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Yazan: Sadreddin ENVER 

~KURUŞ 

Yazı lılerl Mil.dürll 
MüeneH Müdürü 
Yan İlleri 
İdare 

1061 
1144 
1062 
1064 ~-ı•:•• -=·:•-J•:•l??t-Jl::.!I 

Yarın gurupla beraber/ 
_,........ . . .... . .. . . ...... .. .. 

Her yerde ısıklar 

maskelenmis olacak 

· 1 Romanya'da 

VAZİYET 

HALA 

NAZİK 
Ana Kır al içenin Bükref fen 

ka(hğı haber veriliyor Işık sızıp sızmadığını tesbit İçin 

yarından itibaren sıkı 
bir kontrol yapılacak 

Ağır hasara uğradığı bildirilen ita/yan Condottieri kruvazörü Hükümet sabık nazırları 

katledenleri araştırıyor 

icra Vekilleri Heyetinin, bu ayın 15 inde verdiği bir kararla me
riyete koyduğu ıııklarm söndürjlmesi ve karartılması niz~mname
ai memleketin her taraf mda büyük bir hassasiyetle tatbık olun -
m'aktadır. Resmi dairelerle nakil vasıtaları nizamnamenin meriye
te girdiği tarihte bu tedbirleri tatbika geçmiılerdir. 

Son deniz harbinde 

İtalyan fil osu 

ağır hasara 
=-ı Evler, dükkanlar, kahvehaneler, 0-

............................................ -, 1 teller gibi hazırlık için bir vakte muh-
taç olan yerler de bugün hazırlıkları- uğratıldı (ü m hurreİSİ m İZİ R ~~r~:;.ıamen ikmal etmiı buıunmakta-
Yarından itibaren nizamname istis-

dı d nasız her yere tatbik ve her yer nez ın e grupla beraber ışıklarını harice sız-
Yalnız bir fek İngiliz 

kruvazörüne isabet oldu 
Reisicümhur ismet İnönü 

dün aaat 16 da Almanya bü
yük elçisi 8. Von Papen'i ka
bul etmiıtir. 

Bir N.atten fazla &Üren bu 
mülakatta Hariciye Vekili 
Şükril Saraçoflu da hazır bu
lumnuıtur. (a.a.) 

............................. Ul 111111111 • ...... .) 

Propaganda 

dırmıyacak bir şekilde maskelemig 
bulunacaklardır. 

Bugünü yarına bağlıyan gece yarı
sında saatlerin birer saat ileri alın

ması hakkındaki İcra Vekilleri Heyeti 
kararı da, saatler değiştirilmek sure
tiyle tatbika konulmuş bulunacaktır. 

Tayyarelerle gemiler 

arasında da harp oldu 
Saatlerin böylece ileri alınması ve or- Londra. 29 a. a. - Amirallık daire-
talığın erkenden kararması yüzün - si tebliğ ediyor: 
den dairelerde mesa? ve mekteplerde Geçen çarşamba günü Akdenizde 
den saatlerinde değişiklikler yapıl· İtalya donanmasiyle vukua gelmiş o
mıştır. lan deniz muharebesi ve italyan kuv

Memleketin her türlü harekete ta - vetlerinin takibi hakkında şimdi tefsi
mamiyle eksiksiz bir şekilde hazır bu- lat itası kabildir. 

k 
• l l~nm~.sını temin .gay~si~l~ alınan pa- Çarşamba günü ıaat 10 dan az son-

ve tel ln er sıf mudafaa tedbırlerımızın vatanda§- ra Sardü~a adasının garp tarafında 
J •• •·-"·--l•n ı.u,.:~---=...a.a:,.-ı- • narexeT"lianne t>uıanan kuvvetıerliniz 

,.-alih Rıfkı AT AY lakki v~ tat~.ik .. olu~duğuna şahit ol • keşif tayyarelerimiz tarafından gön~ 
mak, bıze buyuk hır gurur vermekte derilen ve iki zırhlı ve bir çok kruva-

.. CdeçenB ıe1'?e büdtün
1
kq, Fransa üs-

1
. ve dmilletimkviz~ olan

1 
sarksılmd~ iti - zör ve destroyerden müteşekkil düş-

tün e, er ın ra yo armm şu sua ı ma ımızı ta ıye ey eme te ır. k tl · • d · d 
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T '.'!-M_ ·ı · b. k f b a ar •ıma ı ıar e u un uguna 
'Ur& ıazetecı erıne ır tan a • ranın da bu itimada mazhar olmıya :r 

rikaamı gezdiren bir fransız mih- tt:: 'k b 1 d w b' k d h . dair olan bir rapor almışlardır. Kuv-
d ,, B d b·ı b" dyı u un ugunu ır ere a a ıs -
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nıan ar, - en e ı mem, u- bat d ğ' .. h . d. y vet erımız er a surat ~rını azamı e-
tün bu zırhlı arabaları niçin yapı- t ~t.ebce ı şup elsız kır. 

1 
arınk gurulp receye çıkarmışlar ve düşmana yakla· 

• ..J k il ~ ? d. an ı ı aren yapı aca o an ontro - . . . 
yonız, nerVQe u anaçagız ,, ı· d k" "k k 

1 
d ıarak harbe mecbur edebilmek ıçın ıs-

yordu. Daha o zaman yıJlardanbe- a, en uçu pencere enar arın an i .k 1 . , d w • • 1 -
· p · , "b I' b en hafif ışık huzmesinin sızdığı gö . tı amet erını ona ogru çevırmış er 

n .•~ıaktek otulran bt~cı;ı ~l~ ve dur- rülmiyecektir Bugu"ne kadar yapılan dir. Bundan bir kaç dakika sonra dört nu ıyı o u a an ır ıngı ız, ra yo · .. . .. .. .. k 
nefl'iyatmın Fransız mağneviyatı her imtihandan, Ankara birinci çık - duşman krovazörunun su~.at~~n ~.e n~· 
Üzerinde, gevıetici bir tesiri oldu- mıştır. Işıkları karartma ve maskele • leri tamamen dalgalarla ortulmuş hır 
funu bize aöylemiıti. Sanki düt- me hazırlığını da bunlardan biri sa- halde ufukta seyretmekte oldukları 
nı.an .&dece İngiltere idi! alman- yıyoruz ve kontrolda alacağımız not· görülmüıtür. İleri mevzide bulunan 
~a~~ franaız hudut çımentoları tan tamamfyle emin bulunuyoruz. (Sona 5. incı .. yfada) 
onünde f>otyere kanlarını a-
kıtmıyacaklardı. İtalyanlara ge-
llnce, MuM>lini'nin tahai dostu ol
dufunu aöylfyen bir fransız büyük 
elçi.si temin ediyordu ki, İtalya bat· 
•ekili ikl ay aonra kendisini Ro
ına'da kabul edecektirı "- Göre
celuiniz, diyordu, ltalya'yı iki ay 
eonra ıaflarmıız arasında bulaca
fızt,, Bu tarih, galiba, 1talya'nrn 
harp ilin ettiği zamana tesadüf e· 
der. 

Işık karartma mecburiyeti ve yaz 
saatinin tekrar tatbiki dolayısiyle 

I llkkanundan itibaren 

Mekteplerin çalışma 
saatleri değiştirilecek 

lngilterede eıir edilen bir 
alman tayyareciıi 

İngiliz tayyareleri 
alman ıehirleriyle i~gal 

alhndaki limanları 

bombaladılar 

Londra, 29 a.a. - Londrada öıtrenlldi
ğ'ine göre dUn gece lngillz bombardıman 
tayyarelerlnden müteoekkil kuvetli tılolar 
Du111eldor!'la Mannhelm'i ziyaret ederek 
gaz ve esllha fabrikalarına ve muvasala 
hatlarına hücum etmlıılerdir. Filolarımız 

Baltık denizinde bir Jlmandllkl petrol te -
aieatına ve Anvere, Boulogne ve Havre la
tıı~ limanlarına da hücum etmişlerdir. 

Geı>en gece Meraey sahilleri mıntaka -
ıına taarnız eden dUşman tayyareleri bu 
mıntakada 9lmdlye kadar görUlmedlk §ld
dette bir baraj nte§l ile karııılaJmışlardır. 

Llverpool ve diğer mücavir bir ııehir 
(Sonu 5. ıncı nvlada) 

İtalyanların mukabil 

hücumlarına rağmen 

Elen ileri 

hareketi 

devam ediyor 

Elenler birçok yeni 

mevziler aldılar 

Bu latm parolaaı, her tarafa bir· 
den, "-Niçin bu mukavemet?,, ıu
alini •almakla baıladr. Propagan
da, yorulmakırzm, uaanmaksızm, 
küçük denen milletlerde bir ruh 
hili yaratmafa çahıryor. Bu millet· 
l•rin bir tek vazifesi vardır: saha 
zanıretleTine intibak etmek! Milli 
hüriyetler devrinin, kendileri için 
nihayet bulduiunu kabul etmek! 
Coirafyanın mukadder kıldığı tıa
ha tabiliği fikrine ahtmak ! lngiJ. 
tere'yi cihan nizamı dütmanr tanı· 
maki 

Bu propaganda, ruhlarda bir a
faiılrk komplelui, bir tevekkül zil
leti yaratmağa çalışıyor: Niçin bu 
mukavemet inadı? Neden bu ha
zırlık 7 Küçük milletler yeni nizam 
tanrıları uğruna, kendi hüriyetleri
ni, lbrahim'in lsmail'i gibi kurban 
etmeğe davet olunmaktadırlar. 
Geçen aene bitaraflıkları cana ni
met bilinen nice devletler, bir müd
det aonra, İngiltere aleyhindeki kıta 
ıeferberliğine iştirak etmedikleri 
için belki de harbi uzatmakla it
ham olunacaklardır. Yunanistan, 
timdi böyle bir metıul değil midir? 
Eğer Yunanistan mihver ıua1i altın
da, bazıları gibi, aklını ve hissini 
kayhetmit olsaydı, bugün İtalyan
lar Selanik'te yerleşmiş olacaklar· 
dı. Tecavüz ordusunun tek hayret 
ettiği şey, yunan dağlarında askere 
teaadüf etmektir: bir küçük millet 
tarafından ne küstahlıktır bu? 

İcra Vekilleri Heyeti karariyle 
ışıkların söndürülmesi ve karartıl
ması nizamnamesinin meriyet mev
kiine girmesinden ve 1. 12. 940 tari
hinden itibaren saatlerin bir saat 
ileri alınmasından dolayı Maarif 

VekSletf mekteplerin çalıJma saatle
rini tadile lüzum görmüş. bu hususta 
1. 12. 1940 tarihinden itibaren meri
yete girecek olan bir tamim neşret
miştir. Bu tamime göre okulların 

(Sonu 
1
• üncü sayfada) ı .Askerin maneviyafl mükemmet 

-~-- -- ----

Küçük denen miJletlerin hakkı 
olnuyan ıeylerin yekWıu gÜn geç-

(Sonu S. inci sayfada) Harbe iıtlrak i~in Yunaniıtana gelen ingili:z. tayyareleıinclen biri 

Atina, 29 a a. - Dün akşam neşre · 
dilen reı;mi tebliğ dün cereyan etmek· 
te olan mevzii muharebelerin yunan · 
lılar lehine neticelendiğini ve bir çok 
düşman tayyaresi düşürüld :iğünü bil· 
dirmektedir. 
Düşman hava kuvvetleri cephede 

muhtelif noktaları ve Epir'de, Korfu
da, Kefalonya'da ve garb; Peloponez
de müteaddi· şehir ve köyleri bom · 
bardıman etmiştir. Az zayiat olmuş ve 
ebe~miyetsiz hasar vukua gelmiştir. 

ilk hatta bulunan yunan kuvetle. 
ri ita/yanları mevzilerinden at

mağa devam ediyorlar 
Atina, 29 a. a. - Atina'da öğrenildi

ğine göre Arnavutluk cephesinin ce
nup bölgesinde harekatta bulunan yu 
nan kıtaatı yeni tepeler işgal eyle -
mişlerdir. Bu muvaffakiyetin yeni bir 
ileri hareketine yol açacağı zannedil· 

(Sonrı 1. Unca •aylada) 

Sermayeleri devlef(e verilerek 
kurulan iktisadi te~ekküllerin 

bilanço ve hesaplan bugün 
Mediste tetkik olunacak 

Sermayesi devlet tarafından verilmek 
suretiyle kurulan lktısad! teoekkUllerin 
1939 yılı b!llnçolarlyle klr ve zarar he -
saplarını 3460 sayılı kanuna tevfikan tet
kik edecek umum! heyet 30.11.1940 tarihi
ne tesadUt eden bugUn ıaat 10 da Baıve
kllln reisliği altında toplanacaktır. 

Bu umum! heyet Büyük Mtllet Meclisi, 
adliye, bUtçe, divanı muhasebat. iktısat, 

maliye ve ziraat encUmenlerlnden seçilen 
dza ile mezkiU' kanunun bcıılnci maddesin
de zikredilen diğer Azadan tcrekkUp et -
mekte olup tetkik ve mtizakere edeceği 
hususata alt ruzname aşatıya dercedJlmiı
tır: 

Ruz:name: 
Umum! heyete iki k!tıp Aeçllmesi 

Belgrad, 29 a. a. - Öğrenildiğine 
göre Almanya'nın Romanya elçiıl 
doktor Fabricius Berlin'e gitmek üz~ 
re dün akşam hususi b:r trenle Bük· 
reş'ten ayrılmıştır. 

Elçi hareketinden evvel general 
Antonesko ile dahili vaziyet hakkın
da uzun müddet görüşmüştür. Vazir 
yet hala naziktir. Taşradan gelen ha· 
berler demir muhafızların eski rejimo 
mensup müteaddit şeflere karşı faali~ 
yetlerine devam ettiğini göstermekto
dir. Demir muhafızlar bu şahsiyetle
ri 1938 de demir muhafızlar tarafın· 
dan yapılan harekete mani oldukları 
için mesul tutmaktadırlar. Bükreş'te 

umumi binalar kıtaat tarafından sarı
larak muhafaza altına alınmıştır. Alı· 

nan tertibatı takviye için taşradan bir 
fırka asker daha getirilecektir. 

Romanya hükümeti, ıabık nazır. 
ları öldürenleri arıyor Murakabe heyeti raporlannın okunması, _ B kal t bl'"' 

Raporları tetkik edecek komisyonlara Bukref, 29 a. a. - aşve e te ı_. 
Aza ıeç!ml. __ ,ediyor 

(Sonu 5 inci sayfada) 

Romanya' dan kaçtıkları bildirilen ana kıra/içe Helen ve Kıral 
Mihai, General Antone•ko ile beraber 

Şehirde ıııklar 

nasıl söndürülecek! 
Ankara Valiliğinden : 
SAYIN ANKARA HALKININ 

NAZARI DIKKA TiNE : 
15/ 11/ 1940 tarih ve 14660 sayılı İcra 

Vekilleri Heyeti karariyle hava taar
ruzlarına karşı ışıkların söndürülmesi 
ve karartılması nizamnamesi meriyet 
mevkiine girmiştir. 

Bu itibarla : 
1-
30/ 11/ 1940 cumartesi günü saat 

16.30 da. 
ve müteakip günlerde aleddevam grup 
la beraber cadde ve sokaklardaki ışık
lar tamamen sönctürülecek ve muayyen 
yerlerde yalnız maskelenmiş lambalar 
bırakılacaktır. 

2 - Resmi daireler ve alelumum na
kil vasıtaları da birinci maddede gös
terilen tertip dahilinde ışıklarını ha
rice sızdırmıyacak şekilde karartacak 
veya maskeliyeceklerdir. 

3 - Diğer binalar (meskenler, dük
kanlar, kahvehaneler, oteller ve bıon
zeri bütün yerler) 1-12-1940 gününe 
kadar hazırlıklarını ikmal ederek o 
günden itibaren ve grupla beraber ı -
şıklarını harice sı7dırmıyacak şekild~ 1 

maskeliveceklerdir. 
4 - Nakil vasıtalarının süratleri ı

şıkların karatıldığı satten itibaren hiç 
bir veçhile 30 kilometreyi geçmiyecek
tir . 

5 - Şimdiye kadar öğle tatiline tabi 
bulunan dükkanların ve ticarethanele
rin 25·11-1940 pazartesi gününden iti
baren tatil yapmak mecburiyeti kal -
dırılmq~tır. 

6 - Bu tebliğ hilUında hareket e
denler hakkında pasif korunma ka -
nununun cezai hükümleri tatbik olu -
nacaktır. 

f'elemenk Hindistan' mda 

Japon hükümeti 
kati bir harekete 
hazırlanıyormuş 

Gelecek ay vahim inkişaflar 
olacağı tahmin edilmektedir. 

Tokyo, 29 a.a.- Bazı haberlere göre 
hariciye nazın B. Matsuoka japonla· 
rı alakadar eden son üç hadise hak
kında Felemenk Binclistanı nezdinde 
teşebbusatta bulunmuştur. Bu ha -
diseler arasında şunlar vardır : 

11 teşrinisanide güya bir japon sa
nayicisinin karısı bir Hollanda poli
si tarafından dbğiilmiiştür. Banoeng 
de bir berhcr rlükk i.n•na çekilen Ja .. 
pon lıayrağı 23 teşrinisaıı ide yakıl • 

(Sonu 1. üncü say/ada) 

Japon Hariciye Nazın 
B. Matmoka 
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Harp ekonomisi 

Kauçuk meselesi! 
SaJreJdin ENVER 

"1914 - Hll~,. harbinde zafer araba· ı çuk imiliyle tabii kauçuğun e.are
ıının muharrık kuveti petrol lae, tc- tinden kuııtulmak müstehlik memle
kerlek.ler~ laS::ik idi. Düne. nazaran ketlerin başlıca gay.esi olmuştu. Son 
daha genış mıkyasta sanayılcşen bu- senelerde laboratuvar tecrübelerin
güniln harbinde de kauçuğun yeri ön den çıkıp sanayi safhasına geçmiJ 
~f~adır. Tıp~~ d~~i~, petrol, bakır harektler de vardır. Bu meyanda 
gıbı harp endu~trısının muhtaç ol?~- Birleşik Amerika'da "Neoprene, Co
ğ~ en esaslı iptıda1 maddelerden hırı- roseal, Thiokol,, adlariyle ıuni kau-
dır. _ • . A , çuk imaline başlanmıştır. Almanya'-

Kauçugun. ı~tıhsal sahası Asya nın da da "Bu _ No,, adiyle kömür ve 
eenubu şa~k_ısınde toplanır. _Ya,kıa, kireçten lastik yapan halen iki fab
bunun harıcın~~ cenubı A:rıe~ıka nın rika çalışmaktadır. 
~~zon havalısınde, M.eksıka d~, Af- Bu suni kauçuğun tamamen tabii 
r~~ da.ka.uçuk elde edılme~e ıse de kauçuğun yerini tutmadığı mutlak
dunya ıhtıyacı karş_ısında bır kıY.met tır. Vakıa yapılan tecrübelere naza
if~de e~e~. M~sela, 1938 de dunya ran tekerlek lastiği imalinde "Bu -
kauçuk ıstıhsalı 919.000 tondur, bu Na nın tabii lastik gibi elastikiyet 
m~kt~rın 886.000 tonunu Asya ver- ve 'dayanma hassası bulunduğunu 
nııAştır. teknik mecmualar iddia ediyorlarsa 

sya kıtasının da birinci derece d b k" ·· k k "h · 
k k istihsal eden mıntakaları a ugün u sanayıın auçu 1 tıya-

auçu . cı da yalnız otomobil ve kamyon 
Malaka yarımadasıyle, ~omatra, Ca- lastiğine inhisar etmemektedir. Kau
va, ~orneo ada1arıdır, k! ~u~alar_ı da çuğun dilnya aanayiindelri istihlak 
ingilız ve HolJanda hakımıyetınde sahası gün geçtikte genişlemiş ve 
olduğu malf~;ndu~. . genişlemektedir. Bilhassa suni kau-

Evet, buç:un dunya ~auçuk t.ıc~r~- çuk, makine ve e1ektrik sanayiinde, 
ti. moı:ıo.P?~u Hollanda. n~n ~ ıştıra- izolasyon işlerinde, tabii kauçuğun 
kıyle ıngılız sermayes.ınıı:ı .elın?e. b~- yerini tutmamaktadır. Nitekim, son 
lun!11aktadır. Esasen ıngıhz bakımı- zaman]arda lngi1tere'de düşürülen 
yet!nde b:ıluna~ ~alaka ve Sava- alman tayyarelcrıinde izolasyon için 
rakın tabıi. vazıyetı, k_?uçuk o.rm~n- kauçuk yerine cam kullandıkları gö
larının denı~e yakın~ıgı, na~~l .!~~ rülmüştür. Esasen Almanya'nın it
k!nları - bı1hassa fıyatlar duştuğu hal ettiği senelik kauçuk ihtiyacı 
zamanlarda - Somatra, Cava ve takriben 100.000 ton kadardır. Bu -
Bomeo'ya nazaran daha müraccah- Na ise ancak bunun 1/3 nisbetinde 
tır. istihdl edilmektedir. Yani bir açık 

Kauçuk ticareti ingiliz ekonomi- vardır • 
ainde mühim rol oynamıştır. İstihea- Belki, "Bu - Na,, A1manya'yı 
lin ve istihlak He artmaıı ve fiyatla- (1940) harbinde (1914 - 1918) de ol
rın çok yüksek bir seviye muhafaza duğu gibi askeri kamyonlarında de
etmesi, kauçuğu birinci umumi mir tekerlek kullanmak mecburiye
harpten eve] Londra si ti muhitinin tinden kısmen kurtaracaktır: fakat 
en karlı bir işi yapmıştı. MeselA : alman harp sanayiini de tamamen 
(Selangor Rubber Company) 1909 tatmin edemiyeceği muhakkal<tır. 
senesinde (% 237), 1910 senesinde Almanya ve işgal haricinde kalan 
de (% 375) kar tevzi etmi,ti. memleketlerde ise, ihtiyacı gene İn-

Sebep basitti; 1906 dan 1910 a ka- giltere ve Hollanda kauçuk mono
dar kauçuk fiyatları en yüksek had- poli temin etmektedir. 
dini bulmuştur. 1906 da beher !ibre-
si (bir libre 4sı gram) beı ımn H lkev'ınde yabancı diller kursu 
raddesinde olan fiyatı 1910 da on iki a 
ıti1ini geçmiş bulunuyordu. Fakat Ankara Halkevi Başkanlığından: 
bu tarihten sonra da kauçuk kıyme- Evimizde 15. 12. 940 tarihinden iti-
ti muntazaman düşmüş 1914 de iki baren yabancı diller kursları açıla
tiline iruni§tir. 1922 senesinde de caktır. Devam etmek iıtiyenlerin bu 
ilk defa fiyatı bir şilinin de altına tarihe kadar evimiz sekreterliğine 
düşmüştür. Kauçuk müstahsillerinin isimlerini yazdırmaları bildirilir. 

ULUS 

( GÜNÜN 

Tedbir 
yurdun 

GöLGEsi ) Dünkü Mecliste 
günlerinde 
manzarası 

Oç beş günlük bir memleket se
yahatmdan hükümet ~rkezine 
dönüyorum. Bu kadar az zamanda 
içimde biriken darüssılanın ate§ini 
buraya yaklaftıkça daha iyi hisse
diyorum. Sabah vakti Haymana ~ 
vaaının yumu§ak çatlaklarına çiee
Jiyen yağmuru serin serin göğsüm
de duyuyorum. Sis var. Ben, bu 
kaıvetli güz havası içinde Anka
ra'ya girerken üç be§ günün intiba
larını kafamda toparlamağa çaba
lıyorwn. Uzun uzadıya yazacağım 
seyahat notlarım yoktur. Zaten üç 
bet gece ve gündüzden bende ka
lan intibalar, üç be§ cümle içinde 
ifade edilebilecek kadar vazıh, sa
rih ve müsbettirler. Niçin uzatma
lı? 

Önce şunu söylemeliyim ki, milli 
müdafaa tedbirlerimizin biribirini 
ta.kip ettiği ıu günlerde - kıaa da 
olsa - yapılan bir yurt dolapnaaı 
benim için enteresanlığı nisbetinde 
faydalı oldu. Bu tedbirlerden mad
deye en yakın olanı ıfıkları karart
ma, lambaları maskelemedir. Eski
den, daha kilometrelerce uzaktan 
pırıldıyan, titriyen, insana göz kır
pan sevimli parlakhğiyle tanıdığı
mız tehirlere yakla~tığımızı ıimdi 
yalnız tren memurlarından öğrene
biliyoruz. Küçük köyler gaz, kaıa
balar lüks lnmbıılarını ya söndür
müt veya kara perdelerin ardına 
gizlemişlerdir. 

Fakat hndise bu değildir. Hükü
metin günün icaplarına göre yap
tığı tavsiyelerin ve tenbihlerin tu
tulmuş ve tutulmakta olduğunu 
&Öylemem, hatta lüzumsuzdur bi
le ... Güzel olan, insana şevk veren, 
vatanda~larda gördüğüm batka 
hasletlerdir. 

Kompartımanlarda artık enda
zesiz konuımalar kalkmı~tır. Her
kes, kartısındaki kim olursa olsun 
gördüğü, bildiği ve duyduğu hadi
seler ve haberler hakkında sıkı bir 
kıskançlık duygusu içindedir. 

bazı layihalar 
kabul edildi 

Büyük Millet Mecliıl dün uat 15 de 
reiı vekillerinden B. Refet Canrtez'in reis
lliinde toplanmııtır. Bina vergiıi hakkın
daki kanunun 3 üncü maddeılnin 6 ıncı 
fıkrası hakkında bütçe encümeninin huır
ladıiı ma:zıbata okunmuştur. Bu münase -
betle IÖz alan dahiliye encllmeni mazbata 
muharriri B. Edip Ergin, bir kere de ora
da tetkik olunmak ü:r.ere mazbatanın da -
biliye encümenine havalesini teklif etmi~. 
B. Emin Aralan (Tokat) ve B. Hüsnü Ki
tapçı (Muğla), B. İbrahim Dıblan (Koca
eli), bu tetkike lüıwn olmadığı mUtalea . 
sındı bulunmuşlardır. Neticede reye ko -
nulan mu-bata aynen kabul edilmiştir. 

Bundan ııonra Cümhurrelıliii 1940 büt
çesinde 40.000 liralık münakale yapılması 
hakkındaki kanunun maddeleri okunmuş ve 
açık reyle kabul olunmuştur. Ru:r.namede 
bundan aonra askeri muhakeme uıul ka -
nununun ikinci mUukeresi bulunmakta i
di. Bu proje de okunarak geçen celsede 
verilen ıon ıekliyle aynen kabul olunmuş.. 
tur. 

Meclis pazartesi günü öğleden sonra 
toplanacaktır. 

Bir motör batta 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Mermerclk 

adında bir motör Marmara'da battı, tay -
faaı ·kurtarıldı. 

Sivas-Erzurum tahvilleri 

kupon bedelleri 
Yüzde 7 gelirli Sivas - Erzurum istik

razı ikinci tertip tahvillerinin 5, üçüncil 
tertip tahvillerinin 4, dördüncü tertip 
tahvillerinin 3, beşinci tertip tahvillerinin 
2 ve 6 ıncr tertip tahvillerinin 1 numara
lı kuponlarının vAdeıl !5/ 12/ 940 tarihinde 
hul\il edecektir. Bu kupon bedelleri 5 bi . 
rinci kinundan itibaren Cilmhurlyet Mer
kez Bankası ve şubeleriyle İş Bankası ve 
şubelerinde tediye edilmiye başlanacak-

tır. 

lktrsadi faydaları kabul 

olunan fabrikalar 

SPOR 

Bugün Demirspor ve 
Harbiye karıılaııyor 

Lik maçlarına bu hafta da devam olu
nacak ve bugün saat 14.30 da 19 Mayıe 
stadında Harp Okulu İdman Yurdu ve De
mirspor takımları karşılaşacaklardır. 

Yarınki pazar günli de Ankaragücü sa
hasında saat 13 de Dinçıpor - AnkaragÜcÜ 
ve saat 14.45 te de Gençlerbirliği - Galata
saray takımları karŞılaşacaklardır. Bölge 
futbol ajanlığının bu husustaki tebliği a. 
~ağıdadır : 

Fut bol Ajanlığının tebliği 
Bölce Futbol Ajanlığından : 
1 - Lik maçlarına mevcut fikstüre tev

fikan ve aşağıdaki programa göre bu haf-
ta devam olunacaktır. 

30/11/~0 cumartesi : H. O. 1. Yurdu -
Demirspor, saat: 14.30. Hakem: Necdet 
Özgüç. Yan hakeml~ri: Ömer Vrel, Şu
ayıp Kıraç (Bu maç 19 Mayıs stadyomun
da yapılacaktır.) 

1/ 12194-0 pazar: Dinçspor - Ankaragücü. 
Saat: 13. Hakem: Ali Ülkezen. Yan hakem-
leri: Nadir Çilesiz, Fevzi Çat. Gençler -
birliği - Galatasaray. Saat: 14.45. Hakem 
Cern.I Oskay. Yan hakemleri: Necdet Öz
giiç. Ali Ülkezen. (Bu maçlar Ankaragücü 
sahasında yapılacaktır.) 

Puvan cetveli 
Maç G. B. M. At. Y. Pu. 

Gençlerbirliil 5 5 O O 16 2 ıs 

H. O. 1. 4 3 1 O 22 s 11 
Demirspor 4 3 O 1 26 7 10 
Marıkespor 4 2 1 1 4 2 9 
Galatasaray 3 O 2 3 s 5 
Birlikıpor 3 O 2 1 1 5 
Güne, 4 o o 4 3 28 4 
Dinçspor 3 O O 3 Z4 3 
Ankaragücü 2 n :ı 2 3 2 

Not: Birlikspor'un bir hükmen mağ -
lubiyeti vardır. 

Din( spor bu h~ffaki 

ma(a iştirak ermiyor 
Dinçspor takımının son dakikada bu 

haftaki müsabakaya iştirak edemiyeceği
ni haber aldık. Eğer Dinçspor iki defa lik 
maçlarına iştirlkten imtina ederse fiks -
tür en çıkarılacaktır. 

Güneş Likten çıkarıldı 
Bölge Futbol Ajanlıiından : anlaJması 1925 de fiyatı yeniden 

(3) §iline kadar yükseltmiş, hattl, 
1926 da dört şiline yakla~ıştı. 

Bu vaziyet düşük fiyata alıpnıı 
kauçuk mlistehliki olan memleketle
ri gene isyan ettirdi. Bilbaaaa dünya 
kauçuk istihsalinin }'arısından fazla· 
sını istihllk eden Birleşik Ameri
ka'da bu hareket daha bariz bir ıe
kilde tecelll ediyordu. "Fireston,, 
Liberyada bir kauçuk ormanı yetit
tirmeğe kalktı. "Henry Ford,, da 
Brezilyanın şimalinde "Para,, şehri 

Amatör resim ve heykel 
ıtelyesi ·~lldı 

Ankara Halkevi Ba}kanlığından: 

Direktif ve tavsiye almadan, ka
nun tehdidi olmadan vatandaşın u
yanık ve hassas milli §Uurunda do
ğan bir büyük cephe kurulmuştur. 
Birkaç gün içinde çe~itli muhitle
rin, çeşitli insanlariyle konutmağa 
fırsat buldum. Şiveler batka bat· 
ka, fakat ruh bir: milli müdafaa 
ruhu ... Siz buna milli mücadele ru
hu da diyebilirsiniz. Değil mi ki bu
günlük dizleri üstüne kalkan mil· 
let, yirmi aene evelkinden batkası 
değildir. 

Kanal Zeki GENCOSMAN 

Şeker, Uzllın. incir ve portakal ııandığı 

gibi ambalij malzcmeai imal eden teşviki 
aanayi kanunu ikinci sınıf muafiyetini haiz 
fabrikaların iktısadi faydalan kabul edil
miştir. Bu fabrikaların amballj malzemesi 
imal edilen kısımları için taahkkuk ettl
rllmiı olan bina vergilerinin ilk aencde 
iktııadt faydalarını kabul n tasdik edildi· 
ii tarihi takip eden taksitten itibaren ve 
miltea.kip aenelerde de muafiyet ruhsat -
nameleri hükmü devam ettiii takdirde se
nelik bina vergileri terkin olunacaktır. 

Gençlerbirliği ile bir!C$1T1iş olan Gü -
neş kulübli fikstürden çıkarılmıştır. Bu 
kulübe kar11ı alınmıs olan her türlü netice
ler kulüplerin liktokl dereceleri üzerinde 
mtiewir olmıyacaktır. 

Evimiz reıim ve heykel çalıtmala
rına batlanacaktır. Çalıımak istiyen 
amat8rlerln 30. 11. 1940 nihayetine 
kadar evimiz sekreterliğine isimleri
ni yazdırmaları bildirilir. 

Devlet konservatuvara 
konferansları başhyor 

Cezalandırlan 

oyuncular 
Böl.ıe Futbol Ajanlığından : 

30/11/1 

r . ~ 
DiKKAT! 

Bazı pencerelerde! 
hôlô ışık sızıyor ! 

Konlrol 11.kanunrla ba~hya 
Sayın Ankara halkının 

nazarı dikkatine 
ANKARA VALİLİLİNDEN: 

21.11.940 gilnündenberl yapıll 

devamlı tebliğlere uyarak sayın h 
kın pasif korunma hazırlıkları 

yapmakta oldukları ve fakat b 
yerlerde bunun gellııl gUzel ve ı 

huzmelerinin harice sızıp sızmadı 

tetkik edilmeden, aralıkler tıı.m 

mlyle kapatılmadan yaı .Jdıfı 

yanmakta olan 10.nıbaları gllıte 

ııekllde maskelendiği görtllmektedl 
Bu ay sonuna kadar dıı tenvlra 

tın tamamlyle kaldınlması ve 
tenvlratın da mutlak surette ma.ııke 
lenmesl ve karartılması terUbatınıı: 
Azamı itina ve ciddiyetle alınm 

ııarttır. 

Tatbik ve kontrole bqlama tart. 
hl olan 1.12.940 gUnUne kadar e.ıı 

hatif huzmelerln ve aralıklardan n.
zan en kUçUk ıııkların da l!nüne 
geçilmemesi cezat takibatı mucip 
olacaktır. 

Karabük'te 
At nah ve araba 

tekerleği yapılacak 
Haber aldıtımıza göre, at nalı dem 

ile araba tekerleği için lüzumlu olan şi 
demirlerini yapacak tesisat Karabük de 
mir ve çelik fabrikalarına gelmi1tir. Sil 
merbank memleketin bu ihtiyaçlarını kat 
şrlamak ilzere tesisatın ıUntle kurulm 
için lazım gelen tedbirleri almıştır, 

Hava Kurumu gömüt 

yüzükleri tevzie başla 
Hava kurumuna bir yardım olmak UzeN 

evlenme yilzilklerlnl kuruma terkeden v 
tandaşlara kurum tarafından verilecek o
lan yilzilkler yaptırılmıış ve dağıtılmasın• 
başlanmıııtır. GUmUşten yaptırılmıı.ı olan 
bu ytizUklerln üzerinde Türk Hava Kuru
munun ıoaretleri ve havacılığımızın rcİnZl 
olan kanatlar bulunmaktadır. (a.a.) 

Belediye memur ve 
müstahdemleri i~in bir 
nizamname hazırlandı 

civarında "12.192,, kilometre murab- Karabu·· k fabrikalarına 
baı bir sahada kauçuk ağaçları yetit· 
tinne imtiyazını aldı. 
Aynı zamanda da büyük krize ta- yeni tesisat ekleniyor 

kaddUrn eden senelerde dünya piya
salarında iptidat maddeler itbağ ha
line gelmişti. 1929 da patlıyan iktı
aadi ke§mekeş kauçuk kıymetini 
çok düşürmüştü ve (1930 - 1933) ıe
nelerinde ise satış bedelleri ağaçtan 
Usareyi sızdırma ma~raflarını karşı
lamıyordu. 1931 eylülünde (2,5) peni 
olan beher libre kauçuğun fiyatı 
1932 haziranında (1,5) peniye kadar 
düşmüştü. 12 şilin ve 1,5 peni 1 .. Bu 
mühim farkı izale etmek için bir 
şeyler yapmak lhım geliyordu. 

Bize haber verildiğine göre, at nah de
miri ile arabaların tekerlekleri için lU
sumlu olan ılna demirlerini yapacak tesi
sat Karabilk demir ve çelik fabrikalarına 
gelmlı ve bu teıılııatın ıUratıe kurulması 

için IAzım gelen tedbirler ahnmıı bulun -
maktadır. (a.a.) 

Devlet Konservatuvarının 194-0 - 1941 
yıh aeri konferanslarının ilki yann ıaat 

19 da, Konservatuvar binasında Baki Göl'ıı:
pmar tarafından verilecektir. Konferansın 
mevzuu "türk klasik edebiyatı ve musiki" 
dir. Bu konferanstan sonra ressam B. Ha
lil Dikmen ney üfliyecektir. 

940 takvim yılı faaliyetlerinden dola
yı 19-4-1 mali yılı için tahakkuk ettirilece.lc 
ugart vergi dahil kazanç vergileri de 29 
atustoı 940 tarihinden itibaren terkin olu
nacaktır. 

Aydında C. H. P. kaza 
kongreleri 

25/ 11/ 940 tarihinde yapılan Gençler • 
birlifi - Demirspor maçında biribirlerine 
tekme attıklarından dolayı h;ıkem tarafın
dan sahadaq çıkarılmış olan Gençlerbir -
liğinden Selim Bakyurt ile, Demirıpor' -
dan Kimi! Buğaça Bölge başkanlığı ceza 
talimatnamesinin 27 inci maddesinin 3 ün
cü fıkrası mucibince haiz olduğu sa14hi
yetle ve meı:kür talimatnamenin 13 tinci 
maddesi hükümlerine tevfikan 27 / 11/ 94-0 
tarihinden itibaren on gün müddetle mü
aabakô\d~n men cezası vermi;tir. 

Dahiliye Veka1eti bir belediye me
mur ve müstahdem1eri nizamname 
projesi hazırlamı~tır. Nizamname pro
jesi belediye memurlarının tayin, ter
fi ve tecziyelerine, mezuniyet ve haa 
talıklarına ait hükümleri ihtiva et • 
mektedir. 

Bunun için kauçuk müstahsili 

Siirt vi lôyetinde 

bayındırllk işleri 
Siirt, 20 (Hu8Ulll muhabirimizden) 

Sllrt'in ıu ihtiyacının bir iki ay içinde 
kııımen halledllmlo olması memlekette de
rin bir memnuniyet uyandırmıştır. Şimdi
ye kadar parke kaldınm yoldan mahrum 
olan kuııbamı:r.da parke yol inşasına te
ıebbUı edllmlşUr. Diyarbakır yolunun 
kaldırımla kışlık bir yol haline getlrilme-
11lne çalıfılmaktadır. VIUl.yet ıehrin mUsa
lt bir Hhasında eıht ıartıarı haiz ve ııaıı -
lam evlerin lnoasına teıebbUs etmlı bulun-
maktadır. 

Sllrt'te ne un, ne gaz ve ne de benzin 
yönUnden bir sıkıntı duyulmamııtır. 

Meteoroloji kadrolarında 
deği~iklik yapıhyor 

Meteoroloji işleri umum müdürlü -
ğü, vazife ve te~ki1atına dair olan ka
nuna bağlı kadrolarda değişiklik yap· 
mıya karar vermiştir. Umum müdür
lük, teşkiUit kanununun bugüne ka
darki tatbikatından alınan neticelere 
göre kadrolarını yeni baştan tanzim 
etmektedir. 

Ticaret mektepleri imtihan 
talimatnamesi 

Maarif Vekaleti, orta ticaret mek -
tepleri ve ticaret liseleri sınıf geçme 
ve bitirme imtihanları hakkında bir 
talimatname hazırlamış ve alakalılara 
tebliğ etmiştir. 

Aydın, 29 (Huıusi) .:. Viliyetimizde 
Parti ka:r.a kongreleri devam •nektedir. 
Nazilli, Karacasu ve Qlne kongreleri bit
miştir. Kongrelerde parti bölge müfetti -
şimiz Mardin mebusu Dr. Riza Levent, vi
layet parti idare heyeti reisi ve azalariy
le mahalli hükilmet erkanı hazır bulun -
maktadır. Nazilli kongresine valimiz B. 
Sabri Çıtak da iştirak etmiştir. İleri ııürü
len dilekler müzakere ve münakaşa olun . 
muştur. Parti kongreleri, halkın Milli Şe
fimize, Bilyük Meclise ve cilmhuriyet hü
kümetlne karşı duyduğu itimat ve emni • 
yet hislerinin heyecanlı bir şekilde ifade
ıine gÜzel vesileler teşkil etmektedirler. 

Beden Terbiyesi Umum 
Müdürlüğü talebe okutacak 

Beden Terbiyesi genel direktörlüğü 
Gazi Terbi1e enstitüsünün beden ter
biyesi kısmında 10 talebe okutmıya 
karar vermiştir. 

Ankaraspor çıktı 
Şehrimizde intişar etmekte olan "An

karaspor" mecmuasının Z7 inci sayısı dün 
çııktı. Muhtelif yazıları ve resimleri ihti
va eden şehrimizin bu yegıl.ne spor mec -
muasını okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

Kongreye dôvet 
C. H. P. Ankara Merkez Kaza 

idare Heyeti Reisliğinden : 

Senelik kongremiz bugün saat 
14 de Çocuk Esirgeme Kurumu 
salonunda yapılacağından dele
geleri·n o saatte mezkur mahalde 
bulunmalarını dilerim. 

Tapu müdürleri arasında 
yapılan değitiklikler 

Açık bulunan tapu ve kadastro dör-o 
düncü sınıf müfettişliğine Hatay ta
pu sicil müdürü B.B. Şükrü Dinçer, 
Hatay tapu sicil müdürliiğüne kon -
trol memurlarından Sıtkı Muhittin 
Yurdal, Samsun grup tapu sicil mü
dürlüğüne tapu ve kadastro müfet -
tişlerinden Fevzi Özen, ikinci sınıf 
tapu ve kadastro müfettişliğine Sam
sun grupu tapu aicil müdürü Tallt 
Acar tayin edilmişlerdir. 

Yurt yavrularma kıı yardımı 

memleketlerin veki11eri ve menıup 
olduğu hükümetlerin tensibi ile 
"İnternational Rul>ber Regulation 
Committee., kuruldu. 1 haziran 1934 
den itibaren piyasayı kontrol ve 
tanzim etmek, istihsalin ihtiyaçtan 
fazla olmamasına dikkat etmek, mü
him mikyasta fiyat tenezzüllerine 
mani olmak üzere işe başladı. tık iş 
1934 senesi birincikanununa kadar 
istihsaHit hissesini % 70 olarak tea
bit etti. Bu nisbet 1935 • 1936 senele
rinde (% 65 - 75) arasında tahalüf 
ettirilirken 1937 senesinde (% 90) a 
çıkarıldı, fiyat da 9 1/ 2 penide istik- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Yurtta yardıma muhtaç çocukları öa 
evlAt ve kardeıılerl gibi dUgUnen Ankara 
birinci orta okul sınıf 1/ 6 da 894 Ayhan 
Dumcu ve Dumlupınar ilk okul •ınıf 4./B 
de 1407 Beyhan Dumcu iki çift çorap, iki 
çltt ayakkabı, 6 defter, 6 kalem, 4 allgt, 8 
kitap; 

rar etmiş gibi idi. 
1937 senesi sonteşrinlerinde A

merika sanayiinde ba}lıyan buhran 
kauçuk fiyatını 31 mart 1938 de (5) 
peniye kadar düşürdü. Bunun üzeri
ne l temmuz 1938 den itibaren istih
salat kontenjanı (% 45) e tenzil e
dildi. 

1939 başlangıcı~ kauçuğun be
her libresi (7-Sy'"p"Pni arasında iken 
dokuzuncu ayda peniyi geçmiş 
idi. Harp, Lond auçuk fiyatını 
artırmış, 1940 senesi dokuzuncu a
yında 12 1/ 8 peniye çıkarmıştır. 
Nevyork'ta ise aynı tarihlerde kau
çuk fiyatı beher !ibresi (22) ıent'den 
18 15/ 16 sent'e düşmüştür. 

Bütün bu fiyat tereffü ve tenez
ülleri arasında orta yerde tahakkuk 

etmiş ve deği-şmiyen bir vaziyet var
ır. Dünya kauçuk istihllki akıllara 
yret verecek bir ölçüde çoğalmış-

ır. 1900 senesinde 53.000 tondan iba
et olan istihsal 1929 seneıinde 
82.000 ve 1939 seneıinde de 1.005.000 
nu bulmuştur. Ön safta gelen müs· 
hlik memleketler de ııraıiyle Ame

ima, Almanya, İngiltere, Franaa, 
Japonya, Kanada, Rusya ve İtalya-
ır. 

Son yirmi ıene zarfında suni kau-

Dumanof ! 

B ugaristanın Sobranya .z:ıecli • 
sinde yapılan son muzakere 

ve münakaşalarda şöhret kazanan 
isimlerden birisi de Dumanof oldu· 
Her ne kadar bu bu/gar mebusunun 
kazandığı şöhret, vaktiyle zemzem 
kuyusunu kirleten adamın şöhreti 
nevinden olmuş.<:a da, zararı yok; 
şöhret şöhrettir. 

Fakat bu yeni şöhretin ismine 
dikkat ediyor musunuz? Dumanof, 
"duman oğlu" demektir. Gerçek -
ten de bir takım milletlerin barışla 
sava.ş arasında bocaladıkları bu de· 
virde ortaya çıkan bu mebus, ortalı· 
ğa duman attırmak mı istemiş, yok
sa sonu duman olacak bir macera
ya taraftarlık mı göstermiştir, onu 
tayine imk§n yok. Bunun cevabını 
belki de, ergeç Mdiseler verir. 

Dumanof, kendisiyle "ebedi dost
luk., paktı imzalanmış Yugoslavya
ya bu kadar kıyasiye hücum eder
ken kimbilir, ne düşünüyordu ? 
insanın aklına §U atalar sözD ge

l/yor: "Kurt dumanlı havayı se • 
ver.,. 

~ANl~llL~R 
Bir tanıdığım, "ateş olmıyan yer· 

den duman çıkmaz!., diyordu. 
Ateş var mı, yok mu? bilmiyoruz. 

Varsa da doğru düşünce ve salim 
muhakeme itfaiyelerinin bunu sön· 
dürmesi imkansız değildir. 

Her ne kadar ateş olmıyan yer • 
den duman çıkmazsa da ateş olmı
yan yerden Dumanoflar çıkması 
mümkündür. 

*** 
yeni nizamın korkunç ayini ! 

- Yeni nizam nedir ? 
Son günlerde dünyanın hemen her 

tarafında bu sual sorulmakta, bu 
suale cevap aranmaktadır. 

Kimisi bunun yeni bir emperya
lizme takılmış müstear bir ad oldu
~unu söylüyor. 

Kimisi ise bunun yeni bir mez • 
hep, yeni bir din olduğuna kani • 
dir. 

ikisi de doğru olabilir. Eğer bu 

yeni bir din ise l.yinleri çok kö -
tü I 
Baksanız a bu yeni nizama gir· 

mi~ olan Romanyada peygam~r lb
rahimle lsmail zamanında olduğu 
gibi yeni din uğruna insanlar kur· 
ban ediliyor. 

••• 
Tabiat ve mihver / 

Siyaset meraklısı bir jeoloji öğ· 
retmenine merak olmuı, soruyordu: 

- Kuzum, tabiat mihvercilerle 
birlik midir? Yoksa onlara dDt -
man mıdır? kestiremiyorum. 

Romanyaya girdiler,· bu memle • 
kette müthi~ bir zelzele oldu. Ay
larca iJnce zaptettikleri Norveçte 
de heyelan olduğunu dünkü gaze • 
telerden öğreniyoruz I 

*** HahrlaJığım bir hik&ye I 

Me~burca bir hiHye vardır : 

Hani, sofu hocanın birisi Allaha 
dua ederek "iman selameti" diler -
ken bir bektaşi de yanına çöküp el
lerini açmı.~, tanrıdan bolca para is· 
temiye başlamış. 

Hoca bektaşiye çıkışmış : 
- Hiç al/ahtan para istenir mi ? 

Sen de benim gibi "iman sel§meti" 
istesen el 

Bektaşi istifini bozmamış : 
- Hoca, demiş, herkes kendisin

de bulunmıyanı ister: Sende iman 
yok galiba ki ondan ıstı yorsun; 
bende de para yok, onu istiyorum . 

Hikayeyi ne münasebetle anlat • 
tığımı soracaksınız. Gazetelerde 
Papa hazretlerinin Allah'a sulh için 
dua edeceğini ve bir hafta müddet
le oruç tutacağını okudum da bu 
hikiye hatırıma geldi ... 

• •• 
Mer'iyet. Yürürlük! 

"Vakit., gazetesinin yeni açtığı 
"Nazire,. sütununda üstatça kısa 
fıkralar yazan bir zat, zaman zaman 
hepimize dil, lehçe ve şive dersleri 
veriyor, örnekler gösteriyor. 

Geçen gün "bir takım gazetelerin 
yazdığı gibi (kanun mer'iyete gir-

Ank!"'a Necatıbey tlkokul sınıf f'J/A da 
338 Refhan Çavaş 1 rob, ı önlUk, 2 çift ço
rap; 

Ankara inhisarlar baş mUdUrlUğU ma -
murlnrındnh Hakkı Öznkı eııl Huriye Öz~ 
kı 31 parça çocuk ı;am!L§ırı; 

Ankara dördüncü orta okul 11ını! 1 de 
1286 Necmettin Tllrkcr ı patik, ı çocuk 
rob ve ba11lığı; 

İstanbul Ortaköyde Galatasaray lisesi 
ilk kısım birinci sınıfta 2i3 Şevket Eygi 
8 parça çocuk çamaşırı hediye etUklerin -
den Çocuk Esirgeme Kurumu genel mer -
kezi, Keçiören Çocuk Yuvasındaki yavru
ların sevinç ve mcserretlerlnl kendilerine 
sunar. 

Denizli vilayeti mektupçuluğu 
Gevaş kaymakamı B. Vasıf Kulçağ 

Denizli mektupçuluğuna tayin edil • 
miştir. 

di) dememeli, (kanun tatbik olunu
yor) demeli., diyordu. 

Bu hükme karşı bir talebe gibi 
parmak kaldırıp : 

- Üstadım. "kanun yürürlüğe 
girdi., dense daha iyi olmaz mı? 

diye sorsak ayıp mı ederiz ;> 
T.1. 
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ltalyanlann mukabil 

hücumlar.na rağmen 

Elen ileri 
hareketi 

devam ediyor 
(Başı ı. ıncı :sayla.da) 

lnektedir. 
Cereyan eden şiddetli muharebele

rin bir kaçı, italyanların hazan anu -
da.ne mukavemet gösterdiği cenup 
tnıntakasında vukua gelmiştir. Tepe
leri işgal eden yunanlıların Görice 
tnıntakasında tatbik ettik.Jeri plana 
benzer bir usul kullanmakta oldukla
rı zannı hasıl olmaktadır. 

Halen yunanlılar işgal ettikleri top
raklardaki mevzilerini takviye etmek
tedirler. İlk hatta bulunan yunan ku
\'etleri italyanları mevzilerinden at -
tnağa devam etmektedir. Bütün cep -
helerde ileri hareketine devam olun -
tnaktadır. 

Pogradet .mıntakasında yunanlı
lar mevzilerini muhafaza 

ediyorlar 
Manastfr, 29 a. a. - Reuter ajansı

nın yugoslav hududunda bulunan mu
habiri diyor ki: 

Pogradet mıntakasında italyanlar 
durmadan hücum etmişlerdir. Buraya 
gelen haberlerden öğrenildiğine göre 
yunanlılar mevzilerini muhafaza et • 
tnektedir. Dün akşam muharebe de -
\'am etmekte idi. Pişkopeja köyüne 
karşı yapılan diğer hücumlar yunan
lılar tarafından kolaylıkla püskürtill

nıüştür. 
Küçük italyan gruplarımn dün y;ı

tıanlılara teslim oldukları haber venl-
nı.ektedir. 

Muharebenin cereyanı amansız 
bir §ekil.de şimale doğru 

inktşat ediyor 

Görice, 29 a. a. - Arnavutluk cep· 
heı:>inde bulunan Reuter'in hususi mu
habırı Gorıce'den telgrafla bildırıyor: 
Muharebenın ,_reyanı amansız bir 

şekilde §ımale dogru ınkişaf etmekte
dlr. Yunan ıleri hareketi Pogradet'den 
şimale doşru Ohri gölünü taıdbederek 
Görice'den 30 küsur •kilometre uzak· 
laşmlştır. Zannolunduğuna göre ital
yanlar, Pogradet'in tı5 kilometre ka -
dar şimali garbisinde bulunan Elba -
san'dan cenupta, mümkün olduğu ka
da.r ileride bulunan Tepedelen'~ ka~ar 
tahkım euuuı•i 1 ...... u1r nat uzerıne 

çekilmekte ve bu suretle arkalarını 
denize vermek gayesini takip etmek
tedirler. Eğer şimdiki güzel hava bo
zulmazsa italyanların bu hat üzerinde 
de sağlam bir surette yerleşebilecek -
leri şüphelidir. İtalyanları bütün ricat 
hatları üzerinde mütemadiyen döğen 
mühim bir amil de müttefiklerin tay
yareleridir. Diğer taraftan yunan kı
taatının, Arnavutluk erazisindeki son 
yürüyüşlerinden sonra maneviyatı o 
kadar yüksektir ki büti.\n neferler ital
yanları denize dökınedikce istirahat 
etmiyeceklerini söylemekte müttefik: 
tirler. Yunan ileri yürüyüşünün süratı 
iaşe kollarının sürat derecesine bağlı

dır. 
Görice'nin şimalinde ve garbinde 

müteharrik yunan dağ kıtaatı ve süva
rileri biri birini takibeden gruplar 
halinde aç ve balsız italyan asker dö
küntülerini toplamakla meşguldürler. 
Bunlar yunan ordusuna memn~ni~e;
le teslim oluyorlar. Yunan ve ıngılız 
tayyarelerinin yardımiyle yunan :ak
viye kıtaatı italyanlar tarafından ın -
şa edilmiş güzel Arnavutluk yo~ların
da hiç bir arızaya uğramaks.ızın ıle~.le
mektedirler. Filhakika ilk hır kaç gun
lük kısa şerefli hareketlerinden sonra, 
Musolininin tayyarecileri muharebe 
meydanında çokluk görünmez olmuş . 
tardır. Göriceye gelen yeni yunan kı
taatı tayyare meydanında italyanlar 
tarafından terkedilmiş dokuz tayyare 
enkazını seyretmekle büyük bir şevk 
ve teşvik hissi duymaktadırlar. Bu en
kaz arasında asker nakliyatında kul
lanılan üç motörlil muazzam bir tay
yare ile italyanların yanlışlıkla bi~zat 
düşürdükleri bir Savoya tayyaresı de 

mevcutur. 

T aymis' e göre askeri vaziyet 
Londra, 29 a.a. - Arnavutluk dahilin -

deki yunan ileri harekatı hakkında Taymis 
muhabiri şunları yazmaktadır: 

Muharebe italyan dümdarlariyle yunan 
kıtaatı ara~ında ve muhtelif noktalarda de
vam ediyor. Yunan kıtaatı Arnavutluk sa
hilinde karaya ihraç edilmişler ve düşma
nın hiç bir mukavemetine maruz kalmadan 
vazifelerini yapmışlardır. Yunan kitaatı i
lerledikçe düşmanın sivil yunan halkına 
karşı yapmakta olduğu feci muameleler de 
meydana çıkıyor. İtalyan ricati, yunan kı
taatiyle birlikte kendi memleketlerini kur
tarmak için harbetmiyc karar vermiş olan 
Arnavutluk kıtaatır • n da italyanlardan ay· 
rılma~:vıe neticelenmiştir. 

ltalyan propagandasının 
yal<mları 

Atlna, 29 a.a. İngılız ve amerikan 
pzctccileri müstesna olmak üzere bütün 

ULUS 

Işık karartma mecburiyeti ve yaz 
saatinin tekrar tatbiki dofayısiyle 

1 İlkktınundan itibaren 

Vang~ingv~y Çin' de 
kukla hükümetin 

Mekteplerin çahşma Cümhurreisi oldu 
saatleri değiştirilecek Japonya ·ue muahede 

imzalamağa giden heyetin 
rreni berhava edildi' 

(Ba~ı 1. ınci sayfada) 

mesai saati cetveli şöyle tesbit edil
miştir : 

1. İlkokullar - Normal tedrisat 
yapan ilkokulların derslere başlama 
saatleri her zamanki gibi ilkokullar 
talimatnamesine göre tesbit ve vila
yet makamının tasdiki ile tatbik o
lunacaktır. Yarım gün tedrisat ya
pan ilkokullar da bu saatlere göre 
hareket edeceklerdir. 

Vilayet ve kaza merkezlerinde 
çift tedrisat yapan ilkokullarda ise 
1 ikinciteşrinden 1 şubata kadar -
cumartesi günleri hariç olmak üzere 
- öğleden evel okula gelen talebe
ler 4, öğleden sonra gelen ~lebeler 
·de 4 saat tedrisata tabi tutulacaklar
dır. Cumartesi günleri tedrisata bi
raz daha erken başlanılmak şartiyle 
her iki talebe grupu öğleden evel 
birbirini müteakip üçer saat ders 
göreceklerdir. Bu suretle cumartesi
den başka günlerde sabahleyin oku
la giden talebeler saat 8.45 te okul
da bulunacaklar, temizlik muayene
sini müteakip 9 da birinci derse baş
~anarak 10 ar dakikalık dört teneffüs 
ve 40 ar dakikalık 4 dersten sonra 
saat 12,10 da okuldan ayrılacaklar
dır. 

2. Orta okullar - Orta okulların 
yeni vakıit cetvelleri şöyle tesbit e
dilmiştir : 

İlk ders saat 9 da başlıyacak, kırk
beşer dakikalık beş ders ve 15 er da
kikalık teneffüslerden sonra saat 
14,45 ile 15,45 arası çalışmıya tahsis 
edilmiş olup talebeler 15,45 te okul
dan ayrılacaklardır. Cumartesi gün
leri tedrisat gene 9 da başlayıp 12,35 
te sona erecektir 

Çift öğretim yapan okullarda ise 
cumartesiden başka günler 5 ders 
yapmak suretiyle ilk grup talebe 
saat 8,30 da derse başlayıp 13 te mek 
tepten çıkacak, i~inci grup talebe 
keza beş ders yeıpmak üzere saat 
13,10 dan 17,40 a kadar mektepte ka
lacaklardır. 

Cumartesi günleri birinci grup 
saat 8,30 da başlayıp üç ders yaptık
tan sonra 10,40 ta, ikinci grup 10,50 
de başlayıp 13 te tatil edeceklerdir. 

M ealeki ve teknik öğretim 
okulları : 

Nankin, 29 a.a. - .D.N.B.): Vang
Şing-Vei bu sabah Çin reisicümhuru 
sıfatiyle yemin etmiştir. Bu merasim
de Nankin hükümetine mensup 200 
den fazla erkan hazır bulunmuştur. 

Japonya büyük elçisi B. Abe mai -
yetiyle birlikte hükümet reisi Vang
Şing-Vei ziyaret etmiştir. Bu ziyare
te büyük bir ehemiyet atfedilmekte -
dir. 

Murahhasları götüren tren 
berhava edildi 

Şa.nghay, 29 a.a. - Yarın imza edilecek 
olan anlaşmalar için Nankin'e gitmekte 
olan japonlarla emirlerindeki çlnll memur
ları hA.mll treni Çin çeteleri berhava et-
mlşlerdir. Trende bazı yabancı gazete mü
messilleri de bulunmakta idi. Bu yilzden 
Şanghay ile Nankin arasında bütün de -
mlryolu servisi intizamını kaybetmiştir. 

Yl.lz kadar kimsenin öldüğil ve yaralandığı 
Mesleki ve Teknik öğretim mües- bildirilmekte ise de ölenler arasında avru

seselerinde tedrisata başlama ve son palılar da mevcut olup olmadığı belli de -
verme saatleri aşağıda gösterilmiş- ğildlr. Bazı haberlere göre tren Sooçeu' -
tir : nın dışında havaya atılmıştır. Beş vagon 

Tedrisatın yoldan çıkmıştır. 
Ba~laması Bitmesi 

HARBE 
DA i 

İtalyan 
filosiyle 
temas! 
Tebliğler 

R 

I• talyan filosu ile İngiliz filo
su arasında Sardunya ada

sı civarlarında kah temin edilen, 
kah koparılan temasa dair yeni 
malUmat gelmiştir. Fakat bu 
maIUmat İtalyan tebliğinde baş
kil. İngiliz tebliğinde gene baış
k~...: .r , Bunun böyle olmasını da 
t • .uii görmek lazımdır. Çünkü 
ltalyanlar bir sıkı duman perde
si arkasında maskelenip es.ki iti
yatlarını yerine getirmekten baş
ka bir şey yapmadıklarından da
ha nazari tebliğler yazmakla ik
tifa etmişlerdir. Öyle görünüyor 
ki bu temas her şeye rağmen in
giliz lerin 12 gün evel Taranto'da 
elde ettikleri büyük muzafferi
yetin kısmen mabadını te~kil e
decek mahiyettedir. 

İtalyan tebliğlerinin mahiyeti, 
şimdiye kadar oldukça vazrh bir 
şekilde dünya efkarıumumiye-
since anlaşıldığından İngiliz ve Öğleden sonra gelenler 12,25 te o

kulda bulunacaklar, temizlik muaye
nesini müteakip saat 12,40 ta derse 
başlıyarak dört ders yapacaklar ve 
15,50 de okulu terkedeceklerdir. 

Saat Saat 
Kız Enstitüleri 9 16 45 Japon h .. k .. met·ı italyan tebliğlerinden hangi11ine 

U U inanmak lazım geldiği noktası 

Cumartesi günleri temizlik mua
yenesine bir zaman tahsis edilmiye
cek, birinci grup talebe saat 8,30 da 
ilk derse girerek ve üç ders yaptık
tan sonra 10,40 ta titil edecekler
dir. İkinci grup talebe (10.50) de 
derse haşlıyacak ve 13 te okuldan 
ayrılacaktır. 

İstanbul Hukuk 

mezunlarının toplantısı 
İstanbul hukukundan mezun olan -

ların önümiizdeki pazar günü akşam 
üstü saat beşte Ankara Palasta bir 
çay vesilesiyle toplanacakları haber 
alınmıştır. İstanbul hukuk mezunla • 
rının bu aile toplantısında bulunma -
tarı rica edilmektedir. 

Ticaret okulları 9 16 10 
İstanbul Yüksek İktı
sat ve Ticaret okulu 9 
Sanat okulları ve 

14 30 

İnşaat Usta okulları 8 30 17 30 
Terzilik okulu 8 30 16 30 

Yüksek öğretim müesseseleri va
kit cetvellerini bulundukları mahal
lin icaplarına göre tanzim edecek
lerdir. 

General Catroux 
hür fransızlara asker 

ve harp malzemesi 

tedarik edecek 
Kahire, 29 a.a. - General ·Catroux'nun 

yakın şarkla Balkanlar ve Kızıldenlz mm
takalarında asker ve malzeme meslelerly
le meşgul olmak ve bunları tanzim etmek 

--'-- ----•-.... ıı--ı- :V--ı ... --•~-- ,._ uzoro- uu..... °b"a.ı:J:o..,arıa vnıurrtI .murmı.n.aaa. 

karıldıldan asılsızdır. Ber!in radyosunun olarak tayin edilmesi Kahire'de büyük bir 
rumca spikeri, İngiliz filosunun uğradığı 
zayiat yüzünden Yunanistan'a yardım ede
miyccek bir hale geldiğini söylemekte ve 
Yunanistan'ın bu yüzden ham madde bu -
lamıyacağını ilave etmektedir. İngiliz fi
losu metodik bir şekilde eksiklerini ta • 
mamlamaktadır, Aynca Yunanistan'ın 1 
milyon tonu bulan kendi milli ticaret fi. 
losu, ihtiyaçlarına fazla bile gelmektedir. 
Ham madde stokları ise her tarafta Yu -
nanistan'a açl!k olduğundan, ne ham mad
de ne de ia5e bakımından müşkilat çekil
miyecektir. 

Atılamıyan beyannameler 
Arnavutluk'taki bir italyan hava mey

danında İtalyanların atmıya vakit bulama
dıkları fena bir rumca ile yazılmış beyan
nameler bulunmuştur. İtalyanlar bu be -
yannamelerde askerlerinin asil ve alice -
nap olduklarından ve yunanhlarm evlerin
den ve karılarından yana korkmamaları i
cabettiğinden bahsetmekte ve İtalyan kı

talarınm hedeflerine doğru yürüyüşleri -
ni kimıenin durduramryacağını ilave et -
mektedirler. Yunanlılar, son hadiselerin 
tamamen yalancı çrkardrğı bu iddiaları is
tihza ile karşılıyorlar. 

Yunanistana yardımlar 
Amerika'da Yunanistan'daki harp kur. 

hanları için ianeler toplanmaktadır. B. Ha
rold Vanderbilt bir kaç günde 67.135 do
lar toplamıştır. Mısır'da Süveyş kanalı 

kumpanyasının müdürleri de yunan harp 
iane &andığına 500 sterlin teberru etımiş
lerdir. 

Eaki başkumandan Ve Atina 
elçisi sihattalar 

Roma, 29 a.a. - General Visconti 
Prasca'nın intihar ettiği ve İtalya'nın sa

memnuniyetle karşılanmıııtır. 
General Catroux umumt karargAh ola

rak Kahire'yi intihap ettiğinden, Mısır, 

hür frflnsızlar davasına yardım için geniş 
bir para, insan ve teşkllA.t merkezi ola -
caktır. Bu merkeze yalnız Balkanlardan, 
Yunanlstandan, TUrklyeden ve A!rlkadan 
değil, Avusturalyadan da yardım edilecek
tir. General Vavel'in emrinde bulunan 
hür fransız ordusuna gönllllU yazılmak ü
zere devamlı bir surette gelenlerden ma -
ada tanınmıt fransız sanayicileri Mısır'a 
gelerek General de Gaulle teşkilt\tı hizme
tine girmişlerdir. Hür fransızlarm yakın 
şark teşkllMını tanzim için Londra He sıkı 
bir temas yapılmaktadır. Suriye hAlen iki 
ye ayrılmıştır. Fakat htir fransızlar dava
sımn son gUnlerde, bilhassa Taranto ve 
Yunan muvaffaklyetlerlnden sonra bilyilk 
terakkller kaydettiğini iısbat edecek delil
ler vardır. 

Hür lransızların kuvetleri 
Londra, 29 a.a. - Mustakil fransız 

ajansı Afi bildiriyor : 
Hür fransız kuvetlerinin umumi ka· 

rargahından öğrenildiğine göre Ge -
neral de Gaulle'ün emrinde halen 35 
bin asker, 1000 tayyareci, 20 harp ge -
misi ve ceman 550.000 ton hacminde 
60 ticaret vapuru mevcuttur. Bu ku ~ 
vet mütemadiyen artmaktadır. 

Bir İtalyan vapuru alman 
korsan gemisine iltihak etmek 

üzere hazırlanıyor 
bık Yunanistan elçisi B. Grazzi'nin teV'kif Havana 29 a.a. _ İtalya harbe girdiği 
edildiği hak'kında bir Atina gazetesi tara- zaman Ha~ana'ya utıca etmlı olan Recca 
fından çıkarılan ve yabancı matbuat tara- 1 italyan vapuru tamamiyle tamir edilrnlıı
fından n~len neşredilen haber her türlü tir. Tamir hususunda gösterilen sUrat bu 
esastan irıdir. vapurun her an hareket ederek alman 

ltalyan kuc.ıetlerine kim 
kumanda ediyor ? 

Roma, 29 a.a. - Stefani ajansı bildiri
yor: Mareşal Badoglio'nun Arnavutluğa 

giderek orada harekette bulunan kuvetıe. 
rin kumandanlığını bizzat deruhte ettiği

ne dair yabancı memleketlerde çıkanlan 
haberlerin sala.hiyctll ıtalyan makamların
ca Psassız olduğu bildirllmektedir. 

Mareııal Badogllo Arnavutluğa gltme
mlşt •• Arnavutluktaki italyan kuvetıerl-, 
nln kumandası el!n General Soddu'nun e
llnd,.dlr. 

ita/yada hayal inkisarı 
Zurlch, 29 a.a. - İtalya'dan Zurich'e 

gelen amerlkalı yolculuarın söylediklerine 
göre. son haftalar içinde cereyan eden ha.· 
dlseler italya'da baya! tnkiıan doğurmuş
tur Harp heyecanı azalmaktadır. 

N ... ue ZUrcher Zeltung gazetesinin Ro
ma muhabiri, italyanların endişe içinde 
bulundutunu ima etmektedir. 

korsan gemisine iltihak edeceği şayiasını 
ortaya çıkarmıştır. Tamir neticesinde va
purun aüratinln arttığı söylenmektedir. 
Vapur kül rengine boyanmaktadır. 

Tevkif olunan İngiliz 

faşistleri bırakılacak mı? 
Londra, 29 a.a. - Dahlliye na.zırı B. 

Morrlson, avam kamaraısında yaptığı be· 
yanatta ha.ziran v~ temmuz aylarında 
tevkif edllen Britlsh Unlon ismini taşıyan 
faşist partiıılne mensup 1662 ki§lden bir 
kısmının tahliyesi meseleslnln tetkik edil
mekte olduğunu bildlrmlıı ı part!Din 
en ziyade mesuı Azalarının serbest bırakıl
maması ıa.zım geldiğinin ııilpheslz olduğu

nu ilAve etmiştir. Mevkuflardan birçoğu 

cereyan eden muhakemeleri esnasında par
tıye intlaaplarını lnkA.r etmiılerdir. 

kati bir harekete Tübze~~lde. durmuyoruz. 

e 1111 erın tahlili 
hazırlanıyormuş !j 

(Başı 1. incı sayfada) 

mıştır. Keza tali derecede diğer va -
kalar da kaydedilmiştir. 

Gelecek ay Felemenk Hindistanı 
hakkında vahim inkisaflara şahit olu
nacağı hakkında musırrane şayialar 

dönmekte ve hariciye nazırı tarafın • 
dan yapılan teşebbüslerin katı bir ha-. 
reket için hazırlanmak olduğu zanne
dilmektedir. 

Singapur, 29 a.a. - Şarki Hol • 
lan Hindistanı ahalisi, B. Çörçil'e 
doğumunun 66 ncı yındönümü müna
sebetiyle Spitfire tipinde beş avcı 

tayyaresi hediye edecektir. 

Fransa'yı terkedecek 
yabancılar için bir 

tecrit kampı açıldı 
Cenevre, 29 a.a. - (D.N.B.): Vichy

den öğrenildiğine göre, Aix-en-Pro
vence civarında Melles'te bir tecrit 
kampı hazırlanmıştır. Fransayı ter -
ketmek istiyen yabancılarla, fransız 
hükümeti tarafından ittihaz edilen 
kararlar mucibince memleketi ter • 
ketmesi lazım gelenler bu kampta 
toplanacaktır. Milles'e muvakkaten 
gönderilecek yabancılar hareketleri 
için icabeden muameleyi tamamla • 
mak üzere Fransadan çıkma vazifesi
ni hamil olacaklardır. Fransız makam
ları lazım gelen vesaiki yabancı kon
solosluklardan tedarik etmeyi teahhüt 
etmişlerdir . 

Kampta bulunacakların karıları ve 
çocukları Marsilyada bir otelde otur
tulacaktır. 

Fransız Hindiçinisinde 

Siyam tayyareleri ile 

bir çarpışma oldu 
Singapur, 29 a.a. - Siam resmi rapor

larına göre, beş fransız tayyaresi bu sabah 
saat sekizi çeyrek geçe Nakhonpanom ü
zerinden uçmuşlardır. 

Siam tayyareleri Siam topraklarını ko
rumak için havalanmışlardır. Fransız tay
yareleri bu tayyarelere ateş açmış ve iki 
bomba atmışlardır. Bu bombalar jandar • 
ma kı§lasına isabet ederek beş kişiyi ya -
ralamıştrr. Uç fransız tayyaresi düşürül -
müştür. 

Bu raporlara da aiamlılarrn buna mu -
kabele etmekte oldukları ilave edilmekte
dir. 

Yabancı vapurlar İngiliz 
kafilelerine nasıl girecek ! 

Londra, 29 a. a. - Amirallık daire
sinin parlamento sekreteri Warrender 
avam kamarası azasından birinin sua
line tahriren verdiği cevapta şöyle de
miştir: 

" Bir İngiliz kafilesine dahil olmak 
isteyen her vapur, ingiliz imparator -
luğu ile veya ingiliz imparatorluğu 
veya müttefikleri hesabına ticaret 
yapmak ve kafilede hiç bir müttefik 
geminin zararına yer almamak şartiy
le bu kafileye kabul edilmektedir.,, 

Mebus, ingiliz kafilelerine İrlanda
ya gidecek deniz aşırı vapurların ka
bul edilip edilmediğini somıu§tu. 

Ş imdi tebliğlerde verilen ma
liimatı tahlil edelim: ltal

ya'nın en kuvetli iki saffı harp 
gemisi İngiliz filosiyle kar~ılaş
mıştır. Bunlardan biri geçenler
de Taranto'da batırılan 35.000 
tonluk Littorio saffı harp gemi
sinin kardeşi Vittorio Venetto, 
diğeri gene aynı yerde suya ka
vuşan Kont di Cavour sımfından 
iki geminin kardeşi olan bir baş
ka saffı harp gemisidir. işte bun
lar İngilizlerin üzerine ateş aç
mışlardır. İngiliz gemileri nisbe
ten küçük olduğundan evela bi
raz çekilmişlerdir. Fakat biraz 
sonra İngilizler bu deniz devle
rinin de çekilmekte olduğunu 
görmüşler ve harpte demir ve 
çelikten daha çok cesaret lazım 
geldiği prensibiyle hareket ede-
rek bunların takibine koyulmuş
lardır. 

İtalyanlan takip 

Fakat gerek Vittorio Y enetto 
gerek Kont di Cavour sü

ratleri fazla gemilerdir. Bunlar 
kolaylıkla uzaıklaşabilmişlerdir. 
Bunun üzerine Renown bu gemi
lerin petine takılmıttır. Renown, 
Repulse sınıfından 32 bin tonluk 
bir gemidir. Sürati 32 mildir ve 
38 Jik 6 tane topu vardır. Her ne 
kadar Vittorio Venetto'nun 9 
tane 38 lik topu varsa da ve 
Kont di Cavour sınıfından gemi
ler de 10 tane 32 lik topla mü
cehhezseler de, bu iki İtalyan 
saffı harp gemisi, diğerleriyle be
raber gene duman perdeleri al
tında uzaklaşmak çarelerini ara
mışlar ve Renown isabet ihtimal
lerini kontrol etmek imkanını el
de edememiştir. Fakat biraz son
ra tayyareler, bir ltalyan kruva
zörünün arka taraftan yanmak
ta olduğunu ve bir ltalyan des
troyerinin hafif tertip yana yattı
ğmı Oregale smrfından bir des
troyerin de tam yana yatmış bu
lunduğunu tesbit ebnişlerdir. 

Nitekim İtalyanlar da bir 
destroyerlerinin ağır hasara uğ
radığını ve yedekte limana geti
rildiğini itiraf etmektedirler. 

Havadan torpil 

A sd harp bundan sonra ol· 
muıttur. İngilizlerin me§

hur Arc Royal · tayyare gemısı 
gene sahaya çıkmı§tır; ve bura
dan havalanan tayyareler, Lit
torio sınıfından bir gemiye - ki 
bu geminin Vittorio Venetto ol
ması lazımdır - tam isabetli bir 
torpil atmışlardır. Yittorio Ve
netto filhakika Taranto'da ba
tan Littorio ismindeki karde§inin 
&kihetine uğramamış, fakat her 
halde hasara duçar olmuttur. 
Vittorio V enetto yukarıda da 
yazdığımız gibi, ltalyanlarrn 35 
bin tonluk en büyük ve ellerinde 
şimdilik bu sınıftan yegane ka
lan saffı harp gemisidir. 1934 
de Triyeste'de tezgaha konmu§ 
ve inşası 25 temmuz 1937 de bi
tirilmiştir. Dokuz tane 34 lük, 12 
tane 15 lik topu vardır. Gene ne 
gariptir ki bu koca saffı harp ge
misinin 12 tane dokuzluk hava 
dafi topu ve yirmi tane hava da
fi mitralyözü İngiliz tayyareleri
nin hücumunu önliyememiştir. 
Atılan torpillerden birinin Bol-

-s-

Bir Bulgar mebusuna göre 

Yugoslav - Bulgar 
protokolünün 

ebedi dostluğa dair 
bir merbutu yok 

Sofya, 29 a.a. - Hükümet partisi• 
nin nafiz azalarından B. Yanef son 
günlerde ingiliz hükümeti tarafından 
Bulgaristan hakkında yapılan beya -
nata temas ederek kıraliyet nutku et
raLnda cereyan eden muzakereyi ka
patmıştır. 

B. Yanef, ingiliz parlamentosunun 
Bulgaristan'la meşgul olduğunu gör
mekle bahtiyar olduğunu söylemiş fa
kat "böyle vaidlerin Bulgaristan'a e
sa.sen elinde bulunan şeyleri bahşetti~ 
ğini" ilave etmiştir. 

B. Yanef, bulgar - yugoslav proto
kolünün iki m,.ml 0 ket a· a:;mda "ebe
di dostluğu " istihdaf eden bir mer
butu bulunduğu hakkında yugoslav 
menbalarından çıkarılan haberi tekzip 
etmiştir. 

Bununla beraber B. Yanef, Bulga • 
ristan'ın iki memleket arasında mual
lakta bulunan meseleleri sulh "'luyle 
halletmeği samimi surette arzu etmek
te olduğunu ilave eylemiştir. 

B. Butler'in beyanatının 
Solya'daki akisleri 

Londra, 29 a.a. - Taymis'in Sofya mı>
habiri, Bulgaristan hakkında B. Butler ta
rafından yapılmış olan beyanat müna.seıbC>
tiyle şunları yazmaktadır: 

"Butler'in beyanatı resmi bulgar maha
filinde anlayış ve memnuniyetle karşılan.. 
mıştrr. Bu beyanat .alman propa~andasını 

en lruvetli ve fakat en ziyade hakikate mu
halif cihetinden yakala.maktadır. Mihver 
diplomasisi, harbin bidayetinde, İngiltere 

,zaferinin Bulgaristan'rn parçalanması neti• 
cesini vereceğini her tarafta ya.ynuştı. 

Butler'in beyanatı ise, Bulgaristan İngil
tere'nin düşmanlarına yardrm etmediği 

takdirde mülki tamamiyetine ve istiklaline 
hürmet edileceğini bildirdiği için memle
ket dahilinde mihver politikasına kati su
rette muarız olanların mevkilerini tahkim 
etmiştir." 

Amerika' nm Bel(ika 
büyük el(isi islif a etti 

ı 
Vqingtoo, 29 a.a. - Amerika'nın Bel· 

çlkadaki büyük elçisi B. Cudhay dün blz.. 

ı 
zat B. Ruzvelt'i ziyaret ederek lstifasım 
vermi§tir. 

zano smıfından 10 bin tonluk bir 
kruvazöre isabet ettiği muhak· 
kak gibidir .. 

İngiliz zararı 

i talyanlar da bir İngiliz kru-
vazörüne zarar ika etınit

lerdir .. Bu kruvazör Kent sınıfm· 
dan Berwiok gemisidir. Berwick 
9. 750 tondur. Sürati 32 mildir. 8 
tane 20 lik topu, 4 tane 10 luk 
hava dafi topu, 4 tayyaresi var
drr. İngilizler bu gemiye her ne 
kadar isabet vaki olduğunu iti
raf etmekte iseler de geminin 
harp kabiliyetine nakise gelme
diğini söylemektedirler. Berwick 
sınıfından İngilizlerin Col"Dwall, 
Cumberlant, Suffolk, Kent ismin
de dört kruvazörleri daha var
dır. 

Şimdi İngiliz ve İtalyan tebliğ
lerini kartı karfıya mütalea edip 
de aralarında bir mukayese yap
tığımız zaman İngilizlerin gene 
itaJyanları a.dam akıllı tartakla
mış olduğu neticesine varırız. 1-
talyanlar "Eğer hô.hi ırelamet der 
kenarest,, prensibini bir miktar 
ihmal etmelerinin zararını cek
mişlerdir. 

Netice 

8 u suretle ltalyanlar Akde
niz'de, İngilizlerden yeni 

ve mühim bir darbe daha yemiş
lerdir. Bu darbenin Akdenizde 
İtalyan donanmaıımı bertaraf et
mek bakrmmdan ehemiyeti bü
yüktür. Çünkü bu suretle her 
fırsat düştükçe deniz kuvetleri 
biraz daha zayıflıyarak, İtalyan
lar yaydan cephelerini müdafaa 
ve muhafaza edemiyecek va
ziyete geleceklerdir. Bunun Ar
navutlukta yunan ilerlemesi üze
rinde tesiri olacağı gibi Mısır 
harekatının da bu gidişle zor 
şartlar. içine gireceği neticesini 
çıkarabiliriz. 

İtalya, bu suretle mihverin bir 
başka planını daha kendi gemi
leriyle beraber suya dü,ürmek
tedir. Bu da Akdeniz harekatı 
ve İngilizlerin Akdeniz'den k~ 
vulmalarıdır. Hani Akdeniz 1-
talyan denizi olacakh? İtalyan 
gemileri dere ağızlarına çekilen 
tatlı su kefalları gibi kaldıkça 
buna imkan tasavvur etmek a
bes bir §ey olur. Her halde Akde
niz harekatı planının da yakın
da lngilte!'e'ye karşı hazırlanan 
taarruz planı gibi akim kaldığı 
resmen değilse bile zımnen ilan 
edilecektir. 

Mümtaz Faik FENiK 
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Kitaplar arasında 

Seçme Rus hikôyeleri 
Son ~nlerin edebt hldisesini, Gaffar 

Gliney'in muhtelif rus muharrirlerinin e
serlerinden seçip terclime ettiği Seçme 
Rus hikayeleri teşkil eder. Buna raimen, 
bu hikayelerden hemen hiç kimse bahset -
medi. Hikayelerin intihabında ıöıterilen 
labete, dilimize çevrilirken ıöıterilen 
dikkat ve ihtimama bakarak ıeçme nıs hi
kayelerinin il.zerinde bugüne kadar durul
mamı' olmasına insanın hayıflanmama ı 

mümkün olmuyor. 
Tolıtoy'dan, Turgeniyef'ten, Dostoiv

ski'den, Maksim Gorki'den bir çok roman 
ve hikfi.yeler dilimize çevrllmis bulunmak
tadır. Fakat hatınmda kaldıiına göre Ah
met Feri.t isminde bir ıencin Turıenlyef
ten türkçeye tercüme ettiği (Muzaffer aşk 
nağmesi) müstesna, bir kaç ıene eveline 
celinceye kadar, doğrudan doğruya rusça 
aslmdan dilimize çevrilmiş eaer görmü -
yoruz. Biıtün nJıl muharrirleri, eterlerinin 
fransr.zca tercilmelerinden, tercüme edili
yordu. Asıl dilden yapılan tercümelerin ne 
kadar fedakarlıklara mal olduiu düşiinU -
lürıe, bir tercümeden yapılıın tercümenin 
eserin ulmda:ki güzelliğe ne darbeler in.
direceği.ni artrk siz kıyu edin. 

Tercüme eden: A. Gaflar Güney 
rinde mınldanryor vardır. "Biraz sonra e
linde bir ate, dönüyor" (aayfa 134 satır 
22) cümlesinin aslı "biraz ıonra elinde 
bitmekte olan bir mum ile dönilyor" ıek -
!indedir. Bir yerde de (ıayfa 133, aatır 11) 
"kara bulutlar'' sadece "bulutlar" diye ter
cüme olunmuş. 

Aynı hiklyedekt (aayta 137, ıatır S) 

"Hanımı: Varka ııemaverl yak! diye batı
rıyor. Varka odun parçalarını kUçUk kU
çUk yarıyor, takat tam odunlan yakıp 

semavere aokarken. yen! bir emir duyulu
yor: .. ., ıatırları Gaffarın tercllmeslnde at
lanmıetır; bu aatırlar, ayni hikAyeyt ter
cüme eden Zeki Baştlmar"ın tercümeıln -
de (Maske, aayta 49) mevcuttur, ve Ruı
ca aslı ile Fransızca tercümesinde de gö
rU!mektedlr. (Uyuyabilmek) te bu gibi u
fak tefek yanlıolıklar yok değil. Fakıı.t, 

bir tercllmenln birkaç kı>llmenln yanlı• 

tercüme edilmesiyle nı •- faklyetalzllğe 

ugnyacıığı kanaatinde d ..._ un. Çünkü bir 
tercllme, heyeti umumlyeaı üe mevcuttur; 
ve ona verilecek kıymet dt: heyetl umuml
yenln Cl.henglndcn gellr. Binaenaleyh bu 
hatAlara rağmen terclime güzeldir ... (Uyu
yabllmek) başlıklı hlkAyede de ıoaret et
tiğim noktalar, ıırf dlkkatalzllk mahsu· 
lUdilr. Bu hlkAyenln (Alblon'un kızı) ile 
mukayesesi bu kanaatim! teyit etmekte -
dlr. 

:r«llerlmls tarafmdım ya.ırlaealr makale 
H tetkikleri lhtln edecektir, 

Mecmu:rı bilumum ~tretmenler '" 
telı:nllr lıleı1e alftlrada.r c6:uyu.calarmua 
hararetle taval:r• ederb. 

• 
Memurin kanununa 

dair faydalı bir eser 
Devlet tetkilitına ballı bütün memur

ların tayin ve iıtihdamma ait olan Me
murin kanunu 1926 senesinde meriyet 
mev!lcilne ıirmi$ ve bugüne kadar birçok 
tadillere uframıı ve bu hususta birçok 
tefsir kararları, Şilrayı Devlet kararları 
verilmiş ve birçok umumi tebliiler yapıl
mı' bulunmaktadır. 

Bu kere Maliye vekaleti Zat iıleri mil
dürluğü birinci mümeyyizi İzzet Gözübu
yiilc tarafından 14 .enedenberi memurin 
kanuniyle alakalı tadiller!, zeyilleri tefıir 
kararlarmı, Devlet ŞQrası kararlarını, 

mahrem tezkiye varakaları nizamnamesini 
ve umumt tebliğleri bir arayı toplıyarak 

160 sayfadan ibaret bir kitap halinde tab 
ve ne$rettirilmi,tir. 

Kitabın tertibinde, kanunun balen hü
kümleri meri olan mad.Ueler aynen yazıl
mış, tadil ve ilca edilen madde ve fıkra

lar da 1ayfıların a~ıiı kısmında gösteril
mi!Jtir; aynı zamanda her maddenin altı

na bu madde ile alakalı kanun, tefsir ka
rarı, nizamname, kararname ve Şurayı 

Devlet kararlarının numaraları dercolun
muştur. 

Kitap, yedi kısımdan ibarettir : birinci 
okıaım Memurin kanunu, ikinci kısım sair 
kanunlar, üçüncü kısım tefsirler, dördün
cü kısım kararlar, beşinci kı~mn Şurayı 

Devlet kararlan, altıncı kısım nizamna-

lngiltere harbin ikinci 
kışına iaşe bakımından 

itimatla giriyor 
Londra. 29 a. a. - İaşe nazırı lord 

Woolton dün Londrada söylediği bir 
nutukta ezcümle ıöyle demiştir: 

" İngiltere harbin ikinci kışına ia
şesi bakımından itimatla girmektedir. 
Vazifem, harbin bundan sonrası için 
herkesin itiyatlarını değiştirmesi i
cabedeceğini söylemektir. 

" Britanya milleti Avrupanın bü
tün milletlerinden daha yüksek bir 
hayat seviyesine malik bulunmakta -
dır. Dünyada hiç bir millet harp za • 
manında bu seviyeyi idameye intizar 
edemez. Bundan böyle belki de va -
purlarımızda ete şimdiki kadar yer a
yıramacağız ve et fiyatı belki daha pa
halı olacaktır. Elma, kaysi, üzüm ve 
muza gelince, bunlar muharib bir mil
letin hayatında elzem maddeler değil
lerdir ve bir müddet yemek masaları
mızdan ~ksileceklerdir • ., 

Süt üzerine konan tahditler 
İaşe nezareti süt istihsalinin muvak • 

katen azalmı' olması ve istihlakin art • 
ması yüzünden 1 kanunuevelden itibaren 
ve yeni bir emre kadar alelfi.de müstehlik
lere verilen sütün yıi7.de 10 niabetinde a
zaltılacağını bildirmektedir. Bu azaltıhs 

teşrinisani ayının ilk haftası içindeki is
tihlakata esas tutulacaktır. 

Nezaret hastanelere, annelere ve ço -
cukları mutat veçhile siit verilmesine de

Zllrlh, 29 LL - Soya yotittirilmoai için 
alman k:ontrohı altında te(ıtil edilmiş olan 
rumen ıiı1ceti tHfiye edllmııtir. 

Londra, 29 a.a. - İngiliz - amerikan ya
ralılara yardım teıkilltı, hlir fransız ku -
vetlerine yaralı nakline mahsus 20 kam -
yon hediye etmiştir. 

Helsinki, 29 a.a. - Hükümet, 1941 se
nesiyle 1945 sence! arasındaki muddet için 
askeri hizmet mllddettni iki seneye çıka
ran kanun projesini parlamentoya aevket
miye karar vermi'jtir. Halen a..kert hiz -
met müddeti piyadeler için 350 ıün, diğer 
sınıflar için de 440 giindür. 

Madrid, 29 a.a. - Hariciye nazırı B. 
Suner dün Madrid'e dönen İspanyol Fas'ı 

yilksek komiseri B. Ascusio ile göruşmüş
tür. B. Suner Almanya büytlk elçisini, ja
pon ve Uruguay elçilerini de kabul et • 
mistir. 

Madrid, 29 a .. - İngiltere büyük elçisi 
Sir Samuel Hoare çarşamba ıtünU hariciye 
nazırı B. Suner'i ziyaret etmiştir .. 

Nassau, 29 a.a. - Dişinden mühim bir 
ameliyat yapılmak üzere Vindsor düşesi -
nin 10 kinunuevelde Miami'de bir kliniğe 
ıtireceği resmen bildirilmektedir. 

Roma, 29 a.a. - D.N.B. nin öğrendiği. 

ne göre, bir İtalyan ticaret heyeti bu haf
ta sonunda Berlin'e ciderek müzakereler
de bulunacaktır. 

Lon<lra, 29 a.a. Tası: Avusturalya 
hükümeti İngiliz imparatorluğundan gayri 
memleketlere demir ihracını menetmiştir. 

Bu tedbir, bilhassa, fa:>:la mikdarda Avuc;
turalya demiri ithal eden Japonya'ya te -
sir etmektedir. 

( RADYO 
TURKlY 

(Radyo Difiizyon Poıta 
TÜRKİYE 

Radyosu 
- Dalga Uzunluiu ..... 

1648 m. 182 Kcı./120 K1 
31.7 m. 9465 Kc.,.J 20 K 

19.47 m. 15195 Kes./ 20 K~ 

CUMARTESİ: 30.11.19 
8.00 Proıram ve memlekt saat 
8.03 Müzik: Hafif program (Pi 
8.15 Ajans Haberleri. 
8.30 Müzik programının deva~ 
8.45/ 9.00 Ev kadını - Yemek liı 

13.30 Program ve memleket aa• 
13.33 Mıizik: Şarkılar ve türkiıl 

13.50 Ajana Haberleri. 
14.05 Müzik: Memleket oyun hav• 
14.20 Müz.ik : Riyaseticümhur 
(Şef: İhsan Kiınçer). 1. Auruıte 1 
uyir marıı 2. Debrnux: İz:landaı 
(Mardyok'de Bayram). 3. Halevy 
ve operasından Uvertür. 4. Saint 
Gavotte. 5. Massenet: Werter 
dan Fantezi. 
15.00 Ankara aonbahar at yarıı 
mini eri. 
15./10 
Hi.30 Mllzlk: karıtık program (Pi 
18.00 Program ve memleket ıaat 
18.03 :'>iUzlk: Radyo ca.:r. orkeatra11 
him Özgür idaresinde) 
18.40 MUzlk: Türk müziğinden fo 
neklerl 
19.00 Konuşma (GllnUn meseleleri 
19.15 Müzik: Solo şarkılar 
19.30 Memleket saat ayarı ve aja~ 
!eri. 

Anton Teh~khorm, Deniı Roche tara
fından tercümesi franazcaya yapılan, ve 
müellifin müsaadesini taşryan hikbcleri
ni, (ıeçme rua hikayeleri) indeki Çehofa 
ait hikayeler -.esilceiyle tekrar okuduk, ve 
rusça bilen bir arkadaşm yardımiyle, Çe. 
hof'un müsaadesini taşıyan bu franıızca 

tercümelerin de, aslına ıık ıık aykırılık 

ettifini clSrdilk. 

Gaffar CUney'in çok btizel bir Us!Qbu 
var. Hele eA.lrane mizacına uygun mevzu
larda Uıı!Op milzlkal bir mahiyet alıyor, 
(Adsı:ıı: hlkAye) nln başlangıcındaki ıu 

tasvirin Ahengine bakın: 

me, yedinci kıııım umumi tebliğler. 
Kitabın ıon tarafına mufassal umumi vam etmeleri için sütçülere talimat ver • 

miştir. 
Japon taarruzu 170 km. lik 
bir cephe üzerinde yapıhyor 

19.45 MUzik: Fasıl heyeti 
20.15 Radyo gazetesi 

Bir hikaye, bir roman, her ıanat eseri 
cibl sckille ifadenin tam vahdetlnden ıe
lir. Bir dilden ba~ka bir dile çevirilen bir 
bikbe, çevrildiği dilden daha başka bir di
le tekrar çevrilirse ıekll, yani üslup, o üı
ldptan ayrılmu olan ifade ile beraber ne 
kılıklara ıirmezl İşte Gaffar Gliney, bir 
eıer aslından doğrudan doiruya tercüme 
edilirse, ancak muvaffak bir tercüme ol -
mağa namzettir hakikatini bize ıeçme hi
ldyeleriyle bir kere daha lıbat etmlı oldu. 

Bu hik!yelerde tesadlif ettiğim mul
yetlerden biri, büyük bir %evkle eserleri 
seçilen müelliflere aitse, biri de aeçilen 
eserler il.zerinde dikkatli bir mütercim en
d i$ctine derin bir ıanat aılunı lllve ederek 
çahşmıs olan mUtercime aittir. 

Seçme (hikayeler) de, franaızcaları 

bende mevcut olduiu için mUnhaarran Çe
hof'un (Albiyonun kızı) (Uyuyabilmek) 
ve (Adsız hikbe) ialmli hiklyelerinl tet
kik ettim. Ve bu biklyeleri, rusça bilen 
arkadaşın delllctiyle aaıllan ile de kont
rol etmek imi:lnmı bulduk. 

Bu Uç hlktyenln, nııça ve fransızca ter
cümeleri ile mukayesesi Gaffar Gtlney'ln 
serbest tercUme taraftan olmadıtmı, dai
ma türkçenin bünyet1inl ıöz onilnde bulun
durarak metne sadık kaldığını göstermek· 
le beraber, mütercimin diğer bir hususi -
yetini de cösteriyor: mütercim, bilha11a 
muhaverelerde muvaffak olmaktadır; bu 
muhavereler, Çehof'un takdirini ku:anınıt 
olan fransızca tercümelerindeki muhave -
relerden daha canlıdır. (Albiyonun kızı) 

nı okumak bunu isbata klfidir. 
Gaffar'm tercümealnde bazı ufak tefek 

yanlı~lar ıöze çarpmıyor değil. Meaell 
(Albiyonun kızı) nda (sayfa 107 satır 11) 

"Her ıeye ıüphe ile bakar" cilmlesinin her 
ıeye istihfaf ile bakar, olması !Azım. Ayni 
hlkSyede (aayfa 109 satır 6) "bu ecnebiler 
için bir ilimdir" cümlesinin doirusu "bu 
ecnebiler için bir dera olsun" dur. (Uyuyı
bllmek) isimli hiklyede de böyle zuhuller 
var. "kandilden dö$emeye büyük, yeşil bir 
leke vunnu$" (sayfa 132, satır 8) cümleal
nin ulmda döıeme yerine tavan kelimesi 
cörülür. "Varlı:a horluyor" (sayfa 133, sa
tır 1) climlesinln aslında da horluyor ye-

@ 

"Beşinci asırd&. gtlneş gene flmdikl gi
bi her ıabah doğar ve her akoam batardı. 
Sabahleyin, tik ışıklar çitlerle öpUş\lrken 
arz canlanır; bava ne,e, heyecan ve Umlt· 
le dolardı. Akşamları lae aynı arz, derin 
bir sessizlik içinde, koyu zulmetlere gö
mUlUrdU. GUndUzler gUndUzlere, geceler 
gecelere benıerdl. Yalnız arada mrada bir 
bulut geçer, gök hiddetli hiddetli gürler, 
yahut ııaşkın bir yıldız akar, yahut da 
benzi ıararmıı bir rAhlp, kendini :Manaa· 
tıra dar atarak, civarda bir kaplaıı gördU
ğUnll aöylcrdl. İşte o kadar ..... 

Sonra, gündUzler gene gUndUzlere, ge
celer gene gecelere benzerdi. .. ., 

Bazı yeni muharrirlerin hlkA.yelerlyle 
Pouıklu. Gogol, Lennontof, Turgenlyef, 
Tolstoy, Çehof, Bun1n gibi eaki Ruııya'nın 
en tanınmıo aanatkA.rlanndan seçllmlı 

neflı hlkA.yeleri bir arada tophyan (Seç
me Ruı hlkAyeleri) nl, edebiyat ıeverlere 
muvatfak lbr antoloji olarak taval)'e ede-
rlz. ••• 

••• 
"Teknik öğretim,, 
mecmuası çıktı 

Teknik okullarrmızdaki öfretmenlerle 
yetiıkin talebeyi yurt içinde ft dl.fmda 
muhtelif cndUstri ve teknik sahalardaki 
faaliyet ve yeniliklerden haberdar etmek 
ve onlarm nazart bilgilerini yüneltmek 
maksatları ile Maarif Vekilliği tara!mdan 
ne!Jrine baslanan aylık "Teknik Öiretim" 
adlı mecmuanın birinci sayısı inti~ar et -
mi$tlr. 

Bu sayıda Maarif Vekili Hasan • Ali 
YUcel'in yaz.mıı oldutu "ön söz" den hı,_ 
ka, muhtelif endilstri H teknik ıahalara 
mütullik bir çok enteresan yazı ve ma • 
kaleler mevcuttur. 

Mecmua bundıın ıonraki aayılannda da 
endüstriyel ve teknik yeniliklere, aanat o
kullarına ve okullardaki tedrisata ve faa
liyete, yabancı memleketlerdeki teknik 
tedrisata alt hareketlere, umumi meale« 
terbiyesine, teknik yeniliklere, millt en -
dilıtriye dair krymetli muallim ve terbi -

Vili'nin yüzü aapıar1 kesildi. Sandalyesinden doğ • 

ruldu. Anasını alnından öptü. Ağır adımlarla odadan 

çıktı. 

VilmoJ, öfke ile karısına döndil : 

- Bravo, oğlunu ne güzel terbiye etmi1sin 

- lhtilali yapan ben değilim. 
- İhtilal. hiç bir zaman çocukları babalarına isy~. 

etmiye tetvik etmemiştir. 

bir fihri'lt ilave olunmuştur. 
Devlet te!lkilatının biıtün memurlarının 

büyük bir ihtiyacına cevap veren mezkur 
e-ıer fiyatının 60 kuruş gibi u bir para 
olarak tayin edilmesinde her ıınıf memu
ra elzem olan mezkur eseri kolaylıkla ala
bilmelerini temin ıayesinin istihdaf edil
diği anla~ılmaktadır. 

Bu krymetli e~eri alakadarlarına tavsi
ye eder, milsbet muvaffaldyetinden dola
yı naşirini tebrik etmeyi bir vecibe bili
riz. 

KAZALAR 

Erkek ve diti tay satılacak 
Karacabey Haraaı Miidilrlüiünden ı 

1 - Hara malı ve yarıılara anıaje aaf
kan lnıillz 939 doiumlu erkek ve dişi on 
dört baı tayla aafkan arap bet baş taY &

çık arttırma ile satılacaktır. 
2 - Arttırma 1/ lt/940 pazar ıünli ıaat 

on üçte Ankara hipodromunda yapılacak
tır. 

3 - Muvakkat teminat hepsi için beş 
yUz altmıı bet liradır. 

4 - Tayların pediğrilerl Ankar&, İ9tan
bul, Adana, Bursa, İzmir, Samsun, Kon
ya, Balıkesir veteriner müdıirlüklerine 

ıönderllmlıtir. 

Taylar hakkında izahat almak istiyen -
lerin bu müdürlüklere ve haraya müraca
atları ve iıteklilerln arttırma ıiln ve sa
atinde Ankara hipodromunda bulunmaları 
illn olunur. (10409-7311) 17378 

Eczacı aranıyor 

Bolvadin Belediye Riyasetinden 
On bin nüfuslu elektriki olan kasa

bamız belediyesinin eczacılığı açıktır. 
Askerlikten müccceliyeti de vardır. 

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

(11191/8160} 18151 

Evlerinde hasta yatanların ihtiyaçları 

da hususi bir hükme tabi olacaktır. 

Mısır Milli Müdafaa 
Tokyo, 29 a.a. - (D.N.B.) Domei ajan· 

sı Japon taarruzunun 170 kilometrelik bir 
cephe üzerıhde 300 bin çinliye kar'jı ya -
pılmakta olduğunu bildirmektedir. 

20.45 MUzlk: Beraber ıarkılar 
21.llS Konuşma (Blbllyogratyal 
21.30 Müzik: Rıı.dyo ııalon orkestraı 
olonlst Necıp Atkın idaresinde) 

nazırının Cenaze töreni Cephe Hupey'in şarkında Yangııi üze-
rinde bulunan tııang'dan Honan hududu ya. 

ı. Lincke: Güstav, Bana darılma! ( 
zi) 2. Aletter: Cüzd Mihrace CHI 
termezzo'eu) 3. Lcopold: Nil aahlll 
4. Joh. Strıı.uss: Yarasa operetlndeı 
purı 5. Bela: Komı-dl Fran11ez uvert 
Löhr: Bavyera (BllyUk vals) Kahire, 29 a.L _ Mlldataa nazırı Yunuıı kınında Suihıin'in gıırbine kadar u7 amak

Sallh Paşanın cenazesi d!ln büy[Jk mllll tadır. Bu cephede çok siddetli muharebe· 
merasimle kaldırılmıştır. Kıral Faruk'un !er cereyan etmekte olduğu ve 450 ölü ve 
mUmesslll ve hasta bulunan lnglll7. bUyUk 400 yaralı bırakan ve Tanğ Tang'ın ku -
elçiıi namına da İngiliz maslahat~zarı manda~ı altında bulunan Çin kuvetlerinin 

geri çekilmekte bulunduğu söylenmekte • 
dir. 

22.30 Memleket saat ayarı, ajana ha 
rl; ziraat, esham - tahvlla.t, kambl3 
kut borsalan (fiyat). 
22.50 Konuşma r İngilizce yalnız kıs.! 
ga posta~lyle) merasimde hazır bulunmu,tur. 

Orta ıark başkumandanı General Vavel 
v orta şark hava kuvetıerl baş kuman
danı hava mareıaıı Longmore cenazeyi 
yaya olarak takip edenler arasında bulun
makta idiler. 

Mısır kabinesi, evelfsi gUn vefat eden 
mlldataa nazın Sııllh Paşanın yerine ye
nisi tayin edlllnclye kadar bqvekll HU -

İstanbul' da muhla( asker 
ailelerine yardım meselesi 
İstanbul, 29 (Telefonla)" - Şt>hlr mec-

22.50 Dans mUzltt (Pi.) (saat 23.10 
dar yalnız uzun dalga poataslyle). 
23./25 
23.80 Yarınki program ve kapanıf j 

BUGÜN -

ULUS Sinemasında seyin Sırrı Paşanın müdafaa nezaretini 
deruhte etmealne karar vermlotır. !isinin bugUnkU toplantı11ında muhtaç u-

ker ailelerine yardım için 40.000 liranın Bu mevsimde en fazla görül• 
ve beğenilen film devam 

ediyor B. Ederi Avam Kamarasımn 

gizli celsesinde izahat verdi 
Londra, 29 a.a. - B. Eden'in beyana

tını dinlemek üzere avam kamarası dün 
hafi bir celıe akdetmiştir. 

B. Eden, B. Çörçil'in evelct haber ver
diti ıibl son zamanlarda yaptığı macera
lı aeyahat hakkında izahat vermio ve ba
şında bulunduğu büyük askeri kuvetlerin, 
kudret, adet ve teçhizat itibariyle her haf
ta artmakta bulunduğunu beyan etml!jtİr. 

Epey zamandır beklenen bu celıe hak
kında hiç bir tebliğ neşredilmiyecekti r. 

Sobranya mitli müdafaa 
bül~esini ittilakla kabul etti 
Sofya, 29 a.a. - 1.300 milyon le -

valık munzam milli müdafaa bütçesi 
birinci ve ikinci kıraati müteakip itti
fakla kabul edilmiştir. 

bUlçeden münakale suretiyle teminine, 
pMlf korunma mahalle ekiplerinin giydi -
rllme maııratları olarak da gayri menkul 
aıı.hlplerlnden bina vergisi nlsbctinde mun

zam vergi alınrna:ıına karar verildi. 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Hakimli -
iinden : 

Yalçınkaya mahallesi Yan ıokak 112 
numarada Kadri Akyol'a: 

Ankara Askeri Fabrikalar umum mil • 
dürlüğü vekili avukat Güzide Alpar tara
fından aleyhinize açılan 23 lira 2 kurut a
lacak dlvasının yapılmakta olan duruşma 
sırasında adresinizin meçhuliyetine bina
en ıazete lle ilanen tebliiiat icra edilmiş 
ve bu defa da gene usulün 141 inci mad -
de mucibince ilfi.nen ve 20 ıün müddetle 
gıyap kararı ıönderilmeeine karar veril · 
miı ve duruşma da 26/12/!)40 perşembe 

günü saat 9,5 a bırakılmıı olduğundan yev
mi mezktlrda mahkemede bizzat hazır bu
hınmadıtınız veya bir vekll de ifÖnderme
diğini :ı: takdirde mahkemenize ııyaben ba
kılacağı tebliğ makamına kaim olmak üze-
re ilin olunur. 4768 

Senelerce takdirle ıel&mla 
nacak bir ıaheıer 

Baş artist 
Dünyanın en büyük ıanatkln 

PAUL MUNI 
Ayrıca 

Tayyare ile gelen son harp 
jurnalı 

Seanslar: 14,30 - 16,30 - 18,30 
ve 21 de 
Telefon: 6294 

- Ne münasebet t Bütün bunların sebebi harptir. 
Harp, daha doğru dürüst pantalonunu ilikliyemiyeıı 

bu bacaksızları birer kahraman yaptı. Eskiden bu ka • 

dar çocuklar analarının, babalarının kartısında ağız • 
!arını açamazlardı. Yanılıp da böyle bir şeye cüret e~ 

seler bile ağızları bir tokatla kapatılırdı. 

Kapı birdenbire açıldı. 

Vili, kül gibi bir beniz ve başında şapka ile içeri ıir--

- Bu belki doğrudur. Fakat, hürmet ve sevgi his · 
leri aşılamadığı da muhakkaktır. Hem, Vili sa.na karşı 
iıyan etmiş de değildir. Bilakiı ıen fazla baht dav • 

randın ve.-
Yazan : MlHALY FOLDI Türkçeye çeviren: F. ZAHlR TOROMKONEY -154-

di. Süratle annesine doğru yürüdü. 

- Allahasmarladık anneciğim 1 
Gizella, titreyen bir sesle sordu ı 

- Nereye gidiyorsun ? 
- Demek şimdi beni itham ediyor ve oğlunu milda

faaya kalkışıyorsun öyle mi ? 1 
Edit ile İvan da masadan kalkarak odadan sıvıştılar. 
- Ne onu müdafaa ve ne de seni itham ediyorum. 

,Yalnız, anlıyamıyorum ... 

Vilmoş, hidetle bağırdı : 
- Çünkü; anlamak istemiyorsun 

Hızlı adımlarla odadan çıktı. 
Gizella, yalnız kaldı. Üzüntüyle sofraya baktı. Her· 

kesin kuru ekmeği zor bulduğu böyle bir zamanda o, 

kocasına ve çocuklarına binbir fedakarlığa katlanarak 

etinden meyvasına kadar her şeyi temin etmişti. Fa

kat, onlar bu güzel yemeklere, bu sıcak aile yuvasına 

dört elle sarılacakları yerde birbirleriyle dalaşıyorlar· 

dı. Ne garip, ne kıymet bilmez insanlardı bunlar 1 
xxvı. 

Gizella, oğlunu karşısına alıp yalvardı : 
- Yavrum, ıenden çok rica ederim, düşilncelerlni, 

fikirlerini yalnız bana anlat. Babanın önünde onu kız
dıracak şeylerden bahsetme. 

Vili, teessürle başını salladı : 

- Haklısın anneciğim . Fakat, ihtilalcilerin beşeri • 
yeti kurtarmak bahanesiyle işledikleri cinayetleri 

duydukça tüylerim ürperiyor. Kendimi tutamıyorum 

Bunların hiç biri mukeddeı bir gaye uğrunda koşmu
yor, bir kısmı kin ve intikam hislerinin esiri olmuş, 

vurmak, kırmak, öldUrmek için bahane arıyor. Bir kıs
mı da ortalıfın kantıklı~ından istifade ederek cebini 

doldurmak hevesine kapılmı§, çalıyor, çırpıyor, yağ· 

ma ediyor. Alçak ve hain insanlar 1 
Bu son cümleyi söylerken genç adamın gözleri ih • 

tiyarsız olarak babasının odasından tarafa dikildi. 

Gizella, endişe ile oğlunun yüzüne baktı. 
- Her hususta haklı olabilirsin oğlum. Yalnız bir 

noktada. babanı da bu saydığın insanların araıına ka

rıştırmakta haksızsın. Baban 1 
Genç adam dudaklarını ısırdı. Narin yapılı yüzU ge

rildi. 

- Baban bugüne kadar hiç kimsenin ne malına ve 

ne de canına dokunmuştur. Buna emin ol. O, iyi ve te

miz bir adamdır. Onu anlamıya çalış yavrum. 

- Ben, kötülüğünü iddia etmiyorum. Fakat, hisle

rine mağliıp oluyor. Hakikati göremiyor. Hadiseleri 

kendi görüşüne göre tefsir ediyor. İhtilalcilerin yap

tıkları işlerin adi bir haydutluktan başka bir şey ol

madığını idrak edemiyor. Onların pek yakın bir A -
tide yaptıkları rezal~tin hesabını vermek mecburiye -
tinde kalacaklarını düşünemiyor. Ben, her şeyden evci 

babama acıyorum. O. ister iyi, ister kötü bir adam ol

sun, madem ki; ihtilcilcilerle işbirliği yapmıştır, ken • 

disi de onların akibetine uğrıyacaktır. 

- Oğlum, ben bu mevzu üzerinde uzun boylu konu

şabilecek vaziyette değilim. Babanın yanlı§ bir yol 

tutmuş olduğunu hissediyorum. Fakat, ıurasıru unut

mıyalım ki: o, bu ailenin reiıidir. Bizler, her fCyden 

evel ona itaat ıtmek mecburlyetfndeyis. Fikirlerini, 

hareketlerni beğenmesek bile bunu tenkide kalkışma· 

mız ayıptır. Bu itibarla, senden tekrar tekrar rica e

diyorum, babanla münakaşa etme. 

Vilmoı ile oğlunun arası günden gilne açılıyordu. 

İki erkek birbirinin amansız bir düşmanı oluyordu. Gi

ı:ella, vaziyeti kurtarmak, baba ile oğlun arasını bul

mak için çabalayıp duruyordu. Fakat, bütün emekleri 
boşa gidiyordu. Edit de Vili'nin tarafına iltihak et • 

mişti. Aile içinde Vilmoş'a bak veren yalnız 1van'dı. 

Bu yüzden, Vilmoş, evde bulunduğu zamanlar İvan'la 
meşgul oluyor, onunla konuşuyordu. Aile arasına iki

lik girmişti. Bu hal Gizella'yı pek fazla üzüyordu. 

Bir gün öğleden sonra, kocasiyle başbaşa kalmaktan 

istifade ederek onu biraz yola getinniye teşebbüa etti. 
Yanına oturdu. Yüzünü, saçlarını okşadı : 

- Vilmoş, sevgilim, diye söze başladı. Bu çocuğun 
sözleri Uzerinde ne diye bu kadar fazla duruyorsun ? 
O, senin düşmanın değil, nihayet evladtndır. Onu mü

samaha ile dinle. Sözleri hoşuna gitmese bile çocuk
luğuna ver. 

Vilmoş, bir türlü yumuşamıyordu : 

- İyi ama, onun da babasiyle karşı karşıya bulun· 
duğunu unutmaması lazımdır. Hayattaki tecrübe ve 

görğüsünün noksanlığını takdir ederek benim fikir -

!erimi kabul etmesi icap eder. Halbuki; o, bunun ta 

mamiyle aksini yapıyor. Her ıeyi benden daha iyi bi

liyormut gibi bir tavur takınıyor. İnatçı kerata 1 
- Bu huyu sana çekmlf. 

- Tokat yemeden evci, buradan uzaklaşmayı daha 

muvafık buldum. 

Vilmoş, oğlunun karşısına dikildi ; 
- Demek kapı aralığından bizi dinledin öyle mi l 
- Ben, ihtilalci değilim. İnsanların peşinden bir 

hafiye gibi dolaşmak, gizli konuşulan •lafları dinlemek 

ancak onlara yakışır. Fakat, siz o kadar yüksek sesle 

konuşuyordunuz ki .••. 

Vili, lafını tamamlıyamadı. Babasının kalkan eli 

suratında şakladı. 

Genç adamın gözleri büyüdü. Dudakları titredi. 
Gizella, bir çığlık kopardı : 

- Oğluma vurma! Vili'ciğim bir yanlışlık oldu ... 
Baban bir saniye kendini unuttu ... Yoksa o senin üs

tüne titrer ... 
Vili, itidalini topladı. Gözlerini babasının gözlerinin 

ıçine dikti. Dik bir sesle söyledi : 

- Sizler her işin cebir ve şiddetle halledileceğini 

sanıyorsunuz. Fakat, bu telakkinizde yanıldığınızı 

hadisat sizlere çok acı bir şekilde isbat edecektir. 

Vilmoş'un yüzü yemyeşil oldu. Hiddetinden titre • 
yerek oğlunun üzerine yürüdii Gizella, aralarına gir
di. Vili odayı terketti. 

Vilmoş, olduğu yerde donup kalmıştı. Bu dakikada 

kendisini anlıyan, teselli eden bir insana öyle bir ih
tiyacı vardı ki. .. Gerilen asabının ancak coşkun ve ha

raretli buselerle teıkin edilebileceEini düşündü. Ak • 

(Sonu var) 
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Alman şehirlerine ve 
işgal altındaki üslere 

Almanların evelki gece 

İngiliz arazisi üzerine 

yaptıkları hava akınları 
Londra, 29 a.a. - tnglllz hava ve da

hil! emniyet nezaretlerinin tebliği: DUn 
gece diltman İngiltere üzerinde bUyUk bir 
hava faaliyeti göstermiştir. Her ne kadar 
muhtelif mıntakalara birçok bombıı.lar a
tılmıısa da dUşman tayyarelerinin başlıca 
hedefini, İngfltcrenln ııimall garblsinde 
bulunan bir ııehlrle bilhassa Mersey kıyı -
lan teşkil etmlotır. Mcrsey kıyılarında 
rnUteaddlt yangınlar c;ıkmııtır. Bunlardan 
bazıları clddt olmuıı ve birçok meskenler 
ve binalar hasara uğramışsa da ilk alınan 
haberlere göre ve dllşman tarafından bu 
mıntakaya tevcih edilen hücuma lştlrAk 

eden tayyare adedine nlsbetle az .yaralı ve 
füü olduğu anla$ılmıııtır. 

Merkez! İngllterenln bir kısmında blr
~ok yerlere de bombalar atılmııtır. Fakat 
hUcumun tevcih edildiği noktaYl tayin 
mUmkün değildir. Muhtelit yeri.erde hasar 
olmu~a da hiç bir yerde ehemlyetll hasar 
vukua gelmemıııtır. Şimdiye kadar gelen 
haberler ölU ve yaralı adedinin çok u ol
dutunu göstermektedir. 

Beş alman avcı 

tayyaresi düşürüldü 
Londra, 29 a.a. - İngiliz hava ve da -

hl!t emniyet nezaretleri teblltl: 
DUn gtindüz yapılan hava hUcumları es

nasında ölen ve yaralanan olmamıııtır. Ge
ne eündüz d!lşman avcı ve avcı bombar
dıman tayyareleri Kent kontluğunda bir 
ıehlrle Tayınla koyu üzerinden c;ok yUksek 
bir irtifadan uçmuelarsa da pek az bomba 
atmıolardır. 

Kent kontluğunda blr ııehlrde milteaddlt 
evler hasara utramı•tır. Beı dUeman avcı 
tayyaresi dU1UrUlmU1tUr. 

Avcı tayyarelerlmlzden altıaı U8silne 
cll:sıımemlftlr. 

Elen resmi tebliği 
Atına. 29 a.a. - Dlln akııam neşredilen 

IS numaralı reıml teblli: 
Cephede cereyan eden mevzi! muhare -

iteler lehimize netıcelenmıııtır. 
Hava kuvetlerlmlı kıtu.tımızı setir 

m.akaadlyle keılf ve devtlye uçuııları yap
mıılardır. 

Cereyan eden hava muharebeleri esna
nnda mUhlm mJkdarda düııman tayyaresi 
dU,UrlllmllftUr. 

Du,man tayyareleri, Eplr, Korlu, Ke -
falonya ve ıarbt Peloponez'de bazı ııehlr 
Ye köyleri bombardıman etmıııtır. Sivil 
halk arasında çok az zayiat vardır. Vukua 
seıen maddi ha.ııar da azdır. 

DU,man torpido muhripler! Korfu'nun 
ffmal aahlllerlne birkaç obüı atmıılarsa 

yapılan hava akın lan 
Londra, Z9 a.a. - Hava nezaretinin teb

liği: Dün rece bombardıman tayyareleri • 
miz başlıca taarruzlarını Dilsseldorf ve 
Mannheim üzerine yapmışlardır. Bu iki 
şehirde tayyare meydanlarına, emtia is -
tuyonlarına, deniz ealiha fabrikalanna 
ve gaz imalithanelerine bombalar isabet 
ettirilmietir. 

Diğer bombardıman tayyare tcşek:kül
lerimiz Politz'de sentetik benzin tesisatını 
ve Setettin'de bnhriye tezgahlarını bom -
balamışlardır. 

Keza, Manş denizindeki limanlara, An
vers, Boulogne ve le Havre'a hücumlar 
yapılmıljtır. 

Geçen ıece bombartlıman edilen diğer 
hedefler arasında Cuxhaven dokları, ıarbi 
Almanya'da demiryolları, Mayence civa
rında askeri depoları, Coblence ve Cind -
haven'de tayyare meydanları vardır. Tay
yarelerimizden ikisi kayıptır. 

İngiliz tayyare!erinin 

yunan cephesindeki faaliyeti 
AUna, 29 a.a. - İngiliz hava kuvetıeri 

umumi karargAhının tebliği: Son iki gUn 
zarfında lnglllz avcı tayyareleri on dllş

msn tayyaresi tahrip etmişlerdir. 
DUn Arnavutluğun batı-cenubunda av

cılarımızdan mllrekkcp kUçUk bir devriye 
grupu 20 d!l§mnn tayyaresine te~adUt et
miştir. Tayyarclrlmlz derhal hllcum ede -
rek bir dakikadan az bir zaman zarfında 
yedi dUşmnn tayyarel!ll dilşUrmlişlerdlr. 

Daha ıonra bir avcımız. mUnfcrlden yap -
tığı bir muharebe esnasında olr dllşman 
tayyaresiyle çarpışmıştır. İtalyan tayya -
resi alevler içinde yere dlişmUştUr. İngiliz 

tayyaresi pilotunun parıışlltle indiği gö
rUlmllşse de henllz bulunamamıştır. 

Bombardıman tayyarelerimiz Ayasa
randa Uzerlne baskınlar yapmışlardır. 

Korfu adMını bombardıman eden dilşman 
destroyerleri tayyarelerimiz! görünce kaç
mışlardır. Bombardıman tayyarelerimiz 
Draç ve Elbll8an'ı da bombardıman etmiş
lerdir. 

Ayasaranda'da vapurlar bombardıman 
edllmlt ve rıhtımlar ve doklar Ozerinde 
bombaların patladık\ görUlmllştUr. 

Draç ve Elbasanda blltlln bombalar he
def tutulan bölgelere dllşmUşse de hava 
vaziyeti neticelerin görUlmeslne mani ol -
muştur. 

Bu harekAttnn iki tayyaremlz Uslerlne 
dönmemiştir. Bunlardan biri dUıman tay
yareslyle çarpıııan avcı tayyaresldir. 

Evellsl gUn, aynı filonun avcıları bir 
dilşman grupunu yakalamıılardır. Bir 
dU,man tayyareııl alevler içinde dU,mU:ı 
bir diğeri de cephenin arkasında kaybol
muııtur. 

Malta ve Afrika'daki 

1 
Alman hava kuvetleri 21~ teırlnfsaııi 

ıecesi ve 28 tctrinluni ıi!ntl İn&'iltece'nln 
muhtelif yerlerine ozcümle Londra mm
takuı:na lrarıılıık h!lcumla.mıa devam et • 

mlştlr. Yeni Yansınlar çıktılı Ye ıiddetll 
lnfillklar vuku bulduiu mlişahede edil -
mittir. 

Daha kuvetli hava filolarrmu 21/28 
teşrinlunl receıi evelce de bildirildifi ci
bi Plymouth şehrine ve liman te1isatma 
hücum etmiılerdir. Bu hücum toplu bir 
tarzda yapılmış va vahim infilaklar vukua 
gelmlı, bilyük ve küçük yangınlar çı:lı: -
mıştrr. 

Bundan ba$ka İskoçya'da büyük bir 
şehirde demir-yolu ve sanayi tesisatı mu
vaffakiyetle bombardıman edilmiştir. 

Kıra ve bahriye kuvetlerine mensup u
zun menzilli bataryalar, dün DollVreı mın
takasında düşman gemilerini ve sair hedef
leri dövmüşlerdir. 

28l Z9 teşrinisani gecesi müteaddit İn
giliz tayyareleri şimali ve garbi Almanya 
üzerine infilik ve yangın bombaları at -
mışlardır. Bazı evlerde büyük maddi ha • 
sar vukua gelmiştir. Bazı çatılar tutuş • 
muşsa da süratle söndürülmüştür. 

Dün düşman ceman 13 tayyare zayi ey
lemiştir. Bunlardan 11 i hava muharebe • 
!erinde ikiai de tayyare dafi bataryaları 
ve bahriye topları tarafından düşürülmüş
tür. Dört alman tayyaresi üssüne dönme-
miştir. 

İtalyan resmi tebliği 
İtalyada bir mahal, 29 a.a. - İtalyan or

duları umum! karargAhının 174 numaralı 
tebliği: Dün yunan cephesinde 11 inci 
ordunun Ferrara, Suna ve Centauro fırka
ları mukabil taarruza geçmlıılcr ve dil§ -
manın her tUrlU sokulma teoebbUslcrJnl 
kırmı§lardır. 

Dokuzuncu ordu cephesinde kayde ııa

yan hususi hiç bir hAdlse olmamıştır. 
Tayyare filolarımıza mensup takriben 

300 tayyaremlz, merkezleri ve yolları 

bombardıman etmişler ve bilhassa Erseke 
ve Soplkl mıntakalarında askeri hedefle
re isabetli endahtıarda bulunarak infilak
lara ve yangın çıkmasına sebebiyet ver
mişlerdir. 

Erseke'de bir benzin deposu, mitralyöz 
atealne tutulmuıı ve bu depoda yangın çık
mı§tır. 

Hava muharebeleri esnasında düşmanın 
dört avcı tayyaresi diloUrUlmU,tür. İki 

tayyaremlz, üslerine avdet etmemlııtlr. 
Dokuzuncu ordu cephesinde tayyare dA

fl bataryalarımız, iki dUşman tayyaresini 
alevler içinde yere dllşürmUııtUr. 

Diğer tayyare filoları, Korfu'dakt a.s -
kerı hedefleri bombardıman etml11lerdlr. 

Kortu UıısUlharekesi üzerinde 28 lkincl
teıırln sabahı deniz cUzUtamlarımız, aske
r! tahkimatı yakın meııafeden uzun uza. 
dıya bombardıman etml§lerdlr. 

Tahribata uğratılmak ıuretlyle &§atı -
dakl hedeflere iıabetU endahtıar yapılmııı
tır: 

San Salvatore, San Stefano, Cultura ve 
Roda bataryaları, Sidart'dekl müdafaa te
sisatı ile kışla, Tlgnola telsiz istasyonu. 
DUıımanın mukabelesi, intizamsız ve te-

•aJJudlla~ıu:1ıert söııWdlr. ..,6•W..O.-"'~t~"a~yy~a-r~e faallyet'i t'cbtigi :- ....... oı--* ..... ou.a......ı .... -.- :hi~ ..... 
bir duman-perdeı arkamnda kaybolmuıı - hal!lara uğramamııtır. 
lardır. Kahire, 29 a.a. _ Yunan ve İtalyan su- Malta civarında dUşmanın bir deniz fi-

larında bir çok istikşaf uçuşları da yapıl- !osu görUlmUo olduğundan hava f!loları
mıştır. mız, bunlara yetişmişler ve taarruz etmlı-İtalyan tayyarelerinin 

yaptıkları taarruzlar 
Atına, 29 a.L - Emniyeti umumiye 

aeııarett taratından dUn akıam neııredilen 
reamt tebliğ: 

DUıman hava kuvetlerl dUn memleket 
da.hlllnde qatıdakl yerlere hava hücum
ları :yapmııtır: 

1 - Preveze. Burada ne haaar ne de ıa
ytat vardır. 

2 - Ke!alonya'da Llkaurl. Burada çok 
u zayiat ve haaar vardır. 

! - İtalyan kuvetlerlnln rlcat ettikleri 
aırada yaktıkları İgumenlça ıehrl. Bura
da ayakta duran binalar da mUtemadi ha
ya akınları neticesinde yıkılmıştır. Mu
vakkat italyan ıegall altında uğradıkları 

fellketten aonra İgumeniça şehrinin halkı 
bu auretlı lfmdl de tamamlyle açıkta kal
mıılardır. Bu hareket ıtalyanlar taratın -
dan benlmıenllen Çamlığın merkezine kar-
11 söıterdiklerl aon allka ve ıefkat teza. 
bilrU olmuıtur. 

' - Korfu'ya mütevali hUcumlar yapıl -
nuıtır. Binalar hasara uğramıştır. Timar
hane tekrar bombardıman edilmiştir. 

Kortu'nun ıtmallnden eeçen bir torpi
do muhribi filosu civardaki kıtaları bom
bardıman etmlıtlr. Zayiat ve hasar yok -
tur 

Malta'ya yapılmak istenen 
hava ak1nlar1 akim kaldı 

Malta, Z9 a.a. - Resmi teblii: Dün ge
ce cenuıbu prktden gelen dü,man tayya -
releri bombalarını denize atmıtlar ve ada 
üzerinde uçmamıılardır. 

Beı defa hava tehlike işareti verilmiş
tir. Düıman tayyareleri adaya yaklaşmış
laraa da tayyare dafi bataryalarının şid -
detli atetl ile karşılaşmışlardır. Düşman 
tayyareleri İngiliz avcı tayyarelerinin ve 
kara müdafaa ateşinin hücumuna maruz 
lralmrıtır. Bir dü~man bombardıman tay
yareslyle bir avcı tayyaresi deniıe düşü 
rUlmll$tür. Zayiatımız yoktur. 

lngiltere'de evelki gece 
fazla hasar olmadı 

Londra, 2'9 a.a. - Dahilf emniyet neza
reti düımanın dün geceki hava hücumları 
hak:kmda 11aiıdıki tebliği neşretmektedir. 

G~en rece düşman tayyareleri tara -
fından mem!,.k,.timi" üzerine yapılan hü
cumlar hakkında alınan muahhar rapor
lar, taarruzun reniş mahiyetini teyit et -
mekle beraber, cenubu rarbi mıntakasın· 
da iki ıehlrde evlere olan hasarların bil -
dlrildifinden biraz daha yüksek ve fakat 
lManea uyiatm o kadar yüı'Uek olmadığı
m ıfjstennelrtedir. Mumafih u miktar -
.. 111 da vardır. 

Diln Malta üzerinde düşmanın büyük lerdlr. 
bir faaliyeti kaydedilmi~tlr. Bir miktar BüyUk bir harp gemisine, bUyük çapta 
bomba dü~müşse de hasar yoktur. 1nıilbı blr bomba atılmış ve tam isabet vaki ol -
avcı tayyareleri düşman tayyarelerini ya- muştur. 
kalıyarak iki Cr. 42 tayyaresi düşürmüş - Avcı tayy!lrelerlnln ı e!akat etmekte 
lerdir. Diğer iki düşman tayyaresi o dere- olduğu bombıı.rdıman tayyarelerimlzle 
ce hasara uğramıştır ki, bunların üslerine dllşman avcı tayyareleri arasında çarpı§ -
dönmüş olması imkln haricindedir. malar olmuştur. 

Tayyarelerimlzden hiç biri hasara uğ- DU;,manın 5 tayyareal dUtUrUlmüş ve 4 
ramamıştır. tanesi de clddt surette hasara uğratılmı§-

Batı çölünde tayyarelerimiz Sidi Bar- tır. Tayyarelerfmlzden bir tanesi üssüne 
rani'nin cenubunda küçük bir düşman ko- dönmemlııtir. 

!una taarruz etmişlerdir. Her neviden 30 Geceleyin tayyarelerimiz, Malta'da kA
motörlü nakliye vasıtası afır lu<ıara uğra- in Valetta limanım bombardıman etmlı;ı

tılmı~ ve şoförlerinden bir kısmı öldürül- !erdir. 
müştiır. Tayyare dafl bataryaları topçula- Şarkı Afrlkada dUşmanın Tessenel'ne 
rı öldürülmek ıuretiyle susturulmuştur. karşı yapmıo oldukları akınlar neticesiz 

İtalyan doiu Afrikasında Assab üzeri- kalmıı, El Uak'a karşı yapılan taarruz 
ne bir baskın yapılmıe, limanda bulunan neticesinde iki kişi yaralanmış ve Canar -
hava dafi toplariyle mücehhez büyük bir Mettenta'ya karşı icra edUen taarruz da 
ıemi yakınına bombalar düşürülmüştür. iki yerlinin yaralanmasına ve bir çocuğun 

Diğer bölıelerde bir çok istikşaflar ölUmUne sebebiyet vermiştir. 
yapılmı,, kıymetli mali\mat elde edilmiş

tir. 

Dün İngiltere' de düiürülen 
alman tayyareleri 

Londra, 29 a.a. - Hava ve dahıli em -
niyet ne;ı:aretlerinin müşterek tebliğ i: Düş
manın bir kaç küçük tayyare grupu bugün 
doğıı..cenup sahilini aşmışlardır. Ezcüm
le Londra'nın cenubuna bir kaç bomba düş.. 
müşse de pek az hasar ve insanca da pe~ 
az zayiat vardır. 

Buıün beı düşman tayyaresi düşürül
müştür. Avcı tayyarelerimizden ikisi ka· 
yıptır. Fakat pilotlar sağ ve salimdir. 

Şimdi öğrenildiğine ıi:ıre dünkü hava 
muharebelerinde bir İngiliz tayyaresi daha 
kaybolmu~sa da pilotu aaidır. 

İki bahk(ı gemisi battı 
Londra, 29 a.a. - Amirallik Dairesi 

Dungeness ve Fontenoy ismindeki 
balıkçı gemilerinin düşman tayyare -
teriyle muharebe esnasında uğradıkla
rı hastırlar neticesinde kaybedildikle
rini bildirmektedir. İki vapurun mü
rettebatı arasında hiç bir zayiat kay

dedilmemiştir. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 29 a.a. - Resmi teblii: Alman 

torpido muhripleri Manş'ın ıarp metha -
!inden inııiliz sahilleri civarına kadar ha
rekatta bulunmuşlar ve ingiliz torpido 
muhriplerine b ir muharebe verm!şlerdir. 
İki düşman torpido muhribine torpil isa -
bet etmiştir. 

Diier torpido muhriplerimiz İngilte -
re'nin cenup uhillerl açıklarında 9.000 
tonllltohrk Ud vapurla bafka.ça iki vapu 
daha batınıuıtlardır. 

Tahtelbahlrlerlmlzden Marconl, Atla.s 
Okyanusunda 10.000 ton hamuleli bir in -
glllz gemisini batırmıştır. 

DUşman tayyareleri, Brendlzl ve Ta

ranto ıehlrlcrtne tcca\1lz etmek teşebbÜ· 

sUnde bulunmuşlarııa da tayyare datl ba
taryalarımızın ıılddetll mania ateııiyle 

karıılaşmııılar, yalnız Brendlzl civarına 

infilak edici ve yangın çıkarıcı bombalar 
atmışlardır. Bu bombalar, ya kırlara ve 
yahut denize dilşmüıtUr. 

Manş denizinde uzun menzilli 

toplar arasında düello oldu 
Douvres, 29 a. a. - Alman uzun 

menzilli topları dün öğleden biraz ev
vel fransız sahilinden Douvres böl -
gesi üzerine ateş açmışlardır. Ateş fa
sılalı bir surette iki saat kadar sür

müştür. 

Kent sahili üzerine yerleştirilmiş o
lan İngiliz topları da alman batarya
ları üzerine ate' açmışlardır. 

İngiltere'de bu bambordımanlar ne
ticesinde hiç bir hasar ve insanca da 
hiç bir zayiat yoktur. 

Bir Alman tekzibi 
Ber!in, 29 a.a. - (D. N. B.) ajansının 

husus! muhabiri bildiriyor: Karııııkhk çı

karmak SUÇU ile ıon sünlerde Paris'te tev
kif edilen talebelerden bir kısmımn kur -
ıuna dlzlldltl veya idama mahkQm edlldl-
11 hakkında bazı yabancı ıazeteler tara
fından yayılan haberleri hariciye ne.u.reU 
rumeıı telalf. etmekted1'. 

Son deniz harbinde l 
tef altına aldıfı Ye kendisinin ne ha- / 

aar n• nyiata uğramadığı anlaşıl- Propaga n _1 a 
mıttır. Bu harekat esnasında Z. 506 ti- U 1 

pinde Uç motörlil bir deniz tayyaresi İtalyan fil osu 

ağır hasara 
uğratıldı 

ile R. 043 tipinde diğer bir deniz tay - ve 
yaresi dU1ilrülmüştilr. Düşman tayya telkinler 
relerine kaqı çıktnıJ olan bir tayyare
miz avdet etmemiştir. 

Bu taarruzlar esnasındaki hafif za
rarlala Bervick kruvazörümüzün uğ
radığı hasar müstesna olarak kuvvet-

(Başı ı. ıncı sayfada) !erimiz hiç bir ziya ve hasara uğra-
hafif cüzütamlarımız saat 12 yi 21 ge- mamışlardır. 
çe ateş açmışlardır. Amirallik tebliğinin tahlili 

Zırhlılar aahnede Londra, 29 a.a. - Sardunya adası ya3ı:r-
Düşman kruvazörleri buna mukabe- nında vuku bulan ingiliı - İtalyan deniz 

le etmişlerse de ilk ateşlerini mütea- muharebesine dair olarak dün gece ami -
kip bir duman tabakası husule getire- rallrk dairesi tarafmdan neşredilen teblif 
rek büyük yolla şimali şarki istikame- hakkında, Daily Tel~rapb gazetesinin de-

. d k'l · nizcilik muhabiri 1u aatırlan yazmakta -
tın e çe ı mışlerdir. Saat 12 yi 50 ge- dır: 

çe kruvazörlerle birlikte hareket eden "Amirallık tebliğinin tahlilinde, aşafı
iki düşman zırhlısı görülmüştür. Zırh- daki harp gemilerinin az çok ağır bir su
lılardan birinin Littorio sınıfından ve rette hasara uğradığı tebarüz ettirilmek
diğerinin Cavour sınıfından oldukları tedir: 
tespit edilmi tir • Düşmanın büyük Littorio ıınıfından 35 bin tonluk bir 
gemileri kruvazörlerimiz üzerine ateş zırhlı, 200 milimetrelik toplarla mücehhez 
açmışlardır. Kruvazörler düşman top- 10 bin tonluk üç kruvazör, 150 milimetrelik 

toplarla mücehhez daha küçük bir kruva
larının pek büyük olmasından dolavı zör ve iki torpido. 
çekilmişlerse de bir kaç dakika sonra Bu hasuat, ıo bin tonluk Fiwne kru
bizzat düşman zırhlılarının da çekil - vazörU ile bir torpidodan bahseden dUnkU 
mekte oldukları görülmüş ve kruva - İtalyan tebliğinde kabul ve teslim edilen 
zörlerimiz derhal 

0

italyan kruvazörle- hasardan ı;ok daha ıiddetli bir darbeyi gös.. 

rinin takibine düşmüştür. Sürati az o- terir. . . . . . .•. 
lan cüzütamlarımız geride kalmışlar- İngılız Bervıa gemıslnın yedıgı ve 

• . . ,. gemiyi derhal hizmete lmade olmaktan 
sa da vıs amıral James Sommervıll ın d · 1 'k' d _._ b h 

1 
mene eınemış o an ı ı aı..,e u asaratm 

bayrağını taşımakta o lan Ren '>-..\'n yanınLla pek ehemiyetsizdir. 
zırhlısı büyük düşman gemilerini har-
be mecbur etmek için elinden geleni Fa§ist preatijine indirilen darbe 
yapmı,, fakat italy an rı-emilerinh bü- Fevkalade ahval tedbirleri 
yük süratları neticesinde muvaffak Bu ıuretle 1talya'nın malik olduiu altı 
olamamıştır. zırhh ve yedi af:ır kruvar-Örden şimdi yal-

/ta/yan gemileri has"ra uaradr nız bir kruvazörle iki ağır kruvazör ha -
Düşman gemilerinin takibi d..ışman sardan masun kalmaktadır. Bununla bera

ber bu maddi zayiat faşist prestijine in -
sahılıcrıne lıir kaç mı! kalıncıya ka - dirilen darıbeye nisbetle hiç bir ıey değil-
dar yapıldıktan sonra saat 13,20 de dir. Bu prestijin utradığı zayiatın çok va-
durdurulınuştur. Bu dakikada düşman si olacatı anlaşılmaktadır. 
dağıtılmı!ii ve bizden çok uzak nokta- İtalyan filosunun hangi limana çekile. 
lara !jekilerek aramızı duman perde - bildiği bildirilmemekte ise de muharebe
leriyle kapatmış olduğundan gemileri- nin Sardunya'nın garbinde bir yerde başla
nin bir zara: a uğrayıp uğramadığını dığı ve bir saat içinde nihayet bulduğu nı
tespit edilememiştir. Fakat bilahare zarı dikkate alınırsa kaçan gemiler Sar -

dunya'da bir limana ve muhtemel olarak 
keşif tayyarelerimiz düşmanın sahile Ca.gliari'ye iltica etmiı olacaklardır. 
varmadan ve siyah perdeler arkasına Eğer böyle ise, bir bafti. eve! üç veya 
saklanmadan evvel top ateşimiz altın- dört zırhlı ile iki dır kruvazörün inıiliz 
da çok mühim hasarata üğradığını bil- tayyareleri tarafından hizmet harici çıka
dirmişlerdir. Bu meyanda sekiz pus- rılmaları üzerine terkettikleri Taranto' -
luk toplarla mücehhez bir İtalyan dan daha az emin bir vaziyete girmiş ola
kruvazörünün arka tarafından şiddet- caklardır. Bilyük bir ıeminln mühim tami-

re tevessül edebileceii birinci aınıf bir il.s 
le yanmakta olduğu, Orcgale sınıfın- ne Sardunya'da ne de yakınında mevcuttur. 
dan bir torpido muhribinin yana yat- Napoli dahi 300 mil mesafededir." 

Manı'taki deniz harbi mış olduğu ve bir diğerinin de hafif 
tertip yan tarafa eğilmiş bulunduğu 
görülmüştür. Londra, 29 a.a. - Bugün öileden aonra. 

t bahriye nezareti tarafından neşredilen rea-
ngil iz tayarelerinin faaliyeti mt teblii: Bu ubah ilk saatlerde Ml.Df 

Deniz havacılığına mensup tayyare- denizinde hafif lcuvetlerimiıle du.man ku-
1erlmfz Arc RoyaJ tayyare gemlalnden vetlerl anasmda temH tcı9W edilmiıtir. 

yükselerek takip esnasında ve onu Düşman ıemileri büyük bir siiratle Brest'e 
müteakip müteaddit hücumlarda bu - doğru çekilmişlertlir. Kuvetlerimiz düş -
lunmuşlardır. Swordfish modelinden manı takip etmiştir. Gemilerimizden bi • 
bir tayyare grupumuz düşman zırhlı- rinde basar vulrua geldiği öğrenllmi~r. 
}arına torpillerle saldırılmış ve atılan Düşmana zarar verildiği hakkında bir ra-

por alınmı,.a da zararrn ehemiyeti bakkm-
torpillerden birinin yeni ve muazzam d 1 !" b b 1 1 a a ınan ma umat eyanatta u unu maın-
Littorio sınıfından bir zırhlıya tam na milsait olacak derecede katt değildir. 
isabet ettiği görülmüştür. Diğer bir İmk!n olur olmaz yeni tafsi11t verilecek
Swordfish grupumuz da 8 pus toplar- tir. 
la mücehhez üç düşman kruvazörün -
den mürekkep bir cüzütama taarruz 
etmiştir. Atılan torpillerden bir tane
sinin en geride giden on bin tonluk 
Zano Bolzano sınıfından bir kruva -
zöre isabet ettiği muha'-.kak gibidir. 
Yine bu hücum esnasında başta 11iden 
italyan kruvazöriin::n de derhal süra
tini indirdiği görülmüştür. 

Bir kruvazöre isabet eden 
bomba 

Skua modeli tayyarelerimiz pike 
yaparak Condottieri sınıfından altı 

pusluk toplarla mücehhez üç kruva -
zörden mürekkep diğer bir teşekküle 
hücum etmişlerdir. Pek yakin iki 
bombanın patlaması' üzerine düşman 

kruvazörlerinden birinin kazan aksa -
mında hasarat yapıldığı görülmüştür. 
Bütün tayyarelerimiz salimen don -
müşlerdir. Uğradığımız yegane zarar 
Berwich gemimize vuku bulan iki isa
betten ibarettir. Fakat hasarat hafif 
olduğundan bu gemi de yeniden hiz -
mete amade bulunmaktadır. İsabet ne
ticesinde bir zabit, altı nefer ölmü1. 
iki nefer ağır surette, 7 nefer hafif 
surette yaralanmıştır. Ailelerine kabil 
olduğu derecede süratle malumat veri

lecektir. 
Saat 14 ·u 35 geçe kuvvetlerimiz av

cılar himayesinde gelen 10 düşman 
bombardıman tayayresinin hücumuna 
maruz kalmışsa da donanma tayyare
ciliğimizin avcıları derhal harekete 
geçmiş ve gemilerimize hiç bir hasar 

yapılmamıştır. 

Yeni bir italyan hava hücıımu 
Saat 16,40 da kuvvetlerimiz yeniden 

düşman tayyarelerinin hücumuna ma
ruz kalmıştır. Bu sefer tarruz 15 ital
yan tayyaresinden terekküp eden üç 
dalga halinde yapılmıştır. Deniz avcı
larımız derhal düşmanı karşılamışlar
sa da bunlardan bir kısmı taarruzları
nı yapmağa muvaffak olmuşlardır.Bu· 
nun neticesi olarak bir aralık Arc 
Royal gemisi etrafına ve çok yakini
ne düşen 30 kadar bombanın havaya 
çıkardığı su şellaleleriyle gözden ta
mamlyle kaybolmuştur. Fakat az son
ra Arc Royal tekrar görUnmü' ve bil· 
tlln toplarlyle dt!J11W1ı müthlt bir a-

İngiliz tayyareleri 
alman şehirleriyle işgal 

alhndaki limanları 

bomba ladllar 
(Başı J. incı sayfada) 

ılddetll bir taarruza maruz kalmış ve ay
ni mıntakada diğer bir üçüncü şehir de 
"oldukça ağır .. tavsif edilen bir taarruza 
uğramıştır. 

DUııman tayyareleri yUksek lnflllk ve 
yangın bombaları kullanmııılardır. Bilhas
sa evler hasara uğramıııtır. Çıkan yangın

lar sllratıe önlenmiştir. Bildirildiğine göre 
insanca zayiat mlkdarı yüksek değildir. 

Belçika Başvekili B. Plcrlot ile Belçika 
kabinesi A.ıı:alarından bazılarının da son 
hava akını eenıısında Carlton otelinde bu
lundukları öğrenllmlııtır. Nazırlara bir ııey 
olmamıştır. Yalnız Belçika mUstemlekAt 
nazırı husus! kalem müdUrU B. Camille 
Cnmus ölmllştür. 

Garp çölündeki hava faaliyeti 
Kahire, 29 a.a. - Royter ajansının garp 

çölUnde bulunan husus! muhabiri diyor ki: 
"Garp çö!Unde lngUl:ı hava kuvetleri 

tarafındaıı ıtalyan üslerine kar;ıı tevcih e
dilen bUyUk mlkyastakl bombardımanlar 

tayyarelerlmlzln orta ıarkta muntazaman 
yaptıkları şiddetli hlicumlann hususiyeti
ni teıkll etmektedir. 

Garp çö!Unde bombardıman tayyarele
rine mahsus bir meydanın yanında yarıya 
kadar kumlara gömUlmUıı bir çadırda dört 
gece geçirerek burada lng11lz akınlarının 
ne bUyUk bir ihtimamla hazırlandıfl.nı 
görmek fırsatını buldum. 

Kampında bulunduğum filonun kuman
danı ılmdlye kadar yUzden fazla akın 

yapmııı olan 25 yaşında bir yUzbaıııdır. Bu 
filo flmdiye kadar nı ta>'Y&re nede tay
yareci zıı:-ıatı vermemııur. Her gece ay 
yükselirken harekete hazırlanan bombar
dıman tayyareleri motörlertnin çıkardıfl. 

gürilltüden uyanıyordum. Bir ekspres tre
ninin intizamı ne bombardıman tayyarele
ri ıatakla beraber kampa dOnUyorlardı. 

Bu tayyare meydanı ltalyıı.nlar tarafın
dan vaktiyle bombardıman edllmipe de 
haaar vuku bulmıt.tnı1tır ... 

(Başı ı. ıncı sayfa.da) 

tikçe artıyor. Onların yalnrz vazl• 
feleri vardır. Ve ilk vazifeleri, sa.
ha dinine itaat etmek, ve araların
da ihtida kwuru gösterenler olur
sa, onları Roınanya vatanperverle
rinin akıbetine uğratmaktır. Fakat 
öyle milletler var ki batkaları uğ
runa haram kan dökecek yerde, 
kendi mukaddesatları için müca• 
dele etmeği tercih etmektedirler. 

Her milletin, taksim ve iştirak 
kabul etmez hayat sahası olan ö:a 
vatanı üstünde bütün hakinıiyet 
haklarına, vazifelerine ve mesuli
yetlerine hürmet etmek esastır. Her 
tarafrn rızası üstüne müstenit bir 
collaboration nizamından gayri hi9 
bir ıey bu asır inso.nhğına ne sulh. 
ne eınniyet, ne de istikrar getirebi
lir. 

Falih Rıfkı AT Al'l 

Romanya' da 

VAZİYET 
HALA 
NAZİK 

(Başı ı. ıncı sayfada) 

26 sontcşrin tarihinde sabık nazır. 
lardan Virgil Madgearu mechul eşhas 
tarafından evinden kaldırılmıştır. Ay
nı gün saat 15,30 da cesedi Bükrc' ci• 
varında Snagov mevkiinde bulunmuı 
ve vücudunda rüvelver kurşunu yara
ları görülmüştür. 21 sonteşrin akşam& 
profesör Nikola Yorga Sinaya'daki .
vinden kaldırılmıştır. Hükümet tara. 
fından sabık başvekili bulmak ve kuz-. 
tarmak için aynı gece ittihaz edilmit 
olan seri tedbirler neticesiz kalmıştır. 
28 sonteşrin sabahı Prahova jandar • 
maları Yorga'nın cansız cesedini 
Streshnie köyünde altı rüvelver kur
şunuyla öldürülmüş olarak bulmu,ıar
dır. 

Hükümet, mücrimleri araınaktadır
Kanuna tebcan şiddetli cezalar tatbik 
edilecektir. 

Fevkalade ahval tedbirleri 
Belgrad, 29 a.a. - Romanya'nın her u,. 

rafında fevkalade ahval tedbirleri ilin • 
dildiği söylenmektedir. 

Teyit edilmiyen haberlere ıöre Gil&..,., 
hapisa.nesinde yapılan toptan katilden m• 
aul oemir muhafızlartlan bazıları bu cina.-
7etf müteakip intihar etmitlerdir. 

Codreano davan yeniden 
görülecek 

Biikreş, Z9 a.a. - D.N.B. bildiriyor& 
Codreano meselesi, bugün temyiz ınaho 

kemesi umumt heyetinde temyizen rüyet 
edilmiye başlanacaktır. Heyeti hlkime bl-
rinci reisle 4 temyiz dairesi reisinden m~ 
teşek:kildir. 

Vaktiyle Co.dreano'yu müdafaa etmit 
bulunan avukat Hora Cosmovici Codrea.
no'yu tekrar müdafaa edecektir. B. Cos -
movici başvekSlet miisteşandır. Bu dava
da müdafaa vcklletini deruhte edebilmek 
için muvakkaten başvekalet müsteşarlı • 
fından istifa etmiştir. 

Ana kıraliçe kaçmıı 
Nevyork, 29 a.a. - Nevyork Tımes p.

zetesinin Belgrad'tan alarak neorettiit 
haberlere göre ana kıraliçe Helene Ro -
manya'dan kaçmıştır. Kendini mevkuf t .. 
lakki etmekte olan oğlu kıra) Michel'in de 
birlikte fırar ettiği tahmin edilmektedir. 
Bu telgrafa na:ı:aran ana kıraliçe Floren -
ce'a muvasalat etmiştir. 

Gerginlik halillemif ama ••• 
Bükreş, 29 a.a. - D.N.B. bildiriyor& 

Memleket içinde vaziyettekı ıerginlik ha.
fiflemektedir. Fakat vaziyet bili endi .. 
vermekte devam ediyor. 

Lejyoner hareketi düşmanlarına kartı 

yapılmış olan muamelenin şümulünü ve 
bunların ne olduğunu tevsike henüz im -
kan olamamıştır. Maamafih öyle anlaşılı

yo~ ki, oldiırillenlerin arasında evelce de
mir muhafızlara karşı mücadel.e eden siya
set adamları, lejyonerlerin tenkilinde ve 
katlinde suçlu olan poÜs memurları, ken
dilerinden bilhassa nefret edilen bazı ya.

hudiler, velhasıl lejyonerlerin intikam al
mak istedikleri diğer unsurlar vardır. Bu. 
hareketin merkezi Ploesti'dedir. Burada 
ötedenberi bilhassa faal lejyoncu grupu 
yaşamıştır. Eski başvekil Calinesco'yu ö~ 
dürenler de esasen bu gnıpa mensup kim
~elerdi. Ploesti'de kurşuna dızılenlerin a
dedi 'ZO tahmin ed ilmektedir. 

ihtiyat tedbirleri devam ediyor 
Lejyon hareketinin reisi ve başvekil 

muavini B. Horia Sıma dün Ploesti'ye ıi
derek lejyonlar şefleriyle görüşmüştür. B. 
Sima başkaca hadiselerin çıkmaması husu
sunda başvekil general Antoncseo ile mu
tabıktır ve bu arzuyu lejyoner şeflerine 

bildirmiştir. 

General Antonesko tarafından alınan 

ihtiyati tedbirler idame olunmaktadır. Bu 
meyanda Bükre$'te ve diğer mühim şehir
lerdeki postahaneler asker muhafazası al
tına alınmıştır. 

Katil ve hüriyetten mahrum etmek cil
rümlerini makabline de şamil olmak üze
re şiddetle cezalandıran kanunun tatbikı, 
bilhassa kendıliklerinden hareket edenler 
i çin müşkil olacaktır. Mücrimler belli de
iildir ve arkadaşları tarafından h!maye e
dilmektedir. 

Jilava'da, Codreano'nun katillerini öl -
düren ırup, Codreano'nun tabutu başında 
serbestçe bir ruhani iyin yapmıı ve 50nra 
da ıitmlftir, 



_,_ 
Ankara Lv. Amirliği Sa. AI. 

Ko. na gönderilen hariç askerl 
KITAAT iLANLARI 

Zeytin yağı alınacak 
Edirne Sıı. Al.Ko. Rs. den : 

1 - Kapalı zarfla 14400 kilo zeytinyağı 
ıartnn.me ve evsafına göre alınacaktır. 

İhalesi 2. 12. 040 pn.zarteııı gUnU ııaat 

lS te Edlıne eski mlişiriyet dairesinde sa
tın alma Ko. da yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 10080 ve teminatı 
muvakkate akçesi 7156 liradır. 

İsteklilerin sözU geçen gUn ve eaatfn -
den bir saat evel teklif mektuplan ve ka -
nunt veslkalarlyle Ko. na mUracaatıan. 

(7750) 17740 

Sığır eti alınacak 
Kırklareli Sa. Al. Ko. Re. den: 
ı - 1940 malt yılı As. ihtiyacı 600000 

kilo ııA'!r eti kapalı zarf usulU Ue eksilt
meye konmu§. 

.Muhammen fiyatı 190000 liradır. İlk 
teminatı 10760 lira. İhalesi 8. 12. 940 cu
ma gllnU saat 16 da Kırklareli SL Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

Taliplerin eözU geçen gUn ve saatte ka
nunr vesa.lk ve teklif mektuplartyle Sa. Al. 
Ko. na mUracaaUan. (7767) 177156 

Yağ alınacak 
Yozgat Sa. Al. Ko. Ra. den: 
ı - Kapalı zart ueullyle alınacağı bil -

dirilen 14000 ktlo yağa 7.11.940 gUnUndı> 
talip çıkmadıg-ından bir ay zarfında Pil· 
&arlığa satın alınacaktır. 

Un alınacak 
ElAzıt SL Al. Ko. Rs. den: 
Kapalı zart uaullyle 12.12.940 gUnU ıa.

at ıı de Elll.zıt SL Al. Ko. da 1540 ton un 
alınacaktır. Muhammen bedell 102600 lira 
ve muvakkat teminatı 6380 liradır. Zarflar 
saat 10 a kadar alınır. Şartnameler her gün 
Ko. da görUIUr. İsteklilerin be111 gUn ve 
saatte Sa. Al. Ko. na mUrıı.caatlan . 

(8088) 18071) 

Odun alınacak 
Urfa SL Al. Ko. Rs. den : 
Cinsi: odun, milOOarı: 760000 kilo, M. 

bedeli: 24700 lira, M. teminatı: 1852 lira 
50 lruruş, ihale glinü: 10/121940, aaatı: 9. 

1 - Yukarda cins ve mikdarı yazılı odun 
kapalı zarf usulü ile alınacaktır. 

2 - Şartnameıi Urfa Sa. Al. Ko. da gö
rillebilir. 

3 - Taliplerin 10/ 12/94-0 tarihinde ihale 
saatinden bir saat evetine kadar teklif mek
tuplarını Ko. na göndermeleri. (8109) 

18096 

Araba koşumu alınacak 
İzmir Sa. Al. Ko. Rs. : 
1 - Birlikler ihtiyacı için taahhüdünü 

ifa edemiyen müteahhit nam ve hesabına 
pazarlıkla satın alınacak 500 takım çift at
lı nalı:liye arabası koşumuna ıüminde talip 
çıkmadığından pazarlık 2. 12. 94-0 pazar
tesi ıününde saat 14 de İzmir Kışlada İz
mir Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacalctır. 

2 - Tahmin edilen tutarı 4-0.000 lira. 
3 - Teminatı muvak:kate akçesi 3.000 

liradır. 
4 - Şartnamesi Ko. da ıörülilr. 

Muhammen bedeli 21000 lira olup m•ı • 
5 - İsteklilerin ticaret odasında lı:ayrt

tle lı olduldarına dair vesika göstermek mec
buriyetindedirler. 

rakkat teminatı 157:S ll:-adır. 

Taliplerin her gUn tık teminattan 
iL Al. Ko. na mUracaatlan. (7826) 

17796 

Sığır eti alınacak 
Amasya Sa. Al. Ko. Rs. : 
1 - lS0.000 kilo ıııtıretl kapalı zarf u: 

suliyle satın almacalrtır. 
2 - Muhammen bedeli 31.500 lira olup 

muvakkat teminatı 2362 lira SO kuruştur. 
3 - İhalesi 9, 12. 940 paıartesi rünü sa

at ıs tedlr. 
4 - t~teklilerin teklif mektuplarını iha

le saatinden bir saat evel Ko.· na vermiı 
bulunmaları. 

5 - Ba lıe alt ıartname her &iin Ko. da 
eöriilebilir. (7879) 17856 

Sığıreti alınacak 

Hacıumur Sa. Al. Ko. Rı. den: 
Birlikler ihtiyacı için 260 ton ııtır eti 

kapalı zarfla eksiltmeye komnuıtur. Pa -
uırlık gUnU ve sasıtl teminatı tutarı 8§&· 

tıda yazılıdır. 
İateklllerln kanunun emrettiği tarzda 

teklif mektuplarını Ko. na vermeleri. 
Sığır etı 260, tutarı 910000, M. bedeli 

ı~. ilk teminatı 8800, kapalı zarf, l~.12.940 
(7918) 17897 

Sığır eti alınacak 
Çorum Sa. At. Ko. Rı. den : 
ı - Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 

konulmuı olan 20000 kilo 11ğır etine · gene 
istekli çıkmadığından eksiltme uıatılmıs
tır. 

2 - Eksiltmesi 9/121940 pazartesi gü
nü saat 10 da Çorlu As. Sa.. Al. Ko. da ya
pılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 40000 ilk temi • 
matı 3000 liradır. 

4 - Teahhüde girecek müteahhide bir 
aenclik tutarı olan et bedelinin üçte birisi 
avans olarak verilecektir. Bu verilen peşin 
para teahhüdün son taksitlerine mahsup 
edilecektir. 

S - lsteklilerin belli ııün ve ıaatte tek
lif mcktuplariyle beraber Ko. na müraca-
atlan. (7960) 17931 

Pirinç alınacak 
Bornova Sa. Al. Ko. Rı. : 
1 - Askeri ihtiyaç için kapalı zarfla 

eksiltmeye konulan 46345 kilo pirince ta
libi zuhur etmediğinden bir ay müddetle 
pazarlığa konularak 4. 12. 940 çarıtamba 
g{inli saat 10 da eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Şartnameyi görmek istlyenler beı 
rün lı sııatlerinde ıörebilirler. 

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

4 - Eksiltmeye ıireceklerin kanuni ve
aikalarr ve teklif mektupları ile a.t'\t 9 a 
kadar Bornova Sa. Al. Ko. na mt• ·tcJ11tlı · 
n. (7979) 179~0 

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

320823 kilo arpa ve yulafa iıtekli çıkma -
dığından bir ay zarfında pazarlığa konu -
!arak 9/ 12/ 940 pazartesi günü saat 10 da 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Arpanın unun bedeli 20853 lira 
~ kuru,, yulafın 24061 lira 72 kuruş olup 
arpanın ilk teminatı 1564 lira, yulafın 1805 
liradır. 

3 - Şartnameyi görmek ist iyenler her 
cün iş saatlerinde görebilirler. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki bel • 
geleriyle b irlikte aat 9 za kadar teklif 
mektuplarını Bornova Sa. Al. Ko. na ver· 
meleri. (8033) 18001 

Sığır eti alınacak 
Poyralı Sa. Al. Ko. Rs. den : 
Cinsi : sığır eti , mikdarı 300000 kilo, tu 

tarı : 10200 lira , teminatı : 765 lira, ıha!<. 
glinli 9/ 12 940 sa3ti : 14. 

1 - Askeri ıhtiyaç için 300000 kilo sı

ğır eti kapalı zarf usuliı ile eksilt~eye. 

konmuştur. 

2 - Etin muhammen fiyatı 10200 ıfratl•r. 
Eksiltmsi 9 112 940 pazartsi günü eııat lC 
de Pınarhisa r nahiyesinin Poyralı köyi:nde 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Şartnamesini ıormek istiy,.nle'" hu 
gün komısyona müra caat etmeleri ve iı • 
teklilerin 765 lira teminatları ile birlikt,. 
tekli f mektuplarını usulen ihale vaictın 
den bir saat evci makbuz mukabilinde te• 
llm etmeleri ve 2490 uyılı kanunun icap 
ot1irildlğl vesaiki ibraz eylemeleri ilin 
olunur. (8044) 18015 

15 - Pazarlığa iştirik edecekler kanuni 
vesikaları ve teminat muvakökateleri ile 
birlikte ihale saatinden eve! Ko. na mü-
racaatları. (8228) 18201 

Parke kaldınm yaptırılacak 
Çanakkale Belediyesinden: 
Çe.nakkalede yeniden yaptırılacak olan 

16000 lira bedeli keşitll parke kaldırım 
lnşaaııııu kapalı zarf usullyle ihalesi gU
nUnde talip zuhur etmediğinden 19.12.940 
perıembe gUnU aaat 15 te ihale edilmek 
üzere bir ay müddetle pazarlığa alınmıı • 
tır. 

Talip olanların mezkilr gUu ve aaatte 
Çanakkale"de belediye blnuında mUteıek· 
kil encümene ıartname ve sair husuaat 
hakkında muhasebeciliğe müracaatları i-
lln olunur. (11299/ 8217) 18218 

Sığır eti alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. Ra. den: 

i - 40000 kilo sığır eti alınacaktır. Be
her kilosu 30 kuruştan kati teminatı 1800 
liradır. İhalesi 6.12.940 saat 15 te Gellbo
lu'da yapılacaktır. (8252) 18225 

Bulgur alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. Rs. den: 
ı - tOOOO kilo bulgur ıatın alınacaktır. 

Bulgurun beher kilosu 23 kuruıtan katı 

teminatı 1880 llrndır. 
İhalesi 6.12.940 saat llS te Gelfboluda 

yapılacaktır. (8253) 18226 

Sığır eti alınacak 
Gelibolu SL Al. Ko. Ra. den: 

1 - 60000 kilo sığır eti alınacaktır. Be
her kilosu 30 kurtl§tan katl teminatı 2260 
liradır. İhaleal 6.12.940 ıaat 16 te Gellbo
luda yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin muayyen cünde Ko. na 
mUracaatıarı. (82M) 18227 

Sığır eti alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. Ra. deıı: 

1 - 8000 kJlo 11a-ır eti alınacaktır. Be· 
her klloıu 80 kuruıtan katı teminatı 1360 
liradır. İhalesi 6.12.940 saat llS te Gellbo
luda yapılacaktır. (825~) 18228 

Sade yağı alınacak 
Edirne Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - Edirne sanayi kı§lasındakt Sa. Al. 
Ko. nu 15 ton sadeyağı defaten satın ala
caktır. 

2 - Pazarlığı lS.12.940 per~embe gUnU 
saat ıı de yapılacaktır. Muhammen be· 
deli 23260 lira olup teminatı 487 lira 60 
kurU§tur. 

3 - Evıat ve ıartnameslnl görmek isU
yenter her gUn ıı aaatlertnde llln edilen 
yerlerdeki Ko. da görebilirler. 

4 - İıteklllerln belU gün ve saatte Ko. 
na müracaatları. (82lS7) 18230 

Sığır eti alınacak 
Edirne Sa. Al. Ko. Re. den: 

1 - Edlrnede eanayt kıeıasındakl Sa. 
Al. Ko. da 400 ton ıığır ett kapalı zart u
sullyle lhaleııi 20.12.940 cuma gUnU ıaat 
11 de yapılacaktır. 

2 - Sığır etinin muhammen bedell 
124000 lira olup ilk teminatı 7460 liradır. 

8 - Evsaf ve ıartıarını görmek lstlyen
ler her gUn it saatlerinde ve isteklilerin 
de be111 gUn ve saatten bir saat eve! sözU 
geçen Ko. na mllracantları. (8258) 18231 

Odun alıancak 
Çorum Sa. Al. Ko. Rs. den : 

1 - Kapalı zarf usulü ile eıc.iıtmeye 

konulmuı olan 1200000 kilo oduna rene 
istekli çıkmadıiından kanun\111 40 ıncı M. 
mucibince eksiltmesi uzatılmıştır. 

2 - Eksiltmesi 16112/ 94-0 pazartesi ıü· 
nü saat 10 da Çorum orduevi Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 18000 ilk temi
natı 1350 liradır. 

4 _ Teahhiide girecek mıiteahhide bir 
senelik tutarı olan odun bedelinin tiçte bi
ri avans olarak verilecek bu verilen peşin 
para teahhiidün son takıitlerlne malmıp 

edilecektir. 
S - İsteklilerin bellı ıün ve natte tek

lif mektupları ile beraber Ko. na ınUra -
caatları. (8266) 18237 

Pirinç alınacak 
İıtanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. Re. den 
45 ton pilavlık pirinç alınacaktır. Pa • 

ıarlıkla oksiltmesi 5/12/940 salı ırUnü saat 
ıs de Tophanede İatanôul Lv. A. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır, 

Ut US . 
Muhtelif sebze ah nacak 

Çorum Sa. Al. Ko. Rs. : 
1 - Kapalı ı:arf uıuliyle eksiltmeye konmuı olan aşalı.da cins, miktar ve muııam

men bedeli ve ilk temina tı yazılı olan yiyecek maddelerine ıene istekli ~ıkmadı
ğından bir ay zarfında pazarlığa bırakılmı:ıtır. 

2 - Şartnameler her mesai ıününde Çorum As. Sa. Al. Ko. na milra.caatla ıörü
lebilir. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatlerde teminatlariyle birlikte Ko. müracaatları. 
Cinıi Miktarı kilo M. Bedeli İlk teminatı Gün Saati 

Bulgur 
K. Fasulye 
Arpa 
Ot 

84.000 
50.000 

4-80.000 
275.000 

Lr. Kr. 
8.4-00 00 
8.250 00 

19.ZOO 00 
8.!)37 00 

630 
619 

6. 12. 940 
7. 12. 940 

10 
10 

1440 9. 12. 94-0 l!\ 
671 10. 12. 94t. 10 

(7751) 17741 

Muhtelif yiyecek ah nacak 
Kırklareli Sa. AI. Ko. Rs. 
Cinsi Muhammen Fi. 

Sadeyaf 
Pirinç 
Makarna 
K. fasulye 
Gazyağı 

Sabun 
Beyaz peynir 
Şehriye 

Bulgur 

Kr. Sa. 
140 

40 
32 
30 
25 
45 
50 
32 
17 

Miktarı 

Kilo 
20000 
48000 
70400 
54000 
49000 
26000 
11000 
18000 
57000 

Tutarı 

Lira 
28000 
19200 
Z2528 
16200 
12250 
11700 
5500 
5760 
9690 

Teminatı 

Lira 
4200 
2890 
3379 
2430 
1837 
1755 

8"25 
864 

1435 

Açıkzarf - kapalı 

Kapalı 

,. 
.. .. .. 
,. 
.. .. .. 

Mercimek 20 30000 6000 900 ,. 
1 - Eksiltmeye konulan maddelerin cins, mahiyet, miktar ve tahmin edilen kry-

metleri yukarıda yazılmıştır. 

2 - Şartnameleri Ko. da ıörülür. 
3 - Eksiltme 3, 12. 940 günü saat 10 dadır. 
4 - Eksiltmeye girecekler teklif mektuplarını tayin edilen gündeki saatten 

saat evet Kırklareli Emek otelinde Sa. Al. Ko. na vermi' olmaları lbımdır. 

bir 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. (789!5) 17873 

Saman ve sabun ah nacak 
Edirne Sa. Al. Ko. Rs. den: 
Aııa~dakl cinsi, mfkdıırı. teminatı ve ihale gUnU saati yazılı maddeler kapalı 

zarfla hizalarına gösterilen günlerde satın alınııcaktır. EvMf ve §&rtnameleri her 
gtin komisyonda görUleblllr. İsteklllerin ıözU geçen gUnde ihale saatinden en az 
bir saat evel teklif mektuplarını komisyona vermeleri. (8011 ı 
Cinsi Mikdan Teminatı İhale gün ve saati 
Sa.bun 27 ton 978 16. 12. 940 15 
Saman 1100 ton 6600 16 12.940 16 18033 

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

Cinai Mikdar İlk teminatı Pazarlık gün ve saatı 
Un 100 Ton 1500 ı/12/940 ıün saat 14 de 
Arpa 200 Ton 1500 l/121940 ıün saat 15 de 
Yulaf 84 Ton 750 2/ 12/940 ıün saat 15 de 

Yukarda cins ve mikdarları ve hizalarında gösterilen ilk teminatlı Uç kalem 
erzak 2/12/940 da Beykoz As. Sa. Al. Ko. da pazarlrkla ayrı ayrı satın alınacaktır. 

Şartname ve evsafı mezkur komisyonda her gün ıörülebillr. (8108) 18095 

Tnhmin bedeli 17100 lira, ilk teminatı 
12'82 lira 50 ku~tur. 

Nümunesi Ko. da ıör!ilür. İsteklilerin 
belli &aatte komisyona müracaatları. (8267) 

18238 

Sığır eti alınacak 
Canakkale Sa. Al. Ko. Rs. den 
1 - Birlikler ihtiyacr için 250000 kilo 

sıiır eti kapalr zarfla satın alınacaktır. 
2 - Sığır etinin beher ki10&u 28 kuruş

tan 70000 lira blçilmi5tir. 
3 - !halesi ll/12 940 çarşamba günü 

saat 11 de Çanakkale Sa. Al. Ko. da yapı
lacaktır. 

4 - İsteklilerin ihaleden bir saat evci 
teminat akçeleri olan 8500 lira ve ihale K. 
nun 2-3 maddeleri mucibince vesaik ile 
t>irlikte Ko. na müracaatlarr. (8271) 18242 

Muhtelif kaplar alınacak 
Samsun Sa. Al. Ko. Re. den: 

1 - Birlikler ihtiyacı için 140 adet bU
yUk bakır kll2'.an 115 adet kUçUk bakır ka
zan 2450 adet bakır karavana, 200 adet 
kevgir, 233 adet kepçe, 242 adet sUzgeç. 
2115 adet saplı tas, 1000 kapaklı bakraç, 
266 adet yağ tavası kapalı zart usulU ile 
ekslltmeye konmuştur. 

2 - İ§bu bakır edevatının muhammen 
bedeli 47902 lira olup ilk teminatı 3592 
lira 6~ kuruştur. 

8 - Şartnamesi her gUn komisyonda 
görUleblllr. 

4 - İhalesi 19.12.040 perşembe gtinU 
ııaat 10 da komutanlık binasında Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

t5 - Taliplerin me.ıkilr giln ve saatten 
bir saat evet tekllt mektuplarını ve temi
nat makbuzlannı Ko. Rs. vermeleri. 

(8261) 18232 

Eğer takımı alıancak 
Bornova Sa. Al. Ko. Rs. den : 

1 - Ko. da mevcut mUhUrlU numunesi
ne göre 275 o.det eğer takımı 46 cı madde 
mucibince pazarlık suretiyle 9.12.940 pa • 
zartesl gilnU saat 11 de eks iltmesi yapıla

caktır. 

2 - Umum tutarı 22000 lira olup ilk te
minatı 3300 liradır. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayı
lı K. nun 2 ve 3. maddelerindeki belgeler· 
le ve temlnatlnrlyle birlikte Bornovada 
As. Sa Al. Ko. na gelmeler!. (8262) 18238 

Kuru fasulye alınacak 
Bolayır Sa. Al. Ko. Re. rlen: 

1 - 200 ton I<. fasulye pazarlıklıı ıo.tın 
alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 6.12.940 g UnU saat 14 le 
Gellbolu'do. Bolayır Sa. Al. Ko. de. yapıla-
caktır. (8263) 18234 

Nohut alınacak 
Bola:>'lr Sa. Al. Ko. Rıı . den: 

1 - 160 ton nohut pazarlıkla satın alı · 
nacaktır. 

2 - Pazarlıkları 6.11.940 cuma gUnU 
saat 15 te Gellboluda Bolayır Sa. Al. Ko. 
da .)'apılacaktır. (8264 l 18235 

F otin alınacak 
İzmir Lv. A . Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Birlikler için pazarlık suretiyle 
6000 çift erat fotınl ıatın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 3.12.040 aalı gUnU saat 15 
te kışlada İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 40000 liradır. 

• - Teminatı muvakkate alççeeı 8000 

h olduklarına dair vesika göstermek mec
buriyetindedirler. 

7 - Pazarlığa ittlrA.k edeceklerin ka
aunt veslkalan ve teminatı muvakkatele
riyle blrllkte ihale ıaatınden evet Ko. na 
mUracaatıarı. (8270) 18241 

Bina inşaatı 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Rı. den: 

1 - Göstcrllecek yerde 31610 lira 29 
Kr. bedell keıttll bina tnıaau kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmu§tur. 

2 - E ksiltme 16.12.940 pazart esi gtlnU 
saat 15 te kışlada İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

8 - Teminatı muvakkate akçesi 2872 li
radır. 

4 - Şartname ve keşlfname ve resmi 
168 Kr. mukabilinde Ko. dan alınablllr. 

6 - İeteklUer ticaret odasında kayıtlı 
olduklarına dair vesika g1Sstermek mecbu
riyetindedirler. 

6 - Eksiltmeye tııtırlk edecekler kanu
n! vealke. teminat teklif mektuplarını !he.
le saatinden en az bir saat evet Ko. na 
vermlıı bulunmaları. (8260) 18236 

Kuru üzüm alıancak 
LUleburgaz Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Komisyonda mevcut §artnameslne 
göre 22.11.940 gUnU pa:ııarlığa çıkarılan 

10 ton K. Uzllme muayyen gUn ve saatte 
talip çıkmadığından yeniden pazarlıA'! 

5.12.940 günU saat 15 e talik edilmiıtir. 
İıteklllerin mezkftr gün ve saatte Lüle

burgaz Sa. Al. Ko. na mUracaatları. 

(8268) 18239 

Arpa alınacak 
Çatalca Sa. Al. Ko. Rs. den 

1 - Aşafıda eiıuı ve mikdarları yazılı 
olan bir kalem iaşe malzemesi M. fıkra -
sına tevfikan satın alınacaktır. 

İsteklilerin belli (Ün ve saatten bir sa
at eveline kadar kati teminatlarını Ça • 
talca Sa. Al. Ko. na vermeleri. 

Cinsi: arpa, mikdarı kilo: 155000 kilo, 
beher kilosunun fiyatı: 7,50 muhammen 
fiyatı 11625 kati teminatı 1744 lira, ihale 
ıünü 7/ 12/ 94-0 saat 11 dir. (8251) 18224 

Pirinç alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. Rs. den: 

ı - 100 ton pirinç pazarlıkla alınacak
tır. 

2 - Pe.zarlığı 15.12.940 günU sBAt H te 
Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Toplu tutarı 35000 lira ve katı te -
mlnatı 5250 lira. 

4 - Evsaf ve eartları komisyonda mev
cuttur. 

15 - tateklllerln muayyen gUnde Ko. da 
bulunmalan. (8269) 18240 

Pirinç alınacak 
Çorlu Sa. Al. Ko. Re. den: 

1 - Tekllf edilen fiyat pahalı görUlen 
50 ton pirinç 3.12.940 gUnU saat U te pa
zarlığı tekrar yapılacaktır. 

2 - Teminat 3000 liradır. 

8 - Taliplerin muayyen gUnde kanuni 
vesaik ve temlnatıariyle Çorlu Sa. Al. Ko. 
na mUracaatıarı. (8256) 18229 

Zayi - Ankara Memurlar kooperatif 
şirketinin 24-87 No. lu hisse senedimi kay
bettim. Y eni,ini alacağımdan eskisinin 
hükmU yoktur. - Niyazi Atman Bölük. 

liradır. Zayi - Ankara Belediyesinden aldıiım 
6 - Şartnameal komisyonda görUlUr. 714 No. lu bus119i otomobil pllkamı kay • 
ı - İltıkll!erhı ticaret odasında kayıt- bettlm. HUkınU yoktur. - Nevzat Atar. 

A. LEVAZIM AMIRLICI 

lıpanak alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan 
1 - Beher kiloıuna tahmin edilen fiya

tı 8 kuruş olan 80000 kilo 11panak kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuıtur. 

İlk teminatı 480 lira olup evaaf ve ıart
namesl komisyonda görülür. 

2 - Eksiltme 15/121940 cuma günil saat 
ıs de yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin ihale saatind.:ıı bir 88· 

at evet kapalı zarftan ile Ankara Lv. A 
Sa. Al. Ko. nıı mliracaatları. (7924) 17903 

Buğday alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Komisyonundan : 
Alma 

1 - Beher kilosuna tahmin edilen fi -
yatı 8 kuru~ 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 aşağı olmamak şartiyle 

ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 
4 - 2400 ton için 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 müracaat ları . (8029) 

17997 

Yangın söndürme malzemesi 
alıncak 

Ankara Levazım Amlrlltı Sa.. Al. Ko. 
dan: 

Agağıda cıns ve mlkdarları yazılı yan
gın söndlırme malzemesi pazarlıkla satın 
alınacaktır. Pazarlığı 10.12.940 salı gUnU 
saat 14 tedlr. Taliplerin yUzde 15 teml
natlariyle birlikte Ankara Lv. A. Sa. Al. 
Ko. da bulunmaları 

Yangın ihtiyaç listesi 
Adet Cinsi 
• Yangın knncaaı 4 M. uzunluğunda 
4 Yangın merdiveni • :M. ilk icabında 

blrlblrlne takılacak ııekllde ittalyeler
de olduğu gibi. 

4 Yangın baltaııı boyu 1 M. ve 5 sııntım 
kalınlığında. 

2 Urgan 20 metre uzunluk ve 2 santi
metre kutrunda her binanın mUnaılp 
yerlerine ikişer yangın musluğu açıl

ması ve bunlar için lklger hortum. 
BalUk mıntakası etrafına ayn elek
trik tesisatı yapılması, ve yahut dl-

30/11/'19 

Mefruşat münakasası 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. d 

Cins ve mikdarları aşağıda yazılı 
lem mefruşat pazarlıkla satın alınacak 

Pazarlığı 9/ 12 940 saat 15 dedir. 
Taliplerin 3 15 teminatları ile bi 

te Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na müra 
atlan. 

Nilmuneler Cebeci askeri hnstnnesl 
görülür. (8200) 18175 
Adet Cinsi 

18 Gardrop hastanedeki nlimunesi gi1 
2 Ceviz orta masa 

10 Komodin 
2 Paravana 
1 Kütüphane 
6 Port manto 
3 Ceviz sigara tablıı!lr 
2 Camlı dolap 

.. .. .. 
.. .. .. .. 

Kuru fasulye alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. ılaı 

1 - Pazarlıkla 45 ton kuru fasulye 
lınacaktır. 

2 - ~luhammen fiyatı 22 kuruştur. 
zarlığı 2.12 940 saat 14,30 do.dır . 

3 - T,ıllplerln muayyen zamanda % 
temlnatıarlyle birlikte Ko. na mUracaa 
ı...rı. <8186) ısısı 

Mercimek alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan 
1 - Pazarlrkla 15 ton mercimek ıa 

almacaktır. 

2 - Muhammen fiyatı Zl lı:u~Ut". Pı 
zarlığı 2. 12. 940 saat 15 tedir. 

3 - Taliplerin yilzde 15 teminatlari)'\ 
b "rlikte Ko. na müracaatları. 

(81!)6) 

Makarna alınacak 

18184 

Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. d~ 
1 - Pazarlıkla 15 ton makama al1n4 

caktır. 

2 - Muhammen fiyatı 30 kuruştur. 
Pazarlığı 2. 12. 94-0 ıaat 11 dedir. 
3 - Taliplerin muayyen zaman.da ~ 

de 15 teminatlarlyle Ankara Lv. A. S1; 
Al. Ko. na müracaatları. (8197) 1813l 

7 Kalem mutabiye alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. danr 

1 - Aııağıda clnıı ve mlkdarlan yuılı ~ 
kalem mutablyenln pazarlığı 2.12.940 saat 
15 te Ankarıı. Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 70060 liradır. 
rekler konum mUnaelp fenerler kon- Teminatı 10507 lira 50 kuruştur. Her ka
ması. (8045 l 18020 lem ayn ayrı taliplere ihale edileceği gibi 

Yıldız ,ehriyesi alınacak 
Ankara. Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 30 

kuruş olan 33 ton yıldız şehriycsine kapalı 
zarfla talip çıkmadığından bir ay müddet
le pazarlıkla &atın alınacaktır. 

Pazarlıiı 16/ 121940 pa7.artesl ıünü s:a:ıt 

11 dedir. Kati teminatı 1485 lira olup ev -
saf ve şartnamesi komisyonda görülür. 

Taliplerin muayyen vakitte Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (8055) 

18049 

Makarna almacak 
Ankara Lv. Amirliği Sıı. Al. Ko. dan: 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 30 
kuruı olan 75 ton makarna kapalı zarfla 
talip çıkmadığından bir ay müddetle pa · 
zarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı 16.12.940 pazartesi gUnU saat 
14 tedlr. Evsaf ve şartnamesi Ko. da gö
rUlUr. Taliplerin muayyen vakitte Anka
ra Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(8093) 18080 

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

Beher kiloeuna tahmin edilen fiyatı 15 
kuruş olan 170 ton bulğura kapalı zarfla 
talip çtkmadığından bir ay müddetle pa -
zarlrkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı 171121940 sah ıünü saat 14 
dedir. Kati teminatı 826 lira olup evsaf ve 
şartnamesi komisyonda görlilür. Taliple • 
rln muayyen vakitte Ankara Lv. A. Sa. Al. 
Ko. da bulunmaları. (8094) 18081 

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

lığı 6.12.940 cuma gUnU saat 11 dedir. Ta
liplerin Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na mU-
ro.caatları. (8155) 18129 

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

lem masa ve sandalya p:ızarlıkla satın alı
nacaktır. Pazarlıiı 9/ 12194-0 saat 15 dedir. 
Taliplerin % 15 teminatları ile birlikte 
Ankara Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

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

19 Portatif masa. 
60 Portatif sandalya (8184) 18164 

Mefruşat münakasası 
Ankarıı Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan 
Afağıdıı clnı ve miktarları yazılı 6 ka

lem mefruşat pazarlıkla satın ahnacııktır. 

Pazarlığı 9. 12. 940 saat 15 tedir. Taliple
rin yUzde l~ temlnatlarlyle birlikte An
kara Lv. A. Sa. Al. Ko. na mtiracaa.tıarı. 

NUmuneler Cebeci askeri hastanesinde 
görUleblllr. 
Adet 

70 
20 

Cinsi 
Tabura hastanedeki numunesi gibi 
Tahta iskemle Amlrllktekl nümune.!11 
gibi 

7 M:uş'lmba yemek masa.!lı hastanede
ki numunesi gibi 

8 Tahta kanepe hastanedeki numunesi 
gibi 

• Adi dolap hastanedeki numunesi 
gibi 

3 Adi masa hastanedeki numunesi gi-
bi. (8183) 18165 

Bulgur almacak 
Ankara Lv. Amlrllğ"t Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Pazarlıkla 45 t on bulgur satın alı
nacaktır. 

2 - Muhammen fiyatı 1~ kurugtur. Pa
zarlığı 2.12.940 ıaat 1~ tedlr. 

S - Taliplerin % 15 temlnatıarlyle blr
llkte Ko. na mUracaatları. (81M) 18181 

bu mlkdarlardan noksan teklifler de kıı • 
bul olunur. Şartnıımr \ c numunesi Ko. d& 
görUIUr. (8199 l 18186 

Cinsi :Mlkdarı 

Çul 10000 
Belleme 
Kolan 
Yular M. SAP 

Yem torbası 
Urgan 
Gibre 

2000 
10000 

8500 
10000 

4500 
10000 

Muhtelif etya alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. danı 
Aıatıda cins ve miktarları yazılı eşya 

pazarlıkla satın almncalı:tır. 

Pazarlıiı 4. 12. 940 saat ıs tedlr. 
Taliplerin yüzde 15 teminatlariyle bfr· 

tikte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na mlira.. 
caatları. 

Adet Cinsi 
3 Portatif yazı makinesi Remlngton 

30 Subaylara mürekkepli dolma kalemi 
12 Portatif koltuk 
15 Elektrik cep feneri 
7 Kilitli evrak !;antası 
3 Portatif yemek takımı 

31 Gaz ocağı 
20 Deve boynu ispirtoluk 
33 Radyom limbalarına ihtiyat şt~e 

SO Gemici fenerleri için ihtiyat 11141 
100 M.Gemici fenerleri için ihtiyat fitil 

25 Gaz sobası 
20 Bakır sefertaeı 

1~ Termus yemek kabı 
1 Mum klğıth tek1ıir makinesi 

(8201) 18187 

Sandık yaptırılacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. danr 
Yalnız tahtası ciheti askeriyeden v .. 

rllmek şartlyle mlkdan ve ebadı qatıda 
yazılı 600 sandık yaptırılacaktır. 

Pazarlığı ô.12.1140 saat U tedlr. 
Taliplerin Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na 

mUracaatları. (8219) 18192 
Adet Ebadı 

200 80 x 60 x 3lS 
200 70 x 40 x 80 
100 60X 35 X 30 işten iç• 
10') 90 X 45X 30 

Benzin ve gaz alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. danr 
Döküm halinde 500 kilo benzin ile 70() 

kilo gazyağı pazarlıkla satın alınacaktır. 
Pazarlığı 4. 12. 94-0 saat 15 tedir. 
Taliplerin yilzde 15 teminatlariyle bir

likte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na miıra.-
caatları. (8220) 18193 

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

lıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı 4. 12. 940 saat 15 tedir. 
Taliplerin yilzde 15 teminatlariyle bir

likte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na müra
caatları. (8221) 18194 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amlrllti Satın Alma 

Komisyonundan: 
1 - Beher kilosuna t ahmin edilen fiya

tı 6 kuruı 7lS santim olan 3000 ton arpa 
pazarlıkla entın alınacaktır. 

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

8 - 300 tondan aıağı olmamak Uzere 
e.yn ayrı taliplere ihale erllleblllr. 

4 - Arpalar dökllm halinde Ankara ve 
civar istasyonlarda teslim alınır. 

lS - 3000 ton için katı teminat mlkdnn 
22750 Ura ve 300 tonun t eminat mlkdnrı 
8038 lira olup evsaf ve ıı e.rtnnmesl 960 ku
ru:ıa komisyondan alınır. 

6 - Taliplerin heı gün Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. na mUracaatııırı. (8272) 18243 



ULUS 

~iLLi MODAF AA VEKALETi 

lntaa.t yaptınlacak 
lıf. M. V. Veklleti SL Al. Ko. dan.: 
keıif bedeli 24S9 lira 80 kurut olan lla

-.Jrta padan korunma nine ait bir bina· 
llm ikmali intaatı 9/birincUrlnun/ 940 pa
tarteai rlbıfl aaat 11 de Ankarada M. M. 
\', ıtın almı KO. da açık eksiltme auretlJ'· 
le ihale edileceiinden iıteklllarin 183 lln
ı1ı: ilk teminatlan ile birlikte ebiltme 
Clln ve ıaatında mesk6r KO. da bulunma
ları. Kqlf •e prtnametl KO. da stirUUlr. 

(79S2) 17947 

ipek iplik almacak 
M.M.Veklleti SL AL Ko. dan : 
Hepıina tahmin edilen fiJ'atı S750 Ura 

olan elli bin tllp ve l •e 2 numaralardan 
llıüaavi miktarda muakkam ipek iplik 10/ 
birinci klnun/ 940 11lı cUnü ıaat 10,15 de 
Ankara'da M.M.V. 11tın alma Ko. da pa • 
•ırlı1ı:lı ihale edileceflnden !ıteldilerln 
162,5 llralrk kati temlnatlan ile birlikte 
Panrlık cUn ve autinde mezldlr Ko. da bu. 
lıınma1an. (795S) 17974 

Ecza sandıfı alınacak 
M.M. Veklleti Sa. Al. Ko. dan : 
Beher adedine tahmin edilen fi:yatr 850 

hruı olan 1000 tane ııhiye ecu undıiı 
10/blrincf klnun/940 11li ıünü 11at 10 da 
Anlrara'da M.M. V. 11tm alma Ko. da pa -
tarlıkla Dıale edileceiinden iıtelrlilerin 

1275 liralık kati teminatlan ile birlikte 
Pa:ıarbk siln •• autinde meXGr Ko. da 
~lunmalan. (7954) 17975 

Kereste ve aaire alınacak 
K. K. V. Sa. Al. Ko. dan: 
7 kalem muhtelit ebatta kere.ta 01\'l kt

l'emlt ,,. Alr t!llW malsemeal alınacak -
b:r. TaJunlD edilen fiyatı 8482 Ura 70 ku -
t'Uf olup ılluvakkat temlnatı 268 Ura 70 
kuruıdı. İhalesi 11. 12. 9.0 çartam
ba ,.ana aaat 18 da açık ekatıtme ile ya. 
Pılacakb:r. Talip olanların komtayona mt1-
l'acaatları. (8068) 180~ 

Ahır intaatı 
M. M. V dı:l.leti Sa. At. Ko. dan 
Ketif bedeli 25.9Z5 Jira 51 lnıl"Uf olan 

ahır iııtaatı kapalı urfla ekailtmeye kon
nı~tur, Ekailtmeei: 17/12/940 aalı cünü 
aa&t 11 dedir. İlk teminatı: 1950 lira olup 
ltetif ve projesi 130 kurup komisyondan 

' alımr. Taliplerin muayyen vü:itte bir aa
at eveline kadar zarflarmı M.M.V. Sa. Al. 
ko. na vermeleri. (8137) 1811S 

Gabardin kuma.t alınacak 
M. il. Vekileti SL Al. Ko. dan : 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

(700) J'edi yüz kurut olan (15.000) metre 
pbırdin kumaş kdpalı zarfla münakasa
ya konmuttur. İhalesi 115/12/940 paarteei 
ıünü aut oa bettedir. İlk teminatı (15500) 
liradır. Evsaf •e tartnam•i 525 lııar111 mu
lrahllincla M.M.V. aatm alma komfıyonun
dan almalbilir. 1ıt•klilerln ihale ıtlD ve 
uatlnden en H bir saat evelina kadar tcilr
llf meılrtuplarmı lromi•J'ona •ermelerL 

(1171) 18209 

Kaputluk kuma.t almacak 
il. M. V-.Uett 8L Al. Ko. dan : 
Beher metr•lne tahmin edilen fiyatı 

(700) J'e(fi J'ils 1nınıt olan (28.000) metre 
lraputlılk Jnımaı kapalı zarfla münakasaya 
lronmuttur. thalesi 115/12/940 pasartm 
ıUn« saat on birdedir. İlk teminatı (11.050) 
liradır. Eveaf ve prtnamesi (980) kurut 
mukabilinde M.M.V. aatıa alma komisyo
nundan almabiHr. lıtetrlllerin ihale ıün 
ve ıaatlnden en .. bir ıaat eveline kadar 
teklif mektuplarını Ko. na ·nrmelerl. 

(8172) 18210 

Haki f&yak alınacak 
M. M. Veklleti Sa. Al. Ko. dan : 

Beher metreaine tahmin edilen fiyatı 
(490) dört ,.Uı doksan kunıt olan (32.000) 
metre haki taYak kapılı zarfla münakua-
1& konmuttur. !halesi 18/ 12/ 940 çarıam -
ba cünti saat on birdedir. İlk teminatı 
(9.090) liradır. Evaaf ve ıartnımeai 784 
kurut mukabilinde M.M. V. 11tın alma ko
misyonundan ılmabllir. İ•teklilerin ihale 
&(in " ıaatlnden en u bir ıaat eveline 
kadar telrlif mektuplarmı komlıyona ver-
meler. (1173) 18211 

Lacivert kumaı alıancak 
M. M. Velrlleti SL Al. Ko. dan : 
Beher metreaine tahmin edilen fiyatı 

(510) kuıut olan (7.500) metre licivert 
hmq kapalı zarfla mllnakaaaya konm11t
tur. İhalesi 17/12/940 aalı ıünü aaat on -
blrdecfü. İlk teminatı (2.868,75) liradır. 
Evsaf •e tartnameai 192 kurut mukabilin
de M.M.V. utın alma komiıyonwıdın alı. 
naıbillr. htttlilerin ihale cUn ve eaatin -
den en as bir ıaat eveline kadar teklif 
mektuplarını Ko. na vermeleri. (8174) 

18212 

Yulaf alınacak 
M. M. Veklleti SL Al. Ko. dan : 

Beher kiloewıa tahmin edilen fiyatı 

(6,25) altı lııurut yirmi bet santim olan 
3 ev İDf&atı (200) iki Jttz ton yulaf pasarlıkla m\ina • 

kaAyı konmuttur. İhıleai 2/ 1%/940 pazar-
M. il. Veklleti Sa. AL Ko. dan teai ıünfi ıaat 11,SO dadır. Kati teminatı 
Ketif bedeli 15.524 lira S9 Jnır111 olan (1875) liradır. Ev.af ve tartnamesi M.M. 

1 adet memurin evi inpatı kapılı zarfla V. Mtın alma *>misyonunda ıörlllUr. l1-

ViLAYETLER 

lnıaat münakuaaı 
Gaziantep C. Küddelumumilifindeıı: 

1 - Oazlantepte yaptırılacak ceza ve 
tavlrıt evi IDl&atı kapalı sarf ueullyle ek
ııiltme,.. komnut Ye tayın edilen 12.11.9'0 
tarihinde lh&le yapılamadıltDdan :rentdeıı 
kapalı sarf ueuliyle ekatltm9Y9 konmut -
tur. 

2 - JCkelltme 12.12.9.0 tarihinde aaat 
16 te Gaziantep adliye blDalı içinde o. 
müddelumumillfi oduında lıılaat akellt
ma komleyonu tarafından ::rapılacalrtır. 

8 - Bu IDf&atıD kqtf bedeli dokeaD al
tı btn dokus ;rtls ytrmt bir Ura HDeD al
tı kuıuttur. 98921 lira M ktll'Ultur. 

4 - Muvakkat teminat altı btn doban 
altı lira on lruruftur. eo98 lira 10 kurut· 
tur. 

6 - Bu ııe aıt evrak: mukavele projeıl, 
ekelltme ıartnameel, bayındırlık itleri ge
nel ıartnameııt, huauııl ve feDDI ıartname 
ve yapı itleri femı! prtnameet, meıaha 

cetveli ve bina projen ve aerldoplrdlr. 
lıteklller bu evrakı Gaziantep, Anka

ra, letanbul ve lımıtr C. mUddelumumtıtk
lerlnde gllreblllrler. 

8 - MUnakaııaya girmek lıtlyenlerln 

referane ve diğer veelkalannı bir tetldaya 
batlıyarak münakaaa tarihinden en as Uç 
,.an evel vtllyet makamına vermek eure • 
tiyle bu lf için ehliyet vealkuı almaları 

ve bu vesikayı tekllf mektubu içine koy
maları lhımdır. 

7 - Ktlnakaaaya lıtırlk edeceklerin 
2490 numaralı arttırma, ekılltme ve ihale 
kanunu mucibince ibrazına mecbur olduk
ları evrak ve veııalklnl bu kanun ve ıartna
melertn ahkAmına göre hazırlayıp teklif 
zarfları içine koyarak bu sarfları 12.12.940 
perıembe ,.onu aaat 14 e kadar numaralı 
makbus mukabilinde mUnakaaa komisyonu 
relelne vermtı lomalan lhımdır. 

Poıta tle gönderilecek mektupların 

12.12.9.0 pel'fembe gUnU eaat US e kadar 
komlıyona gelmlf olmaaı ve dııının mtı -
hllr mumu ile iyice kapatılmıı olmaaı IA -
:ınmdır. Poıtadakl gecikmeler kabul edlJ. 
mez. (10939/7867) 17876 

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

mak Uze11e kapalı zart uaullyle ekefltmeye 
çıkarılan 23859 Ura 50 kurut bedeıt ketlfll 
Ordu vtlAyetl hUktımet konalı kalorifer 
teıılııatına latekll çıkmadıfından 8. 11. 9.0 
tarihinden itibaren bir ay sarfında pazar
lık aurettyle lhaleıl yapılmak t1sere aakıya 
çıkarılmııtır. 

2 - Muvakkat teminat 1761 lira 98 ku
ruıtur. 

8 - lateklllerln nafıa dalreet IDfa&t ko-
elrtlltm97e konmuıtur. Ekailtmeal 18/12/ telr111erln lranmıun emrettiii belıelerle i- misyonuna müracaatları. 
940 pazarteal ıtlnii aaat 11 dedir. tHc temi- hale autinde komisyona ıelmeleri. (8175) (10968/7908) 17921 

Siyah seten 
Malatya Bez ve iplik Fab· 

rikaları Türk Anonim Şirke
ti mamOJatmdan, pasif ko • 
nmma itinde elveritli siyah 
aeten Memurlar Kooperatif 
Şirketine gelmektedir. 4769 ' , 

DEVLET ORMAN iŞLETMESi 

Satılık çam tomnığu 
Devlet Orman isletmesi Daday Re· 

v/r Amirliğinden : 
1 - Daday merkez deposunda la

tifte mevcut "1485" adet muadili 
"605,575" metre miklp çam açık art
tırma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baı kesme 
payları mevcut ve kabukları soyul
mu! olup hacim kabuksuz orta kutur 
üzerinden hesaplanmıştır. 

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

4 - Tomrukların beher M1 mu
hammen bede1i "1320" kuruttur. 

5 - İsteklilerin % 7 ,5 muvakkat 
pey akçesi olan "599" lira "60" kuru
ıu hamilen 3.12.940 salı günü saat 14 
de Daday Revir amirliğine müracaat-
ları. (10964-7905) 17926 

Satılık çam tomnığu 
Devlet Orman isletmesi Daday Re· 

vir Amirliğinden : 
1 - Daday merkez deposunda is

tifte mevcut "1222" adet muadili 
"571,201" metre mikap çam açık art
tırma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut ve kabukları 110yul -
muı olup hacim kabuksuz orta kutur 
üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satı' şartna • 
mesi Ankara'da orman umum müdür· 
lillünde, İstanbul ve Kastamonu or
man çevirge müdürlükleriyle Daday 
devlet orman iıletmesi revir Amirli -
tinde görülebilir. 

4 - Tomrukların beher MI mu· 
hammen bedeli "1320" kuruştur. 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçesi olan .. 560" lira "50" kuru· 
ıu hamilen 3.12.940 salı günü saat 14 
de Daday Revir Amirliğine müracaat· 

ANKARA V ALILIG1 

Su yolu -tamiri 
Ankara Valilliinden : 
Ayaı kazaıı merkez illt okulunun ıu yo 

!unun tamiri seo lira lreıif badeli fberin
de açık eksiltmeye konulm111tur. İstekli 
!erin ketif ve prtnameyi ıörmek üzer 
her sün maarif müdürlüiilne ve ihale ıü 
nü olan 2/XIl/ 1940 pazarteai ctlnü aaa 
15 da '7o 7,5 teminat akçninl hıuaıl mu 
haaebe mtidllrlllt11 •aznttine ntınlaralr 
villJet daimi encümenine müracaatları l 

. 

-
e 
-
t 

-
-

liıı olwıur. (77915) 17712 

Kiralık dükki.n 
Ankara Valiliiindeıı : 
Bir ıenelik muhammen icarı 10315 lir 

68 kuruıtan ibaret husuıt idareye ait Ban 
kalır cıddeal Cinçinyurt sokak S No. 1 
dükklnın sı. 5. 941 sonuna kadar icar 
2. ıı. 940 tarihine müaadif pazarteai ıü 
nü 15 te ihaleai yapılmak tizere açık artır

• . 
u 
1 

-
maya konmuttur. 

Taliplerin yüzde 7,5 teminatl,ariyle bir 
likte mezkQr ıün ve saatte villyet daim 
encümenine ve prtnamesinl görmek lıti 
yenlerin huıuıt muhasebe tahıklrulr mil 

-
1 
. 
. 

dürlüiüne müracaatları. 
(7868) 17845 

Kiralık dükkanlar 
Ankara V aliliiinden: 
Bir ay müddetle pazarhp çıkarılmıı o 

lan hususi idareye ait Bankalar caddesin 
deki 935 lira muhammen bedeli 5 ve 193 
lira muhammen bedelli 22 No. lu dükkln 
!arın mayıı 941 tarihine kadar lcarlırına 

talip zuhur etmedifinden 9/ 12/ 940 tarihi 
ne müsadif pazarteıi ıünii ıaat 15,30 d 
ihalesi yapılmak üzere yeniden açık art 

. 

. 
4 

-

-
a 

-
tırmaya konmuştur. 

Taliplerin % 7,5 nisbetinde temina 
mektubu veya makbuzları ile ihale ıün 

saat 15,30 da viliyet daiml encümenine v 
şartnamesini cörmek iltiyenlerin huıus 
muhasebe tahakkuk müdürlUiüne mürı 

t 
Ü 

e 
t 
. 

caatları ilin olunur. (7998) 17982 

Kunı ot alınacak 
Ankara Valiliğinden : 
Vilayet damızlık ayğır deposu hay 

.ranatının iateai için balyeai döküm 
halinde beher kilosu muhammen fiya 
iki kuruı yirmi paradan satın alınacak 
(7500 - 5000) kilo kuru çayır otunun 
ihalesi 2. 12. 940 pazartesi günü vila 
yet encümeninde yapılacağından iıt~k 
lilerin şartnameyi görmek üzere he 
gün Veteriner Direktörlüğüne müra 
caatlan ilan olunur. (8H52) 18153 

-
t 

-
r 

-

M. M. V. Hava Müstetarlıfı 
ları. (10965-7906) ı 7927 

batı: 1150 lira olup ketif n projeal 77 ıaııs Benzin alınacak 
kuruta Jromieyondan alınır. Taliplerin mo- A al cak Yal alınacak S 1 k k k "' M M V Ha S AL K dan 
a,,,,_ •alrltten bir aut evelinıe kadar zarf- .. M rpa ına ati 1 Ö nar tomrUQU 1°~ 200 to:a ot~mobil ;;nzini pazarlık 
1arm V S 1 1 1 -· • Veklleti SL Al. Ko. dan : lıtanbul Belodiyeainden : 

r M. il. • L A. Ko. na nrme er. Beher kilosuna tahmin edilen fi:yatı Hueki, Cerrahpqa, Be:voflu ve Zilhre- 8 1 DeYI f O 1' 1 f la aatm alınacaktır. Muhammen bedel 

. 
1 

<8138> 18114 (6,25) altı kuruı yirmi bet 11ntim oian vl haıtahklar haıtanelerlJ'le Zeynepklmil o u e rman 1 e • 64.340 lira olup katt teminat mikdarı 8g3 
Buji alınacak (1.000) bin ton arp• pazarlıkla milnakua- doiumevinin J'lllık fhtincr için utm ah- liradır. Pazarlıfı 5/12/940 perıeznbe ıf1 

4 
. 

ya k()11~~· İh_!l~i S/12/940 ıalı slln4l nacak 1000 kilo uda 1&P .. 1S45 kilo te- mesi Revir Amirli"'inden : nti saat 11 de hava aatm alına koml•yo 
.~JıL~~JııL~v~.k~11~.u~aa.!!fi•·~·1~-l'l-~frr·--~tr:-~~t:f.:-':!~~~~~:'!':::-~ıı:--~:=ıaı:::"'::T:~~~~~~~~~~~~~~~..,..t'4-'T"'="~;fu"'ı~~~r~~-~ ~ ........ ,,...1 .......... t4-I ... , ..... ~ 

-
- ıuw ~~- 6~ ..... _ ··- u"J' pazarıtkla alı- dır. EV11af ve ıartnameai SlS kurut mu • nulmuıtur. SadeJ&lmm beher kilosunun 1 Bolu Karacutı depowna• flıtffte meal her ıfln lSfleden tonra 30S kurq mu-
aacaırtır. Birisine tahmin olunan fiyat 120 kabilinde M.M.V. aatm alma JromilJ"()nmı- muhammen bedeli 170 Jnınıı ve tere J&iı- mevcut 19M adet muaMll 988-804 metre kabilinde komisyondan alınabilir. İstekli • 
kunıf olup teminatı 180 ltradır. İhalesi dan alınabilir, İsteklilerin kanunun emret- nm 180 Jnınııtur. Talipler aade Ye tere J'a- mlkAbı köknar tomruğu açık arttırma ile !erin muayyen gün ve natte kati teminat 
J. 1J. HO puarteel ,.ann aaat 11 de yapı- tllf belıelerle ihale saatinde komieyona ima a:rn a:rn teklifte bulunablllrler. Mu- aatılacaktır. ve kanunl belgeleriyle birlikte Jı:omi9"0llda 
lacaktır. Talip olanların komleyona mllra- ıelmeleri. (8175) 18214 vakkat teminat milrdan 1201 lira 58 lnırut- 2 - Tomrukların aynca bq kesme pay- bulunmaları. (8124) 18141 
eaauan. (81115 18187 ş b il d lan mevcut ve kabuklan eoyulmU§ olup 

Mızıka alati almacak tur. artname •• ıt .. muame t mil ür - ha.ctmce kabuksuz orta kutur tızertnden 
Hllll kaleminde ıörfllecektir. ihale 9/12/ 

Muhabere fincanı alınacak M. M. Vekileti SL Al. Ko. dan : 940 pazarteal &ilnfl uat 15 de daimi en • heaaplanmııtır. 
lltitealılılt namı h ... bına bepalne tah- cümende :yapılacaktır. TaJiplerin ilk temi- 8 - Tomruklara alt aatıı ıartnamest K. K . VekAle~l BL Al. Ko. dan: 

ao.ooo adet muhabere fincanı pazarlıkla 
alınacaktır. Talımln edilen ttyat 9000 Ura 
olup teminatı lSSO liradır. İhaleel 2. 12. 
940 puarte8l ,.ann aaat H de yapılacak· 
tır. Tallp olanların komlayona mUracaat-
lan. (8118) 18138 

Deve boynu almacak 
il.il. Velrlleti SL AL Ko. dan : 
30.000 adet muhabere için deve boynu 

alınacaktır. Hepaine tahmin edilen fiyat 
15.000 lira olup teminatı %250 liradır. İha
lesi 2/12/MO pazarteai pnil aut 10 da :ya
pılacaktır. Talip olanlann komlı}'Olla mll-
racaatlan. (8117) 18139 

Yllnlü kumq almacak 
il.il. V elr&letl Sa. AL Ko. dan : 
Beher metreaine tahmin edilen fi:yatı 

(295) iki J'ils dokaan bet kurut olan 
150.000 metre matn lrılrfhiı yllnlil lrumat 
pazarlıkla mllnakaaa:ya konmuttur. Yllnlil 
kumqlar 40.000 metreden •talı olmamak 
tartlyle a:rn &J'n talipler• de ihale edile
bilir. İhalesi 2/12/940 pazartesi slnG ıaat 
oa bettedir. Bnaf ve ıartmm•i HU ku
rq mulrabillnde M.11.V. utm alma ko • 
mi•J'oııundan ahmbilir. Taliplerin ı.klif 
edecekleri miktarlar llHriııden Iruaal btl 
teminatlan ile bldikte ihale ıtlD •• ua • 
tinde komisyona ıelmelerl, (8118) 18140 

San vaketa alınacak 
K. K. VeWett Sa. Al. Ko. dan: 
Beher lrtlOllUD& tahmin edllen fiyatı 

(870) Uç yüz yetmlı kurul olan bir ton sa
n vaketa pazarlıkta mtlnakaaaya komnuı
tu:r. İhaleal s. 12. 940 aalı ,.onu eaat 10,so 
dadır. Kati temtnatı (M5) llradır. eart
nameet M. M. V. aatın alma komleyonunda 
gllrtllllr. leteJrltıertn kanunun emrettttt 
bPlgelerle ihale aaatlnde Ko. na gelmeleri. 

(81~) 18148 

Tamirat yaptmlacak 
il. il. Veklleti SL Al. Ko. dan ı 
Ketif bedeli 180 lira olan tamirat pazar. 

tıkla yaptınlac:a.lrtır. Pazarlıiı: 3/12/MO 
Alı ıünti ıaat 14 dedir. Kati teminatı: 'Z7 
lln olup ketfi komisyonda ıörülür. Talip.. 
lerin maayyea mitte lıl.M. V. Sa. Al. Ko. 
da bulunmalan. (81157) 18157 

Sablık 2 beygir 
K . K. VeklleU Sa. Al. Ko. dan: 
İki beygir aatılıktır. Puarlıtı 8.12..HO 

omnartael ,.ann aaat 10 eladır. Bentrler 
her ,.an harp okulu aUvart l'fUPUDda gfS • 
rQIUr. Taliplerin muayyen vakitte K. K . 
V. 8a.A.l.X.. • 'balvnmeıan. (1111) 

11189 

min edilen fiyatı (5300) bet bin ıı~ yilz 11- Ankara orman umum mUdUrlutUnde va 
~ nat makbuz veya mektuplan Ye 940 J'llın& 

ra olu kırk iki parça mızıka allt ve mal- alt ticaret odaaı veaikılarlyle 2490 numa- İlt&Dbul, Ankara, Bolu ceYlrge mUdUrlWı:· 
zemeai açık eksiltme ile münakaaaya lam- lerlnde n Bolu'da devlet orman tıletmeal 

ralı kanunun tarifatı çevresinde hutrb • 
muttur. thaleai 17/12/940 Mlı l'linü ıaat ncaklan teklif mektnplarmı ihale sflnil aa revir A.mlrllltnde görUleblllr. 
on '--tedir. !llr teminatı (S97,5) lindır. 4 - Tomru'ldarm muhammen bedeli 111 ._ at 14 de kadar daimi encilmane venneleri 
lrıYaf •e 1&rtnameai M.M.V. utm alma llzımdır, (11000-7912) 171170 ıt:ra 68 kunıftur. 
koml9)'0nunda ıörfllıllr. 1ateklilerln kana- G - leteklller yüzde T,IS muvakkat peJ' 
nun enırettiil belselerle ihale ••tinde kıo- ip alınacak akçeelyle ,,12.9.0 Çartamba ıtıntı aaat 115 
ml910na ıelmeleri. (8177) 1U15 te Boludald revir A.mlrllttne müracaatları. 

K 2 __ 1e al----'- fıtanbul P.T.T. lllldllrlUillnden : (1169/ 8078) 18018 
oaeı mu;a& İdaremiz bendiye lhtiJ'acı lçla 14750 

M. il. Vektleti SL Al. Ko. dan : kilo ılclmin almmaaı kapalı zarf uauUyle 
Beher kilomna tahmin edilen fiyatı elrtlltmeJ'e konulmuıtur. Eksiltme 11.12.940 

(315) üç yilz on bet lnırut olan (300) kilo çartamba ıaat 15,30 da B. pcmahane bina
·~ J'&ilı kösela •e beher metresine tah· ıı kart11mda Valde haninin ikinci katmda 
min edilen fiyatı (44) kır1r dört kurut 0 - idaremiz u'mumt depo muhaalpllif odaım
lan 750 metre kaim kolan pazarlıkla müna- da toplanacak mll.dflrltik alım Mtım komia
knaJ'a konmQltur. İhaletıi 4/11/940 çar • yonunda J&pılacalrtır. 
tamba l'fbıtl aaat on dörttedlr. Kati temi- Beher klloıu muhammen bedeli 140 Jnı
natı (191,25) liradır. Şartnameel M.11.V. nlf, bepalnin 20650 Ura, muvakkat teminat 
ıatm alma komisyonunda ıörflltir. 1et• • 1548,75 liradır. 
lllerin kımmıun emrettlil belselerle ihale Taliplerin olbaptakl tartname •e mil • 
uatinda komi8J'Oll& ıelmelerL (U09) bBrlll nllmunesinl ıörmek H mu~t 

18216 teminatlarını J'&tırmak fizere çalııma ıün

Mazot alnacak 
M. il. Veklleti Sa. AL Ko. dan ı 

Satlhk köknar tomruğu 

Dewlel Orman iılelmesi Bo
lu Revir Amirliğinden : 
1 - Bolu Karacuu :!eposunda iatifte 

mevcut 15156 adet 808/544 MS köknar 
tıomruldan açık arttırma ile aatılacaktır. 

2 - Tomr1*1ana aynca bat bmne pay
lan mevcut ve kabuklan 80J'Ulmut olup 
hacimce kaba.buz orta lnıtm" tlzerinden ~ 
uıplaıımııtır. 

3 - Tomruklara ait aatıt tartnameal 
Ankara onmn umum müdilrliittlnde ve An. 
kara, fıtanbDI, Bolu çevirie miidilrlükle • 
rinde ve Bolu devlet orman itletmeal re • 

Hepsine Uıbmin edilen flJ&tı : 177 lira 
IO kanıt o~ 969 kilo muot pasarlıkla 

•tın alınacaktır. Pazarlıiı: 4/12/940 çar
eamba &6ıö aat 11 dedir. Kati temlnatu 
27 Ura ol11P tartnameai lromle)llODda stiril· 
llk'. Taliplerin mu&J'J'flft v.ıritte M.M. V. 
SL AL Ko. da bulunmaları. (8239) 18219 

lerinde B. poatahaneda meslr4r mtidürltik 
idari kalem levasım lrıımma, ekıiltme aa
atlnden bir saat eveline !radar 2490 No. lu 
arttırma, eksiltme ve ihale lraneanun 
tarifatma söre huırlamalan lhım ıelea 
mektupt.nm, MO ıenul için muteber ti • "lir lmlrlitlnde ıöriilebllir. 
caret odau vea>lraaı, mu•alrkat teminat . 4 - Tomnılrlann muhammen bedeli 11 

Ranza yaptınlacak 
il. M. Veklleti SL Al. Ko. dan : 
Ketif bedeli 1371 Ura l50 lıııırut olan ran. 

sa hıtaatı pazarlılrla ,,aptınlacaktır. Pa -
zarlıiı: 7 /12/940 cumartesi ıflrril ıaat 10 
dadır. Kati teminatıı 205 lira aı kunıı o
lup ketfi 15 kurup lromiıyondan almır. Ta
liplerin m~en vakitte M. il. V. SL Al. 
Ko. da bulunmılan. (8241) 18220 

lnf&&t malzemeai alınacak 
M. M. Vektleti SL Al. Ko. dan : 
Ketif bedeli S462 lira 70 kurut olan ln

l&&t malzemeti pazarl•ta Mtın almaaılr
trr. Puarbfı 15/ 12/940 cuma ,.Unü saat 14 
dedir. Kati teminatı: 5ZO lin olup lreıtif 
.. prtnam•I 20 kurıııta momlqoncluı ah
nr. Taliplerin mua'Y'J'en vaki~ M.M.V. 
Sa. AL Ko. da bulunmaları. (8242) 18221 

Avcılarımıza 
KulUbilmüs Samanpaunnda Euaf Ce

miJ'etlaln otmdulu medrada ıs numara
dadl!'. Her cUn saat 12 den 14 de kadar •· 
ç*tır. On ıfln içinde arkadatlann lmlflıbe 
madalra ~rica....... 4711 

Telrttell A"f'Cllar KuHlbl 

malrbun ven banka melnıbu. teklif meılr· Un 56 lruruttw. 
tuplarmı h&Ti B. Poıtahanede birinci kat- s. - !steılrlflerin % 7,5 muvalıbt pey ü-
ta komlsJ'on relıi bulunan idari muavfııll- ç•ıJ'le 5/12/940 pertembe ıf1nll aut 15 
le numaralı makbus mukabilinde teYdi ey- ele Bolu'daki revir lmirllfine mllracut • 
Jemelerl. (11072/IOOl) 17gas larL (11186/8130) 18070 

Kalorifer tesisab 
Bola ViltJretlnden : 
1 - Bolu Tillyetl meı'resinde J'enl ya • 

pılan 50 J&talrh butane binuı lralorifer 
ve ban)'O teeieatı 14800 lira, keıif bede • 
li~le 21/11/940 tarihinden itibaren bir q 
içinde pazadıia çıkardmıttır. 

2 - Puarlrk ihalesi Bolu'da daim! en
cılmende J'llP•lacalııtır. 

3 - Ebiltme 1&rtnamesi mılkavale H 

ha.mi tartname •• k .. if bulh•ı Bolu 
nafıa mildilrlülilnden 75 kun11 bedel mıı
tmbilinde almııbilir. 

4 - 1.t*1iler tlılbıet veaikumı ve ti
caret vealblarmı ibru edeceklerdir. 

5 - Mnallbt teminat 1ms llradr. 
( 1130SIU49) 11221'l 

Bir operatör aranıyor 
Bay Bt&Dley Pateraon'un Köycetts U.. 

suı dahJltDdeld krom madeDler1Dda taba.
bet icra eylemek Usere blr operat6re thtt• 
1&0 oldutwıdan talip olanlann J'ethtyede 
....... ..... llletqwılM mtlneutla 
fer&lttnl bildirmeleri ilin olUlllll'. 4704 

Satlhk köknar tomruğu 

Devlet Orman iıletmesl lı
rlbiilr ReYir Amirlliinden : 
1 - Bllytık dtls bölsem kattyatından or

manda Mancaracı depoıunda latifte me•
cut (872) adet muadllt (843) metre mikAp 
( 446) de.imetre m!Jrip köknar tomnıtu 

acık artırma ile eaWacalrtır. 
2 - Tomrukların kabuklan 907lum111 o

lup hacim orta kutur UserlndeD heMplan
m11tır. 

1 - Tomruklara alt aat11 ıartnameet A&
ktra orman umum mUdUrlUjilDde, Anka
ra. letanbul, Zonguldak orman çeYlrse mtı
dllrlllklerlyle Bartın orman bölge tefllttn
de ve Karabt1k devlet orman lfletmeet re
Yl:r lmlrllttDde sörtlleblllr. 

' - Tomrukların muhammen badell (11) 
lira ca1 > Jruıııttu:r. 

6 - btekltleı1D y(l.zde 7,G muvakkat pq 
akçNlyle 9. 12. 940 puarteet ptl aaat ıa 
te Karabtlk mir merkezine mftraceatJaıa. 

(11199/11'') 1SHI 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Nazarı dikkate 
D. D. Yolları U. Müdürlüiünden 
1/1/Ml tarihinden itibaren : 
1) Avrupa hattının (Semplon trenlerine 

ait husul ahklm ve iicret, ıüınrük mua 
melkı, rıhtrm, lekele, vinç, etbua ait 
arnıçh ve frlıorlfi&ı: vaıorılar ve C.F.H 
idareaiyle miltterek kıymetli ev• ve J'U -
murta tarifelerinin Devlet Demiryollan 
tarife _..lan va bueuat prtları dahilinde 
tatbikına devam edilmek üzere) tirketten 
mlldevver olup balen meriyette bulunan 
diler bilumum eaaa ve tenzilli yolcu ve 
811& tarifeleri ile bunlara müteferrl eaa• 
ve usuller ve ahkim kaldmlmıttn. 

-
. 

Bu tarihten itibacen Avrupa hattmda 
(kendi meaaf•ine mtiıııhuır oım.lr flzere 
bilumum eoMa ve et7• nalrlintında D .... 
let Demiryollanmn eaas tarifeleri, bütün 
tebekode kabili tatbiık tenzllll tarifeleri ve 
eeaı " tenzilli tarifelere miiteferri 11111 

va eaaılarla tarife tad>ibtma miltodair 
meriyette bulunan bütün ahldm ve ıeraiti 

. 

1 

tail>ltdya tail>fk edilecelrtlr. 
2) D. D/251 No. 1ı tarifede, birinci kıs

ma maden kömürii ve odwı ithal edilmek 
ve II inci kıaım lcretleri beynelmilel nak 
li:yata tetmll edilmek suretleriyle tadilit 

. 
:yaprlmıttır. 

J) Semplon lratarlarmda ve anabat da
hi dabil olduiu halde bilumum beırnelmi • 
lel mlinaaebetlerde çocuklardan, kendlle
rlae ayrı J'•r tabam edilmemek 1&rtl7le 
dört ntına 'lı:adar ticret abmnı1acak ve 
dörtten oa Yatına kadar olanlarla kendi • 
lerlne J'er tahami istenilen dört J&tmdan 
Jrüçıilk çocuklardan :yanm ilcret alma«k
tır. 

Daha fa.la taisilit için istaeyonlara 
mlracaat edilebilir. (8Z50) 18223 

Oatat Muhlis Sabahattin 
~ u1onıında saat ı,so da 

Uııtadın ıaheeerlerl 

Bu AkJllD 

1 - Kerem - Ash 
(il il zilra l bllJ'fi'k ııril ımeah) 

11-Mutedil efendi 
(Fantezi operet 2 perde) 

Biletler Halkevf •e Ankara otelincle •
tılmaktadır. Her tarafa otıob6a temin odil
mletlr. 

_,_ 
----'--·~~----------------------NAFIA VEKALETi 

Kereste alınacak 
Nafia V~Hlt!tint!t>n : 
15/ 12/ 940 Cuma gunü saat 16 da Anlrara

da Nafia Veklletı binaaı içinde malzeme 
müdürlUlii odaaında toplanın malzeme ek· 
ılıtma komisyonunda (2750) lira muham
men bedelli 50 mS. elli metre milclp çıralı 
çam kereatenin kapılı zarf uıGlil ile ekallt
meal yapılacaktır. Keresteler Cumrada 111-

lama ldareat anbarında teıllm adilacektlr. 
Eksiltme prtnameai ve teferrUatr bedel

ıis olarak malzeme müdiirlllillnden alına
bilir. 

Muvakkat teminat 206 lira 25 lrunııtur. 
!ateklilerin teklif mektuplarını mIJValr -

kat teminat Ye tartnameainde :yazılı •enik 
ile birlikte aJ'fti sün ıaat 15 • kadar mn
Jrar komiıyona makbuz mukabilinde ver • 
meleri lbımdır. (7861) 17871 

BiT memur alınacak 
Nafıa Vekllettnden: 
Yeki.Jet malzeme mUdUrlutUnde mt1Do 

hal olan 76 lira aylık UcreUl daktlloh~ 
mlleabaka tle mllnaıılbl alınacaktır . 

KUaabaka 3.12.9.0 tarihine mlleadU 
alı gUnU aaat onda vek&ıet blnuında ya
pılacaktır. Taliplerin bu tarihten evel btı 
arzuhal ve evrakı mllebltelerlyle VekAla
te müracaatları. (8284) 18248 

ANKARA BELEDiYESi 

Odun alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1- Su itleri için alınacak 30 ton 

keailmit meıe ve gürgen odunu onbef 
gün müddetle açık eluiltmeğe konul
muıtur. 

2- Muhammen bedeli 750 lir..Sır. 
3- Teminat 56.25 liradır. 
4- Şartnamesini görmek iatiyen • 

lcrin her gün encümen kalemine ve 
iateklilerirı de 13. 12. 940 cuma g\lnU 
saat 10.30 d• belediye encümenine mll 
racaatları. (8145) 18120 

ASKERi FABRiKALAR 

117 kalem muhtelif zımpara 
tatlan 

Aeker1 Fabrikalar Umum KUdUrlllP 
Merkez Satın Alma Komlayonundaıı: 

Tahmin edilen bedell (12330) Ura olu 
117 lcalem muhtelif sunpara taflan Alıke
rt Fabrikalar umum mtldtırluttl merkea 
aatın alma komlayonunc& 10.11.NO aala 
,.onu aaat 16 te kapalı zarfla lhale edlle
cektlr. &art.name paraaıs olarak Jromleo 
;roıulaa Yerilir. Tallplertn IDUYalrkat hmi.
D&t olan (928) Ura (26) kurup lı.avt telı:Uf 
mektuplarım mezldlt ,.ande aaat H e ka • 
dar komlıyona vermeleri ve kendtlerlDlıl 
de 2'90 numaralı kanunun 2 ve 8. madde
lerindeki veaalk1e komlayoncu olmadıkl., 
nna ve bu lfle alAkadar tüccardan oldulr.
ıarma dair tloant odam TM1Jcaa1:rl• m ... 
Jrar ,.an n aaatte komlayona m~ 
lan.. (7994) llOOI 

Aılrerl Fabrikalar Umum Mfldtlrtlll 
Merkez Satın Alma Komia}'Ollımdan & 

a,oo : 2.so ı 4 11. boJ'. 
o.ıs : o,45 eeniılliind• w 
O,OI : D,11 kalmllimda olmak iber9 
75 metre milribı lhllmur lral.a almacalr. 
, Tabınin edilen bedeli ( 4500) lira olan 

ebat •e miktan ,,-.rda ,.Jlı 75 metN 
mllrlbı Bıllmar kalam uked fabrihlar 
amam mldtlrlfltfl merlces utm alım ko
miSJ'Oll1lJIC& U/12/940 cuma ıtlml ... t 14 
t.e açık ebil1me ile ihale odileeelrtir. f.n. 
name paraara olarak komi•J'ondan •erilir. 
Taliplerin muvalrlrat teminat olan (SS7) U
ra (50) kunıı ve 2490 numaralı bııunun 1 
ve S. maddelerindeki veuikt. lroml8"0lt • 
c-& olmadıklarına n ba iti• alllmclm' ile. 
cardan olduklarına dair ticaret odaaı •• • 
ıikuiyle mezlrQr ıün va saatte lromt.10• 
mllracaatları. (8126) 18142 

Nakliyat yaptmlacak 
Aıkerl Fabrikalar UJDQID llldlrtı• 

Merku Satm Alma Komi•J'Ollundan : 
An.kara - Kant, KaJ'lf - Ankara bebe 

tonu 400 klDnıf, 
Aıılrara - Zir Policonu. Zir Pollıoma • 

Ankara beher tolla 400 lnlnat, 
An.kara dahili beher tonu 180 lnınıttaa 

olmak llzere ceman 1200 ton etn naklet.
tirllecelr. 

Tahmin edilen bedeli ( 4800) lira oı.. 
J'Ulrarda J'Uılı nalrlint ukad fabl'ikalar 
umum mildtlrlllitl merkez utın alma komie
yonanca S/121940 perpmbe a&ıil uat 14 
t.e açık ekıiltme ile ihale edilecektir. Şar'9 
name paraıJa olarak komlı1ondaa Yeril~. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (S60) 
1 lra vo 2490 nwnarah kaıımıım 2 ve 3. ~ 
delerindeki veuikle komia)'ODc:ıu olmadılr
1 arına ve bu itle alllcadar tliccardan ol -
.duklarma dair ticaret odaıı YWİkuiJ'le 
mezkilr etin ve aatte komiıyona müncaat. 
1 aın. (81153) 18154 

Yatak ve yastık kılıfı alınacak 
Asker! Fabrikalar Umum Müdllrltiil 

11...-. Batm Alma KomI.,.oaUDdan 

Mfiteahhit nam ve heubma 
800 adet :yatak kılıfı 
IOO adet 1&1trk kılıfı 

1800 adet J'Htık ÖrtÜıli. 
Tahmin edilen bedeli (2994) Ura olan 

1 
h 
i 
l 
i 
lr 
t 

100 adet J&stık ve 800 adet :yatak kıhfi1t. 
800 adet J'&ltık örtiieü müteahhit nam •• 
eea1nna nked fabrikalar umıim müıdilr
lltti merkez aam alma komis1onunca 16/ 
2/940 pazart.eel &ilnil uat 14 de paarlıkla 
bale edilecektir. Şartname paruıs olarak 
omie:rondan verilir. Taliplerin muvakkat 
eminat olan (224) lira (55) Jnıruı va 2490 

namarah kanunun Z " S. maddelerindeki 
v eaailda komll)'ODCu olmadıklarına n ba 
lele altı.atar ......... old.ıuan. dair ti-
_. ~ ........ ". nınktr itin ,,. ... 
ette lııomllJl'OD& mlracaatlan. (1114) 18111 



-11-· UL1'S 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııı!:lll:ıı ıııııiillllllll!llllllllllillllll llll!:. 

-- Sivas · Erzurum demiryolu tahvilleri --
Maliye Vekôleti ve Türkiye Cümhuri-

- yet Merkez Bankasından : -- 28/ 5 ve 15-12-1934 tarih ve 2463/ 2614 numaralı kanun. -
_ !ar mucibince ihracına sel&.hiyet verilen ve geliri tamamen := 
- Sivas Erzurum demiryolunun intasına tahsis olunan %7 § = gelirli Sivas . Elzurum istikrazının 20 senede itfası meşrut = 
- 5,5 milyon liralık yedinci tertibinin kayıt muamelesi 5.12· = 

1940 akşamı nihayet bulmak üzere 20-11-1940 sabahından_ 
itibaren başlamıştır = Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira = 

_ itibari kıymette birlik ve 25 lik olarak iki kupüre ayrılmış. = 
-~. -= Bu tahviller umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan _ = daire ve müesseselerce, vilayet hususi idareleri ve belediye-
- lerce yapılacak müzayede ve münakasa ve mukavelelerde -

AKA GÜNDÜZ'ün 
Son neıroıun&n 

TANK-TANGO 
Milll • İçtimai • Edebi 

Romanı Resimli Ay Mat· 
baasında 7 5 kurup 

satılmaktadır. 

Ucuz Ankara sofu satışı 

Türkiye Tiftik Cemiyeti imalatha· 
nesinde elden yapma iplikten dokun· 
nıuş koyu 13.civcrt reT1k Ankara sofu· 
nun beher metresi mali) etinden yÜL· 
de yüz nisbetınde noksan fiyatla yüz 
kuruş üzerinden Cemiyetin Bendie • 
resindeki merkezi umumisinde ve Ba
ıkpazarında Üçerler mağazasında sa
tılmakta olduğundan perdelik clarak 
almaları sayın vatandaşlara arzolu · 
=~ 4• 

Palto yaptırılacak 

inhisarlar U. Müdürlüğü 

Rakı mantarı alınacak 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

1 - Şartname ve nümunesi muci· 
hince 17 milyon rakı mantarı pazar
lıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 18. 12. 940 çarpmba 
günü saat 15 te Kabataş'ta levazım ve 
mübayaat şubesindeki alım komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

3 - Şartname levazım şubesinden 
ve İzmir, Ankara başmüdürlüklerin· 
den parasız alınabilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin 
olunan gün ve saatte teklif edecekle
ri fiyat üzerinden yüzde 7,5 güvenme 
paralariyle birlikte mezkQr komisyo
na müracaatları. 

(il 098 /8002) 18029 

OKULLAR 

Harp Okuluna talebe alınacak 
Ankara Harp Okulu K. dan: 

teminat olarak ve hazinece satılmış ve satılacak olan milli _ = emlak bedellerinin tediyesinde başabaş kabul olunacakları -= gibi gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de tahvillerin ta- -
_ mamen itfasına kadar her türlü vergi ve resimden muaf bu. _ 
_ lunacaklardır. 

1 - A§ağıda yazılı ıartla.rı n&iz okur· 
Riyaseticümhur Filarmonik Orkes· lar, Harp OkuJuna alınacaklardır. 

_ Tahv il!erin ihraç fiyatı o/0 95 olarak tesbit edilmiştir. ya· 
tra.çı Şefliğinden : A) Ankarada bulunanlar doğ'rudan dot-

- ni 20 lirnıı1< birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık tahvil be· = 
_ deli de 475 i"radır. 

1 - Orkestra üyeleri ıçın 
adet palto yaptırılacaktır. 

7 
5

_
90 

ruya harp okuluna Ankara haricinde bu
lunanlar bulundukları yerin askerlik ıu -
besine müracaat edeceklerdir. 

2 - Muhammen bedeli 3330 liradır 
3 - Paltoların ih•le tarihi 3-XII· 

1940 salı günü saat 15 •e Ankara mek 
tepler muhasebec: liğı .:S .. tın ~ ma krı
misyonu tarafından açık eksiltme u
suliyle yapılacaktır. 

Kayıt mı· '.Tlelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez, Türkiye -
- Cümhuriyctı Ziraat, Türkiye lş, Emlak ve Eytam, Halk, = 

Türk Tica• • Belediyeler Bankaları ile Sümer, Eti Banklar -
- tarafrndan ~• a edilmektedir. Diğer bankalar vasıtasiyle de = tahvil alır. ıemin olunabilir. 

Sermaye ve tasarruflarını en emin ve en çok gelir getiren -
sahalarda . letmek isteyenlere keyfiyet il&.n ve 15 günlük 
suskripsiyon müddeti zarfında bankalara müracaatlarını _ 
kendi menfaatleri iktizasından bulunduğu işaret olunur. 

4592 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;:-

P., T. ve Telefon Umum Md. 

Telgraf muhabere bilgisi olan 
orta mektep mezunu memur 

alınacak 

kez mUdilrlüklertne mUracaat edecekler • 
dir. 

7 - Müsabaka vilAyet P. T. T. merkez 
mUdUrlUklerinde muhabereden 25.12.940 
çarıamba günü saat 9 da yapılacak muha
bere bllglslnl tsbat edenler umumt bilgi 
lerden de 26.12.94-0 per~embe gU.nU saat 9 

Posta. Telgrat ve Telefon Umumt MU· da yapılacaktır. (8273) 18244 

4 - Talipler kumaş nümunesi ve 
şartnamevi görmek üzert her e;ün 
Riyaseticümhur Filarmonik Orkes
trası şefliğine müracaat etmeleri 13-
zımdır. 

S - Taııplcrin ihale 3d ... tinctcn bır 
,?at evv.:lıı,ı!' kadar yüzde yedi tu .. uk 
temirıat1 arı.11 ,_,ckteplt muhasc(:\eci
liğine yatırmaları ve ihale günü mez
kfır komisyonda hazır bulunmaları 
ilan olunur. (7843) 17832 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 

= 
;iSenelik kongreye dôvet~ 

Türk Maden Mühendisleri : 
: Cemiyetinden : : 

dUr!Uğllnden: 

l - İdaremiz münhallerlne orta mektep 
mezunu ve telgrat muhaberesine vAkıt ol· 
m&k Uzere alınacak maaılı veya ücretli 
memurlar için müsabaka imtihanı yapıla,.. 
caktır. 

Müfettit• merkez müdür muavini : 
ve merkez müdürü yeti~tirilmek : 
üzere yüksek mektep mezunu : 

Türk Maden MUhendlslerl Cemi· : 
yeti esas nizamnamesinin 18 inci : = maddesine tev!ikan senelik kongre-
miz 4:.l~.940 çar;aıarnba glinü saat 16 : 
da Zonguldakta Türk Maden Mü· memur alınacak 

P.T.T. Umumt Müdürlüğünden : 

2 - MUeabakada muvaftalt olanların 1 - Müfettiş, merkez müdür muavini 
idarenin tek.llt edeceği yerlerde memuriyet ve merkez müdürü yeti1tirilmek üzere 
kabul etmeleri ıarttır. müsabaka ile yüksek mektep mezunların . 

3 - Müsabakada muvatta'k olanlara dan memur alınacaktır. 
3656 sayılı kanun hUkmüne gare ı:s Ura 
maao veya 60 llra ücret verııecektlr. 

2 - MilsabaJcada muvaffak olanların i
darenin teklif edeceği mahallerde memu -
riyet kabul etmeleri p.rttır. 

: hendlsler1 Cemiyeti ıalonunda akde- : 
__ dlleceğinden sayın cemiyet Azaları- : 

nın sözU geçen gün ve saatte kon· ; 
grede hazır bulunmaları ve imkıi.n 

: olmadığı takdirde de Zonguldakta bu· : 
lunan arkadaılarından birisine ve-

: kd.let verdiğine dair cemiyet rlyase-
: tine bir mektup göndermeleri lUzu· : 

mu ilAn olunur. 

= Türk Maden MUbendielerl Cemiyetı 

' - İdare dahilinden müsabakaya ııtı· 
rA.k edecek hat bQ§ bakıcı, baş müvezzi ve 
bakıcı ve müvezzilerin ao yqından evel 
idareye intisap etmtş olmaları ıarttır. 

6 - İdare haricinde mUaabakaya gir· 
mek latiyenlerle hA.len tdaredahllinde bu· 
lunan muvakkat memur muvakkat bakıcı 
ve müvezzilerin 788 aayılı memurin kanu
nun 4.üııcü maddealndek.1 ıartlan haiz ol· 
m&ları ve devlet memuriyetine ilk defa 
alınaca.kların 30 yqını geçmemle bulunma
l&n lA.zırndır. 

-- Ruzname: 4 - İsteklilerin 788 sayılı memurin ka-
: l - Açılı§ 

3 - Müsabakada muvaffak olanlara 3656 
sayılı kanun hükmüne ıöre otuz lira asli 
maaş verilecektir. = = = 

8 - HA.len idarede mllatahdem olanlar· 
d an mllaabakaya girmek lıtlyenler 20.12. 
940 cuma gUnU a1ttamına kadar bir d.llek
ce ne ve idare haricl.nden girmek tstlyen
ler de gene mezk1lr tarih akoanuna kadar 
dilekçe .. e evrakı mUobıtelertyle birlikte 
tmtihanların icra olunacağı P. T. T. mer-

nununun dördüncü maddesindeki ıartları : 
haiz olmaları ve devlet memuriyetine ilk 
defa cireceklerin otuz ceçmemiş = 
olmalan lizımdır. 

5 - Müsabakaya girmek istiyenler § 
10/12/940 ıünü akşamını kadar Ankara, : 
lıtanbul, İzmir, Seyhan, Konya, Trabzon, -
D. Bakır, Erzurum, Samsun, Sivas ve Bur- : 
sa P.T.T. Müdürlüklerine müracaat et - -
melidir. 

-2 - Kongre rlyaaet divanı seçimi -
3 - Geçn devreye alt muamelAtır : 

kongreye arzı ve yıllık raporun : 
okunmaaı ve idare heyetinin lb- : 
r .. ı 

4: - Yeni idare heyeti eeçtmt § 
5 - Yeni devreye &it bütçenin tan-

zlml = 
6 - Nizamname tadilAtı --

6 - Müsabaka besinci maddede yazılı 

viliyetler P.T.T. merkez müdürlüklerinde 
16/ 12/940 tarihine raıthyan pazartesi cü
nü ıaat g da yaprJacaktrr. (8006) 17986 

: 7 - Ankara'daki bazı arkad8,fl&rın : 
- &tdatın bir llraya tenziline dair 

verdikleri tekıtfln müzakeresi 
: 8 - Arzu ve dlleklerin tetkiki 
: 9 - Kape.nıı söylevi 4758 

= = 
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ARLON 

·'·.,,~:ır~ 
Elmas ve pırlantalı saatlerin çeşitleri vardır. Fiyatları 160 ili 400 

liradır. 4772 

Parça kağıt satışı 
Müessesemizde birlkmlı olan matbaacı· 

lara da yarar muhtelif boyda parça halin~ 
de kA.tıt 2. 12. 940 gU.nü saat onda açık 
artırma ile satılacaktır. Taliplerin o gün 
tdaremtze müracaatları no.n olunur. 

ULUS Müessesesi 

8) Kayıt ve kabul muamelesi 20.10.94.0 
tan itibaren 31 iklnclkilnun 
kadar devam edecektir. 

2 - Gtriı şartları: 

A) Türk ırkından olmak 

941 tarihine 

B) Lise bitirme ve olgunluk imtihanım 
vermiş bulunmak 

c) Tam teşekküllü a.akerl sıh1 heyetten 
harp okuluna girer kararlı sıhat raporu 
atmıı olmak 

O) 18 . 23 yaşında bulunmak 
E) Diğer şartlar askerlik ıubeslnden 

ve harp okulundan öğrenilebilir (8231) 
18204 

\. , "[ , 
dt:Clt'tL t!. 

İyi cins saattir 
Umumi Acenta : 
İstanbul, Kutluhan 1/ 4 
Satış Mağazaları : 
A. BAROCCl, Sultanhanıam 
PANCİRİS ve SAVAİDIS 
Galata, Karaköy. 
K. AREVY AN Sirkeci. 
ALBERTO ASSANTE, 
istiklal caddesi. 
AZIZY AN Biraderler, 
İstiklal caddesi 337 
Taşra için acenta aranıyor. 

Ankara Birinci Sulh Hukuü Hl.kimli • 

ğindcn : 

Satış yeri: ANKARA ANAFARTALAR CADDESİ No: 25 

LONJİN Mağazası. 
Yenidoğan mahallesi Uzunyol sokak 44 

numarada Sivririsarın Kurşunlu mahalle••••••••••••••n .. ı J sinden Osman oğlu Mehmet Anıia: 

.11ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. - --= = = 
--
= 
--= ----

STENO KURSU DAKTİLO KURSU § 

6 
ınm devresine llkklnunun tlk 
haft.Mında ba.şhyacaktır. (2) 

ayda diploma verilir. 77 
ınct devresini de % 50 tenzı-: 
IA.tla açtı. (BİR) ayda dtpto-§ 
ma verilir. Tahsil aranmaz. : 

OİKKA T: Her iki kurııa aynı z~manda kaydolunanlarla eveıce yalnız 

daktilo kursumuzdan diploma alanlara STENO ücretinden o/o 10 tenzlltt 
ye.pıhr. 

Memurlar Koop!rattft karşısı B.rınct Noterlltin tahltye ettttt dairet 
mUıırus&. Telefon: 3714 '722 

--
= ---= 
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Gişe saatleri 
Türkiye lı Bankası A. Ş. 

den: 

2 / Kanunuevel / 1940 tarihin
den itibaren Merkez ve Yenişe • 
bir Ajansımız gişelerinin : 
Adi günlerde 9.30 • 12.-

13.30. 15.30 
ve cumartesi 
günleri de 9.30 . 11.30 
kadar açık bulundurulacağını 
sayın müşterilerimize bildiririz. 

4756 

Ankara Askeri Fabrikalar umum mil • 

dürlüğü vekili avukat Güzide Alpar tara

fından aleyhinize açılan 19 Jira 60 kuruı a

lacak divasının yapılan duruşma sırasında 

adresinizin meçbuliyetine binaen tehliğat 

ili.nen olmuş ve bu defa da e-ene usulün 

141 inci maddesi mucibince ilinen ve 20 

ıtün müddetle a:ıyap kararı gönderilmesi· 
ne karar verilmiş ve muhakeme 26/ 12/ 940 

perşembe günü saat 9,5 a bırakılmış ol • 

duğundan mezkGr günde mahkemede biz

zat hazır bulunmadıi:ınız veya bir vekil 

göndermediiiniz takdirde mahkemenize 

gıyaben bakılacağı tebliğ makamına kaim 

olmak üzere ilin olunur. 4767 

30/1171940 

Adet Liralık Lira 

1 20-00 

3 1000 

2 750 

4 500 

8 250 

35 100 

80 50 

300 20 

L 

2000.-

3000.-

150-0.-

200-0.

ıuoo.-

3500.-

4000.-

6000.-

Türkiye it Bankasına para yatırmakla yalnız 
para biriktirmiş olmaz, aynı zamanda 

taliinizi de denemiş olursunuz. 
Keşideler : 4 Şubat, 2 
Mayıı, 1 Aiuatoa, 3 
İkincitcşrin tarihlerin 

de yapılır. 

Kumbaralı ve ku.mbara
ıız hesaplarında en aı 
elli lirası bulunanlar 
kuraya dahil edilirler. 

Elbise malzeme alınacak 
Devlet Konservatuvarından Beher M. 

takdir edi
len fiyat 

Muhammen 
bedeli 

Cinsi 
Ceket ceplii:i 
Saten 
}{ol astarı 

İspineto 
Pantolon cepliii. 
Pantolon telisı 
Kıl tell 
Ktl teli (kızlar iç.in) 
Astarlık (palto ve kostüm için 
Yaka telası 

Mikdarı 

102 
210 
84 

176 
80 
31 

156 
53 
65 
45 

Lira K. 
o 70 
2 30 
1 20 

30 
55 
35 
80 
70 

2 50 
o 65 

Lira g. ilk teminatı 
71 4-0 

483 00 
100 80 

52 80 
80 0-0 
10 85 

124 80 
90 10 
ıo2 50 
29 n -----

Okul talebesi ıçın açık eksiltme ile yukarda cins ve miktarı yazılı eJbisetik 
malzeme alınacaktır. Eksiltme 15/12/940 pazartesi günü saat ıs te Ankara'da mek
tepler muhııobecilii:i binasında yapılacaktır. Nümuneler her gün mektepte ıörüle-a 

bili r. (8275) 18245 

Paltoluk ve elbiselik kumaşla 

ayakkabı ahnacak 
Devlet Konservatuvarından: 

1.- Clnst 
Paltoluk kumq 
Paltoluk kumq 
Paltoluk kum&§ 
TayyörlUk kumae 
Robluk kurna, 

2. -
Ayakke.bı 

Ayakkabı 

(Erkek) 
(Erkek) 
(Kadın) 

{Kadın) 

(Kadın) 

(Kadın) 

(Erkek) 

Metresi 
19.30 
•0.70 
26.40 
30.0-0 
U.00 

•o çırt 
60 Çift 

Muhammen bedeli 

135.10 ) 
284.90 ) 
184.80 ) 
232.W ) 
317.75 ) 

115M5 

310.0-0 
486.00 

796.0-0 

) 

) 

İlk teminatı 

Lira K. 

86 61 

~9 70 

Yukarıda cfna ve mlkda.rı yazılı kumll§ ve ayakkabı ayrı ayrı açık ekslltme ll• 
alınacaktır. Ekl!!ltltme 16.12.940 pazarte11i saat l~ te Ankara mektepler muha.aebect
lltt binasında yapılacaktır. Nümune ve oartname her gün devlet konaervatuvannda 
görllleblllr. (8216) 18217 

DİŞ MACUNU 
Mikropları yOzde 100 öldOrOr, dişleri temizler parla

tır di~ etlerini besler ve hastalanmıılarrna mani olur. 

tie' yerde OENTOL di' macununu israrla isteyiniz. 

Böbreklerden idrar torbaaına kadar yollardaki hastalıkların mikroplarım kökiln· 
den temizlemek için Helmoblö kulla.nu:nz. YENİ Sinemada HALK Sinemasında Sus Sinemasında SOMER Sinemasında 

HELMOBLEU 
Böbreklerin çahımak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluklarını, eald ve 

yeni belPoğUkluğUnu. mesane lltlhabını, bel agrııını, sık ıık tdrar bozmak ve bo
zarken yanın&;c: ballerınl giderir. Bol tdrar temltı eder. İdrarda kumların. mesanede 
tqların tqekkültlne mani olur. 

Otkkat: Helmoblö idrarınızı temizllyerek mavUe,tlrir. 
Sıbat VekA.1ettnln ruhsatını ha.izdir. Her eczanede bulunur. 6296 
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imtiyaz ıahibl 
l&kender Artun 

Jmuml Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdilrü 

Mümtaz Faik FENiK 
MUeueıe MUdllrU : N .. lt ULUO 

ULUS Baaımevi ANKARA 

Bugün bu gece 

BALALAYKA 
Oynıyanlar: Nelaon Eddy 

İlona Maaaey 

Seaıııılar: 10 • 12 • H,30·16,30 

18,80 gece 21 de 

Bugün Bu Gece 

Pompei'nin 

son günleri 
Türkçe 16zl0 

Oynıyanl&r: Marta Korda 
Vtctor Varcont 

Sean.olar: 10 -12 • 14,30-16,30 

18,SO .ıece 21 de 

Bugün 14 ten itibaren 

Pompei'nin 

son günleri 
Türkçt: sözlü. Oynıyanlar: 

.Marta Korda 
Vtctor Varconi 

Seanslar: 14 - 16·18 gece 20,30 
Saat 10 • 12 aeanınnda 

Tayyare pol!!lta.aı 

Bugün bu gece 

Görünmiyen cani 

Oynıyanlar: Glorıa Stuart 

Mtchaeı Vhalen 

Seaıı.slar: 10 • 12 • U,30. 16,30 

18,30 gece 21 de 


