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• • • e g sının 

anzarası kar.anlık, 

aydınlık şehirleri ! .. 

t k ııehır, 
ds gaflet çark m di lerine ozcan ve özo. 
ca ını k pt ma nlyetiı:ı.cle degildlr. Ma • 
nevi ve m d i blitun varlıklann her gün, 
her gece g ze alınması icabeden daimi bir 
mücadele ve teyakkuz sayesinde ancak 
koru 'lbıl cegıne biıtlin samimiyetiyle t
n mı ır. 

l'i ta il hayata gözlerini yummuş o -
lan mılletlerin hemen hemen hepsinin ira
de za fmd n, g flet lizere yakalanmııı ol
m:ık yuzu den ölıluklcri manevi otopsi ne
tice de artık anlaşılm~ bulunuyor_, 

En mühlik du man, muharebe mey.dan
larında ar ı kar ıya gelinen değildir. İlk
önce b ı e ılmesi icabcden zorlu düşman, 
bozgomcu ruhların, dıi~m:ın emrindeki un
sur rm s'n i, s nsi c phe gerilerinde yap. 
tı lan t r p r faaliyetler arasında mil • 
ş e e ol ~r İntızarla geçecek her gQ. 
n'.ın, h•r ı tın Turkiye balkının babını 

nı, ir d 1ini kıracağını umanlar, 
"t rıhi " geldı l zaman ne kadar yanlış 
he p yuruttiı lerınin farkına vaı;acaklar

dır. 

Hiç şü he yok ki bugünkü harp kah • 
pcce yap l ktadır. Savaı kelimesinin zı. 
b ,Jerde tazeledı i mertlik hatıralarlyle 
hiç bır mı.i aıebeti kalmamıştır. On dört 
ay rberi tek a,.lanan usul ma!Oml .. İsti
la edılmesi ta rlan n me:nlcketln manevi-

Hü•eyin SAMI 
Urfa Mebusu 

mesine yardım eder. İçtimai bağlar zayıf
lamış olmaz, manevi kucaklaı;ma sayesin
de içtimai tesanüt artmış olur. 

Denilebilir ki, işsiz ve meşguliyetsiz 

geçecek boş saatler insana kötü öğütler 

verir_ Bu mütalea dogrudur. Fakat "çalı
şarak vakit geçirmek" daima elimizdedir. 
Fikir mes:ıisi tarzında olsun, ev sanayll
nin muhtelif şekillerin.deki teşkiUitlanmrş 

çalışmalnr olsun, büyük ve müessir bir 
kuveı ve teselli kaynağıdır. Propaganda 
muharebesi devam ederken manevi siha
timizi anca;k çalışmak suretiyle muhafaza 
edebiliriz. Harp tehlikesine kendimizi o 
derece alıştırmalıyız ki bu vaziyet tabii 
fnaliyetimh:e sekte vermesin •. Tarih bo • 
yunca nice çetin imtihanlar vermiş, gör • 
müs, geçirmiş bir milletin umumi olduğu 
kadar hususi hayatı da duraklıyamaz. Ha
yatiyetimir.i en son hadlerine kadar kulla
narak çalıpnak mecburiyetindeyiz. Harp 
tehlikes\nin icabettirdiği şartlar içinde 
yaşamak demek, kabuğuna çekilip tevek -
kül içinde, her türlü teşebbüs ve hareket
ten çekinerek gayesiz, manasız bir ömllr 
sürmek demek değildir. 

Harp tehlikesi ı;artları içindeki yaşayısı. 
sönük, yarı ölü bir hayat demek dcğiLd:r. 
Umumi hayatımrzda olduğu gibi hususi ha
yatrmızda da en faal ve canlı temposu ile 
devam edecektir. 

Küçük ve süfli hisleriyle, marad lhti
raslariyle baş başa kalınca, oyuna, kuma
ra, içkiye, sefahata bütün mevcudiyet.lcri
ni kayrt&rz, ,artsız kaptırmış mahdut adam
lar bulunabilir. Fakat mlişterek kalbı hu
dut boylarını bekliyen ordularının kalbi 
ile birlikte çarpan milyonluk bir ııehirde 

bu gibllcrinln var.iyeti, muhteşem ve t e -
miz bir bahçenin bir kenarında.ki gübre 
yığınına komnuş kara sineklerden farklı 
değildir. Şurası muhakkaktır ki, İstanbul, 
lisamhalile, mücadeleye hazır oldu~nu 
ifade ediyor. Kati kararını vermiş olanla
ra nasip olabilen azimli ve vakarlı bir sil
kiln içinde yaşıyor. lstanbul'da, vataıı.da1-
lar arasında, tcsanUt, itimat, şefkat, mu • 
habbct havası esiyor. Ba.krşlarda kardeş. 

lik sevgisinin sıcaklığı seziliyor. Yapma
cık, özenti, gösteriıı nevinden olan içtimai 
farklar gittikçe silinmektedir. 

Son defa ayrrlrrken, letanbul'un karan
lık ııükllnetindc gölgeli profilinde sarsıl • 
maz bir millt azim ve iradenin gizli oldu
ğuna iman ettim. 

Battdaki bu güzel tlirk eehrinin, irfan 
ve kültlir merkez!mizln ufuklarını, mevsim 
icabı, kara bulutlar kaplıyabilir. Fakat is
tikbalini hiç bir tehlike karartamaz. İs • 
tanbul'un karayeli bu yrl dü~manlarımız 

için simsiyah esecektir! .•• 

Okuyucu mekf uplan 

ASKE RLERİMİZ iÇİN 
Bir okuyucumuzdan ııu mektubu aldık: 
"Şu karıııık gtlnlerde sevglll yurdumu· 

zun aşılmaz huduUarını bckllyen kahra
man crlcrtmtze yapılmakta olan değerli 

yardımlara 111'1.ve olmak Uzere dU§llndUğtlm 
btr meselenin tarafınızdan bütün yurtta§· 
!anma duyurulması rieaslyle bu mektubu· 
mu yazıyorum. 

"On sekiz milyona varan nüfusumuzun, 
zannedersem, gtlnlUk sigara leUhllkl &§a· 
ğı yukan bir milyon.Pakete baliğ olmakta. 
Her pakette çıkan yirmi sigaranın bir tane 
sini askerlerimize hediye olarak • lnhlsıı.r 
ldnrelerl tarafından aynlırııll günde alet· 
tahmin bir mtıyon, ayda otuz milyon slga· 
ra eder ki, bu da tamamen olmruıa dahi 

kısmen bir yardım sayılır ve yirmi yerine 
on dokuz sigara alan yurttqlarımız da 

hlsscdlllr derece mutazarrır olmamııı o-
tur.,, 

ULUS 

Tasarruf ve yerlimah ~arp ve zafer anlamh kelimeler Türk Ha 
haftasına hazırhk 

12 ilkkanunda Halkevinde Başve 
kilimizin bir nutkiyle açılacak olan 
on birinci tasarruf ve yerli mallar 
haftası dolayısiyle Dahiliye vekaleti 
vilayetlere bir tamim yapmıştır. Ve • 
kalet bu tamiminde vilayetlerin tasar· 
ruf ve yerli mallar haftasına 1§.yik ol· 
duğu ehemiyetin verilmesini bildir -
miştir. Diğer taraftan Maarif vekale
ti de blitiln maarif teşkilatına bir ta
mim yapını§, mekteplerde yapılacak 
tören ile haftanın maksat ve mahiyetf· 
nin talebeye anlatılmasını bildirmiş • 
tir. 

Işık karartma 
işi hakkında 

i LA N 
Sayın Ankara Halkının nazarı dilclcatlne 

Ankara Valiliğinden : 
21 İkinciteşrin 940 dan itibaren sa

yın Ankara halkının pasif korunma 
tedbirlerinin icabettirdiğı hazırlıkları 
yapmakta oldukları göı ülınekte<lir. 

Ancak ışıkların maksadı temin edecek 
şekilde maskelenmediği ve bu yüzd::n 
:ziya huzmelerinin harice sızdığı ve 
bazı binalarda da iç tenviratına mah · 
sus lambaların hariçten' göriıldüğü t·!S· 

bit edilmiştir. Bu ay sonuna kadar lil
zumlu bütün tertibatın ikmal eclilmi~ 
bulunması zaruridir. 

1. 12. 940 dan itibaren um11.ni kont
rola başlanacağından hiçbir binadan 
harice ışık sızmıyacak şekilde iç ve •hş 
tenvirata mahsus bütlin ziya tertibatı
nın o zamana kadar maskelenmi' ol • 
mıısına azami itina gösterilmesi lilzu
mu tekrar ilan olunur. 

Ampul ve pil için 
fiyatlar ,.. ,.. " 

azam ı 

tesbit olundu 
Ankara Fiyat Mürakebe Ko. 

miıyonu Reiıliğinden : 

3 No.lu ilin 
29 Numaraları Milli Korunma Ka • 

rarnamesinin 3 UncU maddesinin (a) 
fıkrası hükümlerine müsteniden pasif 
korunma tedbirlerinin icabettirdiğ. 
malzemenin perakende olarak azami 
satış fiyatları aşağıda gösterildiği veç
hile tesbit edilmiştir : 

1- Ampuller : 
A- Sureti mahausada fabrikasınca 

pasif korunma işlerinde kullanılmak 
üzere imal edilmiş mavi renkli (Tungs 
ram) marka 25 vatlık ampullerin be -
heri 70 kuru§. 

B- 3 Lümenlik emaye hamurdan 
mamul siyah renkli ampullerin beheri 
90 kurug. 

2- Cep Fenerlerine mahsus Pillet : 
A- Yassı pillerin beheri 25 kuru,. 
B- Yuvarlak ufak boy pillerin be-

heri 12,5 kuruş. 

Yuvarlak orta boy pillerin beheri 

15 kurut. 

Yuvarlak büyük boy pillerin beheri 
22,5 kuruş. 

Aleni teşekkür 
21. XI. 940 perıembe günü 1.zmit'te 

ölen sevgili annemiz eski Çankırı meb 
usu Hatice Özgener'in verdiği acıya 
mektup ve telgrafla iştirak etmek Iüt
funda bulunan akraba ve dostlarımıza 
ailem namına teşekkürler ederim. 

Kızı : Zeynep Bakan 4735 

--....................... ..,..__....._ __ ................... ...-....... __.~-----~-----~-------~~ ......... 

HARP 
Dün aldığımız haberlere göre l 

Yazan : Naim ONAT lıh&n köylüleri Tur..ı:: h..ı a K-.ı•t;. 
Birine! yazımda harp ve zafer anlatan de hırsızlık ve çapulculuk etmek demek- na 133, Mut halkı z::ı l ve Sali 

kelimelerin (el, kol, pençe ve tırnak) adla· tir. zasına bbağ.~ı b~zı ~~rıc; h..ıl':ı <l..ı 
rından alındığını ve bu adların dünya dil· Arapça gibi öbür semltık dlllnrde de he- lira .t: crru ey emı., er ır. . , 
lerlnde çok yaygın ve ortaklık olduğunu men hemen aynı fonetik' ve anlamla söy- Dıger taraftan •. ~ : 1 .:ıa ı .. 1 ~. 
söylemtııtım. Bu yazımda da bize yabancı ıenı:-n kelimelerin menşei hakkında Acar- 'ı zıh İstanbul tütim .. tıc ret .m ı 
bir dlllien geldiği sanılan (harp) kelime- yan'ın etimoloji sözlUgilndekl dUısUncele· leri de yıllık teahhut .ve tc JC l 
sini bu bakımdan lncelemlye çalıtacağım. ı rlyle Berneker'ln İslav etimoloji sözHlği.ln- rctiyle kurum:ı tcberru!crd~ '1 

TUrk dil grupunda olduğu gibi semitık de 1sıavcada grebo : almak, kapmak, alıp muşlardır. t .. 
ve Hlndo A:vrupal dlllerde ortada de""lqlk göllirmek. kazımak, tırmalamak anlamın- Beşer yüz lirası yıllık te " t 

• 
0 

" F ı k . 1 ~ .. ~ '1 ' vokallerde söylenen (k-r h-r g-r, :x·r) dakl blrleııik kökle llglll Avestada grab : mak üzere e emen • tu u " 
maddelerine bağlı kellmet;rden° bir çoğu- pençelemek, yakalamak ve yUksek alman- keti, ~titha.~ Neı1?:li.'. He~m.:_n Sp ~c~ 
nun, ortaklık olarak, el, kol, pençe, avuç, cada gra.b : kapmak, yakalamak gibi bir şürekı.sı, turk tutı:n lı rıı ,e_t ş 1 

bacak, kanat ... gibi anlamlarda ve birbiri- çok e~ıert bulunan kelimeler hakkındaki iki bin beşer yüz lıra, S'.lbrı v6 

• 

nln yerinde kullanıldığını görUyonız (1 ). !!kirleri bu ortaklık kelimenin öz kayna- Tüten, Hasan Kobluca, Ko tant n 
Bunlardan yalnız türkçe birkaç örnek gös- ğına bizi götllremlyor. denko ikişer bin lira, Abdi Fuat 
terellm. Altayca : kar, karı (2), karu : Farsçada glrif.lcn: tutmak, yll1mlamak, kev limitet şirketi ile Umberto P 
kol, karag : kol, dirsek, karsak : pençe- sUngUlemek kelimesi gibi !ramnzcn grlf· lizio hin beşer yüz lira vermişler 
Radlott. Yakutça : Hara, Harı : kol de- ter ve gene bu dilde esld bir kcllme olup Ali ağa Zede Raif ve şüreklisı 40. 
mektır .• Pekarskly • / Pckartıkly, bu ke· Yakut fonetiğiyle söylenilen Harper : ya- rıllık teahhüt olmak üzere 1400 1 
llmelerl yukarıda geçen kelimelerden bir knlamak, pençelemck sözU dolayıslyle skender Mehmet Dramalı 300 ı.i 
kmnlyle kal'§ılaetırırken bunların buryat- Btoch, Kluge, Welgand ve Mcmet ile Wnl- lık teahhüt olarak 810, Tahir Kav 
ça gar : el, mogolca gar : el, avuç keli· de-Pnkorny etimoloji ııllzlllğ!lnUn birbiri- da 200 ü yıllık teahhüt olmak üz 
melerlyle de ortaklıı:-ım göstcrmektedlr. nl tutmıxan sözlerini burada sayıp dök- 700 lira vermişlerdir. Gene İstan 
Kalmukçada da gene gar : el demcktir. / mek istemiyorum. tütün ticaret müesseselerinden Gi 
BUtUn dil gruplarında gene aynı fonetik· Dizim bug{ln birçok lehçetertmtzde ol· Tobako ile yerli tütünler anonim § 
le : kavga, hUcum, yağma, vurma, öldür- duğu gibi et ve kol ile ilgisi apaçıkça gö- keti doğrudan doğruya teberru olar 
me, kuvet, galebe, sllO.h ... anlamlarına ge- rUnen veya kolayca ımlaşılııbtlen bu keli· ikişer bin, 13aker miiesscsesi tütün 
len kellmclere de rastlıyoruz ki sUtunıar nıelerln menşei Bloch'un da dedi~ gibi, besi de aynı suretle teberrli olar 
dolduracak kadar çoktur (3). Bunlardan yabancı dillerde karanlık kalmakta ve bu 1700 lira vermişlerdir. 
türkçemlzde sayılnmıyacnk kadar çok ör- yolda. kestirme ve aydın bir flltlr ileri sU- Aldığımız bir habere göre de 
neklerinden bir kaçını yazalım : rUlmemektedlr. va kurumuna yapılmakta olan yar 

Karıs, karı~. kcrle, kerJo : kavga, vuru§- Bizce ana kaynnğı bt>lll olan (harp) kc- dımları esaslı bir surette idame iç 
ına, nizağ; kırıs : kavga, kıtal • Radlott • llmcstnln yanında arapçada bir de (Har- İstanbul ticari müessese ve birlikle 
karşı : iki hükUmdar nrnsında barışsızlık be) ıııözUnll görllrUz ki bir.deki kargı ve ç,alışmalarına devam etmektedirl 
ve harp hali 2. 79, 1 - 85:> ·Divanı LQgat- karha : olta kellmel"rimlzln aynıdır. Yu- Bu arada manifatura tilccarları ken 
yakutça : Harıa : kavga, vuruoma; llnrı: kanda karı ve karağ : kol ile kargı keli- birliklerinde toplantı yaparak sek 
dolandırma, aldatma; Hnrgı : müdafaa - me~l:ı: nasıl kök,.e ortnksa, arnpc:ıda Harb kişilik bir komite teşkil etmiş ve fa 
Pekarskly •. ve :Harl1e de böyledir. Jiyete başlamışlardır. (a. 

Du m!Ballerln yukarıda gösterdiğim el- Arap ııöz!Ultlerl (Harbe) yl {elle) keli· 
kol anlamın<laki' Kar-Harı blrlc§lk kökle- mtalyle lzab ederler. Arapçada (elle) de 
rlnden çıkmııı bulunduklarında oUphe yok· kargı anlıımında bir ismi cemldlr ki gene 
tur; nitekim çuvaşlarda, buglin, al-ala ııe- bu dllclc sayısız kelimelere kaynak olan 
klllerlnde kullanılan \ctı den de ayoıyle fel) kellm~mfıo:den ahnmıo ve aynı zaman· 
karıs gllıi alta : kavga, nlzağ; en eski kay- da : koğmak, kargılamak yerinde de kul· 
naklarda bulunılu~u gibi orhon yazıtların- lanılmıııtır. 

da da geçen l<arağ, karak, çuvnşça horak {El) kellmemlz gibi el-kol anlamındaki 
gibi alak : yağma, isyan kelimeleri de çık- Kar-Harı köklerine bağlı ve TUrk grame
mııtır. -Hadlott- rine gllre ürcmlı ve eklenmlo birçok kell-

Dünya dıllerlne karnak olan tUrkçemız- melerlmlr.tn de (Harp) glbl, gene bu dil· 
dcıı, yalnız köklerimizin değil, uzun asır- de, aynıyle, alınarak tasrif ve tasıı.rrut 

lar kendi gramer ve karakterine göre it· edllmlı sayısız eııleri ve benzerleri vardır. 
lenmtı ve eklenmtı TUrk kelimelerinin tas- Bunlardan bir iki örnek daha göstermeyi 
rlf edilmlo blr §eklinden geliştiği, artık faydasız görmüyorum : 
apaçık meydana çıkan arap dlllnde, bq- Karı- : elle toplamak - Verbltskly • -
kaları gibi, bu kelimelerin de ıı.ynı fonetik ıı.rApça Kary : toplamak. 
ve a.nlamda dtle mal edllmlo olduğunu gö- Karam : aç gözlU - Verbltskly - arapça 
rUrUz. Knrm : aç gllzlll olmak. 
Anlamları yukarıda g6sterllen türkçe Karmaımak : karma karıııık olmak = 

kellmelerlmlzle arapçalarını karıılll§tıra- nrapça Karma§a : bo:ı:mak, karı§tırmak, 

hm : Karmaş : karıoık halk. 
Türkçe Karıs, karıı - arapça kare : Yakutça Harıs : konımak, muhafo.:ı:a et-

tırnaklarını aaplamak, Kars : elleriyle mek, Harısta. : (hlrruıet) etmek, harlsllk 
aıkmak, kans-a/!111 halinde/ : barıgsızlık, ve hasislik göstermek = arnpça Harz, 
mUnafcret hatlndııı bulunmıık: kart : cenk- Hare : aakıamak, korumak../harts ke.llmesl 
te birbirine karıııp sUnglllerl karıı, mu- de yukarıda geçen karam gibi gene elty!e 
ruş tokuşturmak • Kamus tereUmesl - toplayıp 881,1amak anlamında bu kelime· 

Türkçe alıe - arapça els : hak81zhk, hl- den alınmıııtır/. 
yanet; ales : sUrekll savaş t\las-a/!111 ha· 
llnde, UçlU kökU yoktur/ : uruııma, döğlla-
me. 

TUrkçe alak - arapça atak : dUımanhk, 
alk : darılma, çatma. 

TUrkçe karak, karağ - arapça gAra 
(h) : garet, yağma, kara' : evde, barkta 
bir ıey kalmamıık, hanümanı sönmek, ok 
yarıııında galip gelmek, kark : hlleklu'hk, 
haksızlık ( 4). 
Şimdi yazımızın asıl mevzuu olan 

(harp) kelimesine gelelim 
(Harp) kelimesi de gene d111mlzde Kar· 

Harı költlcrlne dayanan Altayca (Karba-ı. 
Verbltskly- 130 Ys.kutça (Harba-) ·Peka
rsklY- 3350- dan ahnmıııtır ki : bir ıeyl el
le yalmlamnk, toplamak, kapmak, gasbet· 
mek demektir (51. 

Gene dilimizde Karva-, Karta, karma : 
yağma ıeklllerinde de görUlen -Divanı LO· 
gat 3·211>, 1·362 fiil köklerinden de ilgili 
anlamlarda Hart <Hı). ile : meyve kopar
mak, toplamak, garf : ıuyu avuçlamak, 
garv : iyice kavramak, kaplamak, karv : 
kargılamak, kart : azgınlık göstermek, or• 
talığı kırıp geçirmek gibi bir çok !!iller 
çıkmıııtır. 

bte araplarca Harab-a, Hllrtb·a ve HA· 
raba-a ıek!llerlnde taarlt ve tasarruf edi
len (harp) kelimesi bunların içinde Ya
kut fonetiğiyle alınan bir kelimedir ki a
rapçada da uıl anlamı : birinin malını 
kapmak, yağma ve çapulculuk etmek de
mektir; nasıl ki harap etmek anlamına da 
gelen ve (Hı) ile eöylenllen Harab·a fllll 

Harbasa : haris, hodgtun • yakalamak, 
toplamak = arapça Hnrbasa : ne varsa 
alıp götürmek, apartmak, Bftrmak. 
Şu kıııa karıııl114tırma, bize (Harb) keli· 

mealnln tUrkçemh:de kökleri belli olan 
(HarbA-Kıı.rba) kelimelerimizle nasıl 1!gl
ll olduğunu göstereblllr. 

Gene bu izahattan anl~ılablllr ki 
(Harb) in en e.<ıkt anlamı : el ve pençe ile 
birbirinin elindekini alıp kapmaktır. Bu 
I§, tablatlyte, söğllşmeyl, kavgayı, çarpıı
mayı, vurup öldllrmeyl ve bunlar için ge
reken tedbir ve Aletleri de doğurduğundan 
bu kökten türemiş :Celimeler, ı;it gide o 
anlamlarda dn kullanılır olmuştur; nite
kim yulcanda kol, kuvet, yağ"1Jla, dolan· 
dırma anlamlarında her iki dilde de ay • 
nıyle kullanıldığını gördUgilmllz karağ ve 
Hornk kellnııılerimlzle beraber rrene tUrk
çemlzln tllrlU lchı;elerlnıle kırık, kırnğ', öl· 
dllrme, yok etme, korağ : zarar, zlynn • 
Radloff • Karga : kll!Ur, tel'in; Kargı : 
süngü, yakutça Hnraha : siper, vahşi hay· 
vanlardan korunml\ vruııtası ... gibi kelime· 
terimize karıı gt'ne arapçada karh : yara
lamak, kar' : döğmek, stlğmek: (Hı) ile 
Hark : gizlice sUngUlemek ·Akrab-ul-me· 
varld· : Hl\rk : boynunu vurmak, Kıra' ""' 
çarpı11mak. gırt\' • eUre1tll ıavaı, hueıımet/ 
tllllerl gl\ra, Klu'aıı, &ekllndedlr.7 Karıye : 
kargı ve kılıcın keskin tara!ı, Karna : 
kalkan, siper gibi anlamca genlelemtı tür
ın kelimelere raetlıyonız. 

Gelecek yazımda Kavga kelimesini ince-

Belediyeler tarihi 

hamamları satın 

olacaklar 
Dahiliye Vekaieti, şehir ve kasa 

larımızcta tarihi ve inşat kıymeti ola 
hamamların belediyelerce satın alın 
masına karar vermiştir. Vekfilet evin 
de hamamı bulunmıyan halkımızın b 
hamamlaı:da yıkanmak ihtiyacını bil 
hassa göz önünde bulundurmakta, t 
miz, sıhi, soyunma, soğukluk, yıkan .. 
ma ve terleme mahalleri gibi girerken 
çıkarken vücut üzerinde tedrici tesir
lere müsait hamamlara rağbetin arta
cağını yaptığı bir tamimde tebarüz et
tirmektedir. 

1941 Döviz bütçesi 

Maliye Vekftleti, her eene takvim 
yılı itibariyle hazırlanmakta olan dö
viz bütçesi hazırlıklarına başlamıştır. 
Vekalet alflkah dairelerden 1941 tak· 
vim yılı döviz ihtiyaçlarını 6ormuş • 
tur. 

CAGRI ... 

X Divanı Muhasebat Encümeni 29/ 
xı/1940 cuma günü (10) da toplana • 
caktır. 

X Adliye Encümeni 28/xı/1940 bu
gün saat 10 buçukta toplanacaktır. 

X Arzuhal Encümeni 
14.30 da toplanacaktır. 

bugün saat 

X Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve tcaddülüne dair olan 3656 
sayılı kanuna ek kanun layihasını mü
zakere eden encümen bugün saat 9,5 
da toplanacaktır. 

(1) Ba ·ınız: Walde. Pokorny. 1. 488, 
zfenguistic survcy ol indiy:ı - 52, Marr 
volgoda çuvıış Ysfesilcri - 342. 
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(2) Karı kelimesi Divanda hem kol hem 
karış anlamında gösterilmektedir. 3/168 
"ne haddine/,. yerinde lrullanılsn "alnım 
ksrışl11rıml,. sozü bazu ve pençenin savaş
taki yerini bugün dahi y2şafıın bir deyim
dir. Eskı çaflard:ı birini öldüren veya bir 
hayv11n avlıyan, l'lı'nin resmıni boya veya 
zamanla ya onlllrın üzerine vtya başka bir 
yere çıkarırdı. Hasma karşı el, karış /ıs

/inde açılarak gösterilirdi. I:bert'in Jual
leıkon sö Jüjiınde el maddesine bakınız. 

an old.ı.,unu yazmış-

e,. s'nin diğer şe • 
·end )erine maletmek 

Gene Promete'ye dair 

Y unan harbi ve harp başladık -
tan sonra Romada söylenen 

dehşetli bir nutuk dolayısiyle Pro· 
mete efsanesini hatırlamı.'i, ona da· 
ir bir fıkra yazmıştım. 

Efsaneyi tamamlamamıştım. Bir 
dostum dün, belki de, hikayeyi kas
den yarım bıraktığımı anlamadığı 
için olacak : 

- Efsaneyi tamamlamamışsın, 
dedi: Tanrılar tanrısı Jüpiter, ça
murdan yarattığı insana can vere • 
bilmek için gökten ateş çalan Pro
nıete'yi Kaf dağında kayalara mıh
lattıktan sonra kendisine bir akba· 
ba musallat etmişti. ciğerini yesin 
cliye ... Buraya kadarını sen de yaz
mışsın. Dahası var: Promete'de öl
mez bir tanrı idi. Akbaba, orada ci
jfcrini yemesine rağmen ölmiyecek
ti: yaşıyacaktı. Bu sebeple Herkül 
onıı oradan kurtardı. 

Dostuma : 
- Efsanenin tamamını biliyor • 

dum, mahsus yazmadım, dedim; 
çünkü zamane Promete'sinin cı"ğeri
ni yiyeceğini söyliycn bir akbaba 

değil, karagömlekli bir zimsmdar
dır. Sonra Kal dağında değil, Pin -
dus dağlarında geçen efsane değil, 
hakikatin Promete'lerine hiç bir ga· 
ga değmedi. Onların savleti karıı
sında Fransız hezimeti üzerine ko· 
Tayca konmak i.<ıtiyen zamane skba· 
baları o dağ senin, bu dağ benim 
kaçmaktadırlar. 

Yunanlıların yardımına koşan 

llerkül de yoktur, denemez, fakat 
bana kalırsa onların en büyük Her· 
kül'ü kendi göğüslerindeki hüriyet , 
istikl§l ve vatan aşkıdır. 

Efsaneler Promete'sinin gökler • 
den çaldığı ateş, bir tek insana can 
vermişti. Hakikat Promete'lerinin 
ı:önüllerinde buldukları mukaddes 
ateş ise bir milleti, bir Dikeyi ve 
bir d§vayı yaşatmak kudretinde -
dir. 

Fener l 

Ankara'nın meşhur ve sevimli bir 
kör hafuı vardır. Bu adam, cadde • 
/erde dolaşır ve Milli Piyango bi • 
Jetleri ıstar. 

Dün birisi, bu hafızın elinde bir 
elektrik feneriyle yürüdüğünü söy· 
lüyor ve : 

- Acaba, neden buna lüzum gör· 
müş? diyordu. 

Bu vesile ile eski bir hikayeyi ha
tırladım : 

Bir fmayı gece elinde fenerle 
dolaşır görüp sormuşlar : 

- Ayol, buna neden lüzum gör -
dün l 

Ama cevap vermiş: 
- Feneri kendim için değil, tıi • 

zin gibi gözü açık olanlar için ta
şıyorum, karanlıkta beni göresiniz 
de çarpmıyasınız diye ... 

Bizim hafız da belki o maksatla 

elektrik feneri almıya lüzum gör • 
müştür I 

**• 
Memur gibi! 

Uzunca bir müddet iş balamamı§, 
kadro haricinde kalmış birisi diyor· 
du ki : 

- Bir zamanlar "dairemizde 
münhal kalmamıştır: onun için na· 
file yere müracaatta bulunu/mama· 
sı,, sözünü o kadar çok dinlemiş ve 
okumuştum ki sormayın. 
Şimdi gazetelerde "üçlü pakt kad

rosu dolmuştur; artık kimse alın • 
mıyacak,, yollu bir haber okuyunca 
yukarıki cevap veya il§nı hatırla • 
maktan kendimi alamadım. Yalnız 
arada bir fark var: Bu cevap eski • 
den iş arıyan memurlara verilirdi, 
şimdi devletlere veriliyor. 

Bir başkası söze karıştı : 
- Bence aıada büyük bir fark 

yok, dedi, üçlü pakta da devletler 
birer memur gibi alınır I 

T.J. 

(J) Waldc - Pokorny. 1. 462 -, L'origine 
des L:ıngues. 11. 12J • 29. 

(4) El, kapıp çıılan bıı uzuv olduğu için 
harbin esas anlamı ol ın hıyle, dol ıı 'ır

ma, alılatma ... yerine de alınmış cır; bun
dan dolayı yukarıda gostcrdı ım Yaku•ça 
hem kol, hem de ld tma den J: olan l!a
rı gibi al : hiyle, ( ııldtım ) : ald t r.ııı da el 
ve alıp kıı11ma fikirl<"rinden do muştur. 
Arapça kark gll1i Hrırk ve K rh'ın h ksız

lılc, hiyle ve dola11dırm'I aııl mın.ı tir: 1'İ 

de gene bundandır. B•ırrf n b çk r ru; 1s 
aldatma yerinde kulfon•I n 'lt · a' •., • i/
limiz - efot-c nht-a, l'<' 1 t t 11 r • n 
geldiğı sanılan ahtt- f •il ri ' p : l >t· 

malc, dolllndırm.,k lı ri ·n h I '· ı •• k, 
eksik vermek snlaml rımıd r. Tı ~Y'" ' ve 
ıırapçada kavga, rıiznğ yrrınde kpll •ı••'>n 
Karış ıı= lcarş keliml'lrrinın v:ımnd :ır P· 
ça Harş'da biyle ve bııda d melttir. 

(S) Gene Ytıkutçada el = al ill' ilrili 
(alıp) da : aldatma, hiyll' kurmı ve ira
nc: dl'mek olııp arsppda da ( cfh ı : y l
ma için gizlice ve kıırn zlık/ tedbır nlma 
demektir. Yakutçııda Harb/i.'dan grlen llar
ban gibi alban da : elll' S'lrılma, yakal:ır.ıa, 
cebren alma anlamınadır. 
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1 ngiltere'nin teminatı 

Bulgaristan'ı üçlü pakta iltihak 
tıltirerek harbe sürüklemek yolun
daki mihver te§ebbüsünün herhal· 
ele şimdilik büyük engeller ile kar
§ılaştığı görülmektedir. Almanya, 
h~.ni nizama ve üçlü pakta iltihakı, 
basit bir iış gibi. göstererek Bulga
l'istan'ı avlamıya çalışmıştı. Alınan 
~azetelerinin yazdıklarına bakıla
cak olursa, üçlü pakta iJtih:ık et
tnekle bir devlet, harbe iştira.k et
llıek teahhüdü altına ginni§ bulun
l'tıuyor. Yeni nizam taraftarlığı 
blağnevi bir cepheden ibarettir. 
Böyle olsa bile, milletlerin istiklal 
hakkını inkar eden bir nizama itti
rcUcteki mahzur meydandadır. Av
rupa milletleri, uğrunda bir asır
danberi kan akıttıkları istiklalle
rinden kendilerini neden mahrum 
etsinler? Fakat yeni nizam taraftar
lığı ve üçlü pakt, bundan daha ŞÜ• 
llıullü bir manaya delalet eder. Ve 
J>akta ittirak eden devletleri, Al
llıanya'nın aleti vaziyet~nde lngil
tere'ye karşı harbe sürükler. Bu
~un böyle olduğunu anlamak için 
ıştirak edenleri muayyen teahhüt
lerle bağlıyan üçlü paktın metni
.tıi okumak kafidir. 

Bu sebepledir ki Bulgari&tan ta· 
l'afından verilen kararın isabetli 
olduğunu aöylemekte bir an için 
lcreddüd~ dÜ§mek ca)z değildir. 
llulgarlarm bu kararı vermelerin -
de Sovyetler Birliğinin ne derece· 
de amil olduğu ma!ı'.im değildir. 
l'asa ajansmm neşriyatiyle tebarüz 
eden Sovyet ala.kasının ve Sovyet -
ler Birliği Hariciye Komiserliği u
llıumi kntibi Sobolef tarafından 
bulgar devlet adam.lariyle yapılan 
ırörüşmelerin müessir olup olmadı· 
ğı kati olarak &Öylenemez. Şu mu· 
hakkaktır ki Bulgaristan ötedenbe
ri, ruslarm pek ziyade hassas ol· 
dukları bir mıntakadır. Eski Avus
turya imparatorluğu ile Çarlık Rus
:Yası araaındaki dostluk Bulgaris
tan'da karaya çarpmıştı. Cerm.enli· 
ği temsil eden Avusturya ile 
Slavlığın hamisi olan Çarlık Rus· 
Yaaı arasındaki menfaatler her ta• 
l'afta telif edildiği halde on doku· 
zuncu asrın sonlarına doğru Bul -
g"a.ristan'da müsademeye başlayın• 
ca, Çarlık Rusyası Avwturyatyı 
terkcderek garbe Fransa'ya doğru 
ternayül elmi§tİ. Diğer taraftan 
bulgarların da Çarlık olsun, Sovyet 
olsun, Rusya'ya karıı derin sempa
ti ile bağlı bulunduklarma fÜphe 
l'oktur. 

Bu vesile ile İngiltere tarafın
dan Bulgaristnn'a verilen aleni te
minat da tam vaktinde yeti~.ştir. 
llu teminatm mahiyeti İngiliz bari· 
ciye müste§arı tarafından Avam 
k.amarasmda §Öyle ifade edilmi§ -
tir: 

" Bulgaristan'm, lngiltere'nin 
düşmanlarma katılmaması veya 
aktif veya pasif surette yardım et· 
memesi ve yahut fngiltere'nin müt
tefiklerme hücum eylememesi §ar
tiyle, fngiltere'nin vazn İmza ola
rak i~tira.k edeceği muhtemel her· 
hangi bir sulh tanziminde, Bulga
tistan'ın tamamiyet ve istiklaline 
tam hürmet edilmesini temin için 
elden geleni yapmak İngiliz hükü· 
metinin niyctlerindendir." 

Bu garanti formülünün ince ve 
derin düşünüldükten sonra tertip 
edildiğini anlamak için hariciye 
nıüsteıan tarafından söylenen söz
leri dikkatle okwnak kafidir. ln
giltere'nin verdiği teminat, hadise· 
lerin gösterdiği gibi mihver dev
letleri tarafından verilen teminata 
benzemez. lnıı-ilizler teminat ver
ınekte çok ihtiyatlı davranırlar. 
Fakat bir defa btı. teminatı verdik
ten sonra ona &adrk ~almak için 
hiç bir fedakarhktan çekinmezler. 
Unutulmamalrdır ki İngiltcre"yi bu 
tnüthiş mücadeleye sevkeden se
bep, Polonya'ya verdikleri teminat
tır. Eğer bu teminatın icabatrru 
yapmal<tan çekinmiı olsalardı, bel
ki de 1939 harbi çıkmazdı. Fakat 
ondan sonra lngiltere mihver dev· 
letleri gibi, kimsenin itjmat edemi
yeceği bir devlet vaziyetine düıer
di. Tarih de göstermiştir ki fngil
tere'nin sözü, lngiltere'nin senedi 
demektir. 

Eğer hu harbin neticesinde hak· 
tllZ muameleye maruz kalacakları 
hakkında bulgarlarda en ufak bir 
endi§e varsa, bu teminattan sonra 
artık bu endİ§e de bertaraf edilmiı 
olmalıdır. Hariciye müsteşarının 
sözlerinden de anlaşılacağı Üzere, 
İngiliz garantisi, Romanya'dan alı· 
nnn Dobrucn'yı da şamildir. Bulga
ristan'ın Dobruca üzerindeki hak
ları esasen çoktan tanınmıştı. Ve 
Romanya bu memleketi bulgarlara 
kendi arzusiyle terkettikten sonra 
nrtık bu hnkkı kimse münaka~a e
n<"mcz. HRkikat bu merkezde ol
ma da beraber, mihver devletleri
nin Ilulgariatan'ı kendi taraflarına 
k :..zanmak için çevirdikleri entrika 
1 '\Y!Hs•mln belki de Dobruca ve ya
hut da bulr,ar vatanının ~u veya bu 
p"l!'Çası hakkın:,da bazı bulgarların 
zihin) erinde şüphe belirebilirdi. ln
gilizJerin temini\ tı her türlü ;,üphe
yi iıızle etmİ:} o!malıdır. 

Bulgaristan mülki tamamlığm
dan ve istildalinden emin olduktan 
a<>nra 1915 senesinde olduğu gibi, 
maceraya atılıp da mihver politi
kasına alet olmaktan hiç bir şey 
kazanamaz. Bilakis birçok şeyler 

1 (inde yeni bir Japon 
taarruzu baıladı · 
Japon kıtalarının 

i 1 erlediği bildiriliyor 
Tokyo; 27. a.a. - Neşrolunan res

mi bir japon tebliği, !şang'ın şimaJi -
ışarkisinde 250 kilometrelik bir cephe 
Uzerinde yeni blr japon taarruzunun 
başladığını bildirmektedir. 

Bu resmi tebliğe göre, japon kıtaatı 
Yangtse nehrinin kolu olan Han ırma· 
ğının iki sahili boyunca büyük Çin 
kuvetlerini mağlfip ettikten sonra iler
lemektedir. Bu suretle !ş.angı geri al
mak için çinlilerin gösterdikleri hare
ket akim kalmıştır. 

140 kilometrelik bir cephe 
üz.erinde 

Tokyo; 27. a.a. - D. N. B. ajansının 
hususi muhabiri bildiriyor : Hupei e
yaletinin garp kısmında japon kuvet· 
!erinin yapmakta olduğu geniş mik -
yastaki .hareket Fançueng'den Foen'e 
kadar 140 kilometrelik bir cephe üze
rinde cereyan etmektedir. Alınan ha
berlere göre 33 ilncü Çin o~dusu şid
detli bir müdafaada bulunmaktadır. 
Bununla beraber hava kuvetleriyle iş
birliği yapan japon kıtaatı muhtelif 
yerlerden Çin hatlarını yarmışlar ve 
('in kuvetlerini dağlara kadar püs
kürtmüşlerdir • 

*** 
Tokyo; 27. ·a.a. - Stefani ajansın -

dan : Resmi bir tebliğde bir takım ja
pon müfrezelerinin düşmanın muka -
vemetini kırarak garbi Hupeh'de mil -
hirn bir mevzi olan Kwan -Yong - Tze
yi işgal etmiş oldukları bildirilmekte
dir. 

Belçika kongosu İtalya 

ile harp halinde 

olduğunu ilôn etti 

Şüpheli İtalyanlar tevkif edildi 
Elizabethvi11e, 27 a.a. - Dün ,aşağı

daki tebliğ neşredilmiştir : 
Belçika ile harp halinde bulunmayı 

arzu etmediğini her zaman beyan et
miş olmasına rağmen İtalya belçika -
lllara karşı son zamanlarda bir çok 
hasmane hareketlerde bulunmuştur. 
Bu meyanda fransız hezimetinden son 
ra şimali Afrikada bulunan Belçika 
ticaret tayyarelerine vaziyet edilmiş
tir. İtalyan denizaltıları Kasal ismin
deki belçikalılara ait şilebi de mitral
yöz ateşine tutmuştur. İtalyanlarm 
Belçikada bir tayyare üssü tesis ede
rek İngiltereyi bombardıman etmek 
için buradan havalandıklarına ait de
liller şimdi Belçika hükiimetinin elin
de bulunmaktadır. 

Bu tecavüzleri göz önünde bulun .. 
duran Belçika hükümeti bu hareket -
lerc karşılık yapmıya karar vermiş -
tir. Belçika kendisini İtalya ile hali 
harpte addetmektedir. 
Şüpheli ita/yanlar tevkil edildi 
Şüpheli telaki edilen bütün italyan

Iar Leopoldville ve Elisabethville'de 
tevkif edilmiştir. ' 

Belçika kongosu umumi valisi İn • 
giltere ile sıkı bir işbirliği yaparak 
sonuna kadar milcadeleyc devam et
mek hususunda bu müstemlekenin it
tihaz ettiği kararı teyit etmiştir. 

lsviçre'de komünist 

partisi lôğvedildi 
Bren; 27. a.a. - Federal meclisi İsviç 

re kanunucsasisinin 102 inci ve fede -
ral meclisin memleketin himayesi ve 
bitaraflığın idamesi hakkında 30 ağus
tos 1939 tarihli ittihaz ettiği kararın 
3 üncü maddeleri mucibince, İsviçre 
komünist partisini lağvetmeğe karar 
vermiştir. 

Sovyeller İngiliz lekliflerine 
hala cevap vermediler 

Londra 27 a.a. - Avam kamarasın
da bir suale cevap veren B. Butler, 
Sovyetler Birliği'nin ingiliz teklifle -
rine bala cevap vermemiş olduğunu 

bildirmiştir. 

B. Butler, diğer bir suale cevaben 
de, hariciye nazırı Lord Halifax, Ber
lin'de vukuagelen sovyet - alman gö -
rüşmelerinin mahiyeti ve neticeleri 
hakkında resmi bir beyanatta bulun • 
mak istemediğini söylemiştir. 

kaybedebilir. 1914 harbinde biz de 
bulgarlar gibi imparatorluk Al
manyasının telkinatına kapılıp ma
ceralara sürüklenmiştik. Almanya 
ile askeri sahada işbirliği yapma -
nın ne demek olduğunu bulgarlar 
da bizim kadar iyi bilmelidirler. 

ULUS 

Elenler aldıklan Bulgaristan 
Dün yalnız tek No.h taksiler çahştı 

?1-evzil~ri Yeni Avrupa ve Asya 
tahkım edıyorlar 

Açlık yüzünden 
ormana gizlenen birçok 

İtalyan askeri teslim oldu 
(Başı 1. inci sayfada) 

çok italyan asker grupları, bilhassa Görice 
mıntakasında, açlık yüzünden ormanlardan 
çıkarak teslim olmaktadır. Bazı yerlerde 
İtalyanlar anudane mukavemet göstermek
tedir. 

Yunan hatlarına ielen iaşe kollan efra
dın yiyecek, içeceğini bollaştırmaktadır. 

Umumiyetle ümit edildiğine göre bir kaç 
güne kadar yunanlılar, yeni mühim stra
tejik noktalar işgaline muvaffak olacaklar
dır. Bu mevziler zaptedildiği takdirde, i
talyan kıtaatmın Arnavutluk'daki vaziyet
leri ve bilhassa tutunabilmeleri daha zi
yade müskülleşecektir. 

Mübalağalı haberler 
Çok ihtiyatlı davranan yunan makama

tı, çok iyi niyetlerle dahi olsa, Ergiri'nin 
zaptedildiğine ve Elbesan'ın tahliyesine 
mütedair çıkan haberleri hoş görmemek
tedir. Yunanlıla:-, İtalyan üssü olup zapte
dilen Görice mıntakasmda normal şartları 
kurmak için ellerinden ielen gayreti sar
fetmektedirler. Mmtakada polis teşkilatı 

yapıldığı gibi nafıa memurları ve ticaret 
memurları da gönderilmektedir. Telefon 
hatları tamir edilmiştir. 

Yunanlılar terkedilmiş olan harp malzc. 
melerini toplamakla meşguldürler. Bunlar 
meyanında hafif tamire muhtaç iki de tay
yare mevcuttur. En son iğtinam edilen 
malzeme, Görice'den ricat eden bir İtalyan 
fırkasının M oskopolis'in garbında te!'ket
miş olduğu malzemedir. Bu malzeme, Gö
rice'nin sukutundan sonra İtalyan ricati· 
nin mahiyetini göstermektedir. 

Maliki gölü civarında da bir çok malze
me terkedilmiştir. Arnavutluğun cenup 
bölgesine ani bir ihraç ameliyesi yapmış 
olan yunan kolunun, İtalyanlar tarafından 
irtibatının kesildiğine dair iddialar yunan 
makamatınca tekzip edilmektedir. 

ltalyan kıtaları Yugoslavya hu
duduna yakın bölgede topçu ku. 

vetleri tah§it ediyorlar 
Londra, 27 a.a. - Reuter ajansının yu. 

nan - yugoslav hududundaki hususi muha
biri bildiriyor: 

İtalyan kıtaatı yugoslav hududu yaki
nindeki bölgeye topçu kuvetleri celbetrn~k
te ve hummalı bir faaliyet göstermekte • 
dirler. Bu hal italyanların Pogradeç ve 
Moskopolis'teki yunan sağ cenahına ka~ı 
mukabil bir taarruza girişmek niyetinde 
oldukları intibamı vermektedir. Hazırlık
ların merkezi Ohri gölü civarında ve 
Pograde~'Je daha ccnuptaki Şcrana'nuı g 
kilometre kadar şimallıı.de kiin Mokara 
şehri ve havalisidir. 

Yugoslav hududu civarında cephe sa -
kindir. Fakat pazartesi bütün gün topçu 
düellosu yapılmıstır. Dün gündüz 32 İtal
yan eri yugoslav makamlarına teslim ol -
muşlardır. Bunların 2'8 l arnavut, diğerleri 
ltalyandır. 

T aymis' e göre askeri ~aziyet 
Londra, 27 a.a. - Timcs pzetesinin 

Balkanlardaki muhabiri diyor kıi.: • 
"Kalibakıi bölgesinde son beş gün zar

fında yunanlılar günde vasati 5 kilomet • 
re katetmişlerdir. Cephenin heyeti umu • 
miyesinde yunanlıların ileri hareketi şim
di nisbeten ağırdır. Çünıkü yunanlılar ova. 
lara atılmadan evel zaptettiklerıi muhtelif 
mevzileri birer birer ta'kviye etmek mec -
buriyetindedirler. Yunanlılar harbin ba -
şmda cenahlarındaki dağları hesaba kat -
madaıı ortaya atılan italyanlarrn yaptığı 
hataya düşmek istememekte ve ileri ha -
reketlerinde ihtiyath hareket etmektedir
ler. Yunan topçusu Ergiriye giden yıola ha
kim noktalardan ve ııırtlardan düşmanı at
mış ve yunan kltaa.tr bu yolla düşmanın 

sahil boyunca ve QC'Jlizden açılacak ateşin 
tesirinden kurtulmak ümidi olmaksızın ri
cat etmekte olduğu Ayasarandi'ye giden 
yolun telaki noktasına hakim tepeleri i:ı -
gal etmişlerdir." 

Dii§ürülen italyan tayyareleri 
Londra, 27 a.a. - Buğün avam kama -

rasında beyanatta bulunan hava müsteşarı 
B. Balfour ezcümle demiştir ki : 

"- İngiliz hava kuvetleri şimdiye ka
dar yunan cephesinde 20 italyan tayyare
si düşürmüştür. İngiliz avcı tayyareleri -
nio hiç bir kayıp kaydetmeden 8 italyan 
tayyaresi düşürdükleri 19 teşrinisani ta -
rihindeıi beri, yunan cephesinde pek az İ
talyan tayyaresine rastlanmıştır." 

B. Nikulidis'in nutku 
Atine., 27 a.a. - Yunan matbuat nazın 

B. Nikulldis radyoda söylediği nutukta 
faşist tehditlerine cevap vererek İtalyan 
propagandasının ve B. Musollnl'nln Yunan 
zaferlerini küçilltmeğe çalıştıklarını söyle
miş, 12 adRnın Elen oldutunu tebarüz et
tirmiş, B. Musollnl'nln son nutkundaki e
dayı ıılddetıı tAblrlerle tenkit etmıııtır. 

İtalya'nın Yunanlstan'a tecavUz için ile-
ri sUrdUğU bahaneleri reddeden B. Nikull
dls, Atına hUkUmetln!n dUrilst bitaraflık 

siyasetini bir kere daha tebarUz ettirmiş, 
sonra s6zU tekrar İtalyan propagandasının 
iftiralarına ve uydurmalarına nakletmiştir. 

nizamlarını nasıl 

Londra, 27 a.a. - Reuter ajansının dip
lomatik muharriri yazıyor: Bertin ve Ro
ma' dan gelen telgraflara. bakılmıa, Bulga
riııtan'ın yeni Avrupa ve Aaya nizamlarıru 
iyi karşılayacağına ve üçlü pakta iltihak 
ederek nazi idaresini tereddütsilzce kabul 
eyliyeceiine mihver devletleri pek o ka
dar itimat etımemektedir. Ne bulgıı.r baş
vekili ne de bulgar hariciye nazın Berlin 
seyahatine çıkmamıştır. Böyle bir seyahat 
mutat olarak tam mutavaatı tazammun e
der. 

Şimdilik mihver ortakları, Macaristan
Jn, Romanya'nın ve Slovakya'nın iltihakla
riyle iktifa etmek mecburiyetinde bulunu
yorlar. 

Gözükür ameli neticeleri itibariyle, B. 
Molotof'un ve İspanya hariciye nazırı B. 
Sunner'in Berlin'de yapmış oldukları se
yahatler yapılmasa idi de olurdu. Filhaki
ka alman propaganda makamları bu seya
hatlerden bahsetmez oldular. 

Hususi otomobillerle motosiklet ve motörkrin seyriseferd11n ka!dır.rl-
ması ve çift ve tek numaralı taksilerin münavebe ı'h bı'r~r gUn i§lıemekrf, 
hakkındaki kararın tatblkına dünden ı'tibaNn ba§1am/mı§ttr. Doktorlarlı,a 
yabancı sefaretler ve konsolosluklar memurlarına ait husus1 arabalar bu 
kayıttan müstesnadır. Resmimiz, dün ~1ışan tek numaralı taksilerden 
birini gösteriyor. 

Keza B. Molotof'un treninde bulunan 
mütehassısların telkin edebileceği tarzda, 
rus • alman ticaret münasebetlerinde de 
her hangi bir inkişaf alametleri yoktur. 

Bulgaristanın gözü önündeki 
misaller 

Öyleye benziyor ki, Bulgaristan'ın bu
günkü hattı hareketinde bir taraftan Ro
manya'nın misali ve diğer taraftan Yuna -
niııtan'm misali müessir olmuştur. 
Romanya'nın mihvere mutavaatı bu 

memleketin istiklaline ve filen toprakla
rının yarısına mal olmuştur. 

Yunanistan, gösterdiği mukavemetle yal
nız dünyanın hayranlığını kazanmakla k 
mamı~. aynı zamanda hayatı hayat yapan 
hüriyetin bütün nimetlerini de muiıafaza 

eylemiştir. İtalya'ya da, mihverin şimdiye 
kadar yediği darbelerin en ağırını indir
miş olacaktır. 

Bütün bunlardan başka, komşu devlet 
olan Türkiye istikrar ettirici bir tesir ya
pacak vaziyet almıştır. 

Vaziyetin heyeti umumiyesini mütalea 
eden İngiliz hariciye müsteşarı B. Butler 
bugün avam kamarasında Bulgaristan'a 
hüsnüniyet teminatı vermiş ve demiştir ki: 
Eğer Bulgaristan İngiltere'nin düşman

larına iltihak etmez, onlara ne faal ne de 
gayri faal bir tarzda yardım eylemez ve 
büyük Britanya'nın müttefiklerine taarruz 
etmezse, İngiltere, temin eyler ki akit ta
raf olarak bulunacağı müstakbel sulh kon
feransında Bulgaristan'ın tamamiyet ve is
tiklaline riayet edilmesi için elinden ge. 
leni yapacaktır, 

B. Sobolel Bükreşe döndü 
Bükre:ı, 27 a.a. - D.N.B. ajansının hu

susi muhabiri bildiriyor: Tuna üz~r>indc 
seyrişeferc ait nizamnamenin tesblti için 
toplanacak konferansın yarın Bükreş'te 
mesaisine başlıyacağı temin edilmektedir. 
Sovyetler birliği murahhası B. Solbolef 
dün Bükr~'e dönmüştür. 

Amerika'nın Moskova elçisi kı
ral Boris'le görüştü mü? 

Moskova, 27 a.a. - DNB. ajansınrn hu
susi muhabiri bildiriyor: Dün sabah ingi
llz radyosu bulg"ar: kıralı Borls'in birleşik: 
Amerika'nrn Moskova büyük elçisi B. 
Steinhardt'ı kabul ederek Bulgaristan'm 
üç taraflı pakta iltihak etmiyeceğini beyan 
eylediğini bildirmiştir. 

Moskova'da iyi malumat alan amerikan 
mahfillerinden öğrenildiğine iÖre, büyük 
elçi B. Steinhardt, bir kaç zaman evel A
merilı:a'dan avdet etmis ve Moskova'dan 
hiç ayrılmamıştır. Binaenaleyh hulgar kı. 
ralı tarafından da kabul edilememiştir. 

Büyük Britanya 
harbi kazanacak 

Amerikalıların yüzde 

altmış üçü bu fikirde 
Nevyork, 27 a.a. - Gallup enstitUsU ta

rafınden gayri resmt surette toplanan rey
lere göre Amerlkahlann şimdi yüzde 63 U 
İnglltere'nin harbi kazanacağı fikrindedir. 
Geriye kalan reyler mUtereddlttlr. 
Fransız hezimetinden sonra ingilizlerin 

harbi kazanncağı hakkında Vt!rllen reyler 
yüzde 32 Jdl. O zaman toplanan reylerin 
yUzde 3:S l alman zafel'ine ihtimal vermek
te idi. 

Sovyeller Birliğinin 

yeni Berlin sefiri 
Moskova' dan ayr1ldı 

Moskova, 27 a.a. - Tass ajansr bildi
riyor: Hariciye nazır muavini ve Sovyet. 
ler birliğinin Berlin büyük elçisi B. De
kanozof 26 teşrinisanide Moskova'dan ha
reket ctmi~tir. 

B. Dekanozof garda Sovyetler birliği 

halk komiserleri meclisi reis vekili ve ha
riciye komiser muavini B. Vlçinski ile ha
riciye erkanı, Almanya büyük elçisi von 
der Schulenburg ve elçilik erkanı, İran 
büyük elçisi B. Saed, Türkiye Büyük el
çisi Haydar Aktay, yunan orta elçisi B. 
B. Diyamantopulos, yugoslav orta elçisi 
B. Gavriloviç, Romanya· orta elçisi B. Ga
f enku, Afganistan maslahatgüzarı Kayyum 
Han ve Sovyet ve yabancı matbuat mü • 
messilleri tarafından teşyi edilmiştir. 

Berlindeki akisler 
Berlin, 27 a.a. - Transocean aja.nsı bil· 

diriyor : B. Deknzanof dUn akı;ıam Berlin'e 
hareket etmİ;itİr. B. Stalin'in hemşerisi ar
kadaşı ve adamı olan B. Dekazano.t yeni 
vazifesine başlanuya hazırlanıyor. B. De
kazanof'u, alman hükUmet merkezine gel
diği ilk gUnlerden itibaren geni§ olacağına 
§Üplıe etmediğimiz bıllUn faaliyetlerinde 
takip etmek muvafık olur. 
Yetişmiş adamlara o kadar muhtaç olan 

bir mUJetJn gövdesinden Dekazaııot ayarın 
daki bir zat mUstacel bir lUzum ve kuvet-
11 bir sebep olmaksızın ayrılamaz. 
Alınan - Rus dostluğu - madem ki Na

zi - Sovyet dostluğundan ba.hsedemiyece· 
ğlz - bUyUktUr, kuvetlldlr. ÇUnkU Adolf 
Hltler'in Almanyaeı ile ancak büyük ve 
kuvetli dostluklar mUmklindür. 

Ve iı,ıte bu hususta, baz1 hayalcilerin 
daha. aımdtden nifak tohumu olarak telA.k
kl ettikleri Bulgaristan, Berlln - Moskova 
dostluğunun bUyüklUğU ve sağlam!ıgınm 

delilini görmekte geclkmlyecektlr. 
En iyisi Balkan meselesine, hAdiseler vu

kubuluncıyıı. kadar ve ıarlh bir §eyler yaz
mamıza imkll.n oluncıya kadar aimdilik te
mas etmemektir. 

Akdenlzin şarkında ve garblnde iki mil
let bekliyor. O iki millet ki, tariht sırlarını 
hiç kimse asııı. keş!edememlştfr. Şarktaki 

mJlletin, TUrklye'nin derhal halU ıa.zım 
gelen mesele oldut\"tınu her §ey gö~terlyor. 
Şimdilik susmak ve bakmak lcabedlyor. B. 
Dekazano! Berlln'de sUratle hareket ede· 
cektlr. Bazan bizim tecessU.sUroUz fazla 
bakmıya lnhlsaT eder. 

Fransa profesyonel kü~ük 

bir ordu kuracakmıı 
Nevyork, 27 a.a. - (Tass): VichY.

den haber verild~ğine göre fransız hu· 
kümeti küçük bir profesyonel ordu 
teşkil etmek üzere 18 ila ZO yaş ara • 
sındaki gençlerin muayenesine baş -
lamıştır. 

Fransız protestosu 
Londra'ya geldi lngiltere ve Amerika hesabına 

ısmarlanan askeri tayyareler 
Santamonica - Kalifornia • 27 a.a. - Londra, 27 a.a. - Royter bildiriyor: 

Douglas tayyare inşaat kumpanyasının di- Selahiyettar bir menbadan öğrenildi
rektörü Amerika ve İngiltere hükümetleri ğine göre, ingiliz hükümeti Madrit -
hesabına sipariş edilen askeri tayyareler i- teki İngiliz büyük elçisi vasıtasiyle, 
malatmın daha evel başlıyan ticaret tayya- İngiliz hava kuvetleri tarafından Mar
relerinin imali yüzünden geciktirilmiş ol - silyanın sözde bombardımanı hakkın
madığını bildirmiş: "Ticaret tayyareleri daki Vichy hükümeti protestosunu 
imalatının müdafaamıza zarar vermesine dün almıştır. Bu protesto, halen tet -
müsaade edemeyiz" demiştir. kik olunmaktadır. 

Direktör bu beyan:ıtı, harbiye nazırının, "' --- -
sipariş edilen 186 pike bombardıman tay
yaresinin teslimi 60 gtin geciktiği halde 
Douglas fabrikasının 12 ticaret tayyaresi 
lmAl ettiğini doğTu bulmadığı yolunda bu 
fabrikaya yolladığı talepname üzerine yap 
mı~tır. 

Romanya' da 64 siyasi 
mevkuf idam olundu 

Bir suale bir 
cevabın tefsiri 

(Başı I. inci sayfada) 

devletlerin hiuesine tam merkezi
yet usulü ile mi, yoksa ademi-mer· 
keziyet veya muhtat"iyet sistemi ile 
idare edilmek mi düşeceğini ancak 
hayat si.hası sahibinin dahili aiya· 
seti ile meşgul olanlar bilir. 

Yeni hukukun, eski kafalarla an
laşılması peık güç olan nazariyeleri 
ile ünsiyet ettikten sonra, alman 
hariciye nezareti sözcüsünün ceva· 
bmdan alınacak ikinci ders, AI
manya'nm İtalyan - yunan harbine 
müdahale etmek niyetinde olmadı
ğıdır. Çünkü bu bir müdahale de
mek olur ve bir devletin, hatta müt
tefikinin hile dahili i§lerine müda
halede bulunmaması beynelmilel 
hukukun e&kisine olduğu kadar ye
nisine de uygun düşÜYQr, demek· 
tir. 

Ancak, İtalyan Baıvekili, geçen 
haziranda hil"kaç devlete teminat 
verirken, 'bunları müs.t11kil birer 
devlet mi, yoksa, pek müşkül ve 
tehlikeli italyan - fransız harbinde 
bat kaldırmamaları lazrmgelen 
fÜpheli dahili unsurlar nu telakki 
ediyordu, pek tayin edilemez. 

Taktik aynıdır, gün gibi a§ikar· 
dır: sıra ve nöbet gelinciye kadar, 
herkesi aöz tesellisine tutıvak, sıra 
ve nöbet geldiği vakit nizamıcedit 
çanı iJe, biyçi.re hazariyi gaflet uy• 
kusundan sıçratmak! Akdeniz ha
yat s&ha.sı emperyalizminin hudut
ları, ortaç.ağ Asya hükümdarlarmm 
fetih huduttan kadar, belliaizdiır; 
daha doğrusu, takat smırları ile 
mahduttur: bu, frraat elverirae, es· 
ki romalmm ayak bastığı son ka..rıı 
toprağa kadar genişler; fınllt el
vennezse, Pindus dai·larmm etek· 
lerinde ölü lodos denizi gibi, çal
kanır durur. Tecavüzün hududu, 
hür milletlerin müdafaa iri.deleri
nin ve hazırlanma kudretlerinin 
şahlandığı noktalardrr. Geçen asır 
gibi, bu asrın emperyalizminin de 
terminilslerini, ancak bu müdafaa
lar teşkil eder. Dipdiri, tepeden tır• 
nağa kadar silahlı, tetikte, ve ev
hamlı denecek kadar uyanık bulun. 
mak lazmıdır. 

Eğer yarın gece komşumun evi
ne girmek niyetinde değilsem., ev 
sahi.binin yastığı altında tabanca 
ile yatıp yatmamalkta olması beni 
niçin ala:kadar etsin? 

Falih Rıfkı ATAY 

Mısır Milli Müdafaa 

Nazırı dün vefat etti 
Kahire, 27 a.a. - Mısır milli müda· 

faa nazırı Yunus Salih paşa, bu sa -
balı Kahireden Gayum'a giderken 
trende kalp sektesinden ölm~tür. Sa
lih paşa, Gayumda kıral Faruka mil
Iaki olacak ve bazı yeni nafıa işlerinin 
küşat resminde bulunacaktı. 

Salih paşanın birdenbire vefatı, si
yasi mahfillerde büyük bir teessür 
tevlit etmiştir. Zira Salih paşanın ve
fatı, bundan iki hafta evel başvekil 
Hasan Sabri paşanın ansızın vefatı
nı pek yakından takip eylemektedir. 

Salih paşa, 11 gün evel milli müda
faa nazırı olmuş ve ilk defa olarak ka· 
bineye ~irmiştir. 

Salih Paşanın cenaze merasimi yarın 
yapılacaktır. 

Bir tren kazası 
İzmir; 27. ( Telefonla ) - Dün ge

ce Hilal istasyonunda trenden atlıyan 
lbrahim'in iki ayağı vagonun altın<ia 
kalarak kesilmiştir. 

Arnavutluk cephesinde zRferln inglliz top- B. Attlee ile bir mülakat 
Bergamada iki kişiyi öldüren ve 

bir kişiyi yaralıyan bir katil 
yakalandı lan tarafından, kazanıldığı yolundaki pro· Londra, 27 a.a. - B. AtUee, Brl tanova 

p'lgandaları, 1ngillz topçusunun Arnavut- istihbarat ajansına verdiği bir millAkatta 
lukta harp etmediğini söylemek suretiyle Amerlka'nın mlltteflklere yaptığı ve son 

Hiç bir ıey değilse, yalnız O meşum tekzip eden ve lnglllz yardımını ııUkranla gllnlerde kayde deıter bir ııurette artan yar 
günlerin tecrübeleri ve ?,atıras.1, kaydeyllyen nazır, milletin kırana ve baş- dımı pek ziyade takdir ettiğini kaydeyle -
bulgarları bir defa daha oyle bır vekille mutabık olmtı.dığı hakkındaki ld· ı dikten sonra tnglllz ve mUtteflk kuvetlerl
maceraya atılmaktan korumahdır. J dlalan da. reddetmiıı, yunan vahdetini ehe- nln katı bir zafer elde edeceklerine tama.-

A. Ş. ESMER miyetle tebarüz ettlrmJştlr. men kani bulunduğunu söylemtıstlr. 

Londra; 27. a.a. - Royter : Alman 
istihbarat ajansına Bükreş'ten bildi -
rildiğine göre, rumanyalı 64 siyasi 
mevkuf bu sabah saat birde lejyoner
ler tarafından Jilavy askeri hapisha • 
nesinde kurşuna dizilmiştir. 
Kurşuna dizilenler • arasında eski 

başvekil general Argesianu ve eski 
emniyet nazırı Marinescu da vardır. 

İzmir, 27 (Telefonla) - Bergawa· 
da Ömer oğlu Hüseyin, henüz bilin· 
miyen bir sebepten dolayı hemşire· 
si Hatice ile eniştesi Zekeriya'yı öl· 
dürdü ve eniştesinin kardeşi Musta· 
fayı da yaraladı. Hüseyin derhal ya
kalandı. 
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Neden sakız çiğnerler? Türk İktısat Cemiyetinin konfe • Sigara ktıgıdı tedarikinde görtilen mllıı· ı - Şartname ve numunesi mucibince 
ranslar serisi devam etmektedir. Bu kilAt dolayıılyl• inhisarlar idaresinin pi- 150 ton kırık pirinç kapalı zarı usullyle (Radyo DifUzyon Postalan) 
konferansların 19 ncusunu yarınki ya.~aya ucuz yaprak ııgaraları çıkaraca- eksiltmeye konmuştur. TÜRKİYE AN 
cuma günü saat 21 de C.H.P. Yenişe- ğına dnlr son günlerde İstanbul gazetele- n _ .Muhammen bedeli 27,000 ııra mu· Radyosu Rad 

lzmir'de Uhu okuyan ve sadece 1 kendilerine karıı naziklik göster
A. B. diye imza eden bir zat, sakız melerine ıebep de ıudur: ağız ko
çiğnemek adetinin nereden ve na- kusu pek çok türlü sebeplerden 
aıl çıktığmı merak etnU!. Bia:im gelir. Bunları birer birer aramak 
köye kadar gönderdiği mahsus bir pek uzun olduğu gibi eski hekimler 
mektupla bunu soruyor... bu sebeplerin hepsini de bilcmez-

hir binasında Ziraat vekaleti müşa _ rinde bir haber intişar etmlııtır. İdaremizi vakkat teminatı 2025 llı"adır. - Dalga Uzunluğu -
virlerinden Dr. İlhami Masar vere _ her hangi bir knrar ittihazına sevkeden III _ Eksiltme 9.12.940 pazartesi gllnU 1648 m. 182 Kcs./120 Kw 

k . U .. N 1 b bir sigara klığıdı darlığı mevcut olmadığı saat 15 te Kabataşta levazım ve mUba'i.'a- 31.7 m. 9465 Kcn./ 20 Kw. T ce tır. nvanı e yiyoruz ,, o an u gibi hail hazırdaki pUro ve ~lgıı.rl11os nevi· at şubesinde ve aynı gUn ve saatte Anka- 19.47 m. 15195 Kes./ 1.0 Kw T. 
konferansın mevzuu aşağıdadır : lerlne tıtıveten yeni bir yaprıı.lt sigarası bl A) Umumi kısım : rıı başmüdtirlyet nasınd.!1 müteşekkil a - PERŞEMBE: 28.11.194-0 

Vakıa, bu zamanda merak edi- lerdi. Onun için, nereden gelirse 
lecek o kadar çok şey varken, bu gelsin, her türlüsüne birden ilaç ol· 
zatın sakız çiğnemek adetini ne- mak üzere sakız çiğnemek usulünü 
den merak ettiği merak edilecek göstermişler, fakat ağzı kokanların 
bir §eydir: belki lzmir'in Sakız a- kendilerine bunu sÖylemek ayıp ol
dasına yakın olmaıından, yahut duğundan, &akız çiğnemenin hangi 
Sakız adasınm sakızını çiğnemek derde ilaç olduğunu anlamayı erba

lm~ll ve bilhassa en nefis sigara tlltllnll- Jım komisyonunda yapılacaktır. 
1 - Gıda maddelerinin fiziyolojik Un b bl tt ti ti"" 1 k 

t n me zul r sure e ye ş .,, mem e e- IV - Şartname ve nllmune sözll geçen 8.00 Program ve memleket saat aya 
ehemiyeti ·, 2 - Rasyonlar, 3 - s - ti ı d u t ı ı ı 1 m z e P roların am m ne ça ıııı ması as· levazım şubesi veznesinden ve .tznılr, An· 8.03 Müzik: hnfif program (Pi.). 
tihsal mıntakaları ve istihlak, hususi- h d ... ildi Ja mevzuuba ıs c., r. kara bıışnıUdlirlU!dcrinden 135 kuruı;ı mu - 8.15 Ajans haberleri. 
yeti haiz gıda maddeleri, 4 - Gıda ve kablllnde alınabilir. 8.30 Müzik programının devamı (Pi.) 
standart, 5 - Avrupanın iaşesi ve o - v 1 ı l\k . k" Orta mekteplerde kız talebeni·n - ~lllnakasaya şt r cdcc!.'k talip. 8.45 9.00 Ev kadını - konuşma. 
tarşi cereyanları, 6 - Şehırli - oy • lcr 50 tondan aırığı olnınmak llzere tek- 12.30 Program ve memleket saat ay 

adeti hemen büsbütün unutulduğu hına bırakmıılardır ... 
lü - kahil erkek meselesi. askerlik dersleri lifte bulunabilirler. Bu taltdlrde tektir e. l2.33 Mü il.: fasıl heyeti. 

B) Hususi kısım : deceklerl mlkdıır Uzorlnden teminat yatır- 12.50 Ajans haberlerı·. 
halde Amerikan sakızı çiğniyenle- Siz de ıimdi, herkesin karıısında 
ri görmekten usanmı§ olmasından. sakız çiğniyen birini görürseniz es
Onun merakına sebep ne olursa ol- ki zaman hekimleri gibi pek nazik 
aun benim vazifem gelen mektubu hareket edeniniz. Sakız çiğneme -
cevapsız bırakmamak olduğu gibi, nin ağız koku~una karşı bir deva 
yazılarımı okmnak IUtfunda bulu - olduğunu kendi kendinize anlar, 
nan zatlar arasmda öyle acayip me- fakat bu anlayışınızı sakız çiğniye· 
raldı daha baıka kişiler bulunabi- nin kendisine söylemezsiniz. Bu· 

1 Y d . • · · 1 h kk d Marif Vekaleti muhtelit orta mek-- e ıgımız şey er a ın a U· malıdırlar. 13.05 Müzik: fasıl heyeti programının 
• b' k ·· 2 y kl'k h teplerdeki kız talebeye haftada bir sa-mumı ır aç soz, - eme ı u - 'Vr - MUnak ıııaya girecekler mUhlirlll vamı. 

b b t · t'hl~k· 3 Et h A at askerlik dersi gösterilmesini ka -u a ıs ı a ı, - ve ayvam teltlıf m!.'ktuplarını knnunl vcsalkle yllz - 13.20 14.00 Müzik: kanşık program ( 
maddeler istihlaki, 4 - Yağ istihlaki, rarlaştırmıştır. de 7,5 gUvcnme parası makbuzu veya ban- ıs.oo Program ve memleket ııaat aya 

5 - Şeker istihlaki, 6 - Sebze ve ka teminat mektubunu ihtiva edecek ka - 1S.03 Müzik: radyo ince caz orkes 
meyva istihlaki (kuru ve yaş olarak). ,-·---------------."" pnlı z:ırflannı eksiltme g!ın'l ıhalc saatin· (İbrahim Özgür idaresinde). 

leceğini dÜJÜnerek bu sakız çiğne· nunla beraber, onun sakız çiğne- ! Taksim Lisesi Müdürlüğü 
mek adetinin nereden ve naıırl çık- mediği zamanlarda pek de ziyade 1 1 t'f d B y KA · 

• k · · ki k b'. k' · · · s ı a e en . unus azımın yerı-
tıgını yazma ısterım. ya aşma tan, ta ıı, çe ınırsınız. T k . L' . . .. d .. r· ... K 

Sakız çiğnemek ıu veya bu mc· Amerikalıların pek çok sakız çiğ· bnet a1 .sım. bısesı m~ .urBugun~f pa -
d · · · d d •'td' 1 ı · b' b d · l a aş ısesı aşmuavını . Şen ar 

b~nı!etın. ıcaŞ ık egı ır, evı:~nse ndeme erıkne ıkr se
1 

edp • e, sı~~md ~. ~.r- tayin edilmiştir. 
ır adettır. ar ta, garpte, dunya- a en &ı te rar a ıgını gor ugu • 

nın her tarafında aakız çiğnerler. nüz fazla yakınlık olsa geretkir. ----
Değişen fey sakııım cinsidir. Şu hal- Yeni zaman hekimleri sakız çiğ
de sakız çiğnemek insanlar için nemeyİ hiç kimseye tavsiye etmeğe 
umumi bir ihtiyaç netiıcesi olsa ge- lüzum görmezler. Çünkü sakız çiğ
rektir. nemenin kapatmak istediği koku -

Bu ihtiyacm ne olduğuna gelin- ya sebep ne olursa olsun iyice ara
ce: sakız çiğnemek bir rivayete nılırsa bulunur. Sebep bulununca 
göre can sıkıntısından çıkmı§tır. da her şeyin tedavisi kolaylaşır. 
Bazı kimselerin saz dinlemekten Zaten o koku pek çok defa mide
hoılandıklarmı iddia ettikleri hal- den gelir. Mide bozukluğu tedavi 
de aaz çalınan yere gittikleri vakit edilince koku kendi kendine kay • 
can srkmtıaından kavrulmuf kabak bolur, hazım da yoluna girer. O 
çekirdeği yahut amerikan fıstığı kokuyu geldiği yerden yok etmek, 
yemeleri gibi. Bir rivayete göre, sakız çiğniyerek kapatmıya çalış
sakız çiğnemek, ağızdan aalya ve maktan elbette daha iyidir. 
mideden usare çıkardığı için hazma G. A. 
medar olsun diye icadedilmiştir. 

İsi anbul tramvay idaresi 
memurlarının primleri 

Dahiliye Vekaleti, İstanbul elek -
trik, tramvay ve tünel işletmeleri u -
mum müdürlüğü memurlarından ba -
zılarına ait olup 1940 kadrosunun tas
dikinde nazarı dikkate alınmıyan pi
rimlerin gene eskisi gibi verilmesi· 
ne Dahiliye vekaletince karar veril -
miştir. Bu karar dün, mezkur idareye 
bildirilmiştir. 

esra rlt bir 

bıçaklama hôdisesi 

Bu riıvayetJerden ikisinin de aslı ol· GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 
madığı ıüphesizdir. Can sıkıntısına İstonbul'da 
kartı uyumak sakız çiğnemekten 
daha tatlı gelir. Sakız çiğnemenin Bir ne§rİyat müdürü alınacak 
hazma medar olmasındaki hikmet Gümrük ve lnhisarlar Vekaletin -
de sakızda değil çene oynatmakta- deo : 
dır. Sakız çiğniyen insanlar hazım- 1- Açık bulunan Gümrükler Umum 
da kolaylık düıünselerdi ağızla· Müdürlüğü (70) lira maaşlı Neşir 1~ 
rmda sakız olmadığı halde yalnız teri şubesi müdürlüğü için müsabaka 
gevit getinnekle iktifa ederlerdi ... 

Üçüncü bir rivayete göre de sa - açılmıştır. 
kız çiğnemek ilaç almanın bir şek· Müsabakaya gireceklerin aşağıda ya 
lidir. Ancak, bu rivayeti çıkaran zıh şartları haiz olmaları aranır : 
eski zaman hekimleri pek niız.ik a- A) Memurin kanununun 4 üncü mad 
damlar olduğundan sakız çıgne- desinde yazılı şartları hai.z bulunmak, 
menin hangi ilaçlara mahsus oldu- B) Hukuk, İktisat Fakülteleri, Si -
ğunu pek de izah etmeden tez geç· yasal Bilgiler Okulu veya Yüksek İk
mitlerdir. Onların gösterdikleri tisat ve Ticaret mektebinden ve yahut 
naz.iklik hem sakız çiğniyenlere, 

İstanbul; 27. ( Telefonla ) - Beşik
taş'ta, Yıldız caddesinde 68 yaşında 
Mehmet adında birisi, evinin alt ka -
tındaki odada göğsünden bıçaklanmış 
olduğu halde ölü olarak bulunmustur, 
Tahkikat yapılmaktadır. 

B. Lebrun'ün ali mahkemeye 

verilmesi islenmiş 
bunlara muadil ecnebi Fakillte veya hem de kendilerine karşıdır. Nevyork, 1.7 a.a. - Taııs ajanaıntn mu-

1... mektepten mezun bulunmak, 
Sakız çiğnemenin ne türlü i aç- habiri bildiriyor: Nevyork Herald Tribune 

lara mahsus olduğunu dünyanın her C) Yaşı 45 ten yukarı olmamak. gazetesine göre, fransrz matbuatı, karar 
tarafında çiğnenen sakızların gü- Ç) İngilizce, almanca veya fransız- vermekte aciz gösterdiği ve icap eden fa. 
zel kokulu olması gösterir. Ağıza 

1 

ca dillerinden birile yazılmış iktisadi aliyetlerde bulunmadığı için 1abık cümhur 
öyle güzel kokulu bir §ey alarak o- veya Gümrükleri alakadar eden bir reisi Lebrun'ün ili mahkemeye ıevkini ta· 
nu çiğnemek usulü, bazı. kiımsel.~rin mevzuu türkçeye tercümeye bilıakkin lep etmektedir. 
ağızlarından çıkan ve hıç de. g~zel muktedir olmak ve yine türkçeden bu ----
olmıyan kokuyu k~patmak ıhtı!a· hususlara dair olarak seçilen parçayı 
cmdan çıkmı§hr. Agrz kokusu dun- b 1• 1 d b' • • • k ( -

h f d 1 u ısan ar an ırısıne çevırme , mu-
yanm er tara ın a yayı mı§ ev • . . . 
rensel bir fey olduğundan, sakız savı şartlar altında bu dıllerde? hır • 
çiğnemek de dünyanın her tarafın- den fazlasına vakıf olmak tercıhe se

Patria vapurundaki 
infilakın kurbanları 

ı 
1 

1 
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bugün (ıkh 
İçindekiler: 

Milli Şefimiz ve Türk Tarih Kurumu 
Yeni Vekillerimiz 
Karanhklaştırrna tedbirleri 
ÖrfI idare illlnı 
Memleket haberleri 
Climhurlyet Halk Pnrtıslnln tUrk tn-
lebcslne yard.mı 
nır tebliğ etrafında (Fnllh Rıfkı 

Alay) 
Harbe dair 
Beynelmilel hayat (Ahmet Ş lkrU Es-
merı 

Yabancı memleketlC'rde 
Maden lstlhsallrnlz 
Matbuat hulCU!nları 
İktıs'ldl haberler 
Kllrlng hesaplarımız 
Kudat Kubllg hııkkında tl'''k'kler 
Folklor 
B. E. Koçu'nun bir hlklıyesi 
Radyo programı 
Borsa haberleri. 

' ..1 

Elektrik tulumbası aramyor 
Adnnn içme su tesisatında kullıı

nılmıık Uzere 42 melre terrı kabiliye
tinde 25 ve daha yukarı litre sarfl
yatlı 3 adet elektrik tulumbasına lh· 
t\yaç olduğtm<lnn taliplerin teklif vıı
rııkalarlyle birlikte Bcle~lyelcr 1mıır 
heyeti ten şefliğine milrncnat etme-
lerl rica olunur. 

" ...... Llm .......... -.1 
..1111111111111111111111111111111111111111.. - -= O~AD : 
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dl'n bır saat evellne kn<lar İstanbulda Ka- 18.40 Müz"k: incesaz. 
lıatnşta levıızım ve mUbayaııt şubesine ve 19.15 Miizik: musiki kaleydoskop'u ( 
Anknrada başmlıd lrtyet binasında mllte · 18.30 Memleket saat ayarı ve ajans ha 
şekl<ll alım komlsyonlan başkrınlıklarına teri. 
makbuz mukab llnde vermeleri llı7.ımdır. 

(11025/ iU58) 18005 

ZlRAA T VEKALETi 

19.45 Müzik: seçilmiş muhtelif şarkı 
20.15 Radyo gazetesi. 
20.4S Müzik: sec;ilmiş film şarkıları 
21.00 Mföıik: dinleyici istekleri. 
21.30 Konuşma (sıhat ııaati). 

S l k 
21.45 Müzik: rndyo orkestrası (Şef: 

amana ınaca Ferid Aln~r). ı. Ch. w. von Gluck: 
Etlikte Veteriner Bakteriyoloji ve ı ceste uv<"rtiıru. 2. K. M. von Weber: 

Seroloji Müessesesi Din.'.torlıigiiıı • yantlıe uvertlini. 3. R. Wagner: Lohcn 
den : prelüdü. 4. Fr. Liszt: Les Preludeı. 

1- Müessesenin serom hayvanatı i- 2'2.30 Memleket saat ayarı, ajans habe 
çin 20 000 ili'.i 25.000 kilo saman pazar- ri; z;raat. esham • tahvilat, kambiyo -
lığa konulmuştur. kut borsası (fiynt). 

2- Tahmin edilen bedeli 750 lirarhr. 22.45 Müzik: dans müziği (Pl.). 
3- Muvakkat teminatı 75 lira olııp 23.25 23.30 Yarınki program ve kapanı 

Banka mektubu veya vezne makbuzu 
ve hazine tahvili teminat olarak ah - .1" 1111111111111111; ................. . 

nır. Tahvillerin de hazineye teslimi 
şarttır. 

~ 4- İhalesi 13. 12. 940 cuma günü sa
at 15 tedir. Şartnamesi müessese di -
rektörlüği.inden bedelsiz olarak verilir 

Çocuklara yardım 
Bakıma ve yardıma muhtaı; 

yurt yavrularını kışın soğuklar
dan korumak için çocuklarınızın 
kışlık kullanılmış her türlü eşya· 
tarını kuruma vermenizi' Çocuk 
Esirgeme Kurumu saygılarla di
ler. 

5- 2490 sayıh kanunda yazılı şart
ları haiz olan isteklilerin muayyen o
lan gün ve saatte Ziraat Vekaleti Mu
hasebe Müdürlüğünde toplanacak olan 
satın alma komisyonuna müracaatları. .... • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(8165) 18156 

FAKÜLTELER 

Elbise münakasası 
Ankara Hukuk Fakültesinden : 
Hukuk Fakültesi talebesi için 160 -

180 takım elbise yaptırılacaktır. ı 
Tahmini fiyatı 6300 lira muvakkat 

teminatı 472 lira 50 kuru§tur. 1 
İsteklilerin nümune ve şartnamesini 

görmek üzere her gün Fakülteye ve 
kapalı zarf usulile münakasası 16. 12. 
940 pazartesi günü saat 15 de yapıla -
cağından münakasa saatinden bir saat 
evetine kadar teklif zarfları ile Mek· 

BUGÜN 

ULUS Sinemasında 
Bu mevsimde en .fazla görülen 

ve beğenilen film devam 
ediyor 

Senelerce takdirle selamla • 
nacak bir 1aheser 

--- MUHLİS SABAHA HİN 
- -: tepler Muhasebeciliğine müracaatları. -- : ilan olunur. (8179) 18160 --: 50 kiıılllk ta.m kadrolu operet heyeti : Matbaacılara 

Baş artist 
Dünyanın en büyÜk sanatklrı 

§ bu akşam saat s.::o : Ankara Hukuk Fakültesinden 

<la kendi kendine meydana çıkmıt· hep sayılır ). 
tır. Bazı memleketlerde çiğnedik- 2- İmtihana kabul için bu şartları 
leri sakızların daha keıkin kokulu haiz olanların 10. 12. 1940 günil ak~a
olmasr oralardaki ağız kokularmm mına kadar dilekçe ve vesikalarını Ve 
daha ,iddetli olduğunu ispat ~der: kalet zat ve sicil işleri müdürlüğüne 

PAUL MUNl 
: Ankara Halkevi salonunda § Fakültece 150 forma kitap bastın) -

Kudüs, 27 a.a. - Bir ingiliz kum - : arzuyu umumi üzerine : ması açık eksiltmeye konulmuştur. 
panyası tarafından satın alınan eski : EFEN 1. N I : Tahmini fiyatı 3000 lira muvakkat 

Tayyare 
Ayrıca fransız Patria vapurunun Hayfa ti • = AŞK t . 225 r d 

manında bir infilak neticesi batması : = emınatı ıra ır. 
üzerine 22 yahudi mültecinin öldüğü : :Milli bllyllk operet 4 perde : İsteklilerin nümune ve şartnamesini mesela Hintlilerle' arapların, bır de 1 • l" d 

• 1 ·- d'kl • k 1 verme en azım ır. 
Amerıkalı arın çıgne ı erı sa ı7. ar . • . , 
ba~ka yerlerdeki sakızlardan dai- 3- Lısan ımtıhanı 20. 12. 940 tarı -

b'ld' ·ı · · G 'd b 1 - Biletler Halkevl ve Ankara otelin· : görmek üzere her gUn Fakülteye ve 
resmen ı ırı mıştır. emı e u u - : de satılmaktadır. Temsllden sonra : münakasa icin 16. 12. 940 pa7..artesi gü
nan 1800 mülteciden 25 şi hastanede- : Seanslar: 

ile gelen son harp 
jumalı 

14,30 - 16,30 - 18,30 
ve 21 de ma daha keskin kokuludur. hinde saat 14.30 da Vekalet binasınd:ı. dir. 254 kişinin akıbetleri hakkında ,: her tarafa otobUs temin edilmiştir.§ lnü saat 15.30 da Mektepler MuhaseLe-

da malfımat yoktur. "'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr ciliğine müracaatları. (8180) 18161 ''-~•-••• Eski zaman hekimlerinin kendi yapılacaktır. (8128) 18143 

- İşte böyle, dedi. Dünyanın tadı tuzu kalmadı. 
Oğlumun da ihtilalciler arasında bulunduğunu düşün
dükçe çıldıracak gibi oluyorum. O alçağa verdiği~ e

meklere acıyorum. 
Gizella, ayağa kalktı. Vili'nin, babası hakkında böy· 

le çirkin ve onu küçük düşürecek sözleri daha fazla 
işitmesini istemedi. 

Sokakta Vili, anasına eve dönmelerini teklif etti 
Neşesi iyice kaçmıştı. Gizelta, onu bu halde eve götür
meyi doğru bulmadı. 

- Vili, dedi. Gel seninle Margaret'e de uğrayalım. 
Biliyorsun annesi Viyanaya gitti. Kızca~ız burada yal
nız kaldı. Seni de daima sorardı. Şimdi birdenbipe 
karşısında görünce kimbilir ne kadar sevinecektir. 

Margerat'i evde yalnız buldular. Doktor Kulunyi, 
henüz muayenehanesinden dönmemişti. Genç kız Vili
yi görünce hemen boynuna sarıldı. Yanaklarından öp
tii. Hizmetçiye çabuk bir çay hazırlaması emrini ver
di. Oturdular. Genç adama döndü : 

- E anlat bakalım Vili, ne yaptın, nerelerde kaldın, 
yoksa güze lbir italyan kızına aşık mı oldun ? 

Gizella, bu son cümleyi duyunca ürperdi. Dikkatle 
oğlunun yüzüne baktı. Vili, sapsarı kesildi. Sonra iti· 
dalini muhafazaya çalışarak gülümsedi : 

- Bravo Margeret, güzel keşfettin. 
- Demek tam üstüne bastım? Pekala tarif et şu sev-

ıilini bakalım. Nasıl güzel ıni ? 
- Hem de çok güzel. 
- Hiç öpüştünil.z mü ? 

- Tabi!. 
- O da seni seviyor mu ? 
- Zannetmiyorum. 
- Bu nasıl olur ? 
- Oluyor i'te 
- Ayıp değil ya buna aklım ermedi ? 
- Bunda akıl ermiyecek ne var? Sen, her ıeni ıe -

Teni sevdin mi ? 
- Hayır. 

- GördUn mil ? 
- §u halde aen betbaht bir A~ıkıın ? 

Yazan : MlHALY FOLDJ Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TORUMKUNEY -152-

- Yok canım, ne münasebet? Biz hayatın en çetin 
darbelerine göğüs germiş insanlarız. Şimdi bunu bıra
kalım da biraz senden bahsedelim. Sen ne §lemdesin ·? 

Gizella, koltuğa yaslandı. Bir taraftan gençleri din
liyor, bir taraftan da çayını içiyordu. Ne güzel, ne 
tatlı konuşuyorlardı. Sesleri kuş cıvıltısını andırıyor
du. Fikirlerini ne açık, ne serbest ifade ediyorlardı. 

Hiç dolambaçlı yollara sapmadan, sözlerini maskele • 
miye lüzum görmeden duyduklarını birbirlerine an • 
tatmaktan çekinmiyorlardı. Acaba, hakikaten Mar • 
geret'in tahmini doğru muydu? Vili'nin halinde bir 
gayri tabiilik olduğu muhakkaktı. Fakat bu aşktan mı 
ileri geliyordu? Vili, gibi güzel, zeki ve yakışıklı bir 
delikanlıyı sevmiyecek, sevemiyecek kız da bulunur

muydu.? 
Margeret, anlatıyordu : 
- Vili'ciğim, benim halimi hiç sorma. Pek berbat 

bir vaziyetteyim. Annem Viyana'da, bütUn gün evde 
yapayalnız oturuyorum. Babam, sokağa çıkmama ka • 
tiyen müsaade etmiyor. Hele bir işe girmek hususun
daki fikrimi dinlemek bile istemiyor. Akşamları işin· 
den yorgun dönüyor. Yemek arasında birkaç kelime 
konuşuyoruz. Erkenden yatıyor. Zaten neşesi de 
yok. Tiyatroya, sinemaya da gidemiyoruz. Taham
mUl edilir şey değil doğrusu 1 Bari, sen sık sık gel. 
Nasıl olsa serbestsin. Şimdilik bir işe de gitmiyor· 
ıun. Seninle JU atar, vakit geçiririz. 

Bu teklifi Gizcıta da beğeniyor ve oğlunu buna 

teşvik ediyordu. Bu sırada doktor Kulunyi geldi. 
Baldızını görünce, toparlak, esmer yüzüne tatlı bir 
tebessüm yayıldı. Fakat, kısa bir müddet sonra kaş· 
lan çatıldı. Bakışları uzaklara daldı. Her halde hatı
rına Maria gelmişti. Gizellanın da keyfi kaçtı. Ayağa 
kalktı. Veda için elini uzattı. Doktor Kulunyi, yarım 
ağızla biraz daha oturmalarını, birlikte yemek yeme
lerini teklif etti. Gizella, özür diledi. Kalamıyacağını 
söyledi. Ana, oğul çıktılar. Hava çok sıcaktı. Terle
memek için ağır ağır yürüyorlardı. Sık ağaçların 
gölgelediği bir parkın önünden geçiyorlardı. Gizella, 
mütereddit bir tavırla durdu. 

- Gel, şu parkta biraz oturalım Vili, dedi. 
Tahta kanapeye oturdular. Gizella, oğlunun kolu· 

na girdi. 

- Vili, hakikaten fişık mısın, yoksa şaka mı yap· 
tın? 

- Şaka yapmadım anneciğim. 

- Demek bir İtalyan kızına aşıksın öyle mi? 
- Aşıkdım. 
- Şimdi değil misin? 
- Artık geçti. 
- Niçin? Yavrum neden böyle beni üzüyorsun? 

Derdini bana neye anlatmıyorsun? Annene itimat et 
evladım. O, senin saadetinden başka bir şey istemez. 

Vili, bocalıyordu. Annesinden utanıyor mıydı? 

Yok:ıa, kalbindeki mukaddes sırrı ifşadan mı çekini
yordu? Yavaş, yavaş anlatmağa başladı: 

Telefon: 6294 

- Yattığım hastanenin tam karşısındaki villada o· 

turuyorlardı. Çok güzel ve hoş bir kızdı. Penc;ereden 
pencereye aşinalık başladı. Ellerimirie biribirimize 
buseler gönderiyorduk. Kısa bir zaman sonra mek
tuplaşmağa başladık. Tabii bunu tanışmak takip et
ti. Her gün bulu~uyor, saatlerce konuşuyor, ağaçlar 
:ıJtında dola~ıyorduk. Onun hatırı için hastanedeki 
ikametimi mümkün olduğu kadar uzattım. Fakat, gü
nün birinde doktorlar beni zorla taburcu ettiler. Ay· 
nı zamanda harp esiri olduğumdan memleketime ia
dem hususunda tazım gelen muameleyi de yaptılar. 
Kıza koştum. Macaristan'a döneceğimi, benimle bir
likte gelmesini söyledim. Kabul etmedi. 

Gizella, endişeyle sordu : 
- Ne düşüni.iyorsun Vili, bu kı:z seni lıaıdkaten 

seviyor mıydı dersin? • 

- Seviyordu. Bundan eminim. Fakat, ben bir harp 
esiriydim ... Aynı zamanda bir düşman ... Bundan baş
ka bir kolumu da kaybetmiş bir insandım .. Bidayet
te bundan dolayı bana çok acıyordu ... Sonradan kim
bilir? Sonra çok zengin ve asil bir ailenin kızı ... Şa
toları ve gayet biiyük çiftlikleri var ... Bana muntaza
man mektup yazacağını ve ailesiyle birlikte Maca
ristan'a ziyarete geleceklerini vadetti. Fakat, yazma
dı. Mektuplarıma da cevap vermedi. Aklıma bin bir 
tiirlü şey geliyor. İhtimal ki; hakkımda tahkikat yap
tılar. Ailevi vaziyetimi kendilerine layık bulmadı· 

lar ... Onlar gibi, kibar ve zengin adamların böyle 
karma karışık bir memlekete geleceklerini de hiç il· 
mit etmiyorum. Zaten, buradaki hadiseleri de onlar
dan duydum. Macaristan'dan omuz silkerek bahsedi
yorlardı. 

- Kız nasıldı? Sarışın mı? 

Vili, içini çekti: 

- Hayır, esmerdi. 

- Onu, pek mi çok seviyordun? 

Vili'nin evela yüzü kızardı. Sonra birdenbire sol
du. İçli bir sesle cevap verdi: 

(Sonu var) 

~··· .. ... ..- '..>• 
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Meclisin dünkü toplantısında 
Erzincan zelzelesi dolayısiyle kurulan 

Milli ya·rdım kon:ıitesinin 
Londra, 27 a.a. - Dahili emniyet ve ha-

va nezaretlerinin tebliği: mu'" cadele baıladı 

iıinin kontrolüne 
baılanıyor 

güzel sanatlara 
yaphğı hizmet faaliyetine nihayet verildi 

(Başı 1. incı sayfada) 
Dün eüneşin batmasını takip eden ilk bir 

kaç saat zarfında memleket üzerinde düş- Parti'nin yurdun içine dağıtıp oralar-

(Başı 1. inci ıaylada) 

(Başı ı. inci sayfada) dığı göze çarpmaktadır. Ankara be - dan muhtelif renkler, boyalar, ıcııklar 
tnan hafif hava faaliyeti göstermiştir. Bun- ka aleyhindeki faaliyetler ve fesatcllyane lediyesi halkın geceleri yolunu bula - s 
<hn sonra faaliyet durmuştur. Saat beşte hareketlerle mücadele için Dies komitesi bilmesi için kaldırım kenarlarını be - toplattığı bu ressamlar, Devlet Resim 
sJldinet henüz devam etmekte idi. Ekserisi · ve adliye nezaretinin alakadar memurla- yaz boya ile boyattığı gibi, ana cad _ Sergisini zenginleştiren unsurlar ol -

Basvekilimiz dahilden ve haricten 
" ~ 

Londra'ya olmak üzere, garp mıntakasına riyle görüşeceğini bildirmiştir. delerdeki ağaçları da beyaza boyatmış muşlardır. Bu yurt gezilerine altısı 
ve Londra civarındaki kontluklarm bazı B ~ d ·· k İ t bul'd d". d"" d A k 'd Harp istihsalitı i§sizlerin çok mühim bir tır. u a 6 açlar gün üzun ço güzel s an an, or u e n ara an se- yapllan leberruler i(in fe~eldtür elli 
bö'gelerine bombalar atılmıştır. Hasar ha- b" k · h ·ı 10 · · •k · kısmını i:iı::al edecek ve müdafaa için yeni ır manzara arzetme te, gece ıse a • çı en ressam ıştıra etmış ve Devlet 
fif ve ınsanca zayiat da az olmuştur. k"k l l 1 R · S · · masraflar derpiıı edilecektir. ı ·aten yaya yo cu arına yo göster- esım ergısıne 87 tablo ile dahil ol- (Başı ı. incı sayfada) !arı burada birer birer sayıp dökmek im. 

Elen resmi tebliği 
Atina, 27 a.a. - Yunan ba:ıkumandanlı. 

tının dünkü teblili: 
Arnavutluk arazisinde kıtaatımızın hare

katı muvaffakiyetle devam etmektedir. Gö
rice mıntakasında, terkedılmiş olan altı 

düşman tayyaresi de dahil olmak üzere bir 
ı;ok harp malzemesi iğtinam ettik. 
DUııman hava kuvetleri cephe Uzerinde 

faaliyette bulunduAu gibi, Epir'de on ka· 
dar köyü, Korfu ve Kefalonya'da da as
kert olmıyan bazı hedefleri bombardıman 
etmişlerdir. . 

Askeri dairelerle hava ticaret hatları ve mektedir. muşlardır. berruata muhatap olmuş, delalet etmiş, kansızdır. Yalnız kemmiyet ve keyfiyet 
tayyare inşaat kumpanyaları arasındaki ih- Kontrol ba§lıyor Üçüncü yurt içi ressam gezisine is- fakat ona el sürmemiştir. Dahilde ve ha • itibariyle çok m• ~ımdir. Bin"enaleyh bü-
tilif hakkında beyanatta bulunan reiscüm. . . • . • tirak eden ressamlarımızın eserleri~i riçte, merkezde ve mulhakatta, küçuk ve tün bir insanlık ikm nın turkun milli fe-
hur, ticaret nakliye tayyareleri imalatının 1 / ılkkanun / 1940 tarıhınden ıtı - tetkik derek ""kaf ti d k ·· büyük her teberru kamitenızin mallimat li'.<etıne candan al sını esırı;emedıği çok 
1940 daki tempo dairesinde devam edebi- haren şehrimizde hususi binalarda da d"" e 11' md US a. an. ırma. ~.~e~ ve nezareti altında ve karsılrklı tutulan zahirdirı Huzunı.,uzda te•ekkurü bir ve • 
ı • . . k i . 1. . . . ışıkla n ask 1 . k t 1 ı re un saat e ergıevınde bır JUrı .ecegını, as er ıma at ıçın ıse her türlü 1 •• r~ m . c. en~e~ı ve .a;ar ı ı_na- . • 1 hesabat altında doğrudan doğruya Kızılay cibe ve bir vaz fe telakki e:1epim. (Bravo, 
kolaylıkların gösterilmesi ic.ıp edeceğini sı ış.ı.?.ın tatbıkıne ıtına edıl!p edıl - toplanmışt~r • İstanbul mebu~u Salah şubelerine yatırılmış ve ora.dan makbuz a- iştir ... k ederiz sesleri.) 
bildirmiştir. meclıgı, sık sık kontrol edıleccktir. Cımcoz, Gıresun mebusu Nafı Kansu , • lmmıştır. Bu ooyle olduğu &ibi komite • T~erru artık nıhayC"te gelmış te1ak'lrl 

Malta'do bir İtalyan 
tayyaresi düşürüldü 

Haber aldığımıza göre, ışık sızan, Çoruh mebusu Ali Rıza Erem, Maarif' niz i~in icra 'sahar.ına da müdahale etmek. edilolıilir. Sizin ir.nın zlc tl"şekktil etmiı 
}'.,erlerin t.e~viratı: alınan hususi ter - Vekfıleti talim ve terbiye azası Enver ten tam bir içtinap h:ılinde kalmış ve onu bir komite olmak itlbariylc gene Caaliyeti
tıl_>at~a. kesılcce~tır. Bu maksad~ te- Ziya Kara!, Güzel Sanatlar umum mü- tamamiyle Kızıl:ıya ve hükümete terket - ne nihayet vermesi için siz'.n izninizi za
mın .ıçın •. he.le~ıye tarafından ekıpler dürü Suut Kemal Yetkin, Matbuat u- miştir. Bu itibarla, arkadaslar, bu mev • ruri teliikki ettik. Bu meyanda bugünler. 
teıı.kıl edı!mıştır. mum müdürliiğü turizm müdi.irü Ve • zuun icraya taalluk eden sahasında komi- de gelebilecek tebarruatın da komiteyi hi9 

Atina, 27 a.a. - Emniyet nezareti tara.· Malta: 27. a.a. - Dün Malta üzerıne 
fından dün akşam ne:ıredilen tebliğ: 1 yapılan ikinci akın esnasında bir düş· 

Bu e.k~pler 1 / .tlkkfinun akşa - dat Nedim Tör, ressam Turgut Zaim tenizin heyeti celilenize olan maru7.atı her tavzif etmeksızin Kızılay şubeleri tarafın
mından ıtıbaren faalıyete geçerek mas v Ce at D r•. '"t kk'l ... . işte olduğu gibi bu milli davada da azami dan k~bzedilmes!ni muvafı'k telakki ettik. 
keleme ve karartma t::ılimatnamesine t \

1 1 
v b' ere~-aen ~ud eşe 1

• Jd~~· bir gayretle candan çalışan tekmil Kızılay Bu maksadı ifade eder bır takrir takdim 
uygun olmıyarak tenvir edilmiş bina- a 0 arı ırer ıre.r goz en g~çır 1 • teşkilatına ve onunla işbirliği ederek ko - ediyorum. k:ıooliiııü heyeti celilenizdeıı 

Düşman tayyareleri bugün Kefalonya' • man tayyaresi alevler içinde düşürüi
daki Liksuri ile Epir'de bir kaç köyü bom- müştür. 

ların elektriğini keseceklerdir. ten sonra her yıl bıraz ~aha guz~l ne- mitenıin emrinde çalışmış olan küçük büyük rica ederim. 
Ank"'ra belediyesi şimdiden mas - t.ce veren bu seyahate aıt eserlerı tak- tekmil diğer memurlara komitenin minnet 

bardıman etmiıtir. Hasar yoksa da ıivil Resmi bir beyannamede bildirildiö-i
ahadli arasında pek az ölen ve yaralanan ne göre, bu sabah erken düşman ta; • 
var ır. 1 · M 1 · · 

Ko f d b b d ed
.
1 

. • Dli yare erı a ta sahıllerıne yaklaşmış . 

kelenMiş bazı bina'arda zıya sızmala- dirle karşılamış, müteakiben gizli rey- ve ~ükranlarını ifadeden ibaPet olacaktır. l'r1illetin alakasına teşekkür 
rının ~ışarıya sızdığını t:'.ö;.mü."'tür. le yapıla.n bi~ intiha~t~; ?i.resun'a gi- T eberruatın mahiyeti Bu zelzele feliketi dolayıslyle yurt .. 
Belcdıy~ av ba!'lına kadar butun ıç ve den Halı! Dıkmen bırıncılığe, Kasta- Yapılan kıymetli· tebernıatı nakdi ve taşlarım•zın çok kıs:t bir zaman zarfında 

r u a om ar ıman ı mııtır. s· . 
man tayyareleri mitralyöz de kullanmışlar- lars~ da ~ahıle varmadan geri dönmüş- d:ş tc:ıvırata ~.a~.s•ıs. mc>skeleme i~i - monu'ya giden Arif Kaptan ikinciliğ:?, ayni olmak üzere ikiye ayırarak arzede - nakdi, ayni yaıtmış oldukları teberru çolc 

n .n dı~r?:n g_orı;nmıycce!: şekle ıf • Seyhan'a giden Edip Hakkı Köseoğlu ceğim: eski r.amanlardaki emsali tebernıun çotı ıa da netice henüz malOm değildir. Şimdi· lerdır. Bıraz daha sonra arlanın üz~ · 
YI' kadar malQm olan cihet bar.ı kiliselerle rinde ucak düşman tayyareleri avcı -
b inalara isabet vaki olduğu ve bu binala- larımızın hücumuna maruz kalmışl:ır
rın hasara uğradığıdır. dır. İtalyan tayyareleri bu müsademe 

r:ığı:1! a ·a bıld•r.mekte~ır. üçüncülüğe seçilmişlerdir. 1 Dahilden ve hariçten vukubulan nakdi fevkine pkmıştır. Bu, adeta vatanın her -
_Dıger t_ar~ftan .~ıvat mu:.akabe ko • Parti Genel Sekreterliği, bu re:; • teberruatın yekQnu beş milyon 325 b:n 870 1 hangi bir köşesinde kanıyan bir yaraya 

~ısvond~ ıhtıka_ı:ıl of~le~ek. ulzere. re1:k· samlardan birinciye 400, ikinciye 3.50, ı lira 44 kuruştur. Bunwı 1.4-20.727 lira 47 karşı tekmil türk milletinin tc'k bir kalb 
ı ve uz ampu ıyat arıy e pıt fı - kuruc:u ecnebi mem'eketlerden gelmiştir. h · ı· ı h k t · · · bl r . tl 1 • • • B f" üçüncüye 300 lira prim diğer 7 n:s • assasıye ıy e ıırc e e geçışının r m ~ 6 teşrinisanlde İgumenit?.a köyünün mu. esnasında diişüriilmüştür. 

vakkat l:sgali esnasında italya'nlar Nikola 
Patsea isminde hayvan yetiştiren bir yu-
11anlryI, oflu yunan ordusunda er olduğu 

ra a~ı~ı ~~~ Jıt e.!":1.ıştır. u ıyathır d 
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l" ' il" •. k. f Bunlar muhtelif ecnebi dövizleri halinde şahedesidir. Cümlıuriyet Tiirkiyesinde bu. 

için kurşuna dizmişlerdir. 

Pek az hasar· yapan 

alman bombalan 
Londra, 27 a.a. - Hava ve dahili em • 

niyet nezaretinin tebliği: Bu ıabah şafak
tan evel, Londra mıntakası üzerine ve ay
nı zamanda ıarkt İngiltere'nin iki nokta
•ma bir lı:aç bomba düşmüştilr. Hasar pek 
azdır, telefat Yoktur. 

Almanya ve İşgal 

altındaki şehirlere 

yapılan ha va akınları 
Londra, 27 a..a. - Bu akşam hava neza

reti qağıdakl tebliği negretmlgtlr: Salı

C&r§amba geceat bombardıman taarruzu
muzun uıl kuvett Kotonya'da bir elllUı 

fabrikasına ve diğer hedeflere tevcih ecm
mlştfr. 

Diğer bombardıman teşekkUllerlmlz de 
Berlln demlryollannı, Roterdam, Flesln· 
sue, Anvera, Calols ve Boulogne'de bulu· 
nan doklara ve gemllere taarruz etmişler
dir. 

Sahil tayyare tllolanmız Lorlent deniz 
UssUne, Ga.nd petrol depolarına taarruz et· 
mlşler, ıuaı altında bulunan arazideki dllt 
man tayyare meydanlarını bombalamışlar, 
Hollanda sahili aı;ıklannda gemilere hU
cumlar yapmııılardır. 

BiltUn hareketlerde beıı tayyaremlz kay
bolmuştur. 

BugUn Frue adaları aı;ıklarında bir dl13-
man la§e gemlııt sahtı tayyarelerlmizin 
hllcumuna uğramıı ve batar vaziyette bı· 
rakılmııtır. 

lngiliz tayyareleri 

Torino şehrini şiddetle 

bombardıman ettiler 
Londra, 27 a.a. - Hava nezaretinin teb

liği: 1nriliz hava kuvetlerine mensup ağır 
bombardıman tayyareleri, salıyı çarşam -
baya bağhyan dün gece Torino askeri fab-
rikalırına hücum etmişlerdir. • 

Torino askeri fabrikalarına bun<lan dört 
rece cvel de bir hücum yapılmıştı. Bu se
ferki ikinci hlicum, hasarları mühim mik
tarda fazlalaştırmıştır. 

Bombardıman tayyarelerimiz, Torino 
tizerinden biribirinl ıüratle takip eden dal
ıtalar halinde geçımişlerdir. Şehir üzerinde 
hiç bir bulut yoktu. Tayyarelerimiz, he -
deflerini pek çabuk surette tesbit etmiş • 
ler ve bombalarını atmıya başlamışlardır. 

Hava üzerine ilk tayyare, Greenvich 
uati ile nat 22 den biraz evel varmış ve 
)'Ünek infilak bombaları ile yanıın bom· 
balarmı atmıştır. Bu bombalar, derhal 
yangınlar çıkarmıştır. 

Bu ilk tayyareyi takip eden tayyarele
rin pilotları, fabrikanın en biıyıik binala -
rından 200 metre uzunluğunda elli metre 
genişlığlnde bir binanın alevler içinde yan
dığıru eôrmüşlerdir. Bu binadan alevler 
çıkmakta, diğer taraftan da alevlerin ateş
lediii patlayıcı maddeleri dolayısiyle şid
detli infilikbır işitilmekte idi. Bir çok ye
ni yangınlar daha çıkarılmı:stır. Yarım sa
at sonra bombardmıan tayyarelerimiz Alp
lara vardığı ve şehir ilzerinde hiç bir in -
r;iliz tayyaresi kalmadığı zaman rasıtlar, 
Torino'nun bir çok infilaklarla hal& tahrip 
edi TTıekte olduğunu görmüsler<lir. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 27 a.a. - Resmi tebliğ: Çok 

eayri müsait hava ıartları sebebiyle 25126 
teırinisani recesi ve 26 teşrinisani gii.'lü 
alman hava kuvetlerinin faaliyerti keşif 
taarnızlarma ve münferit hareketlere in
hlaar etmittlr. 

Avomnouth'a 1apılan rece hllcumlarm-

da atılan bombalardan müteaddit yangın- ıstcsını ıger sutunlarımızda bula • sa~ a. . şer ıra tese ı mu a atı gelmiş ve günün kuru uze:-inde tlirk pa • şuurlu ve milli tcsaniıdiın böyle bir vesile 
lar çrkmıştır. caksınız. vcrılmesını kararlaştırmıştır. rasına çevrilmiştir. Maruzatım da türk li- ile çok vazrh bir şekilde müşahedesi bel • 

Bir vapur kafilesine tevcih edilen bir lstanbu/da alınan tedbirler Şimdiye kadar 30 vilayette yapılan rasıdır. Geri kalan 3.905.142 lira 97 kuru- ki de bu ağır facianın tek tesellisi halin. 
hücum esnasında Falmouth civarında 7000 lstanbul; 27. ( Telefonla ) - Işık- bu gezide hazırlanan tabloların mik • şu tamamiyle dahilden vul..-ubul:ın nakdi de kalacaktır. Asil milletimizin bu vatan -
tonluk bir vapur batırılmıştır. Taymis ko- I lan söndürme tecrübesi önümüzdeki darı (290) a baliğ olmuştur. Bu müh~m teberruatın yekQnudur. Gerek Krzılayda, pe:-verane hassasiyetine mHU komitenizin 
yu önlerinde orta büyüklükte iki vapura tyın 15 inde yapılacaktır. Bu işte 11054 bir yekfındur. gerek komitenizde butün bu dahili teber- şükran ve m:nnet duygularını yüksek hu -

bo ba ·1 · b 1 k . ..ı-.0·1 • b 1 k" • "f 1 S kA 1 k · ruatın kaza üzerine tutulmua müfredatlı zu zd d k h · · · m ı e tam ısa_ et er a,, ... "'"'ı mış ve u ışı v .. azı e .a mıştır. Ekipler şöyle ~e- anat ar arımıza memle etin hakıki ~ runu a arze er en epınızın aynı za • 
1 h 1 1 k 

defterleri vardır. Fakat bunlar k"tap ha • da h" · t t · ld '"' 
vapur ar asara ugratı mıştır. şe { ul etmıştir : Gaz arama ve temi • çehresini içinden tanımak fırsatını ve- man ıssıya ınıza ercumen o Utnıma 

A h · d k"" ··k b" · 
1 

z tinde neşredilcceğinden heyeti celileyi an- kaniim." 
vonmout cıvarın a uc;;u ır tıcaret 

1 

eme .için 2557 enkaz kaldırma i •· ren, onların inkic:aflarına güzel bir fır-• • 
1 

· · f d ' 'Sın ~ cak bir kaç rakamla rahatsız edeceğim. Alkışlarla karşılanan bu beyanatı tald-
g.eml ısbı taybyarde erımızd"lta~a ın an ktol P a\e· 2785, teknik işler için 985, sıhat işler: sat teşkil eden ve sonunda oize altı 1.528.755 lira 49 l:uruş vilayet merkez-şıy e om ar ıman e ı mış ve ya ı mıştır. icin 

957 
d 

1
. lSll d k ben gene Hilmi Uran (Sevban) ın şark vi-

Dün de İngiliz limanlarına yeniden .• . • yar ımcı po ~s ' yar ımcı yüze ya ın tam ve çok değerli, hakiki l lerinden. 1.607.705 lira 89 kuruş kaza ve liyetleri elzele fe'lil·etutlel~rine yardm1 
m;cyn dökülmüştür. Uzun ıfenzilli bahriye ıtfaıye 1512, ev hemşıreleri 611 dir. bir memleket serisi kazandıracak olan nahiyelerden. 768.681 lira 59 ku:ıı~ doğ - te:nini maksadi)•le miıte eki<il yardım ko-
bataryaları Douvres limanında toplanan /zmit kağıt fabrikası ıiyah bu hayırlı ve teşvik edici teşebbüsü nıdan doğruya umumi merkeze vukubulan mites"nin izah e:lHen sebeplere mebni ar-
vapurları f'iddertli bir ıurette bombardıman k A _ t . Al. b l d sanat hayatımız hesabına şükranla kar- nakdi tcbernıatı gösterir. trk faaliyetine nihayet verilmesinin ve 
etmiştir. agı ıma ıne a§ a l şılarız. Ayni teberruat bundan böyle kom1te namına gelecek te -

İngiliz tayyareleri Almanya'da auraya İzmit: (Hususi muhabirimizden)- B"undan başka; Parti Genel Sekre • Ayni tcberruata gelince : berruların Kızılay tarafından alırnnasınm 
b bomb 1 .. ı .... B mes K• - t f b ·k karara ba"lnnması istenil~ te ·eresi o uraya a ar ıı:.m15 ar:..,ır. azı • agı a rı ası pasif korunması için terliği bu üç sene içinde seyahate ~ı- Bunlar da yiyeceie taalluk eden, gi • .. • 
kenler hasara uğramrş, milteaddit ıivil öl- siyah kağıt çıkarmağa başlamı,.;tır kan 30 ressamımızın kendi elleriyle yeceğe tııalluk eden, kullanılacağa taalluk kumnuş ve tasvıp edilmiştir. 
müş ve yaralanmıştır. K 1 • "' • ed lm k ·· ·· l f Evelce de bildirildi.ı:.i ve~"i!e alman i· a ın hır mukavvayı andıran bu kağıt yapılmış krokileri, kısa tercümeihal • en eşya o a uzere uç esası sını a ay- B~vekilimi:z.in beyanatı 

• \"' la d • d · 1 · · ı · h l d ki bl la d ·· rılmıştır ve her ma.ddenin nevine göre, ki-
leri karakol gemilerine kar"ı İngiliz tay • r an resmı aıre er ıçın 10 ton imal en ve azır a ı arı ta o r an mu-

M 1 K" kk"l k ·· l b' lb. lo, parça, çuval şeklinde tasnif edildiği için Bunun üıerine soz alan Başvekil Dok • 
Yarelel'i tarafından yapılan ve muvaffak!- o unmuştur. ılosu 45 kuruştan fahri- teşe ı ço guze ır a iım bastır - f S tek bir yek\ın halinde arza imkan yoktur. tor Re ik aydam da şu beyanatta bulu~ 
yetsizlikle neticelenen hücumlıır esnasın- ka teslimi satılmaktadır. mak üzere olduğu da memnuniyetle Şimdi bunlardan esaslı bazı ra'kamJar ver- muştur : 
da bir düşman tayyaresi ,rmal denizine dü- /zmirJe öğrenilmiştir. mek suretiyle tenvir edeceğim, 
eilrülmüttür. Diğer bir dıisman t-ıyyareai İzmir; 27. ( TcJefonla ) _ Şehri _ Görülüyor ki Parti Genel Sekreter- Dahilden vukubulan r;ıd& maddeleri 
de tayyare dafi bataryalarımızın ateşiyle liği memlekette Güzel Sanatlar sev - teberruu: 
d ··ı ·· ·· lk" 1 • ·· ·· mizde maskelenmiş olan 104 sokak üşüru muştur. ı a man tayyaresı ussune gisini arttırmak ve bununla meşgul o- Kilo 
d .. · ı· lambasının ihtiyaca göre arttırıl.Lası 

: 2.177.140 
onmemış ır. 111 tanlan teşvik etmek için çok iyi bir Adet 97.617 

işi tetkik edilmektedir. Kordon'da ka- Paket 12.oos 

İtalyan resmi tebliği z.aları önlemek üzere bir korkuluk dı- teşebbüse girişmiş ve bunun hayırlı 
neticeleri derhal kendisini göstermeğe Kutu 534 dür. Ru eşya içe-

varı inşası için hükümetten müsaade risinde 748.084 kilo buğday, 247.478 kilo 
R 27 173 1 t bl. - başlamı ... tır. Bu hareketi cıükranla kar-

oma, a.a. - numara 1 e ıg istenecektir. Yolcu azlığından dolayı şılarız."' :ı bulgur, 78.363 kilo kavurma, 173.646 kilo 
yunan cephesinde, normal keşif ve kara - Karşıyaka'ya yapılan vapur seferleri· un, 74.0SS kilo üzüm, 8.064 kilo zeytin ta-
kol faaliyeti olmuştur. Tayyare kuvetle • nin kaldırılması düşünülmektedir. Fa· nesi, 9.044 kilo kuru meyva ve aaire ..•• ve· 
rimiz, düşman tesisa.tına ve kıtalarına kar. 

kat bunun mümku""n olmadıg·ı kanaa • A k ı 1 ı ı rilmiştir. 
şı mütemadi harekatta bulunmuştur. Ay - s er erımızın tında bulunanlar da vardır, Kullanılacak eşya olmak üzere dahil -
rıca bütün düşman yolları da şiddetli hü- don V\lkubulan teberruat yine arr.ettiğim 
cumlara hedef teşkil ctmıştir. Perati, Del- eibi e:ıyanın mahiyetine göre a.det, kilo, 

vinaki ve Dolyana yol iltisak noktalarına, ı-·-............ -.......... ,., 11 , 1111 ,,.,. .. 

1 
kıclık hedı'yelerı' parça, ve çile olmak üzere cemedilmiştir. 

Erseke ve Miniva merkezlerine, Kala • ı ~ 
mas üzerinde Perati ve Miniva civarların- İ KÜÇÜK D 1 ~ HA B f R l f R Bun~~~~8 adert, 27.554 kilo. 3_435 parça ve 
da köprülere bir çok defa isabetler vaki (Başı 1. incı sayfada) 306 ·ı d ·b · B 1 d :-............. ., .... ,.,.,.,.,.,,, ........ ,.... ı. çı e en ı arettır. un ar arasın a 
olmuş ve kesilmiıtir. Yanya tayyare mey- • • . d 1 3.291 battaniye vardır. 93 radır, 225 halı, 

d b ba.... d'l · t" K f 'd Londra, 27 a.a. - DUn akaam yapılan memur ve ışçılerı e asker erimize kış. " 
anı om ıuıman e ı mış ır. or u a " 2.897 kilim, 4-43 ıecca.de. 4.389 yatak, 6.116 

Y "k 1 rht ı l" K a husus1 bir toplantıda parla.mento a.-:ıuarı- lık giyim eşyası temin maksadiyle ara-
enı a eye, r ım ara, ımana ve ar " yorgan. 27.554 kilo pamuk. 

kiana tepelerine isabetler kaydolunmuş • na beyanatta bulunan Lord Halltaks, Av· larında 1500 lira toplamışlardır. (a.a.) 

tur. 
Düşman tayyareleri Avlonya'yı bom • 

bardıman etmiglerdir. Telefat ve hasar 
yoktur. 

Malta adası üzerine yapılan bir taarruz 
keşfi esnasında, avcı tayyarelerimizle mu
harebeden sonra bir düşman avcı tayyare
si denize düşürülmüştür. Tayyarelerimiz
dcn bir tanesi üssün.e dönmemiştir. 

Şimali A frika'da, <hişman tayyareleri, 
Trablus şehrine bombalar atmışlar ve iki 
kişinin yaralanmasına sebep olmuşlardır. 

Liman mıntakasında az ehemiyctli hasar 
vardır. 

rupa'nın vaziyeti hakkında izahat verml§· Adna; ( Hususi ) _ Adana' da as • 
tir. kerlerimize kış hediyesi olarak topla-

Londra, 27 a.a. - B. Attlee ve Green· 
vood, bugün işçi partisi parlamento gru- nan yeni eşya adedi 25.000 i bulmuş • 

pu rciellğlne ve ikinci reisliğine ıttıtakla tur. 
seçilmişlerdir. Adana Halkevi, huduttaki askerleri-

Londra, 27 a.a. - Milli taearrut komite· mize kış hediyesi almak üzere hasılatı 
si reisi B. Klndersley, mllll mlldafaa bo· buna tahsis edilecek olan zengin bir 
nolarının ihracından oori geçen ilk sene müsamere hazırlamaktadır. 
zarfında ceman 475.532.981 İngiliz lirası /zmitte 
yani tahminlerden l532.9Sl lnglllz lirası İzmit (Hususi) _ Kahraman ordu-

Giyecek ve yiyecek maddeler 
Giyeceğe taalluk eden eşya : 
907.133 adet, 137.384 çift, 39.468 takım-

dır. 

Bu eşya meyanında şayanı nazar olan 
rakam şunlardır: 

49.567 çift ayakkabı, 30.773 ceket, 
159. 439 çamaşır, 80.4.Sl çorap, 27.406 fanila 
57.505 gômlek, 13.531 kazak, 9.155 mintan, 
5.978 manto, 10.212 palto, 23.146 pantolon, 
383.187 muhtelif eşya, fazla bir meblağ toplatılmıı olduğunu bil· muza k h a· . k .. b 

dlrmlştlr. ış e ıyesı verme uzere ~ş- Hariçten vukubulan aynt teberru.at da 

Stokholm, 27 a.a. - Dagens Nybeter t~~in .ha~ı.rlık~r k dl~~a.m eo:ı~~~~d~r. dahildeki gibi üç esaslı kısma taksim edil-
gar.eteslne göre hveçle Almanya arasında mız ıya e e 1 nın re ıs ıgın e ı miştir. Bunlardan gıda maddeleri: 54.988 
ticari mUznkerelere başlanmıştır. Halkevinde toplanan devair müdür- ı kilo 40.465 santlık 9.086 çuval 221 fıçı 

Bcrlln, 27 a.a. - (Stefanl) ajansından: ~e~i bu yardımın bir an c~el. taci~i 170 °kutu, 11 paket'. ' ' 

"- Arkıı.daşlar, mılli yardım komitesi
nin. ctimlıurıyet h ık\lmettne yapmı:ş ol • 
duğu büyük yardımı. maddi ve ına.'levi bü
yük ynr<lımı huzurunuzda ve bu vesile ile 
türk milleti huzurunda dımhüriyet hükil -
metinin tebarüz ettirmesine müsaadenizi 
rica ederim. 

Milli yardım komitesi te ek'klil ettlğl 

dakikadan itibaren, ciıınhuııyet hükümeti, 
bu büyük felaket karşısın.da üzerine aldı
ğı vazifeyi yaparken kendisinden en yük • 
sek yardımı ve en Aamimi bir iş beraber • 
liğini gormüş ve bu suretle feliketzede va
tandaşlarımıza yardım ederken kendileri • 
nin çok büyük muavenetlerine mazhar ol
mu~ur. Bundan dolayı şahsan ve arka • 
daşlarım namına teşekkiırlerimi arzetme
yi bir borç bılirhrt. Bu vesile ile kezali'lı: 

dost, yakm, uzak butiın merleni dünyadan, 
ismi işitilmiyecek kadar uzak dunya koşe
lerinden tUrk milletin;n bu felilkertli anın.

da yapılan kıymetli yardımlarını burada, 
huzurunuzda, şükranla anrnafı bir bor; 
bilirim. Bu, hakikaten o kadar büyük ve 
alemşümul bir mahiyet ar?.etmiştir, De
min sayın arkadaşım Hilmi Uran'ın da i
şaret buyurduğu g"bi bu, türk milletine 
karşı bütiin bir modeni cih11nm gösıermiı 
olduğu büyük bir yakınlık ve dostlu1t ese
ridir. Bunu da bilhlss.:ı huzurunuzda teba
rüz ettirmek ve bu kursüden kendilerine 
teşel&.ür etmek is.terim. Bunu arzetmek is
tiyorum. (Bravo sesleri, alkışlar)." 

Meclis bu müzakerelerin sonunda 1940 
mali yılı muvazenei unıumiyesine dahil 
bazı dairele:- butçeleri cetvellerinde degi
Ş:klik yapılma ına ait kanun layihasını 

kabul ederek içtimaına nihayet vermiştir. 

B. M. Meclisi gelecek toplantısını cu
ma günü yapacaktır. (a.a.) 

Diğer düşm:ın tayyareleri, Maddalena 
kalesine, Karnulı;reyne ve civarındaki 

mevzilerimize hücum etmişlerdir. Bir düş
man tayyaresi, hava dafi bataryaları tara
fından dıişürtilrniı~ür. Bu tayyare11in mü
rettebatından para~Utle atlıyan birisi esir 
edilmiştir. 

İtimat olunur haberlere göre, 19 tcş • 
rinisanide ha va filolarımız arar ından bü
yük çapta bombalarla İskenderiye limanı
na yapılan bombardımanda, altı harp ge -
misine, düşman filosu tarafından kulla -
nılan kanal ııirketi tamir fabrikasına ve 
Heluan ve Abusir tayyare meydanlarına 

ağır isabetler olmuştur. Abusir'de 4 tay. 
yare yakılm11 ve tahrip edilmiştir. 

İtalyan adliye nazırı B. Grandi, propagan- ıçın çalışmaktadırlar. Şehrımız polıs Bunlardan bazı rakam arzediyorum: 
da nar.ın Göbels lle görUştUkten sonra dlln memurları 90 adet pamuklu gömlek 3.600 kilo kaşar 7.483 sandrk balık konser
akşam İteıya'ya. mUtevecclhen Berlln'den diktirmektedirler. Bu gömlekler ya- vesi, 8.708 sand

0

~k et konservesi, 990 san -
ayrılmıştır. ~~~~~tı~hraman orduya teslim olu- dık öküz eti konservesi, 18 sandık piliç B 

1 
• · 'd 

Londıa, 27 , 8 _ Bir çok :ni.ih:m ingi- konservesi 9.979 sandık. silt hulisa~ı, 2000• u garıstan· a 
!iz gautelerl'l n sahibi n mi!tf: ıdh lor:! Mihalıçcık'ta sandck hurma, 58 fıçı lımon usaresı. 6.806 

Şarki Afrika'da, tayyare gruplarımız, 

Gallabat'ın garbinde düşman topcu ba -
taryalarını bombardıman etmiştir. 

Düşman tayyareleri, Assab, Musavva ve 
Danıtila üzerine bombalar at~lardır. 

Dünkü tebliğde Leros'a hücum esna • 
sında 5 clüşman tayyaresinin düşiirüldüğü 
bildirilmişti. Bu esnada bahriye hava dafi 
bataryaları tarafından ayrıca bir altıncı 
düşman tayyaresi daha tahrip edilmiştir. 

İsviçre yoluyla gelen düşman tayyare
leri, Torino üzerine infillik ve yangın 

bombaları atmışlardır. Merkezde ve civar
da bir kaç ev hasara uğramıştır. Bir cam 
fabrikasında bailıyan bir yangın derhal 
ııöndürülmü,tür. Bir çok bomba kırlara 

dilşm.Ü$ ve iki çiftlik yclcılmıştır. Bir nö • 
betçi er ölmlls, iki kiıl, bomba par~ala • 
rmıdan :ya.ralınmıttır, 

Noıt!ıcliffc-ın lra ~e~ı lurd Rot.~'1°•'1" e hr· Mıhalıççık (Hususi) Gayesi sandık bisküvi, 3.888 kilo kavurma bu eş- ı 
gün Ber:r.ude 'ldala~ :•da ölmıi~~ü·. Lord milletimiz ve yurdumuz için pek fay- ya meyanındadır. • t k• 
72 Y.tı;ın.ıa idi. dalı görülen kadın Yardımsevenler Hariçten yapılan ayni teberru/ar ı vazıye sa ··1n 

Ahmet Abad, 27 a.a. - Dombay asamb- Cemiyetinin Mıhalıççık'ta da bir şu- Gene hariçten vukubulan kullanılacak 
lesi reisi B. Mavlankar, milli müdafaa nı- besini açmak için kaza kaymakamı eşya teberruu: 
zamatı hUkUmlerlne göre tevkif edllmlıı· eşi Sabiha Tunçer ve hükümet heki- 24.636 adet. 390 çile. 60 paket, 6.000 
Ur. mi e§i Saime Ünaner'in te~ebblislc- rakyarda 475 kutu, 8000 metre, 137 san • 

Rabat, 27 a..a. - (Havas): HllkUmetın leriyle kazamızda da Yardımseven • dık, 36 vagon, 3.642 ton, 533 metre mika
Fransız Afrlkası umumi delegesi general ler cemiyetinin şubesi açılmış ve bı, 835 torba, 1.100 top olarak tasnif edil
Weygnnd, dUn Rabat'da umumt vall ge- derhal faaliyete geçilerek dört gün mi~ir. 
neral Nogues lif! ve muhtelit Fuh şahsi· içinde 927 parça (yün çorap, eldivtn. Bunların arasında 2.998 çadır. 8000 met 
yeUerle görllşmflş, blll\hare Fa.a sultanını fanila, pamuklu) toplanmış ve ayrıca re çadır bezi, 36 vagon kereste. 3.642 ton 
ziyaret etmiştir. 58 kilo yün çorap ve fanila örülmek kereste ve gene 523 metre mikap kereste 

Oslo, 27 a.a. - (Stetanll: :5.811 ton hac- Üzere bulunmuştur. Tüccarlarımız- vardır. 11.245 adet oluklu saç, 652 karyola 
mlndr.kl ve Touralne adındaki İ!!vcç bayra- dan Hasan Hüseyin Yaman ve Ke- da bu eşya meyanındadır. 
/tını hamll vapıının zayi olduğu blldlrll- mal Ulukan ve İrfan Öncel pamuk Gene hariçten vuku bulan giyecek ~
mekteôlr. MllrP.ttcbatının sa# ve salim ol- teberrü etmişler ve bunlar Mediha ya teberruu da ıunlarıdır: 307.316 adet, 
dukları sliylcnlyor. Öztürk ve Naciye Aksu tarafından 8.340 takım, 52.335 çift, 28.372 parça, 141 
Budapeşte, 27 a.a. - <Tasa): Unlversul dikilmiştir. paket, 22.575 metre, 1.943 grosi ve ayrıca 

gazetesine göre, Bulgaristan ve Romanya, Çarşamba günleri umumi dikiş gü- 22 kiloıram. 
Bulgaristan tarafından Romanya'ya bOyUk nü sayılmış ve o gün iza yazılan 35 Bu eşya meyanında 29.802 battaniye, 
bir miktar soğan, patates, pirinç ve odu- bayan Halk Partisi salonunda dikiş 1.864 battaniyelik kum:ış, 21.512 manto, 
nun ihracına alt bir anla.şma imza etmtı- makinalarlyle topluıarak askerlı-ri- 42.025 kazak, 20.370 fanila, 16.441 çift •· 
terdir. Buna mukabil Romanya Bulgarls- mir için hediye pamuklu dikmeğe yakka.bı vardır. 
tana taı kömilrl1, petrol ve saire ihraç ede- ha§lamışlardır. Teberrüat devam et- Arkadaılar, hariçten relen e$Ya arasm-
oekUr. mektedlr. da bil.yWıc bir k.m da t:bbt eczadır. Bun-

(Başı 1 ırcı s11yfada) 

vam etmek li:rere cuma glın i başlıyan ışık 
maskeleme emri bugunclen itibaren iptal e
dilmiştir. Bu emrın ge•ı alınm!sına sebep 
halkın göstermiş o11u d•!I plin, aklıselim 
ve hazırlık lrnb•l•yetidir. 

Dıin Sofya ünlvers•tes'nde faşist talebe 
ile sol cenaha mel'•uo talebe anısıntla bir 
döğüşme olfl'uş ve polis mıi'1ah11le ederek 
baıı;r talebeyi tevkif etmiştir. 

Üniversite. iki gün kapatıldı 
Sofya, 27 a.a. - Stcfani ajansın • 

dan : 
Neuilly mııahcdenamesinin yıldönii

münün arefesinde üniversitede vukua 
gelen bazı hadiseler dolayısivle üni • 
versitc, iki gün kapalı kalacaktır. Zik
ri geçen muahedenamenin imzası :a • 
rihinin yıldönilmü, bugündür. 
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ViLAYETLER 

Cezaevi inşaatı 
Ç:ınnkluJe C. MUdd ıumumlllğınden: 

kuruş olup katt teminat bunun iki 
mislidir. 

3- Teklif mektupları 2490 sayılı 
kanunun 32 maddesi tarifatı dahilin-

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 23~1 1 -9 • 

de saat 15 de belediye riyasetine mak-
1 - Kap Jı zarf usul!yle eksiltmeye ko· A K T 1 f 

nulnn ıı 1 7) otuz sekiz blD üc; yUz buz mukabili tevdi oluncak ve bu sa -
n y ı ııra 1 kuru k m Çanakkale atten sonra gelen mektuplar kabul e- KASA : 

v ı ~ u d hl nd B:ılıkesır. Çanakkale dilmiyecektir. Postada vaki gecikme -
'72.0H,190 u ı lız rı d jandarma kı§lalnn yanın· ler nazara alınmaz. Altın : Saf! kilogram 

Banknot d yapıl cıık c za ve t vklf evi inşaatıdır. 4- Bu işe ait keşif ve şartnameler 
2 - Bu ı alt vr:ık uunlardır: belediye dairesinden parasız olarak a- Ufaklık 

d 

A) Pl~ hnabilir. 
nı k ltme ş tn m si 5- T r 1 · b' d.l .. 

DAHİLDEKİ MUHABİRLER ı 

Türk Lirası cı Y P ı 1 rı umumt fcnnt şartnamesi a ıp erın tes ıt e. ı en gun ve 
n 1 ı.:: vındırlık 1 1 rı r.?en 1 §artnamesı J saatte encümene ve fazla ızahat almak HARİÇTEKİ MUHABİRLER \ 
L) ?. uk vel proj sl , isteyenlerin baş kitabete mtiraca:ıtları 

Altın : Saf! kllograın 5.215,199 
'Fi l'c f htil ası ; illin olunur. (11237 /8181) 18162 Altıns tahvlll kabil serbest dövizler 
G > M traj ' p k l · Diğer dövizler ve Borçlu kllrlng baklye-H l H ar e yo mşası 
s _ ı Malatya Valiliğinden : teri 

1- Eksiltmeye konulan iş HAZİNE TAHVİLLERİ : 
Malatya _ Akçadağ iltisak yolun:ın Deruhte edl. evrakı nakdiye karıılığı 

ı + 870 kilometresinden 3 -r 027 kilo _ Kanunun 6 • 8 inci maddelf'rlnc tevfikan 
hazine tarafındnn vaki tedlyat 

metresine kadar parke yol inşaatı, 
2- Bu işe ait evrak : 
A- Keşif, 

B- Silsilei fiyat, 

SENEDA T CÜZDAN! : 
Tlcaı1 senetler 

ESHAM ve TAHVİLAT CÜZDAN'! : 

ına mul ıı.yyet buhınduk1anna 
dnlr V sil :ı.la.rını komi yona VC'rmclcri lt'l· 

C- Fenni ve hususi şartname, 
D- Eksiltme şartnamesi, 
E- Mukavelename, 

Al 0f'ruhte edilen evrakı nakdiye Din 
karşılığı esham ve tahvlltı.t (itibarı 

kıymetle) 

mil nde ör blllrl r. 

3- İşin muhammen keşif bctleli 
t m!ldd •ı mukav le tnrlhln 54052 lira 33 kııruştur. Muvakkat te • A VANSLAH : 

minat 3952 lira 62 kuruştur. Altın ve döviz üzerine avam 
4- Eksiltme 16. 12. 940 tarihine rast TahvllAt Uzcrıne avıına 

lıyan pazartesi günü saat 16 da 1'.'la • Hazineye kısa vadeli avans 
Hazineye 385(1 No. lu kanunll söre acı-

latya viliyet daimi encümenince ka - lan altın karşılıklı avanı 
palı zarf usulile yapılacaktır. HİSSEDARI.AR : 

5- 2490 sayılı arttırma, eksiltme ve MUHTELİF : 

DJ Serbest esham ve tahvllM 

ihale kanunu hükümlerine göre ha1.ır-
lanmış teklif mektuplarının ihale 1"CI -

LİRA 

101.8Sl5.917,S8 
lS.183.340,50 

2.178.051,49 

'38.126,H 

'i.33M93,9S -.-
28.137.516,ISl 

158. 748.663,-

256.976.660,88 

47.058.696,93 
8.277.057,57 

8.681,75 
7.BOS.722,-
4.359.000,-

88.554.926, 75 

YE.:KO'N 

LİRA 

116.697.S09,37 

488.126,84 

8!U78.110,4ı9 

139.357.079,-

266.976.1160,88 

55.336.754,50 

100 791.330,50 
4.M0.000,-

13. 730.Goa.ın 

723 299Jı75,05 

PASI F 
SERMA Ylll : 

İHTİYAT AKÇESİ ı 

.A..dl ve fevkalade 
Husust 

TEDA VtlLDEKİ BANKNOTLAR : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 • 8 inci maddelerine tevfikan 
hazine tsra!ındaD vaki tedlyat 

Deruhte edl. evrakı nakdiye bnldyesi 
Karfılığı tamamen altın olarak 1111.vetC'n 
tedavUle vuedllen 
Reeskont mukabll1 1111.veten tedavUle 

vazedlleD 
Hazineye yapılan altın kal'§ıhklı nvane 
mukablll 8902 No. ıu kanun mucibince 
llAveten tedavuıe vazedlleD 

.MEVDUAT: 

'fürk Lirası 
Altın : Safi klloi'(a.m 318,565 

3850 NÖ. LU KANUNA GÖRE HAZİNE
YE AÇILAN A VAN~ MUKABİLİ TEV
Dİ OLUNAN ALTINLAR : 

Safi kilogram 

DÖVİZ TAAHH'ODATI 
Altına tahvili kabil dlSvlzler 

M.541,930 

Diğer dövizler ve alacaklı kllrtng baki
yeleri 

MUHTELİF: 

LİRA 

6.188.666,115 
6.000.000,-

158.748.563,-

19.891.484,-

189.357.079,-

19.000.000,-

242.000.000,-

-.-
74.942.416,24 

448.087 ,05, 

78.124.167,00 

-.-
84.568.430,38 

YEK'Ô::-l 

LİRA 

15.000.00 

12.188.<l6G, 

400 357 070, 

75.31J0.503, 

78.12U67,9 

84 l56R 430,S 

107.6TI.028,~ 

7 - T kllf m ttuplnrının thalc gllnU 
11 '\t 14 e k d r komtsy..ınn makbuz mukn· 
bllln1 v rilm 1 VC' posta ile gönd,.rlle<'ek 
m ktuplann fünlc ınu 11ant 14 e kn"lnr 
komisyon r: lrıl' olmll.!!1 şarttır Pmıtadıı· 
11 geclkm l::ı- kıı.bul edllmez. (10'l7.!!17910ı 

17 ,ıq 
atinden bir saat eveline kadar vil5yet 1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren : İskonto haddi % 4 Attın Uzerlne nvans % 8 

daimi encümenine makbuz mukabilın· 
Jandarma karakol binaları 

yaptırılacak 
Hatay Nntı:ı üdUrl ğUnd n: 

de tevdi edilmesi ve ihaleden üç gün Ankara 1cr~ Dairesi Gayri Menkul 
eve} vilayet nafia müdürlüğünden eh-ı S:ıtış Mcmurlu1:undan : . 
. . Mahcuz olup satılmasına. karar vcrılcn 
lıyet vesıkası alınması meşruttur. Ankara'nın vukarı İncirlik mevkilnde ka-

Vergi borcluları .., 
ı - Vll!l.yet d;!htllnde SUveydlye, Fa· 

tiklt, Ş nköy, s. anlı, Glizelce, Cengen, 
Erzin ve S rıkaya köylcrlnd yapılacak 

jandarma knr ı.ol binalarının (21000 J il· 
ra b d ll k lfli nltsanıının inşaatı kapalı 
zarf u llyle eks itmeye konulmuştur. 

2 - E ııtm' 18 12 910 çarşamba günU 
s t 16 d Aı.ıt '1cya nafıa mUdUrlUğU oda· 

kkll komlsyond:ı yapılacak-

Satılık arazi 
ICuklar il Vııkıfinr Memurluğundan: 
Muhamm rı bed 1l 123555 Ura &: kuruş, 

cuı ı: Longoz ve Knrplc;:e ormanları ve a
r, z ı, mevkii: De:mlrköy İğnenda nahiye-

6- İhalenin bedelinin 25.000 lirası d11strom.ın ı 796 ada 16 panel numaralı evi 
1940 yılı hususi idare bütçesinden :Sde olan bağ 1788 ado ı parsel numaralı bal 
necck ve geri kalan miktarı da 1941 

1 açık arttırma ile Di'rı ayrı satışa çıkarıl· 
yılı bütccsind"n tesviye edilecektir mıştır. 

7- Posta ile gönderilecek teklifna- EVSAFI : 
melerin muayyen müddet z.arfında ,.u 1796 ada 16 parsel: halen tarla halln-
rut etmemesi yüzünden mesuliyet 1<a- dedir. Cenubu ·arkisindc 56 kapı numara
bul edilmez. lı zemini toprak ve tavansız ocaklı bir hol 

üzerinde ıcmiııi toprok ve tavanlı tahta 
8- Fazla tafsilat almak iı;tevenlerin 

kıı,plama etr::.fı duvarları kısmen taş, kıs
vilftvet mıfia müıl=1r';;i!üne mürı:ı.-·ı-ıt · men kerpiç çatısı yerli kiremit örtUlü bir 
]arı ilf\n olun•ır. (8003) 18133 ev ve yanında taş çamurla örülmüş üı;tü 

toprak bir ahır vardır. 9976,50 metre mu
DEVLE7 O~MAN lSLETMESJ alıbaı uhasındadır. Bu parsele 1112 lira 

uymct t:ıt:dlr cdilmi1'tir. 

Satılık köknar tomruğu 

Bolu De lef Orman htet-
mcsi Revir Amirliğinden : 
ı - Bolu ICarncnsu deposunda \stlft.c 

mevcut 1956 adet mua(\lli 933-304 metre 
mlkı\bı köknar tomruğu açık arttırma ile 
satılacaktır 

2 - Tomrukların aynca bae kesme pay
lan mevcut ve kabukları soyulmuş olup 
hacimce kabuksuz orta kutur Uzerlnden 
hesaplanmıştır. 

1 788 ada 16 parsel: yeni bağ çubukları 
Jikilmıııtir. 4251 metre murabbaı sahasın. 
eladır. 388 lira kıymet takdir edilmiştir. 

SATIŞ ŞARTLARI : 

1 - Satııı peşin para ile olmak üzere 
?0/12 94-0 tarihine mUsadif cuma günü sa
ıt 10 dan 12 ye kadar icra dairesi gayri 
menkul satış memurluğunda yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir cdilmlıı olan yu • 
~ardaki muhanuncn kıymetin yüzde 7,5 ğu 
nisbetinde pey akçesi veya milli bir ban
kanın teminat mektubu ile kanunen teml
na t olarak kabul edilen hazine tahvilleri 
getireceklerdir. 

Ankara Dr.lterdsrlıJından: 

No. sı Adı ve soy adı 

1753 Mehmet Karaağaç 
1211 Mehmet Oğ. Abdullah 
2271/40 Cemal Döl 
2271/99 .. .. 
1426 Mehmet Tevfik 
1223 A 1i oğ. Mehmet 
211/934 M. Niyui 

226 
366 

Üçer şeriki Selçuk 
Hüseyin 

71 Hakkı oğ. Vva 
6 Süleyman İbillk 

30 Osman oğ. Abdurrahman 
2224/643 Yusuf 

69 fbrahim 
634 Hctsan Fehmi 
432 Elene Georgiova 

92 Sıılih Diker 
337 Mustafa oğ. Hüseyin 
202 
42 

1.ı;9 

159 
159 

.. ,, ti 

Mehmet Yalçın 
Necmettin .. 

" 

İş adresi Sanatı 

Yenido~an RUstemağa l 77 Bakkal 
Yenice Hergele No. 8 Lbtik tamlr 
II. Ayvaz K. Pa. No. 615 Ku. Kahveci 

,, " " .. 
Kurtuluş Bakkal 
Ca•kırlar Yegrek. H. Müteahhit 
Atpazarı kumru sokak Kömürcü 

Kınacıhan İthalat fhra. 
Tabakhane No. 1 Komisyonct 

Anafartalar 48 
Uzunyol 55 
Telgrafhane 15 
Hocapaşa Anafarta 
Avrlın oteli 

Eleıktrik 
Bakkal 

Gökçe 

Hacıbayram 57 

.. 
Kahveci 

Otel 
Kahve 

Hizmetçi 
Terzi 

Müteahhit 

fnis so. 81 Bakkal 
Fevzipaşa Yeşitköy so. Ütü tamircisi .. " 

,, .. 
" " .. 

kazanç vergisi 
İhbarnamenin Ma buhran 

Senesi Cilt varak Lira K. 

940 
937 
939 
939 
934 
938 
933 

938 
934 

938 
940 
939 
934 
938 
934 
939 
938 
938 
938 
939 
938 
937 
936 

10/48 
16/19 
43/14 
43/15 
7/39 

5/373 
3/50/3 

2/19 
11/3/940 
Ko. K. 7 
95 42 

6/40 
25/7 
25/13 
1/37 
1/43 
2/1 

10/46 
5/27 
5/31 
5/30 

23/2 
4/4S 
4/47 
4/46 

36 97 
14 70 
77 33 
48 12 
14 24 
19 69 

13/91939 
6383 
123/93 
167 

626 10 
(5 

13 32 
6 37 

81' 
H 48 

69 
13 73 

170 59 
318 07 

5 80 
!O 00 
80 00 
12 58 

si clv n. 
Hudut ve sair cvsafları 23 plil'c;a tapu 

11 u d nd muharrer bulunan )'Ukanda 
c ns ve m vkl ve muha nmen bedeli yazı. 
1ı ormaıı v arazinin muhacirlere tevzi e
dil n 963 d knn harlc; olmak Uzere pe~ln 
b d •lle mili ,yeti tılığa çıkarılmı~ ve 
22 l1 IJ40 tarll'lnd n itibaren bir ay müd
detle ve k palı zarf u ullyle arttırnııya 

s - Tomruklara alt satı§ &1artnamesl 
Ankara orman umum mUdUrlllğUnde ve 
İstanbul, Ankara. Bolu çevlrge mUdUrlUk· 
ıerlnde ve Bolu'da devlet ormnn lııletmesl 
revir Amirliğinde görlllcbjl\r. 

3 - Satııı ı;:linü arttırma bedeli takdir 
edilen kıymetin yüzde 75 ini bulduktan ve 
üç defa nida ettirildikten sonra mezkQr 
giinün 12 inci saatinde en çok arttıran ta
libine ihale olunacaktır. 

YukartJa isim, sanat ve mes1ek1eri ite borçları miktarı ve seneleri yazılı mükellefler iş adreı;t ve oturma 
yerlerinde bulunmadıkları tahkikat la sa':ıit olduğundan, 3692 sayılı kanun ahkamına göre tebliğ makamına 
kaim olmak üzere keyfiyet ilAnen tebliğ olunur. (8203) 18163 

lton ılmu tur. 
A - İhale gtlnU 23J2.940 pazartesi sa

at 15 te ya ıl caktır 

B - ş rtn:ınıe 618 kuruş mukabilinde 
v 1 ırtar tdY lrd n alınır. 

D - Muval 'at teminat (74271 lira 
(78l kuruştur İst klllerln 2490 No. lu 
kanun m vzuatı mucibince teklif mcktup-
1 rım ı al d n bir saat evcl Kırklareli 
v .ı! r tdar n lekl komisyona tevdi et-
m !eri il~ olunur. (80 n) lSUfı'I 

Yol tamiri 

4 - Tomrukların muhammen bedeli 111 
Ura 56 kuru.,tur. 

5 - İstekliler yüzde 7,5 muvakkat pey 
akçesiyle 4.12.940 çarşamba günU snat 15 
tc Boludnkl revir Cunlrllğlne mUracaatlnn. 

( 11f\91<'076) 18018 

Satıl.le köknar tomruğu 

DeYlet Orman htelmesi Bo-
lu Re ir Amirliğinden : 
1 - Bolu Karacasu :lcposunda istifle 

mevcut 1566 adet· 808/544 M3 köknar 
tomrukları aı;ık arttırma ile satılacaktır. 

lstanbul B 1 diyesinden : 2 _ Tomrukların ayrıca ba11 kesme pay-
To. T;:. pı - Maltepe - Halkalı yolu - lan mevcut ve kabukları ıoyulmu11 olup 

nun c .. ;ılı kmiratı kapalı zarf usu tiyle hacimce kabuksuz orta kutur üzerinden he
ek il m ye konulmuştur. Keşif bedeli saplanmıştır. 
31.4G8 lıra 90 kuruş ve ilk teminatı S - Tomruklara ait satış şartnamesi 
2- 60 lir dır. Mukavele, eksiltme, ba • Ankara orman umum müdürlüğünde ve An-

f kara, İstanbul, Bolu çevirğe müdürlükle • 
yınclırlık ı lcri genel ve hususi ve en- rinde ve Bolu devlet orman işletmesi re -

meleri, p oje keşif hülasasite vir inıirlii;inde görülebilir. 
te çrri dı er evrak 157 kuru~ 4 _ Tomrukların muhammen bedeli 11 

b ]ı • e vi' ~yet nafia müdürlü • lira 56 kuruştur. 
n ., rilecektir. İhale 13. 12, 910 s _ isteklilerin % 7,5 muvııkkat pey ak· 

, · s at ıs de daimi encümen- çcsiylc 5112 940 perşembe günü saat 15 
ır. T 1 plerin ilk teminat de Bolu'daki revir limirliğinc müracaat • 
m ı tu~ Tarı. ihale tari - ı ları. (11186 8130) 18070 

"'n eve] vilayet nafia w 

atacakhrı Satıhk köknar tomrugu 

De ~ıei Crm:m iıtetmesi Ka-
rab2~t Revir Amirliğinden : 
1 - Bllytlk düz bölgesi kntlyatından or

m'lnda Mancaracı deposunda istifle mev
cut (672) ndet muadlll (643) metre mlktıp 
(446) desimetre mikap köknar tomruğu 

açık artırma ile sntılacaktır. 
2 - Tomrukların k!lbuklan soylumuş o· 

lup hnclm orta kutur Uzerlmkn hesaplan
mıştır. 

3 - Tomruklara alt satış şartnamesi An
kara orman umum müdUrlUğUnde, Anka· 
ra. İstanbul, Zonguldak orman c;evlrge mU· 
dUrlUklC'riyle Bartın orman bölge oefllğln
de ve KarnbUk devlet orman irıletmesi re
vir dmtrllğlndc görülebilir. 

·f ı.._ 1 1 
4 - Tomrukların muhammen bedeli (11) 

ve te"'l 01un::ın ~ e ıırıı (31) kuruştur. 
~ö .. ırt+"ü takd'r<l:: ıhale 5 _İsteklilerin yllzde 7,5 muvakkat pey 

e ,., el: Ü ere ek i1tm ... ye vazcdilmi<t· kc;:eslylo D. 12. 940 pazartesi gUnU ıaat 15 
tir. 1 te KarabUlt revir merkezine mUrncaatınrı 

2- Muvakkat teminat 1238 lira 37 .(11199/8144) 181'8 

4 - İşbu tarihteki arttırmada teklif 
edilen bedel, muhammen kıymetin yüzde 
7 5 ini bulmadığı takdirde 30/12/940 tari
hine müsadif pa:>..ıırtcsi günü saat 10 dan 
12 ye kadar yapılacak ikinci arttırmada 

keza mııhanımcn kıymetin yüzde 75 ini bul
mak şartlyle en çok arttıran talibine ihale 
olunacaktır. Bu nisbcti bulmadığı takdir
de ise 2280 numaralı kanun ahkamına tev -
fikan borç be' sene müddetle tecile tabi 
tutulacaktır. 

MAHKEMELER 

GUmU~anc Sulh Hukuk Mahkemeıılnden: 

Torul kazasının Tufantyc mahalleıılnden 
MevlOt ŞnhlnözUn GUmllıanenln Ha.oara 
köyünden Kurukara oğlıllanndan Temel 
oğlu ŞUkrU Saruhan aleyhine ikame eyle
diği alacak davdıının badennakz GUmUşane 
sulh hukuk mahkemesinde yapılmakta o
ları muhakemeılnde : 

Çalışmak Uıere İstanbul taraflarına 
gittiği ve ike.metgtı.hı meçhul kaldığı anla-
17ılan ŞUkrU Saruhan hakkında.ki gıyap ka· 
rıınnın ll!nen teblltlne karar verilerek bu 
baptaki muhakeme 17. 1. 941 cuma gUnU 
saat 9 a talik kılınmıı olduğundıın yevmi 
meıkQrde gelmedlA"t ve vekil dahi gönder
mediği takdirde hakkındaki muhakemenin 
gıyaben görUlecctı tebliğ makamına kaim 
olmak Uzere keyfiyet llAn olunur. •742 

5 - Birinci ve ikinci arttırmalarda iha
le bedeli ihaleyi müteakip verilmediği 

takdirde Uzerinc ihale edilenin talebi ilzo
rine ihale tarihinden itibaren kendisine 
bedeli ihaleyi teslimi vezne etmeıi için yo
di gün kadar mehil verilecektir. hbu müd
det zarfında ihale bedeli yatınlmadıiı tak
dirde ihale bozulacak ve bu talipten evci 
en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi 
veçhile almaia razı olup olmadığı sorul -
daktan sonra teklifi veçhile almağa razı 

ise ihale farkı birinci talipten tahsil edil
mek üzere bu talibe ihale edilecektir. Tek-
lifi veçhlle almaia razı olmazsa rayri Ankara Blrlneı Asliye Hukuk Mahkeme-
menkul yeniden 15 ıUnlilk ikinci arttmna- sinden : 
ya çıkarılo.cak en çok arttıran talibine iha- Dava olunan : İstanbul Niııantaşı Teı
le edilecektir. Bu ikinci ihale bedeli bl • viklye Çınar ıokak f3 No. lu evde Gabor 
rlncisinden noksan olur&a farkı ilk mliıte· Farkq Vllmoı kızı Sara Daybelge 
ridcn tahıil edilecektir. 

6 - Her iki arttırmada da ıayri men
kul talibine ihale edildikte tapu harcı 

mlişteriye ve ihale tarihine kadar olan mü
terakim vergi ve delliliye resmi ise borç
luya aittir. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer ata
kadarların bu gayri menkul üzerindeki 
haklarını ve hususiyle faiz ve maarafa da
ir olan iddialarını cvrakr müsbitclcrlyle 20 
gün için.de dairemize bildirmeleri 16.zım -
dır. Aksi takdirde hakları tapu ıicilli ile 
aabit olmadıkçtı satıı bedelinin paylaıtı· 
rılmasından hariç tutulacaklardır. 

8 - Arttımıııya iştirak edecekler 5/12/ 
94-0 tarihinden itibaren 940/45 numara ile 
daircmiulekl yerinde herkese açı'1< bulundu... 
rulan ıartnamemlzi okuyabilirler. 4736 

Parça kağıt satışı 
MUesscsemlzdc blrlkmlı olan matbaacı

lara da yarar muhtelit boyda parca halin
de kdğıt 2. 12. 940 &ilnU saat onda açık 
artırma ile satılacaktır. Taliplerin o gUn 
idaremize mUrncae.tıarı 1111.n o!uDur. 

Zayi - Ankara MemurlD Kooperatlfl 
htasclcrlnden hamil olduğum HOO No. ıe· 
nedi zayi etmiş ve yenlalnl &lmnk Uzere 
bulun nuş oldutumdan zayi olan senedin 
hlll·..,,11 Jrıı.lmaınıotıl'. 

4723 Seyhan .ayl&vı AU lı!Unlf Yetena 

Kocanız HU.eyin Burhanettln Daybelge 
veklll avukat ZUbtU Hilmi tarafından a-
leyhlnlze acıtan b()J&nma davll..lının tcrB 
kılınan muhakemesi sonunda aranııo:da tid
det11 geçimsizlik olduğu sabit ve mahke
mece kanaat hasıl edllmtı olduğınıdan 

:Medeni Kıınunun lSf, 138, 1!50 ve H. U. 
Muhakemeleri kanuDunun 2f0 mcı madde
leri mucibince boşanmanıza ve kabahatli 
oldugıınuzdan Medent Kanunun 142 inci 
maddesine göre de 1 ıene mUddetle yeni· 
den evlenmemenlze ve ma.ııarlfl muha'ke· 
menin sizden ahnmasınl\ 20. 11. 940 gUnU 
kablll temyl7. olmak Uzere karar verildiği 
IU\n olunur. 

Bolu Sulh Hukuk HA.klmlltlnden ı 

Bolu v!IAyetl husuııt idare veklll tarafın
dan İstanbul'da Galatada Paki gUmrUk so
kağında Mlta.kldlı hanı ikinci katta turk 
lllüıtUraayon mecmu11.11 mUdürü Ha.dl Şeı
teklndlrlk aleyhine açılan alacak davll..lın
dan dolayı irsal edilen davetiyeye kar&1ı 

müddeialeyhin mahalli mezkOrde bulunma
dığı lkametgıUıının meçhul bulunduğun· 

dan mahkemece illi.nen tebligat tfaınna ka· 
rar verllmlı olduğundan muhakemenin mu
allak bulunduğu 6. 12. 940 tarihine mUsa
dlf cuma cUnU saat 10 da lısbatı vücut et
mesi yahut bir vekili kanun! gfindcrmeıl 
ve aksi. takdlr"i" muhakıunPnln ırwabında 
icra olunacağı llAn olunur. •7ü 

Ayakkabı oh naca t 
Yüksek Ziraat Enstitüsünden: 
1 - Kurumumuz kız ve erkek talebesi için cins ve miktarı ve muham

men bedelleriyle muvakkat teminatı yazılı ayakkabıların 14-12-1940 cu

martesi günü saat 11 de açık eksiltme usuliyle RektörlUk binımndaki ko

misyon tarafından ihalesi yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin muvakkat teminatı ve tel:tif m"k· 
tuplariyle kanunun tayin ettiği vesikaları ihaleden önce komisyon reisli
ğine vermeleri. 

3 - Nümuneslni görmek ve şartnamesini okumak istiyenlerin Enstittl 

Daire Müdtirlüğtine müracaatları. (8161) 18152 
Cinsi Miktarı Beherinin Fi. Tutarı 

Erkek iskarpini 
Kız iskarpini 

365 adet 
33 .. 

Muvakkat teminat 
229 

P., T. ve Telefon Umum Md. 

Otomatik telefon alınacak 
P. T. T. Umum Müdllrlilğündcn : 
1) İdare ihtiyacı için 700 masa 300 du

var ki ccman bin otomatik telefon kapalı 
zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedel (20.000) muvak
kat teminat (1500) lira olup eksiltmesi, 
10/1/941 etıma günü saat (16) da Anka · 
rada Evkaf apt. P.T.T. umum müdilrlük 
binasındaki satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3) İstekliler muvakkat teminat mak -
buz veya banka teminat mcktubiyle ka -
nunt veısaiki ve teklifi muhtevi kapalı 

zarflarını o &ün ssat (15) e kadar mczkQr 
komisyona vereceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankarada Evkaf apartı
manında P. T. T. levazım, İstanbulda YC· 

ni Valide banda P. T. T. levazım ayniyat 
eubcıl müdürlüklerinden bedelsiz olarak 
verilecektir. (752Z) 17603 

Mühendis ve fen memuru 
aranıyor 

P. T. T. umumi müdürlüğünden: 
1 - Yapı iılerindc istihdam edilmek Ü· 

zere iki yüz altmı1 lira ücretli bir ve iki 
yüz on lira ücretli bir yüksek mimar veya 
mühendis ile yüz yetmiş lira ücretli üç fen 
memuru veya mlihendis alınacaktır. 

2 - Bu memuriyetler ihtisaa mevkii o
lup taliplerine 3656 No. lu kanun hüküm. 
lcrine ıöre ücret verilecektir, 

3 - Talip olanların vesikalarını P. T. 
T. umumt mUdiirlU~U levazım binalar ıu· 
b11ine ıöndermeleri. (7914) 17942 

7 60 
8 50 

2774 
280,50 

3054,50 

Demir tel alınacak 
P. T. T. Uınum Müdürlüğürıdcn : 
Eksiltmesine talip zuhur etmiyen 

ı 50 ton 4 m/m. 50 ton 5 m/m. ki ceman 
200 ton demir tel pazarlıkla mübayaa 
olunacaktır. Muhammen bedel 40.000 
lira muvakkat teminat 3000 lira olup 
pazarlığı 1. 12. 940 pazartesi günü S.."'l

at 16 da Ankara'da Evkaf apartmanı:ı
da P. T. T. Umum Müdürliık binasın
daki sn.tın atma komfoyonunda yapı -
lacaktır. İstekliler muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubu ile ka -
nuni vesikaları hamilen rnczkfır gün 
ve sa:ıttc komisyona müracaat edecek
lerdir, 

Şartnameler Ankara'da Evk, f apart
manında P. T. T. Levazım, İstanhul -
da Yeni Valide hanında Levazım A\•
niyat şubesi Miidürlüklcrindcn ?00 
kuruş mukabilinde alınabilir. (8121)) 

18144 

Eczacı aranıyor 
Bolvadin Belediye RiyasetindM : 

On bin nüfuslu elektriki olan l:asa
bamız belediyesinin eczacılıgı açıktır. 
Askerlikten müecceliyeti de vardır. 

940 yılı bütçesine elli lira aylık yar -
dım konulmuştur. Bunu üç sene müd
detle vermeği belediye meclisi kabul 
etmiştir. Belediye altındaki eczane it· 
tihaz olunacak binayı meccanen vere
cektir. Talipliler hemen mılı..ıca .. tlaJ:ı: 

(11191/8160) 18151 



,..~ara L-. 1. __ !_'tı•&: Sa. •• ...._1.tnde bUaıuhnü bere 50 çift 
... A11111' •• ftL kuma ,en..ı kapılı zarfla ekııltmeye kuı .. Muhtelif yiyecek ahnacak kVut olan 53 ton petrol ukerl fabrikalar 

111Dum mudilrluitl mcrkea atm ata. m.. ŞIHAT VE iÇTiMAi M. V. 
• na ıanderilen hariç ukert 4a. 

KITAAT iLANLARI ı - tııaı.ıi 1112 940 CUDla ınnu s.ı.ıı ıı 
Konya SL AL Ko. Rı den : ml17onuııca 9/12/940 puarteal sini uat 
1 - Aıkerl ihtl7a5 lslıa aaatıcla du ve mikclan 7ua1ı cfart Jralem ı.,. madde- 11 da kapalı nrfla ihale edilecektir. lan- Açık drri't11• maliyle inpat 

ilinı r-------------- de Çamılckale Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. leri ayrı ayrı kapalı •rf uauıı ile eblltmeye 1ronmutt•r. name paraeıs olarak komis70nd111 verilir. 
Kuru ot almacak 

anı.. BL Al. Ko. Ra. den: 
- İhale sUDO llteklt oıkmadıtındaıı 

000 kilo it. ot 29. ıı. 940 cuma ,ontı aa-
0 da J'Wdo kapalı sut uul17l• .. 
eye konmUftur. 

- KuJıammen bedeli M120 liradır. 
- Muvakkat temlnab 4069 liradır. 
- İlteklllerln prtname1IDl gtSrmek 
e her gUıı ve adı geçen stııı ve autın
en u bir ıaat evellne kadar telcltf 

tuplan ve vealkalan ile MuılA 8&. AL 
na müracaatları. (7681) 1'1181 

Kunı ot alınacak 
aul• SL AL Ko. Rı. den ı 

- İhale sihriinde iıtekH 'ıkmadılm-
828000 1rllo K. ot 29/11/940 cama 11-

t 10 da 1enlden kapalı arf ebllt • 
i ile almacaktır. 
- llahammen bedeli 45540 liradır. 
- llDVakkat teminatı 3415 liradır. 
- lıteklllerin prtnameslni ,ermek 
dı seçen cllnde Mani• la. AL Ko. da 

lan. (7690) 17162 

Kunı ot alınacak 
&Dl1& Sa. Al. Ko. RI. den: 
- halı ,uaa tatelllt cılı:ma4ıl\Bd&ll 

kilo K. ot 29.11 HO ouma gUDU aa-
6 te yeniden kapalı art ultı Ue ok
eye konmue. 

- Muhammen bedeli lü20 liradır. 
- Muvakkat tenılnatı '°51 ltndlr. 
- lateklllerfD ~ s8nnek 

her gQn ve adı seçen .UC ve aaatta-
1* aaat evellnekadar kaDUDl vuilca • 
le birlikte K&Dln 8L AL Ko. na mtı-

an. (7191) 17elS 

Kanı ot almac•lr 
aDlııa iL Al. lto. Ra. 4•ı 

- İhale &1ln0 lıtekllll cıJmıadıflndaD 
ldlo K. ot 29.11.940 cuma süııU aa-

te Jtlll4en kapalı sarf 111Ul11l• ele • 
luıamqtur. 

- JluhamnıeD IM4e11 12700 llradll'. 
- Kuvaldc&t teminatı '702 Ura ııo 

- ı.teJdllerbl prbıame:Yf ,.armek 1-

ıı. ... " .. P9U -- ft aaatte 
natkalarl:Yf• birlikte Kani• Sa. 

Ko. u. mUncaatıarı. (1892) 1'1866 

Kanı ot alınacak 
ulu Sa. AL Ko. RL den : 
- thale sflnl lltekll çılcmadıfmdan 

ld1o K. ot 29/11/940 cuma allntl U· 

1 4e lrapah sarf mıall ile ebiltme7e . 
- lıf ubammea bedeli 54120 liradır. 

- llllftkbt teminatı 4059 liradır. 
- htelclllerla 1&rtnameelni aömıek 

her sin n adı pçaa dn ve na • 
• • as bılr uat neline kadar tek • 
ebaplan va kanan! vealkalan ile Ma
la. AL Ko. ela balmımalan. (7711) 

17181 

Jtara ot alınacak 
la.ALXo.Rl.deaı 

- !Mıı s6DI rateldi pkmadıfmdan 
JıılJo K. ot 29/11/940 cıama dd 

10 da FtmJCI• bpall .rt .... Da 
ltmeJ'e koDmattur. - il._• bedeli 110980 liradır. 
- ll'llnlrbt temlıaatı 1318 liradır. 
- !ıtelclllerln .. rtnamnini ırörmek 

her sin •• ac!ı ıeçen sin ve uatten 
bir .. t thUne kadar teklif mektup. 
•• bmmt •HIJtalan ile belli lln Ye 

e Jto. na mllncaatlan. (7714) 17614 

Seman almacak 
aDlııa Sa. AL Ko. Ra ı 
- a.ıeo.ooo ldlo 1&1DAD ao. ıı. HO cu

sOntl .at 10 da kapalı sarf uull7· 
tmqe kODmUfblr. -lhll-- bedaıt .. .., llrdır. 

- JDmıldlat tmn••et! MIO llnıdlr. 
- ı.teklllertD ıartnameııtDl s&melc i-
ller sOD n elralltmql acına aaatlDdea 
.ut nellM kadar teklit m~ 

e Juıınml "9lkalarlyle belli sUn ve a&o 

MIDlla 8a. AL Ko. da bUJnpmaıan. 
('1128) • 17711 

._.almacmk 
la. AL Ko. Ra. ı 

- ı.aso.ooo ldlo uman ao. 1ı. 940 =
..-0 aat 11 de kapalı aarf un

• tkılltnı"'9 konm111bır. 
- J(nbunmeD bedeli 27.800 liradır. 
- Ktnük&t teminatı 2070 liradır. 
- hteklllerlD IU'tB&mubıl ,onne1c tl· 
il• gQD n eblttmm aoma aatbl· 
ea u bir R&t nellDe kadal' teklif 

pmıp1an" kanuni ft91b1artJle Ka-
8&. AL Ko. da tıuıumna1a'L 

('1729) 1'1711 

Sıiır eti alınacak 
uldrale Sa. Al. Ko. R1. de ı 

eri llltlJ'8s için qatıcla du " 
n ilin dnlerl J'IZlh olın bir b-

11lır eti kapalı sarf uultl 11• utm 
11u!a.t:ır, llulwnmen bedeli btaaunela 
terilmlttlr, İhalui 4/12/940 ainll IUt 
de Çamkble Sa. AL Ko. ela J'8pılaca1r-

• Taliplerin ihaleden bir taat net temi· 
~ akçeleri olan 5750 Ura ve ihale kama· 
macibbu:e veaaikle birlikte belli s\lnde 
"•70ll& mlrac:aatlan. (7804) 17126 

Arpa veya yulaf almacak: 
!lornova la. AL JCo. RL : 
!_ - Alkerl ihtiyaç için bpalı sarfla 
filtme7e konulu 39377& 1rllo arpa ~ 
JUlafa latekli çıkmadıimdu bir ~ 

~
ela puarlıta koındarak S. ı .. 940 
dol ... t 11 •• eblltm•l ,..pı1a. 

..:. .A.rpanm mabammen bedeli •75M 
p JUlafın 29533 lira olup arpanm Ulc ı. 
hatı 9067 J'lllafın 2215 liradır. 
ı - ~rtname71 sfSrmek l1t1Jenler l:aer 
a it ••titrinde ırötebHirler. 
t - Eblltme1e sf rec:ekler 249o •Jıh 

nan 2 ve .S maddeleriodeld belıelerle 
rate ..aı 10 a bdar telrllf mektaplan. 
Bonaova'da Sa. AL Ko. na vermeleri. 

(7171) l79sl 

Tat bma aleti almmcalr 
.,... ............ AL JCe. ._._ 

s;rc- ..... -1 ... Jmm& 

3 - Muhammen bedeli 18000 Ura olup 
ilk teminatı 1150 liradır. 

2 - Şartnamell Ankara. lıtanbal, Koan Lv. lmlrlllderindedlr. İ1te1rlller olna • Taliplerin m11valıbt teminat olan (419) U. 
nbllirler. ra (44) bnal1I havi teklif mektuplanm 

lmt ft !çtlmıl Muneneı Velclletia • 
d• 1 

Talfl)ler mmdr sflnd• mllracutıan. 
(808') 18008 

a - " 25 dahil m~en tatarı, ilk teminatı va JJapah aarf eblltme ailnleri mrkilr cllnde uat 15 " bdar komlıJOD& 
a11lıda cimleri hlsuında anı anı söıterilmlftir. vermeleri n keadllerlnla de 1490 ll1UD&nı-

1 - Anbra0da Hamam6nllnde 11pılmüo 
ta olaa Tıp Paktllt•I mltteaıilltıdm 
(959094,95) doku )"Is elli c!otnıs bin .ro. 
ıan dört Ura cloll8aıı bet 1nınat ketlf be • 
deUI do111m 'Ye nlul1'• lallnill in ... ~ 
ikmali ıçık ekıfltmae konalmaıtur. 

Un alınacak 
JC1bıl Sa. AL Ko. Ra. den: 

4 - l1teldilerin ihale stınll olan aptıcla s6fterildfti fbere teklif mektıaplanm b kumıun 2 ve 3. macldelerinde1rl TeMllD
dn ve 1&atinde Konya'ela Lv. SL Al. Ko. ma batkanlıtına vermeleri ve ba ıaattaı le koml17oac:11 olmaclıldarma ve ba itle 
IODra verilecek mektuplar' kabul edilmez. . (7719) 17611 alltadar tilccardan olduklanna dair tica-Kapalı sarf uullyle 12.12.940 stınO ... 

at 11 de El~ BL Al. Ko. da 840 ton UD 
alınacaktır. Muhammen bedeli 102600 lira 
ve IDllValtkat teminatı 6380 tlradır. Zarflırr 
R&t-10 a kadar alınır. Şartzıameler her sUıı 
Ko. da gGrUIUr. htekUlerbl beııt cUD ve 
1&&tte 8L AL Ko. na mDracaaUan. 

% 25 dııbil ret odası ve1fkaıi7le meskilr dn ve •at-
M abammen % 25 dahil ilk te komlıyona mtlracaatları. (7153) 17919 

Mlkdarı bedeli teminatı 2000 metre mikabı ceviz 
Clnıl 1rllo Lira K Lira ıcr. İhale ailn Saatı tomruğu alınacak. 

2 - Ebiltme 5 blrlncilrlnan 1940 p« • 
ıembe ailnfl uat 15 de Anlı:ara'da Bıh&t ft 
t,timal lluıvenet VelctletJnde tetkil o1a
aaca1r hn1aıl komlıyonca yapılacaktır, Kuru fuulya 110000 41562 50 3267 19 22/11/940 10 Askeri Fabrikalar Umum Mlldtlrllttl 

S - lıti7enler ekılltme 1&rtnamell, ... 
nel ve femal prtııameler, mubvele pro • 
Jnl, fiyat tahlili.. ketlf ve tm.aal ..,.._ 
cetveli ve ıt parça avan proje plblanm 
47 lira 95 bn11 bedel mukabilinde .... 
Veklleti lctlmal Muavenet daireelıadm-. 
labilecelcleri pbl intuta nnaktul ve 1* 
laımı banrl8IUIUI olan tatblbt proJele • 
rbü de tetkik edebilirler. 

(8088) 18075 
Pirins SSOOO 1H12 50 1261 44 29/l 1/940 10 Merku Satın Alma Komi17oaaaclaa : 
Patatea POOO 905& 25 679 22 29/11/940 10 Tahmin edilen bedeli (74.000) Ura olan 

Un alınacak 
Ka.Ylert Sa. AL Ko. RI. den: 

Kana eotan 40000 5500 00 412 50 29/11/940 10 2000 metre miklbı ceviz toaınatu askeri 

1 - 4ılMIO ton un menuattyle ve puar
hkla atua alınacaktır. Bedell 728000 Ur ... 
dır. Katı temlDatı 11220 liradır. 

Muhtell.f erzak alınacak fıbrikalar. umum müdürluiii merkes satın 
alma komııyonunca 9 12 940 pazarteal sil· 

Kırklareli Sa. AL Ko. R1. : nl saat 15 30 da kapalı zarfla lllale edile-

2 - Yukarıda yuıh üllO ton teıllm e
dllmelc prt17le ayn ayn mtıteahh1Uere de 
lllale edllebtllr. 

Clnıl Muhammen Pi. Miktarı Tutan Tmtinatı A,ık veyı kapalı cektir, Şartname (3) lira (70) lnırut m11-
bbilinde komisyondan verilir. Taliplerin 
mubakkat teminat olan (4950) lirayı havi 
teklif me~tuplarnu mezkilr ıtlnde •at 
14,30 za kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunmı 2 
ve 3. maddelerindeki veaalkle komlı1oncu 
olmadıklarına n bu iıle aJlkadar tliccar
dan olduklarını, dılr ticaret odası vetika
siyle mez~ih gün ve aaatte komiıyona mll-

1 - Tallplerbl ihale edilen un mlkclar
lanndaıı ve tek1lt ettikleri fiyat llzerln • 
den teminat alınacaktır. 

' - tıteklllertn taahhOt ettıtt mlkdar· 
111' IOID ayn ayn m&yıa 961 tarlhlne kadar 
mukavele aktedlleblllr ve bu ııtek1llere 
bil' IUhUlet olmak llsere ıartnamede yam. 
1ı latuyonlara teellm edeblllrler. 

5 - IJ&rtname ve evı&fı her ırtın ıataıı. 
bul, Ankara. Lv. lmlr'Uklerl ve Kayaer!, 
Nllde. Kerlln. İlkeaderun Sa. Al. Ko. da 
sflreblllrler 

8 - İıteklllerfn belll gUıı ve saatte ka -
llUld naallıı ve ternınatıartyle birlikte Ko. 
D& lllUrlıC&aUan. (8110) 18097 

Tevhit ıemerl alınacak 
lzmlr ~ ... A. Sa. AL Ko. Ra. den: 

1 - Birlikler ihtiyacı için pazarlıkla 
2000 adet tevhit ıemerf ıatın alınacaktır. 
ı - Puarhtc 80.11.9'0 cumartesi ,unu 

aat 10 da kıılada bmlr Lv. it.. SL Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

1 - Tahmtn edilen tutarı 72000 liradır. 
' - Teminatı muvakkate akçeli '8M 

liradır. 

15 - Oartnamul ve z;Omuneıd Ko. da p 
rtlltır. 

8 - İlteklllertn kanuni velfkaları ve 

Kr. Sa. Kilo Lira Lira 
Patatea 10 49000 4900 735 Aı;ık sarf 
Tos ıeker .sa 10000 3800 570 .. 
Yemek tu211 1 50 28000 18%0 273 .. 
Kunı aotan 1 50 44000 3300 495 .. 

1 - Ekılltme7e konulan maddelerin clnı ve mahiyet, miktar ve tahmin edilen kıy-
metleri yukarıda yuılmııtır. 

2 - Şartnameler Ko. dın almabiUr. 
S - Eksiltme 30. 11. 940 cumarteti li1nü uat 10 dadır. 
4 - Bkıiltnae1e sfrecekl'r yukarıda ta7in edilen cün ve 11atte Kırklareli Emek 

otelinde Sa. Al. Ko da haaır bulanmalan. (7894) 17171 

temlnaUan ve kanuni vesikaları Ue belli 
ailnde koml117ona mtıracaaUan. 

(81H) 

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

18172 

1 - Pazerlıkla 200000 kilo un satın alı. 
nacaktll'. 

Z - Unun beher klloauna 22 kıı-nıttan 
44000 lira bfçllmlıtlr. 

3 - İbaleel 5/12 940 tarihinde ııaat 15 
de Gelibolu Sı. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - İıteklllerln ihale 11atlnden bir u
at evel teminat akçeleri olan 6600 lira ve 
ihale K. nun 2 ve 3 maddelerindeki veaaik 
ile birllltte Ko. na mtlracaatlan. (8195) 

1817! 

A. LEVAZIM AMIRLICI 

Kösele alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al Ko. dan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 4 li

ra olan 10 ton An sabunlu köaele pazar • 
lıkla utm alınac&ktw. 
Paıarhtı 1/12 940 aab aUnil saat 14 de

dir. Kati temİnltı 6000 lira olup evsaf ve 
1artnameai komiıyonda ıörilltlr. Taliple
rin muayyen vakitte Ankara Lv. A. Sa. AL 
Ko. da bulunmaları. (8091) 18078 

Bir beygir ıatılacak 
Ankara Lv. Amlrllfl Sa. Al. Ko. dan: 
Demir kır bir beygir aatıhktır. Pazar

htı 6.12 HO cuma gUnU ııaat 11 d dlr. Ta
liplerin Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko na mü-
racaatları. (8UIG) 18129 

3 Nevi ~ze alınacak 
Ankara Lv. Amirliii SL AL Ko, dan : 

teminata mwakkatelertyle birlikte ihale -------------- Aıaiıda mUrdarlan 111ıh ıebzeler pa· 
zarlıkla utm ahnacaktrr. uallnden ewı Ko. na mtlracaatları. 

(il.O) 18124 

Un almacak 
BUrt SL Al. Ko. Ra. : 
1 - Kapalı sartla 100 toD UD alınacak• 

ttr. Ekltıtmelf 17. 12. 940 aıı .unu aat 
1' 4e 8L Al. Ko. da y&pılacakttr. Muham· 
men bedeıt 2T ku!'uıtur. ııo ıer ton olmak 
ilsen ayrı ayn mtıteahh!tlere de ihale ya
pılacaktır. 

Taltplertn bent ,un n aaatte Ko. na nıü· 
raaaatlll'l. C818T 18188 

Lahana alınacak 
Ankara Lv. Amlrlltl 8L Al. Ko. dan: 
Beher kllOIUD& tahınlD edlf tn flyatı ıs 

kurut olan 3&000 kilo lahna açık ekllltme· 
ye kODmUftur. ftllltıneıl ... 12. 940 car
ıamba sQnU 1&&t H tedır. İlk teminatı ısı 
llra n INl'Uf olup •• ., ve prtnanıeıl 
Ko. da scıruıar. Taltpletla muanıa vaktt
tı .A.Dkara Lv. A. 8L Al. Ko. da bulunma. 
lan. (7806) 17788 

Pirinç alınacak 

Taliplerin 29 11/940 ıaat ltS da Ankara 
Lv. A. Sa. AJ. Ko. na ınUracaatlan. (8154) 

Kilo Clnll 
2500 Pra1a 
1000 Lahana 
2000 llpanalt. 18149 

Muhtelif ıebze alınacak 
Alalear& Lv. Anılrlıtt BL Al. Ko. dall : 

Odun alınacak Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

Aıatıda mlktarlan yuıb aeblleler pa· 
aarııkla .atın alıll&Oaktır. Tallplertn 29. 
11. l40 SUJıU -.at 11,30 da ADkar& ı.v. A.. 
llL Al. Ko. na müracaatları. 

Kilo Chıal Bolqır 8L Al. Ko. Ra. : Beher kilosuna tahmin e4lletı tlyab 85 
1 - S&. AL Ko. ca sölterllecek yerlere kuruş olan 40 ton pirinç kapalı sarfla 

teaıım IU"tlJ'l• 1300 toa. 1200 ton ve 1800 eklfltmeye konmUf ekltltme91 t 12.940 pa-

D00 PekmH 
130 Havuç 

toa Jd oemaa MOO - oGlla ~ a.7l'l ...- u.rtem sUDG Na& l~ t.dlr. tlk tenda&tı 
9""= lıtıltı#rlr.~:·:ı1ı::~l!JC1~~~;T·J~-.c::~~~,:~ı 

T~ ~ 

Pua1ıklart •. . t&o ~ ,ana ....... ............. ... .... --
uat 12 de Gellbolu BolQU' BL Al. Ko. da at, enllne kadar kapalı arflaruu Ankara ııoo Ta.ban helva1n 

1
........ aarı ••• K d "rUl Lv. A. Sa. Al. Ko. na vermeleri. (7822) 200 Kaya! (8157) 18150 

yapı ...-.u-. v nam... o. a gu e-
blllr. (8188) ısı&T 17792 Masa ve .aandalye yaptırılacak 

A .;_a alınacak Pirinç alınacak Anlrara Lv. Amirliii Sa. AL Ko. dan : 
.-u-p Clnı ve mllrdan atalııda yuıh iki ka· 

Ad.... 8L .. , Ko. ..... • Ankara Lv. Amirlltl Sı. Al. Ko. dalı ı l - .... ..-. • em mau ve l&lldalya pasarlılda utm «h· 
1 - cuvaı.ıa vacond& telllm 1000 ton Beher 1rlloawıa tahmin edilen fiyatı IS nacatııtır. Paaarhlı 9/12/940 IHt u dedir. 

arpuwa muhammeD 'bedeli IUOO muvak• lnanıt olan ao ton pirlıaı; asık eblltlHJ'e Tallplerin " 11 teminatları ile birlikte 
Jı:at tamıutı '81T lira. konm111tw. Bkılltm..ı 2112/940 paıarteel Aııkan Sa. AL Ko. na mlrac:aatlan. 

2 - nG,D toa arpanın muhammen bede· ıtlntl ... t 15 dedir. tuı teminatı 7l7.5 lira Jtnhıı •e ebadı ve enafı Aakara ~. 
11 üT18 muvakkat temlDatı l8G8 llni.4ır. olup enıf •e 1&rtnuaeel JCo. da sörfilllr. A. Sa. AL Ko. da sfSrillebillr. 

1 _ Puarblı n. 1L HO sQDtmde lha- Tallpterbl muanen ttldtte Ankara L•. A. Adet Cinıl 
le edlllDcl,.. kadar mtıracaat kabul edilir. SL AL Ko. da lnıhmmalan. (7117) 17111 19 Portatif maaa. 

Ve ~anarak da llımr. (ftlt)' 18118 Kuru Udm alınacak 60 Portatif undaln (1114) lllM 

Sıfır eti almacak Ankara Levazım Amlr'lllt Satın Alına Mefrutat mli•ka1aıı 
Kanklı Sa. Al. Ko. RL : JComfl)'oDUDdan : • ADkara Lv. Amlr'Ull ... AL Ko. dall : 
A*ed lht1781 tola kapalı aarfla 181 Beher klloeuna tahmin e4llen ~ 11 Atalıda cıu n mlktarlan 7M11ı ı ıı.-

ton atırett alınacaktır. İhaleli ıe. 12. 940 kurut olan 45 toıa kuru tısOm kapalı artla 1tm ınetrueat puarlı1da ıatııa alınacaktır. 
puarteel .unu aaat 115 te Kavaldı kGJUn- ekalltm979 lronmqtur. Puartı11 9. 12. HO .at 1G tedlr. Taltple-
de Sa. AL Ko. da J'&pllact.Jı:tır. Ek.elltmut 7. 12. 940 aat 11 dedir. rlD 7Uade 15 temlDaUarlyle blr1.lkt8 AD-

Kuhammen bedeli H.000 lira ve ilk temi İlk teminatı 1280 lira olup evuf ve tart· kara Lv. A. Sa. Al. Ko. u. mUracaaUan. 
utı Ml80 liradır. TalfplerlD bell1 sb ve name1l komtl)'Ollda &iSrUltır. T&ltplerlD Ntımuneler Cebeci ukert hutaD•lDde 
Dlale aaatlnclen bir ....ı evellne kadar ihale aattnden bir aaat evellne kadal' sarf• sflrOleblllr. 
2üO uyılı K. nun unun maddelerine sa- tarım Ankara LT. A. Sa. Al. Ko. Da verme- A4et Clrııd 

re taDSlm edaceklll'l teklit mektuplan Ko. lerl. (79'8) 1m' '10 Tabura hutuıedekl ntıınuneaı stbl 
1ıqbDlılua& nrme1erL B1l ile alt en&f Bufd al _ •- 20 Tahta ilkemle bılrllktekl ntımuneaı 
ve eartnameler Aüara n İIL ve Kırklar- ay ıwaa sfbl 
eU Sa. AL Ko. 4a her ,un sGrtılebUtr. Ankara Levunn Amlrlitl Batın Alma 'I Kupmba yemek muuı hutanede-

(1190) 18169 Koaıiıyonuadan ı 1d llUmuD.S stbl 
1 - Beher ldlcmma tahmin edileıı fi • 

Buiday almecak yatı 1 kanıt olan 2400 toa Mrt veJ& JUma- 8 Tahta kanepe hutlllltdeld ntıınuneat 
stbl 

Gelibolu 8&. AL Ko. Ra. : tak buida1 panrbkla uta Uııaca1rtır. ' Adi dolap ııutaucıeld ntımUDUI 
ı - Puarlılda I00.000 kUo PJllUlak 2 - Pasarlılt her sin Aa1rara Lv. A. slbl 

bullkY abD alınact.kbr. Sa. AL Ko. ela J'8pdlcütır. S Adi mua hutanedeld ntıımmul st-
2 - Yumuplı buldQıD beher klloana S - 10 tondan qatı olmamak tartlJle bL 

U kmuftan llOOO Ura 'blqllmlft1r. anı anı taliplere de ihale edilebWr. (8l8I) 
18181 

1 - thaıut iL U. HO pertembe sb11 4 - 2400 ton ı,1ıa kati teminatı mlkela • Çay alınacak 
aaat 115 te Oellbolu 8&. AL Ko. ela yapıl• n 21700 Ura ve 10 ton ı,ın de 120 lira ohap Ankara Lv. Amirliii Sa. AL Ko. dan : 
calrtır. enaf ve prtnamesl MO Jnmata komlı,._. 1000 liralık ~1 pazarlıkla utm alma· 

' - tateklllerlll lhalecla bil' aat eveı dan abmr. Tallplerla w da An1rara Lv. caktır. Taliplerin .S/12/940 slln uat 15 de 
temlu.t akoelert oıuı '950 Ura ve ihale K. A. Sa. AL Ko. na mGracaatlan. (8029) Aııbra Lv. A. Sa. Al. Ko. na mtracaatı... 
mm J, ı maddelerldelcl ....We birlikte 17197 n. (1198) 11174 

Ko. u. mtıracu.tıan. (8191) 18170 Et makineıi ve saıire almacak Mefrutat münakuuı 
Bufday almacak ADtcara LY. Amlrllll aa. Al. Ko. dala: Ankara Lv. Amirlili Sa. AL Ko. dan ı 

Gelibolu iL AL Ko. Ra. : Bir adet et mütllMI, , J'OClek bıo-11. ı Cim ve mikdarlan a .. tlda )'Uıh 1 b-
1 - Puarblda IOO.OOO 1dlo ...ı bufday adet et ve •bse bıoalı puarlılda atm .. lem mefnaeat puarldda aaıtm ahaacaktır. 

2 - Sert butdQın beher ldlonna 11 
Jıı:ul'Ult&D n.ooo lira blVUmlltll'. 

1 - İhalNI a. 12. MO tarUılade ....t 1D 
te Gelibolu Sa. Al. Ko. da J'&lldacütır, 

' - flteldllerbı ihaleden 1 aat nel te
mlDat akcelert oıuı aaoo Ura w nı.ıe x. 
mm 1, ı maddelertndeld nl&tkle birlikte 
Ko. na mtıracaatıan. (8191) ıaın 

Kanı ot alınacak 
Nltde la. AL Ko. Ra. : 

8oD lbalul 19. ıı. "° da takarrDr edeıı 
1220 toa K. ota tallp oııunactıtınd&D "'° 
urbkla almacaktır. 

2 - bale sUnO oluı 1L U. HO OU'PID· 
ba sf1D11 aaat 11 tedll'. 

1 - Xubanı•en bedeli IT.000 1lra olup 

ha.,.,..,.. Pual'lıtı 9/la/MO ... t 15 dedir. 
Puarlıtı 1,12.940 peqeaıbe pO llUl Taliplerin ~ 15 teminattan Ue birHk-

1' tedlr. Tallplerba ,.aade 11 t.-ı!UUarlJ'- te Ankara~. A. Sa. AL Ko. na milnca • 
le 'birlikte Ankara LY. .A. 8&. AL Ko. da atlan. 

180D N4lmaDeler Cebeci ukert batane9lad• 

Sabim deri '!:tur.c~:°> 11115 

Ankara Lv. Amlrlllt 8&. AL Ko. dala: 11 Gardrop haıtaaedekf nilamnesl sft>l 
Bir bqsl1' dmUl lablıkbr. Puarblı .2 Cevhı orta mau .. .. 

1.12.940 cuma gUnQ aaat 11 dedll'. Taliple- 10 Komodin .. .. 
rbı AD1cara LY • .A. Sa. AL Ko. da bal~ 2 Paravana .. .. 
ları. (80U) 18GU 1 Ktltlllıhane .. .. 

S • li al L 1 Port ınanto .. .. 
araç ip "li maeaa s Cev1s ıltara tlll>laıı .. .. 

Allkara LT. Amlrllll Sa. AL Ko. daa: 2 Camlı dolap .. .. 
Beher ldlMUll& tahmba edilen t17ata G ---------------

Ura olan DO ldlo 8U'aQ lpllll paarlılaa 
ASKERi FABRiKALAR 

ilk temtaatı lal lll'adlr. P~ U2.NO CU'f&Dlba sQal aat 
U TOD petrol almacak 

Alkert Pabrilcalar Umma llUdirlQtl 
llerka lalal Alma Komlı,....._ r 
T** ... 1McleU (11151) Ura (IO) 

, _ PaMrJıtı Nltde la. AL Ko. da,.... 1' tedlr. Kati tmd••b 41 Ha o1llP dm• 
IMaldır. t.ıeklDir ,..m.une11 Jıer ,an Dul Ko. da sOrQltır. Tallplerta auna 
Ko. .. pınlılJllte. ftkl&te .tp1mra LY. A. 8L 4J. Ko. ta .... 

a - 'hllJICID munea ata " ~ ım-aıen. <mM> saoi1 

racaatları (7854) 17920 

117 kalem muhtelif zımpara 
taıları 

lt.lkert Fabrikalar Umum MlkUlrlotQ 
Merkez Satın Alma Komlıyonundan: 

Tahmin 'dllen bedell Cll860) Ura olan 
117 kalem muhtellf sımpara tq1an Allııe
rt Fabrikalar umum müdürtuttı merkez 
ıatın alma komlayonunca 10.11 HO Alı 
.Unü aaat 16 te kapalı aarfla llıale edil .. 
cektlr Şartname paru11 olarak komi• 
yondan verilir Taliplerin muvakkat temi· 

4 - M•Takbt temlaat mlktaft 
(42113.80) ark iki bin J'fls OD ti' lira .. 
ıen lnınııtur. 

5 - Talipler aeatıdald •nlkalan t .... 
nat makbu1arl1fe beraber bllal•10U t~ 
dl etml1'• mıcbvdvtarı 

A) Cart ıene1e alt tlceret oda• ..... ı-. 
11 (talipler tlrlret olana 1490 •11h il&. 
DtlDUD Uçtlnct •ddetlnba A .. B fıkra • 
lannda 7Ullı T•llralan) 

B) 250.000 liradul •talı olesamak ... 
re yaptılr blaa lt1trlal bl Mllrdılma ct.. 
ir it 11hiplerlnden alnnmt .. ıkalar. 

1 - Teminat olaralr aa1rlt '"nakit ... 
hbetindeki Pnk llomiQ'GDea bbtll edl • 
lemi:receti için ba bbll teaalnat •enult 
llti1'elllerla daha evel VelrlJete milracaatla 
lnanlan al&kılı mal l&DCbklarma ,.tıra-. 
lan ve koıallJ'OM malrha!anna tl9dl etM 
teri lbnndır. (7774) nao 

nat olan (9261 llra (261 kurutu havi teklif =============== 
mektuplarını meskQr güDde saat He ka • 
dar komlıyona vermelert ve kendlltr1Dl1l 
de 2'90 numaralı kanunun 2 ve a. madde
lerindeki ve ııtkle kotnlll)'ODCU oımadıkla

ADLiYE VEKALETi 

nrıa ve bu işle allkadar tüccardan olduk- Adliye VeMletiadea : 
lanna dair ticaret odaaı vealkulyle meıı- Hukuk lıleri U. MlldilrlUpnde ada 
kar gtın ve ııaatte komlıyona mUraaaat· hal bulunan 20 lira IDUfh daktiloluk 
lan. ı 79941 ısooe için 28. ıı. HO pertembe gilntl aut 14 

Bir adet pres d61dim teıiaab de imtihan yapılacak ve en sabuk ,.. 
almacak sa tercUa ecll1eoektlr. 

lt.akert Fabrikalar Umum lltidirltlli llemmia Kaaıuaw ... - ol-
lılerkn Satm Alma Xomlıyonundan : mak evsafını bais bulunan taHplerla 

Tahmin edilen bedeli (25.000) Url olu lmtihaa alnlnd 1 nrakı mils 
blr adet prn dökllm tesisata Aekert Fn • • en eft • 
rlkalar anıum mldurliliü nteriles aatm al· bıtelerlyle birlikte Hakuk itleri V. 
ına komiıJOOQllca 13 12/940 cuma ctlnil u- Mfldilrlüpne milraCllt -leri Uta 
at 15 te belalı zarfla ibat. eclUecaktlr. olunur. (8113) 18111 
Şartnaaıe paruız olarak komisyondan ve-
rilir. Taliplerin 111\ıvakkat teaıblat otu DEVLET DiMJilYOLLARI 
(1875) lll'Qı ba\'f teklif melrtuplanm mes
ktr aUnde na.t 14 de kadar lııomiQOM ftl\o 

meleri ve kendilerinin de '490 .......ıı 

bnunan 2 ve 3. maddelerlndeld ftl&llde 
komi17oncu olmadıklarına •• bG iti• 811-
kldar tüccardan oldıtlclarma dair ticaret 
oduı veailcuiyle mnktr sfba •• IMtta 
k~ mlracaatlan. (7-) llOll 

Alhrl Paltrlblar Vlll1llll Mldlll'IQI 
Merkes Satm Alma Komiıpamclaıa ı 

.S,00 : 2,50 : 4 M. boJ. 
0,25 : 0,45 ceniıliiinde ve 
0,08 : o,ı 1 blmlılmda ohDak &sere 
75 metre miklıbı ihl&mar kalası almacak. 
Tahmin edUen bedeli ( 4500) lira olaa 

ebet ve milr:tan 7Ubrda :mıh 75 Dlellıe 
mlkibı ihllmur kalan Hlcerl fabrikalar 
amum mtldUrllltll merkes utm alma Jrıo. 
mi91Gftunc& 11112/940 cama lllııl taat 14 
te açık eksiltme Ut ihale edileoebk ....... 
name paruıs olarak lrollılQoadaa ftrillr. 
Taliplerin mavakbt teminat olan (SS'I) U
ra (50) lcunıt ve 2400 numaralı bmman t 
·" 3. maddelerlndelrl veullde ~ • 
ca olmadıklarına ve ba itle alllııadar tle-
cardan oldglanna dair tlcar.ı odu& •• • 
eibsiyle ı&kilr li1ıa ve 1Utte komiaJ'On& 
mllracaatlan. (812&) 18142 

Nakliyat yapbnlacak 
Askeri Fabrikalar UD11U11 llldlrltlil 

llerkez Satm Alma Komiı)'Ollmıdan ı 
Ankara • Ka,..., J[Qq • Aüara beller 

tonu 400 lıurut. 
Ankara • Zir Pollconu, Zir Poll&oma • 

Ankara beher tonu 400 lmnq, 
Ankara dahili beller tonu 180 htqtan 

olmak tlzere ceman 1200 toa eva nalrlet.
tlrllecek. 

Tahmin edilen bedeli (4800) Ura olan 

Tahmil Ye tahliye iti 
D. D. 'l'oUan Baba Alma JCo. ct_.ı 
Polatlı ....... pllaÜ olaa IHld .. 

lertm1ae kllmtır verme n depo olnnm ... 

•'"•• ..... ,,... ..... - ha 
.... MIDlls ı-t --- llllull tll 1ılr 
- .... attıınMla "" .... .. ,..,, ·~ ..... .._.. 
lln ·--111 llmm pldlll f.lamta ... ...... 

Arttırma 9.12.MO T. U pqvt&ll ... 
aaat 11 de B. Pafa4& tfletme Mnaaı.,. 

~ . 
htek111ertD 11 lira 80 kurulluk ~ 

Ut temlaat .................. 
8'ı bmutald IM'tD&lntler Polath latu

:rommdall n LblCI lfletme il~· 
daa ildarDı eellllbJllr. (10Nt,,...) 1'IWI 

Kinla arul 
Devlet J>emlfJ'l)Dan k AL Jto. ,_ ı 
lCaral6 .. .,.,..... ........ ,... 

rlll&lı clvanedlld ..... ........ ll7a 
.. law ... eıtm- ......... Is .. 
ne mflddetle ldnıa v.u.c.trtlr. 

Kiralanacak m•m• ....nk • w 
men kira bedeli fS •e -vakbt ._....,. 
11,11llradır.Artttrma1• Mrlad .. ı- .. 
tarihine rMtb,.an puarteal dal eut • 
da Aalranıda a. .ı ltleme M= reci• ._ • 
laaacak kom1l70IMla ,...ıacum. 

!ıtekllleria lll1lftkbt t ..... tlan ... 
1ranıuma taJID ettfll ....... lllmll• ... •n• da .. autte ka•IEf'ODa ...,..,.. 
ıanıa.mır. 

Şartıwae " lllllbvele .-JeWt ~ 
itletme komlQOllUllda ve Kanbllı S... 
:romanclaa ,_... Uııablllr. (11M) 1IMI 

71lkan1a 7uılı nakliyat ulcerl fabrikalar M. M. V. Haft Mllltefublı 
umam mlldilrliliti merkea utın alma koıni1-
:yaa1111ca 5/12/940 perwembe cfhıil uat 14 Olml inpab 
te açık ebiltme ile lllale edileeekdr. ~ M M v B ... nala.ALJto.•ı 
name para11a olarak lDomlıyonclu Yerilir. 1 _ Bir motllr uta .aı. laluts ır_. 
Taliplerla muftkkat temiaat olan (MO) b urfJa ebiltm.,e 1rcın11ntte ....... 
lira ve 2490 numaralı kanama 2 ve 1. ..S- ma bedeli 154al Ura u kant olap Dk 
delerlnde1rl veu.ikle komlQoonce olmaıdılD-
lanna ve bu lıle alltadar ttlccardui ol • temiaat mikdan 1915 llra4rr. Kapalı lll'f-

la .blltm•i 12/12/940 pereembe ....... 
daklanna dair ticaret odaa ... HıMi71e at 11 de l:aan uua alma kndsJODmda 
mukilr stln ve .. tte komill70U mlraeaat· yapılacalrtlr. td"arl. feml .-...... ile 
lan. (1163) 18154 proje ve tefamaats 771 hnll makaWUJt. 
Yatak ve yubk kılıfı almacak de her tin aııec1eo 1011r& koml170Dlta 

Askeri Faıbrl1ralar U11111111 Mldürltiifl alınabilir. lıteltlllerln baamm 2 lncl 'N 
il.na Satın Alma KomiaJ'Oftandan : S inci maddeteriacle :ranh veaallde Mr • 

llltealılalt ua w U..ma litte l1lıı temlat " teklif • ......,_ 
• ..set n• lıdifl _,,_ ~ Mı *' ...ı1u w.r 
• ec1et ,...blc \aıırı ....._ ..aw ..,,. ....... --.. 

llOO adet )'Utlk örtilsi. 1oaana vermeleri. (799&) 17911 
TahmUa edil• ~ (19H) lira olan Beain almecalı 

• •det ,..mk ve IOO adet J&talr lalıfi,le M.M.V. Hua la. Al Ko. dm ı 
1IOO adet J'Utık örtiiltl miiteaıhbit nam ve 1 - 200 toa otomobil beulDi .,. ...... 
lleabma akert fabrikalar amam midilr- ıa •tm altNcalrbr. •+ım w Mlllll 
lli'B merku um alıma komiıyonunca 16/ M.S40 lira olup btl teminat mi1rdan .. 
ll/940 puartesl dnl .. t 14 de puarbkla Hn4tr. Pbarbtı 5/12lt40 ,. .... at • 
u.ıe edilecektir. "'1name panıaıs oluü al eut 11 de baw •ta alma -..ıs,. • 
IDDlniuolldan verilir. Taliplerin -vakbt mmda )'IPll&caktır. tdld " feaal tutM
teainat olan (234) Ura (55) lnanat n 2490 mai her sin illeden eoan SOS 1Manat ... 
~ bnmıan 2 " 1. ~ bbWnde IDomhJOIMfa almabllir. feteltl • 
ftAikle komfl)IOllllC1l -olmadı1rlanaa .. .. lerln _,,_ ............. lratl ~ 
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MİLLİ PİYANGO 
4. üncü Tertibin 2. inci çekilişi 7. Birinci kanu:ndadır 

Devamlı btletlertnizl 2 Blrlnclklnun akıamına kadar detıottrmeniz IA.zımdır. 

I. ınct cekilifte btlet almıyanlar t.A..11 fırsatını k.açırmıı de,tildtrler. 2. tncı ve 
s. UncU çekllff biletlerini fiyat farkı verme den bUtUn bayilerden alabilirler. 

ikramiye 
Adedi 

1 
2 
5 

10 
90 

150 
300 
600 

3.000 
60.000 

Teselli Mükafatı 47 

64.205 

İkramiye 
Miktan 

Lira 
40.000 
10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 
50 
10 
3 

80 

İkramiye 
Tutan 

Lira 
40.000 
20.000 
25.000 
20.000 
90.000 
75.000 
30.000 
30.000 
30.000 

180.000 
3.760 

543.760 
Bu çekilişte yarım bilet bir buçuk lira, tam bilet (3) liradır. Bilet 

flyatlarmın yükselmeıiyle beraber ikramiyelerin miktarı da arttrrılmıştır. 
Meıell; bu çekilişte (40.000) lirahk büyük ikramiyeden maada iki tane 
(10.000) liralık ikramiye vardır. (S.000) liralık ikramiyeler birinci çekilişte 
lld tane iken bu çekiliıte beşe çıkarı1mııstır. 

Keza (2.000) lralrk ikramiyelerin adedi beşten ona, (1.000) liralar da 
altmııtan doksana çıkarılmıştır. 

Birinci çekilişte 90 kişi (500) lira kazandığı halde bu defa 150 kişi beş 
yüzer lira alacaktır. Bundan başka 300 bilete yüzer lira, 600 bilete ellişer 
lin ikramiye verilecektir. 

3.000 kiti onar lirat 60.000 ki1i üçer lira alacaklardır. Bu çekilişte de 
47 tane teselli müklfatt vardır. Bu defa kazanrlacak teıelli müki.fatt sek
sener liradır. 

Devımh biletler haricinde keşidelik biletler de vardır. Bu biletler şim. 
diden ve Uıerlerindeki fiyatla satışa çrkarılm11tır Eğer birinci çekilişte de· 
T&mh bilet almadınızsa bu çekilişte gene aynı paraya yani üç liraya tam, 
bir baçuk llraya yanm bilet alabilirsiniz. 

Devamlı biletlerin 2 Birincikinun aksamına kadar değiştirilmesi ıa. 
zımdır. Eskiden olduiu gibi müh1et her ayın dördüncü günü akşamına ka. 
dar delil ikinci ırilnü akşamına kadardır. Buna bilhassa dikkat ediniz Bi· 
rinciklnunws ikinci ıünil ıkıamnıa kadar deiiıtirilmiyeı:ı biletler başkasına 
satılabilir. 

Biletlerinizi almakta acele ediniz 

Büyük ikramiye (40.000) liradır. 
,~ ' • '\ t .. , . ' ' 

ODEON 
YENİ ÇIKAN PLAKLAR 

MÜNiR NURETTiN 
Keman, kanun, piyano 

Gön ili Sana Tapalı (Beste: Sadettin Kaynak) 
Visali Yar İle (Beste: Rakım Elkutlu) 6319 

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

--

----

--

Maliye Vekôleti ve Türkiye 

yet Merkez Bankasından : 

Cümhuri-

28/5 ve 15-12-1934 tarih ve 2463/2614 numaralı kanun • _ 
!ar mucibince ihracına aelahiyet verilen ve geliri tamamen -
Sivas Erzurum demiryolunun inıasma tahsis olunan o/o 7 -
gelirli Sivas - Elzurum istikrazının 20 senede itfası ?"eşrut -
5,5 milyon liralık yedinci tertibinin kayıt muamelesı 5.12-
1940 akşamı nihayet bulmak üzere 20-11-1940 sabahından 
itibaren ba,lamıttır 

Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira -
itibari kıymette birlik ve 25 lik olarak iki kupüre ayrılmı,. _ 
trr. 

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 satılmış ve ııatıla.cak olan milli _ 
emlak bedellerinin tediyesinde ba,aba, kabul olunacakları _ 
gibi gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de tahvillerin ta
mamen itfasına kadar her türlü vergi ve resimden muaf bu. _ --lunacaklardır. 

Tahvillerin ihraç fiyatı %95 olarak tes~it edilmişt!r· ya
ni 20 liralrk birlik tahvil bedeli 19 ve 500 lıralrk tahvıl be • = 
deli de 475 liradır. 
Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez, Türkiye 

Cümhuriyeti Ziraat, Türkiye 1,, Emlak ve Eytam, Halk, 
Türk Ticaret, Belediyeler Bankaları ile Sümer, Eti B~nklar 
tarafrndan icra edilmektedir. Diğer bankalar vasıtasıyle de = 
tahvil alrmı temin olunabilir. . . 

Sermaye ve taaarruflarını en emin ve en çok gelir getıren -
sahalarda işletmek isteyenlere keyfiyet ilan ve 15 günlük -
suskripsiyon müddeti zarfında bankalara müracaatlarını _ 
kendi menfaatleri iktizasından bulunduğu işaret olunur. 

4592--iti=' 

Esnafın nazarı dikkatine 
Belediye Reisliğinden : 

3489 Numaralı pazarlıksız sah§ kanununa aykırı hare • 
ketinin tekerrüründen dolayı Hacıdoğan mahallesinde Pala 
sokakta 14 sayılı dükkanda bakkal Nuri Özdemir hakkında 
Belediye Encümeninden bir gün müddetle kapanma kararı 
verilmiş olduğundan mezkur dükkan bugün kapatılmıştır. 

(98204) 198177 

'""'"' ~ . . ; ' 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

ipek iplik alınacak 
M.M.Vekateti Sa. Al. Ko. dan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 3750 lira 

olan elli bin tüp ve 1 ve 2 numaralardan 
müsavi miktarda muakkam ipek iplik 10/ 
birinci kinurı/9-40 salı cünü saat ıo,ı5 de 
Ankara'da M.M.V. satın alına Ko. da pa .. 
zarlıkla ihale edileceğinden isteklilerin 
562,S lira.Irk kati teminatları ile birlikte 
pazarlık gün ve saatinde mezkilr Ko. da bu-
lunmaları. (7953) 17974 

Ecza sandığı alınacak 
M.M. Vekilcti Sa. Al. Ko. dan ı 

Beher adedine tahmin edilen fiyatı 850 
kuı-uş olan ıooo tane aıhiyc ecza sandığı 

10/birinci kilnun '940 salı günü saat 10 da 
Ankara'da M.M.V. satın alma Ko. da pa -
zarhkla ihale edileceğinden isteklilerin 
ı275 liralık kati teminatları ile birlikte 
paz3rhk gün ve saatinde mc7.kilr Ko. da 
bulunmaları. (7954) 17975 

Telefon ve direk alınacak 
M. 1\-1:. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 

Beherine tahmin edilen fiyatı: 20 liı-a 

olan ı8 adet 4 metre boyunda telefon di -
reği ile. behcrine tahmin edilen fiyatı: 4-0 
lira olan ıs ı«let sahra telefonu pazarlık
la satın ahnacaktır. Pazarlığı: 3 112'.'940 
sah günü Sl.at 10 dadır. Kati teminat: di
rek için 54, telefon için 90 lira olup lis· 
teler komisyonda görülür. Taliplerin mu. 
ayycn vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da bu-
lunmaları. (8139) 18115 

• Arpa ve yulaf alınacak 
Jl. Jl. V eU!eti Sa. AL Ko. dan ı 

Beher ktl°"uııa tahmin edilen fiyatı 

(6,25) altı kurut yirmi beı un.tim olan 
(5440) ton arpa, ve beher kilosuna tahmin 
edilen fiyatı (6,25) altı kurut yirmi beı 

santim olan (1300) ton yulaf pa.zarhkla 
münakasaya korunu!Jtur. İhalesi 30/ı 1/940 
cumarteti günü aaat on birdcıdir. Kati te-. 
minatı (41.200) liradır. Evsaf ve prtna -
mesi (2107) kuruş mukabilinde M. M. V. 
satın alma ~omiıyonundan almabilir. İa -
teklilerin kanunun emrettiği belgelerle i-
hale saatinde komisyona a-elmelerl. (8ı~6) 

18147 

Tamirat yaptırılacak 
M. M. Vekileti Sa. Al. Ko. dan t 

Keşif bedeli 180 lira olan tamirat pazar
lıkla yaptırılacaktır. Pazarlığı: 3/12f9.40 
sah günü saat ı4 dedir. Kati teminatı: 27 
lira olup keşfi komisYonda görülür. Talip
lerin muayyen vakitte M.M.V. Sa. Al. Ko. 
da bulunmaları. (8167) 18157 

Ranza yaptırılacak 
M. M. Vekileti Sa. Al. Ko. dan 
Keşif bedcti 87ı lira 20 kuruş olan ran

za pazarlıkla yaptırılacaktır. Pazarlığı: 

ı8 1 12 /940 çarşamba günü saat 1ı dedir. Ka
ti teminatı: ı31 lira olup kcşi.f ve projesi 
•S kuruşa komisyondan alınır. Taliplerin 
muayyen vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da 
bulunmaları. (8168) 18158 

Münakasa tehiri 
M. M. V okO.letı Sa. Al. Ko. dan : 

VAKİT, NAKİTTİR! .. 
5 Porsiyonluk bir komprime ile ( su ve ateşten gayri hariçten hiç

bir madde iHive etmeyi dilşünmeksizin ) 15 kuruş aıukabilinde 15 
dakika gibi kısa bir zamanda zengin ve iştihalı bir aofra hazırlıya
bilirsiniz. Maruf ve meşhur lokantalarımızda dahi bu dereco nefiı 

bir çorbayı her zaman bulamazsınız. 

Büyük yardım ve faydası 5şikSr olan çorbalık sebze komprime • 

lerimızin senelerce nefaset ve taze1iğini muhafaza ettı.ğine şahit 

olacaksınız. 

29. 11. 940 gllnH saat 15 te pazarlıkla 

M. M. Vck.ileti Sa. Al. Ko. dan : ihale edileceği llıln edilen muhtelit heı.lef 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 465 lira kfı.ltltları listesinde yanlışlık oldu,ı'.tundan 

olan 12 kalem malzeme pazarlıkla satın a. thalf"!'Ji tehir edllı:>rf"k yeniden ili\na veril· 
hnacaktrr. Pazarlığı: 3 12 9-40 salı günü mlştir. <Sı 7oı 18159 

12 kalem malzeme alınacak ÇAPA MARKA 
MERCİMEK, BEZELYA, NOHUT vesair hububat sebze ve çorba

lık komprimelerini kilerinizde bulundurmayı ihmal etmeyiniz. saat 11 dedir. Kati teminatı: 70 lira olup 
listesi komisyonda görülür. Taliplerin mu· 
ayyen vakitte M M.V. Sa. AL Ko. da bu -
lunmaları. (8140) ISI 16 

11 kalem malzeme alınacak 
lt'L M. Vekileti Sa. Al. Ko. d:ın : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 905 lira 

olan 1 ı kalem malzeme pa?.arhkla satın 

alrnacaktır. Pazarlığ\: 3 '12/ 940 salı günü 
saat ı0.30 dadır. Kati teminatı: 134 lira o
lup listesi komisyondrt görülür. Taliplerin 
muayyen vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da 
bulunmaları. (8ı41) ı8ıı7 

Telefon malzemesi alınacak 
1.1. M. Vekileti Sa. Al. Ko. dan : 
Listesine göre, ı3 kalem telefon mal • 

zemesi pazarlıkla satın alınacaktır. Pazar
lığı: 30 11 .ı 940 cumartesi günü saat ı ı de
dir. Kati teminatı 23 lira olup listesi ko
misyonda görülür. Taliplerin muayyen va
kitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmala -
n. (8142) 18118 

Hasta nakliye arabası alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko, dan : 

Beher tanesine tahmin edilen fiyatı 430 
lira olan yirmi be, tane hasta nakliye ara
bası 14 birinci kinun/ 940 cumartesi günü 
~aat ıı de Ankarada M.M.V. satın alma 
Ko. da pazarlıkla ihale edileceğinden is -
teklilerin 1612 lira 50 kuru hı..k kati temi
natları ile birlikte pazarlık ı-ün ye saatın

da mezkı1r komisyonda bulunmaları. Şart -
name her gün adı geçen Ko. da &örülür. 

(8113) 18135 

Kamyon akümülatörü alınacak 
M.M. Vekilcti Sa. Al. Ko.. dan : 
Hepsine tahmin edilen fiya1.1: ıoooo li

ra olan ZOO adet kamyon akkümülitörü 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlıtı: 

3/ı2/94-0 sah (Ünü saat ıs dedir. Kati te -
minatı ısoo lira olup evsaf ve 1artnamesi 
komisyonda görülür. Taliplerin muayyen 
vakitte :P.f. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunma -
lan. (8114) 18136 

Buji alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 
1000 adet 18 mm. lik bujl pazarlıkla alı

nacaktır. Birisine tahmin olunan fiyat 120 
kuru§ olup teminatı 180 liradır. İha.lesl 
2. 12. 940 pazartesi gUnU !aat 11 de yapı
lacaktır. Talip olanların komisyona müra-
caatları. (811!) • • 18137 

Muhabere fincam alınacak 
M. M. VekAleli Sa. Al. Ko. dan: 
30.000 adet muhabere fincanı pazarlıkla 

alınacaktır. Tahmin cdllen fiyat 9000 Ura 
olup teminatı 1350 liradır. İhalesi 2. 12. 
940 pazartesi gUnU saat 14 de yapılacak
tır. Talip olanların komisyona müracaat-
ları. (8116) lR138 

Deve boynu alınacak 
M.M. Veki.leti Sa. Al. Ko. dan : 

30.000 adet muhabere için deve boynu 
alınacaktır. Hepsine tahmin edilen fiyat 
ı5.000 lira olup teminatı 2250 liradır. İha
lesi 2/ı2/940 pazartesi günü saat 10 da ya
pılacaktır. Talip olanların komisyona mü-
racaatları. (8117) 18139 

Yünlü kumaş alınacak 
M.M. Vekileti Sa. Al. Ko. dan : 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

(295) iki yüz doksan beş kuruş olan 
250.000 metre matra kıJıflığı yünlü kumaş 
pazarlıkla münakasaya konmuştur. Yünlü 
kuma,lar 40.000 metreden aşağı olmamak 
şartiyle ayrı ayrı taliplere de ihale edile. 
bilir. İhalesi 2/ı2/9-«) pazartesi günü saat 
on beı,tedir. Evsaf ve şartnamesi 3688 ku
ruş mukabilinde M.M.V. satın alma ko -
misyonundan alınabilir, Taliplerin teklif 
edecekleri miktarlar üzerinden kanuni kati 
teminatları ile birlikte ihale &\in ve saa -
tinde komisyona gelmeleri, (8118) ısı40 

Sarı vaketa alınacak 
M. M. VekAletl Sa. Al. Ko. dan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 

(370) Uç yUz. yetmiş kuru;, olan bir ton 11a· 
n vaketa pazarlıkla mUnakasa.ya konmu;ı· 
tur. İhaleRl 3. 12. 940 sah gilnU saat 10,30 
dadır. Katı teminatı (555) liradır. Şart. 

name111t M. ı.ı. V. satın alma komisyonunda 
görUlUr. İsteklilerin kanunun emrettiği 

~lgelerle ihale saatinde Ko. na gelmeleri. 
(813~) 18146 

ANKARA VALJL)(;f 

Matbaacılara 
Ankara Valiliğinden: 

Kaza hususi idare d ispanserlerinin sıhi 

istatistik ve ayniyat işleri için muhammeıı 
bedeli 150 lira kıymetinde 9 kalem evrakı 
matbua bastırılacaktır. İsteklilerin 28/ ll/ 
9~0 perşembe günü saa ıs de vilo1yet daimi 
encümenine müracaatları. (8085) 1811ı 

Kuru ot alınacak 
Ankara Valiliğinden : 
Vilayet damızlık ay~ır deposu hay

vanatının iaşesi için balyesi döküm 
halinde beher kilosu muhammen fiyat 
iki kuruş yirmi paradan satın alınacak 
(7 500 • 5000) kilo kuru çayır otunun 
ihalesi 2. 12. 940 pazartesi günü vila -
yet encümeninde yapılacağından istek 
lilerin §attnameyi görmek üzere hor 
gün Veteriner Direktörlüğüne müra -

caatları ilan olunur. (8162} 18153 

Jandarma binası yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 

Keşif bedeli (7386) lira (20) kuruş· 
tan ibaret bulunan Balgat jandarma 
binasının inşaatı 25. 11. 1940 pazartesi 
günü ihalesi yapılmak Uzere a~ık ek
siltmeye konulmuş ise de talip çıkma
dığından 2490 sayılı kanunun 43 üncil 
maddesine tevfikan 5. 12. 1940 per • 
şembe günil saat on beşte ihalesi ya • 
pılmak üzere 10 giln milddetle eksilt· 
meye konulmuştur. 

!stek!Uerin keşif ve şartnamesini 
anlamak üzere her gün nafia müdür • 
lüğilne milracaatları. (8202) 18176 

ENSTiTÜLER 

Kumaş alınacak 
Gazi Terbiye EnstltUsU MUdUr!UğUn · 

den: 
1 - Gazl Terbiye EnstttUsU kız talebe. 

st lçln 86~ metre kumaş açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 2463. 75 liradır. İlk 

teminatı 184.79 liradır. 
8 - İhale 2.12.940 pa•arlesl gUnU saat 

14 te Ankara mektepler muhasebecllitln 
de yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin mezkar gün ve saatte 
teminatlariyle komisyona başvurmaları. 

(7836) 17804 

U L U S - 21. inci yıl. - No. 6939 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Omumi Neşriyatı İdare eden 
Yazı İşleri Müdilrü 

Mümtaz Faik FENİK 
Müessese MUdürü: Naott ULUO 

ULUS Basunevi ANKARA 

Yedek erzak : Tasarruf edilmiş servet gibidir. 
Bilhassa dar ve sıkışık bir zamanda kıymeti 

daha çok takdir edilir. 

Aileler için olduğu kadar yolcular ve sporcular için de her zaman 
ve her yerde sıcak bir yemek temini kabildir. B~kka!larınızdan 50 

gramlık bir komprime 9/ 100 gramlık bir komprimeyi 15 kuruıtan 
alabilirsiniz. 

Beşiktaş: ÇAPAMARKA (6291) Tarihi tesisi : 1915 

Muhtelif erzak ahnacak 
Deniz Levazım Satın Alma Komisyonundan 

Tahmin İlk 
Mikdarı 

100.000 kilo 
95.000 kilo 
60.000 kilo 
26.000 kilo 
51.000 kilo 

Cinsi 
K. fasulya 
Toz şeker 
Sade yağı 

Zeytin yağı 
Sabun 

bedeli teminatı 

26170.00 1962.75 
36100.00 
94590.00 
18301.40 
25500.00 

2707.50 
5979.50 
1372.61 
1912.50 

Eksiltme gün ve saati 
4/12'940 Çarıaınba 10.30 
4/12/940 • 12.00 
4/12/940 • 14.00 
4/12/940 • 15.00 
4/12/940 • 15.30 

ı - Yukarda mikdar, cins, tahmin bedeli, ilk terninatlariyle eksiltme (Ün •• 
saatleri yazılı beş kalem gıda maddesinin hizalannda cösterilen gün ve u.atlerd• 
kapalı zarfla eksiltmelcri yapılacaktır. 

2 - Şartnamesini görmek ve almak istiyenlerin her gün komisyona mftraca • 
atları. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde hazırlıy ... 
cakları kapalı teklif mektuplarını eksiltme saatlerinden birer ıaat evetine kadı.t 
Kasımrıa1a'da bulunan komisyon ba1kanlığına makbuz mukab1linde vermeleri. 

(10844'7800) 17819 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı. 

= = 

= = 

= 

STENO KURSU 

6 
ıncı devresine ltkkA.nunun ilk 
ha.ftasında başhyacaktır. (2) 

ayda diploma verilir. 

... ... 
DAKTİLO KURSU § ... ... 

77
inci devresini de % GO tenzt-E 
llLtla açtı. (BİR) ayda dlplo-::: ... 
ma verilir. Tahsil aranmaz. ::: ... ... 

DİKKAT: Her iki kursa aynı zamanda kaydolunanlarta evelce yalnız 
daktilo kursumuzdan diploma alanlara STENO Ucretlnden °"c 10 tenzllA.t 

... ... ... -... 
yapılır. = -bfemurlar Kooperatifi kar§ısı Bırincl Noterliğin tahliye ettiği dairel : 
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Memurlar kooperatif şirketi 

Ortaklarının odun ihtiyaçlarını taksitle temin etmektedir. 
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~ ORMAN Çi FTLİGİ V 

YENİ Sinemada HALK Sinemasında Sus Sinemasında SOMER Sinemasında 
Bugün Bu Gece 

Paris delilikleri 
Oynıyanlar : MONA GOYA · 

COCO ASLAN 

Seanslar: 14,80 -16,30 -18,80 

gece 21 de 

Bugün Bu Gece 

Pompei'nin son günleri 
TUrk~e sözlU 

Oynıyanlar: !.farla Korda 
Victor Varconl 

Seanslar : 13.SO • 16.30 • 18.30 
Gece 21 de 

Saat 12.1~ de Ucuz matine 

HERKESİN KADINI 

Bugün bu gece 

Tayyare postası 
Oynıyanlar: 

Gary Grant - J can Artur -

Rihar Bartelmes 

Seanslar: 14 - 16 -18 gece 

20.30 da 

Bugün bu gece 

Görünmiyen cani 
Oynıyanlar: Gloria Stua.rt 

M.ichul Vhalen 

Seanslar: 12,l~ -14,30 -16,30 

18,30 gece 21 de 

-BA LALAYKA Senenin En 
Musiki 

Muazzam 
Filmi NELSON EDDY 


