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Atatürk'ün ölüm yıldönümü 

Yarın Halkevinde 
bütün yurtta olduğu gibi 

bir ihtilat yapdacak 
1 htifôlden sonra Atatürk'ün muvakkat 

kabri herkesin ziyaretine açık bulunacak 

~, .. ,- . 
t 

ltalyanlar tarafından 

Büyük Millet Meclisinde 

Dün encümenlerin 
seçimleri yapıldı 

Büyük Millet Meclisi dün B. Rafet Cenıtez'in 
ve Encümenler seçimini yapmıştır. Meclis bundan 
zartesi günü toplanmak üzere dağılmıştır. 

DUn BUyük Millet Meclisinde encümen- -
ler intihabının yapılmasını mUteaklp bU -
tün encümenler toplanarak reis ve mazba
ta muharrlrleriyle kAtlplerini seçml§ler - ı 
dir. 

Adliye encümeni reisliğine MUıılr Ça -
fıl (Çorum), mazbata muharrirliğine Şi. I 
naat Devrim (Zonguldak), kAUpliğine Ga-

• llp Gültekin (Konya). 

reisliğinde toplanmıı 

sonra önümüzdeki pa-

.Ya~m, 10 İkinciteırin pazar, Ebedi Şef Atatürk'ün ölümünün 
ikıncı yıl~-~nü~üd~r: O, bundr n iki yıl evel, sabah saat 9.05 de · 
çok .. sevdı~ı ~ılletını ök,aüz bırakarak aramızdan ayrılmıştı. 

bombardıman• edilen Korlu'dan 
bir görünü§ 

Pindus ve Görice 

mıntakalarında 

.Arzuhal encümeni reiıllğlne Hayrettin 
Karan (Balıkesir), Şemsettin Sarlan (Or
du) mazbata muharrir'ltlne. Meliha Ula~ 
(Samsun) kAtlpllğe. 

Bütçe encümeni reisliğine İamet Eker 
(Çorum) reis veklllltine Talt•ln C~kan 
(Kastamonu). HUsnU Kitapçı (Muğla) 

mazbata kltlpllğlne ve Fakihe Öymen 
Turk mılleti, yarın Onun hatıralarını yadedecek b"" ··ki"-·· .. 1 k . . , uyu ugu-

nu,. ~~ e ete, mılletr~e .yapbğı hizmetleri anarak sonsuz ke. 
derını hır kere daha dındırmeğe çalııacaktır. 

----, İnkilabımız:n, milli ve siyasi haya
l tımızın kaynak merkezi olan Cümhu-Köy 

enstitüleri 
f 
riyet Halk Partisi, hepimizin hisleri
ne tercüman olarak, O'nun hatıraları
nı anmak üzere, bir ihtifal hazırlam1ş
tır. Bu ihtifal, Halkevleri ve Odala-
rında olacaktır. 

Ankara'da da yarın bu maksatla 
Halkevinde ihtifal yapılacaktır. Top

- tstr Ennitüde müfahedeler. - lantının programı şudur : 
1. Açılı§ sözü - (Ankara Halkevi 

başkanı ve İçel saylavı "B. Ferit Ce
lal Güven,. tarafından.) 

Kemal TURAN 

Köyün batmdaki çe§me ve har• 
man yeri oldukça kalabalıktı. Genç
ler, ihtiyarlar, hatta çocuklar· oto
mobilin ges:itini kısa birer b~kıtla 
takipten sonra itlerine koyuldular. 
Bu hallerine bakarak Gönenlilerin 
yağmura yafa uğramadan acele 
harmanı kaldırmak istediklerine 
hükmedersiniz. Ancak gene bugün
l~rde otomobille giritin yayla köyle
rınde yarattığı hareketi bilenler 
Gönen'deki ( * ) bu sakin karıılama: 
da baıka bir sebep ararlar. Bunu 
bulmak için nihayet kendi ziyareti
mizin de sebebini hatırlama azım. 
Burada bir enstitü açılmııtır. Kırk 
bin türk köyünün it ve bilgi rehberi 
olacak gençlerin bir kısmı da bura· 
da hazırlanacak, uzak, Ankara'
dan, lsparta'dan birçok vazifeJiler 
köyÜn tabii ve devamlı ziyaretçile· 
ridir. Artık Gönen'e otomobille gi
rit çıkıt, her hangi bir köye yabancı 
bir vasıtanın uğraması teklinde ola
maz. Burada günlük hayat o kadar 
hareketlidir ki yol kıyısında otomo
bilin kendine temas edebileceği bir 
mesafede kayıtsızca duran küçük 
kızla harmanda çalışan köy halkı 
bu sık ziyaretlerin alıtkan seyircile· 
ridir. 

Saman arabalarının döküntüle· 
riyle ıarı bir renk alan tek ve uzun 
kaldırım bizi köyün içine 

0

doğru gö
türdü. Oç yolun ortasında büyük bir 
ağacın gölgelediği biraz genİ§çe pa· 
zar yerinden sağa sapdık. iki taraf. 
1ı tek kat dam evlerin sonunda gene 
bir açıklık. Otomobil tahta parmak
lıklı ufak bir bahçenin önünde dur
du. Bahçenin iki yanında iki küçük 
bina, birisi eski ilk mektep birisi de 
köy evi. ikisinin de alt katları adam 
boyunda yarı aydınlık birer bod
rwn, üstleri ahşap bölmelerle ayrıl· 
mıs birkaç oda. 

Bet yıl önce bir kıt gecesi köy e
Tindeki odalardan birinde köylü ilk 
tedrisat müfettiıini uzun uzun din· 
liyor. Konutulan §ey, yakındaki nü
fusu az köylerin mektepsiz veya tek 
öğretmen elinde kalan çocuktan 
icin burada yatılı bir okul yapmak. 
Köylü, derhal köy evini bu işe ayı
nyor, havalar ısınınca da yeni bir 
yapının temellerini atıyor. Biraz ile· 
ride gördüğümüz üç katlı kargir bi
na böyle başlamıştır. 

Ertesi yıl vilayette bir eğitmen 
kursu açılacaktı. lsparta'nın da he
nüz öğretmene kavuşmamı!! az nü
fuslu birçok köyleri vardı. Bunlarm 
askerliğini yapmış anlayışlı gençle
rini seçmek ve do1<uz av içinde Ye· 
ti~tirip gene köye bir rehber olarak 
göndermclt emri alınmıştı. Ancak 
eğitmen dediğimiz bu sınıf öğretici· 
tere va lnız kara tahtada. değil tarla
da ve bahçede de birçok bilgiler 
vermek lazımdı. Gönenliler kursun 
köylerinde acrlacağını öğrenince in
şaatı havli ilerliyen mektep binası 
,..,. frndıt''i bahce ile yakm birkaç 
tn,.•ıwı da bu i~e ayırdılar. lki ah· 
sap pavyon dana yapıldı, köyün 
lııı'?'I""'' dib:P•tildi pırtık kurs mun- i 
tau..., i"llivnrdu. Eı!itnıenlerin köye 
geldiği günkü tarhsı ile çıktığı gün 
arasında mühim bir fark var. Sı
nıflar daima normal kesafette •. Bu, 
ya1nız gıda ve havat intizamından 
gelmiyor, köy ikliminin güzelli!i'i ve 
SR~ll'lmlılh da vardım edivor. Yük
t<t\.; bir ıiisilenin cenup eteğinde ha-

($onu % inci sayfada) 

(•) Isparta merkez kazasma baih bir 
kö7dür, 

2. Ebedi Şefin yüksek manevi hu -

(Sonu 2. inci sayl•da) 

Tanca'ya İtalyan 
denizaltıları mı geldi? 

İnglliı Büyük El~isl bu husustaki 
• 

tahkikatına devam ediyor 
Londra; 8. a.a. - Royter ajansının dip

loma tik muhabirinin selihiyetli bir kay -
naktan öğrendiğine (Öre, Madrid'deki ingi
liz büyük elçisi ııir Samuel Hoare, Tanca
ya italyan denizaltılarının muvasaleti ve 
bu ara:ı:inin ııtatüsunda değiıiklikler vukuu 
hakkında tahkikatına devam etmektedir. 
Bu hususta tahkikatın hitamından evel bir 
birşey neşredilmiyecektir. 

B. Wilkie seçicilerine 

hitaben radyoda bir 

nutuk söyliyecek 
Nevyork; 8. a.a. - B. Vendell Vilkie, 

11 teşrini&anide radyo ile nesrcdilecek bir 
nutuk ıöyliyeceiini bildirmiıtir. Çünkü, 
B, Vilkie, kendisine rey venniıs olan 22 
milyon Amerikalının vazifesi ve hattı ha
reketi hakkında fikrini bildirmek mecbu -
riyetini hissetmektedir. 

Bay Vilkie, radyodaki nutkunu. 
önümüzdeki cumartesi günü &aat lS.30 da 
söyliyecektir. Bu nutkun, Vilkie'nin Ame
rikan hayatındaki müstakbel rolünü tesbit 
edeceği tahmin olunmaktadır. 

Gazetelerde, tanınmıı muharrirler, milli 
birlik lüzumunu tebarüz ettirmekte devam 
ediyorlar. 

Yunanlılar 

mevzilerini 
islah ettiler 

Umumi vaziyet 
memnuniyet verici 

(İstanbul) kAtlpllğe. 

Dahiliye encümeni, reisliğine Cemıı 
Uybadın (Tekirdağ), reiı vek1111ğlne Atıf 
TUzgUn (Çoruh) mazbata muharrirliğine 
Edip Ergin (Mardin) ve kltlpllfine de 
Salim Korkmaz (Yozgat). 

Divanı muhasebat encümeni, reisliğine 
Faik Soylu (Nitdc), mazbata muharrirli
ğine Resubi Bulayerll (Çanakkale), kAtlp
llğlne Nuri Tamaç (Kıuıtamonu). 

Gümrük ve İnhisarlar encUmeni, rels
lltlne General Seyfi Düzgören (lfardln), 
mazbata muharrirliğine İzzet Erdal (Kon
ya) kAtipllğ!ne Hüseyin Ekti (Ordu), ha
riciye encUmcııt relallğlne Ali Muzaffer 
Göker (Konya). mazbata muharrirliğine 

Ahmet ŞUkrU ~mer (İstanbul), kltlpllği
ne Nll.zım Poroy (Tokat). 

İktıaat encUmenl, relsHttne taman Sa
Atına, 8 a.a. - Muharebe bölgelerinden 

Bir Yunan köylü kadını tipi buraya gelen malOmatagöre, yunan kuvet-
buncu (Giresun), mazbata mubarrlrllttne Amerika cümhurreiıi B. Ruz1Jclt 
Fuat Slrmen (Rize), kAtlpllğine Kasım 

GUlek (Bilecik), maarif encümeni reisliği
ne Rıdvan NMlz Edgüer (Manisa), mazba
ta muharrirllfine İbrahim AIAaddlıı Göv-

·-------. leri cephenin Pindus ve Görice bölgelerin
deki ileri mevzilerini ıslah etmiglerdir. 
Bu bölgelerde yunanlıların hatif mevzu i
lerlemeleri kaydedilmektedir. 

Amerika silah Bir İspanyol ajansının 

Berlinden öğrendiğine göre 
,. 

Baharda bir sulh 

teşebbüsü yapılması 

mümkün görülüyor 
Madrid, 8 a.a. - İspanyol E.F.E. ajan

sının Berlin'den aldığı bir telgrafta ilkba
har için bir sulh teşebbüsü imkinmdan 
bahsedilmektedir. 

Bu telgraf, Madrid'de büyük bir ala
ka uyandırmı&tır. Çünkü bu ajansın Ber
lin muhabiri alman hariciye nezaretinin 
duygularını umumiyetle iyi aksettirmek -
tedir. 

Muhabir diyor ki: 
E&er Amerika devlet reisi B. Ruzvclt, 

bütün Avrupa için acı ve Büyük Britanya 
için de müthiş olacak bu kış mevsiminde 
realist ve insani bir siyaset takibederse 
belki ilkbaharın baıında sulhu iade ede -
cek, ihtiyar Avrupa'nın bütün dünyada ya
pacağı iıte İngiliz milletinin ırki meziyet
lerinden istifadeyi mümkün kılacak bir 
tarzı hal bulmak kabil olacaktır. 

1 ngiliz tayyareleri 
Baltığa mayn döktüler 
Londra, 8 a.a. - Stokholm'den gelen bir 

haberde alman mayn toplayıcısı gcmil:ri· 
nin ııon zamanlarda Baltık'ta 1svcç'in ce
nup ıahili açıklarında İngiliz tayyarele .; 
tarafından atılan maynları toplamakla meŞ
gul oldukları bildirilmektedir. 

Raporda İsveç'le Almanya arasın-i:ı fe
ribot servisinin tatiline mecburiyet hasıl 
olduiu bildirilmektedir. 

Aynı zamanda biltün cephede topçu dU
ellosu devam etmektedir. 

Atina'ya gelen ve hen!lı: t~yytlt etmtyen 
bazı 11aylalara göre, ArnavuUuktald ital • 
YBD kumandanı geri &lınarak yerine genel 
kurmay batıkanı mareoal lJadoglfo tayin 
edtlml§tir. 

Atine.dakl amerikan mahfillerinde ıı. 
rarla dönen haberler Arnavutlukta mUgkU
lAttan ve galeyandan bahsetmektedir. 

Aynı mahfillere gelen diğer haberlere 
göre de, ltalya sivil yunan halkına kar
şı taarruzlara devam için daah kuvetli ve ' 
daha seri tayyare teoekkUllerl göndermek
tedir. 

Umu mi vaziyet memnuniyet 
verici 

Londra, 8 a.a. - DUn icra edlldlfi ha -
ber verilen hııfi! yunan gerilemeleri, ta -
mamen mevzu bir mahiyet arzetmektedlr. 

SaIA.hlyettar makamlarda beyan edildi
ğine göre umum! vaziyet memnuniyet ve-

1
1 

rlcldlr. 
İtalyan kuvetlerlnln çenber içine alın- 1 

mış bulundukları merkez:! mevzilerde yu. 
nan kıtaatı harp malzemesi lttlnarnına de
vam etmektedir. 

Londradakl yunan vapur acentuı Li -
vanos, İtalya'ya karııı harpte bir yardım 
olmak Uzere yunan kıralına 10 bin lngiliz 
liralık bir çek göndermiıtır. 

Görice kimin elinde ? 
Londra, 8 a.a. - Londra rcsm! mahfil

leri Arnavutluktaki Göricenln henUz ital
yanların elinde olduğunu blldirmektedlr. 

Yunan arazisinde bulunan Slemlce el • 
varında kUçUk bir yunan ilerleyişi kayde
dilmektedir. 

Son raporlara nazaran, ltalyanlar sahil 
cephesinde bUyUk bir tazyik icra etmek -
tedlrler. 

1 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Bir ıanatkô.r §arkı •Öylüyor 

Radyoya alınacak 

sanatkarlar i~in dün 
imtihanlar yapıldı 

imalallnın yar1sını 

İngiltere'ye verecek 

Singapur üssünü Amerika 
kuvelleri de kullanabilecek 
Vaıington; 8. a.a. - Havas ajansı bil

diriyor : B. Ruzvelt'le hariciye nazırı B. 
Cordell Hull, Avrupa'daki vaziyeti derin 
tetkike tabi ~utmuşlardır. 

Bu umumi tetkik esnasında, garp büyük 
devletleri nezdindeki büyük elçiler mesele 
sinin de görü~ldüğü zannetlilmektedir. 
Malfun olduğu üzere, Birleşik Amerika 
hilen yalnu Londra, Berlin, Roma ve Vi
chy'de birer maslahatgiizarla temsil edil -
mektedir. Birleşik Amerika'nın Londra bil
yük elçisi B, Kcnnedy sabahleyin B. Cor
dell Hull ile görüşmüştür. Gazetecilere 
yapmıı olduğu beyanatta, yakın bir istik
bal için henüz bir planı mevcut olmadığt
nr söylemiştir. Maamafih, Vaşington'da 
zannedildiğine göre B. Kennedy, ailesiyle 
birlikte Birle5ik Amerika'da geçirmekte 
oldu&u tatilden 10nra eski vazifesine av
det edecektir. 

Amerika'nın Londra büyük elçisi• B. 
Kennedy dün burada verdiği bir nutukta 
istifa etmiş olmadığını ve huzuruna lüzum 
hasıl olduğu takdirde 48 saat zarfında Lon
dra'ya dönecetini bildirmiştir.· 

Sefir ıunları ilave etmiştir: 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Önce binlerce inııiliz hava kuvetleri 
tamamen imha edilmedikçe lngiltere'nin 
istilasına imkln görmemekteyim. M ez -
kur hava kuvetlerinin ise mağrur alman 
ordusuna haddini bildirmiye azmetmiş ço

Ankara radyo müdürlüiü, balen radyoda cuklardan müteşekkil bir orduya malik ol
çahşmakta olan ıcs ve saz aanatkirları ile duğwıu gördüm. 
hariçten radyoya intisap etmek iıtiyenler B. Bullit'in, Fransa'dııki vazifesine dön-

ııııııııııııııııııııııa.. 
için bir imtihan açmıştı. nıiyeceği de kati gibi gözıiknıektedir. Va. = Bu imtihan, dün mütehassıs bir heyet şinııton'un Fransa büyük elçisinin de ya-

/ngili% tayya- : huzurunda başlamıştır. İmtihana erkek ve kında tayin edileceği tahmin edilmektedir. 
releri faali- : kadın yüze yakın ıanatkirımız i&tirik et- Fazlaca rahatsız bulunan Amerika"nın 
yetlerine de- : miıtir. Roma büyük elçisi B. Philips'in de yerine 
vam ederek İmtihanın elemesi devam etmektedir. başkasının tayin edileceği zannediliyor. 

Almanya' da _ Bu eleme sonunda kazananların isimleri 1 <Sonu 4 üncü savlads) 
~upp silah : radyo ve gazetelerle ilin cdilec:el:tir. --.-· _ 
labrikalariyle 
benzol taali- -
yehanelerine E 
ve Fransa'da- : 
ki istila liman- -
larına akınlar 
yapmı~lardır.. : 
Resmimiz ha- _ 
rekete hazır- : 
lanan bir in- -
giliz harp tay
yaresini ırös- _ 
teriyor. Hava : 
muharebeleri E 
hakkındaki 
talailat 4 ncü : 
saylamı:r.~n. : 
resmi tebliğ -
ler sütunun : 
dadır. § 1 

ıııııııııııııııııııııı~J Rady_oda "'ılan imtihanda jüri hey_eti 
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İktisadi bahisler 

Amerika ekonomisinde 
Ruzvelt'in rolü 

Yurdumuzun muhtelif köşele
rinde vatan hizmeti görmekte o
lan kahraman erlerimize muhte· 
rem halkımızın minnet ve şük
ran cemileııi olarak teberru ede
cekleri (yUn fanila, yiln kazak, 
pamuklu mintan, yün çorap ve 
yün eldiven) den ibaret olan kıı 
hediyelerinin kabulU için, Kızıl· 
ay Cemiyetinin bilQmum merkez 
ve gubelerindc (ayni tcberruat 
kabul defteri) açılmıştır. 

Ruzvelt'ln seçimini lhtlyatkı\r bir dev
Jetçlllgtn ikUsadl liberalizme bir galebesi 
olarak tellkkl etmeliyiz. Rusvelt'e rakip· 
leri tarafından yapılan en bUytık taarru• 
:sun hedefi Amerikanın meşhur Nev Deal 
kanunu idi. Bu kanunun mertyete konduğu 
1933 ıenealnde zaten kıyamet koıımu~tu. 

Kanun bizi allkadar etmlyen bir takun da
hili takyidat yanında bilhassa istihsali a
saltan bir takım esaslan havt idi. Böyle 
11Yltre aıııknı olmıyan amerikan ıerma
yeıl daha o zaman relsicUmhurla mUcade· 
leye başladı ve bu milca.dcle bugüne karlar 
devam ettt. Vllkle'nln secıımemesı artık 

Amtrlkada da aermayenln eski nUfuzuna 
aahip olmadıtını ~ıtermektedlr. 

ıno Jcrlaine kadar Blrleılk Amerikada 
alabUdltln• blr tıUhlal vardı. 191' hlll'
bllldua ıonra her yeU,tırdlflne plyua bu
l&D Amtrlka, Avrupaııın kalkınacatını he· 
aaplamata lllsum 1r6rmedl. 

lltv yeni dUnya tıUhsall, bir dereceye 
kadar idare edllmlı olsaydı , 1930 krizi 
AftUPU!D uu veçhesini deJlıtırtcek de
reoed• ,umuııu olmudı. 

llU1 deTlrlerdekl göçlerden b~U 
totaliter rejimlere kadar bUtUn ılyaat de • 
flflkllklertD U&I Hbebl lktııadt gUç!Uk· 
leidtr. KUUelert s&Yl'l memnun eden, ıı • 
ıllllltlD artınaaına aebep olan lktıİadt krlz· 
ıer demokr&llnln bUyUk dUımanıarıdır. 
Garrt memnun kUtleler ılyuette dalma 
ltratı n tetrttl tercih ederler. Ticarette 
Uberallam .... lUbartyle ideal bir hal lae 
de bu kadar bUyUk m111eleler mevzuubaha 
oldutU aman dUnyanın her memlekeU 
u.rtne muayyen vazifeler terettUp et
mektedir. 

Altın mevcudunun % 70 ine, dUnya ıa
nQUDin ~ '2 ılne, otomobil ıanaytlnln 
belld dtrtte Uotıne aahlp olan. petrol plya
ııuuaa hlJdm olan Blrlqlk Amerika Dev
letlD• d• .AVTUpa muvacehulnde bir ta· 
ıum yutfeler terettUp etmektedir. 

Amerikalılar tktıladt kudretlerini a • 
d•tl• tfadeyl aeverler. Ben de aeatıda btr
k&O adet vereytm: DUnya nUfuaunun yUsde 
T llnl toplıyaı:ı Blrleııik Amerlkll ve Kana
da htlkUmetıert muhteltt !!irat maddelerde 
&1afıdakl mevkle sahiptirler; adetler 
1937 - 1919 TU&Usldlr: 

- ~ d 

)3 'C o 

!j - d !! ~ 
.:ııı ::: 

<d d 
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d >. ~~~ oc 
ı:ı s iii ! ;!il 

Pamuk 69 81 Kanada hartı: 
Yulaf 680 206 Kanada dahil 
Buld&)' ıaao 8li0 Kaııada dahil 

Bu adetleri bu ıuretle daha birçok mad
deler t;ID devam etUrmek kabildir. NUfus 
ttıbarlyle dUnyanın yUzde 75 ini teşkll e -
deı:a bir kısım demek pamuk istihsalinin 
yt1%de 45 ini, yulaf lsUhsallnln ytızde 30 
unu ve butday latlhsallnln yüzde 25 ini e
linde tutmaktadır. 

Diler mUhlm ihracat maddeleri yanın
da pamuk ve buJday beynelmilel piyasa· 
D1D mllhlm maddelerdir ve her şeyin oldu
tu clbl bunların da en bUyük alıcısı Av-
rupadır. · 

Erbaa çocuk esirgeme 1 

Dr. llhami MASAR 
191' senesine kadar lktısadl krizler Av

rupadan çıkarlardı. 1930 krlılnln sebebi 
ise yeni dUnyadır ve bundan sonra gelecek 
krizlerin de menııet Amerika oıacıığı ıılm
dlden görU!mektedlr. 

1930 krizi bllyilk zirai istihsal madde
lerinin fiyatlarını deh§eUl surette dll§tir
dıl, çiftçinin iştira kabiliyeti azaldı, bunu 
bUtUn istihsalin .ıUyUk bir krize dilıımesi 

takip etti. Bu krizden mUteeaııır olmıyıın 
dUnyanın hiç bir kCfetl knltnadı, en fada 
ıaraılan Almanyada lıe nasyonaı aosya
llzm rejimi teessüs etti. 

hte Ruzvelt böyle bir umanda relst
cUmhur intihap olundu: bUyük bir mede· 
ni cesaret gSııtererek bıiyUk muhalefetle· 
re rdmen N ew Deal kanununu kabul et
tirdi; bir çok istihsal t~hditlerl, işsizliğe 
karıı alınan bir çok tedbirler yanında me
seli pamuk istihsalini, 31 milyon kental • 
den 20 milyon kentale, yani diınyanın ha
kikaten muhtaç olduğu mlkdara indirtti. 

1936 senesinde amerikan lll rnahkeme
ıi, reisicilmhurun New Deal gibi bir ki • 
nunu ısdara hakkı olmadıılına karar ver -
diği zaman vaziyet Ruzvelt'ln aleyhine 
döneceğe benziyordu. Blrle•lk Amerika 
devlet idaresi bir sene için diııalnlerl ti· 
den kaçırdı. 1937 pamuk mahsulU bu tefer 
41 milyon kentale yani eıklılnden fazlıyı 
yükseldi. Bu vaziyet karıııındı Ruııvelt 
iene mücadele etti ve nihayet nokta! na
zarını kabul ettirdi. 

DUnyanın sulh lıoinde yaıaması için 
Avrupa'nın 1918 den ıonra uğradığı döviz 
sıkıntılarının ve 1930 krizi gibi fellketle• 
rin tekerrUr etmemesi llıımdır. Bu krizin 
memleketlmizdekl tesirlerini hep blliyo· 
ruz. Geçenlerde lsvlçre'de St. Gallen kan· 
tonunda yapılan bir tahrir, huaule itlen 
fiyat düeUklilklerinln Avrupa zlraatinde 
yaptığı tahrlpklr tesirleri göstermesi ate• 

beblyle çok şayanı dikkattir. Bu konton
da 1919 da ekilen saha ınoo hektar iken 
1932 de 1600 e düımUı bulunuyordu; 1939 
harbinden sonra yapılan bütiln gayretlere 
rağmen bu ıaha ıimdi ancak 3800 hektara 
yükselmiş bulunuyor. Bu haberi veren ga
zete bu harpten ıonra Avrupa'nın, en kıy
metli unsuru olan çiftçisini denlıaıın dil· 
ıilk fiyatlara feda etmemesi llıım geldi· 
ğini tebarilz ettirmektedir. Fransa dahi 
iCrek Amerika, gerek kendi kotonıterine, 
ucuz yiyecek istiyen tol cenah fırkaları
nın tazyikı ile bir açık pazar olmuş, zira· • 
ati gittikçe tedenni etmiş, ve bu suretle 
memleket mıidafaasında bel kemiği mesa
bC1lnde olan çiftçi ıUmrftlnln sa:rıflama· 
ıı yUzUnden. b .. ına busilnkU lellket ıel • 
miıtlr. 

Eıier orta Avrupa dövb ııkıntılırın • 
dan dolayı bizden diln)'a pl:rualırı flya • 
tından Uıtlin deler ite mal almamıı olaay
dı, 1930 krizinin neticeleri bizde dı daha 
tahrlpklr olurdu. 

Bu harpten aonra ATrupa'da ıulhun de
vam edl'bilmeti iı;ln 1930 lrrlıl slbl bir fe
llketln tekerrür etmemetl lbımdır. Bu • 
nun iı;ln yeni dUnyı, lıtlhallnl kontrol 
etmek mecburiyetindedir. 

Bu hayırlı tegebbilıün çok alil 
ve tefik olan tUrk ulusunun can
dan ittirBkleri ve bilhassa kadın· 
larımız tarafından yer yer teşkil 
edileceğinden emin olduğumu~ 
komitelerin değerli faaliyetleri y
le, ıerefli bir muvaffakiyet ha
linde neticeleneceği ıUphesizdir. 

BIJQmum merkez ve ıubeleri· 
mizin avnivat mokbuzu mukahl
linde kabul edecekleri bu tcbcr
ruıt için hayır 11everlerlmtzin Ilı· 
raı: buyuracaklarındnn emin ol· 
du~um:.u yUkselc aıakalımndan 
dolayı Kızılay Cemiveti şimdi
den şükranlarını arzeder. 

*** 

Kızılay Ankara 

Merkezinin daveti 
Kızılay Cemiyeti Ankara 

Merkezi Riyasetinden: 
Yurdumuzun muhtelif kö~e

lerinde vatan hizmeti görmek
te olan kahraman erlerimize 
muhterem halkrmnmı minnet 
ve tükran cemilesi olarak te
berru edecekleri: 

YUn fanila 
Yün kazak 
Pamuklu mintan 
Yün çorap 
Yün eldiven 

den ibaret olan kıt hediyeleri· 
nin kabulü için yalnız postane 
caddeainde Ticnet Oduı bi
naıındaki merkezinde ve Yeni• 
tehirde Emniyet Abidesi kartı· 
11nda Cümhuriyet Halk Partiai 
vilayet idare heyeti bina11nda 
(ayni teberruat kabul defter
leri) açılmıttır. 

Teberru edilecek yukarda 
c:inıleri arzedilen kullanılma
mıı etYalar Kızılay ayniyat 
makbuzu mukabilinde kabul 
edilecektir. 

Ankara halkmm bu hayırlı 
ve asit yardıma, seve seve İşti
rak edecekleri §Üphesizdir. 
Çünkü askere yapılacak yardı· 
mm biuat bütün vatana ve bü
tün vatan evlatlarına yapılan 
bir yardrm olduğunu herkes 
müdriktir. 

Kızılay, Ankara merkezi 
muhterem ve aail ankaralıları 
bekliyor. 

Kızılay Merkezi Tel: 1610 
Yeniıehir heyeti Tel: 6630 

İtte Rusvelt Avrupa'nın bu dertlerini 
ve bUy{ilr mUıtahıll Amerilra'nın dUnya 
muvacehesinde vaalfeslnl anlamıı bUyilk 
bir adamdır. Amerikan milleti onu intihap 
etmekle ılyaal r\itdlinll iıbat etmlıtlr. ""'••11•••••11•••••••••••••••••••••11••••r 

Acı bir kayıp 
kurumu bir yurt açtı 1 ŞQrayı Devlet dlSrdUncU daire ha

. lanndan İhaan Pehlivanlı'nın oflu ve 
Erbaa; 8. a.a. - Kazamız Çocuk lt1ır- Anadolu Ajanıı bapuharrlrl Sabri 

seme Kurumu, burada yoksul yirmi ço • Bayıuğ ile ŞQrayı Devlet memurla -
tulu barındıracak bir yurt açmıı ve bu ıu- rından HüsnU Baysuğ'un yeğenleri 
retle bu yaTrUlarm mektebe devamlarını Dahiliye Vekaleti mahalli idareler 
temin eylemlıtir. memurlarından Burhan Pehlivanlı 

Romanyadan gelen muhacirler 
İst•nbul, 8 (Telefonla) - Bugün Ro -

man)Nl'dın İttanbul'a 1000 e yakın muhacir 
geldi. 

Bundan baıka Kurum, Cilmhuriyet bay- beklenmiyen bir anda genç yaşta dün 
nmı mUnaaebetlyle e111 bir yokıul okul vefat eylemiıtir. Aileeine baısağıları 
talebesinin elbise ihtiyacını karıılamııtır. diler ve acılarını paylaıırız. 

Hava kurumuna yardım için 
lıtanbul, 1 (Telefonla) - Şehir mec

lisinin bugünkü toplantıaında latanbul da· 
hilindeki bütün nakil vasıtalarının ücret
lerine Hava Kurumu için onar para zam 
yapılması hakkında 50 imzalı bir takrir 
verildi. 

Mulla' da muhta~ asker 
ailelerine yardım baıladı 

lıparta'da aene zelzele oldu Erenköy sanatoryomunda 
latanbul, 8 (Telefonla) - Veremle mU· 

Isparta, 8 a.a. - Buııün şehrimizde 13,S cıdele cemiyetinin Erenköyündeki 11na -
de ıimali ıarbiden ııelen bir yer ıarsıntı- toryomuna 30 yatak daha illve edilecek-
sı olmuttur. Hasar yoktur. tir. 

SPOR 
Futbol hakemlerine tebliG 

Ankara bölııe hakem komite&İ baikan -
lıiından : 

Ankara hakemlerinden Ömer Urel, 
Necdet Ör.güç, Ziya Ozan, Ali Ülkezen 
ve Muzaffer Ertui'a verilecek eıhllyetnıı.
melerln birinci ıınıf ve Celll Oıkay, Yu
ıu! Ayul, Ferih Ealn ve Bahattin Vet -
keye verilecek ehllyetnamelerin de ikinci 
ıınıf olarak verilecetf yüksek hakem ko
mlteainln 24/10/940 tarih ve 91/8801 11yı
lı tahrlratiyle bildlrllmlıtir. Tebllt olu • 
nur. 

B. Terbiyesi merkez 
istişare heyeti 

Beden Terbiyesi Genel DlroktörlUCil 
merkez lıtleııre heyeti pazartesi ııUnU mu
tad aylık toplantmnı yapacl\ktır. Bu top
lantıda milkifıt talimatnımeal de mUu • 
kere ed' ' ~ektir. 

Bugünkü maç 
BugU hk maçlarına A knr gUcU 11 • 

hasında devam edilecektir. MUsabakı 11at 
14.45 de Gençlerbirliği - Güneş arasında

dır. Maçın hııkeml B. Ferih Eıı'n'dir. 

Ankaraspor çıkıtı 
Ankaramızın biricik 11por ıazetu: 

(Ankaraapcr) diln mUtenevvi ıpor yu:ıla
riyle ve haberleriyle çıkmı,tır. Bu sayısı
nı Ebedi Şef Atatllrk'Un o'UmUnUn ikinci 
yıldönUmUne tahılı eden Ankaras:;ıor, bu 
mevzu üzerinde okuyucularını deierll ha
tıralar nakletmektedir. Okuyucularımın 

tavsiye ederiz. 

Gençlerbirl: f :•nin seyahati 
Gençlerblrllil kulUbU futbol takımı 

Cilmhurlyet ve Şeker bayramları mUnue· 
betiyle Kayaer! ve Samsun'a yaptı4ı ıeya
hatten d8nmüıtUr. Gınçlerb!rllği 29 teı -
rinde Kayserl'de yaptıiı birinci maçı 4-1, 
erteal ırUnü ikinci müsabakasını 2-0 ka • 
zanmııtır. ' 

Gençlerblrllği Samaun'da lklnclteırl · 
nin ikinci ıUnU Sımıunıporla yaptıiı bl· 
rincl mUaabakayı 8-0, erte1I iUnU iklnct 
karıılaımaaını 8&2 bltirmlıtlr. 

Bl>lııe ceza heyeti 
Beden Terbiyesi Genel direktörlüğü -

nün yeni ceza tılimatnamosi mucibince, 
Ankara bölgesi ce:ı:a heyeti BB. Namık 

Katoğlu ve Ferit Karslı'dan mürekkep o
larak teıkll edilmiıtir. Heyet difn ilk top
lantısını bölge merkezinde bölie direktörü 
B. Nizamettin Kırşan'ın reisliğinde yap • 
nnıtır. 

Birlikapor - Cençlerbirllği baçı 

Birlikspor - Gen~Jerbirliği arasında ya
pılması lazım gelen futbol maçına Birlik
ıpor ıelıtıedlllnden Gençlerblrllıil hillc -
men kazanmıı sayılmıştı. Haber verildiği
ne göre, Birllkspor bu karara itiraz et -
mistir. Keyfiyet bö~:.ce tetkik edılmek -
tedlr. 

Türk Hava Kurumuna 
yapılan yardımlar 

TUrk Hava Kurumuna yapılan yardım· 
!ara dair verilen malfimata göre, dün de 
yurdun muhtelif yerlerinde birçok vatan -
daşlar Kuruma teberrüatta bul\lnınUflat
dır. 

GUmU,hacık6y kazuının OUmllş nah!· 
yut halkı ~5, HamamözU nahiyesi halkı 
868 Ura, Malatyada manifatura tüccarla -
rından Ali Özternuz 100, Dörtyol kaza.11° 
nın Evzln uahtyeal halkı WO, Oölpazan 
kazası Bedi köyU halkı ı.2, Tarmata ö -
mer Biçer 100, Karayayln köyU Ufak m,,. 
hailesi halkı 19 lira vermlolerdlr. 

Bcrgnmada Behçet Çamlıbel 50, Nazil
lide liuköydın Ahmet Acar 30, İ1&beyJI. 
den Hatice Aygiln 20, Gedlkaltıdan Ahmet 
Yqar 20 ve Arslanlıdan Musta!a Koç 10 
lira teberru etmlı,ılerdlr. 

Dlter taraftan Bergamada Klmll Tınaz 
63 Ura değerinde lkl altın bllezltl, Ha
tay'da öirotmen İbrahim Olcatoy, maarif 
memuru Tevfik Ozan, Beypazarında Ada· 
viran köyU ötretmenl Kahraman Bqotıu 
ve eııl. Çumra ıorgU hAklml Nazif Kula ve 
eıı, Çankırıda Halit ve eti de evlenme yU
zUklerlul kuruma terkeylemlılerdir. (a.a.) 

Köy 
enstitüleri 

(Başı ı. incı sayfada) 

fif bir meyil Üzerine kurulmuş olan 
köy, bol ırüne§li, aydınlık, ferah, her 
sokak ba§ında tatlı bir menba suyu. 
Karları yaz ortasına kadar erimi
yen arkadaki yilluek tepeler, köy 
etrafındaki bahçeler için tükenmez 
bir su hazne•i. Yayla ikliminin her 
çe§it sebzesi kolayca yetiıiyor. 

Köy enstitüleri açılmak kararı 
verilmi§tir. Köy ~ocuiu, gene köy
de ve daha çok toprak Ustilnde ye
tiçccek1 glttiti köyde de çocukları 
toprakla beraber yeti~ti'recek. Gö
nen böyle bir terbiye müeaseaesi 
için ideal bir yer olmu§tur. Daiınık 
binalar arasında haki renk elbisele
riyle dolaştığını gördüğümüz çocuk
lar enıtitünün ilk talebeleridir. Ya
kında derslere baılıyacaklar. An· 
cak ıinıdiden enıtitüniln kuruluıu
na y rdım ediyorlar, onlar iş esaıı
na göre yeti~tirileceğinden enstitü
nün yapı hazırlrlcları en İyi bir mü
marese mcv.,.uudur. 

Kar~ir binanın bodrum katından 
biı biri ardınca omu2:larında ikiter 
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ÜcreHilerin maaıa 

ge~meleri 

etraf ınd ki ~a~ı~maı-.~ 
'i eni barem kanununa ek 33S.S numa 

ralı kanunla devlet dairelerinde çalı~a( 
daim! ücretli memurlar kadroları derec 
lendirilmiıti. Hükümct, bu memurları• 
maaşlı memur olmaları imkanlarının tet. 
kik olunacağı vadında bulunmuıı ve b 
maksatla bütün velclletler delegeler:nde 
mUrekkep olmak üzere Maliye Vekilet 
müıteıarı B. Ccımal Yeşll'in reiıliğind~ 
bir kom lıyon t11kil olunmuıtu. Komia • 
yon diln de toplanmış ve Veklletlerin 
ücretli memur kadroları hakkındaki tek· 
liflerin! tetkik ederek bu memurların ma~ 
aşa geçirildiği takdirde bütçe üzerind, 
meydana getirmesi muhtemel değişikliX.: 

!eri ~i:ırüşmUştUr. 

Alalürk'ün ölüm 
ylldönümü 

tahta ile ~ıkan çocuklar var •. Biraz (Başı 1. incı sayfada) 

yakla~ınca bun ardan bazılarının zurlarında 5 dakika uy&ı ve ihtlr 
bellerindel:i kayı~ kemerlere birer susması. 
marangoz keseri astığını gördük. 3. Atati:.rk'ün hayatı (B. Burh 
lretidcki ~alı;ımal~rı d_aha meraklı Bel~e tarafından.) 
o~~caktı, gırdık. Bır ç~gu, boylarına 4. Atatilrk'e sesleniş (Şiir - B. 
nore avarlanmıt tezgahlarda tahta Behçet Kemal Çağlar tarafından). 
r:~d~~i~o~.' ara ııra durup İl!in dü~- ı 5. Ebedi Şef Atatürk'Un ufulteri d°'" 
gunlugunu yokluyorlar. lılenmıf . f' ı t · 
t •ht ... I t k' tt'k b ı b·' "k ı layıııyle Milli Şe ımlz 11met nön .. ... arı a ıt> e ı , un ar, uyu . • 
kargir binanın yan•nda bu kışa ye· tarafından 21. 11. 1938 de TUrk mılle-o 
ti ~tirilccek ken>İç dıvarlı bir yapıya tine yapılan beyanname (B. Burh:ı. 
ta'!ınıyordu. Burada da ba:ıka kü- Çe1tik tarafından okunacaktir.) 
cülı:lcr iskeleler Üzerinde uıta işd- 6. Atatürk'ün cümhuriyetin 10 ne 
lerin yanında idi. Bir arkadaş uzak- yıldönümündeki hitabeleri (Sinema i 

~a a':kiz .?n ki~i'?in bir şe~ler yaptı- le gösterilecektir. ) 
gı bı.r kumey~ ışaret ettı, bunlar 7. lhtifalde hazır bulunanların isti
k~ıc ha7:?°1. gına yardım eden ço- raki ile Cbedi Şef Atatilrk'ün muvilk· 
ct· t c:-n•pu ıdı. k k b · · d'l k ı k 

Büyük kirgir binanın üat katın- at a rı zıyaret e ı ece ve çe en -
daki yatak odalarını, dersanelerini, ler konulacakır.. . . 
timdi kızlara ayrılan eıki köy evi- Yar!n .Halkevınde yapılacak ıhtıfal 
nin bugünkü kulJanılıtı teklini an- merasımı için d!vetlyeler dağıtılmış -
latmni{a lüzum var mı? Köyün alt tır. Vekiller, mebuılar, reımt daireltr. 
basında e~itmenlerin calıl'tığı sebze Cilmhuriyet Halk Partiıi milmeHille• 
bahçelerinde de bir hususiyet bul- ri, matbuat mensupları dlvet edilmi:t
mıyacağız. Eğitmt'~nlere geniş ah- terdir. Kıyafet olarak 11iyah elbise tes 
fapA pııvyonda verılmekte olan na- bit edilmittir. lhtifalin tam bir lnti
%~rı ~erslerden de burada bahset- zam içinde cereyan edebilmesi için 
mıvelı'?·.. .. . herkesin en geç 8.45 e yerini işgal et. 

Enatıtunun. g
0
enç muallım kad~- mlş bulunması program icabıdır. 

ıu; .. işte yenı bır anlayıfın genç mu· 
messilleri. Hepsinde ya bir getir ve Atatürk'ün manvi huzurunda 
yahut bir aolf pantalonu. Koyu renk 
gömleklerinin üst düğmeleri çözük. 
Çehrt=lerindeki güneı rengi göğüs
icrine iniyor. Tunç rengindeki çıp· 
a:k kolJarmın her baflanış ve çö
%üfü~ü esatirden bir heykeli andırı
yor. 

Enstitilnün genç mildilril, köyle 
dağ arasında kalını' hafif bir mey
li göstererek, 

- Yeni enstitü orada kurulacak, 
dedi, irili uf aklı kırk kadar bina ile 
bu sırtta yeni bir mahalle kurulu
yor, ancak bunun bir mahalle olnıı· 
yacağını aiz de tahmin edersiniz. 
Laboratuvarlar, atölyeler, ders ve 
jimnastik salonları, kütüphane, 
yatak yerleri, idare ve öğret
men evleri. Hepıi de göreceği işe 
göre şekil alacak, yeknesak olmak
tan uzak zarif bir meenuıe.. Meylin 
ilerisindeki biraz çukurda kalan de
rede bize elektrik verecek kadar 
su da var. Mini mini şehrimiz ıece
leri çok aydınlık olacak. 

Sırt ağaç yeti,tirmeğe müsait, bu 
sene sürüler bırakılmayınca her ıey 
baylandı. Hemen park ve bahçe İt· 
lerine batlanabilir. 

Hep köyün alt batma doğru ba
kıyoruz. Enstitünün nümune tarla
ları, fidanlıklar ve bağ önümüzdeki 
&'enit ovanın aoluna düıüyor. Şimdi 
dümdüz aörünen bu aahada yer yer 
kırmızı kiremitli uf ak ahırlar ve ta· 
vuk istasyonları yapılacak. 

Dimağımızı gözümilz önündeki 
bo, düzlüklerle birkaç pavyon ve 
bir kirgir yapıdan kurtarıp yarın
ki hakikati hayalimizde yaıatmanın 
tek yolu vardır : Burada neler ya
pılacaiını dütünmek. 

llk tahailini yapmıt bir çocuğu 

Yarın Halkevinde yapılacak merul· 
mi mliteakip Atatürk'ün muvakkat 
kabirlerinin bulundutu bina umumun 
ziaretine açık bulundurulacaktır. 

l atanbul' daki ihtilaller 
tıtanbul, 8 (Telefonla) - Paur rUDU. 

Ebedi Şcf'imiz Atatürk'Un ikinci ölilm 
yıldönümü münasebetiyle İıtanbul'da bil-
tün eilence yerleri kapana.cali, Universi -
tede, mekteplerde, halkevlerinde Te halle 
odalarında hazırlanan proıramlara aört 
ihtifaller yapılacaktır. 

köyünden alıyor, nihayet bir öir• 
tici kadronun kalabahiını taııyan 
diier bir köye &'etiriyoruz. Ancak 
burada her §ey batka. Yemekte, 
yatmakta, oturmakta, kotmakta 
yeni bir tempo var. Dersler, ilk o
kuldakinden biraz daha ceniı, an
cak tarladaki çalııma köyündekin
den büsbütün ayrı. Bir yıiın ziraat 
aletleri, birçok cübreler, temiz ve 
ilaçlı tohumlar. Sebzelerin aiaçla
rın ayn birer bakımı var. Çocuiun 
köyündeki bütün hayvanlar bura
dakilere cöre cılız, adeta ayrı bir 
cins &'İbi. 

Burada türk çocuiunu top-
rak dııında da hazırlama it-
leri var. içinde bet yıl ya• 

llulla; B. a.a. - Aıker ailelerinden mııh 
taç olanlar için yardımlara batlanmııtır. 

Her aileye, nllfııs başına bet ve 11 :rııın· 

dan küçük olanlara da ayda iki buçuk lira 
Terllektedir. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

şıyacaiı temiz ve mütevazi çatı 
kendi köyünde de kolayca yapıla
cak tiptedir. Onun da dıvarlarmı 
buradaki &'ibi süıleyip içini dôtiye
bilir. Hepsinin kitap rafı yanında 
bir de alet rafı vardır. Bunlar bir 
köy evinin birçok ekaiklerini ta
mamlıyacak, ziraat aletlerini tamir 
edebilecek ıeyler. Bunlara iyice ya
tan el; demir, teneke ve tahta mal
zemeden köye yarar birçok §eyler 
yapabilir. 

Dört ve dörtten fazla çocuklu 
muhtaç ailelere : 

Muhtaç dört ve dörtten fazla çoc~k 
1ahibi olanların müsbit evrak ve nil
fus cüzdanlariyle Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel merkezi sihat şubesine 
müracaat etmeleri. 

F enerbahçenm tanzimi 
!ıtanbul, 1 (Telefonla) - Fenerbahçe· 

Din Proet pl&nına söre tanzimine batlın.dı. 

Deniz ticaret mektebinin 
tatbikat gemiıi 

latanbul, 1 (Telefonla) - Deniz Tica· 
ret mektebinin yeni tatbikat ıeınlılne bu
da meraılmle mektebin mllMılıl Hamııt 
Naci Kapt&DJn a~ı kondu. 

Mevlud 
BuıUn ölle namazını müteakip 
rhumc bayan Şerefnur'un ruhun3 

ttlhaf en Hacı Bayram camlinde mev· 
t okutturulacaktır. Arzu edenlerin 
lunmuı rica olunur. 
Ailesi namına Nurittin TUZMEN 

Yersiz fikirler 
Har/ inkılAbımızdan, yani arap 

harflerini atıp yeni türk harflerini 
alı~ıınızdan on ikı' sene sonra, 1940 
ta kadroharici bir profesör, bir 
konferansında şu hikmetleri savur
muş: 

" ... Bir elif bütün bir insan göv
desidir. Feler, ayınlar in11n bıılı
rıdır. Bir yazı ntırı bir tıblo, bil· 
tUn bir kompotılsyondur. Bu kom. 
pozisyonlar içinde gtJlen, •llıyın, 
seven ve 6ğrenen p/htik .pbsiyet
ler görlllUr .... ,, 

Bir bu satırlıt1 olrudum, bir de 
gayretli bir resim IJğr•tmınlnin 
himmeti ile Ankara Sergiıvindı a
çılın çocuklır rtıim 11rıiıinl ve 
hll• ıynı yerde açık durın bayak. 
fer resim ve heykel aerg/slnl dli
şOndUm. 

Eskiden mahalle mekteplerinde 
hQsnOhıt okunurken imtlhınlık 
me~klerl mukavvılırı yıpı4tırılır. 
altını "bilmem ne bende/eri., yazı
lır, kenarları yıldızlınır ve IJylece 
mUmeyylzlere ıunuTurdu. Yo•gıtlı 
çocu1rları yaptıkları re!lmlt!r ye
rin• Sl'T11ievinin dıvarlarına bun-

!ardın 2000 yaldızlı me4k a.sıaydık, 
acaba orada in~an gövdesi olan e
lif, insan başı olan f e ve ayınlır 
nasıl tablolar vücude getirirdi? 
Siz de da~anunaz! , 

Gene aynı profesör ıynı lconle· 
r3.nsında şunları söylQyor : 

" .... Almanya'da Reinhart'ln, Rus
ya'da Meyerhold'ün, Fransı'da 
Cocteau gibi Avant • garde tiyıt· 
ro dü~UnlJclllerinin ıradıAı tiyatro 
bizim orta ovunumuzdur. Onlırır 
yapmak istedikleri sanat ihtJJIJJni 
biz tOrkler asırlarca 6nce orta oyu 
numuzla yapmışız .. .,, 
Bunları okuduktan 8onrı lrurıca· 

ğımız tiyatroları, operaları, devlet 
'<'onservatuvarına hükUmetln verdi 
ği bunca Özen ve emeği dUtOndlJrr 
Eğer bütün bunlar doğru deği 

de, profesörün "dekorsuz, mıkyaj 
sız, metinsiz, müellifsiz, sul16rsU1 
tiyatro,, diye tavsif ettiii ve ideal 
bulduğu orta oyunu, bu iptidai te· 
mıtsa sanatı lazımsa bu kadar ıanı-

ta, klJl/ete, emeğe ve alın terine ne 
IOzum vırdıJ iki kavuk, bir iki 
renkli cübbe, bir yeni dUnyı, bir
kıf tıne 1ık4ak HIJ değil miydi? 

insan. eski hıttatlırın eserlerini, 
lrarag6zQ, ortı oyununu sevebilir. 
lnısn, bedesteni gudiii samın 
ıevk duyıbl/ir. Sonra Rene inun, 
eski 8ikkelerden kolleksiyon yap
mıya meraklı olabilir. Fakıt bu ıik
keleri piyasada alıt verit vısıtHı 
diye kullanmak ne kadar yersiz da
ıerse, indi ve ıshsl uvlrlerimizl 
konferans halinde hılltı ı~ylemek 
de o kadar yersizdir. 

••• 
1ıaretler I 

Sadri Ertet'T''ln aenelerdenberi 
'cullındığı "iııretler., başlılını, on
dan ya aatın, yahut dı lJdUnç alarak 
artık NiHmettln Nazll Tepede/enli 
kırllanmağı ba4lıdı. 

Bu manısıbıtlı lıtınbufdı bq-

muharrir ve sahibi imtiyaz Ethem 
izzet Benice'nin baş müşavir ve 
musahibi Nane Mollaya sormu4lar: 

- Ba41rası tarafından ıeneler
denberi kullanılın bu ba4/ığı ne
den Nizımettin Nazil de kullını
yorJ 

Nane Molla cevap vermi4 : 

- Bir itıretçl ile batan Babı•JJ 
idare edllebiJlr mil 

• •• 
Diplomaılılı ( 1) _____ ... _ 

Bazı insınlar, olmıyacalr ırzula
rı içlerinden geçirirler ya ... Blrlıi 
de 16yle diyordu: 

- Bir A vrupı diplomatı ol11y
dıml ... 
Arkadaıı cevap verdi : 
- Bir bayram gecesi batan 14ık

Jır1nı yıkmıı bitaraf bir devlet 
kruvazlJrana torpilletecek, gece 
yarııındın aç sııt ıonrı sayın bit 
Baıvekili uykusundan uyandıracılı 
ve sonra bltarıl bir memlekete ıit 
açık bir ıehri tıyyarelerle bombır· 
dımın ettirecek kadar yQ.Un pek-
"· hiç durma/ T.t 

Kafa hazırlığı, duyıu ve düıü
nüşteki fark. Bu büa.bütün 
baıkadır. Köyü toplamak, herkeıi 
yeni bir yaıama ve yeni kazanma 
tertibine ıokmak, iıte enstitüden çı
kan çocukların baıaracağı kafa iti. 

Enıtitüde her şey it eaası Üzerine 
hazırlanıyor. Yetiştirdiii ıençler 
vazife aldıkları köyde çocuğu ve 
hatta köyü f{ene iş esası üzerinden 
yÜrütecek. Burada, kitap, bir sa
ye deiil vasıtadır, okumak, insanı 
tar'adan uzaklal'tınnaz, yaklıı~tırrr. 

Bir arkada§, özü bu cümlelerde 
toplanan haıbihali dinledikten .c>n
ra; 

- Gönen'de büyük bir değiıiklik 
olacak 

dedi. icimizden biri atıldı: 
- Yalnız burada deiil, Gönen'• 

den giden yolların her uğrağında. 
Mevzu biraz daha izaha muhtaç 

ıörüldü: 
Yurtta on bet enstitü kunduyor, 

buralardan yetişecek on binlerce 
ıenç köylerde büyük inkılap yapa
cak. Kırk bin köy bu i ... 1-ılfıbı bek
liyor ve olacak. Yeni bir çalı~ma
nın ve yÜkaelmenin genç iıçileri 
yolun batındadır. 

Kemal TURAN 
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Yunanlılar 

Çin - Japon harbi 
.\~• harbiyle o kadar JDefCU

•ı, bu mücadeleden çok evel 
tlı:van Uzak - Şark muharebesini 
aa unutmaktayız. Halbuki bil. 

Amerika ile 
Almanya arasında 
gerginlik artıyor mevzilerini 

islah ettiler 
Üçlü paktm imzasmdan sonra 

•k • Şark'm mukadderatiyle Av
~j'ıtnı mukadderatı biribiriae 
i •.ndlğından Çin - Japon muha-
eaı, Avrupa harbinin aafbala~ 

() ~İri aayı.lmak lazım gelir. 
Ogruau üçlü paktm tü-

m&nuı henüz iyice 
lmanıqhr. Pakt ha ki-

te iki muharebeyi birleıtir
ledir. Japonya, Almanya'ya •e 

l!a'ya Avrupa ve timali Afrika'
•atedikleri fütuhatı yapmak içia 

birer bono verm.iıtir. Ve giri
l eri her tetebbüste kendileri-

)ardım vadetmittir. Almanya ile 
lya da Uzak • Şark'ta iıtediii fü
li yapmak jçin Japonya'ya a

bono venniıler ve her tetebJ>üs-
1'eııdiaine ,yardım edeceklerini 
etıniıl erdir. 

&.. hale nazaran ortada Avrupa 
i, Uzak - Şark harbi diye iki 
~ebe yoktur. Çin • Japon har

•e Avrupa harbi biribirine bai
ıtır. Ve aynı mücadelenin iki 

•ııdır. Avrupa kıtaımdaki mü
leyj yakından takip etmekt• 

· Pakat acaba Uzak - Şark aaf
ııe vaziyettedir? MalUındur ki 
da Japonya, Çan· Kay - Şek'in 

'tliii altında nüfusu dört yüz 
tona baliğ olan bir milletle kar-

aktadır. Qç seneden fazla bir 
lldanberi devam eden bu mu

ebede Japonya, büyiik aakerİ 
tt'ler kazanmıftır. Aıaiı yukan 
•ıkeri hedefe varmqtır. Fakat 
hedefine her zamandan ziya-

ll:takta bulunuyar. Bu hedef de 
~ • Şark'ta yeni nizam kurmak 
lırıde hulasa edilebilir. 
lınanya'nın ve ltalya'nm yeni 
Pa için taaavvur ettikleri yeni 

tndan bahsediliyor. Hakikatte 
nya'nm Uzak - Şark'ı tahakkü
llltına almaktan batka bir ma
a delalet etmiyen yeni nizam 

a te~bbüsü, Almanyanın niza
dan daha eakidir. Almanya Av· 
il lutaamda senelerce çahıarak 
etıi bir harp makanizması kW"-
1-ıı sonra, Avrupa'yı istilası al
leçirmeie tetebbüa ettiii gibi, 

it - Şark'ta da Japonya, büyük 
tan ..,..... salhpener Çin'i 

•e iatilaya tetebbüa etmittir. 
. t Çin lutalan, mem.leketia ı• 
iind- i.tifade ederek. Herli-
japon kıtalannın önünden çe
İt ve bugün lngiltere'nia deniz 

Aln1111ya Alllerikalll•ı 
memlekeHerine götürecek olan 
Yapanm seferine mllli oldu 
Vaşington; 8. ı.a. - Royter ajınıı bil

diriyor : Haber ahndıtına cöre, Amerikan 
vapurunun lngiltere'ye cidip dönmesine 
müsaade verilmesi meselesinde, alman hü
kümeti, İnciltere etrafındaki mmtakalarm 
harp hırekltı mıntakılırı bulundutu •e 
Berlin'in istenilen tarzda hemanci bir te
minat verecek vaziyette olmadıit ceY1bını 
vermiıtir. 

Amerikan hariciyeıi, İtalyan hüktimet ı 

nin demal nrilen misait ceYabınm Alman
ya•,.. bildirilmiş olduğunu, fakat, buna 
raimen, alman hariciyesinin ayni tarsda 
hareketi reddettiğini bildirmiştir. 

(Baıı 1 inci 11yfa.da) 

/ngiliz tayyarelerinin Faaliyeti 
Atına, 8 a.a. - DUn aqam resmi mah

flllerden haber aJındıtına göre, Yunanla -
tanda bulunan lngfllz hava kuvetıerlne 
mensup bir tayyare teıekkUIU çarıamba 

günll Adrl:;atık denizinin Arnavutluk aa
hlllnde bulunan Avlonya tayyare meydanı 
Uzerlne çok muvatfaklyetli bir akın yap. 
mıftır. Meydanda bulunan dllfman tayya
releri bombardıman edllmlı ve mltraJyGz 
ateılne tutulmllftur. .Meydanda bulunan 
birçok tayyarecllerln Uzerlne de atet açıl -
m11tır. Buı tayyareler Uzerlne birçok tam 
isabetler kayd•dllmtı ve bunların tamamen 
imha edlldllf görUlmllftür. Dfger tayya • 
relerin pek yakınına dU,en ıatr bombalar 
bunları ciddi hıuıarlRrR uğratmıştır. 

Amerika Birl~ik de•letleri, 1200 kadar /talyanltıT gafil avlanJJar 
Amerıkaltnın tahliyesi için İngiltere'ye İtalyan tayyareleri lnglllz tayyarelerine 
vapur condermek niyetinde bulunuyordu. karıı muvatfaklyetalz hUcumlar yapmıı-
Vaşinıton'daki yiıksek devlet memurları. lardır. ~JtUn ın,.ills tayyareleri ftıılertne 

run fikrine cöre, Almanya'nrn bu cevabı, dl nil§lcrdfr. DöDilf eıuıuında bir serseri 
pek muhtemel olarak Almanya ile Amerika.• kurıun bir mltralyözcUnUn ölUmUne ıebe
BirleşLk devletleri milnasebctlerindeki ce1- blyet vermlıtır. 

ginliği arttıracaktır. İngiliz tayyare te,ekkUIUnUn lmlrt Ua-
Diplomatik mahfıllerin haber aldığına ııüae avdet ettiği saman ıu tatstlltı ver -

&öre, lord Lothian, bu cercin milnaısebe~ler mittir: 
dolay" yle ve B. Ruzvelt'in yeniden ıeçil- "- Düşmanı tamamen cafil avltyarak 
meıi sebebiyle Amerika Birleşik dıevletle- hedef üzerindeki uÇutlarımızı ırızaeızca 
rine avdetini tesri edecektir. yapabildik. Raıııtlarımız yerde duran tıy-

Berlin'in hattı hareketi dolayısiyie, şim- yarelerln anasında bombaların patladığını 
dilik hiçbir vapur conderilmiyeceği 11nıl- müp.bede etmiştir. H11arat çok ciddidir." 
maktadır. 

Al111an tayyareleri 
Atlas denizinde ticaret 

ae111ilerine hücum ediyorlar 
Londra, 7 a.a. - Royter'in havacılık 

muharriri yazıyor : Atlantik denizinde 
alman tayyarelerinin ticaret cemilerine 
yaptıkları taarruzların ihdas ettiği vazi -
yeti in,.iliz hava kuvetleri sahil hava tct
kilitı yakından takibetmektedir. 

Almanlar bilhassa Junkerı 88 tipinde
ki bombardıman pike tayyareleri ıönderi
yorlar. Bu tayyareler Fransa'da Bretaene 
üslerinden kalkarak doiruca şimali car • 
biye, İrlındı'nın cenubu ıarbl sularına ı.
çuyorlar. İki bin kilometrelik uçut men • 
sili olan bu tanareler bıı ıuretle İrlanda
nm takriben 500 kilometre prbine kadar 
açıbiliyorlır. Bu ta1'}'1reler Domier 215 
tipindeki tanarelmlea dalla 1Dol&J'C8 ba 
seferleri yapaıbiliyorlar. 

ltalyanlar koyun aürülerini de 
bombardıman ediyorlar 

Atina, 8 a.a. - Dünkü akınları C111aaın
da İtalyan bombardıman tayyareleri akın
larını Arnavutluk hududunda bulunan Jcü. 
çlik köylere inhisar ettirmi,lerdir. Ba,lı

ca kurbanları koyun ıilrüleri te•kil etmiş
tir. Yollar üzerine de hücumlar yapılmıt 
iıe de hiç bir ba11r }"Oktur. 

Yunanistan sanatoryomlarında tedavi
de bulunan ver~mliler, "kendilerini ölüme 
mahkum addettikleri cihetle her türlil fe
dakarlığı lmade gönüllü olaıık Yunanis
tan ordusuna ithal edilmelerini" general 
Metaksas'a bir mektup yazarak talebet • 
mişlerdir. 

Sillh altına davet edilmiş olan 1939 
sınıfı meyanmda 1935 hükümet darbesine 
iştirlk etmit oldukları için tekaüde ıevke
dilen 100 ıubay bulunmaktadır. Bunlar 
ılmdi ordu kadrosuna ithal edilmitlerdir. 

Kont Ciano da albay oldu 

Sowyet ihtililiıin 2J iincii 
ylldönütnü dolayısiyle 

Mareşal 

Timoıenko 

nutuk verdi 
Moıkova, 8 a.a. - Taa ajanaı bildiri

yor: Sovyetler Birliği mUdataa komlııeri 

mareıal Timoıenko, sovyet lhtllllinln 23 

Uncu yıldönUmU mUnaaebetiyle Kızılmey -
danda yapılan toplantıda söylediği nutuk-
ta b&§hca ıunu aöyleml§tlr: • 

.. _ Sovyet mllletıertnln yaratıcı bUy{lk 
bir ıı senesi daha geçti. Bu, bUyük lhtllll 
tarihinde bolıevtk partisinin, büyük Sta -
lln'ln klyasetli sevk ve ldareııl altında 
memlekl!'tlmlzln kazandığı ve ehernlyetl 
bUtUn dUnyaya 11amll tarihi yeni soayallııt 
zaferlerinin bir senesi olarak kalacaktır ... 
Marcıal Tlmoıenko, bUtUn sahalarda ta

hakkuk ettirilen terakkileri kısaca hatır
lattıktan ııonra sözlerlne§öyle devam et -
mlııtır: 

"- İhtllAlln 23 Uncu yıldönUmUnU fev
kalAde kan§ık enternasyonal bir vaziyet 
içinde kutluyoruz. Harp dalma artan bir 
genişlik almaktadır: Harp her an yeni 
memleketleri, yeni devletleri ve yeni mil
letleri içine çekiyor. !Şimdiden dUnya nUfu
ııunun yarısından fazlaııı bu kıtale glrmlı 
bulunuyor. Hıtrbln kanunlan §fddetll ve 
merhametsizdir. Harp ölilm ve cezayı Pkl
yor. YUz binlerce kişi telef olmaktadır 

İşçi ve köylUnUn emeği ile vlkut bulmu§ 
olan sayısız en yüksek hai'sl ve maddi kıy
metler mahvoluyor. 

Harp kar;ııında Sovyetler 
B~rliği 

Milletler arasında sulh, vatanımızın 

em.niyeti olan Stalln in harici alyuetl 
Sovyetıer Birliğini yl!'nl parlak saterlere 
götUrmUıtUr. Sovyetıer Birliği harbe ııtt -
rAk etmiyor. Enterna11yonaı meselelerin 
hallinde Sovyetler Birliğinin rolU pek bU
yilmU,tUr. 

Kızılordunun kuvet ve kudretine daya
nan aovyet hUkUmetl, Beaarabya ve ıimall 
Bukovlna ihtllltını Romany~ devleti ile 
halletmlıtır. Besarabya ve flmall Bukovi
na milletleri hapisten ve rumen mOtegal
Ubelerlnln elinden kurtarılmı,tır.,. 

Marcıal Timoıenko sözlerini 11öyle bl -
tırmlııtır : 

"- Sovyetıer Birliği hudutlarının em
niyetini mUdataa ve devletin menfaatleri
ni vikaye ederek hudutlarını P'tnlandtya 
körfezi, Baltık denizi ve Tuna kıyılarında 
mUhim ııurette Uerletmlttir. Kapitalist A

lemi boyun etmete mecbur olmu§tur. Bu, 
memleketimizin müdafaa kabiliyetini art
tırmak bakımından fevkallde ehemlyett 
haizdir. Fakat icraatımız her ne oluna ol-

HARBE 
DAiR 

ita/yan Yunan 
harbi ve 
Yugoslavya 

Manast11a aldan bombalar 

. 

M ant aatır'a, hüviyeti meçhul 
ayyareler tarafmdan ya

pılan bombardıman hakkındaki 
tabkikatm neticesi, henüz ilin e
dilmeden, Yugoslavya harbiye 
nazın General Nediç istifa etti. 
l§in gariıbine bakın ki, bu tahki
katın neticesi hala da maliim de
ğildi1'. Halbuki Belgrad hüküme
ti, hı -:lise mahalline meaeleyi tah· 
kik için mütehaas11 zevattan mÜ· 
rekkep komisyanlar gönderildi
ğini bildirmiştir. Bu mütehaaaıs 
zevatın yapacağı it gayet açık

tır: Manastır'a düıen bombaların 
parçalarmı tetkik etmek, ve bu 
bombalarm hanei millet tayyare
lerine ait bulunduğunu söyle
mek! itte tahkike.tın henüz bu 
ıafhasmdPl, Yugoslav harbiye na· 
zırının istifası ne kadar manidar 
görünae yeridir. 

ltalyan iddiası 

H adiaelerin seyrinden Öyle an• 
latılıyor ki, Manastır'a a

tılan bombaların, ltalyan bomba
sı olduğunda hiç ıüphe yoktur. 
Vakıa, Stefani ismjndeki İtalyan 
ajanaı, bu tahkikat komisyonla
rında bir mümeuili bulunmama· 
sma rağmen bombaların Blen
heim tipinde İngiliz bombardı
man tayyareleri tarafından atıl
dığmı iddia etmiıtir. Fakat Bel
grad hükümeti tahkikatın netice· 
sini resmen ilan etmediğine göre, 
Roma'daki İtalyan ajanamın bü
rolarında imal edtlen bu haberi 
kabul edip etmemekte herkesin 
mUhtar olduğunu aanmz. "Hüvi· 
yeti meçhul,, ti.biri, hali biç bir 
teblit tarafmdan aç•ça çözül
memi9tir. Fakat Belgrad'daki 
harbiye nazmnm iatif aıı, meaele
ye biraz vuzuh verecek mahiyet· 
teclir 

tti~le ~ Am & W. 
a:z içine girdili gibi, Uzak • 
'ta Japonya da çıkmaz ıçıne 
·, bulunmaktadır. Japonya, 
lcıtalannı takip edemeyince, 

Yalı 1e1rttold atilp 

memleketlerinin 
birleşmesine doğru 

Atina; 1. a.a. - Öfrenildiline ıöre, İtal 
ya hariciye nazırı kont Ciano'ya, mudm 
ıivfl ahalinin ölümüne ıebebiyet veren Se
llnik havı hücumlarına iıtirllı: ettiiinden 
41olQI .... ,... ....... ....ıJmletlr. ..,..,..ındQl ~dU>'arü elde edllea mu-1--lll&•fl ....,111 ftttü179tJerle Dıitlta edeelr ~ """"t Dlllı 

Her türlU tel&dUnerle dolu bugtlnldl ger· 

lııilletin mukavemetini kırmıya 
üa etmit Ye bunu temin için 

Çin'e dıtandan ailah ve harp 
3:emeai girmesine mini olmıya 
llııttı. Japonya Çin'in aahilleri-
e limanlannı itral altma aldı· 
an bu yollan çoktan kapamıı 
UJ'Ordu. Fakat birkaç yol a

lcalmıftır: evela Sovyetler &ir
ile Çin araaındaki yal vardır. 
İıi franaız Hindi - Çini mib
ekeıinden giren yol gelir. Ve 
)et İngilizlerin ellerinde bulu
aİrmanya yolu vardır. Japonya 
ltere'nin ve Fransa'nm meşpl 
alarmdan iatif ade edeı.k Hin
Çini yolunu ve geçen yaz da 
aııya yolunu kapatmıya muvaf
olmuttu. 
•Ponya'nm bu Çin harbinde 
•l•ıtıiı bir zorluk da dahili va· 
ttir. Japonya'yı bu Çin macera· 
•iirükliyenler, aakeri züınre

Ve Çin iti uzadıkça, bu zümre.. 
Japonya' cla bir cereya11 be

. tedir. A.kerler, geçen yaz 
•ltere'nin Birmanya yolunu ka
•:va muvafakat etmesini, mem• 
lteki vaziyetlerini takviye e~-
için istismar ettiler. Ve bır 

det efkarıumumiyeyi oyaladı
~ •kat japonlar, Birmanya yolu
lta.panmaaiyle de Çin harbinin 

. bir neticeye varamıyacajmı 
11tlerinclen üçlü paktı imzalamr· 
.. arar verdiler. Oçlü paktın fU• 
'lııii anlamak için bunu, Japon
il temin edecek askeri ve ıiya
tclandan ziyade dahili politika 
._nıdan mülahaza etmek ıe
. • Harbin uzamaaı yüzünden 

• içine giren a.keri zümre, 
efkanumumiyesi karıısmda 

)•tini taniye etmek için yenı 
•İyonlar petindedir. Avrupa 
iııde de müıkülat artt•ça, Al· 
)ll'ııın ve ltalya'nın bu aanaaıi· 
llra olan ihtiyaçlan da arta· 
it. Fak at üçlü paktın imzası, 
.. Ya'yı nuıl bir vaziyete dü
\l•tür? 
ela İngiltere ile Amerika ara

llltj tesanüdü takviye etmiıtir. 
lıi lngi1tere Birmanya J'OIUDu 

1ttrr. Ve nihayet Ruzvelt'in ae· 
tıi temin etmİftir. 
lct İmzalanalı henüz iki ay ol

•iı halde Japonya'nm ıerek 
1lca ve gerek askeri bakımdan 
l'eti zorlapnıftır. Japoaya, ku-
bir İngiliz-Amerikan tesanüdü 

11rtıdadır. Bu Anglo - Sakaon 
11
"• karşı Japonya, Almanya'· 

"e halya'daa yardım bekliye-
"tW taraftan Binaanya yo
-çılmaaiyle Çin canlaDJlllf •• 

la .. a kU'fl taarruza ıeçmiıtir. .... ~ ............. . 

Kahire, 8 a.ı. - Al~rem pz~tesine 
ıöre, arap mahfilleri bqilnkil vahim hl
diselerl lrartılamalı: lzHe yıkm 1&r!rtald 
arac> memleketleri aNımda bir birlik 
projesini milnalrqa •e tetkik etmelrtedir
ler. 

Gazetenin öfrendifine ıöre, ilk rJrB3 • 
meler netlcMlnde M•rr billı:tlmetl S.arı,,., 

Piltıtln, Irak Ye tbnluuud Anl>ist111t
nı ihtiYI edecek olan bu blrlile i!.fhalı:ı 
dlvet edilecektir. Afpnlnan ile İnnm 
da iltihakları miimldln söriilme~ed{r 

Urdün Emlri Abdullah'm hain Mr -
ıır'a yaptıit ziyaret Kabire'de tu pyiılar 
bahsinde çolı: btiyilk bir alllı:a UJWndınnıt-
tir. 

Bina tahriri biten yerler 
Maliye V oki)etl ~ Giimiitaııe kazaıına 

bağlı 22 yerde bina tahririni nizamı dai
resinde tekemmül ettirerek bitirmittir. 
Bu yerlerdeki binalann 1941 yılı veraile
ri yeni tahrir üzerinden tahakkuk ettirile
cektir. 

Vatandatlıirmıza alınan 
millerdqlanmız 

Romanya, Bulc1rlstan, Yunanistan •e 
diler yabancı memleketlerden hicret ve 
iltica ıuretiyle yurdumuza ıelmiı bulunan 
2789 mll!ettııımızın tllr.lı: vatındııhlına 
ahnm11ı İcra Vekilleri He7etince lı:abul 
olunmqtur. 

çinlilerin birçok tehirleri istirdat 
ettiklerini bildirmektedir. Bu sor 
tartlar altmda japon militariatleri, 
&'W'Urlarma galebe çalarak iatihfaf 
ve iatihkarla babaettilderi Sov,.etle
re yaklaflDltlard ... 

Japonya'da komüniat aleyhtarla
rmın bayraktan olan hariciye aası· 
n Matauoka timdi Scwyetler Birli· 
tine bir pakt akdini teklif ediJOl'
mut- Bu, alman politikacdarmm bir 
gÜn tükürdüklerini yalryarak Moa
ko·n'ya yalvarmalanm andırır. Fil
hakika bugünkü beynelmilel politi· 
kada her türlü rezalet realizim adı 
altmda ıeçiJOI'. "Realiat,, japonlar, 
ıaliba Sovyetler Birlitinden Çin'i 
terketmeık teklinde bir ''realizim,, 
ıöatenneaini iıti,.celderdir. Bana 
karııbk japon militariatleri, Çia'i 
matlip edinciye kadar So.yetler 
Birlitini idare edenlere küfürler aa• 
YUftllryacaklanbr. Fakat Scwyetler 
Birliti'nin Çin'i feda edecefi çok 
fÜphelidir. 

Hullaa Japonya Ahnanya'dan •e 
ltalya'dan daha Miyük bir çıkma• 
içinde ıörüniJ'Or. Veba çıkmazdan 
kurtulm.aı içia ad- attdrça, daha 
derin çamur ~e batmaktadır. 

A. I. llllllC 

Mmrda tla aker kaydediliyor 
Kalıire, 8 a.ı. - Bu saıbah çıkan rumca 

ıızeteler yunan lı:OMOlosluiunun bir teb
liiini neıretmiılerdir. Bu tebliğde 1910 -
1920 tevellütlü olup Mmr'da doğmuş ve 
11kert hizmetlerini yapmamıı olan bütün 
yun1nhların dertıal lrorwolôtlıaneye kay
dedilmeleri lüzumu biLdlrilmektedir. 

ltalYf/nm Atina elsm Roma'ya 
·vaTtlı 

Rom11 ; 1. a.a. - ltılyanm Atina elçlıi 
B. Grazzi ile ltılyın ilçilili ve konaoloa
lüları memurlarını hl.mil tren, bu aabah 
Romı'ya ıelmiıtir. 

Virginio Gaytla'ya, Atina enJap 
veriyor 

Atim; a. a.a. - (ceçi.miıtlr) : Sinyör 
Vir(inio Gayda, Glomale d'İtalia ıue~e • 
linde. " bucilı*tl Yunanlıtan, arazi balı:ı -
mından, blrlbirinl takip etmiı tecavüzlerin 
bir neticesidir " di10r. 

Bu iddia, belki de ıinyör Gayda'nın sih
niyetlne cöre, kendi memleketinin Yuna -
nı.tın'a kartı haıin tec:M"ilzüııü muhik ıöa
terebilecek bir bahanedir. Fakat halı:lkıt 
bambaıkadır : Yunanlıtan, Oımanlı im -
paratorlutwıa karıı yaptığı ibtiW ile bil· 
ri7etini kazanm11tır. Paka.t bu, asırlık mü
cadeleye katl bir nihayet veren karıılıklı 
fedaklrbklardan sonra, Yunaniıtan'ın, Tür
kiye ile çok arkı dostluk •e ittifak ballan 
tesia •e idame.ine mini olmamıttır. 01le 
cloltlulı: Ye ittifak ballan ki bucün iki 
memleket, bunlarla, elele yüriimelı:tedir. 

Yunani.tanın maneviyatı 
rnülıemmel 

Atına, 1 L&. - General Metaı.. bom
bardımana uirınn Voıo. tehrl baDnna 
bir mnaJ söndererelr milletıin lı:ıöle olma
mak hıınnndalri aaminl tebariis ettir • 
mittir. 

General Vanll ile :rmıaa ıeael br • 
ma11 arumda irtibat •••if•ini ıörmekte 
olan ıeaeral Perry buciln A•lrmatoe ıa
ıet•lne beyanatta bulwıarak 7WWI mille
tıine olan hayranlılını n insilis - :ranan 
zaferine olan imanını ifade etmittir. 

Vradini raaetesi ital)'Ul tanarelerinin 
1'UDID i .. retlerf taıunalanm tiddetll bir 
li.lanlı UlılNb etmntedlr • 

Atina ilnlnniteal biltfln dilnJ'& Uninr
eltelerine hitaben netrettifi bir meaa,fda 
ital)'IUl tecnhtlnfi tübfb etmekte Ye nr
dnn iıtemektedir. 

Yanan rasetelerl mıllletln •fere olan 
itimadını bebariiz ettlrmelate devam et • 
mektedlrler. Leh cümhurreial yunan bra
lma bir ıempati meujı aöndermittlr. 

Musollnl Romı'dı hltı defi 
Wmtll•ını leffq efti 

Roma, 1 La. - Bu(llnlerde B. lluaoli
ni Roma'nm mtldafaMUU temin ede b& -
't'& •Od"11 ~ ttltie ...... 

gln enternaayonal vaziyette A.zaml uyanık
lık göatermPğe ve Stalln'ln direktiflerini 
hatırlarnağa mecburuz. "Aakert tecavüz 
tehlikesini karıılamak, hiç bir tesadUfUn 
ve harici dU,manlarımızın hiç bir manev
raaımn bizi gafil avlamaaına mani olmak 
için bUtUn milletimizi daimi ııeterber hal
de bulundurmak lAzımdır. 

BUtUn bunlar bizi, memleketimizin lk • 
tıaadl ve aakert kudretini arttırmata. her 
vaaıta ile Kızılordu ve donamrıanın takvl
yeaine çahtmata mecbur ediyor. 

Kızılordu mukaddes vıızlfealnt yapmata 
ve ıovyet milletlerinin muhabbet ve iti· 
madına llyık olc:tutunu her an lııbata ha • 
ardır. 

HUkUmeU ve aovyet komUnlıt partlalnl 
temin ederim ki Kızılordu, aoeyallıt deY
letımıitn mukaddee hudutlarına tecavüse 
cUret edeceklere hUkUmet ve partinin ve
recetı ilk emirde her an yıldınm aibl bir 
mukabelede bulunmata &mldedlr.,. 

Vrqingtontlalri aüvaTede 
Vaşington, 8 a.a. - BUtUn Avrupa dev

leUerlnln dlplomaUarlyle Japonya ve l&ir 
memlekeUertn diplomatik mtlmealllert, 
dUn alq&m eovyet bllytlk elçllltfnde yapı
lan kabul reamıne ııttrlk etmlflerdir. 
Bunların merutme litl~erl Sovyet Rua
yanın dtıııya lılerlnde aımıt oldutu ıtra • 
teJlk vıızlyeU tebarllz etUrmektedtr. 

Bu mUmeaıılllerden blrçotu, Sovyet -
P'tnlandJya harbi dolayıalyle pçen sene 
bu merulme lftlrtk etmemlıtt. Sovyet 
Ruaya bttyQk elçlııl B. Duranaky'Dln yap
mıı oldufu kabul relmlnde ıimdJ ll'tnlan
dlya elçlııt 11, Procope da hazır bulunnuıJcta 
idi. 

lngiltere ile Sovyetler 
Birliği arasında bir 

yakınlaşma olacak mı ? 
Bedin; 1. a.a. - D. N. B. ajanın bildi· 

ri10r : Bönen Zeitunc ıuetem, Kari il• 
cerle'nin im&Ui1ıe neerettiii bir makale
de, Londra'nuı bir incili• - nıs yaklatmaaı 
b&JdundMıi nrlıbinliline i1&ret ederek di
:ror ki : 

,. Bu nklaımaıun temini için Loııdra -
nm Sovyetler Birlili tarafından bu(fiıalı:tl 
harpte Jıuamlın yeni bir arazin tanıma
malı: buıuaunda Amerika'n yapUiı vaitta 
vazıeGmesi icap edecelrtıir. ,. 

B. temberlep ılır hastı 
Lonclrı, 1 ı.L - Ro:rter ajanaı, elki 

b...,.ekil B. Çemberleyıı'in sevceainden 111 
telcrafı almıttır: 

"B. Çemberleyn'in llbt vui7eti bir kas 
etinden beri fenalapnalı:taclır. Şimdi aiu 
haıta, 71 tı:ror ... 

B. Çemberleyıı kabineclea iatiflllllDdan 
beri iaitahat isin s;elı:ilmit olduiu 1&7fi· 
7eliDcle 'baluamabWr. 

M anaatır bombardımanmı tah
kik eden müteha•ıa ko-

miayonlarm, harbiye nazın G• 
neral Nediç tarafından oraya 
gönderilmit olduğuna 1Üphe • 
der misiniz? Fakat tam tahkikat 
miiddeti emumda harbiye nazı· 
n, hatta sıhhi bir sebep göeter
meden iatifa etmittİI'. Bundan U.. 
tidlal edilen netice ıudur: demek 
General Nediç bombardımanla
rın ltalyanlar tarafından yapıl
dıima k&nii olmut. ve ltalya'ya 
karp çok enerjik davranmak lü
zumunu iJ.ri aünnüttür. Bunun 
üzerine, mihverle, doat ıeçin
mek iıtiyen Yul(Oelav kabineai, 
General Necliç'in istifa etmeaini 
Manaatır'da ölen yugoalaYlarm 
intikammı almaktan daha miina
aip bulmuftur. 

Rom A'diki memnunluk 

G-e aynı iatif a veaileaiyle 
Roma'nm gö.tenliii mem. 

nunluk da çok dikkate taYandlr'. 
Roma'dan verilen haberlere g~ 
re, General Nediç İngiliz tarafta• 
n bir zattır. Halbuki onun yeri· 
ne geçen, General Peçiç, bundan 
dört aene evel, iktidar mevkiinde 
bulunan Puiç kabineüncle har
biye aazlliıiı etmit Ye ltalya ile 
iyi münuebetler kurmak İçin 
yaptığı çalıtmalarla töhret bul
mQftur. Görülüyor ki, Manutrr'a 
ablan "hüviyeti meçhul., bomba
lar evelemirde Belırad'da t•ir
lerini yapımı, ve Yu.ı-lavya'yı 
daha fazla mihver taraftan bir 
hale koymuftur. Bugüne kadar 
Yunan • İtalyan harbi karııamda 
bu iki devleti de dCMt telakki • 
den Yugoslavya timdi afaiı JU
karı yalnız mihverin doadufunu 
kabul etmek tarafau iltizam et· 
meldedir. 

A•lı'nın leblili 

Belki yugoalav Nmlİ ajanu 
olan Avala'nm bir tebliti 

elde mevcut olmaaa bütün bun
lar, aleli.de tahminler telikki • 
dilebilirdi; fakat Avala ajansı 
diyor ki "Yugoalavya, iki bü,ük 
deYletin Avrupa 'ya yeni bir ni
zam vermeaini kabul etmektedir. 
Yuroalavya, bu nizam içimi_! 
kendiaine layık oldufu mevku 
bulacaktır.,, Avala ajamrnm bu 
tebliiini İtalyan gazetelerinin •e 
bilh .... Stampa'nın bir makale
aiyle luarplattll'll'Ak, Bel1T&d'in, 
;veni aisum bbal etmek huu
.acla .UW... .............. 

-J-

. . ' . Isvıçre nın 

bitaraflığı 

ve İngiltere 

Reuter diyor ki: 

İngiltere isvige'nin bil•afhlını 
bile bile tehlikeye koyacak 

en son memlekettir 
Londra; 8. ı.a. - Ro7ffr ıjansmm cllp. 

lomatik muharriri bildiriyor : 

" İsviçre topraklarının ilzerinden tec~ 
leyin ya.hancı tayyareler uçarüı:, bu top. 

rakların bitırıflıiını ihlll ettiiine dair id
dialar üzerine, İsviçre hllkiimetlnin lıılltia 
İsvlçre'yi tam karanlık yapmalı: baklmldald 
kararı Londra'dı memnuniyetle lı:artılan • 
mıştır. 

İsviç~ hükümetinin mınıs bal~ 
müşkülit, 1nciltere'de pek cüze! takdir .. 
dilmektedir. İngiltere, İsYiçre'nin bitaraf• 
lığını bile bile tehlikeye koyacak en eoa 
memlekettir. İtalya'ya dolru usun 11çllllan 
esnasında inciliz tayyarelerinin fıviçre a
razisi üzerinden uçmuı olmaları mahtMIMI 
olabilir. Fakat bir pilotun böyle mus
meufelere bulut n ıiıler aratmda tay • 
yaresini ıevkettiii esnada, her Mm&D ta• 
&iizerklhını ta~p etmete mu•affak ola • 
mıyacığı da tabiidir. Maamafib, twtçre 
hükümetine evelce de bildlrilmiı oldale 
veçhile, inciliz pilotlarına tnlçre bitaraf· 
lıiını ihlal edecek her turlü barelrettt• 
içtinap etmeleri için talimat nrilınlı ba.o 
lunmal:tadır. 

iıte, beynelmilel hukuka barfi7e11 ria7 .. 
etmesidir ki, lnciltere'Jl ha~ın blda7e • 
tinde dGn bir vaziyette bıralanıftır. Al • 
manya, Norveç'e, Hollanda')'& ve Belı;ika-

1 

ya karıı darbelerini huularken, lncilter~ 
nin bu memleketlerin bitarafbima kati ... 
rette riayet etmesi, tehdit edilen ba dn. 

ı letlerin kurmaylariyle müzakerelerde dahi 
bulunulmasını mini olmuıtur. Vui1et Yu-
nanistan iı;in de ayni olmuıtur. İnsflia ıa
rantisinin mevcudiyetine raimen, ital)'all 
kuvetleri Yunan arazisine girdYnen eonra
dır iti, Yunaniıt&n inıilis 7ardmıına mfira. 
caat etmiıtir . ., 

.. Alman,,. ile İtalya ise, daima lı:ilçtilr 
komşulannın arazisinde nizl, memınınlyet
ıizlik ve karışıklıklar çıkarmak için lı:en.
dilerine fıraatlar verecek bir li71aet tM:ip 
etmiıı.rdir. Eler Ywwriatan da b67le bir 
.ı,.eet takip etmie olaaJrclı. AfUntlap 
Ibtllllcl bialerle dolduraratr, ba memlelı:etl 
liliha boiarak, ltalya'nın fütuhat pllnları
nı ciddi ııırette ihlll edecek kadar bu dn
leti endi1C1e dfiıiirebilirdf. Pabt Y11n1a 
kıraliyeti açık bir oyun oynadı.. Ba ıli1UI 
dürüstlük his; ıüpheaiz vakit Te samanı ,. 

' lince, müWıtını ıöreceılııtir. • 

minaıiyle mutavaat ettifini ıö
rürüz. Çünkü Stampa da Yugoa
la.ya'ya yeni nizam içinde "ll
yık olduiu mevkii,, vi.detmekt .. 
dir. 

Mihver n YuaoslıyYı 

H adiselerin aeyrinden anı.,11. 
dığma göre, Yaaoala.,.a, 

her tekilde mihverin arzularma 
mutavaat eder bir hal aı....M.
dır. Manaabr lw.mbardmm, Bel
ırad'daki aiyaai mahfilleri kızd .. 
racak yerde onlan büabütüa mih· 
vere mümatat ıöeterir bir hale 
aolonuttur. Zaten Almuaya ile 
yapılan ve yugoela• tic:aretiaia 
yüzde 60 rnı bel'eden muka
vele ile zemin hazrrlarmuttrr. 
Şimdi, Manaatır'daki bombard .. 
manlarm vücucle ıetircliii hara
beler bu zemini daha miiaait bir 
bale ko)'Mutlur. Onun içindir ki. 
ingilulere taraftar telikki edilen 
Gene..-al Nediç hamiye nezareti 
meYkiinden uzaklattıTılmat ft 
bugün menfada bulunan Stoyadi
noviç'in de .rönlü hot edilmİftİI'. 

lletice 

Sözlerimizi hulU. edersek cll· 
yebiliriz ki, YupalaYJ'a, 

timdi lam maneaiyle mihwere İa• 
tibak halindedir. Mihvenn iate
diklerine karıı Yunanil'tan'da 
gosteriJen celi.det, Betırad'cla 
yoktur. Fakat turUI muh11kkak· 
tır ki, vaktiyle renelkurmay re
isliiind• bulunmut olan Geaenl 
Nediç'e kal'fl, or.ıunur. ve aaker· 
lerin aempatiai de büyüktür. itte 
bütün zorluk buradan dotmakta, 
ve bunun için, Belırad'm •azi· 
yeti mütıkül görülmektedir. Fa
kat her 19ye rağmen Yuıoı!aY• 
ya'nın çok kııa bir zamanda Ro
manya vaziyetine gireceiine dair 
bir i.atidlal yapılsa, hata edilm .. 
mit olur aanırız. Çünkü sidilen 
yol o Yoldur. Bu :rol, kahraman 
yunan mukavemeti kart•mda 
&•ilemeie mecbur kala11 ltalya'· 
nm da itine çok elvermektedir. 
Çünkü o da Bulıui8tan deiil, 
ancak Yusoalavya tarikiyle bw 
almaa yardmmu beld ... ektedir. •ilnda F tllJı FENiK. 

I 
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TEBLIGLER ................................ 

Af man tayyarelerinin 

İng i liz arazisi üzerine 
yaptıklan hücumlar 

Londra; 8. a.a. - Hava ve dahili emni
yet nezaretlerinin tebliği : 
Düşmanrn lngiltere'ye karşı hava hü -

cumlarr, perşembe günü güneş battıktan 

biraz sonra yeniden başlamış ve bilhassa 
Londra ile civar kontlukları istihdaf ı:yle
tniştir.Ayni zamanda., merkez! İngiltere'ye 
İngilterenin cenubu garblsinde bir şehre ve 
İngllterede blrlbirinden çok uzak bazı nok
talara da birkaç bomba a~rlmıştır. 

Londra'daki ve civar kontluklarda bava 
hücumları gece yansından sonraya kadar 
oldukça büyük şiddetle devam etmiştir. 

Muhtelif noktalarda, evlerde, mağazalarda 
ve umum! hizmetlerde bazı hasar vukua 
gelmlttlr. Bazı yaralı ve ölü vardır. Fakat 
telefat mikdarı, hücumun şiddetine nis -
betle büyük değildir. 
Diğer mıntakalardan gelen haberler, ha

sar ve telefatın az olduğunu bildirmekte -
dir 

İngiliz tayyareleri 
Krupp fabrikalarını 

bombardıman ettiler 

gın husule getirmiştir. Gece akım yap
mak ilzere hazırlanmakta olan Scampton 
tayyare meydanı zemini tararcasına uça.n 
tayyareler tarafından bombardıman edil -
miş ve mitralyöz ateşine tA.bi tutulmuştur. 
Müteaddit tayyareler hasara uğramı§ ve 
iki hangarda yangın çıkarılmıııtır. Brlx
ton'da tam isabetlerle antrepolar tahrip e
dilmiştir. Douvres'da liman yakınında tam 
isabetler kaydedilmiştir. 

Karanlıktan istifade ederek Flandere 
sahillerine yakl!l§mağa teşebbüs eden dUt· 
man deniz kuvetıeri deniz ve kara. topla. -
rlyle sahil ağır bataryalarının müşterek a
teııleri sayesinde pUskürtUlmüııtür. Evelce 
blldirllmtıı olduğu veçhile StUkas tipinde· 
kl tayyarelerden mürekkep bir te§ekkUI 
Taymis nehrinin mansabında oldukça mü
him bir deniz nakliye koluna hUcum etmlıı· 
tir. 10 bin tonluk bir kruvazöre isabet vaki 
olmuş ve gemi ağır surette yaralanmıştır. 
10 bin tonluk bir ticaret gemisinin de b!l§ 
kısmına bir isabet kaydedilml§ ve gemi 
yan yatmıştır. 5000 tonluk diğer bir tlcaret 
gemisi vaki olan tam bir isabet üzerine 
hareketsiz kalmış ve içinde yangın çık· 

mıştır. 5000 tonluk diğer bir ticaret gemisi 
de şiddetli intllAklar neticesinde batmıt
tır. 

Norfolk sahili açıklarında bir dUşman 
ticaret gemisi batırılmış ve bir diğerinde 
de yangın çıkarılmı~tır. Daha cenupta 
6000 tonluk bir düşman gemisi, isabet eden 
iki bomba ile o kadar hasara uğramıştır ki 
hareketsiz kalarak etrafını kesif duman ta
bakaları kaplamıştır. Bu esnada vuku bu· 
lan hava muharebeleri esnasında mUtead
dlt dUşman tayyareleri düşürUlmüttUr. 

uı:us 

Mecliste encümenler 
intihabı yaplldı 

(Başı 1. inci sayfada) 
ııa (İııtanbul), kAtipliğine Şehime Yunus 
(Kara). 

Maliye encümeni, reisliğine Atıf Ba.· 
yındır (İstanbul), mazbata muharrirliğine 
Na.suhi Baydar (Malatyaı, kA.tlpliğlne 

Hacer Dicle (Kastamonu). 
Meclis hesapları tetkik encümeni, re -

isllğlne Rifat Araz (Ankara.), mazbata 
muharrirllfine Kenan Orer (Manisa), k4.
tlpllğlne Ali Zırh (Rize), murakipliğine 

Mazhar Müfit Kansu (Çoruh). 
Milll MUdafaa encümeni, relllllfine Ge

neral KA.zım Sevüktekin (Diya,·bakır), 

mazbata muharrirliğine Amiral Fahri En
gin (Samsun), kAtlpliğine Vehbi Bilgin 
(Konya). 

Nafıa encümeni, reisliğine Aziz Samih 
İlter (Erzincan), mazbata muharrirliğine 
İzzet Arukan (Eskl11ehlr), kA.tiplfğe Ab
durrahman Naci Demirağ (Sıvas). 

Sıhat ve İçtima! Muavenet Enctimenl, 
reisliğine Hüeamettın Kural (Ağrı\, mez
bata muharrirliğine doktor Ali Süha De -
lllb!l§ı (Kütahya), kA.tipliğlne doktor: Fat
ma Memlk (Edirne). 

TeııkllAtı esasiye encümen!, reisliğine 
Recep Peker (KUtahya.). mazbata muhar
rirliğine Necip Ali KüçUka (Denizli), ka.
tıpliğlne Resai Erişken (Tokat). 

Ziraat encümeni, reisliğine Rahmi Kö · 
ken (İzmir). mazbata muharrirliğine Ya
ııar Özey (Manisa), kA.tlpllğine Tevfik 

Amerika silah 
imalatının yar1sını 

İngillere'ye verecek 
(Başı 1 inci sayfada) 

B. Hugh Ailson'un 1938 nihayetinde geri 
çağırıldıgındanberi Berlin'de Amerikan bü 
yük elçisi bulllllmamaktadır. 

Birleşik Amerika'nm Polonya büyük el
ç1si.nin, bugün Londra'da bulunan Polonya 
hükümetinin nezdine gönderileceği de ha
ber ahnmıştu. 

lngiltereye Amerikan yardımı 
Vaşington, 8 a.a. - B. Ruzvelt bugün 

gazeteciler toplantısında demiştir ki: 
"- Bundan böyle şu ameli programı 

tesbit ettim: Amerikan fabrikalarından çı
kan müdafaa malzemesinin yüzde ellisi 
İngiltere'ye ve Kanada'ya verilecektir. Bu 
malzeme arasında büyük bombardıman tay
yareleri de vardır." 

Ayrıca 300 ticaret vapurunun İngilte
reye teslimi için Amerika ile müzakere 
cereyan etmektedir. 

Amerika Singapur üssünü de 
kullanacak 

7 - 8 lklnciteşrln gecesi ingiliz tayyare· 
lerl garbt Almanya üzerine aklnlar yapa· 

Londra; 8. a.a. - Resmen bildirildiğine rak infllAk ve yangın bombaları atmı§lar- Tarman 
(Seyhan ı seçilmiıılerdir. 

Nevyork, 8 a.a. - İngiliz - amerikan 
teşriki mesaisi hakkında yeni bir örnek 
daha kaydedilmektedir. Londra'dan gelen 
ve Nevyork Post ile Vorld Telegraf ve 
diğer Amerika gazeteleri tarafından neş
redilen telgraflar, Amerika - İngiltere ve 
Avusturalya delegeleri arasında yapılan 

görüşmeler neticesinde pasifik denizinde 
teŞriki mesai hakkında bir prensip anlaş
ması hasıl olduğunu bildirmektedir. 

cöre, perşembeyi cumaya bağhyan gece, 
ingiliz hava kuvetlerine mensup bombardı
man tayyareleri, Essen'de Krupp fabrika
larına fevkalade şiddetli hücumlar yapmış
lardır. Almanya'daki petrol tesisatına ve 
Fransa'da istila limanları ile düşman tay
yare meydanlarına da başka hücumlar ya
pılmıştır. 

İngiltere üzerindeki hava 
f aaliyeli kü(ük mikyasta oldu 
Londra, 8 a.a. - Hava ve emniyet ne -

:ıaretlerinin tebliği: Düşmanın bugün sa.
at 17 ye kadar İngiltere üzerindeki hava 
faaliyeti küçük mikyasta olmuştur. Mün
ferit düşman tayyareleri batı sahilinde bir 
nokta ile orta İngiltere'de şehir bölgele -
rinde bir noktaya bir kaç bomba atmış • 
]ardır. Bu taarruzlar ne hasara, ne de in
aanca zayiata sebep olmamıştır. 

Avcı ve avcı bombardıman teşekkülle· 
1"i iki defa doğu-cenup sahilini aşmışlar -
dır. Bunlardan küçük bir kısmı Londra 
bölgesine kadar nüfuz ederek bir ka.ç bom
ba atmışlardır. Ölü ve yaralı azdır, hasar 
da cüzidir, 

İngiliz tayyareleri 

bir alman denizaltı 
üssünü bombaladılar 

Londra, 8 a.a. - Hava Nezaretinin is
t ihbarat servisi düşmanın Bretagne sahi
linde denizaltı üssü olan Lorient üzerin
d e İngiliz tayyarelerinin yaptığı taarruz 
hakkında izahat vermektedir. 

Bir elektrik tesisatı ile deniz inşaat 

t ezgihlanna, tersane yakınındaki kışlala

ra, kızaklara ve üsse gelen demiryoluna 
t onlarca bomba atdmış büyük yangınlar 

çıkarılmıştır. 

Elen resmi tebliği 
Atına, 8 a.a. - Elen başkumandanlığı

nın perşembe akşamı neşrdllen 12 numa
ralı te bllği: 

dır. 

Rhenanle'nln bazı şehirlerinde evlerde 
hasarat kaydedilmiştir. Birçok kimsel.:t 
ölmüş ve yaralanmıştır. 

Düşmanın dilnkU zayiat yekQnu 11 tay
yare ile bir baraj balonudur. tlç alman 
tayyaresi kaybolmuştur. 

İtalyan resmi tebliği 
Roma, 7 a.a. - 154 numaralı tobliğ: 

Epir cephesindeki barekh devam etmek -
tedir. Havanın muhalif olmasına rağmen 
tayyarelerimiz Prespa gÖlü civarındaki 
yollarla Korfu kalesi üzerine hücumlar 
yapmışlan:Jır. Bu hedeflere bir kaç defa 
tam isabetler kaydedilmiştir, bütün tay -
yarelerimiz üslerine dönmüşlerdir. 

Altı tayyareden mürekkep bir düşman 
teşekkülü Avlonya'ya hücum etmişse de 
hava müdafaa toplariyle avcı tayyareleri
nin ani mukabeleleri karşısında bu t eşek
kül imha edilmişir. İki tayyare her halde, 
diğer ikisi de muhtemel ol.arak dfüşürül -
müştür. Mürettebatın bir kısmı paratütle 
atlamıştır. İki İngiliz pilotu esir edilm.İf'
tir. 

Şhnali Afrika'da, yerle beraber uç an ha· 
va filotillilarımız Siva vahasındaki diiı -
man tayyare meydanlariyle mevzilerini 
bombardıman etmişler ve mitralyöz ateşi
ne tutmuşlardır. Bu harekatın şiddeti düt
mana ağır zayiat verdirmiş ve büyük ha -
sarlar husule getirmiştir. Yerde bulunan 
Lysander tipinde iki tayyare yakılmıştır. 

Saat 3 ile 4.30 arasında hava müdafaa 
bataryalarımızın şiddetli ateşiyle karşıla,.. 

şan düşman tayyareleri Brendizi istuyo
nunun üzerine üç bomba atmış ve i5'taa -
yonun yakınına da iki yangın bombası bı
rakmışlardır. Bir kısım ray, bir su tesi • 
satı ve bir vagon hasara uğramıştır. Hu
sust bir ikametgahta çıkan yanııın sürat -
le önlenmiştir. İnsanca zayiat yoktur. 

l
_ ...... -.... .--........ -1 
KÜÇÜK Dl~ HABERLER 
.................................................... 
L<:ındnı., 8 a.a. - B. Eden İngiltere'ye 

BütUn cephede, topçu muharebesi ol- dönmüştür. 
muştur. 

Epir cephesinde, dUşman1n mevzileri
mize karşı mevzıt hücumları tardedilmiş· 
tir. 

5/6 teşrinisani gecesi, bir elen piyade 
ve fenol kıtaat müfrezesi, 3 teşrlnlsanide 
Epirde cephemiz önünde topçu ve tank dli· 
fi bataryalarının muva.ffakiyetll ateşi ile 
hareketten dul'dUl'ulmuş olan 9 dUşman 
tankını, cüretkArane bir hareket netice
ıılnde, tahrip etmiştir. 

Düşman hava kuvetlerl, gündüz, Kor -
tu'yu ve memleket dahilinde bazı küçük 
kasaba ve köyleri bombardıman etmiştir. 
Birkaç ölU ve yaralı vardır. Askeri tesisa
ta hiç bir zarar olmamıştır. 

Hava dafi bataryalarımız, cephe hat
tında. bir dtişman bombardıman tııyyaresi
Dl dUşllrmHşttir. 

İtalyan tayyarelerinin 
yeni bombardımanlan 

Atina, 8 a.a. - Umumt emniyet nezareti 
nin perşembe akşamı neşredilen tebliği: 

DUşmanın hava kuvetleri, bugün mem
leket dahilinde, bazı köy ve küçUk kasaba
ları, kırları ve ağılları bombardıman etmiş
tir. Haear ve telefat azdır. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 8 a..a. - Alman başkumandan· 

lığının tebliği: 

Ayr1 bir tebllğim!zle bildirmiş olduğU
muz Uzere Atlantlk denizinde faaliyette 
bulunan denizUstü harp filomuz şimal! At
lA.ntik deniz yolunda ceman 86 bin ton 
hacminde bir lnglllz ticaret ka!ileslni ta -
mamen imha etmiştir. 

Hava kuvetıer! dlinkU gUn ve gece Lon
drada cenubi ve merke:r.t İngllterede ve 
tngiliz sularında askerr ehemlyeti olan 
hede!lerl bombardıman etmiştir. 

Londrada Tlbury dokları üzerine icra 
edilen hücumlar, kUçük büyUk birçok yan
gınların çıkmasına a-ebe"blyet nrıniş ve 
yangınlar büyümüştür. 

Coventry'deki tayyare motör tabrlka
elyle l!lına! müesseseler üzerine atılan bom
balar tııfil~ar çıkarmıı ve vA.81 bir yan-

Varda "Hindistan" 8 a.a. - Hintli Ra.i
mirmal harp aleyhinde nutuk söylediği i
çin altı ay ağır hapse mahkfun edilmiştir 
Bu, Gandi itaatsizlik mücadelesini aça
hdan:beri mahkum olan üçüncil hint lidir. 

Tokyo, 8 a.a. - Bugün imparator harici
ye nazırı B. Matsuoka'yı kabul etmi§tir. 
Mülakat bir saat devam eylemiştir. 

Paris, 8 a.a. - (Havas) liseler, kollej
ler ve Paris üniversitesinin bütün yiiksek 
tedrisat fakülteleri açılmı' olup tam faa
liyet halinde bulunmaktadtrlar. Tıp fa -
kültesi gibi bazı fakültelerde, Paris'fo 
işgali tedrisatı sekteye uğratmamtıtı. 

Sof ya, 8 a.a. - D.N .B.: Bul gar maliye 
nazırı, parlamentoya kaJkaval peynirinin 
ihracının meni hakkında bir kanun projesi 
tevdi etmiştir. 

Cenevre, 8 a.a. - D.N .B.: Vıichy'de.n 
öğrenildiğine göre, Fransa ile Romanya 
arasında Fransa'y.a bir mikdar benzin ve· 
rilmesi hakkında Bükreş'te bir anlaşma ak. 
tedilmiştir. 

Londra, 8 a.a. - Dün Mersey bölgesin
de teftişte bulunan kıral ve kmıliçe Li -
verpool ve Bootley'i ziyaret etmişlerdir. 

Madrid; 8. a.a. - Harbiye nazırı general 
Varela, Kanarya adaları ile c enubi Afri
ka'daki ispa.nyol arazisinde yapmış olduğu 
teftiş seyahatından tayyare ile dün Mad
rid'c dönmüştür. 

Ku.düs, 8 a.a. - Salahiyetli kaynaklar
dan öirenildiğine ıröre, V est-Kent inıriliz 
alayı için biri arap ve diğeri yahudi olmak 
üzere iki bölük daha teşkiline karar veril
miş ve bu bölüklerden birinin teııkili 15 ey. 
lfilde ve ötekinin de 2 ilkteı;rinde ba!ila -
mıştır. 

L<:ındra, 8 a.a. - Royter ajansının res
mi Norveç mahfillerinden öğrendiiine 

göre, teıırinievel ayı içinde ceman 32.708 
ton hacminde yedi Norveç vapuru batmıı
tır. Bu vapurların batmau neticesinde 
J.4 ü norveçli olmak üıere 36 bahriyeli 
kaybolmuştur. 

Londra, 8 a.a. - !nıiltere'nin Amerika 
büyük elçisi Lord Loth ian diin Polonya 
başvekili B. Sikroıki'yi s iyaret ederek 
kendisiyle Polonya ve harp meHleleri hak
kında görüşmüıtür. 

İngiliz hava kuveflerinin 
taarruz haurhğı ilerliyor 

Londra, 8 a.a. - İngiliz hava kuvetleri
nin büyük taarruz hazırlıkları kuvetle i
le rlemektedir. Seçilen binlerce genç şu an
da şimdiye kadar görülmemiş bir vüsat 
ve müessirlikte talim görmektedir. 

Ha.va nezaretinin pilot talebe kaydı i
çin son yaptığı müracaat bütün İngiliz 

gençliği ve bilhassa 20 den daha aşağı yaş
takiler arasında mükemmel bir akis yap
mı~hr. Tayyare imalitının gittikçe hıı -
lanması dolayısiyle teknisyen, elektrikçi 
ve t elsizci gibi unsurlara ihtiyaç da arta
caktır. 

Yugoslav Harbiye Nazın General 
Nedi( in istif ası etrafında 

İtalyan mütalaası 
Belınd; 8. a.a. - S tefani ajansı bildiri

yor : 1nıriliz reım! &J.nsı, sabık harbiye 
nazın ıeneral Nediç'in Ttzifesinden uzak· 
laşnııı olmasrnrn, Yugoslavya'da derin te
sirler uyandıracağını iddia e tmektedir. 

Bir ingiJiz ajansı için bu iddia yerinde.. 
dir. Zira N ediç'in ayrılmuiyle Yugo&lav -
ya'da bulunan bütün harp t ara.ftarlariyle 
ingiliz muhipleri, en büyük isıtinatgahları
nı kaybetmiı oluyorlar. 

Hükümet. namına söz söylemeğe m ezun 
bir memur, dün Stefani ajanııma §il beya
nat ta bulunmuştur : 

" B itolia -eski Manastır- m bombardı -
manı, i.ngilizlerin tahrikatının ne derece -
le re varmı5 oldufunu gö&temıektedir. Ge
neral Nediç'i.n uzaldaıtırılması, Svetkoviç 
kabinesinde hUkümet buhranları t evlit e
den noktainazar ihtilAftarını da ortadan 
kaldırmış olacaktır. İngiltere, Yunanis-tan
da yaptığı gibi, İtalya ile Yugoslavya ara
ıımda da harp hali ihdis etmeği ümit etti 
ve belki d e hil4 üıni t etmektedir. Fakat bu 
darbeyi indirmeğe muvaffak olamadı. 'Zira 
memleketi harbe sürükliyecek adam uzak
laıtmldı ve İngiltere" bu adam ile, bir da
ha avdeti ümidi olmamak ü:ıere en iyi müt
t efiklerinden birini lı:aybetmiı oldu. ,. 

1 ngiltere lzmir' den 

40.000 ton tütün 

mübayaa edecek 
İzmir; ( H usus!) - Ege'nin bütün mm

takalarında müstahsil tütiin piyasasının a
çtlmasına intizar eylemekt edir. M ahs(llün 
yarıdan fazlası haıırlanmııtır. Kalan kıs
mı da iki hafta ıonra piyasaya arzedilecek 
vaziyete gelmiş bulunacaktır. 

Tütün piyasaıınm açılmasını bekliyen 
müstahsil, malının aatılacağtndan emindir. 
Çünkü hükiimetimiz, satışların intizam da
hilinde yapdmutnı t eminen şimdiden her 
t ürlü tedbirleri almak üzer edir. Ticaret 
V ekiJeti, son hafta içinde bilhassa bu işle 
meşgul bulunmaktadır. 

Amerikalı kumpanyaların !ftiloayaa ede
cekleri otiitün mikdan lakkında yaptığımız 
tetkiklerde miisbet ve ikna edici bir cevap 
alamamıı bulunuyoruz. Her sene olduğu 
gibi, bu yıl da Amerikalı firmaların miiba
yaa edecekleri mikdarr gizlemiı bulunma
ları, gayet t abiidir. Çiinkü bu k endileri i
çin t icart bir r ekabet mevzuudur. 
Aldığımız mevsuk ma16m.ata göre, ingi

llı t icaret korporuyonu, bu sene tütünle
rimizin pek büyük bir kıımma talipt ir. 
İngilizlerin Tiirkiye tütün rekolt esinden 
takriben 40 bin ton tütün aatın alacakları 

bildirilmekt edir. 
İngilizler, geçen sene satın aldıkları türk 

tütünlerini pek beğenmişlerdir. Bu itibarla 
bu &ene daha geniş mikyaata mübayaa~a 
girişmeleri pyet tabiidir. 
Diğer bazı memleketlere de tütün satı

labilmesini teminen hükümetimizin t edbir
le re t eveasiil et titi anlaşılmııtır. Bilhassa 
ıimal memleketlerine mühim mikdarda tü
tün satılacağı ilmit edilmektedir. Tüt ün 
piyasasınm ne siinll a~ılacağını Tkaret 
V cklleti kararlastıracaktır. 

Bu telgraflara göre mezkilr anlaşma, 

müstacel hallerde derhal loararlar veril -
mesini temin edecek şekilde derpiş edil -
miştir. Anlaşma hakkında tafsilat veril -
memekte, yükısek memurlar bu hususta 
her türlü beyanattan imtina etmektedir -
ler. Bununla beraber şurası biliniyor ki, 
anlaşma Singapur üssünün Amerika kuvet
leri tarafından kullanılmasını derpiş eyle
mektedir. 

Zayi - Ankara beldiyeslnden aldığım 
1027 bisiklet numarasını kaybettim. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hükmU yoktur. 
Hidayet Çender 4463 

ViLAYETLER 
/ 

Sade yağı alınacak 
KUtahya J. Okul Tabur K. lığından: 
Alınacak erzakın mikdan, azı 6000 ki

lo çoğu 7000 kilo. Erzakın beher kilosu
nun muhammen fiyatı 145 kuru§. % 7,5 
muvakkat teminat 652 lira 50 kuruıı. Tu -
tan 8700 lira. İhalenın tarihi 28.11.940 sa
ati 11, günü perııembe, erzakln cinsi sıı.de
yag-ı (kaplı zar!). 

1 - Okul eratının 941 ağustos sonuna 
kadar on aylık sadeyağı ihtiyacı yukarıda 
yazılı gUn ve saatte ihalesi yapılmak ü -
zere kapalı zarfla eksiltmeye konmu11tur. 

2 - İsteklilerin teklif mektuplarını te -
mlnat akçe veya mektuplarlyle 940 yılına 
alt ticaret odası vesikası ve (2490) sayılı 
kanunda. yazılı sair vesalkle birlikte gös
terilen saatten bir saat evel J. okul bina
sında mUte§ekkll komisyona vermeleri. 

3 - Şartnameler okul Tb. K. lığında 
görilleblllr. 17297 

Türbe tamir ettirilecek 
Bursa Maarif MüdUrltiğUnden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Bursa Çe -
lebl Mehmet türbesinin esaslı tamiri olup 
keııi! bedeli 16659 Ura 74 kuruştur. 

2 - Ekslltme 26 teşrinisani 1940 salı 
gUnU saat 16 da Bursa maarif müdtirlUğti 
eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf 
usullyle yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait keşif hUlAsası Bayındır
lık Genel ve Maarif Vekilliği hususi ııart
namelerl, mukavele projesi maarif müdUr
lUğtlnde görilleblllr. 

' - Eksiltmeye gireceklerin yüksek 
mühendis veya mimar olmaları aynı za
manda tarihi eski bir eseri tamir etmiş 
bulunmaları ve 1250 lira muvakkat temi
nat vermeleri, 3.Uncü maddede yazılı ev -
rakı kabul ve ihzar etmeleri, bu inşaatı 
yapabileceklerine dair nafıa mUdürlüğii

nün ehliyet vesikası ile Maarif Vekilliği 

veya evkaf umum mUdUrlliğU.nden husust 
ııartıarın istediği vesikayı haiz bulunma -
ları; (bu vesika ihale gUnU.nden evel Bur 
sa vilA.yetıne müracaat edilerek nafıa mu. 
dtirlUğünden ve Maarif Vekilliği müzeler 
dairesiyle evkaf umum mUdürlUğU.nden a
lınacaktır.) 

Ticaret odasına kayıtlı olduğuna da!r 
1940 yılı veıılka.ııı ile birlikte teklif mek
tuplarını 2490 sayılı kanun hükümleri da
hilinde hazırlayıp 26 teşrinisani 1940 salı 
gUnü sa.at 16 da komisyon reisliğine mak
buz mukabilinde vermeleri ilAn olunur. 

(Postada vuku bulacak gecikme kabul 
edilmez.) (7291) 17309 

Cezaevi inşa ettirilecek 
Konya C. MUddelumum!lfğinden : 
1 - Konya'da yeniden inşa olunacak ce

zaevinin keşif bedeli (53432) lira (90) ku
rul} olup kapalı zarf usullyle eksiltmeye 
konulmuıı ve eksiltmenin 940 yılı iklncl
teıırin ayının 25 inci pazartesi gUnü saat 
15 de MüddeiumumUik dalresinde komis
yon tarafından yapılacağı. 

2 - Artırma, eksiltme ve ihale kanunu
nun ikinci maddesinde yazılı vasıf ve şart
ları haiz olanların eksiltmeye iştlrAk ede
bilecekleri. 

3 - Eksiltmeye iııtlrAk edeceklerin ek-
111ltmenin yapılması takarrUr eden saatten 
bir saat evel teklif mektuplannı makbuz 
mukabilinde komisyon relstığ'tne vermele· 
rl. 

( - İsteklilerin elli bin liraya kadar 
yüzde yedl buçuk ve yukarısı için yüzde 
beJ hesabiyle muvakkat teminat olmak ü
zere kaıı.unun 16 ncı mıı.ddeııinln A, .!?, c. 

fıkralarında gösterilen makbuz veya temi
nat mektubu, tahvil glbl oeylerle ehliyet 
vesikalarını zarf içinde olarak tevdi etme
leri. 

5 - Eksiltmeye !ştir4.k edeceklerin pro
je, keşif hullsa cetveli, tafsUA.tı keşfiye, 
silsile! fiyat, fenn! ve husust 3artnameler
le mukavelenin esasına alt projeyi görmek 
için tatilden maada. günlerde MUddeiumu
mtlik dairesine müracaatla tetkik edebile
celderi UAn olunur. (7457) 17418 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Motör ve Boseh yedekleri 
alınacak 

D. Demiryolları Satınalma Ko : 
Muhammen bedeli 1540 Jira olan 3 kal'!m 

Büssing Nağ kamyonları motör ve Bosch 
yedekleri 20/ 11/ 940 çarşamba günü saat ıs 
te açık eksiltme usulü ile Ankarada İdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenierin ııs,s liralık 

muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları himilen ayni gün eksiltme sntı
na kadar komisyon.da ispau vücut ı:tmele::i 
lazımdır. 

Şartname Ankarada Malzeme dairesin:le, 
Haydarpaşada Tesellüm ve sevk Şefliğin.de 
İzmirde İzmir mağazasında göriilebilir. 

(7?49) 17306 

RADYO 
TtJRKlYE 

(Radyo Difüzyon Post.alan 
TÜRKİYE 

Radyosu 
- Dalga Uzunluğu -

1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 
31.7 m. 9465 K~.! 20 Kw. 1 

l!U7 m. 1519S Kes./ 2Q Kw 'l 
CUMARTESİ : 9. 11. 

8.00 Program ve meınlekd saat 
8.03 Müzik : Hafif program (P 
8.lS Ajans haberleri, 
8.30 Müzik programının devamı 
8.50/9.00 Ev kadını - Yemek list 

13.30 Program ve memleket saat 
13.33 Müzik : Sa.z taks.iınleri ve 

havaları (Pl.), 
13.50 Ajans haberleri, 
14.05 Müzik : Köy ıtiiııküleri ( 
14.20 Müzik : Riyaseticiimtıur 

ıs.oo 

(Şef : İhsan Künçer ), 
1- Borel Clerc : Mar,, 
2- Fletcher : Maskeli ha 
Kapris), 
3- E. (habrier : Bourre 
ıaskue, 

4-- Fletcher : En.iermezzo 
5- Leon Cavallo : Maia. 
Ankara Sonbahar at yarışl 

Bosch yedekleri a lrnacak minleri. 
D. Demiryolları Satınalma Ko : lS.10/ 15.30 Müzik : Hafif sololar 
Muhammen bedeli (3086,88) lira olan 2 18.00 Program ve memleket saat 

kalem Bosch yedekleri 20/ 1111940 çatşam- 18.03 Müzik : Radyo cu orkestr 
ba günü saat lS.30 da açık eksiltme usulü rahim Özgür idaresinde ), 
ile Ankarada İdare binasmda satın alına - 18.4-0 Müzik : Sahil oyun havai 
taktır. Muhtelif türküler, 

Bu işe girmek istiyenlerin (2"31,52) lira- 19.00 Konuşma ( günün meselele 
lık muvakkat teminat ile kanunun tayin et· 19.15 Müzik : Seçilmiş saz eserl 
tiği vesikaları hamilen ayni gün eksiltme 19.30 Memleket saat ayan ve Aj 
saatrna kadar komisyonda ispatı vücut et- berleri, 
meleri lazımdır. 19.45 Müzik : Fasıl heyeti, 
Şartname Ankarada malzeme dairesinde. Z0.15 RADYOSU GAZETESİ, 

Haydarpaşada Tesellüm ve sevk Şefliğin- 20.45 Müzik : Beraber ve tek §a 
de, lzmirde İzmir mağazasında görülebilir. 21.15 Konuşma : ( Bibliyoıra.fya 

(7276) 17308 21.30 Müzik : Radyo salon ork 

Oksijen satın alınacak 
D. Demiryolları Satın Alma Komisyo-

nundan: 
Muhammen bedeli 7500 yedi bin beş 

yüz Ura olan 15000 metre mlkAbı oksijen 
21. 11. 940 perşembe günü 11aat 15 te kapa
lı zart usuliyle Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek l11tıyenlerln 562,50 beş 
yUz altmış iki lira elli kuruşluk muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesika · 
ları ve tekliflerini aynı gün saat H e ka

(Violonist Necip Aşkın idarı 
1- Beethoven : Sonat No. 
22 den meşhur Mönüe, 
2- Gebhardt : Maskarad ( 
Valsi ), 
4-- Nack : Romantik Uver 
S- Delibes : Memba (Suit) 
6- Micheli : İspanyol se 

22.30 Memleket saat ayarı, Ajana 
leri; Ziraat, Esham • Tahvil 
biyo • Nukut Borsast (Hab 

22.50 Konuşma : ( Ecnebi dillerd 
nız kısa dalga postasiyle ), 
Müzik : Cazbant (Pl.). ( S 

dar komisyon reisliğine vermeleri lAzım· 22.50 
dır. 

Şartnameler paraaız olarak Ankara.da 
malzeme dairesinden, Haydarp8.§ada te
sellüm ve sevk l}efiiğinden dağıtılacaktır. 

(7293) 17310 

Ahpp duba tamir ettirilecek 
D. D. Yolları: 
İdaremiz Haydarpaşa liman t eraane -

sinde kızağa çekilmif vaziyette bulunan 
ve 22.S metre uzunluğunda 8.70 metre ge
nlsliğinde ve biri 2.75 diğeri 2.55 metre 
yüksekliğinde bir çift ahşap dubanm ta -
miratı ve 90 günde Devlet de:ıniryolları i
daresine teslimi kapalı zarf u.suliyle mü -
nakasaya konmuştur. Muhammen tamirat 
bedeli ıs bin lira.dır. 

Eksiltme Haydarpaşa pr binası dahi
linde birinci itletme komisyonu tarafın

dan 20/ 11/ 940 tarihine. milfıadif çarşamba 
günü saat 11 de icra edilecektir. Bu gibi 
deniz vesaitini evelce hüsnü suret le yap
tıklarına dair bir ehliyet vesikası ile bir
likte teklif mcktuplarmı maıruien aynı 
gün saat 10 a kadar .komisyon reisliğine 

vermeleri Utzımdır. Posta ile gönderile -
cek teklifler için postada vaki olabilecek 
teahhurlar kabul edilmez. 

Muvakkat teminat 1125 liradır. Fenni 
ve eksiltme ıartnameleriyle mukavelena -
me esasları idaremizin Haydarpaşa, An -
kara, İzmir işletme müdürlüklerinden üc
retsiz olarak verilir. (10403 - 7312) 17315 

Nazan dikkate 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun

dan: 
On beş tonluk alelumum vagonların to

najı 25.10.1940 tarihinden itibaren on altı 
tona fblAf edllmlştlr. 

Fazla maltunat alınmak üzere lstas -
yonlara müracaat olunması. (7508) 17502 

Bal84t münakaıası 
D. D. Yolları Satm Alma Ko. dan 

.ıo a kadar yalnız uzun dalga 
23.25/ .23.30 Yarınki program ve Ka 

Muaddel ve 

TÜRK CEZA KANO 
ve 

Meriyet kanun 
Temyiz mahkemesinin içti 

lariyle Adliye Vekaletinin 
mimlerini, mütalealarını ve f 
dah bir çok notları muhtevi 
mak üzere 2 nci defa olarak 
sılmıştır. 
A nkara C. MUddel Umumi Mua 

KEMAL BORA 
tarafından ihtimamla hazırı 
'Ve hukukçular için çok m 
olan bu eser Ankarada: AK 
T ARIK EDİP - HA ŞET İs 
bulda: Üniversite kitapevleri 
de satılmaktadır. Fiyatı 2 li 
dır. 

LUS SİNEMASI 

MÜNÜR NURETT 
TEK KONSER 

Vermek için geliyor. B ilet 
şimdiden sinema kiıesindc 
tılmaktadır. 

... ÖLÜME KARŞI SAVA$ --- "Doktor Robert Koch'un -Miktar, muhammen bedel ve muvakkat : hayatı, 

: Son senelerin en büyük film 
: rikası olan bu film 1939 sene 
E de 1talyada yapılan beynelmi 
- filimcilik haftasında birinci 

teminatları aşağıda yazılı 3 ocaktan çıka-
rılacak balastlar hizalarında gösterilen gün 
ve satlerde ihaleleri yapılmak üzere ka -
pah zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş -
tur. Ek9iltme Ankara istasyonunda ikincı 
işletme müdürlüğü binasında toplanacak 
komisyonca yapılacaktır. Bu işe girmek 
istiyenlerin muvakkat teminat makbuzu ve. 
ya idarenin kabul ettiii formüle mutabık 
banka mektupları ile kanun ve ııartname -
nin tayin ettiği vesaiki ve t ekliflerini ve 
eksiltme saatinden bir saat evetine kadar 
komisyona makbuz mukabilinde vermele-
ri lizımdu. Şartname ve mukavele proje
leri Ankara'da ikinci iı;letme komisyonu 
ile Kayseri, Yerköy ve Zonguldak istas -
yonlarından parasız verilmektedir, (7438) 
Sıra No.: 1, ocaim bulunduiu yer ve ki
lometresi: Ankara - Kayseri hat•ı Kim. 
102 - 110, Mahmutlar, Balıııe}"'iı is•a91onu, 
balast mikdarı 3000 M3, beher M3 ın mu
hammen bedeli 130 kuru,, muvakkıı.t te -
minatt 292,50 lira, ihale gü'l ve saati 
25/11/940 pazartesi saat ıs, 

Sıra No. 2, ocağın bulunduğu yer ve 
kilometresi: Ankara - Kayseri hattı Klııı. 

204 - 208, Yerköy istasyonu, balast mik -
darı 2000 M3, beher M3 ın muhammen be
deli 150 kuruı1, muvakkat teminatı 225,50 
lira, ihale gün ve saati: 25/ 11/ 940 pazar -
tesi saat 1S,30, 

Sıra No. 3, ocağın bulunduğu yer ve ki
lometresi: f rmak - Zonguldak hattı Klm. 
318-320 Bahkısık istasyonu, balast mikda
rı 3500 M3, beher M3 m muhammen be -
deli 170 kurıış, muvakkat teminatı 446,25 
lira ihale gün ve aaatl ıS/11/940 pazart esi 
saat 15,45 de. 17497. 

-

_ kafatı kazanmı~tır. -: Baş rolde: Emil Jannings -
"'

1 Yakında Ulus sineması , BUGON-llİ 

ULUS Sinemasınd 
Mevsimin en yiikaek fransı 

filmi 

Haki katı 
arıyan adam 

Derin b ir atk, gizli bir ıshra 
son s u z bir hicran kaynağı ol 
bu süper film, hakiki bir ömr' 

romanıdır. 

ARTİSTLER : 

AlMU - Jacqueline Delu 
Yvette Lebon 

Aynca: SWING DANSLAR 
Seanslar: 14,30 • 16,30 • 18,30 

ve 21 de 
Gece numaralarınızı hemen 

kapatınız 
Telefon: 62! 

-~-- - - - --



". ıı. 1940 

Anbra LY. Amlrlili Sa. Al. 
ko. na ı&nderilen hariç aıkert 

KITAAT iLANLARI 

Arpa alınacak 
llaniu Aa. SL Al. Ko. Rı. den : 

1 - U / 11 I 1940 Ç&J'11mba rf1al1 
aaıt 10 da 432000 kilo arpa unu kapalı 
ıırt ıısulll ile aatın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 32400 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 2430 liradır. 
4 - bttkllleria IU'tllamnlnl ıörm .. 

l?ere herı«n ve eksiltmeyi açma aaatindea 
en as bir sut evellne kadar teklif mek • 
tuplıriyle blrlikM llaniu Sa. AL Ko. na 
llııiracaatlan. (7191) 17190 

5 - htekWerla tfoaret .,,,aeeda k.QIU& 
olduklarına cla1r vellb ,eetaaeJı: aeclN
rtyettadecllrl•. 

e - Jl:kllltmeye fftlrlk edeoülertn • 
n~ •ellkalll'l)'le teminat " telrllf mek· 
tuplanm ihale aaatfııden bir l&&l evel Ko. 
ıaa •ermeleri. (TMT> 11111 

Sabun alınacak 
Erzurum Sa. AL Ko. RL den : 
1 - 72000 kilo ıabun 4/11/940 sfinll ek

ıiltmeye konulmuı iae de istekli çllkmadı
iından tekrar puarlıia lronalmuttur. 

2 - İlk pasarlıtı 15/11/940 cuma ıtl
nü saat 16 da Ernrum Sa. Al. Ko. da 7&· 
pılacaktır. 

· 3 - Toplu tutan 36000 Ura ilk temi
natı 2700 liradır. 

Kanı ot alınacak 4 - SabunUll ...af Ye .. rtıan Ko. da 
mevcuttur. 

llanıaa A8. SL Al. Ko. Ra. den: 5 - İıteklilerill mua11ea li1n Ye ... ~ 
1 - ıt.11.NO l&1ı ,onu aat 10 te 

1080ooo kilo kuru ot bpalı urı uauıtl ile te Ko. da bulunmaları. (7548) 17520 

latuı alınacaktır. il' -- 1 k 
ı - llullammea hdell &NOO lll'adır. ~ • meca 
a - Munkkat teminatı 44Sl5 Uradır. Tophane Sa. AL B:o. RL den ı 
4 _ hteldllerlll p.rtnamMIDI ,ch'mek 230 - 225 :ıt 17 -90 ebadında 5000 adet 

.... ._. ,oa ve .USltme)'f aema ıaattıı- keçe alınacaktır. Paurlılda ebiltmesl 
4- 1* IU& nellnek&dar teklif mektup!~ 12/11/940 aah ılinll saat 15 de Tophane'
l'Qu ve kamml vulk&larlyle birlikte lıla. de İıt. LY. A. Sa. AL komiıJODanda ,. • 
idi& Sa. AL Ko. na mUracaaUan. pılacaktır. 

(nt2> lnOl Tahmin bedeli 21250 Ura lllı: teminatı 
1593 lir• 75 kanaıtur. Şartname ve nllmu-

Kanı fuulya almecak n•i komisyonda söriiHir. İsteklilerin bel-
Jıbala AL 8L AL Ko. Ra. den: li aaatte Ko. Dl ıelmeleri. (7553) 17521 

1 - 1u1.940 ç&r1amba gUnU aut H te Semer iskeleti alınacak 
IOOooo ldlo kuru fUUl7e kapalı arı uu-
ltt Ut alınacaktır. İıtınbul LY. A. 8L Al. Ko. RL den : 

2 - Kub&mmen bedeli ıMOOO liradır. 3500 adet tevhit eemerl iskeleti alma-
1 - Muvakkat teminatı 10120 liradır. caktır. Pasarhkla ebittmeai 12/l 1/940 M• 

4 - tlteklllertn p.rtııamellnl germek lı liinl uat 14.IO da Topbane'de İtt. L•. 
tlaen her p ve ek8lltmeyt açma aaatlD- A Sa. Al. Ko. da 11pılacaktır. Tahmin be-
4en • u lü 1&&t neline kadar tellllt deli 11375 Ura Ulr temlaau U71 lira 12 
bltlltuplanm " lwnml ... ıkal~e bir- lnanattur. 
ltkte KafU Sa. AL Ko. na mUracaatlu'L Nllmun•i Ko. da stirWlr. İateldilerin 

(7191) ınu belli sin ve aaaue JCo. na ıelmelerl. 
(7554) 17521a 

Sıiıreti ahnacak 
Revir binası ya..._lacak Bola11r la. Al. Ko. RL den : ~· • 

1 - 211 &on ııtır eti kapalı urfla eksil~ l:aldfehlr Sa. AL Ko. Ra. da: 
.. .,.e lı:oamqtur. Elıkltehlr sarntaonuııda bir mu ...... -

1 - TahıDhı bedeli 86400 Hra ilk temi - de revfr binan IDf&ll kapalı sarf uuHl Ue 
ıaatı 5570 liradır. ekllltmeye konm111tur. Kapalı Art UIUIO 

S - EkıiltmHI 18/11/940 puarteai si· ile ekllltmell 26.11.040 lalı sQDO 1&&t 18 
1111 aaat ıs de Gelibolu'da Bola11r Al. Sa. ICalı:lıeblr mıntaka Ba. Al. Ko. da 7&pıla -
Al. Ko. da yapılacatı. caktır. Kqlf, proje, hUIUll ve eklfltme 

4 - Teklif m.ıstuplai'ı beW siia ve 11- tarlnameaf lı:omflyonda s3rilleblltr. K..U 
atta bir uat _.el Ko. baılcanlıiına Yeril- bedeli 18238 Ura 59 kunıetur. 
ıtılı •87& poıta ne cönderilmiı baluaacalıı- ilk teminatı 1388 liradır. t.teldller a. 
tar. nunda ve prtnamede )'Ullı vel&lk ve te-

l - fartaame her aUn Ko. da sörillllr. mlnat makbuzlarl)'le belll sQDde aat 15 e 
(7134) 17319 kadar tekllt mektuplarım Ko. Ra. ne ver-

mfı bulunacaklardır. (11SG9) 1'1523 
Sıiu'eti eatm alınacak 

z.a iL AL Ko. Ra. den: İDfUl yaptmlacak 
ı - oumaon fhtlyam olan 120000 kilo Eıkiteblr Sa. AL Ko. Rı. dm : 

..,_ eti al•DN'Ütlr. Balıtıehir pmillODmıda bir ma.a..e • 
1 - ~· ı.Jlm IU'ta ~ de 7&Pllacalr tedriaa.t binan iquı kapalı 

de 1Ulhdır. Her s0n kOmfayonda sOrill.. nrf amfi ile eksiltmeye lromnD1tu. JC .. 
'btltr. pah sarf ulll ile eDlltm•I 15/11/940 

ULUS 

Muhtelif erzak sabn ahnacak 
Çanakkale Sa. AL Ko. Ra. den: 
1 - tlael7al lota IPllda elDI, Ddkdar ve ilin gUıılerl yazılı olan dört kalem 

....mn puarllk uuıtı Ue atan &luıacaktır. 
J - llUhammeD 'bedelf blWUlda sOeterllmlttlr· 

1 - İhalem 11.11.040 pazarteal sQııU Çanakkale A8. SL Al. Ko. da yapılacaktır. 
4 - Talfplerlll ihaleden bir aaat evet teJDIDlt alı:çelerl ve kaııUlll vealkalarlyle 

Sa. AL Ko. na mUr&caatlan. ( 78'6) 1 '1331 
Cfnlf Klkdan Muhammen Muvaldcat Saat 

kllo Lr. Kr. Lr. Kr. 
Sabun 
Jfohut 
~ 
it. tuuı,.e 

IOOOO 1uoo oo ıno oo 
48000 8180 00 1224 00 
12000 '1800 00 11 TO 00 
'12000 30180 00 3024 00 

9,30 
10 
10,80 
11 

Muhtelif erzak ah nacak 
Edime SL Al. Ko. RL den : 
Aıalıda 1asılı 1n1ddeler pazarlıkla alınacaktır. İhaleleri Edlme'de eski mli

ılriyet dairesinde Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Enaf ve prtnameleri Ko. da ıö
rülebilir. İateklilerin aözü ceçen cün ve aaatte Ko. da bulunmaları. (7393) 17374 
Cinai llilrdan 11. Tutan Teminatı İhale liail ve M&ti 
Kura fual7& 218 ton 60480 9072 13/11/940 10,30 
Ko111D eti 35625 kilo 20694 3104 13/11/940 ıı 
Kakamı 72 toa 21600 3240 13/11/940 11,30 

Patates, saman ve kuru ot 
Nitele 8a. Al. Ko. Ra. den: 

Klkdan Muhammen Teminatı 
fiyatı Lira 

Patatea 80000 4800 380 
Baman 1830000 33250 2492 
Kuru ot 1220000 81000 '575 

!hainin .. lıll İhale yeri 

ah nacak 
İhale gUnO 

15.11.940 
18.11.940 
19.11.940 

açık ekllltme Nttde A8. BL Al. Ko. bt11&11 
1 - hteldller pıtuıne,.S her silD komisyonda gGrebHtrler. 

Saati 

16 
16 
18 

ı - Tallplerlll ilk tamlnatlari;rle birlikte belH gtlD ve saatte komisyona mtıra 
caaUan. (71H) 1TST5 

Un ah nacak 
Urfa Sa. Al. Ko. ıt.. den : 

Jııfikdan Muhammen Muvakkat teminat 
Clnıf Kilo bedeli Lr. Kr. Tarih ve saatı 
Urfa unu 275000 32312 50 2423 44 26/11/940 10 
Siverek unu 121000 14217 50 1066 31 26/11/940 11 

1 - Yukarda milrdar ve muhammen bedelleriyle muvakkat teminat ve tutar
lan 7&Slh mılar kapalı aarna ebiltme~e koııalmuttur. 

2 - Şartnameleri her ıi1n Urfa, Aalıcara, btanbul AL Sa. Al. Ko. larmda ~ -
rillebilir. 

S - Kblltme 26/11/940 aab lilnil Urfa Sa. Al. Ko. da yapdacatından tstnll -
lerin hizalarmda söaterilen uatlerden bir aaat evetine kadar zarflarını Ko. na ı&ı-
dermeleri veya ıetirmeleri. (7561) 17525 

Matbaacı lan 
Aalrara VaHHltnden ı 
1050 cilt maç bileti butınlacatmdan 

.. rtnamt " nlmuaeailli ber sila atadJWD 
mlidllrlliillnde ~rebllirler. Taliplerin 
14/UIMO panrteal ıtlnl ... t 15 de Ti -
llfet daimi enctlmenlne mtlracaatlan. 

(75S4) 17513 

Bir memur almacak 
tktıaat Velrlletinden : 
Vekllet aanıyi tetkik heyeti kadronn· 

da mtlnhal buluma (26) Ura ull maqh 
doıya memurluiuna uaulll daireılnde me
mar taJİ' olunacaktır. 

Mllracaatlarm 7&ZJ ile veya dotnadan 
doiru:ra 10/11/940 tarihine kadar sanayi 
tetkik be:retl reiıllilne 11pılmaaı tbım -

a - T.ı.mln 1lecWI lllOO llndır. panrt .. i dal •at 11 da Bllılıelllr ....... -------------- dır. (7134) 17124 

OKULLAR • - llDUtme Jıapalı urtıa lll.1!:9'0 taka iL Al. Ko. da 11pıtacatrtır. Jtetlf 
lalı sQDO aat 14,30 da garnJzon blnumd& projesi hlJIUd •• ebtltme 11rtnaaı..ı Xo. _____________ .._. iki lrihentlie al.wak 

naıtıuaktır. ~lldt·~·--~.üWı·_ ... y,.w ~ ini ....... : - ~·.il ......,, 
8 ~ Telcllf .mektupları 18.11.INO ıGntl Hler belli ıtln •• .. tte ....... "" ........ m117o1nmd&n: edilmek bere bir mem•cat mlbeadill •e 

IUt U e bıdar lıomflyona verflmll oı.. mede 79nb .... nr " temlut makbula • Okul taıebell lçtn açııı ekatltme tte 110- bir makiae milhendiai alınacaktır. Ocret 
ealdlr. nnı hnl teklif melrtaplanm ant 15 • ka· l15 metre paltoluk kumq alınacaktır. Ek· miktarı berem• söre tnblt edilecek olup 

T - IDJrltltmt11 gireceklerin teklif dar Ko. batftııhtına •trmlı bulunacalrlar· ailtme 25.11.940 puarteal uat 15 te An- udro lmktnlan 300 Ura7& kadardır. 
.. lıtaplmflt belli gQnde komlayoaa mU- dır. (75a0) 17124 kara mektepler muhaaebectlllt blnalında Taliplerin doinıdan dolnı7& ve7a ,.... 

A. LEVAZIM AMtRLtct 

Toz ..... l&tm al-cak 
&mıra Lv. A. Sa. AL Xo. dan : 
Beher kiloauııa tahmin edilen fl7&tl Si 

kurae olan 30 ton tos ıeker paarlılrl& ... 
tın alınacaktır. Puarhtı 14/11/940 per • 
ıembe ıllnil uat l 1 dedir. Kati ttmlnatı 
1710 lira olup prtnameai Ko. da ıantıllr. 
Taliplerin manen nkitte Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Xo. da balunmalan. (7166) 17149 

Karfiçe çiYiai almacalc 
.Ankara Levazım Amlrlltl Satın Alma 

Ko.: 
aoo kilo karfiçe çivtıl puarhkla aatm 

alııaaoaktır. 

Pazarhjt 13. 11. 940 ç&r1amba &'ODU ~ 
at 11 dedir. 

Taliplerin % 14 temlD&tlarb'le birlikte 
muayyen vakitte Ankara Lv. A. Sa. Al. 
Ko. da bulunmalan. (7'88) 17'21 

Köhne kundura aablacak 
Ankara Levazım Amirllli Satın Alma 

Ko.: 
1000 çift köhne kundura aatılılı:tır. 
Puarlıt'I 12. 11. 940 aalı gtlnU aat 11 

dedir. 
Taliplerin ytlzde 15 temlnaUartyle bir

likte Ankara Lv. A. SL Al. Ko. da bulun-
maları. (7489> 17U9 

Me,e kömürü alınacak 
Ankara Levazım Amirlltt Batın Alma 

Ko.: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 8 

kunıe olan 20 ton meıe kömQrO ~:ır ek
ıılltmeye konmuttur. 

1Cksiltm'91 22. 11. 940 cuma stıntı 11&t 
ıo dadır 

İlk teminatı 90 lira olup naat Ye prt.. 
nam"at Ko da sörUlOr. 

Taltpl~rtn muayyen vakitte Aü&l'& L•. 
A. 8a. Al Ko. da bulunmalan. 

(1411) 17'11 

'MMNlan. ('1188) ı7aoı al ak yapılacaktır. Muhammen tıyat behr met- a ile 10. 11. 940 tarihine kadar IUIJİ 
Bulsur mec ,. tçtn 10 Hradır. tııı temtnat 88 lira 20 teddlı bQetl rei•liiine mfiracaatta bıalan· M h f 

Konya Sa. AL Ko. Ra. den 1 kuruftur. Kumq nUmUDell ve prtname malan ve mllracaatlanııa kıu terclmei- u telif me nıtat almacaık Kanı ot alınacak 
Tospt AL Sa. AL Ko. Ra. den: 
lllılllltmeDID olnll: kapalı sarf, ıı. te

llllıaatı: 1630 lira, M. bedeli: 2MOO Jfra, 
llDI ...skd&n: it. ot 8'0000 kilo, ihale 
illa" ...U: I0.11.9'0 puartul 15, mara. 
... t ,..ı: A& pstno Sa. Al. Ko. bat-
baıilL 

1 -~ Olleda ıonra Ko. ela 
IOrQltlr. 

1 - '1'ellplerlD lll&le ııa&tlndea bir ll&&t 
IDce UDwd vell'kaları .. teklif ~ 
t.rlyle Ko. DA mQn.ca&Uan. (TUT) 

17188 

l:lldlilldr la. AL Ko. Ra.: 
E-lrlrldr sumscm mO.aıe•tıma blrlD

.. bir ......... cı.posu puarlıkla yaptırı
llaütar. 
PUM'blı 11. 11. N0 paartell sQDU 1&&t 

lt da Mllehfr mmtaıca Sa. AL Ko. da ya
Dılacalrtır. Kettf, femd n ekltltme prtaa. 
laell sırojel• Ko. da sörWebUir. Kqlt be
Gell 3181f lira '2 kurufttır. tık teminatı 
1821 Ura 80 lı:urultur. lateklllertn kanunt 
"9lb ft malrbuslarlylı be111 s0n ft -.. 
&tte lı:omllyonda bul!' bulunmaları. 

('1381) 11'16 

Unalmacak 
QM•»ale Sa. AL Ko. Ra. den: 
ı - tlOO ton un 18.11.940 cumartMI ıtl· 

atı ...ı 11,ao da puarlıkla satm aluıaoak
b!-. 

2 - UJmn beher ldlOIU 19 kUrUflU 
teocJO Ura olup kaU teminatı nooo 11.ndıl'. 

Taliplerin meskOr gUn ve aatte c;.. 
-..CWe ... AL Ko. aa mUracaatlan. 

(7546) 11511 

Nal alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Ra. den : 
ı - 10 111 20000 ceJim nal 14/111940 

llnti aut 11,30 da pazarlıkla aatın alına -
C&ktır. 

1 - Clbetl aıkeriyeala llltlJUI lcta her ,un mektepte ı&rilleblltr. (1511) b&Uerbal de lllıtirmtleri lbımdır. Ankara Lnuun Amlrllll latan Alin& 
280 ton balpr paurhk •retiyle utın .. l'm04 (7147) 17UI Ko. : 
ıınacaıktıt. Atalıda oın1 ve 111Urtarlan 1Ullı ıo lla-

2 - BY11f ve bum! .. rtlan Anlrara, -------------- lem meftufat puarlıkla •bil •hMC4tır. 
İstanbul, L'V. Amirlikleri Sa. Al. Xo. Ü.- ----,-AK--0-~-.-,-,-.E-R____ ADLiYE VEKALETi at;~-::. H. lL HO l*ltmbe stbatı ... 
dır. lsteklileri bu lromil)'oalarda olı:Q& • _. _____________ --------------
bilirler. El T&liplerba muan- Y&Jdtı. " 10 t.t-

3 - Bu mikdar bulpr clefa\eD vepbıat Allılmder taleWere ektrik mmıunı alınacak naUar17le blrllkte .bilar& LY. >.. Sa. AL 
:rüer tondu qaiJ olmamak IHc'e talip. ADlr&ra DU. Tarla ve ColnfJI P*llt.. Adliye Veklletlnden: Ko. da buJmmalan. 

110 lira OcreUI bilumum elektrflr: ve e - Adet Clnll 
BQuılar için mendil lerine ihale eclilectlrtir. li Debnlıjuulaa 1 lektrtkle lfllyen maJdneler ve uauısrıer-

4 - Puarlıiı 12/11/940 dal MM 10 Pftllt.,. ayıtlı bitin talebmia den anlar •e bulllan t&mlr •• lfletmtye 
280 

da Koava L•. A. la. Al. Ko. da 7&Pllac&k- lO/JU/MO puar IÜDÜ aabalıle:rin nat UO ehliyetli bir elketrfk memuru aluıaeaktır. 
tır. da f&lı:tilteclt basar bıaluıımalan lbımdır. Talip olanların memurin Jranımumm 

5 Hamam tul IU'l llUMleaden 

5 - Paarlılmda 80Drl ttbmar ede • (7511) 17IOS 
-•-- --------------· ıs. lnct lll&ddeaf~deld enaf ve fe?&IU hal• cek fiyat üzerinden % 15 teminat ..... • olduJılanm mObeyytn ... nraıart:vıe blrllk-

caktır. (7561) 175H te lltenllen itleri J&pacaldarını te1blt e -P., T. ••Telefon Umum Mel. Arpa almacak den vellkaları h&mllen veWet levazım ve 

K Sa AL K R ~ F ..1---.:... daire mtldUrlotUDe mOraca&tlan. (11111) Oft7& • O. L geD : incan wuiııi aJıwak 
l - Ciheti asker'7enla llati7&c• lçln .. 1'7530 

500 ton arpa paarlılı auretirl• Mtln alı- P. T. T. "'1111111l llldtlrlQtlnden : 
nacaktır. 1) lclare llatl7 .. lsm otu bla taae iki 
ı- Enaf ve bmul &1rtlan Aakara, ı .. numaralı 4"e boJDU fincan demiri ka~ M. M. V. Haft Milat9f&1'bfl 

tanbal, Kon7& leYUPD amirlikleri Sa. AL lı Arf1a .uiltmqe sılranlmııtır. • 
Ko. da menuttv. lneklller 1Ma koml•ıo•- Z) llubammen bedel (l5000), muvakkat Otomobil IUlıilderi almaca 
tarda oku7&blllrler. teminat (1l2S) lira olup ebiltmeai, il. M. Velrlteti HaYa latm Alma Ko -

7/11941 •lı sfiali lla&t (16) ela Aııbra'cla 
I - Ba miWar topta •e yalmt ,.a.er &ftaf Apt. P. T. T. Umum llidllrlfik W- mia70aundaaa : 

tondu &flir olmamak ilffre tatlplerbae l· nauadakl utla alma lııomll7oınuada ;rapı- l - Muhtelif ebatta otomobil iç Ye dit 
hale edilecektir. llatlkMrl paaarb1da utm atmacaktır. llu-

4 - Pazarlıtı 12111/940 Mlı 1iD1 ... ~;~lrlller, 1D11nklrat teaılnat mak • h&mmen bedeli 200.000 Ura olup btt te -
•t 11 de Konya l.Y. Amirlili la. AL Jto. minat mikdan 22.500 liradır. Puartıtı 

bu •eP Malsa ttmillat mektabi71e ka -da yapılacaktır. 21/11/940 -he --& aat ll de hava 
İ auııl Yeeaitd n teklifi muhteYI kapalı -· ,...... • .... 
ttıkllltrla da ve .. tinde llomltJOD- 11tın alma komlıyonllllda 79pılacaktır. 

da hasır balunmalan. sarflanm 0 lb .at (U) e kadar mea • tclart •• femıl .. rtaamesl her -- &lleden lr6r 1romı.,.,... nrecftlerdlr. • .... 
5 - Paarlılmdan toDra tellarrv edl - aonra komlaJOllda ıtSrllebltlr. İıtelrtlı.rta 

ıo Qlüo • sQttlml ladpla ...uru or-
ta b07 

2 BG$ ba1m teıı.ı ~ 
a KUctıtc balnr teıı-t keurh 
2 KUQ(lk bakır ltlst90 
e Yansın .nacmrme aıeu lllmr 
1 On Utıelltı ltm&YU' 

ı Bakır oamatır ıetent 
S Qlıılı:o ı..ıu 

(1481) 17'35 

Kuru fuulya allDllCldı 
Ankara Leva•ım Amirlitl latıa Alma 

Ko....,.__...: 
Beher kilonu tlllmain edil• fl11tı 22 

kurat olan 160 ton lruR fa•lya ...,... 
arfta ftlntm.,.. konmaetv. 

Bkalttm•i 26111/940 aah *6Dtl ... t 15 
dedir. İlk tnıloatı 2l40 Ura ol .. eftaf Ye 
11rtnamesl 17& ~ ko:nlıfOlldan ali • 
mr. Taliplerta ilaale aaatiadea bir ... t e
vellne kadar nrflanm A&lrara L•. A. la. 
Al. Ko. na venneleri. ('544) 1751& 

4) Şartoameler, Aakara'cla B-ıkaf apar-
lecek fiyat llaerindea '5ı 15 kati temlaat t 1D11&11ea clln ve aaatte kati teminat Ye --------------
alnw:aktlr. C75&a> 11121 ~d~·ıı!d.TP.~.;-: .. :-:. 1ranant belcelert)'l• bırutrte ıromtı:ronda DEVLET ORMAN iSLETMESi 

Un alm.cak Jat ıubeel mldlrlllrlerlncltD Welm o- blllmunalan. (7504) 17501 

Kon:ra Sa. Al. Ko. Ra. d• ı lanlr nrrllecelrtlr. <7Dl) 17509 Muhtelif kerelte aılmacak 
l - Ciheti ukeri7enia ihti7&CI olaa SIO il. il. V eklletl Ha•a latın Alma Xo • 

toa u pu:arhk IUl'etiyle Mtın alınacak • l,-.n a VE iFLAS miayonandan : 
tir. ~ l - llU&J18D ılndt talibi nllar et • 

2 - Enaf •• lnantıt tanlan Anlrara, ts- miyea muhtelif cllll, lrb&t •• mllrtarda Q. 
tanb11l, Xon79 lenaım lmlrlllderi iL AL BoaıtblDc ten DalrMlncleD: r•t• ,,. intut malaemeal PHarlılı: nre -

Satıhk köknar tomruğu 

Dewlet ... l~nnesl mir 
llllrllllldea : 

-G-

ASICERIFABRIKALAR 

nac aJmacN 
Aüerl J'abrUcal&r Sandık lltıcmrıQIOaıo 

da: 
Alllerl l'alırUralar .... ft •ı•ı 5 .... 

l&Ddıtı fhU:racı için puarlılda l1&o .U.. 
oatmr. TaltplerlD U-. ve ..,...,S al
mak bere ber ıtlD &fleden IOSlf& ulrtd 
fabrikalar amaa ml4lirlilll biM9 dahl
liacltki aandılı: mlldllrllllbe .... caatıan. 

Puarbk 11 tefriDfa&DI HO .W ..a 
1a te 11a11dık mtıdOrltltllnde ~ 

(7'89) SNll 

15000 kilo kunı fuul1e almecalı 
Alll.ıl Pakllrallr u- ........ 

llerkea Satm Alma Xomiaronanclan : 
llubammen bedeli 3600 Ura olan yakar

a pmh ıaooo ld1o tıunı tllU17& 21J.11JMO 
pa•rteıl IUa4i .. u ıuo da panrlılda ı. 
balı edilecektir. 8artaame (IUlll8 -.ı .. 
:rondaa •erilir. Muvakkat teminatı l70 li
radır. Taliplerin mavakkat temlnatlari71• 
2490 --.rah kanunun 2 Ye S mau.ı.ı. 
deki veealkle komiayonca olmaclılrlanaa " 
bu itle allbdar tllccardu oldakl&nu .._ 
ir ticaret odaaı YesikuiJte meütt da ft 
uatta ilomia:rona mliracaatlan (7421) 

17411 

Nümune •• e•aaf ..,..,, ... ._ 
ıöre 600 adet kilim ••YMelr 
.Ulsert Jrabrlk&lar Umua llQMrl* 

Kerku 8atlll Alma ~ 
Talunlll e4flea becleU 2400 lira ollla ,. 

lı:anela yuılı IOO &det ldlba u1ııelt falıd
k&lar umum mtldUrlUIQ marka aba al• 
ma komiqODIUlo& 2'. U. H0 illa sll:D -. at H te puarlılda Ulale edlleotldlr ...... 
llUD8 ~ olaıralı: komtqoıadla ..wr. 
Tallplwla mUftldr,a& t ... W UO Ma ile 
1490 Duınanll bDmnlD 1 ft & lllMdele • 
l'illdeld ••n'"le ~ olme+"-. 

e ba lıle al&bd&r tf1ocarda olclalllan
na dair ticaret odam ftltlrMI"• mftldW 
sUD ve aaatte koınlqGM mtlruru..... 

<T•> 1Ta07 
sı takma atajyer tıJ.l. ..... 
.Jbiwi c .. .-. c:ab&. ldlot .. 

tosluk) ahna•k 
Aılrert Pabrlbtar u- 1114111111 

lltrlııea lllhl Al- JCoallP' tıa ı 
Yabrtla )'brlı 11 talnl •tatJer ta1• 

dlllllt ttbiwl kwt " dlltiı d•ı ••• 
ıöre •e olnlrlana 119'1_. blrtne 14'111 
940 pertembe ilini IUt 14 le fUUldda 
utm almacatmdan talipl•rin m'*'r sb 
ve aaatte komll:ron1 miiracaatlatı. 

(7521) 17581 

ANKARA BELEDiYESi 

Müteahhit nam•• b11mhmt 
Bllya almacak 

Aabra Beledlye1laden : 
l - Temlslik ltlelind• 1mn.ı1mtr .. 

we Zis marb 1ııa•J'OlllK. Jcla ıl••lr 
ol• anılıtelif 104 adet bilfa • '-t ala 
........ .,.. ...UlllM:re ......... . 
ı--..m aW.U1141lnlOb• 

raıtu. 

s - Teminat IO tlra il m.-.. 
4 - IJlrtaameainl drmek lttly..ı.fa 

her ilin encllmen kalemine •e llteldlterba 
de 26/11/940 11h ilini Mat ıo.- ta t.eı .. 
diye encıtimenlne mlracutlan. (MSS) 

KaplU) alm•c* 
Ankan Beledl,..mdea : 

1'404 

l - MellM .ıaraun •trıtıdı imi • 
lanılmH lsere 11P11nlaealr o&aa <•·•> 
adet kapeil on bet dn ml44etlt mPk • 
alltlll9" kcımalmattar. 

1 - lıf1111wnm• Wtll ı• llnııllt. 
S - Teminat 120 Hndlr. 
4 - .. rtwne yt atllli:•HIBI ikMlı 11-

tlJelllerin w ... eMla• lıal..... 'te 
itteklllerla de ıtllllMO Mit .... ... 
ıuo da belec11,. ......._ .arae.t • 
lan. (HM) lf• 

YolİDful 
Aabra Betecll"9leda ı 
l - ......... " • .,... .. ,., ... 

lnlllJDI iltelrli sılaaamuma w.... 1ılr 
a:r sarfında PdU'hkla ~. 

2 - llubammea W.U UIS lira • '-' 
tuttu. 

3 - TemlDtt 491 Hndlr. 
4 - tartaaıle •• btlf .............. 

i1ti7ealeria her "'8 enelaen ......_ w 
ltteldlltrin de 15/UIMO .... alal ... 
10.90 ela beledlfe eacildlealae alrMMt • 
lan. (7SM) 17514 

Merdi ... JataJ ... 
Anı.n Betecli,..a.ta ı 
l - Kalı 6ailDdeld parkta ~ 

mercllYen itlae ltteltU t.ıhlt....... 1* 
af arfmda puarbltla ~ 
1-ll•n·mklell(IW)llndll. 
3 - Teminat lltO Un 75 ftnlttar. 
4 - Şartname ve lrrolı:Wnl llf'llllr 11-

tbenleria her illa tDCirD• b1emlae ft 
lttelrtlleria de 111111141,.. .... .at 
10.SO da beledlJt lllctlNalM mlracaat • 
lan. (7537) 17515 

ORMAN KORUMA GL ltO. 
2 - Naim beher ıeylml 15 lrul'llltall 

17000 Ura olap kat! teminatı 2550 liradır. 
"l'&1ipleria meakOr ilin ve uatte Çan1k -
.... la. AL Jto. na mttracutlan. (754e) 

Ko. ıanndadır. l1teklilerin bu lııomlaıae- T. ,,oant Banlı:uı A. f. bortlu Bosll • tiyle •tm almacalrtır. 1111bammen becle • 
larda okaJablllrler. 1lk ....._. cı&Y....ta .....,. ... \ füri • li 22941 Ura olap kati temi•t mtkdan ı - B&Jllr Dtla b&tıest bt111tmclan Vaselin. lllı&lpG alr ıalr 
3- Bu mikdar toptan" )'lll1lt Jb too- 1ıaa l&blplerlllden n Mutafa Oemal mi• 5441,IO liradır. Panrblı 11/lllMO paur- ormndab ll&lle&l'al ~ ı.un. O.... Konma Oael Jt. lam Allme 

... qalı omımık .... ..Uplerlu .... ._ımu alt ft mt • ...... CUrll&& t•I dnll uat 10,SO da hava eatın alma ko- mncut ~ adet mUlldfU 70l 112 w Mt KomlaJ'OllQDdaa : 
edilecektir. •e mQftemllAtmm 8.10.NO sUDUDde >"•Pi· mta:ronunda 7&P1lacaktır. İclart ve fenni DM2 köknar tomrutu aoııs arttırma llt 1 - Orman konuna pq1 C. blrlMtrl 

4 - Puarlalı 12/lllMO ... , .. , 10,IO la DdDd &l'UlrlDMUlda 1as19" talip oı11o tartnamesi her ı«n &11.ct.. 10Dn lrOlnis- •tııaeaktır. lsla SSD kilo vaaelln ile • .U. lltlpl 
Oç bina yaptmlacak da Kon7& Lv. A. Sa. AL Xo. da yapıla • mamuı bwblyle (MOO) t1o bin bet yQI yoocla drtllebillr. lateldlledn maanen 2 - Tomruklanıı kabuklan loYU)mal o- puarlılrla Mtın ıbaacaktıt 

tanır la.ALKo. Ra. den: Cütır. Ura bedel mulı:abUlade alaoakh adı~ dn Ye uatt• kati teminat ve bant bet- lup hacfnılert orta kutur UWIBde8 .._.. 1 - Puarbil 11. 11. MÔ ........... 
1-Tanare birlik komutaDlıtmc& p 5 - Puarhlmdan IOIU'I telramlr ..U • ballltqa lhal• '8PllllUI" lıa puamel• pleri~le birlikte lııomlaıoada ııaı-aıa - lammttır. al ... , 11 de Aalıan Y•ı.-ı• ...... 

tlrtıece1r )'erde 80801 lira 92 kurut bedeli lecelr fl11t fizerinde "' 15 kati teminat Din ~ tebllll anamda nn.ıer- n. (75ıa) 17506 1 - Tomruklara alt •bf nralD Anka- ta.alık bln1uadakl Mtm alml .....,._ 
... tıll iç adet bina fDfU1 kapalı Art UMI• alınacaktır. (7564) 17• dea 7&1ms Bu.e,ID Cemal 'Nldl1 btq. ra orman WllWD mQdOrlQltl ile ADbrat nucla :rapdacaktır. İıtlıabaldı• plılellr 
lll ile ıblltın9'9 lıonmuttur. -------------- bulela muldm avukat Ahmet Cffdet v• Zayt - İlldllptea &llnlf oldutum nl - 1.tanbul, Zonauldak orman ontrse mtı - letelı:Uler de tıtubaNa llrbll • D.. 

2 - lllUdltme .. 11. NO gtlnll 1&&t ııs Aranıyor :lı:Aletten lltlfa Qlemlt oldulWMllD bal• fu cllsdam l1a .......... mflU mUda- dllrlUklerlyle KanblDl deylet - illet- llllrlnıprda orman konaaa ..... "' ... 
\e bmtrd. Klflada Lv. A. Sa. Al. Ko. da llıamets&h adr..s blllneml)'ell •ertl8ed• taa daire mOdOrlutQlldea &laut oldutUm nılll mir llDll'lllldıle .araıe11Wr. mlidlrltlttlne puarhlı: fi7&tlarau biNln--
hp11aoa1ıtır. Anlara " Ymttblr'de iki ven llf llONJln Cemalln bu aatııa kartı 11.11.1940 ukerl terb1a taartınl li:a7beutm. Yotal- ' - TomruJdu'ID muJuımıua llledeU u ce1derdir. 
ı _ TemlMb mun.kkat. üoat S2eıl daireli 11ttblr apattalWl UUIJOI'· Yeal... aGaODdeD fU'bueD bir q sarfUlda uall Dl çıkardalundıaa •ld.,n•n btllmatl olma- Ura il kliNI"*· S - Teldlf edece1d.t flrat ts.W• 

• laini. hlrde lllritler caddetlnde 7 No. aput:ı • dalreeiDde ltaruda bulunm8dllt takdirdi dılılP blldlrlrtm. O - btülliertn ,o.de f,I DlUYaldrat kad temleatlariyle Mrlilrtt Abbn' ..... 
• _ lutamell ve lı:eflfname remnt ve manda A. Kamberollm • .,. IOSI ~ 11Pllaa ba •tlt muam~ltllllla llrtlabl ıra- Corum Vlllptt llldltp uaa Karaw- .,.:r ~ 11.ll 940 aqma aGDG .aat ta .... ~ l.....,da -

lml'UI .....,..Hn"-. Jumılqonda aıı- nldul 119 telafGD-......... ...,.... tl7et ~ MMtl wt=•u U1m o1o rua .,..._ • ..,_...vz•at cıeıu JI te ...._._ _..... ..ı a. . ..- ne ... 
r...t t.-.aı ~ MI ... ı-.·1:11111• 
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Türk Maarif Cemiyeti piyangosu 
1 O İkinciteşrin 1940 pazar günü çekilecek 

Türk Maarif Cemiyetinden : 
Türk Maarif Cemiyetinin Eşya Piyangosu 10. lkinciteş

rin 1940 pazar günü saat 14 de Yeni~ehir'de Kazım Özalp 

caddesinde fidanlıkta Kollej binasında Noter huzuriyle çe. 
kilecektir. 

Arzu edenler ke~idede bulunabilirler. (7527) 

Muhtelif sebze ahnacak 
Marmara üssUbahrl K. Satın Alma Komisyonundan: 
Cinsi Kilosu Tahmin fiyatı Umum tutarı 

Lira 
l..ahna 
Pırua 

Ispanak 
Patates 
Kuru soğan 
Semizotu 
Salça 

25000 
37500 
37500 
70000 
70000 

6000 

5000 

Kurug Sn. 
5 
4 
8 
6 5C 
5 50 
5 

25 

15700 

1 - Yukarıda cins ve mlkdan yazılı yedi kalem sebze kapalı zart usullyle ek
•lltmeye konulmuştur. 

2 - Ekslltmesı 25 lklnclteşrln 940 pazartesi gUnU saat 15 te İzmltte Tersane ka -
pısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Bu iııe ati şartname bedelsiz olarak komisyondan alınabilir. 

4 - Eksnltmeye Iııtlrdk edecek istekli lerln 2490 sayılı kanunun istediği ticaret 
vesikalarını ve 1177 lira 50 kuru~tan ibaret ilk temlnatıarlyle birlikte tanzim ede
cekleri teklif mektuplarını muayyen gUn ve saatten tam bir saat evellne kadar ko-
misyon başkanlıtına vermeleri. (1056217565) 17529 

MALiYE VEKALETi 

Fenni malzeme alınacak 

Maliye Vekiletinden : 
2114177 sayılı vekiller heyeti kararına 

ba lı toprak tevzii talimatnamesine tev
fikan tevzi oluracak toprakların kadastro 
tahririnin icrası için 7/101940 tarihinde 
kapalı zarf usuliyle mübayaası kararla~ -
trrılmış olan fenni malzemenin mezkQr 
etinde yapılan münakasaaında talip zuhur 
etmediğinden bahse mevzu malzeme 2490 
uyıh kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan 
pazarlıkla ve aııaiıdaki idaresinde müba
yaa olunacaktır. 

1 • Mübayaa edilecek 
levazımın cinsi Adet 
Prizma 25 
Ç~lik ıerit 50 
ŞakGl 50 
]alon 100 
Jalon sehpası 50 
Fiş 500 
Mesaha çantası 
Portatif tersimat 

50 

m&Slll 2'5 
Çadır 50 
Srhi çanta 25 
Portatif yemek takımı 25 
Tirlin 50 
Gönye 100 
Şeffaf minkale 50 
Tribli desimetre 50 
Tahta cetvel 25 
Basit pcrıel takımı 25 
Allt ıemsiyesi 25 

YEKON : 1275 

c 
:5 .. -..... 
ii ~ 
ı:ı :.:: 

LK 
20 00 500 
25 00 1250 
00 60 30 
02 50 250 
03 00 
00 30 

150 
150 

12 00 600 

25 00 625 
80 00 4000 
30 00 750 
50 00 1250 
02 50 125 
00 90 90 
03 60 180 
01 50 75 
Ol 20 30 
ıs oo 375 
30 00 750 

11 \80 

2 - Keşif bedeli: 11 ,180 liradır. 

3 - Muvakkat teminat miktarı: 838 li
ra 60 kuru$. 

4 - İhale evrakını ıörüp almak istiyen
lerin Maliye Vekiletl milli emllk müdür
lüğüne müracaatları. 

5 - İhale ııekli: Pazarlık suretiyledir. 1 
6 - İhalenin yapılacaiı mahal ve tarih. 

2'2/111940 tarihine mlisadif cuma ıünü sa
at 15 de Maliye VekSleti milli emlak mü
dürlüğünde. 

7 - Malzeme ihale tarihinden itibaren 
15 cün içinde Maliye Vekllcti milli em -
lik müdiirlüğune teslim edilecektir. (7486) 

17500 

Muh telif fenni alat alınacak 
Maliye Vekiletinden : 
2 / 14177 sayılı Vekiller heyeti kararına 

bağlı toprak tevzi talimatnamesine tevfi
kan tevzi olunacak toprakların kadastro 
tahririnin icrası için 23110 1940 tarıhin.de 
kapalı zarf usuliyle mübayaası kararlaş
tırılmış olan fenni malzemenin meıkür 

(Ünde yapılan münakasasında talip zuhur 
etmedieinden bahse mevzu malzeme 2490 
sayılı kanunun 40 mcı maddesine tevfikan 
pazarlıkla ve aşağıdaki şartlar dal~esinde 

miibayaa olunacaktır. 

1 • Milbayaa odilecek 
levazımın cinsi Adet 
Tekaometre 25 
Mira 
Plinimetre 

YEKUN 

50 
25 

100 

ı: ·a 
·.: ... .::: 
il ~ 
ı:ı:ı ;;: 

Lr. 
850 

40 
60 

2 - Keşif bedeli: 24750 liradır. 

E 
E 
E ·-,. -6 ... 
.. 1l 

f--< .c 
Lira 

21250 
2000 
1500 

24750 

3 - Muvakkat teminat miktarı: 1856 
lira 25 kuruştur. 

4 - İhale evrakını ıörüp almak istiyen
ler Maliye VekUeti milli emlak mıidürlü
ğüne müracaatları. 

5 - İhale şekli: pazarlık usulü iledir. 
6 - İhalenin yapılacaiı mahal ve tarih: 

22111 / 940 tarihine müaadif cuma ıünü aa
at 15 pe Maliye Vekaleti mitli emllk mü
dürlüğünde. 

7 - Malzeme ihale tarihinden itibaren 
90 ıün içinde Maliye Vekaleti milli emllk 
müdürlüğüne teslim edilecektir. (7485) 

17499 

UMUMİ ACENTELİÔİ 
İstanbul, Kutlu Han 1-4 
SATIŞ MACAZALARI : 
ANADOLU PAZARI, Sirkeci, ZA

FER ticarethanesi, Eminönü, A . Ba
roççi, Sultanhamam, 
BASRİ TÜMER, Yeni Valide Han 49 

Panciris ve Savaidis, Karaköy. 
Alberto ASSANTE, İstiklal cad. 

Taşra için acenta aranıyor. 

FİDAN MERAKLILARINA 
Sonbaharda yapılan fi d an garsiyatında ç o k iyi netic eler 

alınmakta olduğundan fidan satışlarımıza batlamıt bulu . 

nuyoruz. F iy at listesin i mağazl\larımızdan arayınız. 

ORMAN Ç i FTLİGİ 

Lôstik malzemesi ahnacak 
D. D. Yolları Sa. Al. Ko. dan : 
Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktarı aşağıda gösterilmiı O· 

lan 47 kalem muhtelif lastik malzemenin, teahhüdünü ifa edemiyen mü

teahhit nam ve hesabına alınması için 4. 11. 1940 tarihinde yapılan açık 
eksiltmiye talip çıkmadığından bu iş 14. 11. 1940 tarihine müsadif per· 

şembe günü saat 15 te tekrar açık eksiltmeye konulmuştur. 
Bu işe girmek istiyenlerin muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 

vesikaları hamilen aynı gün eksiltme saatine kadar Ankarada idare bina

sı içinde toplanan merkez 9 ncu komisyonda isbatı vücut etmeleri lazım 

dır. 
Şartnameleri parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpd· 

pda tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (7431) 
Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

Ecnebi malı olduğu takdirde 18265 Lira 1369,88 lira 

Yerli .. .. 35046 Lira 2621MS ,, 

Öksürenlere KATRAN HAK Ki EKREM 

ULUS !J - 11. 1940 

MAHKEMELER 

Ankara Birinci Sulh Hukuk HAkimll -
tinden: 

Ankara Cebecide aakert fırınlarında 

EMLAK ve EYTAM BANKASINDAN 
PEŞİN PARA VE AÇIK ARTTIRMA İLE 19. 11. 1940 SALI GÜNÜ SATILACAK EMLAK 

usta başı Abdurrahman yanında Mehmet Esas No. Mevkii ve Nevi Ada Parsel Mesahası Kıymeti Teminat İzahat 
oğlu Ali Çime: -

Hazine vekili avukat Turgut Genye ta
rafından aleyhinize açılan 59 lira 50 ku -
ruıı alacak davaaının yapılmakta. olan du
ruıma sırasında adresinizin meçhullyeti -
ne binaen tebligat yapılamadığı görülmllf 
ve wıulUn Hl inci maddesi mucibince 20 
gUn müddetle !IAnen tebligat icrasına mah
kemece karar verilmlf olduğundan duruı
maaı bırakılan 5. 12. 940 perıembe gUnti 
saat 9,5 ta mahkemed bizzat hazır bulun
madığınız veya bir vekil göndermediğiniz 
takdirde mahkemenize gıyaben bakılacagı 
tebliğ makamına kaim olmak üzere ll!n 
olunur. (7575) 17531 

Ankara İkinci Sulh Hukuk Hlklmllğin
den: 

Bur!"anın Muradiye ıadırvan karşısın
da ve Bursa ziraat okulunda talebe İbra -
him oğlu Ali Urala. 

Ankara Zira.at Vekaleti namnuıt avukat 
Güzide Alpar tarafından aleyhinize açılan 
64 lira 35 kuruşluk alacak davasının ya -
pılmakta olan duruşmıı.ııı sırasında namı
nıza çıkarılan davetiye ve dava arzuhali 
üzerine lkametgtı.hınızın meçhuliyetıne: 

mebni ll!nen tebliğine karar verllmlı du -
ruıma 3. 12. 940 8aat H e talik edllmlıtır. 

MezkQr tarihte mahkemeye gelmeniz 
veya bir vekil göndermediğiniz takdirde 
gıya.ben duruımıya devam olunacağı !Uzu
mu davetiye ve da.va. arzuhali yerine ka.lm 
olmak 1.lzere lltınen tebliğ olunur. H67 

Ankara İkinci Sulh Hukuk Hikimliğin
den: 

Ankara'da Erzurum mahallesinde Ta -
rım sokak 3/ 5 No. lu evde mukim askeri 
fabrikalar muhasebesinde memur Celal 
Kurıana: 

Maarif Vekaleti namına hazine avukatı 
Güzide A\par tarafından aleyhinize açılan 
65 lira 80 kuruşluk alacak davasının ya -
pılmakta olan duruşması sırasında namı -
nrza çıkarılan davetiye ve dava arzuhali 
üzerine ikıımetıihınızın meçhuliyetine 
mebni davetiye ve d.iva arzuhalinin ili -
nen tebliğine karar verilmiş duruşma 

3/ 12/ 94-0 saat 14 de bırakılmı$tır. 
Mezkur tarihte mahkemeye gelmediği

niz takdirde ııyaben duruşmaya devam 
olunacağı lüzumu davetiye ve dava ar -
zuhali yerine ka im olmak üzere ilanen teb
liğ olunur. 4466 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Hikimli -
ğinden : 

Ankara Anafartalar caddesinde Zon -
guldak otelin.de Nuri Kaflıya: Keramı Er
dem vekili avukat İrfan Erdem tarafın -
dan aleyhinize açılan 300 lira alacak da
vasının yapılmakta olan duruşması ııra -
sında adresinizin meçhuliyetine binaen 
tebliğat ynpılamaJıiı &örülmüş ve ili.nen 
tebliğat icrasına karar verilmiş ve bu de
fa da gene vekilinizin istifa ettiğinden ve 
kendi imzanızı taııyan bir senet ibraz o
lundufundan bahisle usulün 141 inci mad
desi mucibince ilinen ve 20 gün müddet
le ııyap kararı gönderilmesine mahkeme -
ce karar verilmiş olduğundan duruşması 

bırakılan S/121940 per~embe ıunu uat 
9,5 da mahkemede bizzat hazır bulunma
dıtınız veya bir vekil göndermeditiniz 
takdirde mahkemenize ııyaben bakılacatı 
teblii makamına kaim olmak üıcre ilan 
olunur. (7532) 17510 

566 Cebeci Dirim So Arsa 1000 29 66,50 200.-
567 Cebeci Bilim So. arsa-

nın 1552/ 1916 His 1011) 5 479 Tamamı 776.-
972 Cebeci Topraklık ci-

varı ar~a 10?.2 6 849 1698.-
1124 Yenişehir, Maltepe ar-

sanın 16-870 his. 1198 17 870 Tamamı 96.-

1195 Cebeci Boğaturlar So. 
arsanın 212-632 hissr:si 1016 23 632 Tamamı 265.-

1198 Aşağı Ayrancı mevki-
inde harap bağ 1617 26 3240 4860.-

40.- 3 Taj No.lu marangoz fabrikası '<:ar
şısında ve 6 No.lu evin arkasınd:ıdıı:-, 

155,20 91 sehmi Mehmet kızı Naileye 273 
sehmi Ali kızı Haticeye aittir. 

339,60 Hatip Mehmet ve Cemile arsaları or
tasındadır. 

19.20 Yaltırık asfaltı üzerinde ve 15 taj 
No. lu evin yanındadır. Hissedıtrı 

Dr. Kazımdır. 
53.- Üzerinde hissedarı Mecburenin 44 

taj No.lu evi vardır. 
972.- İsmail Tekdoğan ve Di~çi Daniyal 

bağları yanındadır. 

PEŞiN PARA VE AÇIK A R TTIRMA İLE 22.11.1940 CUMA GÜNÜ SATILACAK EMLAK 

1214 Danişm,.tf mevkiinde tarla 1888 

1215 " " .. 1888 
1216 ,, harap bağ 188g 

1217 " .. " " 1888 
1218 ,, ,, ·Tarla 1888 
1219 ,, ,, Harap bağ 18~~ 

1220 " " " " 1888 
1211 " 

,, Tarla 1888 

9 
10 
14 
15 
16 
17 
18 

1 

4167 
7186 
7307 
. 1322 
2284 
6158 

11849 
8455 

r 

208.-
359.-
365.-
66.-

114.-
308.-
592.-
423.-

41,60 
71.80 

73.-
13.20 
22,80 
61/iO 

118,40 
84,60 

8-10 parselerin ortasındadır. 
Ekrem Galip'in bağının yanındadır. 
7-12-13-16-15 parsellerin ortasındadır 
Muharremin bağı civarındadır . 
14-15-17-18 parsellerin ortasındadır. 

14-16--18 parsellerin ortasındadır. 
Muharremin bağının ittisalindedir. 
B. Tahsin İspencanın evinin cenu -
bundadır. 

ı. - Yukarıda mevkileri ve mes~haları yazılı emlak:, peşin para ve açık arttırma ile satılıktır. DellUiye 
resmi mü~teriye aittir. 

2. - Artırmıya iştirak edecekler içinde, mühür kullananların mühürlrrini Noterden tasdik ettirmeleri ve mü
zayede sırasında verilen bedel muk:ııider kıymeti geçtiği takdirde, taliplerin teminat akçelerini nisbet dairesin
de tezyit eylemeleri lazımdır. 

3. - !hale, yukarıda gösterildiği 
için 22. 11. 1940 cuma günü saat on 
minat akçesi, hüviyet cüzdanı ve iki 

Kira l ı k 
Keçtörende asfalt üstünde bah 

çe ıçi nde dört veya beş oda, ~ol , 

mutfak, ofis ve banyodan lbart l 
dliz ayak bir daire veya iki oda. 
mutfak ve banyolu müstakil difr.r 
bir daire. İçme menba suyu var. 

Müracaat: her gün saat ı:.>-l:i 

arasında 1133 numaralı telefona ve
ya Keçiören bekçisini' ... 

Ankara M erkez Hıfzıssıhha 

Dana d erisi satılacak 

Ankara :Merkez Hıfzı!!sıhha Müessese
si Arttırma.. Ekailtme ve İhale Komisyo -
nundan: 

1 - MUeaaesemlz çiçek qıaı şubesi i
çin satın alınıp serumları alındıktan son
ra kesilmekte olan 100 adet dana derllerı 
kesildikçe teslim edilmek 11artlyle aı;:ık 

arttırma auretlyle satılacaktır. 

2 - Arttırma 21.11. 940 perşembe gU -
nU saa.t 11 de merkez hıfzıssıhha müesse
sesi arttırma., eksiltme ve ihale komlııyo -
nunda yapılacaktır. 

8 - Tahmin bedeli 100 Ura ilk teminat 
7 lira 50 kuruıtur. 

' - İsteklilerin muavakkat teminatı 
yatırmak üzere bir gün evel ve arttırma
ya iştirak etmek için belli gün ve saatte 
komisyona gelmeleri. (7305) 17313 

.1ııııııııııııııııııııııı ı ııııııııııııııa.. -

üzere, birinci kısım için 19. 11. 1940 salı günü saat on dörtte, ikinci kısım 
dörtte bankamız satış komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin, o gün, te-
vesika fotoğrafı ile Emlak Servisin~ müracaatları.. (7538) 17511 

. 
!\AlLLI MÜDAFAA V EKALETi 

Yün ç o r a p alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo

nundan : 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı (41) 

kırk bir kuru$ olan 100.000 çift yün ço
rap pazarlıkla münakasaya konmuştur. 

lhale11i 12. 11. 940 sah günü saat onbir
dedir. Kati teminatı 6.150 liradır. Evsaf 
ve şartnamc~i 205 kuruş mukabilinde M. 
M. V. satın alma komisyonundan alınabi
lir. İsteklilerin kanunun emrettiği belge
lerle ihale saatında komisyona gelmeleri. 

Yün çoraplar 50.000 çiftten B!jağı ol
mamak şartiyle ayrı ayrı taliplere de iha-
le edilebilir. (7406) 17439 

Muhtelif düğme alınacak 
M. M. Vekilcti Satın Alma. Komisyo

nundan : 
Beherine tahmin edilen fiyatı (27) yir

mi yedi santim olan 3.000.000 adet dört 
delikli tozluk düğmesi, beherine tahmin 
edilen fiyatı (24) yirmi dört santim olan 
500.000 adet dört delikli gömlek ve eap
ka dütmesi, beherinc tahmin edilen fiya
tı (49) kırk dokuz santim olan 750.000 
adet kaput düğmesi, ve beherine tahmin 
edilen fiyatı (49) kırk dokuz santim olan 
750.000 adet caket düğmesi pazarlıkla 

münakasaya konmuştur. İhalesi 13. 11. 940 
çarşamba günü saat onbe!jtedir. Katt te
minatı 2.497,5 liradır. Şartnamesi M M. 
V. ıs.tın alma komiıyonunda görülür'. İs
teklilerin kanunun emrettiii belıelerle 
ihale saatında komisyona ıelmeleri. 

(7407) 17440 

yüz kuru, olan 22.000 adet kilim pazar .. 
!ıkla münakasaya konmuştur. İhaleıi 14 
11. 940 per,embe günü saat onbirdedir 
Kati teminatı 9100 liradır, Evsaf ve tart• 
namesi 330 kuruş mukabilinde M. M. V. 
satın alma komisyonundan alınabilir. ı .. 
teklilerin kanunun emrettiii belıelerlı 

ihale saatında Ko. na ıelmeleri. 

(7428) 17448 

Kar gözlüğü a l rnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komiıyo

nundıın : 
Seherine tahmin edilen fiyatı (55) elli 

bes kuruş olan 100.000 adet kar ıözlüt' 
pazarlıkla münakasaya konmuştur. İhal 
si 14. 11. <>40 per~embe ıünü saat ondört
tedir. Kati teminatı (8.000) ıekiz bin li
radır. Evsaf ve ıartnamesi 275 kurut mu
kabilinde M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınabilir. İsteklilerin kanunun 
emrettiği belıelerle ihale aaatında Ko. na 
ıelmeleri. (7429) 17449 

Dinamo alınacak 
M. M. VekAleti Satın Alma Komisyo

nundan: 
Hepsine tahmin edilen fiyat l0~7:S lira 

olan 25 adet dinamo kapalı zarfla eksllt
meğe konulmu,tur. İlk teminatı 810 l·ra 
63 kuruş ~lup ihalesi 22 ikincite§rin 940 
cuma gUnU saat 15 tedlr. İsteklilerin mez
kQr gUnde ve ihale saatinden bir saat evel 
zartların M. M. V. satın alma. komisyonu-
na vermeler!. (7!&24) 1749~ 

Muhtelif çamaşır ve saire 

alınacak 
M. M. VekA.letl Satın Alma Komisyo

nundan: 

Ankara İkinci Sulh Hukuk HA.kimli- : Usla lornau aranıyor 

Komple t e vhit s eme r i alınacak 
M. M. VekA.letı Satın Alma Komlsyo . 

: nL'.llllan: 

Beherine tahmin edilen fiyatı 280 kuruı 
olan on bin tane yatak kılıfı ile beherin• 
340 kuruş fiyat tahmin edilen yirmi bin 
tane nevresim ve beherine 200 kuruıı fiyat 
tahmin edilen on bin tane yatak çarıatı 
vr beher takımına 130 kuruı fiyat tahmin 
edilen otuz bin takım çamaşır ve beher ta
kımına 200 kuruş fiyat tahmin edilen on 
bin takım pijama 26 lklncltearin 940 salı 
gtinU saat 11 de Ankarada M. M. Vek!leti 
satın alma Ko. da kapalı zart usullyle iha
le edlleceltlnden isteklilerin on bin liralık 
ilk teminatlariyle birlikte teklif mektup
Jnrını eksiltme saatinden behemehal bir 
saat evellne kado.r mezkQr Ko. relslltln• 
vermeleri. Şartnamesi 875 kuru§ kıırııılı

ğında adı geçen Ko. dan alınır. (7516) 

tlnden: : Beherine tahmin edilen fiyatı (30) o -
Ankarada Yeniaehlr Ekonomi sokak : D emir Fabrikamız tomaha - :_ tuz lira olan 1000 bin a.det komple tevhit 

Sallhattin Refik evinde Tevfik oflu Nec- : ı 1 kl ıı k dete. : n esi İçin d aimi b ir u sta tornacı : semer pazar ı a m nıı ruıaya konmuştur. 
Sıhat ve İçtimaı Muavenet Vek!letı na- = ite alınacaktır. T a liplerin ta hri- : İhalesi 12.11.940 salı gUnD saat on beşte. 

- ren müdüriye timize müracaat- : dlr. Katı teminatı (4.500> dört bin beş yüz 
mına hazine avukatı GUzlde Alpar taratın- - l - liradır. Evsaf ve ı,ıırtnamesl 150 kuruş 
da.n aleyhinize açılan Uç liralık alacak da- : an. 4366 :E mukabilinde M. M. v . Ratın alma kom Is_ 

vasının yapılmakta olan duruşması sıra- : Orman çı.ftlı"g"' 
1
• : 1onundan alınabilir. hteklllerin kanunun 

sında namınıza çıkarılan davetiye ve dava : : emrettiği belgelerle ihale saatinde komls· 
arzuhali üzerine ikaınetgAhınızın meçhu- - l 1 i 

, l il lll 1111111111111111111111111111111 I r yona ge me er · llyetıne mebni davetiye ve dava arzuhali- Komple tevhit semerleri 250 adetten a-

---

nin ll!nen tebliğine karar verllmlı duruı- ı;ıağı olmamak l)artlyle ayrı ayrı tllllplere 
ma 29.11. 940 ıaat 9 talik edllmlııtır. de ihale edilebilir. (7408) 17441 

Mezktir tarihte mahkemeye ıelmeniz ve- ENSTİTÜLER 
Toka alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komiıyo- 17503 
nundıın : 

ya bir vekil göndermedlfinlz takdirde gı
yaben duruamıya devam olunacağı !Uzu
mu davetiye ve dava arzuhali yerine kaim 
olmak üzere l!Anen tebliğ olunur. 4465 

Satılık boş teneke, makine ve 

düven samanları 
Y. Z. EruıtıtUsU İktısadl İ§letme MUdtir

lUğünden: 

Seherine tahmin edilen fiyatı (2) iki ANKARA DEFTE RD ARLICI 
kuruş olan 190.000 adet tek dilli toka il' 

KAZALAR 

Lokomobil satılacak 
Yalova Kaplıcaları İ§letme Müdürlü -

tünden: 
1 - İdaremize a.lt monte edllmemlı ye

ni bir lokomobll satılacaktır. 

Ayrı ayrı ve açık arttırma ile almak 
istıyenlerln 15.11. 940 günü saat 15 te Ke
çiören ıoıı~sl üzerinde Y. Z. E. iktıslldl iş

letme mtidUrlUğünde hazır bulunmaları. 
Telefon: 1145 17512 

~·1111111111111111111111111111111111111~ 

pazarlıkla münakasaya konmu,tur. İha-
lesi 13. 11. 940 çarşamba günü ıaat on- Müsabaka ile memur alınacak 
birdedir. Kati teminatı 570 liradır. Şart- Ankara Defterdarlığından : 
namesi M. M. V. satın alma komisyonun- Kınkkale Al!kert Fabrikalar muhasebe--
da ıörülür. İsteklilerin kanunun emretti- sinde münhal 15 ve 20 lira maafh memu
ii belgelerle ihale aaatında komisyona rlyetler için 15.11.940 cuma gUnU ıaat llS 
ıelmeleri. (7409) 17442 te defterdarlıkta müsabaka imtihanı yapı· 

lacaktır. 

2 - Lokomobil ve teferruatı Yalovada : Sayın halkın E 
Pamuk ve kösele krrpmtısı 

satılacak 
3656 sayılı kanun mucibince orta mek· 

tep ve lise mezunlarından talip olanların 
dilekçe ve memurin kanununun '· UncU 
maddesinde yuılı vesaik ile detterdarlığe 

-Kaplıcalar hududu dahlllı..de elektrik san- : - M. M. Vekileti Sa tın Alma Komisyo
nundan : tralı blnaaındadır. : 

3 - Lokomobil 225 beygir kuvetınde o- = na Z Q r 1 dikkatineE _ Dört ton pamuklu ve üç ton köaele lnr-
lup Macar L. Lang fabrikası mamQll!.tın. = Mevsimin en güzel ıaksı ve çl- = pıntııı satılacaktır. İhalcti 11. 11 940 pa-
dandır. : _ • 

mUracaatıan. (7511) lH89 

B. Z e k i T unç erin nazarı 
d ik k a tin e t - Lokomobil, ktlmUr olmadığı zaman 

odun, prlna, fındık kabuğu, küspe ve ta
laşla da çalıgabllecek vaziyettedir 

Taliplerin Yalovada. kaplıcalar lıletme 
idaresine mUracaat eylemeleri. 

(10453174~) 1H98 

ULUS - 21. inci yıl . - No. 6920 

İmtiyaz sahibi 
İskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

M ü m taz F aik FENiK 
Müessese MUdUrU : Naalt ULUÔ 

ULUS Buımevi ANKARA 
i 

: çeklerini Yentıehlr çiçek evinde bu· : zartesi ıünil saat onbirdedir. Taliplerin 
- - kati teminatları ile birlikte ihale ıiln ve 
: lablllrsinlz. Nişan, nlkAh, dUğUn için : !la&tında komisyona gelmeleri. Ankara Defterdarlığından : 

Vazifesinden izinsiz olarak ayrıld(ğı : en güzel hediyenizi hazırlamıya !- : (7410) 

: madeylz. Arzu edilen btiy1.lk1Ukte : K ilim alınacak 
17443 

bildirilen Kızılcahamam kazası tahı;il me
muru Zeki Tunç ~r'in bir hafta zarfında 

mahalli memuriyetine avdet etmediği tak· 
dirde müstafi sayılacağı ilan olunur. 

E her Çe§lt çelenkler ucuz olarak ya- § M. M. Vekileti Satın Alma Komiıyo-
: pılır. T. 6371 4451 : nundan : 

'=i11111111111111111111111111111111111111r 1 Beherine tahmin edilen fiyatı (300) üç (7512) 17490 

YENİ Sinemada HALK Sinemasında Sus Sinemasmda SÜMER Sir,cması nda 
Bugün ve bu gece 

Charles Boyer ve trene 
Ounne'un emsalsiz zaferi olan 

BÜYÜK AŞK 

HUyUk alkııılara mazhar olan 
aşk. ".aratet ve gUze1llk filmi 
Seanslar: 10 - 12 lt,30 - 16,30 

Bugün ve Bu Gece Bugün H ten itibaren 
Şark edebiyatının Romeo ve Senenin en büyük sinema 

Julyet't, oark flllmcillğinln hı\disesi 

ıftheserl LeylA. lle Mecnun 
LEYLA He MECNUN Türkçe sözlü 

Türkçe sBzlU Yeni ıılrlerl yazan: Vecdi Bin-
Mecnunun ııarkılarını atlyllyen göl. Musiki Uııtat Sadettin 
Münir Nurettin, Leyll'nın ıar- Kaynak. seanslar: H. 16 • 18-

Bugiln ve bu gece 

Se~me filmler şaheseri ve 
Joan Cravford • Spencer 

Tracy'ln 

FevkalAde oynadıklan 

SA TILm BEDEI< 
kılannı söyllyen Müzeyyen 20 30 d s t 10 12 

Senar 
gece • a. aa ve Afk, eğlence ve kahkaha tllml 

seanınnda 

18,30 gece 21 de 

Pek yakında Seanslar: ıo -12 - a,30 16,30 Seanslar: 10 -12 - H .30 -16,30 
ı Balalayka 18.30 gece 21 de ' ÇAM SAK I ZI 18,30 gece 21 de 
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