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8 Nazmi Topçuoğlu istifa etti 1 

Ticaret Vekôletine 
B. Mümtaz 

Ökmen tayin edildi 
Ticaret Vekili Aydın Mebusu Naz- , 

mi Topçuoğlu istifa etmiş ve yerine 
Ankara Mebusu Mümtaz Ökmen'in 
tayini .yüksc;k tasdika iktiran eyle
miştir. (a.a.) 

Yeni Ticaret Vekilimiz 
Yeni Ticaret Vekilimiz Mümtaz 

Ökmen 1895 te Ankara'da doğmuş
tur. Hukuk tahsilini İstanbul Darül
fünununda bitirmiştir. Milli hükü- j 
metin ilk teşekkülünde Ankara'da 
vazife alan üç münferit hakimden bi
r idir. Mümtaz Ökmen, Sakarya har
binden itibaren, garp cephesinde ye

' dek subay olarak adli müşavir sıfa
tiyle çalışmıştır. Mümtaz Ökmen, ilk 
kuruluşun~a_n itibaren Cümhuriyet 
Halk Partısı Ankara teşkilatında va
zife almış, 1935 yılında Ankara Me
busluğuna ve Parti Umumi İdare He
yetine seçilmiş ve o tarihten itibaren 
Meclis ve Partide uhdesindeki faal 
vazifeleri büyük bir dirayetle ifa et
miştir. Mümtaz Ökmen, halk ve Par-

Elen ...... 

umumı 

ileri hareketi 
Yeni Ticaret Vekilimiz B. 

Mümtaz Ôkmen 
- Saip tarafından -

ti hizmetlerine büyük emek sadet· 
miş ve bu yolda temayüz etmiş kıy
metli bir phsiyettir. Yeni vazifesin
de de memlekete kıymetli hizmetler 
ifa edeceği şüphesizdir. 

devam ediyor 

Müşkülfıt . 1 Uzun menzilli 
karşısında Italya 

Arnavutluk1a ltalyan 
takviye kıtaları geldi 

Girit'e ~ıkarılan İngiliz 
tanklarından biri 

(Bulgaristan 

üçlü pakta 

girecek mi? 

Bu fikir şimdilik 

terkedilmişe benziyor 

C. H. P Meclis Grupunda 

Hariciye Vekili dış 
vaziyeti izah etti 
C. H . P. Meclis Grupu Umumi Heyeti dün saat 15 te Reis Vekili Seyhan 

Mebusu Hilmi Uran'ın reisliğinde toplandı : 
Celsenin açılmasını müteakip kürsüye gelen Hariciye Vekili Şükrü Sa

raçoğlu son 15 günlük dünya siyasi hadiselerinden bizi atakadar edenleri 
izah etmiş ve bu mevzular etrafında müteaddit mebuslar tarafından eoru
lan suallere tatmin edici cevaplar vemıi~tir. 

Ruznamede başka madde olmadığı için riyasetçe saat 16 da celseye niha
yet verilmiştir. (a.a.) 

Amerika Hariciye nazırı B. Hull 

Birleıik devletler 

Taranlo zaferine 
ait f otoğratlar 

gazetelere verildi 
Hücumdan sonra 

Bir(ok İtalyan harp gemisi 
daha emin bir yere gitti 

Londra, 26 a.a. - Reuter ajansının et. 
nizcilik muhabiri bildiriyor: 

Falih Rıfkı ATAY Alman topları .... f akal İtalyanlar son ileri Sovyet Hariciyesi umumi 
İngillere'ye ödün~ 
para verecek mi! 

Lonara'ya dönen dört destroyerin suba,.. 
tarı, 11/12 ikincitcşrin gecesi Tanmto li· 
manında İngiliz donanmasına mensup tay• 
yareler tarafmdan italyan harp &:emilerine 
yapılan hasaratı va~ıh bir surette anlatı
yorlar. 14 ikinciteşrinde 1.800 iti 2.400 
metre irtifa.dan yapılmıı olan keşif usuo
lan esnasında alınan fotoğraflar matbuata 
verilmiıtir. Bu fotograflardan birisi 35.000 
tonluk L ittorio sınıfma mensup bir :ı:ırhlı· 
nm, belki de Littorio Veneto zrriılısmna 

ba$ tarafının lima.nm ortasında deni:ı:e 1ö
mülmü1 olduiunu göstermektedir. Re .. 
aimde tahlisiye gemileriyle romorkörleria 
:tııiılının etrafına toplaodrklan görülmek
te ve denizin üstünde yağ tabakası tesbit 
~lmektedir. Geminin üç katlı top kuı .. 
lerl, tlll silah teçhizatı ve deni :ı: üstü ak
samı zırhlınm sınıfını kolayca teşhis etti!"" 
mektedir. 

Bur fransız gazetelerinin alman Man' denizinde bir gemi •e italyan kaynaklarından haber I 
aldığına göre, ıarki AkdeniıZ'de ln- • • f f I 

üsleri kaybedeceğe benziyorlar kalibi Butgar Kuahyle görüıtü 
riltere'ye karıı daha arkı bir taz- kaf llesme a eı a~ 1 ar 
~!1'. yapılmak ve Afrika ha~eketle- ı Londra, 26 a.a. _ Fransız sahiline 
l'~ı kolaylaıtırmak meselesı uz.~n yerleştirilmiş olan uzun menzilli al
~unak.aı~lara sebep olmu~tur. T~.r- man topları, dün akşam, ManJ'ta bir 
k.ı.ye bılfııl .. yaı:dım et~edıkçe, ku • ingiliz kafilesine ateş açmışlardır. 
Ç\i.k Aaya u~erınden Suveyt kanalı- Kafile himaye altında seyrediyor
!'& ~oğr~ ~ır h~~~~e~ y~pıJ~asın~ du ve kendisinin hususi balon barajı 
hnkan gorulmedıgı ıçındır kı, Afrı· vardı Saat 6 30 a dogvru kafile ka-
lr:a Akd • 'd k k · · · ' ' ' ye e~ız. e sı ı§ı vazıyeAtı ranlık ve sis içinde boğazdan geçer-
h~fıfletmek ıatıyen . !talya~ Sela- ken alınanların 8 toptan mürekkep 
bık'e ve Adalardenızı'ndekı yunan . ' . 
·· • • . . • hır batarya kurmuş oldukları Grıa • \lalerıne ınmek ıstem~tır. Bu suret- d 
le An d 1 k 1 d . 1 . Nez burnun an ateş başlamıştır. U-

a o u ıyı arın a ıta yan ıt- ·11· ·· 1 ba dah "al· it d k. d ı 1 d k 1 zun menzı ı uç a man taryası a 
~ ı a ın a ı a a ar a a o ay h k · ki ı 
nıü b tJ t · k k Vb'l are ete geçmış ve ateı aı aştın • 
I& nkatse Fe kert e&h 1 ektmteb. ~k~ dı o- mıştır. Kent sahilindeki uzun menzil-

ca ı. a a are e ır ı ı ar- l' · ·ı· l l ba 1 
L - • ff k 1 1 'd' y y ı ıngı ız top arı, a man tarya arını QCC!e muva a o ma ı ı ı. a u· 1 nan· t t ı · 1 __ ._ h . 1 topa tutmuş ve alman top arından ba· 

ıs an es ım o •~, ya ut ıta - 1 d · T b 1 

Atina, 26 a.a. - Aakert mütehanıslar 
yunan umumi ilerleyiıinin devam eylediği
ni ve yeni aevkulcen harekatı cereyan et
mekte bulundujtwuı teyit ediyorlar. Ba 
mlitehassıalar aynı umanda yunan başlru
mandanlıiınm tebliğlerinde bütün yaptıiı 
işler hakkında tafsilat vermesine intizar 
edilmemesi icap edeceğini kaydeylcmekte
dirler. A&kert hareki.t, ancak tahkim e
dildiii zaman ikmal cdilmiı addedilebilir. 
Yunan ön kolları süratle ilerlemekte ise de 
düımek üzere olan bazı merkezlerin i~ıa
lini haber vermek henüz mümkün deiil
dir. 

Geçen pazar ıünü Görice'nin otuz kilo
metre kad'ar ıimalinde ve Ohri rölü kıyı

( Sonu 3. üncü say/ada) 

Yan kuvetleri, yunan seferberliğine zı arı. .a ıBngı ız altarby~ arıb~~ cde.~alp 
•ak:.. b km k d • 1 .. vermıştır. u surete ır o uı ue •

1 .,.. ıra a sızın ve ag ar us- 1 b 1 D.. ı ba 
tünden yunan nakliyat yollarmı tosu 1 aş aı;:ı{~t .. uş?1anın esaı ı ğ
lr:eserek, Yunanistan'a hakim ola- darya arı, 1 a .ı t~ uzerıne ateş etme e 

30 lkinciteşrin gece 
yarısından itibaren caklardı. Böyle bir zafer, aynı za- e~am ey ~mı' ı;.-1 T d 

nıanda, kısa bir harp ve onun sayı- u keana a k a ı el, ktop me~zı ı . ı.şı-
ıız ganimetleri ha ali ile a t l na çı mış ve aran ı ta .e~nıyet ıçın-

h d k Yb vu u an, de yoluna devam eylemıştır. 
ve arp uza ı ça ezen ve yıpra- . . . .. • . 
nan 1•taly•n h Ik tm ~ Kent aahılındekı muşahıtlere göre, 

... a mı avu aga ya- b'' 1 d h" b" .. h d f . 
rıyacaktı. o us. er. en ıç ırııu e e e ıaabet et-

Bir aya yaklatan İtalya • Yuna- memıştır. 
ııiıtan harbinde dÜ§Ünülen §eylerin 
aksi zuhur etti. Italyan ordusunun 
Arnavutluk topraklarındaki geri 
hareketi bile durmamıştır. Şehir ve 
kasabalarla beraber, çetin dağ 
mevzileri, mükemmel tayyare üsle
ri, nakliyat ve İa§e merkezleri yu
banlrlar tarafmdan zaptolunmakta 
devam ediyor. Afrika'da aıkı~ık 
•aziyet, §İmdi daha berbattır; ada
lar, ltalya yarımadasından daha 
uzaklaşmı§hr; İngiliz kanadı Girit 
adaama, ve Adriyatik denizine ya
km hava üslerine konmuştur. So -
mali hareketi, kendisine, fa~izm . 
kudretinin İngiliz mukavemetine 
kartı bir üstünlük misali gibi ka • 
bul ettirilmek istenen İtalyan hal
kı, bu kudretin, altı milyonluk Yu
nanistan karıısmda dahi aciz ol
duğunu gönnüştür; donanma ağır 1 

kayıplara uğramıştır. 
Akdeniz'j havuzla~hrmak, Mı

ırr ve Suda.n'ı, Tunus'u, fransız va
tanının bir taknn parçalarını hisse
sine almak istiycn bir devlet için, 
daha ilk harplerde toprak ve iti
bar vererek. maddi mağnevi bir 
tükenme buhranınn. doğru gerile -
mek hoş bir şey değildir. Kötü te
siri her ne pahasına önlemek icin 
aarff'dilecek aşırı gayretler, bu 
kudreti tazelemeğe değil, daha 
ıa .. "mağa sebep olacaktır. 

Bnndn.n başka yunanlılar müte
madiven kuvetlerini arttırdıktan 
ba~k~, İn l? İli71er Afrika ve Akde
niz'de bii"hiitiin hakim bir va7.İyet 
elde f'fmrk• .. ciirlt>r. r\frika muvaf· 
fakivetleri irin te'k mÜııllit mevsim 
ve fırl'l\t 1940 kı~ı idi. İngiltere ve 
h111va hu tııt'tlar icinde bahar ayla· 
rma gi>T'ecek olurln.rsa, ltalya'nın 
artık taat'nız değil, fakat nuıl 
lıcmctini müdafaa edebileceği bahis 

(Sonu 4 üncQ sa:1lada) 

Hlf zıssıha Enstitüsü 

birinci direktörlüğü 

Doktor Profesör Server Karni/ Tokgöz 

Hıfzıssıhha Enstitüsü, birinci di
rektörlüğüne, ikinci direktör profe
sör doktor Server Kamil Tokgöz'ün 
tayin edildiğini memnuniyetle haber 
aldık. Profesör Server Kamil Tok. 
göz 25 seneyi mütecaviz bir zaman
danberi, Tıp Fakültesinin eczacı, 
dişçi mekteplerinde bakteriyoloji ve 
Hıfzıssıhha profesörlükleri yapmış 
çok kıymetli bir alimimizdir. Profe
sörün Haydarpaşa Emrazı Sariye 
hastanesi, Heybeliada Sanatoryomu 
ve Sıvas kuduz tedavihanesinin te
s is lerinde de çok büyük hizmetleri 
olmuştur. Profesör Server Kamil 
T okgöz, birçok tıbbi eserler yazmış 
ve bu eserleri kendisine beynelmilel 
şöhret temin etmJitir. Değerli pro
fesöre yeni vazifesinde m\lvaffa.ki
yct temenni ederiz. 

Saatler bir saat 
ileriye ahnacak . 

İcra Vekilleri Heyeti, 30 ikinciteş
rini Birincikanuna bağhyan gece ya
rısı saat 24 den itibaren bütün mem -
leketteki saatlerin bir ıaat ileriye a
lınmasına karar vermiştir. Vekiller 
Heyeti, bu karara mütenazır olarak 
çalışma saatlerinin de Birincikanun • 
dan itibaren 9-12, 13.30-17 olmasını ka
bul etmiştir. 

Marsilya'ya ahlan 

bombalar dolayısiyle 
1 

Fransa lngillere'ye 
protesto notası verdi 

Madrid, 26 a.a. - Vichy hüküme
tinin, Marsilya'nın İngiliz tayyareleri 
tarafından bombardıman edilmesini 
protesto eden notası dün Fransız se
firi tarafından ingiliz büyük elçisi 
Sir Samuel Hoare'a tevdi edilmiıtir. 

Dün Vichy'cle nazırlar mecliıi 
toplandı 

Vichy, 26 a.a. - Dün öfleden ıonra top
lanan nazırlar mecliıi ıünlük iılcri tedvir 
ile meşK'lll olmuştur. 

Bir Fransız gazeteıi Manilya 
bombardımanını tenkit ediyor 
Paris, 26 a.a. - DNB. ajansı bildiriyor: 
"La France au Travail" ıaıetesi, Mar

silya bombardımanının inrili:r. tayyareleri 
tarafından yapılmış olduğunu yazarak bu 
hareketi ıiddetle tenkit etmektedir. . 

Belgra.d, 26 a.a. - DNB. ajansmm hun
st m.ıhabiri bildiriyor: Bulgariaan'm Ber
lın elçııi Bclgrad'dan geçerken Politika 
ga:ı:eteıılnin bir muhabirine bqanatta bu
lunarak demiıtir ki: 

Altı aydanberi memleketime dönmedi • 
iim i~in Sofya'ya gidiyorum. Bu vesile i
le hususi işlerimle de meşgul ola.cağım. 

Bulıariııtan'ın ile; taraflı pakta iltihakını 
imza etmediğim cibi Sofya'ya hariciye ne
zaretini deruhte etmek için ritmekte ol
duğum hakkındaki haberler de dotru de
iildir. 

Elçi Solya'da 

Sofya, 26 a.a. - D.N.B. Bulraristan'm 
Bertin elçisi B. Draganof, hükümetine 
vaziyet hakkında malumat vermek üzere 
Sofya'ya retmiştir. B. Draganof, pek muh
temel olarak buıün baııvekil B. Filof ve 
hariciye nazırı B. Popof tarafından kabul 
edilecektir. Elçinin kırıl tarafından ka -
bul olunacağı da aanılmaktadır. 

B. Draranof'un bu ziyareti burada san
ıaayon tevlit etmiştir. Bulrar devlet adam. 
lan halen Berlin'e ıitmiyeceklerinden el
çi, Draganof'un, imza için Bulgariıtan'rn 
üçler paktına iltihakı protokolunu retir -
mekte olduiu ıayiaları çıkmııtır. Maama • 
fih, bu, resmt mahfiller tarafından tekzip 
edilmekte ve bu meselenin şimdilik bahiı 
mevzuu olmadıtı söylenmekte<iir. 

B. Hull bu meseleye 
dair izahat verdi 

Amerika' da İngiltereye 
daha fazla tayyare 

gönderilmesi isteniyor 
Vaşinıton, 26 a.a. - B. Hull, dün be -

yanıtta bulunarak, lnıiltere'ye yaprlacalı: 
malt yardım meselesinin beyeti umumi -
yesinin, fert ııekilleri münakaşa edilmeden 
eve!, hükümet ve kongre tarafından her 
halde esH siyasetin kurulması baknnm -
dan mütalea edilmesi lwm geldifini aöy. 
lemi~tir. 

tnıiltere'yc açılacak krediler meselesi 
B. Ruzvelt'le -kongre liderleri arasında ıö
rüıüldükten sonra matbuat mümessilleri 
B. Hull'e Lord Lothian'm Amuika'ya dön
düğü zaman yaptıiı be1anııt hakkında au
aller aormuşlar ve B. Hull de ıazetecile
re yukardaki cevabı vermiııtir. 

B. Hull, meseleyi henüz ne Lord Lot -
hian'la ne de amerikan yüksek memurla • 
riyle görüşmediğini ilave etmiş ve mese • 
lenin hükümet tarafından henüz fili bir 

Hasara uğrıyan kruvazörler 
Dördüncü fotografta etrafı, büyük bir 

yağ tabakası ile kaplanmı~ ba~lıca iki kru• 
vazör görtilmektedir. Hasar emareleri a. • 
çrktan miişahıde edilememekle beraber 

(Sonu 4 üncü sayfada) 

Türk Hava Kurumu 
Genel merkez toplanbsı 

Genel Merkez Heyeti, 28. 11, 1940 
perşembe günün saat (10) da altı ay!ık 
toplantısını yapacağından sayın aza -
ların Kurum Merkezinde bulunmaları 
rica olunur. 

Büyük Britanya hava 

~-----r_s_o_n_u_4_. _ü_n_c_u_s_•_Yı_•_d_•> ________________ (_s_o_n_u_4. __ ü_nc_a_s_a_y_ıa __ d_•_> ____ _J kuvetleri tarafından 

lngü~ kıralı tayy_arelere mahsuı P..rojektörleri tefti§ ecliy_or 

Vilhelmshafen ve 

Kiel tersaneleri 

gene bombalandı 

Bir (Ok yangınlar (lkarlldı 

Londra, 26 a.a. - Resm~n haber 
verildiğine göre, dün gece ingiliz 
bombardıman tayyareleri, Almanya
nın batı-şimalinde bulun an iki liman• 
da rıhtım doklarını bombardıman et
mişlerdir. Hücumların başlıcası Wil
h.elmshaven ~e Kie~'e tevcih edilmiş
tır. Almanya nın şımali garbisi üze
rinde hava aşrtları çok iyi olmamak
!~ ~e:aber, bombardıman tnyyarele
rımızın hedeflerini buldukları zan
nedilmektedir. Wilhelmshaven ve 
Kiel'de infilaklar vukua geldiği mü
şahede edilmiştir . 

Başlıca hedefl eri lizer inde s io te
s adüf eden sair pilotlar tali h '! -l o: fle
rini teşki l eden lfol landa tw7are 
meydanlarını bomha l a"tlış lard ır. 

Alunrn fctf silatı 

Londra, 26 a.11.. - Pıu:ıırtesı salı gece
si alm:ın dl'nlz Ualerinc kDJ'§ı lngfllz hava 
kuveUert tarafından yapılan taarruzlara 

(Sonu J. acil sa;ylada) 



, -!-

Hukuk İlmini Yayma 

tertip ettiği radyo seri 

Kurumunun 

konferansları 

rı o a 
•• u 

arasındaki 
sebetler 

r Hukuk llmini Yayma Kurumunun radyo ıerı konf era·nslarm· 
<ıan d;;rdiincüsü dün aksam Divanı Muhasebat Müddeiumumi 
muavinlerinden B. Sezai Erkut tarafından verilmiştir. Çok mü
him olan bu konferamil aynen aşağıya yazıyoruz : 

''Kanunun kabul ettiği eşkil ve mera • ı mal ayrılığı sistemi cereyan etmesine rağ. 
sim dairesinde, bir~ bir kadın ve bir men, kan koca, ailenin refahı uğnı.nda bü· 
erkekle esası kurulup, bunlardan meydana tün mevcudunu, müşterek menfaat için tah· 
gelen çoculdarla sınırlan gcnişliycn aile sis edegelmiş, bir ayrılık göstermemiGtir. 
yuvasında, evlilik birliğinin müşterek men- Bugün dahi (tarlam, çiftim, çubuğum, her 
faatlerinl himaye etmek, ulu soyunun ha- turlü varlıcım yuvam, ve ailem için) sözü 
kasım temin edecek yavrularını milletin karı kocanın, (her şeyimiz millet için) sö
işine en elverişli, maddi, manevi vasıflar- zil de türk ailesinin hayat düsturu de:;il 
la mücehhez bir halde yetiştirmek için, midir? 
kan kocanrn kanuni. ahlaki içtimai ve Türk ailesinin disiplin ve mali görüş • 
mali bir çok ağır o nisbctte ııcrefli va. !erini (evin büyüğü erkektir), (yuvayı di-
sifcleri vardır. şi kuş yapar) gibi rüzcl ata sözleri bütün 

Evlenme, karı ca arasında, bayatla- canlıhğiyle izah etmiyor mu? (İşten art. 
rmın devamı muddctincc birlbirlerlnc yar- mnz dişten artar}, (ayağını yorganına göre 
clım ve sadakat tc:ıhhlidünü taşıyan ve uzat) düsturları ailede kan kocanın iktı • 
kendi arzulnriyle izale edcmiyecekleri hu- sadi rehberleri değil midir T Aralarında 
1ıukt ibir rabıta tesis eder. Bunun netice- mal birliği veya mal ortaklığı mukavelesi 
al kan koca arasında hukuki, manevi ve yapmadıkları halde, mallarını biribirinc 
ahllkt mahiyette bir yaşama ve menfaat bağı~hyan bn derece birlik gösteren, ana 
iıtiriki husule gelir. babalara az mı rastlamaktayız? 

Kan koca ailenin, aile cemiyetin kay- "İnfak ve iaşe babaya aittir" diye ma-
n.ağı, aile hem küçük bir cemiyet, hem de hnı, kazancını çocuğundan csirgiyen ana· 
millet denilen büyük cemiyetin temelidir. !ar türk soyunda var mıdır? Çocukları sof
Bu !bakımdan, aile her şeyden evel, milleti raya oturmayınca lokmasını boğazından 
teşkil eden zincir halkalarından biri, mil· aşıramıyan ana babalar biribirlerinden, ço
letin nüvesidir. Bu sebeple aile hayatının cuklarmdan mallarını emeklerini esirgiye. 
bozukluğu, bütü niçtimai heyeti, milleti, bilirler mi? 
müteessir eder. Cemiyete en faydalı insan (Birisi hepsi, hepsi birisi için} yaşadı
biltün mıınlisiyle olgwı adam, düzgün aile ğı düsturuna, kalpleriyle, şuurlariyle bağ • 
ocağında yetişir. Bu itibarladır iki aile mü. lanmış bir milletin çocukları, olan aileler 
essesesinin içtimai chemiyeti çok büyük - mal için aralarına nifak ve soğukluk soka-
tür. bilecek karakterde midirler? Hayır a<ıla_, 

Aile mliessesesi, tesir ve neticelerini Yuva saadeti, aile birlitl, hususunda 
bn kocanın hayatları müddetince devam soyumuzun yüksek vasıflarını ne kadar 
ettirc:rı, gelip geçici, muvakkat bir bir • övsek az gelir ... 
)ileten ibaret değildir. Sayın dinleyicllerim .. 

Karı koca, fert olarak muvakkat bulu- Bugün dahi kanuna medentmir, kan ko-
nan hayatlarmr, aile sayesinde ve çocukla- ca arasında bir evlenme mukavelesi ile mal 
n vasıtasiyle gelecek nesillere bağ!ıyan, bir lifi: mal ortaklığı veya cihaz usulü gi
millet hayatını rincirleyip ebedileştiren, bi akdi bir usul kabul etmedikleri takdir
kcndilcrinden cvcl gelip geçmiş olanlarla, de aralarında mal ayrılığı usulünün ecre -
110nra gelecekler arasında mukaddes bir fan edeceiini kabul etmiştir. Bu usulün 
haf, kutsal bir köprü vazifesi görürler. kabulüne sebep, ötedenbcri ahıılmış ol . 
İşte bu sebeple samimi ve dilzğün bir aile maııı, kan koca. arasında kabul edilen mil. 
hem yuvanın aaadeti, hem de milletin ıe- savatı teyit etmesi, ve nihayet iki tara • 
llmeti için bir teminattır. fın aile külfet ve nimetine esa9el1 ananc-

Sebep ve gayesi bu derece önemli olan vi bir surette devam etmekte olmasmdan
•lle yuvasının ,iyi kurulması, iyi işlemesi dır. 

her ~eyden evet, kan kocanın ahllikına, Kanun esas iibariyle, kan kocayı, mal 
hUsnü niyetine, evlenmenin derin ve kut- birliği, mal ortaklıiı veya cihaz usullerin
ıl mana ve mahiyetini kavramış olmasına den biriıini kabulde aerbC9t bırakmıştır. 
bağhdır, Ancak, evlenenlerin, böyle bir mukavele 

Niçin yuva kurduğunu, yüce ve asil yaparak aralarında bir mal usulü tcsbit et. 
milletinin kendilerinden neler beklediğini, mcdiği Ukdirde, karı kocanm malları bak. 
elini vicdanına koyarak düşünen, biribir • kmda mal aynlığı sistemini aUcde kamınt 
lerine, çocuklarına ve milletine karşı va - bir usul olarak kabul etmiştir. Yani kan 
zlfelerinin neler olduğunu hesaba katan, koca ile üçüncü phıslarm menfaatini dil
bayatm uzun, yorucu ve dolambaçlı yolla- şünmüştür. Demek ki, karı koca, evlenme· 
nnı geçerken, karşılıklı yardımlarının bil- den evci veya sonra resmi ıekilde bir mu
tün güçlükleri yenecek olan değerini tak- kavele yaparak mallarını idare için kanun
dir edebilen ikan koca: işte cemiyetin, aıı. da yazılı usullerden birisini kabul etme -
likm kanunun istediği mütekamil ailen1n dikleri takdirde, malları kanunua mal ay. 
temeli. lııte mesut bir yuvanın çiftleri. Ve nlığı usulüne tabi olur. 
işte şen yavrular yapıp yetiııtirecck sıcak Mal ayrıhğmın hususiyeti: karı koca· 
bir aile ocağının bahtiyar ve kutsal ana dan her birinin kendi mallarmm ınUlki -
babaları. yet, idare ve intifa hakkını muhafaza et -

Ariz dinleyicilerim. 
Ailenin sa.adeti, kanunun tazyik ve 

müeyyidelerinden, cemiyetin ııu veya bu 
tedbirinden, nralarmda kabul edilen mali 
ıistemin liCdit veya hafif hükümlerinden 
ziyade, aileyi t~kil eden, fertlerin bilh s
aa kan kocıımn, karakterine, ahlikma, e 
samimiyetine dayanır. Zaten, kanunun al. 
le müessesesine müdahalesi, ahlak kaide
lerine terkcdilcn ahvalden daha dar saha 
ve hallerde vaki olur. Nihayet, kanun ihti
W vukuunda baş vurulacak kaideleri teıı
bit eder. Meseta: kanunumuz ailede disip. 
tini temin için (Koca birliğin reisidir.) dc
mi5tir. Fakat bu hiç bir zaman, amme mü
esseselerindeki riyaset gibi, hakimiyet ve 
otorite manasına gelmez. ve ailede kadı • 
nın hiç bir sözil olmadığı m5nBBını da 
vermez. Bu tabir Blltnk, ailede kim re
isdir? sual ve ihtilafına cevap vermek i· 
çin konulmuştur . 

mcsidir. Karı lstel"lc, mallarını kocasına 

idare ettirebilir. Bu takdirde gelirlerini ~ 
vin masraflarına, terketmie farzolunur. 
Müşterek ihtiyaçlar için masrafları koca 
yapar. Erkek talep cdenıe kadının milnaslp 
miktarda masrafa htirakl ıartttt. Bu yar
dım miktarında uyu5ulamadığr takdirde 
hakim tayin eder. Yardımın iade ve tu -
mini talep edilemez. Aile borçlarını koca 
öder. Acı:i halinde karının mnlrna milra -
caat edilebilir. 

2 - Mal birliği: Mukaveleye mUstenlt 
olan bu U'ltıllln, hUBUS!yetı de karı koca. 
dan her birinin mallarının mülklyetlnl 
muhafaza etmesi, bu malların idare ve in· 
tlfaının kocaya l\lt olmıısıdır. Mukavelede 
istisna edileceklerle, mahfuz mallar ve 
birlikten hariç kalmak earUyle teberrü e
dilen mallardan ga~TI, evlenme ?:amıı.nın
da her birinin malik olduğu ve evllllğln 
devamı sırasındıı elde ettikleri diğer bü • 
tUn mallar birliğe girer. Bu usulde kan 
koca malları lktısadl bir kUl teııkll eder. 
Müııterek mal yoktur. Koca idareden do • 
layı karıya karııı meaul ve icabında temi
natla mükelleftir. 

s - Mal ortaklığı: Evlenme mukavele· 

·uı:us 

İstanbul' da ışık 
söndürme işinin 

tatbikı iyi gidiyor 
İstanbul; 26. ( Telefonla ) _..: Vali 

bugün beyanatında ışık söndürme tat
bikatında halkın gösterdiği olgunlu -
ğun takdire şayan olduğunu, şimdiye 
kadar normal zamanlarda görülen sey
rüsefer kazalarının dahi müşahede e
dilmediğini, nakil vasıtaları ücretle -
rine Hava Kurumu için zam yapılması 
teklifinin Ankara'ya bildirildiği, ve 
bunun daha geniş mikyasta bir kanun 
mevzuu olacağını tahmin ettiğini söy· 
!emiştir. • 

P.T.T. memurları yardım 
ve biriktirme sandığı 

Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü memurları yardım ve birik · 
tirme sandığı hakkında hazırlanmış 

bulunan kanun projesi Maliye Veka -
Jetince tetkik edilmektedir. Maliye • 
nin tetkikini müteakip proje son şek
lini alacaktır. 

İzmir civarında bir 
demir madeni b lundu 

İzmir, 26 (Telefonla) - İzmire çok 
yakın mesafede bulunan Narlıdere kö
yü civarındaki dağlarda köylüler tara
fından demir madeni bulnnmuş ve nü
muneleri İzmir'e getirilerek hüküme
te teslim edilmiştir. Alakadar makam
lar nümuneleri tetkik etmektedir. 

ıılyle kabul edilen akdi usullerden birisi • 
dlr. :Mal birliğinin aksine olarıık, kan 
kocadan her biri ortaklığa _giren, mallar 
üzerinde evelcc müstakil surette tınız ol • 
duklnn mUlklyet hakkını, kaybedip, iştl
rAk halinde bir mUlklyet teessüs der. Or
taklığa giren mallar, lktısadl, aynı zaman· 
da hukuki bir kütle hwıule getirir, alelO.de 
idari muamelelerden gayrı tasarnıflıı.r 1 • 
çln ya iştlrAk ve yahut blrlblrlnln rızası
nı almak ıarttır. Mnllara ve gellrlerfne 
ııl!.ylnn taııarruf ederler. 

Mal ortaklığının dört nevi vardır. 1) 

Umumi mal ortaklığı, 2) mahdut mal or
taklığı, S) mtiktcaep mallara mUnhasır or· 
taklık ve 4) Uz.atılan ortaklık olup tA.blr
lerden de anlaşılacağı Uzer mnllann ta· 
mamına. bir kısmın: ve iktisap edilen 
mallara tnnl!Qk eder. 

4 - Cihaz usulU: Karının kendi malla
nndan bir kısmını aile mıısra!lnnnn me -
dar olmak üzere kocBSlna tcrketmeslnden 
ibarettir. Kanunumuz, mukaveleye mUs· 
tenit olan usullerden birisinin kan koca
nın veya UçUncU 11ahıs1ıınn menfııntl me\ .. 
zubahls olduğu zaman, bu usullerin kendl
ll~inden veya karı koco, yahut alacaklıla
rın talebi üzerine, hA.klmln hllkmU ile de
ltfetlrlleblleccğinl de kabul ve tesblt et -
rıVıtır. Bu mal usullerlno fevkallde kanu
ni veya fevkallde ka,.;at mal rejimi deni
lir. Bu yeni uııul mutlaka mal ayrılığıdır. 
Kanun bir kısım malların birlik veya or· 
taklığa ithal edllemlyeceıtlnl tesblt etmlt· 
tir. Bu nevi mallara da mahfuz mallnr de· 
nlllr. 

Muhterem dlnleyicllcrlm .... Kanunu me
denlmlT.\n 170- 240 ıncı maddelerinde hü
kümleri izah edilen kan koca mal rejim -
!erinin, tafeilAtına gtrmcğe vaktımlıo: ma· 
aleııet mUsatt değildir. Şu kadar ııöyıtye • 
ytm ki bUtUn bu usuller rulo nizamını te
min ve !htlldt vukuıında hal ıcın konul -
muetur. Birçok hUkUmlerl lkt larilfın ih· 
Uyarına bırakılmıştır. Mecburi olan esns
larıı riayet etmek §artıyle, karı kocanın 

mU,terek eaadet uğruna mallarını ve e
mı-klerlnl tahslıı etmcleı'I lazımdır. 

~avın dlnleylellcrlm, 
fl6zlerlml bitirirken, medeniyeti, eanı. 

şerefi tarihlıırP sııtmıyan, soyumuza. ah· 
11\kın, lnl'nnhıtın. kııhramanlı{tın. yurt M!· 

verllt?ln blrr,ok P('slz meziyetlerin. tlmsA· 
il aziz Milli Şrflmlz .. lA.vtk olmak ve mll
ıı karaktP.r ve blrllttmfzl dPvnm ettırobll· 
mek, ancak ve ancak mallvlr. cnnl:vle, mad
deten ve mft.n,.n kavnnı1ııı1e aileler lçlnd• 
vn!lıımaJı:a devam etm,.mlzlıı kahil çıhtr 

Aell e.şlerfyle ve sevimli yavrulnrfylo bi
zim bu hususta da rehberimiz olan. mil
let 1111 .. ııın•n hUvUk bnşı aziz Şeflmlzdcn 
b:ı_elıyarol< cUmlenlzl saygı ve sevgi Ue 
ll"lllmlıır Pbcdl ııaadetıer dilerim. 

Bugü kü Meclis /Fikirler ve İnsanlar: 
1940 mali yılr muvaıenci umumiye ka- K • • • 

nunwıa ba~h bazı daire bütçelerinde ve um uze rı ne sa 1 r 
(D) ve (L) cetvellerinde deği~iltlik ya -
pılmasına dair kllllun layihası ve bütçe en
cümeni mazbatası. 

ÇAGRI 
X Maarif Encümeni bugün Umumi 

Heyet içtimaından sonra toplanacak • 
tır. 

X Divanı Muhasebat Encümeni bu
gün 10 da toplanacaktır. 

X Devlet memurları aylıklarının 
tevhid ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı kanuna ek kanun layihasını mü
zakere eden muvakkat encümen bugün 
saat 10 da toplanacaktır. 

X Ziraat Encümeni bugün Umumi 
Heyet içtimaından sonra toplanacak -
tır. 

X Dahiliye Encümeni bugün He
yeti Umumiyeden sonra toplanacak
tır. 

X Meclis Hesapları tetkik Encü -
meni bugün Heyeti Umumiyeden 
sonra toplanacaktır. 

Gazi Terbiye Enstitüsünde 
aslterlere kı~llf< hediye 

gönderme!< için f aaliyef 
Gazi Terbiye Enstitüsü talebesi as

kerlerimize kışlık giyecek temin edil
mesi işi için aralarında faaliyete geç
mişlerdir. Bu maksatla talebe arasın
da bir heyet teşkil olunmuştur. Öğ
retmen ve talebenin nakdi yardımı ile 
ilk hamlede 200 lira toplanmıştır. Ta
lebe Yardım Kurumu, Yardım Seven· 
!er Kurumu ile temasa geçerek bu pa
ra ile yün satın almıştır. Enstitünün 
kız talebesi ders saatleri dısında liu .. 
yünlerle askerlerimiz için Jı:ışlık gi -
yeceği örüp Yardım Sevenler Kuru -
mu'na teslim etmeği ayrıca kararlaş -
tırmıştır. 

YuTtta da faaliyet devam ediyor 
Dün aldığımı.z telgraflar, askerle

rimize yapılacak kış yardımları için 
yer yer teşekkül etmiş olan komite
lerin çalışmalarına başladığı bildirıl
mektedir. Bu arada Erbaa kazasında 
bir günde 450 parça kışlık eşya top-
lanmıştır. (a.a.) 

El sanatkôrlarına 

dağıhlacak tezgôhlar 
İktısat Vekaleti, el sanayiinin teş

viki maksadiyle 3000 el tezgahı sipariş 
etmişti. Bu tezgahların imali bitmiş ve 

Vekaletçe tesellümüne başlanmıştır. 
İktısat Vekaleti, bu tezgahları el f!a
nayii ilerlemiş vilayetlere tevzi ede
cektir. Bu hususta bir tevzi listesi ha
zırlanmaktadır. 

Ege'de zeytin mahsulünün 
f o pi anmasına baılamyor 

İzmir, 26 a:a. - Birincikll.nun a
yında zeytin mıntakalarında zeytin 
mahsulünün toplanmasına başlana
caktır. Mahsullin süratle yağa kalbi 
iiçn fabrikalarda lazımgelen tedbir
ler alınmı§tır. Zeytin mahsulü rekol
te ve nefaset itibariyle geçen yılın 
fevkindedir. 

Mesut bir nikôh 
Anadolu Ajansı idare müdürü arka

daşlarımızdan Ahmet Akar'ın kızı 
Gümrük ve İnhiaarlar Vekaleti güm· 
rük işleri memurlarından Bayan Fik
riye Akar ile Sungurlu muhasebei hu
susiye memuru müteveffa Asım Ta • 
nıl'ın oğlu Gümrük ve İnhisarlar Ve
kfileti zat ve sicil işleri servis şefle -
rinden Nazım Tanıl'ın nikah merasi· 
mi dün belediye dairesinde iki taraf 
aile dostları ve meslek arkadaşlarının 
huzurunda yapılmıştır. 

Yeni evlilere ıaadetler dileriz. 

D OSTLUGUN astı, mübarek bir hlıı 
olduğunu söylerler. İnanmak is
terdim; fakat cemiyet içinde, hele 

fikir ve sanat lı.ılerlnde, en çok kötWUkle
rlne r;ahlt oluyorum. Çok kimselerin ten
kit, muhakeme kablliy~Uerinl kaybettiri
yor, yahut onları yalana, samimiyetsizliğe 
sUrliklUyor. Bir muharririn bir kitabı, blr 
ııilri ISvdilğ(lnü görüyorsunuz; sonra ISğre
niyorsunuz ki o kitabın veya ııllrin sahibi 
o muhıırrlrln dostu lmtıı. ona iyiliği do
kunmuıı; muharrir de, eseri beğenmediği 
halde, sırf dostluk veya minnettarlık bor
cunu ödemek için övmüş... Ne yapsın T 
nank!Srlilk mil etsin T Bu dilnyada lnaan 
eııslz, dostsuz yaşıyamaz ya!... Ne de
mek T Yaz.ısını okuyacakları kendisine 
dUıım'-D, yahut yabancı mı sayıyor? On· 
tara da minnettarlık borcu yok mu? Dos
tunu, arkadaşını memnun edecek diye b!l§
kalarını nld:ı.tmağa ne hakkı var? 

Dostluk hissi terdi blrka<: klıılye bnğlı
yarnk lnıı:ınların çoğuna yabnncı ediver!· 
yor. Üç bC!J dostu olan, onlara gerı;:ekten 
bağlanan adam kendini, bütün öteki in -
sanlara lllkayıt olmağa serbest hissediyor. 
Halbuki asıl l~ım olnn herkese, lnsnnla • 
rın hepsine muhabbet. dostluk beslemek· 
tir. Bu da zannederim nncak yalnızlıkla, 
hiç kimseye pek aıkı bağlanmamakln ka· 
bildir. Varsın nnnkördür, kimse ne uzlaş
maz, hissizdir d"sinler, fJklr, sanat adamı
nın dostsuz yaşamağa razı olmruıı lt\zım
dır; ancak bu sayede samimiyetini, muha • 
kemelcrlnde serbestliği ve a!Sylediklerlne 
b:ı§kalıırının inanmasını istemek hakkını 
muhilfaza edebilir. 

Zaten dostluk, tesanüt tlklrlerlnl aşı· 
lamnk lstlyenlerln çoğunu dinleyin, ıııı 

bilhassa menfaat tarafından tutarlar: 
"Senin de bir gün, sana yardım edecelt, 
elinden tutacak bir lnsıı.na ihtiyacın olmı • 
yacak mı? Kimseye dostluk göııtermlyen, 
kimseden dostluk beklememelidir ... ,, Yani 
dostluk a.5ılamak istedikleri adamları hod· 
gllmlıklanndan yakalamak, dostluğu her 
ferdin §ahst istikbali endişesiyle beslemek 
isterler. Halbuki asıl ahlA.k zannederim 
ııunu emreder: "DUn gördUğlltı veya yarın 
görebileceğin iyiliği, 'bir glln senin de 
muhtaç olacağını hatırına getirmeden bu
gUn ne dUşUnUyorsan onu söyle: ııenl dln
lly nler bulunabilir; kendi mentaatıerlnl 
hesab:ı. katarak onları aldatmağa, onlara 
gerçeklen dll§Unmedlğin cıeylerl s!Sylcmeğe 
hiç bir zaman hakkın yoktur.,. 

**• 
K ELİMELER1 sever misiniz? Ben 

bayılırım; bazıları vardır, sanki 
okşamak isterim. Blr lQgat kita-

bında gördUğ\lm veya birinin ağzından 
duyduğum bir kelimeyi, fırsnt düşürüp 
kullanmak lçn, içim titrer. "Fikrimizi en 
lyl, en o.çıkçn bildirecek kelimeyi bulmak 
J~ımdır,. derler. Doğru; fakat bazan da 
falım kelimeyi kullnnmıya en elvcrlgll 
fikri aramak ihtiyacını duyarız. 

Kelimeleri severim; fakat onları hiç 
bir zaman iyl kullanamadım, onlarla oy· 
namasım bilemedim. Snnatkt\r değilim de 
onun için. 

Ressam renklerle, hatlarla; besteklr 
sselerle oynamasını bilen adam olduğu 
gibi eair de kelimeleri sevip onlarla oy • 
namasını bilen adamdır. Şairin samimiye-

Nurullah .T 
tini hislerinde değil, kelimelere, IMza 
habbetlnde aramalıdır. Rivayete 
Vlctor Hugo fransızcanın bütün keli 
rlnl kullanımcı; lnnnınm, çUnkü gerçek 
büyUk ııalrdl. Şii.irin, ınuharrlrln ba 
vazifesinin dllt lglemek, dilin kabllty 
rlnl meydana koymak, kelimelerine a 
vermek olduğunu elbette anlamııı 1 
Jardnndı. Samimi hislerini, heyecanı 
söyllyecek diye diline hUrmet etmiyen 
kirlerini, duygularını kcllmelerd"n 
mlyeUI sayan adam iyi bir insan, belki 
mUtetekkir olabilir; fakat hiç bir z.'l 

çair sayılamaz. 

**• 
ıtRtN dili ne nesrin dili bir d ş lir; çlinkU nesir gözle oku 
l<:in. ııır ise söylenmek, y 

ııeslc okunmalt için yazılır. Cümlede 
kelimenin yanlı!J bir yere konması n 
bozabilir, fakat ellrl bozmaz. Nazlq 
çok sevdiğim bir beyti vardır: 

Vermez seldm o serv-1 hlraman gelUr 
g 

Yollarda ömr·l l§ık·ı n.Alan geJUr geç~ 

İkinci rnısrağa itiraz: edenler olu 
ı;air hiç tüphealz: "Ömr-1 ftlık-ı 
yollarda geçer,. demek istemiıı; fakat 
nu vezne koyamadığ'ı için "yollarda,, 
mısrağın bnaına almıı:ı, minayı bozm 
Nazlm'ln sözü nesir olsaydı bu iti 
doğru bulurdum; bir cUmledı en ehe 
yetll unsurun fiilin yanına konmasını 1 
yen kaide, bilhassa yazılı nesir için d 
rudur. ÇUnkü konU§urken veyn ı:ıllr söyl 
ken cümlenin en ehemlyetll unsurunu 
slmlzle gösteririz. Naztm'ln beytini ok 
ken de "yollarda,, unsurunun kıymetini 
slmlzlo meydana çıkarmamız kabildir •• 

Nazlm'in beytindeki ikinci mısr 
bilhassa bu cıekllde olduğu için hayran 
O ııalr her mıarağ'ın Uk kellmes1nln, cd 
yı hnzırlamruıı lA.zım gcldlğlnl bilmem 
ııünmtlş müdUr T Her halde bu mısrnğ 
kaideye tamamlyle uygundur. Şair, A,şı 
ömrünün yollardıı geçmesinden "lktlyet 
diyor; zihnini en çok yollar fı;gal edly'{ 
o halde o kelimeyi mısrağının başına 
nida, bir feryat gibi koyuyor. Şairin m 
aadın anlayıp meydana çıkarmak, mı 
tı ona göre okumak, oltuyana düşer. 

Zaten ıııırt iyi okumak ne demek 
Bizde bir ııllr okuma tarzı vardır ki ln 
nın son derece sinirine dokunuyor: rn 
tarit bir bestedir gidiyor. Şllrln nesli' 
okunmasını istemiyorum, sese bir Mıc 
vermek, biraz teganni etmek elbette 1 
zımdır; manayı iyice aydınlatmak ı 

mısratlann ortasında dumıağı da ka 
edemem, çUnkü mısrağ parçalanmıya r 
olmıyan bir bUtUndUr. Fakat hafif teg 
nlyl bırakmadan, mısrağı parçalnmad~ 
da ııairln maksadını anlayıp hlssettlrm 
manayı onun istedi~! Ahenk içinde beli 
mek kabildir. Şiir okumasını bilen ad 
bunlan yapabilen adamdır. Ötekiler 111 
öldüren insanlardır. 

Şiiri yalnız g!Szlerl ile okuyanlara 

Onlar henüz nesirle nnzmın farkUıı d 

anlamamı§ khnselcrdlr; hiç ııUphesiz 

vezin ve kafiye, manayı kanııtıran bir 

unsur diye, canlarını sıkar. 

İzmir' den İngiltere'ye Yurtta su meselesinin 

incir ve üzüm satılacak halli için yeni bir konu 
İzmir; 26. ( Telefonla ) - İngiltere 

ile incir ve üzüm üzerine beşyUz bin 
liralık bir anlaşma yapılmı§tır. İngil
tere'den buna mukabil kumaş getiri -
lecektir. Bir habere nazaran, İngilte
re'ye diğer mahsullerimizden de yapı
lacak ihracatla bu raltkam beş milyon 
ingiliz lirasına iblağ edilecektir. 

Defterdarlar arasında 
Bitlis defterdarı BB. Sıtkı Göker 

Giresun defterdarlığına, Giresun def
terdarı Sait Yelalan Bitlis defterdar
lığına tayin edilmişler, Kars defter -
darı Ferit Erkip bir derece terfi etti
rilmiştir. 

projesi hazırlandı 
Bütün yurt işleri gibi su işi de cüm 

huriyetle beraber meydana çıkmış ve elt 
ahnnuştır. Muhtelif zamanlarda, muhteli 
mrntakalarda mevzii şekilde yapılan su ~ 
!erinin muntazam bir programla başarıl 
ması zarurl görülmüş ve 'Büyük MiU 
Meclisinden alınan (30} milyon lira il 

Aile, gönül, k:ılb, emel ve ideal birli
fi yapmış, maddi, manevi menfaatlerini 
birleıtirmiş, senin benim içini ortadan kal
dırıp, ailemiz, çocuklarımız içini, düstur 
edinmiş, ömürlerinin çiçekli mevsimleri
ni, baharlarını ımilıterek ve daimi saadet· 
teri uiruna birlcştirmiı kimeclerin, asil, 
ulvi bir i;ıtrakidir. Bu &irketin yasası, ka· 
rı kocaya, ailenin mü5tcrck saadeti için iş 
ve elbirliği emreder. Komiser ve müra.ki
bi, her ıcyden evci kan kocnnın vicdan -
larıdır. Bu iştirakin gayesi, mü:stcrek sa· 
adet, mesut yavrular, ve tatlı hayat. Gö • 
çüp giderken de. soyunu devam ettirecek, 
cemiyeti~ müfit olacak, kendilerini 15. -
netle dd:!I, hllnııctle andıracak iyi ahlJik. 
lı sacl.aın bl!:-7eli çocuklar armııfan et • 
mektir. 
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1 hazırlanan bUyük su programının tatbikrn 
geçilmiştir. Nafıa Vekaleti bu bUyUk 
programı için yeniden tahsisat almak üz 
re bir kanun projesi hazırlarken, diğer ta 
raftan yurt &ulan mevzuunu ele alarak bi 
ııular kanun projesi hazırlamıştır. Uz 
tetkik ve tecrllbelerin mahsulü olan bu ka
nun projesi Dliyiik Millet Meclisince ka
bul edildiği takdirde yurdun en mllhi 
dertlerinden birine cevap verebilecek, bil
hassa köylerimizde tarla ve bahçe sulamak, 
su mecralarını değiştirmek gibi srk Blk 
rastlanan ihtilaflar ve davaların !Snline ge
çilecektir. 

Bu asil gayeye erismek için, karı koca 
evlenme zamanında mevcut veya evlilik 
arnsmda iktltap edecekleri mallarının ida· 
resi için h:ıngi usulU kabul etmiş olurlar· 
sa olsunlar, kanun karı koca mallan hak· 
kında hangi rejimi mecbur tutarsa, tut • 
sun, bunlara dilşccek vozlfe, kanunun em
rettiği çerçeve içinde kalplerini: sevgi le· 
rini birlctş!rdıkleri gibi müşterek saadet 
ve refah uğruna mallarını ve emeklerini 
birleştirmektir. İşte türk ailesine düşen 
vazife budur. 

Türkiin ~anlı, tarihi, medeniyeti, içtimai 
seviyesi, milli birliği, bütün meziyetleri: 
hasletleri sayılmıyan. · saf:lam şuurlu ve 
ahlaklt ailelerinden geliyor. Tarihin ilk 
dcvirleri~dcn beri türk kadını, hayatın her 
yönUndc erkekle beraber çalışmış ailede 
her "'e .,,.,,arak. en güç hizmetleri yapar • 
i::c., b'le koc:ı ından geri kalmamıştır. 

li wıa mukabil, esl:idcn beri aralarında 

Harp ve kabahat ' . Meşhur sözü bilirsiniz: 
- Kabahat gelin olmuş da kimse 

almamış/ derler. 
Yunanlılara karşı giriştikleri 

muharebeyi beceremeyince ltal
yanlar şimdi kusuru, kabahati biri
birlerine yük/emeğe uğraşıyorlar. 

Hatt§ o kadar ki totaliter ltal
ya'da bir dört yDz dirhem faşist 
gazetesi kabahati genelkurmay's 
yDklüyor, "vakitsiz, mevsimsiz, ha
zırlıksız harbe giri[ftiler !,. diyor
muş. 

Belki bütün bu isnatlar doğrudur: 
!ta/yanlar gece yarısından üç saat 
sonra bir hükümet reisini sıcak ya
tağından kaldırıp üç saatlik bir ül
timatom dayıyarak, gerçekten, va
kitsiz bir harbe giri~tiler. Fakat bu 
marifeti yapan sefir Grazzi, bu em· 
ri genelkurmay'dan mi almıştı? 

Berlin'den gelen bir haber ise 
büsbatün garip! 

Bu habere göre ortada bir harp 
yoktur ve ondan dolayı bir tecavüz 
bahse mevzu olamu. 

Acaba bu ifade, kaçan ltalyınları 
kovalıyan Yunanlıların yakalamıya 

ve temas teminine muvaffak ola· 
mamalarını mı anlatmak istiyor? 

**• 
Ayriyeten! 

Bizim gazetede geçen bir müna· 
kaşa dolayısiyle yazdığı bir fıkra· 
da "çok ince türkçede,, - bu çok 
ince tabiri galiba, bizim gibi yazı· 
cılara değil de kendisi gibi üstat
lara malfJm olan bir nevi türkçe O· 

lacak - "gazel söylemek,. derneğe 
cevaz bulunduğu "fetva., sını veren 
Vi-N(i, "matruş .. ve "peşinen,, ke
limelerine ikamet tezkeresi kesi-
vor. 

Bu kategoriden bir de "ayriye
ten,, kelimesi vardı. Onu da t§bii
yete kabul için ince türkçe müte
hassısımız, acaba, ayriyeten bir ya· 
zı mı yazacaktır? 

**• 
Rir kafiye! 

Dünkü Ulu:lta tesadüfün altalta 

getirdiği ikı havadisten birincisi 
Grandı"den, ikincisi de Gandl'dcn 
bahsediyordu. 

- Bir kafiye meselesi/ diyecek
siniz. 

Evet, bir kafiye meselesi! Genç 
şairlerimizin kafiyeyi lflzumsuz bir 
~ey saydıkları şu sırada hO.disele
rin değilse bile havadislerin ona 
itibar etmesine ne buyurursunuz? 
Hfıvadis, edebiyattan intikam mı 
alıyor? 

*** 
c:ğer - Edebiyat - Siyaset! 

ltalyan başvekilinin kullandığı 
bir tabir, günlerdenberidir, Babıali 
caddesinde "ciğer., nükteleri savu
rulmasına sebep oluyor. 

Bundan bir müddet önce Bsbı§Ji 
caddesinden ciğerci/erle piyazcıla

rı, eski gazetecilerin velinimeti o-

lan bu iki mDesseseyi kaldırmak 

için bir karar verilmişti. Bilmem 
tatbik olunudu mu? Her ne hal ise, 
şimdi bu ciğer nükteleri yüzünden 
cadde yeniden ciğerci dükkfınlariy· 
le dolmuşa döndü. 

Ercüment Ekrem TalO., bu ve
sile ile bir kahve manisinden dört 
bevit naklediyordu. 

Ciğer'e edebiyatta da rastlamak 
imkansız değildir: 

Cifcrim parc<ii, gel, ver ciferin paresini. 

gibi. 

Yanıktır o $Sırın kitabı, 

Nazmında kokar ci&er kebabı 

gibi. 

Ciğer ki odlara ynndı 
Kebabı neyliyeylm T 

gibi. 

Yani ciğer edebiyata gireli çok 
olmu~tu. Fakat siyasete ilk defa 
Arnavutluk fatihi Duçe tarafından 
sokulmuştur. 

T. t. 

Meri kanunlarımızda mulıtelit suretler
le vuku bulan su cürümlerine karşı bir 
müeyyide bulunmadıaı gibi, sul:ır mevzuu ' 
kıırşmnda halkın mukcllcfiyetlne ait hfi -
kilmlcr de buluıımam~ktadır. 

Proje, sulnnn vasıflnrını ve su mUkel-
1 e fiye:l ednl ayrı ayrı gostermckte u:ııuml 
ve hususi sular, devlet ve fert sula"? tarif 
edilmektedir. Sulardan istifade 5ok llerl, 
batakiıklarrn kunıtulması su.. ve su yolla -
rının hUsnü muhafazası, tahriplere kar$1 
halk mlikelldiyeti, nehir ve göllerde sey
rlscfer, kereste ve sair n"k!ivatı, snlamn
lar, tatlr su balıkçılıfı, d:ıly"'1 mevıulnrı, 
su birlikleri, sıhi ş3rt1ar, k•r,llzıı yon, 
belediyelerin lçme suları, su 1$inde halk
la hükilmet arasmda meyd:ına gelecek ih
tilaftan kökünden h"lledecek, h•j".:fünleri 
ihtiva etmekte, hasılı bütün ııu mcvzuunu 
bir kül halinde toplam:ıktadır. 

lzınir'de otobüs s~ferleri tahdit 
edildı 

İzmir; 26. ( Telefonla ) - İzmir 
belediyesi son günlerde b-'lzı semtler
de i!lJiyen otobüslerin seferlerini a -
zaltmıştır. Geceleri de muhtem,.l ka • 
zaJarın önUne geçmek irin Birinci 
Kordun'da işliyen otobüslerde tedbir
ler alınmıştır. 
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l DIŞ POLİTİKA ı -......................................... .J Amerika ve Japonya 1 Elen umumi 
BuJgaristan'ın vaziyeti 

h; ~Üçük devletlerin üçlü pakta ilti
le'. larını temin için mihver devlet-

~
l"ı .~a!"af~dan giriı~ilcn taarruz bir 
hı ınkı.şaf edemıyor. MalUm.dur 
Bay Hitler'in Pirene dağlarına 
dar yaptığı seyahat ile başlıyan 
taarruz, garpte lspanya'nm ve 

,~:iltısa'nm, şarkta da Bulgaristan 
!ıii Yugoslavya dahil olmak üzere 
t tiin Avrupa devletlerinin mihve· 
~ İltihaklan gayesini istihdaf et
ltihkt': idi. Vişi hükümeti, prensip 
~ arıyle Almanya ile itbirliğine 
~taftar olmaıkla beraber, her şey• 
fuı~ -~~el, sulh şartlarının mahİ·ye-
1.-ı ogrenmek istedi. Ve Almanya 
~ - lngiltere'ye karşı mücadele de· 
j.~ ettikçe nihai sulh §artlarını 
L l'ın ve tes.bit edemediğinden bu 
~bbüs suya düştü. 

~
Bu.ndan sonra Bay Hitler BerJj. 
çekilerek bir takım devlet a
~larmm ziyaretlerini kabul et· 

... a.':' ziy~retç~lerin en eıhemiyetli
... tuphesız, Sovyet Hariciye Ko-
,l3eri Molotof idi. Sovyetler Birli· 
1 

liariciye Komiserinin ziyareti, 
devletin harp dışında kalmak 

litikasmdan ayrılmryacağını al
lllara anlattı. 
llundan sonra alman devlet a
ltııları temaslarını devam ettirdi
tr: İspanyol, İtalyan, Macar, Ro

Ya, Slovakya ve nihayet bulgar 
l!~let adamlariyle alman devlet 
tısi Bay Hitler arasında görüşme· 
~ Yapıldı. Bu uzun ve hummalı 
• litiıka faaliyetinin müspet netice-
~ ~acaristan'm, Slovakya'nın ve 
01llanya'nın mihvere iltihakların
~~ iıbarettir. Fransa'nın vaziyeti 
\ıphem kaldıkça, ispanya kararı-

1 '-"eremiyor. Binaenaleyh ispanya 
:selesi de muayyen olmıyan bir 
tı\le talik edilmİ§tir. 
Şarki Avrupa'ya gelince; alman 
litikası ehemiyetle iki devlet ü

trinde durmuştur: Yugoslavya ve 
Ulgaristan. Mihver politika taar
ıunun muvaffakiyetli inkişafı 
aknnından biır talihsizlik, tam bu 
•tada ltalya'nın Arnavutlukta yu
~l\lılarl\ mağhip olml\St ve Taran
da da İtalyan donanmasınm ba

~ kuvelli cüzütamlarının hasara 
tl"aınasıdır. ltalya'nın karada ve 
tnizde hezimete uğraması, Yugos· 
":Va'nın vaziyeti üzerinde tesirle
.~i gösterdi. Ve bir ay evet tered
.t gösteren Yugoslavya mihveı-e 
hak için yapılan teklifi reddetti. 
nundan sonra mihver politikası 
\ılgaristan'la meşgul olmıya baş -
<Iı. Bulgaristan'm mihvere karşı 
lllpatisi olduğu ötedenberi ma• 

ur. Fakat bulgarlan mihver 
. taftarlrğma süri.ikliyen amil, y~ 
1 tıizamı kabul ederek üçlü pakta 
tihak etmeleriıne engel teşkil et
ektedir. Cünkü butgar milletinin 
l'asi istikl~l meselesinde ne dere

hassas olduğu ötedenberi ma
du. Bununla beraber, ansızın 

lgar kıralı Boris'in Berchtesga
n' e gitmesi, Bulgari~tan'm vazi
tini şüpheye düşürdü. Acaba al
anlar, bulgnrların bu derece kıy· 
et verdikleri siyasi istiklallerini 
rıi nizam ile teliıf edecek bir for
Ül bulmıya ve bu noktada bulgar· 
l"ı tatmin etmeğe muvaffak ol
ltşlar mı idi? Bu iki prensipin te
i mümkün görülmemekle bera
r, bulgar Başvekilinin Berlin'~ 
aret edece~i hakkmda Stefanı 
ansı tarafından veriden bir ha • 
r, bulgarlarm üçlii pakta iltihak 
tneğe l<arar verdikJerini anlat· 
akta idi. Bulgınların Berlin'e gİ· 
cekleri Sofy~'dan gelen bir ha
rle de yarı teeyyÜt eder gibi ol
• Gerçi Sofya, Bulgari5tan'ın 
kta iltihak edeceğini kati olarak 

} .mıiyor. Fakat bunun milinkün 
lyacağı da ifnde edilmiyordu •. 

Fakat evelki akşam geç vakıt 
rlin'den gelen bir haber, vaziye
aydınlath: bu haberde bulgar 
let adamlarının Berlin'e gitmi -

cekleri bildirilmekle kalmıyor, 
lü pakta iltihak edecek olan 
vletler listesin)n artık kapanmıı 
duğu ilave ediltyordu. Şu halde 
lg~rların herhalde şimd~lik üçlü 
kta iltihak etmiyecekleri anlaşıl
ktadır. 
Bu1garistan'ın vaziyetindeki bu 
i tebeddülün manası nedir? Bu-
meclisteki müzakereler hakkın
Tass ajansı tarafından verilen 

callsacaklar mı! 
.> ..> 

Japon basınının tefsirleri 
Tokyo; 26. a.a. - İmparator, Va -

şington'a büyük elçi olarak tayin edi
len amiral Nomura'yı kabul etmiştir. 

Amiral Nomura'nın Vaşington bü -
yük elçiliğine tayinini bahis mevzuu 
eden A~ahi Şimhun gazetesi diyor ki : 

" İngiliz - Amerikan işbirliğinin 
şarki Asya' da ve pasifikte Japonya i
le Amerika arasında bir çatışma teh
likesini arttırdığından tecahül edeme
yiz. Yolunda tesadüf edeceği manialar 
üzerine nazarı dikkati celbetmekle hic 
bir suretle amiral Nomura'nın cesare: 
tini kırmak istemiyoruz. Fakat bıı 

müşküllerin vazifesinin ifasını daha 
manidar kılacağını sanıyoruz . ., 

Gazete, yeni mümessilin bir diplo
mattan ziyade bir devlet adamı meha· 
reti göstereceği ümidini izhar etmek
tedir. 

Yomiyuri Şimbun diyor ki : 
" Amerika " açık kapı ,, prensipini 

muhafaza ettiği müddetçe iki memle
ket arasında fikir mücadelesinin önü· 
ne geçilemez. Çünkü Japonya, şarki 
Asy·.'da yeni bir nizam kurmağa mu -
hakkak surette karar vermiştir. 

" Amerika yeni nizamı tanımaktan 
imtina ettikçe, çıkmaz halledilemez. 
Japonya'nın, Çin - Japon ve Rus - Ja
pon harplerine mani olmak için c;on 
dakikaya kadar uğraştığını fakat vak
ti gelince Jarnnya'nın kahram'lnca na
sıl doğrulduğunu hatırlamalıdır. ,. 

Mısır başvekili dış 

hakkında siyaset 

beyanatta bulunacak 
Londra, 26 a.a. - Times gazetesinin Ka

hire muhabiri bildirlyor: Yeni Mısır baş
vekili Sırrı Paşa hükümetin harici siyaseti 
hakkında parlamentoda yapacağı beyanatta 
Mısır - İngiliz muahedesinde mevcut te-
ahhütıere riayet ve Mısırın harp harici tılr 

devlet ve seldi Sabri paşanın İngiltere ile 
harpte bulunmıvan memleketlerle Mrınr'm 
samimi münasebetler idame etmek siya
setine uygun bir siyaset takip olunacağı
nın teyit edil~ceğini söylemiştir. 

Sırrı paşa dem istir ki: 
Yunanistan'a gelince, mevcut ticaret mu

ahedesi hükümlerini tatbik etmek suretiyle 
Yunanisan'a yardım ediyoruz. 

Diğer taraftan küçük ticaret filomuz, 
muhtaç olduğumuz şeyleri şimali ve cenubi 
Afrika'ya giderek oralardan temin etmek
tedir. [ptitdai maddeleri ve harp levazı

mmı doğrudan doğruya tedarik eylemek 
yolundaki Mısır siyaseti hiç değişmemiş-
tir. 

Aycın meclisinde 
Kahire, 26 a.a. - Yeni başveltil Hü<:eyin 

Sırrı paşa dün bin meclisinde, selefinın 
siyasetini tatbik edebileceği Üm!rlinde c.1-
duğunu ,c)v : emiş ve demiştir ki: 

Nezaketini muhafaza etmekte olan 
beynelmilel vaziyet büyük ltinaları icap 
ettirdiğı cihetle, l:ıbirlikinl?.I ve nıüzaha
retinl talep ederim. Vatanın emniyeti ku
vetli olmamıza ve blrle§memize mütevak
kıftır. Allah rehberimiz olsun. 

Hayfa'da içi muhacir 

dolu bir vapurda 

infilak oldu 
Kudüs, 26 a.a. - Resmen bildirildiğine 

/{Öre, dün sabah demir atarken vuku bulan 
bir infilaktan sonra batan Patria ismınde
ki büyük yolcu vapurunda gayri meşril 

surette seyahat eden 1.800 kııdar muhacir 
mevcut bulunmakta idi. İnfilAk neticesin
de bazı kimselerın öldüğü zannedilınelrte· 
clir. Hayfa'daki İngiliz aslı erleri kuı tarma 
işine yardım etmektedirler. 

11.88~ ton hacminde olan Patria vapu
ru eski bir fraıısrz vapurudur. Geçenle,..de 
bir İngiliz kumpanyası tarafından satın 
alınmıstı. 

berlerle, Biikreş'teki Tuna kon-
ansına i~tirak etmek üzcl'e Sof- tRdaki yakın alakaları, Bulgaris
'dan geçen Sovyet heyetinin bul· trın'ı maceraya sürüklemek gibi bir 
r devlet adamlariyle yaptıkları netice vermesi yakın ihtimal ola _ 

astan i-stidlal etmek mümkün- rak söylenebilecek bir politikayı 
• Filhakika alman ve atalyan takipten bu devleti korumuştur. Bu, 

ileri hareketi 
devam ediyor 

(Başı 1. inci sayfada) 

smda kain Pogradeç'e ıirmiş olan yunan 
suvarisi henüz o havali.dedir. Suvariler, i
talyanlann yol üzerinde bıraktıkları mü· 
him miktarda malzemenin tevlit ettiği zor
luğa rağmen siıratle ilerlemekte olan kı
taatı takviye etmektedir. 

Dün gündüz cereyan eden harekitın en 
mühimi cenup cephesinin şimal cenahında 
yapılmıştır. Yanya _ Görite şosesi üzerin
de Leskovik üzerinden kendine bir yol aç
mış olan yunan ileri kıtaları sola doğru 
bir münhani çizerek şimal istikametinde 
süratle ilerlemiş ve Aos vadisine inmis
lerdir. Bu hareket pek tabii olarak halya. 
nın cenubf Arnnv11tl11k'tn bışlıca flıısü o
lan Ergiri üzerine bir ta:ı;yik icra edebl
lecek mahiyette olmakla beraber, salahi
yettar zevat dün r,ece yapttklar: beyanat· 
ta Ergiri'nin i~gal edildil!i hakkıııcia Ati
na'da israrla dönen 'j'.'lyiaların dogrn olır.a

dıgmı 'l Id:rmisle• dir. 

ltalyanlar boyana takviye 
kıtaatı gönderiyorlar 

Atina'y:ı gelen haberlere göre it;ılyan'ar, 
h:va boınbar •ım:ı.ılarının ihraç limanların· 
c.a vuk:.u getintıR" biiyük ha3arl:ır.ı rağ -
men, böliinen veya maneviyatları bozulan 
f·rkaların yerine kame edilmc'c ü 1 ere Ar
:ıavuth~ .. takvıı .· kıtaları gôndı:rmeğc de
vam etmektedirler. 

Salahiyetli memurlar, dün gece şurasını 
da bildirmişlerdir ki, İtalyan esirlerinin a
dedi olarak verilen 7.000 rakamı katiyen 
mübalağalı değildir. Son haıt:a ba1larıgı
c·r.da italv~n!aı külliyetli mii:ı.tard.• tayya 
r.: ı ullana ·a .. yunan piyade.;ım sık sık giz. 
lenmeğe merbur etmeleri yiiziı'lden ilk )'tı· 
nan çevirme hareketi yavaşlamış olmasay
C:ı, esir nııkıı.rı hiç şüphesi?. J1.ı., c;ok ola
caktı, Hava fenı:la~tığı ve mü~tetik tayya
releı büyük oir ehliyet göı;tt>rd:kten za -
man ileri hareketi tekrar başlamış, fakat 
o zaman da çok mühim mikt.ı.rda esir al. 
mak fırsatı zail olmuştu. 

ita/yan ordusuna kaydedilen ar· 
navut gruplorı sllah ve mühim. 
matlarivle birl!k:e alaylardan 

r kaçıyorlar 
Belgrad, 26 a.a. - Huduttan alınan ma

lilmata göre, italyan ordusuna kaydedilen 
arnavut grupları silah ve mlihimmatları i· 
le birlikte alaylarından kaçmaktadırlar. 

18 den 55 yaşına kadar bütün amavut er
kekleri silah altına alınmışt ır. Firariler· 
den bazıları yugoslav hududu üzerinden 
kaçmakta, diğerleri de dağlara çıkarak i. 
talyanları izaç etmektedirler. Bu çetele
rin adedi dört ile yirmi arasında müte
havvildir. Bunlardan bir çoğu italyanlara 
taarruzdan sonra yugoslav hududuna gel
miş ve yugoslav ordusuna kaydedilmele· 
rini istemişlerse de bu talepleri kabul e
dilmemiştir. Bir kaç gün eve! Ohri gölü 
kıyısında kain Poıradeç'deki benzin dep:ı. 

!arını berhava edenler bu arnavut çetele· 
ridir. 

lngiltere mümkün olan lıer vasıta 
ile Yunanistan' a takviye 

.göne/eriyor 
Londra, 26 2.a. - Daity Herald'ın harp 

muhabiri ya.:ıyor: Müttefiklerimiz yunan. 
hlara miimkün her vasıta ile takviye gön
dermekteyiz. 'I ayyareler, harp levazımı ve 
askerler taşımakta ve bu ehemiyetli hare· 
ketler sırasiyle her gün italyanlann mağ
lubiyetlerinde amil olmaktadır. En kısa bir 
müddet içinde tayyare meydanları vücuda 
getirilmiştir. İngiliz mtihimmatı ve husu
si neviden ba:r.ı silahlar İtalyan mağlubiye
tini daha feci bir hale sokmaktadır. Bun
dan baıtka Yunanistan'daki tayyare mey -
danlarının etrafında ingi!iz askerled nö -
bet beklemektedir. Temin edildiğine göre 
İtalyanlar tayyarelerle getirecekleri krtaat 
ile bu meydanlara taarruz etmeyi araıtırı
yorlar. 

ltalyan!ar son ileri üslerinden 
de kovulacaklar 

Lon<lra, 26 a.a. - Royter ajansının ha
vacılık muhabiri yazıyor: Ergiri'ye doğru 
yapılan yunan ileri hareketinin İtalyanla
rı Arnavutluktaki son ileri üslerinden kov
ması ihtimali vardır. 

15 gün evel ingiliz hava kuvetlerinin 
Ergiri tayyare meydanına bir hücum yap
tığı bildirilmişti. Geçen perşembe günü 
İngiliz tayyareleri yeniden Ergiri üıerin
de uçmuşlardır. Söylendiğine göre o gün 
hedefte askeri tah~idat müşahocle edilmiş.. 
tir. Topçunun ateş menziline giren cephe
ye ya,kın tayyare meydanlarının derhal ter. 
kedilmesi lazımgeldiğinden bu meydanla· 
rın orddunun ricıitinden eve! işe yaramı1 
yacakları aşikardır. İtalyan hava kuvetleri, 
Görice yunanlılar tarafından zaptedilme
dcn evel. ileri üslerinden en modern iki 
üssü terketmek mecburiyetinde kalmıştır. 

ynakları bulgar meclisinde Yu- Bulgarj.~tan için olduğu gibi, Bal-
slavya ve Yunanistan aleyhine kan ~ulhu için de memnuniyetle Hava yıldırım hücumları 
ylenen nutuklardan ve mihver kaydedilecek bir ltarardır. Bulgar- İtalyanların yunan ordusuna karşı tev-
mma yapılan tezahürlerden balı- lar, yakm tarihlerinde biri Balkan cih ettiği hava yıldırım hücumları ingiliz 
derken Tass ajans1 da bu mi.iza- muharebeleri sırasında diğeri de hava kuvetlerini.n ve yunan bombardıman 
relerin' başka ve daha az dikka· 1914 harbinde olmak Üzere iki tayyarelerinin devamlı tacizi kar:ımnda 
layık olmıyan safhalarmı nak- defa hataya dÜı~müşler ve bu ancak Draç ve Avlonya sahil üslerinden 

tmiştir. Tass ajnns~na göre, üçlü hatalarmrn cezalarını çe.kmi~ sahilden 30 kilometre içerde bulunan Tira
kta iltihak politikası, bulgar lerdir. Bu iki hatfldan ders alan na'dan veya cenubi İtalya'dan idame edile· 
ıecliııinde aynı hararetle tenkit e• Bul.qaristan, 1939 hal'bi karşısında bilecektir. 
lmiı,tir. Sovyet ajnnsrnın bu ha- ~imdiye kadar doğru dürüst bir po· İtalya'nın Arnavutlukta bulunan ileri 
rleri vermekte istical gösterme· litika takip etmişti. Bulgarlar bu tayyare üslerinin hepsi sahip değiştirdik -
ve radyolariyle de ne!!retmesi, politikanın mükafatını görmüşler - ten ıonra İngiliz hava kuvetleri Arnavut -

riı.1 1de manalıdır. V c daha ma - dir. Mihverin aleti vaziyetinde bu luk sahillerine takviye kıtaatı ihraç ede -
lı olan vaziyet, Bükreş'e gitmek· mücadeleye karı~makla Bulgari·s- bilecek ve cenubi İtalya'daki tahmil li -
olan Sovyet heyetinin mesut bul- tan bir şey elde edemiyeceği gibi, manlarına dahi iyi hücum eyliyebilecektir. 
r rıcaliyle yaptıkları görü~medir. mülki tamamlrğını ve belki de is- Bari, Brindizi, Taranto, hatta Napoli 

Büyük Britanya hava 
kuvetleri tarafından 

Vilhelmshafen ve 

Kiel tersaneleri 
gene bombalandı 

(Başı 1. ıncı sayfada) 
dair hava nezaretinin istihbarat bllrosu 
şu tafsilAtı vermektedir; 

Ağır bombardıman tayyarelerimizin 
harekA.tına kesif bir karanlık ve kalın bir 
aşağı bulut tabakaları engel olmuştur. 

Kiel'de gemi inı.ıaat tezgAhları ve VU
helmshaven'de muhtelif tesisat ve tersa.
neler b11,şlıca hedeflerimiz olmu~tur. 

Taarruzlar saat 19 dan eve! başlamış 
ve Kiel'e giden ilk hava filosuna mensup 
tayyareler bombalarını atmadan evel 
bentlerin ve sAblh dokların üzerinde ya -
rım saat kadar uçmuşlardır. İkinci hava 
filosu da yarım saat sonra gelmiştir . 

Yangınlar, infilaklar 

1 General Antonesko 
Bükreş'e döndü 
Bükreı, 26 a.a. - Reuter: Başve

kil general Antonesko Romanya'nın 
üçler paktına iltihakını imzaladığı 
Berlin'den dönmüştür. 
Başvekil muavini ve Demirmuha

fızlar reisi B. Sima kendisini istas
yonda karşılamış ve Başvekile: 
"- Rumen milletinin itimadı ile 

gittin.iz ve alman milletinin itimadı 
ile dönüyorsunuz" demiştir. 
Başvekil verdiği cevapta bilhassa 

şunu söylemiştir: 
"- Führe.r'in ve alman milletinin 

itimadı ile geldiğime emin olabilir
siniz. Romanya zafere do~ru gidiyor, 
haklarına sahip olacaktır." 

Tanca'ya iltica eden 

iki İtalyan denizaltısı 

hala orada mı ? 
Londra, 26 a.a. - Times gazetesi, İngil

tere ile İspanya arasında ahiren aktedilen 

İ ngiltere'nin 
haftahk tica 

• • • gem ısı zayı 

Londra; 26. a.a. - Bahriye 
tinin haftalık tebliği : 

17 sonteşrin gece yarısınd 
hafta içindeki ticareti baıhri 
atı şudur : 

50,449 tonilatoluk 14 ingili 
tonilatoluk iki müttefik, 1316 
toluk bir bitaraf vapur ki cem 
tonilatoluk 17 vapur. 

Bu rakkamlar, alınanların a 
ta· içim\~ batırdıkları iddiasiyl 
lcri 131.334 tonilatodan çok 
Vakia bütün harp müddetinin 
lık zayiat vasatisinden biraz ü 
Fakat Almanya İngiliz ticare 
terine taarruzlarını arttırdığı 
kaydedilen zayiata nisbetJe ç 

Hava şartlarının fena olmasına rağmen ticaret anlaşmalarını hatırlattıktan aonra 
pilotlar altı infilak ve bunları yangınla - Tanca'nın İspanyol himayesi altındaki ara· 
rın takip ettiğini milıp.hcde eylemişlerdir. ziye ithalinden bahsederek diyor ki: 

Sela.hiyettar mahfillerde eh 
kayddildiğine göre, mezkur h 
zayiata ne kadar az olursa o 
düşmanın hava ve denizaltı 

tehditlerinin önlendiğini ta 
etmez. Bu mesele ile meşgul o 
tadır ve nihayet halledilec.eği 
vardır. 

Sonradan diğt>r bir pilot Kiel koyunun Cebelütt~nk'a yakın olan Tanca'nrn bey
garbında diğer bir yangın daha tesbit et- nelmilel statüsü bizim için hayati bir e· 
miştir. Klel'de bir gaz fabrikMına da ta- hemiyet: haizdir. Üç hafta evel iki İtalyan 
arruz edilmiştir. denizaltısr Tanca'ya iltica etmiştir. Bey- Almanya' da ki 

esirlerinin 
Hamburg Uzerlnde uçan pilotlardan bi· nelmılel kanun bunların 24 aaat r;arhnda 

ri atılım bombaların dokların üzerinde limandan çıkmasını veyahut enterne edil
patladıı:tım ve aynı zamıındıı yııngın bom· mesini istilzam eder. Acaba bu denizaltı
balarındıın kızıl l\levler fıskırdığını gör· ları ne oldu? Bizim bildiğimize göre, bun
müştür. Tayyare derhal hava dUl topla· lar hala Tanca limanında bulunuyorlar. İs- Londra, 26 a.a. - Alma 

ingiliz harp esirleri hakkın<l 
Kamarasında sorulan sualler 
veren Harbiye Nazırı B. Eden 
tir ki: 

rının şiddetli atPşine ug-r:ımıştır. 

Heligoland'da Uç, Rl'\ll:ında'nın D"'nhel· 
ter limanı civarında Vi!enıııoord doklar 
mıntakasında da birçok infi!A.k olmuştur. 

Eritre ve Assab'da çt.~arılan 
yangınlar 

Aden, 26 a.a. - Resmen bildirildiğine 
göre, pazar günil Eritre'de Assab'ı bom· 
bardıman eden lngiliz tayyareleri 80 kilo· 
metre uzakta gözüken bUyUk bir yangın 
çıkarmışlardır. 

Bu ayın içinde Assab'a husu~! bir eh~
miyet verilmiş ve bu şehir 30 akına uğra. 
mıştır. Hemen h~men h .. r akında yangın
lar çıkarılmış ve çok bUyük hasarlar ya. 
pılmıştır. 

hatta daha uzaklara kadar uçabilecekler · 
dir. 

İtalyanların Görice'deki iki üssü hava 
nasrl olursa olsun uçuş yapmıya müsait bir 
hale se>ktukları malUmdur. Ergiri hava Üs· 
sünün kış hava hareketleri için tanzim e
dilip edilmediği bilinmemekte ise de ha -
reket pistlerinin injUına ba:ılanmış olması 
muhtemeldir. 

Askeri vaziyet 
Londra, 26 a.a. - Royter: Londra sa

lahiyettar ukeri mahfillerinden bildiri! -
digine göre, şima.1 bölgesinde bugün yunan 
kuvetleri Voskopce'nin ıs kilometre gar
bine ilerlemi~lerdir. Yunanlılar ~eohirde 

italyan kıtaatı bulmamışlarsa da Uç sancak 
ele geçirmişlerdir. Yunanlılar Pogradet'i 
de zaptetmişlerdir. Şimalden Pogradet'e 
doğru Uerliyen ıtalyan kollarına ingiliz ha 
va kuvetleri tarafından hücum edilmiş ve 
düşman kolları dağıtılmıştır. 

Pindos rnıntakasında tşara değer !ev
kala.de bir şey yoktur. 

Fakat Eplr mıntakasında Erglrl'ye ya
pılan ileri hareketi ttalyan takviye kıtaa
tının mukavemetine maruz kalmıştır. Er -
glrl'nin yunanlılar tarafından alınıp alın

madığı henüz resmen bilinmemektedir. 

ita/yanlar vaziyeti düzeltmeğe 
uğraşıyorlar 

Sahil mıntakasında yunan kıtaatı Fi
ıat'ı geçmişlerdir. Bu kıtalardan bazıları
nın Korfu civarına ihraç edilerek ltalyan 
cenahının arkasına aktıkları ve buradaki 
itaJyan kuvctıeriDln irtibatını kesmiıı ol -
maları muhtemeldir. 

Anlaşıldığına göre, şimdi ltalyanlar 
kendi menbalariyle ve ttalyadatı göndere
bildiği kadar gelen takviyelerle vaziyeti 
dllzcltmeğe ul;r~maktadırlar. HarekAt 
başladığmdanberi . ıtalyanların Arnavutlu
ğa iki fırka nakletmi§ olmaları ihtimal 
dahilindedir. 

Londranın iyi haber alan mahfilleri 
yunan köylerinin kasten yakıldığını ve 
köylülerin idam edildiğini ve bazılarının 

da rehine olarak götUrUldilğünü teyit et
mektedir. 

Şimdi Atina'ya gelen esirlerin, dağ fır
kasından alınan esirlere nazaran fena teç
hiz edilmiş ve daha gösterişsiz olduğu 

söylenmektedir. 

Korlu köylerine yapılan 
hava akınları 

Korfu, 26 a.a. - DUn ıtalyan tııyyare
Jeri tarafından Korfu !}ehrlyle Korfu ada
sında bazı köylere yapılan geıı,ı gtizel 
hiicwn esnasında birkaç kişi ölmüş ve ya
ralanmıştır. Bunların arasında kadınlar ve 
çocuklar bulunmaktadır. 

General Longmore'un teftişleri 
Kahire, 26 a.a. - Orta şark inglllz ha

va kuvetlerl kumandanı general Longmo· 
re, Yunanistandaki orta şark lngll1z hava 
kuvetlerlnl teftiş için YunanlstandR yl\ptı
ğı seyahatten bugün Kahlreye dönmUştUr. 

Generalin beyanatına göre, vaziyet kı
ra.l George, Metak81ls ve gı>neral Papagos 
ile yaptıjjı ictimalarda inceden inceye mü
taıea edilmiştir. İngiliz hava kuvetlerinin 
seri muavenetinden dolayı general Lon
gmore'a şahsen teşekkür olunmuştur. 

General Longmore hava kuvetlerlni 
hareıcet llı!lerinde tefti§ f!tmlş ve bUtUn 
hava kuvetıerl menRuplarımn kısa bir müh
letten l!!Onra çalıştırıldıkları yeni şartlara 
mükemmel bir tarzda lntıbak etmiş olma
larınd::ı.n dolayı derin bir lntıba hasıl et
miştir. 

panya hükiimeti İtalyan denizaltılarının si
lahtan tecrit edildiğini ve milrettebatının 

enterne edildiğini bildirmek ister mi? Ak
si takdirde italyan gemilerini İngiliz tor
pito muhripleriyle !Şanslarını denemek Ü· 

zere limandan çıkarması icap eder. 

Noel'de muvakkat bir 

mütareke yapılacak mı? 
Londra; 26. a.a. - Bugün Avam Ka

marasında, Noel bayramının kutlan -
~ası için Papalık veya bitaraf diğer 
bir devlet vasıtasiyle 48 saatlik bir 
mütareke akdini teklif edip etmiye -
ceği B. Çörçil'den sorulmuştur. 
Başvekil huna, .. hayır ., cevabını 

vermiş ve şunu ilave etmiştir : 
" - Eğer böyle bir teklif herhangi 

bir bitaraf devlet vaaıtasiyle yapıla -
cak olursa, İngiltere bükümeti bunu 
katiyen reddedecektir. ,, 

Konodo'do silôh ve 

teçhizat endüstrisi 

büyük faaliyet gösteriyor 
Ottava, 26 a.a. - Kana.da mühimmat iı· 

tihsal bürosunun bildirdiğine a-öre, Ka
nada'nrn yüksok: infililk maddeleri istima· 
litı 1941 aenesi ortaları için iatibaali düşü
nülen miktarın daha ıimdiden üçte birini 
vermektedir. 

"- Almanya'daki üsera ka 
na gönderilmekte olan yiyece 
yecekler şimdi esirlere testi 
mektedir. Esirlerin tabi oldu 
lan ve gönderilen kolilerin 
ra vardığını İngiltere bük' 
bildirmesi Amerika'nın Lond 
lahatgüzarından rica edilmişt 

B. Eden şunu ilave etmişti 
"- Bazı kamplarda ingili 

esirlerine verilen tayının gar 
bulunan alman kıtaatına veri 
yından aşağı olduğu hakkın 
reler bulunduğundan bu husu 
detli protestolar yapılmıştır., 

Çin'de çarpışma 

yeniden t:Jşla 
Tokyo, 26 a.a. - D.N.B.: 

ğına göre, Hopei eyaletinde 
nın cenubunda halen mühim 
kat vukua gelmektedir. Toky 
len haberler, bu mıntakalarda 
ların dün merkez ve Çeçuan 
rından 300 hin kadar çinliye 
lar yaptığını bildirmektedir. 
takalarda şiddetli muharebele 
la devam ettiği tahmin olu 
dır. 

Siyam - Franstı Hindif 
hududunda harp oluy Harp için kimya ve infilik maddeleri iı

tihsaıatt Kanaıda'da 15 fabrikanın yapılma-
sını icap ettirmektoclir. Tokyo, 26 a.a. - Domei ajansı 

MezkC1r maddelere ait bugünkü proıram yor: Hanoi'den gelen bir telıraf 
Kanada'da imal olunan bütün obüs bomba kıtaatı ile franıız Hindiçinisi kıta 
ve maynlan doldurmıya kafi ıeİecektir. l aında bir muharebe cereyan etti 
Bundan başka obüs doldurmak için de mü- verilmektedir. Telgrafın verdiği 
lıim miktarda infilik maddeleri deniuşın göre, Siam krtaatı Battanbrang'ın 
memleketlere veya birle3ik Amerika'ya lometre doğu cenubundaki Kambo 
ıönderilebilecektir. martesi gecesi hududu aşmışlardır 

Mühimmat ve harp teçhizatı nazın B. taat fransız Hindiçinisi kıtalariy 
Hoven imparatorluğun pilot yetiştirme etmişlerse de, Hindiçini'den son 
plmı mucibince verilecek olan bir motörlü haberlere ıöre tardedilmi;ılerdir. 
talim tayyarelerinin derpiş edilen mühlet
ten 15 ay evel tamamlanacağım söylemiş
tir. 

İngiltere' de i~ Nazırı Hoel ve 
Yılba11nda yalnız bir gün 

talil yapılma!mi isti,or 
Londra, 26 a.a. - İngiltere iş nazırı, 

N'oel ve yılbaşında ancak bir gün, ya noel'
de yahut da yılbaşında tatil yapılmasını 

istemiş ve bilhassa demi§tir ki: 
Düırmanrn sekteye ufratmak için sarfet· 

tiği gayretlere rağmen gayelerimiz ugrun
daki istihsalitımızın hızt çok büyüktür v. 

her gün de daha ziyade artmaktadır. Her 
hangi bir gevşetmenin zamanı değildir. İs
tihsalin hızı ne kadar artarsa nihai zafer 
ıünü de o kadar yakınlaşır. 

Binaenaleyh hükümet harp endüstrisini 

Almanya bir sull 

taarruzu yapacak d 
Berlin, 26 a.a. - Yan resm1 

badan bildiriliyor: Berlin 
mahfilleri sözde ''bir sulh taa~ 
yapılacağı hakkında Nevyork 
teleri tarafından son günlerdJ 
redilen haberi tamamiyle uy 
olarak tavsif etmektedirler. , .............................................. , 
f KÜÇÜK Dl~ HABERi 
: .......................................... ~ 

Berlln, 26 l\.a. - B. Von Rlbb 
dUn italyan adliye nazırı Kont Gı 
kabul etmiştir. 

Tokyo, 26 a.a. - YUkeck harp 
bütün müdürlüklerinden ve işçilerinden, 

&.zasında.n amirla Klyoşi Hasegava bir günlük tatil hariç, hem noel de hem de 
moz adası umumi vRliliğine tayin e 

yılbaşında istihsale devam etmelerini isti
yor ve esaııen ne noel ne de yılbaşmda 
munzam seyrisefer kolaylıkları yapılmıya
:aktır. 

Ma<ar parlimenlosunda 
gürültülü müzakereler 

Budapeşte, 26 a.a. - Havas: Büt
çe müzakeresi dolayısiyle hüküme
tin münhasıran dahilt siyaset hak -
kında macar parlamentosunda mühim 
bir gerginlik mü~ahede edilmiştir. 
Müfritler içtimai ıslahatın ve yahu
di kanununun daha cezri bir tarzda 
tatbikini istiyorlar. 

tir. 

Bükre§, 26 a.a. - (D. N. B. l: 
maka.mlıırı, hemen hepsı yalrndl olr 
zere 38 yabancıyı petrol mıntakıı.l· 
tardetmişlerdir. Bunların dördü hu< 
rlcine çıkarılmış, diğerleri bir tı 

kampına l<onulmuştur. 

Belgrat, 26 a.a. - (D. N. B.): Q 
!erin bildirdiğine göre, Yugoslavya 
yakında, ticaret muahedelerını razı 
mak Uzere, İsveç, Finlandiya, Ro 
ve daha birkııç memleketle eke 
müzakereler başlıyacaktır. 

f5tanbul'a gelen Dobruc 
türkleri öÖrÜşmede Sovyetlerin bulgar· tiklalini tehlikeye düşürmüş ola • bu üslerden hareket eden orta lx>mbardı -

!"a n~ler aöylcdilderi malum ol- caktı. Bu itibarladır kj bulgarlarm man tayyarelerinin menziline girmiş ola-
---1..t. ı._ ... J..... J. .... ı..ı.t. ••h-. v•rdil..I .. i ~ hr r v~ ve c_...,..,__ _____________ -.ı-_.D.11=..nu, 

Meclis'te çıkan hadiseler üzerine 
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• • 
lngıltere üzerine 

yapılan hava 
evelki gün 
km lan 

Londra, 26 a.a. - Hava ve dahili emni
~et nezaretlerinin tebliği: 

uı:us 

kas;ıGıyorlardı Butün bu harekat, ıls;ak bu-ı 'A. I •• k •• l""' 
1 

lutlar ve yağmurlu ıayri mü11it bir hava lY.l UŞ u at 
içinde icra edilmietir. Bütlin tayyareleri-

miz üslerine avdet etmiılerdir. karşısında İtalya 
Alman resmi tebliği 
Bcrlln, 26 a.a. - Resmı tebliğ: Bir al· 

man dcnlzaıtııı ceman .U400 tonllltoluk 
dilşnıan vapuru batırmıııır. 

(B•ıı 1. inci Hy/ad•) 

Birleıik devletler 
• 

lngillere'ye ödün~ 

para verecek mi! 
(B•şı ı. inci sayfada) 

Bulgaristan 
üçlü pakta 

girecek mi? 

RADYO 
T0RK1YE 

(Radyo Difüzyoa Postalan) 
TURKlYE 

Radyosu 

Gün batmadan az evel dii$man tayyare· 
leri İnriltere·nin garp mmtakası üzerine 
bombalar atmışlardır. Hasar az olduğu rt
bi ölil ve yaralı adedi de mahduttur. İn
•iltere'nin diğer bölgeleri üzerinde düşma
nm dün hiç hava faaliyeti olmamıştır. 

Hava kuvetıerJmlz 24/25 teçfnlıanl 
gecesi Londraya muvatfaldyetll karııhk 
hücumları yapmııtır. BllhS.Ma ıehrin mer
kezinde ve Taymla nehrinin iki kenarında 
§iddetll Jnflllı.klar ve yangınların vukun 
geldiği mU;,ahcde edllmlıtir. 

mevzuu olacakta. Karada dahi bin 
türlü buhran aıkıntm çeken bir 
memleketin, mahpus bir donanma, 
mağneviyatı diiJük bir halk, geri 
dönmediği yerde ancak yerinde aa
yan bir ordu ile, denizaşırı seferle
rin mütkülatma ne kadar taham
mül edeceği 10rulabilir. Bir alman 
yardımı, bu tartlar içinde, doğru. 
dan doğruya ve külli bir alman ha
reketi olacak, ve bu devlet 5 milyo· 
nuncu askerini kaydeden, adaları
nı kıılaya, talimgi.ha ve tayyare 
depoauna çeviren fngiltere kartısm
dan uzaklatarak, nihai netice üze· 
rinde tesiri &OD derece §Üphe}İ ma
ceralara atılmıı olacaktır. Alman 
genelkurmaymm timdiye kadar 
böyle hatır zaflan gösterdiğinin 
miaali görülmemiıtir. 

tetkik aafhasma eokulmamıt olmakla be -
raber yakmda beyle bir safhaya gireceği
ni tahmin ettiğini bildirmi1tir. 

(B•şı 1. inci sayl•d•) 

lngiltere • Bulgaristan 
Londra, 2'6 a.a. - Royter bildiriyor: İn

giltere'nin Bulgaristan'& kartı olan hattı 
hareketi, hariciye müstesan B. Butler ta
rafından avam kamarasında bir mebusun 
sualine vermiş olduğu tahriri cevapta tcs
bit edilmiş bulunmaktadır. 

- Dalp Uzunlufıı -
1648 m. 182 Kcı./120 Kw. 
31.7 m. 9465 Kca./ 20 K w. 

19.47 m. 15195 Kcı./ 20 Kw. 

ÇARŞAMBA: 27.11.1940 

8.00 Program ve memleket saat a. 
8.03 Müzik: hafif program (l'l.). 
8.15 Ajana haberleri. 

Alman üs ve limanlanna 
yapılan hava akmlan 

Londra, 26 a.a. - İngiliı hava nezare -
tinin tebliği: dün gece İngiliz bombardı -
man tayyareleri Kici ve Vilhelmshaven de· 
niz: üssü ve tezgahlarına hücum etmişler
dir. 

Baıka tayyareler de Hamburg ve Vil· 
lemaoord doklarını, Deme>k deniz tayya · 
releri üssünü ve miıteaddit diışman tayya
re meydanlarını bombardıman etmişlerdir. 
Tayyarelerimizden biri ÜllSÜne dönmemiş
tir. 

Malta üzerine yapllmak istenilen 
bir hava akım akim kaldı 

Malta, 26 a.a. - Resmen tebliğ edildi. 
iine ıöre, dün öğleden sonra iki düşman 
tayyaresi Mılta'ya yaklaşmak teşebbüsün
de bulunmuşsa da İngiliz ıvcılariyle 
brtılaııınca derhal istikametlerini denize 
~evirmi~lerdir. İnsanca hiç zayiat olma • 
auıtır. 

Pazar gecesi cün batarken, 'imalden re· 
len bir düşman tayyaresi te~ekkülü Mal
ta'run üzerinde uçmuştur. Dlişman tayya
releri, Lunqua tayyare meydanı üzerinde 
alçaktan uçmuşlarııa da hiç bir bomba ıt
mamıılardır. Kara müdafaa vasıtaları ura
fmdan düşmana şiddetle mukabele edil • 
mittir. Mitralyözler hafif hasarlara sebep 
olmuısa da insanca zayiat yoktur. 

İngiliz tayyarelerinin Afrika' da 
yaphklan hava f acııruzlan 

Kahire, 26 ı.a. - İngiliz havı kuvetleri
nin dunkü tebliği : 

Batı çölünde Derne, Appolonia, Tobruk 
•e Bardia üzerine akınlar yapılmıatır. Der
ne'de bir kışla üzerine ve Appoloniı'dı bir 
kııla binası üzerine tam isabetler lta7do • 
lunmuştur. 

Tobruk'da ukert binalar üzerine bomba· 
tar diiıerelı: hasarlar huaule ıelmiıti•. Bar· 
dia'da bombalarla istihdaf edilen saba il
~erin.de tam isabetler kaydedilmiıtir. 

Appolonia'da dlltman avcılr.rı bareklta 
müdahale etmit ve bir düşman tayyare1l 
hasara uiratılmııtır. Biltlln tayyarelerimiz 
üılerine dönmiltlerdir. 

Şaııkl Afrikı'da Assa.b'a hücum edilmit
tir. Bir reminin pek ya.lwıma bombalar 
dilim~ ve bir nakliye depolWlda btıyük 
bir yangın çıkırılmııtır. Yanım 40 kilo • 
metreden görülmekte idi. Sonra gelen bir 
tayyaremiz bütün bomba hamule ini bıra
karak yangının müthiı bir ıurette büyü -
mesine sebebiyet vermiştir. A1501'da ıicS
detle bombardıman edilen bir kışlada da 
yangın çıkmuı ve Baleiya'da bir askeri ka· 
rarci!ı üzerine bombalar isabet etmiştir. 

Guba üzerine de muvaffakiyetli bir akm 
J'lpılmıştır. 

Cenubi Afrika hava kuvetlerl dlişman &· 

rarisi üzerinde geniş mikyaslar<b keşif U· 

~ları yapınışlar ve kıymetli maHimat ce· 
t!rmiılerdir. Bütün tayyarelerimiz üs!erine 
d5nmtişlerdir. 

Elen 
... 

resmı tebliği 
Atinı, 2'6 •• a. - Yunan orduları başku

mın<bnlığıııın dün akşam neşredilen resmı 
tebliği: 

Kıtalarımız ileri hareketlerine deva:n C· 

derek bir kas; yeni mevzi işgııl etmişle~

dir. 
Düşman tayyareleri memleketin iç tn· 

tafında bir kaç liehir ve köyü ooıııhardı· 
mın etmıılerdir. Bir kaç ölü ve yaralı vı: 
drr. Askeri hiç bir hedefe isabet vaki ol· 
mımıştır. 

1 ngiliz tayyarelerinin 

Arnavutluk'a, akınları 
Atina, 26 a.a. - İngiliz hava kuvetleri· 

_ ı.n tebliği: Pazar günü gtlnduz lnciliz 
bombardıman tayyareleri, Arnavutluk sa -
bitlerinin yegane mühim limanını teııkil 
eden Draç'ı çok şiddetle bombardıman et· 

Evelce de bildirildiği veçhlle kuvetll 
muharebe tayyare teıekkUllerlmlz aynı 

gece Brlstol'de askeri bakımdan ehemlye
ti haiz mtihlın hede!lcre hilcum etmlıler
dlr. Tayyarelerimiz saatlerce, liman tesi
satı, endilstri tesisatı ve iqe depoları Uze
rlne en büyük çapta yangın ve infllO.k 
bombaları atmııılardır. BUtUn mıntakada 
iptidai maddelerle dolu depolarda ve fııb· 

rlka tesisatında şiddetli yangınlar çıkmıo· 
tır. Üç gll7. fabrlkaaı tahrip edllnılt ve bU
yUk bir değirmen yakılmıştır. 

Yapılan k~IClerlc teyit edildiğine göre 
Brlatol hücum sahası bUyUk bir yangın 
halini almı~tır. 

Aynı gece merkezi ve cenubi İngllte. 
renin baııka bazı ıehlrlerine de hücumlar 
yapılmıştır. 

25 tcgrlnlııanlde !ena hava tartları ae • 
bebiyle az hava muharebesi olmuıtur. Ha
tif muharebe tayyarclerlmlzden mürekkep 
kUçlik filolar cenubi İngllteredekl asker· 
llk bakımından ehemlyetl haiz müteaddit 
hedefleri muvaffaklycUe bombardıman et
mişlerdir. 

fn •iliz limanlarına ve deniz mUnakale 
yollarına yeniden mayn dökülmUııtUr. 

Uzun menzilli kara ve deniz bataryala· 
n evelce de bildirildiği gibi 25 teırlnisani 
akşamı garbi Ma~ denizine gecmeğe uğ -
rnşan bir lnglllz vapur kllflleıılnl ateelerl 
altına ıılmııştır. Topçumuzun ateşi mUesslr 
olmuış ve düşman mukabil ateu açmamııı • 
tır. Kafile dağıtılmııtır. 

DUn gece dUşmıın ha\•a kuvetlerl Al· 
manyanın şimali garblsinde muhtelif yer
lere bombalar atmışlnrdır. Yo.lnız bir köy· 
de maddi hasar olmuştur. 

Dllşman dlln lld tayyare zayi eylemi§· 
tir. Bunlardan biri hava muharebesinde 
diğeri tayyare dflli bataryalarının atcıılyle 
dUşlirtllmllşHlr Zayiatımız olmamıııtır. 

İtalyan resmi tebliği 
Roma, 26 a.ıı. - 172 mımarnlı · tebliğ: 

Yunan cephesinde, Eplr sahiline ihr:ı.ç edll
miıı dU~man mUfrezelerl, kısmen imha o· 
lunmU§, kısmen de ıı!Hthlarlyle esir alın· 
mııtır. 

Hava kuvetıerlmlz, kara kuvetlerlyle 
sıkı iş birliği halinde, bütün harekA.t s~ 
hasında müteaddit hüctımlar yapmııtır. 

Bu lltıııak noktaları, köprüler, motörlü 
kollar ve KalamM vadisi dahilinde .Arta'· 
da ve PeralU ve Erzeke clvarlannda dUş· 
man a..skerı taha.şşUtlerl çok aısnıtıdaıı ve 
pike uçan tayyarelerimiz tarafından ııd

detll bombardımana tAbl tutulmuştur. 
Korfu ada!lı kaleleri, birçok defa bom

bardıman edllmlı ve buralara lııabetıer Vll· 
ki olmuııtur. Şiddetli yangınlar ve ln!llA.k· 
lar vukun gelmlıtır. 

.Avcı tayyarelerimiz. nrac:; lb:erlnde 
Blenhelm tipinde iki tayyare dllşUrmUıı • 
tur. 

Dllşman tayyareleri Leroıı ve Stampa
lla Uzerlne bir hlicum yapmıolardır. Blrlsl 
az c:;ok aııkerl mahiyette olmak Uzere bir· 
kac:; bina hllBara uğramıştır. ÖIU ve yarlllı 
yoktur. Havil do.fi blltaryaları, :5 düşman 
tayyaresi dUşOrmUşlerdlr. 

Şarki Afrlkada, Snbderat mıntakaınn • 
da ve Girgnlr vadlslnıle. dllşmenın motlSr· 
111 unsurlannın bir hlkumu kıtalnrımız ta
rafından ı;liratle daj!"ıtılmıştır. DOımanın 

bazı motörlU vıuııtaları ellmlzde kalmııı· 
tır. 

DUşman tayyareleri Aesab llzerlne 
bombalar atmışlardır. Bir ö!U, 4 yarnlı 

v'lrı1ır Hafif h"•nr me\'cuttıır. 

Dü~ürüf en Alman tayyareleri 
Londra, 26 a.a. - Hava ve dah1lt emnl· 

yet neznretıerlnln tebliği: nugUn gündliz: 
birkaç düşmon tayyaresi cenup ve cenubu 
oarkt sahillerimizi aşmıııtır. Bunların ek
scrlel derhRI dilşUrUlmUştUr. DUgmanın iki 
bombardıman ve iki avcı - bombardıman 
tayyaresi dilşlirUlnıll§tUr. Bu muharebeler
de bl7. hiç zayiata uğramadık. 

Sussex eyaletinde sahilde bir ıehre 
bir bomba atılmış ve binalara bazı huar
Jar olnıuı,ıtıır. He.Cif birkaç yaralı vardır. 

Kent eyalettnd,.. bir düşman tayyaresi 
kısa bir müddetle mitralyöz a.teeı açmıı • 
sa da insanca zayiat yoktur. Hasar pek 
azdır 

ita;yan l'ollan ıiddelle 

bomh~rdım~n edildi 
mi:slerdir. Bu liman yunan muharebesi baıs Kahire, 26 a.ı .... İngiliz havı kuvetleri· 
lad•ğındanberi müte "'ladiyen hava bom • nın resmi tebligi: Tayyarelerimiz, Arna
bardımanlariyle hasara uğratılmıştır. I.i · vutluktaki yunan hareketinin terakkisine 
manda bulanan t:emiler üzerine tam isabet· ricat etmekte olan italyanları mütemadi· 
ler kaydedilmıştir. 10.000 tonluk bir gemi- yen tehdi ederek yardım ediyorlar. 
Y~ i~i b.liyük ~mba i.sabet etm~ştir. Daha I ElblUltln mıntakasında motörlU Uç ltal
küs;ük bır ı:emıye de ısabet vakı olmuş ve yan nakliye kolu ile bir katır nakliye kolu 
ıeml ate$ almıştır. Doklar mıntakasına ve ve piyade kuvetleri mitralyöz ıte&ine tu -
dalga ~ıran içinde bulun~n g~m~lerin .. orta· ı tul muştur. Oç bliyük nakliye otomobiline 
aına bır çok bombalar duşmüştur. Du$man I ateş verilmiş ve diğer bir çokları ha uı 
hava müdafaa bataryalarının iddetli ateş- uğratılmış ve yol kenarlarına devrilmiş • 
lerine ra/:men ve avcıların hücumlarına tir. Bir çok katır da oldürülmüı ve diğer
rağmen bütlin tayyarelerimiz üslerine dön· )eri şuraya buraya kaçarak dağrlmııtır. Pi
mti~lerdir. yade kuvetlerinin de aı?ır zayiatı uğradığı 

Cenubi Amavutluk'da. Ergiri yolunda, zannedilmektedir. Piyade kolları baıtan 
Avlonya'da ve Tepedelen rnıntakasın.da. başa paniğe UKratılmıştır. 

mlihim askeri depolarla büyük motörize Tepedelen'de diğer kollara da taarruz 
nakliye kolları muvaffakiyetle bombardı- edilmiştir. Bombalar motörlü nakliye kol-
man edilmiştir. Jarına ve kıtalara isabet etmiıtir. 

Görlce'nin slmalinde çok mlişkül vazi • Erıiri'de ia~e anbarları bombardıman 
yette kıılmı$ olan düşmanın acele imdadı- ve tahrip olurunu$tur. 
na g!Snderilf'n motörize kollarla katır kot. Taranto, Sicilya ve Bari üzerinde muh-
tarından mlitesckkil üç müstakil kol, ıl - telif ke•if uçuıları yapılmııtır. 
çaktın uçan tayyarelerimiz: tarsfmdın ta· Şırkt italyan Afrikaııındı, Auab civa • 
mamen dağıtılmııtır. Tayyarelerimiz bun- rında büyük bir motörlü nakliyat depoıu
ların Ozerindcn ayrıldıkları zaman, araba- ııı taarruzlarda bulunulmuştur. Büyük bir 
lar alev içinde kılmı9, kımyoıılır devril • yanım çıkarılmııtır. 80 kilometreden ıö
mlı, katttl&r da k:arma:k.arıllk bir halde zükec ıb'ah dumanlu )'Qlcleli70rdu. Bu 1• 

Yunanistan tecavüzÜ, mnumi
yetle, Akdeniz ve Afrika'daki müş
kül hareketleri kolaylattırma ve 
hafiflettinne tertiplerinin bir par
çası idi. Bir aylık hadiseler, tersine 
tecelli etti: yani, Akdeniz ve Afri
ka'daki İtalyan vaziyeti büsbütün 
zorlattı ve ağn·lattı ve bütün bun· 
lara bir de, iç seferberliğe ihtiyaç 
gösteren bir dahili cephe endişe
leri zammoldu. 

Falih Rıfkı ATAY 

Taranfo zaferine 
ait fotoğraflar 

gazefelere verildi 
(Bışı 1. incı Hyladı) 

bunların da hasara ucradıklarr söylenebi
lir. 

Krediler meselesini umumi bir surette 
münakaşa eden B. Hull, geçen umumi 
harpten kalma borçlar meselesinin evell 
nazırlardan mürekkep bir komite tarafm
dan tetkik olunduğunu, ve İngiliz zimam
<brlarınm da billlıare müzakerelere ltti
rak etmek üzere davet edildiiini hatrrlıt
mı1tır. 

B. Ha.11, John,son kanuniyle bitaraflrk 
kanunu kongre tarafmdan tadil edilmek . 
sizin yardım imkinı olup olmadığı hakkın
da yeni bir tetkik yapmadan bir fikir be • 
Yen edemiyeceğini söylcmi1tir. 

B. Hull, İngiliz Antilleı adalarının A • 
merika'ya devri ile me!elenin halledilebi
leceği hususunda ortaya atılın gayri r~i 
fikir hakkında mütalea yürütmekten imti
na etmiştir. 

Böyle bir devirin ıeçen yaz Havana • 
da aktedilen konferansın ruhuna mugayir 
olup olmadığı "orulduiiu zaman B. Hull bu 
mesele hakkında tetkikat yapılmadan bir 
fjk:r ileri sürülemiyeceğini bildirmi .. tir 

lngiltere'nin mali kaynakları 
Nevyork, 26 a.a. - Associated Press'in 

Vaşington muhabiri diyor ki: Amerika hü
küm eti erk5.nından bazıları Amerika'dan 
yapılacak mübayaalar için İngiltere'nin en 
aşağı daha bir senelik mali kaynaklara ma
lik olduğunu tahmin etmektedirler. Hattl 
bazı zevat İngiltere'nin ihtiyat kıymetleri
nin ve uir aktiflerinin iki veya üç ııene • 
den fazla süreceii fikrindedirler. 

Bıı şahciyetler arasında hakim olan U• 
muml kanaate göre, inglllz bUyük elçlııi 

Lord Lothian'ın bu hususta son söyledik
leri ilerde imparatorluğun kredi ihtiya • 
cmı karşılamak üzere 7.emin hazırlı • 
mıtktan ibarettir. 

Bu fotogI"aflırdan ılınan kati netice, !n- Bu zevatın fikrince krediler meselesi 
cil!zlerin üç zırhlıyı ve belki de iki kru- kongreye sevkedllecektlr. Kongrenin uzun 
vazörü hasara uğrattıkları merkezindedir. mUnaka.oaıar ynpmadan bu meseleyi kabul 
Tahmin edildiğine ıöre, limanda altı zırh· ı etme11I muhtı-mel görtınmekte. bu da Lord 
lı, 10 kruvazör. 27 destro7er ve bir çok ı.othlan tarafından yapılan beyanatın bu 
torpito ve denizaltı ıemisi bulunmakta i- kadar erken yapılmı;ı olmaııım izah etmek· 
di. Hücumdan sonra üç zırhlı, 8 kruva .. ör tedlr. 
ve 9 destroyer limanı terketmiştir. Bina- Lord Lothian 8. Ruzvelt'le 
enaleyh Taranto'ya yapılan hücumun ita}. gÖTÜ§tÜ 
yanları donınmılınnın en mühim kı5mı- Vqlngton, 26 a.a. - Beyaz sarayda 
nı daha emin bir yere ıötürrnek üzere ora- bildirildiğine göre Lord Lothl&n, dUn saat 
dan çekemefe mecbur bırakmı~ olduiu 14 te B. Ruzvelt'le göriltımUJtUr. 
söylenebilir. 

İkinci bir fototraf Cavour eınıfına 
mPnırup haaara utramıt ve yan& yatını, 
dlter bir zırhlıyı. göııtermektedlr. 

UçUncU bir fotoça.f da gene Cavour 
sınıfından fakat liman dı,ında aahlle o
turmuı bir zırhlıyı ıısstermektedir . ., 

Manalı bir alman haberi 
Londra, 26 a.a. - Londra deniz 

mahfillerinde bugün tebarüz ettiril
diğine göre, Taranto'da italyan zırh· 
hlanna hasar yapıldığı hakkındaki 
ingiliz haberinin verilmesini mütea
kip alman ajansları tarafından iki ye
ni zırhlının, yani Bismark ve Tri
pitz'in halen servise girmiş bulunduk
larının derhal bildirilmiş olması, ol
dukça manalı bir tesadüf eseri teşkil 
etmektedir. 
Şu cihet ayrıca kaydolunmaktadır 

ki, geçen harpte bir alman zırhlısının 
donanmada yerini alması için inşaatı· 
nın bitmesinden sonra asgari altı ay
lık bir mühlet l~zım geliyordu. 

Cenubi Amerika 
lzmir'den anason alıyor 
İzmir, 26 a.a. - Son günlerde Bre· 

zilya ve Uruguay'a anason satmak 
imkanı temin edilmiş olduğundan bu 
memleketlere 69 ton anason ihraç e
dilmiştir. Ayrıca Amerikalı, Mısırlı 
ve Iraklı birçok firmalar da müra
caatta bulunarak mühim miktarda a
nason istediklerini bildirilmektedir. 

Ege'de Jilrbon hastahğı 

İzmir, 26 a.a. - Torbalı ve Tire 
kazalarında mandalarda görülen şar· 
bon hastalığına karşı açılan mücade
le muvaffakiyetle neticelenmiş ve 
hastalık bertaraf edilmiştir. Veteri
ner teşkilatı tarafından bu iki kaza· 
da altı bin mandaya a~ı tatbik edil· 
miştir. 

ni yanrın da dün yangının çıkarıldığı ye
rin hemen yıkrnınd•dır. Alınan fotoğraf· 
lar, hasaratm çok büyük olduğuu teyit ey· 
lemektedir. 

Düşman, biri 24 sontesrinde biri de dün 
olmak üzere Maltı üxerine iki hava akını 
yapmıştır. İlk ıkmda bir İtalyan avcı tay
yaresi hava dafi toplarının ıtesiyle dü,ü • 
rülmüştür. İkinci akında düşman tıyya • 
releri daha önlenmeden evel kaçmışlardır. 

Bütün bu hareketlerden tayyarelerimiz: 
zayiatsız dönmüştür. 

Draç üzerine yapılın taarruzd•n sonra 
kaybolduğu dünkü tebliğde bildirilen tay
yaremiz avdet etmiştir. 

B. Ruzveıt kongre liderleriyle görtıe -
tUkten aonra Ayandan B. Barkley, inglllz 
kredileri meselesinin bu içtima devresin -
de mUukere edilmiyecet'l fikrini ileri •Ur· 
mU,tUr. 

Sair kaynaklardan öğrenildiğine göre 
J ohnııon kanununun Ilga.sının meclis reisi 
B. Rayburn'un da iııtırA.k ettıtt aynı kon
feransta bahis mevzuu olduğu mUmkUn 
görlllmektedlr. 

Ayandan B. Nye A.yan meclisine bir tak
rir vererek A.yan mecllıl hariciye encUme
ni tarafından lngillzlerln Amerikada ta
sa.rrutıarı altında bulunan gayri. menkul
ler de dahil olmak üzere bUtUn kredi men· 
baları hakklnda tetkikat yapılmaaını iı • 
temııtır. 

Muhcuım devletleri ziyaret 
proie•i 

Nevyork, 26 a.a. - Nevyork Dally 
Neva gazetesinin Vqlngton muhabirine 
göre, Ayan mecıtııının yeni hariciye encü • 
meni reisi B. George, muhasım memleket
lere bir ıeyahat yapmayı düşünmektedir. 
Böyle bir seyahatin ılmdlye kadar ameri
kan tarihinde misli mevcut değildir. 

Aıılıız bir haber 
Londra, 26 a.a. - Royter ajanııının 

diplomatik muhabiri bildiriyor: 
İngllterenln Amerlkadan S zırhlı, 6 

kruvazör ve 100 torpido muhribi satın a • 
lacağı veya klrahyacağına veya ödünç a • 
laca#ına ve İngllterenin Amerika büyük 
elçisi Lord Lothian'ın bu husuııta bir muh· 
tırayı hA.mll bulunduğuna dair bir Nev • 
york gazetesinde lntııar eden haberin e • 
sıı.stan A.rl bulundu~ Londra ııallhlyettar 
mahfilleri tarafından blldlrllmel<tedlr. 

"lngiltere'ye daha fazla 
tayyare göndermeli,, 

N evyork, 26 a.L - İnıiltereye daha faz. 
la tayyare gönderilmesini istiyen ameri
kalılar mühim bir ekseriyet teıkil etmek
tedir, Hatta Amerika'nm kendi milli mil· 
dafaı programı bu yüz.den teahhiir bile et
se. 

Gıllup müeueseainin bütün birleşik A
merika devletleri efklrı umumiyeıinde 
yaptığı anketin neticesi iıte budur. Bu mü
essesenin miidürü yapttğı beyanatta demiı· 
tir ki: 

Amerikalıların umuın't kanaati ındur k:i, 
İngiltere harp sahnesi olmaktadır. Bugün 
muharebenin buhranh devresidir. İngiltere 
muzaffer olursa Amerika kendi tayyarele
rini harbe ıevketmek mecburiyetinde kal • 
mı:yacaktrr. 

Yabancı .iyasi miimeııiller 
Amerika için tehlike mi 

oluyorlar? 
Nevyork, 26 a.ı. - Herald Tribune ga

zeteai Amerika'daki düşman siyut mümes
sillerinin nasıl bir telılilre telkil ettiğini 
ehemiyetle kaydediyor ve diyor ki: 

Cevabm metni şu.dur: 
"Hariciye nazırı Lord Halifak.a, aşaiı· 

da.ki beyanatta bulunmak üzere bu fırN· 
tI elde etmiş olduğundan mesuttur.: 

Bulpristan'm, fngiltere'nin düıman -
larmı katılmamaıı, veya aktif veya pasif 
aıırette yardım etmemesi ve yahut İngilte
re'nin müttefiklerine hücum eylememesi 
şartiyle, İngiltere'nin vazı imza olarak 
iştir1k edecegi muhtemel her hangi bir 
sulh tanziminde, Bulgaristan'ın tamami • 
yet ve istiklaline tam hürmet edilmesini 
temin için elden geleni yapmak İngiliz hü
kümetinin niyetlerindendir." 

8.30 Müzik proenmmm devamı (P 
8.45/9.00 Ev kadını • yemek listesi. 
12.30 Program ve memleket ıaat a1 
12.35 Müzik: karı1rk ıarlı:ılar. 

12.50 Ajans haberleri. 
13.05 Müzik: karışık earkılar pr 
devamı. 

Bulgaristan't üçlü pakta •okmak 

13.20/14.00 Müzik: radyo salon or 
(Violonist Necip Aşkın idaresinde) 
ler: Kclc - 1nık (Polka). 2. Grossman 
daş. 3. Rydalıl: Melodi. 4. Schm 
Aşlı: ve ruh (5 kısımlık aşk hikaye 
18.00 Program ve memleket saat a 
18.03 Müzik: oda müziği (Pl.). 
18.30 Konu1mı (<b, politika hldisel 
18.45 Çoculı: saati. 
19.15 Çocuklar için müzik (Pl.). 
19.30 Memleket ııa.at ayarı, ve ajana 
leri. 

projesi tehir edilmiı gibi 
görünüyor 

Londra, 26 a.a. - Balkan meselesinden 
kısaca bahseden Times gazetesi, ezcümle 
~unları yazmaktadır: 

Kıra! Boris'in üçlü pakta girmek iıte

rnediğini açıkça bildirmiş olmasından ve 
alman hükümetinin de türk husumetini da· 
ha fazla tahrik etmek arzu!'lunda bulunma
masmdan dolayı, bulgarları paktı rirmeie 
icbar etmek projesi tehir edilmiı ribi iÖ· 
rünmetkedir. 
Eğer italyanlann ümit ettikleri cibi yu. 

nanlılar teslim '\'eya mağlop olsa idiler, 
ba~ka Balkan devletleri de belki mihver 
ile en müsait ~erait dairesinde uyu1mağı 
teıebbU. edecekler, B. Hltler de Boğaz
lara kadar inmeie kalkııacaktı. Fakat yu

nan muzafferiyetlerinin teııiri, harp sahne
lerinden çok ilerlerde kendini göstermek
tedir. Henüz mihver devletlerine bağlan • 
mamıı olan civar memleketlerde itimat 
çoğalmaktadır. Yunanlılar bunları azmin 
nelere muktedir olduğunu öğretmiıtir. 

B. Sobolev Kıral Boriı 
tarafından kabul edildi 

Sofya, 26 a.a. - Dün öğleden sonra Sof
ya'ya relen Sovyetler hariciye komiserliği 
umumi katibi B. Sobolev, kıra! Boris ta· 
rafından kabul edilmiştir. 

Türk Hava 
yapılan 

Kurumuna 
yardımlar 

Türk Hava Kurumu'na yapılmakta 
olan yardımlara dair bize verilen ma
lfımata göre, Aksaray kazası merkezi 
halkı Kurum'a 2419 ve merkez kazası
na bağlı köyler halkı 2524 lira teberrü 
eylemi§lerdir. Bu arada Azmi millt 
§irketi 500, tüccar Seyfettin Özet 200. 
manifatura tüccarı Durmuı Agaçh, 
Mustafa Kulak, Mehmet Perek, Eskil
den Recep Ceylan, Sıratlı'dan Hasan 
Kaplan yüzer lira, Remzi Tezel, Gön
cü Gabris Şahin, Ali Us, İbrahim Pe
rek, Yakup Pulat, Hacı Yazıcı, Mus • 
tafa Öz, Esat Talipınar, Cabir Tok -
san, Hüseyin Başayretman, Muhsin 
Papan ellişer lira, Cemalettin Meh • 
met Aktıı.ş 40, bakkal Hacı Aydın 30 
lira vermişlerdir. Yine Aksaray'ın Es
kil nahiyesi halkı 1300, Yeşilova na -
biyesi halkı 500, Gclvenir nahiyesi 
halkı 177 5, Taşpıarn köyleri 1635, Bo
ruc köyleri 1035, Ortaköy nahiyesi 
köyleri 1025, Hanobası köyleri 825, A
layhan köyleri 695, Sultanhan köyleri 
400, Amaret köyü 300, Eşmekaya köyü 
halkı da 100 lira vermiılerdir. 

Daday'da Sabri Asmaz 300, Yaşar 
Kabaali 50, Ali Tiryaki, Kemal Özlük, 
Hasan Sanmsakcı, İsmail Sezer, Tev
fik Pınar, Cemal Öztaı ve Hüseyin 
Berber yirmiıer lira vermişlerdir. 
Kuşadası Selçuk nahiyesi halkı 591 

lira teberrü eylemişlerdir. Bu arada 
Hamit Akıncı, Ahmet Hamtyayla el
li~er, bakkal Zürap 40, Şemsettin Ko
cak, Yusuf Borovalı yirmi beşer lira 
vermişlerdir . 

Kayseri'de ismini vermek iıtemiyetı 
bir vatandaş 100, Ahmet Yoybaı 100 ve 
kuyumcu Hacı 25 lira. 

Denizli'de Cillov kardeıler ve İk
tısat Bankası şubesi yüzer. Şükrü 
Soylu 40, Ali Soylu, Mehmet Kara, 
Sadık soylu otuzar lira, Ethem soy
lu 20, Ahmet soylu 15 lira vermişler· 
dir. 

Samsun'da demir tüccarı Popof 
250, Mustafa Şükrü Köksal kardeş -
ler 125, Ahmet Bapran oğulları ile 
Yusuf Necmettin ve Seyit Bilal yü
zer, Aıım Kara] 50, Zaman Oteli Hil
ıeyin Hüsnü 40, Ali Riza Çoruh 30, 
Abdi Barut 25, Ömer İskefiyeli, Sa
lim Daylan, doktor Hasan Fehmi ve 
Elyas Tazartes yirmişer lira vermiş-
lerdir. (a.a.) 

Ölüm, doğum ve evlenme 
vakalan tespit olunuyor 

19.45 Mü:rik: fasıl heyeti. 
20.15 RadYo f'llZeteai. 
20.45 Müzik: bilyük küme aazr, 
21.10 Konuşma (neslimizin hayat v 
ti). 
21.25 Müzik: beraber prkılar. 
21.45 Müzik: Riyaseticümhur 
(!!ef: İhsan Künçer). 1. E. Wiede 
Mart. 2. G. Pares: Fiametta (Ma 
3, Albert Vaulet: Artemis (Marche 
tege). 4. Mcssager: Fortunio: (1: 
queline; 2: Jardin, Prelude: 3: C 
de Fortunio). 
22.30 Memleket saat ayarı, ajans h 
ri; :r.iraat. esham - tahvilllt, kambiyo 
kut borsası (fiyat). 
2'2.45 Müxik: cazband (Pi.). 
23.25/23.30 Yarınki program ve ka 

Zayi - Otobüs idaresinden 5/x/9 
rihinde almış olduğum 555 numaralı 
be paso'T!u zayi ettim. Yenisini alaca 
can eskisinin hükmü yoktur. -
Koşay. 4710 

:m:J BUGÜN 

ULUS Sinemasınd 
Edebiyat tarihinin altm ıa' 

f aamı.. Hakkın en parlak .; 
ferin.i .. Sanatm en yükaek 
vaff akiyetini görünüz. 

Kaleminden kudret •• Hüriyet ı 
giainden ate§.. Hakka olan 
kından cesaret alan büyük ad 

&, Artist: 
Kudretine ef.. Muvaffakiye 

ne hudut olmıyan büyük yrld 

PAUL MUNI 
Aynca tayyare ile geleı 

son HARP jumalr 
Seanslar: 14,30 - 16,30. 18,30 

ve 21 de 
Gece İçin yerlerinizi kapatm 

' .... Telefon: 6294 

AKA GONDÜZ'ün 
Son neorolunan 

TANK-TANGO 
Milli • İçtimai • Edebt 
Romanı Resimli Ay Mat

baasında 75 kuruşa 
satılmaktadır. 

ASKERLiK iŞLERi 

337 doğumlulara 
Ankara Yabancı As. Ş. Rs. den : 
1 - 2. kanun. 940 tarihinde askerlik ı 

nununun 2. inci maddesine göre aske 
çağına girecek bulunan 337 D. luların 
yoklamaları bu tarihten itibaren yapıla 
ğmdıın bu doğumlu her mükellefin yo 

lamasını yaptırabilmesi için nüfuı fıüvi 
cüzdanını lüzum vardır. 

Hüviyet cüzdanı bulunmıyanlarm y 
lamaları yapılmıyacağından nüfus cüzd 
olmıyanlarm ııimdiden tedarik etmeleri. 

2 - Yoklama günleri ayrıca ilan edi 
cektir. (8159) 18132 

Afrika'daki askeri vaziyet 

Amerikt, bitaraflığmdı iın.r ettiği i
çin, birçok yakın dUıman ecnebi diplomat
larına yer vermektedlr.İnglltcreye yardım 

etmek ve Amerika'nm eillhlanmak busu • 
ıundaki milli programını temiz veya kirli 
her türlü vasıta ile baltalamak bunlarm 

Dahiliye Vekaleti, bu sene içinde 
bütün yurtta vukubulan ölüm, doğum 
ve evlenme vakalarının mikdarını tes
bi t etmektedir. 

Zayi - İstanbul Ticaret mektebi 
sinden 324 senesinde aldığım tasdik 
yi kaybettim. Yenisini alacağımdan esk' 
sinin hükmü yoktur. - Hüseyin Nuri oi 
Sıddık Acar. 4720 Kahire, 26 a.a. - Bugün ne§rolunan 

lngillz umumi karargthının tebll#lnde de· 
nlllyor ki: 

Sunda'da Gallabat'ın ıark ve Kusab • 
la'nın elmalt ıarkt mıntakuında devriye
lerimiz yeniden faaliyette bulunmuıtur. 

ıayeaidir. Aeiklr olarak bizim diJşmınlı- l ta bul' d .f k 
r= olanlara harp i11n etmemir daha doğ- 1 n a pası orunma Zayi - Kastamonu belediyesinden al 

dıiım 355 No. lu ııoförlük ehliyetimle B 
yabat nüfus idaresinden aldığım nüfus t 
keremi kaybettim. Yenilerini ılacağıınd 
eskilerinin hükmü yoktur. - Mehmet Difer cephelerde kaydedilecek bir ıey 

yoktur. 

ru olmaz mı? Bu suretle dostluk maskesi tecrübesi 
taşıyan ve ıiyut masuniyetten istifade .. 

1 

. İstanbul; 26. (Telefonla) - İlk pa
den onlırm 1111lkaıtci ınilmeaaillcrinden ııf korunma tecrübesi birinci k!nu -
INrwlmat olurM. nwa 7 ai ile 15 l arasında yapılacaktır. oihı Abdullah K1ı1o 4719 
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Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT iLANLARI 

5 - Muvakkat teminatı 112;"> liradır 
6 - Teklif mekt•ıpları 5. ı:.ı 941J saat 

14 e kadar Gel.bolu As. Sa. Al. Ko na ve

rilmJ§ olacaktır Du saatten so.cra .ııclt 
tuplar kabul edılnıı::z.. 

2 - Tahmin eJ lc.:n tu~arı 15600 liradır. 
3 - Teminatı katıye ak!;e;,i 2340 liradır. 
4 Şa~tnamesi ve nümuncs. Ko. da gö

-------.. ...-......---. ...__:.::,._.._. 

A. LEV AZ!M AM RL Gt DEVL · I DEr-/HRYOLLAR! ASKERi FABRiKALAR 
rulur. 

Arpa alınacak 7 Taliplerin ihale saatinden bir saat 
Manisa Sa. Al. Ko. Rs. den: evelıne kadar teminat paraları olan 1135 

5 - htcıdılerin kanuni vesikaları ve te
minatı katiyelcriyle birlikte ihale saatin -
den evel komisyona müracaatları. (8ı03) 

18090 1 - 1044000 kilo arpa 29.11.940 cuma Ura ve kanuni veslknlariyle Sa. Al. Ko. na 
günU saat 15 te kapalı zar! usulU ile ek- müracaatları. (7766) 17755 

ammeye konmuştur. Odun alınacak 
2 - Muhammen bedeli 72470 liradır. Manisa Sa. Al. Ko. Rs. den: 
3 - Muvakkat teminatı 5285 lira 25 1 - Aşağıda gösterildiği üzere iki gar-

kurw,ıtur. nizon için ayrı ayrı olmak ve mecmuu 
4 - İsteklilerin şartnamesini görmek 1022000 kilo odun açık eksiltme ile satın 

tlzere her giln ve eksiltmeyi açma saatin - alınacaktır. 
den en az bir saat eveline kadar teminat Eksiltme muamelesi birinci kıl.nun a -
mektupları ve kanuni vesikaları ile Mani- yının beşinci perşembe günü saat 11 de 
aa Sa. Al. Ko. na milracaatıan. (7694) Manisada As. Sa. Al. Ko. da icra edilece-

17667 ğinden talip olanların aşağıda gösterilen 
Arpa alınacak mikda.rlar ilzerinden muvakkat teminat 

Manisa sa. Al. Ko. R.s. den: makbuz veya mektuplarlyle birlikte muay-
1 _ 1632000 kilo arpa 29.11.940 cuma yen saatten bir saat evel Ko. na müraca

atları. gi.lnU saat 10 da kapalı zarf- u.euliyle ek 
ailtmeye konmtl§tur. 

2 - Muhammen bedeli 110160 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 8262 liradır. 
4 - İsteklilerin oartnıımesini görmek U

sere her gtin ve eltsiltmeyi açma saatin
den bir saat eveline kadar tekil! mektup -
lan ve veslkalariyle Manisa Sa. Al. Ko. na 
lnüracaatıarı. (1695) 17668 

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

l - 2232000 kilo arpa 29.11.940 cuma 
gUnll saat 10 da kapalı zarf usulil ile ek
•Uemeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 150660 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 11299 lira 50 

kuruştur. 

4 - İsteklilerin ııartnamesini görmek 
tlzere her gün ve eksiltmeyi açma saatin -
deıı bir saat evellne kadar tekli! mektup 
lan ve kanuni vealkalariyle Manisa Sa. 
AL Ko. na mliracaatıan. (7696} 17670 

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

1 - 1392000 kilo arpa 29.11.940 cuma 
gfinU saat 10 da kapalı zar! usullyle ek
•Utmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 93960 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 7047 liradır. 
4 - İsteklilerin ısartnamesini görmek 

U:zere her gUn ve eksiltmeyi açma saatin
den en az bir saat evellne kadar teklif 
mektupları ve kanuni vesik:ı.larlyle bera
ber Manisa Sa. Al. Ko. na mtiracaatları. 

(1697) 17671 

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

'1 - 1392000 kilo arpa 29.11.940 cuma 
11inü saat 10 da kapalı zarf usulü ile ek
•utmeye konmu§tur. 

2 - Muhammen bedeli 93960 liradır. 
8 - Muvakkat teminatı 7047 liradır. 
4: - İsteklilerin şartnameyi görmek ve 

ekstıtme açma satlnden en az bir saat e -
~eline kadar Manisa Sa. Al. Ko. na müra-
caatları. (7698~ 17672 

Arpa alınacak 
Manisa Sa- Al. Ko. Rs. den: 

1 - 792000 kilo arpa 29.11.940 günü sa
..ı 10 da kapalı zarf usulU ile eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Muhammen bedelt 53460 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 4009 lira 50 

lrtıruştur. 

2 - Evsat ve şeraitini anlamak istlyen
ler Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. nu ve Aydın, 
Muğla, Bodrum ve Mllfts Sa. Al. Ko. na 
müracaatla mezkftr evsaf ve şartları gö -
reb!lirler. (7895) 
Muvakkat teminatı 

Lira kuruş 

642 00 
317 00 

959 00 

Alınacak odun 
kilo 

684000 
338000 

1022000 
17872 

Sabun alınacak 
Bornova Sa. Al. Ko. Rs. : 
1 - Askeri ihtiyaç için kapalr zarfla 

eksiltmeye konulan 4704ı kilo sabuna is
tekli çıkmadığından bir ay müdddetle pa
zarlığa konularak 4. 12. 940 günü saat ll,30 
fa eksiltmesi yapılacaktır. 

:J - Sabunun muhammen bedeli ı74o5 
lira olup ilk teminatı 130S liradır. 

3 - Şartnamesini görmek istiyenler 
her gün iş saatlerinde görebilirler. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayı
lr kanunun 2 ve 3 maddeuerindeki belge
lerle birlikte saat ı0,30 za kadar teklif 
mektuplarını Bornova Sa. Al. Ko. na ver-
meleri. (7988) 17950 

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

l - Askeri ihtiyaç için kapalı zarfla 
eksiltmeye konulan 295553 kilo arpa veya 
yulafa isteklisi çıkmadığından bir ay mild
detıe pazarlığa konularak 6.12.940 cuma 
gUnU saat 11,30 da el<siltmesl yapılacak
tır. 

2 - Arpanın muhammen tutarı 19210 li
ra 94 kuruş yulatın 22116 lira 47 kuruş o
lup arpanın ilk teminatı 1441 lira yulafın 
1662 liradır. 

3 - Şartnameyi görmek lst!yenler her 
gtin iş saatlerinde görebilirler. Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 aayılı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki belgelerle birlikte saat 
10,30 a kadar teklif mektuplarını Bornova 
Sa. Al. Ko. na vermeleri. (7991) 

17953 

Kuru fasulye alrnacak 
Bornova Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - Asker! ihtiyaç için kapalı zarfla 
eksiltmeye konulan 99400 kilo K. tasulye
ye talibi zuhur etmediğinden bir ay müd
detle pazarlığa konularak 4.12.940 günü 
saat 11,30 da eksiltmesi yapılacaktır. 

Muhtelif sebze alınacak 
Niğ·de Sa. Al. Ko. Rs. den: 

ı - 8100 ton buğday 2710 kuru sebze 
nohut, mercimek, fasulye, 6750 ton arpa 
ve yulaf pazarlıkla satın alınacaktır. Pa
zarlık için her gün Ko. na mtiracaat edi
lebilir. 

Parça parça teslim şartlyle de muhte
lif kimselere de istasyon teslimi ihale o. 
lunabillr. Vasatı fiyallar arpa 6.50, buğ -
d~y 7.50, nohut 14, mercimek 15, yulaf 7 
fasulye 23 kuruştur. Taliplerin teminatla
riyle her gün Niğde satın alma Ko. na 
müracaatları. !81161 18121 

Sığıreli alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den; 

1 - Birllkler ihtıyacı için 118850 kilo 
kesilmiş sığır eti ihtiyacı kapalı zarf u -
suliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 11.12 940 çarı;ıamba günü 
saat 15 te kışlada İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. Tahmin edilen tutarı 
29712 lira. 

3 - Teminatı muvakkate akçesi 2229 
liradır. 

4 - Şartnamesi Ko da görülür. 
5 - İsteklilerın kanuni vesilmları ve 

tel'lif melctuplariyle ihale saatinden bir 
saat evel İzmlr Lv. A Sa Al. Ko. na mU -
racaatııırı. (8147 J 18122 

Un almaca 1;: 
Erzincan Sa. Al Ko. Ite. den: 

1 - 700 tnn unun kap'l.lı :>:aı flıt eksllt
nıesi 11.12 940 çar amha gilnlı ı>aat 15 te 
Erzincan S:ı. Al. f{o. da y pıla ·aktır. 

2 - Muhammen bedeli 122500 lira olup 
ilk teminatı !ll!l:;ı l!r ıdır. 

3 - ~ııı-tnnmesl komisyondadır. 

4 - Tnliplcrin C'ksiltme aaatınd~n bir 
saat evci teklif mektuplarını Ko. n'.l ver -
meler!. (8HS ı 18123 

Sığı:reti alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den : 
l Ciheti askeriye ihtiyacr icin 400 ton 

s:ğır eti pazarlrkla satın alınac~ktır. 

2 - Pazarlık 29/11/940 cuma günü sa
at 15 te Çanakkale d~ui tayyare Top. Sa 
AI. Ko. da yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu işe ait cvuf ve şe -
raitini her gün ic; saatinde Ko. na müra -
caaHa görebilirler. 

4 - Pazarlık sonunda % ıs teminat alı-
nacaktır. (8150) 18125 

Tevhit semeri alınacak 
İzmir Lv. A. S:ı. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Blı·likler ihtiyacı için pazarhkln 
2000 adet tevhit semeri satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 30.11.!l40 cumartesi günü 
saat 10 da kı§ladn İzmir Lv. A. Sa. AI. 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 72000 liradır. 
4 - Teminatı muvakltate akçesi 4850 

liradır. 

ıs - Şartnamesi ve nUmuneei Ko. da g8-
nııur. 

6 - İsteklilerin kanuni ves!kalan ve 
teminatı muvnkkatelerlyle birlikte ihale 
saatinden evel Ko. na mliracaatları. 

(81!0) 18124 

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

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 7 
kuruş olan 200 ton yulaf pazarlıkla satm 
alınacaktır. Pazarlığı 3/12/94-0 sah gı.ııu 
saat 14 dedir. Kati teminatı 2'100 lira olup 
evsaf ve şartnamesi komisyonda görülür. 
Taliplerin muayyen vakitte Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko da bulunmalan. (7812) 17830 

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

kuruş olan 140 ton pirinç kapah zarfla sa
tın alınacaktır. Eksiltmesi 5/12 940 per -
şembe günü saat 15 dedir. İlk teminatı 675 
lira olup evsaf ve şartnamesi 250 kuruşa 
komisyondan alınır. Taliplerin ihale saa
tinden bir saat eveline kadar zarflarını 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na vermeleri. 
(7819) 17831 

Bardak vesaire alınacak 
Anlcara Lv. Amirliği Satın Alm~ Ko. 
Cins ve miktarı aşağına yazılı 3 lrnlem 

eşya ;;atın alınacaktır. 

Taliplerin yü2de 15 teminatlariyle bi-
likte 2. 12. !HO p:ızrırtC'sl g!lnli Ankıı,.a Lv. 
A. Sa. AL Ko da bıılunr.ıalnrı. 

Adet 
200 
200 

20 

Kırılmaz baı d·ılc 

Çny fincanı 
Sürahi 

Buğday almacak 
'·bbra z.c,•azım Amir ligi 

Ke>m. ) onundan : 
Satın 11.l:r.~ 

1 - Be;er kılosuna tahmin edilen fi 
yatı 8 l:urıış ol~n 2400 ton sert veya yumu
şak buı;day ınıarlıkla satın alJn:tcaktır. 

2 - P:ıı:arlıgr her giln Anl:ara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. dl }'apıl:!caktır. 

3 - 10 tond:ı.n aşarrı olm::ımak şartiyle 
::>yrı ayrı t3\'plere dt> ilnlc edilf"bilir. 

4 - ?~00 ton için kati teminatı môkda -
rı 21700 lira ve 10 ton icin de 120 lira olup 
e\."saf ve ~3 rtname'\İ 960 kıırnşa komisyon
dan alınır. T:ı!iplcr·n her gı.!n Ankara Lv. 
1\. S:ı. AL Ko. na mür:ıclatlan (80'.!9) 

l 70CJ7 

Kereste ah!lacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
Aşagıda ebat ve mökdarı yazılı gürgen 

kereste paz:ı.rlrkla satın alınacaktır. Pazar
lığı 30/11 940 cumartesi günü saat 10 da
d:r. Taliplerin % 15 ternin.,tlarr ile bir!:'.:
te Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunma
lan. 

Kalrnlık: 2,S, genişlik: 10x30, boy: 3:c4, 
mikdan: 5. 

Evsafı: kuru olup budaksız ve çatlak ol-
nııyacak. (8056) 18050 

Giibre satılacak 

Vagon ampulü alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma E:o. : 
Muhammen bedell 2200 lira olan 4000 a

det 24 - 26 volt 15 vvatlık çift kontaklı 

nl)rmsl bayonet opal vagon ampulu 6. 12. 
tJ40 cuma gtinü saııt 15 tc açık eksiltme u
sullyle Ankara'da idare binasında satın a
lınacaktır. 

Bu işe girmelc lstiyenlerin (165) liralık 

muvakkat teminat ile kanunun tayln ettiği 
vesikahrı hamilen aynı giln eksiltme saa
tine kı.dar komisyonda isbatı vücut etme
leri lt'ı:zımdır. 
Şartname Ankarada malzeme dairesinde, 

Haydarp:ışacla tesellüm ve sevk §e!liğlnde, 
İzmirde İzmir mağazasında görülebilir. 

(7810) 17917 

Muhtelif last1k malzemesi 
almacak 

Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. 
dan ; 

Muhammen bedeli aşağıda gösteril
m:s olan 47 kalem muhtelif lastik 
malzemenin, taalıhüdiinü ifa edemiyen 
miite:ıhhit nanı ve hesabına alınması 
için 4 11. 1940 ve 14. 11. 940 tarihle
rinde vapıl:ın açık eksiltmelere talip 
çıkn::ıdığıncLı.n bu iş 10. 12. 940 tarihi
ne mü.;aclif salı günü saat 15 te pazar
tın-• l,onmırntur 

Bu İ'"P gir "Cl istiyenlerin aynı gün 
r.:ı•ıavve r:ı.,te l .,-iar !·:ınunun tayin 
e 4 :-,i ver.il 2 1arı hamile:ı Ankara'd;ı 
;dan• 'ıi:ı ,• icirı 1e toplanan merkez 9 
'l''t:tı '·n-nL •on rei~ıi;::ne mürac2atla
rı 1 'z•mdı-

~ -4,,ım•·ler Ankara'da malzeme da
ir~r-i-ıde gö ·i;le' .,.r 

.Muhammen bedeli 
Lira 

':~r1 ; r~-.ıı oldnfi-u 
ta 1·ciirde 

(79"0) 

18265 

35016 
18031 

~--~ .. --w-•.--=---.,......----.~~·----~-..._.,_..,_... __ _ 

Kirahk dü!d:ô.n 
Ankara Valıligınden : 
n·r s~nelik muhamme:ı ican 1036 lira 

68 ku:uştan •baret hususi idareye ait Ban
ka!ar caddesi Çinçinyurt sokak 3 N o. lu 
dükk5.nın 31. S. 941 sonuna kadar icarı 

100 ton Ft;;spat «tınacak 
Askeri Fabril:-'ı:r Umum Müdürlüitl 

Merkez Satın Almı Komisyonundan : 
Tahmin edilen ht'rleli (6000) lira olan 

ıoo ton Flüspat Askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komisyo • 
yonunca 6/12/940 cuma günü saat ı5 te 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. Ta -
!iplerin muvakkat teminat olan (450) lira
yı havi teklif mektuplarını mezkUr günde 
saat ı4 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccar • 
dan olduklarına dair ticaret odası vesi • 
kasiyle mezkQr gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (7864) 1788ı 

Yüz doksan bin litre benzin 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (52915) lira olan 
yüz doksan bin litre benzin askeri fab • 
rikalar umum müdürlüiü merkez ııatın al
ma komisyonunca 9/12/940 pazartesi gü
nü saat 15 te kapalı zarfla ihale edilecek
tir. Şartname (2) lira (65) kuru~ muka • 
bilinde komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkıı.t teminat olan (:>S9S) lira (75) 
kuruşu havi teklif mektuplarmr mezkar 
~de sa.at 14 de kadar komisyona verme -
!eri ve kendHerinin de 2490 numaralı ka • 
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko
misyoncu olmadıklarına ve bu işle alaka -
dar tüccardan olduklarına dair ticaret o
dası vesikasiyle mezkür gün ve saatte ko-
misyona müracnatları. (7S.52) 17918 

62000 kilo sığır eti ahnacak 
Kırıkkale Askeri Fabrikalar Grup Mü. 

dilrliiğü Satın Alma Komisyonun.dan : 
TP!hmin edilen bedeli 15500 lira olan 

152000 kilo sığrr eti Kırıkkale grup müdür. 
lüzü binasında müte'je'(kil satın alma ko -
misyonunca 91ı21940 pazartesi günü saat 
ı4 ıte kap:?lr :ı:arfla ihale ed 0 lecektir. Etler 
defaten alınmayıp mayıs 941 sonuna kadar 
şartnamesine göre alınacaktır. Şartname
si ko:nisyondan parasız olarak verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat mikdarı olan 
(1162) lira (50) kuruşu havi teklif mek -
tuplarınr mezkO.r günde saat 13 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 No. lu kanunun 2 ve 3. cü maddele -

2. 12. 940 ta~ilı!ne mlisaı.lif pazartesi gü- rindeki vesaikle birlikte mezkur gün ve 
nü ıs te ihalc:d yapılmak üzere açık arur- saatte komisyona müracıoatlarr. 17971 

maya konm'.lştur 
Taliplerin yiiıde 7,5 teminatlariyle bir

likte mezkur gü:ı ve saıtte vilayet daimi 
encümenine ve şartnamesini görmek isti. 
yenlerin hususi muhasebe tahakkuk mü
dürlüi;üne müracaatları. 

(7858) 17846 

Bir katip alınacak 

Muhtelif sebze alınaca.k 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğtl 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Sebzenin Azami Beher Yeklin 

kilosu 
K. 

12 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
25 ton gübre s:ıtılıktır. Gübreler her gün 

muhafız süvari grupu tnvlasında görfüür. 

Cinai 
Patlıcan 

Taze fasulya 
Kabak Taliplerin 6.12.940 cuma giinil saat 11 de- Ankara Vilayetinden : 

dir. Taliplerin muayyen vakitte Ankara Ziraat Mü:atlele Müdürlüğüne imtihanla Domates 

Kilo 
4ı2U 

4120 
4120 
2437 
2300 
2300 
2300 
2300 
2300 
2300 

12 
8 
8 
8 
8 

Lr K 
494 40 
494 40 
329 60 
194 96 
184 00 
184 O() 
276 00 
345 O() 
34S 00 
34S 0() 

Lv. A. Sa. Al. komi~yonuna müracaatları. dosya işlerice ve ayniyat muhnebesine va- Lahna 
8062) 18054 kıf 75 lira aylık ücretli bir k!tip alınacak- Pırasa 

ur. Ispanak 
Satılık deri Taliplerin en az orta tahsil görmüıı ol - Semiz otu 

Ankara Lv. Amirliği S9.. Al. Ko. dan: maları ve memurin kanununun 4, 5 inci mad Karnebahar 
Bir beygir derisi satılıktır. Pazarlığı delerindeki evsaf ve vesaiki haiz bulunma- Kereviz 

6.12.940 cuma glinil saat 11 dedir. Taliple- lan Hizımdır. Havuç 700 

ız 

15 
ıs 

15 
10 70 00 4 - İsteklilerin şartnamesini görmek 

Ye eksiltme açma saatinden bir saat evet 
Manisa Sa. Al. Ko. na mllracaatıarı. 

(7699) 17673 

2 - Fasulyenin muhammen bedell 20875 
lira olup ilk teminatı 1566 liradır. 

3 - Şartnameyi görmek istiyenler her 
gUn iş saatlerinde görebilirler. 

Muhtelif erzak alınacak 
Eskişehir Sa. Al. Ko. Rs. den : 

rin Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunma- İmtihan 21121940 pazartesi günü saat 15 
ları. (8063} 18055 de yapılacaktır. 

Ranza yaptırılacak Taliplerin 30/11/94-0 tarihine kadar Mü-

3262 36 
Asker ihtiyacr için muhtelif yerlere 

teslim edilmek şartiyle yııkarda yazılı 11 
kalem taze sebze 1940 malt senesi mayıa 
gayesine kadar verilmek üzere açık eksilt• 
me suretiyle mübayaa edilecektir. 

2 mutbah yaptırılacak 
Eskiıehir Sa. At. Ko. Rs. den : 
Eskişehir ıarnizonunda bir müessese

de ayn ayn 2 adet mutbah inşası kapalı 
zarf uııulü ile eksiltmeye konmuııtur. 

Kapalı zarf usulü ile eksiltmesi 28/11/ 
940 perıembe ıünü ııaat 16 da Eskişehir 
nııntaka Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Bu ilje ait eksiltme şartname ve pro -
Jeler Ko. da görülebilir. 

Keşif bedeli 23202 lira 26 kuruştur. 
İlk teminatı 1740 lira 17 kuruştur. 
İstekliler teklif mektuplarım belli gün 

ve saatte Sa. Al. Ko. na vermeleri. (7708) 
17679 

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

1 - 1392000 kilo arpa 29.11.940 cuma 
gUnU saat 15 te kapalı zarf usulü ile ek -
ailtmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 93960 llradır. 
3 - Muvakkat teminatı 7047 liradır. 
4: - İsteklilerin 9artnamestni görmek 

üzere her gUn ve eksiltme açma saatinden 
en u bir saat evellne kadar tekli! mek
tupları ve temlnatıariyle berabı>r M 0 niRa 
Sa. Al. Ko. na müracaatları. (7718) 17687 

Saman alınacak 
Çatalca Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - '500000 kilo saman kapalı zarf u
auıu ile satın alınacaktır. 

İhalesi 29. 11. 940 cuma gilnU saat 14 
te Çatalcada As. Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. 

Tahmin bt>dell 180000 teminatı 13500 
liradır. Evaat ve şartnamesi her gün Ko. 
da görille.b!llr. İsteklilerin sözil geçen giln 
ve saatte I-i:o. na milracaatıarı. (7753) 

Ot alınacak 
Çatalca Sa. Al. Ko. Rs den: 

17743 

ı - 5400000 kilo ot kapalı zarf usulti 
tle aatın alınacaktır. 

İhaleal 29. 11 940 gilnil saat 14 te Ça
talcada Aı Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 324000 ve teminatı 
.24:300 liradır. Evsaf ve şartnamesi her gün 
komisyonda görUlllr. İsteklilerin sözü ge
çen gün ihııle saatinden en geç bir saat e
veline kadar teklif mektuplnrını Ko. na 
vermiş olmaları ldzımdır. (7762) 17752 

Nakliyat yaptırılacak 
Gellbolıı Sa. Al. Ko. Rs. den: 
ı - Gelibolu vcclvan için erzak, yem, 

mUhlmmat ve er nakliyesi ihale edilecek
tlı'. 

2 - Tahmin edilen fiyat 115000 liradır. 
ı - Eksiltme 6 12. 940 •aat 15 te Geli

&1u Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
~am•i bu mahalde parasız aluıabi

Ur. 
4: - Eksiltmesi kapalı zarf ueuıu iledir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayı
lı K. nun 2 ve 3 maddelertndcltl belgelerle 
birlikte saat 9,ao a kadar teklif mektup -
tarını Bornova Sa. Al. Ko. na vermeleri. 

(7975) 17956 

Makama alınacak 
Bornova Sa. AI. Ko. Rs. : 
ı - Askeri ihtiyaç için kapalı :zarfla 

eksiltmeye konulan 62575 kilo makarnaya 
talibi zuhur etmediğinden bir ay müddet
le pazarlığa konularak 4. u. 940 çarşamba 
günü saat ıı de eksiltmesi yapılacaktır. 

:J - Makarnanın muhammen bedeli 
1S643 lira olup ilk teminatı ıı73 liradrr. 

3 - Şartnameyi görmek istiyenler her 
gün iş saatlarında görebilirler. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin :J490 sayı
h kanunun 3 maddelerindeki belgelerle 
birlikte saat 10 a kadar teklif mektupla
rını Borniva Sa. Al. Ko. na vermeleri. • 

(7977) 17957 

Pirinç alınacak 
Bornova Sa. Al. Ko. Rs.. : 
1 - Askeri ihtiyaç için kapah zarfla 

eksiltmeye konulan 46345 kilo pirince ta
libi zuhur etmediğinden bir ay müddetle 
pazarlığa konularak 4- ı2. 940 çarııamba 
günü saat 10 da eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Şartnameyi görmek istiyenler beı 
gün iı saatlerinde görebilirler. 

3 - Pirincin muhammen bedeli 15939 
lira olup ilk teminatı 1199 liradır. 

4 - Eksiltırıeye ıireceklerin kanuni ve
sikaları ve teklif mektuplan ile s.nt g a 
kadar Bornova Sa. Al. Ko. na m;ı "'lClatla-
rı. (797g) 1795!) 

Arpa ve yulaf alınacak 
Bornova Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Kapalı zarfla ekııiltmeye konulan 

3208'23 kilo arpa ve yulafa istekli çıkma -
dığmdan bir ay zarfında pazarhğa konu -
!arak 9/12/940 pazartesi günü saat 10 da 
eksiltmeııi yapılacaktır. 

2 - Arpanın unun bedeli 20853 lira 
40 kuruş, yulafın 2406ı lira 72 kuruş olup 
arpanın ilk teminatı ı564 lira, yulafın 1805 
liradır, 

3 - Şartnameyi görmek istiyenler her 
gün i~ saatlerinde görebilirler. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki bel -
geleriyle birlikte saat 9 za kadar teklif 
mektuplarını Bornova Sa. Al. Ko. na ver-
meleri. (8033) 1800ı 

Araba ko,umu alınacak 
İzmir Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Birlikler ihtiyacı için pazarlıkla sa

tın ahDMa.k 200 takıım çift atlı hamırtlu a
raba lrofumuna talip çık~ığmdan yeni -
den paıarhiı 29/11/940 cwna günü saat 
ıs de lilılada t.Dir Lv. A. Sa. AL .Ko. dıa 
yapdacalııtır. 

1 - Askeri ihtiyaç için ı34 ton K. fa
sulya ile 100 ton pirinç pazarlıkla satıııı a· 
lınacaktır. ı5 tondan aşağr olmamak üze
re bir kaç istekliye ihale edile-bilecektir. 

29/11/SMO cuma günü saat ıs de kuru 
fasulyanm saat 16 da pırıncin pazarlığı 

Eskişehir mıntaka Sa. Al. Ko. da yapıla -
caktır. 

Tahmin bedeli kuru fasulyanrn 34840 li
radır. Pirincin 35000 liradır. 

İlk teminatları isteklilerin istekli 
ınikdara göre % 7,5 üzerinden alınacaktır. 
İstekliler teminat makbu.:ları ile belli gün 
ve saatte Ko. da hazır bulunmalarr. (8151) 

ı8126 

Sadeyağı alrnacak 
Çorlu Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Teklif edilen 157 kuruş fiyat fazla 

görüldüğünden 30 ton sade yağının pazar
lığı 29/11/94-0 cuma günü saat 14 dedir. 

2 - İlk teminatı 337S lira.dır. 
3 Taliplerin kanuni vesaik ve teminat

ları ile birlikte Çorlu Sa. Al. Ko. na mü -
racaatlan. (8152) ı8127 

IKTISA T VEKALETi 

Ruhsatname iptali 
Ankara Mıntakası lktisat Müdürlü

ğünden : 
Kalecik kazasının Hacılar köyünde 

Linyit ve Bakır madenleri aramak ü
zere Ankara'da Meydan Palas sahip -
leri Kırşehirli Necati ve Mustafa Hil
mi namlarına verilen 12. 5. 1934 tarihli 
ve 1/14 numaralı ruhsatnamenin, sa -
hiplerinin hiçbir müracaatı vaki olmak 
sızın müddeti bittiğinden Maadin Ni -
zamnamesinin 22 inci maddesi muci -
hince ve Ankara vilayet idare heyeti
nin 18. 11. 1940 tarih ve 3218 sayılı ka
rariyle işbu ruhsatnamenin iptal edil-
diği il3.n olunur. 4718 

Rı.,hsatname iptali 
Ankara Mıntakası lktisat Müdürlü

ğünden : 
Kalecik kazası dahilinde Yenice kö

yünde Kömür, Bakır ve Krom maden
leri aramak üzere Ankara'da Meydan 
Palas s.ahipleri Kırşehirli Mustafa 
Hilmi ve Necati namlarına verilen 4. 
S. 1934 tarihli ve 1/12 numaralı ruh • 
satnamenın, sahiplerinin hiçbir müra
caatı vaki olmaksızın müddeti bitti -
ğinden Maadin Nizamnaseinin 22 inci 
maddesi mucibince ve Ankara vilayet 
idare heyetinin 18. 11. 1940 tarih ve 
3217 u.yılı kararile i~bu ruhaatneme -
nin iptal edildiği ilan olunur. 4717 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
Bellerine tahmin edilen fiya.tı 60 lira o

lan 3 adet Ranza pazarlrkla yaptırılacaktrr. 
Pazarlığr 2/ı2/940 pazartesi günü saat 14 
dedir. Taliplerin 30 liralık teminatları ile 

cadele müdürlüğüne vesikalarını ve fotor
raflannr tevdi ederek isimlerini kayıt et
tirmeler. (7903) 17887 

Matbaacılara 
birlikte Ankara Lv. A. Sa. AI. Ko. na mü- Ankar::ı Vııllllğinden; 
raraatları. (8005) 18057 Kaza hususi idare dispanserlerinin smi 

Muhtelif sebze alınacak istatistik ve ayniyat işleri için muhammen 
bedeli 150 lira kıymetin-de 9 ıkalem evrakı Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan· 

· m:3tbua bastırılacaktır. İsteklilerin 28/11/ Aşağıda mikdarları yazılı sebze pa-
zarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin 29. ~-O perşembe g!inu saa ı5 de vilayet daimi 
11.940 saat 14,30 da Ankara Lv. A. Sa. Al. encümenine müracaatları. (8085) 18111 

Ko. na müracaatları. (8153) 
Kilo Cinsi 
100 Domates 
l50 
150 
300 
300 
100 
100 
100 

Semizotu 
Ispanak 
Prasa 
Lahn:ı 

Adet limon 
Elma 
Armut 

100 T. l!ziim 1~128 

Bir beygir satılacak 
Ankara Lv. A.mirl!~i Sa. Al. Ko. dan: 
Demir kır bir beygir satılıktır. Pazar

lığı 6.12.940 cuma gllnü saat 11 dedir. 'I'a
l!plerin Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na mü-
racaatları. (8155) 1S129 

3 nevi sebze alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
Aşağıda mikdarları ya?.ılı sebzeler pa

zarlıkla satın alınacaktır. 

Taliplerin 29.11.940 saat 15,30 da An
kara Lv. A. Sa. Al. Ko. n:ı müracaatları. 

Ispanak 
Lahna 
Prasa 

(8156) 
8000 kilo 
4000 kilo 
6000 kilo 

18130 

Muhtelif sebze almacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan; 
Aşağıda mikdarları yazılı sebze pa

zarlıkla satın alınacaktır. 

Taliplerin 29.11.940 eant 15 te An..~ara 
Lv. A. Sa. Al. Ko. na mUracatları. (8158) 

Kilo Cinsi 
300 Kereviz 
300 Lahna 
300 
300 
400 
400 
400 
400 
300 
200 

Pra.sa 
Ispanak 
Kabak 
Patlıcan 

Fasulye 
Elma 
Armut 
Ayva 
Portakal 
Mandalina 
Limon 

2500 
000 

1500 
250 Havuç veya pancar 

18131 

lnhisnrlar U. Müdürlüğü 

İskele yaptırılacak 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Keşif şartname ve planı muci

bince idaremizin Tekirdağı şarap fab
rikası önünde yaptıracağı ahşap is-! 
kele inşaatı işi kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 23486,85 lira mu
vakkat teminatı 1762 liradır. 

3 - Eksiltme 10. 12. 940 salı günü 
saat 15 te İstanbul'da Kabataş'ta le
vazım ve mübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname sözü geçen levazım 
şubesi veznesinden, Ankara, İzmir 
baş müdürlüklerinden ve Tekirdağ 
müdiirlüğünden (117) kuru~a alınabi
lir. 

5 - Münakasaya girecekler mühür
lü teklif mektuplarını kanuni vesaik
le yüzde 7,S güvenme parası makbuzu 
veya banka teminat mektubunu ve 
şartnamesinin F fıkrasında yazılı ve
saiki ihtiva edecek kapalı zarflarını 
ihale günü eksiltme saatinden bir sa
at eveline kadar mezkur komisyon 
başkanlığına makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. 

(11063/7973) 18027 

ANKARA BELEDiYESi 

Odun alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1- Su işleri için alınacak 30 ton 
kesilmiş meşe ve gürgen odunu onbeş 
gün müddetle açık eksiltmeğe konul
muştur. 

2- Muhammen bedeli 750 liradır. 
3- Teminat 56.25 liradır. 
4- Şartnamesini görmek istiyen -

lerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 13. 12. 940 cuma günü 
saat 10.30 da belediye encümenine mü 
racaatları. (8145) 18120 

Eksiltme 10/12/940 sah günü saat 14 te 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürliiiü mer
kez satın alma komisyonunda yapılacak • 
trr. Şartname paraınzdır. Muvakkat temi • 
natı (244) lira (68) kuruştur. Taliplerin 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin
deki vesaikle komiıyoncu olmadııklarma ve 
bu işle allkadar tüccardan olduklarına da
ir ticaret odası vesikasiyle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 17979 

İyi tekerlek~i ve araba 
demircisi ahnacak 

Askeri fabrikalar umum mfidürlUğündenı 
Ankarada çalrştrnlmak iizere iyi te.ke11o 

tekçi ve araba demircisi almacaktır. 
Askerliiini yapmış olmak ıarttır. 
İsteklilerin marangoz fabrikası müdütw 

lüğüne müracaatları. (8ı27) 18161) 

Birinci sınıf 

tenekeci ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlUğU.n

den: 
Kırıkkalede c;ahştmlmak üzere birinci 

sınıf tenekeci alınacaktır. 
Askerliğin yapmış olmak şarttır. 
İsteklilerin Ankarada bulunanların u • 

mum müdürlüğe, İstanıbuldakilerinin Zey
tinburnu silah tamirhanesi ve İzmirde bu. 
lunanlarm da İzmir Halkapunar ıilih fab
rikası müdürlüklerine müracaatları. 

(7999) 18107 

250.000 kilo ekmek 
pi§ irttirilecektir 

.A.aker! Fabrikalar Kırıkkale Grup MU
dürltitü Satın Alma Komisyonundan; 

Tahmin edilen bedeli ( 5000 ı ura oıaıı 
250000 kilo ekmek pişirtilme işi Kırıkkale 
i'UruP müdürlüğü binasında müteşekkil sa
tın alma komisyonunca 12/lZ/1940 perşem
be &iinü saat 14 te açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Pişirilen ekmekler defaten a
lmmayrp şartnamesine göre ılrnacaktır. 
Taliplerin muvakkat teminat miktarı olan 
(375) lirayı havi 2490 No. lu kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle birlikte mez -
kdr gün ve saatte komisyona müracaat. 
lan. 

Şarbıaıneai parasız olarak komisyondan 
verilir. (8083) 18110 
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- -- ------- Sivas • Erzurum demiryolu lahvilleri ------- -- -- Maliye Vekôleti ve Türkiye Cümhuri----
----- ---- yet Merkez Bankasından : ---- -- -- 28/5 ve 15-12-1934 tarih ve 2463 12614 numaralı kanun. _ 

_ lar mucibince ihracına aeliıhiyet verilen ve geliri tamamen =: 
=: Sivas Erzurum demiryolunun inşasına tahsis olunan o/0 7 =: 
_ gelirli Sivas - Elzurum istikrazınrn 20 senede itfası meşrut = 
=: 5,5 milyon lirafr!~ yedinci tertibinin kayıt muamelesi 5.12- = = 1940 ak~amı nihayet bulmak üzere 20-11-1940 sabahından -=: itibaren başlamıştır =: 

--

Tahviller hamiline muharrer olup· beheri 20 ve 500 lira := 
=: itibari kıymette birlik ve 25 lik olarak iki kupüre ayrılmış. : - -
--
- tır. = 

Bu 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 satı1mı" ve satılacRk olan milli :: 

---

-emlak bedellerinin tedi •esinde barahl\~ kahul olunacnkları =: = gibi gerek tahvil ve gerek kupon hed"'lleri de tahviHerin ta- := 
mamen itfasına kadar her türlü vergi ve resimden muaf bu. =: = lunacaklardır. =: 

:= Tahvillerin ihraç fiyatı o/095 olarak teabit edilmiştir. 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 lş, Emlak ve E1•tam, Halk. := 
Türk Ticaret, Belediyeler Bankaları ile Sümer, Etı Banklar ;; 

tarafrndan icra edilmektedir. Diğer bankalar vasıtasiyle de = 
tahvil alrmı temin olunabilir. ..... -Sermaye ve tasarruflarım en emin ve en çok gelir getiren =: 

__ sahalarda işletmek isteyenlere keyfiyet ilan ve 15 günlük ·

:: suskripaiyon müddeti zarf mda bankalara müracaatlarım := 
§ kendi menfaatleri il<tizaaından bulunduğu işaret olunı:-r. -

- 4~2= 
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16.=~~~ll~~~~~h.r-17~~~~~~~. ~~~:.~. 1 
: tasında başlıyacaktır. (2) ayda l ııçtı. (BİR> ayda diploma vernır. :: 
: diploma verilir. ~ Tahsil aranmaz. : ----------

DİKKAT: Her iki kursa aynı zamanda kaydolunanlarla evelce yalnız 
daktilo kursumuzdan diploma alan !ara STENO Ucrettnden % 10 tenzııa.t 
yapılır. 

----------: Memurlar Kooperatifi kar11ısı Birinci Noterliğin tahliye ettiği daire! : 
: mahsusa. Telefon: 3714 4722 : - -.., •............................................................................... ,.. 

Bayanlarımızı aylık üzüntülerin den 

Kurtaran gayet aıh!. ufak, yumuşak ve en ince elbiseler 
altında bl'e belli olmıyan 

F EMİL ve BAGI 
Yeni amba.IAJ ve daha mUtekD.mU bir ıck!lde 8 ilk ve 12 llk kutularda 
yeniden piyuaya çıkmıııtır. Eczanelerde, tuhafiye ve parfUm6r1 mağaza· 
lannda ve kadın berberlerinde hizmetlerine ha.zır olduğunu arzederlz. 

..11111111111 lllllllllh .. Her türlü --- --mimar: -
-§ Mühendis ve - -: İılerl, pllnlar projeler ve hesaplar : 
E yapılır. Y. mimar mOhendlı M. Tımar : 

: Ye.ntıehlr Tuna Cad. Yiğit Koıun so- : = kak No: 1'.. •668 E 
-:;,,,,,,,, .............. ,,,,,,,,,,,,,,.,; 

Muvakkat teminat 206 lira 2S kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektuplarını muvık -

kat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik 
ile birlikte ayni gün saat 15 e kadar mez
kur komisyona makbu:ı. mukabilinde ver -
meleri laumdır. (7861) ı 7879 

KAZALAR 

Nakliyat yaptırılacak 

DEVLET ORMAN iŞLETMESİ VlLAYEnER 

Satılık çam tomruğu 
Devlet Orman isletmesi Daday Re· 

vir Amirliğinden : 

Kalorifer tesisatı 
Ordu VUAyetıuden : 
1 - 18. 11. 940 tarihinde ihalesi yapıl

mak Uzere kapalı zarf usullyle eksiltmeye 
c;ıkanlan 23359 lira 50 kuruş bedeli kcııtıı 
Ordu vllAyetı hUkUmet konağı kalorifer 
tesisatına istekli çıkmadığından 8. 11. 940 
tarihinden itibaren bir ay zarfında pazar
lık ııuretlyle ihaleııi yapılmak üzere ukıya 
çıkarılmııtır. 

1 - Daday merkez deposunda is
tifte mevcut "1485" adet muadili 
"605,.575" metre mikap çam açık art
tırma ile satılacaktır. 

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

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

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

5 - İsteklilerin % 7.5 muvakkat 
pey akçesi olan "599" lira "60" kuru
şu hamilen 3.12.940 salı günü saat 14 
de Dadav Revir amirli~ine müracaat
ları. (10964-i905) ı 7926 

Satılık çam tomruğu 

Devlet Orman isletmesi Daday Re
vir Amir/izinden : 

1 - Daday merkez deposunda is
ti fte mevcut "1222" adet muadili 
"571,201" metre mikap ça:ıı açık art
tırma ile satıla-:aktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut ve kabukları sovul -
muş olup hacim kabuksuz orta kutur 
üzcriııdeon iı"'sapl;rnmıştır. 

3 -- Tomr•ıklara ait satış şartna • 
mesi Ankara'da orman umum m;jdür
lü~iinde 1s•anhul ve Kastamonu or
man çevirge müdürlükleriyle Daday 
devlet orman işletmesi revir ~:nirli -
ğin<le görülebilir. 

2 - Muvakkat teminat 1751 lira 96 ku
ruıtur. 

3 - !steklllerln nafıa dalreııi inşaat ko
misyonuna mUracaatınrı. 

( 1026817908) 

Yağ alınacak 
İstanbul Belediyesinden : 

17921 

Haseki, Cerrahpaşa, Beyotlu ve Zühre
vi hastalı!dar hastaneleriyle Zeynepkimil 
doğumevinin yıllık ihtiyacı için satm alı

nacak 8000 kilo sade yağı ve 1345 kilo te
reyağı kapalı :r:arf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. Sadeyağının beher kilosunun 
muhammen bedeli l 70 kuruş ve tere yatı
nın 180 kuruştur. Talipler sade ve tere ya
tına ayrı ayrı teklifte bulunabilirler. Mu
vakkat teminat mikuarı 1201 lira S8 kuruş
tur. Şartname ubıt ve muamelit müdür • 
lüğü kaleminde görülecektir. İhale 9'12/ 
940 pazartesi günü nat ıs de daimi en -
cümende yapılacaktır. Taliplerin ilk temi
nat makbuz veya mekt:.ıpları ve 940 yılına 

ait ticaret oda~ı vesikahıriyle 2490 numa
relı kanunun tarifatı cevresin.de hnırh -
yacnkları teklif mektnplarını ihale güniı "a 
at 14 rle kııclıu dııimi l':ncıi:r.cnc ve•meleri 
lazımdır. ( 11000-7912) ı 79;0 

İp alınacak 
İstanbul P.T.T. Mudürlür.ün.den : 
İdaremiz beııdiye ihtiyacı için 14750 

kilo sicimin alınması kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme ı 1.12.!HO 

4 - Tomrukların beher Mı mu- çarşamba saat 15,30 da B. postahane bina-

! 
hammen badeli "1320'" kuruştur. sı karşısıııda Valde h:ıninin ikinci katında 

5 _ İsteklilerin ,,, ., 5 muvııkkat idaremiz umumi depo m:.ı!las:pllci odasın
pc~ akçesi olan "5150':ji;~ .. 50 .. kuru- da toplanacak müdürlük alım satım komis

i şu hamilen 3 12.940 salı günU saat 14 'yonunda Y.npılacaktır. 
de Dadav Reovir amirliğin .. mt;racaat- Beher kılosu muhammen bedeli 140 ku-
ları. (10955-7906) 17927 ruş, hepsinin 20650 lira, muvakkat teıninat 

1548,75 liradır. 

Satıhk köknar tomruğu 

Devi ef Orman İ~ietmesi Bolu 
Revir Amirliğinden : 

1 - Bolu Karacasu deposunda iıtift' 
mevcut 810 adet muadili 543 238 l\!3 kök
nar tomruı;u açık arttırma ile ıatılacak -
tır . 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme pay. 
!arı mevcut ve kabukları soyulmuş olup 
hacimce kııbuksuz orta kutur üzerinden he
saplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış ıartnamesi 
Ankara orman umum müdürlüğünde. İs· 
tanbul, Ankara, Bolu çevirğe müdürlük -
]erinde ve Rolu'da devlet orman işletmesi 
revir amirliğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların beher metre mikıibının 
muhammen bedeli 11 lira 56 kuruştur. 

5 - İsteklilerin % 7,5 mu\•akkat temı -
natla 3/ 12 940 salı günü saat 15 de Bolu
daki devlet i~letmesi revir !mirliği bina -
sına müracaatları. (1110718051) 17C)84 

Satılık köknar tomruğu 

BolrJ Devlet Orman İşf etmesi 

Revir Amirliğinden : 
1 - Bolu Karacasu deposunda istif

te mevcut 2692 adet muadili 1641-557 

Taliplerin olbaptaki şartname ve mü -
hürlü nümıınesini görmek ve muvakkat 
teminatlarını yatırmak üzere çalışma gün
lerinue B. postahanede mezkur müdıirlük 
idari kalem levazım kısmına, eksiltme sa
atinden bir saat eveline kadar 2490 No. lu 
arttırma, eksiltme ve ihale kanummun 
tarifatına göre hazırlamaları l.htm 51:rJ•ıı 

mektuplarını, 940 senesi için muteber ti . 
caret odası vesikası, muvakkat teminat 
makbu:r:u veya banka mekubu. teklif mek
tuplarını havi B. Pastahanede birinci kat. 
ta komisyon reisi bulunan idari muavinli
ğe numaralı makbuz mukabilinde t<"":·di ey-
lemeleri. (l 1072/8001) ı 7983 

Jandarma karakol binaları 
yaptırılacak 

Hatay Natıa MildhrlliJ!iınden: 
1 - VllAyet dahilinde SUveydlye, Fa

tlkll, Şenköy, Sıçnnlı, GUzclce, Çengen, 
F.r:ı;ln ve Sarıkaya kl>ylerinde yapılacak 

jandarma karakol binalarının (24000) li
ra bedeli kcıJlfll aksamının lnıaatı kapalı 
zart usullyle eksıltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 18.12.940 çarşamba günU 
saat 16 da Antakya natıa mUdUrlüğil oda
sında mliteıekkll komisyonda yapılacak
tır. 

3 - İstlyenler hususi şl\rtname ile pro
je ve evrakı keıttyeyl 120 kuruş bedel 
mukabilinde aatıu alıı.billrler. 

4 - Muvakkat teminat 1800 liradır. 

MlLLI MODAF AA VEKALETi 

lnıaat yaptırılacak 
M. M. V. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan.: 
Keşif bedeli 2439 lira 80 kuruı olan Ma

mıtkta cazdan korunma evine ait bir bina
nın ikmali inşaatı 9/birincikinun/940 pa
zarteıi ıünü saat l 1 de Ankarada M. M. 
V. ıtın alma KO. da açık eksiltme suretiy
le ihale edileceğinden i~teklilerin 183 lira
ık ilk teminatları ile birlikte ek!liltme 
ırün ve saatında mezkGr KO. da bulunma
ları . Ke~lf ve şartnamesi KO. da görülür. 

(7952) 17947 

Varil alınacak 
M.M.Vekileti Sa. Al. Ko. dan 
Beheri 400 litrelik beıızin koymaia el

verişli 1500 adet galvanizli varel alınacak
tır. Bir varele tahmin olunan fiyat 63 lira 
80 kuruştur. Muvakkat teminatı 603S lira 
olup ihalesi 11/121940 çarııamba günii u
at ıs de kapalı zarfla yapılacaktır. Talip 
olanların komisyona müracaatları. (7948) 

17972 

Ahır in,aatı 
M. M. VeHleti Sa. Al. Ko. dan : 
Ke~if bedeli 25.925 lira 51 kuru$ olan 

ahır in~aatı kapalı zarfla eksiltmeye kon
mu$tur. Ehiltmesi: l? / 12 940 salı gunu 
aut 11 ded:r. İlk teminatı: 1950 lira o1up 
keşif ve projesi 130 kuruşa komisyondan 
alımr. Taliplerin muayyen vakitte bir <ıa· 

it eveline kadar zadl3rını M.M.V. S1. Al. 
Ko. na vermeleri. (813?) 18113 

3 ev inşaatı 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dim : 
Kesif bedeli 15.324 lira 39 kuruıs olan 

3 adet memurin evi inşa:ıtı kapalı zarfla 
exs:Jtrr.eye konmu~tur. Ek'.iiltmC'si 16 12/ 
940 ruartesi günü •nat 11 dedir. İlk temi
n:ıtı: 1150 lira olup keşif ve projc•i 77 
kuruıın komiı;yo:ıdn:ı alınır. Taliplerin mu
ayyen vakitten bir •aat eveline ka !a• zarf
'nrını M. M. V. S:ı. Al. K'.l. na vermeleri. 

(8128) 18114 

Telef nn ve dir<'"k alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 
Behcrine tal ır. !n eoilen fiyatı: 20 lira 

olan 18 adet 4 metre boyunda telefon di -
reği ile, beherine tahmin td"len fiyatı: 40 
lira olan 15 a.1et sahra telefonu pazr.rlı:k

Ja satın alınacaktır. Paıarl:f;ı: 3/ 12 940 
sah günü saat 10 dauır. Kati teminat: di
rek için 54, telefon için 90 lira olup lis
teler komi-;yonda görülür. Taliıılcrin mu. 
ayyen vakitte M. M. V. Sa. ı\l. Ko. da bu-
lunmıılarr. (8139) lEI 15 

12 kalem malzeme alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 
Hepııine tahmin edilen fiyatı: %5 lira 

olan 12 kalem malıeme pazarlıkla satın a. 
lınacaktır. Pazarlığı: 3112/940 sah günü 
saat 11 dedir. Kati temin:ıtı: 70 lira olup 
listesi komisyonda görülür. Taliplerin mu
ayyen vakitte M.M.V. Sa. Al. Ko. da bu -
lunmaları. (8140) 18116 

11 kale m malzeme alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 

Hepsine tahmin edilen fiyatı: 905 lira 
olan 11 kalem malıeme pazarlıkla satın 
alınacaktır. Pa7.arlığı: 3/12/ 940 salı günü 
saat 10.30 dadır. Kati teminatı: 134 lira o
lup listesi komisyonda görülür. Taliplerin 
muayyen vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da 
bulunmaları. (8141) 18117 

T elefon malzemesi alınacak 
M. M. Veki.leti Sa. Al. Ko. dan : 
Listesine göre, 13 kalem tdcfon mal -

umesi pazarlıkla satın alınacaktır. Pazar
lığı: 30111/940 cumart~i ciınü ıaat 11 de
dir. Kati teminatı 23 lira olup liıteıııi ko
misyonda ıörüliir. Taliplerin muayyen va
kitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmala -
rı. (8142) 18118 

ıarhiı 2/121940 pazartesi ıunu ...: .. ı 11 
hava aaın alma komisyonunda yapılacakt 
İdari ve fennl p.rtnamesi her cün öiled 
ıonra komisyonda görülebilir. İateklile 

muayyen gün ve saatte katl teminat ve k 
nuni belgeleriyle birlikte komisyonda b 
lunmaları. (8125) 18105 

M. M. V. Hava Müatesarlığı 

3 daktilo alınacak 
M . .M. V. Hava Sa. Al. Ko. dıı.n: 

1 - Eskl§eh!r hava okuluna Uç erke 
daktilo alınacaktır. 

2 - Al3ğıd:ıkl vasıflan haiz olanları 
l.12.940 terlhinf' kader Esktoehlr hava 
kulu komutanlığına ~llckçe ve vesaik 11 
mürac;aat etmeleri. 

A) Tilrk olmak ve ecnebi kadınlarla e 
il olmamak 

B ı Medent haklarından mahrumiyet c 
zasiyle mahkQm veya devlet için muzı 
teşkilAtlera mensup olmamak 

C l İyi ahlAk eshabından olmak, hayal 
yet vr n!lmusu muhil tUllcrle ve alehtl 
ağır hapis veya o d~rece cezayı mUatelz1 
bir fili ile mahkQm olmamak, 

D) Sıhl ahvali vazife g8rmeğe mUsai 
olmnk (Raporllll 

El Daktilo kursu g6rm~ olmak 
bi dlll.,rl bilenler tercih olunur). 
Fı tmtnuındıı muvaffak olmak. 
G) En aı üç sene hizmet edeceğine dait 

not,.rllkçe mu~addak taahhüt ıenedl ver
mek. 

~ - Ru Pvsa!ı hııl% isteklilerin lmtıhıuı
lerı 2.12.940 tarihinde hava okulunda y~ 
rıhıcak ve kendilerin!' gıi.!ıterecekleri ikU· 
dara ~tir,. 160 -120) Ucret verllrcektlr. 

(fl071) 18060 

~::\ ?' d"'POSU yaptırılacak 
M. M. VckAl~tl Hava S:t. Al. Ko. dan: 

1 - Muayyen günde talihi zuhur etml• 
yen bir Kaz deposu paurlık suretiyle yap.. 
tırılacaktır. Muhammen bedeli 7884 lira 68 
kunıq ohıp k<ıt! t"minııt miktarı 1183 lira.
dır. Paz:!.rlıcı 511Z 940 per~embe g{inü H• 

at 10 da hava satın alma komisyonunda ya• 
pılacaktır. İdari ve fenni şartnamesi, kroki 
ve ke~if her gün öğleden ıonra 44 kuMJt 
mukabilinde komisyonrlan alınabilir. 1a • 
teklilerin muayyen cün ve 1aatte kati ı .. 
minat ve kanuni belgeleriyle birlikte ko 
misyon.da bulunmaları. (8123) 18104 

inşaat yaptırılacak 
M. :M. VekAlctı Hava Sa. Al. Ko. dan: 

l - Muııyeyn günde talibi zuhur etmi· 
yen bir erbaş yatakhanesinin nolaan itleri 
nıüteah:1it nam ve hesabına pazarlık sure
tiyle tamamlattırılacaktır. Muhammen b .. 
deli 10334 lira 6 kuruş olup kati teminat 
mikadı 1551 liradır. Pazarlığı 4 12/940 ça."' 
eaınba g!inil saat ll de Hava Sa. komla 
yonunda yapılacaktır. Fenni, idari ıartna.
me ve sair evrak her gün öfleden aonra 52 
kuruş mukabilinde komiıyondan alınabilir. 
İsteklilerin muayyen gün ve saatte kati ı .. 
minat ve kanuni belgeleriyle birlikte lro
miıyonda bulunmaları. (8122) 18101 

ADLiYE VEKALETi 

Memur alınacak 
Anktll"a C. Müddclumumllltfnden: 

Çocuk ıslih evi kadrosunda münhal ba.. 
lunan 85 lira ücretli muallim memurluk ı. 
ç:n muallim mektebi mezunları aruında 
29/11/94-0 cuma ıünü saat 9,30 da imtihan 
yapılacaktır. 

Memurin kanununun 4 üncü maddesinde 
yazılı evsafı haiz olan muallim mektebi 
mezunu taliplerin evrakı müsbltelerlyle 
281111940 günü akşamına kadar An.kıra 
adliyesi encümenine müracaatları, 

(8004) 18101 

Daktilo alınacak 

NAFIA VEKALETi 
Çubuk As. ş. Rs. den: metre mikabı köknar tomruğu açık 

5 - Taliplerin ihaleden en a.z Uç gUn e
ve! bu işe benzer inşaatı başl\rdıklarına 
dair evrakı mUııbltelerlyle birlikte vllllye
te müracaat ederek lllacakları ehliyet ve
sikasını, 2490 sayılı kanuna uygun olarak 
hazırlıyacakları teklif mektuplarını ve 
bunlnrla birlikte teminat mektup veya 
makbuzlarını ve ticaret odası vesikasını l· 
hııle gU.nU saat 15 e kadar komisyon riya
setine makbuz mukabilinde vereceklerdir 
Poııtnrlll olan gecikmeler kııbul rdllmez. 

Çadır bezi alınacak Adliye Vekaletinden : 
M. M. Vektüeti Sa. Al. Ko. dıın: Hukuk İşleri U. Müdürlüğünde miln Mübayaa edilen ve edilmekte olan 622 artırma ile satılacaktır. 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı hal bulunan 20 lira maaşlı daktiloluk 
(125) yÜT. yirmi beş kuruş olan 100.000 

Bir doktor aranıyor 
ton erzak ve yemin Çubuktan Ankara ls · 2 - Tamrukların ayrıca baş kesme 
tasyonuna nakli ve teslimi eksiltmeye kon- payları mevcut ve kabukları soyulmuş 
muştur. İhıılesı 29.11.940 .... nnu Çubuk as- ol p h · c kab ks t k t ·· 

metre mahruti çadır bezi pazarlıkla müna- için 28· 11. 94o perşembe gilnü saat 14 
kasaya konmuştur. Mahruti çadır beıleri de imtihan yapılacak ve en çabuk ya
için 20.000 metreden a$1ğı olmamak ,ar- zan tercih edilecektir. 

Nafıa VekAletlnden: t.U u acım e u uz or a u ur u-
VekA.let1m1z demlryollar ve Umanlar kerllk ıubesl blnaıunda yapılacağından Zi!rinden hrsaplanmı~tır. 

ftı§&&t dairesinin EJAzıt- Van - İran hu - taliplerin ııeraltl öğrenmek ve izahat al - 3 - T"ln•ruklar ait satış şartnamesi 
mak üzere Çubuk askerlik şubesinde Ko A k tiyle tekliflerde kabul edilebilir. İhalesi Memurin Kanununa göre memur ol· 

(8014) 18063 

dut hattı bllf mUdUrlllğtl emrinde calııımak n ara orman umum müdürlügünde 
üzere a.nmı 210 lira ücretle dahiliyeci bir na müracaatları. l 7&85) 17862 ve İstanbul, Ankara, Bolu çevirge mü-

Satılık arazi 21121940 paıartesi günü saat on birdedir. mak evsafını haiz bulunan taliplerin 
Kırklareli ·vakıflar Memurluğundan: Kati teminatı (15.000) liradır. Evsaf ve imtihan gününden evel evrakı müı • 

doktor alınacaktır. Talip olanlann nUfun .,,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL dürlüklerinde ve Bolu'da devlet or
hüvlyet ~Uzdanı, askerlik ve hizmet vesi- = : man işletmesi revir amirliğinde görü-

Muhammen bedeli 123555 lira :ıc kUMlf, şartnamesi 6Z5 lnıru~ mukabilinde M .. ~· ı uiteleriyle birlikte Hukuk İtleri u. 
cin.si: Longoz ve Karplçe ormanları ve a- V. satın alma komısyonun.dan alınabılır. 1 Müdürlüg-üne müracaat t l • ·ı• 

1 l e kıl D ı t kl ·ı · k ••• b 1 e me erı 1 ... ıı kaları; diploma asıl veya musaddak su - = Yeni telefon numaralan = le bilir. 
retlerlyle sağlık ve doğnıluk kft.ğttları ve : : 4 - Tomrukların muhammen bedeli 

raz s, m v : emlrk8y tneada nahiye- . ste ı erın anunun. emrettıgı e celerle olunur. ( 8133) 
18112 si civarı. ıhale ıaatrnda komııyona C"elmeleri. 

Uc; kıta fotoğraf illDlk olmak Uzere bir : : 11 lira 56 kuruştur. 
istida ne 2~.12.940 tarihine kadar Vckı\le- : Sümerbank Umum Müciür- : 5 _ İstekliler yüzde 7,5 muv ıl·kat 

Hudut V'! sair evaatlan 28 parça tapu (8066) 18109 

senedinde muharrer bulunan yukarıda Ziraat m emuru ahııi'\cak 
timiz demiryollar ı~aat reisliğine mUra : lücfi;nden : : k · 1 

,_ ı.;u - pey a çesıy e 4. 12. 940 çarşa:nr:. ... gü- cins ve mevki ve muha nmen bedeli yazı-
lı orman ve arazının muhacirlere tevzi e- M. M. vekaleti Eski,ehir Ha~ırca çift-1 

caat e~;~~ !Uzumu na.o olunur 17760 E Bankamız telefon santral § nü saat 15 te Bolu'daki revir amirliği-
: numaralarınm 1 Birincikô.nun : ne müracaatları. i077) 18030 

dilen 963 dekarı hariç olmak üzere peıln liğin<le 150 lira ücretli ziraat memurlufu 
bedelle mtilklyeU satılığa çıkR.rılmııı ve münhaldir. Yük~ek ziraat tahsili gönnü, l 
22.11.940 tarihinden itibaren bir ay mtid- olanlar arasından, 10/12/94-0 tarihli salı 
detle ve kapalı zarf usullyle arttırmıya ıünü Ankarada yapılacak müsabaka imtiha
konulmuııtur. nı ile birisi tayin edilecektir. Talip olan-

Kereste alınacak : 1940 tarihinden itibaren aşa· ;: 
Nafia VekA.letinden : : ğıdaki numaralarla değiştirile· : 
6/12/940 Cuma ıünü uat 16 dı Ankara- : ceği ilan olunur. : 

da Nafia Vekaleti binası içinde malzeme : Eski Yeni : 
miidürlüğu odasında toplanan malzeme ek- E Numaralar Numaralar : 
ıiltme komisyonunda (2750) lira muham· : : 
ır.en bedelli 50 m3. elli metre mik5.p çıralı : 3437 3492 E 
çam kerestenin kapalı zarf usiılü ıle ekıilt. : 3438 3403 : 
rnesı yapılacaktır. Keresteler Çumrada su· : 3439 3494 : 
lama idaresi anbarında te11im edilecektir. : 3495 : 

Eksiltme şartr:amesi ve teferrliatı bedel-,: : 
ıiz olarak malzeme müdurlilğünden alına- : 3496 : 
bilir. 1 ~ 11111111111111111111111111111 il lll il il r 

Hususi, umumi fayton ve binek ot arabası 

sahiplerinin nazarı dikkatine 
Ankara Belediyesinden : 

Görülen lüzum üzerine husus!, umumi Fayton ve binek at araba

larında kullanılmakta olan numara pli.kalan yeni yaptırılan plaka

larla değiştirilecektir. Alakadarların 4. 12. 940 tarihine kadar Bele

diyemize müracaatla plakalarını değiştirmeleri. Değiştirmiyenler 

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

Satıhk köknar tomruğu 

Devlet 

Bolu 
Orman İşletmesi 

Revir Amirliğinden : 

A - İhale gUnll 23.12.940 pazartesi sa- ların tahadetname, sıhat raporu, hüanühal 
at 15 te yapılacaktır. üAiıdı ve filt askerlik vazifelerini ifa et-

B - Şartname 618 kuruı mukabilinde tiklerini ır;öıterir vesaikle M. M. vekileti 
vakıflar ldareslnt'!en alınır. veteriner h. dairesi riyasetine müracaat 

D - Muvakkat temlnl\t (7427) lira etmeleri. (8112) 18102 

1- Bolu - Karacasu deposunda is- <781 l<uru~tur. İsteklilerin 2490 No. ıu Gazyağı alınacak 
tifte mevcut 2309 adet muadili 1312 kanun mevzuatı mucibince teklif mektup- M. M. VekAletınden: 

\arını ihaleden bir saat evel Kırklareli 1 - 10 ton caz yağı pazarlıkla 1atın a-

ULU§ - 2ı. inci yıl. - No. 8938 

İmtiyaz sahibi 
lakender Artun 

Jmumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

951 M3. köknar tomrukları açık art - vakıflar ldarealndekl komisyona tevdi et- lınacaktır. Muhammen bedeli 2340 lira o-
tırma ile satılacaktır. meler! llAn oluntır. (8086) 10....... 1 k t .) · ,,.,..,,. up at teminat miktarı 3Sl liradır. Pa-

M.Uesseae MUdUrU : Naşıt ULUÔ 

ULUS Baarmevi A NKARA 

2- Tomrukların ayrıca baş kesnıe '=;i~~~~~~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~~İİİİİİİİİİ~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiİiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiİiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ payları mevcut ve kabukları soyut ~ 

muş olup hacim kabuksuz orta kutur y ENİ Sinemada HALK Sı'nemasında 
üzerinden hesaplanmıştır. Sus Sinemasında SOMER Sinemasında 

3- Tomruklara ait satış şartname:>i BugUn bu gece Buıiln Bu Gece 
Ankara orman umum müdürlüğiindıı: Svlng ve caz kahkaha ıenllk Milyonlara mal olmuı tılm BugUn bu gece 

ı t b 1 A k B 1 · .• musiki ve dana meıhur Ray ı tah Uo 

Bugün bu gece 

bUyUk yıldı:ııın. Uc; büyük 
.sinema kahramanının 

h!rlka filmi 

ve s an u , n ara, o u çevırge mu- nıa ve rip edilen bir şehir Şimdiye kadar misline rut-
d 

'da Ventura ve arkadqlarının 
ürlüğüklerinde ve Bolu devlet or- ıotırAkiyle Pompeinln son gilnleri ıanmamıı heyecan ve 

man işletmesi revir amirliğinde görü- Par!s del1likleri Türkçe sözlü helecanlar dolu 

lebilir. Oynıyanlar: Mona Goya Oynıyanıar: Marta Korda Tayyare postam GörUnmtyen canı 
4- Tomrukların muhammen bedeli Coco Aslan vıctor Varconl Garj Grant - Jean Artur. 

11 lira 56 kuruştur. Se• .. •lar·. 14,30 -16,"0 -18,30 Rlh B·_. Oynıyanlar: Glorla Stuart ...... " Seaıuılar: 14,30 - 16,30 • 18,30 ar "".elmes 
5-- İsteklilerin% 7,5 muvakkat pıoy gece 21 de sece 21 de Oynıyanlar: Mlchaeı Vhalen 

akçesi ile 6. 12. 940 cuma günU saat l S Pek yakında Saat 12,15 ucuz matine Seanslar: 14 _ 16 _ 18 gece Seanslar: 12,15 - H,30 -16,30 
de Bolu'daki revir llmirliğine müra BALALAYKA Herkesin kadını 20.30 da l8,30 gece 21 de 

~!!!!!~~!!'.!~--!!!'l!~~~~~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!~~J.:ca:a~tl~a~rı~.~(~11~1~8~7/~8~14~3~)~~~~18~1~19~~~~!!!~~~~~~!!!~!!!~~!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!~!!!~~!!!~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~ 
Senenin En Muazzam BAL A LAYKA Musiki Filmi NELSON EDDY 


