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Bugün 2 nci sayfamızda IPazarfesi ULUS Buımevi 
Çankın Caddesi, An.kara --25 

il. TEŞRiN 
1940ı 

Telgraf: ~Ankara 

TELEFON 
Baımuharrirlik 1371 
Yazı İ~leri Müdürü 1061 
Müessese Müdürli 1144 

İhtikar karşısında 
vazif~lerimiz ! .. 

~KURUŞ Yazı tıleri 1062 
İdare 1064 ADIMIZ .ANCIMl'ZCIR. 

Cümhurrei.üniz Milli Şef l•met lnönü dün 
lripoJroma ıerellendirerek at yarıılarını takip 
buyurmutlarclır. Re•mimiz, Milli Şel ıerel 

tribününde General Kazım Özalp ve Münaka
lat Vekili B. Cevdet Kerim lnceclayı ile birlik
te yarııları takip ettikleri •ırada alınmııtır. 

Alman - Fransız 
.,müzakereleri 

Falih Rılkı AT AY 

Geçen haziranda Fransa'yı müt
tefikinden ayrdmağa, mütareke ve 
ınünferit sulh aramağa sevkeden 
aebep yalnız askeri hezimet değil
dir. Bütün memleket yolları, köy ve 
kasabalarından dııarı uğrıyan mu
lıacirlerle dolu idi. Muhacir sayısı 
hakkındaki tahminler, bet ile on 
lllilyon arasında değiıiyor. Köyün -
den bir fersah uzaklaşan bir çiftçi, 
eier devlet ekmeği ile beslenmez
se, açhktan ölmeğe mahkiimdur. 
Setekım o sırada Paris'ten ayrılan 
bazı bitaraf müıahitler, yollar üs
tünde bir hayli kimsenin can çekit
an • ol'1Miwı .. g~nı~lo:ı.di&. Di. 
ier taraftan fransız genelkurmayı 
İngiliz mukavemetinin dahi aüratle 
Yıkılacağına kağni idi. 

.-················································································-. . . 
~ İkinci Ortaokul talebeleri askerlere ~ . . . . . . 
• 

. 
kışhk hediyeler hazırlıyorlar i 

,-

Bütün cephede 

Yunan ileri 

hareketi 

devam ediyor 
ltalyanlar Pogradet 
şehrini de boşa 1 ttılar 

Mağlubiyet yüzünden f aıist 
partisiyle genelkurmay. 
arasında ihtilaf (tktı 

Atina, 24 a.a, - Elen resmi tebliğind~ 
bildirildiğine röre yunan kuvetleri, bütün 
cephede ileri harekete devam etmektedir
ler. 

ltalyanlar Pograclet'den 
çekildiler 

Atina, 24 a.a. - BBC. İtalyanların dün 
Pogrcdet'den ayrıldıklarına dair gayri reı
mt haberler alınmıııtır. Bu haberler şimdi 
resmen teeyyllt etmektedir. 

Fati•t liderlerle italyan genel 
kurmayı ara.ıncla ihtilal çıktı 
J,ondra, 2'4 a.a. - İyi malilmat alan bi-

taraf kaynaklardan Lon.dra'ya relen haber
lerıdcn teeyyüt ettiğine göre Yunanis • 
tan'daki seferin muvaffaklyetsizliği hak -
kında faşist rüesa ile rene! kurmay ara-

(Sonu J. ncü sayfada) 

Eve iki gece 

Berlin'de uzun 

bir alarm 

İşareti verildi 
Alarm sabaha kadar sürdü 

Fransız 8Q§Vekil 
8. Laval 

muavini 

Me~hul tayyareler 

Marsilya üzerine 

bomba allllar 
Havas Ajansına göre 

Bombardıman İngiliz 

tayyareleri tarafından yapıldı 
Vkhy, 24 a.a. - Yabancı tayyareler bu 

sece Mars!lya Ye Cotc d"Aaur üzerinde uç
muşlardır. Manilya'da alirm, bir buçuk ıa
at ııilnnüı ve ıehir üzerin~ bir bomba atıl
mıştır. Tayyarelerin milliyeti tesbit için 
bir tahkik:ıt açılmtGtır, 

(Sônu 3. üncü sayfada) 

Yazan: Sadreddin ENVER 

italyan - Elen harbine 

Almanya 

müdahale 

edecek mi? 

İngiltere 
Yunanistan' a boyuna silah 
göndermiye deı•am ediyf r 
Londra, 24 a a. - Obs"rver gazetl'sl, 

Almanya'nın İtalys'nın Yunsnlstanda im
dadına gidip gltmlyece~ sualini sorarak 
diyor ki: 

"İtalyan hatları o kadar vahim bir su
rette bozulmuştur ki, ilkbahardan eve! y .. 

(Sonu J. ncü sayfada.) 

Sobranya'da 

Bir mebusun Yugoslav 
Makedonya'sına dair 

yaphğı beyanat üzerint 

Yugoslav basını 

Bulgaristan'a 

hücum ediyor 
Belrra.d, 24 a.a. - Avala ajansı bildiıt. 

10r: Biltün yug~lav gazeteleri, bultu' 
mebusan meclisinde hükümet eueriyftl.. 
ne mensup bazı mebuslann, ezcümle m. 
bua Dwnanof'un yugoılav Makedon)'MI 
üzerinde iddialar ileri süren son nut~ 
rmı büyük bir infial ile bahis mevzuu et • 
mektedir. 

Hilkümetin naşiri eflti.n Vreme es • 
cfinıle tö:ırle demektedir: 

"Dumanoflar şunu bilmelidirler iri suJb,. 
perver ve müttehit y:ugoslav milleti, tah
rikçilerin nazarı dikkate almaları ic:abQro 
liyen sağlam yumruklara maliktir." 

(Sonu J. ünci1 sayla.da.) 

Mareıal Petain muhacirleri kur
tarmıthr. Fakat almanlar İngiliz a· 
dalannı istila etmeğ' muvaffak o
lamadılar. Fransa'yı, seri bir müta
rekenin ağır 4artlarıru kabul etme
fe mecbur eden başlıca tazyrkler 
hafiflemiıtir ve bu suretle, ağır 
tartlı münferit bir sulh etrafında 
ayn..ı fransız tesanüdünü temin et• 
nıek imkanı gün geçtikçe azalmak
tadır. 

ikinci Ortaokul talebelerin
den bir kısmı dün başlarında 
müdürleri Bayan Nimet olduğu 
halde Yardımsevenler Cemiyeti
ne gelmişler ve orada asker ağa
beylerine pamuklu biçmiş ve 
dikmiılerdir. Çocuklarımızın bu 
çok kıymetli alakaları şayanı 
tebriktir. Resmimiz, askerlere 
pamuklu biçen ve diken yavru
ları gösteriyor • 

Amerika'nın Paris 

elçiliğine Amiral 

Leahy tayin edildi 

Lon.dra, 24 a.a. - BBC. Diin rece Ber
lin'de tehlike işareti verilmiı ve bu saba
ha ka.dar ıürmüıtUr. Bahçeli evler çocuk kulübü açıldı 

Fakat eulhu mukadder zamana 
bırakarak, Maretal Petain'i Alman
ya ile mağkul bir anlatma aramağa 
ae..Veden diğer bazı amiller vardır. 
Bunlardan biri, 2 milyona yakın 
fraıuıız esiri meselesidir. Bunlar, 
nüfua azlığı tehlikesi içinde bulu • 
nan Franaa'nın, aile ve çocuk sayı
aını arttıracak gençleridir. Alman 
askerinin yediğini yemekle bera
ber, fena bealenmektedirler; güç 
hizmetlerde çalıtmaktadırlar. Bun
dan batka, aon gelen bazı haber
lerden de anlatıldığı üzere, İfgal 
altmdaki Fransa'nm bazı yerlerin
de, ıüpheaiz İtgal kuvetlerinin hi· 
nıayesi ile, ayrılma cereyanlan bat
lamııtır. 2 milyon genci kurtarmak, 
•• zaman geçmeden, yani nüfus na
killeri ve saire ile, ayrılıcı cereyan
lar 80llradan geri alınması imkan -
•ra emrivakiler haline gelmeden, 
atratejik geçitler ve noktalar müa
teana, İfgali bertaraf etmek laznn
dır. Ancak bunu temin edecek an
lapna, ağır fedakarlıkJar karıılığı 
olmamalıdır: Fransa, bazı arazi~in
den olsa bile, onun bir daha kuvet
lenmesine ve büyük devlet ola
rak kalkınmasına müsaade etmi
yecek surette parçalanmamalıdır. 
Kendisi ile harbetmiyen, ve mağ
lubiyetinde askeri hissesi olmıyan 
ltalya, kendisinden muzaffer dev
let hiaaesi istememelidir. Sonra 
Fransa, eaki müttefiki aleyhine kul
lanılmak ıerefsizliğine düşürülme
melidir. 

Belki Fransa'da fedakarlığı da
ha ileriye götürmek, hatta Fransa -
Almanya iıbirliğinin İngiltere aley
hine inkiıaf etmesinde mahzur gör
miyenler vardrr. Bu zümre, yalnız, 
İmparatorluk Fransasını değil, Ma
retal Petain'i ve bizzat Fransa hal
kmm büyük bir kısmını arkaların
dan sürüklemeğe muktedir değil
dir. 

Alman • Fransız müzakerelerinin 
bu müıkülat içinde bocallldığı tah· 
min olunabilir. Belki de, nazi Al
manyasında nüfuz ve itibar kaza
nan İspanyol Hariciye Nazırı Ser
rano Suner'in aon seyahati ve Pa
ria'te Laval ile mülakatı, general 
Franko'nun pek hürmet ettiği söy
lenen Mareıal Petain'le alman se
l&hbettarlarııı.m anla11Qalarıpa J.•t-

Dün de Slovakya 
üçüzlü pakta 

iltihak etti 

8. Sturdza yeni rumen 
dıı siyasetini izah ediyor 

Bertin, 24 a.a. - Slovakya başvekili ve 
hariciye nazın B. Tuka bugün Berlin'e 
gelmiş ve garda alman hariciye nazırı B. 
von Ribbcntrop, Mareşal Keitel ve sair 
zevat tarafından karşılanmıııtır. 

Almanya, İtalya ve Japonya arasında 27 
eylQl 1940 da Berlin'de imza edilen pakta 
Slovakya'nm iltihakına alt protokol bir ta
raf tan Almanya hariciye nazırı B. von 
Ribbentrop, İtalya hariciye nezareti ıiya
st eube 15cfi elçi B. Buti ve Japoııyanm 
Berlin büytik elçisi B. Kurusu, diğer ta -
raftan Slovakya başvekili ve hariciye na
zırı B. Tuka tarafından 24 teşrinisanide 

Berlinde imza edilmiıtir. 
Protokolun metni şudur : 

"Bir taraftan alman, İtalyan ve japon 
hii:kümetleri di~er taraftan Slovakya hükü
mcti tam salahiyetli mürahhasları vasıta

eiylc müşahede ederler ki: 
Madde: 1 - Slovakya 27 eyliil 940 da 

Almanya, İtalya ve Japonya arasın.da ak
tcdilcn pakta iltihak eder. 

(Sonu J. ncü sayfada) 

Türk Hava Kurumu 
Genel merkez toplantısı 

Genel Merkez heyeti 28. 11. 940 
perşembe günü saat (10) da altı aylık 
toplantısını yapacağından sayın aza· 
ların Kurum Merkezinde bulunmaları 
rica olunur. 

dım etmek maksadiyle olmuştur. İs
panya'nın, Akdeniz ve Afrika'da 
müfrit İtalyan emellerine karıı, 
büsbütün nüfuz ve kudretten düt
miyen bir Fransa'nm itbirliğine ih· 
t.i1aç dUJ:duiu da f arzoclilobilir, ~ 

Nev10rk, 24 a,a. - Amerika'nm Fransa 
nezdindeki büyük elçiliğine B. Bu11it ye· 
rine amiral Leahy'nin tayin edileceğini B. 
Ruzvelt, katibi vasıtaıiyle bugün bildir-
miştir. 

Fransız hükümeti 15 
gazeteyi kapattl 

Zurich, 2'4 a.a. - "La Suisse., gazetesi
nin Vichy muhabirine röre, aralarında "Le 
Tempı" da olmak lizere 15 fransız razete· 
ıi bir kaç rün için hWrilmetce tatil eti 
miııtir. 

Bu karara sebep yu:ılmıyacak bazı şey
leri bu ıazetelerin yazmıı olmalarıdır. 

Bir labrikatör tevkil edildi 
Clermont • Ferrand, 24 a.a. - Havas: 

Fransa'nın en büyük tayyare fabrikacıla

rın.dan B. Devoitine ile eski nazırlardan 

sosyalist mebus B. Moutet'nin oğlu jac · 
ques Moutet tevkif edilerek idareten Pel
le • Voisin ıatoıuna hapsedilmiılerdir. 

Berlin, 24 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 
Cumartesi akşamı, oldukça büyük bir 
İngiliz bombardıman tayyaresi grupu, 
Berlin'e hücuma teşebbüs etmiştir. 

Hiç bir ingiliz tayyaresi, alman hü
kümet merkezine doğru kendisine yol 
açmıya muvaffak olamamıştır. 

İngiliz tayyareleri, muhtelif yüksek 
liklerde uçmakta, muhtelif istikamet
lerden gelmekte ve Berlin·e doğru git
mekte idi. Bu tayyareler, bilhassa, hep 
birlikte, Berlin ve civarı hava dafi ba
taryaları barajını delmiye çalışmışlar· 
dır. Fakat ingiliz tayyareleri, projek
törler tarafından süratle keşfedilmiş 
ve hava dafi bataryaları tarafından 
şiddetle ateşe maruz tutulmuştur. 
Nauen ve Posdam civarında ve daha 
bir noktada, ingiliz tayyarelerinin 
evela nasıl barajı yarmıya teşeboüa et
tikleri çok sarih surette görülmüştür. 

Bu teşebbüsler akamete uğrayınca, 
ingilizler, yollarını daha iyi bulabil
mek için ziya bombalan atmışlardır. 
Müteakiben, İngiliz tayyareleri, birkaç 

(Sonu J. ncü sayfada.) 

Bahçeli evler ma.
ba.llesinin ul:inleri 
B. Vedat Nedim 
Tör'ün teşebbüsil 

ile bir çocul: lculü
bü kurma.ta hrar 
vermişlerdir. Ku -
Iiibün mabadı ço
cuiları faydasız o
yunla.rda.ıı ve ba.y
larlıktan kurtara -
ra.k bayat adamı 

olma.la ha.zırla -
ma.ktır. Sağlık ve 
oyun, kültür faali
yetleri ve pratil: 
bilgiler gibi ÜC e
saslı nokta.dan ço
culdarzn yetişme • 
sine çalışacak o
lan kulüp dünden 

itibaren faaliyete geçmiş bulunmaktadır. 

Şu kadarını söyliyelim ki, kulübün prog
ramında. çocuklara otomobil kuIIanma.ğı 
öğretmeğe varacak kadar her nokta. dü. 
şünülmüştür ve programın tatbikini, gene 

r Dünkü spor hareketleri l 

Dün •onbaha; at yan§lannın 'Jokuzuncuzu ka- 1 
·abalık bir halk kütle.inin huzuriyle yapılm11 
11& Hyircilat ıarlduadcua heyecan ue gltika il• 

takip edilmiıtir. Resmimiz, dördüncü 
batladığı sırada alınmıınr. At yarıılan 
kınJalıi habaimu a inci aayfadadır. 

ko§u 
hak. 

mahalle sakinlerinden doktorlar, muallim
ler. beden terbiyesi mütehassıs/an 6İbl 

zevat deruhte t:tmiştır. Rt:Smimiz, kuliJ11 
ida.rt: heyetinin seçimine iştirilc eden 7ay. 
ruları gösteriyor. 

İngiltere Amerika' dan 

her lürlü harp 

malzemesi isliyor 
Nevyork'a 
dönerken 
Lord Lothian 

gazetecilere 
beyanatta bu 1 undu 

Nevyork, 24 a.a. - Royter muhabt· 
ri bildiriyor: Dün Clipper tayyareıl 
ile buradan dönen İngiltere büyuk el
çisi Lord Lothian, gazetecilere yaptı· 
ğı beyanatta. önümüzdeki senenin güç 
olacağını, ve İngiltere'nin mühimmat 
ve gemi de dahil, her nevi harp mal· 

(Soau S. iaci sayfada) 
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Hukuk ilmini yayma 

Kurumunun konferansları 

A.Atman'ın Özdemiri kazandı 
Sonbahar büyük handikapını Aile ve Cemiyette çocuk 

Hukuk İlmini Yayma Kurumu'nun radyoda verdirdiği konferansları 
SadreJdin ENVER ilçilncüsil Ankara asliye ticaret mahkemesi basından B. İmran Öktem ta· 

Harbin dünya düzeninde bir boz- ı çıktığın pazarın kötetinde, ıaldı hiı- Anafarfalar koıusunda da Hüma Hatun birinci geldi rafından verilmiştir. ( Aile ve cemiyette çocuk ) mevzuunu taşıyan bu gü 
gunluk yarattığı malUmdur. Daha sini vermek için. ııizlice tana uzatı- zel konuşmanın bir hillbasını sütunlarımıza alıyoruz : 
başlangıçta hayatın pahalılaıacağını, j 1an aradığın mala deferinden ü•tiln Dün ıonbahar at yarışlarının doku- gördük. Bu ıene hiç bir muvaffakiyet . . . 
geçim zorluğu belireceğini biliyor- ı bir talep karıısında kalınca, Alma! .. zuncusu yapıldı. Şehir hipodromu her gösterememit olan Özdemir'in bu hil· "Çocuk. aıı.e.bakımın?3n bir ııayedır. tn. le evlenen erkek veya kadın 18 yatını bi 

h k B f d B f 1 • esıni nefsi korumak tinncmlı olsa dahi bu evlenme onu reşit duk. Bu harp denen şuursuz are e• u eragat vatan borcumuz ur. ı- zamanki gibi fevkalade kalabalıktı. cumunu mühim görmiyenler bir anda san aa ıyc.ının ıı•Y . .. • 
tin neticesinden büsbütün korunmı- rak, gene iğrenç bir kazanç hını ile Milli Şefimiz de koşuyu gene şeref- Yatağanla başbaşa geldiğini görilnce netıli ur~tmek o~araJ< tahdl.t edenlere ııore kılar. Demek evli erkek veya kadın kaç 

Ya, elemli Iikibetinden kurtulmıya sakladığı canının yongaıiyle başbaşa lendirmitler ve yarı•tarı ıonuna kadar birden ümitlendiler. Bu ümit de botı.a ço. cuk bır ıayedır. O;. c~'.1'1ıyet ?ak.ımından yaıında oluraa ollun medenl haklarını biz-
s s ı.. b 1 B u kUçiliil ın :r:a.t kendisi istimal eder. 15 yaınu bitiren medeniyet bağı m!nidir. Evet, düşü- kalsın. Küflenince, pulanıncıya ka- alaka ile takip buyurmuşlardır. Koşu- çıkmadı. Özdemir Yatağan'a yaptığı "1r aş anııçtır: ug nun . .. yar 

nelim. ki deği'§ • tokuş hayatını tan- dar saklasın. Bakalım, ıen ve ben lar çok gilzel ve heyecanlı olmuştur. lütten galip çıktı ve iki boy ara ile ta· ı cemiyete cr.aı olacak ailelerden bınnın te· kiiçük kendi menfaatı icap ettirdiil t&kdir-
• 1 d ı t .ı. · ı edecektir Çocuk muh de, kendi rızası ve ana ve babasının muvııı-zim edn nakliye vasıtaları harbin almayınca, onu kıme, naıı ve ner e şıdığı 64 kilo siklete rağmen güzel bir me unsurunu e'l"'ı · • 

tehlike mıntakasına dahil olmuş, sey- satabilir? .. Bu belki bizi kıaa bir Birinci ko~u :. . .. birincilik aldı. Yatağan ikinci, hemen telif bakımdan tetkik ve ;.Utalea ı:dıili·~· faka.ti alınmak tartlyle hlkim tarafmdaıı 
rüsefer intizamını kaybetmiş, navul- mahrumiyete katlandırır. Fakat bü- Satıf kot.uıu ıdı: dort ve da~a. yu- bir boy arkasından Gonca üçUncil ol- Sıhat, bakım, talim, ter ıye, ps o OJı, reşit kılınabilir. Bu gibi. kimselerde me • 
lar artmış, sigortalar yükselmiştir. tün ben lig~ ini kaybettiren malının kıy 1 karı ya1\akı ve sene zarfındakı. ka· ı du. Ü r seneden beri sonbahar büyük sosyoloji, ahllk, hukuk ve saire... Bütün dent haklarını iatimnl ederler. Kendi sö• 

1 kQ coo li germıyen :. b etkik d 'k' ' 4S ao··z o"nU-.. e ve fı'ı'lleriyle bor,. altına rrlrebllirler. Hak Bu •artlar altında yılların kurdugv u metsizliğini görünce, bu hal onun zan.ç arı ye nu ~ rayı >' handikapını en ağır kilo ile•kazanma- u t at ııraam a 1 1 e.... • '"' ,. • 
" h 1 k k kl hs s ı M ud' t4 • korumak terbeet kazanabilirler... Evlenme suretiyle veya dünya muvazenesinde bir aksaklık körlenmiyen nefsini ölümden beter ı a ıs ana.rap ~t ve ısra aram~ u • ğa muvaffak olan Özdemir'in sahip ve tutu ur: eve ıye nı. ' . 

olması rok tabii ve beklenen bir ne- bir azaba mahkum eder. tu. İkr.am. ıyesı 180 lira mesafuı 2200 antrenörü Bay Ahmet Atman'ı tebrik ha. yatta muv.aHak olabılecck derecede ın- hi:kimin karariyle reıit sayılanlar latlsna 
>' ı d k f t tın k edilditi t:rltdirde, nomıal bir çocutun 1ıul& 

ticedir. Artık bu elemli vaziyeti - Vermiyelim, vatandaş 1.. Mahdut 1 metre 1 ı. ederiz. ısa ~nı emın e ~ • .
1 

• hukuk ed t balda 
bı'lhassa harp sahasına yakın olan - kazançlı vatandaşların nafakasına .u. ç hayv~ aras.ında g.e. c;en, . koşuyu Zaman 3,07 dakikadır. Mü .. terek ba- Bız çocuğu c.emıyette. v.e -ı e<.'. , ve klmil bir insan ıılbl m en l'1lll 

Y ba S l~,_ dd B k A k '.( b k d etk k d t .kullanabilmesi 19f,n 18 yasını bitlnnea 1&.. 
ülkeler bütün acılıkları ile hisset- göz diken, birinci umumt harp miras- , . u~ şı . e cuıa ı.n u e nın ~ ın hitı ganyan 310 pl~se sırasiyle 250, 180 a rmın a~ t . 1 e ece ız.. 1 ıı.k zı.mdır. Ancak vasiyet yoluyla mal batıl"' 
mektedir çılarına bu memlekette hayat hakkı ısmındekı kısrağı ilç boy ara kolaylık~ ı ve 540 kuruş verdi 1 Hukuk ılmı; her ı;ahsın bır l~n o m. 

Memleketimizin verim kabiliyeti, vermiyelim... j la kazandı. Sel ikinci, bir boy arkasın- B . . k ,. . · itibariyle medeni haklarda~ i.ıt:fadesıni lima aallhiyeti 15 yaımı bitirmesiyle alde 
halkımızın kanaatkarlığı hükümetin Senin teıeyyübün ve benim ihma- dan Sevim UçilncU oldu. Zaman 2,43 eı~.ncı 09U • kabul etmektedir. ~anun daıreıınde hak • edilir. 15 yaıını lıitiren ve mllmeyyls olan 

b 
.' · k l' h .. kü t' t't' b' d k 1 .. dakikadır Mü.,terek bahis uanyan 130 Dort ve dah'\ yukarı yaştaki ve sene lara ve borçlara e~ıl olmak huauıunda her- çocuklar vasiyet :voluyl.a mallan U:r:erln-

• k ·· d 1 1 t" d t't d·~· f ı · i · k"' kuruş ver ı . s , ee m savı ır. .,..,e. teyakkuzu u ıstırapla hızı en az ar· ım u me ın ı ız ır sa a at e US• ·d. ._ ~ 1 zarfında hiç kosu kazanmamı• yerli k il 'd' M--• n·ı hukukun biltun" İn· de tasarruf edebilirler. Evlemne a:lı:di. yap.. 
vılaş.tırma .. ta?ır: Ve oyle e o a~e ~- ~.n e ı re 'ı..1. me.n ~at erım zı o- • • . yarımkan at ve kısraklara mahsustu. sanlara tanıdığı hııklard:ın diğer insanlar mak nllhlyet.i de erkek için 17 ve kadın 
c:ktır .. T~r~ıye de y:şı~lanlar ne ~~- kunkden ksatrsabMıh.rll:. ıKhtıkarın dka canı- l kınct ko5u : İkramiyesi 37 5 lira mesafesi 1800 met- ııibi yaıı ne olursa olsun çocuk da istifa- için 15 yaıın ilanallyle baıtar. Faka.t '° • 
yım, ne yıyım zorlugu ı e muztarıl.1" na an a ar. ı ı orunma anunu Yeti•tirme kocı.uıu idi. Dört ve daha re icli d ed A'l il b ti den do~an hıık· cUık yaeını ikmal cdinclye kadar ana n 1-

b·r · b' · · · d d' f k b' d -. -. · e er. ı e m nase o n • 
tir. Bunu övünerek kayd~de ı ır~.z._ ızım e~~ı~ız e .'r.: a Rt ız. e o- yukarı yaştaki haliskan yağız atlara İki hayvan arasındaki koşuyu Bay !ardan, miras hal(ıarından, alı, veri• ıılbi basının veya vasisinin nıasını almadılııça 

.Yalnız. ~nutm!yalım, kı ?.aha onil- nun. e? buyuk zahırı, en kuvet.l.ı .~e.~- mahsustu. İkramiyesi 1000 lira meba- Cahit Apayık'ın Baskın'ı dört boy ara cıkitlerden doğan haklardan, ıahıiyet ve 1- evlenemez. 
muzde hızı bekhyen kara gunler, aşı· ~~dıyız. ~n~ak bu ~~nunun yururlu- fesi 3000 metre idi. Bu ko:tuya kaydc· ile kolaylıkla kazandı. Makbul ikinci sim Uzerindekl haklardan, mülkiye1 ve ona B. İmran Öktem, bundan .onra cıc>cuts 
lacak karan~.ık ~o.Jlar var .. Bu yolun gil kuvetı, f':mulu .böyle artar... . dilen Mihrican koşmadı. Diğerler~ a- oldu. Zaman 2,06 dakikadır. Müşterek mütefcrri haklardan, haksız fiillerle, hak- muhtelif yaılarmda konıyan hukuk bi~ 
e? kuy~u koşesınde. de pusulanmış Çarşıdan oteberı al.~n .. ana, e~ıne rasında geçen koşu surprizle netıc~- bahis ganyan 110 kuruş verdi. j ıı bir sebep olmaksızın zenginleşmek gibi !erini birer birer izah ctrniı, ana babuUll 
hır tehlıke var ; lhtıkir !... • . erzak taşıyan bab~ h~kumete muba- lendi. Koşuyu önde götüren Karakuşu Üçüncü ile dördüncü koşular ara- mu:ı.melclerden doğan haklardan o da fay- kaybetmlt çocuklar bakıkı:nd.a tatbik ed.noıa 

Geçen seferkı beşer felaketınden yaa yapa.o memur ıhtıkar~. ~~ra ver- bir müddet takip ettikten sonra öne sındaki çifte bahiste Hilmahatun. Öz- l dalanır. Çocuk da bilyük insanlar ııibi mal kaideleri saymıı, ev relalniıı ~ocub dltllcd 
ıebeplener~k, vat~:'~.aş ~akmasının 1::e .. A~sı h~lde - kanun onunde d~- düşen Rifat Bayıal'ın Bora'sı Çe- demir kombinezonu bir liraya mukabil 1 sahibi olur, nafaka alacaklısı olur, mirascı ve itina ile baJanıya mecbur oldutunu te • 
tad~ damagı~nda, g

1
ozu hala boşalan g~.lse bıle vıc?anımız - evet, en bu- lenk'in çok kuvetli h.ücumlarına rağ- 9,1/ 2 lira verdi. olur, vasiyet yoluyla bir mala sahip olur. barüz ot1irmiştir. Konferansçı, giizel ko • 

çehız sandıgında Kalan bu hortlak yuk adalet dıvanında - mesul olu- men koşuyu kazanmaga muvaffak ol- Çocuğunda şahsiyeti, ismi, hukukun hima- nuşm.asını ıu sözlerle bitlnni.,ttr : 
düşünce vakit, vakit irkilip yolumu- ruı. du. Uzun zamandanberi yalnız geçen yesi altma alııı.ınıştır. Ona karşı haksız bir "Çocuk yalnııı bizim ıefkat, muhabbet 
zun önüne dikilmek ister ... Ona çar- Her hangi kar,ılaşacağımız bir iğ- hafta bir koşu kazanan Bora'nın bu Fen Fakültesinde bir mı işliyenler onun zararını ödemiye mec- hislerimizi harekete ııetiren, manevi-..• 
sıda, bakkalda, sebz~~i~e her yerde. renç kazanç hadisesinde - başka hiç bilyük koşuyu kazanmasına antrenörü bur tutulurlar. Çocuk; m~ent hukukun !erimizi tatmin eden bir va.srta olmakıtaa 
her zaman rastlıyabılırız. Onu tanı- bir teY yapamazsak - hükümeti ha- Bay Ahmet Atman'ın büytik dahl ve imtihan evrakını bütün insanlara tahmil ettiği vazife, külfet ziyade korumak ve inkl:safmı teııniıı etmek 
makta gecikmez isek melanetini irtl- beroar etmek, bu ağır cilrmün ortağı tesiri olduğundan kendisini tebrik et- ve borçlarla da milko:llef tutulmuştur. An- için tablatın cemi.yetin bize tevdi et.dit bir 
kap ettirmeden olduğu yerde sindire- olmamak için bir borçtur. Bunu ya- mek lazımdır. İki boy arkasından Çe- h f cak: Çocuk ile büyük insan arasındaki ta- mevzudur. Bu mevzu üzeı:ıinde ç.ahıırkaıo, 
biliriz. Vatandaş! ... Bu vazife yalnız rınma bağlandığın, istikbalinde par- lenk ikinci, beş boy arkasından Gü- ta rİ meselesi bii müsavatsızlık nazara alınarak bazı hak- işlericen bugün ma.ddeten, fikren kendiıinl 
hUktimetin değildir; hem senin, hem lak ışıklar gördüğün vatanın uğrun- mtiş üçüncü oldu. zaman 3,46 dakika- İstanbul, 2, (Teletonla) _ Unıversıte ları iktisap ve baz:ı borçlara ehliyet için idare edemiyecek vaziyette olduğunu dU .. 
benimdir!... da ifaya mecbursun, mecburuz 1.. dır. Müşterek bahis ganyan 1150 pla- ten fakültesinde bir imtihan evrakı üze- muayyen yaşların idraki derpiş edilmiştir. ıünımell, onu konımalı:yız. Yarın; maddeten 

. Evet, ~em senin, hem beni.~~:· ~e- S~zümU bitirmeden evel lhtikarı.n se sıraaiyle 155 ve 110 kuruş verdi. 1 rinde tahrifat yapıldığı ihbarı üzerine tsh- tnnnın akli kuveti de, bedeni kuveti ve fikren inkişaf ederek yeni bir allenin 
nın, bcnım en ufak. ~eseyyubumu.~, zemın ve zaman hazırlad1ğ1. kısa btr 1 Bu koşunun şeraitine göre haşta ge- klkat yapılmaktadır. Söylendltlne göre ııibi zaman ile tekimlil eder. Yeni dotmuş uzvu olacağını, aile içinde, yurt içinde ve 
küçük bir marhametımız onun en bu- propagandayı da hatırlatacagım: bel· ten üç hayvan arasından mütehassıs bu ta.hrltat imtihanda muvattıık olamıyan bir yavru, hattS. 6-7 ya,larında bulunan bir beıeri camla içinde kendisine tahmil edl • 
yük faaliyet sahasıdır. O zaten buna ki sizin. de ara sı:a k"!laitnu:a fısıl- hevetin seçeceği her hangi birisini ı talebelerin numaralarını tııehih suretiyle küçük 3imdi saydığım vasıflardan hiç bi- lecek bir çok külfetleri be.11armaık mecburi-
güvenir. dıyan hır doıt ıesı gelır: sahibi satma va mecbur olduğundan he. yapılmıotır. KAzım adında biri zan altın- rini haiz değildir. Bu sebeple bu ııibi kil- yetinde kalacaiını dlişi.lnmell, 001111 lnld-
Vatandaş I Sebzeciye - narh hari- - Pirinç al, yağ al, ıeker al, erzak yet tarafınd;n seçilen Çelenk hükü- dadır. çükler 'medeni hakları kullanmak nlahiye- tafına yardım etmeliyiz." 

el - vereceğin bir kuruşluk fazla al, kumaş al!... met tarafından 1700 liraya satın alına- tinden mahrumdurlar. Bunların sözleri, fi. 
karın kisende açacağı kUçUcük rah- Evet, al da ne alırsan al ... Belki bu rak Ankara aygır deposuna verilmi~- il ve hareketleri haklar, borçlar Uzerlne 
neye ehemiyet vermemezlik etme... sözlere bilmiyerek Alet olan ıamimi tir. 1 sta n bu f' da iŞi kla rl hiç bir suretle teair etmez. Bunlara ait 
O blr kuruşu hayatını, mevcudiyeti- dudaklar da bulunur. Hayır, 'vatan- Koıu hayatını mağlubiyetle kapama medenl hakları bazı kayıt ve tartlar ıltın-
ni, istikbalini beraber bağladı~ın daş 1 İhtiyacından faıla hiç bir 'ey sına rağmen çok güzel bir at olan Çe· k t f f" • da baba, ana veya vlsiler kullanırlar. Bu: 
•ıs" milyon ile zarbet!.. Bak, ne aza- alma ... Düşünelim, ki herkeı lüzum- lenk'in güzel yavrular vereceği ümit 0 ra r ma· aa ıyetı esu kaidedir. Bu kaidenin bir kaç istiı • 
metli yekUn olur 1 ıuz bir vehme düşerek mal lddiharı- edilmektedir. İstanbul, 24 (Telctonlal - Hava tehli· nası vardır. Hepsini saymak uzun sürer, 
Vatandaş! .. Bir kumaş alırken cin- na kalkarsa ihtikSrın istediği de o- O ·· .. k • kesine kartı ıııkle.rı karartma tecrUbeterl ıu kadarını ı .. ret edeyim: küçük çocuk 

sine ve piyasa kıymetine dikkat et 1.. lur.. ~un~u O§U • • • f . tam bir fntızam içinde devam ediyor. Ka- haksız bir flHyie başkasına bir zarar \re • 
Birkaç yere sormadan, değerini an- Hayır, vatandat, bunlara kapılma r. li h nlai karta~ar ~~şusu ıdı. kı .Y~şlı yer ra ve deniz va.eıtaları, reıml daireler, rir, hakkaniyette bu zararın ödenmesini i-
l d S • f' . · B' . bu k k b k a ı an ıngılız erkek ve dışı tayla- · · hlk' b kU ··•·· ı ~ma. ~ adlma !.. • enı1nd sa ıyetın, se- ırı bgUne adar aç ve açı kmıra - rına mahsustu. İkramlyeıi 2000 lira mektepler, bankalar, ılnemalar, it eaatle- ~ap ~ttırı~e tt' .1m ç \zaran. c;~~un m:ı; 
nı~ ıtıma ın, s~nın a ı:ış etmemez- mıyan u vatan yarın da hıra az. mesafesi 1400 metre idi. GünUn en rini buna ııöre tanıdm etmişlerdir. Şehir farkı.n anb. o de ırır. o~- zengın 

1
. ı~ çtoc 

lfgın onun emın sığınagıdır. Yeter ki ona baflıhfımır, ıevglmlr, k yeni hayata tamamen ıntıbak etmlıtir. a ır ır a amın yegcu:ıe serve ını eş • 
Vatandaş! .• Bulamamak ilmidiylc inanımız, ıadakatimb aarsılmuın !.. zev 11 ve heyecanlı koşusu olan bu Y~· kil eden evini yakmı$trr. Mahkeme bu za-
~-~~-~~-~-~~-~~~~~~~~~~~~~~·~~~-~ nş dokuz tay ara~nda cereyan ettı. ran 0 çocuta ödrlmi~i~ 

Startla beraber öne dilten Yetit bir lzmirde bir Otobüs Kilçük bir çocuk malından bir kısmını 
müddet ıonra ye~ini Hümahatun'a başkasına va!'>iyet etmiştir. Bu sözün hiç 
terketme.k mecburıy.et.lnde .kaldı. Bu· den 1· ze d u·· ştu•· bir kıymeti yoktur. Aradan bir müddet ııe-
~Un hakı.katen. ~?k ıyı ".~zıyet.t~ olan . çiyor. Küçük ıs yasını ikmal ediyor. Bu 
Bay Halım Saıt ın bu guzel dışı tayı İzmir, 24 (Telefonla) - Belediye• milddet içinde kUçük vasiyetinden vazıeç-

Ticaret odaları 
"." ::?'$? 

Bütcelerinin tanzim ve 
...> 

tasdik şekli değiştirildi 

Mektupçular arasında 

yapı 1 an değişiklikler 
Afyon mektupçusu Sait Adil Karamanıa 

Edirne mektupçuluiuna, Maraı mektup • 
çuau Aala Ü§Ok'lll'l Ersmcan mok.tupç'ıll'lloi 

iwı.a, Kırıehir mektupçusu Sait Sayın'• 
Aydın mektupçulitıa, Erzincan molcıtupçG.o 
su Muzaffer Muhittin Dalkılıcm KıreehJlo 
mektupçuluğuna, Edirne mektupçuau Sa • 
dettln Sönmez'in lspal"ta moktupçulutuııılı, 
Ordu mektupçusu Mehmet Rifa.t Toru.• 
Afyon mektupçuluiuna, Aydm moktupçı.aa 
Cevdet Andayın Giresun mektupçulutune. 
Elbığ mektupçu1U Raif Özdomfrin O~ 
mektupçuluiuna, Giresun mektupçueu A,,. 

ziz Aytckinin Elizıf moktupçuluiuna, G~ 
milşane mektupçusu Memduh Necati To • 
sunun Maraş mektupçuluiuna, Kay1ert 
mektupçusu Ali Neşet Katırcıoğlunuıı ltıı
zurum mektupçuluiuna, Erzurum molctup.. 
çusu Yaver Soydaşın da Kayseri melet~ • 
çuluğuna naklen tayinleri yapılnuttır. 

İcra Vekilleri Heyeti ticaret ve 
.anayi odaları nizamnameıinin on ıe· 
kizinci maddesini değiştirmlıtir. Ye
ni maddeye göre bütçe tanzimi te• 
15.hiyeti, dahili talimatnameler tanzl· 
mi selfilılyetl şu şekilde değiştiril
miştir : 

ra~lplerinin bütün hücumlarına ehe· nin 412 numaralı otobüsü gece Şehir mlyor: bundan sonra bu küçük ölse vak
tnıyet bile v.e~rniyerek. iki boy ar.a ile gazinosu önünde denize düştü. O ta- tiyle çok küçük iken yapmış olduğu vasl
kolavhkla bırıncı geldı. Bay Velı Kı· rafta sular sığ olduğu için, oto- yet yerine getirilir. Küçilk bir çocutun 
vandık'ın Yetlş'i ikinci, Bay Hakkı bilsiln arka kısmı kordon Uzerlnde başkasına. yapmı3 olduğu zararları o çocu
E.r~oy'un Mi"!ozaaı üçUncU oldu. Ken· kalmış ve <;>nil denize batmış vaziyet• ğa nezaret eden ov reisi öder. Eğer ev rei
dısınden mUhım itler beklenen Umacı te kaldı. Yolcular ve şoför Yusuf ar· si mutat veçhile ve halin iktiza ettirdiği 
•!artın iyi olmaması yüzünden çok ge• ka camları ve kapıyı kırıp kurtuldu4 dikkatle küçüğe nezaret cttiiini isbat eder
rıdc kaldı iıe de ıonradan yaptığı hil· tar. Uc; kişi ellerinden hafifçe yara· ıe meauliyetten kurtulur. İtte bu ııibi lstls- Hapisaneler Ye lslahhaneler 
eumlar neticeılnde ancak besinci ola· }anmışlardır. nai batı hallerde kilçüğlin sözü veya filli 

Ticaret ve sanayi odalarının yıllık 
biltçeled takvim yılına göre tandm 
olunur ve Ticaret vek!letinin taadikı 
ile meriyete girecektir. 

Odalar biltçelerini, mucip sebepler 
mazbatası ve cari yılın tahsilat ve 
sarfiyatını gösteren mukaves~li bir 
cetvel ile birlikte en geç evlülün o
tu zuncu gününe kadar Ticaret veki· 
letine göndermiye mecbur olacaklar
dır. 

Bütçeler kanun ve nizamlara ve 
bütçelerin tanziminde riayet edile
cek esaslar hakkında verilecek tali
mata uygun bulunacak ve odaların 
teşekkül ve maksatlarına uymıyan 
hususat için tahkikat konulmıyacak
tır. 

Tahsisat itihariyJe odaların mali 
kabiliyeti ve varidat tahminlerinde 
de hakiki miktara takarrüp derecesi 
göz önünde bulundurulacaktır. 

Ticare t vekaleti bu esaslar daire
sinde bütc:eleri t etkik ve aynen veya 
tadilen tasd ik edec .. k ve en geç yeni 
vılın J{irmesind"ıı önce iade edecek 
Akcıi t altdird 0 blitre sasdik edilmi!t 
s :>•,. l·u.,1< k='lti1 ,.o;•ı- ,.lctir. 

H er hangi b ir sebrnle veni bütçe 
katileşmemı.ı is" bn m•ıamele bitiri
l inceve kadar eski yıl bütçesi tatbik 
ol••n'tca lctı r. 

1941 yılı bütçeleri, en geç1940 yılı 
sonuna kadar Ticaret Vekaletine gön 
derilccektir. Bu takdirde yukarıda 1 
yazılı üç aylık tetkik müddeti bilt
çelerin gönderitdii!i tarihten itiba- I 
ren cereyan edecektir. 

Odalar, teşkilfitı dahiliyelerine ve 
oda vezaifinin sureti ifasına mUteal· 
lik ahkfimı ihtiva etmek Uzere dahili 
taiimatnameler tanzim etmeğe sell
hiyettardır Onların dahili talimatna
meleri n nci madde ahkamına tabi 
olacaktır. 

Ankaralılardan 
askerlerimize 
kıı hediyesi 

bildi. Zaman 1.211 dakikadır. Mü~terek hak ve mesuliyein doğumuna sebep olmak· 
hılhiı Şl'anvan 170 pl~ıe aıraaiyle 130, "" tadır." 
670 V' 610 kuruş verdi. ÇA G R 1 Küçüğün yavaş yavaş büyüyerek, akıt 
DBrtlüncü kof(l : x Arzu.hal encümeni bucün ıxnuml he • melekelerini inkişaf ettirerek hukuk ilmi· 

Sonbahar bilyilk handikapı idi. Üç yet içtirnaındaıt sonra topla.nacüttır. nin "milmeyyiz" diye vasıflandırdığı hale 
ve daha yuk.trı yaştaki yerli haliskan x Dehiliye encilmeai bu~n umumi he· geleceğini anlatan konferansçı, mümeyyiz 
lngillı at ve kısraklara mahsus olan yet içtimaından sonra toplanacaktrr. çocu.klınn yapabilecekleri iıleri anlatmı:s 
bu koşunun ikramlyesl 2000 lira mcsa· x Milli müdafaa encümeni buırün 11at ve sözlerine söyle devam etmiştir: 
feal 2800 metre ldi. Yalnız Karanfil 9,30 da toplanacaktır. "Normal çocuk tam 18 yaşını ikmal 
alır kilo dolayısiyle yarı,a iştirak et• x Divanı Muhasebat encilmenoi bugün edince artık reılt sayılır. Bundan sonra 

ha~kmdaki nizamname 
Hapishane ve ıslııhbaneler hakkındaki 

ununun tatbik teklini ııösterir nizarnna.. 
me projesi Devlet ŞQrasında tetkik .,.. 
müzakere olunmaktadır. Proje, haplıane 
ve ıslahhanelerimize yeni bir veçhe ver .. 
cek, mahkQm ve mevkufların mahkQmlJet 
ve mevkufiyet mtiddetleri içinde ltıI blı 

halde kalmamalarını temin edecek hüküm-

Kahraman orduya ntandqlarımııın 

rönUllırlndın kopan ıılc:lz hediyeleri leh· 
rlmlaln muhtelif aemtlerlndı faaliyete se
çen Kızılay teşkllltıııa teıllnı edilmekte· 
dlr. Adedi on blnl qan mUteaddtt parça• 
lardan ibaret bu hediyeler Kızılay teekllA.· 
tına mensup fehrlmlz bayanlan taratından 
bugtln tasnif ve ıe"Vked1lmete batl&na.Cak· 
tır. Hediyelerini tuıım etmek için Kıstl· 
ay teıktıMıııa müracaat edenterln sayısı o 
kadar c;oğalmııtır kl oemlyet bu aahadald 
teılıdlt.tını sentıl•bn•I• n takviyeye 

m'di. Startta Mia önde idi. Bir mUd- toplanaca.lrtır. medenl haklarını, diğer büyük insanlar gi- !eri ihtiva etmektedir. 

1t1ecbur kalmııtır. 

det gittikten sonra Tomru numarayı X Devlet memurları aylıklarınm tev· bi, ana, baba veya vasinin müdahalesine 
aldı. Diğerleri tonlu bir halde ko~uyu hit ve teadülüne dair olan 3656 uyılı ka- lüzum kalmaksızın, bizzat kendisi kullan
takf p ediyorlardı. Öıdemlr beşinci ve· nuna ek kanun lbihaaını müzakere edecek mıya başlar. Biliyorsunuz ki; erkek çocuk 
yı altıncı gidiyordu. Gonca ile Gür· olan muvakkat encUmen bugUn saat 10 da 17 yaşını, kadın ıs yaşını bitirince evlene
ıyak beraber öndeki gruptan yüz toplanacaktır. bilir. Fevkal1de ve pek mühim sebepler 
metre kadar geride idiler. x Maliye encllın~i bugün u.mumt he - altın.da ıs yaşını bitirmiı erkeğin ve 14 
Aıağı viraja geldikleri vakit Yata• yet içtlmaından 110nna toplanacaktır. yaşını bitirmiş kadının evlenmesine hlkim 

lan'ın hücum ederek öno geçtiği ve X Ziraat enclbnoni bualin wnwnt heyet. miluade edebilir. İl)te ııerek evlenme ya
Özdcmir'in de kendisini takip ettiğini ten s()flra toplanacaktır. / şına ııelerek ve gerek blkimln mlisaadesty. 
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Yelpaze ! 
GiJricı"yi ılan yunınlılatın ileti 

lıareket/erl yelpıu ıeklfnde inJılıal 
ediyormuı. Bit zamanlıt en ıılr VI 
en raril hımmların elletlnde lb· 
mali cal• olmıyın bit ılJı ılbJ du• 
ran yelpazenin adı, dımılı Jıl, ı•lon• 
!ardın uzıkla~tı uıı1dııılı, 11.lı d .. 
fı olırak çetin bu 11vıı boyundı 
anılıyor. 
Faklı yelpue )ı .:r.ce banımlı"n 

•ıır.dt. rüzgA. 1aım1alc .çıt. lrullınll· 
ms;ıuJ .7'hltlm Y•; ateJ/ J-•llımık I• 
çit de kullın. 'ırılı. Sulh, ıOlıtln "' 
huıur ıçindı bulunan Yunanl.wtıa'ı 
saldırın itılyın lıuvetlerJ dı 7/tml 
altı, yirmi yedi ıan iJncı bu m•m· 
leketl ateşe yıkmak için yılpuı ıl· 
bi harıbte ıeçmi~JerdJ. Fakat flm· 
di yunan/ılır yelpıH teklinde ha• 
rekete girlflnce ltendllffi yındılat. 

"** 
ilim adamları Jal 

Amerika'dı lnıiltert'ye yırdım, 
demo1r.rıs/7i Avrupa ıulırın4ı n 

toprıklarındı mlldıfıa cereyanı, 
ılttilcçı, Jıuvetlenmektedir. O de
rtct kıdat lıi biJyle bıhisletde ıfız• 
/arını açmaları pek Adet olmıyan /. 
/im adamları bile mihver, pakt, to· 
ta/iter/et aleyhinde siJz ıöy/emeğe, 
Jconleranslıt vermele bışlıdılar. J. 
ki meıhut amerikan üniversite rek· 
tiJrlJnOn sehlr gibi nutuklarını •· 
/anılar veriyor. ,,,,. 

M acariıtan ve pakt I 

Matem•tilcten anlıyan birisine 
•ordular : 

- J+ı =' 
O da cevap verdi : 
- J+ı = 4. 
Soran itiraz etti : 
- Hayır I J+I = 3 tür 1 Çiln· 

kD, pyet ı+ı - 4 olsaydı, Macaris
tan da iltihak ettikten sonrı ilçüsJa 

paktın adı gene " llçUzlll palet ,, kal
maz, " dlJrdiJr!ü pakt ,, olurdu I 

§ Kelimelerin kiJk/erinden, asıl • 
/arından anlıyan, ayni zımında si
yasi hldiselere de merak eden bir 
zat ~u mUtaleada bulunuyordu : 

- Macaristan pakta " iltihak ,, 
etti. " lihika ,, kelimesi ile " ilti -
hak " kelimesi ayni köktendir. An
/aşılıyor ki Macaristan bu pakta bir 
" Jlhika ,, gibi, yani bit " eklenti ", 
bir " suffix,, gibi iltibalı etmi~tir / .,,_ 

Muayyen zilmrelerin kendi arala
rında kullandıkları lehçe mlnasına 
gelen Argo nasıl teşekkUI eder ? 
Bunu kitapları karıştırarak değil, 
yol dostu bir iki tesadlJIJe öğren • 
dim: 

lki mektepli yolda konuşuyor -
lardı : 

- Bizim arkadaş bu ~ne de çaktı. 
" Çaktı ,, ne demek ? diye şuna 

buna sordum : 

" Sınıfta kaldı .. demektir, dediler. 
Gene iki mektepli konuşuyorlar, 

mütemadiyen " tarihçi ", " cograf . 
yacı ", " tabiiyeci ", " kimyacı ", 
" fizikçi .. gibi tAbirler kullanıyor -
!ardı. Anlıyorsunuz, bunlar öğret -
menlere verilmiş yeni vasıflardır. 

Mini mini iki mektepli yavru, yo
lun kenarında biribirlerine öteki 
kaldırımdan geçen kiJçük bit çocuğu 
gösterdiler ve : 

- O da bizim okulda ama sabahçı/ 
dediler. 

Çifte tedrı'sat yapan mekteplere 
öğleden eve! devam eden çocuklara 
verilmiş yeni bir isim . . . Halbuki 
eskiden sabahçı ve ak!jamcı büsbü • 
tün başka manalara gelirdi. Bakın, 
bit Argo nasıl teşekkül ediyor J 

T.L 

Ücretli memurların maaşa 
geçmeleri etrafrndaki tetkikler 

Ucretll memurıann m~h memuriyet.. 
lere geçmelerltıl temin makıadlyle Maliye 
VeklUetl mUsteııarı B . Cemal Yeıll'ln r•
laliglndekl komisyon ı;atııımalarına devam 
etmektedir. Komisyon ha.len VekA.letlerln 
Ucretll kadrolarını tetkik etmekle meuul 
olmaktadır. 

Çocuk Esirgeme 

' Kurumu' nun te~ekkürü 
Yurt yavrularını Ö% yavruları kadar 

düşilnen Kırşehir'de tilccardan Ah
met Mustafa 100, gene tticcardan Şilk
rü Tahsin Debağ kardeşler 25, tUccar
dan İsmail Demir kardeşler de 50 Ji. 
ra Kırşehir merkezimize teberru et
tiklerinden Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel merkezi kendilerine tegekkilr
lerini sı.;nar. 

İzmir tüccarlarından Mehmet Ak
gün İzmir merkezimize 300 lira teber
ru etmekle genel merkezce Çocuk E
sirgeme madalyasiyle taltif edilmi' 
ve madalya kendisine gönderilmiştir. 

Mesut bir doğum 
Anadolu Ajansının cıanatkar foto 

muhabiri Kemal Çakus'un bir oğlu 
dilnyaya geldiğini ve adının Alev ko· 
nulduğunu memnuniyetle haber aldık. 
Yavruya mesut ve uzun ömürler dile· 
rlz. 
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Üçlü pakta iltihaklar 
Berlin ve Berchtesgaden'deki zl

)'_aret ve gÖrÜ§melerden sonra sıra• 
ııyle Macaristan, Romanya ve Slo· 
~akya üçler paktına iltihak ettiler. 
J er üç devlet de Almanya, İtalya ve 
aponya arasında eylülün aonları -

na doğru imzalanan üçlü paktın 
tartlarını aynen kabul ettiklerini 

eyan etmektedirler. Bu şartlarm 
lrıahiyeti nedir? 

Üçlü pakt altı maddelik bir an· 
la~madır ki Macaristan, Romanya 
"e Slovakya tarafından atılan bu a
dınıın ,ümul ve manasını anlamak 
İçin bu paktın metnini hatırlamak 
terektir: 

Birinci maddeye göre, Japonya 
Avrupa9da yeni bir nizamın kuru -
luşunu tanımakta ve bu mıntakada 
alınan ve İtalyan idaresine hürmet 
etmektedir. 

ikinci madde ile Almanya ve j. 
talya da "büyiik Asya sahasında" 
Yeni bir nizamın kuruluşunu tanı
bıakta ve bu mıntakada japon ida
resine hürmet etmektedirler. 

Üçüncü madde ile Üç devlet bu 
fay enin tahakkuku uğrunda işhir-

ı ıği yapmayı teahhüt etmektedir· 
er. Bu maddenin sonuncu fıkrası 

dikkate layıktır: 
"Almanya, İtalya ve Japonya, üç 

lkit taraftan birisinin Avrupa har· 
bine ve yahut Çin - Japon anlaş· 
ltıazlığma halen henüz iştirak et -
ll'ıemiş bir devlet tarafından hücu
bıa uğraması halinde iktidarında 
'bulunan bütün siyasi, iktısadi ve 
askeri vasıtalariyle karşılıklı suret
te biribirine yardım teahhüdünü 
•lrnışlardır." 

Bundan sonraki üç madde, bir 
teknik komisyonun te,kiline, akit 
devletlerle Sovyeller Birliği arasın
daki münasebetlerin istatüsüne 
l>aktm tesir etmiyeceğine ve paktm 
on sene devam edeceğine dairdir. 

Bu metin kar~ısmda Macarista• 
bın, Romanya'nın ve Slovakya'nm 
Pakt içindeki mevkilerinin aynlığı 
töze çarpmaktadır. Pakt ile üç bü
l'Ük devlet iki kıtayı aralarında nÜ• 
fuz mmtakalarma taksim ediyor· 
lar. Almanya ve ltalya, Aaya'nm 
fapon idaresi altına geçeceğini, Ja
l>onya da Avrupa'nın alman ve ital
Yan idarelerine tabi olacağını tanı
tnaktadırlar. Bu anla~ma içinde Üç 
küçük devletin nasıl yer alabilecek· 
leri kolay kolay cevap verilebilecek 
hir sual değildir. Vaziyetin aykırı· 
lığı şundadır ki Macaristan, Ro
bıanya ve Slovakya üç devlet ara -
•ındaki bu pazarlığm mevzularını 
teşkil etmektedirler. Ve paktı imza· 
lıyan kücük devletler, yalnız "ye• 
ni nizam;, adı verilen tahAkküm ve 
Cebir idaresini kabul etm~kle kal -
bııyorlar. Bu idarenin kurulmasın
da üç büyük devlete yardımda bu
lunmnyı teahhüt etmektedirler. Ya
ni Macarlar, Romanyalılar ve Slo
\raklar bu idareyi kendi namlarına 
:kabul ettikten başka Avrupa ve 
Asya kıtal:ırmda diğer milletlerin 
de kabul · etmelerine yardıma mu
\rafakat etmektedirler. 

Macarların ve Slovakların hususi 
\raziyetleri göz önünde bulundurul
nıazsa, bu iki millet tarafından ta
kip edilen hareket hattı karıısında 
akıl ve muhakeme durur. Fakat 
Slovakların ve Macarlann çoktan -
beri mihver politikasınm teıiri al • 
tına girdikleri ve bilhaua Slovakla• 
rın istiklallerinden mahrum bulun· 
dukları hatırlanacak olursa, bu ha
reketin izahı kolaylaşır. 

Hakikat ıudur ki Macar ve Slo
vak milletleri ancak 1914 harbini 
takip eden devir içinde pek kısa bir 
müddet için istiklallerine sahip ola· 
bilmişlerdir. Her iki millet de u:ıun 
asırlar cermen idaresi altında yaşa· 
dılar. Ve bu cermen idaresi büyük 
harbe kadar devam etti. Bundan 
sonra istiklallerini elde eden Ma
carlar ve Slovaklar, harpten evelki 
Viyana cermenliğinin hakimiyetini 
Yavaı yavaf Berlin cermenliğinin 
hakimiyetine tebdil etmek mecbu
riyetinde kaldılar. Bugün bu isti· 
hale tamamlanmıt oluyor. Üçlü 
mihvere iltihakın bu küçük millet
ler bakımından izahı budur. 

Bunun lngHtere ile Almanya ve 
İtalya arasındaki mücadele .~zeri • 
rıe olan tesirine gelince; her uç de~
letin de mihvere iltihakiyle vazı • 
yette esaslı bir değişiklik huıule 
gelmediğini söylemeğe lüzum b~le 
yoktur. Macaristan ötedenberi, mıh
Yerin nüfuzu altında olduğunu bü
tün harekitiyle anlatmış bulunu
yordu. Slovakya, Almanya'ya ilti
hak etmiş vaziyette idi. Romıtny~ 
ise topraklarmı, almanlarm askerı 
İşgallerine terketmi~ti. Şu halde bu 
iltihaklar esasen filen mevcut olan 
bir vaziyete hukuki şekil vermek· 
ten batka bir mana ifade etmez. 

A. Ş. ESMER 

Frans11 hükümeti Paris veya 
Versailles' a ta~ımyor 

Zurich, 24 a.a. - "La Suisse .. gazetesi· 
nin Vichy muhabiri yazıyor: 

Fransız hükumetinin Paris veya Ver· 
sailles'a na.kli tarihinin yakında tesbit o
dı leceği resmi mahafilde söylenmektedir. 
Versaille&'da bükümet i~in iki otele el ko

ı:ı.ulmuitut. 

Bütün cephede 

Yunan ileri 
hareketi 

devam ediyor 
(Bası ı. inci say/adı) 

ımda ihtilU ı;ıkını:ıttt. Bunlar, bu muvaf· 
fakiyetaizliiin meauliyetini biribirleri il
zerine atıyorlar. 

Faiiat TÜesa ordwııun ricatindcn dolayı 

ukerleri, ve aslı:erler de seferin mütkUl&
tma binaen istemedikleri bir harbe sevk• 
dildiklerinden dolayı ft$İlt rüeaayı mua
heze ediyorlar. 

Gene İnezktlr haberlere ıöre yüksek rüt
beli 60 İtalyan subayı faşiat partisi tara. 
Eından vazifelerinden azledilmişlerdir. 

Yun.aniıtan'da bulunan imparatorluk 
kuvetlerinin avusturalyalı yeni zelindalı 

ve İngilizlerden mütetekkil olduiu dün 
Londra'da öğrenilmiıtir. 

Reuter ajansının Kahire'deki muhabi • 
rine ııöre, tanık dafi topları ve mUhimmat 
sandıkları taşıyan İngiliz tayyareleri Mı • 
11r'dan Yunanistan'• hareket etmi,tir. 

Adriyatik'de deniz 
muharebeıi mi 

Dubrovnik, 24 a.a. - Havas: Dün ak -
şam, Dtııbrovnik'te deniz.den top sesleri i
~itilmiştir. Adrlyatik denizinin ağzında 

bir deniz muharebeıi vuıkua gelmiş olması 
muhtemeldir, 

Korlu bombardı.nıanr 
Korfu, 24 a.L - Cumarteıi ııünü ötle

den aonra bir ftalyan deniz tayyaresi, Kor
fu üzerine bombalar atmııtır. Telefat yok. 
tur, 

Yunan kıralının nutku 
Atina, Z4 a.a. - Atina ajansı bildiri

yor: 

u ı: us 

lta lyan - Elen harbine 

Almahya 
müdahale 

edecek mi ? 
(Bııı I. ilJci sı7/ıd1.) 

ntden ıa.ğlıun bir t91killt yapmak bahlı 
mevzuu olamu. Bununla beraber B. Hlt • 
lcırlı:ı artık çoktan kendisine hemayar ad -
detmedifi B. Muıollnl'nlı:ı imdadına g1lml· 
yecettııı kabul edemeyiz, 

Şimdiki serıç İtalya, uzun vt karanlık 
bir harbi ıevk ve idare etmek için lıl&ım 
gelen kahrarnanlıfı l'l:Satırmlye ıUrUklen

mlıtır. Makul ltalyanlal'ın çoğU bu harp -
ten son derece nefret etmekte ve nazı 1ra· 
llblyetlnin İtalyanın tam bir t!bllyet al -
tına girmesi manasını ifade edecetını bil
mektedirler. 

"Mukadde. cermen imparatorluğunun .. 
dirilmesi tahakkuk ederse İtalyanın kon • 
trolü altında. yeni bir Roma imparatorlu
ğu kurmak rUyaııı bir mukallitlik veya gü
lünç bir oyundan ibaret kalır.,, 

Makale muha.rrıri B. Garvln, fa,lst dik· 
tatlSrUn askerı milllhıualarında aldandıfı· 
nı yazmakta ve ıöyle devam etmektedir: 

"Şarkl Akdenlzden lngiliz donanması
nın kofulması için ltalyan ha.va. kuvetleri· 
nln başlıca rolü oynıyacaklarını zannet -
mek hat! idi.11 

Yugoılavya'dan mı, 
Bulgariıtandan mı? 

Alm.anya'nın evelA. Yugoııla.vya.'yı iııtllA 
etmek niyetinde oldufu hakkındaki fikir· 
den bahseden muharrir, Almanyanın Bul· 
garletan yolu ile SelA.nlğe gitmlye te§eb
bUs edecetı fikrini ileri ııUrmektedlr. 

Şayet manevra muvaffak olursa taın.a
miyle ihata edilecek olan Yuıo.lavya bu 
euretle takmm edilmek için olrnut bir ha,. 

le ııelecek ve Yugoglavya bir alman vHi· 
yeti halini alacııJı: ve buıün Ronıanya'da 
tatbik edilen müstemleke idaresi altına a-

Dün de Slovakya 
üçüzlü Pel:kta 

iltihak etti 
(Başı 1. inci sıyladı) 

Madde : 2 - Uçtu pahm dördlln.cil mad
de&fnde mezktlr mUş1erek teknik kom.is -
Y'Olllıar Slovakya menfaatlerini alA.kadar &

den meselelerle meşgul olacafl ı:ama.n 

Slovakya mUmes.slllerf de komJsyona iş -
tinı!k edeceklerdir. 

Madde : S - U çlU paktm metni işbu 
protokola nıptedilmi$tir. 

İşbu protokol aynı hUkntü haiz olarak 
almanca, Japonca, slovalı:ça dilinde yazıJ.ımı:ı 
trr ve imzası gününden itibaren meridir." 

Romen devlet adamları 
Berlin'den ayrıldılar 

Bertin, 24 a.a. - Rwnen hükümet reisi 
general Antonesko, ve nımen hariciye na
rın Prens Sturdza ve maiyetleri buaiin 
Berlin'den Bi.ikreş'e hareket etmİilerdir. 

Romanya hariciye nazın Prens Sturdza, 
Berlin'den hareketinden evci, Börsen 
Sa.ytung gazetesine beyanatta bulunarak 
Romanya'nm yeni ııiyasetini izah etmiştir. 
Bu siyasetin muhtelif veçheleri şu nokta
larda toplanmaktadır : 

1 - Eski şekilde bir Balkan antantı ma
ziye intiıkal etmiştir. Romanya buna benzer 
hiç bir şeye hayatı müddetince karı~ı • 
yacaıktır. 

2 - Yahudi sermayesiyle ve yahut ec -
nebi diyardan gelen direktiflerle dahili ve 
harict siyasetini idare eden hiç bir mem . 
leket felah bulamaz. Bu hal, general An -
tonesko iktıdar mevkiine ıelinciye kadar
ki Romanya'nm halidir. 

3 - Romanya mihvere iltihak etmiştir. 
Bunun manası Avrupa politikasını idare 
hususuna hukukan iştir3ık etmektir. 

4 - Bir memleket asri ve kuvetli bir 
orduya malik olmadıkça terakki edemez. 

5 - Romanya, ordusunu ıslah için ken -
dislne muallim zabitler gönderen Almanya 
bükü.metine karşı minnettardır. 

Etenler kıralı Majnte ikinci Georııe, lmacaktır." 

6 - Sovyet Rusya ile münasebat: Prens 
Sturdza bu münasebetlerin iyi şekilde de
vammm arzu edilmekte olduğuna işaret 

ctmeıkteıdir. 
ndyo ile, kara, den.iz ve hava ordulanna B. Garvin ma.ltaleııine &öyle devam et • 7 - İtalya Yunanistan harbi: Romanya 

başka!armm işine karışamıyacalctır. ataiıda.1d emriyevmi7i okumu~tur: mektedir: 

Vaıtanın davetini işitince, mütecavizi 
püskilrtmek için ıilfi.ha earıldığmız za -
man, milletin ve bizzat benim sizlerden 
beklediklerimi:ti tamamen yapacağınıza 

derin surette kani idim. Bu kadar kısa bir 
zamanda bu itimadı parlak bir surette hak
lı çrkarmı1 ve bUtUn dllnya milletlerine bu. 
günkü elenlerln ecdatlarına 11.yllı: oldutunu 
göstermiı bulunduğunu:z:u görmekle bah
tiyarım. 

Elen subayları, erbaııları, erleri, deniz
cileri ve havacıları. Millet, tecezzi etme% 
bir hisle sizlere minnettardır. Sizler, mil
letin ııerefini ve hUrlyetıl.ni kurtardınız. Ta
rihimizin altın kitabına, parlak yeni bfr 
sayfa daha illve ettiniz. Böyle insanların 
şefi olmakla iftihar duyuyorum. 

İngiltere Batvekili B. Çörçil B. Me -
takıa.'a bir telgraf rönderer.eılı: Gör[ce • 
nin zaptı dolayl'liyle tebriklerini bildir -
mittir. 

"1eıhul tayyareler 
Marsilya üzerine 

bomba artılar 
(Bı31 1. inci •17/ıdı) 

Cenevre, 24 a.a. - D.N.B. : Maraily<l
nm bombardımanı hakkında Vichy'den a • 
1man tafıillta röre, tayyareler ıebfr Üı;e

rinıde 35 dakika alçaıkt.an U9Mu1lardır. Ge
ce berrak ve ııcma yıldızlı idi. Bir bomba 
bir eve düşmüş ve dört kişinin ölümüne ve 
bir çok klelnln yaralanmasına ıebeblyet 
vonniıtir. HcrtUz teyit ediLıniyen bir habe
re göre, 5chrin su tesisatı merkezine iH· 
bet vaki olmuştur. Saruldıtrna göre, tay
yareler ya Akdeniz'de bulunan blr inciliz 
tayyare gemisinden ve yahut da Rhone •a
disi tolu ile İngıilterederı retmiştir. Bu f. 
kinci ihtimal dün akşam Cenevredc blr a
llrm i:ıareti verilmiı olınası ile &llkadu 
tutulmaıktadır. 

Dun ıaat 28 ten 23,4:5 e kadar Toulon'd& 
ve Var eyalethıde de alarm verilmtıtlr. 

Hllen PArlıte bulunan başvekil muavl· 
nl B. LAval, derhal vaziyetten haberdar e
dilmlgtlr. HUkUmetln, tahkikatın tame.
mlyle net1ceslnden ve B. Lava.l'in Vichy'e 
avdetinden evel blr tebliğ neı1retmeal bek
lenmektedir. 

B. La.val, bu ea.bah P&r1a'ten Vlchy'yı 
hareket etml§tlr. 

Yeni alarm iıaretleri 
. Marıilya, 24 a.a. - Havas bildiriyor 
Gece, yeni bir al!rnı i:ıareti daha veril • 
miştir. Saat 3.58 do ışıklarm söndüriilme
si emrolunmuş, aaat 4.3S de ıllrm veril • 
miş ve saat 5.38 de nihayete ermiştir. Tay
yare gürültUsil bitilmemiştir. 

Fransa protestoda bulundu 
Vichy, 24 a.a. - Havas ajansı bildiri -

yor: Dün gece Marsilya'da hava tchlikeai
ne karşı verilen alannı, müteaddit İngiliz 
tayyareai tarafından yapılan bombardıman 
takip etmilitir. İngiliz tayyareleri ıehir ve 
civarı üzerinde uçmuşlardır. Yirmi kadarı 
yangın bombası olmak üzere, bir çok 
bomba atılmıştır, Şimdiye kadar alman Jıa. 
berlere göre, d<Srt kadın ölmilı ve be:t kiti 
yaralanmııtır. 

Pa.tla.mamıı bombaların tetkiki ve ital
yan aleyhtarı beyannamelerin bulunması, 

tayyarelerin milliyeti üzerinde hiç bir ıüP
he bırakmamaktadrr. 

Fransız hükümeti, inglliz hava lı:uvet

lerinin bu d~roçe tavsif edilmez u•ullerf
ne karıı enerjik protestoda bulunmuş ve 
ingili:z büküm.etinden tarz1yo ve tazmin&t 
iatemiıtlr. 

"Fakat Türkiye'nin bu dlitüncelerin ta
hak:lkukuna şiddetle karşı koyacağını, Yu
goslavların da mücadele etmeden vatanla
rmm muıka.dderatmı mühilrletmiye<.ekleri
ni ve yunan mukaıvcmetinin, alıınanlann ve 
faşistlerin Balkanlar ha.kkındaıki pllnları
nı tamamiyle bo.zacafı fikrinin yayılmakta 
olduiunu zannediyoruz." 

/ngiltere Yunani.tan'a boyuna 
silah gönderiyor 

Sunday Chronicle mantetinde diyor lı:l: 

"Silihlanmıa Yıunaniatan'a dotru • · 
maktadır." 

Gazete sözlerine fÖyle devam ediyor: 
"İngiltere Yunaniıten'a hava.dan ve de -

nizden müteımadlycn top, mühimmat ve 
tayyare göndemıelctedir. Görice'ye ilk si
ren toplar ineiliz toplarıdrr. Krtaat ileri 
hareketi yaparken Görice üseriııdo uçan 
tay7areler de mUttera lnıiliz - yunan 
tayyaı-eleri idi." 

İtalyan topraklarma karıı kesif bava 
hllcuıınlan yapılmaaı:nı istiyen bir çok ıa
zeteler arasında bulunan Swıday Expreca, 
İtalya'nm ancak tahripHr dar1beler altın
da sulh yapmrya mecbur olacağı fikrini fs. 
har etmektedir. 

Hiç bir zaman İtalya'yı fngiltere'nin 
müttefiki yapmak mümkün olamıyacaiı a
ılklrdır. Müttefikler, fa~ist rejimini lıiUh 
kuvetlyle daiıtttktan sonradır ki ialyan -
lar Muso!ini'yi ter1lcedeceklerd1r. 

ltalyan planları bozuldu 
Sunday D~spatcll pzete.i, "İtalya'ya 

k~disini bertaraf edecek bir dırbe in -
dirmeliyizl" bathiı altında nzıchiı bal • 
makalede diyor k1: 

"Adalannm hava harıbine maruz k.ala • 
c.aiını hesaba katan in&Uizler hillfma ola· 
rak italyanlar fevkallde ve pa-rlak bir ıulh 
istihsal edeceoklerini tahayyül ederek har
be girdiler. İnglllz ılllhlarının kudretJ 
şimdiden bu plinları bozmu, ve yollarını 
ııaaırtrmştır. Şimdi bundan sonra yapıla -
cak hareket, bu bozulan pl!nJan.n ilıtUnil 
al~ getirmektir. İtalyanları öğretımeık1 

Uzıındır kıl harp yalnız sok.akları bayrakla 
donatma.k deilldir. Onlara U.tiln olduiu -
musu ıösterelim." 

• 

Berlin' de uzun bir 
alarm iıareli verildi 

(Bası 1. inci sayfada) 
dakika için gerflemi~ler, daha yüksek 
blr lrtifaa çıkmışler ve bir kere daha 
barajı ba§ka bir noktada yarmıya te
şebbüa etmişlerdir. Fakat bu sefer de, 
hava dafi bataryalarının ıiddetli ateşi 
ile ingiliz tayyareleri, Berlin'e varma· 
dan geri dönmeğe mecbur olmuştur. 

Berlin civarındaki köylerde halk sı
ğınaklara bile girmemiı ve ingiliz tay
yarelerinin muhtelif teşebbüslerini 
seyretmiştir. Bir noktada, bir paraşüt
çünün atladığı görUlmUştilr. 

Berlin civarına hiç bir bomba atıl
mamıştır. 

lngiliz tayyareleri ıimali 
ltalya'da muhtelif hedef. 

lere hücum ettiler 

Romanya hariciye nazırı beyanatmı bi -
tiriM:cn, Romanya'nm mim mevcudiyeti
ni müdafaa için lbrmreldiği takdirde harp 
edeceğini Bil.ve etmiştir. 

Ziyafet ve görüıme 
Berlin, Z4 a.a. - D.N.B. bildiriyor: B. 

von Ribbentrop, buııün öğle üzeıTi Adlon 
otelinde Slovakya başvekili ve hariciye 
nazın Dr. Tuka terefine bir ziyafet ver • 
m.i:ttir. 

S.S. kıta.lan ve alman polisi şefi Hinım
ler, bu~ öğleden aonra, Slovakya başve
kil vı hariciye nazırı Dr. Tuka'yı kabul 
etmi:t ve kendisi ileı uzun bir rörüşmede 
buhmmuştur. 

Yugoslav basını 
Bulgaristan'a 
hücum ediyor 

(Bışı ı. inci ıaylıdı) 

Politika gaı:etesi, umın bir başmalca -
leainıde diyor kiı 

"Yugo&av arazisinin bir kısmı üzerin
deıki iddialar hakkında Sofya'da hılen söy
lenmekte ol.an. bütlln. aözler, zimamdar bul
pr nıahfilleı:foıin bu husueta yaptııkları 
va.it ve teahhütlere katiyen tekablil etme
mekedir. Bulgar Sobranyaaında vUıkua ge
len tezahürler, bulgar hattı hareketinde 
bir deiiıme olduğıınu ve bu değitmenin 
artıJr sülrO.t ile geçittfrilemiyecek niabet -
leri bulunduğunu ı<>stennektedlr. 

Bulgar doıtluğu ve Yugoslavya 
Bu beklenmlyen ve sebepsiz değişme, 

te.nılr götUrmez blr hareketle mazinin a
cı tarihinin yeniden tekerrUr etmlyeceğine 
ınanmıya dalma hazır bulunan yugoılav 
efkarı umumlyeslnde endişe uyandırmış . 
tır. Yugoslav milleti, Yugoslavya ve Bul-
1r&rlstan arasındaki ebedi dostlu#IJn, aay
rimeıullerln bulgar milletine ve Balkan
larda. eulha. dalma telli.ketler getırmiı olan 
mUhtellt ser~zeııtçl pl!nlarının hodbin 
men!aatıerı ne bozulmamaııını samimi su-
rette arzu etmektedir . ., ' 

Hırvat köylüsU partisinin n!flrl efklln 
olan Hrvateld Dnenlk gazetesi diyor kl: 

"Yugoslav efkArı umumlyesl ve Yugoa
lavya Bulgarlıtan arasındaki dostluk pak
tı ile teyit edilmiş iyi münasebetlerin ih· 
ltl olunmaluııı;ın kalmasını aamirnt suret· 
te arzu etmektedir. Yugoslav dostluğU, 

bütün komtıularımı~ için vebllhaı11a ırk 
kardeş!erlmlz bulgarlar lçlrı bUyUk bir 
kıymeti haizdir.,. 

ti'skUp'te çıkan "Cenup sesi,. gazetesi 
diyor kl: · 

"Bulgarlar §unu bilmelidirler ki Make
donya, Dobruc& değildir. Bazı Sofya talı • 
rlk~llerlne ~u ciheti ihtar ederiz ki Var -
dar vAdlsl Belgrada ebediyen ba.tlıdır ve 
bu mıntaka, muazzam fedakArlıklar ve 
fevkalbeşer gayretler pııhasına Yugosle.v
y&nın parçale.nmu bUtUnIUtune dahil ol
mu,tur, Sobrany&'da ıl:Sylenen tahrikçi 
ıözler, !ki memleket araııındakl daimi dost 
luk paktının ihl!llnt hazırlamaktadır. O 
pakt ki iki kardeş milletimiz arasında bu 
derece güzel bir anlaşma havuı yaratmı~-
tır . ., 

Londra, 24 a.a. - Bu sabah Londra'da h\lcum ed!lmJ' ve bilyük çap.ta bombalar 
öğrenildiğine göre ,fngiliz hava k:uvetleri- atılmıttır. tnfilllı:larm ııclclarr, franıırz aa
ne menaup bombardıman tayyareleri, dUn hili boyunca otuz kilometreden fazla bir 
ıece ıim&lt İtalya'da ve Almanya'da muh· mesafede karanlık semayı aydmlatmıştır. 
telif hedeflere hücumlar 7apmııtır. Bir Iş~lar batan 0 derece şiddetli olmuştur 
çok hedeflere isabetler vaki olmuıtur. ki Kent ııahilind~lci evlerin camlarmda a-

/ fgal altındaki Fransa' ya kialer J9.pm11tır. İnfilakların ııürül tüsii, 
yapılan hücum Kent aahillerinden işitilmiştir. Bir çok 

Londra, 24 a.a. - Royter: İn.ailiz hava yerde projektörler, Manş'm ortalarına ka
kuvetlerine mensup boınbardım1.n tayya - dar her istikamette gök yüzünü taramakta 
releri, bu aktaım rüneı battıktan ıocıra, iı- ve obüıler, yükaelı:lerde patlamakta idi. 
tilt limanlarına ve franıır aahllinde uzun Calaiı ve Boulopıe limanlan ile Girs-neı 
me~nıı top mevzilerine çok ıiddetll bir burnundaki top mevzileri, bu taarru:zun e
bUcum yapmırtır. Bütihı hedeflere J'Crden an hedeflerini tet1cll etııni~tir. 

HARBE 
DAİR 

Yeni nizam 
yahut Ersatz 
Milletler 
Cemiyeti 

Ü(üzlü pakt 

C enevre'deki Milletler Cemi· 
yetini, tabir caizse i.deta 

afaroz eden Almanya, şimdi ye
ni bir Milletler Cemiyeti kunnak 
hevesindedir. Bu cemiyetin mer
kezi Berlin'dir. Ve idare heyeti 
Almanya, İtalya ve Japonya'dan 
ibarettir. Almanya yeni nizam is
mini verdiği bu cemiyete bütün 
devletleri almak arzusundadır. 
Öyle görülüyor ki diğer bir ismi 
de "üçüzlü pakt" olan bu cemiyet 
hıristiyanların bir nevi "teslis" i 
gibi bir ~eydir. Ancak üçü birleş· 
tiği zamandır ki bir kudret ifade 
ediyor. Fakat anlatılan içinde 
Ruhulkrıdüş Almanya'dır. Ve di
ğerlerj bu mihrak etrafında döne· 
ceklerdir. Çünkü üçüzlü pakta 
yapılan bütün iltihaklar ancak 
onun direktif ve arzusiyle yapıl· 
maktadır. Daha henüz Japonya 
iıe karı~amı§tır. Asya ıçın çızı
len haritanın tatbikma geçilme
nıiıtir. 

İdare Medid 

F akat Cenevre Milletler Ce
miyeti ile Berlin Milletler 

Cemiyeti arasında bazı farklar 
vardır. Cenevre'de bütün millet
ler, aynı derece rey ve mütalea 
sahibidirler, halbuki Berlin'de 
ancak üçüzlü paktın idare mec• 
lisini tefk.il eden üçler, karar sa· 
hibi, imza sahibi, mütalea sahibi
dir. Çünkü icra kuveti de onlar
dadır. Çünkü ltalya'nm Arnavut· 
Juk dağlarında uğradığı vaziyet 
malfundur. Ve Japonyıt'nm Ber
lin büyük elçisi Kurusu'nun Ma· 
caristan'la olan alakasmm dere
cesini tayin hususunda da uzun 
boylu düşünmeğe hacet yoktur. 
Fakat Japonya'nın Macaristan'ın 
üçüzlü pakta itlibakı için imzası
nı koyması lazımdır ki Uzak
§ark'ta herhangi bir hareket ve 
bilhaua iltihak için Almanya'nın 
da imı:aaı fart olaun. 

Ersatz Milletler Cemiyeti 

A lmanya'nm kunnak istediği 
bu yeni nizama, İngiltere 

hariç olmak Üzere, bir Avrupa it· 
tihadı süsünü vermek iatiyenler 
bulunabilir. Fakat bu öyle bir 
Avrupa ittihadıdır ki meclisi ida· 
re reisine en büyiik hakkı huzuru 
verir. Dividantr ayırır ve aııl ser
mayeyi getirenlere, akaiyonerlere 
ancak nizami faizinden de çok a· 
,ağı bir meblağ dağıtır. Meclisi 
idare reisi layenazildir. Asla ye• 
rine biriıi ikame edilemez. O ora
da bir nevi hanedan kuracak ve 
aynı şekilde devam edip gidecek
tir. işte yeni ni:zam ismindeki 
Eraatz Milletler Cemiyetinin bu 
bakımdan Cenevredeki hakikisi 
ile aralarında büyük fat1klar var• 
dır. İtin mekanizmaımı tetkik e
dersek bu fark!arm ıümul ve ma• 
hiyetini daha iyi kavrıyabiliriz. 

Yeni nizamın işlemesi 

C enevre'deki Milletler Cemi
yeti harbi önliyen milletler 

arasındaki ihtilafları sulh yoliy
le halleden bir teşekıküldü. Hal
buki yeni Milletler Cemiyeti, mil• 
letler arasındaki ihtil&fları harp 
tehdidi ile halletmeğe aavaıan 
bir teıekküldür. Bütün Avrupa 
milJetleri bir kazanın içinde kay
nıyacağmdan bittabi biribirleriy
le harbetmelerine imkan yoktur. 
Zaten harbetmek selahiyeti bir 
imtiyaz halinde şu veya bu mil
lete hasredilmiştir. Diğerleri bu 
harpte ona ancak icabeden mal
zemeyi, vasıtaları ve hatta asker
leri verecektir. Fakat harbin ıevk 
ve idaresi onlara ait olmıyacak
tır. Karar vermek de onlara ait 
olmadıiı gibi ... 

Bu bakımdan bütün bu yeni 
nizama dahil olan memleketler, 
kendilerine ait olan itleri göre
ceklerdir. Nasıl bir memlekette 
muhtelif itler muhtelif unsurlar 
arasında taksim edilmişse, bu 
devletler manzumesinde de vazi
yet aynıdır. Orada da muhtelif 
"fonction" lar muhtelif memle
ketler arasında tevzi edilmittir. 

İktisadi mekanizma 

Y eni nizama, bu bakımdan a
• zami randıman elde etmek 

için rasyonalizasyonu, standariza
aiyonu esas alan iktısat sistemi
nin milletler hayatında tatbikı dl-. 

4 -· 
Uzun menzilli toplarla 
Douvre' a ateı edildi 

Londra, 24 a.a. - Uzun menzilli ı 
topları bu sabah parlak bir güneş al 
bir aaat müddetle Douvres mıntal 

bombardıman etmiştir. O esnada fı 

aahilin.i Jcaplıyan ıis arasından bir k 
blk ıelmi~1ir. Fakat ne hasar ne de i 
e& zayiat vardır. 

Douvres bombardımanına c; 

almanların tebliği 

Berlln, 24 a.a. - DNB. bildiriyor 
Cuma ve cumartesi ı{lnleri, alman 

ve bahriyesinin uzun meıuilli toplar 
giltere'nin cenubu şarki sahilinde bi 
askeri hedefleri bombardıman etmişt 
teş çok milessir olmuştur. 

Ye bıtkanlar ve o yolda pro 
ganda yapanlar vardır. Bu suı 
le her millete yapabileceği İ! 
verilecek, fakat sözün doğrı 

hepsi Almanya iç.in çalışacalı 
Bir yerde zirai istihsal fazla 
ola bilir; işte orası sınai istih. 
bırakacak ltendisini sade topr• 
verecektir. Tabii Almanya 
mahsulleri çekecek Ye mukab 
de sanayi maddesi verece'k 
Çünkü orada ziraat yapılmı 
caktır. Zirai mallarla sınai n 
larm fiyatlan arasındaki f 
bittabi Almanya'ya gelecek 
itte ancak bu S\V'etledir ki__Rl 
mark Avrupa'da hakim para 
Iacaktır. Çünkü beynelmilel, 
yır - doğru tabiri kullanalım 
beynelnizam ticarette dalına J 

vazene Almanya'nm lehinde 
lunacaktrr. Ve bu muvazene ~ 
şılığı hiç olan marka bir kıyı 
izafe ettirebilecektir. İtte doL 
Funk'mı tasavvur ettiği mekaı 
ma budur. 

Askeri vaziyetler 

8 u, hayatın bütün safhalaı 
da aynı şekilde tecelli e 

cektir. Nizama dahil olan 
devletin §U veya bu sebeple a:ı 
rile~meğe ihtiyacı yoktur. V, 
varsa bunu yeni nizamcılar j 
re meclisi tayin edecektir. Çüı 
bu askerlerin o memleket için 
rılan istihsal sahalarında çalı 
rılmaaı lazımdır. Hudutları k< 
mağa gelince, bunu o memle 
tin dütünmesine hacet yok 
İdare medisi onu teemmül e 
cektir. Çünkü idare meclisi kc 
küldür. Ama o idare meclisi 
memleketin istiklalini o merı 
ketin öz evladı kadar düıüneb 
mi?. işte bu baıka bir mesel~ 
Onun münakaşasını da biz dı 
yeni nizama girenler dü.§ünae 
ridir. Demek &Özlerimizi hul 
edersek diyebiliriz ki yeni niz 
Avrupa'ya serilecek bir nevi 
lıdır ki tüyleri Almanya taraf 
çevrilmiştir. Üzerinde ne va 
hepsini Almanya'ya doğru süıı 
mek kolaydır, fakat bunları 
ri çevinnek zordur. 

Sovyeller ve yeni nizam 

Y eni nizama kim iltihak e 

yor? Almanya, buna mii 
kün olduğu kadar genİf dev 
ler silıiJesini iltihak ettirmeğe 
lıpnaktadır. Hatta B. Molotof 
ton Berlin seyahatinde bu J 
nizama Sovyetler Birliğinin "ı 
hak" değilse bile iğmcuıayın 
mesi bahis mevzuu olduğunu ! 

liyenler olmuıtur. Alman gazı 
leri, bütün meıelelerde Sovyel 
Birliği ile tam bir anlaşmıya 
rıldığrnı ya:ımışlardır. Bu an: 
manın "anlayı'" şeklinde oldu 
nu, arada fark bulunduiunu ! 

]iyen yabancı gazeteler olmuşı 
Fakat bu hadiseden çok az so: 
dün Tass ajansı bir tebliğ ne§ı 
mi~tir. Bu tebliğde Macaristaı 
üçüzlü pakta iltihakının "Sov 
ler Birliğinin işbirliği ve tam ı 
vibi ile" yapılmıt olduğunu bi 
ren bir alman gazetesinin ne 
yatı tekzip olunmaktadır. 'I 
ajansı "bu haberin hakikate 1 
yen tevafuk etmediğini bildin 
ğe mezun olduğunu'' ili.n etı: 
tir. 

Tekzi~rcn (ikan mana 

T ass ajansının bu tebliğim 
çıkarılabilecek mana ' 

geniş olabilir. Eğer Sovyetler 1 
liği, Almanya'nın bütün harel 
)erini ve siyasetini tam bir ar 
yııla karşılamış olsaydı, üçü 
paktı da aynı anla)'lfla karş 
ması icabederdi. Bu takdirde 
caristan'ın bu pakta iltihakı 
tabiatiyle Sovyetler Birliğini ı 
kadar etmezdi. Eğer Sovyeler 
liği üçüzlü paktı tasvip etmiş 
sa idi, Tass ajansı da böyle 
tekzibe lüzum görmezdi. Bu 
barla, bu tekzip Sovyetler Bi 
ğinin, yalnız Macaristan vazi 
tini değil, · aynı zamanda üçü 
paktı da kabul etmemiş olduğ 
işrap eder mahiyettedir. Çür 
"Feri asla tabidir" kaziyesi bıı 
da mantıki bir surette tatbik E 

le bilir. 
İtte yeni nizamın timdiki m 

zaraıı budur. 

Mümtaz Faik FEN 



-4- uı.;us 

( 
................................................................................................ ) 

HAYAT VE SIHAT 
.... 11u11111u111 "' """"' uuu 1111 ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 1111111ı1111•u1111111u11111ııttu1111111111 

Çocuk düşürenlere ceza 
Geçen gün, İstanbul gazetelerin

den biri çocuk dii§ürten ebelerle 
hekimlerin diplomaları ellerinden 
alınarak nüfus tezkerelerine de va
tan haini damgası vurulması fikrini 
yazıyordu. Bu tedbir ölüm cezasm
dan daha ağır görünmekle bera -
ber, fence mutlak bir lüzum olma
dan çocuk dii§ürten ebelere ve he
kimlere o cezayı tatbik etmek, doğ
rusu, hiç de haksız olmaz. 

gası demek olan aforoz cezaımı 
tertip ederlerdi .•• 

Bir malın alıcısı bulununca ıatı
cııı çok olur, derler. Ondan dolayı 
olacak ki, çocuk düşürmek istiyen 
kadınlar bulundukça, dünyanın her 
tarafında tertip edilen ağır cezala· 
ra rağmen, o kadınların arzularını 
yerine getirmeye vasıta olacak kim 
seler dünyanın hiç bir yerinde, hiç 
bir vakit eksik olmamıthr. 

Avusturalya'nın 

ha_rp masrafları 
Canberra. 2' L&. - ATUıturalya hava 

nazın B. Ma.o E•en. 19.0/9'1 •enelfnde 
AV'USturalya ha.va kuvetleri için 37 mil -
yon ID.glllz lirası ıarfedllecetınl blld!rmlı

Ur. Bunun 22.097.000 lng111z llraeı impara
torluk pilotlarının yetıottrllmeei için ha
zırlanan p!Ana, 14.239.000 lnglllz llra.ııı da 
Avusturalyanın mUdata.a.ııına ıarted!lecek

tir. 
Nazır, imparatorluk hava teıkl!Atı plA

nı mucibince çok yakında hava müretteba
tı yetiotlrmek için mektepler açılac&lını 
da söylemiştir. 

lsvicre üzerine yabancı 

tayyareler uçtular 

kabilinde lromisyol\ relsHtiae nrlhıılt • V1LA YETLER 
lacaktrr. ~-~-~~----~-~~-~ 

6 - Eksiltmeye ıinceltlerln (149) lira T o•pı Sarayı tamir eHıiıriılea.ek 
(55) kuru.ı munkkat teminat nrDMlerl l.tuıbul Natıa XldUrlUIUDdea: 
n aıaiıda yazılı •ealkalan hail olmalan 2.12.9'0 puarteel sünl1 .... t (11) 1et.aa.-
ıarttır, Bu •Hikalan ibra& edemJytalen bul aatıa mUdttrll1tu ebtltme komt.yoou 
liçilnctt maddede söıterllen eYTalı nrfl• oduında (21712) lira k .. lf bedelll İırtu -
mea. bul Topkapı Nr&1l tamırat& kapalı zart 

a) 5140 yıbıı.a ait Ticaret Od11ından a- uauıtyle ek.llltmeye koıaulmuttur. 
hnmıı vesika, Mukavele, ekılltme, bayındırlık tılerl 

b) Vakıflar Umum Müdilrltiitl inıut l'enel, huswıl ve teDDl ıartnamelerl, proje 
müdüriyetinden bu iı için alrnmrı miiteah- keılt hUllauiyle buna ml1teferrl dlter n-
hitlik ve.ikası. rak dairesinde l'ÖrUlecektir. 

c) En ışaiı on bin liralık tek bir ka- Muvakkat teminat (200t) liradır. 

lorifer teaisatı lıi yapmıı ve muvaffak İeteklllerin teklif mektupları n en az 
olmuı bulunduiuna dair veıikı, bir taahhUtte (20000) liralık bu tıe ben -

7 - Eksiltmeye rireceklerin kapalı zer ıı yaptığına dair idarelerinden almı~ 
zarfının ibzarında ve teklif mektuplarının olduğu veaikalara l•tlnaden İstanbul vlll
y;u:rhşrnda ve bu zarfların tevdiinde •e yetine mı.irııcaatla e~iltme tarihinden ta
posta ile l'Önderllmeslnde (2490) sayılı ka- ti' gUnlerl hariç (3) gUn evel ahnmıı eh -
nun 32, 33 ve 34 ncü maddelerine harfi- llyet ve 940 yılına &it ticaret oduı vesi -
yen riayet eylemeleri lizıındır. kalarını havi kapalı zarflarını 2.12.940 pa-

(7776) 17763 z..rteal gUnU saat 14 e )(adar İıtanbul na

( RADYO 
TURKtYE 

(Radyo Difilzyon Postalan) 
TU~KtYE ANIQ 
Ra.dyoıu RadJ 

- Dalcı Uzunlutu -
164& m. 182 Kcı./120 Kw. 
Sl.7 m. 9465 Kea./ 20 Kw. T. 

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

. PAZARTESİ: 25.11.1940 
a.oo Proırram ve memleket saat ayaı 
8.03 Müzik: hafif proıram (Pl.). 
8.15 Ajanı haberleri. 
8.30 Mü7lk : hafif programın devamı 
8.45/ 51.00 Ev kadmı - konu$1?14. 
12.30 Program ve memleket aaa.t a~ 
12.33 Müzik: muhtelif prkılr. 
12.50 Ajanı haberleri, 
13.05 Müzik: saz eserlerl. G arip bir tesadüf: çocuk dütü • 

renlere ceza vermek usulü ilk defa 
l stanbul'da, Bizans devrinde, mila
dın 692 inci yılında, meydana çık
mıttır. Ondan önce çocuk dÜ§Ürme
sini yasak eden ancak lpokrat he
kim olmuştu. O da, hekimliğe ica
z e t verdiği talebesine çocuk düşür
mrye vasıta olmıyacaklarına yemin 
ettirmekle kalırdı ve bir hekimin 
meslek diplomasını alırken ettiği 
yemini şonradan tanrmıyabileceği 
hatırına bile gelmediğinden ayrıca 
bir de ceza tertibini düıünmemiıti. 
Yahut, lüzumsuz yere çocuk düıü
ren hekimlerin marifetini meslek 
arkadaştan er veya geç duyacakla
rından meslekdaşlar arasmda na -
musa muhalif it görmüş olmakla 
tanınmanın kafi ceza olacağmı dü
tünmüştü. 

Vasıta olanlann cüreti en ağrr 
cezalara lay~ olmakla beraber, 
bazı kimseler için namustan ve ha
yattan daha tatlı gelen para kazan
mak hevesine atfedilebilir, fakat 
çocuk düıünnek istiyen bi .. annenin 
kendi hayatını tehlikeye koymasını 
mağdur gösterebilecek makul hiç 
bir sebep olamaz. Bu işte fakirlik 
bile haklı bir sebep olarak gösteri· 
lemez. Çünkü bir memleketin refa· 
hı orada nüfusun çokluğuna bağlı 
olduğu gibi bir aile içinde de refah 
çocukların ço~alar~'k he.psi~in ç~ -
Iıımasiyle gelır. Aıle mılletın ku -
çük bir örneği demektir. Birine fay
dalı olan kalabalığın ötekine zarar
lı olabileceğini akı) kabul etmez. 
Arle içinde çok çocuk kısa bir za
manda sıkıntı verse de sonunda re
fah getirir. 

Bern, 24 a.a. - Yabancı tayyareler, dün -------·---------
gece, Cenevre gölü ve Vslaiı civarr~da, inhisarlar U. Müdürlüğü 

fıa mUdllrlllğUne vermeleri lAzımdır. 
(10472/ 7400) 17032 

13.20 1.+.00 Müzik: karıtık proıram 

18.00 Proıram ve memleket ıaat ay~ 
18.03 Müıdk: ra.dyo ,..~ ~ or'kestrası (1 

Eski yunan ve Roma kanunları 
çocuk düşürmeyi fena bir iş sayma
dıklarından düşürtenlerin i§ine de 
karı~ma:ılardı. O zamanlarda filo
zoflardan bazılan da, ruh insanın 
vücuduna doğduktan ı;onra ilk ne
fesini aldığı vakit girdiği nazariye
&ini icat etmiı oldukll\rmdan cnn
ıız sayılan bir vücudu yok etmek 
de bil suç tutulmazdı. Eflatun filo· 
zof liile annesinin karnındaki ço
cuğun biri cansız, biri hayatlı iki 
devir geçirdiğini söylediğinden 
cansız devrindeki çocuk düşürme
nin hiç ehemiyeti kalmamııtı. 

İsrail oğulları arasında böyle na
zariyeler tanmmı§ olmakla bera.
ber, onlarda da ancak kavga eder
ken bir kadmm çocuğunu düıür -
meye sebep olanlara ceza tertip o· 
lunurdu. Kocalı bir kadının çocuk 
dÜ§Üreceğini onların aklı kabul et
mediğinden, kocasız bir kız yahut 
kadın çocuk düıürdüğü haber alı· 
nmca diqen çocuğun babası çocu
ğun ann~iyle evlenmiye mecbur 
tutulurdu. Doğrusu, bu cezadan 
daha haklı bir §ey de ta.aavvur e
dilemez ••• 

lstanbul'da 692 yılında toplanan 
rahipler kongresi çocuk dü~ürme· 
nin annelere ve memleketin nüfu
auna büyiik zararı olduğunu takdir 
ettiğinden mahsus çocuk düşürme
yi mahsus adam öldürmekle bir tut
muı ve böyle bir ite karııanların 
hepsine ölüm cezası tertip etmişti. 
Tabiatte tendüf olmaz dedikleri 
doğru ise lstanbul gazetesinin ilk 
defa olarak düşündüğü ve bir insan 
için ölümden daha ağır olan vat.an 
haini damgası cezasını İstanbul ık
liminin tesirine atfetmek liızım ge
lir. 

Eski fstanbul'da ilk defa meyda
na çıkan ceza usulü sonradan Avru
pa memleketlerine de girmiş oldu
iundan oralarda da - Fransa'da 
çıkan büyük inkıli\ba kadar - .. ço
cuk düfürenlere ölüm cezası huk 
molunurdu. Yalnız papalar, galiba 
şark hıristiyanlarını taklit eder gibi 
görünmek istemediklerinden, çocuk 
düşürenlere karşı din haini dam -

E2 

Çocuk düıürmeye va.aıta olanlar 
suçları meydana çıkarsa ceza gö. 
rürJer, fakat çocuk düıüren anne
nin suçu gizli kalsa bile tabiat onun 
cezasmı verir. Nitekim, maydanoz 
kökü kullanarak çocuk düşüren ka· 
dınların ceza.61 hemen daima teta
nos hastalığından en acıklı ölüm
lerden biri olur. Başka türlü tedbir
lerle çocuk dütürenlerden de ıakat 
kalrruyan, çocuk dütürdükten sonra 
feli.h bulan kadın pek azdır. 

G. A. 

BUGÜN 

ULUS Sinemasında 
Edebiyat tarihinin altm say

fasını.. Hakkın en parlak za
ferini .• Sanatm en yÜksek mu
vaff akiyetini görünüz. 

Kaleminden kudret .. Hüriyet sev
gisinden ateş .. Hakka olan aş,
kından cesaret alan büyük adam 

Bat Artist : 
Kudretine e,i .. Muvaffakiyeti
ne hudut o)mıyan büyük yıldız. 

PAUL MUNI 
Ayrıca tayyare ile gelen 

son HARP jurnalı 

Seanslar: 14,30 - 16,30 - 18,30 
ve 21 de 

C.ece için yerlerinizi sabahtan 
itibaren alabilirsiniz. 

Telefon: 6294 .,# 

cenubu rarbiye doğru seyrederek İıvıçre 
üzerinden uçmuşlardır. İsviçre hava d:..fi 
bataryaları harekete geçmi~lerdir. Billha
re tayyareler, Jura üzerinden ceı;erek dön
müşlerdir. 

Cenevre'de alarm işareti verildi 
Bern, 24 ı.ı. - Dün gece ıaat 20,30 da 

Cenevre'de hava tehlikesine karıı alarm i
ıaret i verilmiştir. 

Sovyetler Birliği Berlin' e 

yeni bir el(i tayin etti 
Moskova, 24 a.a. - Tası ajansı bildiri-

yor: .. 
Sovyetler birliii yüksek sovyet meclısı 

riyuet divanı, Şkvırtzev'i memuriyetin • 
den af ederek Sovyetler birliğinin Al • 
manya büyük ~lçiliğine hariciye halk ko
miser muavini Dekanozov'u tayin eyle • 
miştir. 

Bir lngiliz vapuru 

hava taauuzuna uğradı 
Nevyork, 24 a.a. - İncili:ı: "Vestem 

P1'ince" vapurunun kaptanı bugün Nev • 
york'a muvasalatmda bildirmiştir ki, ha
reket limanından ancak SO mil mesafede i
ki düşman tayyaresinin bombardımanından 
kurtulmuştur. Düşman tayyareleri diğer 

bir vapura taarruz etmişlerdir. 
Vestem Prince vapurunım 92 yolcusu •· 

rasrnda ingiliz mübayaa komisyonunun be~ 
lzası ve 54 mülteci bulunuyordu. 

VAKIFLAR UMUM Md. 

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

rlf er kazanlarının tecdidi ekıiltmeıine ait 
illndır : 

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

si karşısında Vakıf Ankara Palu binuı
nrn kalorifer kazanlarının tecdidi ve itler 
bir hale vazı. 

2 - Bu tealsatın keılt bedeli (11094) 
liradır. 

3 - Bu in,aata alt fennt evrak ıunlar-
dırı 

ı) Mukavele proJe.I 
b) Fenn! ıartname 
c) Eksiltme tartna.mesl 
d) Vahidi fiyat cetveli 
4 - Üçiincil maddede röıterilen evrak 

Vakıflar Umum Mlidürlüğil inşaat müdü
r iyetinden bedeli mukabilinde alınabilir. 

5 - Eksiltme 2. 12. 5140 tarihine rastlı
yan pazarteıi gi.ınil Hat on be,te Vakıf
lar Umum mildürlüiil ln$aat müdüriyetin· 
de toplanacak ihale komisyonunda yapıla
caktır. Teklif mektupları kararlaştırılan 
saatten bir ıaat eveline kadar makbuz mu-

inşaat münakaıa.sı 
Ga.zlantep C. M.Uddı-lumumilitlnden: 

İskele yaptırılacak l _ Cazlantepte yaptırılacak ceza ve 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: tevkif evi inşaatı kapalı zart ueullyle ek-
1 - Keşif şartname ve planı muci- slltmeye konmuı ve tayin edilen 12.11.940 

hince idaremizin Tekirdağı ~arap fab- tarihinde ihale yapıl&madıtından yeniden 
rikası önünde yaptıracağı ahşap is- kapalı zarf usuliyle ek.elltmeye konmuı -
kele inşaatı işi kapalı zarf usuliyle tur. 
eksiltmeye konmuştur. 1 2 - Eksiltme 12.12.940 tarihinde ıaat 

Z - Keşif bedeli 23486,85 lira mu- ıo te Gaziantep adliye blnaın içinde C. 
vakkat teminatı 1762 liradır. mUddelumumlllğl odaııında inşaat ek.ellt-

3 - Eksiltme 10. 12. 940 salı gunu me komisyonu tarafından yapılacaktır. 

saat 15 te !stanbul'da Kabataş'ta le- 3 - Bu inşaatın keııt bedeli doksan al
vazım ve mübayaat şubesindeki alım tı bin dokuz yUz yirmi bir lira sekıen al-
komisyonunda yapılacaktır. tı kuruııtur. 96921 lira 86 kuruştur. 

4 - Şartname sözü geçen levazım 4 - Muvakkat teminat altı bin dokıan 
şubesi veznesinden, Ankara, İzmir altı ltra on kuruıtur. 6096 lira 10 kuruı -
baş müdürlüklerinden ve Tekirdağ tur. 
müdürlüğünden (117) kuruşa alınabi- :1 - Bu ııe alt evrak: mukavele projesi, 
lir. eksiltme ıartnameıl, bayındırlık lılerl ge-

5 - Münakasaya girecekler mühür- ne! şartnameaı. huıusl ve fenni ıartname 
Jü teklif mektuplarını kanuni vesaik- ve yapı işleri fenni ıartnamesl, mesaha 
le yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu cetveli ve bina projesi ve ıerldoplrdir. 
veva banka teminat mektubunu ve hteklller bu evrakı Gaziantep, AQka
şa;tnamesinin F fıkrasında yazılı ve- ra, İstanbul ve İzmir C. mUddelumumlllk
saiki ihtiva edecek kapalı zarflarını !erinde görebilirler. 
ihale günü eksiltme saatinden bir sa- 6 - MUnakuaya girmek lıtıyenlerln 
at eveline kadar mezklır komisyon referans ve dltf'r veelkalarını bir istidayı 
başkanlı ama makbuz mukabilinde ver- bağtıyarak mUnakaea tarihinden en az Uç 
meleri lfzımdır. 1 gUn evet vllAyet makamına vermek ıure -

(11063/ 7973) 18027 tiyle bu tf için ehliyet veelka.sı almaları 
ve bu vesikayı teklif mektubu içine koy-

Rakı mantan a1macak maıarı IAıımdır. 
t h · 1 U M .. et ·· l ·· v.. d 7 - MUnakaeaya ııtır!k edeceklerin n ısar ar mum u ur ugun en: 
1 Ş t .. - · 2490 numaralı arttırma. ekılltme ve ihale - ar name ve numunesı mucı· · 

b. 17 'l k t kanunu mucibince ibra11na mecbur olduk-
ınce mı yon ra ı man an pazar-

ı kl l kt 

' 

ları evrak ve vesalklnl bu kanun ve ıartna-ı a satın a ınaca ır. 
2 _ Pazarlık 18. 12. 940 çarşamba melerın P'ıkAmına &'Öre hRzırlayıp teklif 

·· ti 15 K ha • l zarfları ıı;ıne koyarak bu zarfları 12.12.9•&0 gun aaat te a taş ta evazım ve 
.. · d k. · perşembe gUnU saat He kadar numaralı 

mubayaat şubesın e ı alım komısyo- 11 d u akaııa komisyonu 
nunda yapılacaktır. makbuz mukabl n e m n 

. relı.tnı~ vı-rmlı lomalan 18.zımdır. 
3 - Şartname levazım şubesınden 1 ... d il ·k mektupların 
ı . A k b "'d" l"kl . Posta ı e g"un er ece ve zmır, n ara asmu ur u erın- !l 0 b gU u saat l6 e kadar 

den parnsız alınabilir. 12.12. 4 perşl'm e n 
İ · · . . . komlııyona gelmlı olmaıııı ve dışının mil 

4 - s~.eklılerın pazarlı~ ıçın tavın hllr mumu ile iyice kapatılmıı olması ll 
olunan gun ve saatte teklıf edecekle- d P t d ki clk eler kabul edil· . f" .. . d .. d 7 5 .. 7.ım ır. os a a ge m 
rı ıvat. U7.erı~ .en yuz e . guv~nme mf'z. rıo!l3917867) 17876 
paralarıyle bırlıkte mezkQr komısyo-
na müracaatları. 

(11098/ 8002) 18029 

Ardahan Sulh Hukuk Hlklmltllnden: 
Aslen !rantı olup TUrk tebaasından bu

lwuuı ve Ardahanın Kötemelllk mahalle
ılnde oturan, 1.2.989 gllnUnde vefat eden 
İb11.dullAh oflu Sefer Turkayın Zuhur eden 
tereke11i M.klmlitlmlzce tesblt edilerek bll
mUıayede eatılmıf ve bedeli olan 129:5 li
ra 82 kııruı ta iki makbuz mukabilinde 
Ardahan ziraat bankasına yatırılmı:ıtır. 

Medent kanunun cm• UncU maddeıi mu· 
clblnce Uç ay zarfında zuhur edecek varis
lerinin istihsal edecekleri veraeet 1111.mı 

ve diğer resmi ve!ialkle hdklmllflmlze 
müracaat etmeleri ldzımdır. 

Bu mUddet geçtikten sonra mllracaaat 
etmedikleri takdirde bankada bulunan ö -

- Sa-franbolu Sulh Hukıık Hlklm'ıiin .le~ı : 
Stfranbolu hazır.ei maliyesine infeten 

vekili hazine avukatı Mehmet Ali Annan 
ile müddeaaleyh Karabiik't• köpril batın
dı Of ka:ı:aaından İamail Şiti.k meyane1in
de mliteıhaddiı 50 lira kıymetinde anı il· 
zerindeki dük.kin ve odanm hedim ve me
ni mildahale dlvurnın icra kılmmaktı olan 
duru'1l1&1m.da; müdde.uleyh namına çıka
rılan davetiyenin muameileyhin 1335 do -
iumlu olduiundan a&kere ıevkedildiil ve 
kıtai aekeriye.i meçhul bulunduiu beya -
niyle bill teblii iade edilmiı ve bilddel 
vekili de illnen tebliiat lcrumı talep cy
lcmiı olmakla mümıileyhin duruşma ıünil 
olan 27 /12/940 cuma günü 1&1t 9 da Saf
ranbolu •ulh hukuk mahkemeıılnde hazır 
bulunmaııı veya tarafından muee.ddak ve
kAletname ile bir vekil göndermeel aksi 

lU Sefer Turkaya alt tereke bedelinin ta- takdirde nmamelel jt"ıyablye ıra olunacağı 
mamen hazineye intikal edeceği llAn olu- tebllt makamına kaim olmak Uzere llln 
nur. .C689 olunur. 4636 

him Özgtir icL-ıresin · 
18.40 Müzik: inces~ 
ı 9.15 Müzik: hıtfif melodiler (Pl.). 
19.30 Memleket saat ayarı. ve ajans 
berleri. 
19.45 MUz1k: beraber ~arkı ve tUrlciU• 
20. t S Radyo cu:ete-.i. 
20.45 Müzik: cenubi Amerika baVı 
(Pi,). 
21.00 Mütlk: dinleyici istcklerl. 
21.30 Konuşma (musiki ve ahls.k). 
21.45 Müzik: radyo orkestraın (•.'!J ı ı:,. 
Praetoriuıı). 1. W . A. Mozart: Don 
vanni uvertUrü. 2. Fr. Schuibert: S inci 
foni, si bemol majör. 3. E. Grier: IQ 

harda (konser uvertUrü). 
22.30 Memleket ıaat a}"lln. aJam bcb4 
ri ziraat, esham • tahvilit, kambiyo • 
kut borMsı (fiyat). 
r..45 Müzik: cazband (Pl.). 
Z3.25 23.30 Yarınki proır.ım ve kap&ı11 

KAZALAR 

Erkek ve dişi tay satılacak 
Karacabey Haraar Müdilrlüğünden 
ı - Hara malı ve yarrıları ancıJe 

kın in&'iliz 939 doiuınlu erkek ve ditl 
dört baı tayla safkan arap bet bat taJ 
çık arttırma ile satılacaktır. 

2 - Arttırma 1/ 121940 pızllr ıünll 
on üçte Ankara hipodromunda yapıla 
trr. 

3 - Muvakkat teminat hepsi için 
yüz 11.ltmış beş liradır. 

4 - Tayların pediğrileri Ankara, İs 
bul, Adana, Bur!la, İzmir, Samıun, 
ya, Balıkesir veteriner müdürlilkler 
rönderilmi•tir. 

Taylar hakkında izahat almak iıtlye 

lerin bu müdürlüklere ve harayı mUra 
atları ve isteklilerin arttırma giln •e 
atinde Ankara hipodromunda bulunma! 
ilan olunur. (10409-7311) 17378 

İstanbul Cihangir Kumrulu so1 
Kumru apartmanı bodrum kat 2 
da Muıtafa oğlu Sait Pek en'e : 

Ankara'da Samanpazrı caddesi U 
sal Matbaası yanında 79 No.lu e 
karınız Zaika Pekşen tarafından al 
hinize ikame olan boşanma davasır 
21. 10. 940 tarihli muhakemesinde i 
lunmanız için ilanen davetiye teb 
edildiği halde gelmediğinizden da 
cının talebiyle gıyap kararı tebliğ. 
ve mezkQr gıyap kararının da on 
müddetle ve Ankara'da çıkan Uluı 
zetesiyle ilanen tebliğine karar ver 
diğinden her mucibi karar muhake 
nizin muallak bulunduğu 30. 11. 9 
cumartesi saat 9 da Ankara Asliye l 
rinci hukuk mahkemesinde bulun 
nız veya bir vekil göndermeniz lü~ 
mu: aksi takdirde H. U. M. K. num 
142. 401 ve 405 inci maddelerine t 
fikan muhakemeniez gıyabınızda d 
vam olunacağı tebliğ yerine kaim ~ 
mak iizere işbu gıyap kararı il!n 
tebliğ olunur. (8073) 18061 

Düşün, aklını başına al 1 Bu kız, ne de olsa, ka
rının en yakın bir akrabasıdır. 

Ne gülünç fikirler 1 Hayatta mesut olmak llzım
dır. 

Birdenbire aralarındaki farkı, karşısındaki erkeğin 
eniştesi olduğunu, kendisinin küçük ~ir kız bu~~und~ · 
ğunu unutuvermişti. Hayat ne gariptı ! Daha dun dız
lerinin üstünde oturan, masal dinliyen bu bebek, bu 
gün genç kız, şuh bir kadın ruhiyle karşısına çıkı. -
yordu. Zaman nasıl da bir rüzgar gibi geçiyordu 1 Bu 
gün gelip de bu kızın karşısında bu derece heyecana 
kapılacağını aklına getirir miydi? İnsanın ruhunu, 
benliğini kavrıyan bir kudreti vardı. Ne olacak ana · 
sının kızı 1 Fakat gözlerinde kontun asyalı sükunu, 

)'üksek iradesi, hareketlerinde babasının kibarlı~ı -~~ 
ı:arafeti vardı ... Yürüyüşünde, bir kaplanın sessızhgı 
ve çevikliği göze çarpıyordu. Evet, bir kaplan gibi boş 
odaların içinde dolaşıyor, kurbanını bekliyordu. 

Yazan : MlHALY FOLDJ Türkçeye çeviren : F. ZAHiR TORUMKONEY -150-

Cürüm nedir? Korkaklık. Biri birini kovalı yan ha
yal ıukutları insanın ctsaretini ne kadar da kırıyor• 
muş? Bunu şimdiye kadar hiç düşünememiştim Saa
det ayağımın dibine geldiği halde korkuyorum. o~ 
erişmek için ellerimi uzatmaklığım kafi olduğunu bil
diğim halde tereddütler içinde bocalıyorum. Ben, bir 
korkağım 1 Artık bu inkar edilmez bir hakikattir. Ak
ıi takdirde neden çekiniyorum? Küçük bir cüret e
bedi saadete kavu~maklığım için kafidir. Cürıi:n işte 
budur. En büyük cürüm korkaklıktır 1 Fakat ,n:ıfile. 
Korkuyorum. Karımdan, çocuklarımdan, Mari..ı'dan, 

herkesten korkuyorum. Bir iki sene sonr.ı kırk yaşı
na gireceğim. Bu kızla aramda hemen, hemen iki mis
li yaş farkı var. Evet, Margeret, Vili'nin akran1 sayı
lır. Bundan da korkuyorum. Bu çocuğun daha düı:ya• 
dan haberi yok ... Ateşle, aşkla oyuna kalkıyor ... Teh
likenin azametini idrak edemiyor ... Bu, onun için bir 
oyundur, fakat benim için bir hayattır. Neden bunu 
takdir edemiyorum. Bu fırsatı da kaçırırsam, hayatta 
bir daha meıut olmama imkan kalacak mıdır? Y;ışım 
ilerliyor. Hayatım günden güne sönüyor. 

Vilmoş, başının altındaki yastığı çevirdi. Ve ken

di° kendine hayretle sordu: 
- Bu kurban ben miyim? 

Ben, ne talisiz bir adamım 1 Aşk daima karşıma 
bir heyula gibi çıkıyor. Şimdi hayatımın en güzel bir 
dönüm noktasında bulunuyorum. Artık mahkum ol
maktan kurtulmuş. hakim bir insanım. Çalışabilir, 

projelerimin tahakkuku için uğraşabilir, insanları 
sevk ve idare edebilirim. Fakat, karşı!"'a gene kör o
lası aşk çıkıyor. En nazik bir anda her şeyi unutu
yor, Maria'nın evine koşuyorum. Bunu niçin ve ne
den yaptığımı pek de iyi bilemiyorum? ... Nasıl bil
miyorum! .•. Pek ala biliyorum ..• Yüzüne karşı bağır

mak, bundan sonra yalnız benimsin 1 Eğer arzula~ıma 
itaat eder ve bana teslim olursan, hayatını, belkı de 
servetini kurtarırım 1 Bundan sonra seni ~imdiye ka
dar himaye eden, etrafında pervane gibi dönen er
keklere güvenemezsin 1 Gördün mü seni nasıl mağlQp 
ettim 1 Artık benim bir esirim, bir kölemsin 1 Bu sa
ati, sana bunları haykıracağım bu anı senelerdenberi 
bekledim!... Kaltak. gene benden üstün çıktı 1 Kahka
haları kulaklarımda çınlıyor 1 Yüzüme, budala sen be· 
nimle boy ölçüşecek adam mısın, aklına ~şarım ıe
nln ı Sen kimsin, ben kimim? Kuvetli iıen haydi gös
ter kendini ı Kendi yerime kızımı bıraktım.. Senin lal 

başını yere eğmek için onun kudretinin kafi gelece
ğine eminim t diye haykırdığını görüyorum. 

Demek kendi yerine kızını bıraktın öyle mi? 

Görü_şilrilz 1 
Sen, sonradan görme aşifte, kızını o kadar hakir 

görme 1 Sen, adi bir kapıcı kızı, sen büyük davalar 
peşinden koşan muhteris mahluk, kızının kim oldu
ğunu biliyor musun? Senden çok daha üstün olduğu
nun farkında mısın? Değilsin değil mi? O halde, ben 
sana söyliyeyim! Kızın, senden bin kere daha güzel, 
dana enteresan, daha cazip ve seninle kıyas edilemi· 
yecek kadar asildir 1 Seni, bir gün benim elimden bir 
kont aldı... Sen, bir gün bir kont yüzünden benim 
aşkımı ayaklar altında çiğnedin ... Şimdi, senden de, 
konttan da kızın vasıtasiyle intikamımı alacağım. .. 
Bu kız, benim tesellim olacaktır. Bu kız, benim zafe
rimin bayrağı olarak dalgalanacaktır. Bu kız, benim 
hüriyet ve aaadetimin sembolil gibi yükselecektir 1 

Bu kız, benimdir! 

Onu, bana yaklaştıran, iten mukadderatttr t 
Hepinizin hayata gelmenizin ve hayatta kalmanı-

zın sırrı, bu kızın dünyaya gelmesi içindi 1 Şimdiye 
kadar çektiğim ıstırapların acısını bana o, unuttura
caktır. 

Benliğini milthit bir heyecan kapladı... Kendini 

gecenin karanlığında kızın evine doğru çılgın bir ali· 
ratle koprken ıaruyordu. Onu kollarınııı aruına a-

lıyor, sokaklardan koşturuyor, 1ehirden çıkıyor, karan
lık ve ağır kokulu bir ormana dalıyor, onun orada ka
buklarını bir muz gibi ıoyuyor ve bir vahti hayvan 
ihtirasiyle yiyor... Ağzının kenarlarından kan ıızdı
ğının hayretle farkına varıyor ve kana susamış bir 
canavar gibi dudaklarını yalıyor ... 

Ne var, ne oluyor? Ben vahşi bir maymun mu
yum? Gecenin karanlığında ormanlarda ne iıim var? 

Yatağının baş ucunda korkunç bir hayaletin peyda 
olduğunu gördü: cürüm. 

Cürüm 1 Cürüm 1 
Bu nedir? 

Bu efsane kimdir? 

İçinden müstehzi bir seı duydu. Vilmo1, yavrum. 

Sen, timdi büyilk davanı halledecek bir mevkide bu • 
Junuyorsun. İhtilalin ba11na geçtin. Mal ıahıplerini 
evlerinden kovuyorsun. Yerlerine oturuyorsun. Beıe
riyete, cemiyete hizmet etmek istiyorsun. Fakat, in· 
sanları idareye kalkışacak kimselerin her ıeyden evet 
temiz ve dürüst olmaları, namuslu ve şerefli bir in
san olarak temayüz etmeleri lbım geldiğini unutu
yor musun? Bir adam aynı zamanda ihtilalci, şef, in
tikamcı, gözleri kararmı1 ~şık rollerini oynıyamaz. 
Bu takdirde ona kimse inanmaz, Cemiyete dU:ıen ver
meğe kalkııan bir adamın, evcil kendi ymr::ımı yık
tığını, en yakınlarının iffetlerine taarruz ettiflnl ı&

rUrlerao, onun arkMından nuıl yth11rl•d 

Sönene, ıönsün 1 Asabıma hakim olmalıyım. Ken -
dimi unutmamalıyım. Bir daha bu kızı görmemeli
yim. Evine uğramamalıyım. 

Gitmiyeceğim 1 Bir daha görmiyeceğim 1 
XXII. 

Bu ahdini ancak bir gün tutabildi. Ertesi günil, 
genç kıza bir iş bulduğunu bahane ederek ziyaretine 
gitti. Margeret, onu görünce sitem etti: 

- Dün neye gelmedin? Beni saatlerce üzüntüde bı· 
raktın. 

- Diln mü? Çalııtım. Çok işim vardı. 
- BUtUn gün mU? 

- Bütün ıtın. 
(.!onu var) 
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Almanya ve italya ile 

işğal altındaki üsleri 

bombardıman ettiler 
Londra, 2'4 a.a. - Hava nezareti tebliğ 

ediyor: Cumartesi ve pazar günleri hava 
kuvetlerimiz, Berlin'in marşandiz ve yolcu 
garlarını ve Leipzig şehrini bombardıman 
etmişlerdir. Diğer bir ağır hücum da Du -
isberg Ruhrort ş~rinin iç limanına karşı 
Yapılmıştır. Kolonya kanalının antrepo -
lan ve Dortmund garaj yolları da diğer 
tayyareler tarafından bombalanmıştır. 

Her taraftan hedef olarak seçilmiş olan 
Petrol tesisatı Vanne Eicke ile Dortımund
da bulunanlar olup her ikisin.de de yan -
rmlar müşahede edilmiştir. 

Essen'deki Krupp fabrikaları, Castro 
l>rauxel fabrikası, bir çok tayyare mey • 
danlan da ayrıca bomba ateş!ne tutulmuş
llaır. 

Almanya dahiline yapılan bu taarruz -
Jarda.n başka, bombardrman tayyareleri -
in.izden müteşekkil diğer bir filomuz To
rino'ya hücum etmiştir. 

Sahil muhafaza tayyarelerimiz Lorient
d&lci elektrik fabrikasmı, Brest şehrini, 

Bolonya şehrinin liman tesisatını bomba
ladıkları gibi, gene sahil muhafazasına 
mensup bir tayyarem.iz: de nöbet vazifesi
ni ifa ederken Norveç sahilin.deki Vilkero 
telsiz istasyonunu bombardıman etmişıtir. 
:b&ıi ~aremi:ı: üslerine dönmemiştir. 

İngiliz tayyareleri Bari' yi 

bombardiman ettiler 
Kahire, 24 a.a. - İngiliz hava kuvet

lerinin tebliği: 
22/23 teşrinisani gecesl, !ngiliz hava ku

•etlerine mensup uzun mesafe bombardı
man tayyareleri, Bari üzerine çok muvaf
falciyetli bir taarruz yapmııılardır. Esas 
iüele üzerinde ve civarda bombaların ln
fillk ettiği görülmüş ve garp iskelesinin 
cenubunda büyük bir yangm çıkarılmıştır. 
Büyük istasyon civarında vukua gelen tid
detli hm- infilak bütün şehri aydmlatmış

tır. İnfillk ve yangın bombalan petrol tas
fiyehaneleri civannda infilak etmiş ve bü
l'Ük yangınlar çıkarmıştır. Yangınlar, aynı 

ll'll.manda bombardımana tabi tutulan Ta • 
ranto'dan görülmüştür. Bu taarruza iştirak 
eden tayyarelerin hepsi, üslerine dönmüııl 
tür. 

İngiliz hava kuvetlerine mensup başka 
bombardmıa.n tayyareleri Görice'nin 40 ki
lometre kadar şimalinde Pogradetz'de ricat 
halin.deki italy:ınlann muvasala hatlarını 

bombardıman ve tahrip etmiştir. Bomba
larnı hepsi, hedef dahiline düşmüş ve ln
fillklar ve yangınlar tevlit etmiştir Tay
nrelerlmizin hepsi, üslerine dönmüştü:. 

İngiliz i(uvetlerinin 

Sudan' daki faaliyeti 
Kahire, 24 La. - İngiliz umumi karar

cihınm tebliği: Sudan' da devriye kolları
ınız topçunun da müzaharetiyle dün de 
Gallabat ile Matemma arasmdaJı:i faali -
)'etlerine devam etmişlerdir. 

Diğer cephelerde kaydedilecek hiç bir 
deiitiklik yoktur. 

Elen resmi tebliği 
Atin.a, 24 a..a.. - Yunan başkumandanlı

lmm dün akşam neşredilen 28 numaralı 
tebliih 

Yunan kttalarmm ileri hareketi, bütün 
cephe ilzednde devam etmektedir. 

Yunanlıların eline geçen terkedilmiş ga
aaim miktarı, gittikçe fazlalaşmaktadtr. 

Fena hava dolayısiyle, hava faaliyeti ol
mamıştır. 

Dahilde düşman hava kuvetleri, bazı şe
hirleri bombardıman etmiştir. Hasar ve 
telefat olmamıştır. 

Cuma ırUnü akşama doğru, ltalyan tor
pito muhripler!, Sisam'a neticesiz bir hU
cum yapmışlardır. 

Kel alonya, Korlu ve Ti gani 

bombardıman edildi 
Atina, 24 a.a. - Yunan milli emniyet ne

uretinin tebliği: 
Düş.man hava kuvetled ,23 teşrinisanide, 

KefalDnya adasında Eiksuri şehrini ve 
Korfu'yu bombardıman etmiştir. Hasar ve 
telefat yoktur. 

Bir düşman tayyaresi, Sisam adasında 
Tigani üzerine bombalar atmış ve mitraJ. 
yöz ateşi açmıştır. Telefat yoktur. Müte
akiben Tigani, Leros üssünden gelen dört 
italyan torpido muhribi tarafından bom -
bardıman edilmiştir. İtalyan torpito muh
ripleri, on dakika ateş etmişler ve yetmiş 
mermi atmışlar.dır. Hiç bir ölü ve yaralı 
yoktur. 

Afmanlann dün 

lngiltere üzerinde 

yaphkla rı hava 

faaliyeti mahdut oldu 
Londra, 24 a.a. - Hava ve dahilt emni

yet nezaretinin tebliği: Düı,man bugün İn
giltere üzerindeki faaliyeti, küçük miılı: -
yasta olmuştur. Sabahleyin bir çok avcı 
ve avcı • bombardıman tayyareleri grupla. 
rı, cenubu ıarki sahilini aşmışlar çe Lond
ra'ya müteveccihen uç.muşlardır. Bu grup
lar, avcı tayyarelerimiz tarafından sürat
le karşılanmış ve dağıtılmıştır. Şimdiye 
kadar alman raporlara göre, Kent kontlu
funda bazı noktalara pek az miktarda bom
ba artılmrştır Pek az hasar ve pek az te -
lefat ftt'dır. 

Oilo,ya d.of;ru Manı üzerinde avcı w.ı-

y&t"eleıimla, bJr dl1llDUl bombudıumn •
ya.resini düşilrmlişleı:dir, 

İtalyan klf alarr Metemma 

ıehrini tahliye ettiler 
Kahire, 24 a.a. - İngiliz Umumi 

karargahının tebliği: Keşif kolları -
mızın ve topçumuzun mütemadi te
cavllz hareketleri neticesinde, Me
temma halen italyanlar tarafından fi
len tahliye edilmiştir. İtalyan keşif 
kolları, ancak geceleri civar tepeler
den· buraya ine•bilmektedir. Gallaba
tın halen kendi ellerinde bulunduğu
hakkındaki italyan iddialarına, bu 
tam bir cevaptır. 

Kenya: düşmanın adetçe faik bir 
müfrezesi, tutmıya teşebbüs ettiği 
motörlü keşif kollarımızdan birisi 
tarafından zayiat verdirilerek tarde
dilmiştir. 
Diğer cephelerde, vaziyette deği -

şiklik yoktur. 

lngilizler Elbasan'ı 

bombardıman ettiler 
Kahire, 24 a.a. - İng!Uz hava kuvet

lerlnln bu akşamki tebliği: Çok fena hava 
şeraJtıne rağmen, lnglliz hava kuvetlerine 
mensup bombardıman tayyareleri, dünkü 
cumartesi günü Elbasan'a bir taarruz yap
mışlardır. Bomba, hedef mıntakası dahlll
ne düşmüş, fakat neticeleri müşahede im
kAnsız bulunmuştur. 

Garp gölünde, Eladcn, Gazala, Menas
tlr ve Gambuta muvaflaklyetll hücumlar 
yapılmıştır. Eladen'de tayyare meydanları 
binaları yakılmıştır. Gazala'da Uç yangın 
çıkarılmıştır. Menasttr ve Gambut da 
bombalar, tayyare meydanlarına dilşmliş
ttir. 

İtalyan şark! A!rikasında, Agordat'da 
demlryollarına ve Gurra'da mağaza ve de
polara htlcumlar yapılmıştır. Bu iki bom
bardıman çok sarih neticeler vermiştir. 
Kassala'da bir kale bombalanmış ve hasar 
ika olunmuştur. 

Dün Malta üzerine iki dUşman hücumu 
vukua gelmiştir. Büyük mlkdarda avcı hi· 
mayeslnde seyreden bir bombardıman tay
yaresi grupu ada üzerinde uçmuş, fakat 
hiç bir hasarı veya telefatı mucip olma -
mı§tır. Bir dli§man avcısı dtişUrlllmüştUr. 
Birkaç saat sonra, evelklne müşabih ikinci 
bir grup, adaya yeni bir hücum yapmış 

ve yalnız ha!if hasar vukua gelmiştir. İki 
düşman tayyaresinin tahrip edildiği ve 
düştlrlildüğil sanılmaktadır. 

Bütün cephelerde dllşman arazisi üze -
rinde bir miktar keşif uçuşları yapılmış 

ve bütün bu hareka.ttan tayyarelerlmizin 
hepsi salimen üslerine dönmUştUr. 

Alman resmi tebliği 
Berlln, 24 a.a. - Resmi tebliğ: Bir de

nizaltı gemisi, ceman, 29.100 tonilA.toluk 
altı düşman ticaret gemisi batırmıştır. 

22/26 teşrinisani gecesi alman hava ku
vetlerJ Londraya yapılan knı·ıılık hücum
larına büyük bir muva.ffaklyetle devam et
mişler ve kuvetli hava filoları mükerreren 
Birmlngham'da inglllz harp sanayi tesi
satına hücum eylemişlerdir. Birlbirl ardın
dan dalgalar halinde gelen yüzlerce tay • 
yare bu hücum esnasında 300 bin kilodan 
fazla bomba atmışlardır. Işıklı bombaların 
ve vukua gelen yangınların çıkardığı z.lya
dan, askerlik bakımından ehemiyeti haiz 
müteaddit mühim fabrikaların tahrip edil· 
diği kolaylıkla mti§ahede edilmlştir. 

23 teıırinisani sabahı erkenden Grant -
ham silA.h fabrikalarına karşı yapılan bir 
hava hUcumu esnasında bu şehirde müte
addit yangınlar çıkmıştır. Porthand, Sou
thampton, Portsmut ve cenub! İngllterede 
sair mlihlm hedefler bombardıman edilmi§
tir. 

İnglllz limanlarına daha büyük mikyas
ta mayn dökülmesine devam edilmiştir. 

23 teşrlnlsanide alman tayyareleri yap
tıkları keşif uçuşları esnasında Lon.dra 
üzerine bombalar atmışlardır. 

Dlln gece alman toprakları üzerine a
kınlar yapan ingiliz tayyarelerinin ekseri
si tayyare dAfl bataryalarının ateşi karşı
sında hedeflerine varamamışlar ve bom
balarını tarlalara atmışlardır. KüçU.k bir 
yerde ingiliz tayyareleri meskenlere bom
balar atarak müteaddit slvlllerin yaralan
masına sebep olmuşlardır. 

İtalyan tayyare kolu, cereyan eden bir 
hava muharebesinde altı lngillz avcı tay
yaresi dll.şürmllş ve iki tayyare zayi eyle
miştir. 

Dört tngiltz avcı tayyaresi c!<l alman 
avcı tayyareleri tarafından düşlirUlmUş

ttir. Bunlardan biri tayyare da.fi batarya
ları ateşiyle düşürülmüştür. Bu suretle 11 
düşman tayyaresi düşüriilmüş bulunmak -
tadır. 

Yedi alman tayyaresi ll.ssUne dönme
miştir. 

ltalyan resmi tebliği 
Roma. 24 a.s.. - 170 numaralı tebliğ: 

Düşman, kıtaatımızın muntazam bir su
rette yapmakta olduğu manevralara mani 
olmıya boşuna uğraşmı§tır. 

Pantelarya civarında avcı tayyareleri
miz, Blenhelm tipinde bir düşman tayya,. 
resıne yetişerek bu tayyareyi alevler için
de dUştirmtişlerdir. 

Malta Uzerlne yapılan hll.cum hareketi 
esnasında avcı tayyarelerimiz dllşman av
cı tayyarelerlyle muharebeye tutuşmll§ 

ve alevler içinde altı düşman tayyaresi dU
§UrrnUşlerdir. Bir bombardıman tayyare 
filomuz da Malcabba ve Hafar tayyare 
meydanlarım bombardıman etmiştir. Tay
yarelerlmizln hepsi üssüne dönmüştür. 

Şimall Afrikada dilşman tayyareleri 
Tobruk ve Bardiya'ya bombalar atmışlar

sa da hasar ve zayiat olmamıııtır. 
Akdenlzde Sisam civarında tayyarele • 

rimlz dUşman yelkenlerini bombardıman 

etml§ ve yakmıııtır. Hafit gemilerimi•, 
dll§manın anAhla.nmıı blr motörbotü Ue 
ma,yn tarama cemller1nl. bombat:dımaD et-

ur: us -S-

SPOR 
Ankara'daki maçlarda 

Harbiye İdman Yurdu 
Din~spor' u 9- O yendi 

Dün Jik maçlarına Ank:aragücü saha -
smda devam edildi. İlk maç Harbiye ile 
Dinçspor arasında idi. Saat 12.4S te bakeıın 
Ali Ülgezen'in idaresinde b114lıyan oyunun 
ilılı: da'ki.kalarmdan itibaren Dinçspor ya -

rım sahasına yerleşen harbiyeliler ilk dev
rede 3, ikinci devrede biri penaltrdan ol
mak üzere 6 gol yaparak 9 • O rahat bir 
galibiyet kazandılar. 

Birlikspor - Maskeıpor 
İkinci maç Krrdı;kale Birlikspor takımı 

ile Maskespor arasın.da yapıldı. Saat 14.30 
da hakem Muzaffer Ertuğ'un idaresinde 
başhyan müsabaka son derece zevıkli oldu. 
Takımlarm aşağı Y'llkan aynı kuvet ve e
nerjiye malik bulunmaları ve Muzaffer 
Ertuğ'un gayet güzel idaresi sayesinde 
futbol meraklıları heyecanlı bir maç sey
rettiler. 

Her iki takmı da ellednden gelen gay
reti göstermekle beraber, karşılıklı ofs -
sayttan atılan iki gol müstesna, O • O bera. 
berli:klc neticelendi. 

Atış müsabakaları 
Dün ve bugün sürat atışı müsabaıkala

rına devam edilmiştir. Alınan neticeler 
şöyledır: 

1 - 53 puvanla Samih Ertansel (28 1/ 01 

1 stanbu I' da 

Konkur ipiklerinin 
ikincisi dün yapıld·ı 
İııtanbul, 24 a.a. - Sipahi ocağı tara.

tından tertip edilen konkur hipiklerin 
ikincisi bugün saat ıs te Sipahi ocağı sa,. 
ha.ııında çok kalabalık bir halk kütlesi ö • 
nünde yapılmı§tır. 

Birinci mü11abaka : 
Ziraat banka.sı mU.kA1'atı ismini taşıyan 

ve sivfllere mahsus olan bu müsabakaya 
sekiz mllsabık iştlrA.k etmiştir. 

Neticede Bn. Mela.hat Aksel, Doğan 
isimli atla birinci, Edi Kan Filiz isimli at
la ikinci, Mahmut Resne Bonbakay isimli 
atla Uçüncü olm~lardır. 

ikinci müsabaka : 
Sakarya mU.kAfatı ismini taşıyordu. 

Süvari binicilik okulu lklncı kategori at
larına mahsustu. Müsabakaya be§ at lştl -
rA.k etti. Neticede ylizbaşı TalAt Ta.rzı'nın 
bindiği Kare.yel birlnclllği, Usteğmen Rıf -
kı Alkan'ın bindiği Cıva ikinciliği, üsteğ

men Hamdi Barlas'ın bindiği Uygur üçün
cültiğti almışlardır. 

O çüncü müsabaka : 
Merkez bankası mükatatı ismini ta.jı -

yordu. Müsabaka sivillere mahsustu. 

LiSELER 

DAKTİLO KURSU 
Ankara Ticaret Lisesi Müdürlü
ğünden : 

Okulumuzun daktilografi kurslarında 

yeni devre derslerine 9.12.1940 pazartesi 
gUnü ba§l&nacaktır. 

Kayıt vekabuJ muamelesi 22.11.1940 · 
7.12.1940 tarihleri arasındadır. 

Kaydedilmek için: 
ı - NUtus hüviyet cüzdanı 
2 - İlk okul diploması 
S - Sıhat raporu, aşı kA.ğıdı 
4 - İki adetveslkalık fotoğraf 

ile okul ida.reslnemUracaat edilmesi. 
Dersler para.sızdır. (7974) 17963 

DEVLET DEMtRYOLLARl 

Benzin alınacak 
Devlet Demiryolları Sa.. AJ. Ko. dan: 
Muhammen bedeli 15690 (on beş altı 

yUz doksanı lira olan elli (50) ton benzin 
3.12.940 salı günü saat 11> te kapalı zarf 
usullyle Ankarada idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1176,75) 
bin yüz yetmiş altı lira yetmiş be~ kuruş
luk muvakkat teminat ne kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve tekllflerını aynı gün 
saat 14 e kadar komisyon reisliğine verme· 
leri ıa.zımdır. 

Şartnamj!ler parasız olarak Ankarada 
malzeme dairesinden, Haydarpaşada te · 
sellilm ve sevk ııefltğinden dağıtılacaktır. 

(7791) 17822 

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

DEVLET ORMAN iŞLETMESi 

Satılık çam ve köknar tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Karabük Re • 

vir Amirliğinden : 
1 - Büyük Düz bölgesi katiyatındaıı 

ormanda Kasapkıran rampasın.da istifte 
mevcut (909) adet muadili (49S) metre 
mikap (920) desimetre mikap köknar v• 
(312) adet muadili (156) metre mikap 
(681) desimetre mikap çam tomruktan a
çık arttırma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların kabukları soyulmuı 

olup hacim orta kutur üzerinden hesap -
lanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartnamesi 
Ankara orman umum miidürlüğünde An -
kara, İstanbul, Zonguldak orman çevirgo 
müdürlükleriyle Karabük devlet orman 
işletmesi revir amirliğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli kök. 
nar (11) lira (31) kuruş çam (lZ) lir& 
(61) kuruştur. 

S - İsteklilerin % 7,S muvakkat pey ak
çesiyle 27111/ 940 çarşamba günü saat (15) 
de Karabük revir merkezine müracaatla• 
n. (108S217801) 177S4 

Satılık çam ve köknar tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Bolu Revir 

Amirliğinden: 

l - Bolu Karacasu deposunda lstift. 
mevcut 52 adet muadili l 7,256 metre mi• 
kAp çam ve 1591 adet muadll! 9U,Oü 
metre mlkfı.p köknar tomrukları açık art.
tırma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme paJ'
ları mevcut ve kabukları soyulmuş olup 
hacim kabuksuz orta kutur üzerinden he

saplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartnamesi. 

Birinciliği Doğan isimli atla Bn. Mela.
hat Akse!, ikinciliği Filiz isimli atla Edi 
kan, üçüncülüğil Bonbakay isimli atla 

saniye), Mahmut Resne kazanmışlardır. 
II. - 52 puvanla Fahri Uğurel (29,9 sa-

Muhammen bedeli 2200 lira olan 4000 a
det 24 - 26 volt 15 vvatlık çift kontaklı 
normal bayonet opal vagon ampulu 6. 12. 
940 cuma gtinü saat Hi te açık eksiltme u
suliyle Ankara'da idare binasında satın a
lınacaktır. 

Ankara orman umum müdtiriUğünde ve 
İstanbul, Ankara, Bolu çevlrge mtidUrlllk
lerlnde ve Boluda devlet orman tşletmed 
revir Amirliğinde görülebilir. 

4 - Çam tomruklarının muhammen be
deli 12 lira 84 kuruş ve köknar tomrukl..., 
rının muhammen bedeli 11 lira St'I kuru"' 
tur. 

niye), 
Ill. - 47 puvanla 

Dördüncü müsabaka : Muslihittin Mete 
(27,7 saniye), Binicilik okulu mi.llclllatı ismini taşıyan 

S - İsteklilerin yüzde 7,5 muvakkat 
pey akçesiyle 29.11.940 günü saat ıs te 
Boludaki revir 'limirliğine müracaatlarL 

Önümüzdeki haftalarda atış müsabaka- bu müsabaka süvari binicılik okulunun 
larrna devam edilecektir. 

BeJinci ATATÜRK koJusu 
Halkevi Spor Komitesi Başkanlı

ğınd~n: 
Beşinci ATA TÜRK koşusunun ge

çen senelerde yapılmış olan koşular
dan daha güzel olması için icabeden 
tertibatın alınmasına şimdiden baş
lanılmış bulunmaktadır. Bu koşuya 
diğer vilayetlerden gelecek atletlerin 
de iştirakinin teminine çalışılmakta
dır. Bu koşu mana ve hareket bakı
mından çok üstün bir müsabaka ol -
duğundan imkan nisbetinde . fazla 
miktarda atletin iştirak etmesıne ça
lışılacaktır. Şimdiden mi;is~bıklara 
verilecek mükafatların temınıne baş
lanı:nıştır. 

Bu yıl yapılacak koşuda geçen yıl 
olduğu gibi muhtelif dereceli okulla
ra, kulüplere, kız talebelere, gençlikte 
şekküllerine veya tamamen müstakil 
olarak girmek istiyenlere ve bisiklet· 
çilere ayrı ayrı yerler verilmiştir. Ha
riçten müstakil olarak bu koşuya gir
mek istiyenlerin yarından itibaren 
isimlerini Halkevine müracaatla yaz
dırmaları lazımdır. Bu gibilerin gire
bilecekleri müsabaka Büyük Aatlirk 
koşusu olup mesafesi 12.250 metredir. 

Atatürk koşusunun esas programı 
bilahara ve mufassal olarak neşredile
cektir. 29 11. 1940 cuma günü bu koşu 
programı etrafında görüşülmek üzere 
Beden. terbiyesi öğretmenlerinin ve 
kulüpler mümessillerinin saat tam 18 
de Halkevine teşrifleri rica olunur. 

istanbul'da yapılan 

futbol maçlari 
İstanbul, 24 a.a. - Şeref stadında 

yapılan maçlar şu neticeleri vermiş
tir: 

İlk müsabaka IBeykoz - Süleymani
ye takımları arasında yapılmıştır. 

Müsabaka mütevazin bir cereyan ta
kip ederek devam etmiştir. Beykoz
lular bir buçuk saatte çıkarabildikle
ri tek golle sahadan galip çıkmışlar
dır. 

İkinci müsabaka Beşiktaş - Beyoğ
lu spor takımları arasında olmuştur. 
Maç baştan nihayete kadar çok sıkı 
ve heyecanlı olmuştur .• Beşiktaşlılar, 
mahsus bir üstünlük temin etmi~ler
se de buna mukabil Beyoğlusporlu • 
lar da çok sıkı ve enerjik bir oyun çı
karmışlardır. 

Neticede siyah-beyazlılar sahadan 
4-2 galip çıkmışlardır. 

Fener stadında 
Bölge şampiyonası futbol maçları

na Fener stadında da devam edilmiş
tir: İlk maç Vefa ve İstanbulıspor 
kulüpleri arasında olmuş, neticede 
Vefa 3-0 galip gelmiştir. 

İkinci maç Galatasaray - Altıntuğ 
takımları arasında yapılmıştır. İlk 
devre 1-1 beraberlikle bitmiş ve maçı 
Galataasray 4-1 kazanmıştır. 

Son maç da Fenerbahçe - Topkapı 
arasında yapılmış ve Fenerliler 10-0 
galip gelmişlerdir. 

mlşler ve isabetler kaydeylemişlerdir. 

Tayyarelerimlzin hepsi üslerine dönmll§· 
tür. 

Şarkt A!rikada dllşman zırhlı vasıtala
rı, Kenyada Elgalasa'ya hUcum etmıolerse 
de zayiatla püsklirtülmtişlerlr. 

Klslmalp üzerinde keşif uçu§u yapmak· 
ta olan bir dtişman tayyaresi avcı tayya -
relerimiz tarafından dUştirUJm~ ve ınü· 
rettebatı esir alınmıştır. 

Düııman tayyareleri Dece.mera civarına 
bombalar atmışlarsa da bir netice elde e
dememişlerdir. 

Düşman hava kuvetıerl Torlno ve Li -
gurya Uzer!ne bir gece akını yaparak ln • 
tUAk bombaları, yan~n bombalan ve 
tenvir fi1ı7ekleri atmıılardır. Haaar :ve ıııa

)'iat vuku bulma.ınııtuı. 

genç atlarına mahsustu. 

Neticede üsteğmen Rıfkı Alkanın ida -
re ettiği Özbet birinciliği, üsteğmen Kud
ret Kasarın idare ettiği Öztuna ikinciliği, 
üsteğmen İhsıın Akal'ın idare ettiği Tun· 
ca üçünctilüğü almışlardır. 

Beşinci müsabaka : 

Bn. Gülsüm müsabakası ismini taşıyan 
bu mtisabaka iki kategori üzerine yapıla
caktı. Fakat yalnız subay zatı atlarına 

mahsus olan kategori müsabakası yapıl -
mıştır. 

Müsabaka, yUzba~ı Eyup Öncü'ntin bin
diğl Nll'in birinciliği, üsteğmen Rıfkı Al· 
kan'ın bindıği ve sahibi olduğu Apaş' ın i
kinciliği, üsteğmen Kudret Kasar ın bindi
ği Ras'ın llçüncülilğil ile neticelendi. 

Altıncı müsabaka : 
Süval'İ binicili1ı: okulu birinci katego

ri atlarına mahsus olan bu müsabaka gü -
nün en mühim müsabakası idi. 

"Sipahi ocağı müsabakası" ismini ta -
şıyan bu müsabakaya 7 at iştirak emıiştir. 

Bu müsabakanın sonunda yüzbaşı Ce -
vat Gürkan'ın bindiği Yıldız birinciliği, 
gene yüzbaşı Cevat Gürkan'ın 'bindiği A
kıncı iikinciliği, üstteğmen İhsan Akal'ın 
bindiği Kanat üçüncülüiü kazanmışlar.dır. 

Müsabakalara geleco'k hafta da devam 
edilecektir. 

İngiltere Amerika' dan 

her türlü harp 
malzemesi isliyor 

(Baş1 I. inci sayfada) 

zemesine ihtiyacı bulunduğunu bildir
miştir. 

Bu işe girmek istiyenlerın (165) liralık 
muvakkat teminat ne kanunun tayin ettiği 
vesikaları hamilen aynı glln eksiltme saa
tine kadar komisyonda lsbatı vücut etme
leri ıa.zımdır. 
Şartname Anka.rada malzeme dairesinde, 

Haydnrpaşada tesellllm ve sevk şefliğinde, 
İzmirde İzmir mağaza.'!ında görillebilir. 

(7840) 17917 

Muhtelif lastik malzemesi 
alınacak 

Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. 
dan: 

Muhammen bedeli aşağıda gösteril
miş olan 47 kalem muhtelif lastik 
malzemenin, taahhüdünü ifa edemi yen 
müteahhit nam ve hesabına alınması 
için 4. 11. 1940 ve 14. 11. 940 tarihle
rinde yapılan açık eksiltmelere talip 
çıkmadığından bu iş 10. 12. 940 tarihi
ne müsadif salı günü saat 15 te pazar
lığa konmuştur. 

Du işe girmek istiyenlerin aynı gün 
muayyen saate kadar kanunun tayin 
ettiği vesikaları hamilen Ankara'da 
idare binası içinde toplanan merkez 9 
uncu komisyon reisliğine müracaatla
rı lazımdır. 

Şartnameler Ankara'da malzeme da
iresinde görülebilir. 

Muhammen bedeli 

Ecnebi malı olduğu 
takdirde 
Yerli malı olduğu 
takdirde 

(7940) 

Lira 

18265 

35046 
J8031 

(10924/ 186S) 17S4S 

Satılık köknar tomruğu 

Devlet Orman iıietmesi Bolu 
Revir Amirliğinden : 

1 - Bolu Karacasu deposunda istlfte 
mevcut 810 adet muadili S431238 M3 k~ 
nar tomruğu açık arttırma ile satılacak • 
tır. 

2 - Tomrukların aynca baş kesme Pli,.. 
!arı mevcut ve kabuklan soyulmu' olup 
hacimce kabuksuz orta kutur üzerinden 11 .. 
saplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış $3rtnameM 
Ankara orman umum müdürlüğün.de, İ• 
tanbul, Ankara, Bolu çevirğe müdürlük -
!erinde ve Bolu'da devlet orman işletmesi 
revir amirliğinde görülebtlir. 

4 - Tomrukların b<"her metre mikabmm 
muhammen bedeli 1 l lira 56 kuruştur. 

S - İsteklilerin % 7.5 muvakkat temi . 
natla 3/ 121940 salı gÜnü saat ıs de Bola
daki devlet işletmesi revir amirliği bina • 
sına müracaatları. ( 11107 8051) 17984 

Satılık köknar tomruğu 
Bolu Devlet Orman İşletmesi Revir 

Amirliğinden : 
1 - Bolu Karacasu deposunda istif

te mevcut 2692 adet muadili 1641-557 
metre mikabı köknar tomruğu açık 
artırma ile satılacaktır. 

2 - Tamrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut ve kabukları soyulmut 
olup hacimce kabuksuz orta kutur Ü• 
zerinden hPsaplanmıştır. 

..1111111111111111111111111111111111111ıı1.. 3 - T •1mruklar ait satış şartnamesi 
: Ankara orman umum müdürlüğünde 
_ ve İstanbul, Ankara, Bolu çevirge mil· 
: dürlüklerinde ve Bolu'da devlet Ol'-

-
İnşaat ilanı 

------- -: man işletmesi revir amirliğinde göril· --- - lebilir. - Sümer Banktan : --- -1) SUmerbank birle§lk pamuk ipli - -
_ ği ve dokuma fabrikaları mUeasese - E 
: sinin Bakırköy bez fabrlkUsında kil.- : 
: gir pamuk anbarının inşası ve vahit = 
: fiyatı esasiyle ve kapalı zarf usuliy- : 

4 - Tomrukların muhammen bedeli 
1 l lira 56 kuruştur. 

5 - İstekliler yüzde 7.5 muvakkat 
pey akçesiyle 4. 12. 940 çarşamba gil· 
nü saat 15 te Bolu'daki revir amirliği· 
ne müracaatlari. 3077) 18030 

Lord Lothian, muhtelif suallere ce
vap vererek !ngiltere'nin emrinde bu-. E 
lunan altının ve kıymetleri bilkuvve = 
bitmiş olduğunu ve bu unsurun 1941 : 

le eksiltmeye konulmuştur. E 
İşbu inşaatın muhammen keşif be- E ORMAN UMUM MD. 

deli 17.676,66 liradır. : 
6 Muhasebeci ve 5 Muhasip 

2) Eksiltme evrakı beş lira muka- : 
bilinde Ankarada suınerbank binasın· : muavini ahnacak -senesi hesaplarında mündemiç bulun- : 

duğunu söylemiş ve maliye meselesi- -
nin "müstaceliyet,, kesbeylediğini ila- : 
ve etmiştir. : 

Büyük elçi, Amerikan muaveneti -
karşısında İngiltere'de hissedilen mem : 
nuniyete terceman olmuş ve hiç kim- : 
senin bu muavenetin "gayri kili,, bu- : 
lunduğu düşüncesini taşımadığını bil- _ 
dirmiştir. : 

Lord Lothian, ayrıca İngiliz halkı = 
nın maneviyatından bahsederek de- E 
miştir ki: : 
"- Nihai zafere itimat kuvetlidir. : 

Halk, harbi kazanacağından bir sani- = 
ye blie şüphe etmiyor. Bombardıman
lar, milli birliği takviye eylemiştir.'' : -Lord Lothiam sözlerine şöyle de - : -vam etmiştir.: ---"- İngiltere, amerikan silah istih- :: 
salinin İngiltere ile Amerika Birle· = 
şik devletleri arasında paylaşılacağı 
hakkında B. Ruzvelt'in yaptığı be -
yanatı, şıiikranla ve tasvip hisleriyle 
karşılamıştır. 

da (Stimerbank birleşik pamuk ipliği : Orman Umum Müdürlüğünden l 

ve dokuma fabrikaları mUesaesesi) E Orman Umum MüdUrlUğtlne bağlı dev. 
merkezinden ve 1stanbulda Bakırköy : let orman işletmelerinde (kaza veya vna.. 

- yet merkezlerinde) çalıştırılmak üzere imbez fabrike.sı müdtirlüğUnden alınabi- : 
lir. _ tihanla 6 muhasebeci ve 5 muhasip mua.-

3) Eksiltme 16 BirlnclkAnun 1940 :; vini alınacaktır. 
pazartesi günü saat 16 da Ankarada E 1 - Taliplerin memurin kanununuıı 
Sumerbank birle .k k 1 1.,..1 - 4.üncü maddesi evsafını haiz olmaları. 

şı parnu p ıb ve _ 
dokuma fabrikaları müessese9i mU - : 2 - Askerliğini bitirmiş bulunmalan. 
dür!Uğ"Unde yapılacaktır. E 3 - Muhas~beciler için l lııe veya yU1c. 

- sek mektep mezunu, muavinlerin de orta 
4 l Muvakkat teminat miktarı : mektep veya lise mezunu olmaları. 

1325,75 liradır. _ 
4 - Müsabaka lmtih:uıına muhasebe bi-

6) 1stek11ler teklif evrakı meya • - !enler iştiro.k edecektir. 
nma, şimdiye kadar yapmış olduk- - 5 - MUsavı derecede not alanlar, ara -
ları bu kabil işlere, bunların bedelle- :; sında yüksek iktısat ve ticaret mektebi ve 
rlne; firmanın teknik tesıltila.tının : ticaret lisesi mezıınlA.rı tercih edllecektir. 
kimlerden teşekkU! ettiğine ve hangi : 6 - Muvaffak olanlar işletmelerde bir 
bankalarla muamelede bulunduldarı . -
oa dair vesikaları koyacaklard1r. : milddet staj gördükten Aonra muhasebeci 

olarak gönderileceklerdir. 
6J Teklif mektuplarını havı zart - 7- İmtihanda muvaffak olanlara (3656) 

lar kapalı olarak ihale gUnü saat 15 : sa~'!h barem kanunu hllkUmlerı dairesin -
ıe kadar makbuz mukabilinde A.nka· = de muhasiplere (170) ve muhaı<lp muavtıı
rada SUmerbankda CSümerbank bir - : Jerlne de 100 liraya kadl\I' ücret verilecek:-
leflk pamuk ipliği ve dokuma tabri- : tir. 
kalan mUessesesi) müdUrlUğüne tes- :; 8 - İmtihan 2. 12. H140 pe.zartesl gllntl 
llm edilmelidir. _ saat H.30 da Ankarııda ormım umum mU· 

1940 senesinin ilk yarısı, "Hitlerin 
yılı" olarak telakki edilmiştir. Fakat 
ingilizler, bunu tamamiyle durdur
mu§lardır ve bu herhangi bir netice
ye varmamıtşır. Mamafih bu harbin 
bitmiş olduğu demek değildir. Önü
milzdeki sene çetin, zor olacaktır. A
merika Birleşik devletlerinden ne 
kadar çabu·k malzeme alırsak, bu o 

_ 7) Posta ile teahhUtlU olarak gön- S dtirlU@nde ve İsta.nhıılda çevlrge mUdUr
: derilecek teklifler nihayet ihale sa- _ JUğ"Unde yapılacal};ından tAllplf'rln aşağı -
E atınden bir saat evellne ksdar gel - E daki vesalkle orman umum mlldilrlüğUne 
- mlş ve zarfın kanun! şekilde ke.pa · : mUracaat etmeleri lA.7.ımdır 

kadar daha lyj olacalotır. 

tılmış olması IA.zımdır. Postada vaki : a) Nüfus cüzdanı ve asl<crllk terhis v .. 
S olabilecek gecikmeler nazarı itibare E 
: alınmıyacaktır. 

_ 8) Banka ihaleyi tere.da serbest • : -= tir. !666 = 
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır" 

sıkası veya suretleri. 
b) HUsnUhal ilmiihaherl. 
c) Mektep diploması veya sureti, 
d) Varsa şimdiye kadar çalıştık! yerler

den aldığı hüsnü hizmet vesikası. 
(184!) 178!0 



-·-
MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Kaşağı alınacak 
M. M. Veklleti Sa. Al. Ko. dan 
Beherine tahmin edilen fiyatı (39) otuz 

dokuz kuru$ olan 70.000 adet kapiı pa -
zarlıkla münakasaya konmuıtur. Kapiı -
lar içın 2S.OOO adetten asaiı olmamak ıar
tiyle teklifler de kabul edilir. İhalesi 
28 11 940 perşembe gtlnü aaat 11,30 da -
dır. Kati teminatı ( 4.09S) liradır. Evaaf ye 

$artnamesi 137 kuruı mukabilinde M.M.V. 
satın alma komisyonundan almabilir. htek
lilerin kanunun emrettiği belgelerle ihale 
saatinde Ko. na gelmeleri. (7949) 17973 

Muhabere malzemesi alınacak 
.M. M. V. Sa. Al. Ko. dan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı (900) do

kuz ytız lira olan 16 kalem muhabere mal
zemesi pazarlıkla alınacaktır. Pazarlığı 

27.11 940 ÇIU"§amba gUnU saat 11 dedir. Ta
liplerin katı temlnatlarlyle birlikte ihale 
aaaUnde komisyona gelmeleri. (8050) 

18046 

Biranda bezi alınac~ 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan: 
18.11.940 gunU talip c;ıkmıyan 500 met

re arnb·a örtllsU için bıranda bezt pazar. 
lıkla mUnaknsaya konmuştur. Beher met
resine tahmin edilen fiyatı ( 400) kuruı
tur. İhalesi 27.11.940 çarşamba günü aaat 
on be tedir. Katı teminatı 300 ltradır. 
Şartnamesi M. M. V. ııatın alma komisyo
nunda görlllUr. İsteklilerin kanunun em -
rettlği belgelerle ihale saatinde Ko. na 
gelmeleri. (8067) 18058 

Kereste ve ıaire alınacak 
?rl. M. V. Sa. Al. Ko. dan: 
1 kalem muhtelif ebatta kereste çivi ki

remit ve sair ınıaat malzemesi alınacak -
tır. Tahmin edilen fiyatı 8462 lira 10 ku • 
ruı olup muvakkat teminatı 259 lira 70 
kuru~dı. İhalesi 11. 12. 940 ÇIU'f&m

ba gilnU saat 16 da açık eksiltme ile ya
pılacaktır Talip olanların komisyona mU-
rac&atları. ( 068) 18039 

M. M. Hava Müsteşarlığı 

Mahr rıdır alınacak 
il. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan : 
1- 300 adet mahruti çadır pazarlıkla ıa

tın alınacaktır. Muhammen bedeli 25500 
lira olup kati temınat mikdarı 3825 liradır. 
Pazarlıtı 28/11/940 perşembe rünün saat 
11 de hava satın alma komisyonunla yapı. 
lacaktır. Evsaf, numune ve prtnameai her 
cün ölleden sonra 1 lira 27,5 lnırq muka
bilinde komisyonda ıörülebllir. lateldile· 
rln muayyen gün ve saatte kati teminat ve 
kanont belgelerile birlikte komisyonda bu
lunmaları. (7901) 17885 

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

:rası pazarlıkla satın alınacaktır. M'\ıham

men bedeli 693:> lira olup katı teminat 
mlkdarı 1041 liradır. Pazarlığı 26.11.940 
alı günü saat 10,30 da hava satın alma 
komlsyonunda yapılacaktır. İdart ıartna
me, evaat ve Uatelli her gün öğleden aonra 
komisyonda görlileblllr. İsteklilerin mu
ayyen gün ve saatte katı teminat ve kanu· 
Dl belgeleriyle birlikte komisyonda bu
lunmaları. (8049) 18021 

3 daktilo alınacak 
:M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Esklıeblr hava okuluna Uç erkek 
daktilo alınacaktır. 

2 - Aılağıdald vasınarı haiz olanların 
1.12.940 tarihine kadar Eıklıehlr hava o
kulu komutanlığına dilekçe ve veaaik ile 
müracaat etmeleri. 

A) TUrk olmak ve ecnebi kadınlarla ev
li olmamak 

B) Medeni haklarından malırumlyet ce
za.siyle mahkClm veya devlet için muzır 
teıkllAtlara mensup olmamak 

C) İyi abllık eshabından olmak, hayal -
yet ve namusu muhil fiillerle ve alelıtllk 
ağır hapis veya o derece cezayı müatelzlm 
bir fiil ile mahkOm olmamak, 

D) Sıht ahvali vazife görmeğe müaalt 
olmak (Raporla) 

El Daktilo kursu görm!lf olmak (ecne
bi dilleri bilenler tercih olunur). 

F) İmtihanda muvaffak olmak. 
G) En az Uç sene hizmet tJeceflne dair 

noterlikçe musaddak taahhüt senedi ver
mek. 

a Bu evsafı haiz isteklilerin lmtlhan-
lan 2 12 940 tarihinde hava okulunda ya
pıl cak ve kendilerine g6stereceklert ikti
dara öre 160 - 120) ücret verilecektir. 

<8071) 18060 

ASKERi FABRiKALAR 

Yüz doksan bin litre benzin 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdiirlüiil 
Me kez Satın Alm11 Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (S291S) lira olan 
yüz doksan bin lıtre benzin askeri fab • 
rikalar umum mudurlüğü merkez satın al
ma komisyonunca 9 12 940 pazartesi gü
nu saat ıs te kapalı zarfla ihale edilecek
tir. Şartname (2) lira (6S) kurut muka • 
bilinde -komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (389S) lira (7S) 
kuruşu havi teklif mektuplarını mezkür 
ıunde s at 14 de l:adar komisyona verme • 
lerı ve ke d 1 erın·n de 2490 numaralı ka • 
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle ko
m ıyoncu olmadık'arına ve bu işle alaka · 
dar tilccardan olduklarına dair ticaret o
dası vesık ·ylc mezkur ıun ve saatte ko· 
mısyona il" ı·ac uıt arı. (78S2) 17918 

53 Ton petrol alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mudıirlüiil 

Me kez S:ıtın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (118S6) lira (50) 

kuruş olan S3 ton petrol askeri fabrikalar 
umum mudurlıiğu merkez satın alma ko • 
misyon unca 9 ı 2 94-0 pazartesi ıiinü saat 
16 da k ,., ı zarf'a ihale edılecektir. Şart
name p rasız olarak komisyondan verilir. 
Tal p muvakkat teminat olan (419) li
ra (44) kuruşu havi teklif mektuplarını 
111ez .iır gunde saat ıs ıe kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik-

le komiQ'onC11 otmadılrlarma •• 1'a iıte 
allkadar t6ccar&a oldalrlanna dair tica
ret odası ve.tbalJ'le meslrtr ıtla Ye saat
te lromlqona mttracaatlan, (7153) 17911 

2000 metre mikabı eniz 
tomnıiu alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mtid6rliltl 
Merkea Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (74.000) lira olan 
2000 metre miklbı ceviz tomruiu ukerl 
fabrikalar umum mildilrliliü merkez Ntm 
alma komisyonunca 9/12/940 panrt"i rtl
nü saat 15.30 da kapalı ıarfla ihale edile
cektir. Şartname (3) lira (70) lruruı m,._ 
kabilinde komisyondan verilir. Taliplerin 
mubakkat teminat olan (4950) lirayı havi 
teklif mektuplarım mezkar ııünde uat 
14,30 za kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki nsaikle komisyoncu 
olmadıklarına •• bu lılı allkadar tllccar
dan olduklarına, dair ticaret od111 vnika
ıiyle meıkiır rün n saatte komisyona mll-
rıcaatları. (7854) 17920 

62000 kilo ııjır eti alınacak 
Kırıkkale Askert Fabrikalar Grup Mü

dürlüiü Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli 15500 lira olan 

62000 kilo sıiır eti Kırılrkale ırup müdiir
lüiü binasında müteşekkil satın alma ko -
misyonunca 9/12/!MO pazartesi rünü aaıt 

14 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Etler 
defıten alınmayıp mayıs 941 sonuna kadar 
prtnamesine söre alınacaktır. Şartname
si komiayondan parasız olarak verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat mikdarı olan 
(1162) lirı (50) kuru,u hui teklif mek -
tuplarını mezkQr ıilnde aaat ' 13 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 No. la kanunun 2 n S. cU maddele -
rindeki vesaikle birlikte merkilr rün ve 
saatte komiıyona mUraeaatlın. 17971 

Muhtelif aebze alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum MUdllrlllfU 

Merkez Sıtm Alma Komiıyonundan : 
Sebzenin Azami Beher Yelr&ı 

kilosu 
Cinai Kilo K. Lr K 

Patlıcan 4120 12 494 40 
Taze fasulya 4120 12 494 40 
Kabak 4120 • S29 &O 
Domates 2437 • 194 9e 
Lahna 2300 1 184 00 
Pırasa 2300 • 114 00 
Ispanak 2300 12 271 00 
SernJı otu 2300 15 S45 00 
Kame bahar 2300 15 345 00 
Kerevia 2300 15 S45 00 
Havuç 700 10 70 00 

3262 36 
Aıker ihtiyacı için muhtelif yerlere 

teslim edilmek ıartiyle yukarda yazılr 11 
kalem tue sebze 1940 mali ıenesi maya 
gayesine kadar verilmek ilzere ıçık elnilt
me suretiyle mübayaa edilecektir. 

Eksiltme 10/12/940 aalr rUnll ıHt 14 te 
Aakert Fabrikalar Umum Mlidilrliiitl mer
kn satm alma komiıyonunda yapılaaık • 
tır. Şartname paraarsdrr. Muvakkat temi -
natr (244) lira (il) bruetur. Taliplerin 
2490 numaralı kanunun 2 ve 1. maddelerin
deki veuild~ komisyoncu olmad•Janna ve 
bu itle allkadar tllccardan otdulılarma da
ir ticaret od .. ı veıllraıiyle mnlrtr itin ve 
ıaa-tte komlayona mUracaatlan. 17971 

MAARiF VEKALETi 

Plin ve proje yaptırılacak 
'Maaril v~J:illilindftı : 
3803 sayılı kanuna P5re lameun'1111 Ltdlk 

kazasınm Akpmar mrrklinde açrlaa J[ö7 
Enıtitüıü için yaptınlacak binalınn 1Ta1l 

projelerile vaziyet pllnlannm baırrlanmaar 
itine ait mllsabaka tarihinin ıörülen lllzu. 
ma binaen 30/1/1941 tarihine kadar temdit 
edilmiı olduiu ilin olunur. (7135) 17131 

P., T. ve Telefon Umum Md. 

Müf ettit• merkez müdür muavini 
ve merkez müdürü yetiıtirilmek 
üzere yüluek mektep mezunu 

memur almacak 
P.T.T. Umumi- Mlldllrllltflnden : 
1 - MUfettlı, merires mllcfUr muavini 

,.. merkez mlldüril 7etlttlrilmek here 
mllaabaka ile ,.Ulnek mektep mesunlana • 
dan memur almacalrtır. 

2 - Müsal>Mrada muvaffak olanlarm i
darenin teklif edeceii mahallerde mennı -
riyet kabul etmeleri 1&rttır. 

3 - MüNbakada muvaffak olanlera HM 
.. yılı kanun hükmtinı aöre otu• Ura ull 
maaı nrilec:elrtir. 

4 - lıteklilerin 711 uyılı memurin lra
nununun dördüncü maddnlndekl tartları 
haiı olmaları ve devlet memuriyetine ilk 
defa ıireceklerin otu• yapın ıeçmemlı 
olmaları llzımdır. 

5 - Müsabakaya ıirmek iatlyenler 
10/12/!MO rünll akpmma kadar Ankara, 
İatınbul, İzmir, Seyhan, Konya, Trabzon, 
D. Bakır, Erzurum, Samsun, Sivıı ve Bur. 
aa P.T.T. Müdürlüklerine m6racaat et • 
melidir. 

6 - Müsabaka beıinci maddede yasılı 

villyetler P.T.T. merkes mlldürlilklerinde 
15112/940 tarihine rasthyan pazartesi iti· 
nü saat 9 da yapılacaktır. (1005) 1791CS 

Al''Y. ARA BF.LEDIYESI 

F.nıkaz satt~ı 
Ankara Belediyesi imar Müdür

lüğünden: 
Atpazarında i8tlmllk edilen kıdaa

tronun 461 inci ıduının 4 numaralı 
panelinde kayıtlı ve 11, IS, 13. A, 15 
kapı numaralı ia dlHııkin " bir ır· 
diyeden mütetekkil r•yrimenkulOn 
hedim ve teaviyei turabiyeai ılacalıc 
şahsa ait olmak üzere 200 iki yib U
ra muhammen bedelli enkazı on bet 
gün müddetle açık arttırmayı konul
muştur. ihalesi 2-12-940 tarihine mU
aadif pazarte.l rUnil sut 15 te İmar 
müdürlüğünde yapılacafından talip
lerin.in % 7,5 temlnatlıriyle huır 
bala!Wllın illa oa ... (7141) 17ISI 

\ 

ULUS 

NAFIA VEKALETi 

Kanal intaab 
Nafıa VekAletbıden: 

Datltme:re konulan iı: 
1 - Tarın.uıta Berdan wlama ıebekesl 

lklnOI kııım ve deı&ı1 kanalları ile ııuıal 
lmal&t lqaab muhammen keııt bedeli va
hldt fiyat Usertnden (765.000> liradır. 

2 - Eklllltme 10.12.940 tarihine raatlıyeo 
Alı günü aaat (115) te Ankarada eulams 
lılerl tıletme merke• binası içinde topla
nan au eketltme, arttırma komisyonu oda
atnda kapalı sarf ueullyle yapılacaktır. 

S - İııteklller, eksiltme ıartnameal, 
mukavele projesi bayındırlık itleri genel 
ıartnameal fenni p.rtname ve projeleri 
(88) ltra (2!H kuruı mukabilinde au lılerl 
rellllğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli
lerin ( 34300 ı liralık muvakkat teminat 
'ermeal ve eksiltmenin yapılacağı günden 
en az Uç gün evel ellerinde bulunan veııl -
kalarla birlikte bir dilekçe ile Nafıa Ve
kAletlne müracaat ederek bu işe mahsus 
olmak üzere vrslka almaları ve bu veslka
vı tbraz Ptmf"lerl şarttır 

Bu müddet içinde vesika talebinde t>ıı

lunnuyanlar ekılltmeye ıııtırAk edemezler. 
& - İstl'kllll'rln tekllf mektuplarını 

lkhıcı maddede yazılı saatten blr
0 

saat eve
ıtne kadu au tıılert l"elallıtlne makbuz mu
kl\blllnde vermeleri IAzımd:r 

Poıtıtda olan ıeclkmeler kabul edilmez. 
171'131) 17811 

Matb,.,acılara 

Nafıa VekAletlnden : 
29. 11. 940 cuma günü ıaat 16 de Anka

rada Nafıa Vı>kA.ll'tl !cinde malzeme mU· 
dllrlUğU odaaında toplanan malzeme ek· 
alltme komlıyonunda bu ıenı• içinde öde
necek buım ücreti takribi 4000 lira bedel 
tahmin edilen vekAletln neşretmekle oldu
tu resmi ve idari mecmuaların tertibi ve 
tabının kapalı sart uaullyle vahidi flyatla
n üzerinden yeniden eksiltmesi yapıla
caktır. 

Eksiltme ıartname-111 ve te'ferruatı bedel
ıh: olarak malzPme mlldllrlflttllnden alına· 
bilir. 

Muvakkat teminat 300 liradır. 
lateklllerln teklif mektuplarını muvak

kat teminat ve- ıartnameslndekt vesaik ile 
birlikte aynı gün aaat on dörde kadar mez. 
k~r komisyona makbuz mukabilinde ver· 
meler! IAzımdır. (7684) 17709 

10 adet tokmak makineıi 
alınacak 

Nafıa Veklletinden: 
5. 12. 1940 perşembe aUnü saat 15 te 

Ankara'da Nafıa Vekaleti bina11 
içinde malzeme müdürlüğü odasın
da toplanan malzeme eksiltme ko
misyonunda 24000 lira muhammen 
bedeli 10 adet tokmak makinasının 
kapalı sarf usuliyle eksiltmeiıi yapı
lacaktır. Müeta.mel makinalar içinde 
teklifte bulunulabilir. Ekailtme şart· 
nameai ve teferrilatı bedelsiz olarak 
malzeme mtıdllrHlğUnden alınabilir. 

Muvakkat teminat 1800 liradır. 
İıteklilerfn teklif mektuplarını 

muvakkat teminat ve '8rtnameainde 
yasılı vesaik ile birlikte aynı gün sa
at 14 e kadar mezkOr komisyona mak 
bu% mukabilinde vermeleri lAzımdır: 

(7794) 17823 

ANKARA V ALILICI 

Su yolu tamiri 

Ankara Valililinden : 
Ayaı lrazaıı merkez ilk okulunun su yo

lunun tamiri 880 lira keşif bedeli üzerin
de açık ebiltm17e lronulmuıtur. lıtekli -
!erin ketlf ve prtnameyi görmek llsere 
her rün maarif müdürlüğüne ve ihale gü
nü olan 2/XII/1940 pazartesi günll ıaat 

15 de % 7,5 teminat akçesini hususi mu
hasebe mlldilr!Uiü veznesine yatırılarak 

vilbet daiml encümenine müracaatları i-
lla ol111l1lr. (7796) 17782 

A. LEVAZIM AMIRLICI 

Pıraaa alınacak 

Ankara Lv. Amlrlltf SL Al. Ko. dan: 
Beher klloauna talımln edilen fiyatı 6 

kurt11 olan 85000 kilo pırua açık ekallt
meye konmuııtur. Ekantmesl 4.12.940 çar
ıam'ba stınU aaat u,ao dadır. İlk teminatı 
ıaı Ura 2& kuruı olup evsaf ve ıartnameal 
Ko. da sörUlUr. 

Taliplerin muayyen vakitte Ankara 
LY. A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(1809) 11190 

Litoğı-af uıtaaı aranıyor 
Ankara LY. Amlrliii SL Al. Ko. dan 
1 - Harp okulu matbaasında münhal 

bulunan litoıraf uatahiına iatekli bulu -
nanların 20/11/940 dan itibaren 15 ıün I· 
çinde okul komutanlığına hitaben istida ile 
mllracaatta bulanmaları. 

1 - İstekliler arasında yıpılacık im • 
tlhanda kazanana 75 lira llcreı verilecektir. 

3 - İsteklilerin askerliiinl bitirmiı 'H 

lllr tahalllni yapmıı olmaları tarttır. (7928) 
17906 

Bardak vesaire alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Satın Alma Ko. : 
Clna ve mlktan qağıda yazılı 8 kalem 

eıya aatın alınacaktır. 

Taliplerin yüzde ıs teminatlıriyle bir· 
Ukte 2. 12. HO pasarteal günü Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

Adet 
ılOO 

200 
20 

Çay fincanı 
Sürahi 

(192&) 11922 

Kuru üzüm alınacak 
Ankara Levazım Amlrlltt Satın Alma 

Komlayonundan : 
Beher klloauna tahmin edilen fiyatı 36 

kurut olan 43 ton kuru üztlm kapalı zartla 
ekalltr1le7e kOD?DUftur. 

ıı:ıutltmeld T. 12. HO saat 11 dedir. 
tik temlDatı 1280 ura olup niat " ıaıt-

namesi komlıyonda görUIUr. Taliplerin 
ihale aa&tlnden btr aaat eveUne kadar zarf
larını Ankara Lv. A. SL Al. Ko. na verme-
leri. (79,3) 11924 

Kömür alınacak 
Ankara Lv. Amirliii Sa. Al. Ko. dan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 8 

kuruı olan 5 ton meıe kwmürU pazarlık· 
la aatın alınacaktır. 

Pazarlığı 'J7. 11. 940 çarıamba günü N· 
at 15 tedir. Kati teminatı 45 Ura olup ev
saf ve ıartnamesi Ko. da görülür. 

Taliplerin muayyen vakitte Ankara LY. 
A. Sa. Al. Ko. da bulunmatan, 

(7976) 17966 

Nalbant takımı alınacak 
Ankara LY. Amirliii SL Al. Ko. dan 
İki nalbant takımı pazarlıkla satın alı

nacaktır. 

Pazarlığı 'J8. 11. 940 pertembe ıilntl sa
at 14 tedir. Taliplerin ,.Uzde 15 temlnatla
rlyle birlikte Ankara Lv. A. SL Al. Ko. 
da bulunmaları. (7gl3) 17961 

Kereıte veaaire alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın Alma 

Komisyonundan : 
Aıağıda adet ve ebatları yazılı kereste 

ve vidalar pazarlıkla satın alınacaktır. 
Pazarlıgı 301111940 cumartesi günü sa

at 10.30 dadır. Taliplerin '7o 15 teminatla
rı ile birlikte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na 
müracaatları. (8009) 17989 

4:ıı:0,2Sx0,02S ebadında 300 a.det tahta, 
4x0,10x0,10 ebadında lSO adet dilme, 
ıs S. tulünde 600 adet vida. 
S S. boy çivi 20 kilo, 
8 S. boy çivi 20 kilo. 

Buğday alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen fi -

yatı 8 kuru$ olan 2400 ton sert veya yumu
şak buğday paz2rlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pa!".arlığı her gün Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

S - 10 tondan aşağı olmamak ıartiyle 
ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 

4 - 2400 ton için katl teminatı mikda -
rı 21700 lira ve 10 ton için de 120 lira olup 
evsaf ve şartnamesi 960 kuruıa komiıyon
dan ılınır. Taliplerin her &Ün Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. na müracaatları. (8029) 

17997 

Kereste vesaire alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın Alma 

Komisyonundan : 
Aııağıda cins ve mikdarları yazılı mal -

zemeler pazarlıkla satın ahnaea.ktır. 
Pazarlığı 30/l 11940 cumartesi ıilnli uat 

10 dadır. Taliplerin % ıs teminatları ile 
birlikte Ankara Lv. A. SL Al. Ko. da bu· 
lunmaları. 

150 adet ıırı ve 75 ıdet er yemek ma -
1111 malzemesi. 

3 metre boydan 0.025x0,22 ebadında be
yaz çam tahtası 2,2SO 

3 metre boydan o,02sx0.ıs ebadmda be
yaz çam tahtası 1,271, 

S metre boydan 0,08x0,08 ebadmda beyaz 
çam tahtası 1 ,556, 

5 metre bo)'dan 0,0b0,25 ebadmda ~ 
çam tahtası 1,873, 

4 metre boydan 0,03x0,2S ebadında beyu 
çam tahtası 0,900, · 

5 metre boydan 0,03:ıır0,0S ebadında beyu 
çam tahtası 0,216, 

Muhtelif çivi 50 Kı. 
Tutkal 30 K ı. 
Boya toz 10 Kı. 
Ustiibeç 20 Kı. 
Bezir 20 Kı. 
Neft 5 Kı. 
İlpanyol llstllbeçl 5 Kı. 
No. 3 fırça 2 ıdet. (804S) 18002 

Sade yağı almacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 

Beher kiloeuna tahmin edilen fiyatı 
150 kuruı olan SOOO liralık sade yaiı pa -
zarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarhtı 28/11/940 per,embe rünü saat 
14 dedir. Kıti teminatı 750 lira olup ev • 
Nf ve tartnameıi komisyonda görülür. 

Taliplerin muayyen vakitte Ankara LY. 
A. Sa. AL Ko. da buhıpmaları. (8058) 

18022 

7 kalem mutabiye almacak 
Ankara Lv. Amirlif i Sa. Al. Ko. dan 
1 - Apğıda cins ve mikdarı yuılı 7 

kalem mutabiyenln paazrhğı 26/11/940 ... 
1ı ~nü saat 15 de Ankara Lv. A. SL Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 70050 liradır. 
Kati teminatı 10507 lira 50 lrunııtur. Her 
kalem ayn ayn taliplere ihale edileceii 
gibi bu miktarlardan noakan teklifler de 
kabul olunur. 
Şartname ve nümunesi Ko. da ıCSrUH1r. 

(8060) 18023 
Adet 
10000 
2000 

10000 
8500 

10000 
4500 

10000 

Çuı 

Belleme 
Kolan 
Yular aapı 
Yem torbası 
Urpn 
Gebre 

Köhne f otin aatııı 
Ankara Lv. Amirliti Sa. Al. Ko. dan : 
1000 çift köhne er fotini utılacartır. 

Pazarlıiı 21/11/!MO perıembe ıllnüdür. 
Fotinler her ılln harı> okulunda görülebl· 
lir. 

Taliplerin Ankara Lv. A. Sı. Al. Ko. na 
müracaatları. (8061) 18024 

Bakır sahan alınacak 
Ankara Lv. A. SL Al. Ko. dan : 
Nümunesine ıöre 600 adet balkır aban 

pazarlıkla aatuı alınacaktır. 

Pazulıiı 29/11/940 cuma ıünü Mat 14 
dedir. Talipl-erln % 15 teminatları ila bir
likte Ankara L•. A. Sa. AL Ko. da bulun-
maları. (8054) 18048 

Yıldız tefıriyeai alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
Befıer kiloıuna tahmin edilen fiyatı 30 

kurut olan 33 ton yıldız ıehriyesine kapalı 
mrfla talip çıbnacbimdan bir ay müddet
le pazarldda aat.m almaclıkıtrr. 

Pazarlıiı 16112/940 puuıtee.i &inil 1Mıt 

11 dedir. Kati teminatı 1485 Ura olup n · 
saf .Ye ııartnameai lııomiayonda ıörülllr. 

Taliplerin muayyen vakitte Ankara L'r. 
A. SL Al. Ko. da bulunmaları. (1055) 

18049 

Kereste alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
A'4iiıda ebat ve mikdan yazılı gürıen 

kereste pazarltkla aatm alınacaktır. Pazar. 
hiı 30/11/940 cumartui günü ıaat 10 da
dır. Taliplerin % 15 teminatları ile birlik
te Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunma
ları. 

Kalınlık: 2,5, geniılik: 10x30, boy: 3:ıır4, 

milı:darı: S. 
Ev111fı: kuru olup budaksız ve çatlak ol-

mıyacak. (80S6) 18050 

Evrak çantası ve saire alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
5 adot ta.lı:vim, 9 masa zili, 3 adet evrak 

çantası pazarlıkla aatın alınacaktır. Pazar
lığı 29/11/940 cuma ıünü aaat 10 dadır. 
Talipleri % 15 teminatları ile birlikte An
lrara Lv. A. Sa, Al. Ko. da bulunmaları. 

(80S7) 18051 

Et makinesi ve saire alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 

Bir adet et makinesi, 4 yııdck bıçağı, 3 
adet et ve sebze bıçağı pazarlıkla satın a
lınacaktır. 

Pazarlığı 5.12.940 perşembe giinli aaat 
H tedlr. Taliplerin yüzde 15 tem'natlarly
le birlikte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
bulunmalan (8059) 18053 

Gübre satılacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
25 ton gilbre satılıktır. Gübreler her gün 

muhafız süvari grupu tavla.aında görUlUr. 
Tallplerio 6.12.940 cuma gUnU saat 11 de
dir. Taliplerin muayyen vakitte Ankara 
Lv. A. Sa. Al. komiııyonuna mtiracaatları. 

8062) 1803• 

Satılık deri 
Ankara Lv. Amirliği SL Al. Ko. dan: 
Bir beygir derisi satılıktır. Pazarlıtı 

6.12.940 cuma günü ıaat 11 dedir. Taliple
rin Ankara Lv. A. SL Al. Ko. da bulunma
ları. (8063) 18053 

Saraç ipliği alınacak 
Ankara Lv. Amlrllg1 Sa. Al. Ko. dan: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 3 

lira olan 50 kilo saraç ipilti pazarlıkla 

satın alınacaktır. 

Pazarlığı 4.12.940 çarfamba günü u.at 
14 ted!r. Kati teminatı 45 llra olup nUmu· 
nesi Ko. da görülür. Taliplerin muayyen 
vakitte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da bu-
lunmaları. !8064) 18056 

Ranza yaptınlacak 
A!lkara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
Beherine tahmin edilen fiylltı 60 lint O· 

lan 3 adet Ranza pazarlıkla yaptırılacaktır. 
Pazarlığı 2/12/940 pazarteai rünü Hat 14 
dedir. Taliplerin 30 liralık teminatları ile 
birlikte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na mü-
raraatlan. (8005) 18057 

Ankara Lv. A.mirliii Sa. Al. 
Ko. na srönderilen hariç askeri 

KITAAT ILA.NLARI 

Yulaf alınacak 

25/11/1948 

de ka~lı zarf usulü ile eksil tm' ·' koa • 
muıtur. 

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

nııtur. 

4 - hteklilerin prtnamesini görme1 
üzere her rün ve•ekailtmeyl ıçma Natlnı 
den en u bir saat evetine kadar teki 
mektupları ile ve kanuni vesaJk ile bir 
likte Manisa Sa. Al. Ko. na müracaa.tlaı 
rı. (7606) 17S87 

Pirine alınacak 
Mıniaa Sa. Al. Ko Rs. den : 
1 - 120000 kilo pirince iatekli çıkma 

dıiından 27111/940 çıır,amba günü sa.al 
10 dı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko 
mu,tur . 

2 - Muhammen bedeli 44400 lira. 
3 - Muvakkat teminatı 3330 lira. 

4 - hteklilerin prtnamcsini cörme1ı 
üzere her gün ve eksiltmeyi açma saatU..: 
den bir saat eveline kadar teklif mektllPj 
lariyle ve kanuni vesikaları ile Mani• 
Sa. Al. Ko. na müracaatları. (7607) 17SU 

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

1 - 456000 kilo yulafa istekli çıkmadı 
,rından 27.11.940 çarşamba günü saat 15 
kapalı zart usullyle eksiltmeye konulm~ 
tur. 

2 - Muhammen bedeli 33060 lira. 
3 - Muv·akkat teminatı 2479 llrL 
4 - İsteklilerin ıartnamealnt ~rmeli 

üzere her gün ve ekalltmeyt açma aaatln.. 
den bir saat evellne kadar teklif mek• 
tuplarını ve kanu.,.• vealkalarlyle Mani• 
SL Al. Ko. na mr- ~1ltıan. (1908) 1Tllll 

Sad,. •. ..,,. alınacak 
Konya Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - Alrfehlrde kıtaat ihtiyacı lcfll. 1000I 
kilo aadeyaJı kapalı zart uaullyle eksilt
meye konmU1tur. 

2 - Şartnamesi Konyada, fatanbul, Aa. 
kara Lv. &mirlikleri Sa. .Al. Ko. JU'lndadıll 
İstekliler ıartnameyt Ko. !arda olruyabl • 
llrler. 

S - İlbu 10000 kilo aade:va#Ubn 1119' 

hammen tutan 16816 ltradır. 
4 - Şartnamealndekl yQsde • mllıdm 

fazlası da dahli oldutu halde ilk tem~ 
tı 1533 Ura 47 kurufbır. 

5 - Ekatltme 27. ıı. HO ÇUtamba sG
nU u.at 11 de Kony• LY. A. SL Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

6 - lıteklllerln kanun! veatkalartyle 
belli gün ve u.atte Ko. na mtıracaatıan. 

(7611) 11392 

Sadeyağı alınacak 
Konya SL Al. Ko. Ra. den: 

1 - Karıman kıtaatı lbtlncı olan ıooot 
kilo aadeyağının kapalı zart 111111111 ne eı.
eııtmeye konmuttur. 

2 - Şartnamesi Konyada, tatanblll, Alto 
kara LT. lmtrllklert SL Al. Ko. dadır. ı .. 
teklller ıartnameyt komlayonda o~• 
llrler. 

a - İlbu 10000 kilo aadeyalımn ....... 
bammen tutan 16357 liradır. 

4 - Şartnameelndelrf yt)sde IS mllrdm 
fazlası da dahil oldutu halde tllı: teminata 
1538 Ura 47 lamıftW'. 

a - Blmltme 28 ı.ı. D4D ~be .a.a 
saat 11 de Konyada LY. A.. Sa. Al. Ko. da 

Manin Sa. Al. Ko. RL dea : yapılacaktır. 
1 - 840000 lnilo yulafı ltte1dl çrkmıdr- 8 - İlteklllertn kanuni Y~ 

tından 27/11/940 Ç&J'1amba rilnll Nat 15 Ko. na mUracaatlan. (T81') lftMll 

Muhtelif sebze ahnacak 
Çorum Sa. Al. Ko. Rs. : 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye lronmuı olan qafufa cm., miktar Ye •-'-· 

men bedeli ve ilk teminatı yazılı olan yiyecek maddelerine ıene latelrH pım.ılto 
imdan bir ay zarfında pazartıta bırakılmııtır. 

2 - Şartnameler her mesai gününde Çorum As. Sa. Al. Ko. na müracaatla P5,. 
lebilir. 

S - İsteklilerin belli ıiln ve saatlerde teminıtlariyle birlikte Ko. mUracaatlan. 
Cinai Miktarı kilo M. Bedeli İlk teminatı Gi1n 8ad 

Bulıur 
K. Fasulye 
Arpa 
Ot 

14.000 
50.000 

480.000 
275.000 

Muhtelif 
Kırklareli Sa. Al. Ko. Ra. 

Lr. Kr. 
8.400 00 
8.250 00 

19.200 00 
8.937 00 

630 e. 12. !MO 11 
619 7. 12. 940 11 

1440 9. 12. !MO 10 
671 10. 12. 94t. 11 

(7751) 17741 

erzak ah nacak 
Cinsi Muhammen Fi. Miktarı Tutarı Teminatı Açık yeya bpelr 

Kr. Sa. Kilo Lira Lira 
Patates 10 49000 4900 735 Açık arf 
Tos ıeker 38 10000 3800 S70 • 
Yemek tuzu 6 50 28000 1820 27S • 
Kuru soian 7 SO 44000 3300 495 ,. 

1 - Eksiltmeye konulan maddelerin cins ve mahiyet, miktar ve tahmin edilen kı~ 
metleri yukarıda yazılmıştır. 

2 - Şartnameler Ko. dan alınabilir. 
3 - Eksiltme 30, 11. 940 cumartesi ıilnü saat 10 dadır. 
4 - Eksiltmeye girecekler yukarıda tayin edilen gün ve saatte Kırirlarell Em .. 

otelinde Sa. Al Ko. da hazır bulunmaları. (7894) 17171 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Kırklareli Sa. Al. Ko. Ra. 
Cinsi Muhammen Fi. Miktarı Tutarı Teminatı Açıkzarf • kapah 

Kr. Sa. Kilo Lira Lira 
Sadeyaf 140 20000 28000 4200 Kıpal& 
Pirinç 40 48000 19200 2890 • 
Makarna 32 70400 22528 3379 • 
K. faaulye 30 54000 16200 2430 .. 
Gazyafı 25 49000 12250 1837 • 
Sabun 45 26000 11700 17SS • Beyaz peynir so 11000 5500 !25 • 
Şehriye 32 18000 5760 864 • Bulgur 17 57000 9690 143S • Mercimek 20 30000 6000 900 

" 1 - Eksiltmeye konulan maddelerin cins, mahiyet, miktar ve tahmin edilen ki)'· 
metleri yukarıda YjlZılmııtır. 

2 - Şartnameleri Ko. da görü!Ur. 
3 - Ekıiltme 3. 12. 940 ıünü saat 10 dadır. 
4 - Eksiltmeye girecekler teklif mektuplarmı tayin edilen ründeki saatten bir 

saat evet Kırklareli Emek otelinde Sa. Al. Ko. na vermi~ olmaları lazımdır. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. (7896) ı 7873 

Saman ve sabun ahnacak 
Edirne Sa. Al. Ko. Ra. den: 

Alalıdakl cinai, mlkdan, teminatı ve ihale sUnU ıaatı yazılı maddeler kapalı 
aarfla hizalarına gösterilen günlerde satın alınacaktır. Evsaf ve oartnamelcrl her 
gün komisyonda görUleblllr. İsteklllerln aözU geçen günde ihale saatinden eu u 
bir saat evel teklif mektuplarını komisyona vermeleri. (8011) 
Cinai Klkdan Teminatı İhale gün ve saati 
Sabun 27 ton 978 16. 12. 940 15 
Saman 1100 toa t800 16. 12. 940 11 



Arpa al1Mcak 
Yozgat Sa. Al. Ko. Re. den: 
Eksiltme clnat: lrapalı urf, muvakkat 

tenıtnat: 2812 Ura, mub,ammen '9del: 
1760() Ura, cım ve mlkdan: 000000 kilo 
~a mevzuatıı, ihale a11n ve 11Uti: • 11. 
lto pel'fembe 15. 

~kert gaslno Sa. Al. Ko. da ihale yçı· 
!acaktır. 

1 - Şartnameal her a11n ISl'leden IOll • 
l'a Ko. da görilleblltr. . 

2 - Tallplertn kanun! vesikaları n 
lrıuvakkat temlnatlartyle blrllkte en seç 
llıaıe aaatınden blr aaat evelt.ııe kadar 8L 
41. Ko. na vermeleri. ('1'11G) 

1718G 
Kuru fasulye almec•k 

Nltde Sa. Al. Ko. Ra. : 
1 - İhalesi 18. ıo. 940 tarihinde yapılan 

1SO ton K.. fuulye gali görWdutünden pa.. 
a&rlıkla satın alınacaktır. 

2 - İhale gUııO 26. 11. 940 aalı s11JıG 1&

at lG de mevzuattı ve mevzuatsız aluıabl
llr. 

3 - Muhammen bedell beher klloauna 
lbevzuataız 2G mevzuatlı 26,!50 kuruftur. 

t - Taliplerin muqya SID ve natte 
lfltde Sa. AL Ko. na müracaatları. 

(7730> 1'1'111 

Sığır eti almacak 
Catalca.8a. Al. Ko. Ra. : 
ı - m.ooo kilo atıntt kapalı art u

llUltyle alınacaktır. İhaleal 27. lL 940 çar
llmba gtlDU aaat lt de Çatalca Sa. AL Ko. 
tr yapılacaktır. 

Talımt.ıı edilen tutan SOl.880 ve tamlnab 
la.186 Ura. Evaaf ve ;;artııame.l her sUn 
lto. da gGrWeblUr. 

lsteklllerln alSzO geçen gtlD ve aaatte 
'9k11t mektuplan ve kanuni nlllkalartyle 
ao. Da mOracaatıarı.. ('1'1'8) 17738 

Zeytin yaiı almacak 
Bdlme Sa. Al.Ko. Ra. den: 
ı - Kapalı urtıa H400 kilo Hytlnyalı 

lartname ve evaatına ·söre alınacaktır. 
İhalelll 2. 12. HO pazarteat gtlDU aaat 

IS te Edirne eski mtııirlyet dair•inde aa
tuı alma Ko. da yapılacaktır. 

TahmlD edilen tutarı 10080 ve tenıt.ııatı 
lbuvakkate akçesi 756 liradır. 

İateklllerln ııözU geçen gUn ve aaatln • 
ten blr aaat evel teklif mektuplan ve ka • 
auuı veslkalarlyle Ko. na mUracaaUan. 

(7'115()) 1'1'140 

Sığır eti almacak 
Kırklarell Sa. Al. Ko. Re. den: 

1 - 1940 mali yılı Aa. ihtiyacı l500000 
kilo aıtır eti kapalı zarf wıuıo Ue ekaut~ 
lbeye konmUf. 

Muhammen fiyatı 190000 liradır. İlk 
'8mınatı 107!50 lira. İhalelll 6. 11. 940 eu
lba sQDO aaat 16 da Kırklareli 8L Al. Ko. 
da YQllacaktır. 

Tallplert.ıı alSzO geçen gtlD ve autte ~ 
1llınl vualk ve teklif mektuplartyle 8L AL 
ao. na mllracaaUarı. ('1'161) 1'1'136 

Yai alınacak 
Y-..& 8e.: .U. 1'o. R& .... 
ı - Kapalı art uallyte .,, .. _.. 1111-

tlrua HOOO kilo Yata 7.11.NO sQnOnde 
talip çıkmadıfından bir ay zarfında pa
llarlı(a satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 21000 lira olup m'l -

't'akkat teminatı 157G 11:-adır. 
Tallplert.ıı her a1lD llk temt.ııatlan Ue 

il&. Al. Ko. na mUracaaUarı. (7826) 
17'196 

Sığır eti alınacak 
AmaS)'a SL Al. Ko. Ra. : 
1 - 150.000 kilo arltretl bpah zarf a

lllJiyle ntın alınacaktır. 
2 - 'Muhammen bedeli 31.500 Ura ol11P 

eıuvakkat teminatı 2362 lira 50 Jı.unııtıır. 
3 - !halesi il. 12. 940 pazarteai ıflnll sa

at ıs tedfr. 
4 - İsteldilerin teklif mektuplannı iha

le uatinden bir aaıt nel Ko. na vermJı 
bulunmaları. 

5 - Ba ite alt f8rtname her silD Ko. da 
ltirfllebilir. (78711) 178541 

Arpa almacak 
1'llde ... Al. J[o. R& deıı: 
CIDlll: uııa. klloau 1'78000, K. bedeli: 

N940 ı... ilk temtJ18b: 8067 ı... sQDtl: 
IOıt.940. 

1 - htekıller prtnameyt ber san Ko. 
lıılnamnda s6r11r ve okuyabilirler. 

2 - Taliplerin ihale aat1Dden btr eaat 
wel ilk tenıt.ııatıan n teklif mektupl., 
rlyle 'bvaber komJa;yona ihale ırfbıl1 mQ • 
raca.atları.. (7889) 

bıaleDl.ıı ıekll 
JCAıpa1ı zart 

İhale yeri 
Nlfde AL SL Al. Ko. 

17886 

Sıjıreti alınacak 
Jlamumur Sa. Al. Ko. Ra. dul: 
Birlikler ihtiyacı lçlD 260 ton aıtır eU 

lıcapalı zarfla elaılltmeye kamrıuttur. Pa • 
arlık sGnU ve aaa.tl tellllData tutan .... 
tıda yazılıdır. 

lateJdllerln kanunun emret\fll tanda 
lf mektuplarım Ko. na nrmelerL 
Bıtır eU 360. tutan 910000, M. bedeli 

U, llk tenıt.ııatı 3800, kapalı zart, lG.12.940 
(T911) 17197 

Nahut almacak 

ULUS 

Bedeli beı senelik taksite ve % S faize tlbi olmak şartiyle sablacak emlak sabı giı 

11 Birinciklnun 1940 çarf&lllba günüdür 
Türk Ticaret Bankası A. Ş. Adapazan ıobesinden : 

Tarihi Hine Muhammen kıymeti Teminat Tapu No. 
Sahife cilt Mn1di Nev'i miktarı Hududu T. L. T. L. 

-----
1 122 ısı 30.3.935 

105 61 21 22.8.932 

lOG 14 28 

U4 e4 t!S 22.4.935 

132 44 153 13.4.937 

138 ao 153 24.5.937 

147 9.6.930 

148 30.S.933 

149 30.3.933 

156 46 45 28.4.038 

Adapuarı Bakırcılar çarııaı 

Çarı kuru 

Hendek Dereboful mahalJnl 

Adapuarı Tıfcılar maJıalleal 

Adapazarı Erenler caddesi 

Adapazarı Papuççular mahalleal 

Dmce Şeref iye mahallesi 

Düzce Çilmi k8y çay mevklf 

Dmce Çtlminin Hatip köyil 

Ktrp bir mat-a mlifte-
mllltı tamamen 
Defirmen 28/42 

Nn'f lkl dtı1*1m havi 
Jrarp blu 

Hane ve bahçe 

Tammu 

• 

Uç oda bir aofah ahıap ev 
" 

Tarla 
" 

KtrglT' tahtan! iki dükkan 
ve bir kahvehane ve fevka-
niıinde altı oda, zahrında 
abpp hane ve ahır " 

Tarla " 

" 

Dilzce Camllkebf r maha11etl tıtm- Jarrlr kıraathane 
hı11 caddeel nhlre puan " 

Sağı, tinil yol, eolu, Çilinclrollu Ber· 
J08 mağazası, ukuı: Halla c!Waklnı 
Canibi yemini tarikilm. Canibi ,.... 
rl definnen bendi, arkuı, Boaollu 
Hasan tarlası, cephesi tarikltm. 
Yemini H. Meilmedin kahnel, yna-
ri H. Ahmet dükklnı, arkuı H. Meh-
met dilkıklnı, c:epheal tarildlm. 
Sağı: Saraç Ahmet usta banftl, 101u: 
Hacı Cumali Ahmet haneai, arkuı: 
Hatice ve Emir Ali hane bahçeleri 
önU: tarikilm. 
Sağı : Camiiıerif avluıu, .olu: tariki· 
im, arkası: mezarlık ve Vehbi tar1a
sı, önll: tarikiim. 
Şarkan: Meto Hüseyin bahçeel, pr
ben: tarikilm ve Huan HDleyln ft 
İ9Uıail tarlaları, ılmalen: Ahmet Ce
mal ve Muıtafa hane ve bahçeleri. 
cenubu: Emir Ali oflu İllD&ll tarlaıı. 
Yemini : çarıı tariki, yeu.n: ambıd· 
dema Rauf un nalbant dWaklm halen 
Rauf tarafından lnp o1unup Ymuf 
Ziyaya ferağ olunan Trablıon oteli, 
arkaaı: Hacı Kara Muıtafa wlltları. 
Ferhat ve Mamur ve Mabut dilkıkl-
nı, cephesi : kazaya &iden pe J10hı. 
Şarkın: Lb Haun zade Hakla tar• 
lası, ıarben: U zunof lu Molla Meh• 
met bini Abdullah tadaıı, ıimalen ı 
tarikilm. cenuben: hendek. 
Şark.an: Celili oflu AU Cemal blnf 
Ahmet tarlası, garben: hendek. tlma-
len: Sarı Ömer oflu Omıan bini Ö-
mer tarluı, cenuben: tart.idim. 
Sağı : 1.ıanbul caddeal, ark•ı : bu 
mülldln evelce l.ılfade ettlli huaud 
yol, 10lu: bu mUlkUn l.tlfach etme-
difi hueuır yol, lSnU: umum yol. 

3000 

4500 

400 

400 

15.000 

100 

500 

2500 

600 

120 

80 

80 

sooo 

500 

ı - Yllbrcla mnkU w huc!utla rı yuılı gayrimenkuller bu hnuıta tanzim edl1miş bu1unan şarmameaine tevfikan açık artırma Ue eatılacaktır 
2 - Satıı ıube binaıında II. Klnun 1940 tarihine tnadilf eden çarpmlta gtlnll uat onda topJanacak olan satıf komisyonu huzunında icra olu-nacaktır. 
3 - Satıı bedelinin dCSrtte biırl pefin ve bakiyesi bet ıenelik takalte ve yüzde bet faize tlbi olmak üzere Bankaca huırlanmıı bulunan muka-velenameel mucibince verealyed 
4 - Arttınnıya ittirlk edecekler içinde mtıhilr ku11ananların mWıilrlerlni Noterden tudik ettirmeleri prttır. 
5 - Arttınnıya lftlrlk edecekler teminat akçelerinl (Nakit. devlet tahvili, Banka teminat meıktubu o1abilir.) muayyen ıGn ve 1&&tindennel eatıı komiayonuna tevdi et:ı 

rl ve bhiyet cU.danlannı yanların da bulundurma1an lhımdır. Müzayede nnaıında verilen bedel mukadder kıymeti ıeçtiği takdirde taliplerin depozltolarını nitıbet dairesinde 
yk ey1eme1ert lcabeder. 

6 - Fula ma1Gmat almak ve prtn1111e lte tabite dbl bedel için lmsalanacak mulravelemmeyl glSnnek l.ılyenler ıubemble bankamızın Anbrave ı.tanbul fUbelerl mlldilrlUlder 
milncaat edebillder. 

7 - !tbu Ulnde yasılı pyrlmen lmllerln mOayedealne lttlr&k edenler prtnameyi " borç mubvelenam esini okumuı ve mUnderecatını kabul etmlt eayılırlar. 
8 - Koml.,onun nrecell ihale kararı umum mMtırlillOn tuvlbl lle muteber eayılacaktır. 

Bedeli beı senelik takıite ve 0/o S faize tabi olmak eartiyle satılacak emlak 
Sabı günü 13 Birinciklnun 1940 Cuma gtinü:dttr 

Bama 
JC. ıı. 

1 

1,4,5 

116 

51 ııe 

TORK TiCARET BANKASI A. Ş. BOLU ŞUBESiNDEN 
TatlW 

ZSNMO Bola Y1*an çarp ~- ..... .......... ,. 

HVDUDU 

Salt, boyacı otla t....n lola, Omerl• ho-
Utt katta dıllrt oda.71 hlrri bir tamamı cuı otıu Mehmet. Artıuı hacı llebmet ve 
adet kfscir düıkkln A&'OP dllkkAnlan, cepbesl tariki im ile 

mahduttur. 
önı 701, •it Fuh damadı Ali ofla lsmUı 
dülrklm Solu ffruen Emine •e Haıticeye 

B!r fırm. iki clWıkln ve tleıtl• tamamı ve Fatma Tllttlncl7e atılan mflfru bb-
rinde birer odlıd-.ı flç odqı ha- vehuıe ve abcı dDıkklm, ve balıbl dllWrtm 
"f'i bir ı;.tı altmda bina fle miltterelr davar arbaı Çankeı Melıaıet 

•e ta4ıar llebmet 1IM& •e ......-et Halil ot-
la Bmfa ver...ıerı dtllıılrlalui7le .......... 
tur. 

t - Yalıuda mnkff •e h4atJan )"eSlll ~ m-..Uw 1ıa ı...ta iatzlm e&Jmtı balama IM"tl*nesine tnfl.kan •ç* arttırma ile ..tılaaıktw. 
ı - S&tıt tabe blnnmdıa ıs. Wrlaclklnma 1940 tariblu t.acltıf edm - sini UM 10 da tıoplaııacek olea aatıt 1romiQona lnlunaada iore olmaOllktır. 

850 -

2.000 -

T 
~ 
T.I.. 

170 

400 .. 

1 - Setq Welfala dlb!Me biri peela ve ~l bet .. eıUr tlılm6te ve ,a.le bet felse tibf oım.lr flsere ba1*aca huırlamnıt bulunan malıaveJenameai madbfnce ver•lyedlr. 
4 -~ itti• edecekler içinde mtlıllr bUlaanlarm mtlıllrlerlal llOtm!• tudilk etıtlrmeleri prttır. 
1 - A~ ._,. ed ... kler temla&t llkçelerinl (mılıclt dnlet ta1191U, ...... t-fnat melCtaba olablUr) maan• dn •e 1-..tinden net utJt 1romı.,.._ te9di ....ıeri ve h6..r7et clzcfarı 

7&ııl&rmck bıılandarmalan tanmdır. llU.yede -mnde veril• bedel llllllıMd• la7med 89Çtiti uılrdirde tallplerla depodtolanm nfsbet cfa.iresinde te&)'id e:rlemeleri icap odcr. 
4S - P'ula malGm.t almak ve tutmme Ue -.ıte tlbl bedel için lm•l-m m'*avelmame,,ı t6nnek iatiyenler ıabemlsle bankamızın Anbra ve lstanbul ıabeleri mlldllrllllderine mllracw edebl 
f - İtba lllDda yuıh ..,n menkallerln ..U..ecleelne ittlrMI edenler ..-.m•Jt ve borç mabveleumeain.l okamq ve mUnderecaıtmı kabul etmı.ı 1a7ılırlar. 
1 - K~ •wec:ell ihale Jıanr- - mtldlrlllfla tuftbl ile .-.w ayztac:aktll'. 

her sin it saatlerinde tfSreblllrler. Ja ,,.ıafa l.tekll pkmachlmdua bir &7 t17en1ertn her san Ko. na mtıracaatıan. 
4 - Bblltm979 tfreceklerla lltto 1971- .arflllda puarJrta lııonlaralr 1o •• IMO (8010) 18032 

h lramman 1 ve ı madd ... rlndftl belce- cama llbıfl ... t il de ebiltmeal 78Pla· 
lerle birlikte .. t ıo,.o sa kadar teklif cütır. 
mektllplanm aonaon Sa. AL JCo. u ver- • - Arpanm mallammen bedeli •7514 
melerL (7gll) 17'50 Ura J'Qlafm nsss Ura olap arpum ilk te-

minatı 9067 7Qlafın 2215 liradır. 
Arpa ftJa yulaf almacak s - Şartnameyi ıtSrmek i•tl:renler iter 

Bornova la. AL Ko. Re. d•: 
ı - A.lllert U.tt190 tala Jrapalı zarfla 

eblltmeye kOIUlluı INl5l5I lcUo arpa ftJ'& 
yulafa ı.tekllal ~bir q mlld
cletıe puarlJta llomalarU t.11.MO amna 
gtlDU aaat 11,30 da ekalltmut yapılu&k· 
tar. 

2 - Arpanm muhammen tutan 19210 11· 
ra M lmrut J'Ql&fm 12111 lira 4T 1mrQI o
lup ~ ~ ~ W1 Ura 1U1&fııı 
ı•2~. 

1 - 8&rtnam811 ıtSrmek l8ttyeDler w 
sUD il ...U..a.de 1Gn11Wr1er. mutltmQe 
streceJslel'ID 2490 8Ql1ı kNP1&11m 1 ft I 
maddelerlndeld belplerle blrllkı. .. ı 
ıo.ao a kadar teıcUf mektuplarım Bonloft 
Sa. Al. Ko. na vermeleri. ('7991) 

179SI 
Kuru fuulye alınacak 

ıttn lı saatlerinde t6rebflirler. 
4 - Bblltme:re slrecekler 14to aayılı 

J[. m 1 ve S maddelerindeki belpled• 
birlikte .. t 10 a bcfar teklif mütaplan
m Bonaoft'da ._ AL Ko. na •ermeleri. 

(7171) 17151 

Pirinç alınacak 
Boraon k AL Ko. Ra. ı 
ı - Askeri lhtlyq ıs1n bpalı urf1a 

ebiltmeye kcıaalaa 41145 kilo pirince ta• 
Ubl sabıır -etmeclliinden bir ar mlddetl• 
puarbta konalarak 4- 12. t40 prpmba 
dnl nat 10 da ebiltmeal yapılacütır. 
ı - lartumeri Plrmek lıtt,.ııer b• 

lb lı saatlerinde ıtSrebllirler. 
S - Pirincin mabammen bedeli tıtst 

Ura olap ilk teminatı Utt liradır. 

BuiclaJ ahmcek 
LOlebursaz Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - Kaml.,..s& mnoat naat ve ter• 
lt dalrealııde 100 ton bufd&Y puarbkla 
aatm alınacaktır. 

Paarlıtı Jt. 11. 940 sQnU aaat llS te 
Ltlle'burpa lla. AL Ko. da yapılacaktır. 

(8012) 18034 

İltuıbul Sa. Al. Ko. Ha. den: 
1 - Teneke ve:ra vart1 lçhıde &UYatı 

&lınMaJıbr. 

Puarbk1a eblltmm 38.lLNO aalı sil· 
aU aaat ııs,ao da Tophane tat. Lv. A. Sa. 
AL Ko. da yapılac&kbr. 

t.ıeldtıertn temlna'tlartJ'le belit aaatte 
lto. aa mOracaatıarı.. (8011) 1sou 

Semer ı.keleti alınacak 
tatanbul la. Al. ICo. R& dm: 

1 - 10000 adet kadar U demtrlndul 
tnldt ...... 80ıelett &lınacaktll'. 

S6dkoetik alınacak 
!ltanbul Sa. AL Ko. Ra. deD: 

l - BUtkoaUk alınac&ktır. Puarlı'kla 

ekatltmeal ıG.11.940 aalı sQntı aaat 111,aO 
da Topbtaede LY. A. 8L AL Ko. da~ 
caktır. İlteklllert.ıı temlnaUarlyle belli 1&

atte Ko. na mOrMaatlan. (8011) 1IOl8 

Gazyaiı alınecak 
LUlebursu Sa. Al. Ko. R& da: 
ı - KomlayoDda mncat evaat ve tart

namulne ,ere 15 ton l'U7*lı ,.....ııld& 
atın alınacaktır. Puarlıtı '-12.940 stmtı 
aut ııs te LWeburcu 8L Al. Ko. da )"epl• 

lacaktır. (İ017) 180lt 

Yulaf almacak 
Ltlleburps 8L AL Ko. Ra. den: 

1 - Komlll70Dda mevcut eft&f ft ,...._ 

ltl dab11lDde ıao ._. toa olmak llMre IO. 
u. 940 ta ayrı ayrı puarlıt& oıkanlan 

aoo tbn ıuıatuı lCIO toDUD& talip oıkmadı
ltDd&D yeniden "puarlıtı 4.12.940 gtlDU sa
at lG te LQleburps lla..Al. Ko. da :rçıı.. 
oaktır. (8018) 18040 

Odun almacak 
ı.tue'barpa Sa. Al. ~o. Re. do: 

JCrsurum lla. Al. J[o. da npılac&kt 
2 - Toplu tutan MOOO Ura 

Dab 8215() liradır. 

1 - ArpamD naat ve ıartıan 
mevcuL 

4 - t.teklllerln muayyen ,.thıc 
nam lla. Al: Ko. na müracaatları. 

(8039) 1 

Arpa aılmacak 
J:nuram la. Al. Ko. Ha. den: 
ı - 24IS8800 kilo cuvatlı arpe 

940 ta kapalı zart uauUyle yapıl 
alade latekU çıkmadıtındau bu 
zarııta çıkarılmıttır. 

1 - ilk pazarlıtı !O. 11. 940 
a11DU aaat 10 da Erzurum Sa. 
yapılacaktır. 

1 - Toplu tutan 196704 lira 1 
natı H71Sa liradır. 

4 - Arpanın evsaf ve tartları 
mevcut. 

IS - lateklllerln mu&Y)'en gUndı 

Muhtelif erzak al 
Kon,.. Sa. Al. Ko. RL den : 

Edirne 8L AL Ko. RL d•: BornC>Va Sa. AL Ko. Ra. den: 
1 - 86 ton nohut kapalı zarfla aatm .. 1 - Aüeı1 lhtt:vao ıctn bpalı sama 

4 - Ekılltmeye slreceklerba kamml v• 
ılblan •e teklif mektuplan Ue aa•t ı a 
bdar BornO?a la. AL Ko. na mi -.c.aatla· 

Puarlılda ekalltmeat 28.11.940 pel'f8m· 
be stmıı uat H te Tophanede lat. Lv. A. 

8L AL Ko. da yapılacaktır. 

l - Komlayonda mevcut evsaf ve ıart -
ıwneel• ft te9llm maballerlDe alft TOO 
ton mqe ve 100 ton kayın odunu ayrı ~
n pazarlıkla satın aluıacaktıl'. 

bulwımalan. (80'1) : 

ı - Ciheti ukeriyenin ihtiyacı 
iıda cim n mikdıan yazılı 7 blc 
•e ıa.. maddeleri pazarı• aaretis 
.rı aataa alınacaktır. lınacaktır. lbalesl 11.12.HO Ç&ı'f&IJl°bt aU· 5 g p ••• lılle:& .....,... 

saat 111 te Edirne eakt mn,trlyet ftmi.: ,.. talibl ınıhur etmedltt.ııden bir q atld
cle aatm alma Ko. da yapılacaktır. .... ~ koiıullnll t.ll.lfO sbQ 
Tllunln edilen tutan 20l4ıO lira ft te- aaat ll,30 da ekalltmul yapılacakbr. 

tı 1M8 liradır. İlteklllerln .ısztı P • 2 _ l'uulyenlD muhammen bedeli tOITll 
a11Dde ihale saatinden bir aaat evel Uta olup ilk teminatı 11566 ılr&Cbr. 

teklif mektuplarını Ko. na vermlı oımaı.. 1 _ l&ttnam81i ,ermek l8ttyenlR w 
l'l lAaımdır. (7920) 17899 san .. aaatlerlnde stJreblllrl•. 

rr. (7979) 171!9 

Un almacak 
Adana Sa.AL Ko. it& den: 

1 - .Aüert lhtl:vao tctn puarlıkla -
ton an alınacaktır. llab.umgen bedtll 
aıooo un munldrat tem•••b 1121 Undlr. 
ı.t.kllıerba iT .U.MO uat 11 de Ko. - .... 

1'1191 

S b al k ' - ICUllbne>'e sfre08klerln 2'90 IQl• a un ınaca 51x-: - '----'-Bomo.,. Sa. AL Ko. RL : lı K. mm 2 n 1 maddelerindeki belplerle ... _. IUnJaQI& 

ı - Askeri ihtiyaç için kapalı zarfla 'blrllkı. aut 9,30 a lra4ar teklif mütap - ltırldareU Sa. AL Ko. R& den: 
kıiltmeye konulan 47041 kilo aabuna la- 1anm Bonlova 8L AL Ko. DA vsmelerL Nm: aıtır eU, mlkd&n: 210 toa, ~ 
ekli çıkmadıltndan bir 17 mildddetle pa- <ma> 17NI mlD edlıen bedel 40 kr. 
arbi& konularak 4. h. 94o silail saat tl,so &- - -·'af elmeaık Btrllkler lhU)'aCl tctn bpalı sarf 1119-

h ebiltmeai yapılacaktır~. -----•-~,_.,. ___ -_,_-_7_'"------~ .. _ttl_ U_e _eUtl __ tme_ ,.. komdmut olan 210 ta 

Nlhllunut komlayoDda ,eruınr. 
latekltıerlD temlD&tlarlJle belli saatte 

komlqoııa munoeatıan. <•'> 18036 

Kereste aJımcğ 
İltanbul Sa. Al. Ko. Re. den: 

1 - 6ISOO adet 4x20Xl8 canı taııtuı 
eııoo adet t x 12x18 oam taııtuı, 1000 adet 
4x2ISx18 tam tabtua, 1000 adet 4 xa, 
IX16 ıata. 

Yukancl&ld nstll kenateıertn pazarlık
la ekalltmtlll lf.U.MO gmpmba gtlDU a
at 14,30 da T~ hı. Lv. A. 8L .AL 
Ko. da ~ • TalımJD beclel1 21TH 

Puarııtı 4.12.940 sUDll aut 16 te ı.tı • 
lebarpa 8L AL Ko. da~. 

<aoı.t> 180'1 

Pirinç alrMcak 
Adana Sa. AL Ko. R& den: 

1 - .Aakert lhtl:vao tcm IO toD plrlaç 
puarlık1a aııwa1ttar. 

Muhammen beclel1 1llOÔ ıtn. 8lllVükat 
tenhuatı 1237 liradır. 

2 - Puarlıfı nıı.940 aut 10 dadır. 
(8021) ı~ 

Arpa Nımıcak 
Ersur.um JIL.AL Ko. lla. .....,...__ ___ • 

2 - Evsaf ve huwst tutlan K 
A. 8L AL Ko. eladır. l.ıekliler olıi 
ler. 

S - Puarbtı 2/121940 pazart 
9Ut 10 da mezkflr Sc. AJ. Ko. dJ 
Clllmtır. 

4 - Puarhimdan sonra teb 
lecek fbat ilaerind• '9 15 btl 
a•...-.:Mtır. (I047) 18( 
lltian 

150 Toa baiday • 
to ,. balpr. 
70 ,. ude ,.P 
~ r ,___._. _ _ ~-



• 
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Yavrunuz saadetinizdir ... 

Onun gürbilz ve sıhhatli yetişimi; tabiatin tıpkı bir yavru gibi 
sinesinde yetiştirdiği saf ve normal gıda ile mümkündür. Her annt> 
tabiatin insanlara bahşettiği bu kudret güzelliğinJtn istifadeyi geri 
bıralonamalıdır. 

ÇAPA MARKA 
Müstahzıratında bu hassa tamamen mevcuttur. 

Beşiktat : ÇAPAMARKA. Tarihi tesisi : 1915 

Hususi, umumi 1 aylon ve binek at arabası sahiplerinin 

nazara dıkkafine : 
Ankara Belediyesinden ı 

G5riilen lüzum üzerine hususi, umumi Fayton ve binek at araba· 
larında kullanılmakta olan numara plakaları yeni yaptırılan plaka-

larla değiştirilecektir. Alakadarların 4. 12. 940 tarihine kadar Bele-. 
diyernize müracaatla plakalarını değiştirmeleri. Değiştirmiyenler 

hakkında cezai muamele tatbik olunacağı ilan olunur. (8053) 18047 

FOSFARSOL 
En birinci 

Kan, kuvet ve iştiha şurubudur 
Her eczahanede bulunur. 

: V aJc tinde okunııyiJıı 
·c,Jhil ·kJ//r .' 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -- -- -
~ Sivas • Erzurum demiryolu tahvilleri ~ 

-- -Maliye Vekôleti ve Türkiye Cümhuri- ~ -- --- Bankasından : Merkez yet ----- -- -- 2815 ve 15-12-1934 tarih ve 2463/ 2614 numaralı kanun - := 
=: lar mucibince ihracına selahiyet verilen ve geliri tamamen §§ 

Sivas Erzurum demiryolunun inşasına tahsis olunan o/o 7 =: 
:= gelirli Sivas - Elzurum istikrazmın 20 senede itfası meşrut := 
= 5,5 milyon liralık yedinci tertibinin kayıt muamelesi 5.12- =: 
=: 1940 akşamı nihayet bulmak üzere 20-11-1940 sabahından =: = itibaren başlamıştır := =: Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira =: 
!: itibari kıymette birlik ve 25 lik olarak iki kupüre ayrılmış. § 
= tır. -
_ Bu tahvilJer umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan = 
=: daire ve müesseselerce, vilayet hususi idareleri ve belediye- = 
:E lerce yapılacak müzayede ve münakasa ve mukavelelerde = 
=: teminat olarak ve hazinece satılmıf ve satılacak olan milli = = emlak bedellerinin tediyesinde başa.baş kabul olunacakları = 
=: gibi gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de tahvillerin ta- :;:: = mamen İtfasına kadar her t1.irlü vergi ve resimden muaf bu. =: := lunacaklardır. -

§ Tahvillerin ihraç fiyatı %95 olarak tesbit edilmiştir. ya- =: 
=: ni 20 liralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık tahvil be - § 
:E deli de 475 liradır. := = Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez, Türkiye -= Cümhuriyeti Ziraat, Türkiye iş, Emlak ve Eytam, Halk, =: 
=: Türk Ticaret, Belediyeler Bankaları ile Sümer, Eti Banklar = = tarafrndan icra edilmektedir. Diğer bankalar vasıtasiyle de =: 
=: tahvil alımı temin olunabilir. := = Sermaye ve tasarruflarını en emin ve en çok gelir getiren =: = sahalarda işletmek isteyenlere keyfiyet ilan ve 15 günlük := 
=: suskripsiyon müddeti zarfında bankalara müracaatlarını =: = kendi menfaatleri iktizasından bulunduğu işaret olunur. =: 

4592 = ---- -':illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi=' 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1L. Palto yaptırılacak - -- -- Yeni telefon numaralan : Riyaseticümhur Filarmonik Orkes· 
- trası Şefliğinden : --= Sümerbank Umum Müdür- : 1 - Orkestra üyeleri için 75-90 = lüğünden : § adet palto yaptırılacaktır. 

- - 2 - Muhammen bedeli 3330 liradır. 
: Bankamız telefon santral E 3 _ Paltoların ihale tarihi 3-XII-
: numaralarının 1 Birinciki.nun - 1940 salı günü saat 15 te Ankara mek 
_ 1940 tarihinden itibaren ata· :; tepler muhasebeciliğı ~tın ..tlma kcı· 
: ğıdaki numaralarla değittirile- : misyonu tarafından açık eksiltme u-
- ceği ilan olunur. : suliyle yapılacaktır. 
: Eski Yeni E 4 - Talipler kumaş nümunesi ve 
: Numaralar Numaralar E şartnameyi görmek üzere her gün 
: : Riyascticüınhur Filarmonik Orkes· 
: 3437 3492 E trası şefliğine müracaat etmeleri la-
: 3438 3493 E zımdır. 
- 3439 3494 E 5 - Tiuiplerin ihale sa~tinden bir 
- S - :.aat evvclıı.e kadar yüzde yedi bu,.uk 
- 349 : temirıat!arı.11 Mekteple.-. muhasei:leci-
: 3496 S liğine yatırmaları ve ihale günü mez-
~ l lllllllll 1111111111111111111111111111;: kOr komisyonda hazır bulunmaları 

Toplantıya dôvet 
Kızılay Merkezi U munıisin • 
den: 

Merkezi umumimiz 25 ikinci
teşrin 1940 pazartesi günü saat 
on birde Yenişehir'deki binasın
da toplanacağından sayın azanın 
teşrifleri rica olunur. 

4664 

.ıJlllllllll Her türlü lllllllllh .. -

ilan olunur. (7843) 17832 

MARMARA ÜSSÜBAHR1 K. 

Sığıreti alınacak 

Marmara Üssübahri K. Satın Alma 
Komisyonundan : 

1 - Askeri ihtiyaç için eksiltme
ye konulan 109500 kilo sığıretinin 
kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 10 I. 
Kanun 1940 salı günü sa~t 15 te İzmit
te Tersane kapısındaki komisyon bi
nasında yapılacaktır. 

2 - Bir kilosuna tahmin edilen fi • 
yat 31 kuruş olup muvakkat teminatı 
2545 lira 88 kuruştur. 

25/11/1940 
. . 

Ticaret Vekaleti müffettiş 
muavinliği imtihanı 

Teftiş Heyeti Reisliğinden : 

1 

Teftiş heyeti kadrosunda münhal müf etti§ muavinlikleri i~in 20 
ikincikanun 941 tarihinde müsabaka imtihanı yapılacaktır. İmti
handa muvaffak olanlar 35 lira asli maaşla müfettiş muavinliğine 
tayin olunacaklardır. Müfettiş muavinliğinde bilfiil çalışmak sure
tiyle bir terfi müddetini dolduranlar yapılacak ehliyet imtihanın
da muvaffak oldukları takdirde mevzuat dairesinde münhal müfet
tişliklere tayin olunurlar. 

Aranılan şartlar şunlardır 

Memurin Kanununun 4 ncü maddesinin (A, B, C, V, Z) fıkrala
rında yazılı olanlara ilaveten aşağıdaki şartları haiz olmak lazım· 
dır. 

A) Siyasal Bilgiler okulundan veya Hukuk veya İktısat Fakill
tesinden veya Yüksek İktısat ve Ticaret mektebi gibi meslekle all
kalı yüksek mekteplerin birinden veya bunlara muadil derecedeki 
ecnebi mekteplerinden mezun olmak; B) İmtihanın açıldığı sene
nin ikincikanun iptidasında otuz yaşını geçmemiş olmak; C.) Sıhht 
vaziyeti iklim tebeddüllerine ve her nevi yolculuk zahmet ve me
şakkatlerine dayanmağa müsait olmak; D) Yapılacak tahkikat ne
ticesinde sicil ve seciyesi itibariyle mesleğe alınmasına mani bir 
hali buhmmadığı anlaşılmak; E) Hiç bir suretle hapisle mahkômi
yeti bulunmamak; 

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

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

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

Talipler tahriri ve şifaht olmak üzere iki imtihana tabi tutula
caklardır. Tahriri imtihanlar Ankııra•da Ticerct Vekaleti binasın-

da Teftiş Heyeti Reisliğinde ve lstanbul'da Dördüncil Vakıfhanı 
üçüncü katta Ticaret Vekaleti Teftiş Heyeti salonunda icra edile
cektir. 

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

İmtihan Programı : 

İktısat ilminden : İstihsal, tedavül, inkisam ve istihlak bahisleri: 
Ticari hesaptan : Taksimi mütenasip, basit ve mürekkep faiz, 

iskonto, faizli hesabı cariler; 
Ticart usulü defteriden : Ticari muhasebe hakkında nazari ve a

meli malUmat; 
Hendeseden : (Satıh ve hacim mesahaları); 
Finans ilminden : Bütçe (bütçenin ihzarı, tasdiki, tatbiki ve kon

trolu) ve vergiler (vergi nazariyeleri, vasıtalı ve vasıtasız vergiler) 
hakkında umumt malfunat; 

Hukuk İlimleri zUmresinden : İdare Hukuku (vilayetler idaresi, 
Devlet ŞQrası, Memurin, Memurin Muhakemat Kanunları ile Tica
ret Vekaleti te!Jkilat ve vazifesine dair olan kanun), Ceza Hukuku 
(Ceza Kanununun "Esaslar,, başlıklı birinci kitabı ile ikinci kita
bından devlet idaresi ve ammenin itimadı aleyhine işlenen suçlara 
ve mal aleyhindeki cürümlere müteallik hükümleri), Ceza Muhake
meleri Usulü Hukuku (kanunun vazife ve selahiyet bahisleri ile 
tahkikat usullerine müteallik hükümleri), Ticaret Hukuku (Kara 
Ticaret Kanunu), Medeni Hukuk (Kanunu Medeni, (Başlangıç) ve 
Borçlar Kanununun umumi hükümleriyle icar, hizmet, kefalet a
kitleri ve müruruzaman hükümleri hakkmda umumi malfimat); 
Coğrafyadan : Türkiye'nin tabii ve iktısadi coğrafyası; 
Ecnebi dillerden : Fransızca, İngilizce, Almanca ve İtalyanca-

dan biri. (7842) 17877 

.ııııııııııııııııııııııırıı KUŞTOYONDEN lllllllllllllllllllllllllL. § .Mühendis ve mimar§ 
3 - Şartnamesi 170 kuruş mukabi

linde komisyonumuzdan alınabili. 
FİDAN MERAKLILARINA 

ııhatini:ıe faydalıdır. • --- Yastık, Yorgan, Ye.tak kullanmak kese ve ---- Bir kuş tüyü yastık bir liradır 
: Yat.ak yorganlan da pek ucuzdur. Adres :İstanbul ÇakmakcılM' 
: Ku~ Tüyü FabrikasL Telefon ;23027 6311 • 

-- - -- - -5 : İ§leri, pllnlar projeler ve hesaplar E 
E yapılır. Y. mimar mühendis M. Timar : 
: E Yenl§ehfr Tuna Ca.d. Yiğit Kotsun so- :;: = = kak No: 14. 4668 = 

'=;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 
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ots MACUNUNU KULLANINIZ 

Olşıerı ve dişetlerinl muhafaza eder. 
Her yerde O E N T O L dl' macununu arayınız. 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6936 

lmtiyu sahibi •• r 
!akendeı- Artun ~ 

Omumi Neşriyatı idare '"'-en 
Yazı İşleri Müdürü · 

Mümtaz Faik FENlK 
Müeaııese JıılüdtlrU : Nqlt ULUÖ 

ULUS Baamıeıri ANKARA 

4 - İsteklilerin bu işle alakadar ol· 
duklarına dair ticaret vesikalarını ve 
yukarıda miktarı yazılı ilk teminatla
riyle birlikte kanunun tarifatı ·veçhile 
tanzim edecekleri teklif mektuplarını 
muayyen gün ve saatten tam bir saat 
eveline kadar komisyon başkanlığına 

Sonbaharda yapılan fidan garsiyatmda çok iyi neticeler 
alınmakta olduğundan fidan satışlarımıza başlamış bulu. 
nuyoruz. Fiyat Hıteıini mağazalarımızdan arayınız. 

vermeleri. (11076/ 8000) 18028 

YENİ Sinemada 
Bu gece 21 de 

Sving ve caz kahkaha şenlik 
muslk.l ve dans meşhur Ray 
Ventura ve arkadaşları cazı-

nın iştırtıkiyle 

Parla Delilikleri 

HALK Sinemasmda 
Bugiin Bu Gece 

İki film birden 
1 • Çiftlik kanunu 

Baş Rolde : Ken Maynard 
2 • Ca.niler hAkimi 

Ba~ Rolde : Bob Steel 
Oynıyanlar: Mona.goya. - Seanslar: 14,30 • 16,30 - l!!,30 

Coco Aslan • gece 21 de 
Saat 14,30 • 16,30 • 18,30 

seansında 

AB NJ!l KADIK 
Sa.at 12,15 ucua mauna 

HerkeSiD lr.adım 

ORMAN ÇİFTLIGI 

Sus Sinemasında SOMER Sinemasanda 
Bugün Bu gece 

BUtUn hayatı tahlil eden 
ıoayal bir facia 

GÜNAHSIZ KATİLLER 

Türkçe sözlü 

Oyıuyanlar: 

Sllvl& Sidı:ıey • Heııry Fonda 

SeazWar: 1' - 16 • 18 • sece 
I0,30 da 

Bugün Bu gece 

Meşhur Arşak Palabıyıkyan

ın nefis komedisi 

3 AHBAP ÇAVUŞLAR 

HARBE GtD!YOR 

Kahkaha, neşe tufanı 

Seanslar: 12,115 • 14,30 • 16,80 -

18,30 gece 21 de 


