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Meclisin dünkü toplantısında 
•• 

Orf i idare hakkındaki 
karar tasviD olundu 

Orfl idare mıntakasında 

Korgeneral A. R. Artunkal 
dün bir beyanname neşretti 
Büyük Millet Meclisi dün Şemset • 

tin Gilnaltayın başkanlığında toplan 
nıı~tır. 

Celsenin açılmasını müteakip umu
ınr siyasi vaziyetin gösterdiği lüzum 
ve icaplar neticesi olarak İcra Vekil
leri Heyetince İstanbul, Edirne, Kırk
lareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli 
\'ilayetleri hudutları içinde bir ay 
ınüddetle örfi idare ilan edilmiş ol -
duğunu bildiren Başvekalet tezkere -
•inde yazılı olan vilayetlerde bir ay 
ınüddetle örfi idare ilan edildiğine 
dair tezkereyi Teşkilatı Esasiye ka-

Balkanlarda 

nunun 86 ncı maddesine tevfikan yük
sek heyetin tasvibine arzeylediğini 
bildirmiştir. 

Meclis tezkereyi ittifakla tasvip ey
lemi~tir. 

Meclis gene bugünkü toplantısında 
Muhasebei umumiye kanununun 83 · 
üncil maddesinin tadili ve 1940 mali 
yılı Divanı Muhasebat bütçesinde mü- 1 

nakale yapılması hakkında idare he
yeti tekliflerinin iadelerine dair tez
kerelerini tasvip ve Türkiye - İngil -
tere adli müzaharet mukavelenamesi-

(Sonu 5. inci sayfada) 

C. H. P. Meclis Grupu 
bugün toplanıyor 

harp tehlikesini 
tahdit etmek C. H. P. Mediı Gnıpu Umumi 

Falih Rıfkı AT AY Heyeti bugün saat 15 te toplana. 
. . . 1 caktrr. Muhterem i.zanm teırifle· 

Macarıstan, Romanya, nıhayet ri rica olunur 
Slovakya iiçler paktına iltihak etti- _. ___ _ 
ler. Evelki gün gelen bir haber, bul· 
a-ar Bapekili ile Hariciye Nazın
llm Berlin'e hareket etmek üzere 

Marsilya'ya atılan 
o clul&lannı ' o' • •• 1Ma •İ-ya- ~...__~--·-~-~~~--
:retin, BulgariatAn'ın da aynı pakta bomba 1 ardan sonra 
iltihakı ile alakadar olduğu tah
nıin edilmekte idi. D.N.B. nin bir 
telgrafma göre Almanya Hariciye 
Nazırlığı, bulgar tahsiyetlerinin 
Berlin'e ıidecekleri havadisini tek
zip etmiıtir. Zihinler, ister istemez, 
bu tekzip ile, Tan ajansının 22 
ikinciteırin tarihli ve "Macaria
tan'm üç devletler paktına iltiha
kmrn, Sovyetler Birliğinin i~birliği 
'Ye tam tasvibi ile yapılmış olduğu" 
h.akkmdaki havadisin aslı olmadı
imı bildiren tekzibi arasmda bir 
nıünaaebet arıyacaktır. Bundan 
batka geçenlerde bulgar Sobran
yaamda cereyan eden müzakerele
re dair Sovyet radyosunun vennit 
olduğu mufaaaal malfunat her ta
rafta haklı bir dikkat uyandır· 
mıttır: bu mallımata göre, Sobran
ya'da yalnız mihver lehine hareket 
"Ye müdahalede bulunmak istiyen 
hatipler değil, batta reis Mösyö 
MU§anof bulunduğu halde, Bulga· 
ristanm bitaraflığını fiddetle mü
dafaa eden ve kabinede velev pek 
mahdut olaa da, bir iki harp taraf
tan tahsiyetin bulunmasını tenkit 
eden hatipler hararetli beyanatlar
da bulunmuşlardır. 

Bütün bu haberler, Molotof Yol
daı'm Berlin seyahatinde, müzake
re ve anlaımalarm "sadece iki dev· 
Jet araaındaki meaelelere" mün
hasır kaldığlna, ve bilhasaa siya
•İ büyük tertiplere temaa edilme
diğine dair biribirini takip eden ri
vayetleri takviye edecek mahiyette
dir. Öyle görülüyor ki Balkanlar· 
da bir ihtilat, ne Almanya, ne de 
Sovyetler Birliği tarafından fayda
lı telakki edilmekte değildir. Bizim 
de ehemiyet verdiğimiz cihet, bu
dur. 

Fransa İngiltereyi 
protesto etti mi ? 
Londra; 25. a.L - Vichy hükümetinin, 

inırili.z tayyarelerine atfetmekte oldutu 
Marailya bombardımanından dolayı İncil
tere hükümetini protesto ettiğine dair ha
berden bahseden Royter ajansının diploma
tik muharriri, reımt ma.kamatın böyle bir 
protestodan haberdar olmadtklarıru yu -
maktadır. 

lngiliz tayyareleri 

Hamburg'a 
tonlarca bomba 

yağdırdılar 

Bir haftada 
27 Alman ve 7 İl alyan 

tayyaresi düıürüldü 
Londra, 25 a.a. - Pazar, pazartesi 

gecesi Almanya üzerine yapılan akın
lara dair Hava Nezaretinin neşrettiği 
tebliğe dair İstihbarat Bürosu şu ma
lfımatı vermektedir : 

Pazar - pazartesi gecesi ağır İngiliz 
bombardıman tayyarelerinin başlıca 
hedeflerini Hamburg teşkil etmiştir. 

Saat 19 ile 20 arasında vuku bulan 
ilk taarruzda Almanyanın en mühim 
ve hususi tersaneleri olup çok geniş 

. --, 
lıgal alllndaki 

Fransa' da sabotaj 
harekeli artıyor 

Poris'te lngilizler lehine 

nümayi~ler yapılıyor 

NevYottt; 25. LL - Ro)'ter : 
Meıhur muharrirlerden B. Leon Jtenck-

tvander, Nevyork'ta verdiii bir nutukta, 
e:ıcümle t()yle demiıtir : 

" İtıal altındaki Franaa'da tayyare fab
rikalamıda yapılan sabotajlar o kadar mü
him ceni,lik iktisap etmittlr ki, alınanlar 

Yunan kıtalarının zaptettik • 
leri Pogradet, Moıkopoliı ve 
Ergiri ıehirleriyle ıimJiye 
kaJ.ar iıgal olunan Arnavut. 
lak arazi.ini ve yunan kıta • 
/arının hücum iıtikametleri· 
ni göıterir harta. 

Birleşik devletler J 

İngiltere1ye ödünç 

para verecek mi ? 

Johnson kanununun 
f idili lehindeki cereyan 

tecrübJ: uçuşlarının frana1z pilotları tan• Nevyork, 25 a.ı. - Herald Tribune ga-
fmdan yapılmalarını emretmiılerdir. ,, ıtetesinin Vati~on muhabirine ıöre, lyan 

B. Feucktvander, Renault fabrikası iıçl- lzasm.dan Kinı, bundan e-vel Johll90n b
lerinin bir pasif milcadele proeramı tatbik nununun tadili ve İn&'ilterenin Amerika -
etmekte olduklarını illve eylemietir. Al - dan ziraat mahsulleri aatm almaımı teıvik 
mantar ceıa olarak dört binde bir ameleyi için yapılan tekliflere istinaden İnailter~ 
lcur111na dizmislerse de sabotaj devam et- ye krediler açılması hususunda yeni bir 

(Sonu 1. üncü sayfada) (Sonu 3. üncü sayfada) 

Üçüzlü pakta iltihak, harbe ka• 
rıımak manasına gelmiyebilir; fa• 
kat bunun, fili müdahaleye doğru 
her türlü inkiıaflara müsait bir 
cepheleıme mahiyeti arzettiğine 
§Üphe yoktur. Berlin seyahati, Sov
yet1er Birliğinin böyle bir iltihak 
teklifi karşısında kalacağı şayiala
rına sebep olmuftu. ispanya ve 
Fransa'nın da iltihakı ile, bir kıta 
kosliayonu vücuds gelmit olacak
tı. Bu suretle İngiltere kıtadan tec
rit edilmiş olacak, henüz bitaraf 
veya harp dışı bulunan bütün dev
letler, yeni nizamın teessüs etmesi 
icin, eveti mağnevi müzaharetleri
ni, belki nihavfl!t bütün kuvetlerini 
yeni nizam ıulhu için kullanmC\ğa 
mecbur kalacaklardı. Bu, harbin 
iki kıtayı da baştan baıa kaplama
sı demekti. Öyle anlatılıyor ki Sov· 
yetler Birlitl ''harbin sirayetini 
tahdit •hnek" ve bilhasaa ''kendi 

bir saha kaplıyan Blohm ve Voss ter
saneleri üzerine bir çok ton yüksek 
infilak ve takriben 2000 yangın bom-
1-ası atılmıştır. Gene tersanelerin üze- ,J 
rine saat 4 de ikinci bir taarruz dah.ı lfı 
yaınlmıştır. 

(Sona 1. ncü say/ada) 

Keza, Hamburgun Grasbrockk ma . 
hallesinde Ossag ve Rhennenia petrol 
tasfiyehaneleriyle Altona gaz fahri . 
k~ları üzerine de bir çok bombalar a
tılmıştır. 

Hamburgda Nord Deutsche adında
ki mühim kimya fabrikasına da isa 
betler kaydedilmiş, bir çok yangın 
r-ıktıP,ı görülmüş ve pek çok infilak . 
1"1r miicıahede edilmiştir. 

Wilhelshaven tersanesine de bom 
'11lar atılmıştır. 

Franıadttki üılere yapılan 
hücumlar 

Lon.dra; ıs. a.a. - Hava nezareti iMib
(Sona S. iaci ••Tf a4•) 

lngilterecle clü,.ürülen bir alman tayyarui 
.ınler. ~inde yanark.,. 

BUGÜN 6. ıncı sayfamızda 1 
Evlerde ıııklar1 söndürme 

ve karartma iıi 

naslf yapılmahdu ! 
Yazan: Kimyager izzet ERKSAL 

YVflOSlAVYA 
Bulgar pa rlô men tosunda 

ı --~~----------~----

Elen kıtaları 

Ergiri ve 

Moskopolis'i 

de aldılar 
Yeniden 8000 ltalyan 

askeri esir edildi 

1 

Bir Yunan kolu da Aya 
Saranda'ya doğru ilerliyor 

Londra: 25. a.a. - Bu sabah aon ıelen 
haberlere göre, Arnavutluk'ta vaziyet ıu
dur : 

Süvarilerin ve Yunan lataatmın müte -
madl iz'açlarma ve ingiliz - yunan tayyare
lerinin bombardımanlarına maruz kalan i
talyan kıtaları, dün de Arnavutluk cephe. 
ıinde ric:atlarma devam etmişlerdir. 

Dün öğleden sonra, ingili.z hava kuvet -
leri, İtalyanların kaçmak için lcullandrkları 
mühim ıoseııin aon noktası olan Elbasan 
şehrini bombardıman etmişlerdir. Yunan • 
hlar hududun 16 kilometre içerisinde bulu
nan ve italyanlann en mühim ü11slinü teşkil 
eden Erıriri ~ehrinin dıı mahallelerine cir· 
mi~lerdir. 

iki Arnavut ıehri daha 
yunanlıların eline geçti 

Atina; 25. a.a. - Dün akşam Atina'ya 
gelen haberlere ıröre, iki Arnavut şehri 
daha Yunanlıların eline ıeç.miıtir. Dün öi
leden sonra, Yunan ileri kıtaatı, Elbasan'a 
giden en miıhim yol üzerinde ve Obri ıölü 
sahilinde bulunan ve Görice'den 30 kilo • 
metrelik mesafede olaıı Pogradet oehrlne 
girmişlerdir. Bu kıtalar eehirde kalmıyarak 
Elbaaan'a doiru ilerlemelerine devam et
mişlerdır. 

Görice'n1n 15 kilometre şimaligarbisin -
deki dağlarda bulunan küçük Moscopolis 
eehri de Yunanlılarm eline ıeçmiştir. 

Görice yaylasının ve bu yayladan ayn -

(Sonu 5. inci sayfada) 

YAYALAR 
Taksi ve hususi otomobil 

ve motosiklet sahipleri 

Kahve, kıraathane ve i 

lokanta işletenl~r 
Kendilerini alakadar eden 
Ankara Valiliğinin mühim 
ilAnlannı 2. nci aayf amızda 

bulacaklardır. 

\.. ......... ' ... 111111 ............ '""' 1111111111 ,.,/ 

Mühim işlerde 

derin görüş 

ayrılığı var 

B. MUSANOF 
Berlin' e 

tenkit etti 
Kıral Boris'in 
seyahatini 

Sofya, 25 a.a. - Tass ajaruıı11ın hl18U
s! muhabiri bildiriyor: 

Bulgar p::ı.rUimentosunun mUzakcrclerl 
çok heyecanlı olmııkta ve memleketin da
hil! vaziyeti ile hartct slySBetlni alAluıdaı: 
eden en milhım meselelerde parlll.mento 
içinde derin noktal nazar ihlilMlan oldu
ğUnu göstermektedir. 

HilkUmet partlıılne mensup olan me
bus Krlstof ''milleti mu<iafaa kanunu .. l&.. 
yihası hakkında izahatta bulunmuııtur. B1& 
llyiha yahudiler ve farmasonlar için lkU
sadl ve siyast bUyUk tahdidat koymakt .. 
dır. Bu lAylha muhalefet mUmessilleri 119 
hUkUmet partisine mensup bazı mebus! .. 
rın itirazlarını mucip olmuı:ıtur. 

Muhalefet ınilmcssillerinden profc* 
Stainof, kanun lAythıun aleyhinde rey ve • 
receg-tnl söylemlı:ı ve demlı:ıttr ki: 

"- Milleti eergUzcııtlere ve feltıkctleN 
aürilklemek fstlyenlere karşı mücadele 1 • 
çin bulgarları seferber etmek IAzımdır. 

lııte milletin hakiki müdafaası budur.,, 

Bulgar - Sovyet münasebetleri 
B. Stalnof, hlıkUmet tarafından verllea 

lA.ythanın ana yasanın 57 inci maddesiM 
mugayir olduğunu, çUnkU mczkQr mad<S.
nln bUtUn milliyetlere hukuk mUsavaQ. 
tanıdığını hıı.tırlatmıgtır. 

Bulgar meclisi, bu llylhayı ilk kıraa
tinde mevcut reylerin ekseriyetiyle ka~ 
etml11tlr. 

Haricl siyaset meselelerinin mUzakeN
(Sonu 3. ncü sayfada) 

Amerika Bahriye Nazın 

albay Knoı diyor ki : 

Birleşik devletler, 
donanmasından 

emin olabilir 
B.Knox yeni harp gemileri 
rnıaatını lüzumlu buluyor. 

Amerika Bahriye Nazın 
8. Knox 

Vaşington: 25. a.a. - Bahriye nazın '8. 
Knox, B. Ruzvelt'e verdiği yıllık raporun
da, Birleşik Amerıkıı mılletınin bahriye -
sinden " ıaınamen emin olabileceğini .. b• 
yan etmiştir. 

B. Knox, iki Okyımut'taki deniz kuvet • 
!erinin biribirinden farklı o masının zararlı 
olacağım tebaruı ettirdıkten sonra. " bu 
ihtiyaçları karşılıyacak nisbetlerdc ı:cml 
inşa etmek dimlzde ıken bunu yapmalı -
yız .. demektedır. 

Avrupa harbından kısaca ba.,~e'1,.., B. 
Konx, hava işleri ve dcnı7 kuvet1eri h:ık • 
kında harpten çok evel alınmış olan , .. :lbir
lerin isabetinin son muharebe es"lııcında 

teeyyüt eylemiş oldufrunu yınma tadır. 

Rapor, Alaska'da, Puif k den zımn orta
sında ve Birleşik Amerika'da )'apıl'nakta 

olan üslerin silratle inki&af ettiğini kay • 
deyi emektedir. 

Genel merkez top1 nt•!lı 

Genel Merkez heyeti 2 . 11 940 
perşembe günü saat (10) da altı aylık 
toplantısını yapacağından sayın ad
ların Kurum Merkezinde bulunmalan 
rica olunur. 



Güni!n meseleleri : 

Yeni vazifelerimiz 

ULUS 

j Hamiyetli yurtlaıları 
emekbirliğine davet 

söndürme 
hakkında 

Yardımıevenler Cemiyetinden: A k v·ı 1 d 
Kemal TURAN Silah başında sınırlarımızı bekliyen n ara 1 ayeti ve Bele iye 

Askerlik bahisleri 

• 

lngillere ve 

Reisliğinin ilanları 
kahraman Mehmetçiğe umumi dilek 

· 'Avrupa'da başlı yan harp, eski bir 1 be delalet etmiyen fakat müdafaa ku- ve tebcrrülerle h~ırlamakta olduğu -
tabırle, zaman ve mekan içinde uzayıp vetimizin artırılması lüzumunu ifade muz kış hediyelerinden yün başlık ör· 
gidiyor. Bunun ne vakit ve nerede du· eden bu tedbirlerin mücadeleci mahi- mek ve pamuklu biçki ve dikişini a • Gazino, kahvehane. kıraathane 

müttefikleri giltik~e 

kati zafere yaklaııyor 
racağını münakaşa henüz lüzumsuz bir j yeti, tabiatiyle iktısat işlerimize de tölyelerimizde veya evlerinde yapa - •ahiplerinin nazarı dikkatine 
şey gibidir. Muhakkak olan bir cihet intikal edecektir. "Dünya ahvalinin rak bu güzel millet işinden pay almak Ankara Vali/ilinden : 
varsa her memleket, harbin uzaması gösterdig~ i lüzum üzerine hükümetre isti yen Ankaranın yardım seven ba - G • 

A. R. EREM 
:ı ya 1 E k f 1 d k" azıno, kahvehane, kıraathane ıibi lnılltcr.e ve müttefikleri her zamandan 

ve kendi topraklarına yaklaşması nis· alınması mu"nası"p ve hatt" zarur"ı go"- n arını v a apartman arın a ı • ı d ki &ı y d l C • • .. 1 1 . umumı yer eı; e ışı ann ne suretle ka - ziyade kati zafer imillerini lehlerine çe • 
betinde tedbirlerini artırıyor. Bura- ru'"len,, ve C. H. P. Meclı's grupunca ar ımseven er emıyctı ato ye en- t la • k 1 •. h kk d 

h 
rar ı cagı veya mas e eneccg~ a ın a virmiı bulunuyorlar.. Ger~ harbin ilk 

daki ya k ı n 1 ı ğ ı n ölçüsünü dar ı ittifakla tasvip olunan "tedbirler,. ara- ne er gün emekbirliğine çağırıyo- vilbetçe bir talimatname yapılmıştır. 10 '/, ayı, Almanya'nın, zaferin birinden 
tutmağa temayül oldukça fazlndır. Bü- sında iktısadi meselelerimize temas ruz. Ü ıAlfi.kalılar bu talimatnamede yazılı dlierine kolitUGU bir devir olmuştur: 
yük Okyanoslarm geniş mesafesinde edenler de olacaktır. TEŞEKK R. • h1.16uslar hakkında maHlmat almak üzere Polonya, Norveç, Daniınarlta, Hollnn -
yaşıyan milletlerde dahi harbin artık Bugünün çetin şartları içinde v.tan· Yar~rmsevenler Cemıyetınden: Emniyet dôrdtıncü şube mUdürlliğiıne ve- da. Belçika ve nihayet Fransa Almanya-
kendilerine yakla§tığını iddia edenleı daşa düşen bazı vazifeler vardır ki hü· I Uamıyetll mebu~umuz. sarın .. Bay ~İllroll"rıfaya kaymakamlığına her zaman ya, böyun efmek mecburiyetinde kalnuı • 
çoktur o halde kıtaya bitişik memle· ık" 1 1 k k 1 Abdurrahman Nacı Demırag. yuksek n lıt edebilirler. İl~n olunur. !ardır .. Fakat harbin son beı ayı da bili -

: . . umetçe a ınmı~ ve a ınaca arar ar yurtseverliğini her zaman olduğu gibi kis mihver için muvaffakiyclsizliğin bi -

dke~enn akdebtal har~bale ı:e.mas tçınıde ol- daima onlara istınat etmek mecburiye- bu kere de topraklarımızın aziz b::k- Hı:susi otomobil ve motosiklet rindcn diğerine düştüfU bir devir otmuş-
ugunu a u • mu aga sayı ama-:. tindedir Şimdiden yurttaşlarımıza lıa· ·ı . k h k 1 . . k h sahipleriyle oto.mobili olan dok - tur: 

BJ temasın sathı harp u;adıkça biraz tırlatma
0

lıyız ki iktısadi f""liy"tt"n tan- çd~ en· 
8

1 ramak ~ as er yerımdıze ış 1 e· torların ve tahsı" ~olo""rlcrı"nı"n na-. . . b d db" 
1 

.... "' ıycsı 0 ma uzere ar ımseven er :ı- a) Almanya'nın İngiltere'yi istila teşeb-
daha genışlıyor, o nıs ette ete ır er 1 ziminde de feragat ve d•vlet tedbtrlc· C · · ı· 1 000 kl 5 000 zarı dikhat;ne : büsü muvaffak olamamıştır .. · ı · ~ 1 emıyetı c ıy e 5 pamu u ve . 
artıyor. ve .derın .eşıy?r. . rine riayet, esaslı vazifelerimizden- yiin çorap tcbcrrü etmekle isbat et - Belediye Reislığınden: b) ltalya'nm da aynı zam.:uıda, Mısır'ı 

. Emnıyetı tehdıt ~dıl~edık.~e bu har: dir. Kendimizi ve yakınlarımızı, bütün mi~tir. Kendisine sonsuz teşekkürü ı - Hııldkt ve hılkınl onhıslara alt hu- istila taarruzu aynı muvaffaklyetsizliğe 
?ın dışın.?a .kalaca~~nı. ılk gundenberı vatandaşlarla birlikte düş~ınmek iht:- bir borç biliriz. susi bınok ot<rmol.>ıllerı ıle ınoıoı;iltletler uğramış, (Seydi - Berrani) de tıkanmış 
ısrarla soylıyen 1:urkıye, daha baş- yaçta ve tatminde meml~ket seviyrsi Vekıller Heyetinin 19.ll.D40 tarihli ve kalmıştır .. 
langıçta bazı tedbırler almıştır. Bu- içinde kalmak, bugün asgari bir hb:.. k H 2-14103 numnrnh karariyle 27.ıı.ıııı.o tar!- c) Alman devlet reisi. alm:ı.n milletini, 
nun siyasi ve hattS askeri mahiyette met parolasıdır. Devlet teJbirlcrine An a ro u k u k Fak Ü 1 tesi hlnd"n ltlbar..n Sl•yrtscfcrden mencdllml§· 1940 yazı için vadettiği sulha kavnıtur.ı -

l 1 d d b tir. Bu otomobil ve motosikletlerin pIA - mamı1tır ... 
0 an arını mevzuu~uzun • ışın. a ıra: yalnız bizim uymaklığımız l·~fi değil- 1 • • h d ıu~lurı ullı.ıl et 15.12.910 tarih ne kadar ç) Bunun üzerine, kendilerince daha 
kıp .A~rupa ~arb~ ~ebebıy!e ı~tısadı 1 dir. Uzak yakın her vatandaşı ıttılıu- ya ti 1 1 m tJ On 1 U 0 bch.dıycye lndc udllmlo bulunacaktır. .kolay &an<lı!tları, tngiltere'yi Aıtdeniz'dcn 
fşlerımıze verılen ıstıkametı hulasa et- mıza gelen her meselede d:vıet karar- 2 ~ İcrayı sunal otmeltte olan ve ıkovmak {HkusUnü güden yeni bir teşebbü-
mek ve bugü~ü~ icapları üzerinde ltı- ları içinde ylirUtmek bir borçtur. Dün- muvaffak Olanlar 12. ıı. 940 tar.h.nJe s yrls•f .. r mlısııadc- se girişmişlerdir .. Evela iki diktatör Bren-
aaca durmak ıstıyoruz h ı· h 1 k k d' · · sını haiz otomobıllerl b.ıluııan doktorlar ner'de buluşmuşlar ıonra dünkü mıığlUpla· · ya a va ı er mem e ete en ını sı- Ankara Hukuk fakUltesinin yatılı 

•
Avrupa ha.rbi, ilkbahara kad?r Tür- !ahla müdafaa kadar k yas.ayışını <la tal beler irin ar""ı• oldu.!U mUsabaka knzıınç vcrgtsıyle mükellef olauklarına rı Fransa'ya baıı vul'ITt1U$lar

1
: Hitler -

k ikt d t fazla tazyık eder :ı :ı ~··· ıs .. untr v sıknlarlylc belediyeye mllracaııt e- Petain miı!Akatı olmuştur... spanya'nın 
ıye ısa ıya ını sıkıca tanzim vazifesini vermiştir. BoJ imtihanı neticelenmıı:, imtihanda 55 kı · 1 H' ı F nk b" mah" tt d ğ"ld. G r i seneler· ı;- dlr k bır \' •sll:a altında ve otomobıllerı - yardımım dilenmış er; ıt er - ra o 
ır ıye e e ı ı. e ç ve rahat geçinme yerine mahrumiyet şi muvaffak olmuştur, Ktı:ı:nnnnların nln ön c11ınınıı (Dr.ı ı:- rellni yaptırdık- görlişmesl o1muıtur ... Fakat İspınya'dan 

denbcri mU.badele hacmimizde . yüzde vatandaşlar arasında bütün zorluk "~ acılarını yazıyoruz : truı sonra ıeyruııc!~r cdeb'lcc !derdir. da, Fransa'dan da, Fransn'mn sadece (i~ 
elli. yeri o~an .~erke~i ~vrupa ıle alış zahmetleri paylaşmak her zamandan Muammer Ertem, Keınnl Çetinsuy, 8 - ş hlrdc mevcut tek nnmarnlı plu - birliği) kabul ett'iine öair olan malilmat-
veng haylı guçleşmıştı ve bunda her ziyade bir yaşama şartı olmuştur Fahri Durudo.;an, hı.ı!Uı>ı Ccrı .-hoğlıl, knyı ha.vı taksi otonıob llcrl 27.11.940 gli- tıın bM'ka ba niyasi fasliyetlerdcn henüz 
hangi politik maksattan ziyade harbin Türk vatandaşına istiHlya uğratnış Salahattin Alpak, Hcfet Gönen, Ö. ı nU saat 6 dıuı 28.ll.tı40 15nnt 6 )'O. kadsr, fili bir ıey çrkmamıetır.. , 
kar§ı tarafta. mlibayaa kudretini azalt- memleketlerdeki rok acı mahruıni}'et- F r k Oral Samih Ok C h Dil· çift numnrnlı pl~ayı tıılmil taksi otomo - d) Brc:ıner miıUil:atından aonra da, fiil 

il ı tu Ancak Akde ;ı a u • ııy, 1 at blllerı 28.11.940 s.ıat 6 dıuı ertesi gllnU sa- olarak yeglhle vaki olan §ey; ltalya'nm, 
n:~ m essır 0 muş · . - !erden, ve asgari yaşama imkanını tc- gihan, Kemal Ağaoğlu, Cahit Oktcm, l at altıya ıuu.ıur olmal< ve bu suretle tek durup dururken Yıınanistıın'a bir ıece ya-
nız ın sakin ufukları hen~z ~şk~pa- min için ölUm cezasına kadar gidrn İsmail Can, llhan B:ışgl:Sz, Rasih On-/ numnrnlı:ır bir gUn ve çift numernıar bir rrsmd.an 3 saat sonra ültimatom vermesi 
z~rlara serbe.stçe yol verıyor u. ~r: sert tedbirlerden bahsetmiye mahal lüsoy, Muzaffer Akdağ, Hilmi Gi.iral. cUn ıuleınek Uzere scyrliaefer edcbllccek- olmuştu.r •.. 
hın dünya pıyasalarında kıymetlerını yoktur. Harp dışında ve fakat bizim- Nizamettin Atakan, Talat Önal, İs· ıerdlr. f ngiltere'nin Akdcniz'de.lti hakimiyeti· 
artırdığı mahsuller.imizi satmak, k:r- le aynı ikt.ısadi §artlar içinde olan kendcr Aküzüm, Lutfi Temel. Meh-1 4 -- ~7.ll.940 torlhlndrn itibaren scyrU- ni dah:ı geniş, daha yakın bir tesır •ve teh
§ılığında memleketın muhtaç oldugıı memleketlerde de mahrumiyetler \'e met Tüzüner, Hikmet Oneri, Mehmet seferden men dıtmıu ohın husust otomo - d!t altına almlk ve Mısır'd~I hareketini 
şeyleri al?1ak, mc ~f:ler uzasa bi~e. bunların tatmini şekli oldukça ağır· Oğuz, Necmettin Gider, İsmail ÖzHi, · billerl ve motosllt~eU r1 ev Yeya apartı- kolayla•tırmak ve Yunanistan'ı da kendi -
gene tanzım olunabıhyordu. Akdenız- dır. Türkiye henüz bu derecere gel· Ş k' y··k 1 K. y . Abd"l mnnlnrın lmpısı önllnde cadde ve soka.k O· !eriyle beraber hlrbe slıriıklcrnek maksat· 
d h b' bn ı · • "b d 1 ev 1 u se ' azım enıce, \1 • :>.erinde bırnkmnk yasl'ktır. larmı taııyan bu Ultin1atom, Yuruınistanm 

e ar ın ş aması tıcarı mu a e e- memiı ise bunu halkın sağ duyusuna kerim Karatcı<?. Ziya Uyanık, Ragıll ti _ nundnn bbyle yeniden taksi pltı.ka- kahramanca mukavemeti ile karşılaşmış -
nin bu yeni istikametini de güçleştir- ve hükümetin tedbirlerine borçluyuz. Tabanlı. Ömer Ellibe~, Şemsettin A- sı verllmlyecekUr. tır. 

· di. Şarkta yeni yollar aramak ve dı1a- Binaenaleyh bunu bozacak velev mah- tay, Sabahattin TUrker, Bchr.at Ak- 6 - Alakad:ırların _.yukarıdaki mndde • e) Başka bir Yesile ile de söylendiği gi-
rı ile mübadele imkanına göre tedbir- dut miktardaki gafillere karşı da va- kan. Sıtkı Yücel, İlhan Arıkan. Ceb· ıerde :-,·ıızıh hususata. riayet etmeleri ve bi, burada da mihver, iki meydan muhare. 
ler almak zaruri oldu. tandaşların milrakabe hissi, devletin - bar Sene! Remzi Tüzümkan Turan hil!'\fında hareket edenler ho.kkında ktUıu- besi dnha kaybetmiııtir. Biri fngiliz deniz 

Memlekette istihliik ve istihsali, Av- kinden evel harekete geçmelidir. Mr- Aka, Hüs~yin Kalpaklı Mü~taz Tli· nt taklbnt ynpılac!lğı nan olunur. ve hava or<lularını ve üslerini yunan de -
rupa. har~ini~ yarattığı şartlara göre 

1 
sela ihtikar la mü.cadele mevzu unda da 1 re, Hilmi Göktürk, İh~~ Semerci, Ha. Anllara Vali ve Belediye Reisi niz, hava ve kara ordularile birlikte, İtalya. 

t i h t n k ta k 1 b b nın lı:endi ellle kendi kapısının eşiğine ge. 
~ı;' ~~l~~ aye • geç~ ışın hor - ~n~n a~ın_ıız ız~ar~r yurt~a~ın u Hm Erdem, Enver (soyadı gösteril- Yaya yürüyenlerin ve nahil tirmi15 olması ... Diğeri de ltalya'nın güt-
rın a ı ı orunma anunu azır- hıssıne ıatınat etmııtır. Kendıııne sa- memiştir) Bedri Dündar, Sait Bilrriç. vmntalarınrn nazQrı dikkatine tüğü maksadı istihsal edememekle kalını-

landı. Bu sırada Akdeniz yolu açıktı tılan ~eyler için fatura istemek ve bu- Fevzi Yay' la, Kamil Araun Ke~al yarak YWlanı·~tan'a u··ıtı'matom vemı-·'en 
b 1 ı h Ü be 1 da • ., ' Belediye Rci:ı;liğinden: " ""' 

ve harp aş ıya 1 en z ş ay 0 muş- nu satıcı kı mübayaa faturasiyle , Güven, Sadık Toycan, Memduh To· ı _ Işıkları söndUrrne tatbikatı dola· evelkl daha müsait vaziyetini de tamamen 
tu. Halka külfetleri ancak lüzumu de- karşılqtırıp kar ve umumi masraf ker, Nevzat Akın, İbrahim Akınsal A. yıslyle bUtlln nıı.ktı vl\81taıan gUnıptan kaybet.mit bulunması ... 
recesinde yüklemek, vakti gelmedikçe nisbetinin fiyat .murakabe komisyon- Rıza Turgut. ' ltlbarcn oehlr içinde azamı (30> kllomet- f) Bunun llk net1ceıerı, cnatnf6"ster-
onu fuzuli kayıtlarla bağlamamak larınca tayin edilen hadler içinde o- re sUrııtıe se)TUS'.:'fcr edebileceklerdir. mekte ıecikmem!ştir .• İlk netice: İtalya • 
halkçı hükümetin şiarı olduğundan Jup olmadığını ölsmek vatandaşa tanı- 2 - Soııt 20 den soura korna çal'l.nma- yunan harbinin daha ilk il~ haftası içinde 
Milli Korunma kanunundaki ıelihi· nan haklardandır. İhtikardan şikivet Edirne kurtUIUJUnUn 18 İnci mnsı hakkındaki memnuniyet kaldırılmış· ingiliz hava kuvctlerinlıı cesur yunan or-

t ""akil t 1 b tte s nra dn dusunun yar<lımma koşması olmuewr. yetler adım adım ve zaruretler nisbe
tinde kullanıldı, Kanunun bqlıca he
defi, şunlardı: 1 - Dışarıdan gelen 
malların halkça tedarikini kolaylaştır
mak yani ihtikıtr veya lilzumsuz ihti
yat şeklindeki muzir cereyanları ön
lemek. 2 - Mahsullerimizin kıymet· 
lerinl koruyarak ihracı çarelerini bul
mak. Bu iki ana hedef, kanunun ha
zırlandığı zamana nazaran bugün daha 
geniı ve daha sert bir çalııma iste
mektedir. Şehir ve kasabalarımızda 
ıııkları söndilrme hazırlıkları içinde
yiz, yurdun mUhim bir kısmında da 

rft idare ilftn ettik. Mutlaka bir har· 

yerine bize verilen bu hakkı ır. " vası a nn u san n o 

rd .. ·· " '" h ( k fi d lUzum ve ıı:nruret hııllndıı kıea' faaılıılarlıı Yunan ordusunun ilk 'ance mildafan'Sını, 
ve nihayet bunun bir de vazife mahi- yı onumunu eyecan a u a i sonra mukabil taarruzunu kolaylaştmnııı-
yeti oldugy unu hatırlamak ve biribi:i- çntablleceklerd!r. 

Edirne, ZS (Telefonla) - Edirne'nin s - Iııklar kıırartıldıktan sonra ya)'& !ardır •.. Bu fin İtalya ordusu, yunan top-
mize hatırlatmak memleket için daha kurtuluşunun on 1eki:rinci yıldönümü. ha- yllrUyenlcrln hertıangl bir ktıza)'a maruz raiından tamamen kovulmuş buluruna.kta 
faydalıdır. vanın yağışh olmasına rafmen parlak bir kalmamala.rı ıcın yaya kaldırımlarından ve muharebe halli yunanlılnrm lehinde de

İhtiyaçlarımızın tatmin güçlüğü da- surette kutlanmıttır. Bu milnaaebetlt An- yürlimelerı mecburidir. Caddenin bir tara· vam etmektedir. O kadar ki bu gidi&, İtal
ha çok ithal!t mallarına aittir. Ve yol- kara'dan mebuslardan milteşekkil kalaba· tından diğer tarafına ş-eçmek için dikkat· ya'yı Arnavutluğu tahliyeye k.3.dar vardı
ların darlaştığı devrede nihayet hal- Irk bir heyetle E<lirne köylerinden ve 11 olmak ve tercihan beyş.zltl boyanmıı racağa benziyor. 

T k • ht l'f ı · d b" k ıcrd k ı" d İkinci mühim bir netice: İngiliz Ak -kın feragat ve devlet tedbirlerine ria- ra ya nm mu e 1 yer erın en ır ço yer en seçme .. zım ır. 
yurttaılar da E~irne'ye ielerek edirneli· 4 - Yukankl maddelerde yazılı husu· deniz donanmasına mensup deniz tayya-

yet hissine dayanılacaktır. İhracat iş- lerin ıevinçlerine lttirik etmlt bulunu • ae.ta riayet etmiyenler cezalandırılacak. relerinin, (Taranto) limanındaki italyan 
!erimize gelince hilkümet, mahsulleri- yorlardı. Merasime 1ıtiklll marıiyle ba~· tır. l <lonamn3sına hlicum ederek 3 zırhlı 2 kru· 
mizin kıymetlerini muhafaza lçin bir- landı. Muallim B. Sadrk Durusal çok he • Ankara vali ve Belediye Reiıi vazör ve 2 muavin .uuvazörü ıığrr suret-
çok kararlar almış olup vatandaş • yecanlı ıilııi ile B, S:ıban Taıkm da btltün te yaralanmaları olmuştur .. ki bu kuvet 
tan bunların neticesine sekinetıe in - e<lirnelilerin duygulan na tercüman olan . Ac 

1 
b 

1
• r 

0 
•• 1 u·. m artrit hiç olmaZl!a bir kaç ay için muhare· 

tizar etmesini istemektedir. canlı hitabeslyl~ E<iirrıe'nin tilrkün ıeref- be kuveti olmaktan çıkmıttrr. Buna daha 
li tarihindeki yüksek ehemiyetini belirt - evel Akdeniz'de batırılan ve haura uğ -
mİ1itir. On binlerce dinleyeni coşturan bu ratılan 2 kr\lvazör, g destroyer ?2 denizal-

ç A G ... R 1 E 'd c H p aözJerdcn aonra belediye önilnde kahra • Bolu mebusu Dr. Emin tıyı da ilfi.ve edersek: İtalyan donanması. rzincan a . . . man ukerlerimizle, mekteplllerimlzln, nm be, ayltk zayiatı 3 zrrlıh, 6 kruvuör, 
x Millt Mildafaa Encümeni 26-xı- halk teşeklcüllerlmlzin, ıporcu ıençlerln Cemal Suda vefat etti 9 destroyer ve zı c'cn: .. altı olur .. 

940 gtinil Grup içtimaından sonra kaza kongreleri htlrak etti~i muazzam bir ıeçit r~mi ••• 

1 kt yapılmıı ve halk kahraman ordumuzu he- Bolu Mebusu Dr. B. Emin Cemal .tı.mdı' 1talya'nm yunanlılardan uğradı-op anaca ır. • . ı Erzincan, 24 (Hususi) - Kemah, :;; 
X N f E il b il t 10 yecanla alkrşlamıutır. Suda İstanbulda vefat etm1°Rtı·r. Bay k b'l d a ıa ne menı ug n saa Ilıç, Kemaliye ve Tercan kaz:alarında :r cı ve uğramakta olduğu mu a ı arbe ile 

ı k Geçit resminden 10nra Ebed[ Şef Ata- Emı'n Cemal Suda 1877 yılında Han- o · d · ·1· h k 1 top.anaca tır.. . . c. H. P. kongreleri toplanmııtır. Bu 1 1 ( trant) lımanın a Jngı ız ava uvet eri-
x Z t E U b U C H P tilrk'ün anıtına ıidilerek çe cnk er konul· yada doğmuı::tur. Askeri tıbı"ye mezu· · d .: b d h ıı ~ ı· ·ı. 

ıraa nt menı ug n . . • suretle Erzincan vilayeti kaza kong- :ı nın vuıc u.u u e ıet yu.mru"un po ıtır. 
· t' da t l k mu:s ve yurdun bilyUk kurtarı<:ısınm mane- nu olan mumaı"leyh fransızca, rumca ·ile uht 1 t• ı · ı rup ıç ımaın n sonra op anaca - relerlni bitirmiş olmaktadır. Kongre- ve stro.teJ m eme ne ıce erı ne o a . 

vt huzurunda bir ihtiram vakfesi yapıl • bı'tı·yordu. Binbaoıtılıktan ı'stı"fa ederek b'li 1 
ır. lerde kaza hükümet erkanı ve halk· K 0 :r ı r .. 

X Devlet memurları aylıklarının tan birçok dinleyici bulunmuştur. mıştır. - adri tuz. serbest hekimliğe ba,ıamış, ikinci dev- ı. Politfilc ve moral bakımdan : 
evhit ve teaddülUne dair olan 3656 Toplantılarda çok canlı ve alakah kaza kongrelerinde parti milfettiti. rede mebusluğa ıeçilmi§tir. O za- a) Evela bu iki muvazi zaferden mihve-
ayılı kanuna ek kanun l!yihasını mü· mlinakaşalar olmuş ve faydalı dilek- j miz Balıkesir mebusu Muzaffer Ak· mandanberi mebuı bulunmakta idi. Ke rin adet ve silli.h üstiinHltü dehı;etinin 

kere eden muvakkat encümen bu - ler tesbit edilmiştir. Vilayetin bütün pınar hazır bulunmuıtur. derli ailesine baısağı dileriz. ezici olduğu ve buna boyun eğmekten baş-
ün saat onda toplanacak~ır. 

:X JJivanı l\ıluhasebat Encümeni 27- lllllllllllllllllİllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
ı-1940 çarşamba günü (10) da topla
acaktır. 

ızilay Umumi Merkez 
eyetinin dünkü içtimaı 

Dün Kızılay umumi merkezinde iç
cdcn merkezi umumi heyeti, ah 

li hazıranın zaruri gordüğti bir ta·' 
meseleler hakkında kararlar itti· 

z eylemiş ve ahvalı sıhıyesinden do· 
ı vazife.,inden ıstifa eden Çorum 
busu ve Kızılay umumi müfettişi 

ktor B. Mustafa Cantekin'in yerine 
s nizamnamesinin maddei mahsusa
daki ahkama tevfikan Erzincan me 
u Eczacı B. Salih Başotaç ve keza 
i vazifesi icabı vazifesine devam 
miyeceı;ini bildirerek istifasını 

deren Ordu mebusu ve C. H. Par
Erzurum müfettişi doktor B. Veh
emir'den inhilal eden heyeti idare 

lığı ile vezne mUrakipliğine de 
kezi umumi fiz~sından Ziraat vele!. 
müşavirlerinden doktor B. Cevat 
erman ittifakla intihap edilmiJ· 
ir. (a.a.) 

Tarihten bir yaprak 
Tarihi Cevdet, Osmanlı tarıhinin 

karanlık günlerinden birini şöyle 

tasvir eder : 
" ... İstanbul'da acıyı tatmamış ve 

germü serdi ruzgan tecrübe tmemıı 
çelebiler, habbeyi kubbe ve katreyi 
derya ederek iğzamı umura ve mü
baligai namahsura mail, yekdiğerc 

zıt ve muhalif türlü türlü itikat ve 
efara kail lafazanlar pek çok oldu· 
ğundan o makulcler köşe baılarında 
küme küme toplanıp ve ağız ağza 

verip bir takım karııık rilyalara 
benzer evhamü hayalat ile yekdiğeri 
tevhiş ederek öyle bir acip hali hay
retli dehşete düştüler ki ol ıebi 
bül'accpte İstanbul'un hali ruıi kı· 
yametten bir nümune idi...., 

Bu telaş manzarası, lstanbul'a 
bir yabancı donanmanın gelip de· 
mir/ediği bir zamanda g~rülayor. 

O vakit dost bir .elfr, %amanın 
hariciye nazın demek olan R~is 
el endi ye aynen ııu sözleri söylmiı
tJ: 

'#AN l~l IL7'R 
-~-__..._,__ 

"Böyle beı, on gemiye bir payı
tahtı teslfm etmek ne demektir? 
Bundan sonra devleti aliyye istikııı 
ve tamamiyeti mülk sı5zünü ne yüz
le lisana alabilir? Bu donanmada 
asker yok ki karaya döküp de mem
leketi zaptetsin. Yalnız Sarayburnu. 
na kili top koysanız onu harap ede
bilirsiniz. Onların tehlikesi aizden 
ziyadedir. Zira hem sizin ateıinfz. 
den korkarlar ve hem de sudan rOz
glrdan ve karaya diişmekten sakı· 
nırlar. Bunlar kendilerine müsait 
olup da $izin ateşinize dahi galebe 
etseler ne yapabilirler? Nihayet ls
tanbul'un birkaç mahallesini yakıp 
giderler. lstanbul'da bu kadar yan
gınlar oluyor. Farzediniz ki bu ke· 
re de bir büyük harik vukua gelmf~ 
olsun. Yanan yerler gene yapılır. 
Llkin namusu devlet e~asından yı
kılırsa sonra yapılamn .• 

Selirin dediği yapılmıı ve gelen 
donanma, oradan çekilmeğe mcbur 
edilmiştir. 

l~[nde yaıadığımıı: tehdit, saldır· 
gsrnık devrinde sinen milletlerin 
neler kaybettiğini, ıahlanan millet· 
!erin neler kazandığını giJrüyoruz. 
Bu sıraLla tarihin bir sayfasını nak
lediverdik. Esasen tarih, biraz da. 
ders ve ibret almak maksadiyle o
kunmaz mı? 

ln•anca zayiat I 

Hafızaları çok kuvetl/ okurlarım
dan korktuğum için söylüyorum: 
galiba, bir defa daha yazmııtım. Şu 
hava hücumlarını bildiren resmt ve 
hususi tebliğlerde geçen "Jnıanca 

zayiat,. terkibini her okudukça. ya· 
hut her duydukça blra:ı durur, dü
fDDtJrlJm. 

"insanca zayiat olmomt§tır/,. Bu 
cümle, atılan bombaların hiç bir in· 
sanı 1Jldl1rmediği manasını ifade et-
mek ister ama, ben, bazı müdafaasız 
~ehirlere ve köylere yapılan hücum
larda birçok insan da ölse gene bu 
terkibi kullanmağa taraftarım. 

Günkü, gerçekten bu zayiat, hiç 
bir bakımdan "insanca,, sayılama%. 

*** 
Tenkit! 

A.merika'nın meşhur münekkid; 
Miss Dorothy, yazdığı bir makale
de A.merika'nın lngiltere'ye yaptığı 
yardımlarla A.merika'nın müdafaa 
hazırlıklarından bahsetmi~, bunla
rın asla ki.fi olmadığını söylemi§. 

Zamane, edebiyat münekkitlerini 
siyaset sahasında da tenkit yazma
ya mı sevkediyor? 

Bizim münekkitlerin, bilhassa bir 
tanesinin kulakları çınlasın/ 

T. 1. 

Üsküdar - Kodıkö 

tramvay şirketi 

tasfiye ediliyor 
İstanbul, 25 (Telefonla) - -.: 

meclisinin bugünkü toplant1sı 
Kadıköy halk tramvaylarının tas 
vaziyeti konuşuldu. Mer.lise ve 
rapora göre sirketin er ki hiEseda 
nndan. Vakıflar idaresi tramvay 
resinden alacağı olan 4fj8 bin 1i 
200 bin liraya, İş Bankası 320 bin 
yı 200 bin liraya, elektrik şirketi 
264 bin liravı vüz bin lirava indi 
ler ve bu paraların uzun va.deleri 
denmesini kabul etmis1crdir. 

iki fırıncının marifeti 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Beşi 
semtinde iki fırıncının aldıkları 
lan civar kaı:alara r.öndercrek sat 
ları ve bu yüzden Beşiktaş semti 
halka ekmek sıkıntısı çektirdikleri 
lediye tarafından haber alınmış, t 
kikat y:ıpılarak ikisi de adliyeye 
rilmiştir. 

ka çare olmadığı propagandasiyle sa 
mis olan yakın ve uzak millet ve m 
ketlerin mılli takat ve kudretlerine o 
itiınatlannı yükseltici ve inde edici 
tesir "yaptığına hiç !iilphe yoktur .. 

b) Sonra mihverle işbirliğini esns it 
barlyle kabul etmiş fakat iU veya bu 
kilde tatbi:kat.a geçmekte henüz çok m 
tereddit olan Mareşal Pctain'i, fran 
milletini dünkü müt-tcfüi olan İngiltere 
müttefikleri aleyhinde, mihverle bcnıb 
faal bir işbirliği yapmeya ı;evkedebllm 

ve fransız donanm:ı.sı ile hava kuvetleri 
mihverin emrine hazır tutabilmek husus 
lanndıı çok dilşümfürae yeridlr.-

c) Bundan başka Franko İspanyasını d 
kendi istikbalini mlhverlttkinc bağ 

Uç yıllık dahili botu~run yara ve ber 
!erini 63rm:ı.kla ve milletini doyurmak 
di~esiyle didiımıekte olan mamlckoti 
yeni ve yarmı şüpheli bir badireye aok 
ma:k veya (Tanca) yı tahkime yeltemn 
hususlarında :Franko'yu derin derin dilıü 
dürse gerektir ... 

ç) Diğer taraftan İngiltere ve mütte 
filderıi ve dostları cfkllrıumumiyesind 

İnıriltere ve ıplitteHklerinin hti za.forin 
olan inan ve itlmatl:ırmı çok arttırıcı v 
yardımlarını te~ik edici bir tesir yaptı 
ğı da a:tikir<hr .. 

II. StrateJlk bakım.dan : 
a) Şimdiye kadarki resml tebliğlere g 

re, İtalyan donanması ıi.mdiye kadar z:ı 
lılarmın % 50 sini, kruvazörlerinin % 30 
unu muhriplcrinin % 15 ini ve dcnlzaltııa.. 
rının da % 20 sini kaybetmiş vaziyettedir. 
En mUhimmi donanmanm temeli ve bel • 
kemiği olan zırhlı kayıbıdır._ 

Bu vaziyete göre, frnnsız donıınmasr 

elden ı;ıktıktruı sonra İngiltere aleyhin.de 
az ı;ok sarsılmış olan Akdeniz muvazenesi 
~v~ :'l'.enidı:n :vrnru- cr-1m.1. 
ve hattA geç.mlı;tlr bile.- CünkU İn&iltere, 
~sen h~kim oldu~u Akden.1z'de, kendi 
donanmasından, italyan doııamnaama kay.o 
bcttirdlği adet ve nlsbette gemi ayırıp is
tediği yerde lstedlğl maksat için kullan • 
mak kudretini kazannu~ demektir ... Yatnıs 
bu kadar da değil_ Uı; haftadan beri, in • 
gıiliz Akdenlıı: donanması, yunan donanma
sı ile (1 kruvazör, 12 destroyer, g torpi • 
do ve 15 denizaltı ile) de takviye ed!lmlı 

oluğuna göre, yunan dona.nmruınıa muadil. 
ayrıca bir deniz kuvctini de, gene lstcdlfl 
yerde, istediği ma~atttı kullanmak fmltl· 
nmı bulm115 demektir. 

b) Bun.dan başka bu vaziyet neticesi o
larak artık 1 talya'nm Libya'daıki ordusu ile 
muvasalası bu hadiselere gelinceye k:ıdarr 
ki vaziyete nisbetlc çok daha güçleı;n)iştı;r,. 

c) halya'nn\ Arnavutluk ile olan deniz 
yolu da, çok zor bir duruııu girmiftlr,. 

Artık İtalya'dan terek Libya'ya, gerek 
Arnavutlufa, yeni kuvetler getiıilme5' ve 
oralardaki kuvetlerin yiyecek, giyecek, 
ı;ilih, teçhizat, malzeme ve müh!ıt'.:mat ib
tiyaçlarının muntazaman yetİitirilebilmcsl 
keyfiyetleri, çok zor ve tehlikeli b!r hal 
almıştır ... 

Meseli Adr1yatik denizinin ~ dar yo
ri olan (Otrant) boğazı bile, Mnnıı denf
~inin en dar yeri olan (Padokale) boğa • 
zımn iki misli derecsinde geniştir_ Bu se
beple bunwı bir yakasından öte yaaksına 
ge911ıek İngiltere ve ywt.!U1 hava v~ deniz 
4tuvetleri kar1jısında, Ma.nş't:ın geçme&: 
te~bbU11ünden daha uzun silrer ve daha 
çok tehUkeye maruz kalır •.. 

Nlteklın böyle bir vaziyot kRrşısında, 

denize hiklm olan İngiltere bile, (Nor -
veç) e çıkardığı kuvetlerini geri almak 
mecburiyetinde kalmı$tı." 

**• . 
Bütün bunlar çok mühim kati zafer 

amilleridir, ki şimdi İngiltere ve mütte • 
fiklerirıin kefesinde yer almış bulwıuyor .. 

İşte bugün, mihveri, sağa, sola, bırdil
ziye çırpındıran, ve bocalattmın şey do 
budur." 

**• 
Bize çelince; 
Emniyet bölçenıi:ı:ln kinde, Bıılkanların 

garp çevresinde, dostumuz ve komşll!nuı 
Elen \ilkesinde tutuşan yan&ınm, yerinde 
söndilrülemc."llesi veya bu yangı .ın kıvıl • 
cnnlarının Balkanların bao:ka böl'!eler'ni 
de tutuşturabllmesl ihtimalleri önür.deyiz •.. 
Buna karşı, hiç bir hazırlıC-ı kafi cörmiyen 
bir titizlik ve uyanıklık ile "ordu ve mil
let" tek bir vücut gibi, BUyilk Milli Şef'in 
etrafında milli birli:k cepbcm!zi kunnuş, 

adet ve silah UstUnlUğil ne derecede olursa 
olsun hiç bir dUşmanın aşamıyac:ığı kadar 
kuvotli; kor'kutucu, veya aldatıcı ve gev -
Şetici, veya ayırıcı maksatlar t:ıl. 'p eden 
hiç bir propagan.danm gedik açamıyacafı 
kadar kudretli olan bu milli birlik c-cphe
alnde, herhangi bir tecavüz ve baskın ih -
tlmaline karşı koymak lçin gözlerimiz ka
ra, deniz ve h:ı.va ımırlamnıza d'kili: el· 
lerimlz ka'bza.da: parmaklarımız tetlkıte 
punda huır bekliyoruz.. 



c;şM·;ou;·i"~'~'! 1 Dünyanın en 
............................................ -' 

Mihver devletleri ve Balkanlar pahalı harbi 
1939 harbi çrktığr zaman, mih-

Harp . . 
ıçın 

"';r devletlerinin Balkan devletle
)1ne verdiıkleri nasihat, bitaraflık
t-a.rını muhafaza ebnelerinden iıba-
etti. Mihver, Balkan meselesinde • 
!d~nız bir endişe duyduğunu ifade lngiltere günde dokuz 
h 1Yordu: Balkan devletlerinden 
erhangisinin, lngiltereye ve Fran- mifyon Sterlin harcıyor 
~Ya uyup da harp macerasma sü
~Jerunesi. Almanlar, İngiltere ve 
h ransaya, Balkan devle) terinin sul-
lUıa ve huzuruna göz koymu§, 

?~ları Avrupa harbine sürüklemek 
~ın boyuna entrika çevirir devlet
~r1 Vaziyetinde gösteriyorlardr. ln
iı tere'ye uymayıp da bitaraflrkla
~nı nıuhafaza ettikleri takdirde 

alkan devletleri sulh içinde ya~ı-
l>acaklardı. 

Almanya, lngiltere'yi garpte 
1i4ğlup edeceğini ümit ettikçe, 

•ikan devletlerine karşı bu sulh 
l>.0litikaaı da devam etti. Çünkü 
~:rııdi anla~ılryor ki, Almanya garp
-a lngiltet"e'ye kar~r muharebeyi 
a.zandığı ta:kdirde, farkta döğüş. 

}eğe lüzum kalmaksızm, gayesini 
~de edeceğini ümit ediyordu. Fa
lı at lngiltere'ye kar§ı açılan hava 
t•ıt~i, netice .vermeyince, politika 
~bıyelerini deği~tirdiler. Yeni bir 

t tzaın kurmak bahanesiyle, lngil
et-e'ye karfI Avrupa devletlerinin 
lokunu teşkil ebneğe karar verdi
~. Ve bu nizama ittiraıke Balkan 

devletlerini de davet ettiler. Bal· 
an devletleri yeni nizama iki se

le ~tirak edemezlerı 
1 - Evela yeni nizama ittirak 

endi istiklalleri bakımından mah-
1.lrludur. İstiklalinden mahrum kal
!ktan aonra böyle bir nizama İ§ti· 
ak eden devletler görülmüttür: 
• nıanya ve Slovakya gibi. Fakat 
ır devletin, müstakil iken yeni ni
.iltn kombinezonuna ittirftk ettiği 
11hdiye kadar görülmemiştir. 

2 - İkincisi yeni nizama bu sı
a.da İ§tir8.k ebnek, İngiltere ile 

ver devletleri l\rasındaki mu
. ıırebeye müdahale etmek demek
ı-... Halbuki •Balkan devletleri, 
939 eylülündenberi, muharebeye 
§tirak etmek istemedikler.ini gös
ernıitlerdir. Almanya'nın da son 
arnanlara kadar bu devletlere 
a.vsiye ettiği politika bundan i'ba

ti. Eğer Almanya, lngiltere'yi 
ağlup etmek isterse, bunu kendi 

llvetiyle yapmalıdır. Küçük ve za
t! Balkan memleketlerini bu gaye 
grunda alet olarak kullanmak is
~eai, Almanya gibi büyiik ve 
udrctli bir devlete yakışmaz. 
Bununla beraber, mihver devlet

erinin, muharebeyi Balkan yanm· 
IUına yay.ına.ktan da ça.kin.ıniye

eklerine delalet eden bazı emare
er belirmektedir. Esasen harp, tinı 
iden yayılmı~ demektir. Gerçi Al

nya, Romanya'yı bir manevra 
e nüfuzu altına almış bulunuyor. 
onıanya, sağdan ve soldan yapı • 
n hücumlar kar§mnda ve bir 
•~kınlık anında kendisini mihvere 
eslim etmiıtir. Fakat kan dökül -
eden baıarıldr diye bu netice Ro
anya için daha az felaketli olma
ıştrr. 

Diğer taraftan aynı manevra i1e 
unanistan'ı avlamak için ltalya 
rafından girişilen teşebbüs, Bat-
anları kana boyamıştır. Gerçi 1-
lya bu te§ebbüsünün daha ağır 
ezasını kendisi çekmektedir. Yu
anistan'ı Romanya gibi, tehdide 
ola getiremeyince, hiç de hazır-

lı olmadığı ve hazırlıklı olsa da 
ll§aramıyacağı anlaşılan bir harp 
e karşılaşmı§hr. Bunun neticesin
e ltalya'nrn prestiji sarsılmış, do

Londra, 25 a.a. - Bugün Glascow
da bir nutuk söyliyen maliye nazırı 
Sir Kingsley Wood ezcümle demiş
tir ki: 
"- Bugünkü harp, dünyanın gör

düğü harplerin en pahalısıdır. İkin
ci harp yılının ilk 77 günü zarfında, 
harp için günde 9 milyon ingiliz li
rası harcanmıştır. 

Silfilılar, fazlalaşmıştır ve gittik
çe daha mutedil ve daha pahalı bir 
hal almaktadır. Bugün bir tayyare, 
1918 dekinden yedi misli daha fazla
ya malolmaktadır. İtalyanların ken· 
di aleyhlerine olarak tecrübe etmiş 
bulundukları gibi aşağı kalite bir 
tayyareye harcanan para ise israftır. 

Bir ~aliye nazı.rının vazifesi, harp 
için lüzumlu masrafların önüne geç
mek değil, fakat israf olmamasına 
nezaret eylemektir. 

Vergi ve rüsum, şimdiden çok bü
yük nispetlere çıkmıştır. Fakat bu, 
harbin bütün masraflarına kafi de -
ğildir. Varidat ve masraflar arasın
daki boşluğun vergi ve rüsumdan 
r;ayri vasıtalarla kapatılması lazım
dır. Heyeti umumiyesi itibariyle bu 
boşluğun, iktısat yapacak ve hükü -
m~te ~rç para verecek olan ingiliz 
mılletı tarafından kapatılması icabey 
~emektedir. Harp iktısadi savaşının 
ılk senesi nihayete ermiştir ve bu 
savaş neticesinde 47 5 milyon ingiliz 
liralık bir meblağa varıldığı sanıl
maktadır ki bu meblağ, istihdaf edi
len meblağı teşkil etmekte idi. 

Bundan başka, yüzde 3 faizli 300 
milyon ingiliz liralık bir harp istik
razı çıkarılmış ve beş aycla yüzde 2,5 
faizli milll müdafaa bonoları satısın
dan 344 milyon İngiliz lirası elde e
dilmiştir. Nihayet, 23 milyon ingiliz 
lirası da hazineye faizsiz olarak borç 
verilmiştir. Bu gibi muhtelif suret
lerle son 12 ay zarfında 1 milyar 140 
milyon İngiliz lirası toplanmıştır." 

Maliye nazırı sözlerini şu suretle 
bitirmiştir: 
"- Birçok şeylerden dolayı mem

nun ve minnettar olmamız Hizımdır. 
Karşımızda yapılması lazımgelen çok 
büyük bir gayn;t vardır ve bu gay
rette mali kaynaklarımızın hepsini 
idame etmemiz ve kullanmamız la -
zımdır. Çünkü bunlar, zafer için biz
zat ordu kuvetleri kadar esaslıdır." 

Slovak Başvekili 

Berlin'den ayrıldı 
Berlin, 25 a.a. - B. Hitler, yeni 

ba~vekalet dairesinde doktor Tuka
yı kabul etmiştir. Görüşme eımasın~ 
da B. von Ribbentrop da bulunmuş
tur. 

B. HeH, bu sabah Slovakya Baıve
kili ve Hariciye Nazırı doktor Tu. 
ka'yı kabul etmiştir. 

Slovakya Başvekili ve hariciye na
zırı B. Tuka iki giln kaldıktan sonra 
bugün Berlin'den ayrılmıştır. 

İstasyonda hariciye nazırı von 
Ribbentrop, mareı1al Keitel ve diğer 
birçok zevat tarafından uğurlanmış
tır. 

anmasının bir kısmı İngilizler ta- zalanmış bir "ebedi dostluk'' misa
afından tahrip edi)mi·ıtir. ltalyıı kiyle bağlı bulunduğuna göre, bul
ugün bir ay eveliısine nazaran, da- gar meclisinde sarfedilen sözler, 
a zayıf ve daha cılız bir manzara Yugoslav efkarıumumiyeııinde de. 
rzetmektedir. Binnetice Alman- rin bir iğbirar husule getirmiştir. 
a'nın hakim nüfuzu daha ziyade . 
uvetleruniştir. Artık mihver dev- Fak~t alman ve ıtalyan r:a?yola.: 
tlcri arasında "ortaklık" bahis rı ve ajansları, bulgar meclısındekı 
cvzuu değil, ltalya, mihver için· ı miizakerel.~r Yıtgoslavya'ya kar§t 

e büyük bir Romanya vaziyetine yapılan hucumlarından ba~~eder-
irmek yolundadır. Eğer ltalya'nın ken, .Mos.kova rc:-dyosu da muzake
aşma gelenler, Balkanların diğer rele;ıın başka hır saf~ası hakkm
emleketlcrini harpten kurtara- da 1~.ahat .vermektedır. Moskov~
ilmiş olsaydı, kimse ltalya'ya mer- Yı_t: go~e, bı~çok meb~slar da h~· 
amet etmiyeceği gibi, Yunanista- kume~ı~ mıh~ere ~ogru temayul 
ın fedakarlığı da yerinde yapıl· e.tmes~nı tenlut etm.ışler ve Bulga-
ış olacaktı. Fakat vaziıyet öyle rıstan a, Balka.nl.ard.a. sulhun ko
örünnıüyor. Alman hariciyesinin runması g~~esını ıstı_!ıdaf eden 
kirlerine tercüman olan "Politişe Sov~et polıt;kas~a bagh kalmaııu~ı 

e Diplomatiıe Koi·espondans", Yu- t~vdsıyı:- etmı~.lerdır. Bulgar meclı
anistan'a kar§ı tehdit savurarak, s~ e 1 muzakerelcr haıkkında 
iman müdahnlesine iyma etmekte· mıhver radyoları ve Moskova rad • 
. u·· ı b" .. d h 1 b h' yosu tarafından verilen bu malii-
ır. oy e ır mu a ıı e a ıs mev- t B 1 • t 'd b" f'k" "h .1 ... uu olduğu zaman iki devletin va· ma ' u gar.us an a ır ı ır ı tı a• 
· · eh · k ' d B ı fı mevcut oldu&unu tebarüz ettir -
ıyetı emıyet espe er: u ga- d·-· "b" S ti s· r-· 'l "h 
'stan'm ve Yugoıslavya'nın. Al- ıgı gı 1• f'?e er ır ıgı ı e 1?:1' •. -

k b 'k" d 1 · ver devletlerı arasında da goruş 
anya anca u J •ı ev etm top- b" r-· l d - d )Al t k 
klarmdan geçerek ltalya'ya Ar - ~r ıgı 0 ma ıgma e a e etme te-

tl k't d d b ı bTr dır. Bu tartlar altında Roma radyo· 
avu.k~ d alytard ım ah u udna bı ı : sunun bulgar Başvekili tarafından 
er ı ı eve e on eş ay an erı l k . · ı h f - Almanya'ya yapı aca aeyahatın 
ıtarafhk arını mu a aza. etmege h b . . kt .. t rd" - · · t" 

· kA ·· ·· ·· ı d V y a ennı verme e gos e ıgı ıs ı-
zım ar gorunuyor ar ı. e u- ı Al l l , i • d" t .. _.. k 
oslavya'nın vaziyetinde herhangi ca • ta yanın.'. ç.ıne uş ugu ~ı. -
· d -· "ki'- d IAI t d k mazdan kendııını kurtarmak ıçın 
ır egışı ıge e a e e ece ema- . , d ~ 

mevcut değildir. Diğer taraftan Bl!lganstan 1 yar nnına çagırması 
ulgaristan'ın vaziyeti daha §Üp • manasına alınmalıdır. 
elf görünüyor. Bulgar kıralı Boriıı, Fakat Balkanlar tekin bir mmta
eçen hafta Almanya'ya giderek ka değildir. Ve 1914 hal"bi de gös
ay Hiıtler'le görüşmüştü. Fakat terdiği gibi, buraya sirayet eden 
ulgar millet meclisinde bu görüş- harp ateşi çok çabuk etrafa yayılır 
eyi takip eden hararetli bir mü - ve beklenmedik siyasi karışrkhkla -

akere kıral Boris'in seyahatinden rm çıkmasına sebep olur. Gerçi ltal
aha manalıdır. Çünkü bu müza- ya için vaziyet, her türlü kanşrklı
erede ba::ı mebuslar tarafından ğı göze alacak derecede fenadır. 
ugoslııvya'ya kar§ı şiddetli hü- Fakat acaba Almanya için de va

umlar yapılmıştır. Bulgaristan ziyet bu derece fena mıdır? 
ugoslavyaya 1937 senesinde im· A. Ş. ESMER 

j Balkanlarda 
harp tehlikesini 
tahdit etmek 

(Başı I. inci sayfada) 

emniyet bölgesinde ihtilatları men
etınek" sjyasetine sadık kalmakta
dır. 
Komşu Bulgaristan'ın bitaraflık 

ve sulh siyasetıinin devamını İıati
yen tabsi'Yetleri, gerek memlekete, 
gerek Balkanlar menfaatine en 
doğru yolu takip etmektedirler. 
Yunan tecavüzü, ağır bir hata ol
muştur. Bulgaristan, bu hatayı, ne
ticeleri hesap edilmez bir facia ha
line getirecek olan yeni ihtilatlara. 
meydan vermemek için müessir va
zife gÖ\'ecek bir mevkidedir. BaJ; 
kanları:ı geri kısmında sulh df>_ 
vam etmelidir. Türkiye'nin bun
dan ba&ka hiç bir arzusu yok
tur. Eğer bu sulh ile alakadar 
küçii.k büyük devletler de aynı 
menfaati takdir edeçek olurlar
sa., insaniyeti zaten kafi derece 
muztarip ve medeniyeti lüzumun
dan fazla tahrip eden meşum afet, 
harbin neticesine tesir etmiyecek, 
ancak harabeler ·ve kurbanlar ye
kununu arttıracak olan yeni sirayet 
sahaları bulmaktan menedilmi~ 
olur. 

Falih Rılkı ATAY 

t gal alflndaki 
f ransa' da sabotaj 

harekefi artıyor 
(Başı ı. inci sayfada) 

mektedir . 

lng:ltere lehinde nümayişler 
Londra; 25. a.a. - Hür fransız ajansı -

nın bildirdiğine göre, cenubi Afrika gaıe· 
tclerinden bir çoğunun Fransa'da.ki muha· 
biri bulunan Bayan Koueher, yaptığı bir 
ropörtajda, Paris'te cereyan eden İngiliz 
leh<ları nümayişleri nakletmektedir. 

Almanh.r tarafın<lan ingiliz tayyareleri
nin " barbarca usulleri .. diye tavsi r edile
rek, "Champs Elys~es., de bir slnP-mada 
Berlin'in ingillz hava kuvetlerl tarafından 
bombardımanı Filmi gösterilmiştir. Halk 
her bombanın infilakmı hararetle alkııla· 

tnıştır. 

Ayni sinemada " Tipperay ,. şarkısını 
söyliyerek yiirliyen İngiliz a&kerlerini gös
teren diğer film lrae edilmiştir. Seyirciler 
ayağa kf.lkarak, ayni havayı tekrar etmiş 
ve ıslıkla tempo tutmuştur. Bu hava geçen 
umumi harpte inıiliz ordularının ananevi 
~arkısı olmu~u. 

lngilteredeki Fransızları almıyo 
gelen vapurların tayloaı hür 

Fransa kuvetlerine iltihak etti 
Londra; 25. a.a. - Şimdi ifşa edildiğin~ 

göre, Vichy hiıkümeti, fransız erkerleri ilı 

bahriyelilerinin hareketi için iki büyük va 
pur gönderdiği zaman, bu vapurların mü 
rettebatmın yansı karaya çıkmış ve ~8yh 
demiştir : " Bu'rada kalıyoruz, de Gaullı 
kuvetlerine iltih11.k etmek istiyoruz ... Bu. 
nun üzerine, Franııa'ya dönmek istiyen fran 
ım.:ların büyük bir kı!lmı birdenbire fikir • 
lerini dei;iştirerek, hür Fransa kuvctleriııe 
iltihaka karar vermi&lerdir. Geçen eylülde 
Fransa'ya dönmeğe karar vermiş olan 50 
deniz subayı ile 1500 bahriyelinin o za • 
mandanberi, de Gaulle kuvetlerine iltihak 
kararı vermiıJ oldukları söylenebilir. Esa· 
sen bÜr Fransa kuvetlerine kaydedilen ıCS. 
nüllil adedi mütemadiyen artmaktadır. 

General de Gaulle Londra'da 
Londra, 25 a a. - Franaız hattıllstuva 

Afrikasından İng!ltercye bugün dönmtiş o
lan hür fransız kuvetleri ıefl General de 
Gaulle, ö~leden sonra başveka.let dairesin· 
de B. Çörc:il'l ziyaret etmiş ve başvekil 

ile Uç çeyrek saat görUşmUştllr. 

Şimali İ rlônda 

Başvekili öldü 
Belfast, 25 a.a. - Reamen bildiril -

diğine göre, vefat eden B. Graigavon'
un yerine şimali İrlanda maliye nazırı 
Andrew kabineııin dünkü toplantı- • 
sından sonra şimali İrlanda başvekil -
liğini muvakkaten kabul etmiştir. 

B. Andrews, şimalt İrlanda muha • 
fazakar partisi yeni reisini intihap e
dinceye kadar maliye nazırlığı ile bir
likte başvekilliği de yapacaktır. 

Lord Craigavon gibi B. Andrews de 
şimall İrlandanın bütün İrlandayı ih· 
tiva edecek bir cümhuriyetin parçası 
olmasını asl! kabul etmiyeceğini söy~ 
Iemiştir . 

, . 

Alman işgali altındaki 

yerlere yiyecek 

göndernıek meselesi 
Nevyork; 25. a.a. - 40 kadar maruf A

merikalı katolik eu beyannameyi neşret -
miı;lerdir : 

" Avrupa'da alman işgali altında bulunan 
arazideki ahaliye gıda maddeleri gönder · 
mek için yapılacak te~ebbtisler Amerika ve 
hıristiyanlık fi.leminin menfaatlerine mu • 
gayir bulunmaktadır. Zira bu memleket • 
lere gönderilecek yiyecek maddeleri her• 
halde yerlerine varmıyacaktır. Almanya na
zi devrini kurmak istiyor. Binaenaleyh, Av
rupa'ya yardım ıevkiyatına mani olma -
ıma. .. 

Bulgar parlamentosunda 

Mühim iılerde 

görüı ayrıhğı var 
(Başı 1. inci sayfada) 

sinde söz alan B. Dumanof nutkunun bU -
yUk bir kısmını Bulgar - SoVYet münase· 
betlerine tahsis etmiştir. 

B. Dume.nof cenubi Dobruca'nın Bulga· 
ristana iadesi meselesinde oynadığı rolden 
dolayı Sovyetıer Birliğine te:ıekkür etmek 
icap ettiğini söylemiş, bulgnr milletinin 
Rusya•ya olan tarihi muhabbetini ehemi
yetle kaydetmiş ve harbe karışmak iste
miyen Sovyetler Birliği ile bitaraflığını 
muha!aza etmek lstiyen Bulgaristanın 

menfaatleri birlblrine u»gun olduğunu be-
an eylemiştir. 

Kıralın Bertin seyahati etrafında 
Bulgaristanı Sovyetler Birliğine yakın· 

!aştıran şeyin, Bo.llcanlard<ı. zayıf ve mil· 
11 menfaatleri !tılıU edilmiş bir Bulgaris
tan'ın bulunmasını ııovyetlerin istf!memesi 
olduğunu söyliyen B. Dumanof, Bulgar -
Sovyet mUnıuebetlı>rlnln inkişafında bul
gar milletinin menfaati oldugunu kaydet· 
miııtir. 

B. Muşanof, kırahn son Ber!in seya • 
hati üzerinde durarak hüküınetin bu rne · 
seleyi aydınlatmasını istemi':i, çünkü me
busların bundan malumatı olr:ı.adığını söy
lemiş ve demiştir ki: 

"- İcra kuveti biz olmaksızın harici 
meseleler hakkında kararlar veriyor. hin 
daha fenası, bunu biıim yerimize yapıyor. 
Memleketin mukııdderatı me uliye1ini 

"böyle üzerine alacak tek bir bulg:ırın bu· 
lun~bileceğinden şüphe ederim. Memleketi 
i.dare edenlerin tarih karı<ısındaki mesu -
liyetlerini müdrik olmaları lazımdır. :Mil
let içinde birlik yoktur." 

Yugoslavya ve Tür~iye ile 
• olan münasebetler 

Mebus Stançef, Silistire civarında Ro· 
manya hududunun Bulıtaris~an lehine ol.a· 
rak tadili lazımgcldiğini s:>yledikten sonrıı 
bulgar - yugos!av münasebetlerinin o ka
dar iyi olmadığını, Türkiye'nin de hu.dut
ta asker ta.hşit ettiğini ve Bulgaristan Eı;e 
denizinde mahreç bulmak emelini tabak -
lruk ettirmiye kalkı •na, Türkiye'nin teh
didi a!tınd:ı bulunduğunu ka;ıdeylemiştir. 

Bulgaristaıı'ın Sovyetler Ridiği ile o
lan müna-.ebatını bahis mev:ı:uu eden B. 
Stançef demiştir ki: 

"- Sovyetlerl~ miiııaııebetlerimiıin me· 
sut bir ıar7...:la inkişa f:ı devam etmesinden 
bilhassa memnunuı:." 

Eı;ki d:ıhiliye nnırı Nikolaef, bul,,.ar -
Sovyet münasobetle"in!n son senelerde 
sağlam sıya~i esaslar üzerine kurulduğunu 
beyan etmiştir. 
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Bulgar devlet adamları 
8-erle n' e gidecek deği 1 
Berlin, 25 a.a. - Yarı resmi bir 

menbadan bildiriliyor: Evelden yapı
lan tahminler ve dolaşan şayialar hila
fına olarak, Bulgaristan zimamdar 
~ahsiyetlerinin halen Berlin'e hiç bir 
ziyareti beklenmediği, buglin alman 
hariciye nezaretinden yabancı baaın 

milmesaillerine bildirilmiştir. 

Birleşik devletler 
İngiltere'ye ödünç 

para verecek mi ? 
(Başı 1. inci sayfada) 

kanunun derpiş edilmesini parllmcnto ha
riciye encümenin.den istemek fikrinde ol· 
duğunu söylemiştir. 

Hariciye encümeninin yeni reisi Geor
ge, bunlara istinaden encümenin huckete 
geçmesine pek ihtimal vennedifini çün • 
kü bu içtima devresinin mlltebak! kısmm
da münakaşalara yol açacak her hangi bir 
tedbirin müzakeresi hususunda nisabı ek
seriyet elde etmenin pek güç olacağını be· 
yan etmiıtir. 

Maamafih, B. George, enterna!V'onal 
vaziyet vahimleşirse ıilratle hareket edil -
mesini encümenden istiyebileceğini ilave 
eylemiştir. 

Mebusan meclisi hariciye encilmeni re
isi B. Bloomun fikrine g8re bu meıseleye 
girlıımek için en amelt ve aynı zamanda en 
ziya.de memnuniret verici çareler bizzat 
İngilterenin kredi istemesi ve bu krediyi 
nere~ sarfedeceğlni tasrih etmesidir. 

B. Johruon ise, lnıiltereye her türlü 
kredl verilmesine ıiddetle mühalefet ede
ceğini söylemiıtir. 

llerald Tribune gazetesi şunu il!ve ey
lemektedir: 

Johnson kanununun, Amerika'ya borç
lanru ödememiı olan bir millete doğrudan 
dofnı.ya hilkümet tarafından kredi açıl -
mauna mani olmadıtı Va§ini'ton'un iyi 
malumat alan mahafilinde beyan olunmak
tadır., 

lngiltere'ye azami yardım 
yapılmalı I 

Nevyork 25. a.a. - Meshur Amerikah 
muharrir ve münekkit Miaa Dorothy, Ame
rika'nıın, lnıiltere'ye yaptığı yardmılarla 
Amerika'nm müdafaa hazırl.ı:klarmdaf! bah
sederek, bunların asla kAfi olmadığını yaz
maktadır. 

Miss Dorothy, müttefiklere ctaha fazla 
mikdarda malıeme ırönderilmesi lüzum.lu 
üzerinde israr cylemoktedir. Mlss Dorot
hy'nin fikrine maruf birçok Amerikalı mü
tahasınılar ı,tır&k etmekte ve gazeteler de 
bunu ıtebarllz sttirmoktodlr 1 

HARBE 
DAİR 

Yunanistan ve 
Arnavutlukta 
İngiliz üsleri 
Arnavutlukta 

. 
( ngiliz tayyareleri İtalya Üze-

rine yapılan akınlarını sık
Jaştrnnışlardır. Cenupta yunan 
adalarında tesis edilen hava mey
dan! arı vasıt.:ısiyle, Yunanistan'ın 
imdadına ko,ulurken, timalden 
de Londra'dan ve yahut civardan 
kalJ<an İngiliz tayyareleri, şimal
deki İtalyan sanayi merkezlerini 
bombardıman etmektedirler. Bu 
suretle çizmenin hem koncu hem 
tb tabanı ate~e sarılmı~tır. İngi
liz tayyareleri Arnavutlukta Av
lunya ve Oraç limanlarını tid
detle bombardrman etmektedir
ler. Bu bombardımanlar, bir ta -
raftan ltalya'dan Arnavutluğa 
yeni kuvetler gelmesine maru o
lurken, diğer taraftan yunan kıs· 
kacı altında bozguna uğrıyı.tn i
talyan'arm kaçmalarına karşı 
bir ihtiyat tedbiri olacaktır. Za
ten yun n kuvetleri bir taraftan 
Ergeri diğer taraftan Ohri gölü 
sahillerinde Pogradeç'ten Elbe
san istikametinde yürüdüklerine 
giire italyan?arı saran çenber git
tikçe kapanmakta ve mütecavü
zin gittikçe sAhilden ala.kası ke
sihr:ektedir. 

Mar.evra 

F ilhııkika İtalyan tebliiini tet
kik edersek "düşmanın ha • 

rekatı İtalyan ordusunun manev
ralarına mani olamamıştır" fakat 
italyırnlar manevra. yapmak için 
mi Arnavutlukta Yunaniı!tan'a 
karşı harekete geç.mitti? lşte bu 
no'.:ta Üzerinde hakkiyle durula
bilir. Buna doğrudan doğruya 
tebliğ tinnmda manevra demek 
daha doğru olur kanaatiındeyiz. 
Şu muhakkaktır iti İtalyanların 
sahilden muvualaları müşkül bir 
hal almakta belki dağılan kuvet -
leri ıurada burad«ı tophyabilmek 
için manevralar yapılmaktadtl". 
F alcat bu manevralar Göriıce'den 
sonra Ergeri'nin dü,meaine mani 
olamamıı.ktadn". Era-eri tam ma -
nasiyle dÜfÜnce daha cenupta ka
lan ve Korfo'nun şimal ucu iati -
kametine tesadüf eden Aya - Sa
randi limanının vaziyeti de ken
diliğinden tehlikeye girecektir. 
Öyle görülüyor ki yunan hareke
ti ve italyanlarm heyecanı bu tem
po ile devam ettiii takdirde Ar
navutlufun temizlenmeıi çok U• 

zun sürmiyecektir. 

Alman müdahalesi 

F akat Arnavutluk taıruı.miyle 

İşgal edildikten M>nra İtalya
nın vaziyeti daha feci bir hal ala
caktır. Çünkü bu takdirde İngiliz 
tayyareleri A!ııavutluktaki Cöri
ce, Ergeri, Tirana hava meydan
larından kolaylıkla istifade ede
rek İtalyan yarrmadaaını tam ma
nasiyle faaliyet sahaları içiıne ala
caklardır. O zaman çizmenin 
baldırındaki - koncundaki bütün 
mıntakalar daha kolaylrkla bom
bardıman edilecektir. Hatta ln· 
giliz filosundan bir kısmınm Kor· 
fu adası boyundan §İmale doğ
ru Adriyatik'e çrkması ve bura· 
]ara iltica eden İtalyan donanma
sı bakiyesini ç.ok mü~kül vaziyet
lere sokmaar müınküpdür. Fakat 
bir alman müdahaleai olmadan 
buradaki üslerin Almanya'ya 
ka!"fı kullanılmıyacağı da kuvet
le tahmin edilebilir. Bundan do
layıdır ki, Arnavutluk'ta yunan 
ilerleyi~i arttıkça almanlarm İtal
yanlara yardrm ihtimalleri daha 
azalmaktadır, Çünkü bu takdir
de ingilizleriın de Yunanistan'da· 
ki üslerden Almanya'ya kartı is
tifade etmeleri miiınkündür. O
nun içindir ki, Gör'ice düıtüğii 
zaman Atina'daki alman büyük 
elçiliği de yuna.nhlarrn ıevincine 
itHrik ebnit ve büyük bir yıınan 
bayraiı çekmiştir. 

Neden müdahale etmiyor 1 

Fakat :-\lmanya'nm müdaha· 
le etmemesi de ltalya'yr 

daha feci vaziyete sokacaktır. l 
talya Yunanistan tarafmdar 
mağlup edilirse, 10nra Almany; 
Avrupa nizammı hangi devletlı 
beraber kuracaktır? Onun içit 
Almanya'nın da errf ltalya yÜ· 
zünden mÜ§kül §artlar içinde bı: 
lunduğunu göz önüne almak la· 
znndır. lnıiltere Yunanistan'a 
verdiği garanti'yi yerine getirir
ken, bu garantinin hükümlerine 
harfi harfine riayet etmekte ve 
Yunani.atan'daki üaler vuıtaaiy. 
le J"alım Yun.aniatan'a tıecavüz 
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K DIŞ HABERLER 
.............................. --, 

............................................ 
Anısterdam, 25 a.a. - (Stcfanl): Iı:;ık

ların BöndUrUlmesi neticesinde geçen ilk -
teorlnde Amsterdam kanallarında 1333 ki· 
fi boğulmuştur. 

Vichy, 25 a.a. - (Hava::ı): Paris me
busu sabık polis prefesi B. Jean Chlappe, 
iı:ıten el çektirılmiş olan B. Puaux'nwı ye
rine büyük elçi payesiyle Fransanın Suri
ye ve LUbnan yük:ıek komiserliğine tayin 
edilmiştir. 

Cenevre, 25 a.a. - Vichy'den gelen ha
berler göre Fransa hUkilmetl .Atına elçili
ğine mebusan meclis! hariciye enctimenl 
reisi B. Mistler'i tayin etmek tasavvunın
dadır. 

Roma. 25 a.a. - B .. Muıollni, buraya 
gelmiş olan Macar Ucarct ve endüstri na
zın B. V argayı Ve11edik sarayında bugUn 
öğleden sonra. kabul ederek samımı bir 
mill!katta bulunmuştur. 
Vat!ka11, 25 a.a. - DUn Sa.tnt Plerre klll
ses!nde bütün harp kurbanları için bir me
rasim yapılmıştır. 

Vaşington, 25 a.a. - İş nazırı Bayan 
Perkinsin istifa ettiğine ve bu ıstifanın 

Ruzvelt tara.fından kabul edildiğine dair 
Nevyork Tlnıes gazetesinin verdiği haberi 
B. Ruzvelt'in kAtibl Farley tekzip etmi§
tır. 

Moskova, 25 a.a. - Sovyetler Birliği 

hükUmetl Amerikanın Vladivostok'ta bl.l' 
umum konsolosluk lhdcıs etmesine müsaa
de etmiştir. Amerlkannı Moskova büyük 
elç!llği konsolosluk §ubesl şefi B. Vard. 
Vladlvostok baş konsolosluğuna. tayin e
dilecektir. 
Şanghay; 25. a.a. - Royter : 
Japonya'nın Nankin'deki Uang9lnguey 

kukla hükümetini SO teşrinisanide resmen 
tanıyacağı bildirilmektedir. Reısml bir bo
yanata göre, bu tarihte Nankin'de yeni bir 
Çin • Jajon muahedesi imzalanacaktır. 

Sofya, 25 a.a. - Bükreştcıki Tuna kıo • 
mi~y<mu Sovyet heyeti reisi Sobolef, Moıs
kova'.dan Bükreş'e. giderken Sof yaya ufra
mı~ ve ba~v.ekil tarafından kabul edilmi~ 
tir. S<ıbolef Sovyetler hariciye kontl11er ~ 

liği umumi katibidir. 

Uzun menzilli alman 
toplan dün Douvres 
ıehrine ateı a(hlar 

Londra. 25 a.a. - Royter: Franıııs 
uhiline yerle§tirilmiş olan uzun men
zilli alman topları, bu sabah Douvrea 
mınta.kasını bombardıman etmişlerdir. 

Bombardıman Greenvvich saatiyle sa
at 8 den evel başlamıı ve bir saat son .. 
ra hlHl devam etmekte bulunmuıtur. 
Denizdeki ais, topların alevinin gözük
mesine mani olmuştur. Sanıldığına 

göre, harekete geçen Gris - Nez bur
nundaki bataryalardır. 

B. Grandi Berlinde 
Berl!n, 25 a.a. - İtalya adliye naıı:ın 

B. Grandi, refakatinde alman nazırı Dr. 
Fra.nk olduSU halde, Mtl.nlh'ten bu sabah 
Berlin'e gelmiştir. B. Grandi birkaç gün 
Berl!n'de kalacaktır. 

B. Hitler, buglln öğle Uzer1 yeni bqve
kAlet binasında. İtalya adliye nazırı B. 
Grandl'yi kabul etml§tlr. 

Gandi tevkif edildi 
Luckno; 25. a.a. - Müttehit eyalcUer 

kon&resi eski reisi B. Gandi, ''Hindistan'ın 
müdafaası .. hakkındaki kanuna istinadcıı 

ı tevkif edilttıi~tir. 

~~~------------~----
edene karşr harekete geçmekte
dir. Şimdiye kadar ne Girit, ne 
Yunanistan'dalci diğer üsler, me
sela ne Sel.inik, ne Yanya, Al. 
manya'nın ıark cenubunu ve va
hut Romanya'da tesis ettiği 
üsleri bombardıman için kulla
nılmamı~tır. Çünkü Almanyadan 
Yunaniatan'a karşı doğrudan 
doğruya hiç bir tecavüz hareketi 
yapılmamıştır. işte Almanya'yı 
ınuttefiki olan ltalya'ya derhal 
yardım etmekten meneden amil
ler arasında bu noktanın da mü
him bir rolü vardır. 

Netice 

Y al~ız İngilizlerin yunan haJ'l. 
bınde ltalya'ya kuşı bir 

Üstünlükleri olacaktır. Şimdiye 
kadar İngiliz tayyareleri mesela 
Londra'dan Milano'ya gelmek 
için 1000 kilometre mesafe katet
tikleri halde bundan sonra daha 
kısa mesafeden uçacakları için 
daha az zaman ve benziın sarfe
deceklerdir. Sonra ltalya'ya gel
'1lek için artrl< dü~man memleke
tinden uçmak mecburiyeti gibi 
oir tehlike de yoktur. Mesela bu 
tayyareler lngiltere'den düz hat 
'stikametinde İtalya'ya gelmek 
'9in ~imdiye kadar i~gal altında 
hulunan fransız topraklarr üze
·inde 500, lsvjçre üzerinde 150 
ilometre kadar bir mesafe kate
'iyorlardı. Üstelik Alpler, Jüraleı.r 
ele bu kış mevsiminde tayyare
~re kar§ı tabii bir mllnı teş
il ediyordu. Halbuki ~imdi, in
iliz tayyareleri daha mutedil 

•-:timlerden uçarak, dü~man ha
·a dafi toplıuının da ateşine ma
•uz kalmadan İtalyan sanayi 
merkezlerine uluabileceklerdir. 

Hulasa, ltalya ·Yunani~tan'dan 
üı istememi~ adeta bela istemiş 
gibidir. 

Mümtaz Faik FENiK 
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Ankara Halkevinde 

Ağız neler söyler? Ziya Gökalp gecesi 
Büyük mütelekkir ve mür,it, büyük 

türlr ve türkçil Ziya Gökalp'ın ölümünün 
on altıncı ~ldönümü dola.yısiyle, diln ge
ce, Ankara Halkevinde yapılan ihtifal, bin· 
den fuJa yüksek tahc;il ıencinin iştira.le 
ettiği bir büyük tören manzarasını almış-

Gözler için, insanın ruhuna açıl
mış birer pencere derlerıe de ru
hun kendisini göıterdiği aaıl kapı 
ağız olduğu ıüpheıizdir, çünkü in
sanın ruhunu en ziyade sözleri bel
li eder. Vakıa, dil insana fikirleri
ni gizlemek için verilmi§tir, sözü de 
büsbütün yanhı değildir. Fakat 
sözleriyle fikirlerini gizlemeyi en 
iyi bilen insanlar bile, bir zaman 
gelir, ağızlariyle söz söylerken fi. 
:kirlerini ve ruhlarını meydana vur
mıya mecbur olurlar. Ağızdan çı
kan sözlerin ruhla o kadar arkı mü
nasebetleri bulunmaaından ileri 
gelse gerek, filozoflar insanın ru • 
hu ağzından ve ilk nefesle girer, 
nazariyesini kurmuılardı ... 

• Ağız söz söylerken, hiç söyleme-
den yalnız dudakların pek küçük 
hareketleriyle birçok fey)er ifade 
ettiğinden baıka, hiç hareket et
meden büsbütün kapalı durduğu 
vakitte de, dikkatli gözlere hayli
ce §eyler haber verir. Çinlilerin bir 
ata sözü "bir adamın ne olacağını 
anlamak isteraeniz alnma bak ne 
olduğunu öğrenmek istersen ~ğzı 
kapalı iken ağzına bak" dermiı. 
Ancak insanın duruıundan, jestle
rinden ruhunu anlamak uıulü he -
nüz bir ilim ıayılabilecek kadar 
ilcrlemiı olmadığından ağzın söz 
.öylemeden ifade ettiği manalara 
inanmak §İmdilik doğru olamaz •.• 

Buna karıılrk, ağzm hekimlere 
•e dikkatli olan her göze ifade etti
ği manalar ilmi denilecek kadar 
kesin olmuıtur. Geçen akıam An
kara radyosunun söylediği o güzel 
"Köy Hekimi" piyesinde de işitti • 
ğiniz gibi, en ziyade nefret edilen 
gizli hastalığın ağızdaki alametle
ri hekimleri hiç aldatmaz. 
Ağzm içindeki dilin paalı olma

aı mide bozukluğunu gösterdiğini 
herkes bilir. Fakat, doğrusunu is
terseniz, dilin paalr olması sahibini 
ve ona bakanları aldattığı da çok 
olur. Dilleri paslı olduğu halde çok 
yiyen ve her yediğini hazın.edenler 
de vardır. Dilin paılr olmaaı daha 
ziyade karaciğerin işini iyi göreme
diğini anlatır, bu da her vakit ha-
2muızlrğa sebep olmaz. Ditlerin 
muntazam Ye parlak olmalarmın 
da vücut sağlığına delalet ettiğini 
bilirsiniz. Vakıa tehirlerde timdi 
takma olmadan parlak ve munta
zam dit görmek pek ııadirae de, 
dimdik yürüyen güzel köylü kızla
rm parlak ve muntazam dişleri bun 
ların vücut aağlığı ile ali.kaımı i ... 
pat eder. 

Pek kaim ve aarkrk dudaklar he· 
kimlikte de aahibinin budalalığma 
aliımet ıayılır. Fakat pek kalın ol
madan si.dece etli olunca sahibinin 
zeki.siyle münasebeti olmaz, yalnız 
lenfatik mizacmı haber verir. Böy· 
le dudakların sahibi kıt mevsimin
de balık yağı içerse hiç de fena et· 
mez. 
Ağzm hekimlikte ifade ettiği ma

naların hepsini bugün söylemiye 
imkan yoktur. Şimdilik ağzın tava· 
nr yayvan yahut - Y enicami ke -
merinin küçük bir modeli gibi -
ojival olmasmdan çıkan ve herkese 
faydalı olan manayı söylemek isti
yorum. 

Böyle ojival ağız tavanı, yakm 
zamana kadar, meıhur dejenereliğe 
aliımet sayarlardı. Fakat dejenere
ler hemen hemen büsbütün ıuya 
düıtüğündenberi ojival ağız tava-

run da sahibinin aoyu ile alakası 
kalmamııtır. 

Ancak ağız tavanmm hangi fe -
kilde olmaınnm burunla ve tenef
füsle münasebeti olması tabiidir. tır. 

Ağız tavanı yayvan ve genit olur- İlimde, idealde ve sanatta bir Ziya 
sa burunun içerisi geni§ olur, sahil>i Gökalp rehber ve mürşitliğlne susamış 
rahat rahat nefes alır. Ağız tava· türk ı-ençliği, onu hürmetle, ı-ıptayla. vu
nı ojival olursa burun delikleri da- kuf ve $Uttrla anmıştır. 
ralır, çok defa burun kemiği de Raha Oğuz Türkkan, geceyi açan hita
çarpık olur, herhalde nefes güçle- besinde, Ziya Gökalp'ın bütün hüviyet ve 
tir. hizmetini kısaca belirtmiş, ihtifalin mak· 

Burun deliklerinin dar veya ge· sat ve programını çizmiş ve büyük salonu 
ni? olmasının da .. bu n.ezle m:vsi- baştan başa dolduran kalabalığı bliyük ölü· 
mınde ne k~dar on~~lı oldugunu nün hatırasını taziz için bir dakika ayak
elbette takdır edersınız. Dar bu· ta durmaya davet etmiştir. Bu davete te
run daha. ça.~uk ~ezleye tutulur. halükle icabet eden gençlik, ayakta, lcendi
D.~e.k kı. ~Jı.val agız tavanının aa· ı sine türkçülüğün a$k ve şuurunu ilim ve 
hıbı kendısını nezleye karşı daha sanat olarak aşılayan büyüğünü bir daha 
ziyade korumalıdır. düşünmüş ve onun yolunda ilim ve sanat 

Bir de horuldamak cihetinden, kabiliyetlerini seferl>er etmiye bir daha 
dar burun ıahibinin horuldamıya ahdetmişti r , 
iıtidadı ziyade olur. insan burnu· ihtiram vakfesini Mustafa Ersöz'ün 
nun içen.sına göremediğinden ve okuduj!u "Turan" ve Yaşar Pınarlıgilin 
horuldayıp horuldamadığını hiç bi· inşadett iği "Ergene.kon" şi i rleri takip et· 
lemediğinden bir aynada ağız ta • mi~ti r. Bu şii rler, Ziya Gökalp'ın türk . 

çülük ve torih telilrki!erini muvaffak bir 
vanının ıekline bakınca istidadını sanat çerc evesi içinde belirtmekte idi. Şi
anlar ve ba~kalarını rahataız etme• irlerden scınrn . Hüseyin Namık Orkun, 
mek için - belki - tedbir alır. büyuk &Fmin ta rihçiliğini ve türk tar ihi · 
Biribiriyle niıanlı gençlerin de, bir ne aydınlık serpen buluşlarını ve türk te· 
yoluna getirip, biribirinin ağız ta- fekküriine gethüği feyİ7.li havayı anlatan 
vanına bakmaları mümkün oluraa.. güzel bir konutşma yaptı. Bu konuşmada 
Fakat uykuda hordldamak ailenin bahse mevzu olan "Deli Dumrul" şiiri _ ki 
saadetine mani olmaz. Sevgili~inin Ziya Gokalp'ın türk efsanelerinden birini 
horultuau bile insana muıiki gibi çok güzel bir şekilde nazma çekişinin ese-

1. G A rf itli • Hamza Sadi Ö~bek tarafından o · ge ır. • • 

Çalıttrrılmıyacak otomobil ve 
motorlar 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Son ka
rar mucibince çarşamba gününden i
tibaren çalışmalarına nihayet verile • 
cek olan hususi deniz motorlarının 
sayısı 99, hususi otomobillerin sayısı 
750 dir. __, 

BUGÜN 
• 

ULUS Sinemasında 
Edebiyat tarihinin altın say

fasmı .• Hakkın en parlak za· 
ferini •• Sanatm en yüksek mu
vaff akiyetini görünüz. 

Kaleminden kudret .. Hüriyet sev
gisinden ate~ .. Hakka olan aş· 
kından cesaret alan büyük adam 

Bat Artist : 
Kudretine ef.. Muvaffakiyeti· 

ne hudut olmıyan büyÜk yıldız. 

PAUL MUNI 
Ayrıca tayyare ile gelen 

son HARP jumalı 
Seanslar: 14,30 - 16,30 - 18,30 

ve 21 de 
Gece için yerlerinizi kapatınız. 

\, Telefon: 6294 

kundu : konuşmalar ve diğer şi irler gibi 
bu da al fuka yla dinlendi ve hararetle al -
kışlandı. İbrahim'in okuduğu Kınlelma 
şiiri bunu takibctti ve Ziya Gökalp'ın bü
yük türkçülücünde Ş\IU..- ve esas bir• daha 
belirtilmi$ oldu. 

Remzi Oğuz Arık'ın Ziya Gökalp'ın 

türkçülüğünü devrinin dekoru içinde çi· 
zen. o zamanki peri şan türk cemiyet ve 
tefekkürüne ışık ve mesnet ıetiren yeni 
ve dahiyane ı-örü, ve .buluşlarını belirten 
etraFh konuşması, bütün dinleyicilere bü
yük miitefekkiri ve türkçüyü tam mana • 
siyle tanıtmı, oldu. 

Cemal Tekinel'in okuduğu "Gaz.i Paşa. 
ya ilk istida" ve Cemal Kırca'nın !nşadet

tiği "kendine doğru., ,iirleri ile dinleyici
ler, Ziya Gökalp'ın şairlik havasına ıir • 
miş bulundu ve Behçet Kemal Çaflar, 
türk sanatına yegane çıkaryolu: türk hal
kiyat ve tarihiNlen, halk sanat ve dilin • 
den feyiz almayı telkin eden bil.yük mür -
şide, bug\lnkil dağınık türk şiir 5.leminin 
büyük ihtiyacını tebarüz ettirdi ve bUtitn 
bu büyük feyiz ve imkindan habenılz, 

gaf!~ ve dalalete sapmış türk sanatk1r ve 
i!ıtidatlarını doğru yola davet eden cüm . 
leleri dinleylcil~r!n ırtlrekli alkı$lariyle 

tasvip edildi. 

Ha!Q.k Seren'in okuduiu Münacat ve 
Şükrü Ulu'nan lnşadettlği Altın Destan, 
Ziya Gökalp'ın ,iiı:de çıktığı yüksekliie 
birer ı-Uı:el mi.sal te$1til etti. Hakkı Gey -
lln'm ln~dettiğl "Ahllk" ıllri, tUrkteki 
cesaret ve asaleti belirten, milli vahdeti 
tasvir ve tebcil eden mısrağlariyle bugii
nün tam bir ifadesi oldu. 

Dinleyiciler, büyük mütefekkir ve 
tllrlı:çüyü, her cephesinden anlamış ve her 
dilşUncı ve duygusım11 kendi mısrağlarm
dan tatmış olarak, yeni bir ıevk ve heye
canla haUcevindm ayrıldılar. 

- Yarım saatcik olsun vaktin yok muydu? 
- Seni temin ederim Margeret. 
Genç kız, gözlerini süzdü. İşveli bir eda ile: 
- Belki de aklına bile gelmedim? Dedi. 
Vilmoı, başını önüne eğdi. Yüzü kıp kırmızı kesil· 

di: 
- Darılma Margeret. Senin darıldığını görmek ba· 

na çok acı geliyor. 

Japon - Amerikan 
münasebetleri 

Vaıingfon' a yeni bir büyük 
el~i tayin olundu 

SPOR 
Bir güreı hakem 

kursu açılıyor 

RADYO 
TURıtlYB 

(Radyo Dlfilzyon 
TURKİYE 
Ra.dyoıu 

- Dalga Uzunluğu -
1548 m. 

Tokyo, 25 a.a. _ Domei ajansının B. T. Ankara Bölge Bafkanlı 
bildirdiğine göre, amiral Kişisaburo ğınilan : 

182 Kcs./120 Kw. 
31.7 ın. 9465 Kc .. ./ 20 Kw. T. 

19.47 m. 15195 Kes ı 20 Kw. T . 

Japonya'nın Vaşington büyük elçi
liğine tayin edilmiştir. 63 yaşında 
bulunan ve Abe kabinesinde harici -
ye nazırlığı yapan amiral, yüksek 
harp şfırası azasındandır. 

Yeni büyük elçi B. Horinuşi'yi is
tihlaf edecektir. 

Japonya yeni büyük elçisini seçer
ken iki memleket arasındaki müna
sebetlerin ehemiyetini ve beynelmi
tİ\ı.,vaziyetin yeni safahatını göz ö-
nuıın\: tutacaktır. • 

B. Horinuşi ağustosta Japonya ta
rafından geri çağrılan 40 diplomat
tan biridir. Ağustosta yapılan bu ge
niş mikyastaki değişiklikler Domei 
ajansının vaktiyle bildirdiği gibi ye
ni bir diplomatik taarruzun mukad· 
dimesi idi. 

Kanada'da yetişen 

ilk pilot kafilesi 
İngiltere'ye 'Teldi 

Lon<lra, 25 a.a. - Hava nezaretinin 
bildırdığine göre, imparatorluk pııot 

j 
SALI :- 26. XI. 1940 

8 00 Program ve memleket saat a 
1 - ÖnümilzdekiAbirincikanun 1940 1 8:03 Müzik : Hafif program (Pi.), 

tarihinden itibaren nkara Beden Ter 8.15 Ajans Haberleri, 
biyesi Bölgesinde bir hakem kursu a· ı a.30 Müzik programının devamı ( 
çılacaktır. 8.45/9.00 Ev kadını • ycmok Hs'C"$ 

2 _ Kursa devam etmek arzusunda ı 12.30 Proı-n.m ve memldcet saat a 
112 33 Mu ... . :ı. •. Kanaık .. arkılar (P 

bulunanların ürüncü maddede yazılı 12'.50 ~... " " :s Ajans Haberleri, 
evsafı haiz olmaları rnzımdır. 13.05 Müzik : Karışık ~rkı ve tü 

3 - a) Asgari ilk mektep mezunu j (Pl.), 
olmak (daha yüksek tahsil görenler 13.20/ 14.00 Mü7Jk : Karışık program 
tercih edilecektir.) b) Güreş sporu ile l8.00 Pr_?~am ve memldcet •at • 

18.03 Muzık : Carl>ant (Pi.), 
meşgul olmuş bulunmak. l 18.30 Konu•nıa: (Ç iftç inin saati) 

4 - Evelce T.S.K. zamanında güreş 18.45 Müzik : Çirtcinin saati - Köy 
hakem kursuna devam etmiş ve ha • l 19.0-0 Müzik : Oda musi'kisi • Beetho 
kem lisansı alını!} bulunanların da il Do majör kuarteti, Opüs 58. 

lisanslarının muteber olabilmesi için Çalanlar : Liko Amar, Enver 
pelman, İzzet ~CLitı, Metut C 

bu kursa devam etmt'leri ve yeniden 
119

.30 Memleket saat ayan, ve Ajana 
imtihan vermeleri şarttır. berleri, 

4 - Kursa devam etmek istiyenlerin 19.45 Müı:ik : Yeru şarkılardan öm 
ikic;::r foto ğrafla tahsil derecelerini 20.15 Radyo Gazetesi. 
gös terir vco;:kal arı ve kı~a tercümei • 7o.45 Müzik : Büyük Fasıl Heye"-. 

21.30 Konuşma : ( Hukuk İlmlıı! Ya 
haller ini 30·1 l-1940 tarihine kadar Kurumu adına Sezai Erkut ta 
böl ~eve ve:·crr1: ka,,ıtl arını yaptırma· elan : " Kan ve Kocanm Malt 
ları 1iİ7.umu tebliğ olunur. nasc-betleri ,, ), 

yeti~tirme pl~nı .z:nucıbin~e Kanadd d~ 1 M. M. V . Hava Müsteaarlığı 
antı cnman gormuş olan ılk tayyarc.:cı 1 ---------------

21.45 MU:ı:ik : Radyo Salon Orke 
<Violonist Necip Aşkm !dareslnd 
1- Joh. Strauss : Artiet Ha,..t 
2- Brabms : Macar Dansı, No. 
3- Sc:hubert : Bunu bana hep 
4-- Aubert : Manon Lesko. 

kafilesi, bu pazar gunü lngilıere'nin 
cenubu garbisinde bir limana gelmiş
tir. Bu kafilede subaylar, pilotlar v~ 
erbaşlar vardır. Bunların hepsi ra:.\t
tır ve pek yakında ingiliz hava kuvet
lerinin faal cüzütamlarına verilecek· 
tir. Bu kere gelenler Kanadalıdır. 

Fakat imparatorluk pilot yetiştirme 
planı mucibince, Kanada'da, çok mik
tarda Avustralyalı, Yeni Zelandalı ve 
İngiliz yüksek antrenman görmekte
dir. 

Ayrıca Avustralya ve Yeni ZelRn· 
da'da pilotlar antrenman görmektedir. 
Bunlardan bir kısmı, bu memlcktler-
den İngiltere'ye gelmiştir. Diğer bir 
kısmı da doğrudan doğruya İngiltere 
haricindeki üslere gönderilecektir. 

Leh pilotlarının 

düşürdüğü alman 

tayyareleri 
Londra, 25 a.a. - Polonya başvekili 

ve başkumandanı general Sikonki, 
yaptığı bir beyanatta demiştir ki: 
"- İngiltere muharebesi esnasında 

Polonya hava filoları, 300 den fazla 
alman tayyaresi düşürmüşlerdir. 

Elbiselik bez alınacak 
M. M , Vekaleti Hava Sa. Al. Ko. dan: 
l - Pahalı görülen 20.000 metre iş el • 

biselik bez tekrar paza r lık suretiyle satın 
alınacaktır. Muhammen bedeli 18.000 lira 
olup kati teminat mikdarı 2700 lira\lır. Pa. 
zarlığı 2 12 940 cumartesi gunü saat 10 
& hava satın alma koın i!iyonunda yapıla -
caktır. İdari şartname evsaf ve nümu.nesi 
her ı-ün öğleden sonra komisyonda görüle
bilir. hteklilerin muayyen gün ve saatte 
kati teminat ve kanuni belgeleriyle birl ik
te komisyonda bulunmaları. (8070) 18062 

ENSTiTÜLER 

Elbise diktirilecek 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rdt.örlütün 
dtn : 

5- Ziehrer : Aşık. 
6-- Lincke : Emine (Mısır ıer 

nadı ), 
7- Glessmer : Kırlangıçların ved 
8 ~ Anoni : Sabah serenadı, 
9- Bortkievicz : Binbir ı-ece 

lesi suitin.den ), 
10- Lautemıchlager : Primavera ( 

jantin serenadı ). 
22.30 Memleket saat ayan, Ajans Hab 

!eri: Ziraat, Esham. Tahvilat, Ka 
biyo . Nukut Borsası (Fiyat). 

2'2.45 Mil:ı:ik : Radyo Salon Orkestr 
programının devamı. 

23.00 Müzik : Dans Müziği (Pi.), 
23.25/ 23.30 Yarını1cl Procram ve Kapanı 

Yeni kitaplar 

Memurin kanunu ve f idillerl 
1- Kurumumuz kız ve erkek ta!ebui i- 1926 senesinden 1940 ıen • k 

. . 'Ld h b d il ·ı esıne a 
çın cını ve mıı< arı mu ammen e e erı e memurin kanuni 1 aı.::1.al k t 

kk . 1 lb' ı y e dA ı arar, e muva at temınatı yazı ı e ııe, palto, tay- · D l t Ş • k J • l .. . sır ev e urası arar any e umu yor ve mantonun ı ı.larc-de mevcut l: ııına ş· ' • • • 
lardAa malaeme ile l11o;iliiinin S/121040 Cl>c teblığlerı havi yenı bir eser intiaar 
ma günü saat 11 de kapalı zarf usülü ile miştir. 
Rektörlük binasındaki müteşekkil komis- 160 sayfa olan bu kitabın fiyatı 
yon tarafından ihalesi yapılacaktır. kuruştan ibarettir. Ankara ve İlt 

2- Eksiltmeye ıirmek iıteyenlerin mu· bul kiltüphanelerlnde bulunur. 
vakkat teminatı ve teklif mektuplarile ka- ,lllllllllllllllllllllllllllllllllll 
nunun tayin ettiii vesikaları ihale saatin • _ 
den bir ıaat evel komlıyon reiıliğine ver- : Üsfad MUHLİS SABAHAn'ill 
m~e~ _ 

3- lıçilikte kuJlanılacak malıeme ör • -
netini rörmek ve ,artnameıini okumak i• 
tcycnlcrin daire müdiirliliüne mUrıcaıt • : 
tarı. (7848) · 1784% -

ı>O klşlllk tam kadrolu operet heyeti :ı 

Erkek elhiıesi : o.det 365, fiyatı 14 Lira : --tutarı sııo. 

Erkek paltosu : adet l18, fiyatı 14 Lira : 

il• bu akıam aaat 8,80 : 

Halkevi salonunda 

EFENiN AŞKI 

.. 
:ı -.. .. -.. -! .. tutarı 1652. = -

İngiltere'nin yardunı sayesinde Po
lonya hava kuvetleri, harpten ve evel
kinden çok daha kuvetlidir. Çok ya
kında Polonyalılar, Polonya üzerinde 
uzun mesafe uçuşlarına iştirak ede
cekler ve Polonya arazisine iltica et
mit olan alman endüstrileri ile alman 
havacılık mekteplerini bombalayacak
lardır. 

Kız tayyörü : adet 34, fiyatı 
Polonya bahriyesi artmış ve bu sa-

tutarı 408. 
12 Lira : Milli büyük operet 4 perde : 

: Blletler Halkevi ve Ankara otelinde i 
- !atılmaktadır. Temellden aonra ha' : - -hada biltiln kayıplar telafi edilmiştir. Kız mantosu : ıdct 6, fiyatı 

Polonya kuvetlerinin maneviyatı tutarı 72. 
12 Lira 

: tarata otoblls temin edllml,Ur. : 
pek mükemmeldir • ., Yekftn tutarı 7242, teminatı 544 ~11111111111111111111111111111111111~ 

bir esrar perdesine bürünüp oturuyordu? Onu, canın-
dan çok seven anasınada mı itimat etmiyordu ? • 

Vili, tek başına salonda oturmuş, kitap okuyordu. 
Anası yanına gitti. Bir müddet konuşmadılar. Gizella, 
yavaşça oğlunun elinden kitabı aldı. Vili, hayretle &• 

nasının yüzüne baktı. 

- Yavrum, evin içinde böyle kapanıp oturmaktan 
sıkılmıyor musun? Bak havasızlıktan rengin sarardı. 
Gel seninle biraz sokağa çıkalım. Hava alırsın. 

g 

Genç kız, eniştesine yaklaştı. Çenesinden tutup ba· 
ıını kaldırdı. Gözlerini gözlerinin içine dikti. Uzun, 
uzun baktı. Sonra kıvrak bir kahkaha attı. 

XXIII. 
Yazan : MIHALY FOLfJJ fürkçeye çer.men : F. ZAHiR TORUMKUNEY -151-

Vili, yerinden kımıldamak istemediğı halde annesi
nin hatırını kıramadı. Çıktılar. Gizelld, onu Rudolf 
Ranberg'in evine götürdü. İhtiyar adam, bir zamanlar 
hastalığında olduğu gibi gene pencerenin önüne bir 
koltuk koydurmuş orada oturuyordu. Gizella, gurur!• 
oğlunu ileriye doğru itti. 

Vili, güzel bir mayıs sabahı saat sekize doğru gel-
di. 1talya'dan, esaretten dönüyordu. Hastahaneden ye· 
ni çıkmıştı. Gizella, hiç ummadığı bir zamanda oğlunu 
karşısında görünce bir saniye şaşırdı. Sonra bir çığlık 
kopararak boynuna atıldı . Oğlunu kucaklayıp öperken, 
sevinci gözlerine topladığı yaşları tutamıyordu. Vili 
de bütün ruhiyle annesini kucaklamış, göğsünün üs
tlinde sıkıyordu. Yalnız, Vili'nin halinde garip bir dur
gunluk vardı. Annesine sol koluyle sarılıyor, bu sevgi 
tezahürüne sağ kolu iştirak etmiyordu. Anası, birden 
bunun farkına vardı. Bir adım geri çekildi. Genç ada· 
mın, caketinin sağ kolu boş olarak sarkıyordu. Gizel· 
la. bir anda faciayı kavradı. Vili, dudaklarında müteva
zi bir tebessümle anasının yüzüne bakıyordu. Gizella, 
vücudundan kendi kolunun koparıldığını hissediyor
du. Müthiş bir çığlık kopardı. Baygın bir halde yere 

yuvarlandı. 

xxıv. 

Vili'nin gelmesi, ailenin yeniden bir müddet için 
akşamları bir araya toplanmalarına vesile oldu. Genç 
adamın ,harp hatıralarını hemen her gün başından so
nuna kadar anlatması icap ediyordu. Vili, her gün ay 
nı hikayeleri tekrarlamaktan bıkıp usanmıştı. Fakat, 
anasiyle kardeşleri dinlemekten bıkmıyorlardı. Eve 
döneli bir haftayı geçtiği halde sırtından üniformasını 
çıkarıp da sivil giyinmeğe bir tilrlil ruı olmuyordu. 
Bu Uniformada nasıl bir tılsım vardı ki: onu bir defa 
sırtına geçiren bir daha ondan ayrılmak letemlf.Ol'dU l 

GizeJla, geceleri fırsat buldukça, oğlunun üniforması
nı alıyor, sıkı atkı muayene ediyor, o çirkin küçük 
hayvancıklardan var mı, diye merakla her tarafına ba
kıyordu. Yoktu. Anlaşılan Vili'nin esaretini geçirdiği 
muhit, babasının bulunduğu yerden çok daha temizdi. 

Vili'nin yüzünde daimi bir tebessüm vardı. Harp
ten, uzun, meşakkatli ve enteresan bir seyahat gibi 
bahsediyor ve bu yolculuğun kendisine bir haylı ba
halıya mal olmasına rağmen katiyen ıikayet etmiyor, 
bu gibi yolculukların vatanını seven her namuslu ve 
şerefli genç için bir vazife, hem de mukaddes bir vazi
fe olduğunu söylüyordu. Baba.siyle aralarında ne bü
yük farklar vardı. Beriki, cepheden sapa sağlam dön
düğü halde, vaziyetinden daima şikayet eden, hiç bir 
şeyden memnun olmıyan, yapılan her işi büyük bir a· 
sabiyetle tenkide kalkan bir insan olarak gelmişti. Hal
buki bu çocuk, çok genç yaşında mtihim bir basını e· 
hediyen kaybetmiı olmasına rağmen, yaptığı işin bir 
borç olduğunu kabul ediyor, bunu gayet tabii bir hll· 
dise olarak karşılıyor ve hiç kimseye kızmıyor, darıl· 
mıyordu. Hem ne kadar da güzelleşmişti. Harbe gi· 
derken henüz toy bir "çocuktu. Şimdi, yakışıklı, güzel 
bir erk~k olmuştu. Gizella, kocasının gençliği ile Vi -

li'nin şimdiki halini mukayese ediyordu. Evet Vilmoş 
da gençliğinde güzel ve yakıııklı bir delikanlı idi. 
Fakat, bu hu•usta oğlu onu çok geçmiıti. Hem, Vil • 
moı'da daima gayri tabll bir laabiyet vardı. Buna mu

kabil mili ulda.,,. daha olgun dUıüııcellf.dl. 

• 

.-- .. ·~~ .... --- . ..__.. ..... ......... ~.. ~--•14""-.............. ... .... .,.. ..... -...,.. 
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Yalnız, Vili'nin bütün gün evde oturması, hiç dışa
rıya çıkmaması, arkadaşlarını aramaması Gizella'yı 

endişeye düşürüyordu. Acaba gizli bir derdi mi var • 
dı? Genç adam, sabahtan akşama kadar italyanca ça· 
hşmakla vakit geçiriyordu. Sol elini yazı yazmıya a • 
lıştırmak için de bir hayli gayret aarfediyordu. Gizel
la, onun bu halini gördükçe yüreği parçalanıyordu. 

Bir gece, geç vakit Vili'nin odasından ışık sızdığını 
gören Gizclla, merakla kapıyı açtı. Oğlunun masanın 
üstüne kapanarak çalıştığını görünce yanına yaklaştı. 
$4çiarını okşadı. ,, 

- Ne yazıyorsun, yavrum ? 
- Bir ıey değil anneciğim, İtalyanca çalışıyorum. 
- Gece yarısı oldu, niçin yatmıyorsun? Vücudünün 

istirahata ihtiyacı var. Yazına yarın da devam edebi -
lira in. 

- Peki anneciğim. Sen Uzlilme. Şimdi, derhal ya -
tacağım. 

Vili, ertesi gilnli annesinden para istedi. İvan, mek
tebe giderken eline bir mektup tutuşturdu. Bunu mut· 
laka bugün postaya vermesini sıkı sıkı tenbih etti. 

Bu çocuk böyle durmadan nereye ve kime mektup 
yazıyordu? Esaretten döndüğündenberi kendisine bir 
kart dahi gelmemişti. Edit'in, anlattığına göre; Vili, 
her sabah büyilk bir sabırsızlıkla postacıyı bekliyordu. 
Sonra gene kendisine bir ıey gelmediğini görilnce de
rin bir yese kapılıyordu. Demek me&tup bekil:ıordu .•• 
Kimden? Derdini nlçhı anlatmıyordu? Nec!en böyle 

- İşte büyük oğlum dedi. Elinizi öptürmek için 
getirdim. 

Rudolf Ranbcrg, gösterilen bu samimi alakada~ do
layı çok memnun oldu. Vili'nin elini tuttu. Uzun uzun 
yüzüne baktı. Sonra birden çehresi çatıldı. 

" 
- Tıpkı babasına benziyor, diye mırıldandı. 

İhtiyar adamın yanından çıktılar. Matbaaya uğradı· 
lar. Matbaada eski neşe ve hareketten eser yoktu. İn· 
sanlar, az çalışıyorlar, çok münakaşa ediyorlardı ... San
ki, her şeyin üzerine bir ağırlık çökmüştü ... Makineler 
bile isteksiz işliyorlardı ... Matbaada Karo! Ranberg'e 
de rastgeldiler. GizeJla, oğlunu ona da tanıttı. Buradan 
Vilmoş'un babasını ziyarete gittiler. Profesör, kısa 

müddet nrfında tanınmayacak kadar çökmüştü. Haı • 
tanedeki vazifesine nihayet vermişlerdi. Senelerden • 
beri uğruna bütün hayatını vakfettiği mesleğinden a
yırmışlardı. Serveti müsadere olunmuştu. Bağladıkla· 
rı bir kaç kuruş tekaüt maaşiyle geçinmek zaruretinde 
kalmıştı. Kendisini bu hale koyan, ortalığı karma ka
rışık eden ihtilalcilere lağnet ediyordu. Gizella'yı sa

ğına, torununu soluna oturtmuı durmadan dert yanı· 

yordu. Bir aralık derin derin içini çekti : 

(Soau var) 
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I Meclisin dünkü toplantısında 

Afrika'da askeri vaziyet 

dit alman hava tııolan arda lrMfJmtyu. 
hücumlarla Southamptoıı ıtcıbriae ~ 
llf oapta bombalar atm11lardır. Umaa t. 
alaabnda ve tabı1kalarda ftddetıl yazıcm. 
lar ~ıkmıf tır. Bu yangmlann ıtıl:ı Pr.r 
aadaD görUlmüftUr. 

İnciltcrenin cenup .,. prp ıahillerlnde 
bulunan ukeı1 ehemlyeU hal• hedefler de 
müustr surette bombardıman edtlmlıttr. 

ötı.c. Wru ..wt Xent •aw. im 
••• lıa1'll ..,.,_ ) " • o • Jıl.eewS.dlt 
eyJer haara utranuıta. 1l'abt 7V'al& pek 
azdıl'. 

Ccup uhlllJııde .. bir ....... eeDtl -

ba ~ öe dliM Ud ,_. 1-ııJMkr MıS.
mıpa da ancak hattt htı.aarlar olmuttur. 
Hiç zayiat :yoktur. 

Elen kıtaları 

Ergiri ve 
Moskopolis'i 
de aldılar 

Orf i idare hakkındaki 
karar tasvip olundu 

Kahire, 25 a.a. - İngiliz umumt karar
rthının tebliği: Sudan'da, Gallabat'ın ıar
kuıdaki mıntakadar lzaç hareketlerimize 
devam olunmuıtur. 

İngiliz aahtllerlne yeniden mayıı dökW
ınll§tUr. 

GUndüs alman tayyareleri Londra ve 
.M~ ıahlllerlnde muhtelit yerler üzerin
de yaptıkları keııt uçuılan eınaaında 

bombalar atmıılardır. 

Bu l&baJı. Dounea a.oık.laıı.Dda bir düt
m&zı bombardıman ta,nrareai denize dUfü
rülmüıtür. 

Bütün diğer cephelerde, vaziyette hiç 
btr değişiklik yoktur. 

Bir İtalyan müfrezesi 

taarruza uğradı 

24/ 25 teırlnleanl gecesi lngll1z tayya -
relerinin Berlln garlarını bombardıman 

ettiği hakkında lngUlz lıtlhbarat nezareti 
tarafından yapılan haber yalandır. 

lngiliz tayyareleri 

Hamburg'a 
tonlarca bomba 

yağdırdılar 

000 1 1 (Bışı ı. inci sıy/ıda) " latanıbul, Edirne, Kırklareli, T~ 
Yeniden 8 ta yan ne müzeyyel mukaveleyi tasdik eyle- kirdağ, Çanakkale, Kocaeli vilay~ 

mistir. leri muhterem halkına : 
askeri esir edildi Meclis çarşamba günü toplanacak - "Sayın vatandaşlarım, 

Nairobl; 25. a.a. - Resmi tebliğ 
Hafif zırhlı otomobillerden mürekkep 

bir devriye kolumuz, 22 te:srinisanide ıi -
lllali$arld hududumu7.da bir düıman müfre
teslne hücum etmiıtir. Çekilen düşmarun 
büyük zayiata uğradığı zannedilmektedir. 
ta yaralıdan ba'ka zayiatımız olmamıştır. 

23 - 24 gecesi hıç bir düşman tayyaresi 
Berlln üzerinde uçmıunııtır. 

tır. "Hükümetin gördüğü lüzum Üze-

Bl'r Yunan kolu da Aya ldarei Ôrliye Komutanı rine vilayetlerimiz dahilinde ilan .. 

Elen resmi tebliği 
Atina; 25. a.a. - Baı kumandanlığın dü 

&kıamki tebliii : 

Cereyan eden bir hava muharebeıl es
nasında bir lnglllz tayyaresi d~ürUlmU,
tUr. tlç alman tayyaresi Ussüne dönme
mlııttr. 

İtalyan resmi tebliği 
Roma, 2~ a.a. - 161 numaralı tebliğ: 

27 Alman ve 1 İtalyan 

8 i r haf tada · !lt 

dilmiş olan örfi idare komutanlığı -
, - 'I I' İfe b::t.§ladı ı na tayin olundum. Ve karargahım 

Saranda ya dogru 1 er ıyor İstanbul, 25 (Telefonla) İdarei . olan lstanbul'a gelerek işe haıla -
örfiye komutanı Korgeneral A. R.Ar- drm. 

(Başı 1 · .'~cı sıyl~da~ 1 tunkal tstanbula geldi. İstasyonda va- ı " Kanundaki vazife ve selahiye .. 
lan vadilerin tathırı amelıyesı esnasında li, askeri ve sivil erkan tarafından kar- lerim malumunuzdur. Vazifeleri • 
müteaddit italyan müfrezeleri bulunmu_ş - şılandı. Gece vali kumandan şerefine 1 mi yaparken bu mıntakalardaki v .. 
tur. Bir italyan fırkasının bozularak dagıl- , Taksim belediye bahçesinde bir ziya- tandaşlarımın bana her türlü yar • 

"ld" tılmış oldutu ve Göri~e'ye __ ge~en haberlere fet verdi. dnnı yapn.caklarmdan eminiım. S .. 

Krtalarımız, bütün cephede ileri hare • 
ketlerlne devam ediyorlar. 

Yunan cephe&in.de müfreıelerımız tarafın

dan müessir mukabil hücumlar yapılmıı -
tır. 

Hava kuvetlerı bilhassa Epir aa.hilleri 
boyunca düşman mevzilerini müessir su
rette bombardınıa.o etmlı:ılerdlr. 

f.3yyaresi dÜJÜrU U ıöre, ka~.ma~ta ?ıa.n dığer uç ıtalya? aıa~ı- /darei Ôrliye Komutanının li.hiyetlerimi de göreceğim ica~lara 
. / d~) nrn da ıuvarılerımız tarafından takıp edıl· b · ve lüzumlara göre kullanacagım. (Başı ı. ıncı s:oy /1 b 1 d 14 b' 1 t eyannamcs• • . 

. . . d·-· Hl.mata gör• mekte u un u.u sa ıt 0 muş ur. · • " Hepinizi sevgi ve aaygı ıle ae • 
barat ıervıs:nın ver ııı:ı ma 

1 
~. Dün Görice mıntakasında yapılmı~ olan İstanbul; 25. a.a. - ldarei örfiye 18.mlarım Moskopclie eehri iHal edilmiştir. 

GISr!ce b8lgeslnin tathlri esna,ında, 1500 

•lr almmıı. 12 top, bir mikdar havan topu 
•e diğer malzeme iğtinam edilmiı,tir. 

Tayyuelerimb:, rlcat eden iiç düşman 

~tunu muvaffakiyetle bombardıman et · 
llılttlr. 

ita/yanlar hava bombardımanı 
yapamıyorlar 

Atin&: 25. a.a. - Dahili emniyet neza • 
tetlııin resmt tebliği : 

Dan ır!lndilz, düşmanın memleket dahi -
tinde hiçıbir hava akını kaydedilmemiştir. 

lngiliz tayyarelerinin 

yaptıklar1 akınlar 
Londra, 26 a.a. - Hnva nnzaretıntn 

tebliği: Pazar sabahı eriten, s• r 1 müdafaa 
ıervislne mensup tayyareler, Chrlstlansand 
tayyare meydanına bir hücum ynpmııılar
dır. 

B~ka tayyareler, HISk - Van - Holland 
limanına hücum etmlılerdlr. 

Sahil müdafaa tayyareleri ile birlikte 
laareket eden bahriye tayyareleri Bou
logne doklannı bombardıman etmlıılerdir. 

Pazan pazartesiye bağlıyan gece, ingi
l!a bombardıman tayyareleri, hücumları -
IU yeniden Hamburg deniz inşaatı tezgAh
la.n ve endllstri tesisatı üzerine tahşlt et
lhlılerdlr. Bombardıman neticesinde bir -
tok yangın ve lntlllk vukua gelmiştir. 

Pazarı pazartesiye bağlıyan gece bom
bardıman edilen hedefler aruında Altona 
gu fabrlkuı, Vllhelmshaven dokları, 

liamburg • Vllhelmburg kimya endUstrıııi 
fabrikuı, Boulogne limanı, Denhelder nh
tımlan, hava datl bataryaları ve projek
törler mevzileri, diloman tayyare meydan
ları ve deniz tayyare Uslert de vardır. 

Alman resmi tebliği 
Berlln. 25 a.a. - Resmi tebliğ: Açık 

denizlerde harekO.ttan dlSnen bir harp ge
ınisl ılmdiye kadar 95 bin tonilatoluk ıi
lep batırdığını btldlrmlıtır. 

Londraya karıı yapılan karıılık hü
cumlarına 23/24 teorlnlsant geceııl de de
vam edllml§tir. Londranın Battersea, 
Southvark ve aaır mahalleleri tesırıt au -
rette bombardıman edllml11ttr. 

Evelce de tebliğ edildiği gibi, mütead-

1 

Adet Liralık 
---

1 2000 

s 1000 

2 750 

4 500 

8 250 

Düııman tnyyarelerl Draç'a bir hava a • 
kını yapmıııler ve birkaç kişinin yaralan
masına sebep olmu§lardır. Hafif de hasar 
vukua gclmlşUr. 

Malta'nın ılmalinde Velllngton tipinde 
çift motörlll bir dü§man tayyaresi denize 
dÜ§ürUlmOııtür. 

Avcı tayyare !llolarınuzdan biri MI· 
kabba tayyare meydanına kar§ı yere ıilrü
nUrceslne alçaktan yaptığı bir akında 
meydanın mUntehasında bulunan mtitead
dit tayyareleri mitralyöz ateşine tutmuş

tur. Bu tayyarelerden Uı;U derhal ateı al
mıştır. Çıkan yangın sUratıe genlıılemlş 

ve ılddetll infllAkler vukua gelmiştir 

Bunlar Sicilya sahillerinden görUlebilecek 
kadar genlılemlıtır. Tayynrelerlmlzin 
hepsi üslerine dönmUıtUr. 

Hava kuvetlerlmlz hkenderlye deniz 
UssUne hücum etmıııerdlr. Llmıındakl he· 
deflere müteaddit ıııabeUer vaki olmuştur. 
Diğer tayyarelerimiz Marsa Matruh'un 
cenup mıntaksındakl askeri tesisata hü· 
cum etmlolerdlr. 

DUşman tayyareleri Tobruk ve Bardı -
ya üzerine bombalar atmışlarsa da hatif 
hasar vukua gelmlııtır. Bard!ya'da birkaç 
yaralı vardır. İngiliz hava lruvetleri tara· 
tından Derne'de bir balıkçı mahallesine 
yapılan hü~um esnasında 6 kiti ölmUt, 
iki ı<ııı yaralanmıotır. 

Apolonla'da sarahaten kızılhaç ıoaretl 

la§ıyan bir hastahane dU,man tayyareleri 
tarafından bombardıman edilmiş ve çok 
yakından mitralyöz ate§lne tutulmuıtur. 
Bir yaralı vardır. 

Blenhelm tipinde bir düııman tayyare -
sine Amseat'ın §arkında mülAkl olan avcı 
tayyarelerimiz dü$man tayyaresini alevler 
içinde dUşUrmUşlerdlr. 

Alman tayyarelerinin 

dün İngiltere'ye 

yaphklar1 hava laarruılan 
Londra, 25 a.a. - Hava ve dahil! em -

niyet nezaretlerinin tebliği; Bu ıaba.h ıa
taktan itibaren müteaddit dUgman bom -
bardıman tayyareleri mUnteriden veya kü
çUk te§ekküller halinde hareket ederk tn
giltere'nin cenubu ıarkt ve cenup ıahllle-

Lira 

2000.-

3000.-

1500.-

2000.-

ıtlOO.-

S5 100 - 3500.-

80 50 - <4000.-

soo 20 - 6000.-

Türkiye it Bankaıma para yatırmakla yalnız 
para biriktirmit olmaz, aynı zamanda 

taliinizi de denemit olursunuz. 

Keıideler: 4 Şubat, 2~ 1 
Mayıs. 1 Atuıtoı, 

lkinci te:Jrin tarihlerin 
de yapılır. 

Kumbaralı ve lr.umbara
sız hesaplarında en az 
elli lirası bulunanlar 
.kuraya dahil edilirler. 

sıhi! miıdafaa!ına mınsup ta>'3'.ar1e ~rub~l a_r_:: harekat esnasında. Yunanlılıır terkedilmiş komutanı korgeneral A. R. Artun - ı · " 
b h . • tayvare kuvetle:-ıy c ı .. ır ıgı . • • ld • Ö f' K t 

a .rıyenın ; . • .. ba;madan olan 8 ağır top. 100 büyük kamyon ve bır- kal, a§ağıdakı beyannameyı neşret- areı r ıye omu anı 
hahnde. cumartesı 'p;ecesı .gun~ş • ı çok küçUk silah ile malzeme i&tinam et - mi§!erdir : Korgeneral : A. R. Artunkal 
evet, şim~li Fransa d~ ve şımalıp;ar~ı F~an- mişle•d i r. Bu mıntakada bulunan kıtaatı • 
ııasında düşma11ın bır den ız faalıyetının . . 1 h ld . . k d . . .. mızın elın.de tam 1$ er a e yırmı a ar 
mllşahede ed!ldiğı denız Gslerıne hucumlar B 1 d hitler, Yunanlıların az miktarda el yük miraslarına hakikaten lli.yik hiır insan.-
yapmıc;fardır. 1 italy.an ~ankı mevcuttur. d un ar sa ece bombası kuılandıklarını ve hücumla- lar sıfatiyle hareket etmişlerdir. 

' dd 1. ğm it d yol ıclerınde kullanılmakta ır. ., K d' l . b 'ld'. · · h ~ ll 
Bu hücumlar, şı et 1 ya ur a ı.n a 1 Görice'den gelen h~berlere göre, italyan· rmda eski usuller mucibince bilhassa en 1 erıne yapa ı ıgımız er ıur 

yapılmı' ve he:lef mıntıkaları an_cak dık - lar 'ıa•eler'ını' yerlı' h~lktan almaktadır. t. . 'k yardım parçasına Uiyiktirler ve kendiler'-• ~ göğüs göğüse hücumu tercıh ettı le-
katli araştırmalardan so.nra, tesbıt oluna - taly' anların köy e•rafım kurşuna di:ı:dikleri ne kendi müdafaamızı tehlikeye koymad• 

k b bardıman edllmı~tlr ~ rini, İtalyanların araziyi iyi bilmedik- verebileceğimiz hiçbir ~eyi esirgemiyec .. 
ra om L. . t 'd ve Yunanlıların kendi iaşelerini mahalli yi- lerini ve bu usullere uyamadıklannı 1 

Bu hedefler arasında, orıent orpı o yecek maddeleriyle tem:n ettiklerine vakıf ğimiz hakkında Çörçil vaidde bu unm~ 4 

ietasyonları, Brest elektrik ~ntrah vde h~- oldukları için ileri hareketini geciktirmek söylemektedir. tur. Tebliğlerinin fevkatade kısalıtı am • 
vuzu, Boulogne limanBt tehsıdsatfıl vde bemır makııadiyle gıda maddeleri stoklarım yak. /talyan • Elen harbi ve vaffakiyetledne karşı olan hayranlıf~ 
yolları bulunmuştur. u e e er e om· . . . f'h y bir kat daha arttırmaktadır. 
b d · · d birçok infillklar vu tıklan blldırılmekted ır. Maaml ı · u:ı~n- Almanya " Aynı' ~ebeple, zafer aaatı •eldi""' ııamam ar ıman netıcesın e • 1 1 •· il il ı · d,.vam ederek. .ıman Q • ıı;• 
kua gelmiştir. ı u yur v ş erınc Berlin, 25 a.a. - Almanya'nın Yu- da, ihtiyattan ayrılmryacaklan tahmic .. 

ve:nıe.,.e ; e R2'metmişlerdir. 

Du"ı:u"rülen alman tay,vareleri nanistan'ı bir mütecaviz memleket o- ı lebilir. Önlerinde bili lde~e faik dil-fmıla 
'S 8.000 iı,.,lvan aıhzri "s:r ' d h kk d b. ku tl · t 1 ui etini .-. Londra, 25 a.a. _ İstihbarat Neza- · larak mı tanı ığı a ın 'i ecne ı ga- 1 ve erı mevcuttur. ta ya v Y .._ 

retinin bildirdig-ine göre, 23 teşrini - Atina, 25 a.!l. - Resmen bil- zctecileri tarafından sorulan bir suale zeltmeğe belki muktedirdir, belkf de de • 
dirildi;;.ine göre vunıın ?a·dusu Ar- · · .. ğildir fakat imparatorluk arması n.~ sani crece yarısı nihay!tlenen hafta i- b alman hariciye nezaret. sözcıisu şu cc- · . 

t- 1 · h navutlultta yeniden 8.000 İtalya- b . . hasıl olan bu lekeyi hıçbir IC'Y temizlly .. çinde, ngiltere üzerindeltı ava mu - • , • t' 

1 
va ı vermıştır: ı 

1 
h ' il h . y .__

1 
._,_ 

h b 1 . d 1 7 't 1 nı esır e.mı;: ır. • "d ğ .. 
1 

. mez. ta ya ıç § p esız, unaıı ..... esıuo. 
are e erın e 27 a man ve ı a yan J l I k L ·ı h.. .._ Harbın mevcut OJ u u soy enı- ilk trampet seslerini duyar du ..... az muiıa-

tayyaresi düşürülmüştür. ta yan.ar mu a i.7l uc-.ım l · k b' rde mütecaviz ola ,, ••• 
· · yapamıyaca '·lar emıyece ır ye - rebeye lüzum bile görmeden diiıecetinl Aynı müddet zarfında 6 ingılız av- k 

k b · 25 p d •· bt ·· e maz,., uhmin etmiş ve bu mukavemete röre ı... cı tayyaresi kaybolmuştur. Fa at un- Atına: . a.a. - ogra eç ın za ı uz · 
Iarın pilotlarından dördü kurtulmuş _ rine bir italyan mukabil taarruzu ve Se - Görice'nin zabtı münasebetiyle zırlık yapmamıştı. Kendi tabirleri nçhll• 

lanik'e doğru bir tazyik artık katiyen mev- f ıkendcriye Ortodoks katedralın· " ıenç ve mert İtalyan milleti "nin a:ıbua 
tu~ava Nezaretinin bildirdiğine göre zuubah i ~ degildır. Bununla beraber, esas da bir ôyin yapıldı köpüğü, yine kendi tabirleri veçhlle" lııhl-

d.. Yu:ıan harekatı halen Görice bölgesinde tat halinde bulunan fikim milletlerden .. 1*" 
dün gece üçünci.i bir uşman tayya- tskenderiye·, 25. a.a. - Görice'nin zabtı yik oldufru mukabeleyi göımG, ve delin• 
resinin de düşürüldüğü şimdi tesbit değildir. Burada yaln:z düşman takip edil- mı··tı'r. Almanya "·ı' taraftan -'a fena bı'r -

mektedir. Esas harekat Epir'dedır. Orada münasebetiyle, dün İskenderiye'deki orto- w '""' u ·-

olunmuştur. ı- · doks katedralında bir iyin yapılmı&tır. Yu- ziyet kar•ısında kalmı•tır. Zira İta1,.,.•-Kahire; 25. a.a. - Mreır müdafaa neza- henaz kırılacak diişman mukavemeti mev- ~ v ,,_ ,,_ 

reti. dün gece t"kenderiye üıerinde yapı- cuttur. Hududun 30 kilometre ııimalinde ve nan ve İngiliz orduları için dualar edilmi&· yardımda bulun9a, Mussolini'nin prestiji~ 
lan hava akını esnasmda, dört sivilin öldü. sahilde bulunan Ayasaranda'da bombardı . tir, Merasime İskenderiye vali muavini, in- bir darbe de o indirmiş olacaktır. Yardrm 
ğilnü ve 28 kişinin de yaralandığını bildir- mandan mütevellit büyü:C yangınlar haber giliz ordu ve bahriyesine mensup birçok etmese, mihverin Akdeniz'deki vaziyetini 
mi~tir. Bombardıman hedef tefrik edil _ verilmektedir. Yunan kıtaları şimdi bu is- yüksek rlltbeli subaylar, Amerika ve inıı:i- z.ayiflatmı$ olacaktır. Vazifemiz, Alman • 
meksizin yapılmııı ve bombalar her türlil tikamette ilerlemektedir. Bu limanın zabtı liz baş konsolosları ve hür Fransa kuvct- ya'nın ne yapacağını görmek için beklemok 
askeri hedeflerden unk düşmüştür. Şehirde muazzam bir avantaj teşkil edecektir. Zira terinin mümessilleri iştirak etmişlerdir, değil, mihverin sıkıntısını kabiliyetimlzba 

1 lı'mannın •imalinde uzanan ova Arnavut . Bir hava akını esnasında, camek&ru 200 son haddine kadar istismar etmektir . ., büyük bir infii ı:ııcvcuttıır, ~ 
luk, d • b d ğ b'"t'" ·· k metreye dücen b ir bomba ile hasara uğra-/ngi/iz/er Süper bombardıman un ogucenu a o ru u un muna a - v 

lltmm bn$lıca merkezi oh:n Tepedelen'den mı~ olan katedral, Yunan ve 1ıunliz bay - Musolini leci bir muamma 
kar§ısınt!a tayyare/eriyle Alman;yanrn yalnız küçük bir dağ sflsilesf ile ayrılmıı rakları ile donatılmıı bulunuyordu. 

her yerini bombalıyabilecekler bulunmaktadır. Orta - Şark ingiliz başkumandanı 
Nevyork; 25. a.a. - NC"VYork Times P- Bu bölgeden relen ıon haberler, Yunan- general Wavell, Yunan orduları baş

·eteai, İngiltere'ye Silper bombardıman lılarm kaç kilometre ilerlediklerini ıöı - kumandanı general Papagos'a aşağı
tayyareleri verilmesinden dolayı büyük bir termemekle beraber, mühim hlidiseler vu- daki mesajı göndcrmi§tir : 
memnuniyet ıöıtermektedir. lr.uu muhakkaktır. Zira Leıkovik üzerin -

Londra, 25 a.a. - Taymisin siyasi 
muharriri yazıyor: Epirdeki İtalyan 
mağlUbiyetinin maddi ve bilhassa ma
nevi bir hezimet şeklini almış olduğu

Gazete, Almanya'nın en U7.ak kö,elerinin den yapılan Yunan ileri hareketi mühim 
ve hattl dofu ve dotucenup Avrupalarmda iqe merkezi olan Ergirl'ye iki taraftan 
zabtedilen arazinin bundan böyle ingiliz hilcu.mu milmkün kılmaktadır. 

"Orta - Şarktaki bütün kıtalar, Gö- na dair gelen havadisler biribirini t:ı
rice'nin alınmasından ve Yunan kuvet kip etmektedir. Şüphe yok ki .Musolini 
lerinin derin bir hayranlıkla takip et- Yunanistanın teslim olacağını zannet
tiğimiz diğer parlak başarılarından miş ve nihayet bir mukavemet takdi
dolayı size en hararetli tebriklerini rinde ümitlerini seri bir galebeye bağ-

tayyarelerinin tesir eahaları içinde olduğu
nu kaydediyor ve diyor iti : 

" Bunun fnıiltere ve hattı bizzat Ame
rika için •tesiri muazzam olacaktır. Ame -
rika milleti biliyor ki, İngiltere kendi em
niyeti için oldutu kadar, bizim emniyeti • 
mlz için de harp etmektedir ve kendil!lne 
yapılabilecek her yardım Amerika için en 
iyi müdafaayı teıkll eder. ,, 

Gece hücumlarının önüne 
geçmek için gizli usuller 

aranıyor 

Vaıinıton; 25. a.a. - Birleşik Amerika 
ve tnciltere hilkUmetlerl ıece bombardı -
manlarmm ISnUne ıeçmek için ıizli usQller 
aramaktadırlar. tnıiliz büyük elçiai Lord 
Lothian, dUn matbuata yaprnıı oldutu be
nııatta, inıiliz miltehasııalarının bu hu
ıu.a için durma.dan çalıımakta oldulr:larmı 
aöylemiıtir. 

Diğer taraftan sahil betaryalarma men -
ıup binbaşı B. Philips, Ordonance ıazete· 
sinde şunları yazmaktadır : 

" Atlantik denizi üzerinden Birle:Jik A· 
merika'nm bir taarruza ufrıyabilecdi giin 
relmiıtir. Buna cöre hava müdafaası için 
lcabeden tertibatı almak llzımıelmektedir, 
allrm iıaretlerini verecek vasi milı:yasta 

tertibat almak da icabetmelctedir. ,. 

Sovyetler Besarabya 

Girit' e hava hücıımu 
Kandiye, 25 a.a. - Birçok gün de

vam eden fasıladan sonra bir italyan b 'ld' • lamıştır. Bu yanlış hesap Musoliniyi ı ırır.,. 

feci bir muamma karşısında bırak
tayyaresi bugün Duda koyu üzerin- Almanya müdahale edecek mi ? maktadır. 
de uçmuı ve dört bomba atmıştır. Londra, 25 a.a. _ Yunan kuvetleri- 1 
Bombalar denize düşmüştür. Hiç ha- Eğer Yunanistan ve ngiltere'ye 

k H d f . 1 nin ceı.dl'et, metanet ve suraunden sta- karcı.ı alman muavenetini talep ederse sar yo tur. ava a ı top arı tayya- s 
reyi uzakla~tınnıştır. yışle bahsettıkten sonra 'ı'ımes gaze- kendi zafının haci) bır itırafını yap-

ltalyan propagandan.na cevap tesi bugunkü başmakalesinde dıyor mış olaca~tır ki, bunula zaten harbe 
Atin 25 y ff . ki: karşı ahalı tabakaları arasında zat-:n 

et. . a, k' 1L
8

: -:- ahud~atn muzka erkı- "Belki Almanya, İtalya'nın hodbin- hissedilmekte olan hoşnutsuzluğu ar-y ının a ıs erını t ı \tJne ına • . • . . • , . . . 
aadiyle İtalyan propaganda teşkilatı, lıgını kırdıgına ve Almanya nın yar- tıracaktır. Musolınının taraftarları da 
48 aaattenberi italyan ordusunun yu- , dırnı olmazsa ltalya'nın ne kadar şa-?- , böyle bir muavenetin Bitlerden ne ~i
nan ordusu tarafından değil, ingiliz kın bir hale geleceğini ltalya'nın an· bi fedakarlıklar neticesinde istihsal 
t<?PÇ1:1 kuvet~eri t~rafınd~n ~ağlfıp e- lamadığına t~ess~~ etmemekt~dir. Fa-

1 
edilebileceğini de düşünmek mecburi

dıh~ıı oldugunu ısrarla ıddıa etmek- kat B. Hitlerın mudahale etmıyerek :>r yetinde kalacaklardır. Eğer bilakis Mu 

tedır. . • . • tağının ciddi surette hırpalanmasına solini bu işin içinden yalnız başına çık 
Yunanıstan kendısıne kıymetlen .. d 1. •· 'h · ı d h · 1· d • · · "I "l d• 1 d b 1 1 .1 musaa e ey ıyecegı ı tıma a ı ın e mak kararını verecek olursa, ıngıhz 

o çu mez; yar ım ar a u unan ngı - -· . be b k k · · · 
tere'nin müttefiki olmakla bahtiyar- de gıldır. Bununla ra er ara uvet- ı donanmasına ve ıngılız hava kuvetle-
dır. Fakat Epir'de düşmanı kaçır- leriyle bil müdahale ancak Yugoslav rine istemeksizin en mühim üsleri ~es-
mak fırsa.tını elde etmek şerefi yal- topraklarına tecavüz veya kara kuvet- lim ettikten ve oradan kalkarak İtalya
nız yunan ordusuna aittir. !erinin geçmesini bırakması için Bul- nın hayati noktalarına en ağır darbe
Ayrıca Roma hükümeti, radyolar garistan'ı ikna etmek ve sonra da Yu- leri indirmek imkanını kendilerine te

vaa~taai~le yaptığı net~iyatta Görice nanistan veya Yugoslavya'ya hücum min eyledikten sonra hasıl olmuı olan 
hezımetınden do.layı. kımseye hesap etmekle kabil olabilir. Yugoslavya'ya çok gayri müsait bir sahada harbe de
vbennek mekcbud~ıyetBı~def ~ım1ad_ığını yapılacak bir hücum, düşünmeden gi- vam mecburiyetinde kalacaktır.,. 

eyan etme te ır. ız aşıst erın ve .. 1 k b' · d ğ'ld' B lgaris.ta-
italya.n askert erkanının katiyetle rışı ece .. ır ış. e 1 ır. u 
mütecavizin aleyhine dönen ve Yu- nın ?a bö!.le .. hır ~nevraya vasıta o-

1 nanistan'a karşı yapılan emperyalist lacagı ve ustuste uç defa koşuyu ka
harpten dolayı İtalyan milletine he- zanmıyacak beygir üzerine oynıyaca-

. 
lzmif'te bir ev taşlama 

İçİ n Romanya' dan aap vermek mecburiyetinde bulun- ğı muhakkak değildir. Fakat hariçten 
duklarına kaniiz. alınanlar tarafından tesir altında bıra- hadise!inin i( yüzü 

1 t 1 Akim kalan cukeri ge.zinti kılan ve hiç bir §eyden çekinmiyen l:zmıt, (Husust) - Şehrimizde halin 
petrO Sa in a ıyor Ba_şve-kil Metakaas'ın arkasında bü- küçük bir zümrenin neler yapmağa 

1 
ve zabıtayı iki gün meşS'lJI eden tuhat bir 

Bükreı: 25. a.a. - Havas : tün milletin değil, yalnız birkaç yu- muktedir olduğunu başka yerlerde 1 hAdise olmuştur. Tabakhane matınllcslnde 
Beı bin ton lambalık petrol mübayaaaı nanlının bulunduğuna dair aynı rad- ördük. T~lı?ayırdn Kunduracı Faik il e sebzeci 

hakkında Sovyeı Ruıya ile romen bllMI,: yolar vasıtasiyle ileri sürülen iddia· g .. • • · d .. · d Emin in oğlı..na alt iki ev, gece ve 
" t Hucum ıçın mevsım e musaıt ~- ..fı dU t 1 ..,. b~ 1 kı met! araaında bir anlatma hu.aule ıelmiıtır. ya gelince, aynı yanhJ maJUmatın e- -· . • . .. ö"n z aş anma(>a :ış amııı, ev hal 

1 d f . y . gıldır. İtalyanın ıhtıyacı çok musıa- korku içinde ne yapac kl nrını şaşırmı§-Rııaya'dan Besarabya'ya petrol ıöndermek ve ce e aşıst taarruzunun unanıs- kd' d H' . . 
müşlril olduğundan Beaarabya'ya petrol tan'da kolay neticeler elde edeceği cel olmadığ.ı ta ~r .~ B •. ıt~erın tlk- lar. İ§ zabıtaya aks"tmlş. Zabıta gelip e-
aevkiyatı Romanya'dan yapılacaktır. Ro . kanaatini tevlitetmiş olduğuna nazarı baharı beklıyeceğı şuphesızdır.,, vln etrııtını tetkik etm .ı,ı . Bir 1Jeye rastlı. 
manya'nm bu nevi ıaz ietihnlltı, dahili ih- dikkati celbederiz. l T l h ,, f al yamamıı ve evin taşlanması da devam e-

Roıma, bö'yle hu"lyalarla avunmağa Dai y e grap ga.zeteıi t ya. dip durmu§tur. Ev hnlkı da artık evden tlyaçlar ve muayyen Ntl'flarından biraz K b 
fuladır. devam ettiği takdirde bu uykudan nın en ıon aporetto'm ,, Qf· bl\fka yere taşınmağa hazırlanmııılaı:dır. 

MezkQr anlatma, bucUn Bükreı'te baıh- her gün daha büyük acılarla uyana- lıklı yazııında ne diyor ? Tam bu sırada, bir tesndUf evi taşlıyaıı 
yaealı: olan romeın - rı11- ticari anlaımaalyle cağını kendisine haber veririz:. Yu - muzibi meydana çıkarmı11tır. Zabıta bu 

nanı'atan'da tasavvur edilen "askert Londn.: 25. a.a. - Dally Telegraph P- vaziyetle me§gul iken, onlara bakan kU-
allkadar delildir. zetcti, " İtalya'nın en aon Kapcretto'su .. çUk bir <;ocuk dlkk tt Jb t ı ti Bir Romanya tı·caret heye..: gezinti" yunan milletinin müttehi- ·" . nazarı a ce e m § r. 

" den anudane mukavemeti ve yunan başlığı altında neşrettiği baı makalo:;ue ou Bu çocuk polislerin yanında bulunduğu 
Moıkovaya gidiyor aatırlan yazıyor : zaman evin t.aşlnnmıu" duruyor, ayrıldığı 

Bülcreı: 25. a .a. - Ekonomik Arıruı ıa- kıtalarının Arnavutluk topraklarının " ltalyanlar, ıimalde biltlln muharebenin zaman fse ev biteviye taşlanıyor Emniyet 
zetMinin bildirdiğine ıöre, bir romen ti· kalbine kadar iİden muzafferane umumt karargVıı ve üssü olan Görice'nin memurunun blrt kU(;Uk yarama::~n peşini 
caret heyeti, bugün Moakl'lva'ya hareket mukabil taarruzu ile karşılaştığı za- sukutunun ldi bir mağlubiyet olmadığmı takip etmiş ve kuş avlamağa mahsus lAs
odecektir. Sovyet ticaret: ataıeai ıimdl - ma.n da Roma gene böyle bir acı ile ispat eden yeni bir kilçülmiye uğramıılar- tik sapanla bir duvar dell~lnden evleri t~-
den Moslı:ova'ya ritmletir. Arıuı gazete- uyanmııtı. dır. Yunanlılar, mihver haricinde kalan bil- ladığını görmüetür. Sucu Hakkı isminde 
aine ıöre, romen heyeti, llci memleket ara- Harp metoJlan tün dünyanın umimt tebriklerini çok iyi bir adamın 8 y&.§ındakl oğlu olan .uçlu 
aıd& ticaretin faılalattınl.ınuı imktnJan. Ncvyork, 25 La. - TaH: Nevyork cualandırdııklan ldiatah miltaarnza med. İsmail cürmü me§hut halinde yakalan.ınıt-
• llllbak_.. edecektir, l'imca pzeteeinc ı~re, ukerl mUta· ;randurl&r. Ymwılılar hlli'l)'etlcri~ ve bil- tır. 

• 
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Yukarıdaki resimlerde çift katlı bir pencerenin bir J:atını lcilıtlanmış olarak ıoruyorsunuz. Gündüz bir tan~i açılır, 
qıktan istiladt: edilir. Üçüncü rt:Simde de siyab Hlıdın pencereyt: yapıştırılış şelr./i ıörülmektedir. 

Eve e 
ka 

ışık 
• • a ışı 

rı söndürme ve 
asıl yapılma il? 

icra Vekilleri heyetine 15·11-940 
tarihinde "Hava taarruzlarına 
karıı l§ıkların söndürülmesi ve ka
rartılmcuı nizamname•İ" nin "U· 

... t . at" "' d k mumı cnvır , Zf ve ıı ı§ı ları" 
ve "açıkta inşaat" balıislerine te
alluk eden maddeler ile "nakil va
•ıtalanna ait" maddeleri mucibin
ce l§lk söndürme ve karartma i
fİne bQ§lanması karar altına alın
mıı bulunmaktadır. Passil konın
ma iılermin büyük bir dikllat ve 
ehemiyetle tatbik edilmesi Ui:zımge
len kısımlarından biri de, hiç fÜp· 
hesiz ışıklan söndürme ve karart • 
ma ifidir. Biz bu yazımızda ışık sön 
dürme ve karartma işinin ehemiye
tini ve evlerde nasıl tatbik olunabi
leceğini göstereceğiz. 

lgık söndürme ve karartma 
İ§İnin ehemiyeti 

·------Yazan ·-------· 

İZZET ER SAL 
Gazmaske fabrikası oe! kimyageri 

Kiğıtla karartılmış bir pencerenin lcilıt· 
ları gündüz itina ile toplanmalıdır. 

Resimde bunu g6rüyorsunu7. 

Karanlık, düşman tayyarelerinin hedef
lerine yaklaşmalarını kolaylaııtınr, ve ta
arruz olunan memleketin hava müdafaası· 
nı aiiçleştirir. Bu sebeple hava ta~rnızlan 
dııha çok geceleyin yapılır. İste geceleyin 
taarnız edecek düşman hava kuvetlcrinln, 
mevki ve hedeflerini kolayltkla tayin etme. 
lerine mani olmak maksadiyle ışıklan sön
dürme ve karartma hi tatbik edilir. Fakat 
bu mııksatla yalnrzca askeri ve hayat! cbc
miyetl haiz mevkiler, devlet binaları, na. • 
kil vasıtaları gibi, bilhassa hava taarruz
larına hedef teşkil edecek tesisatın karar
tıbrum, kafi değildir. Bilfi.kis ışık söndür
me ve karartma i'i o suretle yapılmalıdır 
ki, düşman hava kuvetlerine, yerden tek 
bir ıııık bile gözllkmesin. Son senelerde 
muhtelif memleketlerde yapılan bir çok 
hava manevr.ıları ve aon bava muharebe • 
Jeri, iyi hazırlanmış bir memlekette, ge • 
celeyin bu derecede tam bir ışık söndür -
me ve karartma yapılabileceğini göster • 
mi$tir. Bu meselede her yurttaşa pek ö -
nemli bir vaz.if e düştüğünü unutmamalı • 
dır. En basit bir vatandaş bile, evinin ışık 
söndürme ve karartma işini mükemmel bir 
ıekilde yapmakla, ' memlekete yapılacak 
düşman hava taarnızlannın hafifletilme-
sinde mllhlm bir hizmet görmüş olur. Mukavva ile örtülmüş bir pencere.. Mu

kavva pencereye, resimde KÖrülen man-
Biltiln pasif korunma işleri gibi, bil • dallarla kolayca tutturulabilir vt: icabında 

hassa ışık söndürme ve karartma işi de, mukavva kolayca çıkartılabilir. 
elbirliği ile yapılacak i:ılerdendir. Ve tam 
muvaffakfyet, her yurttaşın bu vazifesini 
hakkiyle yapmasına b1lğhdır. Tek bir kim
se bile bir ı:ıchirde tcnbelliğindcn, lD.ubali
Jiğinden veya kasten, karartma lııini llyiki 
ile yapmazsa, yani evinin veya dükkanının 
ı:ııklann: iyi karartmazsa, civarmdakl bü
tün vatandaşlarının bu sahadaki emeği ho
p gitmiş olur. Çünkü bu kimsenin açık 

bıraktığı ışık, bilhassa başka taraftan ta • 
mamen karart.:lmıe echirde, düşman hava 
kuvetlerinin pek çabuk nazarı dikkatini 
çekerek, hedefi gösterir. Bu tehlike &ÜP • _ 

hesiz, bu vazifeyi ihmal eden kimselerin 
sayısı arttıkça çoğalır. 

Gece taarruz eden bir filo için, karan
lıklar içerisine gbmülmüı bir ııehrin, ııu· 
rasından veya burasından parlıyan tek tük 
sönük ışıklar kadar faydalı işaretler az 
bulunur. Bir kişinin ihmali, biitün bir şe
hir halk-mı tehlikeye düşürebilir. Bu se -
heple bilerek, bilmiyerek, kasten veya ih
mal sebebi ile ıaıklan lliz.ımgeldiği gibi 
karartmıyanlar için kanun, hiç Enrk g5 • 
zctmcksizin ayru acır cczaİarı koymuş • 
tur. 

Hiç ki~e evinin pek az bir zaman için 
açılıp kapanan her hangi bir kapısın.dan 
d~şarı s11.acak ışıcı az gômıcmeli, bu tür-

Ampullerin rt:nk.len • Bu resimde bir am 
dirilmesi yukarıdakı pulün maskelenmiı 
şekillerde dt: olabiliT bali görülmektedir 

2 - Iııık sızabilecek açıklıkların karar
tılması. 

I~rk menbaı deyince, ııırk çıkaran bil -
tlin v.atıtalar anla!lılır. Ampuller, petrol 
lambalan, mumlar ve saire. 

Işık sızdıra.-ı açıklıklar, pençereler, ka
pılar, camcldinh tavanlar hulba bina ve 
nakil vasıtalarında dıDarıya ı&ı.k bırakan 

diğer boıluklar. 

lıık ıızdıran boglukların 
karartılması lü bir ıl,iıiın bile dışan sızmam1.1ına azami 

dikkat etmelidir. K:lr 'rtılan pençerelerin 
kenarlarından. dışarı sı 7.ab•lecek ince ışık Meskenler için en münasibi ve kolay 
hüzmelerinin dahi büyük mahzurları var· tatbik edilebilen, ıııık ınzdıran boslukların, 

yani kapı, pençere ve sairenin karartı! -
ınatudır. Bu suretle ev içindeki hayata 
normal olarak devam etmek imkanı veril
miıs olur. Pençerelcrin karartılmaııı için 
1$ık geçirmiyen materyal kullanmak Uizım· 
dır. Bunların en mühimleri ışık sızdımıı

yan koyu renkli, (bilhassa siyah) mukavva. 
lar, klii!ıtlar, ııtor perdelerdir. Bunlardan 
n~tıbetcn ucuz olan ve ı$ıfı pek u geçiren
leri yalnız batına kullanmak doğru değil • 
dir. Bu gibi malzeme esnen mevcut per • 
delerin takviyesi için, ya 11 perde ile be • 
rabcr kullanılabilir. E&cr binaların pcn • 
çerelerindc tahta kafesli güneşlikler var -
sa bunların kullanılması kabildir. Ancak 
bu takdirde, kafeslerin ualıklarından ıtı • 
ğın 11zmadığına tam kanaat getinnie bu • 
lunmak lizımdır. Aksi takdirde ve daha 
iyisi her ihtimale karşı bu kafeslerin ar • 
kasma ışık geçirmez siyah kağıtlar yapıe-

dır. 

Şurasını katiyetle tebarüz ettirmek la· 
zrmdır ki, passif korunma işlerinden, me • 
seli aılesinin sığrru.k yerini yapmamış. i
Jiçlarını tam hazırlamamı$ kiı"lselerin za • 
rarları, yalnız kendi muhitlerine inhisar 
ettiği halde. ışık son.d.ırme uıinde ihmal 
edenler. butün bir şehri tehlikeye sokar • 
lar. Bu sebeple karartma ve ışık söndür • 
me ışini en buyuk bir ı:ıddiyetle tatbik et· 
mek lazımdır. 

l§ık söndürme ve karartmanın 
esasları 

Her ev. dükkan veya müessesenin sahi
bi. ev. diıkkin veya müessesesinin ıeık sön. 
dürme ve karartma leinden mesuldür. A -
partımanlnrda her dairenin karartılması. 

dairede ottı,.anlara du~en bir vazifedir. 
Ancak merdiven otomatları, kapı lAmba
ları gıbı Dutlln s'lk"'ı'erın kullandığı ıştk 

!arın 1r-~artıllnl!.!1 "" sahıbine dUıen bir 
vaz'f,.ı1ir. 

Işık söndürme ve karartma işi, esas i· 
t!bariyle iki kısma ayrılır: 

1 - I:ıık ınenbalannın söndürülmesi, 

tınnaktır. 

Eğer böyle güne$likler yoksa, ki şe

h!rlerlmlzln pek az binalarında bunlardan 
vardır. pençere boeluklarınrn tamamen ka. 
patrlması IAzımdır. Bunun için her pençe
re kanadını ayrı ayn kanırtmak lcabeder. 
Bu iı için mukavvalar, siyah am.ballj ki-

. :. . ., . ~- .. ..... ~_ ~ -·:.. .. ~ 
u.~ ~ - ....... ~ .. 

ğrtları ve saire kullanılabilir. Malzemeden 
ziyan etmemek için önce pençere kanat • 
larını ölçmeli ve ondan sonra kiiiıt veya 
muknvvalan kemnelidlr. 

Çift pençerelerde karartma k&ğıtlarını 
iç pençerelerin dış yüzleri üzerine geçir • 
mek faydalıdır. Bu takdirde kağrtlar, ka -
raratma ve ışık söndürme vaziyeti devam 
ettiği müddetçe penc;erede bırakılıT. Gün
düzleri iç pençereler açılır. D11 pençcre • 
ler vasıtasiyle gündilz ışığından istifade 
edilir. Bu halde klğitları plinezlerle veya 
zamklı kfiğrtlarla üstünden ve altmdan rap. 
tetmek faydalıdır. 

Tek pençerelerde ise, gündüz kil.ğrtları 

çıkarılmalı, akşam karanlrk basını:& ıı:ıık 
yakılmadan eve! tekrar yerlerine takılma
ları lazım.dır. Böyle sabah akşam yapıştı
rıp çıkarılmıya kifıtlar pek dayanmaz. Bu 
halde kağıtlar, sabah kolaylıkla çıkarılıp, 

akşam kolaylıkla kapatılabilecek bir vazi
yette raptcdilirler. Bu pençereler için kfi.
ğıttan stor, gibi bükülüp sarılabilen per -
deİer de yapmak mllmkündür. 

Pahah olmakla beraber en muvafrk ka
rartma vasıtalarından biri de ırtor perdt>
lerdir. Karartma iDİ için koyu veya ı!yah 
renkli mukavvalar da kullarulab!llr. Fakat 
bu takdirde muıkavvaların kalınhklarınm 

1,5 milimetreyi geçmemesi lhımdır. Daha 
kalın olanlar pcnçereye iyi intibak etmez 
ve geveerlcr. Esas olarak bütün pençe -
re aathmın de&il, teker teker penc;ere ka
natlannrn cam krsımlarının örtülmesi meov
zu.ubahistir. Bu ıebeple kartonla karart • 
ma yapılır. 

Eğer pençere ve menfezler ı>rt!ilmek 

suretiyle ~klar d11arıya kartı tamamen 
mukelcnmeuıe, o halde Uimbanm üstünü 
ve etrafını ıiyah veya licivert klğrt veya 
bezlerle örterek ışıfın pençere veya dı • 
vara aksetmesine mani olmak veya yalnız 
i' yerini hafif bir surette aydınlatmak ica· 
heder. Veya limbalar maskelenir. 

Umumi yerlerde ve evlerde methal ve 
dış kapılar açıldığı zaman içerden dı,arı
ya ııtk aıammak için fŞllk ıızdrmu böl • 
meler yapmak llzımdır. Bu bö~lcr iki 
kapılı bir aralıktan ibaret olup bu kısım
da ışılı: yakılmaz, dıı kapı açılırlcaı bu 
bölmeyi eve ba.ğlıyan diğer kapı kapalı bu
lunur. 

Ev ve apartımanlarda, vestiyerler, dı11 
kapı aralıkları bu mabatla kolaylıkla ı • 
şık sızdırmaz bölme haline konulabilir, 
bölmenin iç kaprıı yerlne kalın ve iyice 
örtülc;b!lcn siyah bir perde de kullanılabi
lir. 

Bütün bu itler yapıldıktan aonra en j. 

ylsi, akşam evin etrafında dolaşarak bü • 
tün karartma ve ıeık sön.dürme işinin mü
kemmel bir tekilde yapılmıı olup olmad.1-
ğını kontrol ea;nek llzmıdır. Bu kontrolde 
ıörülecek küçUk bir •ızıntıyı bile ihmal 
etmlyerek, bu ınzıntmın 8nüne geçmek j. 

çin 14zımgelen tedbirleri almak llzımdır. 

M. M. V. DENiZ LEY AZIM 

Kuru üzüm alınacak 

Deniz Levazım Satın Alma Komisyo
nundan: 

ı - Tahmin edilen bedeli (22.42ô) lira 
olan (100.000) kilo kuru UzUmUn 11 birin· 
clkAnun 940 pervembe gUnU saat H te ka
palı zarfla el<sııtmesı :yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (1681 ı lira (88) ku. 
nıu olup ıartnamesl her gUn komisyondan 
(150) lrunıı,ı bedel mukabilinde alınabilir. 

a - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ta
rıtatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı 
teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını 
en geç belli gtln ve saatten bir saat evell
ne kadar Kasımpaşada bulunan komisyon 
başkanlığında makbuz mukablllnde ver-

'llleleri. (11104/8072) 18066 

ORMAN KORUMA GL. t:O. 

Un alınacak 
Bolu Orman Koruma TallmgAfı Taburu 

Satın Alma Komisyonundan: 

Orman koruma alay ihtiyacı için ma 
yıs 1941 ıonuna kadar bca aylık birinci 
nevi fabrika unu kapalı ır;:ırt usullyle klm
yahanece tahlile tAbl olmak ııırtıyle 71000 
kilo un sn.tın alınacağından 2490 sayılı 

kanunun yedinci maddesi mucibince ııa.n 

olunur. (11181'i ısoso ı 
Mlkdarı 71000 kilo, muhammen bed,ell 

17 kuruş, muvakkat teminat mlkdarı 905 
lira 25 kuruı, tutarı mikdarı 120i0 lira, 
ihalenin nevi kapalı zarf, lhaleiıln tarihi 
10.l 2.940, günU sah, saati H te, mahalli 
Bolu ukeı1 ıuııuı. 18068 

TiCARET VEKALETi 

Bir memur alınacak 
Ticaret VekAletlnden: 

Evrak mUdUrlUfünde mUnhal 20 Ura 
aalt maqh bir memuriyete aakerllğiiıl 

yapmıı olan bir llae mezunu alınacaktır. 
Taliplerin 28.11.940 gUnU saat 2 de ya

pılacak imtihana girmek üzere 27.11.940 
akııa.mına kadar mezktlr mtldUrltlğe mlira
cnatları llM olunur. (8119) 18099 

ASKERi FABRiKALAR 

700 Ton demir hurdası alınacak 
Asker! fabrikalar umum müdilrlilğil mer· 

kez satın alma komisyonundan: 
3284 sayılı kanun mucibince 700 ton de

mir hurdası mahreç istasyonlarında vagon 
dahilinde teslim oartiyle beher tonunu 
(.nt~<.i :tesinde izah edildiği veçhi le 17 lira 
50 kuruştan satın alınacaktır. Şartnameler 
merkez satın alma komisyonundan parasız 
olrk verilir. Tliplerin 10/12!1!)40 salı gii
nii akşamına kadar teklif edecekleri demir 
hurdası kadar yilzöe 7,5 ğu nisbetinde te· 
minatlariyle birlikte sartnameyi kabul et
tiklerine dair kayıt ve sarahatı havi fiyat 
tekliflerini merkez satın alma komisyonu-
na vermeleri. (7850) 17941 

117 kalem muhtelif zımpara 
taşları 

Askeri Fabrikalar Umum MtidUrlUğ1.I 
Merkez Sntın Alma Komisyonundan: 

Talımln edilen bedeli (123:S0) Ura olan 
ll 7 kalem muht!Jllf zımpara taşları Aııke
rt Fabrikalar umum mUdUrlUğU merkez 
1&tın alma komisyonunca 10.12.940 salı 

gUnU ıaat :15 te lcapalı zarfla ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak komis
yondan verillr. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (926) lira (25) kuruşu havı teklif 
mektuplannı mezkO.r gUnde saat 14 e ka • 
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde
lerindeki veııalkle komisyoncu olmadıkln
nna ve bu tıle all'ıkadar tUccardan olduk
lanna dair ticaret odnsı vesikaslyle mcz
kO.r gün ve ııaatte komisyona mUral'aat-
lan.. (7994) 18006 

Bir adet pres döküm tesisatı 
alınacak 

Asker! Fabrikalar Umum Müdürl!iğü 

Merkez Satm Alma Komisyonundan : 
Tahmln edilen bedeli (25.000) !İra olan 

bir adet pres döküm tesisatı As-ket"l Fab • 
rikalar umum mlldürlliğil metıkez ntın al
ma komisyonunc:a 13/12/940 cuma günü sa
at 15 te kapalı zarfla lhal~ edilecektir. 
Şartname parasız olarıik komisyondan ve
rilir. Talipl.crin muvakkat teminat olan 
(1875) lirayı havi te1dif mektuplarmı mez.. 
kQr g!lnde saat 14 de kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 nunıan.lı 

kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vecalkle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle all
ka.dar tüccardan old.uklanna dair ticaret 
odası veeikasiyle mez.kQr gün ve saatte 
komisyona müracaattan. (7999) 18065 

P., T. ve Telefon Umum Md. 

Fincan demiri alınacak 
P. T. T. Umum Müdür!Uğilnden : 

1) İdare ihtiyacı için otuz bin tane iki 
numaralr deve boynu {incan demiri kapa.
lı zarfla eksiltmeye c;;ıkarıtmıstır. 

Z) Muhammen bedel (15000), muvakkat 
teminat (1125) lira olup eksiltmesi, 
711/941 sah gilnü uat (16) da Ankara'da 
Evkaf Apt. P. T. T. Umum Müdürlük bi
nasındaki satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat mak • 
buz veya banka teminat mektubiyle ka • 
nuni vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı 

zarflannı o gün saat (15) e kadar mez. • 
lı:ilr komisyona vereceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankara'da Evkaf o.par
tımanrnda P. T. T. levazım, latanbul'da 
yeni Valide handa P.T.T. levazım ayni • 
yat şubesi mlidürlüklcrinden bedelsiz o-
larak verrilecektlr. (7~21) 17509 

Memur alınacak · 
P.T.T. Umumi MüdUrlU&ünden : 

1 - İdaremizde münhal maaşlı ve ile -
retli memuriyetlere lise mezunları müı;a • 
baka ile alınacaktır. 

2 - Müsabakada muvaffak olanların i
darenin teklif edeceği ye:de memuriyet 
kııbul etmeleri ııarttır. 

3 - Müsabakada muvaffak olanlara 3656 
sayılı kanun hükmüne göre (20) lira asli 
maali veya (75) lira ücret verilecektir. 

4 - İsteklilerin 788 sayılı memurin ka
nunwıun dordüncü maddesindeki ııartları 
haiz olmaları ve devlet memuriyetine ilk 
defa gireceklerin (30) yaııını geçmemiş 

olmaları 15.zımdır. 

defa ıtrecek\erin otuz yasını göçmem!ı ol
maları llzımdır. 

5 - Mflsabakaya girmek i~tlyenlerin 

20/12/940 gllnU akııamına kadar dilekçe 
ve evrakı müsbiteleriyle birlikte imtihan
ların icra olunacağı P.T.T. merkez mUdllr
lüklerlne müracaat etmelidir. 

C5 - Müsabaka her vUAyette P.T.T. mer
kez mlldlirlliklerinde 23/121940 tarihine 
müsadif pa:ı:arteıl günü saat 9 da yapıla -
caktır. (8008) 17988 

A. LEY AZIM AMlRLICI 

Ampul alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa Al. Ko dan· 

Cins ve mlkdarları aşağıda yazılı 7 
ka.Jem ampul pazarlıkla satın alınncaktır. 
Tııliplerln yUzde 16 temlnatıarlyle birlikte 
2.12.940 pazartesi gUnU Anknra Lv. A. Sa. 
Al. Ko. da bulunmnlnn. ( 7929) 

Adet .Mum 
t>O 150 
50 100 
60 
tiO 
50 
50 
15 
15 

35 
60 
40 
25 
15 

10 
17907 

Boş makara satışı 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan 
800 kilo bo1 makara satılıktır. 
Makaralar Cebeci diklmevinde görUIUr. 

Taliplerin 30. n. 940 cumartesi günü Ba• 

at ıO da Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da bu
lunmaları. (7982) 17967 

Nalbant takımı alınacak 

Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan : 
İki nalbant takımı pazarlıkla satın alı

nacaktır. 

Pazarlriı 28. tl. 940 per'$embe gllnü sa· 
at 14 tedir. Taliplerin yüzde 15 tcminatla
riyle birlikte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. 
da bulunmaları. (7g83) 17968 

Kereste vesaire alınacak 

Ankara Levazım Amirli&! Satın Alma 
Komisyonundan : 

Aşağıda adet ve ebatları yazılı kereste 
ve vidalar pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı 30/11/940 cumartesi günü sa· 
at 10.30 dadır, Taliplerin 3 15 teminatla
rı ile birlikte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na 
müracaatları. (8009) 17989 

4x0,25x0,02S ebadında 300 adet tahta, 
4x0,10x0,10 ebadında 150 adet dilme, 
15 S. tulünde 600 adet vida. 

S S. boy çlvl 20 kjlo, 
8 S. boy çivi 20 kilo. 

Buğday alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 
Komisyonundan : 

1 - Beher kilosuna tahmin edilen fi . 
yatı 8 kuruı olan 2400 ton sert veya yumu

şak buğday pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı her gün Ankara Lv. A. 

Sa. Al. Ko. ds yapılacaktır . . 
3 - 10 tondan avağı olmamak ı;artiyle 

ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 
4 - 2400 ton için katt teminatı mlkda -

rı 21700 lira ve 10 ton için de 120 lira olup 
evsaf ve ıartnameııi 960 kuruşa komisyon
dan alınır. Taliplerin her gün Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. na. müracaatları. (8029) 

17997 

Kereste vesaire alınacak 
Ankara Levazım Amirlitl Satın Alma 

Komisyonundan : 
Aşağıda cins ve mikdarları yazılı mal -

zemeler pazarlıkla aatın alınacaktır. 
Paznrlıtı 30/11/940 cumartesi gilnil saat 

10 dadır. Taliplerin 3 15 teminatları ile 
birlikte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da bu. 
lunmaları. 

150 adet aıra ve 75 adet er yemek ma -
sur malzemesi. 

3 metre boydan o.02sxo:22 r:badında be
yaz çam talitası 2,250 

3 metre boydan 0,02Sx0,15 ebadında be
yaz çam tahtası 1,271, 

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

S metre boydan 0,03x0,25 ebadmda beyaz 
çam tahtası 1,873, 

4 metre boydan 0,03x<>,2S ebadında beyaz 
çam tahtası O,gOO, 

S metre boydan 0,03x0,03 ebadında beyaz 
çam tahtası 0,216, 

Muhtelif çivi 50 Kg. 
Tutkal 30 Kg. 
Boya toz 10 Kg. 
Üıtübeç 20 Kı. 
Bezir 20 Kg. 
Neft S Kg. 
İspanyol üstübeçi 5 Kı. 
No. 3 fırça 2 adet. (8043) 1R002 

Yangın söndürme malzemesi 
almcak 

5 - Milsabakaya girmek iııtiyenler 
14fl2/94-0 günü akşamına kadar dilekçe ve Ankara Levazım Amirliği Sa. Al. Ko. 
evrakı müsbiteleriyle birlikte imtihanla· dan: 
rı: terli olunacağı P.T.T. merkez mü.dür • A§ağıda cins ve mlkdarlan yazılı yan-
lüklerine müracaııt etmelidir. gın eöndUrme malzemesi p:\Zarhkla satın 

6 - Müsabaka lise mevcut olan P.T.T. alınacaktır. Pazarlığı 10.12.940 salı gUnU 
merkez mıldürlüklerinde 19112/940 perşem. sa.at 14 tedlr. Taliplerin yUzde 15 temi· 
be glinü saat 9 da yapılacaktır. (8007) natla:iyle birlikte Ankara Lv. A. Sn. Al. 

17987 Ko. da bulunmaları 

Memur ollınacak 
P. T. T. Umumi Müdürlüğünden 

1 - İdaremizde münhal maaııh ve üc • 
retli memuriyetlere orta mektep mezunla
rı müsabaka ile alınacaktır. 

Z - MUııabakada muvaffak olanların 

idarenin teklif edeceği yerde memuriyet 
kabul etmeleri earttır. 

3 - Müsabaka.da muvaffak olanlara 
4656 sayılı kanun hükmüne göre 15 lira as
it maaıı veyn 60 lira ücret verilecektir. 

4 - İsteklilerin 788 sayılı memurin ka
nununun dördüncü maddesindeki prtları 

haiz olmaları ve devlet memu,rlyetine ilk 

Yangın ihtiyaç listesi 
Adet Cinsi 

4 Yangın kancası 4 M. uzunluğunda 
4 Yangın merdiveni 4 M. llk icabında 

blrlblrlne takılacak oekllde lttalyeler
de olduğu gibi. 

' Yangın baltası boyu 1 M. ve 5 santim 
kalınlıtında. 

2 Urgan 20 metre uzunluk ve 2 santi
metre kutrunda her binanın mflnaslp 
yerleı1ne lklıer yangın musluğu açıl

mıuıı ve bunlar için ikişer hortum. 
BalUk mıntakıısı etrafına ayrı elek
trik tesisatı yapılması, ve yahut dl· 
rekler konum mUnaslp fenerler kon-
maaı. (804:S) 18020 

Köhne fotrn satışı 

Ankara Lv. Amirliği S.ı.. Al. Ko. dan 
1000 çift köhne er fotini ııatılac 

Pazarlığı 28/11/940 per§embe gunu 
Fotinler her gün harp okulunda göriıl 
lir. 

Taliplerin An.kara Lv. A. Sa. Al. Ko. 
milnıcaatları. (8061) 18024 

Bakır sahan alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. d:ın : 
Nümunesine göre 600 adet bakır sah 

pazarlıkla satın ahrıaca!.tır. 

Pazarlığı 29/11/ 940 cuma günü saat 
dedir. Taliplerin % 15 teminııtları ile b 
likte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. <ln bul 
maları. (8054} 18048 

Kereste ahnacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan 
Aşağıda ebat ve mikdarı yazılı gUrg 

ker~te pazarlrkla satm alınacaktır. Paz 
lıi:ı 30/11/ 940 cumarte3i günU saat 10 
dır. Taliplerin 3 15 teminattan ile bir 
te Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da bul 
!arı. 

Kalınlık: 2,5, genişlik:, 10x30, boy: h 
milı:dan: 5. 

Evsafı: kuru olup budaksız ve çatlak 
mıyacak. (8056) 18050 

Evrak çantası ve saire alma 
Ankara Lv. A. SL Al. Ko. dan : 
S adet takvim, 9 masa zili, ! adet 

çantası pazarlıkla satm alıııacaktır. P 
lığı Z9/ 11/940 cuma günü "8.t 10 d 
Talipleri % 15 teminatları ile birltkte 
kara Lv. A. Sa. Al. Ko. da. bulunmaları. 

(8057) 18051 

Et makinesi ve saire alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sıı. Al. Ko. danı 

Bir adet et makinesi, 'yedek bıoağı, 
adet et ve sebze bıçağı pruınrlıkla satın 
hnacaktır. 

Pazarlığı 5.12.040 peroembc gllnU saat 
14 tedlr. Tnllp\erln yUzde 15 temlnatlarty. 
le birlikte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
bulunmalan. (8059) 18058 

Gübre satılacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. d:ın: 
26 ton gUbrc satılıktır. GUbreler her gün 

muhafız ııUvarl grupu tavlasında görülUr, 
Taliplerin 6.12.040 cuma gUnU saat ıı de
dir. Taliplerin muayyen vakitte Ankara 
Lv. A. Sn. Al. komisyonuna mUracaatıarı. 

8062} 18054 

Satılık deri 
Ankara Lv. AmlrUğl Sa. Al. Ko. dan: 
Bir beygir derisi satılıktır. l,azarlığl 

6.12.940 cuma gUnU saat l1 dedir. Taliple· 
rln Ankara. Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunma.· 
lan. (8068) 1805!1 

Saraç ipliği alınacak 

Ankara Lv. Amlrllği Sa. Al. Ko. do.n: 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı :s 
Ura olo.n 50 kilo saraç lpllği pazarlıkla 

satın alınacaktır. 

Pazarlığı ,,12.940 ç:ırııamba gUnU sant 
U tedlr. Katı teminatı 45 lira olup numu
nesi Ko. da görü!Ur. Taliplerin muayyen 
vakitte Ankara. Lv. A. Sa. Al. Ko. da bu-
lunmalan. (8084) 18056 

Ranza yaptırılacak 

Ankara Lv. A. Sıı. At Ko. dan : 
Bchoııine tahmin edilen fiyatı 60 u._ .. 

lan S adet Ranza pazarlıkla. yaptırılacaktır. 
Paza.rlıtl 2/12/940 pe.mrteai gilnll eaa.t 14 
dedir. Taliplerin SO liralık tcmlnatlan 114 
birlikte Anlmra Lv. A. Sa. Al. Ko. na mli-
raraatları. (8005) 18057 

Ampul alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
Muhtelit markada 6000 llrnlık ampul 

satın alınacaktır. Taliplerin 27.11.940 sa
at H tc Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na mU-
racaatla.rı. (8090) 16077 

Kösele alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan t 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 4 U
ra olan 10 ton san sabunlu kösele pazar -
hkla satm alınacaktır. 

Pazarlrğı 3/12/940 salı günii saat 14 de
dir. Kat[ teminatı 6000 lira olup evsaf ve 
şartnamesi komisyonda gi:ırlilUr. Taliplo
rln muayyen vakitte Ankara Lv. A. Sa. AL 
Ko. da bulunmaları. (8091) 18078 

Kırmızı mercimek alrnacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
Beher kllosuna tahmin edilen fiyatı 21 

kuru3 olan 80 ton kırmızı mercimeğin ka
palı .:ar!Ja tnllbl çıkmadığından bir ay 
mUddetle pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı 18.12.940 çaroıımbo. günU sa
at H tedlr. Kati teminatı 4520 Ura olup 
evsaf ve ııartnameal komisyonda görUIUr. 
Tnllplerln muayyen vnklttc Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. da }:ıulunmnlan. (8092) 18079 

Makarna alrnacak 
Ankara Lv. Amirliği Sn. Al. Ko. dan: 
Beher kilosuna tahmin edilen flyntı :;a 

kuı·uıı olan 75 ton makarna kapalı zarfln 
talip çıkmadığından bir ny mUddctle pa. 
zarlıkla s:ıtın alın c:ıktır 

Pazarlığı 16.12 040 pazartesi gllnlı a:ı.at 

14 tedlr. Evsaf ve ııarınamesı Ko da gö
rlllUr. Tallplerln mu::ıyy'-n vakitte ft nka. 
ra Lv. A Sa. Al Ko. dn bulunma! ıı ı 

(8093) UObO 

Bulgur almacak 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı ıs 

kuruş olan 170 ton bulğura kap:ılı z:ı~fl:ı 

talip çıkmadığından bir ay müddetle pa • 
zarlıkla satın alınacaktır. 

.Pazarlığı l 7 /12/940 salı giinil saat 14 
dedir. Kati teminatı 826 lira olup evsaf ve 
şartnamesi komi.ayonda gorlllur. Taliple • 
rin muayyen vakitte Ankara Lv. A. Sa. AL 
Ko. da bulunmaları. (8094) 18081 



a 

Oksijen ve karpit alınacak 
lt. M. V. Sa. Al. Ko. dan ı 

•• !25 tüp oksijen (tüpü hariç) 2400 kilo 
'""'lllt pazarlıkla satın alınacaktır. Hepsl
~e tahmin edilen fiyat 1400 liradır. Talip
l~rin 211111/940 cuma günü saat 15 de 210 
ıra teminatlariyle birlikte komisyona. mü-
racaatları. (7786) 17775. 

Matbaacılara 

vakıfiar idaresinden alınır. 
D - Muvakkat t~minat ( 7427, lira 

(78) kuruııtur. İstelthlerin 2490 No. lu 
kanun mevzuatı mucibince teklif mektup
larını ihaleden bir saat evel Kırklareli 
vakıflar idaresindeki komisyona tevdi et-
meleri U!n olunur. (8086) 13069 

MAHKEMELER 

M.M.Vekiileti Sa. Al. Ko. dan : Ankara 3 üncü Sulh Hukuk Hakimliğin. 
b: Nümuncsine aöre 25 bin atış cüzdanı ıs den : 
·n atış defteri 60 bin hedef kağıdı yap - Ankarada İsmetpaşa mahallesi Aralık 

lırııacaktır. İhaleı;i pazarlıkla 29/11/94-0 sokak 7 sayılı evde ikamet etmekte iken 
~uınartesi saat 15 de yapılacaktır. TaliP- 7/9/940 tarihinde vefat eden Lutfi hoca
erın 5 bin lira teminatlariyle birlikte ko- run terekesine mahkemece vaziyet edilmiş 

lt.isyona müracaatları. (7787) 17821 ve kanunu medeninin 53'2 inci maddesi 

Motosiklet akümülatörü 
alınacak 

mucibince defter tutma muamelesi de ik
mal olunmu~ bulunduğundan, kefaleti ha
sebiyle alacaklı olanlar da dahil olduğu 

lif. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : halde bilcümle alacaklı ve borçluların ka
loo adet motosiklet akümülatörü alına- nunu mezkQrün 561 inci maddesi mucibin

taktır. Seherine tahmin olunan fiyat 25 li- ce bir ay zarfında vesaiki resmiyeleriyle 
tadır. Teminatı 375 lira olup taliplerin birlikte Ankara üçüncü sulh hukuk mahke-
2g; mesine müracaatları ve alacaklarını vak . 11/940 cuma günü saat 14 de komisyona 
lııUracaatlan, ( 7862) 17880 tinde kaydettirmiyenlerin mirascıya ne 

şahsen ve ne de terekeye izafeten takip e
demiyecekleri ve mirascılanmn dahi kanu
nu mezkUrun 534 üncii maddesi mucibince 
üç ay zarfında müracaatları ilan olunur. 

Veteriner ecza alınacak 
14.M. Vekfileti Sa. Al. Ko. dan : 
liepsine tahmin edilen fiyatı 880 lira o

ltrı aşağıda yazılı beş kalem veteriner ec
tt 28/iklnci teş./940 perşembe gtinil saat 
l0,15 de Ankara'da M.M.V. satın alma Ko. 
~.Pazarlıkla ihale edileceğinden istekli -
eı:ın 132 liralık kati teminatlariyle bir -
~itte pazarlık gün ve saatin.de adı geçen 

o. da bulunmaları (7955) 
'5 kilo protorgol (sinonim) 
? kilo Nuva vomik pudr 
ıo kilo Aloeı 
So kilo klora! hidrate 
50 .kilo Hint yafı. 

Glisirin alınacak 

17976 

4691 

Ankara İkinci Sulh Hukuk Hakimliğin
den : 

Çaııkın caddesinde 179 No. da Kırşehir· 
li bakkal Mehmede: Ankara defterdarlığı 
vekili avukat Elvan Hadi tarafından aley
hinize açılan 95 lira farkı ihalenin tahsili 
dava eylemeleri üzerine namınıza çıkan -
!ar davetiye ilzerine ikametgabınızın meç
huliyetine mebni davetiye ve dava arzu -
halinin ilanen tebliğine karar verilmiş, du
ruşma 11/12/940 saat 14 e bırakılmıştır. 

Me?Jkflr tarihte mahkemeye gelmeniz aksi 
takdirde gıyaben duru~aya devam olu -

M. 'M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan : nacağı lüzumu davetiye ve d5.va arzuhali 
Reher kilosuna tahmin edilen fiyatx 150 yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ o-

lturuş olan 1000 kilo gliserin 28/ikincitef- lunur. (8121) 18101 
rill/940 perşembe gilnü saat 10 da Ankara-
da M.M.V. satın alma Ko. da pazarlıkla i- Ankara Birinci Sulh Hukuk H!klmll-
haıe edileceğinden isteklilerin 225 liralık ğinden: 
kati teminatları ile birlikte pazarlık giin 
'Ye saatinde mezkilr Ko. da bulunmaları. 

(7956) 17977 

2 Ahır yaptırılacak 
M. M. Vek!lett Sa.tın Alma Ko. dan: 

Ela.zığ vHAyetl inhisarlar veznedan ö
ıu Ahmet Hamdi oğlu Münip ve mütevef
fA karısı Bahriye kızı Sabahat oğlu Ta.
lAt'a 

Ankara Defterdarlığı vek!H avukat 
Elvan HAdi tarafından nıUteve.ffa. babanız 

Eskişehlrde iki ahır yaptırılacaktır. 
l:ıu ahırların keşif bedeli 53730 lira 6 ku- Ahmet Hamdlnin hazineye olan eııyayi mi-
1'\ı§tur. :Muvakkat teminatı 3936 lira olup riye bedellnden 31 lira 46 kuruşluk ala -
lı'ıUnakasası 14_12.940 cumartesi gilnU sa- ca.k davasının yapılmakta olan duruşması 

sırasında namınıza çikarılan davetiye il -
lt 11 de kapalı zarfla yapılacaktır. Talip-
lerin mezkft.r günde komisyona milracaat- zerine lkametg!hınızın meçhuliyetine 
Jllrı. (SO!l

8
) 18064 mebni davetiye ve dava arzuhallnin flıl -

-

ViLAYETLER -
Un alınacak 

nen tebliğine lcaro.r verilmiş duru§ma 18. 
12.940 ııaat 9 a bırakılmıştır. 

Mezkft.r tarihte mahkemeye gelmeniz 
aksi halde gıyabınızda duruomaya devam 
olunacağı lilzumu davetiye ve dava arzu
hali yerine kaim olmak üzere na.nen teb-

Satm llğ olunur. (8081) 18071 Urfa GUmrUk Muhafaza Taburu 
#.1ına Komisyonu Başkanlığından : Ankara UçUncil Sulh Hukuk Hrudmll -

Cinsi: un, mlkdarı: 408000 kilo, muham- g:lnden: 
llZıcn tutan: 46553 lira, % 7,5 teminatı: 
8492 lira, ihalenin nasıl yapılacağı: kapalı Ankaranın Nazımbey mahallesi Güç so
tarfla, ihalenin günll 9/12/940 pazartesi katında 7/9 numaralı evde iken - bu ke
ti.inli saat 10 da. re vefat eden Ali AtUla'mn emvaline 

A - Yukarda yazılı dBrt yliz sekiz bin mahkemece va.ziyet edilml~ ve kanunu me· 
~llo un hizasında gösterilen gün ve saatte deninin 1532 lncl maddesi mucibince def
lJ'rfa gümrilk taburu satın alma komisyo - ter tutma meselesi de ikmal olunınu~ ol -
bunda kapalı zarfla ihale edilecektir. duğundan kefaleti hasebiyle alacaklı o -

B - Şartnameyi okumak istiyenler sözü lanlar da dahil olduğu halde bilcUmle a
teçen komisyonda her glin okuyup göre - laca.klı ve borçluların kanunu mezkQrun 
bilirler. :mı lnci maddesi mucibince bir ay zarfın-

C _ İstekliler unun teminat akçesini da vesaiki resmtyeleriyle birlikte Ankara 
lrrfa gümrük veznesine yatırıp vezne mak- 3 Uncu sulh hukuk mahkemesine milracaat
buzu veya banka mektubiyle birlikte şart- lan ve alacaklarını vaktiyle kaydettırmi-
11.amcnin dördüncil maddesinde kendilerin- yenlerin mirasçıya ne galuıan ve ne de te -
den istenilen vesikalarla birlikte teklif rekeye izafeten ta.kip edemlyecekleri ve 

1 
mektuplarım ihale saatinden bir saat evel mirasçılarının dahi kanunu mezktlrun 534 
komisyona vermi;ı bulunacaklardır. üncU maddesi mucibince 3 ay zarfında 

(11006/7957) 17928 mUracaatıarı lilzumu U!n olunur. 4690 

Jandarma karakol binalan 
yaptırılacak 

Hatay Nafıa .MUdilr!Uğünden: 

l - VilAyet dahiıtnde SUveydiye, Fa.
t1kll, Şenköy, Sıçanlı, Gilzelce, Çengen, 
li:rzln ve Sankaya köylerinde yapılacak 

landa.rma karıı.kol binalarının (24000) li
ra bedeli keııltıı aksamının inşaatı kapalı 
sarf usullyle eksiltmeye konulmuııtur. 

2 - Eksiltme 18.12.940 çargamba gilnü 
•aat 16 da Antakya nafıa mUdÔrlilğU oda
sında mUteııekkll komisyonda yapılacak

tır. 

3 - İstıyenler hususı ıııırtname ile pro
je ve evrakı kcıi!lyeyl 120 kuruıı bedel 
mukabillnde satın olabllirler. 

4 - Muvakkat teminat 1800 liradır. 
5 - Taliplerin ihaleden en az Uç gUn e

vcl bu işe benzer inşaatı başardıklarına 
dair evrakı mllebltelcriyle birlikte vUA.ye
te milracant ederek alacakları ehliyet ve
•lkasını, 2490 sayılı kanuna uygun olarak 
hazırlıyacakları teklli' mektuplarını ve 
bunlarla birlikte teminat mektup veya 
makbuzlarını ve ticaret odası vesikasını i
hale günU sa.at 15 e kadar komisyon riya
•etlne makbuz mukabil!nde vereceklerdir. 
Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

,(6014) 18003 

Satılık arazı 

Kırklareli Vakıflar Memurluğundan: 

Muhammen bedeli 12315155 lira 50 kuru§, 
cinsi: Longoz ve Karplçe ormanları ve a
razisi, mevkll: Demirköy İğneacla nahiye
si civarı. 

Hudut v•' sair evsafları 28 parça tapu 
senedinde muharrer bulunan yukarıda 
cine ve mevki ve muha nmen bedeli ya.zı
h orman ve arazinin muhacirlere tevzi e
dilen P63 dekarı hariç olmak Uzere peoin 
bedelle millklyetl satılığa çıkarılım§ ve 
22.11.940 tarihinden itibaren bir ay mUd
detle ve kapalı zarf usullyle arttırmıya 

konulmuştur. 

A - İhale günU 23.12.940 pazartesi .8&-

Ankara Birinci Sulli Hukuk HWmll
ğinden: 

Hacıdotan mahallesi 4 numarada dev -
let demiryollan marangozhanesinde katip 
Mehmet Ali'ye: 

Ankara Defterdarlığı vekili tarafından 
aleyhinize açılan 231 lira 9 kurug alacak 
da.va.sının yapılacak olan duruşmasında 
adresinizin meçhuliyetlne binaen şimdiye 
kadar blltün tebllgatle.r il!nen yapılmı§ 
ve bu dei'a da dava devam talebe bırakıl
mıı olduğundan davac.:ı vekili tarafından 
mliraca.at edilerek gün tayini htenmi§ ve 
muhakeme 3.12.940 salı günU saat 14 e bı
rakılmış olduğundan yevmi muhakemede 
bizzat hazır bulunmadığınız veya bir ve -
kil göndermediğiniz takdirde muh~eme
nize gıyaben bakılacağı tebliğ makamına 
kaim olmak Uzere ll!n olunur. 

(8082) 18072 

Ankara ikinci Sulh Hukuk Hakimliğin
den : 

Devlet Demiryolları ımıuım müdürlüğü 
vekili avukat Lutfi Sav tarafından Kayaş
ta Şahabettin ve yanında ıivaslı Mehmet 
oğlu Mustafa aleyhine açılan Devlet De -
miryollarına ait Kayaıı civarında geçit 
bari yeri kapalı olduğu halde açarak kul
lan.makta olduğu arabanın üstüne düşmek 
suretiyle barin üıt d1reğinin kmlmıı ol -
duğunu ve bunun 11 lira 53 kuruş masra.f
la yapdmııı olduğundan mezkth' paranm 
tahsili talep edilmiş ise de dava olunan -
!ardan Mustafa'nm ikametgfilımın meçhu
liyetine mebni davetiye ve d!l.va arzuhali
nin ilanen tebliğine karar verilmiıı duru§· 
ma 3/12/940 saat 14 de talik edilmiı;tir. 

Me2'lkilr tarihte mahkemeye gelmeniz 
veya bir vekil göndermediğiniz takdirde 
duruşmaya gıyaben devam olunacağı dave
tiye ve dava arzuhali yerine kaim olmak 
ilzere ilbıcn tebliğ olunur. (8120) 18100 

Ankara tkinci Sulh Hukuk Hakimliğin
den : 

.Anbra ntlfus umum mlcmrltliil 3 iindl 

ULUS 

Avni 

Ankara İkinci Sulh Hukuk Hakimliğin
den: 

Nafıa Vekaleti vekili avukat Güzide 
tarafından demiryollan inşaat reisliği mu
amelat kaleminde çalışmakta iken halen 
ikametgahı meçhul bulunan Nurettin Kor
man aleyhine mahkememize açılan 29 lira 
23 kuruş kaytli terkin edildiğinden ma~s 
939 maaşınızdan 14 günlük Z9 lira 23 ku
ruşun tahsili talep edilmiş namınıza çıka
rılan davetiye ve dava arzuhali de ikamet
gfilıınrzın meçhu!iyetine mebni ilanen teb
liğine karar verilmiştir. Mahkeme 12/12/ 
940 saat 14 de bı,rakılmıştır. MezkQr ta -
rihte mahkemeye gelmeniz veya bir vekil 
göndermediğiniz takdirde gıyaben duruş

maya devam olunacağı davetiye ve dava 
arzuhali yerine kaim olmak üzere ilanen 
tebliğ olunur. 4701 

ANKARA GÜMRÜK Md. 

Muhtelif eşya satışı 
Ankara Gururük Müdürlüğünden: 

il!ıi~rdo.tı t:elediye mezat salonu ile 
gümrük binasında asılı lıstede g;lsterilmiş 

olan r:ı.ulıtelif cins eşya 9/12/94!'1 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat onda açık art
tırma ile satılacaktır. 

Müzayedeye iştirak arzusunda bulunan
lann muayyen saatte Akköprüde gümrük 
binasında müteşekkil satı~ komisyonuna 
müracaatları. (7945) 17944 

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

KITAAT iLANLARI 

4000 çift fotin alınacak 
Giresun Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - 36.000 lira muhammen bedelle ve ka.. 

pah zarf usulü ile münakasaya konulan 
4000 çift askeri fotine 26/10/940 cumar
tesi günü saat 10 da talip ı;rkmadığmdan 
bir ay pazarlığa bırakılmııtır. (7382) 

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

17367 

ı - İhUyaç için 210000 kilo arpa tuta
rı 16800 lira ilk teminatı 1260 lira. İhale
si 29.11.940 cuma gUnU saat 10 da. 

6000 kilo kuru fasulye tutarı 1:5000 lira 
flk teminatı 1500 lira 30.11.940 cumartesi 
gilnil 11 dedir. 

2 - İsteklilerin Sa. Al. Ko. na mUraca-
atıarı. (7598) 17579 

Arpa alınacak 

Siirt Sa. Al. Ko. Rs. den: 

ı - 210000 kilo arpa tutarı 16800 lira 
Llk teminatı 1260 Ura ihaleııl 29.11.940 cu
ma gUnU 11.ııat 10 da 60000 kJlo kuru fa
sulye tutan 115000 lira 11k teminatı 11S21S 
30.11.940 cumartesi gUnU saat 11 dedir. 

(7600) 171581 

Et alınacak 
Manisa sa. Al. Ko. RB. den: 

1 - 100000 kJlo sığır veya keçi etı 
28.11.940 perııembe gUnU saat 10 d .. kapa
lı zart usuıt: ile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 25000 liradır. 
S - .Muvakkat teminatı 18715 Ura.dır. 
4 - İsteklllerln gartnameslni görmek 

Uzere her gün ve eksiltmeyi açma saatin· 
den en u bir ıraat eveHne kade.r teklif 
mektuplarını ve kanunda yazılı vuıikal&
riyle birlikte Manisa As. Sa. Al. Ko. na 
mUracaatları. (76•6> 17684 

Sığır eti alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. Re. : 
1 - Birlikler ihtiyacı için 120.000 kilo 

sığıreti pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Sığıretlnin beher kilosunun 25 ku
ruııtan 30.000 Ura biçilmlgtlr. 

s - İhalesi 6.12.940 Ta. cuma gUnU ııaat 
16 Geliboluda Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihale saatinden bir saat 
evel teminat akçeleri olan 41500 lira ve kıı.
nunl veslkalarlyle belll gilnde Ko. na mü-
racaatları. (7731) 1771' 

Odun alınacak 

Çatalca Sa. Al. Ko. Rs. den : 

Sığır eti alınacak 
Çorum Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 

konulmuıı olan 20000 kilo 11ğır etine gene 
istekli çıkmadığından eksiltme uzatılmı:r 
trr. 
. 2 - Eksiltmesi 9/12/940 pazartesi gü
nil saat 10 da Çorlu As. Sa.. Al. Ko. da ya
pılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 4-0-000 ilk temi -
natı 3000 liradır. 

4 - Teahhüde girecek müteahhide bir 
senelik tutarı olan et bedelinin üçte birisi 
avamı olarak verilecektir. Bu verilen pcgin 
para teahhüdün son taksiUerine mahsup 
edilecektir. 

5 - İsteklilerin belli gün ve saatte tek
lif mektuplariyle beraber Ko. na müraca-
atları. (7960) 17931 

Arpa veya yulaf alınacak 
Bornova Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Aakerl ihtiyaç için kapalı zarfla 
'11Asntmeye konulan 701148 kilo arpa ve 
yahut yulafa istekli çıkmadığından bir ay 
zarfında pazarlığa konularak 6.12.940 cu
ma gUnU saat 10 da ekııiltmesl yapılacak
tır. 

2 - Arpanın muhammen bedeli 45574 U
ra 62 Kr. yulafın 152584 lira 10 kuruştur. 

Arpanın ilk teminatı 3418 Ura yulafın 
3679 Ura ııartnıımeyi görmek istıyenler 

her gUn iıı saatlerinde görebilirler. 
S - Eksiltmeye gireceklerin 29015 sa -

yılı kanunun 2 ve 8.cil maddelerindeki 
belgelerle birlikte saat 9 a kadar teklif 
mektuplarını Bornova Sa. Al. Ko. na ver-
meleri.· (7986) 17949 

Sığır eti alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - Askeri ihtiyaç için 84250 kilo ke
silmiş sığır eti kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konmuııtur. 

2 - Eksiltme 7.12.940 cumartesi günü 
sut 11 de İzmirde kışlada Lv. A. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen 21063 liradır. 

4 - Teminatı muvakkate akçesi 1560 
liradır. 

5 - Şartnamesi Ko. da görülür. 
6 - İsteklilerin ticaret odıısında kayıt

lı olduklarına dair vesika göstermek mec
buriyetindedirler. 

7 - Eksiltmeye iştlrAk edecekleı kanu
n! vesikaları vs teminat tekli! mektupla· 
rını ihale ısaatınden en ıı.z bir saat eveı 
vermiş bulunmalart. , 7989) 17951 

Kuru ot alınacak 
Bornova Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 
l - Askeri ihtiyaç için kapalı zarfla 

eksiltmeye konulan 464143 kilo kuru ota 
istekli çıkmadığından bir ay zarfında pa
zarlığa konularak 6.12.9'10 cuma günU 
saat 10,30 da eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Kuru otun muhammen bedeli 26768 
lira 88 kuruş olup tık teminatı 2008 lira -
dır. 

S - Şartnameyi görmek istiyenler her 
gUn iş saatlerinde göreblllrler. 

4 - Ekslltmeye gireceklerin kanun! ve
sikalarfyle sıı.at 9,30 kadar teklif mektup
larım Bornova sa. Al. Ko. na vermeleri. 

• 

(7980) 17960 

Sade yağı alrnacak 
Diyarbakır Sa.. Al. Ko. Rs. den: 

ı - Diyarbakır Sa. Al. Ko. ca alınacak 
olan 80 zar ton sadeyatı 29.11.940 gUnü 
saat 11,45 11,SO da ayrı ayrı pazarlığa 
konınuııtur. 

2 - Her birinin muhammen tutarı 40!500 
lira olup teminatı 607:i Uradır. 

B - Şartnameleri her gUn iı zamanın 
Ko. da görUlilr. (7981) 17961 

Yulaf alınacak 

Adana Sa.. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Pazarlıkla 27815 ton yulaf alınacak

tır. MUhammen bedell 177775 ve muvak
kat teminatı ıssss liradır. Mikdarının 

çokluğu dolayıııiyle parça halinde alına
caktır. İsteklilerin 28.11.9•0 tarihinden 
itibaren ihale edlllnclye kadar her gün 
Ko. na mUracaatıarı. (8022) 17!l90 

Sığır eti alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. Rı. den : 
1 - Pazarlıkla 30000 kilo 11ğır eti ah -

nacak ve 28/11/940 saat 15 de ihale edile
cektir. 
ı - Etin beher kiloıunun muhammen 

bedeli 30 kuruıtan kati teminatı 1350 lira
dır. 

3 - İsteklilerin kanuni vesikaları ile 
belli ~de Ko. na müracaatları. (8031) 

17999 

Tat kırma ileti alrnaeak 
Ca.naJı:kale Sa. Al. Ko. Rı. den : 
1 - Kromlu çeliokten mamul taş kırma 

makinelerinde kullanılmak iizere 50 çift 
kırma senesi kapah zarfla eksiltmeye kon
du. 

ı - 4700000 kilo odun kapalı zarf usu
Iü ile ı;atın alınacaktır. İhalesi 28/11/940 
perşembe giln!i saat 14 de Çatalca'da ~r. , 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - İhalesi 6/12/940 cuma günü saat 11 
de Ca.na:~kale Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 18000 lira olup 
ilk teminatı 1350 lira.dır. 

Talipler mezkflr günde müracaatları. 
(8034) 18008 

Tahmin edilen tutarı 94000 teminatı 7050 
liradır. Evsaf ve 5artnamesi Ko. da görü -
lür. 

İsteklilerin sözü geçen günde ihale sa
atinden bir u.at eveline kadar teklif mek
tuplarını vermeleri llzımdxr. (77311) 17722 

Sığır etıi alınacak 

Manisa Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - 4/12/940 çarşamba. günü sa.at 10,6 da 

600000 kilo sığır eti kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 150000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 11250 liradır. 
4 - İsteklilerin şartnameyi görmek il -

zere her gün ve eksiltmeyi açma saatin -
den en az bir saat evetine kadar teklif 
mektupları ile kanuni veıikalarmı Ko. na 
yerm.lı bulunmalan. (7803). 17&35 

Kuru ot alınacak 

LUleburıraz Sa. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Komisyonda mevcut evsaf ve ıerait 

pazarlıkla. kuru ot sa.tın alınacaktır. 
Pazarlığı 2.12.940 günU ıaat 115 te Lil· 

leburgaz Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
(8087) 1807~ 

Un alınacak 

ElAzığ Sa.. Al. Ko. Re. den: 
Kapalı zarf usullyle 12.12.940 günü sa.

at 11 de E!Azığ Sa. Al. Ko. da 640 ton un 
alınacaktır. Muhammen bedeli 102600 Ura 
ve muvakkat teminatı 6380 liradır. Zarflar 
saat 10 a kadar alınır. Şartnameler her gün 
Ko. da görUlilr. İsteklilerin be111 gUn ve 
saatte Sa. Al. Ko. na mUracaaUarı. 

~80881 18076 

-·-
Buğday, arpa ve bulgur ahnacak 
Niğde Sa. Al. Ko. Re. den: 

Clnst 
Buğday 

Arpa 

Kilosu 
600 ton 
71SO ton 

M. bedell 
61000 L. 
'87:50 L. 

İlk teminatı 

882:5 L. 

a•s1 ı... 

GUnU 

Bulgur 10315 ton 11159:!0 L. 100•7 L. 

312.940 
3.12.940 
8.12.940 

İhale ıekll ihale yeri 
Pazarlık Niğde Ba. Al. Ko. Re. 

ı - Yukarıda cins ve mikdarı yazılı buğday, arpa ve bulgur muhteUf istasyon
larda tesUm ıartıyle pa.z&rlıkla aatın alınacaktır. 

2 - Taliplerin pazarlık sün ve ve aaa tinde kanunt vesalk vetemina.Uariyle Ko. 
na mUracaatlan. 

S - !stekUler ııartnameyi her gün K;o. binasında okuyablllrler. (7992) 179M 

Un, arpa, yulaf ahnacak 
Beykoz Sa. Al. Ko. Rs. den : 

Cinsi Mikxlar İllı: tocmina.tı Pazıarldt gün ve saatı 
Un 100 Ton 1500 2/12/940 &'tin eaat 14 de 
Arpa zoo Ton 1500 2/12/940 gün saat ıs de 
Yulaf 8-4 Ton 750 2/12/940 gün saat 15 de 

Yukarda cins ve mikdarlan ve hizalarında gösterilen illı: temlnath tlç kalem 
erzak 2/12/940 da Beykoz As. Sa. Al. Ko. da puarlrkla ayn ayn satm alma.calı:t.'. 

Şartname ve eV'Safı mezldlr komisyonda her gün ıörülebilir. (8108) 18095 

Ot ve saman alınaccak 
Hacıumur Sa. Al. Ko. Rıı. den : 
Askeri ihtiyaç olarak eksiltmeye konan aşahda cins ve mikdar tutarları ,.ad

lı ot ve samana pazarlık ıünii olan 18/11/940 da da iate!kli çıkma.m.ı§lbr. 
Tekrar pazarlığa konmu~tur. 
Taliplerıin muayyen gün ve ıaatte temiıı.a.tlan ile birlikte kıomiıYQO& mUr~ 

a.-tları. (8111) 18098 
Cinsi 
Saman 
Ot 

Ton M. bedeli Tutarı 

22'00 2 66000 
3300 5 265000 

Arpa ve bulgur alınacak 
Konya Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Askeri ihtiyaç iı;in 500 ton arpa ile 
80 ton bulgur pazarlık suretiyle satın alı -
nacaktır. 

2 - Evsaf ve hususi ııartları Ankara, 
İstanbul, Konya Lv. A. likleri Sa. Al. Ko. 
dadır. İstekliler okuyabilirler. 

s - Pazarlığı 30.11.940 gUnU sa.at 10,45 
te Konya Lv. A. Sa. Al. Ko. dıJ: yapılacak

tır. 

4 - Pazarlığından sonra takarrür edi
lecek fiyat Uzcrinden yilzde 15 katı temi-
nat alınacaktır. 

15 - 500 ton arpa mevzuatsız dökUm ha
linde vagonda teslim tartiledlr. 

(8089) 

Un alınacak 

18076 

Temin.atı 

+100 
9500 

Giin ve 
30/11/940 
30/11/940 

M&tl 
10 
11 

as.at 15 de İz.J?lit Sa. AL Ko. da ya.pılaca.ID. 
tır. 

3 - İsteklilerin belli ıün ve 18.&tte s .. 
Al. Ko. na müncaaıtları. (8102) 18088 

Araba koşumu alınacak 
İmnir Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Birlikler ihtiyacı için pazarllk!a ..,.. 

tın alınacak 200 takıım çift at'lı hamU'tlu ~ 
raba lrotumuna talip çrkmadıfından ~ • 
den pazarlığı 29/11/940 cuma glinü aaat 
15 de kışlada İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı 15600 lirıı.drr. 

3 - Teminatı katiye akçesi 2340 liradrr. 
4 - Şartnamesi ve nümwıe&i Ko. da gö-

rülür. 
5 - İsteklilerin kanunt vesikalan ve t. 

mioatı katiyelcriyle birlikte ihale a.aatin • 
den evel komisyona müracaatları. (8103) 

18090 

Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den Üç kalem sebze alınacak 
1 - 500 ton un ıso şer ton olarak ayn İstanbul Sa. Al. Ko. Rı. den : 

ayrı pazarhkla 29/11/940 ıünü saat 10 da 1 - Kapalı zarfla yapxlan münakasa .. 
alınacaktır. sına talip çıkmıyan aşağıda clns ve m:ik "' 

2 - Unun beher kilosu 19 kuruş 50 san- ı darları yazılı üç kalem sebze 29/11/940 gü-
timden 97500 lira kıymet biçilmiştir. nil saat 15 de pazarlıkla satın alrnaca:.1rtrr. 

3 - Taliplerin Çanakkale Sa. Al. Ko. na Şartnamesi her gün Ko. da görülür. ı .. 
müracaatları. (8095) 18082 teklilerin belli gün ve saatte katt temi -

Arpa alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. Rı. den : 

1 - 500 ton arpa pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Pazarlıi'r 3/12/940 nh rünü &a.aot 

11 de Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacalctır. 
3 - Toplu tutan 37500 lira kati temi • 

natr 5525 liradır. 
4 - Arpanın evsaf ve ııartları komisyon

da mevou trtur. 
5 - İstiyenlerln muayyen günde komis-

y-onda bulunmaları. (8096) 18083 

Sığır eti alınacak 

Erzincan Sa. Al. Ko. Ra. den : 
1 - 1'20 ton ıığır etinin kapalı nrfla 

ebiltmnine talip çıkmadığından 23/lZ/940 
pazartesi akıtamına kadar pazarlıkla 1111tın 

alınacakıtrr. 

2 - Muhammen bedeli 27~0 lira ve ilk 
teminatı 2070 liradır. 

3 - Şartnamesi Ko. dadır. 
4 - Taliplerin bu müddet içinde Erzin

can SL Al. Ko. na mür<1caatları. (8097) 
18084 

Anbar inıaatı 

İıotanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den 
1 - Levazım eşya ve teçhizat anbarı -

nm tadillt ve inşaat l§i 29/11/940 cuma 
günii saat 14 de Tophane'de İst. Lv. A. Sa. 
Al. Ko. da pazarlıkla eksilt.metli yapıla -
ce.kt~r. 

Keşif bedeli 46148 lira 11 kuruştur. 

İlk t~atı 3471 lira 11 kuruştur. Kc-
şif ve ııarıtnamesi Ko. da aörillür. 

İsteklilerin kanunt vesikaları ile belli 
saatte k::omiıyona gelmeleri. (8098) 18085 

Yulaf alınacak 
Lüleburgaz Sa. Al. Ko. Rs. den 
1 - Komisyonda mevcut evsaf ve şart

nameye göre 100 ton yulaf pazarlıkla aa • 
tın alınacaıktrr. Pazarlıfı 30/11/940 rilnil 
saat ıs de Llileburgaz Sa. Al. Ko. da yapr-
laealktır. (8099) 18086 

Un alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rı. den: 
ı - !50 ve 100 ton un ayn ayn ihale e

dilecektir. Pazarlık 28.11.9•0 gilnU saat 
ıo na. 10,SO da Çanakkale Sa. Al. ~<Y. da 
yapıl aca.ktır. 

2 - Beher kilosu 19 kur'Uf !50 santimden 
292:50 Ura kıymet takdir edllml§tlr. Ta -
llplerln milracaatları. (8100) 18087 

Yulaf alınacak 
Lüleburgaz Sa. Al. Ko. Rs. den 

1 - Komisyonda mevcut ev.af ve şart
nameye göre ayrı aıyn puarhkla 200 ton 
yulaf alınacaktır. Pazarlılı 2/12/940 günü 
saat 15 de Lüleburgaz Sa. Al. Ko. da ya -
pılacaıkıtır. (8101) 18088 

Sade yağı alınacak 
İzmit Sa, Al. Ko. Rı. den : 
1 - As'ker1 ihtiyaç için 33 ton ıade ya. 

ğı pa.zarlıkla satın alınacaktır. 

Beher kilosuna tahmin odilen fiyatı 150 
kuruş olup, tutan 49300 Un. ft ı• teımlna.
tı 3713 liradır. 

1 - Pa.ıarhfı a/11/1)4() saraamba Pnli 

nallan ile birlikte Fındıklı'da 
0

1romutanlılı: 
Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (8104) 18091 
Mikdan M. bedeli Kati teminatı 

Kilo 
116000 
173000 
69000 

Lira 
8120 

10380 
6210 

Lira 
1218 
1557 
931 

La.bana 
Prua 
Ispanak 

Benzin alınacak 
İstanbul Sa. Al. Ko. Rs. den : 
l - Askeri ihtiyaç için 28/11/94-0 gilnil 

saat 15 de pazarlıkla 200 ton tenekeli ben
zin satm alınacakıtır. 

Muhammen bedeli 74000 liradır. Kati 
teminatı 11100 liradır. Şartnamesi her ~ 
komiııyonda aöriilebilir. İsteklilerin belll 
gün ve saatte Fındlkiı'da komu-tanlık Sa. 
Al. Ko. na milracaatlarr. (8105) 18094? 

Arpa ve yulaf alınacak 
111tanhul Sa. Al. Ko. Ra. den : 
1 - 200 ton kadar arpa ve 200 ton ka ı 

dar yulaf ayrı ayrı alınaca1ttır. 
Pazarlıkla eniltrne.<ıl 29/11/940 günü. 

ıaat 15 de Tophane'de Lv. A. Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktrr. Nümune ve prtnamelcrl 
Ko, da görülür. İsteklilerin teminatları U. 
belli günde ve sa..'tte Ko. na gelmeleri. 

(8106) 18093 

Muhtelif erzak alınacak . 
Niğ'de Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - ~!uhtellt istasyonlarda teıılim et
mek ıısartiyle fOO ton K. fasulye, 150 ton 
nohut, 400 ton arpa pazarlıkla satın alı· 

nacaktır.Muhammen bedelleri beher kilosu 
i'ıuıulyenln 2•, nohudun l.4, arpanın 7 ku
ruıtur. Pazarlık gUnU 29.11.940 cuma sa.at 
16 dadır. İhaleyerl Niğde Sa. Al. Ko. da-
dır. 8017 1809, 

Odun alınacak 
Urfa Sa. Al. Ko. Rs. den : 
Cinsi: odun, mik.darı: 760000 kilo, M. 

bedeli: 24700 lira, M. teminatı: 1852 lira 
50 kuruş, ihale günü: 10/121940, saatı: 9. 

1 - Yukarda cins ve mikdarı yazılı odun 
kapalı zarf U'Sulü ile alınacaktır. 

2 - Şartnamesi Urfa Sa. Al. Ko. da iÖ
rülebilir. 

3 - Taliplerin 10/12/940 tarihinde ihale 
aaatindcn bir saat eveline kadar teklif mek
tuplarını Ko. na ı;öndermeleri. (8109) 

18096 

Un alınacak 
Kayseri Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 45!50 ton un mevzuatıyla ve pazar
lıkla satın alınacaktır. Bedeli 728000 lira
dır. Katı teminatı 11220 liradır. 

2 - Yukarıda yazılı 4550 ton teslim e
dilmek şartiyle ayrı ayrı müteahhitlere de 
ihale edilebilir. 

8 - Taliplerin ihale edilen un mlkdar
larmdan ve tekili' ettikleri fiyat Uzerin -
den teminat alınacaktır. 

4 - İsteklilerin tanhhUt ettiği mikdar
lar için ayrı ayrı mayıs 941 tarihine kadar 
mukavele a.ktedileb!llr ve bu isteklilere 
bir sühulet olmak Uzere şartnamede yazı
lı istasyonlara teslim edcblllrler. 

3 - Şartname ve evsafı her gün İstan
bul, Ankara, Lv. Amirlikleri ve Kayseri, 
Niğde, Mersin, İskenderun Sa. Al. Ko. da 
görebilirler. 

6 - !stek111erin belli gün ve saatte ka -
nunt vesaik ve teminatlarlyle birlikte Ko. 
na nıilracaatıan. (8110) 18097 
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= Sivas Erzurum demiryolunun intaıına tahıiı olunan o/o 7 =: = gelirli Sivas - Elzurum istikrazının 20 ıenede itfaıı meşrut -- 5,5 milyon liralık yedinci tertibinin kayıt muamelesi 5.12- = 
= 1940 akşamı nihayet bulmak üzere 20-11-1940 sabahından =: = itibaren batlamıştır -:= Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira =: = itibari kıymette birlik ve 25 lik olarak iki kupüre ayrılmış. =: 
=~ --_ Bu tahviller umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan -
=: daire ve müesseselerce, vilayet hususi idareleri ve belediye- = 

lerce yapılacak müzayede ve münakasa ve mukavelelerde ~ 
=: teminat olarak ve hazinece satılmıf ve satılacak olan miJJi =: 
=: emlak bedellerinin tediyesinde başabaş kabul olunacaklan =: 

gibi gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de tahvillerin ta-
= mamen itfasına kadar her türlü vergi ve resimden muaf bu. 
=: lunacaklardır. ---=: Tahvillerin ihraç fiyatı o/c95 olarak tesbit edilmittir. ya· =~ = ni 20 liralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık tahvil be · -:= deli de 475 liradır. = 
:= Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez, Türkiye 
:= Cümhuriyeti Ziraat, Türkiye İş, Emlak ve Eytam, Halk, 
- Türk Ticaret, Belediyeler Bankalan ile Sümer, Eti Banklar =: 
=: tarafından icra edilmektedir. Diğer bankalar vasıtaıiyle de = 
:= tahvil alımı temin olunabilir. _ = Sermaye ve tasarruflarını en emin ve en çok gelir getiren =: 
ii sahalarda iıletmek isteyenlere keyfiyet ilin ve 15 günlük -
:= auskripsiyon müddeti zarfında bankalara müracaatlarını = 
=: kendi menfaatleri iktizaarnda~ bulunduğu İ§aret olunur. ---= 4592 = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

25 İkincite11inden 2 Birincikanuna kadar muhtelif hatlara 
kalkacak vapurlar1n isimleri, kalkış gün ve saatleri 

ve kalkacakları r1htımlar 

Deolet Denizyolları lıletme Umum Müclürlüğünclen: 
J[aradenlz hattına 

Bartın hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karablga hattına 
İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

İzmir aUrat hattına 
İzmir llAve poata.aı 

Salı 12 de (Ege), perıembe 12 de (Aııkar&) ve pazar 18 da 
(Erzurum). Galata nhtımından. 
Salı 18 de (Konya), cumarteal 18 dı (Antalya). Sirkeci 
nhtımından 

Pazartesi, salı 9,llO de, ç&r1amba, perıembe, cuma 18 de 
(Marakaz). CUmarteei H t• (Trak) vı pazar 9,llO de 
(Marakaz). Galata nhtımından. 
Puartel!l, çaroamba ve cuma 8.115 te (Trak). Galata nhtı· 
mından. Ayrıca çıırııamba vı cumarteai 20 de (Su.det), 
Tophane nhtımından. 
Salı ve cuma 19 da (Seyyar). Tophane nhtımından. 

• Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Cartamba 115 te (Burea), cumarteat 115 te (lıleraln). Sirkeci 
nhtımından. 

Pazar ıı de (İzmir). Galata nhtımından. 
Pereembe 13 te (Tırhıı.n). Galata nhtımında.n. 

NOT: Vapur ııeterleri hakkında her tUrlü malQmat qa#ıda telefon numarala.
" yazılı acentelerimizden 15ğrenllebllir. 

Galata baı acentelll1 - Galata rıhtımı, llm,.nlar U. Md. lutU binuı altında •2382 
Galata ş. acentell11 - Galata rıhtımı, mıntaka liman R.8. lltı binaaı altında •0133 
Blrkeci Ş. acentelltı - Sirkeci, yolcu aalonu. 22740 

(1168/8078) 18067 

Öksürenlere KATRAN HAKKI. EKREM 

.:!11111111111111111111 SAN TA 111111111111 IU 1111 l!:. -=Herkes, bilhasaa Ç<XUklar tarafından almması ııyet kolay n mtieair bir 
E:müstahzardır. -----
-------

BARSAK 
SOLUCANLARINA 

-------------------------=karşı ıayet tesirlidir. Barsak ıolucanlarmm bilyillderde ve knçüklerde sebep = 
:=olacağı tehlikeler ıöz önüne alınarak soluc&n haatalıklannda bunu kullanma.- = 
=1an faydalıdır. = 
=:Hekimlerimize •e halkımıza tavıtye edilen bu müıtahur her eczanede bu- := 
=ıunur. Kutusu 25 kuru$tur. 6297 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
--

DESCHIEMS!'!'!!! 
····~ .lfffeft "' ıo.tılu 

DEVLET DEMlRYOLLARI 

Balast alınacak 
D. D. Yollan Satın Alma Ko. : 
Mutıammen bedeli 18900 lira olan 115,000 

M 3 balut A!yon - Esklıehlr hattı Uze
rtnde Kim. 40, ocağında ihzarı lıılnin 2. 12. 
940 pıu:artesl gUnU saat ı~ de kapalı zart 
u.sullyle Afyon yedinci tıletme mUdUrlUğU 
blDMında eksiltmesi yapılacaktır. 

Bu ıııe girmek latıyenlerln (Hl 7) lira. 
cro) kuruııluk muvakkat teminat ve mah· 
sus kanununda tayin edilen vesikalarla 
teklif mektuplarım aynı gUn ııaat B de 
kadar komisyon reisliğine vermeleri Ut· 
zımdır. 

Eksiltme şartnamesi İşletme komlsyo
oundan parasız olarak alınabilir. 

(7677) 17707 

ANKARA VALILICI 
, 

Kiralık dükkanlar 
Ankara Valiliğinden: 
Bir ay miiddetle pazarlığa çıkarılmı$ o

lan hususi idareye ait Bankalar cadde!Iİn· 
deki 935 lira muhammen bedeli 5 ve 1934 
lira muhammen bedelli 22 No. lu dükkan
ların mayıs 941 tarihine kadar icarlarına 
talip zuhur etmediğinden 9 112 940 tarihi • 
ne müsadif pazartesi gümi saat 15,30 da 
ihalesi yapılmak üzere yeniden açık art • 
tırmaya konmuştur. 

Taliplerin % 7,5 nisbetindc teminat 
mektubu veya makbuzları ile ihale günü 
saat 15,30 da vilayet daimi encümenine ve 
şartnamesini gbrnıek istiyenlerin hususi 
muhasebe tahakkuk müdürlüğüne müra • 
caatları ilan olunur. (7998) 17982 

ANKARA BELEDiYESi 

Enkaz satışı 
Anknra Belediyesi tınar MUdürlllğUn · 

den: 
Cebecide yeşile kalbcdllmek Uzere istim· 

ldk edilen ka<.Jastronun CiS2 ırıcl adasının 8 
numarlı parselinde kayıtlı ve 22 knpı DU· 

ma.rall gayri menkulün hedlın ve tesvlyei 
tllrablyesı alacak şahsa ait olma k Uzcre 
enkazı (170 ı lira muhammen bedelle on 
beıı gün açık arttırmıya konulmuştur. İ· 
halesi 27.11.940 tarihne müsadit .;arşıunba 
gtınU saat 15 te İmar mUdürlUğU binasın. 
da yapılacağından taliplerin yüzde 7,!5 te
minatıarlyle birlikte hazır bulunmaları 

llln olunur. (7581) 17572 

Satılık yer 
Ankara Belediyesinden: 

1 - Mukaddem mahallesinde 884 ada 
sı parselde bulunan belediye malı 63,25 
metre murabbaı yol faz.la.aı satılmak Uzere 
on bet gün müddetle açık arttırmıya çı. 

karılmı,tır. 

2 - :Muhammen bedeli 316 lira 25 ku • 
ruıtur. 

3 - Teminat 23 lira 72 kuruştur. 
4 - Şartname ve krokisini gllrmek letl

yenlertn her gün encümen kalemine ve lıı
teklllerln de 6.12.940 cuma günü ıu.t 

10,30 da beldlye encümenine mUracaatıan. 
(7913) 17893 

Motopomp alınacak • 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Kayıt terfi dairesi için alınacak O· 

lan bir adet motopomp rrupu ve teferruatı 
on bet gün müddetle ve kapalı zarf usu -
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 8950 liradır. 
3 - Teminat 671 lira 25 kuruıstur. 
4 - İhalesi 10/12/940 salı ıünil saat 11 

de yapdacalından ıartnamesini ıörmek lı· 
tiyenlerin her ırün encilme.n kalemine ye 
isteklilerin de ihale cünU olan 10/12/94-0 
sah ıünti saat ona kadar teklif mektupları· 
nı encilmeııe nrmeleri. (7971) 17980 

O. HAVA YOLLARI · 

Meydan plankoteıi yaptırılacak 
De•let Havı Yolları Umum MUdtirlti • 

tünden ı 
1 - Afyon'd.a yeniden tesis edilecek tıJ

y&re meydanının kapalı zarf usullyle plan 
kotesi yaptırılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 2.600 lira olup mu • 
vakkat teminatı 195 liradır. 

3 - İhale 5/12/940 perşembe güı J saat 
11 de Ankara·da Devlet Hava Yolları ıney· 
danında ki.in umum müdürlilk binasınd• 

26/11/1 

Emla.k ve Eytam Bankasından : 
PEŞiN PARA VE A.ÇIK ARTTIRMA iLE 26-11.1940 SALI GÜN Ü SATILACAK EMLAK 

Esas Mesa-
No. Mevkii ~c Nevi Ada Parsel hası Kıymeti Teminat t z a h a t 

- - --- ---- ----
1130 A'4lğı Eğlence mevlıllnde 

tarla • 
113~ 

" .. 
1139 Yukarı Kuyuyazııı mev

kiinde tarla 
1204 Yusuf Abbas Mah. Aralık 

S. Bahçeli Ah~p evin 
144 / 192 ıu ssesi 

1781 

1756 1 

1761 16 

408 8 

1221 D<.nişmend mevlciinde harap 1888 21 
bağ 

1222 Danişmend mevkiinde harap 1888 22 
ba~ 

21656 5414.- 1082,80 

6324 1897.- 379,40 

5305 796.- 159,20 

206 606.- 121,20 

4969 248.- 49,60 

6292 315.- 63.-

Ayvalık yolu üzerinde ve Ünzil 
nin evinin önündedir. 
Ayvalık yolundadır. Üzerinde N 
imenir evi vardır. 
Ş~l-f: Hafız Ahmed in bağının 
yanındı- aır. 
Bir odd bir mutbahtan ibaret oiu 
~·· riaı <1rsa halindedir. 

Muharrem'in evinin şimalindedir. 

Muharremin evinin ittisalindedir 

PEŞiN PARA VE AÇIK ARTTIRMA iLE 29-11-1940 CUMA ÇONO SATILACAK EMLAK .. 
1223 Daniş.mend mevkiinde harap 

bağ 
1224 Danişmend mevkiinde tarla 

1225 .. .. " 

1226 .. .. " 
1227 

" .. .. 
1260 Aşağı Avvalı mevkiinde 

harap bağ ve ev 

1888 

1889 

1889 

1889 

1889 

1759 

27 6197 

12 2397 

8 7191 

17 10387 

14 5154 

12 8720 

620.-

120.-

360.-

519.-

258.-

754.-

124.-

24.-

72.-

103,80 

51,60 

150,80 

25, 24, 28, 26 parsellerin ortasında .. 
dır. 
Osman ve Muzafferin bağ ve evle· 
rinin arkasındadır. 
Osman evinin arkasından Mehmet 
Ali Odyak'ın ahırına kadar uza· 
nan iki yolun arasındadır. 
Osman ve fskender evleri arkaıın
da ve <!ere içindedir. 
Yol ve İskender'in işgalindeki 17 
parselin arasındadır. 
Ayvalı yolu Uzerinde Halit Basa
dın 56 taf numaralı evinin ittisa
lindedir. 

1 - Yukarda mevkileri ve mesaha ları yazılı emlak. peşin para ve açık arttırma ile satılıktır. Delt§liye res
mi müşteriye aittir. 

2. - Arttırmaya iştirak edecekler içinde, mühür kullananların mühürlerini Noterden tasdik ettirmeleri ve 
müzayede sırasında verilen bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde, ta tiplerin depozitolarını nispet daire
sinde tezyit eylemeleri tazımdır. 

3. - lhale, yukarda gösterildiği üzere, birinci kısım için 26.11.1940 salı günü saat on dörtte, ikinci kısım 
için 29.11.1940 cuma günü saat on dörtte Bankamız Satış Komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin o gün depo-
zito akçesi, hüviyet cüzdanı ve iki vesika fotoğrafı ile Emlak Servisine müracaatları ••. (7838) 17806 

D 1 E E 1 Satılık köknar tomruğu 
EVLET ORMAN ŞL TM S Devlet Orman lşletmesi Bolu Revir A-

::ıirligiııden: 

Satılık çam tomruğu 1 - Bolu Karacasu deposunda istifte 
Dursunbey Devlet Ornıan İşlt:lmesl Re·/ mevcut 1566 adet 8081544 .M3 köknar 

vlr Amirliğinden: tomrukları açık arttırma ile satılacaktır. 
1 - Dursunbey dt!vlet orman lşletmesl 2 _ Tomrukların ayrıca baıı kesme pay. 

istasyon deposunda ( 2f80) No. lu istifle Jarr mevcut ve kabukları soyulmuş olup 
mevcut (38 ı adet muadil (711 metre mi· hacimce kabuk~uz orta kutur üzerinden he· 
kll.p (714) desimetre mlk!lp çam tomruğu saplanmıştır. 

açık arttırma ile satılığa c;;ıkarılmıı:ıtır. 3 _ Tomruklara ait satış şartnamesi 

2 - Tomrukların &.}TJCa baş kesme pay. Ankara orman umum müdürlüğünde ve An. 
tarı mevcut ve kabukları soyulmuş olup kara, htanbul, Bolu çevirie müdürlükle • 
hacim kabukauz orta kutur üzerinden he· rinde ve Bolu devlet orman hletmeıi re -
aaplaomıotır. vir imirliiinde görülebilir. 

3 - Tomruklara ait 1atıo ııartnamesl 4 - Tomrukların muhammen bedeli 11 
Ankara. İstanbul, Balıkesir, İzmir orman lira 56 kuruştur. 
çevlrge mUdUrlUklerlnde ve Dursunbey 5 - 1ıteklilerin % 7,5 muvakkat pey ak· 
revir Amirliğinde görUleblllr. çeeiyle 5112/940 pertembe flinU saat 15 

• - Tomrukların beher metre mlklbı • de Bolu'daki revir imirliıiine müracaat • 
nın muhammen bedell (1!5) lira (701 ku· !arı. (11186 8130) 18070 
ruştur. 

5 - Tomrukların muhammen bt"dell U • 
zerinden o/o 7,5 muvakkat teminatı (84) 
lira ( 44) kuruııtur. 

6 - İstekliler muvakkat teminatlarını 

Mmilen 2.12.940 pazartesi gUnU saat ııs 

te Dursunbey revlr Amirliğine müracaat· 
lan 11&.ıı olunur. (10877/17841) 1780~ 

Satılık köknar tomruğu 
Devlet Orman lıletmesl Bolu Revir 

Amirliğinden: 

1 - Bolu Karac&IU deposunda latifte 
mevcut 32~15 adet muadlll 18061647 MS 
köknar tomruğu açık arttırma ile satıla· 
caktır. 

2 - Tomrukların a)Tıca baş keııme pay· 
lan mevcut ve kabukları ıoyulmuı olup 
hacim kabukıuz orta kutur U:ı:erinden he· 
aaplanmıııtır. 

B - Tomruklara alt .ııatıı ıartnamesı 

Ankara orman umum mUdUrlllğUnde n İs· 
tanbul, Ankara, Bolu, çevtrge mUdUrlUk· 
lerlnde ve Boluda devlet orman ı1tetme1l 
revir l.mlrllg1nde görUlebillr. 

4 - Köknar tomruklannın muhammen 
bedeli 11 lira M lrunıftur. 

G - İlteklllerln yüzde T,5 muvakkat 
pey akçeııtyle 30.11.940 gtlnU a&at 10 da 
Bohıdakl revir lmlrllflne mUracaatlan. 

(10988/7911) 17889 

İnşaat yaptırılacak 
Ankara Nafıa Müdürlüiürıden : 

(6999) lira (93) kurut ketif bedelli 
Haymana jandarma binasının noksan in -
~aatrnın ikmali için yapılan eksiltmeye ta· 
Jip çıkmamıı olduğundan 2490 sayılı ka -
nunun 40 rncı maddesine tevfikan 7/111940 
tarihinden itibaren bir ay müddetle pa -
zarlıiı konulmuıtur. 

Muvakkat teminatı (524-) lira (99) ku· 
ruştur. 

İsteklilerin teminat mektup veya mak· 
buzu, ticaret odası vesikası ve nafıa mü· 
dürliiiünden ılıcaktan fenni ehliyet vesi· 
kalariyle birlikte her pazartesi ve perşem· 
be S"Ünleri saat 15 de nafıa komisyonuna 
relmeleri. 

Buna ait keşif ve ıartnımeyi her ıün 
nafıa mlidürlüiiinde ıörebilecekleri. (7577) 

17559 

Ucuz Ankara sofu sahşı 
Türkiye Tiftik Cemiyeti imalatha

nesinde elden yapma iplikten dokun
DlU§ koyu lacivert rerık Ankara sofu
r.un beher metresi mali} etinden yüz
de yüz nisbetinde noksan fiyatla yüz 
kuruş üzerinden Cemiyetin Bend'le -
resindeki merkezi umumisinde ve Ba
lıkpazarında Üçerler mağazasında sa
tılmakta olduğundan perdelik olarak 
almaları sayın vatandaşlara arzolu • 
nur. 4699 

TAPU VE KADASTRO 

Tapu teacili 
Çankaya Tapu Sicil Muhafulıfmdan 1 
Gölba$ı telsiz iatasyonWlun bulundu 

aarı Hüseyin mevkiinde prkan Sille 
garben ve şimalen Abdi paşa veresesi taf'
lası, cenubcn dere ile çevrili 18806 mcıtre 
murabbaı ve tombul oilunden metruk 
hazineye intikal eden tarlanın hazine n 
mına te11çili defterdarlıktan istenmektedir. 
Tapuda kaydı bulwunıyan bu yerin 30/1 t/ 
940 tarihinde mahallinde tahkikat yapıl• 
cağından bu yerde bir hak iddia eden vu
aa ellerindeki vCtınikl ile birlikte muha • 
fırlıimuza veya talıkik günü mahallinde 
bulunacak memurumuza müracaat etmele-
ri lüzumu ilin olunur. (8084) 1807! 

Çankaya Tapu Sicil Muhafrzlıtmdan. ı 

Mehmet Rüıtii lı:ızı: öğretmen Enılıı• 

Nimet Barlas, Dikmen deresi kilise civa• 
rı mevkinde ıarkan yol veya Kuruçay l&J'oo 
ben bakkal Ananya zevci Desbik ve Slmod 
zevcesi Desblk veresesi ve ta,çı İlya •e • 
resesi ve Çilingir oğlu Bara1 bağları ıl· 
malen bahçeli oğlu Hüseyin, cenuben çl • 
llngtr oğlu Baraş ve Karamlkl oğlu Yuvaı
ni ba(lariyle mahdut tahminen 21 dönüns 
mikdarında bir kıta bağın Yani oğlu Tofi. 
106tan haricen aatın almak suretiyle ZS ~ 
neden beri uhdesinde bulunduğundan ba
hisle tescil talebinde buluıunakta.dır. Ta • 
puda kaydı bulunamıyan bu yerin 16112/940 
tarihinde ke$1f ve tahkikatına ıidlleceğlno 
den bu yerde hak iddia eden vansa ellerin
deki vesikalarla birlikte o gUn mahallin.
~ bulunacak memurumuza ve yahut daha 
evci muhafızlığımıza müracaat etmeleri 1~ 
:r.umu il!n olunur. 4702 

OKULLAR 

Teknik resim öğretmeni 
alınacak 

Ankara Bölge Sanat Okulu Müdürltf • 
ğünden : 

Okulumuza, yapılacak bir imtihan neti• 
cesinde kazananlar arasından teknik resim 
öıiretmenleri alınacaktır. İsteklilerin şart
ları öğrenmek üzere en ıreç 15. XII. 1940 
da bizzat ve yahut istida ile okulumuza 
mürıcaatlnrı. (1902) 1788' 

Satıhk köknar tomruğu 

Bolu Devlet Orman iılet
mesi Revir Amirliğinden : Saatçınızdan : 

toplanacak komlsyonc& icra edilecektir. 1 - Bolu Karacasu deposunda istifle 

REVUE 5 - Bu ite ait evrak her ıfin Ankara - mevcut 19155 adet muadlll 93S-30• metre 
da umum müdülrilk binasındaki alım satım mikAbı köknar tomruğu açık arttırma ile 
komisyonundan bedelsiz temin edilebilir. 

6 - Taliplerin muayyen ıün ve saatten 
bir ıaat evel teklif mektuplarını alım ta· 
tım komisyonu reisliğine tevdi etmeleri 
ve poetadı vukua ırelecek ıecikmelerin na
zara ahnmıyacağı illn olunur. (7941) 17915 

Bir operatör aranıyor 
Bay Stanley Paterson·un Köyceğiz ka

zası dahlllndekl krom madenlerinde taba· 
bet icra eylemek Uzere bir operatöre ihti
yaç olduğundan talip olanların Fethlyede 
me:ı:kQr madenler işletmesine mllracaatı 
oeraltınl bildirmeleri 1111.n olunur. 470• 

ULU e - 21. ffic1 yıl. - No. 6937 

İmtiyaz sahibi 

lskender Artun 
Jmumi Neşriyatı İdare eden 

Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENJK 
M:Ueu&ae M:UdUrü : Naıtt ULUÔ 

ULUS Bunnevi ANKARA 

satılacaktır. 

2 - Tomrukların a)'nca b113 keıme pay
ları mevcut ve kabuklan soyulmut olup 
hacimce kabuksuz orta kutur üzerinden 
heııaplanmıııtır. 

a - Tomruklara alt satı• eartnrunesı 

Ankara orman umum mUdllrlUtUnde ve 
tatanbul, Ankara. Bolu çevlrge mUdUrlUk
lerlnde ve Bolu'da devlet orman tıletmesl 
revir Amirliğinde görUleblllr. 

4 - Tomrulcların muhammen bedeli 111 
lira G6 kuruıtıır. 

G - İstekliler yUzde 7,15 muvakkat pey 
,akçı>,.ııiyle •.12.940 çarıamba gUnU ıaat 15 
ttt Boludakl revir lmlrllıtne mUracaatları. 

(1159/8076) 18018 

YENİ Sinemada 
Bugün bu secı 

Svlng ve caz kahkaha eenllk 
musiki ve danı meıhur Ray 
Ventura ve arkad!l§larının 

1ııtırAklyle 

Parla delilikleri 

Oynıyanlar: Mona Goya 
Coco All&D 

Sc&D1tar: 14:,BO - ıe,ao • ıa,ao 
sece 21 d• 

HALK Sinemasında 
Bn&"iln Bu Gece 

İki film birden 

1 - Clttılk kanunu 

Baı Rolde : Ken Maynard 

2 - Caniler Mklml 

Baş Rolde : Bob Steel 

Seanslar: H,30 • 18,30 - 18,30 
sece 21 de 

Saat 12,lG ucus matine 

Berkubl k&dım 

Saatlarının yeni koleksiyonunu görmeden saat 

almayınız. 

REVU E SAATLARI 
Yüksek derece saatlar sırasında bulunduğu hal
de fennin en son ve terakki metodlarla imil 
edildiğinden : 

FiYATLAR DAHA EHVENDİR. 

Ankara satış yeri: RIZA GÖZLÜKÇÜ Banka· 

lar caddesi No: 8 6317 

Sus Sinemasmda SOMER Sinemas1ndı 
Bu ge<:e 20,SO da 

Uç bUytık yıldızın. Uç bUyUk 
ıinema kahramanının 

hlrlka tllml 
Atk. macera, heyecan 

Tayyare post.ası 
Oynıyanlar: 

Gary Grant • Jean Artur -
Rlchar Bartelmea 

Saat Ur - 16 - 18 aeaımnda 
Güna.hıııa katiller 

TUrkçe ıı:ızın 

Bugün Bu gece 

~eşhur Arşak PalabllJ'rkyan

rn nefis komedisi 

3 AHBAP ÇAVUŞLAR 

HARBE GİDİYOR 

Kahkaha, neşe tufanı 

Sean.slar: 12,15 - 14,30 -18,30 · 

18,SO sece 21 de 

~ı::ı:ı=-===::::ıır=:==========? ............................................................................ ~ 


