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Ya.zan: Neşet Halil AT AY 

Türk Hava Kurumu Genel Merkez Heyeti toplantı halinde 

Mil it 
tesanUdümUzün 
bir bilflnçosu 

l 

Kemal TURAN 

DGn bu sayfalarda, l'eçen klnu
llUll 80ll ıünleri Erzincan ve civa
nnı harap eden büyiik zelzelenin, 
J'Urt içinde ve dışmda uyandırdığı 
yardım hiuine i.it bazı rakamlar 
n99redildi. Bir rece yarısı ansızın 
aelen f acianm tesiri ağır, aahası da 
oldukça l'enİfti. Memleketin aoğuk 
nuntakasmda k19 ortası, binlerce 
711Va birden yıkılmıf, birçok aileler 
ya mü.tahail unsur olan erkekten, 
7ahut ocaim her iti kendine düşen 
anadan mahnnn kalmıftı. Büa.bü -
eün yetim kalan çocuklar olduğu 
aibi, aziz yavrularını kaybeden a
na ve babalar da vardı. Bazan bü
tün bir ev halkı ağır damlar altm
da ölmüf, doat ve akrabalarmı yas
lar içinde bırakmıftı. 

Yurtta felaket haberinin ulaıtı
lı her kalp, &'İdenlere en yakmı İ· 
mit l'ibi acırken, kalanlara d• k-. 
dinden biri •ihi __ __._ .• c:aneK his-
-=.-• ~ırpmdı. -Memleketin asil duy
plarma mihrak olan Büyiik Mil
let Meclisi, Batkanının reisliğinde 
bir komite kurdu, halkın yardım ar
aulanna rehberlik etti. Hükümet, 
keneli tetkili.tiyle felakete uğrıyan
lan kurtarırken, vatandatlar da 
Milli Yardım Komitesinin kendi te
lıir •e kaıabalarmdaki kollarına 
para, yiyecek, giyecek, hulaıa ne 
mümkünae onu verdi. Herkes, bü
Jiik faciadan duyduğu azabı, ona 
u1'n7anlara muavenetle hafiflet
mek istiyordu. Türk milletinin fe
dakarlığı ve dütmüşlere yardım 
ahlakı, aylarca asil bir kaynak ha
lini aldı. Depolar teberru edilen er
zak ve çamaıırla doldu, para yar
dnnı bir, iki üç nihayet dört milyo
na yaklafh. 

Avrupa harbinin kazanç hayatı
na yaptıiı tesire rağmen vatandat· 
lar, hem zelzele felaketine uğrıyan
lara, hem de yurdun havalarmın 
müdaf aaama yardnnlarmı yaptılar. 
Bunlardan başka herkesin ayrıca 
kendi muhitindeki yoksullara da 
yetittiii muhakkaktır. Binaenaleyh 
bütün bunları dütünerek, dün net
reclilen rakamlara hakiki kıymeti
ni verebiliriz. Bu miktarlar tfk bat
lanna da yüksek bir vatandatlık 
duyguaunun açık ve göğüs kabartı
cı ifadeaidir. Saym Hilmi Uran'ın 
meclis kürsüsünden söyledikleri gi
bi "Ciimhuriyet Türkiye'sinde bu 
ıuurlu •e milli tesanüdün, böyle bir 
v .. ile ile çok vazıh bir tekilde mü
ıahedeai, belki de bu ağır facianın 
tek tesellisi halinde kalacaktır." 

Erzincan felaketi "türk milletine 
kartı bütün bir medeni cihanm" 
"büyük bir yakınhk ve dostluk" 
l'Ö.temıesine vesile olmuttur. Sayın 
Bapekilimiz "ismi ititilmiyecek 
kadar uzak dünya kötelerinden, 
türle milletinin bu feli.ketli i.nında 
yapılan yardımlara" da tetekkür 
etmekle memleketin geçen ki.nun
danberi duyduğu hisleri ifade et -
mit oldular. Filhakika çok uzak 
diyarlarda acnnızı duyan ve az çok 
bir teY gönderen öyle itçiler, mek
tepliler, dul kadınlar olmuıtur ki, 
bu ıibilerin varlığı yalnız bir zelze
le faciaamm acısını azaltmakla kal
maz, oalan hatırhyarak, Avrupa'
cla ve Asya'daki kanlı boiuımala-

(Sonu S. inci sayfada) 
OilTIS o o ClllS o o s ... o 05 s • 

BUGÜN 2 nci sayfada 

Lisan münaka11lan 

lmlô lugatına dair 
Falih RJln ATAY 

Altı aylık faaliyet 

neticelerini tetkik 

devresinin 

etmek için 

Hava Kurumu Genel 
Merkez Heyeti toplandı 
Aza sayısı yanm milyondan 816.989 a çıktı 

Evlenme yüzüklerini teberrü 
eden vatandcqlara verilecek 
gümü, yüzüklerden bir kaçı 

Türk Hava Kurumu genel merkez heye
ti dün Ellzıt mebımı Sabit Salırotlu'nun 
retallf1nde toplanarak kurumwı altı aylık 
çahıma devresine alt raporu Ue murakıp
lar raporuna ıttılA peyda etrntı n kuru
mun bllA.nço ve hesaplarını taadlk eyleırJt
tlr. 

e ç yel blr 
yandan gelir kayııaklannuı verimini art -
tıracak yeni tedbirleri bulup tatbik etme
~e çalışmak, diğer yandan da mim hava
cılığımızı taze elemanlarla kuvetlendlrmek 
yolundaki mesaisine hız vermekle geçmJı
tlr. 

19•0 yılının ilk aylarında gellrlnln dik
kati çekecek derecede bir dU1Uklllk göı -
termıı olmaaı dolayıılyle kurum, tqkllA • 
tının faaliyetini arttırmak çarelerine bq 
vurmı.ıı olmakla beraber yedinci kurulta
yın dileklerini kabul etmek suretiyle 
Baıveklllmlzln göstermıı oldUğU kıymet

li yardım ve muzaharet sayesinde Aza 1&

yısını yarım milyondan 816.989 a çıkar

mııtır. Muhtelif mıntakalarda allkadar -
larla yapılan temaslar, hava kurumu filo
larının turneleri genç kanatlarımızla hal
kımız arasındaki sevgi ve batlılığın art
masında mUeaaır olmuotur. 

Kurumun çalıfmalan 
Kurum gelirini arttırmak için çalııır • 

ken ka~ve ve çay tüccarlarından alınmıı 

ı 
olan muamele vergisi ve rıhtım resminden 

V k· ı ı H t• d mUtevelllt 70 000 llraya yakın bir paranın e 1 e r eye 1 n e ' iade edilmesine devlet 1Qraaınca karar ve
rilmesi Jzertne alAkadarlann muvafakati 

İcra Vekilleri Heyeti dün ögleden elde edilerek bu paranın kuruma temllkl 
sonra Baıvekilet dairesinde Başvekil de temin edllmlıtlr. 
Doktor Refik Saydam'ın riyaseti altında Bu çalıımalar aayeılnde elde edilen al
haftalık toplantısını yapmıf ve ruzname- tı ay1'1< devreye alt gellre nazaran kurum. 
sine dahil meseleler üzerinde ıöruşmuş- 1940/190 bUtçeslnde tahmin edllmlı olan 
tür. (a.a.) gellrln yıl ıonuna kadar elde edileceğini 

Yeni Ticaret Vekilinin 
teıkilata yolladığı tamim 
Ticaret Vekilimiz B. MUmtaz Ökmen 

merkez ve t&1ra teıkllO.tına bir ttı.mlm ya
parak ıııe başladığını blldlrmıı ve Vekl
let arkadB§larının vazifesinde kendisine 
yardım temnnlılnde bulunmu:Jtur. 

• . . . . . •••••••••••••••••••••• . 
:tstanbulda ışık ka

:rartma tedbirleri ta
:nzamlanmıştır. Halk . 
:yem vaziyete tama-
:men intıbak etmiş 

:bulunuyor. Yandakı 

:resimde kazalara . 
:meydan vermemek U-
:zere beyaza boyanan 

:bir elektrik direlı. 

:ve levhası mask.elen· 
Emiı limbaDln altlna 
:alınsa bir tramvay 
:arabası 6ÖrUlmeJr.te -
:dir. . . 
:····················· . 
• • • • 

Umlt etmektedir. 

Raporda. hiç bir teıebbUs vuku bulma
dan birçok vatand&1lanmızın kıymetli ai
le hatıralarını, evlenme yUzUklerlnl ıruru
ma terketmek suretiyle kurumun gayeılnl 
aile yuvasının kudıılyetl kadar muhterem 
tutmuı olan vatandqlara bllhaasa teıek
kUr edtımektedh'. 

Son ayların havacılık çaiıımalarlyle 

Genel Kurmay Başkanı Mareıal Fevzi 
(Sonu 5. inci sayfada) 

Frans11 hükümeli üc 
ayd1r bül(esiı ya~ken 

İşgal altındaki 

mıntakalarda 

hôdiseler artıyor 

Almanya Fransa'ya 
patates gönderecek 

Vichy, 28 a. a. - (Tass) : Altı aydan 
beri filen biıtcesiz yaıamakta bulunan fran-
1111: h!ikümetl ıimdi 1941 senesi için bir 
bütçe programı yapmata karar venniı bu
hmmaktadır. 

Matbuat mümessilleriyle yapmıı oldu • 

(Sonu S. incı sayfada) 

Fran•a BQfvekil Muavini 
B. Laval 

Romanya' da 

büyük 

şahsiyetlerin 

katli meselesi 
Bükr91; 28. a.a. - D. N. B. : Dün 

lejyoncılardan mürekkep bir grup ta• 
rafından hapıahanede bulunan eski re
jim devlet adamlarından bazılarının 

kurıuna dizilmesi hldiaeai üzerine 
reıml gazetede bugün bu nevi hare • 
ketler hakkında tiddetli ceza hüküm
lerini taııyan bir kanun neıredilmittir. 

(Sonu J. üacü Hylada) 

$ehirde ıııklar 

nasll söndürülecek ! 
Ankara Valiliğinden : 
Sayın Ankara halkının nazarı 

dikkatine : 
15/11/1940 tarih ve 14660 sayılı İcra 

Vekilleri Heyeti karariyle hava taar
ruzlarına kartı ıııkların söndürülmesi 
ve karartılması nizamnamesi meriyet 
mevkiine girmiştir. 

Bu itibarla : 
1-

29/11/1940 cuma gilnU saat 17 de, 
30/11/1940 cumartesi günü saat 16.30 
da ve müteakip günlerde aleddevam 
gurupla beraber cadde ve sokaklarda
ki ıııklar tamamen söndürülecek ve 
muayyen yerlerde yalnız maskelen • 
miş lambalar bırakılacaktır. 

2- Resmt daireler ve aleınmum na
kil vasıtalMı da birinci maddede gös
terilen tertip dahilinde ışıklarını ha· 
rice sızdırmıyacak şekilde karartacak 
veva maskeliveceklerdir . 

3- Diğer binalar (meskenler, dük· 
kanlar, kahvehaneler, oteller ve ben
zeri bütün yerler ) 1/12/1940 gününe 
kadar hazırlıklarım ikmal ederek o 
günden itibaren ve gurupla beraber 
ışıklarını harice sızmıvacak şekilde 
maskeJiyeceklerdir . 

4- Nakil vasıtalarının ıilratleri •· 
sıkların karartıldığı saatten itibare. 
hiçbir veçhile 30 kilometreyi geçmi • 
yecektir. 

5- Şimdiye kadar öğle tatiline ta
bi bulunan dükkanların ve ticaretha· 
nelerin 25/11/1940 pazartesi günün -
den itibaren tatil yapmak mecburiyeti 
kaldırılmı,tır. 

~ Bu tebliğ hillfında hareket e -
denler hakkında puif korunma ka -
nununun cezai hüktlmleri tatbik olu
D&Cakbr. 

Bir yunan ıslr.erı. Yunanistan'• gelen ingi lız tayyarecılenne "hosgcldınız.. diy• 

Norve~'le muazzam 

bir sabotaj harekeli 

Bir an içinde 

dağlar ve tepeler 

kaymağa ba~ladı 

Arnavutluk.' ta 

Elen harekatı 

muvaf f akiyetle 

devam ediyor 

Hava kuvetleri 

İtalyan kıta ve bataryalarını 
bombardıman ettiler Heyelan bölgesinde örfi idare 

ilin edildi ve tevkifler yapıldı 
Atına, 28 a a. - Yunan başkumandaa.o 

lıgı resmi tebliğ nde Arnavutluktaki ha. 
rekatın muvaffakiyetle devam ettiği ve 

Nevyork, 28 a. a. - "New-York Ti- İtalyan tahıidat, kıtaat ve bataryalarına 
mes ,, gazetesinin Stokholm'dan ha - tesirli hava hucumları yapıldığı bildiril-

(Sonu 5. fncı sayfada) (Sonu S. ıncı sayfada) 

C. H. P. mükif atını kazanan 1 ab~ 

.,,iIDL~~-. . .~~:r· ...... , . [~ . 
·~~~ I ~ı.. ' /"~~ 

l' •• ' .. f• ~·. ~ ~~- .... 

C. H. Partisı tarafından memleketin mubtelıf yerlerıne gond rrlrrek oralardan 
mubtelil eserlerle avdet eden sanatkarlar ımızdaa muvallalr. ol n1 ra Partıce muk•
lat lfUİldilini dün yazmııtıl:. Yukarıdakı reıim bırıncı mukalatı kazanan Gıre.1111 

6rup11au, ortadalr.ı resim ikinci mükafatı kazanan Kastamonu 6r' unu, alttaki re
sim de iıçiıııciı müıUatı ianaaa Sqbaa •rupuau 60•termektedır • 
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lisa mün 3ka1aları Bugünkü Meclis 

İmlô lügatine dair 
Bugünkü Meclis ruuıamesi 

1 - Bina vergisi hakkındaki 1837• ıayı
h kanunun 3 ncü madduinin e ıı.cı fılıı::ruı
run tefsirine dair Başvek!let tezkeresi 
ve DahiLiye, Maliye ve Blitçe encümenle
ri mazbataları. 

BM- otobüa durağında fU kelime
yi görüyorsunuz: ataayon. Bir gar 
müdürlüğünün kapıamda iae imli 
değİ§İyor: iataıiyon. Diğer taraftan 
bütün gazete, mecmua ve kitaplar 
kelimeyi fU tarzda yazmaktadır
lar: İstasyon. Halbuki hemen her 
türk bu kelimeyi bir türlü telaffuz 
etmektedir. Ne batını "i" aiz, ne 
de ortaımı "i" ile kullanırız. 

İstanbul gazetelerinden biri, her 
ned~nae, kelime &anlarındaki b ve 
p, d ve t harflerine i.it umumi im
la kaidesini kabul etmemittir. Bu 
gazetenin aütunlarmda yalnız 
.. mckteb" ve kitab" tekillerini gör
mekle kalmazsınız; arap imli.ıı ile 
aonu "t" ile biten "Talat" gibi keli
melerin de hazan "Talad" şekli 
aldığmı görürsünüz. Diğer taraf -
tan isim karırlığı "ad" ile, binilen 
hayvanm ianıini aynı imi& i·le yazı· 
yoruz. 

En çok kullandığımız "öldüren 
adam" ile "öldürme fiili"ni göste
ren iki kelimeyi aynı imlada yazı· 
yoruz: katil. YuınU§ak "ı('yi bir 
aürü kelimelerde, telaffuz etmedi
ğinüz eaki uayın"ı zorla boğazı· 
mrza takmak ister gibi kullandığı· 
mız halde, "katil" kelimeıinin "a" 
harfinin önüne koyarak, bir iltiba
ıa nihayet vermiyoruz: kağtil. 

Görülüyor ki yeni bir imla lugati 
Uznndır. Türk Dil Kurumu'nun da 
bir müddettenberi bu it üstünde 
çalııtığmı haber alıyoruz. Bununla 
beraber müş.külat lugataizlikten 
değil, bir takım kanaat farkların
dan ve ameli zorluklardan ileri ge
liyor. Arkadatlarımız, evela, haklı 
ve haksız tenkitleri biribirinden 
ayırt eden, yeni imli fekil1erinden 
eve!, imli prensiplerini teabit et
melidirler. 

Eakidenberi bir ifrat vardır: ara
bi kelimelerin teli.ffuzlarma tam 
haklarmı veren bir imli. tekli bul
mak! Harf inkıli.bmm daha ilk 
günlerinde altı türlü "ayın" telif .. 
fuzu için altı türlü harf veya itaret 
teklif edenler olmuttur. Hakikat 
odur ki türk boğazında arap 
"ayın"ı erimİftİr. Başlarmdan ıarı
iı atarak yeniçeri elinden kurtul
mak iıtiyen softaların, "aym" çat
latmuı ile yakalanolıkları hakkın
daki hikaye methurdur. 

Eveli konuftlla diline geçen ya
bancı kelimelerin naaıl bir teli.ffuz 
deği,ikliğine uğradığını teobit et
mek ve imlada, türk dilinin, bu mil
lilettirme kudretine ve hakkına, 
boıyere, dokunmamak li.znngelir. 
Eğer IS.tin harfleri "adam" kelime
ıinin kitaptaki "idem" teli.ffuzu .. 
nu muhafaza ettiği devirde kabul 
edilmit olsaydı, onu, tüpheıiz, bu 

İli~ Parti kongresi toplandı 
İliç, (Husu.al) - İliç kaza Hail< parti 

kongrut 22 ıonteırlnde kasamıı:ı teFtf 
buyuran Erzincan, GUmliJane Halk Parti 
mutettl§l ve Balıkeatr mebWIU ıayın Bay 
Muzaffer Akpınar'ın rlya.aetlerlnde hUkU
met erk.AJ:u ve kalabalık halk huzurunda 
açılmııbr. 

Aziz AtatUrk'Un hatırasını ta.ztz makea· 
dlyle iki dakika ayakta ıUkQt edildikten 
•onra eski tdare heyetinin bir aenellk me
ıalılne alt rapor okunarak k&bul ed.llmlı· 

tır. 

İdare heyetiyle vllAyet parti kongresine 
1aıtlrd.k edecek murııhhular 11eçllmt11tlr. 
Bundan aonra İllç halkının Partiden te-
mennllert mevıuubahs edllmtgtlr. 

Sayın mUtettlftmlz Muzatter Akpınar 
İliç halkına hitaben btr nutuk irat etmtı 
ve ılddetle a.lkıılanmıotır. Bunu mUte&ktp 
bUyUklertmtze ta.ztm telgratla.rı çekllmlı 

ve kongreye nihayet verllmtştlr. 

Bir lsviçre ticaret heyeti 
yakında geliyor 

Falih Rıfkı ATAY 

uzatmalı "i" ile İlnli IUgatine ala
caklardı. Bununla yalnız mektep 
dilini zorlamıt olacaktık. Ev ve so
kak, ejer kelimeyi kullanmak lü
zumunu his.sediyorıa, onun teli.f
fuzunu gene değiştirecekti. "Hidi
ae" nevinden bir aürü haa isimler, 
ev ve halk dilinde almış olduğu İs· 
tianaıız aynı teliffuz kalıbma git
mitlerdir: "Ayşe" gibi! Şüphesiz 
bu isim, ilk türk kadınına "Aişe" 
tar?:mda verilmiştir. Yeni imli ili· 
gatinde, bu nevi kelimeleri, ne a
rap telaffuzu eb.,diyen muhafaza 
edecekler gibi uzatma işareti ile, 
ne de bu'l'ünkü telaffuza hiç kıy
met vermiyerek "i".siz yazmak doğ
ru olur. 

Her neslin kendi telaffuzunu 
esaa tutmasına ve kelimelerin a.öy
lenİf tarihini bilmemesine hayret 
edilemez. Bugün mekteplerde "ve
fat" kelimesinin "a"aını uzabnıyan 
çocukları ermeni teliffuzu iTe İt· 
ham edenler, iki batm evel, 
"adam''ın "idem" ve "insan ol
mak"ın tıpkı "vefi.t etmek" gibi 
telaffuz edilmekte olduğunu bilmi
yenlerdir. ilk mekteplerde seneler
ce okuduğumuz tecvit, konufma di· 
line geçen arap kelimelerine türk 
ağzının verdiği telaffuz halini de
ğittirtmemiştir. 

Yeni imla kaidelerinde koma işa· 
retinin kullanıt yerlerini iyi te&bit 
etmeliyiz. Bize öyle geliyor ki has· 
isimler gerek asıll:ırında, gerek 
tasriflerinde aynı imli ile yazılma
lıdır ve bütün has isimler lahika
lardan koma işareti ile ayrılmalı
dır. Has isimlerin sonundaki harf
lerin tasriflerde aldığı tekli esaa 
tutmak doğru olut: "Receb" gibi! 
Bir haa isim "Bay Recep"le "Rece
bi gördüm" de olduğu gibi, iki şe
kil almamak lizımdır. Has iıim, bir 
damgadır. 

Türkçe'de kelim.,lerde "k" harfi
nin kaim ıealilerle kalın, ince sesli
lerle ince telaffuz edilmediği bir 
tek kelime yoktur. "K" ve "g" mü
nakaşasını türkçüler bu delil ile 
kazanmışlardır. O zaman yabancı 
kelimelere mahsus olmak üzere 
"k" ve "g" herflerini bir "h" ilive
ıi ile inceltip, "kabiyle", "Ki.bil" ve 
"Khaznn" kelimelerini ayırt etmek 
diiJünülmüıtür. Çifte harf halka 
pek güç geldiği için, bu uaul, terke· 
dilmittir. Bununla beraber iltibaea 
meydan veren kelimeler içiiı 0 i" 
bu vazifeyi pek iyi görebilir: "bu 
kabil sözler •• .'', "General Kazım ••• " 
"görmem kağbil mi?" de olduğu 
gibi! Fakat "ğ" harfine eski arap 
"aym"larını ihya edecek yanlıı ve 
manhkaız bir vazife verilmemek 
fartiylel 

Hatay' da bir" Belediyeler 
Birliğ .. teıkil edildi 

Adana; ( Hususi ) - Hatay bele . 
diye reiıleri, Hatay valisinin reisli 
ğinde toplanmıtlar ve ıekiz belediye 
reisinden milrekkep .. Hatay beledi . 
yeler birliği .. ni kurmuşlardır. Bu hir· 
lik Hatay'ın imarı itleriyle tek elden 
meşgul olacaktır. Büyilk bir proje tıa· 
zırlanmaktadır. Bu proje yakında Ve· 
kSlet'e gönderilecektir. 

Çukurova çiftçilerinin 

yedek parça ihtiyacı 

2 - İdare Heyetinin, Büyti'k: Millet 
Meelisi ve Riyascticümbur 19'4-0 mali yılı 

bütçelerinde 4-0.000 liralık münakale ya
pılmasına dair kanun te-kıtfi ve BUtçe 
encümeni mazbatası. 

!KiNCi MÜZAKERESİ YAPILACAK 
MADDELER 

1 - Aske-ri muhakeme u.sulü kanununun 
53 ncü maddesinin değiıtirilmesi hakkın
da kanun 11.yihası ve Millt Miidafaa ve 
Adliye encümenleri mazbataları. 

ÇAGRI 
+ Dahiliye Encümeni bugiln Hey

eti Umumiyeden sonra toplanacaktır. 

+ Milli Müdafaa Encümeni bugiln 
Heyeti Umumiyeden sonra toplana · 
caktır. 

-' Nafia Encümeni bugün saat onda 
toplanacaktır. 

f- Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülüne dair olan 3655 
sayılı kanuna ek kanun 1ayihas1nı 1U
zakere eden muvakkat encümen bugün 
Umumi He~·et içtimaından sonra top 
lanacaktır. 

f. Adliye Encüm:ni buı::ü~ Umumi 
Heyet içtimaından sonra toplanaca< 
tır. 

l\1uhtaç askerlerin 
ailelerine yardım işleri 

Dahiliye Vekileti, viliyetlere bir ta
mim yaparak muhtaç asker ailelerine ya. 
pılacak yardım i'ine ehemiyet verilmesini 
asker ailelerinin ı,iklyetine katiyen 'mey~ 
dan verilmemesini bildirmi1tir. 

lstanbul'da sabıkalılar 

sıkı nezaret altında 
İstanbul; 28. ( Telefonla ) - Zabıta 

şehirdeki sabıkalılardan ikaınetgiih • 
!arı olanları kefalete rabtetmekte, bun 
(ardan işsizleri ücretli belediye hiz • 
metlerine yerleştirmekte, yersiz yurt
suzları da sıkı ve daimi bir nezaret al
tında bulundurmaktadır. 

Bir motör b ttı 
İstanbul; 28. ( Telefonla ) - Geçen 

gilnkü fırtınada Karadenizde Şükran 
adında bir motör parçalanmış, batm1ş 
ve tayfası kurtarılmıştır. 

Yasağa riayet elmiyen 
otomobil ve motosikletler 

İstanbul ; 28. ( Telefonla ) - Ya!l
ğa rağmen, bugün üç taksi, bir husu•i 
otomobil ve iki hususi motosiklet :ı..ı 

kakta dolaşırken yakalanmış ve pili 
kalan alınmıştır Sahipleri yarın mah· 
kenfeye verileceklerdir . 

Hamiyetli 

terzilerini 
Y ardımsevenler 

den: 

Ankara 

dôvet 
Cemiyetin -

Sınırdaki kahraman askerlerimize 
kış hediyesi hazırlamakta olan Cemi • 
yetimize gece mesaisi yaparak yardım 

Adana; ( Hususi ) - Çukurova çif· etmek isti yen Ankara'nın kıymetli 

cisinin ziraat makineleri yedek parça terzi, patron, usta, makastar ve çırak 
ihtiyaç liatesi tanzim edilerek Zirl:ıt larının talepleri üzerine vazife tak'ii· 
Vekileti'ne gönderilmiştir. Vek~let mi yapmak için 2 İlkk§nun pazarte•i 
bunları ıüratle sipari§ edecek ve par. ,akşamı saat 18 de Halkevi salonunda 
çalar gelir gelmez Adana çifçiıine yapılacak toplantıya gelmeleri rica o-
tevzi edilecektir. lunur. 

Kastamonu Göl köy Harp ekonomisi 
Enstitüsü için açılan 

müsabakada 
kazanan projeler 

Maarif Vekaletinden: 

Büyük şehirlerde 
ekme mese es 

Neşet Halil ATA 3803 .ayılı kanuna tevfikan açııaıı 
Kastamonu Göl köy Enıti tüsü için bu 
kanuna göre yaptırılacak binaların Raylı raysız nakil vuıtalarının, y-:ıl- ıkalabileceği nazarı dıkkate alınaı. 
müsabakaya konulan avan projeleri ların, enerji istasyonlarının, büyük bu değirmenlerin nıutlaka elektı 
ile vaziyet p!Anı müsabakasına ittirak değirmen ve depoların tayyarelerle motörleriyle işlemesine lüzum yoktu 
eden Mimarların eserlerini tetkik et- tahribi tehlikesinden öne\ büyük şe- Bu küçük değirmen; rde hayvan 
mek üzere ıartnamesinin 8 inci m~d· hirlerin ekmek ihtiyacı, hatta uzak tahrik edilen en bzsitinden muzot v 
desine uyularak 22. XI. 1940 ve 25. XI. merkezlerdeki un ve buğday stokla · ya kömürle müteharrik nıslıet n r.11 

1940 tarihlerinde toplanan ve azası : riyle temirt edilirdi. Memleket için · ıtekamillerine kadar her t.irlil ener 
İlk tedrisat umum müdürü Hakkı Ton deki zahire merkez~erine_ d.emir ~ol - vasıtalarından. istifade edilebilir. B 
guç, baş müfettiş Dr. Celal Otman, lariyle, şoselerle baglı buyuk şehırler vasıtalar bugun şehırde kullanılm, 

Şehir içi ve •ehir dı•ı nakliyatında '•-1 veya yeni olarak bu ihtiyacı karşıhy Güzel Sanatlar umum müdürü Suut ' • 
Kemal Yetkin, Nafia Vekilliği mü min edilen intizama ve şehirde mevcut cak kadar çok ve büyük tesisat mas 

stok mikdarına göre, az çok sıkıntılar raflariyle mukayese edilemiyecek < 
mesaili yüksek mimar Hüseyin Kara, 

.. .1. çekerler fakat aç kalmak tehlikesine dar ucuzdurlar. 
Yüksek Mimarlar Birliği mumessı ı İk' kd. d d h h'" ı 

T 1
. de maruz kalmazlardı. ı ta ır e e ava ucum arı !} yüksek mimar Adil Denktaş, a ım 

t b. , d E z· K 1 1 Tayyare harplarından sonra vazi · hir üzerinde ne kadar çok teksif edl 
er ıye azasın an nver ıya ar::ı , .,.. · ı· · · · · · 

M 'f V k'll'ğ' ··f t' 1 . d yet tamamen denilecek kadar degı~tı . ırse edılsınler şehırde ıaşe bılhaa 
ve aarı e ı ı ı mu et ııı erın en . k k · · 'dd' · ı 
H llah Ö , . kk b 1 Şimdi cephelerden yüzlerce kılometre e me vazıyetıne cı ı tesır er yap 

ayru rs ten mure ep u unau . . 
··· · kl'fl · · 1. k k gende bulunan yollar da, nakıl vasıta- mazlar. 
JUrı, te ı erı ınce ıyere şu ar.ırı . .. . 1 

lan da, şehirlerdekı enerıı ıstasyonıa- Bu notların noksan taraflarını a 
vermiştir . 

rı da, büyük değirmenler ve deporıar kadarlar seHihiyettar fen heyetlerin 
Bu müsabakaya 54.385, il.ili, 77.777 

71.217, 52772, 39.139, 12.345 rumuzlarla da her an yakılmak ve şehirler aç kal- 1den alacakları raporlarla tamamlıya 

teklif yapan yedi mimar iştirak etmiş· 
'mak tehlikesine maruzdurlar . bilecekleri için bahsi burada keaiy'> • 

Bu tehlike, İstanbul gibi, muhtelif rum. 
tir. Bunların eserleri şartnamesinde 
tesbit edilen esaslara göre ve biribir . semtleri şehir içindeki stok ve istih • Yalnız bu vesile ile bir noktaya I~ 

ı§.1 merkezlerine uzun kara ve deni: ret edeceğim ; leriyle mukayeseler yapılarak tetkik 
edildi. Teklifini 71.2! 7 rumuzla yapdn yollariyle bağlı büyük ve dağınık ~e- Şehirdeki büyük ıtok ihtiyacına 

·· k k · A M ti , . hirlerde daha ciddi ol.arak mevcuttur. rağmen, istihsal kabiliyetleri çok ınah-
yu se mımar sım u u nun eserı 
şartnamesinin ikinci maddesinde ya . Hava harplarının melhuz tehlik•le- dut olan İstanbul değirmenleri h!ll 

rine karşı tam tedbı'rler alınmadıg· ı haftalık ve gilnlük mesailerinin bir 
zılı evsafa uygunluğu, maksada yara· . . . . 

1 
. .

5
) takdırde bu şehirler yalnız uzak mın- kısmını beyaz un ıstıh.W.lıne tahalı e._ 

yıcı o ması ve yıne şartnamenın ( . İ . · 
· · dd . 1 • •1 fi 1takalardan un veya buğday getıreme- mekte ve stanbul tehırlilermln bU • 
ıncı ma esıy e ıstenı en vası arı ta- . . . . . .. .. · k 
h kk k tt . b k 

1 
d imek suaretıyle dei';ıl, bır anda ıstıh<al yukçe bır kısmı bu unla yapılmı§ e • 

a u e ırme a ım arın an ve en .. . · · 
k 1 be 

. . . . enerıısınden mahrum kalmak, dep~ meklerı yemektedırler. Harp veya har· 
ço puvan a ması se bıyle bırıncı o· . k 
1 k ·ı . . 

77 
lardakı stoklarını muhafaza edeme be hazırlık zamanlarında beyu ekme 

ara seçı mıştır. .777 rumuzlu pro- k h! · ah kk k d · h'b' ilk k . Le • mek, buğday stoklarından un ola,.k anca sı mazeretı t a u e en va-
ıe aa ı ı y ıe mımar yla A. Tur- . . . d ı · · d' ı b ı bel d' -' 

t ' . . . . . . . istifade edememek veya şehır ıçınde tan aş ar ıçın ır. stan u e ıyeın 
gu un eserı puvan ıtıbarıyle ıkıncı . . d ğ' ı · b · ·h •1· · 
il ılı 1 

"k . İ ' tevzii emnıyetle yapamamak suretıyle, e ırmen erın eyu un ıstı sa ını §~ 
. rumuzu yu sek mımar B h · 'h' d k' h 1 k 'kd d Ü l' . · de devamlı veya kısa sıkıntılar çeke -, ır e ı asta ara yetece mı ar a 

san na ın eıen Uçüncil, 39.139 ru · · b'l' 1 tesbit edip zaman fazlasını stokl:ı.ra 
m t ilk k . M ı ır er. 

uzu aşıyan ve y se mımar Gü· . . ah · d · ? B" ı 
1., • d d" .. .. . . Harbı büyük şehırlerdekı depolar. t sıs e eırlZ mı oy e yapman 

re ı ye aıt eser e orduncu seçılmış- . , . . h' k k · · · · • 
tir. ııtihıal, enerjı ve tev•i merkezlerı ü- şe ır ve memle et e onomısı ıçın ua· 

K .. E t'till . .. bak 
1 

zerine silrtikleylp getiren tayyarelere ha faydalı olmaz mı ? 
oy ns ı erı musa a arına de- . 

vam ed'I kt d' karşı şehırlerde alınacak muhafaza \'C 
ı me e ır. . db' 1 . b. k h 1 k 

emnıyet te ır erı - ır aç azır ı de· 
nesinde alınanların da yaptıkları gibi
ıtok, istihsal merkezlerini küçültmek, 
ıehrin muhtelif semtleri arasında da-

C. il. P. Ankara merkez kaza 
kongresi yarın toplanıyor Sermayeleri devlel(e verilen 

iktısadi tesekkİl.lerin bilin(O 
ve hesapları tetkik olunacak 

ğıtmaktan ibarettir. C. H. P. merkez kaza konçeal 30/11/ 
Bir bomba şehirdeki enerji istasyo- 9i0 cumartesi gUnU oaat U te Çocuk 11-

nunu veya istasyonlarını, günde biı • ılrgeme Kurumu ealonund11. yapılac&gı. ye 
kaç yUz ton iatihd.1 yapan büyük lıir uzıik nahiyeler deleg~lerinln ıtmdiden vt
değirmeni, içinde ıehrin birkaç giln • lA.yet merkezine celmeğe bnşladıklnrı va 

S · kongre hazırlıklarının tamamlandıtı ha.-
ermayesı devlet tarafından veril · j lük ihtiyatını saklıyan büyük bir d~· ber ahnmııtır. 

mek suretiyle kurulan iktisadi teşek- poyu birkaç aaniyede harabe haline 
küllerin 1939 yılı bitançolariyle kar ve 1 getirebilir. Bir nakliye koluna yapı -
zarar hesapları 3460 sayılı kanuna tcv· lacak hücum şehrin uzak veya deniz 
fikan 3. 11. 1940 tarihine tesadüf eden 

1 aşırı semtlerinde oturan halkı birk~ç 
cumartesi günü saat 10 da Başvekilin gün ekmeksiz bırakabilir. İlah .. ilah .. 
reisliği alt.ında toplanacak umumi hey· Alakadarlar İstanbul değirmenleri· 
ette tetkik ve mü•akere edilecektir. nin günlük istihsal kabiliyetlerini. 

Adliye ayırma komisyonları 
çalışmıya başladı 

Adltye VekA.letı btr ve iki numaralı a. 

stok, enerji vaziyetlerini benden daha 
iyi bildikleri için burada bunlardan 
bahsetmiyeceim. Sadece ve yine misa: 
olarak, İstanbul belediyesinin bu mel
huz tehlikelere karşı alması icap ed-.n 

yırma mecllelert t.;tımalarına ba~lamıolar· 
dır. Ayırma mecıtelerı terfi müddetını iki tedbiri hülfisa edeceğim. 

Valiler ara~ır.da nakiller 
Bolu valisi BB. Nacı Kıcıman Trabzoa 

valiliği.ne, Trabz6n valisi Osma.L Sabrt 
Adal Afyon vnltıtğlne, Afyon val1s1 Ah· 
met Durmuo Evrendllek Bolu v&llllğfne 

naklen tayin edllmloltrdlr. 

Maarif memurlarının kaza 
idare heyeti azalıkları 

?tlAflrif VekAletl, kaza maarif memur• doldurmuo olan hAktm ve müddeiumumi 1- Un ve buğday ıtoklarını belC'di· 
ıerden terfte müstahak olanlarını eaçmek ye teşkilfitı emrinde .fırıncılar veya tarının kaza idare heyeti Azası olmatanm 
tedir. değirmenciler değil- tehrin muhtelif temin için bir kanun projesi ha.ıırlamıı .. 

semtlerine dağıtmak. tır. 
Hatay'da muallimlik 
yapanların vaziyetleri 

Maarif VekAletl, Hatay hudutları tçin· 
dekı Türk mekteplerinde iki eent. mual 
llmltk yapmıı olanların muva.f'taktyetlP 
mualltmltk yapmı11 olduklarının taıım ve 
terbiye d&lreeince tMdtk edtımlk ıartfyle 
mualltmllK h&klarının kabul edllmest h&k-
kında btr kanun projesi hazırla.mıııtır. 

Burada misal olarak, dört ada i';in 
ayrı ayrı dört, Haydarpa§a'dan Pen -
dik'e kadar Marmara'nın Anadolu sa· 
hilinde iki, Üsküdar'dan Anadolu, Be
şiktaş'tan Rumeli Kavağı'na kadar Bo
ğaz'ın Anadolu ve Rumeli sahiJlerin 
de ikişer, Bakırköy ve Yeşilköy'de bi· 
rer, §ehrin içinde ve her belediye şu
besi emrinde onbeş veya yirmişer kil • 
çük depolar tesisinden bahsedilebilir. 

Sürgün edilen bir çivi 2- Hemen hemen ayni nisbetlerle 
muhtekiri Adana'da ve her biri günde beş tondan yirmı 

Ad (H ") D"kk• d beş tona kadar istihsal yapan küçGk ana, ususı - u ct.nın a . . 
çivi mevcutken (yok) diyen ve bila • değırmenler ( almanla_r. böyle y~pmış
hare fazla fiyat istiyen bakkal Halimllar ve depoları bu degırmenlerın em
Özattar Gerededen sürgün edilerek rine tahsis etmislerrlir ) tesis etmeli. 
şehrimize getirilmiştir. Şehrin günün birinde elektrik<;• 

Vatanda~lığımıza alınan 
millettaşlarımız 

Muhtelif memleketlerden hicret ve Utl· 
ca suretiyle yurdumuza gt>len 2466 mtllet
tqımızın Türk vatanda.ahıtı.na kabulü to
ra Vekilleri Heyetince tasvip olunmuıtur. 

Antakya umumi kütüpanesl 
dün merasimle a~ıldı 

latan bul: 28. ( Telefonla ) - Ya 
kında İıviçre'den bir ticaret heyeti 
nin geleceği haber veriliyor. BugUn 
1ngiltere'den 330 ton ham kauçuk 
geldi. 
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Antakya, 28 a.a. - Maarif velcillifince 
!Jehrimiıde tesis edilen umum! kütüpha
nenin açılma töreni bugün merasimle ya
pılmtştır. Şimdilik kUtüphanede bin cilt 
kitap vardtr. Maarif vckileti burada bir 
orta ticaret okulu açmağ:a karar vermiı 
ve hazırlıklara başlanmıştır. 

Adanada askerlere gönderilecek 
kıs hediveleri için süvare 

Adana; (Hususi) - Adana kulilblı 
huduttaki askerlerimi•• kış hediy:sı 
hazırlamak için büyük. bir ıuvare ter 

tip etmiştir. 

Adana'rh ısık karartma 
faaliyeti 

Adana; ( Hususi ) - Adana'da bil 
tün meskenlerde ışıkları maskelemt 
hazırlığı tamamlanmıştır Halk d3ha 
şimd;den ışıkları maskelenmi9 şekiMo 
oturmağa alışmış bulunmaktadır. 

Adanada kömür ve odun 
sıkıntısı bertaraf edildi 

Adan•· ( l!ı.-us!) - Adana millha
k>'ınd"n rlah? 100 ono kilo kömür .. 
odun grtırilın k suretiyle şehirde o
dun ve kömür sıkıntısı bertaraf edil- I 
miıtir. 

Harp yokmuş ! 

T olostoy'un .. Surat kahvesin 
de ,. ba~lıklı bır küçük hiki -

yesi vardır : Surat, Hjndıstan'ıld 

Bombay yakınlarında. sahilde bir ti· 
caret merkezidir ve oradaki kahve · 
de sık sık dilnyanın her miJletine, 
her dınine mensup insanlar toplanır, 
konuşurlar. 

Rus edibınin mevzuu da işte bu 
kahvede geçen bır sohbetten çıkar 
Bu kahvede herkes kendi dinim mü
dafaa etmekte, herkes kendini haklı 
ve doğru bulmaktadır. Tafsillta ıa. 
zum yok Nihaytt, lranlı bir lllhi -
yatçı içeri girer. Bu adam. bOtUn 
hayatını AJlah'ı oramıya hasretmiı 

tir ve bu mevzu ile o kadar fazla U~· 
raşmış. bu mevzuun o kadar içinde 
kalmıştır ki nihayet sapıtmış ve şu 
hOlrme varmıştır : 

- Allah yolrtur 1 
Biraz sonra birkaç ingiliz gemici 

s/ de kahveye gelir, sohbete karışır
lar. Gemicilerden biri!fi bUtOn dün -

yayı gezmış. bırçok memleketler 
birçok ınsa11laı görn1iı.ştür. 

Bu adam da gördüklerinden bir 
kısmını anlatırken uğradığı liman· 
/ardan birisinde bit Mimle tanıştığı 
nı •öyler. Bu alim, bütün hayatını 
güneşe bakmakla geçırmış. güneşı 

terkik etmış, nıhayet bu kuvetli ışık
ların tesiriyle kör olmuş, ondan 
sonra o da şu hükme varmııtıt : 

- Güneş yoktur ! 
Hiklyede " Al/ah yoktur ,. bilk· 

müne varan adamla •• güneş yoktur,, 
hükmüne varan adam bıribiriyle lcı 

yaslanır. 

Birkaç giln önce, alman hariciye 
nezareti adına söz söyliyebilen bit 
adama : 

- Yunanistan saldırgan mıdır, de 
ğil midır ? diye sormuşlar. ( Sal · 
dırgan, yani Babıali lehçesinde "mO
tecavis n 1 thili için aenelerc• uı-

raşılan, tlrifine imkan bulunama . 
yınca tatbikine geçiken kelime 1 ) 

Alman diplomatı ıu cevabı ver -
miş: 

- Ortada harp yok ki aaldırgan 
bulunsun 1 

Bir çok/arı bu cevabı garipsiyor • 
/ar : 
• - Nasıl, ortada harp yok ? Bu da 

harp değilse •.• Bundan ötesi can 
sağ/ığı 1 

demek istiyorlar. 
H a/buki Tolstoy'un yukarıda kı· 

sacı anlattığım hiklyesini bilenler 
için bu cevapta ınlaıılmıyan, ınla
şılmıyacak bir tarı! yoktur. 

Almanya uı:un yıliardanberi kalk
tı," harp 1 u dedi, oturdu," harp 1 ,. 
dedi; yattı " harp 1 .. dedi; yedi, 
" harp / ,. dedi; içti~ harp / .. dedi. 

Nihayet harp ~sa, harp gayreti 
v• ııibayet harp delııetl lı;lnde o Jıa. 

le geldi ki Tolstoy'un iki kahrama
nı gibi, şimdi. 

- Harp yok ! deyip Işın içinden 
çıkmış olabilir. 

••• 
Güzel bir teklif ! 

Okurlarımızdan birisi gayet ye 
rinde, çok pratik bir teklifte bulu · 
nuyor : 

" Her pakette çıkan yirmi cıgara
nın bir tanesi inhisar idareleri ta -
rafından askerlerimize hediye ola -
rak ayrılırsa günde tahminen bir 
milyon, ayda otuz milyon cıgara e
der ki bu, tamamen o/masa dahi kıs. 
men bir yardım sayılır ve yirmi ye. 
rlne on dokuz cıgara alan yurttaş
larımız da hissedilir derecede mü -
tezarrır olmamış olurlar. " 

Teklifi gayet yarinde bulduğum 
için ben de benimsiyor ve tekrarlı
yorum. inhisarlar idaresi de benim
sediymiydl, kahraman askerlerimi'" 
g~ndereceğimiz tOtün hediyesinin 
bir kısmı kolayca lıa:ıır/anmıı olur. 

T. t 

Antakya'da mahkum 

olan muhtekirler 
Antakya, 28 a.a. - Şehrimizde narhtan 

fazla sat11 yapan Veysi, Bekir ve Lutfi 
adlı üç tüccar beşer yüz lira para ecza .. 
siyle ikişer yıl sürgüne mahkfım edilmiş

lerdir. 

Noter makbuzları damga 
resmine tabi olacak 

Noterlerin harç ve ücretin alındr&tna 

dair şahıslara verdikleri makbu:.ı:ların dam
ıa reSıminc tabi olması Maliye vekaletin· 
ce kararlaıtırılmıştır. 

Mesut bir evlenme 
Cevat Abbas Gürcr'in kızı Bayan Mual

li Gürer ile Milli Piyango idaresi ıefle

rinden merhum muallim Ebülmuhsin Ke
mal'in oğlu Süreyya Ceylangil'in nikih 
merasimi dün birçok seçkin zevat huzu. 
runda Ankara belediyesi salonunda icra e
dilmiıtlr. Genç evlilere saadet tem91W11 
ederi .. 
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19/11/1940 

Bir elçinin tayini 

münasebetiyle 

Şimdiye kadar 

Musolini 

ne söyledi? 

ne yaptı? 

. Sovyetler Birliği'nin nüfuzlu şah
aıyetlerinden B. Dekazanof'un Ber
lin Büyilk Elçiliğine tayin edildiği
ni bir Moskova haberi birkaç gün 
eve) bildirmiıti. Bu tayinde, bir 
devletin ehemiyet atfettiği bir dip
lonıatik mevkie en çok itimada la
)'rk bir zatm getirilmesi m&naaı 18• 

2ilebilir. Ve Sovyetlerin Berlin ile T aym is gazetesi 
tniinuebetlerine ehemiyet verdiği· 
ile ıüphe yoktur. Bir de şu vardır: 
bu münasebetler bugünkü tartlar 
İçinde o kadar Sovyetler aleyhine 
teveccüh edebilir ki, Berlin'i haki
katen şefin göziyle takip edebilecek 
bir sefire ihtiyaç vardır. Ve tayin
deki hakiki inana bu olsa gerektir. 

Fakat nimresmi mahiyet veril
tniyerek, propaganda için kullanı
lan Transocean ajansı bu tayini, 
Yeni nizama iltihaktan çekinen dev
letleri tehdit için bir veııile olarak 
ele almııtır. Bu ajansa göre, Sovyet 
BüyÜk Elçisi Berlin'e vasıl olduk • 
tan sonra artık yeni nizam mesele
&i halledilecektir. 

Ajanıım, politika sansasiyonu çı· 
kararak bu sansasiyondan ıiyaai i ... 
tifadeler teminine çalıştığı sarih o
larak görülmektedir. Birkaç hafta, 
Molotof'un ve şu ve bu batvekilin 
\'e hariciye nazırının ziyaretleri is
tismar edildi. Fakat bu ziyaretler 
etrafındaki hava sakinletmeğe bat· 
layınca, şimdi Dekazanof'un tayi
nini bir mesele gibi ortaya atarak 
bundan istifade etmeğe çabtıldığı 
anla;tılıyor. 

Hakikat tudur ki Berlin ile Moı· 
kova arasındaki münasebetlerin 
tnahiyeti gene aynı ajanı haberinin 
•atırları arasında okunmaktadır. 
llu ajans diyor ki: 

"Alman - Rus dostluğu - ma
demki Nazi - Sovyet dostluğundan 
hahsedemiyeceğiz - büyilktür, ku
\'etlidir." 

Demek ki Almanya ile Sovyetler, 
bir "Alman - Rus" çerçevesi iÇinde 
anlatabiliyorlar. Fakat "Nazi· Sov
Yet" çerçevesi içinde anlatmalarına 
İmkan yoktur. Yani Almanya'nın 
Sovyetlerle anlaşabilmesi için, bir 
tarafın nazilikten diğer tarafın da 
komünistlikten ayrılmalan lazım
dır. Almanya'nm nazilikten, Ruı· 
Ya'nın da komünistlikten ayrıla
caklarına dair ortada bir delil yok
tur. 

İtalyan diktatörünün söz 
ve fiilleri arastndaki 

tezadı anlatıyor 
Lond.ra, 28 a.a. - B. Hltler'in me§hur 

takvimi hayli zamandanberi maUundur. B. 
Hltıer'in nutuklarının birçok kısımlarını 
gözden geçirerek ve bunları tezat te§kll 
eden hA.diselerle karoılqtırarak Tlmes ga
zetesi bı.ı takvimi neşretmloti. 

BugUn Times, B. Muııollnl'nln sözlerini, 
yazılarını ve hareketlerini gözden geçir -
mektedlr. Ufak punto ile iki buçuk aUtun 
tutan bu hUl!aa B. Musollnl'nln slyaııt fel
sefi görUoUnU aynı zamanda beynelmilel 
slyaaetln hususi maddeleri hakkındaki be
yanatını ihtiva eylemektedir. 

Bu kıııımlardan birkaçı ounlardır: 
B. Muııollnl 3 mart 1928 de, mebusan 

meclisinde, faşiz n bir ihraç maddeııl ol· 
madığını ııöylemış, 27 teşrlnievel 1980 da 
ıııe "mUcadele bundan böyle clhanııUmul 
bir ııahada inkloat etmektedir. FQflzm her 
memleketin ruznamesinde bulunmaktadır,. 
demıotır. 

B. Musollni, 30 mart 1936 da beynelmi
lel kızılhaç cemiyetine mUracaat ederek 
"hUkUmet relııl, ıtalya.n bUkUmetinln kı

zılhaç ıoaretlnln muhafaza edilmesi hak -
kında.ki nokta! nazarını teyit eder .. de
mlııtı. Nisan 1936 içinde ise kızılhaç mU
esseselerinin ltalyanlar tarafından kuten 
hücuma uğradıtına dair Cenevreye bir 
müracaat yapılmııtır. 

Sulhçuluk meıele.i 
B. Musollnl'nin sulhçu olduğuna dair 

yedi kere beyanatta bulunduğunu ııralıyan 
Times, B. Muııollnl"nin Habeııtstan'a karııı 
takındığı tavn incelemektedir. 

B. Muııollnl, 18 mart 193' te Roma'da 
ikinci be§ senelik umumi toplantı münase
betiyle demlıtı ki: 

"İtalyanlar le;"' arazı fethi hiç bahis 
mevzuu değildir. Bıınu bize uzak ve yakın 
herkes anlamalıdır. İtalya bilhassa Atrı -

Bununla beraber, Almanya ile ka'yı medenlleı:ıtıreblllr . ., 
Sovyetler Birliği ara11ndaki müna- 3 teırlnlevel 193() te Habeı:ııatanı ıat!ll 
•ebetlerin normal ve hatta samimi etmıııttr. 
olması lüzumuna en evel işaret e- B. Musollnl 28 mayıs 1936 da Dally Te
den Türkiye gazeteleridir. Birkaç legarph gazeteaıne yaptığı beyanatta. il
ıene evel Berlin'e yaptığı{llı7 ı..:. -----~ ~~····--~~ueuıııu Kı. 

• 1 ~ ..... ıcına.§lanmıza "İtalya'nın Arnavutluktaki ıiyaseti açık 
2nıayzaırentutp.,,am-et:ın-;ın Sovyet aleyhtarı ı d B 1 kU ve mut ak surette vasıtuız ır. u s yase-
Poli tikaııını değiştirmesi icabettiği- tın yegA.ne hedefi bu kUçUk memleketin 
ııi söylediğimiz zaman fU cevabı ıatıkllllnl korumak ve bu 1stiklA.11ne hUr· 
almrıtık: 

- Bu sözlerinizden Nazi Alman· 
Yaaını hiç anlıyamadığmız mi.naaı 
çıkmaktadır. Buna nasıl imkan gÖ· 
rebilirsiniz? 

met etmektir.,, 
1939 senesi noellne takaddtim eden ou

ma cilnU iııe İtalya'nm Arnavutlufu istill 
ettiği maınmdur. 

Avusturya, ve ltaJya 
B. Musollni 18 mart 1934 de ıöylediii 

bir nutukta "Avusturya sonuna kadar bize 
güvenebileceğini bilir .. demiştir. Avuatur
ya baıvekill Dollfusau'un katlinden aonra 
B. Musollnl demiıtir ki ı 
"Avusturyanın istiklili vaktiyle mUda

faa edilen ve İtalya tarafından ııandmaz 
bir azimle gene müdafaa edilecek olan bir 

1939 ağustosunda anladık ki im
kan vannı§. Almanya Sovyetlerle 
normal münasebet tesis etmeğe ka
rar verdi. Biz bundan ancak mem
nun olabiliriz. Fakat hiddet e
dilen şey, Sovyet - Alman dost
luğunun münaka§a edilmeai değil, 
yeni bir nizam kurarken Sovyetle· 
rin kendileriyle İJbirliği yaptığının •1 'd" B . prensiptir . ., 
fÜpheli gösterı mesı ır. u ajanım 12 mart 1938 de Almanya Avuıturya'yx 
Yl\ptlg~ ı gı"bı" ne•rı'yat, Almanya'nm " istila ettiği ıaman B. Musolini yerinden 
yeni nizamı Sovyetlerle birlikte kıpırdamamıt ve dört ciln sonra ıunlan 
yaptığmı zannettirmek istiyor. E- IÖylemiıtlr : 
ğer vaziyet böyle olsaydı, bunu da "İtalya ne doğrudan doğrun ne de bil
olduğu gibi kabul etmekte bir mah- vasıta Avusturya'nın istiklalini himaye e-
2ur yoktu. Fakat Macariıtan'm deceğini temin etmemiştir . ., 
Sovyet tasvibiyle üçlü pakta iltihak Yunanistan hakkındı sayılan dört nokta 
ettiği hakkındaki Berlin neıriyahnı ~unlardır: 
Tasa ajansı tekzip etmekte istical 28 mayıs 1936 da B. Musolini Daily Te
gÖSterdikten sonra, artrk bu işbirli- legraph'a yaptığı beyanatta "İtalya'nm 
ğini Sovyetlerin kendileri reddet- Yunanistan ve TUı-kiye ile dostluk mua
miı oluyorlar demektir. Alman a- hedeleri vardır ve İtalya onları ria.yet et~ 
jansr bu tekzibi tefsir eden gazete- mek kararındadır.,. demiliti. 
lere değil, tekzibi neşreden Tau Bilruıara cereyan eden hldiselerden 
ajansına hiddet etmeli idi. sonra B. Musolini'nin beyanatı üzerinde 

Anla§ılıyor ki yeni nizam kurar- fazla dunnrya lllıum görmiyen Times, yal
ken Sovyetler Birliğinin kendile- nız şunları illve etmektedir : 
riyle i~birliği yapmadığı hakkında- S haziran 1928 de B. Musolini lyan mec
ki her iymaya almanlar pek ziyade !isinde beyanatta bulunarak "İtalyan ıiya
ainirleniyorlar. Bunun aebcbi basit- setinin ana hatlarından biri ingiliz dostlu-
tir: çünkü Almanya bazı milletleri ğ d d · · u ur.,. emııJtı. 

Sovyetlerle birlikte hareket ettiği- 22 teşrinievel 1933 de Floran&a'dan ge
ne inandırarak bu nizamı kurabile- len bir faşist heyetine bitap eden B. Mu.. 
ceğini ümit etmektedir. Bunu Sov- solini "öz bir ırkçıhia müaaM!e edenler 
yetler de anlamış olacaklardır ki delidirler., demiştir. 
bu noktada herhangi bir yanlıtlığa Aynı mevzua hurettiii ba,makalesinde 
yer vermemek için MRcariıtan hak- de Timea diyor ki: 
kındaki me~hur tekzipleriyle Al- "B. Muıolinl büyiik hatasmı 1935 de 
manya•ya ihtarda bulunmak iste- Akdeniıde İngiliz ha~metine meydan oku
miş olacaklardır. Bu derece sara- duğu zaman işlemiştir. Kahraman Yunan 
hat karşısında Almanya için kendi ordusu tarafından aon İtalyan tecaviizii
politika manevrasını çevirmeğe el- ne indirilen parlak darbeler ve keza in. 
verişli bir hava yaratmak kolay bir ıriliz darbelerinin artan ağırh~ı biltlin Ak
i~ değildir. l~te Transocean ajansı- deniz memleketlerinde yenl bir itimat ve 
nın hırçın ifadesindeki mananın ümit hissi doğurmustur ... 
delaletiyle Berlin'de hakim olduğu 
anla~ılan asabiyet bundan doğmak
tadır. Londra'daki Sovyet Büyük 

A. Ş. ESMER 

El~isi B. Butler'le görüştü 

o 

ULUS 

Sobranya1da 

Mebus Dumanof'un 
rugoslavya'ya yapllğı 

hücum takbih edildi 

Belgrad'da hôdise artık 
kapanmış addediliyor 

Sofya, 28. a.a. - (Royter) : Güzide 
parlamento azaları, mebus Dumanof -
un mecliste Yugoslavya'ya karşı yap -
tığı taarruzu takbih etmişlerdir. 

Eski başvekil Köseivanof, mezkfir 
taarruzun böyle anda yapılmış olma
sına. teessüf eden gene eski başvekil 
Çankof'un mütaleasına iştirak etmi~ -
tir. 

Köseivanof demiştir ki : 
" Biz Balkanlarda sulh için çalışı

yoruz. Bulgarlar sulh yolu ile , bütün 
komşularla iyi münasebetler idame et
mek suretiyle milli taleplerini tahak
kuk ettirmek istiyorlar. ,, 

Köseivanof demiştir ki : 
" B. Dumanof ancak şahsi noktai 

nazarını ifade etmiştir. Bu, ne hüku -
meti, ne parlamentoyu ne de efkari 
umumiyeyi bir kayıt altına koyamaz. 
Garp komşularımız bu yersiz taarruzu 
fena karşılamamalıdır. Çünkü Bulga
ristanın Yugoslavya hakkındaki dü -
rlistlüğü ve iyi temennileri pekala ma
lfimdur. ,, 

Romanya' da 
büyük 

şahsiyetlerin 

katli meselesi 
(Başı ı. ıncı sayfa.da) 

Kanuna göre ferdi hüriyeti tahdit 
ve meskene tecavüz cürümleri beş se
neden yirmi senye kadar, başkasının 
malını zorla ele geçirmek cürmü, beş 
seneden on seneye kadar kürek ceza
sına çarpılacaktır. Katil, ölüm cezası 
ile cezalandırılacaktır. 

Bir milyon leye kadar yapılacak suy
istimaller yeni kanun hükümlerine 
göre hapısla cezalandırılacak, bir mil
yon leyi aşan suyistimaller ölüm ceza
sına çarpılacaktır. 

Bükreı'te tahalluzi tedbirler 
Bükreş, 28 a.a. - (D. N. B. ) : Çar

şamba - perşembe gecesi general An
tonescu, bazı tahaffuzi askeri tedbir
ler almıştır. Bütün gece mühim askeri 
tedbirler almıştır. Bütün gece mühim 
askeri kıta.at hareketleri nazarı dik · 
kati celbetmiştir. En mühim bina!:ı.r 
ve bu meyanda posta binası v~ t .... l .. t ..ı:i 
santralı ordu tarafından işgal edilmiş 
ve gece yarısından itibaren bütün te
lefon muhaberatı kesilmiştir. Sabah 
saat 10 dan itibaren ecnebi memleket
lerle muhabere imkanı bulunamamış • 
tır. Diğer taraftan lejyoner hare k{'ti 
de kendi cüzütamlarını el altında tut
maktadır. Şehirde asabiyet hükümfer-

Sofya ile Belgrad arcuında madır. Maamafih, Kodreanu'yu k:ıt • 
dostluk münasebetlerini Jetmiş olanların idamlarından, halkın 

takviye etmek arzusu izhar temayülüne uygun bir hareket olduğu 
edildi için, artık bahsedilmemektedir. Her • 

Belgrad, 28 a. a. _ D. N. B.'nin hu- kesi daha ziyade işgal eden nokta. bu 
sabah başvekil tarafından neşrolun3n 

susi muhabir' bildiriyor : beyannamede zikredilip, lejyoner ~ef-
Yugoslav gazeteleri, bulgar parla - leri tarafından da şiddetle takbih edil

mentosunda B. Çankof ile eski başve - miş olan bazı münferit hareketlerin 
kilin karde~i Piyer Köseivanof'un Yu- yapılabilmesi ihtimalidir. 
goslavya lehinde söylemiş olduklan "Dağınık kollar" efradının 
nutukları neşrederek bunu, tıpkı bul- yaptıkları 
gar gazeteleri gibi, Sofya ile Belgrad 
arasındaki dostluk münasebetlerinin Dünkü gün yapılmış olan ve şümu-

lü derecesi şu dakikada bile tamamen 
idame ve takviyesi arzusunun bir Ha-
desi olarak telakki ediyorlar. 

tayin edilemiyen muhtelif hareketler, 
lejyoner polisi tarafından değil, \•ak-

Siyasi Yugoslavya mahfillerinde, bu tiyle başvekil Kalinesko'yu da vurmuş 
beyanattan ve bulgar gazetelerinin olan " Dağınık kollar " teşekkülü ta
neşriyatından dolayı büyük bir mem - rafından yapılmıştır. Bu teşekkülü!\ 
nuniyet duyulmakta ve mebus Duma- efradı Jılva askeri hapıshanesine gir
nofun yugoslav Makedonyası üzerin- mek için Iazımgelen müsaadeyi istih
de, ileri sürdüğü taleplerin çıkardı~ı sal etmişler ve geçen gece içeri gir -
hadiseye bu suretle kapanmış na~z_a~rı~y~-L~n:ıe ;ıuretiyle Kodreanu'nun intikamı-
._ ~ ........... ._ ...... ~~~-- nı almışlardır. Bu müteşebbislerin i-

B. Butler'in Bulgaristan hakkın. 
dahi beyanatı Almanyada nasıl 

telıir ediliyor ? 
Berlin, 28 a. a. - Transocean ajan

sı bildiriyor: 

B. Butler'in Avam Kamarasında 
söylediği nutukta, lngilt~re'nin 
harpten sonra Bulgaristan'ın bugünkü 
hudutlan dahilinde ramamiyetini ka -
bul edeceğine mütedair kıs:ııından, 
Berlin'in iyi malfl:nat alan matıfilleri, 
lngiltere'nin bulgar mutalebatını tanı
mamakta olduğu manasın~ ç1karmak· 
tadır. 

Almanlar Loren işini 

nasıl hallettiler ? 
Bertin, 28 a.a. - Transocean ajansı 

bildiriyor : Loren meselesinin kati suret
te halli Almanya'nın Avrupa meselelerini 
nasıl ele aldığını ve asrrlardanberi Avru· 
pa milletleri arasında ııerginliğe .ebep o
lan meseleleri ne kadar ıüratle hallettiği
ni gösteren yeni bir delildir. 

Tarihiyle ve trk bakımından alman o
lan Loren'de Fransa'ya bu topra.klın is
temek için vesile tetkil eden 70 ili 80 bin 
fransız yaşamakta idi. Almanya bu va:ıi· 

yete bir nüfus nakli ile nihayet verdi. Bir
kaç hafta içinde, biltün franaızlar vatan
larına gönderildiler. Alrnanya'nın, cenu
bi Tirol'da yaptığından farksız etnoira
fik bir hudut tashihinden ibaret olan bu 
hareketi Loren meselesine nihayet ver
mekte ve bu suretle de Fransız _ Alman 
münaseıbatına ve Avrupa'nm müsalemet
leşmesine hB.dim olmaktadır. 

Londra'da iki büyük 

otele bombalar düştü 
' Londra, 28 a.a. - DUıJman tarafından 

simleri malCım değildir. Bükreş polis 
reisi miralay Gavianu bu " dağınık te
şekküller .. ile münasebette bulundu
ğu için vazifesinden azledilmiş ve ye
rine profesör Palanjeanu getirilmiştir. 
Bu :zat, kıral Michel'in eski hocala -
rından biridir. Lejyoner hareketini 
terviç ettiği için vazifesinden azledil
mişti. Eski rejim tarafından bilhassa 
nefret edilen bazı siyasi zevat, elyevm 
idareten mahpus bulunmaktadır. Bu
gün kim hapıshanededir ve kim ser -
besttir, bu hususu doğru olarak tevtı.ik 
kabil değildir. Maamafih, bu son hadi
selerden siyasi mtihim neticeler çık -
masına da intizar etmemek icabed:r, 
çünkü general Antonescu ile Horia 
Sima arasında tam bir görüş ahengi 
mevcuttur. 

Yeni terıkiller 
Londra, ?.-3 a. a. - Almarı istihbarat 

ajansına Bükreş'ten gelen bır telgraf, 
dün sabah yeni te·ıkifat ydpılmıs ol -
duğunu bildirmektedir. Tev~if edilen
ler meyanında kral Karol't:n son baş
vekili B. Gigurtu, sabık başvekiller
den B. Argoteanu ve sabık kıratın as
keri şefi general İlasieviç bulunmak
tadır. 

Demir muhafızlar polisi bu zevatı 
evlerinde tevkif etmiştir, Tevkifatın 
sebepleri hakkında hiç bir malumat 
mevcut değildir. 

Proleıör Yorga da katledildi 
Bertin, 28 a.a. - D .N.B. ajansı Bük

reşten bildiriyor : 
Profesör Yorga dün lejiyonerler ta

rafından evinden kaldırılmıştır. Pro -
fesörün cesedi Ploesti yakınında yol 
üzerinde nivelver kurşunu ile delik 
deşik bir halde bulunmuştur. 

1931 de rumen başvekilliği etmiş o
lan proefsör 69 yaşında ve bir kaç 
haftadanberi Sinaiada ikamet etmekte 
idi. 

Lejyonerler Yorgayı, demir muha -
fızların şefi olan Kodreanunun kat
linden (manen mesut) addediyorlardı. 
Yorga, Kodreanuyu bir makalesinde 
k~ndisini tahkir etmekle ittiham eyle
mış. ve Kordeanu aleyhinde altı ay 
hapıs cezasiyle neticelenen bir dava 
açmıştı. 

ıon gUnlerde Londraya yapılan bombardı
manlar esnasında meşhur Carlton ve•Sa· 
voy otellerine bombalar isabet ettiği öğ -
renllmtıtır. Bir bomba 120 klşl bulunan 
Carlton otelinin çatısını delmlıttr. Savoy 
oteline lki kUçUk bomba laabet etmiştir. 
Maddi hasar az olmutsa da altı klııl yara-
lanmıştır. Vukua gelen tn!IHl.k neticesin- General Weygand'ın 
de duvar taşları otel kllleeslne doğru fır-B. Dekazanof Berlin'de Londra, 28 a.a. - Royter'ln ılyaat mu- lamışııa da ktltse hasara uğramamıştır. 1 

harriri Londra'nın 1elahiyetll mahfillerin- Merkezi İngllterenin bUyUk ıehtrlerln - ya ptf ğ 1 tef ti Ş er 
Berlin, 28 a.a. - Sovyetler Birliğinin 

yenl bUyUk elçlııi B. Vladlmlr Dekazanof 
bugUn Berlln'e muvasal!t etmlf ve gar
da hıırlctye nazırı B . Von Rlbbentrop na -
mına mUsteııar B Vörmann ile protokol 
mUdUr muavini D. Von Halem, ııovyet 

mulahatgUzarı ve setaretln dller erkAnı 
tarafından tıtikbal edllmlıtır. 

den öfrenlyor ki Sovyetler Birliiinin den biri olan Lelcester'l ıehremanetl son R b t 28 a a, a.a. - Havas: General Vey-
Londra biiyük elçisi B. Maislcy dün öğle- i'Unlerde yapılan bombardımanlar netice - gand bu sabah Rabat'tan hareket ederek 
den ıonra hariciye nezaretinde müst~ar al d h ,..,. t BU 1l ,. . . . n e asara u.,. amış ır. :ı; k çapta bir Kzablanka'ya gelmiştir. Mıntaka e.,ratı 
B. Butler ı zıy:ret e~ı~tır. bomba binanın cephe tarafındaki çatıııına ile görUı:ımUş ve bahriye, tayyare ve liman 

Haber alınıchgına gore bu ltonuımalar, dUımUt ve mahzene kadar lnmlı:ıtır. Bele- tesisatını teftıı etmıı.ıttr 
siyasi vaziyetin umwnt tetlı:ilı:ine ve iki ' dlye ve adllyo dairelerini barındıran ıeh-, BUtun bu ziyareti ~anasında general 
tarafı allk~dar .eden meselelerin müıake- remaneti blnaaı ıehrhı en güzel binala - Veygand'ı franınz ve faııh halk hararetıl 
re1lne tahııı edılmlıtir. nndan blrldlr. · muhabbet tezahUratlyle karııılamııtır. 

IAiman • Sovyet 
temaslarında 

ne görüşüldü? 

Neue Zürcher Zeitung 

gazetesine nazaran 

Sovyetler Mihverle iıbirliği 

yapmağa yanaımadılar 

Zürich, 28 a.a. - Royter: Neue 
Zürcher Zeitung gazetesi, son gün
lerde cereyan eden alman - sovyet gö
rüşmeleri hakkında muhabirlerinden 
biri tarafından çekilen telgrafı neş
retmektedir. 

Muhabir diyor ki : 
"Boğazlardan ve küçlik Asyadan ge

çerek Filistin ve Mısırı istita için 
bir proproje mevcut idise bu proje 
Sovyetler Birliğhin muhalefeti üze
r:ne terkedilmi~tir. 

Her türlü suitefehhümün önüne geç 
.,,r 1>: icin Sovyetler Birliği hükümeti 
Il. M olotof'un bizzat alman hüküme ~ 
tivle görüşmesine karar vermiştir ve 
yapılan konuımalar Sovyetler Birliği 
ile Alm"nyayı doğrudan doğruva ala
kadar eden meselelere hasredilmiş • 
tir. Moskova, mihveri kendisiyle an -
taşma yapılacak bir teşekkül olarak 
tanımaktan imtina etmektedir. Binaen 
alevh Sovvetler Birliği hükümeti na
zikane fakat azimkarane bir surette 
Bertin konuşmalarına lta1vanın işti -
rak ettirilmesi fikrini reddetmiştir. 

Sorıyetler Birliği ve 
üçlü pakt 

Almanya, İtalya ve Japonya araıın
da fili bir askeri ittifak mahiyetinde 
olan üç devlet paktına ait meselele -
rin de görüşülmesini Rusya kabul et· 
memiştir. Pakt hakındaki noktainaza
rını Sovyetler Birliği hükümeti, pak
tın imzasını müteakip Moskovadaki 
Çin elçisine Çan-Kay-Şek'e yardım 

etmiye devam kararında olduğunu 
söylediği :zaman bildirmiştir. 

İngiliz - sovyet münasebetleri sov -
yet - Amerika yakınlığını temin hu -
susunda sarfedilen gayretlerin muvaf
fak olamaması yüzünden her ne kadar 
çok yeni bir safhada ise de Moskova 
bitaraflığını muhafaza etmiye ve İn -
giltereye karşı teşekkül eden koalis
yona iltihak ve hatta bilvasıta bile 
olsa mücadeleye müdahale etmemiye 
karar vermiştir. 

Sorıyetler Birliği ve boğazlar 

Berlin müzakerelerinin kısa ıilr -
mesine bakılırsa, Almanyayı ve Sov
yetler Birliğini doğrudan doğruya a
Iakadar eden meselelerin memnuni -
yet verici bir tarzda halledilmiş olma
sına hükmolunabilir. 

Gazetelerde neşredilen bazı yazılar 
hilafına olarak Berlin konuşmalarında 
yakın şark ve merkezi Asya meseleleri 
görüşülmemiştir. 

B. Molotof, Sovyetlcr Birliğinin 
Karadeniz ve boğazlarla alakadar ol · 
duğunu ihsas etmiştir. Bu iki mınta
kada da Sovyetler Birliği statükonun 
muhafazasını şiddetle istemektedir. 

İtimat edilir kaynaklardan öğrenil
diğine göre, Sovyetler Birliğinin bo • 
ğazlar hakkındaki hattı hareketi B. 
Hitler tarafından anla§ılacak ve tas
vip edilecektir. 

Amerika tayyare 

imalini arttıracak 
Nevyork, 28 a.a. - Tass: Birleşik 

Amerika genelkurmayının reis mua
vini general Arnold, Baltimore'da 
söyledi ği bir nutukta, Birleşik Ame
rika'nın müdafaası için son derece 
kuvetli bir hava kuvetine ihtiyaç ol
duğunu söylemiştir. 

Birleşik Amerika üç sene zarfında 
almanların son altı sene zarfında 
imal etmi!} oldukları tayyarelerden 
daha fazla tayyare imal etmek niye
tindedir. 

General Arnold, yıldırım harbi i
çin iyi talim görmüş, mükemmel teç
hizata malik ve son derece mütehar
rik bir ordunun vücuda getirilmesi
ni tavsiye etmektedir. 

Fin Cümhurreisi 

dün istifa etti 
Helsinki, 28 a.a. - Dört seneye yakın 

bir zamandanberi reisicimhur olan B. 
Kallio ııJd vaziyeti sebebiyle istifasını 
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İsviçre ve 
• • 

yenı nızam 

Bir Alman ga:ef esine göre 
lsviçre'nin yeni n;zama 

iltihakta gecikmesi 

kendisi için vahim olacak 
Berlln, 28 a.a. - Transoceıın ajansı bll· 

diriyor: Alman gazeteleri ve ezcumle par
tinin ori"anı olan Völkischer Beobahter 
ıon günlerde !svlc;renın Avrupa. m!lletle • 
rınl sarsan bugUnkU tırtınada. masun bir 
ada olup olmadığı meselesini tetkik et.o 
mektedlr. 

Gazetelerin bu ne§riyatında hareket 
noktası İsviçre hUkUmetl tarafından ''mil• 
11 İsviçre hareketi,. nln ilgasına karar ve
rllmlo olmasıdır. 

Alman ı-azetelerl föyle diyorlar: 
"İsviçre hUkUmetl, yeni zamanların fi

kirlerine muzahııret eden bir grupu dıı.ğıt.

makla, İsvlçre"nln Avrupada cereyan edeA 
ıılyaal ve içtimaı tahavvUlUn dıııında kale.
bileceğini zannetmektedir ... 

Partinin or~ ou satırları yazıyor: 
''Tarihe bir göz atılırsa a-örUlUr kl İ• -

viçre daima tarihin bUyUk hAdlıeltıri 11• 
çevrllmlıtır. Buna binaen l&vlçro tarihl 
Avrupa. tarihinin aynasından b&Dka bir 
ıey deglldlr. İsvic;re almanları ile Alman
ya almanları &rllBında bir Çin eeddl yUk.
ııeltmlye çalı11mak birlik için mücadele et.
mek Uzere olan bir Avrupa'da tamamlyle 
m&naııız bir harl"kctUr, Buna, Tenln'd• 
bu kantonun İtalya'ya l!hakına taraftar 
kuvetll bir hareket mevcut olduğU 110.ve o
dillrse, İavlc;re'nln her halde yeni bir nl • 
zarnın vUcut bulması için mücadele edeıı 
ııenç kuvetlerl tenkllo ı11rarla devam ede
bllecek bir memleket olmadığı anlll§ıla.

caktır. 

l•vİçre yeni nizama iltihak 
etmezse . •• 

HUlAaa, Berlln'dekl kanaat İsvfc;re'nlıı 
yeni nizama lltlhakında. pek geç kalmak 
tehlikesine mAruz memleketlerden biri ol· 
duğu ve bunun İsvlçe gibi birçok mUll -
yetlerden mUteıekk11 bir memleket içlıı 
vahim bir ıey olduğu merkezlndedfr. 

Keza bu hal İsviçre için coğratt vazı • 
yeti sebebiyle de vahimdir. HAdlselerla 
gidlelndekl tempodan dolayı, bugün Bern, 
ZUrlh ve BA.le'ln yanlı§ anlayıııına atfedl· 
len ııe.Yin bir gün betbahhğa atredildl~ıul 
görmekte geclkmlyeceğlml.z muhakkak
tır.,. 

Gazete makaleyi §U satır)Brla bltıriyort 

"Almanyıı. ve İtalya yeni nizam için te
veıısUl ettikleri !Din bethahlıkla baltalan -
ma.sına hiç bir zaman, bir yerde mUsa.ade 
etmlyeceklerdlr.,, 

Çin'deki kukla 

hükümet Japonya 

ile anlaşıyor 
Şanghay, 28 a.a. - (D.N.B.): Mer

kez! siyasi meclisin ittihaz ettiği bir 
karar mucibince Vang-Şing-Vei, Nan
king'de jarıonlar tarafından kurulmuı 
olan milli Çin bUkUmetinin reisliği
ne seçilmiştir • 

Cumartesi gUnU yapılması karar -
laştırılan Çin - japon muahedesinin 
imza merasiminde Vang-Şing-Vei, bu 
ııfatla muahedeyi imza edecektir. 

Merkezt siyasi mecliı ve imparator
luk icra komitesi tarafından yapılan 
müşterek toplantıda Çin - japon mü -
naaebetlerinin iılahı için bir kanun 
projesi kabul etmişlerdir. 

Şankayıek'ten bir talep 
Nanking ile Tokyo arasında yapı .. 

lan muahedenin imzas1 münasebctiyla 
hükümet reisi Vang-Şing-Vei, Şang
Kay-Şek'e son defa mUracaat ederek 
sulh hareketine iştir~k etmek üzere 
hükilmetiyle birlikte kendisine ilti .. 
hak etmesini talep etmiştir. 
Vang-Şing-Vei, muahedenin imzası 

ik harap olan memleketlerin imarına 
tevessül edilebileceğini ve muahede -
nin Çin - Japon işbirliğini istihdaf 
ettiğini ve japon kuvetlerinin çekil -
meainin yakla~tığını söylemi§ ve şun
ları ilive etmjştir : 
"- Bu suretle Çin halen endişe i

çinde bulunan dünyada emniyetini 
garanti edecek diğer memleketlerle 
bir birlik kurabilecektir.,, 

Avuıturalya'nın menlatlerine 
halel aelirse •.• 

Camberra, 28 a.a. - Avusturalya 
mebusan meclisinde beyanatta bulu -
nan hariciye nazırı Sir Frederick 
Stewart demiştir ki : 
"- Japonyanın yeni dış siyaseti A

vusturalyanın imparatorluk menfaat
lerine :zarar getirir veya bu menfaat
leri tehdit ederse Avusturalya ve in. 
giliz hükümetleri bütün ihtimallere 
karşı koymak için lazım gelen tedbir
leri alacaklardır.,, 

vermiştir. 

Hükümet bugünkü toplantısında bu is- Çankayşek cevap verecek mi? 
tisnai vaziyet dolayısiyle parlamentoya Çunking, 28 a.a. - İyi malumat a-
yeni reisicümhurun seçilmesi hakkında l~n mah~~.ller Çin hükümetinin Uang
bit' kanun layihası tevdiine karar vermiş- Çıng-Veı ın barıJ müracaatı kativen 
tir. Llyihada 1936 da intihap edilen "reiıi- nazarı itibare almıyacağına muhak • 
cümhur ııeçim kolleji., müddetinin uutıl- kak gözü ile bakmaktadırlar. 
ması ve aynı seçicilere yeni bir reisicl.im- Bu mahfil!er, Çin hükümetinin da
h~r seçmek üzere toplanmaları için sela- ima ha~n teUkki etmiş olduğu Uııng
hıyet verilmesi teklif edilmektedir. Ging-Vei'ye cevap da vermiyeceğirıi 

. Yeni relıicümhurun vazife müddeti, iı-, zira bl:Syle bir cevabın Uang-Çing-
tıfa eden reislclimhur KaUionun mUdıdeti Vei'n tanınmasını tazammun edece v i-
lle mahdut '" mukayyet olacalrbr, ni Ulve etmcktedirlu • g 
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RADYO 
TURKlYB 

(Radyo Diflizyon Poıtaları) 
TURK!YE ANK At kestanesi neden yenmez ? 

Bu da Ulw okuyan aaym zat· 
!ardan S. A. imzalı Baya merak ol· 
mu§, gönderdiği mektupta bunu 
aorduktan sonra: 

- Acaba, at kestanesinin yen· 
memesi Nasrettin Hocanın fenerle 
ekmek hiki.yesi gibi midir, yenilin
ce zarar vermez mi? 

diye ili.ve ediyor. Vakıa bahçe· 
)erin en güzel süsü olan at keıtane
ainin, eflike ser çeken gövdesini, 
beyaz beyaz çiçeklerini, aonra da 
iri iri kestanelerini gördükçe insan 
bu yemişlerin neden yenmediğini 
merak ebnekte haklıdır. Bunun da 
aebebi basittir: at kestanesi pek a· 
cı<lır da ondan yenilmez. 

kma.nm yerini tutamayınca akade· 
miler onun kabuklarında tannen 
olduğunu bahane ederek, kabukla
rı kaynatıp kuvet ilicı diye içirmiş
lerdi. Bundan dolayı onun asıl adı
nı bile değiştirerek Hint kestanesi 
demiılerdi. Bazıları da at kestane· 
sini zeytinyağına karıştırarak ya -
hut huli.sasını çıkararak rümatiz .. 
maya kartı ilaç olarak içerlerdi. 

Şimdi, at kestanesinin o hassala
rı büsbütün unutulmuştur. At kes· 
tanesi ne yenilir, ne içilir. Yalnız 
bahçeleri süsler. Bir de, unu çıka· 
rılıp badem yağiyle ve münasip gü .. 
zel kokularla karııtırılınca Bayan
ların ellerini beyazlatır. Demek ki 
sadece güzelliğe yarar. 

Dün aldığımız haberler, İstanbul tütUn 
ticaret müesse1eleri lI.e tütün tliccarları

mızın Tür1k Hava kurumuna reniş mikyas- ~ 

ta teberru.atta bulunmakta olduklarını bil
dirmekte idi. Buna nazaran tütün tüccar
larından Mustafa Salih, Papadatos kar
deşler ve Nazrm Ekmen ikişer yüz lirası 

yıllık taahhüdat olmak üzere kuruma be
şer yüz lira, Cemal Çapraşık 150 lirası yıl
lık taahhüdat olarak 450 lira, Cemil Avir· 
dor, Edip ve Şeker oilu, İbrahim Santur, 
Sarım Kibar, Oryant limited ve İhsan 
Toruk yüzer lirası yıllrk taahhüdat olarak 
üçer yüz lira, Recep Kökmen ve Hüse
yin Yaka teıberru olarak 300, İbrahim pa-

• 

!i ·...;?t 

Radyosu Ra 
Dalga Uzunluğu 

1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 
31.7 m. 9465 Kc~./ 20 Kw. T. 

19.47 m. 15195 Kcs.1 20 Kw. T. 

CUMA 29. 11. 1940 

J a.oo Program ve memleket saat ay 

1 

ttOJ l\.:IUzik: hafı! program (Pl.) 
!S.15 Ajans haberleri 
8.30 MUzik programının devamı (Pl. 

I K45/ 
tı.00 Ev kadını: yemek listeal 

l 12.JO Prog"ram ve mtmleket sa.at ay 
12.33 Müzık: saz taksimleri ve aaz ae 
lert 

Tabii bilirsiniz ki insanların ye
diği kestane bizim Bursa ovasında 
bir peri kızının vücudundan hasıl 
olduğu için terkibinde yÜzde 40 
nisbetinde ~eker ve teker olacak 
•ulu karbon maddeleri vardır. Q. 
nun için Bursa kestanesi ve onun 
dölleri olan kestanelerin hepsi ga
yet tatlı olur. Halbuki at kestanesi 
için Hindistan'da bir devin vücu
dundan hasıl olmut, derler. Neba· 
tat ilimlerinin rivayetine göre de 
at kestanesinin ilk vatanı Balkan
larda bir taraftadır. Gerçi onun 
da terkibinde yÜzde 7 kadar ,eker 
ve teker olacak maddeler vardır, 
fakat onlardan daha az olan acı 
maddesi tatlılarmr bastırdığından 
insanlar onu yiyemezler. 

Zaten at kestanesinin acılığma, 
taze halinde, atlar bile tahammül 
edemezler. At kestanesi denilmesi, 
onwı ununu çıkarıp kuruttuktan 
eonra- atlara verilecek bafka 
yem bulunmayınca - atlara yedi
rilmesindendir. At kestaneainin u
nu kuruyunca acılığı kaybolur. 

O vakit, at keaetaneıinin unu i
deta buğday ununa benzer. Bun· 
dan dolayı vaktiyle ilim akademi
leri de - aaym S. A. gibi - bu işi 
merak etıni,ter ve at kes.taneain· 
den çrkanlan wıu kurutarak insan
lara - buğday unu yerine - ye· 
dinneği tavsiye ebnitlerdi. Bunun
la beraber at keataneainin ununu 
kurutmak pek de kolay bir iı ol· 
madığmdan akademilerin tavsiye
lerini yerine getiren fabrikacılar 
çrkmamııtır. Şimdilik at kesetane
ainin unundan, kağıtları yapııtır
mak için tutkal, bir de Bayanların 
ellerini beyazlatmak için bir ha· 
mur yaparlar. Fakat böyle devam
lı muharebeler üstüste ç.tktrkç.a, 
buğdayı olmıyan memleketlerde 
bir gün at kestanesinin insanlara 
yedirilmiyeceği iddia edilemez .• 

llim akademileri at kestanesini 
insanlara buğday ekmeği yerine 
-,edirememiılerse de onun ununu, 
çiçeklerini, kabuklarını bile ilaç O· 

)arak içirmekte kusur ebnemitler
dir. At kestanesinden çıkarılan İ· 
liçlarm en methuru onun tam da 
acılık veren maddesi olmuttu. Bu 
madde çok acılığından dolayı kma· 
kınaya. benzetildiğinden bir zaman 
aıbna nöbetlerine karıı kullanılır· 
dı. Bu iıte at kestanesinin acılık 
baknrundan kınakınaya benzeme
ainden baıka kmakınanm pek U· 

zaklardan gelmesinin de tesiri ol
muıtu. Fakat acılık da - ayrılık 
gibi - türlü türlü olduğundan at 
kestane.sinin acılığı kınakına acılı· 
irnm yerini tutamanuı ve ııtmaya 
kartı ilaç olarak yerleıememiıtir. 

Sıtmaya karır at kestanesi kma· 

Bundan da bize biraz iftihar his· 
sesi düıebilir: Avrupalılar at kes
tanesi ağacının güzelliğini lstan • 
bul'da görerek tannnışlar ve ondan 
aonra kendi memleketlerinde yetit
tirmeğe baılamıılardır. 

G. A. 

Konser 
Riyaseticümhur Filarmonik Orkes -

trası tarafından ikinci konser, Devlet 
Konservatuvarı konser salonunda 30. 
XI. 1940 cumartesi günü saat 15,30 da 
verilecektir. 

Program şudur : 
Şef : Ernst Praetorius 

1- Luigi Cherubini (1760-1842) 
Anakreon uvertürü. 

2- Fr. Liszt (1811-1886) Tass~. 

Lamento e trionfo, Senfonik şiir. 

3- Svere Jordan (25/5/1889) : Nor
veç halk şarkıları ve dansları op. 37. 

a) Düğün marşı, b) eski şarkı, c) 
Halling dansı, ç) Ninni, d) Sıçrama 
dansı. 

4- Frederick Delius (1862-1934) • 
.. Romeo ve Julya köyde ., operasın -
dan intermezzo: Cennet bahçesine gi· 
riş. 

5- A. Thomas (1811-1896) : Min • 
yon operasından uvertür. 

Gelecek konser 7 /XII/1940 cumar • 
tesi günü aaat 15,30 dadır. 

Hollando'do yahudilere 
karşı alınan tedbirler 
Amsterdam, 28 a.a. - (D. N. B.) 

Anp ajansının bildirdiğine göre iş· 
gal altında bulunan Hollandada umu
mi emniyet ve asayişi temin etmek 
için alman komiserlik bürosu İfgal 
makamlarına karşı hareketlerde bu
lunan ve resmi vazi fe1eri olan yahu· 
diler hakkında tedbirler almak lüzu· 
munu hissettimiştir. Neşredilen bir 
timim yahudilerin vazifelerine niha
yet vermektedir. Mamafih bunların 
maaşları verilecektir. 

Bu tedbirin istihdaf ettiği gayeyi 
anlamak istemiyen Delft ve Leyden • 
deki üniversite talebesi, yahudilere 
taraftar olarak 48 saat derslere de· 
vam etmemişlerdir. Bunlara bir ihtar 
olmak üzere idare ve adliye umumi 
komiserlik, yeni işara kadar politek· 
nik enstitüsüyle Leyden üniversite· 
sini ve bunlara mülhak enstitüleri 
kapamağa mecbur kalmıştır. 

- Hayatımda bir daha hiç bir kadını onu sevdi· 
~im kadai ıevebileceğimi tahmin edemiyorum. 

Gizella'nın hayalinde genç kızlık hatıraları ·can· 
landı. Vilmoş'a karşı duyduğu aşkı ve bu aşk uğrun
da bugüne kadar katlandığı fedakarlıkları düşündü. 

Gözleri doldu. Hıçkırıklarını tutamadı. 
xxv. 

şa oğluları da gene teberru olarak 150 li-
ra vermi,Ierdir. 

Viliyetlerimizle kaza ve nahiyelerden 
hava kurumuna yapılan tcbcrruata dair 
gene bugün bize verilen haberlere göre, 
Niğde'de Çiftlik nahiyesine bağlı köyler
den Çınarlı köyü balkı kuruma 38, Kıtreli 
köyü halkı 268, Buz köyü halkı 107, Mah
mutlu köyü halkı 77, Asmasız kOyü hal
kı 71, Kula köyı.i halkı 68, $ıhlar köyü hal
kı 36, Ramad köyü halkı 35, Sultanpına
rı halkı 33, Duvarlı halkı 29, lira vermiş
lerdir. 

Seydişehir'de Çalmanda köyü halkı da 
kuruma 495, Bayındır mahalle ve köyle
ri 3.157 lira, Kayseri'de Artırım inşaat şir
keti 250 lira, Ünye'de tüccardan Mustafa 
Kalemen iki yüz lira, Hizan halkodasında 
yapılan bir toplantıda Ucum nahiye müdü
rii Nuıret ve ar'kadaşları 180 lira, Karaca
su'da yedi vatanda~ 108 lira teberru et
mişlerdir. 

Ber&ama'nın Kınık nahiyesinden Hatice 
Mandır 35, Nazilli'nin Yağdere köyünden 
Fatma Abasıyanık 15, Milis'ın Bafa kö
yünden Salih Kayak da 20 lira vermişler. 
dir. (a.a.) 

Üstat Muhlis Sabahattin 
Bu Akşam 

Halkevi salonunda Saat 8.30 da. Üstadın 

Şaheserleri 

1 - Kerem - Ash 
(Müzikal büyUk şark masah) 

Biletler Halkevi ve Ankara otelinde ıa
tılmaktadır. Her tarafa otobüs temin edil. 
miştir. 4751 

OKULLAR 

Harp Okuluna talebe alrnacak 
Ankara Harp Okulu K. dan: 

1 - Aea.ğıda yazılı ıartıarı hatz okur 
ıar, Harp Okuluna alınacaklardır. 

A) Ankarada bulunanlar doğrudan doğ
ruya harp okuluna Ankara haricinde bu· 
lune.nlar bulundukları yerin askerlik ıu -
besine müracaat edeceklerdir. 

B) Kayıt ve kabul muamelesi 20.10.940 
tan itibaren 31 tklnclkA.nun 941 tarihine 
kadar devam edrcekttr, 

2 - Giriş 1Jartları: 
A) TUrk ırkından olmak 
B) Lise bitirme ve olgunluk tmtıhıuıını 

vermiş bulunmak 
C) Tam teşekkUllU askert sıht heyetten 

harp okuluna girer kararlı sıhat raporu 
almış olmak 

D) 18 - 23 yaşında bulunmak 
E) Dtp;er eartıar askerıtk ıubeelnden 

ve harp okulundan öğrenilebilir. (8231) 
18204 

Beden Terbiyesi Genel Direktörü General Cemil Taner. 
kayak rehber namzetlerini teftiş elerken 

tstttadt.;sl temini yoluna gidilecektir. 

Mersin'de atış 

müsabakaları 
1.ferAin, (Hu~usl) - 1.fersin at1c1lık ve 

avC'ılık ihtıı:ı:ı~ kııllibü tarafından ?tfersin, 
Tnr~_ıl'I. Sılifke ve l\.lut atıcı ve avcıları a-

Beden Terbiyesi Genel DtrcktörlDği\. 

nUn Erzurum'da açtığı kayak kurRuna lş

Urtı.k edecek olan on beş genç, ldnrccile
riyle birlikte bu sabah (28) Erzurum'& 
hareket etmişlerdir. İsta.4fyonda. Beden 
T• rblyesi Genel DirekLörU General Cenıil 
Taner ve genel sekreter Cemal Gökdağ 
tararından teftiş edilen kayak rehber 
namzetleri, bUyUklerlnln son tavsiye ve 
öıtlitlerini de dll{katte dinledikten sonrn ra~ıında tertip edilen atış müsabnkııları 

F.rzurum'a mUtevecclhen yola çıkmışlar - p:ızar g1.lnü stadyomda takdire deg-cr blr 
dır. 

Kurs Erzurum'da 1. 12. 940 ta açılacak 
ve yirmi beş gün devam edecektir. Bu 

kurstan yetişen genç kayak rehber naın -
zetlPri be~ ay mUddPtle bölgel('r emrinde 
çalışacak ve her biri genel direktörllik 
tarafından kendilerine tevdi edllen kırkar 
çift kayak ve nıüte!Prri malzeme ile bu
lundukları bölge sporcuları ve halk ara
sından ellerinde bulunan hE"r bir kayakla 
onar kişi, yani ceman dört yUzer kişi ye -
tlştırcceklcr ve bunların sarih adres ve 
isimlerini not ede('eklerdir. 

GelecE'k sene de Geredt"de at:ılacak di
ğer bir kayRk kursu tle bu önnmll ml"~f\fye 
devam edilecek ve halk araı:ıındı:ı kaynk 

lntlzıtnı !<:inde ynpılmıştır. 

l\fih~rıb<'kalrtra. sabah snat 9,5 ta mav-
zer ateşiyle başlanmıştır. Bu atışlarda 

Mer~ln birinci olmuştur. Uçn.rken gUvercin 
ve !'11\blt ranavar atışlarında Tarı:ıus blrln
cll1ğl. l\.fut lklncllllti \'e ?.Ierstn liçiincütU
#ü kn:r.anınışlardır. 

Bölge bn~knnı vall B. Salp Örge kaza
nanl11.rı tf'brik etmiştir 

Adana muhteliti Ankaraya 
geliyor 

Adan .. , (Husust) - Sa.lAhiyettf\I' kim
selerden öğrcndl(:'lme göre Adana muhte
lit! kurbıın bRyr11.mında AnkarR muhtelitl 

sporunun yayılması ve karh mıntak11.lnrda ile bir maç yapmak üzere Ankara'ya gide
halkın bu Aletten bir nakil vasıtR.Sı olarnk cektlr. 

X Nevyork, 28. a.a. - (Tas) : Ame· 
kan matbuatının verdiği habere gö • 
re ziraat ve iaşe nazırı B. Ca· 

İngiltere'nin 

Amerika'ya yapmış 

olduğu siparişler 
ziot, işgal altında bulunan arazid •n Lcndra, 28 a. a. - İngiltere'nin 
serbest eraziye 500 vagon buğday ge - Bi'rleşik Amerika'ya yapmış olduğu 
tirmek için müsaade istemi~tir. siparişlerin icra tarzından son derece 

X Toulon, 28. a.a. Havas: Massilia va memnun olarak lngiltereye avdet e· 
puru devlet bahriyesiyle deniz tica- den ingiliz mübayaat komisyonu reiıd 
ret filosuna mensup 3000 neferi İngil- B. Purvis şu beyanatta bulunmuştur: 
tereden Fransa'ya getirmiştir. Avdet "Eğer gelecek sene Almanya'da bu
edenler, bahriyeliler ve şehir halkı ta- lıınacak olsaydım, Amerika"dan İn • 
r~fından hararetle istikbal edilmişler- giltereye akın edecek malzemenin 

dır. hacmi her halde beni aylar geçtikçe 1 
X Clermont-Ferrand, 28 a.a. - Hava> \ 

Leon belum kabinesinde müsteşarlık daha biiyük endişeleı't düşürmüş o-
vazifesi görmüş olan yüzbaşı Viennot, lacaktı. Teslimat cidden memnuniyet ı 

6 ilkkanun 13 üncü mıntaka askeri verici bir şekilde icra edilmiştir. Di -
mahkemesi huzuruna çıkacaktır. B · ğer taraftan unutma-nalıdır ki, ver· 
Viennot vazifesini terk ve düşman ö-
nünden firar suçu ile maznun bulun· miş olduğumuz siparişlerden dolayı 
maktadır. Amerika'lılar yeni endiistriler vücuda 

getirmek mecburiyetinde kalmışlar • 

12.00 Ajans haberleri 
13.05 Müzık: ıarkılar 
13.20/ 
l<:t..00 Müzik; karışık program (Pl.) 

18.00 Program ve memleket saat ay 

18.03 Müzik: Radyo (Sving} kuarteti 
Ö~gU:r ve ateş böcekleri} 
18.30 Müzik: büyük t .. ıl heyeti 
19.30 A1emleket saat ayarı ve ajans ha 
teri. 
19.45 ~lüzik: Geçit halinde ıarkı ve 
simler. 
2u.15 l{adyo gazetesi 
20.45 Ten1sll 
21.30 Konuşma Clktısat •&ati) 
21.45 11.lüzlk: radyo salon orkestrası. ev 
ıonist Necip A.flun idaresinde) 
ı. l!al vezzi: İspanyol dansı 
2. Llncke: Aşk hülyaları (Vala) 
3. Joh. Strauss: Bırak seni kucakhyayı 
e: dünya! 
4. Sola:r.zi: İdlllio (Entermezzo) 
5. Rachmlnov: Eleji 
6. Joh. Straus!I: Şark hlkAyelerl (Val•) 
7. Korsakov: Sadko operaaından Hint e 
kısı. 

8. Padouk: Macar mllll havaları üzert 

pnrarraz. 

22.SO Memleket aaat ayarı, ajana haberi 

rl; ziraat, eı:ıham-tahvllA.t. kamblyo-nuku 

borsaları (Fiyat). 

22.45 Müzik: Radyo salon orkeatruı pro&": 

rarnı~ın devamı. 
23.00 Müzik: cazbant (Pi.) 

23.25/ 

23.30 Yarınki program ve kapanıf. 

BUGÜN 

ULUS Sinemasında 
Bu mevsimde en fazla görülen 

ve beğenilen film devam 
ediyor 

Senelerce takdirle selamla • 
nacak bir ıaheıer 

Baş artist 
Dünyanın en büyilk aanatkin 

PAUL MUNl 
Ayrıca 

Tayyare ile gelen son harp 
jurnalı 

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

X Oslo, 28. a.a. - Alman propaganda 
nazırı Göbbels, birkaç gün kalmak ü
zere bu sabah Oslo'ya gelmiştir. Garda 
alman hükümeti komiseri B. Terboven 
ve Norveç•teki alman kıtaatının baş 

kumandanı general von Falkenhors: 
tarafından karşılanmıştır. 

dır. Yeni fabrika 1 arın inşası icabet -

tiği cihetle tabiidir ki başlangıç yavaş 

gitmiştir. Fakat •imdi evveliyat dev · 

resini geçirdik ve gittikço artan bir j 
randıman karşısında bulunmaktayız. " -.._,••••• Telefon: 6294 

Gizella, münakaşayı kapatmak ümidiyle kocasına 

hak verdi : 

- Vili, baban senelerdenberi içtimai meseleler üze
rinde tetkikler yapmış, hatta bunlara dair eserler yaz• 
mıştır. 

- Ben eser yazmadım. Fakat, tarihten şunu öğren
dim ki; toprak kan dökmeden kazanılmaz ve muhafa
za edilmez. 
Vilmoş, güldü 
- Ne çocukça bir fikir 

Vili, artık, ltalya'ya mektup yazmıyordu. Eski ar
kadaşlarını buldu. Sıhati de gittikçe düzeliyordu. Boş 
vakitlerini tarih kitapları okumakla geçiriyordu. Ü· 
niversiteye girmeğe karar verdi. "endine meslek o
larak muallimliği seçmişti. İlerde belki de profesör de 
olurdu. Gizella, oğlundaki bu değişikliği gördükçe 
bir çocuk gibi seviniyordu. 

Yazan : MlHALY FOLDI Türkçeye çeviren : F. ZAHiR TôRUMKUNEY -153- - Babacığım, ben artık çocuk değilim. Yirmi ya • 

Bir akşam yemek esnasında baba ile oğul arasın· 
da şiddetli bir münakaşa, adeta bir kavga oldu. 

Gürültü hiç yoktan bir sebep yüzünden çıktı. Vil
moş, yeniden asker toplanacağını, Çekoslovakya'ya 
karşı harp ilan edileceğini anlatıyordu. Vili, bu ha· 
bere çok sevindi. İhtilalcilerin bu işi daha evciden 
düşünüp, memleketin parçalanmasına müsaade etme
meleri icap ettiğini söyledi. Vilmoş, parladı: 

- İhtilalciler ne yaptıklarını pek ala biliyorlar. 
Senden akıl öğrenmeğe de ihtiyaçları yoktur 1 

- Ben, bu kanaatte değilim babacığım. Eğer, on· 
!ar ne yaptıklarını bilen insanlar olsalardı, memleke
ti bu hale koymazlardı. Post kavkagasına düştüler. 
Bu arada memleket uçuruma yuvarlandı. Rast gelen, 
yurdun bir parçasını işgal etti. 

Gizella, münakaşaya karışmıyor. Tabaklara yemek 
tevzii ile uğraşıyordu. 

Vilmo,, itiraz etti: 
- Düşünmeden laf söylüyorsun oğlum. Harbı 

kaybetmiş, bitkin ve yorgun halde bulunan bir ordu· 
yu tekrar vatanın müdafaasına sevketmek öyle senin 
zannettiğin kadar basit değildir. Hem içtimai dava· 
!arda ... 

Vili , babasının allz!lnü kesti: 
- Ben, bunu katlycn kabul edemem. Ruhunda va· 

tan aşı aııy~. üzerinde dolup bllyüdülü toprap kar-

şı kalbinde sevgi ve bağlılık duyan her ferdin onu son 
damla kanına kadar müdafaa etmesi boynunun borcu
dur. Ben, bugün tek kolumla yarım ve ma!UI vücudüm· 
le bu borcu ödemiye her an hazırım. Binaenaleyh, va
tuı müdafaası bahis mevzuu olduğu zaman bütün ma· 
zeretler ortadan kalkar. İçtimai davaların hallinden 
eve! vatanı kurtarmak lazımdır. Evela bunu yapalım, 
diğer meseleleri sonra kendi aramızda hallederiz. Or
tada ev olmadan onun döşenmesi ve tanzimi düşünü .. 
lemez. Evimizi kuralım. Döşemesini sonraya bıraka • 
hm. 

- Yavrum, sen şunu unutuyorsun ki; bazı kelime
lerin ifade ettikleri manalar devirlere göre değişirler. 
İşte bugün vatan mefhumu da değişm'ştir. İhtilal, hu· 
dutları ortadan kaldırmak ve bu suretle milletleri bir
birine yaklaştırmak gayesini gütmektedir. Memleket, 
hudut ... 

- Babacığım, ben bunlara inanmıyorum! Bence her 
şeyden evet vatan lazımdır. Bunun aksini iddia eden
lerden de nefret ediyorum. 
Vilmoş, dik dik oğlunun yüzüne baktı. Gizella, işin 

sarpa sarmak üzere bulunduğunu görünce hemen mü
dahale etti: 

- Canım şimdi bırakın şu siyaseti de güzel güzel 
yemeğinizi yiyin. Vili, yavrum turşu ister misin ? 

- Hayır, teşekkür ederim. 
- Sen turşuyu ıeversln. 
- Evet ama timdi canım istemiyor. 

Gizella, hayretle bir oğlunun bir de kocasının yü -
züne baktı. Bunlar birbirlerinden ne istiyorlardı? İki 
erkek susmuştu. Vili, kıpkırmızı kesilmiş bir yüzle, 
Vilmoş da dudaklarında müstehzi bir tebessümle 
masanın başında oturuyorlardı. Bir kaç dakika sonra 
Vilmoş, itidalini topladı. Akıllı, tecrübeli bir erkek 
ve bir baba sıfatiyle bu gerginliğe bir nihayet vermek 
istedi. Hem bu cahil çocuğu yola getirmek de lazımdı. 
Öyleya, dışarıda başkalarının yanında bu kabil şeyler 
söylerse, başına mutlak bir felaket gelirdi. Munis bir 
sesle oğluna anlatmıya başladı. Ona cemiyetin istirap· 
tarından, insanların bir takım yanlış ve saçma telak
kiler yüzünden uğradıkları felaketlerden, ihtilalcilerin 
bütiln beşeriyeti kurtarmak için giriştikleri teşebbüs
lerden uzun. uzun bahsetti. Vili başını önüne eğmiş, 
arada bir babasının yüzüne bakıyordu. Fakat, halinden 
babasının fikirlerini kabul etmediği açıkça anlaşılıyor
du. Vilmoş, beyhude çene çaldığının farkına varınca 
sinirlendi : 

- Bu saçma şeyleri kimden ve nereden öğrendin? 1 
diye bağırdı. 

- Babacığım, bu meseleler hakkında benim de şah
si kanaatim olabileceğini niçin kabul etmek iste -
miyorsunuz ? 

- Pekala, sen neden bu yaşında bu meseleleri ben -
den daha iyi bilmene imkan olmadığını kabul etmek 
istemiyorsun? Yavrum, ben, bu iş üzerinde senelerden
beri çalııtım. 

şında bir adam çocuk sayılmaz. Fikirlerimi cerhet • 
n.ek için daha kuvetli deliller göstermenizi bekler • 
dim. 

Vilmoş'un, sabrı tükendi. Oğlunu cahillik ve şarla. 
tanlıkla itham etti. Babalık otoritesini ileri sürdü. 
Mutlak bir hürmet ve itaat bekeldiğini söyledi. Bil -
hassa ev haricinde böyle saçma şeylerden bahsetme -
mesini aksi takdirde tevkif edilmek, belki de daha a
ğır muamelelere maruz kalmak ihtimali bulunduğunu 
i13.ve etti. 

Vili, müstehzi bir sesle bağırdı : 

- Yaşasın hüriyet 1 yaşasın cemiyetin istiraplarını 
dindirmiye kalkışan ihtilal ı 

- Terbiyesiz ve küstahsın 1 

Vili, babasının yüzüne acıyarak baktı. Bu zavallı bir 
adamdı. Bu mevzuda anlaşmalarına imkan yo\<tu. Vil· 
moş, oğlunun bakışlarından büsbütün sinirlendi. Pe -
çeteyi masanın üstüne fırlattı. Ayağa kalktı. Oğlunun 
taşucuna dikildi. Elini tehditkar bir tavurla kaldıra • 
r~k : 

- Sana, dedi. Son defa ihtar •diyorum. Çeneni tut. 
Mukaddes ihtilal aleyhine çalışan bir teşekküle de iş

tirak etmek gibi bir budalalık yapma Sonra çok kötü 
olur. Kurşuna dizi lirsin. Anladın mı? 

Gizella, heyecanla yerinden fırladı : 

- Kimi? Benim oğlumu mu ? 

(Sonu nr) 
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Arnavutluk'ta Hava Kurumu Macaristan 
üçüzlü pakta 

Frans11 hükümeti üç 
ay~1r büt,esiz yaı~~en 

i ngiltere üzerine 
-yapılan hava akınları 

bir bilançosu 
(Başı 1. inci say/ada) 

Elen harekatı 
muvaf f akiyetle 

Genel Merkez 

Londra, 28 a. a. - Hava ve dahili emni
~ nezaretlerinin tebliği : 

rın bedbinliğinden kurtulmak müm
kündür. 

Bu kıt vatandatlar, yeni bir tesa
nüt vazifesi aldılar. Her ev, mem
leketi müdafaa edeceklere kıtlık 
çamaıır hazırlıyor. Birçok kadınla
rımız kızlarımız da hayırsever ka
dınların açtığı it yerlerinde §evkle 
çalışıyor. Köylü, kasabalı her türk 
evinin bu kıt hazırlığını seve seve 

devam ediyor heyeti toplandı 
(Başı 1. inci say/ada) 

neden girdi ? 
İşgal altındaki 
mıntakalarda 

hôdiseler artıyor Dıin ıece düşmanın hava faaliyeti tama· 
men İn&iltere'nin cenubu ıarbisınde bulu
nan bir tehirle Londra ve banliyösü uzeri
ne inhisar etmlıtır. Cenubu ıarkldekl bir 
ıehlrde hücumlar gUn battıktan az sonra 
ba.elamıı ve Greenvich ayarlyle saat 1,30 a 
kadar devam etmlıtir. Londra'ya yapılan 
hücumlar ise fasılalarla bütUn gece devam 
etmııtır. 

(Başı 1. incı say/ada) 

mektedir. 

lngiliz hava kuvetlerinin elinden 
kurtulabilecek tek bir liman 

kalmadı 
yaparken yurt müdafa\lsına iştirak Londra, 28 L a. - 1~liz ıazeteleri yu
etmenin asil zevkini tadıyor. Onla- nan zaferleri ve İtalyan ricati ile hulba e
ra, silahı elinde olan türk çocuğu - dilebilen Arnavutluk • Yunan hududundaki 
nun yalnız memleketini değil, bü - vaziyeti tetkika devam etmekteıdir\er. Bu 
yük bir mıntakanın sulhunu da ko- meyanda " Times " ıazetesi 1Unları yazı
ruduğunu söylersek, neşe ve gurur- yor: 

Çakmak ve Ba,şvekll Dr. Refik Saydam'ın 
teıekkürlerlyle birlikte kuruma tebliğ ey
ledikleri takdirlerini kazanacak bir canlı
lık gllstermlı olan Türk Hava Kurumu ra
porunda, ''Hava Gedikli Hazırlama Yuva
sı,, nın iki yıl içinde binlerce uçucu yetııı
tlrerek hava kuvetıerlmlze verd!ğinl, hava 
kurumu kamplarında tayyareclllk öğren -
mi§ liseli gı:nçlerden yüzlerce gencin ye -
dek hava subayı olarak hava kuvetlerimlz
de hizmet almış bulunduklarını rakamla
ra dayanarak fahr ile kaydeylemektedlr. 

B. Csaky hariciye eMümeninde 
bunun sebeplerini izah etli 
Peşte, 28. a.a. - Stefani ajansı bil

diriyor : 
Hariciye encümeni huzurunda Ma -

caristan'in iıçlu pakta iltihakının se -
beplerini izah eden hariciye nazırı 
Kont Csaky ezcümle şunları söylemiş

Bu iki mıntıkada yangınlar ve yüksek in. 
fillldı bombalar ikametgahları ve sair bi
naları hasara uşratmıı ise de saat S e kadar 
alınan haberlere ıore hasar hafif oldugu 
cibi in11nca zayiat da azdır. 

Londra civarındaki kontluklara, East 
Anılia bölgesine ve İskoçya'nın cenubu 
tarkiıine de bombalar atılmış ise de bura
krda da hasar ve insanca zayiat az ol • 
aıurtur. Dün &ece bir düşman bombardı • •an taryaresi düşürülmüştür. 

Kolonya ve iıgal altındaki 

limanlar bombalandı 
Londra, 28 a.a. - Hava nezaretinin teb

lltl: Dün gece lngllla bombardıman tay-
7arelerinin ba,Jıca ıayreti Kolonya şeh

rine ve bu ıchrin etrafındaki muhtelif he
defler üzerine tekıif edilmiştir. Burala a 
ı"ddetli ve muvaffaklyetli taarruzlar yapıl
mıştır. 

Baıka bombardıman tayyareleri de An
'f'erı, Le Havre ve Bouloırne iatill liman
larını ve keza müteaddit düşman tayyare 
meydanlarını bombalamı1lardır. 

Tayyarelertmlzden biri kayıptır. 

Elen resmi tebliği 
Atina, 28 a.a. - Yunan baıkumandanlı

fınm 32 numaralı tebliii: 
Kıtaatımıı Arnavutluk araziainde faali. 

7fl}erine muvaffakiyetle devam etmekte
dir. Hareket halinde bulunan düşmanın 

tah•idat, kıtaat ve bataryaları hava ku
'f'etlerimia tarafından muvaffaklyetle bom
bardıman edilmiıtir. 

D\iıman hava kuvetleri cephe üzerinde 
faali}'et ıötterdikleri ıibi Epir'le Korfu'
da ve Kefalonya'da bazı köyleri bombar
dıman etmiılerdir. Bazı binalar yıkılmış
tır. 

ltalyan tayyarelerinin 
bombardımanları 

larJnın iki kat olacağında tüphe 1 "Yunan kıtaatı in&iliz hava kuvetleriy
yoktur. le bırlikte rıcat eden duşmana bir dakika 

Türk milletinin enerjisi, fedakar· bile rah:ıt vermemek hakkındaki pek eski 
lığı, tesanüt hissi; hadiselerin her bir askeri nasıhatı muvaffakıyetle tatbika 
nevi akıtı içinde İmtihanını vermit- devam etmektedirler. Yunan başkumandan
tir, icabederııe daha sert tecrübele- lıgı cephede yeni ilerleyişler yapıldığını 
re de katlanacağına ,üphe edile- yeniden esir ve harp malzemesi iğtinam e~ 
me~ •.. B~u, o~duda, ~öyde olsun dildığini bıldirmiştir. Şiıphe yok ki son 
her t~rkun ~asıl .çe~resınde ve mem- muvaffakiyetler yunan ordusunun heyecan 
l~~etın magnevı "?'asında okumak ve maneviyatını iki katına çıkarmıştır. Di
guç olmasa gerektır. er ta-aftan 11ayanı kayıt b:r hidise de in-

Kemal TURAN gi lız kuvvetlerınin ve ıngıliz hava yardım. 
hiç bır maniaya tesaduf 

etmeksızin Akdenızı aşmış ve Yunanlı-
ların en mühim lımanına çıkarılmış olmamu a zza m sıdır. İtalyan donanması bermutad her 
türlu savaş ıhtimalınden uzaga kaçmağa 

Norvefle 
bir sabotaj harekeli 

(Başı 1. ıncı sayfada) 

çalışmakta ise de, ne ltalyada, ne Arnavut
lukta sevkulceyş sahasına dahıl olduğu 
halde gerek ıngiliz hava kuvvetlerinin ve 
ıı:erek donanmaya refakat eden tayyare fi. 
lotillalarının amansız darbelerine karşı 

mahfuz kalabilen tek bir liman mevcut de
ğildir." 

!tlu•olini kabahati btı§kaaına 
yüklemeğe çalıııyor 

her aldığına göre dün gece aynı an -
da Norveç'te dağlar ve tepeler kav -
mağa başlamıştır. Keyfiyet son sene -
nin en muazzam sabotaj hareketi ola
rak telakki edilmektedir. Norveç po
lisleriyle alman askeri makamatı bir .. Farına~ı, ıtalyan matbuatında bütün 
çok kimseleri tevkif etmiştir. Bu tev mesuliyeti Mussolini'nin omınlarından 
kifattan anlaşıldığına göre, heyelan kurtararak baııkı omuzlara yiıkletebilmek 

ıçin hucumlara başlamak ve orduyu zaf-
Norveç'li vatanperverler tarafından la ve yunan harekatında hatalarla itham ey. 
münal:alat yollarını kesmek için ter- !emek cmrinı almı:ıtır. 
tip edilmiştir. 

" New-York Times " gazetesine ge- " Henuz ıebebi anlaşılmıyan bir nokta da 
İtalyan havı kuvvetlerinın karşısında bulu

len telgraf bu mıntakada örfi idarenin nan kuvvetlere kar51, haiz olduğu yüksek 
ilan edildiğini ve alman kıtaatının ha- faikıyete ragmen hiç bır işe yaramamış ol· 
rekete müheyya bir hale getirildiğini nıasıdır. Bu kuvvetlerin ataleti yarın bel
ilave eylemektedir. Bu bölge, Oslo • ki birinci derecede mühim bir askeri hezi
dan gönderilen kıtaatla takviye edil- met şeklini almaaı ihtimal dahilinde bulu
miştir. Heyelandan bozulmamış olan nan İtalyan mailubiyetlerinde mühim bir 
bütün yollarda alınanlar nakil vasıta- rol oynamı~tır. 

tir : 
" Bu pakt, Macaristan·a nakik ı 

nenfaatler temin edeceği gibi, devle
tin harici siyasetiyle kabili telif ol • 

Paraşüt kıtalarının oynadığı rol dola- mıyan hiç bir şeyi de ihtiva ev!e'.lle • 
yısfyle paraı:ıULı;UIUk hakkında halkımızı 'm kt d" Ad"! • b" lh 

ParCl§ütçülük ve modelcilik 
aahasrntlaki faaliyet 

e e ır. ı ve serı ır su arzu 
tenvir için yurdun muhtelif yerlerinde ya- . 
pılmış olan paraştıt atlama gösterilerin_ etmekt~~ız. B~ sulbü süratle takviye 

11 TalebP öldü, 500 talebe 

temerküz kampına gönderildi 

den ve bu maksatla verllmlı olan konfe· etmek ıçın emın dost1ara malik olmak 
ranslardan tesirli neticeler alındığını ve isteriz. Bu sulhün adil 0

1ab"lmesi, her 
paraşiltçlllllğc vcrdığl ehem\yetıe mutena- millete aıt olan eraziyi terrin edebil
zır olarak takip etmekte oldugu çalışma- mesi ve m'lletlerirı rayret ve refahla
larının ana hatlarını raporunda izah et- rına hi .. met edecek olan yeni bir niza- Londr3, 28 a a. - H r fr n ız mahfil,. 
mekte olan TUrk Hava Kurumu, modelci- mı muha taza cyliyebilmesi i~in, bu lerine f an~ız h d •n 'ln gelen haberi .. 
ilk hususunda da ı~ı neticeler alındığını h "h k l .. , re gore, Par'ste vı ı b lan k vgalar üze. ar e nı ;ıyet verece o <!.n muza ce - . bilhassa ka;rdt:Yı ıı kt ve rapor şu cUm-

1 
• • rıne 500 fr nsız talc " · Almanya'da bir 

lelerlı> sona rm t .ır · re er e a ında alakadar 'her devletın temerküz kamn na g crılm'ş ve difer 
o ln:> a b:.ı r.mı gokl rde çarpışan ka _ sö7 söyleme e fırsat b lma ı 1 ~zım- bazıları da i gal altında bulunmryme 

natlar ve göklerd n yağan bombalardan dır. " Fransa'ya n kledılmiştir. 11 talebe ölmtlt. 
ıbaret bir hale g<'lmlştlr Milletlerin bat Macar hükumetinin Yugoslavya univers"te kapatılmı tır. 
dllşüncesl artık. bir an evel b r krınatlı ye- ile o.a ı münaseoctlerı ıi ilaha zıyade Bu h berlere g re, m tereke günü olm 
nl nesli Urctebllmcktir. Memleketinin mu- takv ye e.mege karar vermiş olduğu • ı 1 te rfo' anide P r·ıae tezahıırat ba1ı.. 
kadderatını bu neslin ellerin" emanet et - 'mıctır U · · 1 b · b 1 bl nu beyan ettıkten sonra, Kunt Lsaky r" · n•ver~ te ta e esı aş a.rı.nda • 
meden hiç bir mlllet hayat, hUrlyet ve l9 - re uzun ı t k b ._ ı......._ sozler.ııc suy.e ueva.-rı etmiştır. a es ı ı aston tutan ı .. ı ta -
tlkln.Jlnden emin olmıyacaktır. Türk mil· .. B k" 

1 
. t 

1 
, y olduğu halde alay! r te kil etmittir. Ba 

Jeti de bu hakikate ınannuştır ve biitUn . azı ımse. erın ta yanın una- iki talebe ellerindeki b stonu kaldırdrlrça 
gayretleri bu inandan llh:ım almaktadır. nıstan ı henuz ışgal ccien:ıemış olma - talebe hep bir a ıbdan "yaş sın., diye ha.
Kolundaki bileziği Tilrk havasının seli\ - sından dolayı sev111.1.cle. ı boştur. Fa- ırıyor ve bu suretle alcstıki bastomm 
metl yolunda teberru eden genç kız, son ş:st İtalya, şeref ne halel geti1 meıc fransızc sı gol oldu u ve iki golün de 
nefesinde geride bıraktığı her şeyini tay- tehlik sine maruz k;ılmaksızın ba 1 fransızcası "do rol,, olduğu için "yaşnm 
yareye vasiyet ed n ak Hçlı nine, bir tay- devl. .. tlere aklı elime rucu etmek üze- de Gaulle .. d ye hay mı 1 ve hür f~ 
yare modeli üzerine eğilmiş, saatlerce göz re bir muhlet \ erebi"ecek kadar kud- sızhrın şefi de G lle h kkmda ıempatl 
nuru döken mlnlmlnı, buluWır arasında retlı bulunmaktadır. Bu miıs:ım:ıha tezahurunde bulunmuş ol yorlardı. Bida-
hlç be meden saatlerce kanat çırpan tunç d yette alay munt am n 'lerlemiş, fabt 
ylızltl delikanlı, hep bu hal lkate lnanmııı evresinden istifade ed ... miyen ve isti- Monparn s mahall e urınca maruf bir 
olan büyük milletin fertleridir. Türk Ha· fade etnıek ıs•emiyen kimseler, bütün d rıırnk talebe alman 
va Kurumu, yarınki mesaisinde de bu ,u. mesuliyetleri Üzerlerine almış olur - r-n çıkıırmıya tcşebbüa 
urla ve uyanık klltleye ve muhterem he- lar. ,, etmiştir. Bunun ı erme alman kıtaatı ıel-
yetlnlzln teveccUh ve ltlmatlarına istinat Kont Csaky sözlerine şöyle nihayet miş ve asayişi ıaje etm'şt r. İşte ıı tal .. 
edecektir. ıa.a) vermiştir: be bu m 1ahale üzer'ne hayatlarına veda 

Taranfo zaierinden sonra 
" Macaristan pakta iltihakla bir de- eylemi tir. 

rece ye kadar tehlikeyi gö ~ ine al -
mıştır. Fakat tehlikesizce de hiç bir 
menfaat teminine imkan olamaz. ,, 

Hadi$ fer nrtryor 
Londra, 28 a.a. M ta l Fransıs .. 

larını durduT'arak muayeneden geçir- " Mussolini'nin &eçen haftaki nutkunda • 
jansı bıl r 'yor : Kanlı bir te 'kıl ile W. 
ten Par"sli tale.he nurnayişler 'nden llOOo 

ra, işgal altmd i mınt kada hadiselıer mektedir. Bergen - Oslo demiryolu 11 merlıamete şayan bazı mazeretlerle anlat- 1 ta f yQ n 
Attna, 28 a.a. - Mlllt emniyet nezareti- yerir.den kesilmiştir T miri için se· mak istedı i gıbı faşist rejimi için vaziyet 

alD dUıı akıamkl bir tebliğinde ıöyle de - kiz gün lazım geldiği töylenmektedir. yıkıcı bir hal almıştır. Mussolini için bu ke n d 
1
• ne artmaktadır. 

filosu Üçüzlü pakt mı, 
• 

emın 
allmekt~~:~~~~lni~~:;;:;";;:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~va:z~i~y~e;tı-:dü~ze~l:tm~e~k::ha~y~a~t~i~b:i~r~m~es~e~ledi~ ~an tayyarele 'bı--,,...,..~ 
dahllfnire akınları yapmıştır : zamana işaretle kendini bissettirmiyen, alınan yar- b •. r m e 1 ce 

1 - Patras ta, nUfusça telefat yoktur, dımı ile yapılacaksa Duçe'nin vaziyeti dü-
Zannedildiğine göre son yağmurlar, 1 b"I )'&lnız bazı binalar hasara uğramıştır. ze se ı e pek hafif bir surette düzelebilir. 

2 - Ke!alonya adasında kAln Argostoll donları, küçük dinamit dolulariyle he- Yunanlı'larla İngiliz'ler için yapılacak ye-
n L!zouri'de. haaarat yoktur. Yalnız bir yelan husule getirebilecek derecede gine şey ise son derece büyük bir azim ile 
k1fl :yaralanmııtır. gevşetmiştir. mücadele etmektedir. 

1 - Eplr'de düıman tayyareleri, bazı 
kuabaları bombardıman etmlıtır. Telefat 
n buarat yoktur. 

' - Garbt Makedonya'da düşman tay -
~elerf, birkaç bomba atmııtır. Pek az 
telefat ve hasar vardır. 

' - Glrtt'te dllfman tayyuelert köylllk 
mıntakalara bombalar atmıısa da telefat 
n haaarat yoktur. 

& - Korfo'da hapishane ve tlmarhane
:re bombalar atılmııtır. Telefat yoktur. 

Afrika'da askeri vaziyet 
Kahire, 28 a.a. - İn&iliz umumi karar

slhmm teblifl : Sudan'da Gallabat ve 
Jtuula balıelerinde devriyelerimiz dÜ$
manı izaca devam etmektedirler. Diğer 

eephelerde kayde deier bir ıey yoktur. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 21 a.a. - Remnl tebliğ : Uzun 

menzilli bahrıye topları bir kere daha 
Douvrea limanında toplanmı• olan &emile
ri ateıleri altına almı,tır. 
Devamlı fena havalar tayyarelerimizin 

faaliyetini tahdit etmiıtir. Buna ragmen, 
harp tayyareleri 26 27 sontetrin gecesi ve 
dün gündüzün Londra ve Avonmouth üze
rine bambalar atmışlardır. 

Gece basarken, çok alçaktan uçan bir 
tayyare Bumtiıland'da bir silah fabrika
ıma hücum emit ve büyiiık bir mesai ban
sarına lkt bombayı tam isabet ettirmiştir. 
Müteakiben Grinabey civarında Great
drieffield'de bir tayyare meydanı ve Lin
coln yakınlarında diğer bir tayyare mey
danı da bombardıman edilmiştir. Mütead
dit tam isabetler kaydedilmiştir. 

Geçen ıece zarfında, birkaç İngiliz tay· 
1•are1i prbl Almanya'da bombalar atarak 
bir miktar evi hasara uğratmışlardır. Dört 
lllvtl Olmllt ve müteaddit kl§I de yaralan
mııtır. 

Dört dütman tayyareai düşürülmüştür. 

Be!I alman tayyaresi kayıptır. 

ltalyan resmi tebliği 
Roma, 28 LL - 174 numaralı resmi 

tebllt: DUnkU cün yunan cephesinde on 
birinci ordu kıtaatı müteaddit noktalarda 
muvatfaktyeUl mukabil taarruzlarda bu
lunmuıtur. 

Birkaç yUz tayyareden mürekkep iki 
bava flloau kara kuvetleriyle tAblye saha
amda it blrlltl yapmıı ve bundan baıkaca 
qatıdaki dlltman hedeflerini bombalamıı
br. 

KosaDI tayyare meydanı, burada dokuz 
~ ta!ırl;> olunmuttur. Bunların beti 
JakılmıfW. 

rlcırlD& tanan me)'dam. Bura4a '"P. 

f ransu layyaref eri Siyam 
askerlerine bombalar attılar 
Tokyo, 28 a..a. - Bangkong'da mil

li müdafaa nezareti tarafından neşre
dilen bir tebliğe göre, fransız Hindi
çinisine mensup tayyarelerin bu sa -
bah ıcfakla beraber yaptığı bombar -
dımanlar Siyamın doğu hududu böl -
gesinde devriye gezen bir kaç Siyam 
askerinin yaralanmasına sebep olmuş
tur. 

Siyam tayyareleri mütearrızları de
fetrnişlerdir. 

Z. L.,, tipinde beo avcı tayyaresi yakılmış
tır. 

Florlna gan. 
Tayyarelerlmlzln hepsi öğleden aonra 

Uslerlne dönmUılcrdlr. 
Dün, Sardonya'nın cenubunda dolaş

makta olan bir tllomuz garptan gelen ve 
bırkaç aaffıho.rp zırhlısı, bir ta)' yare ge -
misi ve birçok kruvazörü ihtiva eden bir 
inglllz tllosu ile temasa gelmlııtır. Gemi -
lerlmlz muharebeye tutuıımuıı ve muhak -
kak olarak Kent tipinden bir k!'\lvazörle 
Blrmlngham tipinde bir kruvazllre isabet 
olmuş ve hasara uğratılmıştır. Bir dbşman 
obüsü kruvazBrlcrlmlzdeo birine Fiume 
kruvazörUne isabet etmiş ~ de obllE patla· 
mamıştır. Destroycrlerlmlzden biri, Dan
ciere destroyeri ağır haaara uğramış ve 
Ussüne kadar yedekte glStUrlılmU;,tür. 

Harp genıllerimlzln hava dllfl batarya
ları iki dllşman tayyarPıılnl dilllürmtl!iftÜr. 

Düşman filosu ateıı keserek sllratle 
cenubu ıarkl latlkametınde uzaklaşırken, 

Sardonya'dan iki )ÜZ kilometre kadar me
safede avcı tayyarelerinin refakatinde u -
çan bazı "S 79 .. bombardıman teşekkülle
rlmiz tarafından tekrar vurulmuştur. Bir 
tayyare gemisine, bir saffıharp zırhlısına 
ve bir kruvazllre ağır çapta bombalar isa
bet eylemiştir. Bl16hare yapılan keşif uc;u
ıunda satfıharp zırhlısının tevakkuf etti • 
ğl ve içinde yangın çıktığı tesblt olun
muştur. 

Tayyare gemisinden kalkan dUıman 

avcı tayyarelerlyle bizim avcılarımız ara-
11nda cereyan eden ıiddetli hava muhare
belerinde beı dU,man tayyaresi dU,ürW
müıtür. Ta) yarelerlmlzden biri ve diğer 
bir keılf tayyaremlz üslerine dönmemiıı -
tir. 

E•ir bir italyan teğmeni neler 
anlatıyor 

Londra, 28 a. a. - " Daily Teleıraph ,. 
gazetesinin huıuai harp muhabiri Leland 
Stowe gazetesine ıu haberi &öndermiştir-

" Dün, eıfr bir İtalyan mülazımı ile gö. 
riııerek ıtalyan tayyareciliiinin ilk haftalar 
zarfında neden bu derece az müeaair oludu
ğunu ıordum. Cevaben bd vaziyetten kim
senin bir mina çıkaramadığını ııöyledıkten 
sonra, yunan ordusunun 15 aydan beri 
harpte gôrdüğü ordular arasında heyecanı 
ve maneviyatı itibariyle en yüksek bir ordu 
olduğunu illve etti .,, • 

Korlu'ya atılan bombalm 
Korfu, 28 a.a. - Carıamba günü İtal

yanlar Korfu a.d11ına ıelişi cüze! bomba
lar atmışlardır. Bir hapishaneye ve bir 
ticarethaneye isabetler olmuııtur. Zayiat 
yoktur. 

Yunan vapurlarına verilen emir 
Londra, 28 a.a. - Şarki Akdeniz hari

cinde ıeynisefer eden bUtun yunan vapur
lariyle ıarki Akdenizde seyrüsefer eden 
4000 tondan fazla hacimdeki yunan vapur
larının tevkifi ve arattırılması için yunan 
hükümeti tarafından Londra'daki yunan 
seyrisefain komitesine sellhiyet verilmiş
tir. Bu tedbirin hedefi yunan vapurlarının 
müttefiklerin harp ıayreti ihtiyaçlarına 

uygun olarak kullanılmalarını temin eyle
mektir. 

İn&iliz deniz ticareti nezareti bütün va
pur armatör, ıimsar, ıjanlariyle vapur 
kiralıyanların komitenin tasvibi olmadan 
yunan vapurlarını kullanmamaları kendi 
menfaatleri iktızasmdan bulunduğunu ve 
yunan vapurlarının da araıtırılabilecefini 

tebliğ etmittir. 

ltalya yaTdım i•tiyor mu, 
istemiyor mu ? 

Londra, 28 a.L - İtalya, Almanya'nın 
kendisine yardım etmesini mi istiyor? Al
manya, niçin muhteri• davranıyor T 

Daily Herald'm diplomasi muhattiri, 
bu suallere ııu cevabı veriyor: 

Şimdiye kadar Almanya'nın Yunanis

tan'da İtalya'ya yardım için Balkanlarda 
tazy.ık yapmıı olduğunu cöıteren allim 
mevcut değildir. 

Almanya'nın böyle bir harekette bulun
Kızıldenlzde, 26 ıonteırtn sabahı, bir mamuında Amil olan esbabın ıimdiki hal

denlzalb gemimiz Gallleo Ferrarlı, ku- de aıaiıdaki sebepler olması muhtemel
veUI bir muhafaza albnda giden bir dU,. dlr : 
man kafilesinden Uç vapura Uç torpil at •

1 
1 - Göricedenberi Balkan devletlerinin 

m.,ıır. Uç vapur tam taabeUe torpil yemli hattı ureketl kuvet büamıtur. 
n batrmftır. • J - 8-oala ba mnslmlade BalbDla-

arıyor 

Londra, 28 a.a. - Dally Telegraph'ın 

deniz muharriri, Akdenlzdekl İngiliz - 1 -
talyan çarpıııması hakkında - ki bu çar -
pıomada İtalyan harp gemileri yollarını 
dctlıtırerek sUratle kaçmııılardır - İn. 
glltere balırlye nezareti tarafından diln 
neııredilen tebllğl bahis mevzuu ederek di
yor ki: 

Kaçan ltalyan filosunun 11 sonteıırlnde 
Taranto'ya kartı bahrıye tayyareleri ta -
rafından yapılan tahrlpkAr taarruzdan 
Jıonra denize açılabilecek gcmlleri ihtiva 
ettiği tahmin edilmektedir. Bu taarruzdan 
kurtulan ıeklz kruvazör ile 27 deatroyer 
bundan birkaç gUn evel haaara ugnyan li
mandan çıkmıı olan bu fıloya dahil bulu
nuyordu. Bu filonun hareketi pazartesi 
günü haber alınmı§ ve daha emin bir yer 
olan Napoll veya Spezla'ya varmadan yo
lunun kesllmeal için lnglllz kuvetlerl ta
ra!ından aüratle tedbirler ittihaz edllmlı 
oldutu anlaşılıyor. Mezkt\r italyan filosu
nun yalnız iki zırhlıyı ihtiva ettiği göz ö
nünde tutulursa dllrdUnUn Taranto'da kal
dığı anlaııılır. 

Şunu kaydetmek lAzımdır ki, Taranto
da sarahaten haaara Uğratılan üç zırhlı -
dan başka salı gUnü intlıar eden fotog
raflarda Cavour tipinden bir zırhlının ıa
hllden biraz açıkta durduğu gözükmekte
dir. Bunun da hasara uğradığı anlaşılıyor. 

Belki de tamir edilmektedir. Fakat diğer
leriyle birlikte hareket etmemi§ olması 
her halde calibi dikkattir. 

Dün lnglllz filosu tarafından görUlen 
iki zırhlıdan biri Llttorio tipinden 3:S.OOO 
tonluk ve diğeri de Cavour tipinden 23.600 
tonluktu. Bunların sürat! 30 ve 27 mildir. 

rın ~iliaı, bir mukavemete maruı kal
~ası farz olunduğu takdirdF• çok müşkül 
bır ukeri hareket olacaktır. Böyle bır 
hareketin icrasına ~iriımeden evel inceden 
inceye ve metodik hazırlıklarda bulunmaılı: 
lizmıdır. Bu kabilden hiç bir hazırlık ya
pılmamıı olduğu zannedilmektedir. Çün
kU almanlar, İtalyanların kolayca bir yü
rürit yapacaklarını hesap ediyorlardı. 

3 - İtalya, alman yardımını iıtemeğe 
ve hattl kabul etmeie mütemayil bulun
mamaktadır. 

Dahilde faeiıt rejimine indirilmit olan 
darbe, pek aert olmuıtur. Almanya'dan 
yardım talebinde bulunmak, bu rejimi da
ha ziyade aaraacaktır. Fazla olarak alman 
yardımının bedeli, 1talya'nın Fransa ara-

zisi üzerindeki her türlil mutalebattan ka
ti ıurette feragat etmesi olacaktır. 

Hitler, Vichy'deki rolunü daha iyi oy
namak için Muıolini'yi böyle bir feraıate 
imale etmek istemektedir. Musolini ise 
bu ferqati yapmaktan korkuyor. Şu halde 
Du~'nin fikrince dahildeki otoritesini 
muhafaza edebilmek için Almanya'dan yar. 
dun istememek ve vui;retl biszat iaWıa 
salqmü lblmdır. 

. 
lnai.liz teminatı mı ? 

Bulgaristan 
hangisini 

tercih edecek ? 
Londra, 28 a.a. - Times gazetesi 

BulgaristlUl hakkında şu satırları ya
zıyor: "Hariciye müstefarı B. But
ler'in evelisi gıin Avam Kamarasında 
İngiltere'nin Bulgaristan hakkında -
kiv hattı hareketine dair olarak yap. 
tıgı beyanatın Bulgaristan'da ve u -
mumiyet itibariyle Balkanlarda bir 
tesiri olmuş olsa gerektir. İngiltere 
tarafından verilen bu teminat ahiren 
Bulgari~tan'da harekete geçen ve ba
zı rnahfıllerde karıştırıcı bir tesir 
icra eden alman propagandasına mü
essir bir cevaptır. Biıyük bir devle
tin Balkanlardaki yarı resmi ajanla
rı tarafından bir Balkan devletinin 
komşularından biri hesabına tahrip 
veya en azı bir uzvunun kesilme
siyle tehdit edildigi ilk defa vaki bir 
şey değildir. Bu defa da Bulgaristan 
mihverin fili müzaharetini reddetti
ği takdirde alınanlarla İtalyanlardan 
türklerin bulgar topraklarını işgal 
etmelerine mani olmalarını bekleme
mesi icabedeceği telkin edilmiştir. 

Propagandacılar ve hakikat 
Bu eski bir manevradır. Türkler, 

Bulgaristan yunanlılara taarruz et
medikçe bulgarlarla kavga çı 'tarmak 
arzusunda asla değillerdir. Fakat bu 
masallarını bulgarlara yutturmak i
'in türklerle bulgarlar arasında ma
zide cereyan etrnit muhasamatın ha
tırasına ve Bulgaristan'da bir türk 
ekalliyeti mevcut bulunmasına güve
nen propagandacılar için bu hakika
t'in ne ehemiyeti var? 

İngiliz beyanatı bu kabil propa· 
gandaları susturmuş olmalıdır. Bu 
arada kıral Boriı ve muşavirleri mih
verin üç taraflı paktına iltihak tek
lifini kabul için hiç bir ıevk ve mü

sareat göstermemişlerdir. Bu mihver 
teklifi, cazip bir teklif değildir ve 
k~bulü, H.itler general Antoneskoyu 
bıraz te§vık ve teşcie layık gördüğü 
gün Bulgaristan'ın Dobruca'yı ru
menlere iadesine mani olacak bir 
garanti de teşkil etmemektedir." 

Bulgari•tan ve üçlü pakt 
Londr~ 28 a.a. - İngiliz hava ku

vetlerinin italyan donanmasına karşı 
kazandığı ve İngiliz hava kuvetleri
nin yardımı ile kıymetli yunan kıtaa
tının İtalyan mütecavize karşı ka
zandıkları muhtelif zaferlerin neti
celeri Macaristan, Romanya ve Slo
vakya'nın iltihak ettiği üçlü pakta 
Bula[ari8tan'uı ittirik etmek niye-

Parisin h ilerinde ve mezbahalarında 
poliı ne arcti kuvet end ' r imi tir. Bmıa 
ıebep vah m n y şlerın tekerrürilne 
manı olmaktır. 

Normand"y"n d er b'r kısmında da da
ha <ince old ı:u g b , Cae 'rla bir alman 
avcı tayyare i tarafınd n du urulen bk' 
ingıliz tayy recıs ın me a rı bütun bir 
hafta çiçeklerle ıuslenmiştir. 

S'nemalarda, in l ı hava kuvetlerinla 
Almanya'da yaptı' 1 rı tahrıbatı gösteren 
filmler alkış tufanı ile ve ''ba tan,, avaze
leri ile kar ılanm kt dır. 

Gayri me gul den len ara:r.ıde de ger&'in
lik artmakt ır. Geçe terde 1.yon'da Dorl
ot'nun bir taraftarı y hu le 'n aleyh'nde 
beyannameler da ıtmı"tır. Bu beyanname
ler ııu cu.."llle ' le b tiyordu : Yaşaaın Do
riot, yaşasın Petain, yaşaı n Hitler. Bö,... 
lece mareşalın adının H tlerle beraber &• 
tirılmesi ôyle bır lnf al uyandırmı~tır ki. 
beyanname yırtılmış ve dagıtan da fena 
halde hırpalanm ştır. 

Almanya Fransa' ya patater
verecek 

Berlin, 28 a.a. - D .N B. ajansının at
rendiğine ıı: re, Almanya, Fransız halkına 
bir mılyon kental patates verecektir. Şim
diye kadar Fransaya 60 000 kental ıon.d• 
rilmiştir. 

Adana'da Maarif işleri 

Adana; ( Hususi ) - Adana mer • 
kezinde bu yıl daha dokuz ilk okul • 
çılmıştır. Vilayet dahilinde 147 okul 
ve 356 ilk okul öğretmeni ve 21 623 ta
lebe vardır. 

Seyhan bölge• irıd .. ki ilk tedrisat 
müfettişleri teftişlerine başlamıştır. 

tinde olmad•ğı hakkındaki haberler• 
le ölçülebilir. 

B rad't son d ,. ce t ı iır edilen 
Türkiye'n"n sar •lm~ v ı h reketl 
bulgar dev e t a Berlin'e 
gitmemesi e se p o1ar k ,. 'sterile. 
bilecek ikıncı bir arnild ir. 

Bilinme~i 1~ ım olan m"'s•l• şudur: 
a~aba Beri in d • et yaptı da B ı!ga
rıstan mı b.ı d ve i k ul etmedi, 
yo~sa İta!) a'nın u a keri mağ 
lfibıyetten sonra B ı 1n'ın red 

c~vabı v~rmek i'ıtiınıli ka·ş•sında 
bır de dıplomatik muvaffakıyetsizli-
ğe uğrıyaca ınd" n k rkt ı •:.ı için Al
manya mı b5yle bır d wet ., ap n dı. 

Şimdi alınanlar n ik bir vaziyet 
karşısında bulunuyorlar. Cun'.J Yu

gosJavya'da ve Bulgaris tan'da gittik
çe artan bir mukavemet h k etini 
ve müdafaaya e!verı li, m · • ,·!iye 
elverişsiz olan bu mınt rn 1 da bir 
kıı harbi yapmanın arz ttı ı m 'şkü
latı hesaba katmağa mecbur bulunu• 
yorlar. 



-8-

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ TARiHi : 1888 

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

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı 

daki plfuıa göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 

1000 
500 
250 
100 

50 
40 
20 

Liralık 
Liralık 
Liralık 
Lira Irk 
Liralık 
Liralık 
Liralık 

4000 
2000 
1000 
4000 
5000 
4800 
3200 

Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, ı Birincikanun, 

1 Haziran tarihinde çekilecektir. 
1 Mart vf' 

OlKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene 
liradan aşağı dütmiyenlere ikramiye çıktığı 
% 20 f azlasiyle verilecektir. 

içinde 50 
takdirde 

~-------------------------' 
P., T. ve Telefon Umum Md. -------

Memur alınacak 

P.T.T. UmumI Mildürliığ!lnde.'l ı 

l - İdaremizde münhal maaşlı ve ile -

1 
derecede haiz olanlara Azam! (60J lira üc· 
ret verilecektir. 

3 - Taliplerin 9.12.940 pazartesi @n!l 
akşamına kadar evrakı mUsbltelerlyle 
birlikte muamelt'ıt mUdürlU@ne müraca -
at etmeler! lltuı olunur. (5233 ı 18206 

retli memuriyetlere lise mezunları mü11 - ---------------
baka ile alınacaktır. 

2 - Milsabakada muvarrak olanların i-
darenin teklif edeceti yerde memuriyet 
kabul etmeleri şarttır. 

3 - Müsabakada muvaffak olanlara 36~ 
.ayılı kant!n hiıkmüne gore (20) lira asil 
maaş veya (75) lira iicret verilecektir. 

4 - İsteklilerin 788 sayılı memurin ka
nununun dordüncil maddesindeki ıartlan 

haiz olmalan ve devlet memuriyetine ilk 
defa gireceklerin (30) yaııını ıeçmemiş 

olmaları llzımdır. 
5 - Mlisabakaya girmek lıtiyenler 

14/12/04-0 günü akııamına kadar dilekçe ve 
evrakı mlisbiteleriyle birlikte imtihanla· 
rın icra olunacağı P.T.T. merkez mlldiir • 
luklerine müracaat etmelidir. 

6 - Müsabaka lise mevcut olan P.T.T. 
merkez mudilrliıklerinde 19/12194-0 perıem
be glinii saat 9 da yapılacaktır. (8007) 

17987 

Memur alınacak 
P. T. T. Umumi Mildilrlüğ!inden ı 

1 - İdaremizde münhal maaşlı ve ile • 
retli memurıyetlere orta mektep mezunla· 
rı musabaka ile alınacaktır. 

2 - Müsabal<ada muvaffak olanlarm 
idarenin teklif edeceği yerde memuriyet 
kabul etmeleri şarttır. 

3 - Müsabakada muvaffak olanlara 
4656 ıayılı kanun hıikmüne gore 15 lira IS· 

il maae veya 60 lira iıcret verilecektir. 
4 - İsteklilerin 788 sayılı memurin ka· 

nununun dorduncii maddesindeki ıartları 
haiz olm !arı ve devlet memuriyetine ilk 
defa gireceklerin otuz yaşını goçmemiş ol
maları lazımdır. 

5 - Mu rıbakaya girmek lstlyenlerin 
20 12 940 gilnü akşamına kadar dilekçe 
ve evrakı musbitelerıyle birlikte imtihan
ların icra olunacağı P.T.T. merkez mlidür· 
luklerıne mliracaııt etmelıdir. 

6 - Hüsabaka her vılAyette P.T.T. mer. 
ke mududuklerinde 23 12 940 tarihine 
musad r pazartesi gunü saat 9 da yapıla 
caktır. (8008) 17988 

Daktilo alrnacak 
P T T. Umum! MüdUrlUgilnd n: 

ı - Ankıır da idare! merkeziye bUrola· 
c ı..,tır lmnk Uz re daktllograf alı 
tır 

2 Yapııac k yok! mad'l bu bilgiyi iyi 

ANKARA BELEDl'ı .11 

Satılık yer 
Ankara Belediyesinden: . 

1 - Mukaddem mahallesinde 884 ada 
81 parselde bulunan b ledlye malı 63,2:> 
metre murabbaı yol fazlaaı satılmak llzere 
on beş gUn mUddetle açık arttırmıya ı:ı· 

karılmıetır. 

2 - Muhammen bedeli 816 lira 25 ku. 
nıştur. 

8 - Teminat 23 lira 72 kuruııtur. 
• - Şartname ve krokisini görmek isti· 

yenlerin her gün encümen kalemine ve Is· 
teklllerin de 6.12.940 cuma gUnU saat 
10,30 dıı beldlye encümenine müracaatları. 

(1913) 17693 

Levhalar aatınlacak 
Ankara Belediyesinden: 
ı - Meydan. bulvar ve sokaklarla bina 

kapılanııa konacak levhaların asılması tııı 

on be§ gün müddetle ve kapalı zarf ueully
le eksiltmeye konulmugtur. 

2 - Muhammen bedeli (13104) Ura (00) 

kuruııtur. 

3 - Teminat 982 Ura 85 kurugtur. 
4 - İhalesi 13.12.940 cuma gllnU saat 

11 de yapılacatından ııartnnmesln1 görmek 
lstlyenlerln her gUn encUmen kalemine ve 
ısteklllerln de ihale günU olan 18.12.940 
cuma günü saat 10 a kadar usulü daire
sinde teklif mektuplarını beldlye encüme-
nine vermeleri. (8212) 18100 

Gişe saatleri 
Türkiye it Bankası A. Ş. 

den: 
2 / Kanunuevel / 1940 tarihin

den itibaren Merkez ve Yenişe -
hir Ajansımız gi§elerinin : 
Adi günlerde 9.30 - 12.-

13.30 - 15.30 

ve cumartesi 
günleri de 9.30 • 11.30 
kadar açık bulundurulacağını 
sayın müşterilerimize bildiririz. 

4756 

.ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!:. -----
-----------------

anga kömürü f İyatları 
Beledi ·e ReisHğinden . 

Mangal kömürünün menşelerinde fıyatlarının artm~sı. haseb~y.le 
bunların şehrimizdeki satış fiyatları 1/12/1940 pa·ar ~unü~de~ ı_tı -
baren muteber olmak üzere aşağıda yazılı tekilde tesbıt edılmıstır .: 

S yın halka ilan olunur. 
Toptan Perakendt 

Kuruş Kuruş 

-------------------------------: Man 1 kömürü 6 50 7 : 
: Beş yüz kiloya kadar perakende ve bu miktardan yukarısı toptan : 

: sayılır. -
: Kalburdan geçirildikten sonra tartılacaktır. (8235) 18208 _ 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

ULUS 

inhisarlar U. Müdürlüğü 

iskele yaptırılacak 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Keşif şartname ve planı muci

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

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

3 - Eksiltme 10. 12. 940 salı günü 
11aat 15 te İstanbul'da Kabataş'ta le· 
vazım ve mübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname sözü geçen levazım 
şubesi veznesinden, Ankara, İzmir 
baş müdürlüklerinden ve Tekirdağ 
müdürlüğünden (117) kuruşa alınabi
lir. 

5 - Münakasaya girecekler mühür
lü teklif mektuplarını kanuni vesaik
le yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu 
veya banka teminat mektubunu ve 
şartnamesinin F fıkrasında yazı h ve
saiki ihtiva edecek kapalı zarf nı 
ihale günü eksiltme saatinden bir sa
at eveline kadar me?k(ır komisyon 
başkanlığına makbuz mukabilinde ver· 
meleri Hizımdır 

(11063 7973) 18027 

Ankara ~.el Aa. Hukult Hilklmllğln· 
den. 

Ankara İç Ceb cı maran oz atolyes1 
sahibi Snfra.mbolulu Mustafa apnrtıma· 

nın la itap cı TUrttıstanlı Hnmıt oğlu Mev
l~ıı C nglz'e 

Kunııız F utrıın C ng!z tarafından aley
hinize nçılnn bo an na d v ıuın ıcra kı . 
im kt ol n du!'uşm ı eıraaındıı. 

2 .11.040 p rş rnbe DnU :ıat D da du· 
ruşmanız ıcra kılın c ınd ııı bahisle llA· 
n n davetiye t bllğ edılmlıı ve tnyln kılı
nliJl günde mahkem ye g 1 n d klnlz gibi 
rnus ddak bir v kil de g nd rmc-dlğlnl:ı: -
d n davııcının tal b ~l hakkınızd gıyap 

knı arı 1 ttf z v d ru nın 23.12 940 
PdZartl'sl g n 1 eııat 9 tal k n ve 15 gltn 
n.Udd ti ıırı.nına ve davcının ikame ede -
c ğl oahltl rın D 1 tlmnlarına ve kllçük 
N ealln!n n lfus hUvly t cUzdanınıo dava
cı tnrnfından llızumu ibrazına ve lııbu llli· 
nın ma.hk lrnrldor ınd ki llı\n levha
sına da llsak suretiyle llAnına ltarar veril· 
m ştlr. M :ı:kflr n ve snnttc Ankara 2.cl 
asliye hukuk mahkem ine gclm nlz veya
hut musaddalt b r v kil gönd rmenlz aksi 
tnkdlrd gıyabınızda mahli meye devam 
olun c ğı hukuk .ıeulü m ıhakcmcleri ka· 
nununun 101 el madd si mucibince gıyap 
kararı makamına kaim olmak Uzere usu· 
llln 142 el mnddeslM tevfikan lltın olunur. 

Gişe saatleri 
Türk Ticaret Bankası A. 

Ş. Ankara Şubesinden : 

2 / Birincik "nun / 1940 t i -
hinden itibaren bankamız gişele
rinin aşağıda gösterilen saatler
de açık bulupdurulacağını sayın 
müşteri !erimize bildiririz. 
Adi günlerde Saat 9.30 - 12.

Saat 13.30 - 15.30 
Cumartesi 
günleri Saat 9.30 · 11.30 

4757 

FAKÜLTELER 

Elbise münakasası 

Ankara Hukuk Fakültesinden : 
Hukuk Fakültesi talebesi için 160 -

180 takım elbise yaptınlac.a.ktır. 
Tahmini fiyatı 6300 lira muvakkat 

teminatı 472 lira 50 kuruştur. 
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 r.aat 
eveline kadar teklif zarfları ile Mek· 
tepler Muhasebeciliğine müracaatları. 
ildn olunur. (8179) 18160 

Matbaacılara 

An.lcera Hukuk Fakültesinden : 
Fakültece 150 forma kitap bastırıl -

ması açık eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmini fiyatı 3000 lira muvakkat 

teminatı 225 liradır, 
İsteklilerin nümune ve §Brtnamesini 

gfümek üzere her gün FakUlteye ve 
münakasa için 16. 12. 940 pazartesi gil· 
nU saat 15.30 da Mektepler Muhasebe-
ciliğine müracaatları. (8180) 18161 

Ankara Asliye Birinci Hukuk Mahke· 
mesinden : 

Ankara'nın Demirfırka mahallesi Yan
gın yerinde 7 No. lu hanede Mustafa oğlu 
Galip Düztürk'e : 

Ankara'nm Ycnnhayat mahallesi orta ao
kak 97 No. lu evde mukim Mustafa kızı 
karınız Emine Duzturk tarafından aley
hinize açılan boşanma davasının 21. 11. 940 
tarihli cel5CSinde bulunmadığını7.dan davi
cının talebiyle aleyhinizde gıyap kararı 
ittihaz edilmiş ve duruşma g{inU olarak 
da 5.12 910 perşembe gUnü eııat 9 tayin 
edilmiş ve bu gıyap kararının da Ankara
da çıkan Ulus ga .. etesiyle ve on gfuı müd
detle ilanen teblığine karar verildiğinden 
bermucibi karar mezkQr gtin ve muayyen 
saatte Ankara aallye birinci hu'kuk muha. 
kemesinde bulunmanız veya bir vekil bu
lundurmanız !uzumu; aksi takdirde H. U. 
M. K. 142, 401 - 405 maddelerine tevfikan 
gıyabınızda muhakemenıze devam oluna
cağı gıyap karan yerine kaim olmak üze
re ili.nen tebliğ olunur. 

(8232) 1&205 

..aııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. 

DEVLET ORMAN iŞLETMESi : : 
§Senelik kongreye dôvet§ 

lanm 
vakıflar idaresindeki komi yon!!. 
melerl lltuı olunur. (80 6) 

Satlhk köknar tomruğu E T" k M d M"'h d" 1 · E - ur a en u en ıs erı -
Şose inşası 

Bolu Villyctinden : 

: Cemiyetinden : § 
Devlet Orman İJietmesi Bolu § TUrk Maden Mnhendısıcrı cemı- = 

1 - Y enhıaha - Zonguldak 
O + 000 - 35 + 955 inci kilo 
ra&ı 23250 metre uzW1lugunda 

Revir Amirliğinden : 
1 - Bolu Karacasu deposunda iıtifte 

mevcut 810 ıdet muadili 543/238 M3 kök
nar tomru4u açık arttırma ile satılacak -
tır. 

2 - Tomrukların aynca bat kesme pay
lan mevcut ve kabukları aoyulmuı olup 
hacimce kabuk.alll orta kutur üzerinden he-
saplanmıştır. 

- -: yeti e.ııas nlzamnameelnin 18 inci : edilece'ktir. 
2 - Kapalı zarf u uliyle 78 59 

kuruş bedeli uzerinden cıtSıltme.ıre 

lan bu irtliaat 14. 12. 940 C\lllDOlrt 

sa.at 11.30 da vilayet d imi ene 

ihalesi yapılmak u ere 20 glin 
eksiltmeye çıkarılmıctır. 

3 - Eksiltme şartnamcsı m 
şartnamesi, metraş, etinirer ve r n 

name Bolu Nafıa miıdurlil ünd 
ruş bedel ile alınacaktır. 

_ maddesine tevfikan senelik kongre- -
:;: mlz 4.12.9•0 çaroa.mba gUnü ao.at 16 -: 
- da Zonguldakta Türk Milden MU- : 
:;: hendlslerl Cemiyeti salonunda akde- :;: 
: dlleceğlnden sayın cemiyet A.zalan- : 
: nın !6zU geçen gUn ve saatte kon· : 
: grede hazır bulunmaları ve imkAn : 
: olmadığı takdirde de Zonguldakta bu .. : 
: lunıın arkadll§la.rından birisine ve- : 
: kAlct verdiğine dair cemiyet rtynse- : 
: ttne bir ınektup göndermeleri lüzu- : 
_ mu lllı.n olunur. : -Türk Maden Milhcndlslert Cemiyeti 

4 - İstcklıler Tıcaret odası ve 
yet ves;ı ... ..:ıı r nı te'dif mcıktupları.ııa 
ccltlardır. Muvnkkat teminat 3,Sl 

3 - Tomruklara ait ıatış prtnamesi 
Ankara orman umum mildiirliiğ!inde, İs
tanbul, Ankara, Bolu çevirğe müdürlük • 
!erinde ve Bolu'da devlet orman iıletmeııi _ 
revir lmlrliğlnde görülebilir. -

: dır. (11335 8234) 18 
Ruzname: 
1 - AçılııJ - Ankara İkinci Noterliğine: 

4 - Tomrukların beher metre mikfibının : -
muhammen bedeli 11 lira 56 kuruştur. : 2 _ Kongre riya.set divanı seçimi 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat temi - : 3 _ Geçn de\·rcye alt muaıneııı.tın:; ASKERi F ABRIKALA 
natla 3/ 12 940 ıalı günü saat ıs de Bolu· - kongreye aı zı ve yıllık raporun : -------·-------! 
daki devlet İ$1etmesi revir amirliği bina • = o.rnnma.eı ve ldar he~etının ib- :: 700 Ton demir hurdası alın 
sına müracaatları. (11107 8051) 17~4 ;: rası _ Askeri fabrikalar umum miıdurlUg 

: • - y nı idare heyeti s ç mi = kez satın alma komisyonundan: 

Satılık köknar tomruğu 

Bob Devlet Orman f ı~elmeıi 
Revir Amir!iğin~en : 

1 - Bolu Karacasu deposunda istif· 
te mevcut 2692 adet muadili 1641-557 
metre mikabı köknar tomruğu açık 
artırma ile satılacaktır. 

_ 5 - Yrnl uevreye alt b ç n.n t'lD· : 3284 sayılı kanun mucıbince 700 t 
- zlml : mir hurdası m::ı.hreç istasyonlarında 
: 6 - ;:, ızamn'lf!ı t dlllı.tı - dahilinde teslim şartlyle beher t 

----
7 - Anlmr:ı'd ı b'lzı nrlt doelnrın :: artnamesinde :ı: h edildığl veçhile 1 

aldııtın b r ı r va trnzlllne dair : 150 kuru tan s tın alınacaktır. Şartn 
verdik! rl t ki fln n lızak resi : merkez satın alma komisyonundan P 

- 8 - Ar.m v d ı ki rln t tklkl _ olrk verilir. Tliplerin 10 12 l~O s.a 
- 9 - I{ ıp:ınış s~~ lcvı 4758 : nu akş mına kadar teklif edecekleri 

-
., 11111111111111U11111111111111r1111111 r hurdası kadar yuzde 7,5 ğu nisbctind 

minatlariyle birlikte eartnameyi knb 

DEVLET D~fı11RYOLLARf 

Muhtelif last:k malzemesi 
alınacak 

tiklcr'ne dair kayıt ve sarahatı havi 
tekliflerini merkez satın alma komlı 
n vermeleri. (7850) 17 2 - Tamrukların ayrıca baş kesme 

payları mevcut ve kabukları soyulmuş 
olup hacimce kabuksuz orta kutur U· 

zerinden hrsaplanmıştır 
3 - T'in•ruklar ait satış şartnemesi Devlet Dcmiryolları Sa. 

62000 kilo sığır eti alınacal 
Kırıkkale Askeri Fabrikalar Grup 

liırlu(:ü Satın Alma Komisyonun.dan : 
Al. Ko. Tahmin edılen bedeli 15500 lira 

Ankara orman umum müdür!Ugünde dan : 62000 kilo sığır eti Kırıkkale grup mü 
hi ü binasında müteşekkil satın ıılma 
misyonunca 9 12 940 pazartesi günü 
14 de kapalı zarfla ıhale edilecektir. E 
ddaten alınmayıp mayıs 941 sonuna k 
şartnarnesine gör~ alınacaktır. Şartn 

si kom'syondan parasız olarak verilir. 
liplerin muvakkat teminat mlkdan 
(1162) lira (50) kuruşu havi teki f m 
tuplarrnı mezkQr günde saat 13 e k 
komisyona vcrnıeleri ve kendılerlnin 

2490 No. lu kanunun 2 ve 3. cU madde 
rindeki vesalkle bırlikte mezkur g{in 
saatte komisyona müracaatları. 17971 

ve İstanbul, Ankara, Bolu çevirg .. ı:rü- l\Iuhammen bedeli aşağıda gosteril
dürlüklerinde ve Bolu'cla devlet or- miş olan 47 kalem muhtelif lastik 
man işletmesi revir amirliğinde görü- malıemenin, taahhüdiınu iıa cdeınıycn 
lebilir. müteahhit nam ve hesabına alınması 

4 - Tomrukların muhammen bedeli içın 4. 11. 1940 ve 14. ıı. 940 tarihle-
11 lira 56 kuruştur. rinde yapılan açık eksiltmelere talip 

5 - İst.ekliler yüzde 7,5 muvakk~t çıkmadıbından bu iş 10. 12. 940 tarihi
pev akçesıyle 4. 12. 940 çarşamba gu· ne masadif sah günü saat ıs te pazar
nü sa~t 15 te Bolu'daki revir amir1if.i· ı hga konmuştur. 
ne müracaatları. 1077) 18030 Bu işe girme'< istiyenlerin aynı gün 

•• ~ muayyen saate kadar kanunun tayin 
Satıllk koknar tomrugu ettiği vesikaları hamilen Ankara'da 

idare binası içinde toplanan merkez 9 

Devlet 
Bolu 

Orman İ$'e:mesi 
Revir AmirliGinden : 

1- Bolu - Karacasu deposunda is· 
tifte mevcut 2309 adet muadili 1312 -
951 M3. köknar tomrukları açık art -
tırma ile satılacaktır. 

2- Tomrukların ayrıca baş kesme 

payları mevcut ve kabukları soyut -
muş olup hacim kabuksuz orta kutur 
üzerinden hesaplanmıştır. 

3- Tomruklara ait satış şartname,;i 
Ankara orman umum müdürlilğündP. 
ve İstanbul, Ankara, Bolu çevirge mü· 
dürlüğüklerinde ve Bolu'da devlet or
man i~letmesi revir amirliğinde görü 
le bilir. 

4- Tomrukların muhammen bedeli 
11 lira 56 kuruştur. 

5- İsteklilerin% 7,5 muvakkat P"Y 
akçesi ile 6. 12. 940 cuma günil saat 15 
de Bolu'daki revir !mirliğine mlirıı. -
caatları. (11187 /8143) 18119 

Ankara ikinci Noterliğine : 
Ankara sigorta §lrketl lle Anadolu A· 

nonlm Türk sigorta eirketlnln mukavele
leri mucibince halz olduğumuz umum! ıı· 
centellk eıfatiyle bankamızın Ankarada 
Sanayi caddesinde Konfor Ap .• nuklnı ve 
bankamızın eski ıılgorta servlıl memur
larından Eeat Sarp ile noterllğlnlzden mu
aaddak 6 kA.nıınuııanı 1940 tarlhlf ve (276) 
numaralı mukavelename mucibince mu
maileyh yangın ve nakliye ve kaza ve ha
yat branolarında acentellttmlze iş tedari
ki için prodüktör tayin edllmi~U. 

Mukavelenamem\zdekl ahklim ve ıera· 
it dairesinde prodüktörlllk vazltellfnl de
ruhte eden mumaileyh Esat Sarp tahrlrt 
muvafakatimiz olmadıkı:a aynlmamağı 

kabul ettlfl şubemizden haber ve maıfuna
tımız olmaksızın iki ayı mütecaviz bir za
mandanberl gaybubet etmek suretiyle mu· 
kavele hükümlerine muhalefet etmiş oldu
tundan bankamızın haiz olduğu bir taraf
lı te11lh hakkını istimale mecburiyet haınl 
olmuııtur. 

Binaenaleyh bankamızla kendisi ara
s.nda münaklt 6 kA.nunusanı 1940 tarihli 
ve (275) numaralı mezk~r mukavelename
nln feshedllmlı olduğunu ve yedinde mev· 
cut ve bankaya iadesi eden bflcllmle 
evrak ve dcfatlrinl nihayet bir hafta zar· 
tında iade etmeııı lllzumunu ihbar zımnın· 
da lııbu thbnrnamemlzln yukarıda göete· 
rlfen ikanıetgft.hında, bulunmadığı surette 
usulcn 110.n tarikiyle, kendisine tebliğini 

rica ederiz. 
Dairemize ikinci gellıı tarihi: 

26 T. sanı 1940 

uncu komisyon reisliğine müracaatla
rı lazımdır. 

Şartnameler Ankara'da malzeme da· 
iresinde görülebilir. 

Muhammen bedeli 
Lira 

Ecnebi malı olduğu 
takdirde 18265 

Muhtelif sebze alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür! 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Sebzenin Auımt Beher Yek 

Cinsi 
Patlıcan 

Taze faıulya 
Kabak 

kilosu 
K. 

12 
Lr 

494 

Yerli malı olduğu 
takdirde 35046 Domates 

(7940) 18031 Lahna 

Kilo 
4120 
4120 
4120 
2437 
2300 
2300 
2300 
2300 
2300 
2300 

12 
8 
8 
8 
8 
2 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

ViLAYETLER 

Jandarma karakol binaları 
yaptırılacak 

Hatay Nafıa Mud!lrlüğUndeıı: 
1 - Vl!Ayet dnhlllnde SUveydlye, Fa· 

tikli, Şenköy, Sıçanlı, Gü?.elce, Çengen, 
Erzin ve Sarıkaya köylerinde yapılacak 

jandarma karakol bina! ıırının ( 24000) li
ra bedeli keşifli aksamının ınııaatı kapıılı 

zarf usullyle ekefltmeye konulmuştur. 
2 - l!:kıılltme 18.12.940 çarşamba gUnU 

saat 16 da Autakya nafıa mlldUrlllJtU oda· 
ıında müteııekkll komisyonda yapılacak
tır. 

8 - tetıyenler husıısı şartname ile pro
je ve evrakı ke~flyeyl 120 kuruıı bedel 
mukablllnde satın ıılablllrler. 

4 - Muvakkat temınııt 1800 liradır. 
ô - Taliplerin ihaleden en az Uç gUn e· 

vel bu tşe benzer inşaatı başardıklarına 

dair evrakı müııbitelerlyle birlikte vllliye. 
te müracaat ederek alacakları ehıtyet ve· 
slkasını, 2490 sayılı kanuna uygun olarak 
hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ve 
bunlarla birlikte teminat mektup veya 
makbuzlarını ve ticaret odası veslkn11ını ı. 
hale günü 13at 16 e kadar komisyon rtya. 
setine makbuz mukablllnde vereceklerdir. 
Postatla olan gecikmeler kabul edilmez. 

(8014) 18063 

Un alınacak 
Bolu Orman Koruma Talimgft.h Tabunı 

Satın Alma Komisyonundan: 
Orman koruma alay ihtiyacı ıı:ın ır.a 

yııı 1941 ııonıına kııdar beş aylık birlnct 
nevi fabrika unu kapalı zart usullyle klın· 
yahanece tahJlle tAbi olmak şartlyle 71000 
kilo un satın alınacağındaıı 2190 sayılı 
kanunun yedinci maddesi mucibince illin 
olunur. ( 11185/8080 ı 

Mlkdarı 71000 kilo, muhammrn bedeli 
17 kuruş, muvakkat teminat mlkdnrı 90~ 

lira 2~ kuruş, tutan mlkdan 12070 lira, 
lhnlenln nevi kapalı zart, ihalenin tarihi 
10.12.!140, gllnü salı, saati 14 te, mahalli 
Bolu asker! kışlası. 18068 

Satılık arazi 
Kırklareli Vakıflar Memurlugundan: 
Muhammen bedell 123Mi5 lira llf' kuruıı 

cinsi: Longoz ve Karplçe ormanları ve a· 
razısı, mevkll: Demirköy İğnı:ada nahiye· 
el civarı. 

Pırasa 

Ispanak 
Semiz otu 
Kamebahar 
Kereviz 
Havuç 700 

ıs 

ıs 

ıs 

10 
345 00 

70 00 

Asker ihtiyacı için muhtelif yerle 
teslim edilmek ııartiyle yukarda yazılı 

kalem taze sebze 1940 mali senesi ma 
gayesine kadar verilmek ıizere açık eksil 
me suretiyle mübayaa edilecektir. 

Eksiltme 10/12 940 salı gUnü saat 14 t 
A!keri Fabrikalar Umum MüdurlUğii me 
kez ıatın alma komisyonunda yapılacak 
tır. Şartname parıı~ızdır. Muvakkat temi 
natı (24'ı) lira (68) kuruııtur. Talipleri 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin 
deki vesaikle komisyoncu olmadıklanna v1 
bu işle alakadar tliccardan olduklanna da 
ir ticaret odıısı vesikasiyle mezkiir gün v 
uatte komisyona müracaatları. 17979 

İyi tekerle ıi ve ar ba 

demircisi ahnac k 
Askeri fabrikalar umum müdürlUğiindent 
Ankarada çalıştınlnıak llzere iyi teker

lekçi ve araba demircisi alınacaktır. 
Askerliğini yapmış olmak şarttır. 
İsteklilerin marangoz fabrikası ınüdür-

lUğllne müracııatııın. (8127) 18106 

Birinci !!nıf 

tenekeci ahnacak 
Asker! Fabrikalar Umum MUdürlUğtııı-

den: 
Kırıkkalede çalıştınlmak lizere birinci 

unıf tenekeci alınacaktır. 
Askerligin yapmış olmak şarttır. 
lsteklılerin Ankarada bulunanların u -

mum mudurluğc, İstanbuldakılerınin Zey
tinburnu silah tamirhane i ve fzmirde bu· 
lunanların da hmir Hal apunar sll.üı fab
rikası mlidıirlıiklerine muracaatları 

(7999) 18107 

250.000 k;Jo ekmek 
p;sirttirilecektir 

Dairede ııaklı aslına mutabık olan bu Hudut V" sair evsafları 29 phrça tapu Askeri Fabrikalar Kırıl kııl Grup Mü-
nUeha talep üzerine Sanayi caddesinde senedinde muharrer bulunan yukarıda dUrlUğil Satın Alma Komleyomlnd'.ln: 
Konfor apartımanında Esat Sarp'a tebliğ cins ve mevki ve muha nmen bcdelf yazı· Tahmin edil n bed il ı. 000 ı ı ı o olan 
olunur. 

26 T. aanl 11140 
4759 

Zayi - Dlvrik nUfuı idaresinden aldı

ğım nüfus tezkeresini, El1zıt 25 inci alay
dan alıp Divrilt askerlik tubeıine kıydet
tlrdiiim askerlikten terhiı tezkeremi ve 
ilki adet yol parası makbuzunu kaybettifl}
Yenilerini alacağımdan eskilerinin hükmü 
yoktur. 

Mehmet otlu 327 doğumlu 
47GO Mahmut Yıldıran 

h orman ve arazının muhacirlere tevzi e· 250000 kılo ekmek piş·rıilme i i Kırıkhle 
dilen 963 dekarı hariç olmak üzrre peıln ~rup miıdurluı;u b na ında mute ekkıl sa· 
bedelle mülkiyeti satılığa çıkarılmış ve tın alma komisyonunca 12 12 1940 perşem-
22 11.940 tarihinden ıtıbaren blr ay mUd· be günü saat 14 te aç k ek ıltmc ıle ıhale 
detle ve kapalı zart usultyle arttırmıya edilecektir. Pişirilen ekmekler defaten a· 
konulmuıstur. lınmayıp eartnamesine gore alınacaktır. 

A - İhale gUnü 23 12.940 pazartesi 118· Taliplerin muvakkat teminat miktarı olan 
at 15 te yapılacaktır. (375) lirayı havi 2490 No. lu kanunun 2 ve 

B - Şartnııme 618 kuru' mukablllndP 3, mad ~elerindeki vesaıkle bırliktc meı -
vakıflar idaresinden alınır. kQr gun ve saatte komisvona müracaat. 

D - .Muvakkat teminat (7<127 ı lira ları. 

(78) kuruıtur. İsteklilerin 2490 No. lu Şartn rn sı parasız olarak komi y ndan 
kanun mevzuatı mucibince teklif mektup- verilir. (8083) 18110 
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29/11/1940 

Ankara Lv. Amirliti Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç aıkert 

KITAAT iLANLARI 

lntaat münakuası 
Diyarbakır Sa. Al. Ko. Ra. : 
1 - Diyarbakır Ko. Sa. Al. Ko. ca yap

tırılacak olan garaj ve iki pavyon ın,uı 
111 30. ıı. 940 cumartesi sUDU eaat 11 de 
kapaıı zartla ekllltmeye konmuıtur. 

2 - Keolf bedelt 101161 lira 61 kurul 
olup muvakkat teminatı 6808 lira 8 kuruf· 
tur. 

S - Şartname Te projeler Ko. da gör11-
lebııır. İstlyenlere 60:\0 kurut mukabilinde 
lÖnderillr. 

' - Taliplerin bu işin ehli olduklarına 
dair kanunt ves1kalar1yle teklif mektupla
rını ekllltme ıaatınden bir saat evellne 
kadıır Ko. na teslim etmeleri lazımdır. 

{7788) 17716 

Nahut alınacak 
Edirne Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - 86 ton nohut kapalı zarfla satın a
hnacakur. İhalesi 11.12.940 çareamba ~
nu saat 15 te Edirne eski m~lrlyet dalre
ıtnde ııatın atma Ko. da yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutan 20640 lira ve te -
lntnab 1548 liradır. İsteklilerin ıözü ge • 
ten gUnde ihale ıaatlnden bir eaat evet 
teklif mektuplarını Ko. na vermıı otmala-
h l!zımdır. (7920) 17899 

Sabun alınacak 
Niğde Sa. Al. Ko. Re. : 
Ctnsl : Sabun. Klloeu : 2ı600, Y. bedeli: 

11880 lira, Uk temınau • 891 lira, GUn ıa
atı : 6. 12. 940 saat 16, İhale ıekll : kapalı 
&art, İhcıle yeri : Niğde Sa. Al. Ko. Rs. 

1 - hteklller ıartnameyl her gUn Ko. 
btnuında okuyab111rler. 

2 - Taliplerin ihale eaatlnden bir saat 
•vel teklif mektuplanm ve ilk temlnatıa
t'ını Niğde Sa. Al. Ko. na vermeleri. 

(7961) 17932 

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

00000 kilo lahana, 114000 kilo pırasa, 7600 
kilo havucun kapalı zarf usulü ile ihalesi 
0/121940 pazartesi gilnU saat 15 de yapı • 
lacakur. Muhammen tutarı 29220 liradır. 

İlk teminatı 2192 liradır. Şartnamesi 
Ko. dadır. hteklilerln ilk teminat mektup 
\'eya makbuzlan ile ihale saatinden bir 
ıaat eveline kadar teklif mektuplan ile be
raber Hadımköy Sa. Al. Ko. na müracaat-
ları. (7963) 17935 

Sığır eti alınacak 
Hadımköy Sa. Al. Ko. Rı. den 
Askeri ihtiyaç için 250000 kilo ıığır eti

nin kapalr zarf usulli ile ihalesi 9/12/940 
Pazartesi ğünü ııaat 12 de yapılacaktır. 

Muahmmen tut11rı 75000 liradır. 

İlk teminatı 5625 liradır. Şartnamesi 
ko. dadır. İsteklilerin ilk teminat mektup 
Veya mak-buzlan ile ihale aaatlnden bir sa
at evetine kadar teklif mektuplan ile Sa. 
Al. Ko. na müracaatları. (7954) 17936 

Arpa veya yulaf alınacak 
Bornova Sa. Al. Ko. Ra. den·~---~ 

l - 7UJ:rı;=r .. ~'fT!lı: ~fn'Jı:apalı zarfla 
eksiltmeye konulan 7011'8 kilo arpa ve 
:Yahut yulafa istekli çıkmadığından bir ay 
zarfında pazarlığa konularak 6.12.940 cu· 
ma gUnU ıaat 10 da ekelltme.sl yapılacak
tır. 

2 - Arpanın muhammen bedell 415157' 11-
!'a 62 Kr. yulafın 62:S84 lira 10 kuruıtur. 

Arpanın ilk teminatı 8418 lira yulafın 
8679 lira oartnameyt görmek l8tlyenler 
her gUn ııı saatlerinde göreblllrler. 

8 - Eksiltmeye gireceklerin 2905 aa -
yılı kanunun 2 ve S.cn maddelerindeki 
belgelerle birlikte ııaat 9 a kadar tekllt 
mektuplarını Bornova Sa. Al. Ko. na Ter· 
ınelert. (7986) 17949 

Sığır eti alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Ra. den: 
ı - Askert ihtiyaç için 842:\0 kilo ke

allrnlıı Bığır eti kapalı zart usuıu ile ek
•lltmeye konmuııtur. 

2 - Eksiltme 7.12.940 cumartesi gUnU 
nat 11 de İzmlrde kııılada Lv. A. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

8 - Tahmin edilen 2ı063 liradır. 

' - Teminatı muvakkat• &kçeeı 11560 
liradır. 

l5 - Şartn:ımesl Ko. da görUlUr. 
6 - İsteklilerin ticaret od~ında kayıt

lı olduklarına dair vesika göstermek mec
buriyetindedirler. 

1 - Eksiltmeye ıııtırA.k edecekleı kanu
n! veslkalcırı ve teminat tekllt mektupla
rını ihale ııııattnden en az bir ıaat evet 
vermııı bulunmaları. , 7989) 17951 

Kuru ot alınacak 
Borno·•a Sıı. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Aakert ihtiyaç için kapah zarfla 
ekalltmeye konulan 464143 kilo kuru ota 
istekli çıkmadığından bir ay zarfında pa
r.arlığa konularak 6.ı2.940 cuma gUnU 
ıııat 10.30 da ekelltmesl yapılacaktır. 

2 - Kuru otun muhammen bedeli 26768 
Ura 88 kuruıı olup ilk teminatı 2008 lira -
dır. 

a - Şarinıımeyl g15rmek 4stıyenler her 
giln tıı eıuıtıerlnde göreblllrler. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanuni ve
ılkalarlyle saat 0,80 kadar teklif mektup
larını Bornova Sa. Al. Ko. n& vermeleri. 

(7980) 17960 

Benzin alıancak 
İstanbul Sa. Al. Ko. Rı. : 
ı - AskerI ihtiyaç için 3, 12. 940 1aat 

17 de pazarlıkla 20.000 liralı'k benzin sa
tın alınacaktır. 
Şartnamesi her gün Ko. da görülür. İs

teklilerin belli giln ve saatte kati teminat
Jarlyle birlikte Fındıklıda komutanlık Sa. 
Al. Ko. na gelmeleri. (8222) 18195 

Kundura alınacak 
Kayseri Sa. Al. Ko. Rs. : 
1 - 12.333 s;ift kundura pazarlrkla alı

nacaktır. Muhammen bedeli 111.000 lira
dır. Teminatı 16.500 liradır. 

i - li ...... kunduralar toptan bir müte
ahhide ihale edileceği gibi yan yarıya ve 
daha fazla par5alara da ayrılmak ilzere 

ULUS 

muhtelif müteahhitlere de ihale edilebi
lir. 

a - Pazarlığı 6. 12. 940 günü saat 16 da 
yapılacaktır. Şartnamesi her gün İstan

bul, Ankara Lv. lmirlikleri ve Kayseri, 
Konya Ereglisi, Adana Aa. Sa. Al. Ko. da 
görlllebilir. 

4 - Talip olanların belli ciln ve 1aatte 
kanun! Tealk •e temlnatlariyle komi .. 
yona mUraeaatlan. (8223) 18196 

Soğan ve yağ alınacak 
Edirne Sa. Al. Ko. Ra. : 
Aıı-tıdı cins Te miktan yaralı madde-

ler pazarlıkla Edime eski miltiriyet dai
resinde Sa. Al. Ko. da eksiltmeye kıoa

muıtur. 

Evsaf ve ıartnameleri her rün komis
)'Onda görlilUr. 

lateklilerin söz.il geçen &ihıde müraca
atlan. 

Cinsi : K. Sofan, miktarı kilo : 105.600, 
M. tutan : 10.560 Lr., Teminatı : 1.584 
Lr., giln eaat : 20. 12. 940. 

Cinai : Sadeyağı, miktarı kilo : 21.600, 
Mi tutan : 34.560 Lr., Teminatı : 5.184 
Lr., rün 1aat : 20. 12. 940. 

Cinsi : Sadeyağı, miktarı k:ilo : 18.000, 
M. tutan : 28.800 Lr., Teminatı : 4.520 
Lr., rün ıaat : 20. 12. 940. 

(8Z24) 

Arpa alınacak 
Bey)ıcoz Sa. Al. · Ko. Ra. den: 

18197 

1 - 210 ton arpa •.12.940 çarıamba 
gUnU aaat 15 te Beykozda Aı. Sa. Al. Ko. 
da pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İlk temlDRtı 1700 liradır. 
S - Evsaf ve ııeralt her gUn mezkür 

komisyonda öğrenlllr. (8225) 18ı98 

Bulgur alrnacak 
Manisa Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - llUl.940 cuma gUnU saat 10 da iha
lesi yapılmak Uzere kapalı zarf usulU ile 
eksiltmeye konulan 600000 kilo bulgur is
tekli çıkmadığından 2490 ıayılı K. nun 
40 cı maddesine tevtlkan yeniden kapalı 
zarf usullyle ekelltmeye konularak 16.12. 
940 pazartuı gUnU saat 11 de ihalesi ya -
p lacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 109MO liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 672:S liradır. 
4. - İsteklilerin ıartnameılnl görmek 

llzcre her gün ve eksUtme:ı-1 ~ma eaatın
den en az bir ıaat evellne kadar teklif 
mektuplarlyle ve 2490 ıayılı K. nun 2, 3 
maddelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
Manisa Sa. Al. Ko. na mUracaatıan. 

(8226) ı8199 

Kuru ot alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rı. : 
1 - 750 ton K. ot 2. 12. 940 pazartesi 

rünU eaat 14 de pazarlıklı alınacaktır. 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

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

1 - Esklııehlr hava okuluna Uç erkek 
daktUo alınacaktır. 

2 - Aııa.ğıdııki vasıtları haiz olanların 
1.12.940 tarihine kadar Eskişehir hava o
kulu komutanlığına dilekçe ve vesaik ile 
müracaat etmeleri. 

A) TUrk olmak ve ecnebi kadınlarla ev
ll olmamak 

B) Medenl haklarından mahrumiyet ce-
zaslyle mahktlm veya devlet için muzır 
teııkllMlara mensup olmamak 

C) İyi ahlA.k eshabından olmak, haysl -
yet ve namusu muhil fiillerle ve alelıtıA.k 
ağır hapla veya o derece cezayı mll.stelzlm 
bir fiil ile mahktlm olmamak, 

O) Sıht ahvali vazife görmeğe mll.salt 
olmak (Raporla) 

E) Daktilo kursu görmüş olmak (ecne
bi dilleri bilenler tercih olunur). 

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

noterlikçe musaddak taahbUt senedi ver-
mek. 

3 - Bu evsafı haiz lııteklllerln tmtıhan
ları 2.12.940 tarihinde hava okulunda ya
pılacak ve kendilerine gösterecekleri ikti
dara göre (60. ı::O) Ucret verilecektir. 

(8071) ı8060 

Elbiselik bez alınacak 
M. M. Vekileti Hava Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Pahalı görülen 20.000 metre iş el -

biselik bez tekrar pazarlık suretiyle satın 
alınacaktır. Muhammen bc<lcli 18.000 lira 
olup kati teminat mikdarı 2700 liradır. Pa. 
zarlığı 2.12.940 pazartesi gUnU saat 10 
da hava satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. İdari eartname evsaf ve nlimunesi 
her giln öğleden sonra komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin muayyen gün ve saatte 
kati teminat ve kanuni belgeleriyle birlik
te komisyonda bulunmnları. (8070) 18062 

ln;aat yaptırılacak 
M. M . Vekt\letl Hava Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Muaycyn günde talibi zuhur etmi
yen bir erbat yatakhanesinin noksan işleri 
müteah.'1it nam ve hesabma pazarlık sure
tiyle tamamlattırılacaktır. Muhammen be
deli 10334 lıra 6 kuruş olup kati teminat 
mikadı 1551 liradır. Pazarlığı 4/ 12/940 çar
uamba gUnU saat 11 de Hava Sn. Al. komls 
yonunda yapılacaktır. Fennt, idari şartna. 
me ve sair evrak her gün öğleden sonra 52 
kuruş mukabilinde komisyondan alınabilir. 
İsteklilerin muayyen glin ve saatte kati te
minat ve kanuni belgeleriyle birlikte ko
misyonda bulunmaları. (8122) · 18103 

2 - Beher kilosu 6 kuruı 50 santimden Gaz deposu yaptırılacak 
43750 lira olup katt teminatı 7313 lira 50 :M. :M. Vek!\letı Hava Sa. Al. Ko. dan: 

kuruıtur. ı - Muayyen günde talibi zuhur etmi-
3 - Taliplerin Çanaldcale Sa. Al. Ko. na yen bir gaz deposu pazarlık suretiyle yap. 

müracaatları. (8227> 18ZOO tırılacaktır. Muhammen bedeli 7884 lira 66 

Araba koşumu alınacak kuruıı olup kati teminat miktarı 1183 llra-
lzmir Sa. Al. Ko. Rs. : dır. Pazarlığı 5/12/940 pereembe günü ıa-
1 - Birlikler ihtiyacı için taahhUdünü at 10 da hava satın alma komisyonunda ya

ifa edemlyen müteahhit nam ve hesabına pılacaktır. İdari ve fenni şartnamesi, kroki 
pazarlıkla aatm alınacak 500 takım çift at- ve keşif ber gün öğleden sonra 44 kuru~ 
lı nakliye arabaın koşumuna aiinünde talip ..mukabilinde komlsyondan_almRbillı: -1.ı. 
mrn11cırıır...,. n .,..., 1".lflr-:21. 'IZ. 9'fO pasar-- -ıeklllet'fn'"'muayyen gi1n ve saatte -kad~te-

tcsi ıünlinde ıaat 14 de İzmir Kışlada İz- mlnat ve kanuni belgeleriyle birlikte ko 
mir Lv. A. Sa. At. Ko. da yapılacaktır. misyonda buluıunaları. (8123) 18104 

A. LEVAZIM AMtRUGI 

Pırasa alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sn. Al. Ko. dan: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 5 

kuru§ olan 35000 kilo pırua ııçık eksilt
meye konmuııtur. Eksiltmesi 4.12.940 çar
ııamba gUnU saat 14,80 dadır. İlk teminatı 
131 lira 25 kunııı olup evsaf ve ııartnamesl 
Ko. da görUIUr. 

Taliplerin muayyen vakitte Ankara 
Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunmalan. 

(7809) 17790 

Zeytin alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 30 

kuruş olan (35 ton) zeytin kapalı zarfla 
ekııiltmeye konmuştur. 

Eksiltmesi 4/12/ 9-'0 s;arşamba günü sa
at 14 dedir. İlk teminatı 782,5 lira olup 
evsaf ve şartnamesi Ko. da görülür. 

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

Ispanak alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen fiya

tı 8 kuruş olan 80000 kilo ıspanak kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. 
İlk teminatı 480 lira olup evsaf ve şart

namesi komisyonda görülür. 
2 - Eksiltme 6112/ 940 cuma ci.inu ı;aat 

15 de yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin ihale saatin,1.:P l' ir sa. 
at evci kapalı zarfları ile Anknr .. Lv. A 
Sa. Al. Ko. na müracaatları. (7924) 17903 

Ampul alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa Al Kn dnn· 
Cins ve mlkdarları nşatıda yazılı 7 

ko.lem ampul pazarlıkla satın alınacaktır 
Taliplerin yllzde Ui temlnatı arlyle birlikte 
2.12.940 pazartcııl gUnU Ankara Lv A. Sa. 
Al. Ko. da bultınmnlnrı ı 7929) 

Adet Mıım 

50 150 
50 10( 
50 3:'i 
rıo 60 
50 40 
50 25 
15 15 
15 ıo 

li907 

Buğday alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen fi -

yatı 8 kuruş olan 2400 ton sert veya yumu
şak buğday pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı her gün Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - 10 tondan asağı olmamak şartiyle 

ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 
4 - 2400 ton is;ln kati teminatı mikda · 

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

17997 

Krnnrzr mercimek almacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 21 

kuruıı olnn 60 t on kırmızı mercimeğin ka-2 - Tahmin edilen tutan 40.000 lira. 
3 - Teminatı muvaldtate akçesi 3.000 

liradn". 

Palaska alınacak 
M . M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan: 

• palı zartla talibi çıkmadığından bir ay 
mUddetıe pazarlıkla satın alınacaktır. 

4 - Şarıtname11i Ko. da görülür. 
5 - 1tte1dilerin ticaret od11ında k:ayrt

lı olduklarına dair vesika göstermek mec
buriyetindedirler. 

6 - Pazarlıta iıtirik edecekler kanuni 
veıikalan ve teminat muvakökatelerl ile 
birlikte ihale 11atlnden evel Ko. na mü-
racaatları. (&Z28) 1&201 

Saman alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rı. den: 

1 - 600 ton ıaman 2.12.940 pazartesi 
~nU ıaat ıo,so da pazarlıkla ııatın alına
caktır. 

2 - Beher kilosu ' kuruıtan 20000 lira 
olup katı teminatı 8000 liradır. Taliplerin 
Çanakkale SL Al. Ko. na mUracaatları. 

(8229) 18202 

Yulaf vesaire alınacak 
Çatalca Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 500 palaska aatın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 700 lira olup katı teminat 
mlkdarı lM liradır. İhalesi 3011.940 cu-
martesl gUnU sae.t 10 da hava satın alma 
komlayonunda yapılacaktır. NUmuneal ko· 
misyonda görUleblllr. İsteklilerin muay
yen gtln°vesaatte katı teminat ve kanunl 
belgeleriyle birlikte komisyonda bulunma-
ları. (8206) 18188 

BAŞVEKALET 

Matbaacılara 
Baıvekilet fıtatistik Umum Müdürlüğü 

Eksiltme ve İhale Komisyonu.ıdan : 
1 - Açık pazarlıkla eksiltme ve ihale· 

si yapılacak olan 30 forma tahmin olunan 
ıanayi istatistiğinden 700 nGsha ve 30 
forma tahmin olunan adliye istatistiğinden 
1500 nüsha ve 45 forma tahmin olunan be
lediyeler istatlsti&inden de 800 nüsha bas
tırılacaktır. 

Pazarlığı 18.12.940 çaroamba gllnU sa
at 14 tedlr. Kati teminatı 4520 lira olup 
evsaf ve şartnamesi komisyonda görUIUr. 
Taliplerin muayyen vakitte Ankara Lv. A . 
Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (8092} 18019 

Bir beygir satılacak 
Ankııra Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
Demir kır bir beygir satılıktır. Pazar

lığı 6.12.940 cııma günU saat 11 dedir. Ta
liplerin Ankara ı.v. A. Sa. Al. Ko. na mU-
racaatıarı. (8155) 18129 

Masa ve sandalye yaptırılacak 
Ankara Ly. Amirliği Sa. Al. Ko. dan : 
Cins ve mikdarı aşağıda yazılı iki ka 

lem masa ve aandnlya pazarlıkla ııatın alı
nacaktır. Pazarlıfı 9/12/940 saat 15 dedir. 
Taliplerin '7a 15 teminatları ile birlikte 
Ankara Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

Resim ve ebadı ve evsafı Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. da görülebilir. 
Adet Cinsi 

19 Portatif masa. 
60 Portatif sandalya (8184) 18164 

MefruJat münakasası 

Bulgur alrnacak 
Ankara Lv. Amirliği SL Al. Ko. dan: 

l - Pazarlıkla t5 ton bulgur sabn alı
nacaktır. 

2 - Muhammen fiyatı 15 kuruııtur. Pa
zarlığı 2.12.940 eaat 15 tedir. 

8 - Taliplerin % 15 temln&tlarlyle bir· 
ilkte Ko. na mUracaatları. {8185) ısısı 

Kuru fasulye alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Pazarlıkla 45 ton kuru fasulye a -
lınacaktır. 

. 
2 - Muhammen !!yatı 22 kuruıtur. Pa

zarlığı 2.12.940 saat H,30 dadır. 
3 - Taliplerin muayyen zamanda % 15 

teminatlarlyle birlikte Ko. na müracaat -
131. (81861 18182 

Mercimek alınacak 
An :ara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan 
1 - Pazarlı1cla 15 ton mercimek satm 

alınacaktır. 

2 - Muhammen fiyatı 21 kuruştur. Pa
zarlığı 2. 12. 940 saat ıs tedir. 

3 - Taliplerin yüzde 15 teminatlariyle 
b ' rlikte Ko. na müracaatları. 

(8196) 18184 

Makarna alınacak 
Ankara Lv. Amirligi Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Pazarlıkla 15 ton makama alına-

caktır. 

2 · Muhammen fiyatı 30 kuruştur. 
Pazarlığı 2. 12. 940 saat 11 dedir. 
3 - T alipler in muayyen zaman.da y\iz

de 15 teminatlariyle An:tara Lv. A. Sa. 
Al. Ko. na müraca atları. (8197) 18185 

7 Kalem mutabiye alınacak 
Ankar Lv. Amırliğl Sa. Al. Ko. dan: 

ı A~ntıdn cın~ ve mlkdarları yazılı 7 
kalem mt.tablyenln p:.uarlığı 2.12.9•0 saat 
15 t Ankar a Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. 

2 - .Muh!lmmen bedeli 70050 liradır. 

Tcmincıtı 10507 lira 50 kuruııtur. Her ka
lem ayrı a)TJ taliplere ihale edileceği gibi 
bu mlkdarlardan noks~n teklifler de ka • 
bul olunur. Şnrtnllm" \ e nUmuneıl Ko da 
gfüllltlr. (Sl99J 1~186 

Cinsi Ml'kdarı 

Çul 10000 
Belleme 2000 
Kolan 10000 
Yular M sap 8500 
Yem torbası 10000 
rrgan 4500 
Glbre 10000 

Muhtelif eşya alrnacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
Aşatıda cins ve miktarları yazılı eşya 

pazarlrkla satın alınacaktır. 
Pazarlığı 4. 12. 940 saat 15 tedir. 
Taliplerin yüzde 15 teminatlariyle bir

likte Ankara Lv. A. Sn. Al. Ko. na mlira-
caatları. 
Adet Cinsi 

3 
30 
12 
15 

7 
3 

31 

Portatif yazı makinesi Reminıton 
Sıtbaylara mi.irck<kepli dolma kalemi 
Portatif koltuk 
Elektrik cep feneri 
Kilitli evrak ç:ıntası 

Portatif }"Ctnek takmu 
Gaz ocağı 

ao Deve boynu lçlrtolu.k 

33 Radyom Jimbalarma ihtiyat şl,e 

50 Gemici fenerleri için ihtiyat fite 
100 M.Gcmici fenerleri için ihtiyat fitil 
25 Gaz sobası 
20 
16 

1 

Bakır sefertası 

Termus yemek kabı 
Mum k&ğıtlı teksir makinesi 

(8201) 18187 

Satılık kömür 
Ankara Lv. Amirliği ~a. Al. Ko. dan: 
Amirlik emrinde mevcut takriben 2.000 

kilo kadar yanmı$ komür topdan pazarlık
la satılacaktır. 

Taliplerin 3. 12. 940 saat 12 de Anka
ra Lv. A. Sa. Al. Ko. na milracaatları. 

(8?18) 18191 

Sandrk yaptırılacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
Yalnız tahtası ciheti askeriyeden ve

rilmek §:ırtıyle mlkdarı ve ebadı qağıda 
yazılı 600 sandık yaptırılacaktır. 

Pazarlığı 5.12.940 ftaat 14 tedir. 
Taliplerin Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na 

mllrncaatları. (8219) 18192 
Adet Ebadı 

200 80 x 50 x 3!S 
200 
100 
100 

70 X40XSO 
60XS5 X SO 
90 X45X30 

1 - Aııağıda cins ve mlkdarlarlyle katı 
teminatları yazılı olan Uç kalem leşe mad
deleri M:. fıkrasına tevfikan pazarlıkla aa
tın alınacaktır. İllteklllerln belU gtln ve 
aaatten bir ıaat evellne kadar katl tem1-
natlarlyle Çatalca Sa. Al. Ko. na mUraca
atlan. 

Cinsi yulaf mikdan 300000 beher kilo
su 7,fiO M . tutarı 22500 katı teminatı 3375, 
ıaman 600000 4, 24000 3600, ot 450000 
~. fiO 24700 8700 ihale günU 5.12.940 sa
at 14 - 6.12.940 11, 6.12.940 1' 

2 - 16 sayfalık beher forması için 45 
ıer lira fiyat tahmin olunmuştur. % 7,5 
hesabiyle beher kitap için muvakkat te
minat vesikası verilmesi llzrındır. İhale 

1940 ıenesi birincikinun aYinın 2 nci pa
zarteııi günü saat 15 de Umul!\ müdürlilk 
binasında toplanacak olan komlıyonda ya
pılacaktır. Nümuneler dairede görülUr. 
Şartname komisyon kl~pliğindcn iııtene-

Benzin ve gaz alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
Aııağıda cins ve miktarları ya.zıh 6 ita- DOküm halinde 500 kilo benzin ile 700 

lem mefruşat pazarlıkla satın alınacaktır. kilo ga~ağı pazarlıkla satm alınacaktır. 
Pazarlığı 9. 12. 940 ııaat 15 tedlr. Taliple- Pazarlığı 4. 12. 940 saat 15 tedir. 
rln yüzde 15 tcmlnatlarlyle birlikte An- Taliplerin yüzde 15 temlnatlariyle lblr-

(8230) 18203 bilir. (7701) 17733 
kara Lv. A. Sa. Al. Ko. no. mUraca.atıarı. ıikte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na müra-

NUmuneler Cebeci askeri hastanesinde caatları. (8220) 18193 

ASKERLiK iŞLERi 

337 doğumlulara 
Ankara Yabancı Aıı. Ş. Rs. den 

ANKARA V ALILICI 

T amiral yaptırılacak 
Ankara Valilllinden : 
Huıust idare Yenieehlr tahakkuk ve tah

görUleblllr. 
Adet Cinsi 
70 
20 

1 

Tabura hastanedeki numunesi gibi 
Tahta lıkemle Amlrllkteki numunesi 
gibi 
Mu11runba yemek masası hastanede
ki numunesi gibi 1 - 2. kAnun. 940 tarihinde askerlik ka

nununun 2. inci maddesine göre askerlik 
çaitna girecek -bulunan 337 D. lularm ilk 
yoklamaları bu tarihten itibaren yapılaca
eından bu doıumlu her mükellefin yok -
lam11ını yaptırabilmesi için nUfus hüviyet 
cüzdanına llizum vardır. 

Hüviyet cilzdanı bulunmıyanlarm yok
lamaları yapılmıyacağından nüfus cUzdanı 
olmıyanlarm ıimdiden tedarik etmeleri. 

2 - Yoklama günleri ayrıca illn edile-

8 

s 

Tahta kanepe hastanedeki numunesi 
gibi 
Adi dolap hastanedeki 
gibi 

numunesi 

Adi masa hastanedeki numunesi gl-
(8183) 18165 

sil ıubeleri binasında yapılacak muham -
men bedeli 669 liradan ibaret tamirat 
2/121940 pazartesi günü ıaat 15,30 da vi -
liyet daimi encümeninde ihale edilmek Ü· 

zere açık eksiltmeye konulmuştur. Talip
lerin mezkur (ün ve saatte 50 lira 18 ku- bl. 
ru~luk teminat makbuzlariyle birlikte vl • 
liyet daimi encümenine, sartname ve kesif 
evrakını görmek ietiyenlerin de keza daimi 
encümen kalemine müracaatları ilin olu-

Mefru§at münakasası 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan 
Cins ve mikdarlıırı a~ağıda yazılı 8 ka

lem mefruşat pazarlrkla satm alınacaktır. cektir. (8159) 18132 nur. (7837) 178ı4 

Buğday, arpa ve bulgur ah nacak 
Niğde Sa. Al. Ko. Rs. den 
Cinai Kil041u M. beıreli İlk teminau 
Buğday 600 ton 51000 L. 3825 L. 
Arpa 750 ton 48750 L. 3431 L. 
Bulgur 1035 ton 175950 L. 10047 L. 

İhale ıekli İhale yeri 
Pazarlık Niğde Sa. Al. Ko. Re. 

Günü 
3. 12. 940 
3. 12. 940 
3. 12. 940 

Saati 
14 
14 
14 

1 - Yukarıda cina ve miktarı yazılı buğday, arpa ve bulgur muhtelif istasYonlarda 
teıelim ıartiyle pazarlrkla satm alınacaktır. 

2 - Taliple-rln puarlı:k gün ve Hatinde kanunt ve&alk n temlnatlariyle Ko. na 
mUracaatlan. 

a - lstelıliler pııtnameyi her ıtın Jto. binasında o'laqab!Hrler. (799Z) 17954 

Pazarlığı 9/ 12/ 940 saat 15 dedir. 
Taliplerin '7a 1 S teminatları ile birlik

te Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na müraca -
atlarL 

Nümuneler Cebeci askeri hastanesinde 
görlilUr. (8200) 18175 
Adet Cinsi 

18 Gardrop hastanedeki nümunesi gibi 
2 Ceviz orta masa 

10 Komodin 
2 Paravana 
1 Kiltüphane 
6 Portmanto 
3 Ceviz eitara tablası 
2 Camlı dolap 

.. n .. ,, 

.. .. .. " ,. .. 
,. ,, 
,. ,, 

Gaz yağı alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
1000 kilo döküm halinde gazyağı pazar

lıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı 4. 1"2. 940 uat 15 tedir. 
Taliplerin yüzde 15 teminatlariyle bir

likte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na mllra
ca:ıtları. (8221) 18194 

D. HAVA YOLLARI 

Meydan plankoteıi yaptınlacak 
Devlet Hava Yolları Umum Mildürlü -

fünden : 
1 - Afyon'da yeniden tes!ı edilecek taY

yare meydanının kapalı zarf usu!iyle plan 
kotesi yaptırılacaktır. 

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

3 - İhale 5/12/940 per15embe günll 1&at 

11 de Ankara'da Devlet Hava Yolları mey. 
danında kli.in umum müdlirlük binuınd• 
toplanacak komiııyonca icra edilecektir. 

5 - Bu İ$e ait evrak her gün Ankara • 
da umum müdülrük binasındaki alım 1atrm 
komisyonundan bedelsiz temin edilebilir. 

6 - Taliplerin muayyen gün ve saatten 
bir saat evci teklif mektuplarını alım n
tım komisyonu reisliğine tevdi etmeleri 
ve postada vukuı gelecek gecikmelerin na
zara almmıyaeafı ilin olunv. (7941) 171)15 

- ., 
MILLl MÜDAFAA VEKALETİ 

Platin kapsül rtılacak 
M . M. Veltlleti S • Al K<>. dan : 

Beher gramı"B t"hmin edile'! fiyatı 400 
kunıı olan uç parç1d11n ibaret ve 448 gram 
32 santigram ağırlıtında platin kapsül ve 
kroze açık arttırma ~ı:retiyle ve peşin para 
ile 30/ikiııcite:ırin/940 cumartesi ıünü sa
at 11 de Ankara'da M. M. V. satın alm11 
Ko. dıı. satılacaktır. İsteklilerin plitinleri 
görmek için her gÜn mesai saati dahilin.. 
de umum sıhiye deposuna ve arttırmaya 
girmek için arttırma gün ve ıaatinde 26!1 
liralık teminatları ile b irlikte M. M. V, 
aatın alma Ko. da bulunmaları. (7669) 

17698 

Ziraat memuru alınacak 
M . M. vekaleti Eskhehir Hasırca çift.o 

li{:inde 150 lira ücretli ziraat memurluğu 
münhaldir. Yüksek ziraat tahsili görmüı 

olanlar aruından, 10/12/940 tarihli salı 
günü Ankarada yapılacak müsabaka imtiha
nı ile b irisi tayin edilecektir. Talip olan
ların şahadetname, ııhat raporu. hüsnülıal 
ilağıdı ve fili ukerlik vazifelerini ifa et
tiklerini gösterir vesalkle M. M. vcklletl 
veteriner ı,. dairesi riyaııctinc müracaat 
etmeleri. (8112) 18102 

Gazyağı alınacak 
M. M. VckA.letınden: 

1 - 10 ton gaz yağı pazarlıkla &atın a
lmaeaktır. Muhammen bedeli 2340 lira o
lup kati teminat miktarı 351 liradır. Pa
zarlığı 2112194-0 pazartesi gilnti saat 11 de 
hava saın alma komisyonunda yapılacaktır. 
İdari ve fenni Gartnamesl her gün öğleden 
sonra komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
muayyen gün ve saatte kati teminat ve ka· 
nuni belgeleriyle birlikte komisyonda bu· 
lunmaları. (8125) ı8t05 

Çadır bezi alınacak 
M. M. VekQ.letl Sa. Al. l{o. dan: 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

(125) yi.lz yirmi beş kuruı olan 100.000 
metre mahrutt çadır bezi pazarlıkla müna
kasaya konmustur. Mahrut! çadır bezleri 
için 20.000 metreden aşağı olmamak şar
tiyle tekliflerde kabul edilebilir. İhalesi 
2/121940 pazartrsi günü ııaat on birdedir. 
Katt teminatı (15.000) liradır. Evsaf ve 
şartnamesi 625 kuruı; mukabilinde M. M. 
V. satın alma komisyonun.dan alın:ıbilir. 

İsteklilerin kanunun emrettiği belgelerle 
ihale saatında komisyona gelmeleri. 

(6066) 18109 

Telefon ve direk alınacak 
M. M. VekSleti Sa. Al. Ko. dan : 

Beheri ne tahmin edilen fiyatı: 20 lira 
olan ıs adet 4 metre boyunda telefon di • 
refi ile, beheri ne tahmin edilen fiyatı: 40 
lira olan ıs a.det sahra telefonu pazarlık
la satın alınacaktır. Pazarlığı: 3/12/040 
ulı glinU ıaat 10 dadır. Katr teminat: di
rek için 54, telefon için 90 lira olup Ha
teler lı:omiıyonda cörlilür. TaUplerin moa
ayycn vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da bu-
lunmaları. (8139) 18115 

12 kalem malzeme alınacak 
M. M. Velrlleti Sa. Al. Ko. dan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 465 lira 

olan 12 kalem malzeme pazarlıkla satın a
lmacaktır. Pazarlığı: 3/121940 aab cüntl 
aaa.t 11 dedir. Katt teminatı: 70 lira olup 
listesi komisyonda görillilr. Taliplerin mu
ayyen vakitte M.M.V. Sa. Al. Ko. da bu • 
lunmaları. (8140) 18116 

11 kalem malzeme alınacak 
M. M. Velı:lleti Sa. Al. Ko. dan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 905 lira 

olan 11 kalem malzeme pazarlıkla 1atm 
alınacaktır. Paurlığı: S/12/940 salı güntl 
saat 10.30 dadır. Katt teminatı: 13-4 lira o
lup listesi komisyonda görlilür. Taliplerin 
muayyen vakitte .M. M. V. SL Al. Ko. da 
bulunmaları. (8141) 18117 

Tamirat yaptrnlacak 
M. M. Veklleti Sa. Al. Ko. dan r 
Keşif bedeli 180 lira olan tamirat pazar. 

tıkla yaptırılacaktır. Pazarlığı: 3/ 12/ 940 
salı günü ııaat 14 dedir. Kati teminatı: 27 
lira olup keşfi komisYonda görüllir. Talip. 
lerln muayyen vakitte M.M.V. Sa. Al. Ko. 
da bulunmaları. (8167) 18157 

Matbaacılara 
M. M. Vekileti Sa. Al. Ko. dan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı yirmi bin 

lira olan ve mevcut şartnamesinde cins ve 
miktarları yazılı hedef kliğıtlan ve saire 
5 blrlnclkAnun 940 perııembe gUnU eaat 15 
te Ankara'da M. M. V. Satın alma Ko. da 
pazarlıkla ihale edileceğiden isteklilerin 
üs; bin liralık kati teminatlariyle birlikte 
pa..zarlrk giln ve saatinde mezkur Ko. da 
bulunmaları. Liste ve ıartmımc bedelsiz 
olarak her rün adı geçen Ko. da görülür. 

(8169) 18169 

Ziraat memur ualınacak 
M. M. VekAletı Veteriner İaleri Dnlre-

1!1 Rlyaaetlnden: 
:M. M. VektıleU Esklııehlr Hasırca çl!t

ll!fnde 150 lira Ucretll ziraat memurluğu 
mtinhaldlr. YUksek Ziraat tahslH görmU, 
olanlar arasından 10.:2.940 tarihli sah gU
nU Ankarada yapılacak mUsabaka imtiha
nı ile birisi tayin edilecektir. Olanların 

§ahadetname, sıhat raporu, hUsnUhal kAğı
dı ve flit ukerllk vazifelerini ifa ettikle
rini gösterir vesalkle M. M. Ve'kAleU vete
riner ıı dairesi riyasetine mUracaat etme-
leri. (819) 18183 

Satılık 2 beygir 
M. M. Vektıletl Sa. Al. Ko. dsn: 
İki beygir satılıktır. Pazarlığı 6.12.940 

cuma.rte.ııl gUnU saat 10 dadır. Beygirler 
her gün harp okulu sUvart grupunda gö -
rUIUr. Taliplerin muayyen vakitte M:. M. 
V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (8211) 

18189 

Parça kağıt satışı 
Mlle1Beeemlzde birikmiş olan matbaacı

lara da yarar muhtelif boyda parça halin
de kAıtt 2. 12. 940 güntı saat onda atık 
artırma ile utılacaktJr. Taliplerin o gi1n 
idaremize mUracaaUarı llAn olunur. 

Vl.Vi Müessaıeel 



-·-

:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:-. -- -- -§ Sivas • Erzurum demiryolu tahvilleri ~ ---------
--Maliye Vekôleti ve Türkiye Cümhuri- ----1 

§ yet Merkez Bankasından : ---- -:= 28/5 ve 15-12-1934 tarih ve 2463/2614 numaralı kanun • := 
:= lar mucibince ihracına selihiyet verilen ve geliri tamamen := 
:= Sivaa Erzurum demiryolunun inıasma tahsis olunan o/cı7 =: 
:= gelirli Sivas • Elzunım istikraz mm 20 senede itfası meşrut := = 5,5 milyon liralık yedinci tertibinin kayıt muamelesi s.12. = 
5 1940 akşamı nihayet bulmak üzere 20-11-1940 sabahından := 
§ itibaren ba,lamışhr -
:E Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira § 
:E itibari kıymette birlik ve 25 Jik olarak iki kupüre ayrılmış. := 
=~ -- -= Bu tahviller umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan = e daire ve müesseselerce, vilayet hususi idareleri ve belediye- = 
S: lerce yapılacak müzayede ve münakasa ve mukavelelerde =: 
S: teminat olarak ve hazinece ıatılmış ve satılacak olan milli 
E emlak bedellerinin tediyesinde başabaş kabul olunacakları = 
:E gibi gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de tahvillerin ta- := 
5 mamen itfasına kadar her türlü vergi ve resimden muaf bu. := 
:E lunacaklardır. --5 Tahvillerin ihraç fiyatı %95 olarak tesbit edilmiştir. ya- = = ni 20 liralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık tahvil he · = - -:= deli de 475 liradır. =: 
E: Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez, Türkiye = := Cümhuriyeti Ziraat, Türkiye iş, Emlak ve Eytam, Halk. := := Türk Ticaret, Belediyeler Bankaları ile Sümer, Eti Banklar = 
E: tarafından icra edilmektedir. Diğer bankalar vasıtasiyle de = = tahvil alımı temin olunabilir. = - -:= Sermaye ve taaarruflarmı en emin ve en çok gelir getiren := 
E: sahalarda işletmek isteyenlere keyfiyet ilin ve 15 günlük =: 
E: 1tııkripaiyon müddeti zarfında bankalara müracaatlarını := 
E: kendi menfaatleri iktiza11ndan bulunduğu itaret olunur. =: = 4592 = 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırırııırıııııııııııııııııııııı~ 

Satılık oyuncaklar 
Ankara GUmrük :MUdUrlUğUnden: 
Cim ve mlkdar ve evııafı aıağlda ~sterilen oyuncakların 9.12.940 tarihine mU • 

Hdlf pazarteat sünU ıaat 10 da açık artb nna ne Htı111 takarrUr etmlotir. Müzaye
deye ııttrt.k arzuııun~ bulunanlann muayyen ıaatte Akköprüde cümrük binasında 
mUteoekktl aatııı komfııyonuna mUracaaUan. (7997) 

Kap adedi Nevi Marka No. Siklet! Kıymeti Clnıl 

1 ıandık 

' aandık 

kilo Gr. llra kr. 
J 92'17-8 (113 :soo rlydlrilmlıı bebek oyun

cak 
( 89 900 &1Ydlr1lml11 bebek oyun

cak 
( 10 100 SO. 00 oyuncak 
( 1' :SOO oyuncak 

J 92'113-1& 1!5oi 600 aalr mevat ile mUret
tep bebek ipek elblııell 

75 :500 Bebek 
10 ~ •28 00 makineli oyuncak 

18019 2 soo makineli oyuncak 

.aıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ - -
~ STENO KURSU DAKTİLO KURSU ~ - ----------------------

6 
ıncı devreıılne llkkAnunun ilk 
haftasında bqtıyacaktır. (2) 

ayda diploma verilir. 77 
lncl dev:reıılnl de % 50 tenzı-: 
!Atla açtı. (BİR) ayda dlplo-§ 
ma verilir. Tahsil aranmıı.ı.. --

DİKKAT: Her fkl lcursa aynı zamanda kaydolunanlarta evelce yalnız : 
daktilo kursumuzdan diploma alanl&ra STENO ücretinden 7o 10 tenzilt.Lt : 
yapılır. _ 

Memurlar Kooperatifi karıııı Bırınc1 Noterll~n tahliye ettiği daire! -
: mahsusa. Telefon: 3714 4722 : -~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

Ankara Birinci Sulh Hukuk HAklmll
flnden: 

Dahiliye VcktUctl matbuat umum mU
dUrltiğ'(l mutemedi Avni Keremoğluna: 

TUrklye CUmhurlyetl Zira.at Bankası 
vekili avukat Tevfik Çlper tarafından 

aleyhinize açılan 245 lira alacak davası • 
nın yapılmakta olan duruşma sırasında 

adresinizin meçhul1yetlnc binaen tebligat 
yapılamadığından fllınen tebligat yapılmııı 

ve bu defa da geni' usulUn 141 tncı mad -
desi mucibince ve 20 gUn mUddetıe 110.nr.n 
gıyap ko.ran gllndcrilmeslne karar vrrll
mlş ve duru~ma da ı .12 940 çarşamba 

gUnU saat 10 a bırakılmııı olduğundan 

yevmi me:zkQrda mahkemede bizzat hazır 
bulunmadığınız veya bir vekil gllnderme
dlğlnlz takdirde muhakemenize gıyaben 

bakılacağı tebliğ makamına kalm olmak 
Ozcre llAn olunur. 4744 

Hususi, umumi fayton ve binek at arabası 

sahiplerinin nazara dikkatine 
Ankara Belediyesinden : 

GörUlen lüzum üzerine hususi, umumi Fayton ve binek at araba

larında kullanılmakta olan numara plakaları yeni yaptırılan plaka· 

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

diyemize müracaatla plakalarını değiştirmeleri. Değiştirmiyenler 

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

ucus 

NAFIA VEKALETi 

1 O adet tokmak makinesi 
alınacak 

Nafıa Vekaletinden: 
5. 12. 1940 perşembe günü saat 15 te 

Ankara'da Nafıa Vekaleti binası 
içinde malzeme müdürlüğü odasın
da toplanan malzeme eksiltme ko· 
misyonunda 24000 lira muhammen 
bedeli 10 adet tokmak makinasının 
kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapı
lacaktır. Müstamel makinalar içinde 
teklifte bulunulahilir. Eksiltme şart
namesi ve teferrüatı bedelsiz olarak 
malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 1800 liradır. 
İsteklilerin teklif· mektuplarını 

muvakkat teminat ve şartnamesinde 
yazılı vesaik ile birlikte aynı gün sa
at 14 e kadar mezkur komisyona mak 
buz mukabilinde vermeleri Hizımdır. 

(7794) 17823 

MARMARA ÜSSÜBAHRI K. 

Sığıreti alınacak 
Marmara Üssübahri K. Satın Alma 

Komisyonundan : 
l - Askeri ihtiyaç için eksiltme

ve konulan 109500 kilo sığıretinin 
kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 10 I. 
Kanun 1940 salı günü saat 15 te İzmit
te Tersane kapısındaki komisyon bi
nasında yapılacaktır. 

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

3 - Şartnamesi l 70 kuruş mukabi
linde komisyonumuzdan alınabili. 

4 - İsteklilerin bu işle alakadar ol· 
<luklarına dair ticaret vesikalarını ve 
vukarıda miktarı yazılı ilk teminatla
riyle birlikte kanunun tarifatı veçhile 
tanzim edecekleri teklif mektuplarını 
muayyen gün ve saatten tam bir saat 
evetine kadar komisyon başkanlığına 
vermeleri. (1107618000) 18028 

.liri 111111ilil1111111111111111111111111 L --- Yeni telefon numaralan -------- -Sümerbank Umum Müdür- : -_ üğünden : -- -: Bankamız telefon santral : 
: numaralarının 1 Birincikanun 
: 1940 tarihinden itibaren aşa· : 
: ğıdaki numaralarla değiştirile- E 
: ceği ilan olunur. E 

Eski Yeni : 
= Numaralar Numaralar : 
::-----------
---

3437 
3438 
3439 

3492 
3493 
3494 -
3495 = 
3496 : 

---

-.,,,,,,,,,,,,, •••• 1111111111111111111111,. 

ZIRAA T VEKALETi 

Kuru ot alınacak 
Etlikte Veteriner Bakteriyoloji ve Se

roloji M üessessi Direktôrlügünden : 
1 - Muessesenin ıerom hayvanatı için 

40.000 ila 50.000 kilo kuru ot açık eksiltme. 
ye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 3.0 O lira-
dır. 

~ - Muvakkat teminatı Z25 lira olup 
banka mektubu veya veı.ne makbuzu, ha· 
zine tahvili teminat olarak alınır. Tahvil
lerin de hazineye teslimi şarttır. 

4 - İhalesi 16. 12. 940 Pi\Zartcsi rünü 
saat 15 tedir. Şartnamesi müessese direk
tordlüı:unden betlelsiz olarak verilir. 

5 - 2490 sayılı kanunda yazılı şartları 

haiz olan isteklilerin muayyen olan giın 

ve saatte Ziraat vekaleti muhasebe mü
dürlüğünde toplanacak olan utın alma 
komisyonuna miıracaatlan. 

(8166) 18178 

ULUS 21. inci yıl. No. 6940 

imtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Jmumi Neşriyatı İdare eden 
Yazı İşleri Müdüril 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese MUdlirtl : Naıılt ULUC 

ULUS Basımevi ANKARA 
.) 

Ankara İkinci Sulh Hu'kuk Hlkimliğin
dcil : 

Maliye veklileti Emliki Milliye müdür
lüğünde tetkik memuru tlhan Feraizci 
oğluna : 

Bankalar caddesinde Ahmet Enver Gür
zurna bakkaliyC6i tarafından aleyhıniu 

açılan bakkaliye bedelinden 91 lira 80 ku
nışluk alacak davasının yapılmakta olan 
duruşması urasında .ıamınıza çıkarılan 

davetiye üzerine ikametgiihınızın mcçhu
liymine mebni davetiye ve dava arzuhalı
nın ilanen tebliğine karar verilmiş duruş
ma 16. 12. 940 saat 14 de talık edilmiştir. 

M ezkılr tarihte mahkemeye gelmeniz ak
si takdirde gıynben duruşmıya devam o
lunacağı !uzumu davetiye ve dava arzu
halı yerine kaim olmak uzere ilanen teb-
liğ olunur. 4754 

Ankara Asliye İkinci Hukuk Mahkeme
sinden : 

Etimesgut devlet Hava yolları kiitib" 
Ali Yılmaz'a : 
Davacı karınız Hacer Yılmaz vekili a

vukat Saffet Nezihi Roltikbaşı tarafından 
aleyhinize açılan boşanma davasında : 
bir ay zarfında mÜ!$terek hayata avdetini
zi mutazammın usulu dairesinde yapılan 

ihtar ilamının tebliği tarihinden itibaren 
bir ayı mütecaviz r:aman ıeçtigi halde 
müoıterek hayata avdet etmemi olduğu

nuzdan ihtar bu suretle semeresiz kalmış 
Jı.ulunduğunılan boşanmanıza ve ma<:arifi 
n•uhakeıme ve avukatlık ücretinin uhdeni
ze tahmiline ve ikametgahınızın meçhul 
olması hasebiyle ilanen tebligat icrasına 

karar verilmesini isteme~i üzerine 10 gün 
.zarfında dava arımhalına cevap vermek 
Üzere Ankara'da Ulus ve Trabıon'da vilii
vet ga:-.eteleriyle ilanen 15 gün mti ldetle 
llAnen ve mahkeme divanhanesinde de 
taliki suretiyle tebliğine ve duru<>ma giı

nü olarak d:\ 27. 12. 940 perşembe saat 
9 a bittayin karar verilmİ$ olduğ-undan 

10 gün zarfında cevap vermek ve tayin 
edilen günde de mahkemede ha7.ır bulun
manız veya tarafınt7.dan bir vekili ı•u

saddak göndennenh:, akı;i takdirde mah
kemenin gıyabe-n cereyan edece~i ill\nen 
tebliğ olunur. 4752 

.:!11111111111111111111 SAN TA llllllllllllllllllll! 
:: =Herkes, bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet kolay ve müessir bir """ 

:=müstahzardır. 3 

BA SAK 3 

: SOLUCANLARINA 1 
---

- ~ :=ıc trşr gayet tesırlid i r . Barsak solucanlarının büyüklerde ve kiiçüklerde ıebep $ 
=olacağı tehlikeler gôz onune alınarak solucan hastalıklarında bunu kullanma,. = 
:=ıarr faydalıdır. 3 
=Hekimlerimıze ve hnlkımıza tnvsiye edilen bu milstahzar her ecıanede bu- :::1 = unur l<ntusu 25 kuruştur 6297 = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Öksürenlere KATRAN HAKKI EKRE 

FOSFARSOL 
1 

En birinci 

kuvet ve iştiha şurubudur Kan, 

' Her eczahanede bulunur. 

.:!llllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. -- -------·= ---

Senelik umumi kongreye davet ~ 
Türk Yüksek Mühendi5leri Birliğinden : 
1 / Birincikanun / 1940 tarihine müsadif pazar günil &a• 

at onda Y enişehirde Atatürk Bulvarındaki dairemizde se--

-----------_ nelik umumi kongre"Il;'J' yapılacaktır. Sayın izamızm tet • := = riflcri rica olunur. (8182) 18180 = - -
-=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi=' 

Emlôk ve Eytam Bankasından 
PE$1N PARA VE AÇIK ARTTIRMA iLE 6. 12. 1940 CUMA GÜNÜ SATILACAK EMLAK ı 

Esas No. Mevkii ve Nevi · Ada Parsel 
1198 Aşağı Ayrancıda harap 

bağ 1617 26 
1228 Keçiören Danişment mev-

kiinde tarla · 1889 S 
1229 .. .. .. .. 1899 9 

1230 .. .. .. .. 1889 3 

1231 .. .. .. .. 1889 4 

Mesahası Kıymeti 

3240-

6365 
2663 

13824 

59537 

4860-. 

318-
133-

691-

1191-

Tem. İZAHAT 
İsmail Tokdoğan ve Dişçi Daniyal 

972- bağlan yanındadır. 
Mehmet Ali Ödyakın bağının şarkın-

63,60 da ve lskenderin bağının garbindedir. 
26,60 Osman ve Muzafferin evlerinin ile • 

risindedir. 
138,20 Mehmet Ali Ödyakın ahırının ileri • 

sinde kayalığın altındadır. 
238,20 !skenderin ve M. Alinin ahırının kar· 

ısındaki yamaçtadır. 
Etlik asfaltı üzerinde Silvan kışlası-

Danişment, Çölkesen, nın biraz ilerisindeki yarmanın so • 
Arsa 1893 3 402 402- 80,40 nundadır. 

1232 

PESiN PARA VE AÇIK ARTTJRMA lLE 10. 12. 1940 GÜNÜ SATILACAK EMLAK: 

1233 Etlik. Kızılçukur mev
kiinde tarla 

1234 .. .. .. .. 
1235 .. .. .. .. 
1236 Etlik Aşağı Ayvalıda 

tarla 
1237 Etlik Kızılçukur mev

kiinde tarla 
1238 Danisment mevkiinde 

bağ · 

1768 67 
1768 68 

1768 66 

1759 4 

1768 51 

1891 5 

1780 
4802 

20990 

3650 

6225 

6273 

71-
192-

630-

365-

249-

627-

14,20 
38,40 

126--

73-

49,80 

125,40 

Üzerinde Sıhiye deposunda Osman 
Şenerin bostanı ile 55 taj No. lu evi 
vardır. 
67 parselin önünde ve tel örgünün ya
nında kuvulu tarla, 
67 parselin üstünde ve telörgüniln 
vanındadır. 
Şaban Tek'in 67 taj No. lu evinin ce
nubundadır. 
Yol üzerinde ve Hayati'nin işgalin -
dedir. 
Osrııan ve İskender bağları arasın • 
dadır. 

1239 Danismcnt mevkiinde 
Kalaba köyü üstünde 
boş arazi 1892 13 7869 1574- 314,80 Kalaha kövtinün üstiindeki sırttadır. 

1- Yukarıda mevkileri ve mesahaları yazılı emlak peşin para ve açık arttırma ile satılıktır. Dellaliye milı
teriye aittir. 

2- Arttırmıya iştirak edecekler içinde. mühür kullananların mühürlerini Noterden tasdik ettirmeleri ve mU
ayede sırasında verilen bedel mukad !er kıymeti geçtiği takdirde, taliplerin depozitolarını nisbet dairesinde 
tezyit eylemeleri lazımdır. 

3- İhale, yukarıda gösterildiği ü.,ere. birinci kısım için 6. 12. 1940 cuma günü saat on dörtte ve ikinci kı
sım için 10. 12. 1940 salı günü saat onclörtte Bankamız Satıs Komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin o gün depo-
zito akçesi, hüviyet cüzdanı ve iki vesika fotografı ile EmHik Servisine müracaatları. (8075) 18004 

YENİ Sinemada 
BugUn bu gece 

BALALAYKA 
Oynıyanlar: Nelson Eddy 

tıona Maasey 

Seanslar: H,30 - 16,30 - 18,30-

gece 21 de 

HALK Sinemasında Sus Sinemasında 
Bugün Bu Gece BugUn bu gece 

Pompei' nin son günleri 
TUrkçc s6zlU 

Tayyare postası 
Oynıyanlar: Marla Kordl\ Oynıyanlar: 

Vlctor Varconl Gary Grant - Jean Artur. 
Seanslar : 13.30 • 16.30 - 18.30 

Gece 21 de 
Saat 1215 de Ucuz matine 

HERKESİN KADINI 

Rlhor Bartelmes 

Seanslar: 14 - 16 - 18 gece 

20 30 da 

SOMER Sinemasında 
Bugtın bu gece 

Görünmiyen cani 
Oynıyanlar: Glorla Stuart 

lllchael Vhalen 

Seanslnr: 12.l!"i - 14,30 -16,80 

18,80 gece 21 de 

Bugün saat 14.30 dan BALALAYKA Senenin En Muazzam AT l E'JJ 
itibaren Yeni SiNEMADA Musiki Filmi l. Te SOn aay 

====--___;_~~~~~~~~--


