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Müdafaayi Hukuk Caddesinde yeni ya
pılan ve 26-8-194-0 pazartesi günü aksamı 
açılacak olan (YENİ BAR) yenilikleriyle 
takdirlerinizi kazanacaktır. 3356 

~ ~ 
~ BaşrJekilimiz Dr. Relik Saydam Karabük 

l~aşvekilimiz dün 
labrikaBtnın içini ziyaret ederken 

~ 

1 arabük'ten döndü 
~ 

~ ~vekil Dr. Refik Saydam refakatlerinde Hari· 
~ e Vekili Şükrü Saraçoğ!u, lktısat Vekili Hiısnü 
~ ~ olduğu halde Karabük' e yapmış olduğu !et
~ <gezisinden dün saat 9.30 da şehrimize dön • 
~ ~~t" ~ J:i_ur. 
~ "<l§vekil, Garda, şehrimizde bulunan Vekillerle 
~ ~ti Genel Sekreteri, Parti Umumi İdare Heyeti 

il~ ~rı. mebuslar, Vekaletler müsteşarları ve umum 
1diirleri, Ankara vali ve belediye reisi, merkez 
~Utanı ve emniyet müdürü taraf mdan selam -
~trr. (a.a.) 

r-ı 

BCJf'1ekilimi:z Karabük labrikasmda demirin 
akııını ıeyrediyor 
(Dll~r resimlerimiz S inci sayfa.mndadw) 

-~rçil'in 
~tkunun akisleri 

Falih Rılkı AT AY 

~İliz Bıt§vekili Çörçil'in ~n nut
tilıan matbuatında yalnız derin 
~ devamlı akisler uyandıtmtJ· 

• 
Nüfus sayımında 

Partililerin vazif Si 
/.J..u~'nı metni okunduğu zaman 
rn~"Uror ki bu beyanat sadece in· 

t ~ııninin yeni bir ifadesi değil· 
"llda bugünkü İngiliz mukave-

ıl ltudreti ile yarınki taarruz har· 
)1 .._trrlığı hakkında her zaman· 

~lha vazıh ve müspet malümat 
Otuz. 

~İliz Baıvekili hava kuvetleri 
-.ı ~de alınanların henüz adet 

..ıı~ '1liiğünü muhafaza ettiğini sÖy· 
~· .itle beraber, İngiliz tayyareci· 

t Ilı her türlü taarruzlan karşıla-
~! ~ ki.fi olduğunu ve aylık ima· 

eri ~ı llausunda Almanya'nın şimdi
<'' 1~1~eçilmiı bulunduğunu nnlat-
11111 ~· ~ır •. Çörçil'e gör_e tam bir ha· 1 

~ınııyeti artık hır zaman me-
11dir ve bunun bô.riz neticeleri 1 
~ •encsi içinde görülecektir. Kı-
. ~laı üstünde bir defa bu ha· 

. JJ )et tcc:.süs ettikten sonra, hep 
bÇ"" tltilin beyanatını takip ediyo· 

l:lnıan orduları Hint kapılan· 
~dar gitseler, harbin nihai mu· 
tratının bizznt Almanya Üze· 
~i kati tnarruzlarla hallolun
~ rnani olamazlar. Hava hn . 
. ttinin modem harplerdeki e
l'eti totaliter de,•letler tarafın

,._ ~laen tasdik edilmekte oldu
~ RÖre, bu üstünlüğü kati ola· 
l:tanmak, iki taraftan biri 
~ayati mahiyette olduğu tas· t: llnrnak lnznngelir. Buna kar· 

~~abilecek §ey, bu aylar için
o" , 1tıi temin etmek, yani lngil-

ıJd. Ilı h~\'aaı üzerinde hakim olmak 
~ ~1~İ2: tayyare ııanayiini tahrip 
ııııl, lı. İ§tc &OD iki haftalık hava 
.ıP!;, ~ re?elerine cihan matbuatının 
($31 lıljl'ıtıı§ olduğu nliıkanın sebebi 

:t i Yani adet Üstünlüğünün Al· 
i ''Ya bu hakimiyeti kazandır· 
: kafi gelip gelmiycceği idi. 

14)tice ve ancak onun mümkün 
jl ~1~ eceği askeri hareketler ol· ' 

f111 ';a, adalar ablukası te§ebbü. 

C. H. P. Genel Sekreterliği Parti 
teşkilatına bir tamim yaptı 

Cümhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği, 20 ilkteşrin pazar günil 
yapılacak olan nüfus sayımı dolayısiyle te§kilatına bir tamim göndermiş. 
tir. Partililerin bu mühim davaya alakalarını tebarilz ettiren tamimi oldu
ğu gibi neşrediyoruz : 

C. H. P. Genel Sekreteri 
Dr. Fikri Tuzer 

. 

'' 1- Önümüzdeki ilkteşrin ayının 
20 inci pazar günü, bir günde, yurdun 
her tarafında genel r.i.ıfus sayımı ya • 
pıiacağı malCınıunuzdur. 

2- Bir milletin sayısını, bir kişi ek 
sik olmamak şartiyle, tan: olarak bel!i 
olmasındaki zaruret, ehemiye.t ve kıy 
meti arkadaşlarıma izah edecek deği
lim. 

3- Genel r.üfus sayımının ne suret 
le düzenleneceği ve yapılacağı hak -
kında İstatistik Umum Müdürlüğün -
den valiler~. kaymakamlara, nahiy~ 

müdiirlerine icap eden talimat ve emir 
ler verildiği gibi, biıtün gazeteler, 
Ajans, Rady,,, dıvar ve salcn afişleri, 
mekteplerde tr.lebeye sayım hakkında 
izahat verdirmek gibi vasıtalarla, ge-, 
niş öl~üde ı.ıropaganda tertibatı da a· 
lınmıştır. 

4- Sahası çok geniş olan bu ulusal 
işitı en yüksek muvaHakiyetle başa -
rılması için, şahsan her vatandaşın 
kendisini vazifeli sayması ve ulusal 

( Sonu 3 iincü•saylada ) -1 

lzmir Enternasyona 1 Fuarınd 

·--· 

BQ§rJekilimi: Dr. Relik Saydam, Hariciye ue lktı'ıat Vekillerimizle beraber 
ziymeı ederken 

Karabük labrikann1 

~ KoyJ·· pra 
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Devlet mah lo raklardan bir 
kısmı faki k .. ağlltlac k •• e 
--~~~~~~~~~~~~""-~~._.... ............... ..ıı...,_~~~----~~~~~--~~~ 

/ 

Topraklar mün 
erbabına te zi 

sı an ziraat 
dilecektir 

Devletin malı olan ve pek çolun dan istifade edile· 
miyen topraklan fakir kaylUnün ekip biçebilmesi ve 
kolaylıkla bunlara uhlp olabilmesi için milhlm bir 
tUlmatname hazırlanmı§tır. TAlimatnamc Vekiller 
Heyetindedir. 

kanununa konulan bir madde Ue devlet malı olan top
rakların yani EmlAki Milliye'nln fakir köylilye tevzii 
kabul edllmiı bulunuyordu. .au tevzi işi, bugüne ka. 
dar muhtelif safhalar geçlrmiı, fakat on be 11eneden
berl beklenen netice elde edilememl1tlr. İskan kanu· 

Malfundur ki, daha 1015 yılında umumt muvazene 

YllGOSIAVYA 

Dobruca, TransÜ'1anya ve Besarabya Üe beraber 
· Romanya'yı gösterir harita 

MACARLARIN l MACARLARLA 
• • J 

TEDBiRLERi ! RUMENLER 

Askeri tedbirler 
GİTTİKÇE 

FAZLALAŞIYOR 
Budapeşte, 24 a.a. - Royter: Bugll.ıı. 

arasınd ki m .. z kere 
İN KİT AA 

UGRADI 

(Sonu $, inci sayfada) 

319 Yılında 
Harbiye 
mezunları 

Bunlar arasında 

Milli Sefimiz 
~ 

de bulunmaktadır 
319 yılında Harbiye'yi bitiren su• 

baylarımız1 22 ağustos perşembe ak
§amt Orduevi'nde bir toplantı tertip 
etmiş ve neşetlerinin 38 inci yıldönü· 

(Sonu J. üncü sayfada) 

B. Nazmi Topçuoğlu dün 
İstanbul' a hareket etti 
İzmir; 24. (Hususi) - Ticaret Ve

kili B. Nazmi Topçuoğlu bugün Tır • 
han vapuruyle lstanbul'.a hareket et. 
miştir. Vekil öğleden cvel ihracat bir
liğinde ve Boreada atakadarlarla konu
aşrak bu sene incir mahsulünün ça11ı· 
da değil Bo:-sada ve nümune ile satı 1-
masını emretmiştir. 

Vekil, bundan sonra, İngiltere'nin 
Türkiye ve Balkanlar ticaret birligi -
nin umumi reisi lord Bylem ile d~ 
Türk - lngili7 ithaHit ve ihracat işle. 
rini konuşmuştur. Bu mevzuda Buraa 

,: tesirinden hemen bütün mü
t ••&lar §Üphe etmektedirler. 
~ekilin nutkundaki diğer iki 
~ cihet, gerek kara, gerek de
t 11~etlerinin, §İmdi, İmparator-

1 ~ lltıhinde misli görülmiyen bir 
,ı:dl ,tte çıkmı§ olduğu hakkındaki 
1~~"' ~attır. lngiliz ticaret filosunun 

~ arı, Norveç ve Hollanda gibi 
01unan memleketlerden iltİ· 
tdeıı gemilerle ve fazlası ile 

Onuncu İzmir Enternasyonal Fuarının bu sene gördüğü rağbet tahmin
den üstündür. Büyük ziyaretçi kafileleri her gün şehre gelmekte devam edi
yor. Dünkü gün Fuarı gezenlerin yekOnu 18 bin altı yüz seksen kişiye var· 
mıştır. Yukardaki resimde ~nan pa.vy:onundan bir kö§eyi ı:örilY.orsunm. · 

Me.carl11tanda netrcdllen emirnamelerle u
mumi nakllye servlıılerl tahditlere tAbl tu
tulmuıtur. Otoblliı hatlarının ekseri!!! ya· 
nndl\.O itibaren kaldırılacaktır. Taksi oto
moblllerlnlıı mlkdarı da pek çok azaltıl • 
mıııtır. 

BUkreş, 24 a.a. - D. N. B.: Rumen • l d · "f d d'l · dil • · • Macar görU§melerl, bugün, Turnu • seve- yo un an ıstı a e e ı mesı şünüı 
riıı'de yeıı.ideıı b14ılarnıttır ve saat 11 de bir milştür. 

çeyrek saat için tatil edllmlı,;Ur. L d b d A k "d k 
Macar heyeti şefi B. de Kary, yanında or ' ura an n :ıra ya gı crt> 

Albay Uyszazsy olduğU halde cuma akşamı temaslarına devam ~decektir. Lo:-d bu 
Budııpe3te'dcıı buraya dömntıştUr. B. de gece Bayraklı vapurunda bir. zivafet 

(Sonu ı. üncü sayfada) 

Yarı resmt menbadan verilen haberlere 
göre, ıe.rk mıntakasına dotru ~den trenler 
adedi de tlddetll tahditlere tAbl tutulmuı
tur. Askeri tedbirlerin tazlal&§lırılacağl 

• 

Kory, da.ha dllıı aktnm macar heyeti iktııcl 1 
• • • • • 

reisi general Nad~y ne uzun bir görUııme vermıştır. Zıyafette, beledıye re:sı, 
yapmı§tır. B. De Kory'ntıı., Macaristan'ın 1 vali ve tüccular. ha:r.ır bulunmu~tar 
ilk tckll!lerlnde bazı tadiller yapan bir İngiltere bu sene mahsiillnimizin mü
macar mukabil tcklitl getlrmlı olduğu sa-

( Sonu J. üncu sayfada) him bir kısmına tamamen müşteridir. 
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Pazar müsahabeleri • 
1 

ULUS 

SPOR' 
25-8. 

Bir Polonya muhaci 

dolandıran adanı 

Son okçu Salih efendi Boks m ~lar1 

B. T. G. D. Atletizm federasyonu 
şeref listesine giren atletler 

İstanbul, 24 (Telefonla) - ceıaJ 
da biri birkaç arkade.şlylc beraber 

At 1et1 eri m iz kısa b i r zaman ~!n:k ~~c~~nuh::~~:~~~ v~~rıltlt 
Yazan: Selim Sırrı T ARCAN slm'de bir eve götllrülmUş, ıw dolııt 

Bundan otuz beı yıl ev el 1905 de Halı -
cotlunda toı\çu ve istihkam mektebinde 
eskrim ve cimnastik muallımi bulunduğum 
sırada eski türk sporcuları hakkında ma • 
ıa:nat toplamak merakına diı$tum. Bunla • 
rın içinde okçuluk on safta geliyordu. İa
tanbulun Okmcydanr bu kıymetli sporu -
muzun en canlı hır hatırasını sakhyordu. 
Bir ıabah erkenden bir harabe halinde ve 
sakafı çokmuş olan :Fatih Sultan Meh • 
met'ın tcııa ettiği okçuluk tekkesini ziya
ret ettim. Burası bir kemenkeşler mahfeli 
imiı. Eski devirlerde orası bir nevi endaht 
mektebi imiş, kaval tıifeklerin icadından 
aonra bile okçuluk kıymetten düşmemiş, 

s;ünkü o tüfekler ancak yliz elli adımdan 
iıı ıcörebflirken, okla bin adımdan diış • 
manın b:ı.ğrını delmek mümktinmüş. Oku
nu dokuz yüz adıma ulaştıranlara mera • 
ıimle ka1'e verilirmi$. Fevkalade maha
retle ok atanlara vezaret payesi bile tev
cih olunduğu vaki imışl DördüncU Murat 
devrinde Tablekir kel Hüseyin İran hü -
kumdarının padişaha hediye ettiği pek 
zorlu bir kemanı JJiddetle gererek kıracak 
kadar harikulade bir kuvet göstcrmıe ol • 
masr yüzünden tiç tuğlu vezir olmuş.11. 

ları ile sordu. Du··n içinde büyük inkişaflar gösterdiler ~~ı ~:s~ı::rn~~1:%~~;:~~ ;~: Holkevinde boks \de etmıuur. 
yaretimin ıebebi evcil elinizi öpüp ha.yır- •• b k 1 ld Beden Tcııblyesi Genel Direktörlüğü j mı5 bulunuyor. __ 
duanrzı,sonradaaııilbirananemiz ola.n muso o o Orl yapı 1 AtletizmFederasyonu,herseneberbranş- Yunan diski atma: M . I~ ""kil 

- Afederıiniz &izi rahatsız ettim. Zi -

okçuluk hakkında biraz mala'hıat almak is- Dün Ankara Halkevlnde uht l'f ku - ta olmak Uzere, en iyi on tllrk atletin! tes- Tek yenilik olarak Ateş (İstanbul) un e rsl n Q e m U e e 
m e ı ı . . d il" . k 

tiyorum. lüplcre mensup 25 gencin i&tire.k ettiği bıt ederek mevsım sonun a. .. n etmcyı a- diski 31.20 ye fırla.tarak ı.,eref listesine ka- d 1 
Hnfız efendi üç dört tel sakalını biraz güzel bir milCJabaka yapılmıştır. Şehrimi • rarlaştırmıştı. tıldığını kaydedebUlriz. tÔ 1İm1 ere ba ŞI 0 1 

kanştırdı. Başını iki tarafa salladı, derin zin ilk muntazam boka organizasyonu di • İlk liste 24 haziranda intipr etmişti. Uzun atlama : 
derin içini çekti. Sanki seksen yıllık hayatı yebilcccğimiz mi.ısabakaların tafıriHitı ııu- Bugün ikinci bir liste daha neşredilmiş • İlk altı hadde ikinci listeye nazaran biç 
bir aoda gôzüni.ın önlinde bir geçltresmi dur : tir. Bu liste, 1940 yılı 21 temmuz ak5amı- bir değiı;iklik görülmliyor. Ancak altıncı 
yaptı. Sonra kesik kesik, dura dura anlat- Birinci müsabaka 51 kilo : na kadar veref listesine dahil olabilmiş at- hadden sonradır ki iki atletimizin daha 
mıya başladı : 0 letleri ve elde etmiv oulundukları derece • 6 4-S 5 6 48 l d ld ki .. "T 

(uç dakiknlık üç rnvundluk maç) len' ihtiva etmektedir. . . ve . e erece a ı arı goru u • 
- Benim babam Sultan Mahmudun ha • A k U u d M f A k ·· yor n arag c n en usta a n aragu - 24 haziranda nC$redilmiı bulunan liste · 

vacı başıaı idi. Ben Abdülmecit ve Abdül- U d N d t d k b' Ü d ti c n en cc c arasın a ço çetın ır şc- ile 2'1 temmuz akşamına kadar elde edilen Ç a ım a ama : 
aziz devrinde Okmeydanının en iyi ok a • kilde cereyan etti. Uçüncü devrenin sonuna neticeleri ihtiva. eden bu ikinci liste kar- Ömer (İstanbul) daha. evci elde etmlıı 
tanlnrından idim. Hey gidi günler hey 1 kadar beraber ccreyruı eden maçta Anka - şılaştırılırsa., atletlerimizin sarfettlkleri bulunduğu neticeyi bii'nz daha tekflmlil et-

Hcmcn sordum : ragticünden Mustafa kazandı. gayret ve elde ettikleri terakki meydana tirmiı bulunuyor. Bundan baı;ka Uçtek 
- Nasıl ok atarlardı ? /hinci müsabaka 5.1 kilo : rıkacaktır : (İstanbul) 13.451.5 den 14.24 e ytikselmiş-
Sualim pek hoşuna gitti bir genç atik • İ " · Halkevinden Halit AnkaragJ_icUnden b- OO M tır. 

llği ile yerinden fırladı oturduğumuz oda- rahim arasında yapıldı Halit idmansız ol - l ctre ~ Yüksek atlama : 
nın yanındaki aralığa girdi. Sonra elinde maaına ragmen ittifakla kazandı. İlk ve ikinci listede bu bran:ıtan şeref Faik ve Jerfı' 1 80 den 1 81 5 e yüksel 
bir takım cşyn ile geldi. Evela bir kayış listesine ithal edilen atletlerimizin adedi ' · · • 
gösterdi! Buna kement derler bunu beline, Üçüncü müsabakc. S'l kilo : ondur. F'akııt kcmmi müsavata mu - miş bulunuyorlar. 
iki ucunu da kemanın yani yayın iki başı- Kırıkkale yurdundan Vehbi Anke.ragü • kabil ilk liste ıle ikincisi arasında elde e • Sırık ile atlamada : 
na geçirirler. Sonra ibrişimden boğmak, cuden Şeref aarsında yapıldı. Ustün ve dilen neticeler bakımından bariz bir iler • Muhittin (Ankara) 3.81 den 3.85 e yük-
boğmak bir kiriş gosterdi: bunu ds keme.- teknik bir boksör olan Vehbi hesaplı ve leme görülmektedir. selmiş bulunuyor. Dorduncü hadde kadar 
nın iki başına tutturup gererler. Ond:ın ye:inde vuruşlar yaparak müsabakayı ek - Haziranda n~redilen listeye göre bu bir değişiklik olmayıp yalnız Süha (İz -

Mersin, (Hususi) - Şehri 
beden terbiyesi kanunu ve on• 
naden Vekiller Heyetinin karart 
cibince, yaşları tesbit edilen 
leflerin kayıtları tamamla 
Mükellefler, sıhi muayeneden. 
rildikten sonra faaliyete geçınıt 
lunmaktadırlar. Bir haftadır, bir 
teğmen emrinde bir çavuş ve ııe~ 
başıdan mürekkep talim he 
idaresi altında talim ve terbi 
başlanmıştır. 

Bundan başka, mükellefleri ııı 
lariyle de yakından temas ett 
gayesiyle, şehrimizin deniz lo 
de 600 kişilik soyunma barakalat' 
şa ettirilmiştir. Yüzlerce ın 
grup grup yüzmelere iştirak e 
tedirler. 

Metruk bir harabe halinde olen ve bay. 
kn$1ardan başka ziyaretçisi bulunmayan 
tekkenin içine girdim ve mihrap yerinde 
ılililı bir yazı ile mermer üzerine hikedil
miş ,u beyti gôrdilm : 

Ne havnü ne kemanü ne kemcnke$ ancak, 
İrdirir menziline tiri nido.yi ya hak 1 
Bu beyti defterime yazdım. Bir gün za -

manın ulemasından Mustafa Asım Efen • 
diye gösterdim ve ondan ııunları öğren • 
dim: 

''Ok atma mü~abakalannda menzile ve 
hedefe oklar atılırmı,. Okunu en uzağa 
ulaştıranların mcsııfesinl adımlayan ha • 
kcmlere havacı başı derlermiş ve yalnız 

onun adımları m-.kbul olurmuş. Ok atan -
lar yayları gererken ya ... hak 1 diye hay -
kırırla.rmııı. Okçuların eöyle bir itikadı 
varmış, oku menzile isaleden ne hava.er, 
ne kemen yani ne yay, ne de kemenke~ ya
ni ne de ok ıtanmıe. Fakat yalnız ya hak 1 
nidası imiı. 

Ruzıhrzırın Hk pazartesi veya pcrşem -
besinde kurbanlar kesilerek, ziyafetler ve
rilerek tekke açılır, bUtlin yaz meraklı 

ıporcular mııana, menzile ok atarlar \'C ka
sımın ilk ıruniı gene aynı merasimle tekke 
kapanırmıış. 

Bin metreye okunu ulaıtıranların bu mu
Taffakiyctini ebedileııtirmek için okun u
laştığı yere mermer ıütunlar dikilir ve ken 
dilerine bir ıeref Unvanı olmak üzere Bln
eiler, Binyıizcülerl denirmiş. Bu Unvanlar 
Abdulmccit devrine kadar devnm etmlt 
nitekim zamanın cihan ıeraskeri Rıza pa
Ja biny(izeulerden imiş." · 

Gene o tarihte Okmeydanında dolaşır -
ken rast geldığım mermer lbidelerden bi
rinin uzerinde ıu beyti okumuitum : 

Dedi tahsln ederek dürrii dd tarih, 
Pehlivandır yine tsı dikti Mchemmet 

paıa. 

Sultan Mahmuda ait bir sütunun üstün
de de iU mısrağ vardı : 

Ok attı menzile bin iki yüz on beş 
1247 buçuk hatve 

Ok ve yayların imali de pek elıemiyetli 
bir sanat imiı. İstanbulda Okçular başın
da • ki ıimdi orasını terlikçi ve kundura
cı dükklnları işgal ediyor • iki keçeli ok
çu dükkllnlan varmııı. O ııra dıikklnların 
arasında daracık bir yerde kiraz ağacından 
ıigara aiızlığı yaparak geçinen Salih e • 
fendi namında bir pirin vaktiyle pek meş
hur okçıı dlduğunu, ok atmakta ve ok yayı 
imal etmekte çok mahir olduğunu haber 
aldım ve bir gün Okçularbaııına gittim, 
kuçük viran dlikk!nı buldum. Ne yazık ki 
kepenkleri kapalı idi. Kar9rsrndaki leble
biciden sordum. Bir ıenedir ortadan kay -
bolduğunu ve ne olduğunu bilmedığini söy
ledi. Dilkkinın biraz ilersindeki kahveci • 
nin malGmatına mllro.caat eyledim. Ya15ı 

aekseni geçtiğin!, çok ihtiyarladığını ve 
dukkinı kapayıp Karagümruk taraflarında 
Karabaı mahallesindeki evine çekildiğini 

eôyledi. 
Sultan Mahmut devrine yetişmiş olan bu 

ıon ihtiyar okçudan Abdulmecit ve Ab • 
di.ılaıiz devirlerinde Okmeydanında yapı • 
lan tircndazlıklar hakkında mallımat al -
mak ve oklann, yayların nasıl yapıldığım 
öğrenmek Uzere bir glin Karaba$ mahal
lesintle Okçu Salih efendiyi zixarete git -
tim 

1905 yılı içlndc tcıır!nlaani ayında gene 
bir sabah Bayazıttan tek atlı bir muhacir 
arabasına bindim. Karıı.aUmrüğe oradan 
Yen:bahçe yolu ile Karabav mahallesine 
geldim. Ve sol tarafta bni.ı asma çardaklı 
mahalle kahvesinden Okçu Salih efendinin 
evini sordum. Dilinden Rumeli muhaciri 
o!du~u anlaşılan bir ihtiyar, ona okçu kö
se Hafız derler, şu karşıda hastane çayın
na bakan sıra evlerden birincisi 1 dedi. Bir 
katlı yer odasından ibaret evcağızın tok -
ırıağınr çaldım. lçcrden kalın çatlak bir 
ıes : 

- Kim o T 
- Aç baba, yabancı değil 
İp çekildi, tek kanatlı ke.pı ardına da • 

yandı. Beli iki buklum. süt ribl üç bes 
tel sakallı bir pir ile karsıla:stık. Bu nurlu 
yüzlu ihtiyar S:ılih cfendı idi. Hemen sor
dum : 

- Tanrı misafiri kabul eder misiniz?., 
- Buyurunuz 1 dedi alçak tavanlı küçük 

sonra okun iki kulagını kirişe takıp baş - sc~ıyetle kazandı. branşta, sondan dört atletin elde etmi:ı mir) in 3.00 den 3.10 a ylikseldiii görü • 
parmağa geçirilen ıu zırhgirlerle ok çeki- Dördüncü müı;abaka 61 kilo • oldukları müddetler 11,7 idi. Halbuki bu- itiyor. 
lip ya. .. hak ı diye haykırarak atılır dedi. Ankaragücündcn İbrahim ile Abidin e.ra gün neşredilen listede son hadler iki tane Evelce neşrettiğimiz birinci liste ile 

Salih efendinin bana gösterdiği oklar ve sında cereyan etti. İbrahim ısayı hesabı ile 11,4 le kapanıyor. Bu, elde edilen dere • mukaycııcaine imkan vermek Uzere yeni 
yaylar gayet sanatkarane yapılmıı şeyler- kur.andı. celerde umumi bir yükıeliııi, 100 metreyi listeyi de neşrediyoruz : 
di. Uçları fildişi ve süngü gibi sivri kö • Beşinci müsabaka 61 hifo : 10.9 ila 11.4 arasında ko,an atletlerimizin 100 Metr. : 
şeli demir olanlar da vardı. Uzcrindcn yıl- Kırıkkaledcn Ta~lr Demlrspordn.n Ce • sayısının çog:ıldıcını göstermektedir. 1 - Muzaffer (İstanbul) 10.9, F•l:rct 
lar geçtiği halde cilaları hiç solmamıştı. ifil nrasınd yapıldı. Celal çe,•ik hareketle- Bundan mnada, geçen listede, yalnız bir (İstanbul) 10.9, 3 - Cezmi (İstanbul 11,1, 

Gene ıordum: kabze almak nedir ı ri ve vuruşu ıle ıttıfakla mllsabakayı ka - atlet tarafından tahakkuk ettırilmiş olnn. Atineos (İstanbul) 11,l, Ziya (Bu~sa) 11,1, 
İhtiyar cevap verdi : zandı. 10.!il mliddeti, bugilnkU listede ikinci bir 6 - Zavcn (İstanbul) 11,2, Nazmi (flnka -
- Okmeydanındaki tekkeye büti.ın dev- Altıncı müsabaku 61 kilo : atlet tarafından da elde cdilmi:ı bulunu • ra) 11,2, 8 - Sezai (İstanbul) 11 3, Turan 

Zengin dilenci 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Bel 

bugün toplattığı 14 dilencinin btriııl' 
binde 97 llrn çıkmıgtır. 

B. Raif Karadeniz lstanb~~ 
İstanbul, 24 (T,clefonla) - Gilıtl 

İohisa rlar V ckilimiz Bay Raif J{ıı 
İstanbula gelmi5tir. 

lct büyük adamları davet edilir. Padişah (;.u'leşten Fatih, AukaragücUnden Kemal. yor: Fikret (İstanbul). (lstanbul) 11,3, 10 - Melih (lstanbul) 
ve saray halkının huzurunda attığı oku Fatih .. •·zel vücutlu revik çalak bir bok • Gene 1stanbuldan Turan, 11,7 müddetini, 11,4, Orhan (Bursa) 11,4. z· v k")' ı L •• J''-.... ~ ıraat e ı ımız stanlTL' 
dokuz yüz metre adımdan fazla mesafeye 1 sor yalnız elde ettıci fırsatlardan hakkiyle bu listede 11,3 derecesinde islah etmis 200 Metre : İstanbul, 24 (Telefonla) - Zir8'ı 
ulaetıranlar sıra ile dizilir. Müs!lbakaya istifade edemiyor. Müsabakayı ittifakla bulunmaktadır. 1 - Muzaffer (İıtanbul) 2.2,6, 2 - Me • kilimiz Bay Muhlis Erkmen buguı:ı 
giri$enlerin her biri üç ok atardı. Oku kazandı. 200 Metre : Uh (İstanbul) 23, 3 - Gören (İstanbul) mize gelmi&t;r. 
atacak. olan ~atın bir sağında, bir ~:.~o - Yedinci '"miisabakcı 61 llilo . Melih (İstanbul) un geçen listede 23,6 23.3, 4 - Atineoi (İstanbul) 23_.7, Nazmi 
lunda. ıkl şahıt durur. Ok menzile duşunce Ankrı.rngüci.ınden Fuat Kınkkaled~ Ha- olan müddetini 23 derecesinde ve Gören (Ankara) 23 7, 6 - Zıya (Buna) 23.S, 7 -
havacı başı adımlar. Kaç adım attığını sıın arasında yapıldı. Birinci ranvntta Ha- (İstanbul) un 23.7 müddetini 23.3 dere - İrfan (Kocaeli) 23.!il, Huscyin (Zonguldak) 
haykırarak haber verir. Sonra okçular tek- san musabakayı terke mecbur oldu. Fuat ceslnde islli.h ettikleri görülüyor. ZJ.9, g - Orlian (İltnnbul) 24, Sami (An • 
kesinin şeyhi yUksck sesle eahitlere sorar- kaondı. 400 Metre : kara) 24. 

dı : Sekizinci müsaballa 96 kilo : Bu bnınıta da, haziran ve temmuz !is· 400 Metre : 
- Ayağını doğru bastı mı ? telerlndc muvaffak olan gençlerin adedi 1 - Gören (İstanbul) 50,8, 2 - Zare (İs Kırıkkale spordan Azizle Demirspor • 
- Bıııtı 1 dan Haydar arasındaki müsabakayı Hay • ondur. Fakat geçen listenin ilk haddini tanbul) 53,3, 3 - Ancuı (İstanbul) 53,9, 
- Dokuz yUze attı mı 1 ed d ı B ı (A k ) 5 5 Ahm İ dar ittifak! kaazndı. teşkil eden ve bu list e e aynı at et ta- nsr n ·ara 3.9, - et ( stan -
- Attı 1 Dokuzuncu müsabaka 72 kilo : rafından muhafaza edilen Goren (İstan - hul) 54, Fahri (Ankara) 54, 7 - Kizım 
- Ben de kendisine kabzcyi verdim 1 Kllmil ile Kırıkkale bul) 50.8 müddetinden sonra, geçen !is - (İstanbul) 54,1, Nuri (Ankara) 54,l, 9 -

der sonra kemankeıi yan tarafta bir oda - Ankragücilnden tc.de mevcut olmıyan ikinci bir muvaffa • Galip (Ankara) 54,9, 10 Kemal (Kocaeli) 
··ıu ·· k 1 ıı. •·- k d Birlik ıpordan Rıdvan arasında yapıldı. ya go rup u a.ına ~man eş sırrını a kiyet ilave edilmiş bulunuyor: 53.3 Zare 55, Şerif (lstanbul) 55. .. ı Rıdvan müs bakaya devam edemediğinden 

soy er. (İstanbul). 800 Metre : 
- Bu arr nedir, onu da ıöyler misiniz? Kamil hükmen kazandı. 

dedim. Onuncu müsabaka 51 kilo 1 110 Manialı : 1 - Rıza (İstanbul) 1.58.4, 2 - Recep 
İhtiyar ka~larrnr kaldırdı, işte o olmaz! Ankaragücilndcn Mustafa ve Nevzat a. Geçen listede 17 ile dördüncü haddi tu. (Kocaeli) 2.01.7, 3 - Galip (Ankara) 

İzmir Fuan'na ilave po!· 
htınbul, 24 (Telefonla) - De\'ıcı 

niz yolları, İzmir fuarı müiıasc~ 
halkın Fuara gösterdigi rağbeti 
dikkate alarak ayın 27 sinde 1zınire 
deş vapurunu illi.ve bir posta olar&~ 
derecektir. 

İsparta'da hastabakıcı kıl~ 
Isparta, 24 a.a. - Halkevlndc ~ 

olan hasta bakıcı ı.·c hemşire kursu 
na ermlg ve kursn lgtlrlık eden bıı> 
dlplom:ı.lan törenle dnğltılmıııtır. 

Güneş kulübü kongr~~ 
Ankara Güneş Kulübü 1da.r11 ıur 

dedi. Siz lııltmedlniz mi kemankeu ırrrr rasmda yapıldı. Mustafa yorgun ve ikinci tan Süha (İ:r.mlr) in, müddetini 16.5 e in- 2.02.8, 4 - A.dn.an (Ankara) 2.04, 5 - v~ 
dirmiş olduğu görülüyor. lidemir (İstanbul) 2.05, 6 - Ahmet (İstan- den : 

bir, bektaşl errn lkll derler. müsabakasını yapmııı olmasına rağmen gÜ- ı FevkaUlde kongreye divet : ..,..,, 
Salih efendiye •on bir •ual daha ... r - scıı dövU ' ..... w--• ı..taı...- -.;;...ı..ı.a-.. .200 Manialı_.: bu 2·06• 7 - Skoçimnru ( stanbul) ............ , ... .., ....... " ıın;r=r .n;ıııll"'. • .ıf 

yı kazandı. Geçen listede ıörntmeycn bir AThııyrakda.r {lstanouıJ vır, 11"".ı 
dum : 27.9 la birinci numarada sıralandıit (Neri- 9 - Küçükatıl (İstanbul) 2.08.3, 10 - Ab- vaccheslnde idare heyeti tarafında~-!'~ 

- Sizin manşmız veya kemankeş tekke- Onbirinci miisabaka 61 kilo : d ilah (l bul) 20n 2 lanan raporun mllzakereıl ve te~1 

man - İstanbul) ve lfıtcye geren atletle • u ıtnn · "• · _.t sinden bir nafakenız filan var mı dedim. AnkarngUcUnden İbrahim Demirspordan '" M bir karara bağlanarak ittihaz oluna&Y _. 
İhtiyar, derin derin içini çekti : Celil arasında yapıldı. Her iki boksör de rln 4 den 9 a yükaeldiği görülmektedir. 1500 etrİP. : tı hareket hakkmda idare heyetine•" 
- Bundıı.n 10 ıene evelisine kadar tek - evelki milaabakalarda ra.kiplerlnl döverek 400 Manialı : 1 - Rıza ( stanbul) 4·02·4• 2 - Galip yet itası için 5 eylUl 1940 perfcnıb' 

keden ayda altmııı kuruş ve bir miktar yağ, kazanmııle.rdı. Celil bu mil&abakayı üstün Bu branşta elde edilen neticeler geçen (Kocaeli) 4·17·4• 3 - Kemal (Koca.eli) saat 18 de btltün adların Ankara Jl 
pirinç verirlerdi. Onları da kestiler. Bir bir farkla rakibinin müsabakayı tcrkctme • listede bildirilmemişti. İkinci liste 400 4·17·6• 4 - Aanan (Ankara) 4•18·5• 5 - Ma vlnde bulunmaları rica olunur. İçt~ 
müddet ağızlrkçılıkla geçindim. Şimdi bu siyle kazandı. manialının ilk haddini Melih (İstanbul) fidis (İstanbul) 4.25•3• 6 - Velidemir (İs· çin lüzumlu ekseriyet temin edilı:nedlt' 
kullibede çile dolduruyorum ve emri _ ı On ikinci müsaballa 53 kilo : un 59.IS ile tutmuş bulunduğunu gösteri - ta.nbul) 426,8, 7 - Mustafa (Ankara) dirde nizamname mucibince lıbu gBl"ff' 
hakki bekll'yoruml dedı'. yor. Mcllhten bao.ka, daha dört atletin de 4.27.3, 8 - Mehmet (Ankara) 427.4, 9 - d k il . ....Jt Ul k bl 

Ankara Dcmirspordan Sa it Gürsoy ra - v A (1 b l) 4 27 9 10 o (İ e ongre m nasıp &vr ece r 
Salih efendiye teaekkür edip ayrıldım ve derece aldığı görülüyor. rtan stan u · · ' - sman s • lik olunarak ayrıca ı'Hln edilecektir· 

" kibi çıkmadığından hükmen galip illn e • b 1) 4 "9 1 
doğru evkaf nezaretinin güzide memurla • dildi. 800 Metre : tan u ""' ' · 
nndan Nail Reşit ve muavini Ali beyi gi- b k k"l Bu bran$ta yegane yenilik, 800 metreyi 5000 Metre l On ürüncii müsa a a 61 ı o : ı A (İ b 1) 1612 n 2 M dip buldum, (Şimdi Kocaeli mebuıu Bay :r 1.58.4 • 2.09.2 arasında koşan atletlerim! • - rtan atan u · '"• - us-

AnkarnaUcündcn Fuatla Güneşten Fatih r (A k ) 16 "2 3 Alb kd (İ Ali) kendilerine Okçu Salih efendinin pe- ._ zln. sayı11nrn ~ dcıı 10 a yükıelmlıı olma • ta a n ara .&. • - ayra ar s-
riııan halini anlattım. Hep birlikte evkaf arasında yapıldı. Mtlsabaka çok çetin ve sıdır. tanbul) 16.24,8, 4 - Şevki (Ankara) 16.35, 
nazırı merhum H ri beyin yanına gittik. heyecanlı ~ckilde devam ederken Fuadtn 500 M 5 - İbrahim (Kocaeli) 16.40, 6 - Ali (An-

kaşının üstü yarıldığındnn hakem heyetinin 1 etre : k ) 16 59 8 7 B-'- t (E ki hl ) Hayri bey • ilmen olduğu kadar ahla • k k hadd k' ara · · • - =za s ıe r müdahalesiyle müsabakadan menedildi ve 1500 metrede yenilik oltıra il c ı 17 11 ken de ,ok yüksek olan bu kıymetli dev- Fatih hlikmen müsabakayı kazandı. 4.02.4 milddetlnden aonra lkf yeni netice • . • 
let adamı - anlattıklanmızı dinledi ve der- nln daha elde cdilmlıı olduğunu kaydede • 10.000 Metre : 
hal bu son okçuya münasip miktardn ma11.1 On dördüncü miisabaha 57 kilo: 1 - Albayrakdar (İstanbul) 34.45. 

Kırıkkale spordan Vehbi ile Demlrspor- biliriz : 
tahsis etti. Ne yazık ki bir sene sonra Sa- 4.17.4 (Galip. Kocaeli) ve 4.17.6 (Ke- 110 Manialı : 

h f d. h .. ı ı ı d dan Seyfi nrasında yapıldı. Vehbi daha üs-li e en ı ıyata goz er n yum u. mal • Kocaeli), 1 - Faik (İstanbul) 14.7, 2 - Vasfi 
Ok 1 b ke d d tün dövüşerek miisabaknyr ku.andı. 

çu ar a$ının ıon eanat .. rının a ı a SOOO Metre : (İstanbul) 15.8, 3 - Hrisafopulos (İstan-
bu suretle mazinin nisyan uyfalarına ka- On beşinci müsabaka 79 kilo : bul) 16,4, 4 - Suha (İzmir) 16,5, s -
rıştr. 

Bor Halkevli?~rinin 
çalışmaları 

Bor; 24. a.a - Kazc.mız köylerinde
muhtelif mevzular liıcrinde konferans 
lar vermek ve buralarda bulunan eski 
eserleri tet{..ik ve köy hayatının muh
telif safhalarını fotografla tesbit ede· 
rek bir köy albUmU yapmak üzere bir 
tetkik gezisine çıkmış olan Bor Halk
evi dil - tarih edebiyat kolu gençleri 
buraya dönmiışlerdir. 

Gençlerimiz on gUn silren bu gezi
leri esnasında 18 köyı:: uğramışlar ve 
birçok eserl!r tesbit eylemişler ve fo. 
tograflar almışlardır. 

Karaman' da beden terbiyesi 
mükeUefiyeti 

Karaman; 24. a.a. - Beden terbiyesi 
kanunu mükellefiyetine dibi gençler 

merasimle >alışmalarına barilamışlar -
dır. 

d Geçen liıtcde 16.40 ile ikinci derecede 
Demlrspordnn Caferle Anknragücün en Basri (Ankara) 17."", 6 _ Kadri (Bursa) 

ı kalan Artan (İstanbul), 16.12.9 ile birinci "T 
slam arasında çok heyecanlı ve ıert bir 17.9, 7 _Ziya (t:>unıa) 18, 8 _Veli (An-

hadde fırlamış bulunuyor. Bundan balika bu ~ 
~ekilde cereyan etti. Denilebilir ki bugiin- kara) 18.1, 9 - Hakkı (Buna) 18.5, 10 -

k branştaki atletlerimizin ıa.yısı dörtten ye-
kli müsabakaların en heyecanlısı ve zev • Sudi (İıtanbdl) 19.2. • 
lisi bu milsaba.ka oldu. U~üncli ravnta ka- diye sıkmış bulunuyor, 
dar beraber devam eden müsabakanın or- 10.000 Metre : 200 Manialı : 
talarında Cafer birdenbire hücuma geçerek Aynen geçen listedeki gibi 34.45 le bir 1 - Neriman (İstanbul) 27,9, 2 - Hıy-
saf ve sol kroşelerle hasmini ıetsemletti t<'': muvaffakiyet kaydedebiliyoruz. ri (Ankara) 28.5, 3 - Ziya (Bursa) 28.8, 
ve ravnt bitmeden rakibini müsabakaya Gülle atma : 4 - Raşlt (Ankara) 29, S - Ki.mil (An • 
devam edemiyecek hale getirdi ve maçı Birinci ve ikinci haddi tutan atletlerin kara) 29.1, 6 - Hagop (İstanbul) 29.6, 
hükmen kazandı. kaydettikleri hafif bir terakkiden başka 7 - Ferit (İstanbul) 30, 8 - Mamaklı 
On altıncı müsabaka 61 kilo : değişiklik yoktur. (İstanbul) 30.8. 

Demirspordan Celil, Gtineıı kulübünden Cirit atma : 400 Manialı : 
Fatih arasında yapıldı. Melih (İstanbul) un 56.13 den 57.87 ye 1 - Melih (İstanbul) 59.6, 2 - Raılt 
51 Kiloda : ve Haydar (Ankara) nın 49.20 den 54.60 a (Ankara) 60.2, 3 - K&mil (Ankara) 60.3, 
Birinci Nevzat (AnkaragUcU, ikinci Mus- yükseldikleri görillmektedir. 4 - Neriman (İstanbul) 61,2, S - Ali (İı-

tafn (AnkarngücU) Çekiç atma : tanbul) 62. 

53 kiloda : Bu branşta da ciritte olduğu gibi mühim Gülle atma : 
Birinci Emin (Ankaragücü), ikinci Ha- terakkller kaydetmek kabildir: Valcr 1 _ Arat (İstanbul) 14.075, 2 _ Ates 

!it (Halkevl), (Ankara) 34.86 dan 37.10 a, İzzet (İatan- (İstanbul) 14.03, 3 - Şerif (İstanbul) 
57 kiloda : bul) 25.45 den 27.42 ye yUkselmi~lerdir. 12.30, 4 _ Nadi (İstanbul) 12.03, 5 _Hay. 
Birinci Vehbi (Birlikspor), ikinci Seyfi Bundan maada, eercf listesine dört atletin ri (İstanbul) 11.83, 6 - Apodiakos (İstan-

(Dcmirspor). daha ilave edildiii görülüyor. bul) 11.75, 7 - Bülent (İstanbul) 11.58, 

61 kiloda : Disk atma : 8 - Çubuk (İstanbul) 11.55, 9 - Tevfik 
Birinci Fatih (GUneıı) ikinci Celil (De- Dördüncü hadde yeni bir 36.13 derece - (İstanbul) 11.46, 10 - Atıf (İzmir) 11.45. 

mirspor). sinin elde edildiği görUIUyor. Bundan b11.1- Disk atlama : 
66 kiloda : ka 33.16 • 42.80 arasında disk atan atlet • 1 _ Arat (htanbul) 42•80, 2 _ Yavru 
Birinci Salt (Dcmlrspor) ikinci Haydar terimizin adedi bu liıtede 7 den lO a s;ık- (İstanbul) 37,17, 3 - Hayri (İstanbul) 

(Demirspor) 37.04, 4 - Ateı (lııtanbul) 36.13, 5 - Sa. 
Sokaklara konacak levhalar 72 kı"loda .• bahattin (İstanbul) 35.10, 6 - Atıf (İzmir) bir mlisabaka icrasını teklif etmiııtir. 
1940 nüfus sayımı için hazırlanan Birinci Kil.mil (Ankaragücü), ikinci Rıd- Müsabakalara, balkan oyunları kadrosu 34.49, 7 - Bülent (İstanbul) 34.19, 8 -

tdlimatnameye yeni bir madde ilave . van (Birlikspor) ile, yani 12 yUzUcli ile gellnmcai ayrıca ri- İzzet (İstanbul) 34.00, 9 - Apodiakoı 
edilmiştir. Bu maddeye göre sokak- 79 kiloda : ' ca edilen ve Uç ayrı tarihten birinin terci- (İstanbul) 33.2Z, lO Melik (lıtanbul) 
lar ve binalara konacak isim ve nu- Birinci Cafer (Demlrspor), ikinci İıliim hl federasyonumuza bırakılmııtır. Bu ta - 33·15• 
mara levhaları kırmızı yerine Hici- (Ankıırn~JcU). rlhler 21 • 22, 28 - 29 eylUI vo 5-6 ilkteş- Cirit atma : 

Mesut bir 
RlyasctlcUmhur )'av&lerlnden 13Sf,,,.__ 

det lle Doktor Hnaan Esııt'ın kız! ıtıJI 
nın Beyoğlu evlenme dairesinde nl 1 
renlerl yapılmıştır. İstanbul va.Jl!,,-t 
LUt!t Kırdar fle Rlyasetıctımhur b ııtl'...ı' 
rt CellU Şahit olmuıılnrdır. Törende ır 'A 
ki tarafın yakınlan \•cdosUarı hflS &l"' 
lunmuııtur. Genç evuıcre saadetler "t 

- MlRAÇ GECESİ _.,,. ~ 
Diyanet işleri Reisliğinden : 11_ bo 
Recep ayının iptidası pazarte• 

nüne tesadüf ettiğinden 30/31 ~ ~~ 
cuma günü ~kşanu ( yani cu Dlf 

gecesi ) Miraç kandili olduğu il~ıt 
nur. (5025) ~' 

3120, 4 - Ne.dl (İstanbul) 31.00, 

Çekiç atma : ı..'. 
1 - Valci (Ankara) 37.10, Z - ~ 

(İstanbul) 27.42, 3 - Ateş (tst• ~ / 
27.28, 4 - Georg (İstanbul) 24.55• • ..ıl 
Çubuk (İstanbul) 19.55, 6 - J{irtY 
(İstanbul) 15.20. 

Uzun atlama : ti, 
1 - Muzaffer (İstanbul) e.87, 2 ....- (>.,. 

(İstanbul) 6.70,5, 3 - Ömer (Af1°11)r~ ~ 
4 - Tevfik (Bursa) 6.55, 5 - S~ıırtl tc 
(İstanbul) 6.51.5, 6 - Melih ( f-" 
6.48,5, 7 - Çaroğlu (İstanbul) 6.48(iı~jr) b 
Üçtek (İstanbul) 6.43,5, g - Raif 
6.36, 10 - Muammer (Ankara) 6.5%· 

Yüksek atlama : . (il'' 
1 _:.. Faik (İstanbul) 1.81.5, Jerfıl) ı 1' 

kara) 1.81,5, 3 - Sllreyya (İstanb(t~jr) 
4 - Ömer (Afyon) 1.70, Suha 6!• 1 ~ 
1.70, 6 - Hüumettln (latanbul) 1· sıııııı1 
Jcba (İstanbul) 1.67, Ancuı (t5t 1o""' 
1.67, 9 - Karacan (İstanbul) 1,66• 
Nadi, Necip, Vasfi (İstanbul) 1.6S· 

Sırık ile atlama : f{•1;t 

bir odaya girdik. Butün eşyası bir erkln 
minderi, iki kilçük ıiltcden ibaret odan bu 
yuva oldukça temiz ve tertipli idi. Duvar
da bir besmele bir de S5dlbni Ebivakkaz 
hazretlerinin isimleri yazılı bir levhı. Or
tada bir saç mangal~ cumbanın içinde bir 
ıise kantoron yağı çiviye asılı idi. 

vert gibi diğer renklerle de yapılabi- rindlr. ı - Melih (İııtanbJll) 57.87, 2 - Haydar 
lecektir. Yunan federasyonu Beden Terbiyesi Genel Dlrektörlliğli va- (Ankara) 54.60, 3 - Kemal (İltanbul) 

1 - Muhittin (Ankara) 3.85, Z (ı1ı•"' 
(İstanbul) 3.42, 3 - Viçaropulo•JO• S .~ 
bul) 3 30, 4 - Celll (Ankara) 3 (tıırı'', 
Sudi (İstanbul) 3.15, 6 - Suha 11ıcır'• 
3.10, Şerif (İstanbul) 3.10, Naci (J. '1•'~ 
3.10, !il - Fikret (İstanbul) 3.00, I) 5 
(İstanbul) 3.00, Butterficld (tstanbll 

Salih efendi beni erkin minderine oturt
tu. kendisi de mangalın 'yanındaki şilteye 

d :ı: çöktü. Fersiz gözlerini gözlerime dik -
ti ve ziyaretimin sebebini dikkatli bakı1-

Yuvanın saadet ve varlığını 
doğuran, aile düğümünü ku
vetlendiren Çocuktur. Çocu
ğu sev \'C ona yardım et ! 

Çocuk Esirg~mıı Kurumu 

ziyeti tetkik ettikten sonra, Uizrm gelen 53.60, 4 _ Şerif (İstanbul) 52.4, 5 - Ra-

•• " "I • • • Af' d" f ff • cevabı verecektir. ılm (Tekirdağ) 50.20, 6 - Şevket (İltan-
yUZUCU enmtzı maya ave e 1 Demirspor Ankaragücü'nü bul) 48.60, 7 - Ali (İstanbul) 47.72, 8 -

Yunan su ıporlan federasyonu Beden 
Terbiyesi Genci Dircktörlilfil su ıporları 
federasyonuna müracaat ederek, geri bı -
rnkılan balkıın yüzme yanılan yerine, A· 
tlnada• türk - yunan ıporcuları ar11ında, 

1 • O yendi Hamdi (Bursa) 45.60, 9 - Varak (İstan-
Dlln Ankııragücü sahasında Demirsporla bul) 45.46, 10 - Georg (İstanbul) 45.44. 

Ankaragücü arasında güzel bir futbol ma- Yunan diskr atpıa : 
çı yapılmı11 ve neticede Demirspor bu mü- 1 - Hayri (İstanbul) 35.48, 2 - Arat 
sabakar.ı 1-0 kazanmııtrr, (İstanbul) 35.10, 1 - Atee (İıtanbul) 

Üç adım atlama : tJçı~~ 
1 - Ömer (Afyon) 14.27.5. Z ~1,,1111. 

(İstanbul) 14.24, 3 - Yavru ( S ..,, SJ 
14.06, 4 - Tevfik (Bursa) 13.40'. (.4~ 
bahattin (Ankara) 13 23, 6 - N••1oS•1 
rıl) 13.06, 7 - Mustafa (Bursa) 13· 
Nadi (İstanbul) 12.61. 



fSMi TEBLİG E 
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Alman tayyaresi 

düıürüldü 
24 a.a. - Hava ve dahllt cm -

:"?aretıcri tebll&;I: 
~ tayyareleri yeniden Londra 
1 Uzerlne yaldaşmıl}lardır. Atılan 
Londra nın ıarkında civar tarla
~k tAll derecede hasara sebebi -
ıştır 

~am kuvetll bir dllşman tayyare 
t ıtsmouth'a hllcum ctml11tlr. Ha

Hato. ait mufassal raporlar hcnUz 
e de muhtelit' binalara isabetler 

ug.u ve yangınlar çıktığı ö~'Tenll-

19 a kadar alınan raporlar buglln 
an tayyaresinin dilgUrllldllğUnU 

·litcdlr. Bunlardan 281 avcı tay
ı dördU de ta~ yare d!fl batar

ı tarafından dllşUrlllmllştUr. 
lertmızden onu Uslertne dBnme-

• Pilotlardan biri hayattadır. 

İliz bomardımanları 
a, 24 a.a. - Hava nezaretl ak
it!: Dün inglllz hava kuvetleri 
"lıan tayyarelerinin ~aptıklnn 
hatekAtındn hücum hedefleri ara -

'nın şimali garbt, Hollanda ve 
a'da tayyare mt'ydanlnn ve diğer 
~defler, bombardıman edllmlıılcr -

hedefleri arasında: H.uhr'da Ster-
~traı t/\Bflyehanesl, Rhln havzasın

le taşe drpoları, ı,gaı altında bu
tazısa'da ve Holla.nda'da 20 kadar 
llleydanı \•e deniz tayyare tısU ıle 

ı; :bıe, Dieppe ve Breste'de muhtelif 
ı..~Ombardıman edllmlglerdlr. 
"iU'dıman tayyarelerlm!zden üçU 
~tir. 

ebl iği 
da bir mahal, 24 a. n. - 77 nu

laiyan tebliği: 
ı~l ı\frtkada, 23 ağustos gecesi, Sl
"CIUıı deniz taY)are U.,SU, Marsa -
lllıntnkasında dllşman askeri uı
l'I ve İskcnderlye deniz UssU, uzun 
tli bombıı.rdımanla.ra tl!.bl tututmuıı
' lararta geni§ yangınlar ve mUhlm 
~ nıU,,ıı.hede edılmlvtir. Tayyareleri

sı, Uslcrlnc dönınUııtUr. 
~a körfezinde, 22 atustosta. torpil 
'1l!z tan arC'lcrlndcn mUrekkcp bir 
ltıandıı.n çıkmakta olan bir deniz -
ltılze hllcum etmlg ve bir torpil 1-

lttırmıştır. Geminin mllrcttebatının 
bır kısmı kurtarılmıtotır. Gemi, kur
tcektır. Bir d~man tayyaresi dU
_..~.ır. 

.\.frtka'da hava kuvctlerlmlz, Hnr
)°)arc karargMıına müessir bir gece 
, nıanı yapmıo ve hangarlarda 
~lbat ve geniş bir )'angın vukua 

ılı\. -...tir. Tıı.yynrelerlmizln hepsi Usle-
~~UştUr. 
ı ~ Massava, Berbera ve Debal U

"'lVa hücumları )'apmıııtır. Hasar 
)olttur. 

Alman tebliği 
24 a.a. - Alman baııkwnandan

~ ~blla-t: 
• kuvcUeri, Avusturalyıı. sularında, 

11.i.lato hacminde Turaldna adlı mU
~lliz ıılleblnl batırmıııtır. Denizaltı 
... ., ıon sekiz gün zarfında, mecmu 

ll yUz bini tecavüz eden dU~man 
batırmııtır. Yalnız bir denizaltı, 

toıııııı.to batırmıııtır. Diğer bir de· 
Sı.2 tonll!toluk Severen lloygh, 
ıııı:ıtoluk Brooltvood mUselll!.h ln-

J~eplerlyle 4000 tonill!.toluk diğer 
·"" bir ollebl batırmıştır. tlçllncU bir 
tı semlsl, 11 bin tonlltl.toluk bir 

§llebl torplllemtııtır. 
~tosta vo 24 ai;'\l.Stos gecesi tayy&-

1~ bütün cenubi ve merkezi lngtl • 
J 'b,,lınan vedok teslsatlnrına, tayyare 
~·· ~ına, csmıa fabrikalarına ve ıuı -

c"'llJılanı hücum ctmlııtlr. 
ı' Ilı.Us llflh ke11lf c nasında, tayyare

~~ liandury'de bir mUhimmat fabrl -
·~ne bombalar atmıştır. Burada 

ar ve otddctll in!llAklar mllşnhede 
I'" ttır. :Müteaddit gece hllcumlan netl-

ıı ~l!rtstol, Avonınoulh. Devonport ve 
°"~ llrtnouth Umanları tesislerinde ve 

1. "lge tayyare meydanında lnfilA.klıı.r 
~tılar vukun getlrllmtııtır. 
\ıt: b!rkac dUııman tayyaresi, eheml

.Jo ı.._ rıeuce almadan garbi Almanya U -
ı·_ "tltnbalar atmıelardır. 
t~ tl •vcı tayyarelerimiz Uç, hava dA!l 
te" ~atımız dört tayyare dU11Urmtıaıer-

!oJf llt'elerlmlzden lklsl kayıptır. 

16
, ~neral de Gaulle' e 

iltihak edenler 
ra, 24 a.a. - Roytcr: Fransız ıark 

t:ı crklnı harbiye reisi kaymakam 
t Londraya gelerek, General de 

'tııı, trkinı harbiyesine iltihak etmiş -

'>ter Ajansının haber aldığına nazaran 
arn Larminat Suryedcki vaziyet ve 

t)İ tcrkcderek Mısıra gidip muharip 
11lleri vücuda ıetirmiş olan fran -
ltatının ihtiyaçları hakkındaki rapo
ttııral de Gaulle takdim ctmilitir. 

Dahiliye ve Münakalat 
Vekillerimiz gittiler 

ltıı eksprese bağlanan husu~i vagon
li:ve Vekili B. Faik Öztrak ve MU
~ 'I ekilimiz B. Ali Çetinkaya İstan-

teket etmişlerdir. 

~rçil'in 
tkunun akisleri 
1 (Bası 1. incı sayfada) 
~dilmiş, yeni inşaat hıırp fi-

)~I\ kayıp derecesinden çok da
lliksek bir tempo takip etmiş
llgili:ı1er Birleşik Devletlerin 
~ tttüesııir bir İ§lirakini de hesa
'ollı'ıaktadırlar. Herhalde har-

1 !\~una yakla§ıldığı davası git
~~afa uğnyor ve sonbaharda· 
'laflar her tarafta son derece 
bir merakla bekleniyor. 

Falih Rıfkı ATAY 

uı.:us 

Yunanistan' a 
b ·r 1 ca ~üz olursa 

İngilizler Yunanistan' o 

derhal yardım edecek 
Londra; Z1. a.a - " Royter ,. : 
Daily Teiegraph gazetesinin Bal • 

kanlar muhabiri, gazetesine aşağıdaki 
telgrafı göndermiştir : 

A tina'daki ingiliz sözcüsü, evelki 
gün, eğer Yunanistan bir hücuma m~
kavemet eder ise, ingihz hava ve denu 
kuvetleri, derhal Yunanistan'ın yardı
mına koşacaktır demiştir. 

Bu beyanat, italyan tehditleri dola -
yısiyle gerginliğin arttığı bir anda ya
pılmıştır. 

İtalya ile Yunanistan arasında son 
hfldiseler serisl neticesi olarak, dün 
büyük bir diplomatik faaliyet kendf • 
sini göstermiştir. İtalya ile Yunanis -
tan arasında'.d h5diselerin sonuncusu. 
Yunan hududunu geçmeye çalışırken 
iki tayyarenin tahrip edilmiş olması • 
dır. 

İngiltere'nin Atina elçisi B. Palta -
iret, Elen başvekili B. Metaksas ile iki 
görüşme yanmıştır. Bu görUşmelerin 
ikincisi, 80 dakika sürmüştür. 

*** 
Yunanistan' da 

Ekalr et m selesi 

mev 1 deği dir 

Aleyhtar neşriyat 

karşısında Elen milleti 
sakin ve haklarından 

emindir 
Atina, 24 a.a. - Atina ajansı bildiriyor: 
Proia gazetesi, yazdığı bir ba:;makalede 

ezcUınle diyor ki: 
Yunanistan'da bir ekalliyetler meselesi 

mevcut degıldir. İlk teşebbüı;unu Yunanis
tan'm almadıgı enternasyonal mukaveleler, 
Yununıstan'a ahali mubaclelesi tahmil et
mıştir. Fakat bu, bizi, ba;ika asıllardan bir 
miktar halkın Yunanlstan·da lkanıeunı l<a
bul etmekten meneylememiştir. Çünkü, biı
tun memleket halkının mutlak tecanusü 
kareısında bu bir kaç başka e.sıldan insan 
hiç bir tclılikv t .,kıl cdemez:di. n,, bir kaç 
ba~ka asıldan hoalk ara ında, Çamlık arna -
vutları da vardır. Bunlar, bulun dıcer elen 
vntanda§lcırı ile tam mllsavat hnlındc mua
mele gormekte, aynı babaca idareden ısti
fade eylemekte ve bunların örf ve idetle-
rine daima hürınet olunmaktadır . 

Bu hattı harekete mukabıl, Yunanistan, 
ciddi ajansların 'l'iran uydurmalarını tek
rar ettiğini gurnıektcdir. 

Elen hiıkumetinin, bu hücumların &ld -
dctli mahiyetine rağmen, mutlak soguk 
knnlılıgını muhafaza ctmiıs olması mesut 
bir hadisedir. Eıasen her şey o derece sa
rihtir kir o.ncak bariz bır fena niyet, böyle 
gayri mevcut bir meseleyi bıitun komı;u
larımızla idamesini arzu ettiı!imiz iyi mü
nasebetleri bozacak bir hadiseye inkıllp 
ettirebilir. 

Tuttuı;u hattı h:ı.reket ile, Yunanistan, 
Avrupa'nın cenubu ııarkisinde sulhun bo
zulmaması için bütün gayretlerini sarfet -
miyecek olanların üzerine alacakları tarihi 
mcsuliyetlerini tamamlyle müdrik bulun
dugunu şimdiye kadar isbat etmlgtir. Elen 
hıikümetinin bu hattı hareketinin, muhn • 
ripler ve müttefiklerimiz tarafından kıy -
melinin takdir edileceğinden §llphe oluna
maz. 

I<'akat hükilmetin bu hakimane hattı ha
reketi, memleketin istlklili, tamamiyeti ve 
gercfi bahis mevzuu olduğu zaman, muhak
kak surette, mucadcleye bütün varlığı ile 
gireceği hakkındaki kararını da hiç bir ıu
rctle değiştiremez. 

Bu yolu takip ederken, biltUn clenlcr, 
manen ve maddeten, milli hilklimetin yanı 
baııında bulunmaktadır. 

Akropolis gazetesi diyor ki: 
Eten topraklarında, hiç bir çete, hiç bir 

sllihh &ayri meıul grup mevcut değildir. 
Bütün memlekette oldugu gibi Epir'de de, 
ezcümle son dört sene içinde ittikrar kee
betmı$ ob n tam ve mükemmel bir nizam 
hüküm sıirmektcdir. 

Arnavut dili ile konuşan on sekiz bin kl
llİ "meseresi"ne gelince, bu da, silihh çe
teler meselesi kadar fantazi mahsulüdür. 
Ve tahakkiım altında bulunan bir ekalliyc
tc alt, enternasyonal bir mesele mahiyetini 
ve genişliğini alamaz. · 

Amerika· 
50 destroyeri 

İng ·ııe e'ye 
satacak gibi 

Nevyork, 24 a.a. - Amerika Birle
şik devletleri bahriye nazın B. Knox
un gazeteşi olan Chicago Daily 
News, servis müddetini doldurmuş 
olan torpido muhriplerinin lngiltere
reye devri lehinde enerjik bir makale 
neşretmiştir. 

Gazete şöyle demektedir: 
Gerek Ruzvelt, gerek Vilkie ve ge

rek efkflrıumumiye, hepsi bu tedbi
rin lehindedir. Enternasyonal hukuk 
da bu gemilerin lngiltereye satılma
sına sarih surette müsaade eylemek
tedir. V~iyet böyle dahi olmasa, biz 
daima şu fikirdeyiz ki, mütecavize 
yardım etmekten ite dostlarımıza yar 
dım etmek çok daha iyidir. 

İngil ,ere üzerinde 

Al an ha 

bombardıman lan 
Londra, 24 a.a. - Dovree dU§man al

man obUsU bir evi tamamlyle yıkarak bir 
kadınnı ö!UmUne, bir erkeğin de yaralan -
mıı.sın:ı. sebebiyet vermiştir. Alman havn 
kuvctlcrl bu sabah cenubu şarktde bUyUk 
bir faaliyet göstermiş ve muhtelif ısehlr • 
leı·de nlnnn 1,,aretl vcrllnılştır. 

KuveUI alman bombardıman taY)·arc 
filoları, avcı taY)·areleri refakatinde oln
rak muhtelit' noktalard!Ul cenubu ııarkt sa
hlll Uzerliıden geçmişlerdir. Çok yüksek
ten uçan ve refakatinde mutat Messerch
mltler bulunan flloların birinde 52 bom
bardıman tayyare .. ! sayılnn§tır. İngiliz av
cı tayyareleri ve tayyare dMI bataryaları 
ııldtletlc dUşmn.n tayyarelerine hllcum et -
mlııler ve bir dll.'}man tayyaresi dllşllrmu., -
lerdlr. 21 alman bombardıman tayyaresi 
bomba yllldcrinl bir cenubu rs:ırkt şehri ü
zerine atmışlardır. Bombaların lnflH\.kın -
dan çıkan duman o kadar kesif olınu§tur 
ki civar kayalıklar görillmez olmu~tur. 

Bu ımbah erken Galles oehrlne dil~en 
lkl bomba amele mahallesinde dört ev yık
DUfl, birkaç kl§I yaralamıutır. Cenubu gar -
bide bir aehlr Uzerlne 200 bomba atıldığl 
bir sırada evi yanmakta olan biri duman -
dan boğulmuştur. Mahalll mUdafaa cUı:ll
tamlannın verdiği habere nazaran diğer iki 
mıntakndn da yeni paraoUUer bulunm~ -
tur. 

Macarların tedbirleri ! 
(Başı t. inci sayfada) 

tahmin edilmektedir. 
Şurası sarih gibi gözükmektedir ki Ma

car hllkUmetl, H.omanya ile mUzakerclerdo 
bir çıkmaza varılmasına mllsnade ctmeğe 
mUtemayll değildir ve haklı tell!.kki eyle
diği taleplerinde değlııtkllkler yapılmasına 
da nıUıtaade etnıck lstemlyecektlr. 

Budape:ıtede iyi haber alan mahfillerde
ki kanant, Almnnya'mn hakemliğine müra
caatın önUne geçilmez bir mahiyet g!Sster
dlğl merkezindedir. 

Romanya' da vaziyet 
BilkrelJ, 24 a.a. - D. N. B.: Biltün ru • 

men ihtiyat subaylarının sllMı altına çağ
rıldığı h::ıklundıı Aesaclntion Press tarafın
dan verilen haber, Bllkrc:ı'to tekzip edil -
mektedlr. 

Ege' de zeytin yağı rekoltesi 
1.zmir, 24 a.a. - Yapılan tetkiklere na

zaran Ege mıntakasında 1940 - 1941 yılı 

zeytinyağı rekoltesi 25 bin ton kadar tah
mln cdilmektcdlr. 

muharriri yazıyorı 
İngiliz garantisinden vaz geçmesi için e

len hUkllmetlne bir Ultlmattim verlldlğt 
hakkındaki haber İtalya tarafından tekzip 
edilmi& olmakla beraber, iki hükümet ara
sındaki gerginlik azalmamıştır. 

İtalyanlar, &imdi, diğer bir arnavudun e
len ajanlan t:ırafından katledilmiş oldu -
ğunu tesbit etmi lerdir. İtalyan noktai na
zarından kavgayı ıözde arnavutların ılka
yetlerine istinat ettirmekte bazı taktik 
fayda vardır. İtalyan prestiji hemen der
hal bahismcvzuu olmamıı.ktadır ve tazyik, 
zamanın siyasi icaplarına g~re artırılabil
mekte veya bıralcılmaktadır. 

lngütere Yunanistan'a verdiği 
garantisine sıkı bir surette 

•adık kalıyor 
Elen milleti, arnavut matbuatının heze

yanlarını bütün ruhu ile redde.der. Otuz a
sırlık bir medeniyete malik bulunan elen 
milleti, hiç bir zaman, elen alcyhdarı ne:r 
riyatta bulunanların ileri silrdügü alçak, Londra, 24 a.a. - Reuter'in diplomatik 
karanlık ve iptidai usullere kadar tenezzül muharriri yazıyor: 
edemez. İngiliz garantisinden vaz geçmesi hak-
Diğer taraftan milli hükümetin siyaseti, kında İtalya'nın Yunanistan'a 24 saatlik 

harbın bidayetindenberl, bütün istikamet _ mühletli bir ultimatom ver.diğini bildiren 
!erde en &amimi ve en mutlak bitaraflık matbuat haberleri hakkında Londra resmi 
fikri ile ve bu bitaraflığın icrası ile bir o- mahfillerinde hiç bir teyit mevcut del:il-
~arak kendisini göstermiştir. Harpten evci diBu münasebetle ıs nisan 1939 da avam 
ve harpten sonra, bu siyaset, bütün dev -
letlerle ve ezcümle komşularla en dostane kamarasında bildirilmiıı olan garantinin 
münasebetlerin idamesine ve sistematik metni hatırlatılmaktadır. Bu garanti der 

ki: Yunanistan'm istiklilini tehdit edecek bir surette inkişafına bağlı bulunmu:t ve 1 h""k·· . f d lll" k 
bağlı kalmıŞtır. ve. e. en u umctı tar~ ın ıı;n m ı uvet-

Yun;uıôstan'da sillih taeımak kanunlarla lerı ıle mukaveme~ e?ılmesı esaslı t.e~akki 
ve aı:ır cezalarla memnudur. Hiç bir va-1 ?lu!1~cak .. h~r hangı bır hare~et takdırınd:. 
tandaş silah ta!iıyamaz. Binaenaleyh, eski ıngılız hukumetl, Yu~~nlstan a derhal lktı
zamanların elen adetlerine yabancı uulle- darı~d~ .bulunan b~_tun yıı;rdımı yapmıığa 
ri mucibince gayri meusl ıahısların her kendısını mecbur gore.cekt.ır. • 
hangi bir hareketine hiç bir imkan yoktur. Londra .resmi mahfıllerı, İnglltere.nln 

Bu haksız neşriyatın arkasında gizli he- b? prantıyı: sıkı rurette ı;adık kaldıgını 
defleri bilmiyoruz. Fakat bir 6eydcn kati bıldırmcktedır. * • • 
surette eminiz. O da, bu hareketin bos
luğa düşmeğc mahkum olduğudur. 

Elen milleti sakindir ve haklarından e • 
mindir. Hiç bir şeyin icap ettirmediği bu 
hıı.ksız ve aleyhdar neşriyat, elen milletini 
müteessir ediyor, fakat onu sarsmıyor. Sa
kin ve Azimkar elen milleti, sıkı bir kül 
halinde, kıratın ve milli hükümetin reisi 
Metnkeas'a sarsılmaz bir itimatla bağlı 
bulunmakta ve hakkının her ~aman kabul 
edileceği kanaati ile hlidiseleri takip c7le
mektedir. 

ltalya ile Yunanistan arasınclaki 
gerginlik azalmamı1tır 

Lonı1rıt; 24 ıt.a. - ltovter'ln dtp1omıı.tlk 

Yunanistan 
bazı ihtiyatları 

silôh altına 
'-' 

çagır1yor 
Atina, 24 a.a. - DNB. bazı ihtiıns silah 

s1n1flarına alt ihtiyatlar, bir ay müddetle 
manevralarda bulunmak üzere buiUn da -
ve• .. ~11rrıl~1t>r~lr. 

Ajansın bir tashihi M carlarla Rumenler 
Rahatsız olan kere 

(ör~il değil İnk·ıaa 
( b 

1 
dı (Bası 1. inci sayfada) 

\em er eyn r nıl~~~ı~.UkUmetinln, iade edilecek ara-
zi hakkında Romanya nın mllsbet bir tek

T ASHİH : Dün kil haberlerimiz a- ı lifi yapması Uzrrinc ısrar cttı~1 mnlQmdur. 
rasında ne~reöilen bir Londra telgra • Söylrndlğin" göre, rum<'n heyeti reisi B. 

:.- Valcr Pop, bır hudut hattı göstermlyecek-
fında bazı teıceme hatası yapılmış ve ur. Fakat rumen noktaı nazarından bir e-
bu arada sehven B. Çemberlayn'u\ is- sas olarak bazı ralta.mlar vermeğe hazır 

mi de B. Çörçil olarak yazılmış bulun- bul~n1n:ı.a.ktakdır. l . k t ... d 
- .. h.h " uza ere er ın ı aa ugra ı 

dugundan bu telgraf1, bugun tas ı · Tu Se _ _, ,.,4 Ste!anl· Saat . . _ . rnu Vc.nn, ~ n n.. - • 
edilmiş vazıyette yenıden neşredıyo - 14,10 da iki heyet, konferansın toplandıt'l 
ruz. Okuyucularımızdan özilr dileriz : sa.rayı tcrketmi§ ve m\lznkerelrr:tı lnkıtaa 

Londra; l3. a.a. - Royter'in diplo- uğr:~~~o~:~~ :ı~~~~§~~arlan ara_ 
matik muharriri yazıyor : sında bir anlaşma esası bulmak lmktını ha-

Parlement.., dün öğleden sonra, on sıl olm!llllıştır. 
' I k . • ' beş gün sürecek olan bir tatil devresi- n ıta ntçın . 

ne başlamıştır. Bükres, 24 a.a. - D.N.B. Turnu-se-
İntihap dairelerine giden mebuslar, verin görüşmelerinin inkıtaa uğrama

B. Çörçil'in ron nutkunun kendilerine sı hakkında öğrenildiğine göre, Ma
ilham ettiği itimat hissini beraberle - car heyeti, bu sabah, müzakerelerin 
rinde götürmektedirler ve bu itımat yeniden başlamasında, ilk macar tek
hissini bütiin memlekete yaymaktan liflerinde bazı değişiklikler yapan 
hali kalmıyacaklardır. Zira, mebuslar, yeni bir muhtıra vermis ve rumen he
milleti daha büyük ı~ayretler sarfına yeti nezdinde, rumen tekliflerini, ara
teşvik eden ıwtukla son derece cesa - zi iadesi hakkında müzakerelere bir 
ret almış bulunmaktadıriar. esas teşki !edecek tarzda müspet bir 

Denilebilir ki, btıgUn harp, milli bir mahiyet vermesi için tazyık etmiştir. 
ha~lı sefer haline inkılap etmiştir. Ha.lbuki rumen. teklifi, kMi d~receı. 
Çünkü, bütün ingiliz vatandaşları şu de hır esas teşkıl edecek mahıyette 
ciheti gittikçe daha ziyade anlamakta- teliikki olunmamıştır. 
dırlar ki, so::ı altı ay içinde harp ma - Bunun üzerine saat 14.lS te celse
kanizmasını, bütiln 1 Betin kütle ha- ye nihayet, verilmiştir. Macar heyeti, 
!indeki gayreti temsi eylemekte ve bu b~gün ö~leden sonra Budapeşte'ye 
gayretin müessirliği tckeı teker bil · donecektır. 
tiln vatan.taşların attı hareketine Mihverin hakemliği 
bağlı bulunmaktadır. Londra, 24 a.a. - Reuter'in diplo-

Hükümette yakında bir tebeddülat matik muharriri yazıyor: 
yapılacağı hakkında deveran eden şa- Romen - Bulgar meselesinin bir 
yiaları, bu vaziyeti ;özönünde tutarak hal suretine raptedilmesi, Karadeniz 
nazarı dikkate almalıdır. B. Çember - sahili üzerindeki gerginliği muhak
layn•ın son rnhatsızlığı, bu tarzda\ıi kak surette azaltacaktır. 
tekliflere bi .. cerece kuvet vermi"?tir. Transilvanya hakkında bir Macar
Zira B. Çemberlayn'ın sıhi vaziyeti Rumen anlaşmasına varılması şansla
kendisini tek~ütlüğünU talebe mecbur rı ise çok şüpheli gözükmektedir. İki 
ederse, hükümette bazı deği'}iklikler memleketin Macarista'l ile Slovakya 
yapmak için bu münasebetten istifade arasındaki hudutlar hal ~·'ldaki an
edilebileceği pek muhtemeldir. Ma - laşmazlık da elde edilen hal suretine 
mafih bugün yalnız :şu cilıet malOm _ mü-mbih bir hal suretine varmak için 
dur ki başv~kalet lordunun dostları, rr::!weri hakemliğine müracaatları 
kendisinin çok şevkli ve işine bajla • ş~şılac.ak bi: hadise teşkil. etmiyece~
mağa hahişl:3r olduRnnu bildirmekte- tır. Mıhverın bu m7seleyı hal iç~n 
dir. Şimdilik hükümette bu gibi deği- Romanya .~e Macarısta_na. harbe mU
şiklikler yapılacağı muhtemel gözUk- racaat~ musaade etmesı pek az muh-
memektedir temel dır. 

· ltalyan - Yunani tan meselesi 

Uzun menzilli 

Alm n to larına 

İngilizler 

İtalya - Yunanistan meselesine ge
lince, yunanlılar, italyan propagan
dasının şiddeti karşısında büyük bir 
sükun göstermektedir. 

Tam bu esnada bir elen ekonomi 
heyetinin Berlin'e gitmekte olması 

şayanı kayıttır. İtalyan propaganda
sı, belki yalnız sinir harbi ile al!ka
dar bulunmaktadır. Fakat bütün Bal
kanlarda vahim akisler doğurabile
cek ihtilatlar yaratması da mümkün· 
dür. 

Türkiye'ye gelince, Türkiye hAdf
seleri derin bir aHika ile ve müteyak

Londra, 24 a.a. - Hava nezareti· kız bir ihtiyat ile takip etmektedir. 
nin istihbarat servisi bildiriyor: Saltanat meclisi toplandı 

derhal cevap verdi 

Fransız sahillerine yerleştirilmiş Bilkreş, 24 a.a. - Rador ajansı bil· 
olan alman bataryaları tarafından diriyor: 
Douvers'un bombardımanına cevap, Saltanat meclisi dün saat 17 de, 
heme~ verilmiştir. İngiliz hava ku- sarayda kıralın yllksek riyasetinde 
vetlerı~e mensup bombardıman tay- toplanmıştır. 
yarelerı alman toplarının bulundugu 1 Başvekil B Gigurtu Başvekil ve 
mahalleri biribirini takip eden bom- !hariciye nazı;ının Al~anyaya t
b~larla §iddetli surette dö~üşlerdir. talya'ya yaptıkları ziyaretlerdenv:vel 
Bı: bombardıman tayyaresı grupu, ve sonra harici siyasetin inkişafını 
Grıs-nez burnunu hedef olarak almış latmıctır 

b 1 
. . an :.- • 

ve atarya arın mevzılerı Uzerine Hariciye na B M ·1.ı. .,.. _ 
h l 'f .. k k . f.l"k d. . zırı . anoı es.....,, ya 

mu te ı çapta yu se ın ı a e ıcı ]an dı·pıo at·k ·· ·· ı h kk . pı m ı goruşme er a ın-
bombalar ıle yangın bombaları atmıc- da 'ızahat v · B 1 • t t • :.- ermış ve u garıs an ve 
ır. Macaristan delegeleri ile müzakere-
Fransız sahillerine yaklaşırken, ]er için münakaşa esaslarının karar

tayyarelerimizin bazısı, hava dafi ba- laştırıldığını bildirmiştir. 
taryalarının şiddetli ateşiyle karşı - Hükümetin Turnu-severin ve Cra
laşmış ve iki alman avcı tayyarei, iva'daki delegeleri, Macaristan ve 
bombardıman tayyarelerimizden bi - Bulgaristan ile görüşmelerin inkişa
rini tutmıya teşebbüs eylemiş ise de fını göstermişlerdir. 
muvaffak olamamıştır. Saltanat meclisi, şeraite ve mille-

İngiliz cevabı uzun saatler sUr - tin daimi menfaatlerine muvafık ol
müştür. İlk bombardıman tayyaresi, duğunu müşahede ederek hükümetin 
evelki gün saat 21.30 dan biraz son· siyasetini tasvip eylemiştir. 
ra hedefi üzerine vasıl olmuş ve hu
nu diğer tayyareler, biribiri ardına, 
dün sabah saat 3.35 e kadar takip ey
lemiştir. İngiliz tayyareleri, salvo 
üstüne salvo bombalarını atmışlardır. 
Aynı mıntakada Audenburg ve 

Saint - İnglevert civarındaki alman 
bataryalarının mevzii de bombardı· 
mana tabi tutulmutşur. 

Bir taraftan bu harekfit icra edi
lirken, İngiliz tayyareleri, diğer ta
raftan daha cenupta, Saint Omer'de 
Dinard'da, Brest civarında Lanveeç
da, Caen'de, Saint-Brleuc'de, Lisieux
de, Devauvilla'da, Tours'te, Orlenas
da ve Chateauroux'da düşman i~gali 
altındaki hava meydanlarına hücum
lar yapmışlardır. 

Topçu düelloro 
Londra; 24. a.a. - Bu sabah Manı; de

nizi üzerinde, to~u faali~eti olmuş ve bi
lfilıara İngiliz sahilleri üzerinde bir hava 
muharebesi cereyan etmiştir. 

Saat ona doğru, perşembe akşamı mer
milerin düşmüş olduğu mahalle, yani Dov
ver civarına bir alman mermlal düımüı • 
tür. Derhal uzun menzilli ingil!z bahriye 
topları mukabeleye r~erek framız ıahl
linde butUMn dUtmın bıtar'J'&lınm at .. 

Romanya kabinesinde 
değişiklik bekleniyor 
Bükreş, 24 a.a. - Stefani ajansından: 
Dün, sabık demir muhafız fi.zalanndan 

olan iki nazır, nazırlar heyetine lşitrik et
memiş oldukları ve propaganda nazırı B. 
Crainie de istifasını vermiş olduğu cihetle, 
romen kabinesinin yakmda bir tebeddüle 
uğrıyacağı tahmin edilmektedir. 

açmış ve bir topçu düellosu başlamllitır. 
Alarm işareti dıidükleri halkı sığınaklara 

gitmeye davet etmiş ve bir kaç dakika ıon
ra yeni düşman mermileri patlamı~tır. Son 
mermi patladıktan sonra kaçmakta olan 
bir düşman tayyaresi bilyük bir bomba at
mış ise de bomba denize düşmüştür. 
Mnnş denizinin her iki sa.~ilindekl batar 

yalar ateşlerini kestiler ve lngillz hava 
müdafaa toplan çok yüksekten uçarak ıa.. 
hilleri aşmıya çalışan alman avcılarına kar
,ı ateş etmeye başladılar. İngiliz avcıları, 
düşman tayyııreleriyle karşılaştılar ve g{i

ne~ll semada bir şehrin üzerinde şiddetli 
muharebe başladı. Kısa bir müddet sonra 
Me111erchmldt 109 tipinde bir tayyare 
kuJlunlarla delik deşik olarak denize dal
dL 

319 Yı 
Ha 
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(BRJI J. incı say/ad ) 
munu kutlamışlardır. Bu yıl mezun• 
]arının toplaO:ıları, mektep ve ordu 
hayatına dair samimi ha~bi aller.e 
geçmiştir. Kahraman türk ordusuna 
319 yılında iltihak edenlerin b

0 

yuk 
bir hususiyeti vardır. Bu hus siyct 
Milli Şef'imiz Cümhurreisimiz 1 met 
İnönü'nün de aynı yılda "ubay çıl mış 
bulunmasıdır, bu surl'tle l\1illi ş .. f.miz 
de askerliklerinin 38 inci yıldönilmü· 
nü idrak etmiş olmaktadırlar. 

319 neşet!ilerin en l:ıüyük if iharlan 
daha mektep sıralarındanberi deh.: ve 
yüksek karakterine hayran bulunduk
ları ve daima sınıflarının birincisi o
lan muhterem Milli Şef'imiz İs:n~t 
İnönü'dür. 319 luların toplontısında 
İnönü'nün adı iftiharla anılmı"? "e 
kendisine uzun ömür ve afiyetler tc• 
menni olunmuştur. Toplantıya i~ti -
rak edenler Milli Şef'lerine k r ı 

duydukları tazim hisleriyle Hivet te· 
mennilerini onun yüksek huzur '"'3 

arz ve iblağ için en kıdemlileri ol .. n 
Gaz Genel Komutanı General Hu • :ı 
Rıza Ünsal'ı memur etmişlerdi •. 

General Hüsnü Rıza Ünsal arka -
daşları adına Milli Şefimize a ı l• 

ki telgrafı göndermiştir: 

"Bugün 22 ağustos. Subaylıkların n 
38 inci senei devriyesini te it için 
toplanan 19 !ular kalplerinin en de -
rin saygılariyle, daima bağlı bulun
dukları yüksek şeflerine uzun ömür
ler ve afiyetler temenni ettiklerini 
arz iJe mübahidirler." 

Hüsnü Riza. 

Milli Şefimiz l'l>met lnönil, 19 lu
ların dizim ve temennilerine şu tel· 
grafla cevap vermişlerdir: 

"Hakkımda gösterilen necip duy
gulara teşekkür eder, afiyetler dile
rim." 

lSMET l~ôNO 

Harbiye, 319 yılı mezunla iyle, 
başta Milli Şefimiz olduğu hald t k 
ordusuna çok kıymetli kuma d n r 
vermiştir. Bugün 319 neşetliler n 
Or, Kor ve Tümgeneral olarak bir· 
çok generaller ordumuzda, em lı 
de Büyük Millet Meclisimizde v ı
felerinin başında bulunuyorlar. 

Bu yıl mezunlarının, tnektept n 
neşetleri bile bir hadise teskil etmıs
tir. Daha tahsil hayatlarında iken 
muhtelif vesilelerle, muhtelif lı di e
lere sebebiyet veren ve böylece Sul
tan Hamid'in nazarı dıkkatini celbe • 
derek onu endişe içinde bırakan 319 
lular, sonradan tarihe kaydettirdi le· 
ri büyilk memleket vazifelerine daha 
o zamandan başlamış bulunuyorlardı. 

/ 
Sultan Hamit 319 neşetlilerin imti
hansız derhal zabit çıkarılmalarını ve 
Makedonya'ya, Yemene, Havran'a 
sevklerini emretmişti • 

Nüfus sayı ında 

Partililerin vazileleri 
(Bası 1. irıci sayfada) 

Kurumların bu işe yardımı lazım gel • 
diği gibi, bilhassa Partili arkadaşla .. 
rımıza da mühım ödevler düşmektedir. 

5- Teşkilatımızın bu işe yardım o
larak yapabilecekleri ışleri genel ola
rak aşağıya yazıyorum : 

a) Parti üyelerinın bulundukları 
mıntakalarda gönül~iı olarak sayım 
memurluğunu kabul etmeleri ve bu 
suretle vazife cieruhte edecek arkadaş
ların mıntak:ı mıntaka listelerinin o 
mahallin idare amirlerine vuktiyle ve
rilmesi. 

b) Partililerin, her yere bol mik
darda gönd~rHmiş olan sayım talim:ıt· 
namelerini eyice okuyarak, halkı sayı
mın amacı ve faydaları hakkında ay
dınlatmaları. 

c) Sayım işinde ödev alacaklara val;, 
kaymakam ve nahiye müdürleri tara • 
fından verilecek konferanslar için Par 
ti, Halkevi ve Halkodas1 binalarının 
açık bulundurulması. 

d) Parti, Halkevi ve Halkodası top
lantılarında vatandaşları bu hususta 
uyandırıcı \•e e.lakalandırıcı dovamlı 
irşatlar yapılması ve konferanslar ve
rilmesi. 
6- Bildir-iiğim b.ı umumi esaslar& 

mahallin icap ettirdiği ve imkan altın· 
da bulundurduğu diğer çalışmaları da 
katarak, teşkilatımızın şehir ve kasa -
balardan, mahnlle ve ;cöylere kadar a
zami ve metodlu gayret ve mesai sar • 
fetmesini, alınan tertibat ve yapılan 
mesaiden Genel Sekreterliğe peyder -
pey malOmat verilm~sıni rica eder, 
sevgilerimi sunarım. .. 

Zelzele 
Rize, 24 a.a. - Per~embe cunu akşamı 

villyetlmize bıilı Pazar kazasıntla s at 
23.SO da bir yer sarsıntısı hiıı'!cdilmış ha
nr yo~r. 

• 
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ğ n tifüsü projesi ınünasebeliyle 

Türk mimarları yarınki 
eser er hazır ıy rla • 

esı e 

Akçadağ Köy Enstitüsünün maketi 

UMttltttttllllllll l tlll 11111111111111111Ul11ll1 U 

Hava hakimiyeti en lruvetli 
muvff akiyet unsuru olmuf -
tur. Havada da &tün olmak 
için elden geleni yapmak 
mecburiyetimizi unutmıya -

i lım. Bu nıeoburiyeıt bizi ha -
f vacılrkla daıha yakından al&.. 

ı 
kadar olmağa ve Hava Ku -

1
. 

rumu'na aza yazılmağa zor -

..!:ı:::!.:!!".:. ............................. ... 

Simav panayırı 
Simav; 24. a.a. - Her sene olduğu 

gibi bu sene de tabii güzelliği ve ha
yat verici ılıcalariyle meşhur kaza mer 
kezinde eyiülün üçiıncu giınü Simav 
panayırı açılacaktır. Panayır Uç gün 
devam edec~< ve eylülün altıncı günü 
kapanacaktır. 

Çanlun' da Atatürk günü 
Bu yıl mimarlarımız için pek önem-ı nu tutmaktadırlar. Çankırı; 24 aa. - Ebedi Şef Ata-

li bir faaliyet mevzuu ortaya çıktı: Akçadağ Enstitüsü projesi türk'ün Çankırı'ya ilk gelişlerinin yıl-
Maarif Vekilliğince müsabakaya ko- ı Malatya (Akçadağ) köy enstitüsü dönümü günü olan dün, burada Ata -
nulan köy enstitüleri binalarının il· projeleri müsabakasında birincilik türk anıtı önünde büyük bir tören ya
van projeleriyle vaziy t planlarını kazanan Yüksek Mimar Ahsen Ya- pılmış ve anıta çelenkler konmuştur. 
hazırlama işi. Bu iş, mimarların şe· paner'in eseri bu bakımlardan çok Gece de Halkevinde bir toplantı ya-
hirlerde birçok kayıtlara uyarak, mu· kıymetlidir. Genç mimar, bu eserinde pılmıştır. 
ayyen ölçüdeki bir arsa üzerine kur- Malatya ovasının sır halindeki, nü-
mak mecburiyetinde kaldıkları bina -1 ansları bol güzelliklerini dillendir· 
ların projelerinden tamamen ayrı ka- ı' miştir. Bozkırın sırtır.a uzattığı yo- Dum1upmar merasiminde 
rakterdedir. lun demiryolunu şoseye bağlayışı, 

Köy enstitüleri on dört iklim böl- bu yolun etrafına serpiştirdiği bina- yİf ayefİmizİ femSİf ede<ek heyef 
gesinde, tabiat manzaraları fevkalade larla kayısı bahçelerinin hayatiyeti 
gıizel, içleri veya civarları sulak, ki· ifade eden halleri, halkın tükenmi- Zafer bayramının 18 inci yıldönil
lometrelerce genişliği bulunan arazi yen ve her zaman fı~kırmıya hazır mil münasebetiyle 30 ağustosta, Ba~
üstüne inşa edilmektedir. Ayrıca mi· bulunan iradesini canlandırmıştır. k 

umandanlık meydan muharebesinin 
marların serbest hareket ederek, san- Bir iki kilometrelik bir yolun yapıl· 

cereyan ettiği saha olan Dumlupınarat kabiliyetlerini azami derecede gös masını formalite kösteklerini bir tür- d 

1 
a büyük merasim yapılacağını evel· 

terebilmelerine elverişli noktalar da lü kıramıyarak senelerce uzatan ira- ı 
ce haber vermiştik. Merasimde viU

vardır: Enstitülerin gayelerinin izah 1 deleri çürümüş kimselere bu eser; 
k • k . . yetimiz namına bulunacak heyet aza-ve bu gayeye göre inşaat programı· a sıyon örne ·lerının, halk istekleri 

1 nın sadece ana noktalarının tesbit e- ve memleket ihtiyaçlarının ne oldu· arı taayyün etmiştir. Heyet belediye 
dilmiş olması, mimarın; fiyat, arsa- ğunu gösterecektir. meclisi azasından Mecdi S. Sayman, 

vilayet daimi encümeni azasından 
yı istediği gibi kuııanma, mahalli ve Bu enstitü, mimarın pro1"esı"ne go··- H"l . A 1 - p ı mı t ıo,)u, arti'den avukat E -
milli unsurlar~an istifade .et.me ba- re tahakkuk ettirildiği gün, ıssız, dur- min Halim Ergun'dan mürekkeptir. 

ASKERi F ABRIKALAR 

Ankara'c.la tavan yaptrrrlacak 

A•hrl Tabrikalar Umum .lfldQrlülü 
Merktt• Satm Almı Komisyonunda•: 

ltqlf bedeli (900) lira olan yulı:anda 

yazılı inıaat Askeri Fabrikalar Umum 
mUdürlUğil merkez satın alma komisyo
nunca 5, !). 940 perşembe günü saat 14 de 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname (5) 
kuru:s mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (67) li
ra (50) kuruş ve 24'90 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle muayyen 
gün ve saatta komisyona müracaatları. 

(4854) 14836 

403 Ton sönmemiş kireç alınacak 
Askttri Fabrikalar Umum Mudürlüğü 

Mttrlcez Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (5209) lira olan 

403 ton sönmemiş kireç Askeri Fabrikalar 
umum müdurlüğü merkez satın alma ko
misyonunca 5. 9. 940 perşembe günü saat 
11 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (390) 
lira (68) kunışu havi teklif mektuplarını 
mezkQr günde saat 10 na kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numarn
h kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik
le komisyoncu 

1 
olmadıklarına ve bu işle 

allikaclnr tüccardan olduklarına dair Tica
ret Odnsı vesikasiyle mezkOr gün ve sa
atte komisyona müracaatları. 

(4855) 14837 

Kırıkkale' de yaptırılacak inşaat 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Keşif bedeli (40.000) lira olan yukarıda 

yazılı inşaat Askeri Fabrikalar umum mli
dürlügü merkez satın alma komisyonunca 
9. 9. !H-0 pazartesi günü IB.&t 11 de kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname (2) lira 
mukabilinde komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (3000) lirayı 

havi teklif mektuplarını mezkQr günde 
saat 10 na kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesaikle muayyen 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(4936) 14915 

12 Ton kurşun üstübeci 
2 Ton çinko üstübeci 
5 Ton kaba üstübec kım~~rında~ ~ur ~ır~kılıŞi gıbı: gun Akçadağ istasyonunda hayat bir- Abideye Ankara vilayeti adına bir 

• Koy en.stıtüle~ı bın~larına aıt pro· denbire değişecek, hareket ve faali - çelenk konacaktır J: v~ v~~ıyet p!anı musa?,akal~rı, ye-

1 

yet başlıyacak genç ve dinamik ne- Askeri Fabrikalar Umum Müdürlütü 
nı bır koy, yenı hayata. g~re bı~. füem sillerin göklere çarpan gür sesleri M.erkez Satın Alma Komisyonundan: 
kurma bakı~~arından bır _ıd~_ ?1usaba-, duyulacaktır. Bu seseler, tükenmez I Sinop'ta gençlik kulüpleri Tahmin edilen bedeli (6825) lira olan 
kasıdır BUtun yapılar bıttıgı zaman yukarıda cins ve miktarları yazılı Uç ka-

• ·• • .. bir uykuya dalarak hareketsizleşmiş 1 Sinop, 24 n.a. - Beden terbiyesi kanu- lem üstübeç Askeri 'Fabrikalar umum mll-
her. hırı bırer modern ve idea. 1. ko.y 

1 
insanlarımızı uyandırmıya yarıyan j nu htikllmlerl dairesinde kurulan gen,.lik 

1 k b 1 .. dilrlilğil merkez utm alma kombyonunca 
ha ıne gelece olan u enstıtil erın ısesler olacaktır. Bu modern müessese ku!Uplerının hazırlıkları bltml§tlr. VllAyet 
b. · 1 · i 1 ke • 1 merkeziyle kazalarda kulüplerin açılı§ tö- il. il. 940 paıartesl ~nU ıaa.t 16 da kapalı 
ına proJe ~rın mem c t mımar arı bölgesine giren vilayetlerin, mUnev- reni so ağustoa zafer bayramında yapıla- sarfla ihale edilecektir. Şartname paaruz 

arasında mU~abakaJ:'a koymakla çok verin gözü önüne serilmesi Jazımge- caktır. , olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu 
rasyonel ve ı~.eal bır hare.k~tte .~u!.u· len ne kadar problemi varsa onların nkkat teminat olan (511) lira (88) lı:u-

(_s_i_B L_i v_o_G_R A_F_Y A_) 
Bilônço ve envanter 

Ziraat Bankası İstanbul Şubesi 
Kredi Servisi Şefi Atuf Zühtü Yar, 
Bilanço ve envanter adlı bir kitap 
neşretmiştir. Her ticarethane veya 
şirketin çalışma hayatında büyiik bir ı 
yer tutan bu mühim mevzuu, herkesin 
anlıyabileceği sade ve selis bir lisan
la yazarak 64 sayfanın içine sığdıran 
müellif, eserini tertip ederken türk 
ticaret kanununun, kazanç vergısı 
kanununun ve bankalar kanununun 
bu husustaki hükümlerini zikretmek
le beraber, bu mevzuda seJfihiyet sa
hibi Leon Batardou, Louis Baubresse, 
Terrel. Lejeune, M. J. Charpentier 
gibi fransız muharrirlerinin eserle
rinden de istifade etmiştir. Müellif 
eserini kolay anlaşılır bir şekle sok
mak için, birçok hesap nümuneleri 
ve şemalarla da zenginleş°tirmiştir. 
Yalnız ticarethane sahipleri ve şir

ket hissedarları için değil, hesap iş
leriyle uzaktan yakından alakalı her
kes için çok istifadeli olan bu kitabı 
okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

Genç, Siverek, (abakçur ve 
Solhan Belediye reislikleri 

Vaktiyle görülen lüzum ilzerine 
Gen~. Siverek, Çabakçur ve Solhan 
belediye reislikleri o yerlerin idare a. 
mirleri uhdelerine verilmişti. Bunu 
icabettiren lüzum ve zaruretin kal
madığı anlaşılmış buraların belediye 
reislikleri idare amirliklerinden bir 
kararname ile ayırt edilmiştir 

53 Ton petrol alınacak 
nulm~ştu~. Koy davası. gıbı bu~uk, hepsini en görmiyeceklerin bile göre· :-""'N"'o"'F"u"'s'""'M"'E"'s"EL'""E'"s.,ı"'"'"'I drue'u.aahatvll5t:kelifkamdaektr ukpolmanlınyıonmae~~rmr egul·e:nr-ı· 
ehemıyetlı ve gelec .. ek bır .. kaç. neslı iş- bilecekleri ve manasını anlıyabilecek- ı v .. , 'Asker! Fahrikalar Umum Müdürlüiü 

1 d k k d 11 b 1 I k d·ı · · d 2490 1 lı: Merkez Satı11 Alma Komisyonundan: ga e ece a ar şumu u ır mese e- teri bir •ckilde serecektir. 1 tc 0 .za- y ,a uh•A .. d ~ r_ ve en ı erının e numara ı anunun 
b•1 •1 • • :< B..T rft ......,...,,. 0~ ~ - - "Z ""'• ll11ltJmlertııQeıtf•ves!f!nll"lt'0mtSYO'tl•- '~-.... IPU~"11~U """"'T'2l~O) 

ye memleket çocuklarının 1 gı erını, man, öz davalarımızın ne olduklarını ı kl J ıı. t ... k kuruş olan fı3 ton petrol ruıkeı1 fabrikalar • • k • cu an corur ve ya:ra ır-.. cu olmadıklarxna ve bu işle alakadar tüc-
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{Rıı.dy6 DltUzyon Postala.rl 
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~~titarlarını ;e hüne.~~rını. katma anlı yacağız. Kendimizi bulacağız. Sa- f nüfusumuzun artmasına ko - cardan olduklanna dair Ticaret Odası ve- ~s~~n:~~u~~~~ ~~~k~r!!~~e a;;:/
6
°a: 

ıço sahalar a da gı ılmesı arzu e- nat eserini haz:ırlıyan mimar bu he- i 1 Irki • • 1 y 1 sikasiyle mezkQr &iin ve saatte komiıyo- at 16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. 
dilen yollardan biridir. defi aydınlatan proiektörü yakmak- iı ay a erlşmı' o uruz. 1 

- na müracaatlan. (4937) 14-916 Şartname parasız olarak komisyondan ve-
lardır bu gaye uğrunda çalı. rııır. Taliplerin muvakkat teminat olan 

Köy enstitüleri projeleri müsabak;ı tadır. i Ç k Es" aeme Kuru 4000 ç·ft •• I k (889) lira (21) kuruşu havi teklif mek-
larına giren mimarlar, inşaat mahal- Genç ve idealist mimarlarımız, köy : ıan ocu ır,.. - 1 yun çorap a ınaca tuplanrıı mezkQr günde 8aat 15 e kadar 
Jione kadar gidip tetkikler yaparken enstiülerinin gayelerine kolayca ula· f rnu'nu yardrmlannızla ku - Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü komisyona vermeleri ve kendilerinin de 

ti d• • • Mttrkez Satın Alma Komisyonundan: 2490 numaralı kanunun 2 ve 8. maddele-vatan realiteleriyle doğrudan dog-ru- cabilmeleri için maarif sahasında ı-a- ve en ırın1z. rınd 

Ttılırıın radyosu, kısa dalga ile (' 
saat 11.30 dan H e kadar, 19 ti\- i~ töste 
uzunluğu Uzerlnden, 17.18 den 'IJtJ', h 

1
• 

SO m. 99 dalga uzunlııS"U Uzerııı74 a. u a 
20.80 dan 23.30 a kn.dar 48 rn. ~..-' "l•dem 
uzunluğU Uzcrinden neşredllm~ \ 1 

(Yukarıdaki Saatler İRAN il ~ı.... 
•un 80 
huni 

?abil 
t~lim 

:r :r Tah • ecri b d u (1 o ) 1i 1 ekı vesalkle komisyoncu olmadıklan· 
ya temas etmektedirler. Bu müessese- lışanlara hakikt yardımı yapmakta - ..... ,.,.,,,,,., .. ,,,.,..,.,,,..,,,.,.,,.,,,,,,,.,., mın 1 en e e 6 o ra 0 an na ve bu l§lo a!Akada.r tüccardan oldukları- Bugiln 4000 çift yün çorap Aıkert Fabrikalar u- d ti t d lk ı ı k"-lere binlerce köyden gelmiş olan saf, dırlar. Onlar, bu işi kitabi, nazart ve na aır care o ası ves as Ye mez .u 

ınum mlldürlüf'ü merkez aatm alma ko- gUıı ve saatte komisyona mUracatıan. U 1 us Sinemasır'ld0 çalışkan, amimi, mert, iradeleri çe- mugalatacı bir mantıkla görerek da- yetle hareket ederek çalışmıılar ve misyonunca 9. !l. 940 pazartesi &ilnil saat (5022) 14971 
likleşmiş kızlı ve erkekli köylil genç- ta.Jete düşmediler. Müspet ve modern muvaffak olmuşlardır. Eserlerinin 14 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. 

~ i(Iuj 
'b. Ara 
ı'tOv'u ıeri iş başında alınteri dökerken gör- insana yakışır bir şekilde, işbirliğine kıymetini anlatırken nasıl bir zırhı şartname parasız olarak komisyondan ve- 2 Ton 0,25 • 0.30 mm. kalınlığın 

mektedirler. Bu seyahatler onların hemen katılarak köy davasına renk kırarak sahneye yaratıcı eserler ko- rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan da teneke levha alınacak 
2 Film birden 

idrak ufukları içine memleket güzel- ve hız verdiler. Bu hareketler karşı· yabildiklerini tebarüz ettirmek de (135) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve AskerI Fabrikalar Umum Müdür/ütü 
M erir.ez Satın Alma Komiı;yonundan: 

liklerini, sosyal hayatımızın sırları- sında kitabi münevver, henüz mev- H'izımdır. Ori1"inal sanat eseri yaratan 3. maddelerindeki veıaikle komisyoncu ol-

10 - 14,30 - 17,30 d• dutta 

Tehlikeli aşk ~~·~:bi Tabrnln edilen bedeli (1000) lira olan 
nı, teknik iktidarımızın çerçevesini, zuu münakaşa etmektedir. Zihniyeti· köhneleşmişi yıkar, yerine canlı ve madıklarına ve bu itle alakadar tüccardan yukarıda yazılı 2 ton teneke levha askerı 
türk halkının birer sır gibi bağrında ni değiştirmediği takdirde iş olup hayatiyeti olan bir teHikki getirip olduklarına dair Ticaret Odası vesikasiy- fabrikalar umum mUdUrlllğll merkez satın 
taşıdığı zevkleri sermektedir. Bu tab- bitinciye kadar hep tereddütler için- koyar. Mevcudiyet olan mUsabakala- le m
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7 
müra- ~':~ ~~ı~~o~:~~k !~sl~t~!0ueç~ıı::~ 

lo ile karşılaşan genç mimarlarımız de kıvranıp kalacak ve belki de mü- ra iştirak etmiş bulu~n genç mimar· caat an. ~ dilecektir. ŞartnNne parasız olarak ko
halkla omuzomuza, kucak kucağa ge- nakaşasına devam edecektir. larımızın hepsini, baqta birinciliği 8000 Kg. bir kaynamı• bezir yai:ı misyondan verilir. Taliplerin :muvakkat te-

(Loretta Y oung - Do;/ ıne 
11,30 - 16 - 19 da ~ e.razi 

il'. 

TAYFUN 
,. :r ~ mlnat olan (75) lira ve 2490 numaralı ka· 

Ierek eserlerine halkın ruhundan sız- Genç ve idealist mimarlarımız işte kazanan Ahsen Ynpaner olmak üze- 2000 Kg. iki kaynamış bezir yağ. nunun 2 ve a. rne.ddelerlndeki ves&lkle ko-
ma renkler katmaktadırlar. Onlar, bu bu zihniyetin henüz diri olduğu bir re tebrik etmek vazifemizdir. İstik- Askeri Fabrilr.alır Umum Müdürlüğü mlayoncu olınııdJldarına ve bu işle a1Aka- Gece saat 21 ~ "1 b 

Tehlikeli aşk ve r.d ~ 0 tna mUnasebetle ıçımıze dönerek bize hava içinde olmalarına rağmen, köy bal müspet iş gören insanındır. Merhz Satın Alma Komisyonundan: ~:~ı ~~~':!~ıe0'!~~~~n:U!a;~ ~~c~~t k°o: 
ınahsus sanat eserleri yaratma yolu· enstitüleri davasında ileri bir zihni- • * Tahmin edilen bedeli 6600) Ura olan misyona müracaatları. (5020) H979 ~·-----~ tan 

bilsbiltUn başka bir hayat canlandı. Çiftliğin sessiz 
bir salonunda kont ile ~. başa oturuyorlar... Ha
lının üstünde oyuncaklariyle oynıyan, §en kahka
halariyle ortalığı çınlatan, kıvırcık saçlı güzel bir 
kızı, mini, mini yavrularını seyrediyorlardı ... 

Bu tatlı hayal, vücuduna hoş bir ürperme verdi. 
Bugün bir hayalden başka bir şey olmıyan bu tasav· 
vıır, bir hakikat olamaz mıydı? Bu fikir, Köröşi'nin 
de hoşuna gitmez miydi? Yan gözle erkeğin yüzüne 
baktı. Gözlerini aradı. Yüzü bir kaya gibi sert, ba
kışları, engin denizler gibi durgun ve derindi. Biraz 
evelki, düşüncelerinden bahsetmeğe bile cesareti 
kalmadı. Bu Köröşi, ne anlaşılmaz bir adamdı. His
lerinin en coşkun ve en heyecanlı anında bile, onda 
yı!muşamıyan bir çelik sertliği vardı... Bu adamın 
hakiki hislerini anlamak kabil olmıyacak mı idi? .• 
Bu mağrur başı, hiç bir zaman eğilmiyecek miydi 

Erkekğin, kalın sesiyle kendine geldi. 
-- Kararını verdin mi? 
Göğsüne doğru biraz daha sokularak, tam bir 

tes'imiyetle cevap verdi: 
- Sen, nasıl istersen, öyle olsun Yanoş. 
- Senin için Paris'e gitmekle, çiftliğe dönmek 

drasınd;ı bir fark yok mu? 
- Hayır, sevgilim. Seninle beraber olduktan 

sonra, bence hiç bir yerin farkı yoktur. 
Erkeğin kaşları çatıldı. Hayretle, :şüpheyle genç 

kadının gözlerinin içine baktı. Beynine doğru çıkan 
kanı, bir alev gibi damarlarını kavurdu. Bakı~ları 

d.ımanlandı. Kuvetli kolları, güzel kadının beline 
dolandı. Dudakları ihtirasla kadının dudaklarını a
radı. 

Pencereden sUzUlen sabah ı§ığı, dıvardaki tablo
yu aydınlattı. 

XVI. 
Karlsbad'da, ıık ağas;ların gölgelediği dar bir 

fa.zan: Mihaly FôLDI Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TOROMKONEY. -85-
yoldan, yan yana ve ağır adımlarla bir erkekle bir 
kadın ilerliyordu. Erkek, yanındaki kır saçlı kadına 
nazaran biraz daha kısa boylu idi. Hiç konuşmuyor
lardı. Hava kapalı, arada sırada iri bir yağmur dam
lası düşüyordu l Erkek fevkalade §ıktı. Ayağında 

siyah rogan iskarpinler, sırtında siyah bir pardeaU 
vardı. Kadın da siyahlar giyinmişti. Kadın, bu aeı
sizlikten sıkılmıJ olacaktı ki; H\f açmak bahanesiy
le: 

- Havada ne kadar sıkıntı var, dedi. Biraz yağ
sa da bir nefes alsak. 

Erkek başını kaldırdı. Gökyilzüne baktı. Mırıl-

dandı· 

- Neredeyse yağacak. 
Kadın, endişeyle kocasını süzdü: 
-- Otelde yavaş, yavaş kimseler kalmıyor. 
- Evet. 
- Biz ne zaman gideceğiz?... Bizim de artık 

dönmemiz lazım ..• Ne dersin Maksi?." 
- St n, istersen git Şarlot. 
- Yalnız başıma mı? 

Makf:i Ravberg'in, dudakları titredi: 
- Ben, Budapeşte'ye döncmiyeceğim. Seoeblnl sen 

de biliyorsun. Buı benim için imkansızdır .ı 

Ürkek gözlerle etrafına bakındı. Dudakları bembc -
yaz kesilmişti. Deri tabaka•nnı çıkardı. İçinden bir 
püro aldı. Adımlarını sıklaştır-'ı. Birkaç mette ileride
ki bir bahçe kanapasına kendini attı. Başını Bnüne eğ
di. Pilronun dumanlarını ayaklarına doğru Ufledi. 

~arlot, yanına oturdu. İçini çekti : 

- Ügiiyor musun Maksi? Dur, sana otelden bir bat~ · 
tanlye getireyim. 

Maksi, heyecanla karısının kolundan yakaladı. Kalk
masına mfuıi oldu : 

- Şarlot, beni dinle yavrum, dedi. Seninle, kültürlü 
iki insan gibi açık konuşalım. Yüzüme sitemle baltma. 
Sözlerimi yanlı§ anladın galiba ? Ben, senin kültür!il 
bir kadın olduğundan hiçbir zaman şiiphe etmedim ... 
Senin, dünyada bir eşine tesadüf edilmesine imkan ol. 
mıyacak derecede kültilrlil ve anlayışlı bir insan oldu
ğunu her zaman takdir ettim . . His ve fikirlerindeki 
büyüklük, beni daima hayran bırakmıştır •.• Ve ben, 
senin önünde utanarak eğiliyorum Şarlot 1 

\ 

Şarlot, sonsuz bir şefkatle kocasının elini tuttu. Du-
dakları titriyerek, gözlerinin içine baktı : 

- Beni mahcup ediyorsun Maksi 1 • . Biz, biribirini 
bUtiln samimiY.etiylc anlıyan ve seven iki insanız .l A • 

~~'"eh 
lldığ1 

Aramızda bu gibi şeyler bahis mevzuu olamas 1 • ·~ ~anm 
- Şarlot; senin asil kalbin kin ve nefret tanıtııl te~ ~ lır? .• 

Bu itibarla, sana ve aşkına karşı işlerllğim cinayet ı1' i( heaiz, 
affediyorsun. Fakat, ben senin yüzüne baktıkça yedlY tr ~ınd 
dibine geçiyorum. Hele, sana tercih ettiğim kadın•~ı- d~tla 
şilndükçe, çıldıracak gibi oluyorum. Bende, nasıl~ . ·~tlo 
un bir kalp varmış ki; bir sokak orospusundan ~ le :~: 
adi bir kadının aşkı yüzünden, senin kadınlık ve ln 01; )'li aal 
lık şerefini ayaklar altına alabildim ? Sen, beni aff~ 'llltarla 
yorsun. Ama, ben kendimi hiçbir zaman mazur gl> l:ı:ıiiaai 
yeceğim 1 • • • , \ ~llu k 

- Maksi, sevgilim. Beyhude yere kendini UıüY~tf• \ı~aca. 
G 1 . • ı - d i birib• ~. an ı sun. eçen erı tamamıy e unutacagımıza a r ·f" ''lt. 

mize söz vermiştik. Artık, bunlardan hiç bahset111
11'1" 

lim. Bana, sen lazımsın. Seni, elfin ilk günleriın~d~~· 
raretli aşkiyle seviyorum. Seni, böyle kederli görd gill'ı 
ben de harap oluyorum. Zamanla herşcy geçer. J3t1 ıf 
seni bu derece mütecasir eden bir h~dise, bırtcllÇ 1'lı 
sonra solgun bir hitıradan ibaret kalacaktır. El\'erlr 

sıhatın dilzelsin. tı1f 

- Tşekkür ederim, Şarlot. Hayatımda daima ttar• 11 
leke olarak kalacak olan bu kndını ve onunla at!l.cJ dl

bütiln hadiseleri dimağımdan söküp atmak istir0rı> 1, 
Fakat, buna bir türlii muktedir olamıyorum. Ot1~:e 
birlikte geçirdiğim günleri hatırladıkça kendi ~en~1• 
hayret ediyorum. Bu kadının nesini sevdim, dıye ıı" 

yorum. Bu derece basit ve cahil bir kadının elinde ~cı 
sıl oldu da bir oyuncak haline geldim ? Hangi ııa> .. tı 

·ıcıv 
kuvet beni bu hale getirdi ? Tıpkı, toy bir delı ıt 
ya dönmüştüm. En cidd, işlerle mçşgul olmakhğıtı1 
zım geldiği sıralarda bile aklım onda kalıyord\I· 

rsonu .,,rA 
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Başvekilimiz Karabük' Köylüye toprak 
(Başı ı. incı sayfada) 

niyle onu takip eden diğer bazı kıt• 
nunlara da toprak tevziine ait hüküm 
ler konulmuş ve bu iş mahallinde ta· 
yin ve tavzif edilen memurlara hıra· 
kılmıştı. Fakat görüldü ki bu memur
lar, asıl vazifeleri dolayısiyle tevzi 
işiyle layiki veçhile alakadar olama
maktadırlar. Böylece bir yanda bin
lerce kilometre murabbaı arazi bom
boş kalıyor, öbür yanda toprağı olmı
yan fakir köylü sıkıntı çekiyor. 

acar-Rumen 
gerginliği 

trlarla nnlaşnlarken 
Otnanya ite Bulgaristan ara· 
ıındaki müzakereler mÜs· 

bir tekilde inkiıaf edip bir 
~ıya varırken, hatta, ru
ler, bulgarlara, Tuna Üzerin
Liiyiik bir stratejik merkez o
Silistre ile Kraliçe Mari'nin 
İrıin mahfuz bulunduğu Bııl-
tehrini bile terke nza göste· 
ttken, macarlarla yapılan ko

tar büyÜk zorluklara uğra· 
, '\'e Tumo-Severin'de yapılan 

e.kereler dün birdenbire in· · 
ı/' uğramııtır. 
trilen malUnıata göre, macar

' ırtihver dostlarma dayanarak, 
rılerden çok ıey istemiıler

. Su meyanda, Transilvanya· 
İiçte ikisinin macarlara tesli
~lrdır. Halbuki rumenler an
hudut mmtakalarmda bulu
l>azr ıehirlerin terkine razı· 

acarların isteklerini ıöyle hu-
lasa etmek kabildir: Tran· 

'nya'nm teslimi ve hududun, 
lttriniaani 1918 de itilaf dev
tti namma hareket eden ge
l Franchet d'Esperey'nin mü

.. ke ıartı olarak macarlara çiz. 
hat üzerinde yeniden tespi

.aonıanya bunun tarihi kıyme
kabul etmemekte, çünkü bu 

lt11ı kendisinin iıtirak etmediği 
bıütareke ıartı olduğUl'lu, bir 
ınuahedesine geçmediğini 

ı_~ektedir. 
<tte anlatılan bütün ihtilaf bu
\ll çıkmıı ve afağı yuları, mü
treler Romanya'nın geni§ bir 

·~arlık yapmft.mak hakkmda
lran yÜzünden akim kalmıı· 

llınenlerin Almanya'nm is-
tekleri yüzünden yappıaia 
tösterdiği fedakarlığı ıu su· 
hulasa etmek kabildir: 

'ıtdemki, Romanya toprakla· 
t 1 milyondan fazla, yani 1 

>'oıı 800 bin macar vardır; an
hunlann yerleıebilecekleri, 

'>'abilecekleri yerleri macarla· 
. tealim etmek kabildir. Bunun 
. lCluj gibi bir üniversite §eh
Arad'ı, Tamııvar, Sibiu'yu, 

'tov•u vermek lazım değildir. 
dutta ufak bir ta.hih ile ma
trın isteklerini yerine getir· 
kabildir. Halbuki macarlar, 

meselesine bakmadan, bir· 
trazi taleplerinde bulunmu§-

nler ni~in sert davramyor ! 

Olnanya'nm önce Macaria-
lan'la müzakerelere yanaş· 

"e hatta fedakarlıkları gö
' lldığı halde §imdi daha ıert 
'tı..~anmasının sebebi ne olsa ge
:qir?.. Gigurtu hükümeti hiç 
\heaiz, Salaburg'daki alman 
't taaından sonra, bu müzakere-
li. b~ılayıncıya ka?ar, müh~m 

dıplomatik meııaı aarfetmıt
\ ~eaela bu meyanda .Sovyet· 

le olan münaııebetlerınde de 
~>'li aali.h olduğu söylenebilir. 

lta.rlara karıı macarlardan da
~ ~Üaait davranması da bir kom• 

, \ llrıu kazanmak ve ondan aon• 
~ "ıtcarlara kafa tutmak arzu. 
~~.darı ileri gelmektedir, denile
''•l' 

~ ~ Transilvanya 

ır 

jO 

ı1' 

~İhayet bulgarlara terkedilen 
~ cenubi Dobruca ile Tranail· 
lııt h.'nm araııında mukayese ka· 

etıniyecek derecede fıırk var· 
il'. l>obruca bir ziraat memleke· 

~r. Toprağın yüzde kırkı ekili· 
r· Bağlık ve bahçelik yerlerdir. 
~auya, Dobruca'yı feda e~
~le mühim bir ıey kaybetmı§ 
\ıt •lda beraber, memleket ikh
~Yatı bundan fazla müteessir 
" Yacaktır. Çünkü Romanya 
lıı.terı Almanya'nın iktısadi nüfu
\ e.ltındadır. Almanyn'ya zirai 
'hauııerinden mühim bir kısmı
~ "erınek zorundadır. Almanya 
~ R.omanya'ya, Dobruca'yı hı· 
\ 1 derae, bundan en evela za· 
'-" IÖrecek olan alman • rumen 
~tidir. Bu takdirde Roman
~anya'ya verdiii zirai mah· 

Baıvekilimiz yapılmakta olan İnşaat demirleri 
hakkında izahat al.ıyor 

Sümer Bank umum müdürü BQ§vekilimize izahat veriyor 

Bcqvekilimiz fabrikada izahat al.ıyor 

ıullerden bir k111mınr kesmek zo
runda kalacak, o zaman Alman
ya da bu kesilen gıdayı belki 
bulgarlardan arıyacaktır. 

Transilvanya'nan vaziyeti 

H albuki Tranıilvanya için va· 
ziyet öyle değildir. Tranail

vanya, mağden mıntakaaıdır, sa
nayi mıntakaaıdır. Buradaki te-
hirlerde büyük nüfuslar tekasüf 
etmi~tir. Eğer Romanya Transil· 
vanya'yı macarlara terkedecek 
olursa, aıağı yukarı alelade bir 
ziraat memleketi halinde kala
caktır. Bunun Romanya'nın eko· 
nomik bünyesi Üzerinde oyıııyaca· 
ğı mühim rol inkar edilemez. Ro
manya Tranailvanya'yı kaybedin· 
ce, bünyesini battan başa değiıik 
esaslar üzerine tanzim etmek 
mecburiyetinde kalacak ve bir· 
çok güçlüklerle batbaıa buluna· 
caktır. 

Politik gü~lükler 

8 u güçlüklerin ilk tesiri eko
nomik olmaktan daha ve* 

politik olacaktır. Çünkü nihayet 
hükümetin, kendi efkarıumumi
yesi nezdinde prestijini muhafa
za etmesi lazımdır. Dobruca'dan 
aonra Tranıilvanya'nın terki, hü
kümetin vaziyetini herhalde çok 

sarsacaktır. lıte bütün bu nokta· 
ları göz önüne alan rumen bükü. 
nıeti macarlara karıı biraz sert 
davranmrıtır. 

Hadise'nin inki§af tarzı timdi 
mihver devletlerinin alacağı va
ziyete bağlıdır. 

Netice 

R umenlerle macarlar arasm· 
daki müzakerelerin inkıta& 

uiramaar, fÜphesiz mihver dev
letlerinin Romanya üzerinde 
şimdiye kadar tesis etmek iste
dikleri nüfuzun, hafif de oha, a· 
zalmaıı demektir. Çünkü Roman· 
ya, Salsburg'da kendisine telkin 
edilen fikirlere aykın hareket et· 
mektedir. Bu takdirde ne olacak· 
tır? Dün gelen haberler, Maca
ristaıı'da bir takım askeri hazır
lıklardan bahsediyor. Fakat Al· 

Tevzi işlerinin ağır gitmesine bir 
sebep daha vardı. O da, hazint uhde· 
sindek: toprakların hukuki vaziyet -
)erinin tesbit edilememiş olduğu için 
idari şeldlde yapılan tevziler birçok 
ihtilaflara yol açıyordu. Köylülerin 
bu topraklardan fili istifadeleri çok 
kere mümkün olamıyordu. 

Yeni t5.limatnameye göre, Emlaki 
Milliyeden olan toprakların fakir 
çiftçiye tevzii işi merkezden teşkil 
edilecek komisyonlar marifetiyle ya
pılacaktır. Bu komisyonlar Uç azah 
olacak, bir de kadastro fen memuru 
ilave edilecektir. Azalardan biri, top
rağı tevzi edilecek yerden tayin olu
nacaktır. 

Maliye Vekaleti, talimatname Ve
killer Heyetinin kararnamesine ikti• 
ran eder etmez, yani bu ay içinde der• 
hal faaliyete geçmek kararındadır. 

Bu sene 10 komisyon teşkil olunacak 
ve bu komisyonlarla Trabzon, Gtlmü
şane, Giresun, Samsun, Eskişehir ve 
Ankara'da tevzi işlerine derhal baş
lanacaktır. Bu seneki çalışmalar aşa
ğı yukarı tecrübe mahiyetindedir. Bu 
tecrübeden müspet netice alındığı 
takdirde gelecek sene komisyonların 
adedi çoğal!ılacak ve memleketin di· 
ğer vilayetlerinde de faaliyete geçe• 
cektir. Alakadarların verdiği malU
mata göre haddizatinde çok geniş o
lan bu işin başarılabilmesi için en az 
200 komisyona ihtiyaç vardır. 

BQ§vekilimiz boru imalathanesinde 

Türkiye'de Emlaki Milliyeye ait 
arazi mesaha itibariyle 1-1,5 milyon 
dekar tahmin olunmaktadı:' ki bu, 
27 milyon liraya yakın bir kıymet i· 
fade eder. Bugüne kadar 4.040.816 li· 
ra kıymetinde 1.612.237 dekar arazi 
tevzi edilmiştir. Bu doğrudan doğru• 
ya devlete ait arazidir. Milbadiller-
den ~etruk ve takriben 1.826.627 li· 
ra kıymetinde 403.059 dekar arazi bu 
rakamdan hariçtir. 

Bu topraklar 20 sene gibi uzun bir 
zaman içinde taksitle ödenmek üze• 
re dağıtılmaktadır. Köylünün bura· 
lardan tam bir şekilde istifade ede• 
bilmesi ve bu toprakların spekülas • 
yon mevzuu yapılmaması için tevzi 
edilen arazinin ahare devir ve tcmli· 
ki hiç bir suretle tecviz olun~k
tadır. 

Topraklar münhasıran ziraat erba· 
hına verilecektir. Bunlardan, bilfiil 
ziraatle iştigal edenler istifade ede
bileceklerdir. Mesern, esaslı meslek 
olarak ticaret veya sanayii seçmiş o
lup da, bu arada ziraatle de iştigal 

edenler hilkümetin gösterdiği bu hü· 
yük kolaylıktan istifade edemiyecek· 
lerdir. Ancak köyün, demirci, nal· 
bant ve saire gibi küçük esnafı bu ka· 
yıttan müstesnadır. Diğer taraftan 
yeni talimatname ile, köy muallimi

' ne ve ziraat tahsili veren mekteple -
rin mezunlarına da devletin bu top
raklarından istifade hakkı tanınmak· 
tadır. 

Tevzi edilecek toprak iskan had 
diyle muteberdir. Köylünün elinde, 
geçinmesine yetecek miktarda top
rak varsa ayrıca kendisine toprak vc
rilmiyecektir. Bu standard 30 dekar· 
dan 300 dekara kadar çıkmaktadu. 
Dağıtılacak toprakların fiyatlan 

komisyonlar tarafından mahalli rayi• 
ce göre tesbit olunacaktır. 

Devletin gösterdiği bu yeni kolay• 
lığın ziraat hayatımızda mesut bir 
inkişafa yol açacağında şüphemis 
yoktur. 

Karabük labrika•ında çelik potaya akıyor 

Romanya'da genel 
kurmay başkanlığı 

BUkref, 24 a.&. - D. N. B. : Resmen 
bildirildiğine göre, başvektl muavini gene
ral Miha.ll kabineden ç~kllmlt ve nıme.ıı 
genel kurmay başkanlığına ta~1n olunmuı-

1 tur. 

manya Ye İtalya, harbin Roman· 
ya'da inkiıafına muanzdırlar. Bu 
takdirde mühim bir zahire anha· 
n ellerinden gidecektir. Vakıa 

ıimdi, Romanya ve Macariıtan'ın 
mihver devletlerinin hakemliğine 
müracaat edeceklerinden bahse· 
diliyor. Fakat bu hakemlik, Ro
manya'yı politik vaziyetini tanin 
ettikten aonra kararından döndü
recek midir? itte meselenin dü
ğüm noktası buradadır. Roman· 
ya'nın Macaristan'• kartı aldığı 
tavur, mihvere karşı takındığı 
vaziyetle muvazi olarak mütalea 
edilirse, meselenin inkiıafında 
çok ciddi hadiselere şahit olaca· 
ğımız kendiliğinden meydana 
çıkar. 

Mümtaz Faik FENiK 

Roma siyasi mahfillerine göre 

İtalyanlar Mısır 
•• • 
uzerıne yürürse 
İngiliz cüzüttamlarını 

istihdaf edeceklermiş 
Roma, 24 a.a. - DNB ajansı bildiriyor: 
Mısır • İtalya münasebetleri hakkında 

Roma siyasi mahfillerinde, İtalya'nın Mı
sır'a karşı olan hattı hareketi, İtalya'nın 
harbe girişi esnasında tesbit edilmiştir 
denmektedir. İtalya, Mısır'a hücum etmi • 

1 
yecektir ve eğer italyan kıtnlan Libya hu
dudundan öteye ilerlerse. bu hareketi, Mı
sır'da bulunan İngiliz cüzüt:ımlannı istih-
dııf edecektir. İngiltere, Mısır ile aktolu
nan muahedeler hükiımleri hilafına olarak, 
bu memleketi müstahkem bir hucum üssü 
haline koymuş ve bu memleketten bu tarz
da istifade etmiştir. ltalya, nksülameldc 
bulunmaksızın hunn mfü;aade eyliycmez. 
Aynı mahfillerin tebarlİ7. cttirdi~ine gö

re şu tarzda düsiınmek mlimltündür ki eğer 
Mısır'ın üzerinde İngiltere t11r2fmdan ic"8 
edilen tazyik bulunmasa idi. bu memleke
tin hattıhareketi. bugün gosterdiği hattı 
hareketin tnmamiyle aksi bulunacaktı. 

ltalya'Ja Mısır'm hareketindPn 
memnun olan yok 

Nevyorlc, 24 a.a. - Ncvyork. Timea P· 

Cenubi Dobricanın 
Bulgaristan'a terki 

Londra, 24 a.a. - Timca gazetesi ccnu. 
bi Dobricanın Bulgaristan'a terki hakkındı 
şunları yazıyor: 

Süratle elde edilen bu netice, her iki 
memleketin diplomasisinin çok lehine bir 
şeydir. 27 senedir devam etmekte olan hı· 
kiki ihtilaf bu suretle bertaraf cdildıği 
veçhile, Tuna'nın şimal ve cenubunda bu· 
lunan bu iki devlet arasındaki mUnaseba
tın devamlı bir surette iyi bir seyir takip 
edeceği ümit edilebilir. 

Harici unsurların tesiri ile husule gelen 
itilafa bir halel gelmiyeeek olursa, Bal • 
kanların dahili muvazenesı takviye e'.i;lmiş 
b~unacaktır. Diger taraftan bu itilafın ak· 
di. Romanya'yı Macarıstan'la olan çetin 
müzakerelerinde daha serbest bırakmış ola
caktır. 

Nihai anlaşma 
Craiova, 24 a.a. - Dobruca hakkında ro

menlerle bulgarlar arasında cereyan eden 
müzakereler neticesi bu akşam nihai bir 
zafere varılmıştır. Anlaşmanın bu hafta 
sonunda imza edilmesi muhtemeldir. 

zetesi Roma'dan aldığı bir telgrafa naza
ran. şunları yazmaktadır: 

Mısır'ın istilaya uğradı'1 takdirde har?:ie 
gireceğine dair vermiş olduğu karar, ltal
ya'da sukutu hayali mucip olmuştur. Doı.n 

akşamki İtalyan gazeteleri, İtalyan propa
gandasının hedefine varamadığım isbat e
den Mısır'ın bu karan hakkında bir tek 
kelime yazmamıılardır. 

• 
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AnkaTa Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT iLANLARI 

Tevhit semeri alınacak 

Erzurum: Lv. Amirlili Sa. Al. Ko. Rs. 
den: 

1 - Erzurum kolordu topçu birlikleri 
ihtiyacı için ilişik oartname dahilinde 600 
adet tevhit semeri mübayaa edilecektir. 
Kapalı zart usullyle olacaktır. 

2 - İhalt'sl 31. 8. 9•10 cuıpartesl gtlnü 
saat 11 de Erzurum Lv. l\mlrllgi sntın nl -
ma komısyonund:ı yapılacaktır. 

3 - Toplu tutarı 29100 lira ilk teminatı 
21 2 lira 50 kuruvtur. İ&tf'klll.,rln muayyen 
gün ve sutten bir saat evcllne kadar teklif 
mektuplarım komlsyo:qa vermeleri. 

4 - Şıırtnamrsi Ankrıra, İstanbul Lv. ti.
mirliği satın alma komlayonlannda mev
cuttur. Her zaman ı;t\rillt'billr. (4512) 

14485 

Tevhit semeri alınacak 
Erzurum Lv. Amirlili Sa. Al. Ko. dan: 

l - Erzurum kolordu topçu birlikleri i
çin ısartnamesi dahilinde 600 adet tevhit 
semeri kapalı zarf usullyle satın alınacak
tır. 

2 - İhalt'sl 8. 9. 040 s3lı gtlnU saat 16 
da Erzurum Lv. Amirliği satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

8 - Toplu tutan 29100 lira Uk temina
tı 2182 lira 50 kunıetur. 

4 - Şartnamesi Ankara, İstanbul ve 
Erzurum Lv. flmlrllğl satın alma komla -
yonlannda mevcuttur. Her z:ı.man g6rtııe
bllir. 

5 - İııteklllerJn tayin olunan gün ve sa
atten bir saat evellne kadar teklif zarfla
rını krmlsyonda bulundurmaları ll\Y.ınıdır. 

(4518) 14486 

Kundura alınacak 
Erzurum: Kor. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Kolordu ihtiyacı için kapalı zarfla 
20 bin çift kundura mUnakMaya komnUJ
tur. 

2 - İhale tarihi 28 ~ııtos 940 çaroam
ba günü saat 11 dedir, 

3 - Toplu tutan 130 b1n Ura muvakkat 
teminatı 7750 llrndır. 

4 - Şartnamt'yl g6rmek için Erzunım
da Kor. Sn. Al. komisyonuna mUracanUan. 

5 - Taliplerin muayyen gün ve saatte 
aatın o.ima komtııyonundn bulunmalan. 

(4514) 14487 

Prinç alınacak 
J!rzurum Lv. Amr. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - Erzurum garnizonu blrllklerlntn 
ııenetik thtiya<.-ı olan 102600 kilo pirinç 
~'ll' t'vsnfı dııhlUnde kapalı zarf usullyle 
satın alınacaktır. 

2 - İlfalesi 2. 9. 940 pa.zarte!l saat 11 
d Erzurum Lv. tımırıım ııatın alma ko -
m!e'yonundıı yapılacaktır. 

s - Toplu tutnn 36036 Jlra ilk temina
tı 2i'i0 lira 20 kuru,tur. 

4 - Şartnanwsl İstanbul, Ankara Lv. 
Arnlrllkl<'rl sntın alma komisyonlarında 
rn"vcı.ıttur. Arzu edenler her gUn g6rebl -
llrl!'r. . 

5 - isteklilerin Uı.>1n olunan gün ve 
saatten bir sa.ııt evellne kadar teklif zarf
larını komlııyona vermeleri. (4505) 14500 

Sade yağı alınacak 
Erzurum Lv. Amr. S•. Al. Ko. Rs. den: 

l - E:rzunım garnizonu blrllkleı1nln 
e"ncllk ihtiyacı itin 9i200 kilo ııadeyağı 
Kor evsafı dahilinde kapalı zarf usullyle 
ııntın o.lınac J(tır. 

2 - İhalesi 27. 8. 040 s:ıh gllnü ıı:ıat 16 
do. Erz•ırum Lv. A. Sa.. Al. komisyonunda 
yapıl8fSktır. 

3 Toplu tutan 87480 lira ilk temina-
u 61161 lir dır 

4 Şartnamesi İstanbul, Ankara ve 
Erzurum Lv. lmlrllklcrl satın alma komis
yonunda mevcuttur. 

5 - İsteklilerin ihale gUn ve saatinden 
bir ııaat evellnekadar teklif zarflannı Er
zurum Lv. t'ımlrllğt Sn. Al. Komisyonuna 
vermıı.ı bulunmaları. (4506) 14500 

• ATpa alınacak 
Kırlclareli Tüm. Sa. Al. Ko. dan 

Tüm birlikleri hayvanatının 1940 mali 
yılı ihtiyacı olan 6400 ton arpa kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. Bir kilosunun 
muhammen fiyatı çuvalsız 15. kuruş ve 
mUstamcl çuvallı 7. kuruş muhammen tu
tarı çuvalsız 384000 liradır. Çuvallı tutarı 
448000 liradır. Muvakkat teminntı çuvalsız 
213450 liradır. Çuvallı 231550 liradır. İhale· 
si 26/81940 pazartesi gUnU saat 17 de Kırk· 
larell tum satın alma komisyonu binasın -
da yapılacaktır. İsteklilerin belli günde i
hale saatinden bir ııaat evclinc kadar ka -
nuni veslkalariylc mu\•akkat teminatlarını 
ve teklif mcktuplrını söz!i geçen komisyo
na vermeleri lazımdır. Postadaki gecik -
me1cr kabul edilmez. Evsaf ve hususi şart
ların mesai saatlerinde her giln Ankara 
ve İstanbul Lv. lmlrliklcri satın alma ko -
misyonlannda görebilirler. ( 4537) 

14518 

Yulaf alınacak 
Krrlr.tareli Tüm. Sa. Al. Ko dan: 
Tum birliklerinin 9'40 senesi için ihtiya

cı olan 3600 ton yulaf kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmuıtur. Beher kilo yulafın mu· 
hammcn fiyatı çuvalsız 7. kuruş ve miista· 
mel çuvallı sekiz kuruGtur. Muhammen tu· 
tarı çuvallı 288000 liradır. Ve çuvalsız 
252000 liradır. Muvakkat teminatı çuvalsız 
138SO liradır. Çuvallı 1S6SO liradır. İhalesi 
26. Ağı. 940 pazartesi gUnU &aat 11,30 da 
Kırklareli Tüm. Askeri satın alma hina -
sında yapılacaktır. İııteklilcrin belli günde 
ihale saatinden bir saat evetine kadar ka -
nuni vcslkıılaritlc beraber muvakkat temi
natlarını ve teklif mektuplarını sözü geçen 
komisyona vermeleri !Rzımcfır. Pastahane
de gecikmeleri kabul edilmez. Evsaf ve hu
susi şartları mesai saatlerinde her gün İs· 
tnrıbul ve Ankara Lv. amirlikleri satın al -
ma komisyonunda görebilirler. (4538) 

14S19 

Kömür alınacak 
K1tklareli Tüm. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
Tümen birlikleri kı~hk ihtiyacı için 2800 

ton lcvamarin kömüril kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Muhammen tutan 
67200 liradır. Bir tonunun muhammen fi. 
yatı 24 liradır. İlk teminatı 4610 liradır. 
İhalc:si 30 8/940 cuma günü saat 17 de 
Kırklareli tilm s:ıtın alma komisyonunda 
yapılacaktır. İsteklilerin muayyen gün ve 
saatten bir saat cveline kadar kanunı vesi· 
kalariyle birlikte muvakkat teminatlarını 

ve teklif mektuplarını shzü geçen komis
yon vermiş olmalan. Postahancdc gecik -
meler kabul olunmaz. Hususi ııart ve ev -
s:ıfını mesai zamanlarında her gün İstanbul 

Ankara Lv. lmlrllklerl aatm alma n Kırk
larclindcki tlim &atın alma komisyonunda 
her gün görülebilir. (4S39) 14S20 

Yol in~aatı 
Balıkesir Mıntaka Sa. Al. Ko. dan: 

l - Balıkeslrde iki mıntakııda yol haf
riyatı ve kaldırım yaptınlacaktır. 

2 - İhalesi kııpalı zarf usullyle 29.8.940 
perşembe gllnü saat 17 de Balıkesir kor. 
askert rnıntaka satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - BlrlncJ yolun keıııt bedeli 8111 lira 
45 kunıştur. Muvakkat teminatı 233 Ura 
3G kuruştur. 

4 - İkinci yolun keelf bedeli 18566 ulra 
14 kuruş olup muvakkat teminatı 1017 lira 
41 ktınıı?tur. 

5 - lşbu yollar a)TJ, a;ı.TJ ve her ikisi 
dt' birden taliplisine ihale edilebilir. 

6 - Şartname, keşif ve pltuılannı gör -
mek lsUyenlcr iş saatlerinde her gün Ba
lıkesir ruıkert mıntnka ııatın alma komis
yonunda g6rcblllrlcr. 

1 - Tnllplerin kanuni ve,.ikalarlyle bir
likte ihale snatlndrn bir saat evel teklif 
mektuplarfyle teminat akçt'lcrlnl makbuz 
muknbtll :komisyona vermel<"rf şarttır. 

8 - Postada vaki gecikmeler kabul edil-
mez. (4540) 14521 

Sade yağı alıancak 
Konya Lv. Amirlili Sa. Ay. Ko. dan 
1 - Ak,chirdcki kıta.atın senelik ihtiya

cı olan 12000 kilo aade yağı kapalı zarf U· 

suliylc eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Şartnamesi Konya'da İstanbul An -

karaLv. amirlikleri sntın alma komisyon -
larındadır. İstekliler ıartnameyi komis -
yanlarda okuyabilirler. 

3 - İşbu 12.000 kilo sade yağının mu -
hammcn tutarı 1S120 liradır. 

4 - Şartnamesindeki % 25 miktar faz -
lıısı da dahil orduğu halde ilk teminatı 
1417 lira SO kuruştur. 

S - Eksiltme 27 8/940 tarihine tesadüf 
eden sah günü saat 11 de Konya'da Lv. l -
mirliği satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

6 - İstekliler 27/ 8/ 940 salı gilnü saat 10 
na kadar teklif mektuplarını Konya'da Lv. 
limirliği satın alma komisyonu başkanlı -
ğına verecek veyahut göndereceklerdir. 
Bu saatten sonra verilen ve yahut gönde -
rilcn mektuplar alınmıyacaktır. Saat ayarı 
Kolordu daire ııaatiylc yapılacaktır. 

1 - 2490 sayılı kanunun hlikümlcrinc ve 
bilhassa 32 inci maddeye uygun olmıyan 
mektuplar kabul olunmaz. (4541) 14522 

Saman alınacak 
Kırklareli Aslrcri Satın Alma Komis -

yonundıın: 

TUm blrll\derl hayvnnatının 040 mali 
yılı ihtiyacı için 7008 ton saman kapalı 
v..arfia <:kslltmeye konulmuştur. Bir kilo 
sıı.man dokllm olarak 2 kuruş tahmin olun
muştur. Tutan 140160 liradır. Muvakkat 
teminatı 8258 liradır. İhalesi 27 ağustos 
040 salı gUnll saat 11,30 da Kırklareli tUm 
satın alnın komisyonu binasında yapıla -
ca.ktır. İsteklilerin belll g{lnde ihale ana -
tinden bir saat cvellnc kadar kanunt vesl
knlnrlylo muvaklmt tt'mlnaUannı ve telc
llf mektuplarını ıı6zU geçen komlııyona 
vermC'Jerl. Posta gecikmeleri kabul değil
dir. Evsaf ve hususi 11artıarını İstanbul, 
Ankara Lv. dmlrllklerl ve Kırklareli ııatın 
alma komisyonlarında her ~ g6reblllr -
ler. (4542) 14523 

Kömür alınacak 
Eliizıl Tüm. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - Elllzığ garnizonu ihtiyacı itin 700 
ton ta.o l<ömUrU alınacalctır. 

2 - Muhammen bedeli 16DOO Ura ve mu
vakkat t<"mlnatı 2541 Jlradır. 

8 - Eksiltme 26. 8. 940 pnzarteııl günü 
saat 10 da tUm blnıuıındald komisyon oda
"1nda ve kapalı zart usullyle yapılacaktır. 

4 - Talipler teklif mektuplarını eksilt
me s:ıntınden bir saat evel komisyona ver
miş veya g6ndermt11 olacaktır. 

6 - KömUre alt ı,ınrtname ve evsaf da -
h!JI merkezde her gtln komisyonda: hariç
te de Ankara ve İstanbul Lv. Amirliklerin
de tatil günleri görtllcblllr. {4550) 14529 

Kömür alınacak 

Ellzı~: Tl1m. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
MalAtya garnizonu ihtiyacı itin 700 toıı 

ta.o k6mürtı alınacaktır. 
Muhammen bedeli 1694.0 lira ve muvak· 

.kat teminatı 2541 liradır. 
Eksiltme 26. 8. 940 panzrtcsi gUnU sa -

at 11 de tum bfnasnıdakl komisyon oda -
sındn ve kapalı zarf usullyle yapılacaktır. 

Talipler teklif mektuplannı <"kıı'lltme 
saatinden bir sant cvel komisyona vermtı 
veya g-önderml11 olacaktır. 

K6müre alt şartnnme ve evııaf dahili 
merkt'zdc ht'r glln 'komlııyonda: hariçte de 
Ankara - 1ııtnnbul Lv. tımlrllklerlnde tatll 
gUnlt'rl g6rebllirler. (45:52) 14531 

Muhtelif yiyecek allI)acak 
Sarıkamış Satın Almı Ko. dan : 
1000 ton kuru ot 1370 ton saman 200 ton 

kuru faısulya, lSO ton mercimek kapalı 

zarfla alınacaktır. 
Kuuru otun tahmin fiyatı :yirmi beı bin 

ilk teminatı 1870 liradır. 
Samanın tahmin fiyatı 17125 ilk teminatı 

128S 1i radır. 
Kuru fasulyanın tahmin fiyatı '30.000 ilk 

teminatı 2250 liradır. 
Mercimeğin tahmin fiyatı 16.900 ilk tc· 

minatı 1268 lire.dır. 
Kuru otun eksiltmesi 219/940 saat 14.30 

da, samanın eksiltmesi 3/9 940 saat 10 da, 
kuru faırnlya ile mcrclmcfin eksiltmesi 
4/ 9/940 saat 15 ve 16 dadır. 

'.feklif mektupları eksiltme saatinden bir 
saat evci komiııyona vcrilmi11 olacaktır. 

Şartn:ıme ve evsafları Kor. un garnizon
lariylc Ankara İstanbul Lv. tlmlrliklcri sa· 
tın alma komisyonlarında görülebilir. 

(4647) 14625 

Un alınacak 
Isparta Tıim. Sa. Al. Ko. dan 
1 - Eğrldlrdcki kıtaatın ihtiyacı olan 

17S.OOO kilo un kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi Isparta Tüm. satın alma 
komisyonunda ve İstanbul, Ankara Lv. fi -
mirlikleri aatrn alma komisyonlarındadır. 

İstekliler ııartnameyi komisyonlarda oku -
yabilirlcr. 

3 - İşbu 175.000 kilo unun muhammen 
tutarı 22750 liradır. 

4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi bcs 
miktar fazları dahil olduiu halde ilk tc -
minatı 1706 lira 25 Jnıruvtur. 

5 - İstekliler 11/ 9/ 940 çarGamba günü 
saat 17 de Isparta tlim safın alma komiıı -
yonunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler 11/ 9/ 940 çarşamba ~nü 
saat 16 ya kadar teklif mektuplarını Ispar
ta tüm satın alma Ko. başkanlığına verecek 
veyahut ıöndcrcccklcrdir. Bu saatten ıon -

uı.:us 

ra •erilen '" ,..tıut sGnderU• mektuplar 
ılmmıyacaktır. Saat ayan ttım daire saati
le :yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hUkUmlerlne •c 
bilhassa 'S2 inci maddesine uygun olmtyan 
mektupların sahipleri eksiltmeye lştlrtk et-
tirilmiyeccktir. ( 4666) 14656 

Un alınacak 
Siirt. Tüm Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Sllrttoki birliklerin ihtiyacı için 

500,000 kilo un kapalı eksiltmeye konul-
muştur. • 

2 - hbu S00,000 kilo unun muhammen 
bedeli 75,000 liradır. 

3 - İlk teminatı 5000 liradır. 
4 - Ekııiltmesi 4. 9. 940 çaı'ııamba 

günü saat 10 da tlim ııatın alma komisyo-
nunda yapılacaktır. • 

5 - Şartna'llcsi her gtin iıı saatlerinde 
komisyonda görülebilir. 

6 - İsteklilerin banka temin.at mektu
bu veya vezne makbuzlariyle birlikte tek
lif mektuplarını bir ıaııt evci vermek ü
zere komisyonumuza mliracaatları ilin 
olunur. (4730) 14716 

Sade yağı alın~cak 
Erzincan Tıim. Sa. Al. Ko. dan: 
Erzincan garnizonunun eylül 940 baım

dan ağustos 941 sonuna kadar 12 aylık 
2S.OOO kilo 1111dcyağı kapalı zarfla eksilt
meye konulmu5tur. Tahmin bedeli 25.000 
lira olup ilk teminatı 875 liradır. 

Eksiltmesi 2 eyll11 940 pazartesi gfinU 
sanı 15 te Erzincand:ı ııatın alma komiı
yonundn yapılacaktır. 

Evsaf ve esasları kolordunun tekmil gar 
nizonlıı.rında mevcuttur. 

Teklif mektuplan eksiltme saatinden 
bir saat evci komisyonda bulundurulmuıı 
olacaktır. (4741) 14727 

Sade yağı aiınacak 
Sarılcımıs As. Sı. Al. Ko. dın: 
150 ton sadeyağı kapalı zarfla eksiltme

ye konulmuştur. 
Sadcyafın tahmin fiyatı 157.SOO lira llk 

teminatı 9125 liradır. 
Eksiltmesi 6. 9. 940 cuma gfinU aaat 14 

de Sarrkamı5 eatın alma komisyonunda ya. 
pılacaktır. 1' 

Teklif mektupları eksiltme saatinden bir 
saat evci komisyon baıskanhlttıda bulun
durulmuş olacaktır. 

Şartname ve evsaflar kolordunun tekmil 
garnlzonlarında mevcuttur. Ve tamamen 
aynıdır. (4810) 14815 

Yulaf alınacak 
Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 24. 8. 940 tarihinde kapalı zarfla 

ihale edilecek 825 ton yulaf illnı mefsuh
tur. 

2 - 825 ton yulaf mevzuatsız komis
yonda mevcut Gartnameslnc göre kapalı 

zarfla satın alınacaktır. 
3 - Muhammen bedeli 53.625 lira mu

vakkat teminatı 4021,88 liradır. 

4 - S. cyllil P40 pc~cmbc günU ıaat 16 
da ihale edilecektir. 

5 - Taliplerin zarflarını ihaleden bir 
saat cveline kadar komisyona vermeleri. 

6 - Talip olanlar kanunun emrettiği 

vcslknlan hamil bulunmalan. 
('4811 4815 

Benzin satın alınacak 
lstınbul Askeri Satın Alma Ko. dan: 
27. 8. 940 gUnU saat 11,SO da pazarlıkla 

83.000 liralık tenekeli veya bidonlu benzin 
ııntın alınacaktır. Beher kilosunun muham
men bedeli 39 kuruştur. lstcklllcr her gUn 
11artnameyt komisyonda göreblltr. MUna
kasnya iotırnk için ytızdc on beş temlnat
lariyle blrllkto :Fındıklıda As. Satın alma 
komisyonuna belll glln ve l!aatte müra-
caaUıırı. ( 4809) 14879 

Benzin alınacak 

lstanbul Satrn Alma Komisyonundan: 
27. 8. 940 günü saat 11 de pazarlıkla 45 

bin liralık tenekeli veya bidonlu benzin 
satın alınacalctır. 

Beher kilosunun muhammen be
deli otuz dokuz kuruştur. istekliler şartnı· 
meyi her gün komisyonda görebilirler. Mü
nıkıısayı iştirak için yüzde ıs teminıtla
riyle belli gün ve saatte Fındıklıda As. sı
tın alma komisyonunı müracaatlan. 

(4921) 14901 

Hasta bakıcı alınacak 

Ankara Cebeci Hastanesinden: 
Hastanemize bnilı O. hastabakıcı ve 

hem~irelcr okuluna aııalıda yazılı Ucrctli 
alınacaktır. 

Taliplerin hastanemize müracaatları. 
Ucret Adet 

100 2 Talim hemşiresi Kızılay me-
zunu olmak ve hizmeti mec
buriycsini t:ımamlamıs bulun
mak. 

SO 5 Hademe 
30 1 Çamaşırcı 

{492.2) 14902 

Kuru ot ve saman alınacak 

Balıkesir As. Sa. Al. Ko. dan: 
1000 ton kuru ot ve 1000 ton saman 26. 8. 

940 pazartesi günü saat 16 da Balıkesir 
A'S. satın alma komisyonunda pazarlıkla 

satın alınacaktır. 

Şartnamesini görmek istiycnlcr komis
yonumuzda cörcbillrler. 
Pazarlığa iıtlrfik edeceklerin muayyen 

glin ve saatte komisyonumuza gelmeleri. 
(4926) 14906 

Yoklamaya davet 

Ankara Askerlik Şubesinden : 
1 - Ankara nlifusunda ve yerli askerlik 

şubesinde kayıtlı bulunan 336 doğumlu ve 
bunlarla muameleye tRbi daha yaslı eratın 
son yoklamalarına 1 - eylül - 1940 da baş
lanılarak 15 - cylUl - 1940 da son verile -
tektir. 

2 - Bu erattan mektepte tahsilde olan
ların oldukları mektepten alacaktan fo -
toğraflı tahsil vesikalarını nüfus cüzdan -
lariylc birlikte ya kendileri askerlik mec
lisine getirmeleri veya göndermeleri. 

3 - Tahsillerine devam etmlyenlcrln de 
askerliklerine karar verilmek Uzcrc yuka· 
rıdn yazılı müddet zarfında nüfus eliz -
danlariylc birlikte askerlik meclisine gel
meleri. 

(4958) 14945 

Sade yağı alınacak 
Edirne As. Satın Alma Komisyonundan: 
61,000 kilo swieya,C:ı .Q.,palı zarf usuJiy-

le ekatltme:re konulmuttur. İhale-1 10.9.940 
gUntı ııaat 17 de :yapılacaktır. 

Sadeyağtnın muhammen fiyatı 66,810 
lira olup ilk teminatı 41190 lira l50 kuru§ -
tur. 

Evsn! ve oerattınt görmek tstıyentcr her 
gUn tıı ıı.arnnnlnrında lltln yapan satın alma 
lcomlsyonlarındn görllleblllr. 

t;Jsteklllerln belll gUn ve ııaatten en az 
bir saat cvel teklif mektuplarlyle resmt 
vesika ve temlnntlanmn Edirne Sanayi 
kıtı1881ndakl satın alma komisyonuna ver
mlg veya posta tlo g6nderml11 olmaları. 

{5002) 14981 

Arpa satın alınacak 
• Erzurum As. Sa. Al. Ko. dın: 

Mukavele tarihinden bir ay zarfında 
teslim ııartiyle 800 ton d6küm arpa pa
zarlıkla ııatın alınacaktır. pazarlığı 28 a
ğustos 940 çarııamba gllnü saat 15 te Er -
zurum sntın alma komisyonunda yapıla
caktır. Muhammen bedeli 48ÖOO lira ve ilk 
temlnntı 8600 liradır. {6001) 14982 

Ot ve saman almacak 
Beykoz As. Sa. Al. Ko. dan: 
Pazarlıkla atık eksiltmesi 28. 8. 940 gü

nü sıµıt 10,30 da yapılacak olan 300 bin ki
lo ot ile 850 bin kilo saman: 

Otun teminatı 1463, samanın 1318 lira-
dır. (5000) 14983 

·Ot ııatın alınacak 
Edirne Hacıumur As. Sa. Al. Ko. dan: 
Hayvanatın ihtiyacı için alınacak olan 

5078336 kilo ota talip tıkmadı~ından U
çüncU defa olarak pazarlığa konulmu~tur. 
Pazarlığı 2G. 8. 940 pıı.znrtt'si günü saat 16 
dadır. isteklilerin 15264,5 lira temlnattyle 
Hacıumur askeri satın alma komlsyonunn 
müracaatları. C 4999) 1498\l 

Bulgur satın alınacak 
Edirne Hacıumur As. Sa. Al. Ko. dan: 

Eksiltmeye konulan 216 ton bulgura is
tekli çıkmnmı11 olduğundan UçUncU pazar
lığa konulmu:;tur. Pazarlığı 27. 8. 940 saat 
16 dadır. isteklilerin 2737 lira 80 kuruş te
mlnatlıı.rtyle Hacıumur askert satın alma 
komisyonuna müracaattan. (49!l8) 14985 

Patates satın alınacak 

Şosa foşaatı 

Aydın Viliiyeti Daimi EncümenindeD 
1 - Ekılltmcyc konulan lıı: Aydın -

Muğla yolunun 27+298-34+300 kilomet
releri arasında 228Sl.91 lira keııif bedelli 
ıose inşaatıdır. 

% - Bu i5c ait ıartname ve evrak ıım -
!ardır. 

a - Bayındırlık lıılerl genel ıarttamcsl, 
b - Tesviye! türabiyc ııoııc ve klrgir in-

ıaata ait fcnnt ııartnamc. 
c _ Eksiltme li&rtnamcsl 

lUltlnde görebilirler. Eksiltmenin ~ 
ğustos 940 perşembe gunu sat ıs 

1 pılacağı ilin olunur. Kapalı zarflı 
gec saat 14 de kadar alınacaktır. 
Eşyanın cinsi .Miktarı 
Fotin ısoo 
İskarpin ısoo 
Beherinin fiyı.tı Lira Yek6' 

6 900~ 
s.s 5zso 

(727-4663) 
ınso 

H 

Bir aşçı aranıyor 

d - Mukavele projesi Tokat Memleket 
e - Kc!iif hulasa cetveli ve silsilci fiyat H ckimliğin•Jer. : 
f - Taş ve kum vasati mesafe cctve1lc!:i, Tokat Memleket har,tanesi aşçı 
İstiycnlcr bu evrakı Aydın naha mUdür- lığı miınhaldır. Ayda (50) lira ı: 

lüfündc görebilirler. • j le muktedir bir aşçı alınacaktır. 
3 - Eksiltme 29/ 8/940 ~~r11cmbc günü olanların tahriren baş tababete 

saat 16 da Aydın daimi encumen salonun- t t l • a· d k. b rVİS 
da yapılacaktır. caa e me erı ye ın e ı onse • 

b• tJ • ' d . d Si 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliylcdir. ırer sure erını e 3~m erme 
S - Eksiltmeye girebilmek iı;liı istekli- mu ilfın olunur. 141 

ldrofl 
Şosa inşa ettirilecek lr, Ve 

Kocaeli Nafia Müdiirlüğünde/J: ~kilo 
C,ln 1 

!erin ticaret odası ve bu I& için Aydın vi - ' 
layctinden alınmıı ehliyet vesikası bulun -
ması ve en az 5 bin liralık toplu bir 5ose 
inşaatı yapmıt olmasr ve 1713 lira 69 ku -
ruşluk muvakkat teminat vermesi llizımdır. İstanbul hudut - İzmit yol s. eyi 

o +soo ila 4-r 518 ve 11-1·880 ill 
880 ci kilometre'teri arasındaki ı 
lira 71 kuruş keşif bedelli şosa i 
t2. 8. 940 tarihinden itibaren 20 

6 - Teklif mektupları 3 Uncü maddede 
yazılı saatten bir saat evellnc kadar vilayet 
daimi encilmcnine getirilerek encümen reis
liğine m"lkbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gonderilecek mektupların nihayet 
Uç,Uncü ma ldedc yazılı saate kadar gelmiı 
olması ve dış ıarfın mühür mumu ile iyi
ce kapatılm15 olması lfi.zımdır. Postada o
lacf' gecikmeler kabul edilmez. 

14595 

müddetle kapalı eksiltmeye konıl 
tur. 

Bu işe ait mukavele projesi ft 
fenni evrak Ndia MUdürlü~ünde 
rülebilir. 

Muvakkat teminat 2096 liradır· 
Parke kaldırım inşası İsteklilerin ihale tarihinden bir 

Aydın Daimi Enccımeninden : ta evel müracaatla Nafia McdUrlll 
1 - Eksiltmeye konulan i~ Aydın _ Muğ- den alacakları vesikaya istinade~ 

la yolunun 0+090-0+540 kilometreleri a- fen memuru kullanacaklarına dal 
rasında 20682.60 lira keşif bedelli parke sika, yeni ytla ait ticaret odası 1' ~ 
kaldırım inıasıdır. ve teklif mektupları ile birlikte 1 

Edirne Hacıumur As. Sa. Al. Ko. dnn: • 2 - Bu iıse ait &artname ve evrak ııun - '940 pazartesi günü saat 16 ya 
Eksiltmeye konulan 816 ton patatese !ardır: İzmit Nafia MüdürJüründe rrıiit' 

istekli çıkmamış olduğUndan liçüncll pa - a _ Eksiltme ııartnamcıl b 

zarlığa konmuştur. Pazarlığı 27. 8. 940 sa- b _ Mukavele .projesi kil ihale komisyonuna teklif me 
at 11 dedir. isteklilerin 2471 lira 76 kuruş tarının verilmiş olması ve mel<ttl~ 
temlnatlarlyle askeri satın alma komlsyo- c - Bayındırlık itleri genel 5artnamrJ1I ılJ 
nuna müracaatları. (4997) 14986 d - Tesviye! tilrabiye ıoııe ve klrğir in - rın 2490 sayılı kanunun tarifatı 

şaatina ait fenni ıartnamc, sinde yazılmt~ bulunması Uızırndıf 
Kuru fasulya sntın alınacak 

c _ Keşif hulfisa cetveli ve silsilci fiyat Beyogwlu vakıflar müdürli.i ) 
Edirne As. Sa. Al. Ko. dan: f - Taş ve kam grafikleri, 
100 ton kuru fnsulye pazarhkln sntın a- 3 - 1stiycnler bu şartname ve evrakı ilanları 

lınacnktır. İhalesi 27. 8. 940 sah günU saat nafıa mlidürlüğündc görebilirler. 
12 de Edlrnede t'skl mllşlıiyet dairesinde Eksiltme 29 / 8 / 940 tarihinde perıscm-
salın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin edilen tutan 20,000 ve teminatı be gUnü saat 16 da vilfiyet daim! cncUmc-
3000 liradır. Evsaf ve 11artrınınesl her gün ninde yapılacaktır. 
komisyonda g6rllleblllr. İııteklllerln sözü 4 - Eksiltme kapalı zarf uııuliyledlr. 
geçen gUndo komisyona gelmeleri. C4996> S - Eksiltmeye girebilmek irin iıtckli-

14987 " 
!erin 1551.12 liralık muvakkat teminat ver-

Arpa satın alınacak mcsi ve Aydın vilfi.yetindcn bu iı için alın
mı11 müteahhitlik vesikaııı ve ticaret odası 

Edirne As. Sa. Al. Ko. dın: vesikası bulunması ve ılmdiye kadar 10000 
800 ton arpa alınac..'lktır. Pazarlığı 1 28. 8. 940 ÇarrJıunba günU saat 11 de Edir- 1 ralık parke ve kaldırım iııi yapmış olması 

nede eski mU,,lrlyet dairesinde satın alma ltlzımdır. 
komleyomında yapılacaktır. Tahmin edilen 6 - Teklif mektupları S UncU maddede 
tutarı 44000 ve teminatı 6GOO liradır. Evsa.t yazılı saatten bir saat evellne kadar vilt
ve ısartnaıiıesl komfııyondn g6rUleblllr. is- yet encümenine getirilerek encfimen rc!s
teklllerln ııözU geçen gUn ve aaattc komis-
yona gelmeleri. {4995) 14988 li!;lne makbuz mukııJ:ıillnde vcrllcccktlr. 

Posta ile gönderilecek mek,tup]ınn nihayet 
!m ...... _.r~~~-.. ç ne ma e c :yazı r saaf'! iClar gc mTş 

Edirne As. Sa. Al. Ko. dan: 
42 ton eadey$ pazarlıkla al,nacaktır. 

İhalesi 8. 9. 940 salı günü ıı:ıat 16 da E
dlrne'de eski mUıılrtyet dairesinde satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin e
dilen tutan 52500 ve teminatı 7875 liradır. 
Evsn! ve !1ıırtnamesl her gün komisyonda 
görtllUr. ( 4994) 14989 

Avrupa kö&elesi satın alınacak 
lstanbul Lv. AmlrUtl Satın Alma Ko. 

dpn: 
On bin kilo kadar pcnçcllk Avrupa kf!

s~lesi alınııcaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
27. 8. 94<1 sah g\lnU ııaat 16 da Tophanede 
İstanbul levazım Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
27250 lira kati tt'mlnatı 4187 lira 150 ku
nıgtur. İsteklilerin belU saatte komisyona 
gelmeleri. (4993) 14990 

Sade yağı satın alınacak 
lstıınbul Lv. Amirlifi Satın Alma Ko. 

Rs. den: 
40 ton ııadeyağı alınacaktır. Pazarlıkla 

eksllUnesl 26, 8. 940 pazartesi gllnü saat 
16 da Tophane Lv. Amirliği satın alma ko-
1nlsyonuada 3i1lpılacnktır. Tahmin bedeli 
47,600 lira kaU teminatı 7140 liradır. İs
tekl11erln kanuni veslkalariyle komisyona 
gelmeleri. (4992) 14991 

Arpa satın alınacak 
Edirne As. Sa. Al. Ko. dan: 
1125000 kilo arpa kapalı zarf usuJlyle a. 

Iınacaktır. İhalesi 9. 9. 940 günU saat ıı de 
yapılacaktır. 

Arpanın tahmin ftyab 70312 lira 50 ku· 
ru~ olup ilk tem atı 4 765 lira 63 kuruş • 
tur. 

Evsaf ve şeraitini E:l.irınek lstlycnter her 
glln 1§ znınanlarında !Hin yup:ın satı:ı alma 
komisyonunda görebilirler. 

İııteklilerln be111 gün ve eaatten en az 
bir saat evel teklif mektuplarlyle resmt ve
sika ve temlııaUarının Edirne Sanayi ltı!1· 
IMındakl satın alma komlsyonunn venni" 
veya posta ile g6nderml§ olnuı.lnn. 

(4981)) 14993 

VJLAYETLER 

Köprü yaptırılacak 

Tokat Nafrn Müdürlütünden: 

1 - Erbaa - Samsun yolunun 26 + 655 
incı kilometre artısındaki Yemişen koprü
sünün ahşap olarak yeniden ill$ası için 
Vekiiletçe tasdik edilmış 16343 lira 16 ku
ruşluk keşif mucibince 8. 8. 940 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zari 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - !bale 28. 8. 940 tarihine tesadüf e
den çarş11mb11 günü satıt 14 te teşekkül e
decek ihale komisoynunda Tokat Vilayeti 
na/Ja müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girecek taliplerin teklif 
mektuplsriyle birlikte ıışafıda yazılı temi
nat ve vesııikini ıbraz edeceklerdir. 

a - Eksiltmeye girmezden evet muvak
kat teminat olaa 1225 lira iJ kuruşun ma
liye veznesine yat1tıldıtına dair makbuz 
ibraz eylemeleri lfizımdJt. 

b - Ehliyet vesikasını ve ticaret odasın
dakı ka;ırıt vesaikinı ibraz etmete mecbur
dur. Aksi takdirde eksiltmeye kabul edil· 
miyecektir. 

4 - Fazla tafsiUt almak keşif ve şart · 
nameleri görmek istiyenlerin ber gün To
kat vilayeti nı/Ja müdürlülüne müracaat 
etmeleri lüzumu ilin olunur. 14592 

olması ve dıı zarfın mühilr mumu ile iyi
ce kapatılm15 olmaııı llzımdır. Postada o
lacak gecikmeler kabul edilmez. 

14596 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme 
ilam 

Aydrn Daimi Encamen/nd~n ı 

1 - Eksiltmeye konulan lı: Aydm -
Muğla :yolunun 61+213-66.+076 kilomet
releri arasında 15217 lira 40 kurut kcliif be
delli adi kaldırım inııaatıdır. 

2 - Bu iııc ait ııartname ve evrak ııun -
tardır: 

a - Eksiltme liartnnmcsf 
b - Mukavele projesi 
c - Bayındırlık lıılcri genel ıartnamcil 
d - Tesviye! tllrablye ıoıe ve kirğir in -

ıaatlna ait fcnnt ıartname, 
e _ Kcııif hulba cetveli ve ıllallei fiyat 
f - Taıı ve kum grafik cetvelleri 
İstlycnlcr bu ıartname ve evrakı Aydın 

nafıa mildUrlUğUnde görebilirler. 
3 - Ek51ltme 29/ll/940 tarihinde perıem· 

be gUnü saat 16 da vlllyet daim! encilme· 
ninde yaptlacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usullylcdlr. 
S - Eksiltmeye girebilmek için istekli

lerin 1141.30 liralık muvakkat teminat ver
mesi ve Aydın vilflyctlnden bu 111 için alm
mıı müteahhitlik vesikaııı ve ticaret odası 
vesikası bulunması ve lfiakal 5000 liralık 

kaldırım işi yapmış olması 15.zımdır. 

6 - Teklif mektupları 3 üncü maddede 
yazılı saatten bir saat evelinc kadar viltl
yet encümenine getirilerek encümen reis
liğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönıJcrilccck mektupların nihayet 
üçilncü maddede yazılı saate kadar gelmiş 
olması ve dıs zarfın mühür mumu ile iyi
ce kap:ıtılmııt olması dizımdır. Postada o
lacak gecikmeler kabul edilmez. 

14597 

Kolyepriz taknnları yaptırılacah 

Zonguldnlc Belediyesi, Elektrik, Soluk 
Hava Deposu ve Su işleri idaresi Mü -
dürlüğUnden : 

Stı abonelerine yapılacak tevziat işle -
rinde lnıllanılmak üzere yaptırılacak olan 
KOLYEPRİZ takımları 13. 8. 940 tari
hinden itibaren ıs giln müddetle açık ek
siltmeye cıksrılmııstır. Talip olanlar şart
namesini Zonguldak belediyesi, Elektrik, 
soğuk hnvn deposu ve su işleri idaresi 
müdürlüsiltıde görebilirler. 1stiycnlerc 
şartname parnız olarak gönderilir. MU
nakas:ı 27. 8. 940 tarihinde saat ıs de be-
lediyc encilmenlntle yapılacaktır. Şimdi 
lik birinci parti yapılacak 7S adet kol -
yepriz takımının muhammen bedeli 1664 
lira 10 kuruştur. % 7,5 teminatı 124 lira 
80 kuruştur. Mektup muhaberesiyle de 
münakasaya iştirak edilebileceği illin olu-
nur. (4705) 14684 

Ayakkabı alınacak 

fstanbul Maaril Müdürlütünden : 
Maarif Vekilliği köy enstitüleri için a

şağıda cins ve miktarları :yazılı vaketadan 
ayakkabılar kapalı zarf usuliylc eksilt
meye konulmuştur. Muhammen bedeli 
17250 lira ve teminatı 1293 lira 75 kuru~ 
tur. İstekliler bu ayakkabılara ait !inrt -
nameleri Maarif mUdürlüğU yardircktör-

Muhammen 
Kıymeti 
Lira !{. 

82625 00 

Muvakkat 
teminat 

Lira !{. 

2447 00 

Malmüdiirlerle Tekaüt~~.,, 
Y etirnlerin nazarı dikkatı 

Zat maaşları 
ı,.ıt' 

(Eski hllkümlere göre aylık • .,e f 
"Tekaüt ve yetimler,,. KitaP 1 lı 
Yazan: Yusuf Kenan ONS!> 

·rıd~ '" Divanı Muhasebat mlirakipJerı ııelt"' 
Umum!, mUlhak, hususi idare ve 111 '~ 

ye bütçeleriyle idare olunan daire,,,, ~ 
sese, banka ve sair teşekküllerde ":111ıe 
Ucretle çalı&an tekaüt, dul ve yeti jiÇ ·~ 
son kanunlara göre alacakları bir ":tıır1• 11 

lık maaGlarının ita ve tcvkifat ı:rıl yo~'~'. 
nı gösteren cetvellerle bunları al\rıf J: ı• 
ma, maaş tahvili muamclltının. 1tıııırl•rlf. 
kümlcrl ve Divanı Muhasebat kıırıı rıı~ 
Maliye Vekaleti tnmimlcrini ve .b~uııı 
zuda lilzumlu izahat ve misaııcrı 
olarak ncşredilml5tir. eıııtı1~ 

Bu kitabın birincisi tekaütlerle yııil il!• 
re ve Uçüncil&ü yalnııı tekaütler~ 

1 
ed' 

9 küm ve tevkifat cetvı:Hcrini ih11
" ııcf•. 

Malmüdürlerini mcsuiyctlcrdcn .,, ·ı ~~n • ·rıc: 'l" 
yorgunluklarından kurtarır. Bırı f'>''ıı il' 
bın fiyatı 100 ve Uçlincü kitabın 

6
1

1
s ıtı 

kuru!jtur. Ankara posta kutusu 56 1titll' 
racaat. htanbulda ve Ankarada ıı; 
cıda bulunur, 12 
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1 MODAF AA VEKALETi MAARiF VEKALETİ HARTA G. DlREKTÖRLOGO POLiS Et muhte if mahrukat satın a!ı 

' trı>rna makinesi alınacak 
!:· Vekiletı Satın Alma Komısyo-

BÖLGE SANT OKULLARI ÖZEL 
4 üncü SINIF ELEKTRİKÇİLİK 
ŞUBESİNE PARASIZ YATILI 

Yulaf ot, saman alınacak 
Harta Genttl DlrektörlUlQndttn: 

Elbise'" p.pka alınacak Ankara Jandarma Satın Alma Komisyonundan: 
Mikdan Cinsi. Tahmin bedeli İlk temin.:ıtı İhale n' ti 

ı - Harta Gn. Drk. lUğtl kıtası hayva
natı ihtiyacı için 25000 kilo yulaf, 85000 ki
lo kuru ot, 25000 kilo saman ayn ayn a -
çık <ıkslltmeye konulmuştur. 

Bir ppn ile 
!~in tahmin! fiyat 

beher tıılam elbise 
Lira K 

Ura Lira Kr. 
r adcd n tahmin edil n fiyatı 55 

9.ı ot z ad t kırpma makinesi 26 a
.. o pazartesi gUnU saat 11 de An· 
"'· M . V. tı.ı alma ko. da pazar· 

VEYA NEHARİ TALEBE 
ALINACAKTIR 

Cinsi Miktarı 215,000 ktlo aıllır etl 
240 ton odun 

62!50 468 75 11.9.940 ııs çnrş 
) 

b:ı. 

takım 
4800 360 00 

79 ton gazlı mMcn köml1rU 
110 ton kok kömUrU 

H22 106 6~ ) 13.9 940 cuma ı~ 
) 

ın alııuı.cağından lııteklUerin 247,5 Maarif Vekil/ilinden : 2 - .Eksiltme 26. 8. 910 pazartesi gUnU 
sıınt 14 te yulaf, 14,30 da kuru ot, 15 to sa
man olmak üzere Cebecide Harta Gn. Drk. 
lW! binasında yapılacaktır. 

2904 217 so 
zs 00 

ltatı teminntlarlyle birlikte pazar - Okula kabul edileceklerden aşağıda ya- 684 45 
~e sa tinde Ankarada M. V. V. sa- zıh vasıflar aranacaktır. 

Ko. da bulunmnlnn. (4478) a) Türk olmak, 
14479 b) En az orta okul mezunu olmak 

8 - Yulafın muhıımmen fiyatı yedi ku
ruıı, muvakka t teminatı 131 lira 25 kul"\11, 
kuru otun muhammen fiyatı 5 kuru§ elll 
santim, muvakkat teminatı 144 lira 88 ku-
1 uıı. samanın muhammen :fiyatı iki kul"U§, 
muvakkat teminatı 87 lira 50 kuruştur. 

Sivil elbise 
Sivil ııapka 

İlk teminat 
Lira Kuruıı 

310 00 

165 
165 -

İhale g{!ntt 

1 - Yukarıdn mlkdnrı, cinsi, tahmin be deli, ilk teminatı velhale ı;1lnU v 
zılı olan et vo mahrukat kapalı zart uııuli yle Ankara J . g nel komutanlığı 
dakl J . Satın alma k omisyonunca satın alı nacaktır. 

:İr depo yaptırılacak c) Yaşı on dokuzdan büyük olmamak 
· Vekiletı Satın Alma Ko. : d) Sıhi ve bedeni hali sanat okulu tah -

3/ 9/940 salı g{inU saat 15 
2 -- 'C'ç knlcm mahrukatın bir istekliye ihalesi snlz oldu#U gibi odunun a ;> 

k!SmUrlerin ayn bir istekliye ihalesi cıı.lzd tr. 

h<>d il 7976 lira ıs kuru;J olan bir siline musait olduğu, heyeti sıhlye raporu 
~tı açık eksiltmeye konmuştur. ile tevsik edilmek. (Rapor okuldan alma -
!!: 4. 9 940 çnrşnmba gUnU snat 

Emniyet Mlidür!Ufündcn : 
8 - Bu iki eksiltmeye o.it şartname ve evsaf paraııız olarak her gUn adı 

misyondan alınabilir. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda ya zıh belgelerle ilk teminatlarını 

kapalı za.ı'f t <"klif mektuplarının nihayet eksiltme saatinden bir sa t 
komisyona vermeleri. (5036) 

n ko-

·İlk temin tı: 5'.JS lira 21 kuruş o- bitir.) 
aır si 40 kunış:ı komisyondan a- c) Fizik - kimya ve matematikten orta 

.~iplerin muayyen vakitte M. M. okul müfredat programına göre yapılacak 
~. Ko. da bulunmaları. müsabaka imtih:ınıru kazanmak. 

(4655) 14650 Müsabaka imtihanları 2. IX. 1940 tarl -
ldrofil pamuk alınacak hinde yapılacağından okula girmek isti -
it 

1 

yenlerin 29. VIII. 1940 perşembe günli ak-
, Vekilcti Satın Alma Ko. : eamına kadar Ankara, İstanbul, İzmir böl-
lı:iiosuna tahmin edılen fiyatı 170 ı gc sanat okulları mUdürliıklerine başvur -

llıı 1500 kilo Rule şeklinde idrofil maları lazımdır. (4159) 14138 
s. eylül 94-0 perfjcmbc günü saat 10 
ra'da M. M. V. satın alma Ko. da 
1Itıne suretiyle satın alınacağından ZİRAAT VEKALETi 

trin 191 lira ıs kuMlşluk ilk temi- • 
le birlikte eksiltme gün ve saatın- Sayyar banyolar alınacak 
tesen Ko. da bulunmaları. Zı'raat Vekli.letınden: 

(4721) 14755 Ziraat VektUetı vetenner lıılcrl umum 
O]l k d ... ... • l cak mUdilrllltll ihtiyacı için - 35 - adet sey-

it U egnegı a ınn yar konıma ve tedavi banyoları açık ek -
· Vekaleti Satın Alma Ko. : slltme u ullyle satın alınacaktır. 
çiftine tahmin edilen fiyatı üç ti- Elcslltme 29. 8. 940 tarihine mUsadi! 
~e mevcut nümune evsaf, ebnt v perşembe gUnll saat 15 to Ziraat Vek~leU 

e binası içinde toplaıı c~k satın alma Jro -
e olmak üzere bin çift koltuk değ· misyonunda yapılacaktır. 

t)Iiit 940 cuma günii saat 11 de An· Ba~ol::ı.rın beherinin muhammen bedelt 
At. M. V. satın alma Ko. da pnzar- - 145- Ura wnumunun fiyatı 50i5 lira. 

\tın alınacağından isteklilerin 450 dır.Banvolara o.it ııartname ve pla.n leva
au temlnatlariyle birlikte pazarlık zım mUdllrlUğtlndo mevcut olup parasız o
laatında mczkOr Ko. da bulunmnla- !arak verilir. 

(4784) 14774 Muvakkat temtııat mikdarı 880 lira 63 
kuruştur. ( 4493) 14548 

~ı.a 8andığı alınacak 
·Vekaleti Satın Alma Ko. MALiYE VEKALETİ 
adedine tahmin edilen fiyatı 850 

lan 1000 tane ceza sandığı 5 cylill 
tıııbe günıi saat 10 da Ankara'da 

\ı, satın alma Ko. da pazarlıkla sa
~Cafından isteklilerin 1275 liralık 
ııatıariyle birlikte pazarlık gün ve 

~ llıezknr Ko. da bulunmaları. 
(4785) 14775 

~. V. Hava Müsteşarlığı 

Fen memuru alınacak 
Maliye Vek61etinden : 
VekAiet 'Mlllt Em! ık mUdUrlUğU kadro

ırunda bulunan daimi yUz Jtra UcreW fen 
memurluğu mlınhııldfr. 
Nnfın fen mektebinden mezun ve asker

llğınl yapmııJ olmak ııartlyle talip olanla
rın evrakı mllsbitelerlyle blrlll<te sı. 8. 
040 tarihine kadar Millt Ernllik mUdlirlll-
ğUne mUracaatınrı. (4869) 14859 

Tamirat ilanı 

Maliye VeHletinden : 
Ş elbisesi satın alınacak Yaptırılacak iş: Dnhillye Vektl.letl garaj 

l(~d~~~ileti Hava Satın Alma Ko- ~~~~ı~~~c~~~~~k ~~~t~8i~~~şf::.arlıklıı.; 
2ı.3 • Teminat miktarı: 150 lira 18 kuruştur. 
" takım Uç boy Uzerlnden uçu§ el- İhale tarihi ve yapılacafl'ı mahal: :Maıı-
"lıarltkla sıı.tın alınacaktır. :M.µ-

b d 11 (24 01 lira olup kati te ye V ekll.letl Milli li:rnltlk mUdUrlU~lnde 
llılkdarı (3675) liradır. Pazarlı~ ıs. 9. 040 tarihine mllsadif çarşamba gUnU 
"" saat 16 do.; 

~ - Tallpl rtn ynzılı gUn ve saatte te
mlnaU riylo beraber komisyona gelmele-
ri. ( 4483) 144 71 

P. T. TELEFON Md. 

50 Adet translatör alınacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden ı 
1) İdare ihtiyacı için 50 elli adet trans -

latör apk eksiltmeye çıkarılmı,tır. 
2) Muhammen bedeli (1500) muvakkat te 

minat (112,5) lira olup ckııiltmcsl, S eylOl 
940 perşembe günU saat (16) dn Ankarada 
evkaf apartm'!nı 3 üncü knpı birinci katın~ 
da P. T. T. umu mmiidürllik satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3) İstekliler, muvıı.kk:ıt teminat makbuz 
veya banka teminat mektubiyle knnun't ve
sikalarını hamilen mczldlr gün ve saatte o 
komisyona milracaat edeceklerdir. 

4) Şartntıınelcr, Ankara'da P. T. T. le -
vazım, İstanbul'da Valide hanının 2 inci 
kntmda P. T. T. levazım ayniyat §Ubesi 
mlidürlüklcrinden bedelsiz olarak verile -
cektir. (3877) 13896 

Tamir yaptırılacak 
Ankara P. T. T. Müdürlüğünden : 
7Pl lira 32 kuru§ keşif bedelli olan Or

m.:ın çiftliği P. T. T. merkezi binasının ta
miri ilii açık eksiltmeye kotıulmuştur. 

Muvakkat teminat 52,65 liradır. Buna 
ait şartname müdürlüğümüz kaleminden a
lınabilir. 

Taliplerin arttırma, eksiltme kanununda 
yazılı vesaikten başka bu hı! yapabilecek
lerine dair Ankara naha mlidilrlüğUnden aı
lacaklan vesika ve teminat makbuzu ile 
birlikte 29 ağustos 940 perşembe gtinil ııa
at ıs de Evkaf apartımanında bulunan mil· 
dür!Uğilmliz mlibayaa komisyonuna mlira -
caatları. (4620) 14610 

ANKARA V Al..ILliil 

,..,.zartesl Un ı saat 10,SO dıı. ha.- Evroln k!'§flyeyt görmek istlycn1e,: Mıı.-
e alına komls)'onunda )'npılacaktır. llye Vcktıletl :r.,mıı Eml~k ınUdUr!UğUne Ankara Valiliğinden : 
feıuıı §artııamo her gUn öğleden mUracaııt etmeleri: İhaleye girmek iste _ 1 - Ankara - Güdul yolunun 65+000-

tı llılsyonda görUleblllr. İsteklilerine vcnlerdcn aranılan vesaik: Bu iıı lç\n Na- 64+200 inci kilometreleri arasında esaslı 
gün ve saatte katl teminat v " ııose inşantı işi 26. 8. 940 pazartesi gU-

~lgelcrlyle komisyonda bulunma- fııı. mUdilrlUğUnd n ehliyet ve .. lkruıı alma- nU saat on bcıı buçukta ihalesi yapılmak 
Q\ 14067 lar. C4S70> 14860 Ur.ere kapalı zarf usuliy!e eksiltmeye ko-

k 
Tamirat il'" .ı nuımu tur. 

anlık malzemesi almaca Maliye Vekiletindea : 2 - Keşif bedeli (60895) lira (87) ku-
l(, Vekiletı Hava Satın Almıı Ko· Yapılacak ııı: Temyiz mahkemesi blnıı.- ruıı olup bu meblağdan (30000 lirası 940 
l1dın: sında yapılacak tamlrat; sureti ihale: pa- mali yılı bütçesinden ve geri kalan 30895 
lırtıayyen günde talibi zuhur etmi· zarlıkla; ke~if bedeli: 1266 lira 88 kuru:ı- lira 87 kuruşu da 941 mali yılı bütçesinden 
kaıem avadanlık malzemesi yeni· tur. odeneccktir. 
ı zartla ek lltmeye konulmuştur Teminat miktarı: 94 lira 98 kurugtur. 3 - Muvakkat teminau (4294) lira (80) 

en bedeli (18 000) lira olup ilk ihale tarihi \'e yapılacağı mahal: 18. 9. 940 kuruştur. 
l'tıtkdarı 13:'i0 liradır. Knpnlı zarf- 1:-Unüne mllsadlf çarıınmba gtlnU sııat 4 - İsteklilerin teklif mektuplarını tl-
ıo ı0.940 gtinU saat 11 de hs.va Evrakı keşrtyeyl görmek isUyenler : cıı.ret odası vcsikaııı ve muvakkat teml-

f a komisyonunda yapılacaktır. 1- Maliye Veklleti Milli EmlCı.k mUdUr!Uğllne nat mektup veya makbuzu ve ihale günün
tnnı §artnaıne her gUn komisyon- mllrıı.caat etmeler!; İhaleye lııtırak etmek den en az 8 giln evci vilayete istida ile 
tbtıtr. İsteklilerin muayyen sruıt- ıstıyenlerden aranılan vesaik: Bu 1§ fı;in miiracnat ederek bu iş için alacakları 
~t evellne kadnr ilk teminat ve na:fııı. mUdilrlUğUndcn ehliyet vesikası al- fenni ehliyet vesikalarını yukarıda adı 
1 ektuplarını komisyona makbuz mıı.lnrı, (4871) - 14861 geçen günde saat 14 buçuğa kadar dalmt 

\'ermeleri. (4920) 1'968 Memur alınacak encümen reisliğine vermeleri. Buna alt 
. keşif, şartname ve diğer evrakı her ıün 
f anten direği alınacruc Malıyf' l'ekfiletinden: Nafıa müdürlıigündc görebilecekleri. 

- Maliye vekfilcti hukulı: mliaavirllğinde (4452 14447 · VeUleti Hava Satın Alma Ko-
llda mlinbal bulunan memuriyetler için aşağı-

l:ft.,.an~lrllkleri için b<ıherl 12 metre da yazılı vasıfları haiz olanlar arasından Yol Yi!Phrılacak 
~a ve blrlbirlnc geçme 120 takım mlisabaka ile memur alınacaktır. Ankara Vali/ilinden : 
~anten dlrt'ğ! tertibatı ynptırıla- İmtihn 2. 9. 940 pazartesi giinil yapıla- Keşif bedeli (42596) lira (62) kuruıı o-

~l'llune,slni görmek ve icap eden 1 b ("i596) ı · (62) aıma.k üzere .M. M. v. hava mlla- caktır. Taliplerin 28. 8. 940 akşamına ka- up unun "" ıra kuruııu 940 
lla rnUra.caat edilmesi. H953) dar müracaatları. malt yılı blltçeslnden gt'riye kalan (15000) 

lirası da 941 malt yılı blltçeslnden .öden -
l\. 14971 1 - Memurin kanununun 5 inci madde- mele ıı:ırtlyle Ankara - K. Hnmam yolunun 
Uepo inşa ettirilecek ıılndcki şeraiti haiz olmak. 104 + 200 inci kilometresinden ll)Tılan 

-· Vek§leti Hava Satın Alma Ko- 2 _ Asgarf lise mezunu olmıık. Çaınlıderc nahiye yolu inşaat işi 9. 9. 940 
'elldan: 3 - Askerlikle alakası bulunmamak. pazartesi gl\n saat ll'i buçukta dn!mt encU· 

l' d po açık eksiltme suretiyle in- mende ihalesi yapılmak Uzere kapalı zarf-
Ccektır. l<:ecılf bedeli (6856) lira (4911) 14898 ln eksiltmeye konulmuştur. 
olup ilk teminat mlkdarı (515) Muvnklcnt teminau (3194) lira (75) ku· 

~ ık eksiltmesi 9. 9. ~40 gUnU sa ru~tur. 
hava satın alma komlsyonund~ GÜMRÜK VE İNHiSARLAR V. İsteklilerin teklif mektuplannı ticaret 
tır. İdari vartname vo ke;:;lf ev- odası vesika teminat mektup veya mak-
&iiıı öğlt'den sonra 35 kunt§ mu· I buzu ve ihale gtlnUnden en az sekiz gtln 

~ alınabilir. istcldilerin muayyen Ame e aranıyor evet ,11a.yote istida ile mUracaat ederek 
'aatte ilk teminat ve kanunt bel - Xnkara lnhisarlar Basmüdiirlıi~ünden : bu i§" alt alacakları fenni ehliyet vesika-

"-:; lconıısyonda bulunmaları. (0024) İzmirin Çamaltr tuzlasında ey!ill iptida- larfyle birlikte sözU geçen glinde snat 14 
!.. 14977 undan birincikfinun sonuna kadar tuz iıı - buçuğa kadar daimt encllmen reisliğine 

lr.ef'!..ı'f vermeleri. 
~al' lcrinde çnlı§acak ameleye ihtiyaç vardır. Buna alt keşif ve ııartnaıneyi her gUn 
r.ıı.11~ ~. V. DENİZ LEVAZIM Amelenin kabiliyetine göre 125 - 225 nafıa mUdUrlti~Unde görebilecekleri. s;-J.r,, kuruıı yevmiye verilecek ve yatacak yer- (4874) 14S62 

(f'. S lcri temin olunacaktır. K.. ·· la • ettirilecek 
4e~ ~ ade yağı alınncak Çalışmak isteyen amelenin doğrudan tz- opru mır 
49• ' V, Deniz Levaum Satın Alma mir Çamalu tuzlası müd!irHlğüne müracaat Ankara Vali/ilinden: 

Müdüriyetimiz sivil memurları !~in yu -
karda cins ve miktarı yazılı elbise ve ııap
ka açık eksiltme ile alınacıık ve yaptırıla
caktır. Şartname ve mühürlü kumaı, mal -
zcme nümunclcri mlidüriyetimiz hesap mu
amellit memurluğunda görülebilir. 

İsteklilerin gösterilen g{in ve ıaatte 
Emniyet Müdürlüğ{inde toplanacak ko -
misyona gelmeleri. (4660) 14654 

Beden terbiyesi öğretmeni 
Aranıyor 

Ankara Polis EnstitüsiJ Müdürlütaa -
den ı 

Ankarıı Polis enstitüsü için Gazi terbi
ye cnstltil~U mezunlarından ve Maatif ve
kaleti beden terbiyesi öğretmenlerinden 
bulunan ve aynı zam~nda ciyu cltsu bilen 
bir beden terbiyesi öğretmeni aranmak -
tadır. Taliplerin polis enstitüsü müdür -
lüğ{ine müracaatları. 

(4979) 14959 

ASKERLiK iŞLERi 

Askere davet 

ANKARA BELEDiYESi 

Tuğla ve kiremit alınacak 
Ankara Belediyesinden: 
ı - Belediye ihtiyacı için almacak 

50.000 adet tuğla ile 2.000 adet yerli ala.f
ranga kiremit on bcıı giin müddetle açık 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 850 liradır. 
3 - Teminat 63 lira 75 kuruştur. 
4 - Şartnamesini görmek lstiycnlcrin 

her giln encümen kalemine ve isteklilerin 
de 10. 9. 940 salı giinü saat 10,30 da. bele· 
diye cncihnenine müracaatları. 

(4840) 14849 

Kazma. kürek ve sair malzeme 
alınacak 

Ankara Belediyesinden: 
1 - Belediye ihtiyacı için alınacak o

lan 11 kalemde kazma. kiırck ve sair mal
zeme on beş gün müddetle a~ık eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 708 lira 20 ku-
Ankara Yabancı Askerlik Şubesinden : ruetur. 
1 - İstanbul ve Çanakkale villyctlcrl 3 - Teminat 53 lira 12 kuruştur. 

halkından olup Ankarada bulunan 329 do- 4 - Şartna..'I!esinl görmek istiyenlcrin 
~umlu müslim ve gayri milsllm erat mU - her g{in encümen kalemine ve isteklilerin 
rctteplerine ııcvkedilcceklerindcn hemen de 10. 9. 940 ııalı g{inil saat 10,30 da belc
yabancı askerlik ııubcsinc rnilracaat etme- diye encümenine miıracaatları. 

l~L ~~) 14852 
2 - Bu ilin Ankarada bulunan bu vllA -

yctler şubelerinden olan 329 doğumlu ya -
hancılar için namına çıkarılmıı davetiye 
mahiyetinde olup gclmiycnlcr hakkında 

kanuni takibat yapılacağı ilan olunur. 
(4968) 14955 

Yoklamaya davet 
~nkara Yabancı Askerlik ıubesinden: 

t - 336 dolt'Umlu ve bunlarla muameleye 
t4bl yabancı erattan olup Ankara yabancı 
şubesinde ilk ~oklaması yapılanların son 
yoklamalarına 1 eyllll 940 tarihinde bnş
lanıp 15 eylill 1940 tarihinde sona erecek
Ur. 

2 - Fazla izdihama meydan verilmemek 
Uzere R§ağıda yazılı gllnlerde ilk yoklama
sı yapılanların ctlzdanlannıı ya7.:ıln•ııı olan 
ıcra sıra numaraslyle yoklama yapılaca -
ğındıııı gününde şubeye mUracaıı.t etmelerl
Iuımdır. GUnUnden evel mUracaat edcnle
rln yoklaması yapılmıyacağından beyhude 
yere Snrıkışladıı. bulunan (iUbeye kadar yo
rulmıı.mnları. 

3 - Bu ııa.n Ankarada bulunan bilumum 
336 doğUmlu ve bunlarla muameleye tdbl 
erat tçln namına çıkarılmış davetiye ma -
hlyetlnde olup vaktinde nıUracat etmlyen
ler hakkında. yoklıunn kaç ğı muamelesi 
tatbik olunacağı ve yoklamanın sabahtan 
ak§ama kndar devam edileceği uıın olunur. 

Yoklama 
tıı.rlhi 

2.9.940 
3.9.940 
4.9.940 
5.9.940 
6.9.940 
7.9.1>40 
9.9.940 

10.9.940 
11.9 940 
12.9.940 
ıa.9.940 
14.9.940 
15.9.940 

(5019) 
Hangi numaraya kadar 

mUracnat edileceği 

1- 150 
150- 300 
soo- 450 
450- 600 
600- 750 
750- 900 
900-ı050 

lO!'i0-1150 
1150-1300 
1300-1450 
1450-1600 
1600-1750 
1750-2111 

14980 

ENSTiTÜLER 
ö 

Talebe kaydı 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rek -
törlüğünden : 

Otomobil lastiği alınacak 
Ankara Belediyesinden: 
1 - Belediye ihtiyacı için almııcak o

lan muhtelif ebatta 24 adet iç ve 24 adet 
dış otomobil lastiği ile 3 a Jet iç ve 3 adet 
dış motosiklet lastiği on beş ı;lin müddetle 
açrk eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 4168 liradır. 
3 - Teminat 312 lira 63 kuruştur. 
4 - Şartnamesini görmek istlycnlerln 

her gün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 10. 9. 940 salı günü ııaat 10,30 da bele
diye encümenine müracaatları. 

(4844) 14853 

Fren balatası alınacak 
Ankara Belediyesinden: 
1 - Belediye ihtiyacı için alınacak o

lan 390 metre fren balatası on beş gün 
ın1iddetle ve kapalı zarf ıııuliyle eksiltme
ye konulmuııtur. 

2 - Muhammen bedeli 6270 liradır. 
3 - Teminat 470 lira 25 kuruştur. 
4 - İhalesi 10. 9. 940 sah günü ıaat 11 

de yapılaca&ından şartnamesini görmek is
tiyenlcrin her giin encümen kalemine ve is
teklilerin de ihale günü olan 10. 9. 940 ııa· 

lı günü saat ona kadar usulcn teklif mek
tuplarını belediye encümenine vermeleri. 

(4845) 14854 

Muhtelif atat ve edevat 
alınacak 

Ankara Belediyesinden: 
l - Belediye ihtiyacı için alınacak O· 

lan muhtelif demir kaynak teli ile alat ve 
edevat on beş giin müddetle açık eksiltme
.ye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 2078 lira 30 ku
ruştur. 

3 - Teminat 155 lira 88 kunııtur. 
4 - Şartnamesini görmek lstiycnlcrin 

her gün cncumen kalemine ve isteklilerin 
de 10. 9. 940 salı günü saat 10,30 da bele
diye encümenine müracaatları. 

(4846) 14855 

Motomop alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
İtfaiye için iki adet kilçük tipte moto -

Yüksek Ziraat Enstitüsü Orman, Ziraat, pomp pazarlıkla alınacaktır. 
Veteriner Fakültelerinde talebe kayıt ve 2 - Muhammen bedeli 5000 liradır. 
kabulüne 1S/ağustosfg40 tarihinden itiba - S - Teminat 750 liradır. 
ren baıılanacak ve 30/eylUl/940 günü ak§a- 4 - Şartnamesini görmek isteyenlerin 
mına kadar devam edecektir. encümen kalemine ve isteklilerin de 27-8-

1 - Bu yıl kabul edilecek talebeler bi - 1940 sah gıinü saat 10.30 da belediye en -
yoloji, fizik, kimya, cebir, türkçe tahrir ve tümenine müracaatları. 
yabancı dilden (fransızca, ingilizcc, al - ( 4878) 14925 
manca dillerinden biri) bir sesim imtihanı-
na tabi olacaklardır. Keten hortum ve saire alınacak 

14938 Keşif bedeli (1613) lira (07) kuruııtan 2 S . . 'b A kara ve tstanbul-
ı'b b 1 M l k" k" .. .. . - cçım ımtı anı n A k B 1 d' • d arct u unan a ı oy oprusu taınıratı n ara c e ıyesın en : 

~11Undan: ~-
'lllıının edilen bedeli 18.000 Ura o- etmeleri it.uı olunur. 

tuıo sad,,yağının 2G ağ\lstos 940 (4947) 
da 1, 2, 3/tcşrinicvel/940 günlerinde yapı -

işini üzerine almış olan müteahhit taahhU- 1 - Belediye itfaiyesi için 500 metre 
lacaktır. 

datınr ifa etmek üzere mukavele yapma- 3 _ Enstitümüz fal:ültelerine yazılmak keten hortum ile 50 çift rekor ve 20 adet 
dığından dolayı yeniden açık eksiltmeye deve boynu pazıırhkla alınııcaktır. 

ırtınu s~t 16,30 da pazarlıkla ek· -----------------
tl'arıııacakt.ır. 1,.,,,1 11t teminatı 1345 lira olup gartna· A. LEVAZIM AMIRL u 
~ g\ın Kasımpnşada bulunan ko· 
ı. alınabilir. Ankara Levazım Amirlili 

Komisyonundan: 

istiyenlcr kayıt ve kabul şartlarını cnsti-
Satrn .Alma konulmuııtur. 1 2 - Muhammen bedeli 2800 liradır. 

Eksiltme 9. 9. 940 pazartesi gtinil ıaat tü rektbrlüğU ile vilayet z raat, orman, ve- 3 - Teminat 420 liradır. 
tcriner mlidürlilklerindcn tedarik edebilir-

Muhtelif hırdavat satın alınacak 
Ankara Belediyesinden: 

1 - Belediye ihU)acı ıçln alın 
50 kalem hırdavata ait m iz 
gUn mUddeUe nçık <ıltsıltm e 
tur. 

2 - Muhammen bedeli 1156 1 
8 - Teminat 86,70 lir dır. 
4 - Ş:ı.rtname ve llstt ini 

ır. 

yenlerin her gün encümen knl mın v 
tekllleı1n de 13. 9. 940 cı 
10,30 da beldiye encUmcnln m 

(4880) 

Elbiselik kumaş alınacak 

Motör yağı alınacak 
Ankara Belediyesinden: 
ı - Belediye ihtiyacı için alın 

12048,5 kilo kııılık motör :rnğı on 
müddetle ve kap:ılı zarf usuliylo c ı 
ye konulmu§tur. 

2 - :Muhammen bedeli 542ı lira ~2 
nıııtur. 

8 - Teminat 406 lira 64 kuru t r 
4 - İhalesi ıs. 9. 94-0 cuma 

11 de yapılacatından rs:ırtn n Si 
lstıyenlerln her gUn ene ım n kal 
lııteklilerin de ihale g llnU ol:ın ı 9 
cuma gtlnU saat ona kadar l n t 
mektuplarını belediye ene m ı 
leri. (4948) 1 

Sarfınazar edilen teneke sutL'ic 

Ankara Belediyesinden: 
27. S. 940 s:ılı gtlııU sn t ıo 30 dıı. 

tırma suretiyle satılacağı ilin l n 
ve 894 adet bo3 benzin ve y ğ t 
nln görUlen lllzum Uzerin s tıl 
vazgeçildiği. fla.n olunur. (502 

BANKALAR 

İnşaat ilanı 

1 - İzmit sellUloz mlless 1 1 ! 
larına Sapmıca dan is:ıle edilcr k 
boru :ferıııyatiyle mUtcfern i 
dıfiyat esasiyle ve kapalı zart us 
slltmeğe konulmuııtur. 

İşbu lnııantın muhammen k lf b 11 
439.567.03 liradan ibarettir. 

2 - Eksiltme evrakı 22 lira muk 
de SUmerb:ı.nk muıırnelllt ı;ıu 
bilir. 

3 - Eksiltme 10 eylUl 1940 tarih n 
sadif salı gUnU saat 16 da Ank 
merba.nk umum mUdUrlUğtlnde ) 
tır. 

4 - Muvakkat teminnt mikd:ırı 21 3 -
liradır. 

5 - İstekliler teklif evrakı m • n 
§imdiye kadar yapmı3 oldukları bu k 1 
işlere, bunların b<ıdellerine, !ıı n t -
nik te3klltıtının kimlel'dcn te kl 1 tt 
ne ve hangi bankalarla muaml'l d l n
duklanna dail:' vesikaları ko) c 1 d r. 

6 - Teklif mektuplarını hın 1 z r 1 :ır 
kapalı olarak ihale gUnll saat 1u e k :ı.r 
makbuz mukabilinde Ankarnd:ı S rbıınk 
muhaberat mUdilrlUğUne tcsllm edılece • -
tir. 

7 - Posta ile gönderilecek teki !!er n1 -
hayet ihale saaUnden bir saat evelin 1 a
dar gelmlı ve zarfın knııunl ııektld k p:ı.
tılmııı olması lft.zımdır. Postada vaki ol bi
lecek gecikmeler nazan itibara alınmıya.
caktır. 

S - Banka ihaleyi icrada scrb sttir. 
(4982) 14972 

Büro şefi ahnaca 
Etibanktan : 

Ehliyetine göre Barem kadrosu kılan 170 
liraya kadar maaş verilecek muhas 'besi 
kuvctli ve İngilizce bilen bir büro efl 
aranıyor. Etibank U. Md. Ankara adresi
ne tahriren müracaatları. 

(4945) 1~0 

KAZALAR 

lnJaat münakasası tekıııerln 2190 sayılı kanunda ya.
lıaıarı~ ıe birlikte belli gün ve sa· 
lllpaş da bulunan komisyona mu-
. (7617/4084) 14996 

Ankara Merkez Hıt. den: 
Hastanemize aııaiıda memuriyetleri ya

zılı ücretli alınacaktır. Taliplerin hastane
mize müracaatları. 

15.30 da daimi encümende yapılacaktır. 4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin 
Muvakkat teminatı (122) lira (27) kuruır lcr. nkara'da Yu"k•ek dhecr gün encümen kalemine ve isteklilerin Ala§ehir Belediyesinden : 4 - Seçim imtihanı A D 

tur. z· E ... il d ılacaktır. İstan- 27.8.1940 sah günü saat 10.30 da beledi- 5985 lira 78 kuruş bedel keşifli .za-

OKULLAR 

İ-'otografçı aranıyor 
oo k. K. lıtından: 
b llkulu matbaası için 100 : 126 lira 
h.r fotoğrafçı alınacaktır. İstekli· 
ıAtı edılccektir. Hrr gUn okul mat
lllUracaat edilmesi. (4990) 14992 

l' alebe kabul şartları 
f:iada Deniz Harp Okulu ve Lisesi 

'El 1tındıın: 
u Yıl deniz llscsl birinci sınıfa 

g 1ııtekU olanların mUsabaka sınav
'l~lul 940 perııembe günU eabıı.h 
a b !anacaktır. 
llavıar fen bilgisi •'fizik kimya,, 

& lı \'e tllrkçeden ynpılaenktır. 
a~"'V" v,irecek okurların köprtlden 
""llt 7,25 te h!ıreket eden vapurla 

a. eiyah mUrekkepll kalem ve 
'1ıemesl olduğu halde okula gel-
1nav başladıktan sonra müracaat 
tların sınava sokulmıyıı.cağı alA· 

İsteklilcrin muvakkat teminat mektubu ıraat nstıtus n e yap er •lraat, orman, ye encümenine mıiraeaatlan, hire loncası inşaatı yirmi giın müddet-
bul'da imtihnnm olacağı y .. (4879) 

veya makbuzu Ticaret Odası vesikası ve 14926 ı k k ·ı k l vcteriper müdürlüklerine müracaat edile- e açı c sı tmeye çı arı mıştır. 
d bu lııe dair Nafıa mildürlliğUndcn alacak- İ 

Lira ilcret Adet 
75 1 Ebe: ebe mektebin en rek öğrenilecektir. Muhtelı'f "-ollar yaptırılac-"- hale 6. 9. 840 cuma günü saat onc'a 

tarı ehliyet vesikalariyle birlikte sözü ge- esi enstitü ve vi- J aJ\ 

65 

2'5 

25 
25 
30 

diplomalı olmak. çen gün ve saatte daimi encümene gelme- S - Sıhat rapor nümun belediye encümeni huzurunda yap:la-
2 S. 1. hemşire hastaneler- Iayctler ziraat, orman, veteriner müdürlük- Ankara Belediyesinden: kt S h dd" JA 'k •· ı 

d h 1 
·•~ !eri. 1 - Şehrin muhtelif mıntakalarındakl ca ır. on pey a 1 ayı go, u -

c emşirc erı&' yapmış lerinden tedarik edilir. k ·1 la ak Buna alt keşif ve şartnameyi her rün yollar pazarlıkla yaptınlacaktır. mezse e sı tme on gün uzatı c ·tır. 
olmak. (Ayrıca iaşe be- Balika rapor kabul edilmez. (4492) 2 ... h b • Nafıa müdürlüğünde göre'bilccckleri. 

14632 
- , .. u ammen edeli (120,000) liradır. Yapı işlerınıie ehliyeti haız istek l ıle-

dcli verilir.) 3 - Teminat (14,5001 liradır. 
7 Hasta bakıcı (Aynca iıı.- <49 ı5) 14900 4 - Şartnamesini görmek istlyenlerln rin şartnameleri görmek ve pey sır. 

şe bedeli verilir.) Ev tamir ettirilecek her gUn cncUmen kalemine ve isteklllerln mek üzere Alaşehir belediyesine nıü-
3 Terzi Yeni in"a.at ve tesisat yaptıran - ydee 3. 9. !140 salı gilnlı saat 10,30 da bcledl· ı racaatları. 14788 

~ encUmenine müracaatları. ( 4877) 
2 Çamaşırcı Ankara Valiliğinden: }arın nazarı dikkatine 14964 
1 Berber Hususi idareye alt Çakırlar mahallcsin-

(4924) 14904 de 68 No. lu evin 297 lira 58 Kr. bedeli kc- An kaz satışı 
Elektrik tesisatı ,Yaptmlacak 
Ankara Levazım Ar'dirliti Satın Alma 

Komisyonundan: 
ı - Elektrik tesisatı yaptınlacaktır. 

şifli tamiratı 26. 8. 940 pazartesi giinü sa
at 15 te vilayet daimi encilmenindc pazar
lıkla ihale edilecektir. 

Talip olanların % 7,5 teminatlariyle 
mezkiir giin ve saatte vilayet daimi cncil
menine, keşif ve ıartnameyi görmek isti
ycnlerin de Husust idare tahakkuk mü
dürlüğüne müracaatları illn olunur. 

Havagazı Türk Anonım Şirketin -
den: 

( Mevcut ulıonelerin mikdarı ve hıa
vagazı istihlaki azami haddi bulmı.ış 
olduğu gibi t~eız ocak1arının tevsiine , 
ait siparişlerin gelmesı fevkaHide ah· 
val dolayısiyl<" gecikmiş olduğunda,.ı 

ikinci bir ilann kadar yeni abone kay_ 
di yapılamıyacağı ilan olunur.) (3375) 

Ankara Belediyesi 1mar Müdürlüğünden: 
Adası Parseli Mevkii Cinsi Kapı Ncı. Muhammen bed 1l 

Lira Ku. 
461 8 Atpazarı Kahve 17 200 00 

Pazarlıkla eksntmesl 26.8.940 saat 11 de 
Ankara.da Lv. Amirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

2 - Keıılf muhammen bedeli 827 lira 70 
kuru§, kati teminatı 125 liradır. Ke§lf ko-

4988 li99f. (4951) 14922 

ı946 5 Hlsardibi Ev enkazı 25 00 
Yukarıda ada ve parsel numaraları ve muhammen bedelleri yazılı gavrl m n

kullerln hedim '\'e tesviye! tUrablyeleri al atak ıınhsa o.it olmak Uzere enkazları aç k 
artt.ırmıya konulmuııtur. İhalesi 26 8. 940 tarihine mUsadlf puartesi gllnu s t ıa 
te imar mtldlırltiğünde yapılaca.tından tal iplerin % 7,5 teminat akçe! r yle b rlıkto 
mUracaatıarı ıııın olunur. (4502) 14484 

• 
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~==============================EskiFeyziati================================~ 

rr YATILI Boğaziçi Liseleri YATISIZ l 
~ KIZ ve ERKEK TALEBE AYRI BÖLÜKLERDE J 

Ana, İlk, Orta ve Lise sınıfları eski talebenin kayıtlarını tecdide ve yeniden talebe kaydına başlanmı~tır. 
Bütünleme imtihanları 27 Ağustostan itibaren başlıya caktır. İstiyenlere tarifname gönderilir. 

\. Telefon: 36 - 210 Arnavutköy - Çiftesaraylar 6220 ===========~ ........................................................ 
l Mağaza devri l 
İ Bir tuh;;fiye mağazası devren J i satılıktı?'. İsteklilerin 1893 Tele • f 
f fon No. ya müracaatlan. 3321 1 ........................................................ 

Zayi - Devlet demlryollan umum rnü
dllrlllğUndcn aldığım hllvlyet varakasını 
kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hllkmU yoktur. Muhasebe masraf kalemin· 
de 19749 Cemal ÖdUn 3383 

Zayt - 936 senl'slnde Ankara kız lise· 
sinden aldığım tasdiknamemi za)1 ettim. 
Yenisini alo.cağımdan eskisinin hUkmU 
yoktur. 606 No. ıu :Müzeyyen Ceylan. 3379 

SAT 1 Ş 

Cam eksiltmesi taliki 
Kızılay Cemiyeti Umumf Mt!rlce-,:indaı: 
(4000) anndık cam alınmasrna ait 20. a. 

940 tarihinde yapılacak olan açık eksilt· 
me görillcn lüzum üzerine 28. 8. 940 çar
EBmba g;lnU saat 14 de talik edilmhtir. 

(3357) 

i LAN 1 

MiLLi 
PİYANGO 

Zafer 30 Ağuıtostadır. 
Milli Piyango da İzmir Fu
arında çekilmek üzere bir 
Zafer Piyangosu tertip et
miıtir. Türkiyenin her tara
fında satılığa çıkarılmış o
olan bu fevkalade piyango
da mevcut 300.000 biletten 
63.345 tanesi mutlaka ikra
miye kazanacaktIT. 

Tam biletler (2) liraya ve 
yarım biletler (1) liraya sa
tılmaktadır. Zafer Piyango
suna siz de bir bilet alarak 
ittirak ediniz. Vereceğiniz 
paralar ebedi Türk zaferini 
temin edecek vasıtalardan 
biri olan hava kuvetlerimi
ze sarfedilecektir. 

30 Ağustos 
Zafer bayramına mahsus 

Fevkalôde 
Piyangonun plim • 

İkramiye İkramiye 
İkramiye miktarı tutan 

adedi Lira Lira 

1 60.000 60.000 
1 20.000 20.000 
1 10.000 10.000 
2 5.000 10.000 

10 2.000 20.000 
30 1.000 30.000 

300 100 30.000 
3.000 10 30.000 

30.000 3 90.000 
30.000 2 60.000 

63.345 Yektln 360.000 

Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi Adapazarı ıubesinden peıin para ve açık arHuma ile 16 - 9 • 940 sahlacak emlak 

lıra No. 
1 

2 

s 

1 

• 
7 

a 

10 

Banka 
K. No. - l 

114 

132 

138 

159 

JOS 

106 

112 

147 

158 

Tapu No. 

5 
~ ·= 
~ u 

.r: 8 
:ı >. 

Sahife Cilt Tarih\ MEVKtf NEVi HUDUDb ::s ~ 
----------~------------l 2 Z 132 30. 3. 935 Adapazarı Bakırcılar çar- Kargır bir ma Sağı, önü yel, 110111 Çilingir o~lu 

Beryo11 mağazası, arkası Halis dük
kanı, önü yol. 

3000 

64 135 

44 153 

30 153 

32 162 

01 Zl 

94 26 

10 27. 

21 40 

ıısı ğaza müştemi.l!tı 

22.4.935 c Tığcılar mahallesi Hane ve bahçe Sağı Saraç Ahmet usta hanesi, solu 4500 
Hacı cumalı Ahmet hanesi, arkası 
Hatice ve Emir Ali hane ve bahçe • 

c 

24. s. 937. c 

27. 12. 938 c 

Erenler caddesi Uç oda bir sofalı 
ahşap ev. 

Papuççular mahal- 'l'arla 
lesi 

tstikm mahallesi Kozahane maa -
müştemilat. 

22. 8. 932 Çankuru Değirmen 

20. 9. 933 Hendek Dereooğazı Kargir bina 

22. 8.934 c 

9. 6. 930 Düzce 

13. 12. 938 Geyve 

mahall 

:YcniköY. Tarla 

Şerefiye ma~<n- Kargir tahtani 2 
lesi dükkan ve bir 

kahvehane ve 
f ev kan isinde al -
tı oda uhrında 
ahşap hane va 
ahır. 

Camiikebir ma- Hane. 
ballesi 

leri, önil yol. 

Sağı Cami avlusu, solu ve ~nil yol, 
arkası mezarlık ve Vehbi tarlası. 

Şarkan Meto Hüseyin bahçesi, gar
beı1iyol ve llcısan Hilseyin ve İsmail 
tarlaları, ;imalen Ahmet ve Mustafa 
hane ve bahçeleri, cenuben Emir Ali 
oğlu İsmail tarlası. 

Sağı Ankabane ve batıçesi, solu Ha
midin müfrez fabrikası, arkası bah. 
çe, önü yol. 

400 

400 

5500 

Yemini tarikiam, yesan Değirmen - 600 
bendi, arkası Boz O. Hasan tarlası, 
cephesi tarikiam. 

Yemini H. Mehmec1in kahvesi, ye - 3000 
ıarı H. Ahmet dükkfinı, arkası Hacı 

Mehmet dükkanı, cephesi tarikiam. 

Şarken Dere, ıimalen Cerrah Ali vc
reseleri, garben tarkifim. cenuben 
Fatma tarlası ile mahdut. 

100 

Yemini ça:-ıı tariki, yes:ırı mukad - 15000 
dema Raufun nalbant dUkkfinı, ha -
len Rauf tarafından inşa olunup Yu-
suf Ziyaya ferağ obnan Trabzon o. 
teli, arkası hacı kara Mustafa evlat-
ları Ferhat ve Mansur ve Maksut 
dükk~nı, cephesi kazaya giden §<>sa 
tariki ile mahdut. 

Sağı bakkal Abdullah veresesi dük- 1000 
kfuu, solu Saniyenin müfrez anası 

hacı Mehmet damadı Bekir hanı, 

cephesi yol ile çevrik. 

600 

900 

80 

80 

1100 

120 

600 

20 

3000 

200 

1- Yukarda mevkii ve mesahaları yazılı gayri menkuller peşin para ile ve açık arttırma ile ve bu hususta tanzim edilmiş bulunan şartnamesine 

tevfikan satılacaktır. 

2- Satış şube binasında 16 Eylill 940 tarihine milsadif eden pazartesi gilnli saat (10) da toplanan Banka aatıJ komisyonu huzurunda icra olu -
nacaktır. ' 

3-- Arttırmaya iştirak edecekler teminat akçesini ( nakit, Devlet tahvili Banka mektubu olabilir ) muayyen gün ve saatinden evel satış komi.oyo
nuna tevdi etmeleri ve hüviyet cüzdanlarını yanındcı bulundurmalc:.rı lazımdı~ MUzayede esnasında verilen bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde 
taliplerin depozitolarını nisbet dairesinde tezyit eylemeleri lazımdır. 

5- Fazla maınmat almak ve şartnamesini görmek istiyenler ıubcmizle Bankamızın Ankara ve İstanbul ıubeleri mUdUrlükleriyle Adapazarı Bele
diye dellal dairesine müracaat edebilirler. 

6- lşbu ilanda yazılı gayri menkullerin mUzaY.edesinc i§tirak edenler §artnameY.,i okumuı ve mUndeıecatım kAbul etmiı U)!ılır. ı3368 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 --
----- Matbaacılara 
--

Ankara Telefon Müdürlüğünden : -----= 1 - 7000 adet "Ankara telefon rehberi,, basılması• 
:= eksiltmeye konulmu!tur. 
- 2 - Muhammen bedeli 2100 lira ve muvakkat tenıi = 157 lira 50 kunııtur. 
= 3 - Bu ite ait eksiltme ve fenni fartnameler Ankarı 
_ lefon müdürlüğü kaleminden parasız olarak alınabilir. 
:= 4 -Eksiltme 4. 9. 940 tarihine rutlayan çarşamba 
_ nü saat 15 de Ankara telefon müdürlüğü binasında toP 
:= nacak. $atm alma komisyonunda yapılacaktır. 
- 5 - İsteklilerin mezkur saatten bir saat evetine ka 
§ muvakkat teminatlannı telefon müdürlüğü muhaseb ' 
: ğine yatırmaları ve 2490 numaralı kanunda yazılı ve 
:= !eriyle birlikte eksiltme saatında komisyonda hazır 
:= malarr ilan olunur. "4661,, 14655 --
':illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

..11111111111111111111 KAYSERi 

TALAS AMERİKAN KOLEJİ 
------------ 4 Senelik - Erkek - Orta Okulu ------ İNGİLİZCE 
: Ücretler: LEYLI 195.00 YATI YURDU 100.00 LİRA' 
: Tedrisat Eylül 25 de başlar. (3342) -.,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
«Leyli 

Erkek YENİ KOLEJ Kız Nehaı4 

iLK - ORTA - LiSE 

Taksimde Sıraselvilerde YENi AÇILDI. 
Müdürü • Eski Şi§lİ Terakki Direktörü. M. Ali Ha§met Kıre" 

Hususlyetırrl: YABANCI DİLLER ÖGRETİMİNE geni§ mllO,.P 
ehornlyet vcrmC'k, sınıflnrını nz mevcutla teşkil ederek talebesinlll ~ 
lı11ma ve inkişafı, sıhhat ve lnzıb atı ile yakından alı\kadar olmaktır. )JJİll 
tehln denize nı\zır kaloriferli ten l'fftlshııne ve jlmnMtlkhanesl vardır· 
Jrlln saat (9 ile 18} arasında talebe kayıt ve kabul olunur. Telefon: •11~ 

Devren daire kirahyanların Alôkadarfara 
nazarı dikkat ine Türkiye iş Bankasından : 

" ~ankamızın senei devriY~~~ 
Bahriye caddesi İzciler yoku~u Ayde- sebetıyle Merkez ve Yenişchıf 

mir solmğında 21(57/2 numaralı apartı- mız gişelerinin 26 Ağustos 1940 
nuı.nın • Uncll katını Halil Naci memuru t • ·· .. k 1 b J ~ ııJ. 
l\for_do Manllden dııvı:cn kfı·aiı~·ncaJdnr.ın.,. esı gunu apa ı u un~ca ı { 
daha evel 1416 telefon numaraııına mlira. ~rnerıım.ze bıldırırız. ,. 
caatıan mcn!aatlerl lktızıuıındandır. CUn· 
kU daireyi ciro etmek itin noterlikçe re
sen tanzim edllmlo mukavele ile mülk l!a· 
hlblnln muvafakati §arttır. Ve mWk sahibi 
bu muvatalmtl hiç bir kimse için kulJan. 
mıyacaktır. Ve d~vren klralıyantar, derhal 
icra takibatına b~lıynrak evden çıkara-
caktır. 3382 

Şehir lokantası 
Akşam yemekler.i Bahçede 

Her akşam variyete 

Balet Wilya 
Anny Üsten 

SONYA 
. Dans klasik 

Yong - Lin 
Meşhur 

Çinli akrobatlar 

Caz Maestro Popov 

Cumartesi ve pazar akşamları 
masalarınızı evelden tutunuz. 

Tel : 2038 Karpi'i 
(3374) 

, ' 
Halk musiki cemiyeti 

tarafmda·n 

Alaturka konser 
Orman Çiftliği Marmara gazino • 

sunda pazar günü saat 18 den itiba. 

ren verilecektir. Muhterem halkımı
zın bu fırsatı kaçırmamalarını dile
riz. Duhuliye serbesttir. ' , 

Tayyare 
Otomobil 

Kıunyon 

Motör 
ve 

btlQrnum 
makine
lerde 
İsviçre 

rnft.mQltltı 

Hurda kôğıt satı~ 
Ulus matbaasında birıkmış ~ 

da beyaz ve basılmış ~aze•e r 
çık arttırma EUretiyle rntıla~
liplerin 26 ağustos pazartesi gti 
onda müessese muhasebesine ıı:ı 
atları ilan olunur. 

«:======================================~ 

ek 
ltı 

ek 

Yeni Sinema Halk Sineması Sus Siner111s
1 

Buglln ve bu gece 
Saat 12 - 113,30 ve 21 

seansında 
SON GBNÇLİK 

Saat 10 - H,30 ve 18,30 
seansında 

KADIN Mfl.IAL 
EDİLİ ... CE 

Cebeci Yenldoğan 
sineması 

TÜCCAR HORN 
Tllrkçe sözIU 

Bu gece 21 de 

l - Doktorun clnııyctı 
2 - Korkunç hane 

Saat 12 ve 16,30 
seansında 

KIRALİÇENİN 

ELMASLARI 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

Saat 10 - 14,80 ve 18,80 
seansında 

Btr milletin trıtlklt\h 

~ 
Dusrtın vebU ge 0 ,,o.J 
Saat 16 ve ~ 

seansında. 
}. ı:l{ dl 

SONSUZ "#"cı:S 
~ııat 14 ve ıs s~z.1 
VENEDİK _-::, ,ı 
--- ıı• 

HamamönO A-'=111 

sınernaS' _,ııf' 
Kırallçenlıı ~ı:ılıı 

Türkçe 1 

1 


