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Cevdet Kerim 1 ncedayı 1 

- ot " " 

Münakalôt Vekoletinin 
bütün teşkilcltlna dün 
bir tômim gönderdi 

Vekil, iş arkadaşlar1nı feragat ve do§rulukla, 
disiplin ve otorite içinde çahımıya davet etti 

Yeni Münakalat Vekilimiz B. Cevdet Kerim lncedayı, vazife
aine batlarken Münakalat V ekillifinin bütün tefkilitına qaiıda
ki mühim timimi yollamıştır ı 

B. Cevdet Kerim lnceJayı'nın 
hitabe iTacl ederken alınmq 

hir reami 

.. Aziz Milli Şefimiz Cümhur rei9i 
lamet tnanil ve sayın Bqvekil Dr. 
Refik Saydam'ın yükıek teveccüh ve 
tenaipleriyle uhdeme tevdi buyuru) -
muı olan MGnakallt Vekilliği vazife
aine batladım. 

Devlet Demiryollan, deniz yollan, 
hava yolları, limanları ve Posta telg· 
raf, telefon itlerinin bilhuaa bugün 
diinyanın içinde yapdığı ve memle • 
ketimize de akıl tabii bulunan fev • 
kalide ahval ve prtların karıııında 
haiz oldukları mUıteana ehemiyet ü
zerinde fazla durmayı zait sayarım. 
Bu meyanda Münakallt Veklleti'nin 
çalışma mevzuu içinde bulunan bu 
hizmetlerin bir taraftan tam mına ve 
valfı ile halk hizmeti ve diter yandan 
da devlet umumt hayat ve varlığının 
en milhim bir ıubeıi oldufunu da ebe
miyetle tebarüz ettirmek iıterim. 

Memleket mUdafaa hizmetlerinin 
hüınü ifuı, milli birlik duygu ve ha
reketinin bir bt daha kuvetlenmeai, 
iktisadi ve tlcar! hayatımızın her za. 
manın icaplarına ıare intizamla inkl
pf ıeyrinl takip edebilmeai, hWba 

(Soma f bel eqf ada) 

Birbirini 

tıılU4~I01.<1~~ 
tedbirler 

Sovyetlerin Mi 1 it 
Bayramı dolayısiyle 

arısında leall 
edilen telgraflar 

Falih Rılkı ATAY 

Ltanbul, Kırklareli, Edirne, Te
ltinl•i. Çanakkale ve Kocaeli vill· 
Yetleriade, büldimet, bir ayl* örfi 
.idare Db etmİftir. Villyet isimleri 
aöeteriyor ki bu tedbir, İtalyan te
carid il• emniyet bölaemize Iİra
J'et eda harbin her türlü ihtilat n 
ihtjmal&.riıne kartı bir mücldetteD
laeft almaı.ıen milli hazırlanma 
teclhirleri arumdadır. Banan dıtm
da..._. bir mab.İJet arzetmez. 
8-aia taarrafuna temin etmek 
iure, ...-.lekette otomobil seJri• 
.., .... eriai tahdit eden koordin ... 
,._ h97Mİ karan da basünlercle 
tatblc edilmeie batlanmlfbr. 

Om idare ilin olunan viliyetle
l'la, bilhuaa l.tanbul kummda her 
türlü inzibat tam olmak lbımgelir. 
Yeni harp, cephe ve cephe serisine, 
&71'1 &7l"lt fakat hiç birinin ehemiJ'e
tini ötekinden ataiı tutmıyan tec:a· 
ris hazırbklan ile ltatlamaktadır. 
Öyle ld. bele coğrafi bir bütünUik 
aö.teren bölgelerde cephe ile cep. 
he serim hir kül telakki edilmemek, 
n alman müd faa tedbirlerinde 
ikiaini biribiri ile karqtırmamak 
tehlikeli olur. 

Caauluık ve bozgunculufu dar
darmak, tethit ve tahrip auykaat· 
larma kartı tedbirli bulumn•k, or· 
du ve halk içüı, uakliyattaki sekte
ler dahi beıap edilerek, atok mer
kezleri teıiı edilmek, f&§ırtıcı bir 
baakm tecavüzünün bütün aürpriz
lerini ka11ılıyabilecek bir hazırlık 
hiliıni ıüratle elde etmek icabeder. 

Bu fıraatla örfi idare tlin olanan 
vili.,.etlerde, ve bilha11a lıtanbul 
ve etrafmda oturan vatandatlan 
kendi müateana vazifelerinden ha
berdar etmek iateriz. Bu va,,tandat
larclan her biri, ruhlarında bir ae
f erberin meıuliyetini hiaaetmelidir
ler. latanbul'da kanıfk mııurlar, ve 
daha kanıak faaliyetler otduiu in
kar edilemez. Bu unaur •• faaliyet
lere, eveti., milli hazttlanmrya lit 
bütun malumat kapılarını aaDlılD 
kapıyacağız. Bilhaaaa lıtan1'ul ve 
etrafı balkı, kulaiı ile duydWiu 'ft 
l'ÖZÜ ile gördüğü her feyin, et• 
ondan bahsetmek ve onu münakqa 
etmek vazif eıi değilae, • bir IMarp 
aım olduJunu bilecektir. Vataliııiat
lar, "- Düıman neyi bilmels ia
ter?" auali ıizerinde düı~ 
celder, bilikia topyekıln harblııa .. 
kaidesini akıllarına ,.erletti~ 
lerdir: Diifman her feyİ, hatta a,.,. 
nim eYimde kaç ıiialük aa ~ 
.tut- dah! itilmek ister! Şiıldr 
.,.klan ıibi. c:&nf pzlerbai peN. 

(Sonu f. lbıdi aylada) 

7 Tetrinl•ni Sovyet milU bayramı 
mlinuebetiyle reiaicllmhur lunet tn
önli lle B. Katinin aruında qağıdakl 
telgraflar teati olunmuftUr : 

Ekaellm Katinin 
~etler Birliti Yüksek Scw,.et 

Mecliei Reiai 
MOSKOVA. 

Teırinievel lbtilllinin yıldönümil 
milnHebetiyle, umimf tebriklerimle 
birlikte doat Sovyetler Birliti millet
lerinin refah ve saadeti huauaundaki 
en lyl temennilerimi samimf tebrik -
lerimle birlikte arzetmelde bilhaua 
zevk duymaktayım. 

iSMET tNöNU 

Eluelana lanet lnöaü 
Tül'lüye Reiıicümhuru 

ANKARA 

Büyük Te9rinievel ihtilllinin 23 
üncü yıldönümil münasebetiyle va.iri 
hararetli tçbriklerini.zden ve temen -
nilerinizden dolayı eamimt tepkldir
lerimin bbulilnil rica ederim. 

KALlNIN 

Bqveltil ve Hariciye Veltili ile 
8. Molotol ara11wla 

Sovyet milli bayramı münaaebetiyle 
Bııvekil Dr. ~fik Saydam ve Hari
ciye Vekili B. Şükrü Saraçotlu ile 
Sovyet halk komiserleri mecliıi reisi 
ve hariciye komiseri B. Molotof ara
ıında da tebrik ve teıekkür telgraf -
ları teati edilmiıtir. (a.a.) 

Von Papen'in 
• 

gazetemıze 

beyanab 
Almanya Büytlk mıc:lal B. V OD Papen 

muharrtrlertmısden blrlDI kabul ederek 
.,altdald beyautta bulunmU1tur: 
"- Berlln'de ikametim ııruında ,.Uya 

:yapmıı oldutum beyanfta Almanya'dan 
dönUıUmde Ttlrk buıDından muttali ol
dum ve ook hayret etttm. 

eunu ehemtyetle kaydetmek taterlm 
ki: bu metrus be7&11&ta NflUlUl blltOn 
tertipler tamun• •••lldu'. CUnJdl ben 
uıa böyle Mpn&tta 'llulmımadım. Zauen 
1ııa sili& 'be7aMt ı.. tlitl ll7M1 teamme 
mUSQlfol ..... 

BUGÜN 2 nci sayfada 

Bob Stil 
Yazan : Selim Sırn T ARCAN 

ADiMi% ANCIMl'ZCIR. 

Hukuk ilmini Yayma Kurumu'nun •eri lıonle
raıularının ilki dün l•tanbul Univerntai Relr 
törii B. Cemil Bilsel taralınclan verilmiıtir. Bu 
münaaebetle Kurum, her sene olduğu gibi dün 
ele laami rem olan 8C1f1Jelıilimizle alakadar Ve. 

killere ve lıonlertuY verecelı Prole.örlere Ana
dolu kuliibünıle bir ziya/et vermiftir. YaJran
clalıi re•İm, ziya/ette bulunan davetlileri ••te
riyor. B. Cemil Bilsel'in venlifi lıonlaransın 
bir laüla.a.ım okayueulanmu 2 inci .aylada 
bulacaltlarclır. 

Romanya da 
-
üçlü pakta 
-
iltihak etti 
Buna dair olan 

~ 

protokol dün 
Berlin'de imzalandı 

Bedin, 2S a.a. - D.N.B. bi1diriy0or: Al
mllO"S. İtalya ve Japonya ırasmda 27 e-r-
141 1940 tarih.inde akdolımaı üçlü püta 
Romanya'run iltihak ettithıi mübeJ)'in bir 
protokol bir taraftan Almanya barict,.. 
nazın B. von Ribbentrop, İtalya hariciye 
nuareti siyasi daire reiıi B. Butti ve Jaı
pon:ya'nm Berlin büyük elçisi B. Kurusa 
ve diier taraftan da Romanya baıvetili 

reneral Antıonnlııo tarafından buıtln ~ 
Ianmrttır. 
Protoıkohm metni ıudur : 
•Bir taraftıan alman, italyan ve japc19 

bilılribnetleri ve diler taraftan rumen hfl.. 
kümMI bllan burade bulu.un murabba• 
lan dellletl)'le fQ hu1Usatı mütahede e • 

----------------------------------------------------·------------------------------------------------------------------- derler: 

Görlce'den sonra yunanhlar 
Lesiotlke'yl de iaıl eHiler 

Yunan kıtaları 

Ergiri'yedoğru 

ilerliyorlar 
Görice'yi · terkeden yedi 
İtalyan fmrkası büyük 

bir hızla ricat ediyor 

r 
Işıkları karartma 

Şebrimine ı11lr

l•na lrarartılmuı 

iıJne. bii7iü bır 
IHlı7.tle dnam 
ecJilmelctedir. Di.it
Hnlu ye bıuml 

meslrenler, ııılrlann 
lcarutılmaaı ıcap 

eden H•tten önce 
perdeler -r' m•vı 
ışılr verftı llmb•· 
fırla lrar•rtılmıı 

bulJınmdt•dır. 

Sobltl•r ve cad· 
delerd• ;yalrua: m•· 
vi ıııl YflHD l~m

b•l•r 7alulmdt•
dır. Rnmimıa:, m•· 
vi ıııJ: nren llm
b•ların •ltına, lrö
ı• bıılırını bellı 
ıtmelr üzere i:o
nulan taşlan bt1o 
yaza boyayan bir 
ı1çi71 6ÖStıriyor. 

faaliyeti 

Görke'nln zaptından sonra 

inanlı lllslnının tefsirleri 

ltalya yardım isterse 

Almanya'nın 

Yugoslavya üzerinden 

nıüdahalesi 

muhtemel 

l Bulgaristan 
75 Günlük talim devresi 
için ça§archOı askerleri 

terhis ediyor 
'°"' 21 .... - ~: 8aJ&ar Jıutııi-

79 neaıueıeıi taraf.- blllla ... ndll• 
bir tebllle psre, 75 slnltlk bir talim ..,_ 
reli için pçmlerde ailllı aJtma almll 
olan askerler terhis edllec*19"!fr. 

liri w •• tehiW 
Sofya, 2' a.a. - a.tıar aJuw bildiri • 

70r: Bulcar lmaatnua Ttıtiye •• Y- . 
niltlA 1md1ıtlarmda ıtN "'11 tıaJqWatta 

bulundujuna dair bası ecnebi aJaalan ta
rafından haberler l1&e edilmittıfr. 

Bu haberlerin tamami:vle G7d1111D& olda
tuna beyana mea:wuıs. ... 

Sofya, ıs a.a. - Bulrar aJanaı bildiri -
yor: Balpr bilkfimetinin :ywıaıı htikilme -
tine her banci bJr nota vennelr niyetinde 
oldatwuı dair bazı ecnebi pa:etelerde çı -
kan haber, fena bir fikrin mahnl6dilr ve 
tamam• D1dunMcbr. 

Madde: l - Almanya, İtalya ve Japon. 
.,. lll'Hmda 27 eylOl 1940 da imzalanan ile 
4"1eıt pütma Romanya iltihak eder. 

lladde : 2 - Uçlü pütm 4 iincfi mad • 
cleainde derpiı edilen mtiıterek telaılr lııo • 

(Sonu J. llCii H'Yl•tl•) 

Roman.ya devleti lıonduktonı 
wenerol Antonnh 

Sihirde ıııklar 

ıısll söndürülecek 1 
Ankara Valili§inden : 
Sqın Anhra ltallnmn ncaan 

IUıhtine: 

15/11/1940 tarih ve 14660 sayılı lcra 
Vekilleri Heyeti Jrarariyle bava taar
rualaiına brıı ıtıkların aöndilrUlmeal 
ve karartılmuı nizamnamesi meriyet 
mevJdlne ıirmittir. 

Bu itibarla : 

1-
24/11/1040 pazar gilnU 19 30 da. 
25/11/1940 paaarteai günü aut 19 4-. 
26/11/1940 lalı günü aaat 18.30 da. 
27/11/1940 çartamba günü saat 18 ele. 

---·--------------- -·------------------------- 21/11/1040 pertembe günü saat 17.30 da 
.,, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i~ 

• • 

~ Gençlerbirliği Demirsporu 4-1 yendi 
• 

• • • • • • • • • 

29/11/1940 cuma günil aut 17 de • 
30/11/1940 cumartesi gilnil saat 16.30 
da ve müteakip günlerde aleddevam 
guntpla beraber cadde ve aokaklarda
ki ıtıklar tamamen aöndiirülecelr ve 
muayyen verlerde yalnız mukelen • 
mi• llmbalır bırakılacaktır. 

2- Resmi daireler ve a1e1Qmum n1-
Jdl va11taları dı birinci maddede ıöe
terllen tertip dahilinde ışık1artnı ha· 
rice aızdımnyacak ~kilde karartacak 
vew maıkeliyecelclerdir . 

3-- Diter binalar (meskenler. dük· 
klnlar. Jrahveh'llneler. oteller ve bfon
zeri biltUn yerler ) 1 12 11 tl10 ızftnüne 
kadar hazırlıklannı ikm~l f'd•rek o 
ıUnden ltlharen ve j?urunb ~rııh~ 
ı•ıklannı hıric' 1117.mıvıcak ,ekilde 
maakeHveceklerdir 

4- Nakil vasıt"hırının sl\ratleri •• 
şıkların karartıldı 6'1 saatten itih3i'e .. 
hiçbir veçhile 30 kilnmetrevi ııer.mi • 
vecelctir 

5- Şimdive kadar öf le tatilin~ t&
bi bulunan dükkinların v~ ticaretha· 
nelerin 25/1111~ pazartesi günün -
den itibaren tatil ~'k mecburived 
kaldınlmıttır. 

6- Bu tebliğ hi1Stıntll tiarebt e • 
denler hakkında p\sif '\O'tUnma ka • 
mmunun ceat bU~rl bftbik ola
llMÜtlr. 



-!-

Paz r e eri 
... 

ob Stil 

Bizim çocukluğumuzda hatırlarım 
bir bıçkın sınıfı vardı. Bunlar ma~al
lenin kabadayıları geçinirdi 1 Kendıle
rine mahsus halleri, tavırları, yürü -
yüşleri, giyinişleri, konuşuşlan vardı. 
Ayaklarına ya yemeni tabir edilen ar
kası basık bir nevi terlik veya gene 
arkası basık yumurta ökçe iskarpin 
giyerler. Pantolonlarının yukarı kıs
mı dar, paçaları gayet bol, bellerinde 
Trablus kuşak, caket omuzda, sıfır 
numara sivri siyah fes yanda, baş ö
ne~ğik, sırt kanbur, kollar kalkık, so
}.,, larda kabarmış hindi gibi dolaşır
lardı. Biribirlerine rast gelince argo 
lisani.,le konuşurlardı: 

- Merhııba omuzdaş 1 Nasıl anafor 
var mı? Biz gene morukla hırlaştık 1 
Koca karıya madik ettim, dızlamı çek
tim 1 Tercemesi: 

Merhaba arkadaş 1 Nasıl havadan 
para kazanabildin mi? Gene babamla 
kavga ettik t Anneme de bir yalan at
tım, evden savuştum 1 

Külhanbey sınıfına mensup olan bu 
kaldırım kabadayıları, çalışmaktan ka
çınır, haylaz, tenbel insanlardı. İşleri 
gliçleri mahalle kahvesinde tavla, is
kambil, dama, barbut oynamak, akşanı
ları da köşebaşı meyhanelerinde rakı 
içmekti. 

Bu gibi külhanbeylere yalnız ma -
hallede değil esnaf, devlet memurları, 
kişizadeler arasında da böyle tosun
lara tesadüf edilirdi. Benim en çok 
zıddıma giden bu ipsiz sapsızların 
çai!~ınoz gibi çarpıla, çarpıla yürü-
yüşleri ile sırtlarının kanburu idi. Ne 
garip tecellidir, henüz on sekiz yaşın
da iken harbiye sınıflarında iken be
nim de sırtım onlarınkine benzemişti. 
Kuvetlcnmek hevesiyle kırk, elli ki
loluk gülleleri kaldırmağa savaşıyor
dum. Her gün yaptığım bu ölçüsüz ve 
usulsüz idmanlar göğüs kemiğim ile 
ane arasındaki adaleleri inkıbaz ve 
sırt adale terimi inbisat şeklinde ta
kallus ettire, ettire haberim olmadan 
göğsümU içeri çöktürmüş, omuzlarımı 
öne çevirmiş. sırtımı yuvarlaklaştır
mıştı. Yani adalelerimin demir gibi 
ıert olmasına rağmen kanburca bir a
dam olmuştum 1 

Selim Srt>rt T ARCAN 

lılara bu fikri aşılamak istedim. Kon
feranslarımın birinde: "Korkan insan 
göğsünü içeri çeker, ellerini öne uza
tır, adalelerini inkibaz ettirerek büzü
lür, kendine güvenen ise göğsünü ge· 
rerek başını dikleştirir 1 Hayat inbi
sat, ölüm inkibazdır. Yaşıyan insanın 
adaleleri gergin olur. İnsan ölünce a
deleleri gevşer ve büzülür." demiş -
tim. 

Geçen gün karikatür mecmuasında 
ince sanatk~r Ramiz'in çok acı bir 
hakikate terceman olan şu resmine 
tesadüf ettim. Altında şöyle yazıyor
du: 

- Aman ev15dım, taşınıyor muyuz? 
- Yok be '10ruk ! Sırtımı Bob stil 

formasına sokmak için ekzersiz yapı
yorum! 

Atatürk gençliğine hitap edlyo -
rum: 

Biz ırkımızın günden güne giizel
leşmesine çalışıvoruz. İçinde zeka ve 
irfanınızı sakladığınız vücudunuz ec
dadımızın bhe emanetidir. Onun mü
hendisi ve mimarı olmıya bakınız! O
nun bicimini bormak hem emanete hi
yanet etmek, hem neslimizi inkiraza 
sürüklemektir. 

Cılızlığa, biçimsizliğe, çirkinli ğe, 
kamburlu~a özenmek bir tereddi ala
metidir. 

Türk genci mütereddi değildir. 

Yüksek Sıhat Sorası 
dün ıahımasını bilirdi 

YUksek Sıhat ŞQrlıın dUo son lçtımaını 
yapmıııtır. ŞOrAoın dUnkU lçtlmaında ~lp
hell yaralar için tetanos seromu yapılma
m hakkında mUnakqalar cereyan etmtı,ı 
ve bu huırusta bazı kararlar alınmı7tır. 

Yurdun sıht vaziyeti ve bulaı,ııcı lıasta1 11<

lıı.r mUcadeleal tetkik olunmua, sıhl vul -
ycttn normal, bulaşıcı hastalıklarla mU
cadetenln memnuniyeti mucip olduğu gö -
rUlmUotUr. ŞQrtL, hıfzıssıhha kanununun 
on ikinci maddesine göre her Uç senede 
bir Uç (lzanın kura ile çıkanlması mecbu
ri olduğU için kura çekllml§ ve kura neti
cesinde (lzndan Dr. Refik GUrnn, Dr. Saim 
GU!cmre. profcıı!lr Dr. Genernl Tevfik 
Sağdam yUkaek ııhat ıOrası Azntıktarın

dan çıkarılmıolardır. 
Çıkantan Azaların yeniden ııeçllmesi 

mUmkllndUr. 

Mevlut 
Geçenlerde vefat eden Billl Akba ve 

kardeşlerinin validesi Bayan Raziye'nin 
ruhuna ithaf edilmek üzere Kurıunlu ca -
mide bugünkü öğle namazını müteakip bir 
mevliit okutulacaktır. Bilip tanıyanların 

gelmeleri rica olunur. 
Merhumenin ofullıırı 

ULUS 24/117t9cm 

( GÜNÜll GÖLGESİ ) 
Fırsat kollayıcılar 
Anknra'da pek aeyrek tesadüf 

ediyoruz. Fal1:at Istanbul'dan ark 
sık gu çeıit haberler gelmektedir: 
fnlan satıcı, 5 kunıtluk malı 20 ku
rU§a satmak istemif, yakalanmış, 
mahkemeye verilmiştir. Mahkeme 
gadre ufrıynn vatandatlarm intİ· 
knmınr hiç kimsenin üzerinde br
rakmıyan yerdir. Hem bu auretle 
yalnız üç beş kuruşu hakaız yere 
alınmak istenen üç be§ kişiye de
ğil, aldatılma tehlikesine maruz 
bulunan bütün cemiyet fertlerine 
kanun, en geniş teminatı vermek
tedir. 

Son günlerde içlerinde soyguncu
luk yılanı yaşatan muhtekirler ye
ni im:!tanlar bulmuşlardır. 

Işıkları karartma knrarr, vatan
daşları kararbna vasıtaları tedari
kine mecbur etti. Birdenbire artan 
talep kar§ısında, belki Ankara'da 
da sittin senedenberi beş kuruşa 
sattığı siyah kağıdı ona çıkarmak 
aevdasına dütenler olmu§tur. Fiyat 
Murakabe Komisyonu, bu iıte kul
lanılabilecek malzemenin fiyatları
nı muhtelif vruııtalarla ilan ettik
ten sonra teyakkuz vatanda~ dü • 
§er; ve ilk iş, sıkrşrk zaman fınat
çısını polise teslim etmektir. 

Ancak, memleketin milli müda
faa tedbirleri içinde bulunduğu 
günlerde &<>ygunculuğa teşebbüs e
denleri, göreceği cezanın tiddetin· 
den emin olmakla beraber, pal.ise 
"'ermelde iktifa etmemek lazımdır. 
Zaman zaman vitrinlere yapışan 
beyaz ynftaların içimizde uyandır· 
dığı nefret ve istikrah duygusunu 
o müeeseseye ödetme!<, fert olarak 
kolayca yapabilece~imiz bi.r muka
bclediT. Cemiyetin fert koruyucusu 
sıfatiyle indirdiği şamarın yanında, 
bizim de doğnıdnn doğruya tatbik 
edebileceP,imiz nkıUnndırma çaresi, 
oravn bir dnl)A adım atmamnktrr. 

Herhalde teker teker vazifemiz, 
çocukları ve kocaları bizim için hu
dutlarda bekliyen kinue3İZ kııdın
larm bir rnç cibiliyetsiz tarafından 
royulmnlnrma müsaade etmemek
tir. 

Kemal Zeki GENCOSMAN 

Ziya Gökalp gecesi 
25/sonteşrin bUyük tUrkçü ve mütefek

kir Ziya Gökalp'ın ölilm yıldönUmildUr. O 
aqam Ankara Halkevinde saat 20,30 da 
Ziya Gökalp'ın türkçil\UğUne, tarihçiliği
ne, sosyologluğunıı, ve şairliğine alt ko -
nu~malar yapılacak ve şiirlerinden parça -
lar okunaaıktır. İstiyen gelebilir. 

Yeni gümrü kanunumuz 

son şeklini aldı 
Muhtelif memleketlerin gümrük mev -

zularının tetkiki suretiyle yun:lumur..a en 
uygun, gerek milkellcfi ve gerek gümrük 
idarelerini bir çok muamelelerden kurta
racak olıın yeni gÜmrilk kanun lAylhası 

GUmrük ve İnhisarlar Vekilimizin reiııli
ğindeki komisyonca da tetkik edilmiştir. 

Lliyiha önümüzdeki günlerde Başvek:Uete 

verilecektir. 

Kahveye nohut karıştırılıyormuş 
İzmit (Hususi ı - Şehrimizde bnz1 

knhvehanelerln kahvenin içine nohut ka
nştırdıkları tahakkuk etmektedir. Halk 
bunların kootrotUnU beldlyeden istemek· 
tedlr. 

Ç A G R 1 
x Dahiliye encilmeni 25/ 11/940 pazar

tesi günil heyeti umumiyeden sonra top
lanacaktır. 

x Milli Müdafaa encUmeni 25/ 11/ 940 
pazıırtesi gıinü saat 9,5 dıı toplanacaktır. 

x Divanı Muhasebat encümeni 25/ 11/940 
pıızartesi günU toplanacaktır. 

x Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna 
ek kanun lliyihasını müzakere edecek olan 
muvakkat encümen 25/l 1/ 940 pazartesi ırU
nU saat 10 da toplanacaktır. 

x Maliye encümeni 25/11/ 1940 pazarte
si gUnU umumi heyet içtimaından ıonra 

toplanacaktır. 

Hukuk İlmini Ya\'ma 
ı~"rumunun konferansı 

Sonbahara yarış arı 
.............. 

Ankara muahedesi Bu ap 
ve 

BOGAZLAR 
e a o 

Hukuk İlmini Yayma Kurumunun 6 yıl
dnnberi Ankara Halkevinde krş ayları için 
tertip etmcıkte olduğu seri konf erıınsların 
bu yıla ait ilk konferansı diln gene her yıl 
oldufu gibi İstanbul llniversitesi rektörü 
Profesör B. Cemil Bilııel tarafından veril
miştir. 

Hu.ku.k İlmini Yayma Kurumu, her yıl 
seri konferanslara başlanırken h!l.mi reisi 
Bn:tvekil ile allkadar vekillere ve konfe
rans verecek profesörlere bir ziyafet ver
mektedir. Dlln de Anadolu kuhibUnde bir 
öğle ziyafeti tertip olunmuştur. Bu ziyafet
te Baııvekil Doktor Refik Saydam, Harici
ye V,tkili Şilkrü Sanı.çoğlu, D hiliye Veki
li Faik Öztraık, Üniversite Rektörü Cemil 
Bilse!, Yüksek Tedris;ı.t umum mlidürü Et
hem Menemencioğlu, Sıyasal Bilgiler o
kulu dircktörll Emin Erişirgil, Devlet 
ŞQraaı Reiıi ve Temyiz mahkemesi da1re 
reisleri ile, Hukuk Fakültesi ve Siyasal 
Bilgiler okulundan bazı profesörler, Ku
rum idare heyeti ve lramuı bUrosu lzası 
hazır bulunmuılardır. 

Konferanaa Anlrara Halkevinin büyük 
salonunda saat 15.30 da bail.an.mı~tır. Sa -
!on ve localar dinleyicilerle tamamen dol
mu11 bulunuyordu. Konferansa başltyan 

profesör kurumun hizmetlerini tebarüz et
tirdikten ve eski bir hukuk profesörü sı • 
fatiyle bunlara teşekkUr ettikten sonra 
rnevzuuna geçmiştir. 

Bay Cemil Bilsel mevzuunun sırf hu
kuki ve ilmt mahiyette olduğunu tebarilz 
ettirmiıtir. 

Boğazlarımızın dünyada.ki mevki ve e
hemiyetinl genişçe ir.ahtan sonra 1841 mu
kavelesine kadar devam eden hlkimane 
kapalılık sisteminin tariht ve hukuki va -
zlyetini tafsil ile 1918 e kadar süren mu -
kaveleli kapalılrk usulüne temas etmiştir. 

Saym Profesör bu te.riht ve hukuki mu
kaddimeden ıonra dünya h.ıırbi neticesi o
larak boğazlara verilmek istenilen bey -
nelmilel rejimi izah eylemiş; Lozan'da bu
nun mlllt bir rejime nasıl intikal ettiğini 

anlatmıştır. Burada, Milll Şef'in boltazlar 
mesele.inde türk milletinin dostlarını ve 
düşmanlarını muahedede münderiç olmı -
yan bir durum önUn<!e asla bulundurmamı:ı 
plduğunu na11l tebarUı ettlrolğ!ni, anlat
mıı ve Lomn muahedename.sinin boğaz -
!ara ait mahdut açıkltk rejimlni ve bunu 
teyit eden Montrö reJlminl izah eylemlı -
tir. 

Bay Cemil Bilse! bundan ıonra 19 te:t • 
dni~el 1939 An.kara muahedesinin bu r e
jim karıııında hanıri hukuki meseleleri do
turacağmı ve doiurduğunu mlitaleıı ve bu 
muahedenln hllkümlerlni yer yer tetkik et

miştir. Sayın profesör, milli emniyeti ko
rumak ve bir tecavUzU önleımek esasını 

muhafaza eden Ankara muahedesi pren -
ıılplerl ile son yıl içinde Avrupa lilimlerd
nln bocular hakkındaki mUtalealarını tah
lil etmiş ve bugUne ka<lar lttihB?: olunan 
kıırarların hukuki ve dilrüst mahiyetini 
anlatmıştır. Rektör, konferansının son kı
sıınlarınıla Ankarıı muaherlesinin biltün 
hukuki hüviveti ile mahfuz tutulmuş ol -
duğunu, tUrklerin boğazların bekçisi def,li 
sahibi olduklarını ve bunlım ve bütün yur
du üniversiteliden köylüye kadar bütUn 
türk milletinin her vakit müdafaa edece!t 
kudrette olduğunu ve dünyanın güç gün-
1 erlnde güçlükleri ve talihsizlikleri yenen 
İsmet İnönU'nün başımızda bulunmasından 
duyulan kuvetle tilrk milletinin istikbale 
emniyet ve i\ivenle baktrğını aöyliyerek 
ııUrekli alkıelar içinde konferansını bitir -

• 

Muğla'da ild hamiyelli 

vat andaım yardımlan 

Bugün ıonb::ıhar at yarııııa.rının doku
zuncusu ıehlr lpodromund yapılacakbr. 

tlç mUhlm koııuyu ihtiva eden bugUnkU 
prosrnm çok cA.zlp bir aekll almıştır. Bil -
hn.ı:-a baharda Gazi ko§Usu koaacak olan 
tkill tayların bugtlnkU imtihanı her halde 
meraklılara çok zevkli daklltalar yaııatn
cnktır. Koııutura tam sa.at 14 te b9.0lıın:ı

ca.1ctır. 

Birinci koşu : 
Satış koııusudur. Dört ve daha yukarı 

ya.ota ve sene zarfındaki kazançları yekQ
nu 500 lirayı geçmlyen halis knn nrap at 
ve kısraklara mahsustur. İkramiyesi 180 
lira mesafesi 2200 metredir. Bu koauya 
kaydedilen hayvanlar DlJnlR.rdır: 

ı - Aal<ın (S. Bölte) 59,5 klla 
2 - Aneze (H. :Mutlu) 58 kilo 
8 - Set (C. Apayık) 56,5 kilo 
4 - Sevim CN. Vural) 53,5 kilo 
Bu ko;ıuda en 8"ır kilo tqımasıoa rağ

men Aşkını rakiplerine nazaran daha 
ıans\ı bulmaktayız. Kendisinden sonra en 
tnzla ıanslı Anezedlr. 

I kinci ko§U : 

YetJştlrme koşusudur. Dört ve daha yu
karı yqtaki halis kan yalnız aUnra mah
sustur. İkramiyesi 1000 lira mesafesi 3000 
metredir. Bu ko;ıuya altı at ka.} dedllmlş
tır. 

1 - Mihrican (S . .Aks'>D) 60 kilo 
2 - GUmUı (H. Erman) 60 kilo 
3 - Çelenk (F. Slmsar) 60 kilo 
4 - Aneze (H. Mutlu) 60 kilo 
6 - Karakuş (H. .Mutlu) 60 kilo 
6 - Bora (R. Baysal) 68 kilo 

GUnUn heyecanlı ve neticesi merakla 
beklenen koşulardan bir.isi de budur. Bu 
koııuda bllh!U!Ba Mihrican, Çelenk mUca -
deleslnl göreceğimizi tahmin ediyoruz. U
zun mesalelcrde geçllmeııl lmkAnsız his
sini veren Çelenk son zamanlarda 1'evka.l
Ade denebilecek derecede gUzellcııen ve 
tama.men formunu bulan :Mlhrlcana k:ırııı 

tamamen şansSlz değildir. Koşunun bu iki 
at arc.ıııodıı geçeceği muhakk&k olmnkta 
beraber Mlhricanın, Çelengin meşhur hU
cıımtarına mukavemet edip edemlyeceğl 
d01'UnUlecck bir meseledir. 

O fÜncü ko§u : 

Anatartalnr koııusudur. İki ya,,ındakl 
yerli hallı kan lnglllz erkek ve dl!il tayla
ra mahauatur. İkramiyesi 2000 lira mesa
f csl 1400 metredir. Koouya dokuz tay 
kaydei11lrnlıı:Ur. 

1 - Umacı (F. Atlı) 61 kilo 
2 - Huma Hatun (H. Salt) 69,6 kilo 

8 - Subutay (8. Temel) IS:S kilo 
4 - Roy (S. K. Osman) 68 kilo 

Konya'da hayvan 

hastahklariyle 

mücadele 
Konya. 23 a.a. - Mmtnkamıza Zira.at 

Vekll.tetlnln gönd rdlğl mUtehassıs Tur
gut Argun ile doçent Nevzat Tuzdil tara
fından strongylosls husule getiren para-
7.ltlerln son etlldlerc göre tcdavlıl Uzerln
de baytarı b!r kurs açılmıştır. Kursa htUcn 
15 baytar devam etmektedir. 

Konya' da hayvan hastalıklariyle 
mücadele haıladı 

Geçen yıl Konya mıntakaıında. hayvan
lar arasında çok büyük telefata sebebiyet 
veren teneffüs ve hazım yolları parazit
leri mücadelesine başlanmıştrr. Mücadele 
Konya viliyetinin muhtelif kazalarında 
mUteııddit ekipler tarafından yapılmakta-

.Muğla, 23 a.a. - Şehrimizin hayırsever 

vatnnd~lanndan .Mehmet Aksoy ve eaı 
Cemile Aksoy ilk okul talebelerlndPn 715 dır. 
yoksul çocuğu baştan ayağa giydirerek 
sevlndlrmlııterdtr. Hariciye teşkilat kanunu 

tadil ediliyor 
Muğla' da havalar güzel 

Muğla. 23 a.a. - Havalar yaz gibi geç
mektedir. Bu yüzden yaylada bazı armut 
ağaçları çiçek açmııtır. 

Hariciye Vekaletinin teşkillt ve vazi
feleri hakkındaki .3312 sayılı kanuna ek 
bir kanun proje5i hazırlanmııtır. Proje a
li.kalı V ekaletlerce tetkik edilmektedir. 

5 - Yosma (A. Atman ı fil,5 kilo 
6 - Ayfer (Fa. Atlı) 51,5 k!lo 
7 - Yetıa (V. K1'·andıkl t>l,5 kilo 
8 - Mimoza (H. Eray) 51,5 kilo 
9 - Kamelya (V. u:oç) t>l,ô k!lo 

GUnUn en gUzcl koısusu olacağı hl ~ını 
veren bu ynrı§ta şlındlyc k d r rll pi rl
ni geçerek kendisin" mUmtnz bir mi'\ !ti 
yapan UmaCJ aldığı ikram y tere gör en 
a.ğır kiloyu t~u1ım~ta.dır. En mUhlın m • 
sele Um acının bazı raldplerln il 5 k lo .., e
rip vercmlycccğl mcs 1 sld r. Eğer Umacı 
bu koşuyu d:ı. knzanaca.k olurS!l meml ke -
tlmlzde geçilmez bir atın dahn meydana 
çıknıı§ olması muhakkak gibidir Maam:ı
!lb hafif kilo ne koııııca.k olan ,Yeti§ v ~:S 

kilo ile koııan Subutay Umacı için ,.. k 
kuvetıı birer rakiptir. Avtanydcr olnr .. k 
Aytcrl dUııUomekteylz. 

Dördüncü ho§u : 

Sonbahar bUyük handlka.pıdır. tlç ve 
daha yuknn yqtaki yeril halis kan lngl -
llz at ve kısraklara mahsustur. İkramiyesi 
2000 lira mesafesi 2800 metredir. Ko0u~ il 
11 hayvan kaydedllmlıtır. 

1 - Karanfil (A. Atman) 70 kilo 
2 - Özdemlr (A Atmanı 64 kilo 
8 - Destlyar P alt) 59 kilo 
4 - Yatağan ı Osman) 68 kilo 
:S - Tomru (A. Çırpan) 58 kilo 
6 - Ba.tray (8. Temel) 57 kilo 
7 - Konca (A. Atman) ô6 kilo 
8 - Kaya (F. AUı) 1515 kilo 
9 - Sl!kap (F. Ağan) 53 kilo 

10 - GUro.yak (A. Tatllğtl) 48 kllo 
11 - .MJıı (N • .Attı) 46 kilo 

Bu ko§Udnn en şanslı hayvan evPI 
haftalarda ti3 kilo ne 2200 mctrelllc k 
yu kolay tıkla kazanan SJ1'kaptır. Ar!< ı 
dan ikinci gelen Özdemlr o gUn 52 1• ı. 

tqıyordu. BugUn kllo3u 64 tur. Bize • -
kab!ı. en kuvetli ralclp Yatatandır. K r -
fllln 70 kilo ne koş!lcağını znnn tml -
ruz. Maamaflb koşsa da bir ııey yap:ı.c (;1 • 

nı Umlt ediyoruz. İyi vaziyette olan Des
tlyar da ııııns itibariyle Yatıı.cıından ııonra 
gelmektedir. 46 kilo ile koııacak olnn Mis 
bu hafif slkletlnden istifade etmesini bi
lirse belki plAse olur diye dUşUnUyonız. 

Bqinci koşu : 
Dört ve daha yukarı yaşta ve s ne zar

lında hiç koııu kauuımamıı yerli yanın 
kan lnglllz at ve kısraklara mahsustur. 
İkramlyesı 2715 11ra mesafeıl 1800 metre
dir. Koııuya Jkl hayvan kaydedilmiştir. 

ı - Baskın (C. Apayık) 60 kilo 
2 - Makbul (Ş. Tekgtlz) 60 kllo 

T bil Bıuıkın bu koauda rakibine gön 
cıanslıdır. Bu hafta çifte bahtı UçllocU lle 
dördUocU kQDular arnsındadır. 

Türk Hav Ku umuna 

ya ilan yardımı r 
Türk Hava Kurumuna knreı vatanda.

ların göstermekte bulunduğu yalan alAka 
gUo geçtikçe artmaktadır. Bunun en gü
zel ifadesi bu teberrllat etrafında dUn al
mıı.ı olduğumuz haberlerdir. 

Bu haberlere nazaran Çarşamba kazası 
halluodan bir k181m vatanda,,lar Kuruma 
1083 liraya vara.o teberrUde bulunmu.,ıar
dır. Bu arada İzzet Köksak ve Mehmet 
Altın yUzcr, Haşım Al~an. İsmail GUo
doğdu elllııer, Selim Ordu 80, Raalm Altın, 
SUleyman Bilge, Nurettin Semlzoğlu, .AU 
Akbel, Zekll.I ve Ahmet Çubukçu 25 er lira 
vermtııterdlr. 

Biga halkı da. 1622 lira teberru etmıı. 
1822 lira da taahhütte bulunmuııtur. Bu 
meyanda Ağrıdağh Hasan ve eerlkl Ali, 
müteahhit Refik GUrgUn 1615, mUtenhhlt 
SalAhattın Bener, İsak ve tuhafiyeci Re
cep İkiz 150 ;ıcr, tüccardan hmnil Tarhan, 
mllteahhlt Ali Uzgldcn ve mnnltaturacı 
Ali Osman yüzer, Eyup Okyay, Ömer Ok
yay ve mUtenhhı't Ruııeo elllııer lira ver
mlııtcrdlr. 

1909 da İsveç'e beden terbiyesi tah
siline gittiğim zaman pazularımla if. 
tihar ederken, hepsi de biribirinden 
biçimli, endamlı olan bu simal halkın
dan kamburumdan utanıyordum. Ho
camız profesör (~ellen) daha ilk ders
lerden birinde dik dur, dik yüril 1 Di
ye bir müsahabe yaptı: "Kendine gü
venen iradeli insan dik yürür 1 Dik 
duran insanların ciğerleri iyi inkişaf 
eder. Geniş göğüslü insanlar verem 
olmaz, dik duranlar kanbur duranlar
dan daima dört beş santim daha uzun 
olurlar, beni kendinize örnek alınız: 
yaşın::ı altmışı gectiği halde dim dik 
bir adamım 1 .. dediği zaman kaçacak 
delik arıyor. kamburumla yerin dibine 
J!'eçivordum. Filhakika dikkat ettim, 
Stokholm'da olsun, sair İsveç şehir
lerinde olsun. ihtivarında gencinde, 
bir dane P.ÖE'sii iceri çöklik, sırtı yu
varlak inc;ana rast gelmedim. Hepsi 
dedim diki 
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Orhangazi ke.znsının Sözlllmllsllm klS
yU halkı 2i4 \'e YenlgUn halkı da 489 lira 
teberru eylemlr;oterdlr. 

Sanısuo'da Dursun Eşref ıılrkeU 1150, 
tUccardnn ,Hakkı Ka.raca ve §erik! Yusuf 
100. elbiseci Mehmet Nusret GUvenlr 60, 
Elya.s Levl 60, manifaturacı HUııel1n Av
ni SO, tUccar Ali Başaran ve Mehmet 
Fehmi Bilge yirmi be~cr lira. 

Ben de o günden itibaren sırtımı 
düzeltmerri. kamhurumu doğrultmayı 
iş edindim. Her sabah adalelerimi in
bisat şeklinde işletiyor, sokakta dik 
yiirüvor. sofrada dik oturuyor, her 
vesile ile omuzlarımı geri çekiyor • 
dum. Önceleri havlı zahmet çektim. 
Böyle gerile, gerile vürürken herkes 
bana bakıyor. bu ne mağrur genç! di
yorlar sanıvordum Sonra da bel ke
miaimin vanlarınrlaki adaleler yoru
hıvor, l>ııh .. rim olmadan yavaş, yava' 
basım öne drcı;ivor, göiTsüm iceri ka
cıvordu Rıraz o,, .. a farkına varınca 
d .. rhal diklesivordum Muhitin de 
h•Pı~a hUviik rolii oluvordu. Tivatro
dıı konserö". ~ıohir kitanhanesinde, 
snrır s~hasırırla r~r~ıda sok;ık a kime 
r:ıc:• P'"'ı.,_...,, rli.., ,.ı;ı. rrnriince bf'nim de 
inc:ivaki bir şekilde bt-lkemiğim doğ
rulııvordu 

Vatana dönünce f kdıım'da ilk 
Vil7d ıi7ım vazımın başlı·ı (Dik rlura
lım 1 Dik vürüvelim 1) idi Ondan son 
ra artık vıll;ır -;tiren cimnastik hoca· 
hPımrla br.rı.,ıı terhivesi umumi mü . 
fettişliğindc. makalelerimde. konfe 
rıınslarımda bütün E!ençlere hatt:l yaı-

Yunan zaferine dair 

B undan birkaç ay önce basılıp 
çıkmış olan ingilizce bir bro

§Ür, bundan asırlarca önce St. A~
gustin tarafından söylenen şu vecı
zeyi naklediyor : 

" Remota itaque iustitia, quid 
aunt regna nisi magna latrocinia. ,, 
Manası şu : Adaleti kaldırınız,· 

ondan sonra imparatorlukların ge
niş ölçüde eşkiya çetelerinden ne 
farkı kalır ~ ., 

Ayni eser, yeni saldırganlıklar, 
silahlı kuvetler olduğu için onları 
silahlı kuvetler/e önlemek lazım 
geldiğine işaret ettikten sonra şun
ları söylüyor : 

" Fakat bunlar beraberlerı"nde bir 
de ideal getiriyorlar ki buna hi1 · 
cum ettikleri idealle kar~ı koymak 
l§zımdır. 

Bfaim idealimiz, muayyen kıy -
metlere ve muayyen bir politika re
iimine inanmaktır. Bu ideali Yu • 
nanistan yaratmıştı. Eflatun bunu 
biliyordu ve onun aleyhinde bu1un
du2u. itham. ettiği Dorlan devlet 
telakkisi, bugDnkü mihver telikki-

sinin ağababasıdır. ,, 
Yunan orduları Görice'de büyük 

bir zafer kazandıkları şu sırada bu
nu kaydetmeyi faydalı buluyorum 
Denilebilir ki Pindus dağlarında 
şimdi de, bir bakımdan, Dorian ile 
Eflfıtun çarpışmaktadır • . 

Dün Atina'dan gelen bir telgraf, 
diyordu ki : 

" Görice Yunanistan's birçok ta· 
riht ve kültür rabıtalariyle bağlı -
dır. 1821 de Yunan istiklfıl mücade
lesinde ;Yunanistan'a insan ve pa -
raca mübim yardımlarda bulur.muş 
tur. 

Balkan harbında ilk defa 7 eylül 
1912 de işr:al edilen G6rice, d6rt se· 
re Yunan idaresinde kalmıştır. 
Yıınan ed,,1ıivatının parlak bir 

merkezi olan (/örice. bıı bakımdan 
Yanya ile rrf,"1het ediyordu. ,. 

Yunan edch:,,:ıt ının merkezlerin
den birisi olan Görice'nln ıimdi bu 

zaferden sonra, Yunan edebiyatcı -
!arına da bir ilham merkezi olabi -
lir,· bekleriz. 

Yunan ordularının gösterdikleri 
kahraman/ıklar karşısında on seki
rinci asrın son yıllarında " kalkın 
ey yunan çocukları ,. diye başlıyan 
harp ve ihtil§l şarkısının bestekarı 
Riga'yı hatırlamamak elden gel • 
mez. 

Bu adam, Belgrad'da eli kolu 
bağlı olarak Tuna nehrine atılacağı 
zaman silkinmiş, bağlarını kopar -
mı~ ve muhafızını bir yumrukta 
vere sermişti. • 

Bunun üzerine kur.şunla 61dürül· 
mesi emri verilince, gene itidalım 
bozmamı~ • .rıı cevabı vermişti : 

- işte palikaryalar böyle ölar • 
Ter. Fakat ben epeyce tohum ektim. 
Bir saat gelecektir ki milletim o
nrın mahsOlünil biçecektir. ,, 

Bu kahramanca fertJlıtı, ~imdi 

bizim övmcmize lüzum yok: 1911 
senesinde çıkan " Osmanlı tarihi ,,. 
nde Ahmet Rasım, bıı vakadan bah
sederken şu hükmü veriyor : 

" Bitaraf tarih, bu vatanperveri 
her zaman tebcil ve takdir eder. ,, 
Haksız bir saldırganlığa kar~ı 

ayaklanan Yunan gençleri, muhak -
kak, çarpışırken de, zaferler kaza
nırken de Riga'nın şarkılarını söy
lemiş, onun eneriisini yüreklerinde 
duymuşlardır. 

*** 

lstanbul'da yüzlerce sandık çivi 
meydana çıkarılmış ve bunları sak
lamak suretiyle ortaya bir çivi buh· 
ram çıkarmağa sebep olanlardan 
hırdavatçı Yusufyan tevkif edilmiş. 

Her nedense, bu çivi de, zaman 
zaman. suç vesilesi. suç alameti o
lur: 

Her kabahat işledikçe tahtaya bir 
çivi çakılan ve uslu durdukça bu 
çiviler sölcü/en çocuğun hikayesini 
bilirsiniz. 

Çivi ihtikarını yapanlar da unut-
mamalıdırlar ki çiviler çıkarılsa 
bile tahtada delik yerleri kalır! 

T. t. 

Fethlye'de, TalM Ökmen 50, Knrs'ta 
tUccard1111 SUleymao Gödekll 200 Buldıın

da GUUU köyünden Halil BUyul.oz ailesi 
de 80 lire \"t:rmişterdtr. • 

Denizli'de 828 liralık bir t bcrıil yııpıt

mııı bu arada tabıtk Ahmet Karalmer 100, 
Ahmet Baki Ya.gcı. lsmall Basmacı, Mus
tafa Ellcz, .Mehmet Ali Abalıo~lu, Ahmet 
İnceoğlu, Nihat Vereskıılı. Merzo•cı ve o
ğulları elllıı:er, :Mehmet B vkut. o n 
Ö1tnbak. Salih Ki!apÇı ve Osmıın Rc1.ta~ 
otuzar lira vermişlerdir. 

Tavıı.s kazaaının l{ızılcabötOk nı:ıhl\' !:1 
halkı 352, Uzunpınnr ltl:syü h t ı 110, •: •• 

raköy halkı 65, Karagöl halkı 53 A d ~
du köyU halkı .'iS, B ıhç köy hJJkı '4, L • 
reketll köyU hnlltı 33, Sarır.b:ıt köyu h ı 

kı ın, Deliler köyü halkı 24, Yolnltl h<ı kı 

23, Kabaca halkı 22 lira, Kızıt~b~ Jk h'll
kı nahiyesinden Ali Boyacı ile Abd ıll:ıh 
Sarısakal da onar lira teberru eylemlııl r
dlr. 

Ankaranın Zir nahll•esln" bağlı köyler 
halkı, 852, Etimesğut nıı.hlyrstne bağlı 

köyler halkı 137 lira, Ankarada Muiz Bll
mnn da 50 lira vermlıılerdlr. (a.n..) 
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Royr~r'Jn mUtafeası 
Londra, <tj a.a. ...r.. Reuter Ajana• 

nm eiya1i muharriri Türldye'nicı Ter
diii 80ll karar hakkında diyor ki: 

.. Aınkara'ilan gelen ve TilrkJye'aln 
bolular mıntakuında ilcft idue nan 
ettilfni bildiren haberler, TUrJdye • 
nia Balkanlardaki vui yeti ciddi te
ltılaki fttilinin ve gafil avlanmlllne
la ~ oldııtunun yeni bir de
lilidir. Harbin bqında alman muvaf· 
faldyetlerinin yaratı, Almanya'J'& 
ımn.u dnletlerin Almanyaca Wr 
tahrik auretfnde telAkkl' edilecell 
korkmu ile, ihtiyat te irleri alme
mıı olmalarmdan ileri rem .ıtr. Tir 
iriye, Almanya'nın ne diifiinecelfal 
katlyen nuarı ltibare almanız n, ı.. 
tedlli n litzumlu g6rdil tedbirle
ri ittihu etmekle tam iıtiJdiHni &'CJ9. 
termiftir. Bu. Y•lnız kiyaaetli bir al
y..t .\lejpl ayos -..*la ..... rln 
tuerfnde teeir yapacak bir hareket· 
tik Y.~lanı ,.au..U.W.ılerl, 
A1ımnya'nın Batkaıtıat4ı afelli:ele 
herhan&i bir hareketin, kartı tilrk 
tedbirlerine yard• tcltce1ı:ıefr.• 

Mlbnldln '""' 
Sllllt .. tannlerill 
lltlz .. YI fDolan 111111 

ltolnWır lllıllr 



!_RESMİ TEBLiGLER 
- ............................................. . 
Dün yedi İtalyan ve üç 

Alman tayyaresi 

düşürüdü 
Londra, 23 a a. - Hava ve dahili emni· 

yet nezaretlerının tebligi: Duşman bom • 
bardrman ve avcı • bombardıman tayyare
leri bugUn İngiltere'nin cenubu şarkisi ü
zerine uç akın yapmışlardır. Kuçük bir 
teşekkiıl çok yuksekten uçarak Londnı 
mıntakasına kadar girmiştir. Şimdiye ka • 
dar pek az bomba atıldığı haber alınmış. 
tır. Londra'nın cenub banllyBsUnde ve 
Taymis mansabında bir şehirde evlere ba
zı hasarlar olmuştur. Öğrenildigine gore 
insanca zayıat da pek azdır. Saat 17 .30 a 
kadar gelen raporlara nazaran buglin clğ

leyın Manş denızi uzerinde 7 italyan ve 
bir alman tayyare i dıişurulmuştür. Bun -
dan batka ogleden sonra Londra'ya yak • 
laşırken de iki alman avcı tayyaresi daha 
duşünilmuştur. 

İngiliz tayyarelerinin iJdal 
ıltındaki üslere ve alman 

ıehirlerine akmlan 
Lon.dra, 23 a.a. - Hava ne1.aretinin teb

l!ğı : Dun bombardıman tayarelyerimiz 
cıındıizun Schipol ve Leevarden'dcki dü~
ma.n tayyare meydanlarını bombalamış • 
tardır. Bombalanan diger hedefler arasın
da Solingen'de bır fabnka da vardır. 

Dün gece Bordeaux civarında Meriı -
ııac tayyare meydanına mfiesıılr bir taarruz 
yapılmıştır. Atlantik'te ticaret gemileri -
mize k3rşı duşman, taarruzlarını bu mey • 
d&ndan kalknrnk yapmaktadır. Hangarlara, 
barakalara, kışla ıruplarına ve yerde du • 
ran tayyarelere ciddi hasarlar yapılmırtır. 

Gece harekltımız esnasında bombala -
dıiımız di&er hedefler, Dortmund ve Van
neeickel benzin depoları, Dortmund. Dui1-
burı ve Ruhrort emtia depoları ve Lori • 
ent, Cherbourı, Le Havre, Ostende ve 
Fleesinrue limanlandır, 

Bir tayyaremiz kayıptır. 

Elen resmi tebliği 
Atina, 23 a.a. - Yunan baıkumandanh

lmın dlin akpmki tebliii: 
Dün blltUn ıfin yunan kıtaatı Morava 

dai1 ıilıileslne, 1van daima ve Ncfekarit 
bogazlllı& yerletmelerini ikmal etmlıtlr. 
Gorice iHal edilınlrtlr. 

Daha cenupta Pln.dos mmtakuında yu -
nan Jnulan Le&kovcki'yi lt1al ederek Er
aeka n Morava'nm ilerlılne ıec;miıler • 

clir 
Epir'de yunan orduları Filiate ıehrini 

latirdat ederek: dütmam hudut ıerialne 
tanletmlşlerdir. 
Düıman hava kuvetlerinin ıiddetli mu

kabelesine raitııen yunan tayyareleri ricat 
etmekte olan dilımaıı kollarım muvaffaki-
7etle bombalamıttır. 

Doku:r &iln devam eden Görice etrafın
clıaki muharebeler esnaımda, dütman bava 
kuvetlerinin ıiddetli mukabelelerine, mev· 
Eilerin tabiatın kuvetli olmuma ve kll· 
men beton ve dikenli tellerle takviye edil
miı bulunmalarına raimen yunan kıtaatı 
mühim dDtman kuvetlerini yararak parlak 
bir afer kazanmıılardır. 

Görice'yi müdafaa eden İtalyan kuvetle
ri fU kıt.aattan mürekkep bulunmakta idi: 
tir!nci Trie1tlno dai fırkası, 29 uncu Pie
monte fırkası, Parme fırkası, 53 Üll'CÜ A· 
nıızo fırkası, Tomorl ve Teoroboe m!lsta
kil kıtaları, ltalyan ıiyah ıömlelclilerinln 
109 ve 166 mcı fıı:itaları, dördüncü Ber
aaglieri alayı ve 104 ilncU aiır mitralyBz 
taburu. 

Blltün bu kıtaat, bir çok aiır top batar
yaları ve müteaddit tanklarla takviye edil
m.iı bulunuyordu. Bu muharebe esnasında 
ele geçen e1ir ve malzeme henüz sayılma· 
mııtır. 

Bütün Arnavutluk cephesinde barbın bi
dayetindenberi ele geçen esir ve malzeme 
milrtan, bir çok subaya, binlerce askere, 
•iır ve hafif 80 topa, 55 tank dafi topuna, 
300 mitralyoze, 20 tanka, 150 den fazla na
kil vasıtasına, 1500 den fazlı motosiklet 
ve bisiklete ve büyük miktarlarda mühim· 
ınat, benzin, elbise ve sair her nevi mal· 
•emeye balii olmaktadır. 

1 ngiliz harp gemileri 

Libya'da bir İtalyan 

kampını topa tuttular 
Londra, 23 a .a. - Bahriye nezaretinin 

tebllfi: 20 21 sonteşrln gecesi bir harp ge
mimiz tayyarelerin de ml1zaharetlyle Lib
ya sah !inde kAln Maktlla kampını bir saat 
bombardıman etmiştir Cı; bUyUk yangın 
c;ıkanlmıştır DU man ateşlmlze mukabe!P. 
etmlf" f P haııar ve ıı:nylııt voktur. 

Alman resmi tebliği 
Beri n 23 a.a. Başkumandanlı• ın teb-

liği : ı2 ıontesrin gecesi müsellih kuvetle· 
rimız l.ond a'ya karşılık akınlarına devam 
e•m sler ve yen den Birmıngham. Covent
ry. B rı~ıol ve Southampton'a taarruz et • 

mişlerd ır. 
Gund ı7den Londra'ya. Brighton'a ve 

diğer askeri ehcmıyette hedeflere karşı 

taarruı lıı rınıız tekrar baş lamıştır. 

M .. kezi lng ltere'de harp tayyareleri
m iz mUteadd t ta yyare meydanını bomba· 
Jamıslar, hangar larda ve kışlalarda yangın 
çıkarmışlardır. 

İnılltere'nin cenubu ıarkl uhilinde 
ve Ltncoln civarında demlryollan tesisatı 

•eni5 tıombardımanlara tlbi tutulmuttur. 
Vapur kafılelerine yapılan hUcumlar 

f'~sında ıki tileP bombalarla ıtır hasara 
atratılr.ı stır. 

!3 ıontelrln gece1I inciliz tayyareleri 

l.J L U S 

B. Metaksas 

Musolini'ye 
• cevap verıyor: 

"Musolini'yi temin 

ederiz ki, mahvolmamıya 

azmetmiş bulunuyoruz,, 
Atlna. 23 a.a. - Royter: Yunan başve

klll General .MetakslL!I, radyoda söylediği 
bir nutukta bllhnıısa demlıtır ki: 

C. H. P. Çankaya kaza kongre•İnde bulunanlar 

"- Gaddar ve ahllkınz bir düşman, 

hnyata blltlln kıymetini veren yegAne. ıeyi, 

hllrlyet, l11tlklAl ve namusu, bu en kıymet
li malımızı elimizden almıık için bize hiç 
yoktan taarruz etti. BUtun Yunanistan tek 
bir adam gibi, lnanılmıyacak bir birlikle 
ayağa kalktı ve kıralın ''sllAJıa ııarıl .. em
rine koştu. İlk yllk, hudut boyundaki ce
sur a.slcerlertmlztn omuz:larına yllklendl. 
Bunlann kahramanca mukavemeti bize va
kit kazandırdı ve mllııellAh kuvetlerlmlzln 
toplanmRsına lmkln verdi. Daha seferber· 
llk devam ederkr.n muva!faklyeUer bQf· 
!arlı ve sonra da devam etti. 

Yunan ordu•unun Mu11olini'ye 
cevabı 

Kara ve hava kuvetlerlmlz Yunanistan 
adını ebediyen oeretle tnçlıyacak olan 
kahrRmanlık hareketlerinde blrıblrlerlyle 
rekabet etmişlerdir. 

Geçen glın ltalyan dlktatörll nutuk 
söylediği vakit ııözlerl yunanlılar hakkın· 
da hiddet ve kin ile dolup tQfıyordu. Yu
nan ordusunun bu kadar sUratle ona ce
vap vert!ceğlnl düşUnmemıetı. Bu, öyle 
bir cevap olmuştur ki, aslA. unutmıyacak -
tır. Yunanlılar, ne Santarosa'yı, ne Garl· 
baldl'yl, ne de Yunanistan için kanlarını 
dökmüı olan diğer ltnlyanları unutmuyor
lar. Geçen asırda hllrlyet ve lııtlkHU tein 
çarpı:ıırken İtalya uğrunda kanlarını dö
ken birçok yunanlıyı da yunanlılar unut
muyorlar. Yunanlılar Muııollnl"den nefret 
ederler. ÇUnkU Musollnl Yunnnlstanı bo
yunduruk altına koymak istiyor. ÇUokU 
Muıollnl Yunanlstan'ın imhasını açtığı 

harbin gayeal yapmıştır. 

1 Mahvolmamağa azmetmit 
bulunuyoruz ,. 

:Musollnt'yl temin ederiz ki, mahvoı

mamaıa azmetmıı bulunuyoruz. Yaşıyaca
fız, hUr ve mUatakll bir millet olarak ya
ııyacatız. Ya,,ıyacntız ve mUttetlklmtz 
ln&"lllzlerle muzaffer olacağız. 

Şimdi, aziz dostlanm, siz, erkek, ka· 
dın, çocuk bütün yunanlılar dlılerlmlzt ve 
yumruklarımızı ııkahm: kalblerlmlzl sırh
lıyalım, bUtUn kuvetımlzle aavqalım. Mil· 
cadele uzun ve çetin olacaktır. Yolumuz 
kolay olmıyacaktır. Fakat bUtun gtlçlUk
lerl yeneceğiz. BUtUn tehlikeleri atlataca
tız. Yalnız kendi memleketimiz için de
fi!, ayni dlfer Balkan memleketleri için 
de, Arnavutluğun kurtuluşu için de harbe
diyoruz. :Manaııı hudutlanmızı aşan, Bal -
k&Dlan qan, hattA Avrupa kıtuını aıan 
bir dava uğrunda dövtlşUyoruz. 

Tanrıya ııUkredellm kl, Yunanlstanı bir 
defa daha hllrlyet için ön safta mücahit 
yapmııtır . ., 

8. Metakıaı'ın aıkeri· kudreti 
Londra, 23 a.a. - Timet pzetesinin A. 

tina muhabiri ya:zıyor: "Görice'nin zaptı 

ıeneral Metaksaı'm yüQek bir aaker ol -
duiuınu iıbat eder. MetaacııH bu harpte 
Temistokli'ye 15.yrk bir manevra yıpmıt
tır. 

General asıl yunan taarruzunun Görke 
istikametinden yapıldığım İtalyanlara zan
netti nniş, halbuki başlıca turru~ Pin
dos ve Epir mıntaltalanndan yapnııttrr. 

Yunan tebligleri, inciliz hava kuvetle
rinin faaliyetinden bahsetmemiı ve yunan 
kıtaatının Göl'ice etrafında müJkül bir va. 
ziyette bulunUuğu ve bu mıntakaya takviye 
kıtaatı gönderirlerse ltalyaların burada ko
layca muvaffak olabilecekleri zehabını i
talyan kumandanlııı:ına vermittir. 

Hakikatte, inciliz havı kuvetleri mü
essir bir tarP.da hareket etmiş, yunanlıları 
tutmuı ve 11UraUe diğer mıntakalara ller
lemistir. 

A•keri bir tenezzüh beklerken •• 
Öyle olmuştur ki İtalyanlar Pindoa 

mmtakasında ve Epir'de en ziyade muh • 
taç olacakları bir zamanda taze bir dai 
fırkasını Gorice'ye gondenniıler ve yunan. 
lılar da en kuvetli taarruzlarını tol cenah 
uzerine yaparak italyan hatlarını bozmuş
lar ve Gorice'nin tahliyesini temin eyle • 
mişlerdir. 

Dllıman askeri bir gezinti yapacatını 

beklemlı olduğundan cephede !Jltlrahat 
teşkllAtı vücuda getlrllmlı ve yunan mın
takruıındakl Arnavut ekalllyetlne güvene· 
bileceğini zanneylemlştl. Tayyare keıltlerl 
de derin ve dolambaçlı vadilerde yunan 
kıtaatının hareketlerini tesblt edememlı
tlr. Hueuelyle ki yunan kıtaatı yürürken 
bu hareketi maskelemlıtlr . ., 

Tlmes muhabiri. Atlna'da Görlce zafe
ri münasebetiyle bUyUk yunan ba.>Tlltı 

çeken binalardan blrlnln de alman elçiliği 
olduğtınu kaydetmektedir. 

Dally Expreeı guetesl de bqmakale • 
s inde diyor ki: 

"Dl1şman lsttllsına karvı memleketi 
koruyan boğazları ihanetle dU,mana tea 
!im etmek yunan ananeslnde yoktur ... 

CUmhurlyet Halk Partisi Çankaya ka
za kongreıl dUn saat 15 te Kızılay umum! 
merkezi toplantı salonunda ~ nahiyeden 
gelen delegelerin ve Çankaya hudutları 
içinde oturan gUzldelerden dinleyici sıfa

tl~le tııtırAk eden birçok ankaralıların ıo

tlra.klyle yapılmıetır. Toplantıda bölge 
Parti mutettl§I Amasya mebusu Esat U
ras, vilayet idare heyeti reisi İbrahim A
Yll§lı ve vlllyet idare heyeti ~arı, An
kara mebuslan ve vllA.yet ve belediye 
meclllri Azalar1yle vali muavin! ve beledi· 
ye reis muavinleri kaza kaymakamı, vııa.
yet ve belediye 11ube mUdUrlerl hazır bu
lunmu§lardır. 

Kaza idare heyeti relııl Sadi Batu'nun 
bugUnkU dUnya vaziyeti ve bu vaziyet 
karşısında TUrk milletlnln imanlı, azimli 
ve cesaretli durumunu belirten açııı nut
kundan sonra kongre riyaset divanı seçll
mı11 ve bir yıllık faaliyet raporu okunarak 
takdirle tasvip olunmuftur. 

:M'Uteaklben bUtçe, dilek ve hesap encU-

Görice'nin ıaptmdan sonra 
İngiliz basmmm tefsirleri 

Almanya'nın 
Yuğoslavya üzerinden 

müdahalesi 
muhtemel 

(Başı 1. incı sayfada) 

leınlerin zaferi teıkil etmektedir. Bu sa
fer, •azetelere, baımakalelerinde ve mü
talealarmda yunanlıların bahadırhğma ve 
ukert kabiliyetine karıı hayranlıklamu 
bildirmek için ıilham vermekte ve bu hay. 
ranlık hlılerlne, prestijleri tiddetle halel
dar olmuı bulunan l'tıa17Ul shnamd.arlarma 
karıı alaylar da kansmalr:tadır. 

Gazeteler ,doiru bir davaya imanm ve 
kahramanlık hamlelerinin adeden faii:, da
ha iyi ıilihh fakat maneviyatçı ve ceu
retçe daha ditn bir muhasımı yenebile
ceğinin tarihte bir kerre daha aabit oldu
gunu tebarliz ettirmektedir. 
Muıolini, yunan mukavemetini her halde 

pek çabuk kırabileceiini sanmııtı. Her ne 
olunıa olsun, İtalyan kumandanlığmın plln
ları, yuan generalleri tarafından altüıt 
edilmis ve Görice zaferi ile çok kıymetli 
bir vakit kazanılmııtır. 

Mamafih bu hldise, İngiliz matbuatmı, 

kolay ve mübalağalı bir nikbinliğe götilr· 
memektedir. Bütlin gazeteler, bu parlak 
zaferin zafer aarhoşlufuna dalmamak, fa
kat her türlü ihtimalleri ıotuk kanlılıkla 
mütalea etmek içln yeni bir sebep daha 
teşkil eylediğini söylemektedir. 

Mihver arkadaşının prestijinin• gittikçe 
azalmasmm ve harbin neticesine gayri 
müsait bir tesir icra etmesinin önüne ıeç· 
mek üzere, acaba Almanya ne yapacak
tır?. 

Bu suale, inciliz eflri.rı umumiyesi l1l 
tarzda cevap vet\nektedir: hemen yalcın 
zamanda olmasa bile, eğer italyanlar vazi· 
yeti lehlerine çevirmege muvaffak ola -
mazlarsa her halde pek uzak olmıyan bir 
iıtikb'llde, almanların bir mudahaleai muh· 
temeldir. 

Almanya ltalya'ya ncuıl yartlım 
edecek ? 

Al:nan kuvetlerln!n harekete geçmeıi 
lhtin.ali bahsinde ıu intiba mevcuttur ki 
bidayette sinir barbı muvaffak olamazsa, 
Almınya'nın mihverin yeni arkıdatı Mı· 
cııristan'.n da yardımiyle Yucoılavya'ya 

lı:arıı bir askeri hücumda bulunmaıı milm
kündtir. Hitler'in Viyanada macar iltiha· 
kını elde f'tmelı: Uzere cösterdiii iıticalin 
ıebebi de bu olsa gerektir. 

Alman ve İtalyan zimamdarlarının tah· 
minlerine göre, Yucoslavya'ya hlicurn, Bul
ıariıtan'ın Yunanistana' hücumu talı:di • 
rinde Türk müdahalesi tehlikesine daha 
az hid bir mahiyet verecektir. Bu ıuret· 
le Almanya, aynı zamanda Yugoslavya te· 
rekeıı yemi ile macar efkin umwniyeıini 
de tatmin eyliyebilecektir. Filhakika Ma· 
caristan vaktiyle Saint • Etienne tacına 

ait bulunan Hırvatistan'ı elde etmek ar -
zusun.dadır. 

Her ne olursa olsun bütün matbuat dl· 
yor ki, İtalyan mağlubiyeti, İngiltere'nin 
kuvetli bir alınan müdahalesinden evci, 1-
talya'nın zayıf noktalarına karıı durmadan 
dinlenmeden darbelerini fazlalaştırması i
çin bir ıebep daha teıkil etmektedir. 

Bazı gazetelerin ifta ettiklerine göre, e
Fransa ve carbi Almanya üzerine hücum fer Almanya, Bulgaristan ve garbi Trakya 
ederek bilhassa me~kıln mahallelere yeni- yolu ile ilerlemeğe karar verıe dahi, bu
den taarruz eylemişlerdir. Çatılarda yan · rada da motörlü fırkaların çalııtığı Po
cınlar çrktrğından bunlar süratle onlen • lonya, Holanda ve timali Fransa ile kıyas 
mlıtır. Yedi alv!I ölmUı ve takriben yirmi kabul etmez dailrlc arazi cüçlülcleri ile 
ki•i de yaralanmıştır. karşılacaktır. 

Bir dütman tıyyareai hava dafi top~- ı Daily Telecraph. Bükreş'den ıu ciheti 
nmız tarafından düıiirülmüttür. Bir alman hab~r. almıştır: Almanya'nm Yugoılavya'. 
tay,.areai kayıptır. yı ıstılisı, alman baıkumandanlıiının b&-

menleri seçllmlı ve encümenlerin haztr • 
ladıkları raporlar okunmu§tur. BllhlUIJI& 
köylü dilekleri Uz.erinde etraflı görUııme
ler ve izahlar yapılmı:ı dileklerin hepsi 
kaza kongresinin dilekleri olarak ittifak· 
la kabul edilmiştir. Geç vakte kadar de
vazn eden kongrenin sonunda yeni k&za 
idare heyeti ile v!Ul.yet kongresine lıtlrA.k 
edecek delegeler seçllmiftlr. 

Vilayetimize bağlı kazalarda 
Parti kongreleri 

VllA.yetlmlzde kaza kongrelerinin top
lanmaııına 16 lklnclteıırtnden itibaren bao· 
lanmıştır. Parti mUfettlşl Esat Uras'la 
vilayet idare heyeti reisi İbrahim Rauf 
Ayll§lı Beypazarı, Nallıhan ve Aya§ kon
grelerinde bulunmuşlar ve bu fırsattan 

istifade ederek kaza merkezlerinde top -
lanan mllmesslllere dUnya vaziyeti karşı
sında Tllrklye durumunu izah ve tahlil 
eylemişlerdir. 

Birbirini 
tamamlıyan 

tedbirler 
(Başı ı ı nc·ı <;avfada) 

]emekte, milli müdafaa hazırlıkla
rını kaim ve nüfuz edilmez bir es
rar karanlığı içine almakta, boz
guncu telkinleri önlemekte her 
serbest vatandaşm inzibati bir va
zifeşi vardır. Yeni harbin icapları, 
hiç kimse tarafmdan hiç bir hafif
liğe müsaade etmez. 

Türkiye'nin harbe ıürüklenme
meıi için, bütün sürükleyici tazyık
lere kartı tamamen mücehhez bu • 
lunacağız ve tunu da.ima hatrnla 
tutacağız ki bir memleketi harbe 
aüriikliyen b .. hca imil, milli mü
dafaa lıuauMIDClald maddi ,..fnm 
zi.flardır. Ne askeri ne de milli 
cephede, herllan.gi bir tecavüz auy
kaatinin vuraıbileceii hiç bir gedik 
bırakamayız. Bu yalnıs, efer i.te
mediiimiz harp bizi bulur çatarsa 
onu mutlaka kazanmak için deiil, 
aulhu korumak ve devam ettirmek 
için de tek fartjr. 

Falih Rılkı ATAY 

kild pllrndır ve bu hususta aakerl ve dip. 
lomatlk hazırlı:ılı:lar yapılmaktadır. 

Darbe geçilımiyeceğe ben%iyor 
Daily Teleıraph, bu haberi verdikten 

sonra, '3yle devam etmektedir: 
Bu darbenin gecikmlyeceii tahmin olu

nabilir. Sanıldığına göre bulgarlarm ve 
macarlarm t.adilcl istekleri, aon Hitler -
Boris ve Hitler • Teleki görüşmelerinin e
saslı mevzularından birini teıkil eylem.it 
ve bulgarlann Makedonya üzerindeki ta • 
lepleri ve macarlarm Hırvatiıtan•m ihyası 
ve Macariıtan'a İtalya ile mütterek hudut 
verilmeıi hakkmdılı:i emelleri bütün tefer
ruatiyle tetkik olunmuşur. Belki de Hit
ler, Bulpriıtan'a ve Maearistan'a İtalya'
ya Dalmaçya verildikten aonra kalan tere. 
lı:eden hiue vennegi taahhüt bile etmiıtir. 
Vai:ıa Bulrarist.an'm eaaı talebi, Yuna • 
nistan'm ıırtmdan E•e denizinde mahreç 
elde etmek cibi görünmektedir. Falrat Da
ily Teleıraph'a röre, öndeki ilk kurban 
Yugoslavya olacaimdan. bulcar matbu.atı
nm aon &'Ünlerde Yananistan'a kartı ıid • 
detli neşriyatı bir ıaıırtma hareketi tetkil 
edebilir. Bu suretle Macarlıtan'm mihvere 
iltihaıkmın derin aebebinin. Almanya'nm 
Yuıoslavya üzerine atılmalı: niyeti olmaaı 
pek mümkü.dür. 

Yugo•lav - alman tlo•tluk 
cemiyetintle 

Belgrad; 23. LL - Avala ajansı bildiri
yor: Yucoclav • alman do.tluk cemiyeti -
nln ikinci yıldöntiımü dün Jrutlanmııtır. 
Merasimde Yuıoslavya başvekili, harici
ye ve nafıa ve terbiye nazırlariyle, saray 
~ın ve diğer arJcert ve mülk! rical ha • 
zır bulunmuştur. Almanyanm Belırad el • 
c;i•i ile elçilik erklnı da merasime ittirilr 
etmişlerdir. 

Bu münaıebetle Viya.na üniversitesi 
profeıörlerinden Von Sabilı: 19 uncu asırda 
Almanya'nm cenubu priı:I memlekeıtleriy
le münuebetleri, mevzulu bir konferans 
vermlttir. 

Yunan zalerleri lıarııftntla 
Almanya 

Londra, 23 La. - Yunan zaferi müııa
ııebetlyle Dally Mail diyor ki: 
"İtalyanm Yunan.ietana verdiii lrüsta.h 

ültimatomun intikamı alınml§tır. Muaoll
nl iktidara gelellbert İtalyanın nutuzu bu 
kadar &§atı dll§memtştl. Fakat mihverin 
nüfuzu Hltler için kıymetli bir varlıktır. 
Bunu her ne pahasına oluraa olsun muha
faza etmek lstlyecektlr. B . Hltler iki çık -
maz kar11ı11ında bulunuyor: ya İtalyanın 
imdadına alman kıtaatı gönderecek ve bu 
takdirde ltalyan ordularının Yunanistan· 
dal<! berbat ııöhretl bllabUtUn perlıan ola
caktır, yahut da Alm.aııya müdahale ebni-

SPOR 

Dünkü Lik Maçında 

Gen~lerbirliği 

güzel bir oyunla 

Demirsporu 

4 - 1 yendi 
Dün 19 Mayıı atıadyomwıda mevcut 

fi;k,tiır mucibince lik mac;larma devam e
dildi. Günün yegine karşılaşması Genç -
lerbirliği ile Demirspor arasın.da idi. E -
vellti gün de iıaret ettiğimiz ıibi iki ta -
kıımm dünkü mUsab.ıkada alacak oldukları 
netice bu seneki lik maçlarında şa.mpi -
yonlıık için aon derece ehemiyet:i hai:rdi. 

Filhakika ıimdiye kadar hiç mağldp ol
ma.kııızm en betta gelen iki takımın bu 
kareılaşması mevsimin ilk mühim maçı ay
nı zamanda li.k pmpiyonasmm hangi tara
fa düıeceğini a:r: çok tayin eder mahiyette 

i.dL 
Bu sebeple cünün cumartesi olma.ama 

rağmen, her iki takımm taraftarlan ve 
Ankara'nm bilumum futbol sevenleri tri -
bunlerde yer alm11 bulunuyorlardı. 

Saat 14.30 da ulitımlar seyircilerin al
kışları arasında sahaya çıktıkları vakit o
yuncuların şöylece yer aldıklarını cördük: 

Gençlerbirliği: Rahim - Ahmet, Mehmet. 
Rauf, Hal it, Keşfi • Selim, Ali, Ali Pulat, 
Mustafa, Akif. 

Demi· soor: İsmail • Gazi, Şevket - İs
mail. fb-~h'm, Ki.mil - Salih, Arif, Fahri, 
Orr~n - •.· 

Oy" .. · ·."O da hakem Ömer Urel'in 
düdüğü ile ·•landı. 

Birinci devre : 
İlk birkaç dakika hedef9iz deneme VU• 

ruşluı ile geçti . Bunu!1la beraber Genç -
\erin muhakkak yenmek için hazırlanmı$ 

oldukları anla$ılıyor. 5 inci dakikada Genç
lerbirliği kalesi ilk tehlikeyi atlatıyor. 

Korneri müteakip tehlikeli bir şekilde ka
le önlerine düşen toptan Demirsporlular 
istifade edemediler. Gençlerin haf hattı o
yuncuları anlaşamryorlar. Keşfi muntaza
man uzun vuruılarla hücumları kesmiye 
çalışıyor. Buna mu.kabil hücum hattı o · 
yuncuları bilhassa Alıi Pulat'la Mustafa 
daima demarke vaziyetleri yakalayıp karıı 
taraf için tehlikeli oluyorlar. 

8 inci dakikada u.tdan ilerliyen Selim 
topu ortalıyor. Kale çizgisi yalcmlarmda 
yer almıt olan küçük M\Ultafa nefis bir 
kafa VUT'UŞU ile Gençlerin illı: golünü atı· 
70r. 

10 uncu Cakikada Deınirspcrdan Ari -
fin sıkı bir ılitii golle neticelenecek gibi 
rörüntiyona da Rahim topu yakalıyor. 

ıs mel dakikada toldan Mustafa'dan al
dıiı topu Gençlerbirliiinden Ali Pulat ıfi· 
zel bir aıynhıla Demirspor kalesine gön
deriyor. İkinci gol. 

37 inci dakikada Ali'nin uzaktan demir 
cibi bir volm ... üst kale direiini yalaya. 
ralc dışarı çıdnyor. 

Netice değitıniyor. Ve Gençlerbirliii 
ilk devrede 2 • O galip vaziyette sahadan 
aynlryorlaf'. 

ikinci devre : 
İlrinci devre de Demirspcr'un oyu -

nunda bir deiişiklik göremiyoruz. Muha
cimlerin kale önlerinde topu ezmeleri yÜ-

zünden gol çıkaramıyorlar. " 
10 uncu dakikada bir Demirıpor hficu

munda orta muhacim Fahri kaleye 4 • 5 
metre mesafeden topu havalandırıyoT. 

16 ıncı dakikada küçük Mustafa Genç
lerbirliğinin 3 üncü golünü atıyor. 

32 inci dakik2da sağdan inkiıaf eden bir 
Demirspor hücumunda sag açık Salih ta
kımmm ilk ve son golllnü yapıyor. 

Son dakikalarda küçük Ali sağdan ıah
st bir inişle Gençlerin 4 uncü coliınü yaptı 
ve maç ta bu suretle Gençlerbirliiinin 
4·1 calcbesi ile sona erdi. 

N cuıl oynadılar ? 
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1( RADYO 
TURKlVI<:. 

(Radyo Difuzyon Postal rı) 
TÜRKİYE 

Ra.dyosu 
Dalga Uzunu u 

1648 m. 182 Kes 120 Kw 
31.7 m. 9465 Kc... 20 h T 

19.47 ın. 15195 Kes I 20 K 1 

PAZAR: 24.11.19 O 

9.00 Program ve memleket t 
9.03 Muzık: hnf f program ( 1.) . 
9.15 Ajans haberleri. 
9.30 Müzik programının devamı (Pl. 
9.45/ 10.00 Ev kadmı - yemek lıstesı. 
12.30 Program ve memleket saat a 
12.33 Muzik: muhtelif şar.lcılar. 

12.50 Ajans haberleri. 
13.05 Müzik: halk havalan. 
13.25/ 14.30 Muzik: radyo salon orlıet 
(Violonıat Necip Atkın idaresinde) 
la: Kelebek avL 2. Brecht: Bir hilti 
Joh. Strausı: Binbir gece (Endig 
Brahms: Macar dansı, N o. 9. 5. B 
Kol Nidrei. 6. Lincke: Yeşil Vahad 
randevu. 7. Scönherr: Alp köylüleri 
sı. 

18.00 Program ve memleket saat a 
18.03 M iızik: radyo caz orkestrası ( 
him Özıfir idaresinde). 
18.50 Müz.ii:: fasıl heyeti. 
19.30 Memleket aaaı ayan, 
beri eri. 
19.45 MUzik: karışık prin ve 
20.15 Müzik: Çigan müziği. 
20.30 Konupna. 
20.45 Müzik: aaz eserleri ve oyu 
21.15 Konuşma. 
21.30 Müzik: amatör saati - piano solo 
Zeynep Altar tarafından. 
21.45 Muz.ik: opera musikin.den örn 
(Pi.). 
22.30 Memleket aıuıt ayarı. ajans hab 
ri: ajanı ıpor servisi: ve Ankara 
har at yarışları neticeleri. 
'22.50 Müzik: dana müzigı (Pi ) 
23.25/23.30 Yarmki program ,.e 

Münakalat 

bütün ıaık:lallna 
tamim gönderdi 

(Başı ı. incı sayfada) 

vatanın. vatandaşın her türlü hak 
menfaatlerinin emniyet ve müdaf 
sının fi.rızasız bir ıurette temini, 
hizmetlerin ıuurlu bir tesanüt ve 
zibat, bilgi ve intizam ve tam ihe 
içinde çalıştırılmasını imir ibulu 
tadır. 
Sayın selefim AH Çetlnkaya' 

yüksek himmet ve emekleriyle MU 
kalat Vekaleti camiasının millet 
memleket işlerinde ve dikkatle k 
rulmuş tetkilitınm ilim ve fen ka 
liyetinin artmasında bugün vasıl 
muı bulunduğu hayırlı ve müsbet 
ticelerin müşterek mesaimizle ati 
daha ileri merhalelere vasıl olacağı 
kanaatle önde tutarak işe başla 
bulunuyorum. 

Vazife ve selahiyeti ne olursa ols 
bütün mesai arkadaşlarımın, kendi 
rine mevdu hizmetlerde yuksek 
feragat ve hiçbir suretle sarsılmaz 
doğruluk, derin bir meslek aşk 
muhabbeti içinde disiplin ve otori 
ile, ayni zamanda Cümhuriyet Ha 
Partisi'nin ve Cümhuriyet Devletin 
halkçılık mefhumu esaslarını ken 
)erine daima rehber tutarak çalışm 
larını isterim. 

Hepinize hayırlı ve ileri başarıl 
diler ve sevgiler sunarım . .. 

Miinakalat Vekili 
C. K. lncedayı 
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: Mllcııdele meydanında zafer kazanan . 

: Edebiyat d\lnya.oıında dıwlr yaratan .. 

E Hakka tapan, haklkatt bağıran ••• --Diln Gençlcrbirliği çoktan beri hasret E EMİL ZOLA 
kaldığımız cüze] oyunlarından birini ÇI • = 
kardı. Müdafaa ve muavin hatlarmın :r..a • : -rarsız oyununa mukabil hücum hattı cayet 
cüzel itledi. Bilhassa küçük Mustafa kartı = 
taraf için çok tehlikeli oldu. --

Yarın matinelerden itibaren 

ULUS SiNEMASINDA 
Deminıpor'a ıelince, dün bizi ıakutu 

hayale uğrattılar. Meşhur Gazi • Şevket 
hattı IOn derece bozuktu. Kalecinin zayıf 
oldutu atiklrdı. Haf hattı vazifesini ya -

pamadı ve muhacimler de dün ıon derece 
beeerikaizJik cösterdiler. 

: başlıyor. 

Bugünkü maçlar : 
Bugün Ankaracücü sahasında saat 12,45 

te Harbiye ile Dınçspor, 14.30 da Maeke . 
spor ile Birlikspor karşıla:Pcaklardır. 

yecek ve bu takdirde de İtalya Arnavut · 
luktald mUıkW vaziyetten kurtulmak t -
çin kuvetlerinl her glln daha tazla harca
mak mecburiyetinde kalacaktır. 

lngiltere'nin vazileai 
İngllterenln vazifesi, HIUer'e derhal 

M:usollnl'nin imdadına koımak lc;:ln baha
ne vermemektir. MestlA Yunanlstana bir 
lnglllz heyeti ıeferlyeslnln gönderllmeııl 

böyle bir bahane olabilir. Gene İngiltere· 
nln vazlfeııl yunanlılara denizde ve hava
da a.zaml yardımı yapmak, ltalyan mllna
kalAtını miıtemadlyen vurmak, ltalyan 
tahmil ve tahliye limanlarını bombalamak, 
ltalyan kıtaatını tethlı etmek ve ttalyan 
halkımn maneviyatım bozmaktır, o halk 
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SON GON 

ULUS Sinemasında 

RADYO SARAYI 
Neıenin kaynağı olan bu film .. 
de en güzel müziği dinliyecek 
ve en tahane dansları seyrede
ceksiniz. 

Artistler : 

BOBBURNŞ 
JACK OAKIE 
KENNY BAKER 
ANN MiLLER 
Aynca: SPOR FiLMi 

Seanslar : 
14.30 • 16.30 - 18.30 ve 21 de 

Sabah 10 - 12 ucuz matinesinde 

Üniversiteliler Yurdu 
ki. Yusollnt'ntn de itirafı veçhlle, arasın- ve Cümhuriyet Bayramı 

1 

""" 
da sulh zihniyeti bellrmete bqlamıftır şenlikleri 

İtalya'ya mUthiı darbeler lndlrmemJz ıa. - a."'111••••• ..,. Telefon: 6294 
nmdır.,. 
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Yulaf alınacak Taliplerin muayyen vakitte Ankara Lv. 
Y ardını sevenıer 

cemiyeti Sinop'ta 

bir fiibe kurdu 

Satılık oyuncaklar DEVLET ORMAN 1ŞLETMES1 

Sinop, (Hususi) - Geçen cumartesi gü
:iı va li mizin başkanlığında Sinop'un mü
cvver bayanları bir toplantı yapmrşlar

.ır. Bu toplantıda muhitte yardıma muh
:aç kimsesiz kadınları korumak ve çalr
abilecek olanlara iş bulmak gibi çok ul
·i ve mukaddes bir vazifeyi ifa etmek 
zere Ankara'da bulunan yardımsevenler 

urumu merkezine bağlı olmak üzere bir 
benin kurulmasına karar verilmiştir. 
Komite faaliyet programını hazırlama

a başlamış olup pek yakında şefkat ve 
miyet ödevi üzerinde çalılimıya başh

acaktır. 

~ütün garbi Anadoluda 

"Montaf on,, ırkı 

sığır yetiştirilecek 
İzmir; ( Hususi) - Ziraat Veka -

~ ti, Garbi Anadolu bölgesinin Monta
n bölgesi ittihaz edilmesini muvafık 

.. rmüştlir. Bütün Garbi Anadolu'da, 

lime uyan Montafon ırkı sığır ye -
ştirilecektir. Yetiştirme merkezi ola
k organize edilecek sahada, Monta-

[ n ciftlikleri vücuda getirilecektir. 

ira~t Vekaleti'nin emriyle mıntaka 
teriner müdürü B. Nazım Uygur, 
ftliklerde tetkiklere başlamıştır. Tet 
klere Manisa'da Haznedar çiftliği -
n de ilavesi bildirilmiştir, 

AKA GÜNDÜZ'ün 
Son neşrolunan 

TANK-TANGO 
l\1illi - !çtimai - Edebi 

Romanı Resimli Ay Mat
baasında 75 kuruşa 

satılmaktadır. 

Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
o. na gönderilen hariç askeri l KITAAT iLANLARI 

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

l - Gösterilecek yerde yaptırılacak o
n Uç adet erat pavyonuna lstelöi çıkma

mdan eluıııtmesl pazarlıkla yapılacak-

2 - Eksiltmesi 25.11.940 pazartesi gU
saat 11 dedir. 

3 - :Muhammen bedelt 86329 Ura 65 
ruş olup ilk teminatı 5566 lira 48 ku -
ştur. şartnrınıesl 482 kuruş mukabilinde 
!yenlere ,.ermr. 
4 - tsteldller belli gün ve saatte ehU -
tnamelerlyle beraber Merzifon Sa. Al. 
o. da bulunmalnn. (7647) 17635 

yeşil mercimek alınacak 
Sivas Sa. Al. Ko. Ra. -Oen : 

1 - İhtiyaç i~in 75 ton y~il merci -
ek kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme 25/11/940 pazartesi günü 

t lS,30 da komutanlık binasındaki gar -
zonda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 16500, ınuvak
t teminatı ı237,50 liradır. 
4 - Şartnamesi İstanbul, Ankara ve 
,;as Sa. Al. Ko. da görülebilir. 

5 - İsteklilerin belli gün ve gaatte 
p;:ıh zarflarmr ihale saatinden bir saat 
el:ne kadar Ko. na vermiş bulunmala-

(7712) 17682 

lnşant münakasası 
Diyarbakır Sa. Al. Ko. Rs. : 
1 - Diyarb:ıkır Ko. Sa. Al. Ko. ca yap· 
ılacalt olan garaj ve iki pavyon inşası 

i 30. ıı. 940 cumartesi gtinil saat 11 de 
palı zarfla eksiltmeye konmuııtur. 
2 - Keşif bedeli 101161 lira 61 kuruş 
up muvııkko.t teminatı 6308 lira 8 kuru§-

; - Şartname ve projeler Ko. da gBrü
lllr. İstıyenlcre 5050 kuruş mukablllnde 

nderillr. 
4 - Taltpleıin bu işin ehU olduklanna 
ir kanunt veslknlarlyle teklif mektupla-
ı elcsiltme saatinden bir saat evellne 
dar Ko. na tesllm etmeleri H\zımdır. 

(77331 17716 

Sabun alınacak 
Niğde Sn.. Al. Ko. Rs. : 
Cinsi : Sn bun, Kilosu : 21600, M. b_edell: 
880 lira, ilk teminatı • 691 lira, Gün sa
l : 6. 12. 940 saat 15, İhale ı;ıekli : kapalı 

, İhflle yeri : Niğde Sa. Al. Ko. Rs. 
1 - İsteklller şartnameyi her gUn Ko. 
nasında okuyabilirler. · 
2 - Taliplerin ihale san.tinden bir sa.at 
el teklif melüupl:ırını ve ilk teminatla
ı Ni~de sn.. Al. Ko. na \•ermeleri. 

(7961) 11932 

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

000 kilo lahana, 114000 kilo pırasa, 750~ 
lo havucun kapalı zarf usulü ile ihales1 
12 ' 940 pazartesi günü saat 15 de. yapı -
_1 t r "fohammen tutarı 29220 lıradır. Co t ı . •l< • 

İlk tcminatr 21~2 lirıı.dır. Şartnamesı 
o. dadır. İsteklilerin ilk temin~t mektu.p 

makbuzları ile {hale saatınden bır 
ya 1 'l b ~ı evetine k::ılar teklif mektup ar.ı. ı e e-
ber Hudımköy Sa. Al. Ko. na muracaat-
rL (7963) 17935 

Sığır eti alınacak 
Hadımköy Sa. Al. Ko. Rs. ~en : ~ . 
Aske i ilıti,ı;aç için 250000 kılo sıgır etı

'n kapalı zarf usulü ile ihalesi 9/12/940 
zartesi ı;iln'i saat 12 de yapılacaktır. 
l\foahmmen tutarı 75000 liradır. . 
İlk tcm"natı 5525 liradır. Şartnamesı 

o. d·dı~ İsteklilerin ilk teminat m:ktup 
.ya mal:bu:z:ları ile ihale saatinden ~ır sa

cveline kadar teklif mektupları ıle Sa. 
. Ko. na müracaatları. (7964) 17936 

Ankara GUmrilk MUdlirltiğtinden: 
Cina ve mikdar ve evsafı aşağıda gösterilen oyuncakların 9.12.940 tarihine mü -

sadit pazartesi glliıU saat 10 da açık arttırma ile satı!',n takarrür etmiştir. MUzaye
deye tştll"Ak arzusunda bulunanların muayyen saatte AkköprUde gUmrUk binasında 
mtiteşekkil satış komisyonuna mUracaatlan. (7997) 
Kap adedi Nevi Marka No. Siklet! Kıymeti Cinsi 

kilo Gr. lira kr. 
8 sandık ~ 924/7-8 (113 500 giydlrilmlf bebek oyun

cak 
( 39 900 

( 10 100 
( 14 :'iOO 

sandık J 924/13-16 154 500 

75 500 
10 560 

18019 2 300 

304 00 

428 00 

giydirilmiş bebek oyun
cak 
oyuncak 
oyuncak 
salr mevat ile mllret
tep bebek ipek elbiseli 
Bebek 
makineli oyuncak 
maklnell oyuncak 

Yulaf, arpa ve ot ah nacak 
Kırklarelt Sa. Al. Ko. H.s. den: 

Cinsi Mlkdarı Muhammen İlk teminatı Glln ve saati 
kilo bedeli 

Yulat 300000 27000 2025 25 25.11.940 10 
Arpa 300000 26100 1957 50 25.11.940 14 
Kuru ot 300000 20250 1518 75 25.11.9·!0 16 

1 _ Yukarıda cins ve mikdariyle ilk teminat ve ihale gün ve saatleri yazılı Uç 
kalem yem kapalı zarfla satın alınacaktır. 

2 _ İsteklilerin tanzim edecekleri teklif mektuplarım lh.ı.le saatinden bir saat 
eveline kadar Sa. Al. Ko. na vermeleri IAzımdır. 

3 __:_ Şerait ve evsafı Sa. Al. Ko. ile Ankara ve İstanbul Lv. amirliklerinde görü-
lebilir. f71'iii8) 1754~ 

Yiyecek ve yakacak alınacak 
Edirne Sa. Al. Ko. Rs. den 
Aşağıda cinsi, mikdan. teminatı, ihale gün ve saatı yazılanlar pazarlıkla satın 

alınacaktır. 

İhaleleri Edirne eski müşiı:iyct daires:nde Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
İsteklilerin sözü geçen günde Ko. na gelmeleri şartname ve evsafları Ko. da 

görülür. (7582) 17573 
Cinsi 

Oduaı 

Sığır eti 
Nohut 
Z. Yağı 

Mikdarı 

Ton 
1000 

120 
144 

25 

Teminatı 

Lr. 
3000 
6300 
3672 
2458 

Tutarı 

Lr. Gün ve Saatı 

20000 25/ 11/940 11 

42000 Z5 / ll/ 940 11 
24480 25/ 11/940 16 

16250 25/11/940 ıs 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Niğde Sa. Al. Ko. Rs. den: 

Cinsi Kilosu M. bedeli Teminatı Glln Saat 
Sade ya# 45000 61500 Li. 4625 Li. 2.12.940 16 
'Un 950000 144000 Li. loııoo Li. 2.12.940 16 
Yula! 960000 72000 Li. 5400 L!. 28.11.940 
l'atates 80000 4800 Li. 360 L!. 29.11.940 

İLAN 
İhalenin şekli İhalenin yeri 
kapalı zarf Niğde askeri satın almıt komisyonu 

ı - İstekliler §artna.meyl her glin komisyonda görür ve parasız olarak ıılabl
lirler. 

2 - Taliplerin ihale saatinden b!r saat evel tekllf mektuplnrı ve ilk temlnatla-
17689 ı:iyle komisyona müracaatları. (7720) 

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

tın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 27.11.940 gUnU saat 14 te 
Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Toplu tutarı 45000 lira katt temi -
natı 67l50 ııradır. 

.c, - Arpanın evsat ve ınrtıarı K o. da 
mevcut. 

5 - İsteklllerin muayyen gllnde komis-
yonda bulunmaları. (S035) 18009 

Sade yağı alınacak 
Diyarbakır Sa. Al. Ko. Rs. den : 
ı - Diyarbakır Sa. Al. Ko. ca alına -

cak olan otuzar ton sade yağı 26/11/940 
günü saat 10 ve 1 de ayrı pazarlığa konul
muştur. 

2 - Her birinin muhammen tutarı 40200 
lira olup teminatı 6075 liradır. 

3 - Şartnameleri her gün İl zamanında 
Ko. da görülebilir. (8020) 18007 

T aı kırma aleti alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den : 
ı - Kromlu çelikten mamul taş kırma 

makinelerinde kullanılmak üzere SO çift 
kırma çenesi kapalı zarfla eksiltmeye koıt
du. 

2 - İhalesi 6/12/940 cuma gilnü saat 11 
de Çanalokale Sa. Al. Ko. da yapılacakıtrr. 

3 - Muhammen bedeli ı8000 lira olup 
ilk teminatı 13SO liradır. 

Talipler mezkQr ıünde müracaatları. 
(8034) 18009 

Odun alınacak 
Erzuru.m Sa. Al. Ko. Rs. den 
1 - Bin ton çam odununun yapılan iha

lesin.de istekli çıkmadığından tekrar Pa -
zarlığa konmuştur. 

2 - Pazarlığı 27 /11/940 günü saat 10 
da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Toplu tutarı 27500 lira kati temina
tı 4125 ti ra. 

4 - Odunun evsaf ve şartları Ko. da 
mevcut. 

5 - İsteklilerin muayyen günde Erzu -
rwn Sa. Al. Ko. na miiracaatlan. (8036) 

18011 

Kuru ot alınacak 
Çorlu Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Hayvanat ihtiyacı iç.ln 700 ton ku

rıı ottan bakiye kalan 400 ton ot tekrar ek-

gllnU yapılan !halesinde istekli çıkmadı

ğından tekrar pazarlığa çıkarıldı. 
2 - Pazarlığı 28.11.9·10 perşembe güııti 

saat 14 te Erzurum Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. 

3 - Toplu tutarı 22500 llra katı temi -
natı 3375 lira. 

4 - İsteklilerin muayyen günde Erzu
rum Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (8042) 

18014 

Sığır eti alınacak 
Poyrah Sa. Al. Ko. Rs. den : 
Cinsi: sığır eti, mikdarı 300000 kilo, tu· 

tarı: 10200 lira, teminatı: 765 lira, ihale 
günü 9/lı/940 saıati: 14. 

1 - Askeri ihtiyaç için 300000 kilo ı;ı
ğır eti kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konmu~tur. 

2 - Etin muhammen fiyatı 10200 lirad1r. 
EksiHmsi 9/121940 pazsrtsi günil ~aat 14 
de Pınarhisar nahiyesinin Poyralı köyiınd'e 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Şartnamesini görmek istiyı!nler heı 
gün komisyona. müracaat etmeleri ve is • 
teklilerin 765 lira teminatları ile birlikt~ 

teklif mektuplarını usulen ihale vaktin -
den bir saat evel makbuz mukabilinde tes
lim etmeleri ve 2490 sayılı kanunun icap 
ettirildiği vesaiki ibraz eylem~leri ilan 
olunur. (8044) 18015 

Kömür alınacak 
Lüleburgaz Sa. AI. Ko. Rs. den : 
1 - Komisyonda mevcut evsaf ve tes

lim mahallerine göre ayrı ayrı 18/11/940 
gününde pazarlığa çıkarılan 700 ton lcva
marin ile 60 ton sömikok kömürüne mu -
.ayycn gün ve saatte talip çıkmadrğından 

yeniden pazarlığı 2/ı2/940 günü saat 15 e 
talik edilmiştir. 

İsteklilerin mezkQr gün ve saatte Lü -
lcburgaz Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

(8037) 18010 

İnhisarlar U. Müdürlüğü 

Pirinç alınacak 
İnhisarlar 'Umum MUdUrlUğ'Unden: 

l - Şartnııme ve nUmunesl mucibince 
150 ton kırık pirinç kapalı zar! u sullyle 
eksiltmeye konmu§tur. 
II - Muhammen bedeli 27,000 lira mu

vakkat teminatı 2025 liradır. 
siltmeye konulmuşur. III - Eksiltme 9.12.940 pazartesi gllnU 

2 - İlk teminatı 2100 liradır. Hususi 
İ saat Hi te Kabataııta levazım ve mUbaya-şartlan Ko. dadır. stokliler görebilir. 

at ııubeslnde ve aynı giin ve saatte Anka· Parti parti alınabilir. 
3 _ Taliplerin kanuni vesaik ve temi _ ra başmtidUriyet binasında müteııekkil a -

natlan ile birlikte Çorlu Sa. Al. Ko. na hm komisyonunda yapılacaktır. 
· 1 I V - Şartname ve numune sözU geçen 27 /11 /940 günü saat 1 ı de mıiracaat an. 

levazım ııubesl veznesinden ve İzmir, An-
<8038) 

18012 
kara başmUdUrlUklerinden 135 kuruş mu -

Un alınacak kabilinde aıınab111r. 
Erzurum Sa. Al. Ko. Rs. den V - MUnal<asaya l§tır~ edecek talip -
1 - 225 t on unun 20/11/940 günü yapı - ler 50 tondan &§ağı olmıtmak Uzer e tek

i.an ihalesinde istekli çıkmadığından tekrar lifte bulunablllrler. Bu takdirde teklif e -
pazarlığa çıkarılmıştır. .. . deceklerl mlkdar üzerinden teminat yııtır· 

2 - Pazarhğr 29/11/940 cuma gunü 'Sa- malıdırlar. 
at ıs de Erzurum Sa. Al. Ko. da yapıla • VI - Münakasaya girecekler mUhUrlU 
caktır. teklif mektuplarını kanuni vesaikle yUz -

3 - Toplu tutan 45000 lira kati temina- de 7,5 güvenme parası makbuzu veya ban-
tı 67SO liradxr. ka teminat mektubunu ihtiva edecek ka -

4 - Unun evsaf ve şartları Ko. da mev- ' pah zarflarını eksiltme günü ihale saatın-
cuttur. den bir saat evellne kadar İstanbulda Ka-

5 - İsteklilerin muayyen günde korniş. bataşta levazım ve mUbayaat ııubesine ve 
yonda bulunmaları. (8040) 18013 Ankarada başmUdUriyet blnaınnda mllte -

Arpa alınacak ııekkil alım komisyonları bqkanlıklarına 
Rs d makbuz mukab!llnde vermeleri lAzımdır. Erzurum Sa. Al. Ko. . en: 

ı _ 2M ton çuvallı arpanın 18.11.940 (1102tl/ 79158) 1800'5 

A. Sa. Al. Ko. da bulunm:ılarx. (8058) Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: l8022 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 7 

Satılıl< köknar tomruğu 
Devlet Orman İ.§letmesl Bolu Revir 

Amirliğinden: 

kuruş olan 200 ton yulaf pazarlıkla ısatm 7 kalem mutabiye alınacak 
alınacaktır. Pazarlığı 3/ 12/94-0 salı ıtünü Ankara Lv. Amirlis i Sa. Al. Ko. dan 

ı - Bolu Karacasu deposunda istlfte 
mevcut 3255 adet muadili 1806/ 647 M3 
köknar tomruğu açık arttırma ne satıla
caktır. 

saat 14 dedir. Kati teminatı 2100 lira olup 1 -. Aşağıda cins ve mikdarı yazılı f 
evsaf ve şartnamesi komisyonda görülür. kalem mu tabi yenin paazrhğı 26/ 11/ 94-0 sa
Taliplerin muayyen vakitte Ankara Lv. A. Jı günü saat ıs de Ankara Lv. A. Sa. Al. 
Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (78ı2) 17830 Ko. da yapılacaktır. 

2 - Tomrukların aynca baş kesme pay
ları mevcut ve kabukları soyulmuş olup 
hacim kabuksuz orta kutur Uzerlnden he-

k 1 k 2 - Muhammen bedeli 70050 liradrr. lspana a maca 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan Kati teminatı 10507 lira 50 kuruştur. Her 
ı _ Beher kilosuna tahmin edilen fiyar kalem ayn ayrı taliplere ihale edileceği 

tı 8 kuruş olan 80000 kilo ıspanak kapalı gibi bu miktarlardan noskan teklifler de 
saplarumştır. zarfla eksiltmeye konmuştur. kabul olunur. 

8 T nlklara ait afltlş aa~tnamesı f Şartname ve nümunesi Ko. da görülür, - om ,,..... · İlk teminatı 480 lira olup evsa ve şart-
Allkara orman wnum mUdl\rlll@nde ve İs- namesi komisyonda görülür. (8060) 18023 
tanbul, Ankara, Bolu, çevtrge mUdlirlUk- 2 _ Eksiltme 6/ 121940 cuma günü saat Adet 
ıerinde ve Boluda devlet orman işletmesi 15 de yapılacaktır. 10000 
revir Anılrllltlnde görUJeblllr. 3 _ İsteklilerin ihale saatind.:ıı bir sa- 2000 

4 _ Köknar tomruklarının mubammen at evel kapalı zarflan ile Ankara Lv. A. 10000 

Çul 
Belleme 
Kolan 

beden 11 lira 56 kuruştur. Sa. Al. Ko. na müracaatları. (7924) 17903 8500 Yular sapı 
5 _ İsteklilerin yüzde 7,5 muvakkat 10000 Yem torbası 

pey akçesiyle 30.11.fl40 g11nU sa:ı.t 10 da Kömür alınacak 4500 Urgan 
Boludıtki revir Amirliğine mllracaatları. Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan : 10000 Gebre 

(l0366/7911) 178S9 Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 6 
kuruş olan 5 ton meşe kv.-mürü pazarlık- Köhne f oti·n satışı SatllIJr çam tomru·;;.. An'-ara Lv. Amı'rlı'g" ı' Sa. Al. Ko. dan .,. ..,,... la satın alınacaktır. ""· 

Devlet Orman isletmesi Daday Re- Pazarlığı 27. ll. 940 çarşamba günü sa- 1000 çift köhne er fot ini satılacaktrr. 
vir Amirliğinden : . · at 15 tedir. Kati teminatı 4s lira olup ev- Pazarlığı 28/ 11/ 940 perşembe günüdilr. 

1 D d rkez deposunda ıs- .... 1.. Fotinler her gün harp okulunda görülehi-- a ay me saf ve şartnamesi Ko. da goru ur. 
tifte mevcnt "1485" adet muadili Taliplerin muayyen vakitte Ankara Lv. lir. 
"605,575" metre mikap çam açık art- A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. Taliplerin Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na 
tırma ile satılacaktır. ( 7976) ı7966 milracaatlan. (8061) · 18024 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 

Payları me\l'cut ve kabukları soyul- Boş makara satışı 
k Anbra Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan muş olup hacim kabuksuz orta utur 

800 kilo boş makara satılıktır. üzerinden hesaplanmıştır. 
Makaralar Cebeci dikimevinde görülür. 3 - Tomruklara ait satış şartna-

mesi Ankara'da Orman Umum Mü. Taliplerin 30. u. 940 cumartesi günü !<a
dürlü iY ünde, İstanbul ve Kastamonu at ıO da Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da bu
orma; çevirge müdürlükleriyle Da- lunmalaı:ı. ( 7982) 17967 

day devlet orman i letmesi revir a- f•falbant takımı alınacak 
mirliğinde görebilirler. Ankara Lv. Amirli ği Sa. Al. Ko. dan 

4 - iomrukların beher M 3 mu- İki nalbant takımı pazarlıkla satın ah-
hammen bedeli "1320" kurustur. nacaktır. 

ANKARA V AJ..lLlCl 

Karakol inşa ettirilecek 
Ankara Valilif;'inden: 
Keşif bede il ( 7386 ı lira ( 20) kuruştan 

ibaret bulmıan Balgat jandıı.rma karakol 
inşaatı 25.11 .940 pazartesi günU saat 15 te 
nafıa komisyonunda ihale yapılmak tize.
re açık eksiltmeye konulmuştur. 

:Muvakkat t eminat (553) lira (97) ku-

5 - İsteklilerin ot.10 7,5 muvakkat Pazarlığı 28. ıl. 940 perşembe günü sa- ruştur. 
İsteklilerin teminat mektubu veya mak-pey akçesi olan "599" lira .. "6 .. 0'' kuru- at ı4 tedir . Taliplerin yüzde 15 teminatla- U 

buzu ticaret odası veıılkıuıı ve ihale g • Su hamilen 3.12.940 S<llı crunu saat 14 riylc birlikte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. 
" nilnden en az !iç giin evel vlltıyete istida ile Jde Daday Revir limirlii! ine müracaat- da bulunmalarr. (7983) 17968 

· mUracaat ederek bu iş için alacakları fen-ları. (10964-7905) 17
926 

Kereste vesaire alınacak nı ehliyet veslkalariyle birlikte sözU ge -
Satılık çam tomru~J Ankara Levazım Ami rl iği Satın Alma <;en giin ve ><aatte komisyona geJmelerl 

Devlet Orman isletmesi Daday Re· Komisyonundan : buna ııit keııif ve ~Artnameyl her gllc na.-
vir Amirliğinden : Aşağıda adet ve ebattan yazılı kereste fı_ mtidUrıtlğilnde görebilecekleri. 

1 - Daday m""rkez deposunda is- ve vi d :ı lar pa.ıarlıkla satın alınacaktır. (7515) 17493 
tifte mevcut "1222" adet muadili Pazarlığı 30/ 11/ 940 cumartesi günü sa- Tamirat yaptrrılacak 
"571.201" metre mikap çam açık art- at 10.30 dadır. Taliplerin % ıs teminatla- Ankara Valiliğinden : 

tırma ile satılacaktır. rı il e birlikte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na Hususi idare Yenişehir tahakkuk ve tab.> 
2 _ Tomrukların ayrıca baş kesme müracaatları, (8009) 17989 sil şubeleri binasında yapılacak muham -

paylan mevcut ve kabukları soyu! - 4x0,25x0,025 ebadında 300 a.det tahta, men bedeli 
669 

liradan ibaret tamirat 
muş olup hacim kabuksuz orta kutur 4x0 ,10x0.10 ebadında ıso adet dilme, 2112 940 

pazartesi günü saat 15,30 da vi • 
üzerinden hesaplanmıştır. ıs S. tulünde 600 adet vida. !ayet daimi encümeninde ihale edilmek ü-

3 _ Tomruklara ait satış şartna - 5 S. boy çivi 20 kilo, zere açık eksiltmeye konulmuştur. Talip.. 
mesi Ankara'da orman umum müdür- 8 S. boy çivi 20 kilo. !erin mezkur gün ve saatte 50 lira 18 ku-

lüğünde, İstanbul ve Kastamonu or- Buğday alınacak ruşluk teminat makbuzlariyle birlikte vi • 
man çevirge müdürlükleriyle Daday Ankara Levazım Amirliği Satın Alma tayet daimi enciımen ine, şartname ve keşif 
devlet orman işletmesi revir amirli - Komisyonundan : evrakım görmek istiyenlerin de keza daimi 
ğinde görülebilir. ı - Beher kilosuna tahmin edilen fi - encümen kalemine müracaatları ilan olu-

4 - Tomrukların beher M
3 

mu- yatı 8 kuruş olan 2400 ton sert veya yumu- nur. (7837) 17814 
ham.men bedeli "1320" kurustur. \jak buğ.day pazarlıkla satın alınacaktır. 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 2 _ Pazarlığı her gün Ankara Lv. A. 
pey ak~esi olan "560" lira .. "~_O" kuru- Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
şu hamilen 3.12.940 salı gunu saat 14 3 _ 10 tondan a~ağı olmamak şartiyle 
de Daday Revir amirliğine müracaat- ayrı ayn taliplere de ihale edilebilir. 
ları. (10965-7906) 17927 4 - Z400 ton için kati teminatı mikda -

Satılık köknar tomruğu rı 21700 lira ve 10 ton için de 120 lir.ı olup 
Bolu Devlet Orman 1§lctmesl Revir A- evsaf ve şartnamesi 960 kuruşa komisyon-

nıirliğlnden: dan alınır. Taliplerin her giin Ankara Lv. 
ı _ Bolu Karacasu deposunda. istifte A. Sa. Al. Ko. na müracaatları. (8029) 

mevcut 1955 adet muadili 933-30·1 metre 17997 

rnlk!i.bı kölrnar tomruğu açık arttırma ile Kereste vesaire alınacak 
satılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş ke,;me pay
lan mevcut ve kabukları soyulmuş olup 
hacimce kabuksuz orta kutur Uzerinden 
hesaplanmıştır. 

8 - Tomruklara alt satı§ şılttnamesl 
Ankara orman umum nıtidllrlUğllnde ve 
İstanbul, Ankara, Bolu çevirge mUdllrlUk
lerinde ve Bolu'da devlet orman işletmesi 
revir Amirliğinde görUiebillr. 

4 - Tomrukların muhammen bedeU 11 
lira 56 kuruııtur. 

lS - İstekliler yUzde 7,lS muvakkat pey 
akçesiyle 4.12.940 çıınıamba gUnU saat 15 
te Boludakl revir Amirliğine mUracaatl!\rı. 

(1159/ 8076} 18018 

A. LEVAZIM A.MIRLlGl 

Lahana nlmacak 
Ankara Lv. Amlrllğ'l Sa. Al. Ko. dan: 
Beher k!losuno. tahmin edilen fiyatı 5 

kuruş olan 35000 kllo lahna açık eksiltme
ye konmuştur. Eks!Jtmes! 4 . 12. 9{0 çar
şamba günü saat 14 tedlr. İlk temlna.tı 131 
lira 25 kuruş olup evsıtf ve ııartnamesl 
Ko. da görüıtır. Taliplerin muayyen vakit
te Ankara r:.v. A. Sa. Al. Ko. da bulunma-
ları. (7806) 17788 

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

kuruş olan 30 ton pirinç açık eksiltmeye 
konmuştur. Eksiltmesi 2/12/ 940 pazartesi 
günü saat ıs dedir. tık teminatı 787,5 lira 
olup evsaf ve liartnamesi Ko. da görülür. 
Taliplerin muayyen vakitte Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (7817) 17811 

Z eytin alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan : 
Beher kilosuna t ahmin edilen fiyatı 30 

kuruş olan (3S ton) zeytin kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltmesi 4/12/ 940 çarşamba giinü sa
at 14 dedir. İlk teminatı 782.5 lira olup 
evsaf ve şartnamesi Ko. da görillür. 

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

OKULLAR 
Baltoluk kumaş alrnacak 

Siyasal Bilgiler Okulu Mlibayııat Ko
misyonundan: 

Okul talebesi için açık eksiltme ile 110-
115 metre paltoluk kumaş aluıııcaktır. Ek
siltme 2S.l l.940 pazartesi ıaat 15 te An
kara mektepler muhasebeciliği binasında 

yapılacaktır. Muhammen flya~ brhr met
re için 10 liradır. İlk teminat 85 lir1 25 
kuruştur. Kuma§ numunesi ve fartname 
her gün mektepte görülebilir . (7517) 

17504. 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 
Komisyonundan : 
Aşağıda cins ve mik.darlan yazılı mal -

zemeler pazarlıkla satın alınacaktır. 
Pazarhğx 30/ 11 / 940 cumartesi günü saat 

10 dadır. Taliplerin % 15 teminatları ile 
birlikte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da bu.
lunmalan. 

150 adet sıra ve 75 adet er yemek ma -
sası malzemesi. 

3 metre boydan 0.02Sx0.22 
yaz çam tahtası 2,250 

3 metre boydan 0.025x0,1S 
yaz çam tahtası ı,271, 

ebadmda be-

ebadında be-

3 metre boydan 0,08x0,08 ebadında beyaz 
çam tahtası 1,536, 

5 metre boydan 0,03x0,25 ebadında beyaz 
çam tahtası 1,873, 
~ metre boydan 0,03x0,2S ebadınd.ı beyaz 

çam tahtası 0,900, 
S metre boydan 0,03x0,03 ebadında beyaz 

çam tahtası 0,216, 
Muhtelif çivi 50 Kg. 
Tutkal 30 Kg. 
Boya toz 10 Kg. 
Üstübeç 20 Kg, 
Bezir 20 Kg. 
Neft 5 Kg. 
İspanyol üstübcçi 5 Kg. 
No. 3 fırça 2 adet. (8043) 18002 

Yangın söndürme malzemesi 
ahncak 

Ankara Levazım Amirliği Sa.. Al. Ko. 
dan: 

Aşağıda cins ve mikdarları yazılı yan
gın söndürme malzemesi pazarlıkla satın 
alı.nacaktır. Pazarlığı 10.12.940 salı günU 
saat 14 tedir. Taliplerin yUzde 15 temi
natlariyle birlil"te Ankara Lv. A. Sa. AJ. 
Ko. da bulunmaları 

Yanı;ın ihtiyaç llstesl 
Adet Cinsi 

4 Yangın kancası 4 M. uzunlu~nda 
4 Yangın merdiveni 4 ~. llk icabında 

blrlbiriıle takılacak şekilde it!alyeler
de olduğu gibi. 

4 Yangın balta.5ı boyu 1 M. ve 5 santim 
kalınlığında. 

2 Urgan 20 metre uzunluk ve 2 santi
metre kutrunda her binanın münasip 
yerlerine ikişer yangın musluğu açıl
ması ve bunlar 1ç!n lklııer hortum. 
Baltık mıntakası etrıı!ına ayrı elek
trik tesisatı yapılması, ve yahut di
rekler konum münasip fenerler kon-
ması. (8045) 18020 

Sade yağı alrnacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 

lSO kuruş olan 5000 liralık sade yağı pa -

zarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı 28/ 11/94-0 perşembe günü saat 
14 dedir. Kati teminatı 750 lira olup ev -
saf ve p.rtrıemeal komisyonda r örüliir. 

ASKERi FABRiKALAR 

100 ton Flüspat alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum MüdiırlüğU 

Merkez Satm Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (6000) lira olan 

100 ton Flüspat Askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komisyo -
yonunca 6/ 121940 cuma ~ünü saat 15 t e 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. Ta • 
!iplerin muvakkat teminat olan (450) lira
yı havi teklif mektuplannı mezlct1r günde 
saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 24!'.lO numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccar -
dan olduklarına dair ticaret odası vesi • 
kasiyle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (7864) 17881 

700 T on demir hurdası alınacak 
Askeri fabrikalar umum müdürlüğü mer• 

kez ııatın alma komisyonundan: 
3284 sayılı kanun mucibince 700 ton de. 

mir hurdası mahreç istasyonlarında vagon 
dahilinde teslim şartiyle beher tonunu 
şartnamesinde izah edildiği ves;hile 17 lira 
50 kuruştan satın alınacaktır. Şartnameler 
merkez satın alma komisyonundan parasız 
olrk verilir. Tliplerin 10/ 12/1940 saJı gü. 
nil akşamrna kadar teklif edecekleri demir 
hurdası kldar yüz.de 7,5 ğu nisbetinde te
rninatlariyle birlikte ~artnameyi kabul et
tiklerine dair kayıt ve sarahatı havi fiyat 
tekEflerini merkez satın alma komisyonu-
na vermeleri. (7850) 17941 

117 kalem muhtelif zımpara 
tasları 

Asker! Fabrikalar Umum MUdürlUğfl 
Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedell (12350) lira olan 
117 kalem muhlellf zımpara tS,§ları Aske
r! Fabrlkıılar umum mildUrlilğü merkez 
satın alma komisyonunca 10.12.940 salı 
gllnU saat 15 te kapalı zarfla ihale edile
cektir. Şartname para.sız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkıtt temi
nat olan (926) Ura (25) kuruşu havi teklif 
mektuplarını mezkOr 3ilnde saat 14 e ka -
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde
lerindeki vesaikle komisyoncu olmad ıkJa. 
nna ve bu işle altıkııdar tuccardan olduk
lanna dair ticaret odası vesikaslyle mez
kQr glin ve saatte komisyona mliracaat-
lan.. (7994) 18006 

ANKARA BELEDİYESi 

İnşaat yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden: 

l - Su i§leri idaresi için Kay~ta yap
tır.lacak olan terfi dairesi ne müstahde • 
m1Iı evi on beş gtın müddetle açık eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 8749 lira 54 ku
ruştur. 

3 - Teminat 656 lira 22 kuruştur. 
4 - Şartname ve ke~ff cetvel!ni görmek 

istiyenıerin her giln enctimeıı kalemine ve 
isteklilerin de 3. 12. 940 salı gilnil saat 
10,30 da belediye encUmenine mllracaatı~ 
n. (7773) 17759 
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Si as - 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 ihracına selahiyet verilen ve geliri tamamen § 
:= Sivas Erzurum derniryolunun intasma tahsis olunan o/o 1 E: = gelirli Sivas. Elzunım istikrazımn 20 senede itfası me§nıt =: = 5,5 milyon liralık yedinci tertibinin kayıt muamelesi 5.12- =: 
=: 1940 ak~amı nihayet bulmak üzere 20-11-1940 sabahından := 

itibaren başlamı~tır _ = Tahviller hamiline muharrer o)up beheri 20 ve 500 lira := 
_ itibari kıymette birlik ve 25 lik olarak iki kupüre ayrılmış. =: --~ -= Bu tahviller umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan =: 
:= daire ve müesseselerce, vilayet hususi idareleri ve belediye- =: 

lerce yapılacak müzayede ve münakasa ve mukavelelerde 5 
:= teminat olarak ve hazinece satılmıt ve satılacak olan milli = = emlak bedellerinin tediyesinde başabaş kabul olunacakları =: =: gibi gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de tahvillerin ta- := = mamen itfasına kadar her türlü vergi ve resimden muaf bu. := 
= lunacaklardır. := = Tahvillerin ihraç fiyatı o/095 olarak tesbit edi1mi,tir. ya· § 
:= ni 20 liralık birlilc tahvil bedeli 19 ve 500 liralık tahvil be· =: 
E deli de 475 liradır. _ -- Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez, Türkiye = 

Cümhuriyeti Ziraat, Türkiye lş, Emlak ve Eytam, Halk, = 
_ Türk Ticaret, Belediyeler Bankaları ile Sümer, Eti Banklar := 
- tarafJ'lldan icra edilmektedir. Diğer bankalar vaıııtaıiyle de E: 
:= tahvil alımı temin olunabilir. = = Sermaye ve tasarruflarını en emin ve en çok gelir getiren =: 
- sahalarda işletmek isteyenlere keyfiyet ilan ve 15 günlük -
:= suskripıiyon müddeti zarfında bankalara müracaatlarını :: 
- kendi menfaatleri iktizasından bulunduğu işaret olunur. = = 4592 = - -
"=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll(i=' 

,:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

~ Muhtelif yiyecek ahnacak § 
- Kızılay Cemiyeti Gazmaske Fabrikası Müdürlüğünden : : 
: Gazmaske fabrikası kantini için aşağıda yazılı (7) kalem erzak :; 
: kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. Taliplerin teklifle • ~ 

- riyle 250 Gr. dan aşağı olmamak üzere mlihürlil nümunelerini 25 E 
: Teşrinisani 1940 pazartesi günü saat 11 e kadar fabri~ada toplana· -
: cak komisyonuna tevdi etmeleri ilan olunur -: CİNSİ Mikdarı Kg. : -: Pilavlık pirin 1500 : 
: Beyaz kuru fasulye 2000 -
: Nohut 1000 E - -_ Soğan (pifkin) 3000 : 
- Bulgur boyasız kırına 1000 E 
: Patates Adapazarı, sarı ba, tarla 1000 : 
- Kuru meyva ( Uzüm, erik, kayısı ) 1000 : - -.,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,.. 

M. M. V. Hava Müstqarlığı 

Pil bataryası alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Muhtelit tipte 1600 adet pli batar-

7a111 pazarlıkla ııatın alınacaktır. l1uham· 
men bedell 6935 Ura olup katı teminat 

1 
mlkdan 1041 liradır. Pazarlığı 26.11.940 
11:ılı günU saat 10,30 da hava !atın alma 
komisyonunda yapılacaktır. İdıırt oartna· 
me, evsıı! ve Uııtesi her gün ötleden ıonra 
komlsyonda görllleb!llr. 1 teklllenn mu· 
ayyen gün ve ııaatte kaU teminat v"' kanu· 
nt belgeleriyle birlikte komlıyonda bu· 
lunmalan. (8049) 18021 

TÜRKiYE CÜMHURİYETI 

ZİRAAT BA KASI 
KURULUŞ T ARIHI : 1888 

Sermayesi : 100.000. 000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biri~ttirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
daki plfina göre ikramiye dağıtılacaktır: 

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

40 Adet 100 Liralık 4000 
100 Adet 50 Liralık 5000 
120 Adet 40 Liralık 4800 
160 Adet 20 Liralık 3200 

Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, l Birincikfl.nun, 1 Mart ve 

1 Haziran tarihinde çekilecektir. 

OIKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aıağı dü~miyenlere ikramiye çıktığı takdirde 
% 20 fazlasiyle verilecektir. 

uı;us 24/11 

ANKARA DEFTERDARLICI E ôk ve Eytam Bankasından 
Satılık otomobil 

Ankara Defterdarlığmdan : PEŞiN PARA VE AÇIK ARTTIRMA lLE 6 . ..E;_, 1940 CUMA GÜNÜ SATILACAK EM 
1 - Halen tapu kadaetro mektebi tara

fmdan işgal edilmekte bulunan eski Hari,. 
ciye kd$kÜ ~rafında:ki bir adot köhne İ-
11tta Tra$ini marka otomobili paıarlrkla 
satılacaktır. 

2 - Mukadder kıymeti 125 lira olup 
muvakkat teminat 950 kuruştur. 

3 - Pu.arlık 2/lZ/940 pazartesi ıünü 
aut on beşte Ankara Defterdarlığındaki 

komisyonda icra edilecektir. 
4 - Otomobili ıörmek iııtlyenler uki 

hııriciye ko$künde ırörebilirler, farla taf
eilit almak iıtiye.nlerin Defterdarlık mil. 
li emlak müdürlüğüne müracaatları Uan 

Esaa No. Mevkii ve Nevi Ada Parsel Mesahası Kıymeti Tem. İZAHAT 
İsmail Tokdoğan ve Dişçi 1198 Aşağı Ayrancıda harap 

bağ 1617 26 
1228 Keçiören Danişment mev-

kiinde tarla 1889 
1229 .. .. .. .. 1899 

1230 .. .. .. 1889 

1231 .. .. .. .. 1889 

5 
9 

3 

4 

3240-

6365 
2663 

13824 

59537 

4860-

318-
133-

691-

1191-

972- bağları yanındadır. . 
Mehmet Ali Ödyakın bağının 

63,60 da ve İskenderin bağının garbi 
26,60 Osman ve Muzafferin evlerin 

risindedir. 
138,20 Mehmet Ali Ödya.kın ahırının 

sinde kayalığın altındadır. 
238,20 İskenderin ve M. Alinin ahırı 

şısındaki yamaçtadır. 

olunur. (8052) 18016 
1232 Danişment, Çölkesen, 

Arsa 1893 3 402 402- 80,40 

Etlik asfaltı üzerinde Süvarı 
nın biraz ilerisindeki yarman 
nundadır. 

Enkaz satışı 
Ankara Defterdarlığından : 

PESiN PARA VE ACIK ARTTIRMA iLE 10. 12. 1940 GÜNÜ SATILACAK EMLA~ 

1 - Zir nahiyesinin Harun mahallesin
de ki.in bir adet hisseli eve ait enkar pa -
zarhkla satılacaktır. 

2 - Muhammen kıymeti 165 li~ olup to... 
mlnat akçesi 23 liradır. 

3 - Satış defterdarlıktaki komisyonda 
2112/940 pazartesi günü ıaat on altıda İC· 

ra edilecektir. 
4 - Fazla tafsilat alma.k iıtiyenlerin def. 

terdulık milli emllk müdurlüğüne müra-
caatları illn olunur. (8069) 18017 

..111111111111111111111111111111111111111!:. - -- -- -- -- -- -

1233 Etlik. Kızılçukur mev
kiinde tarla 

1234 .. " .. .. 
1235 .. .. .. " 

1236 • Etlik Aşağı Ayvalıda 
tarla 

1237 Etlik Kızılçukur mev
kiinde tarla 

1233 Danişment mevkiinde 
bağ 

1239 Dani ment mevkiinde 
Kalaba köyü üstünde 

1i68 67 
1768 68 

1768 65 

1759 4 

1768 51 

1891 5 

1780 
4802 

20990 

3650 

6225 

6273 

71-
192-

630-

365-

249-

627-

14,20 
38,40 

126-

73-

49,80 

125,40 

Üzerinde Sıhiye deposunda ~ 
Şenerin bostanı ile 55 taj No. 
vardır. 
67 parselin önünde ve tel örgün 
nında kuyulu tarla, 
67 parselin üstünde ve telör 
yanındadır. 
Şaban Tek'in 67 taj No. lu evi 
nubundadır. 
Yol üzerinde ve Hayati'nin işg 
dedir. 
02man ve 1skender bağları ar~ 
dadır. 

boş arnzi 1892 13 i859 1574- 314,80 Kalaba köyUnUn ilstündeki sırt 
İnşaat ilanı ----- 1- Yuk:ırıcla mevkileri ve mesaha'arı vazıh emlak peşin para ve açık arttırma ile satılıktır. Delliliye 

teriye aittir. 
--- Sümer Banktan : ----- -- --- 1) SUmerbank blrteılk pamuk ipli E 

ği ve dokuma fabrikaları mUe.!leeııe · _ 
- .!!inin Bakırköy be:ı: fabrlkllınndıı kA· : 

2- Arttırmıya iştirak edecekler icinde, m iihür kullananların mühürlerini Noterden taıdik ettirmeleri v~ 
ayede sırasınrla verilen bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde, taliplerin depozitolarını nisbet dair 
tezvit eylemeleri lazımdır. 

E gir pamuk anbarının ın,,uı ve vahit : 
E fiyatı esasiyle ve kapalı ıtıırf ueuııy. : 

3- flıale, yukarıda gösterildiği üzere, birinci kısım için 6. 12. 1940 cuma günü ııaat on dörtte ve iktnc 
sım için 10. 12. 1910 salı günü saat ondörtte Bankamız Satıo; Komisvonunda yapılacaktır. İsteklilerin o gün 
zito akcesi, hüviyet cüzdanı ve iki vesika fotografı ile Emlak Servisine müracaatları. (8075) 

_ le eksiltmeye konulmuıtur. ---- MALİYE VEKALETi 
tobu inşaatın muhanımeı:ı keşif be- E: 

deli li.GiG.66 !lradır. --21 Eksiltme evrakı beş lira nıuka· : -----------------
: bilinde Ankıırada Sümerbank b!nıuıın· E: 
- da lSUmerbank blrleıtk pamuk ipliği : 
: \'e dokıımA fabrikaları mUcsscsesl ı E: 

merkezinden ve İslanbıılda Rakırkl:iy : 
: bPZ fabrikası mlidUrlUğtinden alınııbl· : 

lir. : --- 3ı Eksiltme 16 Blrlnclkt\nıın 10411 : 
_ pazıırteıl giin!I saat 115 da Ankararlıı. ;: 
- ~Umerbank birleşik pamuk lpllıtl ve : 

1:--- .... dokuma fabı1kalan müessesesi mu • = 
dUrUlAilncte ynpılacal<tır. -

4) Muvıı.kltat temlnııt miktarı : 
: 132:1.i5 liradır. : 
: 6) İstekliler teklif evrakı nıeya • : 
: nına, ıimdiye kadar yapmış olduk- : 
: ları bu kabil işlere, bunların bedelle· : 
: rlne; tırmanın teknik teaklltı.tının : 
: kimlerden teıekkUl ettiğine ve hangi : 
: bankalnrla muamelede bulundukları • E 
: na dair vesikaları koyacaklardır. : 

: 6) Tekl!f mektuplarını havi uu-t • : 
E lar kapalı olarak ihale gllnU saat 1:1 E 
: ı• kad makbıız mukabilinde Anka· : 
: rada SUmerbankda (Sümf'rbank bir • : 

--
le§lk pamuk lpl!fl ve dokuma tabrl· : 
kalan mUeMesesi l mUdUrlUğtlne tes- : 

o/o 7,5 faizli 1933 ve 1934 türk 
borcu 8. kontenjanı tahvillcl'İnc 
tediye ilanı. 

Maliye Vekalet inden 
1 - 1933 tiirk borcu t hvillerinin her 

üç tranşına ait 25 'teşrinısan i 1940 taks:ti 
için T ürkiye'de Ankara ve lstanb11I piya
salarında tranş farkı ı::ozetil'lleksizin be
her kupon mııkabili 0,7346 doların türk Iİ· 

rasiyle tutarı yani TL. 0,9547 türk lirası 

tediye edileceği ilan olunur. 
Türk lirasını na tık işbu mcbliiğ mev • 

ıuubahs taksit iç in kati surette tııyin edil
miştir. Beş senelik müruru zaman müdde· 
tine kadar bu vadeye ait kupanlar için 
0,9547 türk lirası tedıye edilecektir. 

Her üç trans için Turkiye'de tediye ilo 
mükellef miıesscseler şunlardır: 

Arılrara'da: 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. 
Osmanlı Bankası. 
1suınbul'dn: 
Turkiyc CUmhur.iyct Mcrkc.z Bankau . 
Osmanlı Bankası. 
Doyçe Bank. 
Tediyeye ait provizyonlar tesis edil • 

: Um edilmelidir. miştir. 

: 7) Posta ile teahhUtlU olarak gön· § 2 - 1934 ikinci sıra türk borcu tahvil -
- derllecek teklifler nihayet thale 11&· - !erinin 25. te~riniıııni 1940 taksiti için İs= atınden bir atı.at evel!ne kadar gel • : tanbul piyaııasında beher kupon mukllbi
- m!ı ve zarfın kanun! ıckllde kApa ~ = ~i F .F. 18.75 Irnnsı:ı: ~rang.ının tü~ lira~ı 
: blmıı olma.!!ı IAr.ımdır. rostııcta vakt :;: 1 ıle tut.arı TL. 0,555~ tlirk lıra~r tedıy~ edı
- olabllec!'k .. cctkmeler naznn ltlbare - lecektır. Bu mebUig ka tt surette tayın e • 
- • -1 d'I ' 1 b l'k .. - ahnmıyacaktır. : ı mı~ o up eş sene ı mururu zaman 

: miiddeine kader bu vadeye ait kuponlar 
_ 8) Banka ihaleyi icrada 11erbe11t içi 0 5558 tü k 1' .. d kt' 
: tir. 466~ : n '. . r ıraııı .o enete ır. 
- - Tedıye müesseselcrı $Unlardır: 
'=i111Hllllllllllllllllllllllllllllllllfr Türiclye Cumhuriyet Merkez Bankası. 

Osmanlı Bankası. 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETl Alakadarların n?.zarı dikkatine 
Maliye Veltı\letlndcn : 

Platin kapsül satılacak l - 1033 ve iklnci sıra 1934 Türk borcu 
M. M. VekAleti Sa. Al. Ko. dan : tahvillerinin A knntenjnnına ait 2:> teşri-
Beher ırramına tahmin edilen fiyatı 400 nl.sıınl 1940 tarihinde vAdcsl hulfıl edecek 

kuruş olan üı; parçadllll ibaret ve 448 ıram kuponların TUrk lirası ile provlzyonlıın 
32 .antigram ağırlığında plfi.tin kapsül ve istanhıılda 0Hmıtnlı bankası nezdinde te
kroze açık arttırma ,uretiyle ve peıin para slıı edllmlşl!r. 

ile 30/ikinciteşrin ı 940 cumartesi günü n· Bu kontenjan için tC'dlye ve tranııfcr 
at l 1 de Ankara'da M. M. V. satın alma tarzı teı:ıh!t olunmak U:ı:ere a!Akndar mn -
Ko. da satılacaktır. İıteklilerin plitinleri knmlar nezdinde Hl:ı:ım g elen teocbhils lere 
ıormek için her ıün mesıi aaati dahilin· girişilmiştir. 

de umum ~ıhiye deposuna ve arttırmaya 2 - 1933 Tilrk borcu t ahvlllerinln 25 
ıirmek için arttırma ıiln ve saatinde 269 teş-rlnlRl\nl Hl40 tarllılndc vll.drsı g PJecek 
liralık teminatları ile birlikte M. M. V. olım C kontenj:tnı kuponlarının t ediyesi 
satın alma Ko. da bulunmaları. <7669) ıı:ın nmktazl tertibat alınmıştır. 

176
98 Hl\mllkrce mıılünınt lııısıl edilmek U • 

Kamyon parçaları alınacak ,;ere ll'ın olunur. 1802;') 
M. M. V. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan.: 1-- -----------
188 parça kamyon malzeme ve parçası 

alınacaktır. İhalesi puarlıkla 28/ l 1194-0 
per~embe ıünil yapıhıcaktır. Muhammen 1 
bedeli 6428 ve teminatı da 965 liradır. Ta
lip olanların komi~yona mliracııatları. 

(7936) 17943 

.-······································~ . . • . . • . Bir daire aranıyor 
: İllvlçreli çocuk11u7. iki klıllik bir 
: aile acele 3.4 odalı kaloriferli ve 11· . . . 
• • . . 
• 

cak ıulu bir apartman dairesi ara • 
maktadır. Tl: 2769 No.ya mUraca8t 
edllmea1. 4661 

.-. •••••••••••••••••• ,,,,,,,,,,,,,,.,,,,.r 
('- . -'\ 

1 .-===;~:;:===~~=- 1 

P., T. ve Telefon Umum Md. 

Mühendis ve fen memuru 
aranıyor 

P. T. T. umumi müdürlü r,Unden: 
1 - Yapı işlerinde istihdam ed lmek Ü· 

1.ere iki yüz altmış lira ücretli bir ve iki 
yüz on lira ücretli bir yüksek mimar veya 
mühendis ile ylir. yetmiş lira ücretli üç fen 
memuru veya mühendis alınacaktır. 

2 - Bu memuriyetler ihtisas mevkii o
lup taliplerine 3656 No. lu kanun hükUm • 
lerine göre ücret verilecektir • 

3 - Talip olanların vesikalarını P. T. 
T . umumi müdürlüğü levazım binalar ıu· 
besine ıönclermeleri. (7914) 17942 

ViLAYETLER 

Cezaevi inşaatı 
Çanakkale C. MUddc!umumlliğınd,.n: 

1 - Kııpnlı za rf uırul!yle eksiltmeye ko· 
nuıan lş t 3S3 J:l71 otu~ 11 klz bin !iç yf.lz 
sclıscn yedi lira 1 kuruı.ı kPı.ıl!H Çanakkale 
\'llAyPti d ahilinde flalıkeıılr • Çanııkkale 
şosC'sl U:ı:ct inde j ııı:ıdam1a kışlaları yanın

da yapılacak ce:ı.a \'e tevkif evi l~ıı.atıdır. 

2 - Bu ışe aft evrak aunlıırdır: 
A) P!Cl.n 
nı l~kslltnı" şartnamesi 

C) Ynpı işl er! umumi fenni ,artnameııl 
D) Bııyındırlık işleri genel ıartnameıl 
E) Mukavele projesi 
FJ Keşif hUlll.snsı 

G) Metraj 
H) Hususi ve fenni ıartname 
3 - İhııle !l.12.!l40 pll7'Al'teııi gUnU ıııuıt 

15 te Çannkltale adliye bln:ısında C. mlld· 
deltımumllllli dalre.ıılnde toplıuıacak ko 
misyon hıı:ı:ıırıınrla yapılacaktır. 

4 - Eltslltmeye lrebllııuık l•;ln Uı.l\pl@· 

r ln (2S80l ik i bin sekiz ytl~ seksen l!ralık 
muvakkat teminat vermeler! ve ihale gU • 
nünden tntll gtlnlerl hariç olmak llr.rrıı Ilı; 

gUn evel Çnnııklmle \'llft.yetlne ml\ro<'aatıa 
alncnkları ehliyet n.slkalariylfı 19-40 yılı 

ticaret o<lof!lna mukayyet bulunduklarına 
do.lr v!!slko.larını komisyona Vll'rmPlerl ıa.. 

r:ımdır. 

ıs - İnşaat müddeti mukavele tarlhln • 
den itibaren on aydır. 

6 - Tnl!plcr bu !şe alt evrakı kt~flyeyl 
bcdels!:ı: ol'ı.rak Çnnııkkale C. lfllddelunıu
mlllğ!nil göreblllrler. 

7 - Teklif mcktupln.rtnın ibate gUnn 
saat 14 e kadar koml!yona mııkbuz muka· 
bllindeverftm,.ııf ve postA ile gilnderllecf'k 
mektupların lh11le gllnll uat H ,. k11dnr 
komlsvonn gelmiş olmıuııı şarttır. Postada
ki gPclkmeler kabul edllmeY... (109iS/79101 

17888 

Kalorifer tesisatı 

çıkıırılan 23359 l!ra 60 kuruı bedeli 
Ordu vllı\yctl hUkümet konağı k 
tesl.ııatınl\ lııt,.kll çıkmadığından 8. 
tR.rlhlnflen tUbaren bir ay zarfında 
lık sııretıyle lhaleıı1 yapılmak üzere 
çıkarılmıııtır 

2 - Muvakkat teml1i1ııt 171Sl lira 
ruştur. 

3 - İsteklllerln na!ıa dairesi lnıı• 
mlııyonumı mllrat'aattan. 

( 10968İ'7908) 

Münhal komiserlik 

Afyon Karahisar BelodiyC!linden 1 
Şehri (60) !in ücretle Afyon be 

sinin zabıta komiserliği münhaldir. 
olanların aşa~rdaki vesikalari:yle b 
940 ikinci teşrin nihayetine kadar 
belediye riyasetine müraeaatlan. 

1 - Türk olmak. 
2 - İyi nhliik sııhihi oJmıık. 
3 - Bulaşıcı hastalıklara mUptel 

mamak. 
4 - Veya vazifeııiı:ıi muntazaman 

mııni olııhilecek bedeni ve ııkli anz 
ha talıklarla mıı.101 bulunmamak. 

cıo963n9b4) 11925 

DEVLET DEMIRYOLLAJ 

Tahmil ve tahliye iti 
D. D. Yolları Satın .Alma Ko. dan: 

Polatlı deposuna gelecl!k olan m 
terimize kömllr verme ve depo elvan 
ml:ı:leme mukabilinde cUnıf aru 
toplanacak yanmıı kokları almak 1 
ııene için açık arttırmıya konm111tur. 
işi yapmak lııtlyenlcrln ayda idare 
lira vermeleri !Azım geldltl tahmin 
mııııtur. 

Arttırma 9.12.940 T. ll pazarteııt 
ıaat 1l de H. Paeada toletme bin 
yapılacakUr. 

tııteklllerln 13 lira l50 kUl'U§luk m 
kat teminat vermeleri lAzımdır. 

Ordu VIUı.yetlnden : Bu bu11u11takl fUtnameler Polatlı t 
1 - ıs. n. 940 tarfhlnd., ihalesi y&J'ı1· yoı:ıundan ve ı.tncl tcıletm• komisyo 

mak Uzere kapalı urf usullyle ek•lltmey,. dan tedarik edilebilir. (109S9/7909) 1 

«:====================================~========~ 
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ODEON 
Yeni çıkan plaklar 

KÜÇÜK MELAHAT 

KEMAN, KANUN,KLARNET,UD 

270394 N 
SEVİYORUM GEÇEMEM 

0, BAHAR OLUR 

NE V l N 
KEMAN,KANUN,KLARNET,UD 

GÜL YÜZLÜ GÜZEL Neva rast gazel 
270393 No. GöGSÜNDE BİR AKŞAM Neva u§Sk gazel 

HAMiYET DUYGULU 
KEMAN, KANUN, KLARNET, UD 

270395 N 
BEN SANA EZELDEN VURGUNUM 

0, EMİNEMİN YEŞİL GÖZLERİ 

YENİ Sinemada HALK Sinemasmda Sus Sinemasında SüMER Sinemasında 
Bugün Bu Gece 

Neşe, nşk, macera, kahkaha 

ve gUzeı kadınlar fllml 

AH NE KADIN 

Oynıyanlar : Mclvyn Donglıı.ıı 

Virglnla 13ruce 

Seanslar: 10 - 12 - H.30 • 16.30 

18.30 ve gece 21 de 

Bu gece 21 de 
İki film birden 

1 • Çiftlik kanunu 

Buglin Bu gece 

BUtUn hayatı tahlll eden 
11011yal bir facia 

Bugün Bu &'ece 

Mef}tur Aruk Palabryıttya.n . 

ın nefiı komedisi ULU S ~ı. ıncı ~ ıl . h u. vl1 .. 5 

İmtiyaz sahibi 
lakender Artun 

Jmumi Neşriyatı İdare eden 
Yazı İşleri Müdüril 

Mümtaz Faik FEN lK 
MUeaseee MOdUrU : N&1lt ULUC 

ULUS Buımevi ANKARA 

Pek yakında 

PARİS DELİLİKLERİ 

Baş Rolde : Ken Maynard 

2 ·Caniler lıı\klnıl 

Baş Rolde : Bob Steel 
>aat: 10,30 • 12.30 • 14.30 • 

16.30 • 18.30 seanslarında 

GÜNAHSIZ KATİLLER 

Türkçe Sözlü: Oynıyanlar 
füvia Sidne:y • Henri Fon.da 

GÜNAHSIZ KATİLLER 

Tllrkçe BÖZlU 

Oynı.yantar: 

Sllvla Sidney - Heııry Fonda 

Searuılar : 10 • 12 • 14 • 16 • 

ıs. Gece 20.!0 da 

3 AHBAP ÇAVUŞLAR 

HARBE GİDİYOR 

Kahklha, neıe tufanı 

Sean.ıılar: 10 • 12 • 14.30 • 16.30 

18.30 gece 21 de 


