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Cümhuriyef(iler namzedi 

VİLKİE 

İngilfere'ye geniJ 
bir yardım 

yapılmasını istiyor 
Boıton, 13 a.a. - Reuter: Cümhuriyet 

partiıiniıı reisicümhur namzedi B. Willkie. 
burada söylediii bir aeçim nutkunda de
miştir lr:i: 

Norveç yrkıldıit .zamandır ki ingiliz 
milleti kendi hakiki tehlikeıini, dahildeki 
tehlikeyi gördü.. O ı:a.man İnrriltere, hükü
metinin baıına kuvetlf bir a.dam koydu. 
B. Cörçil'in fa.zla ceç celmemiı olma.ıına 
dua ediyorum. Bu kahraman inciliz mille.. 
tinin kuvetini arttırmak için iktidarımda 

bulunan her ıeyi yapmaia azmetmiı bulu
nuyorum. Sizlerin de iktidarınızda bulunan 
her 1eyi yapma.ta a.zmetmiı oldufunuzu bi· 
liyorum. 

B. Willkie, hattl ıimdi bile nazi ajan
larının Amerika birleşik devletlerinde pro
paa:andala.rını devam ettiklerinden ve bu 
propa&andala.rı ile ticart kirlar ıöstererelı:: 
Amerika it adamlarını tuzaia düşürmefe 
çah~ttkl&rından bahıetmiı ve ıözlerine 
ıöyle devam eylemiıstir: 

Milli Şefimiz lımet lnönü dün koıu yerine ıerel vermişler, yapılan sonbahar at yarışlarının 
üçüncü•ünü alô.ka ile takip buyurmuılardır. 

Etrafımızda diinye. harp içindedir vı 

muhalif bir hUkümet ıiıtemi yilkaelmiıtir, 
(Sonu 5. ıncı sıyfıdı) 

Yardım ve müdafaa İLK ALMAN 
arasında Amerika 

Falih Rıfkı AT AY 

Üçüzlü pakttan sonra, İngiliz • 
amerikan tesanüdü, daha bariz bir 
karakter bağlamağa batlarnı§tır. 
Tehdit, amerikan halkmı tehlikeye 
karıı daha uyanık ve hazır bul w-'" 

mağa davet etti ve büyük Anglo
aakson devleti, küçük Avrupa bi
tarafları gibi, teslimiyet 11rası bek-

KITALARI 

BÜKREŞTE 

Rumen askerleri 

kışlaları tahliye edip 
ı - ... ı..l ........... , 1.-.~ı..:.:ı ~ ... d.ı..d.. 
İngiliz cepheıini takviye etmeğe ka· 
rar verdi. Üçüzlü pakta ilk fili Ang- afmanfara yer açıyorlar 
lo-sakaon cevabı, Çank • Kay - Şek 
mukavemetine yardım etmek için 
Binnanya yolunu tekrar açmak ol
muıtur. Öyle denilebilir ki Birletik 
Devletlerle Büyük Britanya İmpa • 
r-atorluğu halkı üzerinde uyandır
mq olduğu hoınutsuzluğa rağmen, 
lngiltere Uzak-doğu'da bir nevi 
rical halinde idi. J aponya'yı, cep
he dıtında yeni emrivakiler yap
mamak ıartı ile, Çang-Kay-Şek'le 
mücadelesinde serbest bırakıyor 
gibi idi. Yeni japon reJımı hayat 
ıahaaı, yani, Uzak-doğu Asyası· 
nm karalarında ve denizlerinde 
inhisarcı hakimiyet davaamı ilan et
tikten, ve üçüzlü paktı aktettikten 
aonra ricat ve müsamahanın hiç bir 
fayda temin etmemekte olduğu gÖ
rülmüttür. Fakat yeniden faal bir 
ıiyasete geçmek için, Amerika ile 
genit mikyasta itbirliği yapmak la
:.umdı. Amerika, timdilik Uzak-do
ğu'da mukadderat birliğine doğru 
inkişaf edebilecek olan, kati bir 
yardımlaıma tedbirlerini süratle al
mağa baılamııtır. 

Kılaları hamil bir (Ok fren 
Tımııvar Broıovdan ge(fl 

BUkret, ıs a.&. - Reuter: Romanya'daki 
&1ınan ukerl heyetinin reiıl ceneral Han.
ıen, evelce Holand.a'daki nazl tıcal ordu· 
IWlUD kumandam bulunuyordu. Heyette 
ezcllmle Uç tilmıreneral n 11 albay var-
dır. 

Halen Roııwı:ra'nm muhtelli noktalan
na vırmıı olan alman askerlerinin mikta
rr, yirmi bin kadar tahmin edilmektedir. 

( SoDD. S inci ı.ay/ada ) 

T. Hava Kurumunun 

lstanbul kongresine 

Büyüklerimizin 
cevap telgrafları 

İstanbul, ıs a.a. - Hava kurumu htan
bul viliyeti teşk.illtı halk mUmeoaillerl 
kon~esinin içtimaı veaile1iyle baıta Mil· 
it Şef İsmet İnönll olmak Uzer• koncre. 
adına büyüklerimize s-önderilen tazim ve 
baihlık duygularmı teyit eden telıraflara 
apiıdaki cevaplar aön.derilmlıtir: 

Yeni nutukla, bilhassa Amerika 
Bahriye Nazırı Knox ile muhalefet 
cümhurreisliği namzedi Wilkie'nin 
nutukları, yeni harpte lngiltere'nin 
mağlup olmamasının Amerika için 
nasıl bir zaruret teıkil ettiği anlaııl
mıı olduğunda ıüphe bırakmıyor. 
Amerika'nın ilk müdafaa hattının 
lngiltere'de olduğu sarahatle aöy • 
lenmiıtir. Ancak bu tesanüdün bir 
Yardım feklinde mi kalacağı, yoksa Hava kurumunun verim.ini arttırmak için 
bir müdahale halini mi alacağı bu- yapdan toplant1 mlinaaebetiyle haklumda 
günden söylenemez. Amerikalılar izhar olunan aamiml dunulardan dola,.. 
harbe hazır değildirler. Sanayileri, Reiıicilınhur İnönil'niln t"'eltkürlerini ar
büyük milli müdafaa seferberliğine zederim. 
doğru, henüz istihale ve adaptas -
Yon safhasındadır. Verilen mJlluma
ta göre meseli Amerika sanayiinin 
lngiltere'ye yardımı bir müddet 
evdine kAdar haft•da 50 tayyareyi 
ancak buluyordu. Bu miktar timdi 
haftada 125 e yükselmiştir. l!kba
harcl,. ise, azami rakamlara varaca
iı •Öyleniyor. 

Umumi k.ltip 
Gedeleç 

Milll Havacıltk ca:vemiziıı inkipfı için 
halk mümess-illerinin içtimaı mtinaıebeti

Je iz-har edilen hissiyata teıoekkür eder 
kıymetli bqarılar dJlertrn. 

B. M. Mecliıi Reiıi 
M. A. Renda 

Milli havac1hiım1zın in1ciı&f •e tekl
mülü pye1iyle toplanmıı olan uym halk 
mümessillerinin hakkımda izhar ettikleri 
temiz duyi11larına teıek1cilr eder meN..Ue
rinde ba,arılır dilerim. 

Baıvekll 

Doktor Refik Saydam 

1914 - 1918 harbini, Amerikan 
1&Tl1lyİinin tekPmül ve büyük mik -
tarda imal etti~i bir kara makinesi 
ka7.anmı•tı. 1939 - 1940 harbinde 
h•va makinesinin aldığı yüksek e
h•m:yet artık herkesin malumudur. 
Eğer amerikan sanayii ve hammad- Halk mUmeısilleriyle birlikt.e y&pılan 
de kaynakları, keyfiyet ve kemiyet toplantıda hakkımda ıösterilen alib.ya te
hakımmdan, bu mAkineyi Avrupa 1ekkür eder mesainiz.de muvaffaklyetler 

havalarına halcim olacak bir d~re· dilerim. 
ceye çık~rm1tP.-a muvaffak olurlar
sa, fİmdi hiç de hatır11 P'elmiven va· 
:tiy~tler vücuda gelebilir. İngiliz 
Ceph .. si, karalarda y:kılabilir bir 
cerh.- rle~ildir. Vatar., adalar üs· 
tünd.,, a~ıl muazzam .ömürge kay· 
ıııakları da Okyanoslar aıırı mesa • 

lSonu S, iııci ıııl•d•l 

Genel Kurmay Başkanı 
Mareıal Fevzi Çakmak 

Ön divamız ha.vacıhtımızm inkipfı yo

lunda verimli ba,arılar kaydeden kurumaj 
muvaffakiyetler diler ıevciler ıunarım. 

C. H. Partisi Genel Sekreteri 
Erı:urum Mebu&11 
ııı. ,., l. Dılll 

Bükrq'ten bir manzara: ıimal gan 

Maarif Vekilinin 
Afyon' da tetkikleri 
AlYoDkarahlear, 13 La. - Maarif V o

klll H .. an - A.ıı Yücel dün resmi ziyaret. 
!eri müteakip Ali Çetlnkaya Enstlttııllllü 

tettıı etmıı ve öğle yemefln! lisede taıo
be!erle birlikte yemlıtlr. 

YUcel, öğleden ıonra enetttU ıalonunda 
toplannuı olan ilk ft orta okul öğretm.,.. 
le.riyle umumi meıeleler ile ted.rlı ve ter
biye tılert üzerinde l'f:Srtllmelerde bUlUD· 
mutı ve gocuk ee!rgemı kurumu pan.styo .. 
nunu gezmlı ve Myon yardım ıevenler 

cemiyeti tarafından tertip edllmlı eıy& 
ıerglılnl &çmııhr. 

Maarif Vekili geldi 
Maarif V oldlimlz Haoan • Ali Yücel 

diln alı:pmld Toroo ıtbpreıi)'le ıelıriml•e 
ıroimiıtir. 

Ticaret Vekili 
htanbul, 18 (Telefonla) - Ticaret Ve

kili Nazmi Topçuotlu bu &kfaın Allkar&
ya hareket ebntıtır. 

Kırat Boris'in nezdinde 
Sofya, 13 a.a. - Kıral Boria harbiye 

nazın general Daskolof'u kabul et
mittlr. 

~aponya'da 

Üçler paktı 
kutlandı! 

Halk üçler paktı 
için yemin etti 

Tokyo, 18 a.a. - D.N.B. muhabir! bildi
riyor: Busün Japonya üçler muahed.eıintn 
akdini ve imparatorluk aiyuetınin ecre .. 
yanını kutlam11tır. BUtUn ıehfrlerde bU .. 
yük tezahürler olmuıtur. 

Tokyoda alb bUyl!k meydanda toplan
bla.r yapılrnıı ve bu toplantılarda 200 bln· 
den fazla halk bulunmU1tur. Hilkllmet er
kAnlyle alman ve ttalyan bUyük elçileri 
de aö.z alrnıılardır. 

Japon hartctye nazın B. Yuuokı d.e
mlıtlr ki: 

tl'çler paktı ıade bir veıll<a deltlldlr. 
Bu, daha ziyade beoeriyetln refahını te -
mine yarıyacak bir pakttır. Çünkü harbin 
daha fazla gentalemeıııine mant olmakta 
V• dünya Uzerlnde dah& adil yen! bir nı _ 
zam. kuruımuım gözetmektedir. 

B. Matauoka Almanya ve İtalyanın ka.
.zanacaıına kazıl bulundutunu ıöylerntattr. 

B. Matouoka ile alman ve ltalyan büyük 
elçtlertnın nutuklarmdan ıonra halk fU 
7emfnt yapmııtır: 

Dahilde milli hareketi, hariçte üçler 
Paktını ve yeni nizamın kurulmuım bil • 
tün kuvetım!J:le müdafaa et.neti taahhüt 
ederiz.,, 

Karadenizde müthiş 
bir facia oldu 

Bir yelkenli battı yolculardan 
33 kişi boğuldu 

Giresun, 13 a.a. - Tirebolu'lu İbrahim reisin idareaindeki yelkenli 
43 yolcu ile Görelenin Eynesil nahiyesine gitmekte iken Görele kal •• 
... 'I. fi! esı nın uç mı açıgmda yolcularm az a ığmdan su almak suretiyle babnıt-

tır. Gecenin karanlıkları içinde cereyan eden bu facia'da yolculardan 
onu kurtarılmıı otuz üçü boiulmU§tur. Görele'nin alakadar memurlan 
ve halkı denize dökülenleri kurtarmak için ellerinden gelen bütün -ı 
z.ıeri aarfetmiılerdir. Yelktnllııln ltaptaıu adllye7e teslim edil:ı; 

Amerika Cümhurrei•i Ruzvelt 

Ruzvelt diyor ki: 

YARDIM 
EVET 

HARP 
HAYIR! 

Bitarafların ısmarladığı 

TAYYARELER 

Amerika bunları 

teslim efmiyecek 

İsveç'in ısmarladığı 300 
tayyareye vaziyet edildi 
Vaşilll'ton, 13 a.a. - Havas: Cümhur .ı 

reisi Ruzvelt, Amerika'da bitaraf memı ... 
ketler hesabına inp edilmekte olan h&rp 
levazımının millt müdafaa ihtiyaçlannı 

karşılamak üzere hükümetçe müsa<lereıi· 

ne izin veren bir lca.rarname imzalamıştır. 
İsveç hesabına amerikan fabrikalarında 
yapılmakta ol•n 300 bombardıman ta.yy.,. 
resi Amerika hükümetine teslim edi!miı ... 
tir. 

Siyam için ıipariı edilen ve Manilla'da 
bulunan 10 aıkert tayyarenin de Amerika 
hükümetinin emriyle aynı lk:rbete uıirıya.. 

caıiı tahmin ediliyor. 

Romanya teyit ediyor 

Türkiye ve Yunanistana 

Ruzvelt Amerika'nın 

müdafaa azmini 
şiddetle tebarüz ettirdi 

Petrol ihracı 
durdurulmadı 

Bükreı, 13 LL - Rador ajanaı bildiri• 
yor : 

Selihiyettar bir menbıdan tebl!t olundu.o 
iuna. cöre, Romanya'dan Tilrlı:iyo ve Yun.,. 
nistan'a petrol ve mUştakkatı ihracatı dur
durulmamıştır. Yalnız hükO.met, bu mab.ı 
ıullerin memleket deiiştirmemesinl temia 
zımnında ıiddetli bir kontrol teıiıi i,ia 
tedbirler almıttır. 

Vqlngton, 13 a.a. - Royter: Dün ak
ıa.m Dayton'da radyoda eöyledttı btr nu
tukta. B. Ruzvelt, Amerikan deniz vı ha
va lruvetlerlnln bütün garp yan kUresını 
mUdataa edecttni ta.ahh.Ut etmtı, aynı za-

(Sona 5. ıncı say/ada) 

onbahar at yarışları 

Dünkü yarışlarda kalabalık 
bir seyirci kütlesi vardı 

Düıı.':ii yarı,!arı alô.ka ile takip edenler 

.. sonba?ar at yarışlarının ilçllncllsll 
dun şehır hipodromunda ya,.•lmt§tır. 
Her zaman olduğu gibi Milli Şefimiz 
koşu yerini şereflendirmişler ve ya
rışları sonuna kadar a!Ska ile takip 

.;,..c;;...-~-.-..... buyurmuşlardır. Havanın soğukça ol

Y ar1flarda bulunanlardan 
hir fTllP., 

masına rağmen hipodromda çok kala
balık vardı. Tam zaman1n<la baslıyan 
koşular geçen haftaları aratmıyarak 
kadar tevkii ve heyecanlı olmuştur. 

Birinci koşu: 
Birinci ko ... satış koşusu idi. Üç ya

şındaki haki ,ın arap erkek ve di-i 
taylara mahsustu. İkramiyesi 180 Ji:a 
mesafesi 1200 metre idi. 

Dört tay arasında cereyan eden kom. 
şunun st~rtınd.a Seyhan önde idi. Fa
kat .uç dort yuz metre içinde ayağın
dakı arıza dolay:siyle yerini Talat 
Atçı',nın Şahinine terketmek m•cbu
rıyetıntle kalc!ı. Bu vaziyet sonuna ka· 
dar ~e.f:iş;nedi. Ve !':ahin dö"t hoy ara 
ıle bırıncı Seyhan ikinci Yıl a .... .. ld m z ucun· 
~~ 0 u'. Zaman 1,25 <takikadır. Mü~te
!Ok bahıs ganyan 230 plase sırasiyle 

5 ve 105 kuruş verdi. 
f kinci ho§u: 
1?40 se~esi zarfınıla 400 liradan faz

la ıkra.."Tiıye kazanm.,mış üç ve daha 
yukarı yaştaki haliskan ingiliz at •ıe 
~ısraklara mahsustu. lkra':'tiyesi 255 
lıra mesafesi 1600 metre idi. 
Koşu dört hayvan arasında ,,apı1d 
Çıkar çıkmaz başı alan Fer· A« !· 

(s ' .,an. 
onu 2, iııı;i ıı11 ıdıJ. 



MEMLEKETTEN 

Sıtınadan sağlık ve refaha 

Nakilleri yapı~an orta 
tedrisat muallimleri 

Kemal TURAN -.na.n ır 3'1111111l.n .... .._ tik 1r .. -v11-. K•-onu n..ı tiatlı 
ı._..na 11.-.. len Oaer1De bqka 79rlen natltlerl 7&1>11· - kfm:ya etaJf)'erl Ballı Çetiner Xltahn 

llUI ve tedrl• aenen tpUduuıela 7ent vasi- Uınl fizik - kimya ıtaJiyerliiine, Kuıe!ıW 

Üçüncü umumi nüfus sayımında 

Sayım, kontrol memurlarına 
ve bütün vatandaılara düşen 

vazifeler nelerdir ? 

8. Celôl Aybar'ın değerli 
konuşmasını yazıyoruz 

Senirkent nahiyeai belediye reiıi-, C"m' iJet qiı9r plil •••ııca•-wa felert balında ip baflamıı olan orta tecl· O.O. f.ramıaca öi. Halia Dia.çel Zile O.O. 
nia WIUI llıııwlncle •wtslll:mt ttlı;llk el ....,.,_. Y..aa ll87'k • illelf _.. risat 'Dzz'slnla ...._. ,...,..,..: fraaııırca öiretmenliiine, Ordu O.O. fran
bir İimon gibi duran ıeyin, akala cinai tık ................. &inliliadma.. Artvin o. o. Tarlh-Oot. oı. Sıtın De. IIZC& öi. Hikmet Belı• Kastamonu IUS o. 
henfb kapalı JefÜ lııir pnmk k~ ra M ' a ac\t*•ir· x.fıa ftWleti- mir KllAa O.O. ~ODI- .~etmenlllt • O. fransızca !Sirf'tal'nl:lıl•-. tcı:k1arıll o. 
oldulau ölrmdiifmiz4e lıuaaa •e- nia lııir ,...._ ibti8m beJ'ed iki aya. ae, Kan 118Ml a.riJl..Cof. öifetmeDI Tar- O. fruuıızca öı't. Saft T1.lriinıfiç Mul!a O. 
niz sathına yakın ııcak Ege ovaların- ce Bliıdir alltl ~wıaiaııle ft ..._ lan Toker KU'leblr o.o. tarih • Cot. öt· O. franaızca ı;ıret.~eıılitin-, Zongul~k 
dan koparılıp gettrildttmi tahmin et- alap a;tdli Mide tetldklente --.. retmenllttne, Barık&Jtlı O.O. tUrkçe öt· Çelikel liaeai tarih - coi. öt. llabmaıt AJ· 
mittik. Hayır, içinde bulunduğumU% dlL limdi kaJabehlr lııir fa 1n1p11 ~ relmelll ~ Tarlan Trabzoa erkek O.O. tekin ta..61 O.O. ta ·U. - col. atretma
bin metn irdfmndald wdtatn Bğiıdir rak ... .,.. ı.tikpfJarla ........ tUrk19 llnlmenl .... ıa- O.O. tMçe liiiııe, Xırtehlr O.O tarih • coı. öl. ı. -
cölilne yalcm nemli topraklan, bir ti- Sı• •arp 481Jar •-mdqa öt. :t~t.Emek ~ ll8e8l ttltlrçe öt- set Albt Trabeoa ~O.O. tuUa - cot. 
monu andıran bu kozayı vermitti. Bi- Ye Wdmç Jr.ePnia llafif lltiyle pPD- retmenhiine, Kan haesi tarih - coi. 6iretm..Utine, Tr&Noa im O.O. tarlb • 
ru aertlefmlt kab•iu heyecanla aç- met- -ıcMı ettili ~. ~ öt. Ziya~ Oarum O.O. tarih· coı. öl.11.&lba Glırm Kırttlak O.O. tarih 
tık, yatalınd• hah •lak w J8Pllian ce ,..ı y8lmek tepelenlm &61 ,...w.ı Cot. .ötretmmllltMı. Kan _. tabliye - coi. 61retmmllline. tamir Gu1 O.O. ta- l•tatiatlk Umum lıHdUrl, B. C.W A,tm radyoda evelld ıUn Bçtıoctl 
uyuyan bu bembeyu lifleri zevkle luıuede ..,..etdJer. limdi &kled. JE. öt. Ş&Jıabettln UluaacOven, Gönen °· 0 · rih - col. ataJl1wl llefharet Bulu Belir- umumi nUfuı •)'11Dlnda. aaya. kontrol memur'arına ve bUtUn vatandqla· 
okşadık. ıo.,.ı ......... altında. elleıiade _. tabliye ötr•t.mıeDllttne, Kara ıs.ut tUrkçe ae O.O. tarla • cot. ataJl)'erUllne, tnebo-

UevJetin fiyat manivelMiyle teknik fi• llederle .p 80la ..... &ne öt. a..ı ODlkwa llalatıa llHll tllrltee ıu o.o. tir~• il. v.,.ı Gölrtlldt Merd· ra dUetn vulfelerl luıh eden mUblm bir konferanı vermlıtL Bu lııonieran• 
,Vclırna iki 1enede abJil ~ tllrk ~ talnlwııqbr. B• ır~tın~K~ n11e111 bedell teri>:• fon o.o. ~· ölretmenlill•e. DenfaU ıın llk kıamıru dün netrıttlk. BucUn de mabadlne devam edlyorus: 
70 80 metre irtifaındaki genit Mende- nıll ,.m lllyJer llalkl De ...,.ha'IL • 1. er Kanla& o.o. • li1eıl tıtaJIJeri Ahmet Ar&)' Bal•nlr llı.. Y11ıa t .. bltlDd• -. Japnmıı olan larm doldalu tarihte TllrklJ'I lmdııtlann& 

• _, ndan bl tre ...AlmekJik- ni8de Olllllmı lla '-lan b ıaıh- den taiılY•l ötretmenlltıne. feblnkara • ıi ıtaJlyerlllüae, 
rn OY .. ~I a me. • r- ~.___, x.- '--L ça.,.-- • 1ı1aar o.o. bedq terblyul öt. LQttuıı&h Mani• 0 0 tlrllc• 61 Huaıı il'ebml lellaler addecllllr. K...ı&: kırk HDellk Om· dabJl ba&aa)'orda, Pakat, bl• bu ciheti da. 
teki Eğırdir g~Ul mubıtıne geurnut- •-,.,._ itleri u P ltrendlli- Kantek Sinop 0 0 beden terbtyul oıret- E inol ~ti 0 0 dm rG tamamıaırıp kırk blı1 IUreD klmH Jol'k ıtlaml)'ecelfs. lladam ki bu ,...ı .. hal• 
tir. Ancak ıölden nem alan topraklar ni ....... <>alana ba .,..,kbp,. mull""'ne. oı~~bakır llHal matematik ı·ı~ t---- ..__•.,·o' ... .!' ıır,etmllD- )'lf1Dda :ruılmQ lbım ,.ur. Bu ....ıe Tlrkt79 badada barlcldk: bmlan ela .. 
niha birkq kilome • liif de klilda lıa ..u.üa Jır- -ı.ı ba- •• OJ 

1 ıne, - ... u • • UI&"- - co ·it& - bllııa.a ktlgWc QOOUlduda ......,_ a. 
_,_,billyetr A--L- bu l!~ee .. f.emtbU-lıkn IU ...-ı. .::::&: ~-Wlnl ~_:.-__,. öt. SeJıW Çatat&7 bmlr Gut o.o. ma- JiJeri ..... .Aiperfn Tnbsoa im O.O. ...ı .._, ___ .._.._ ubl memlekette dolmat added•ek ,.ıa. 
ve. • ...ua s ..... '"""' ,.. --.- ------- -- ..,,_,,., temaUk öi'J'etmenlltf.De, ArtvtD o. o. tarih - cot. ataJiyerllllae, Mana •kek il bedir. x .. ı&; Od .... ,,. ... _..,. __ o mtmlüetltrla ltlmlerbü 1UID&k1a lktı. 
hulneai olan 1öldeo. yakın vadıier :-- paif wdiJe 7Wlma ~ c:--"' framı.zca öt. Ar1t Dllmea Samsun O. O. seti felaef4 it. Jtatma 8erbeıtslolta ~ 90lll'& bll ...,.a altı US .aıme• ola .. fa eclecetl .. 
faydal•ftlml• mı 1 ~ ldıemitli ~ Wv . - -'f frauı.zca. ölretmenltttne, IJebhıkarahlar aa im ll .... felHfe ölretmeallllae, Tire cuJdar IGID buguldar man IUbara aba• 

Yal pamktan aoma bir de aulama koyler ııralanacak, bınlerce ınaan pa- o. o. tarth-coı. öt. Bebsat Avpr ıı. Ke- o.o. tarih • eol. 11. Haflse Gedik THkl· Dll7U'Ü :raıms adedttam 'al1'DdeM Jlll- Wdı 
lfi. Sin bu buırhp ula ... çalıta- m•k -~ bai1af. lmbçeler araua- malpap. o. O. tarUı-Cot. Otretmenllflne, JiJı: O.O. wll-oot. 61retmeaıiiine, Nllde 1U' ,_.ıma1ı411r, Yani Ud bacü,........ lllratlrk ~ı llatsra l1d un "flcd 
caiua da nqe ı~e çalıpnağa bqlıyacaktır. ljetılnkanhlaar o.o. cllklı biçki öt. KO - o.o. •rilMol. 61. Naci,. Oba G&Ma oldula llFleMD 1111' oocutu Od '" 1111' bu· anam pleblUr. Baalardaa blriadal .ıs.ıe 

• • • • Tepelerini bulutların urdığı ıu dağ- el')'et AvlU' K. Kemalpqa cllklı biçki .,.-. o.o tarih • eol llretmealllla• Menin ouk Jlllllldüllerl de bir PllDda olaNk &lrtbalı-a mide boftld11ia. kalp llMtab-
Elirdir kuabuı halin göllerine de- !arın çadml• )'811,ah İmmllan, temiz retmenllttne. Kan llaeat matematt'lı: öt. o.o: tir~• ıt. İüıre Brdolda 'sinı o. kqdetmü icap eder. Buıa.a. llDI tamam- tı. romtlama, ala1 nllatusblı stbl ..._ 

Dis ct...ktı acaba bakaaslar mı '1 ~~- ~i~ menfa suyu gfbi yakında bu ovay~ ta ljabln Artvin o.o. matematik otret- o. tılirlaçe ıtcetm..Utine, Xltabn liıt1l Janmacblcoa ,., tamamlanm11 IQJlra " torlarm bUe tlllalefacle bam mlfldlllt 
rinde dart kifinin ,an yana pzebildı- ınıp &e• o • kadar faydalı ve neşelı menlttıne, K.arak.öae o. o. tUrkçe öt. fizik _ klmn ıtaJı7.rı lemlba Ö•ba)'oltu llual nnll&lllllD 1lf& alt UdDcl par(&- ;elıtlklwl lllrM1ıklardır. Ba eaalln bu De9l 
li on metre uunlupndaki beton nı... bir varlzlt eı.caktır. Ben hul>ihal e- Burhıuietun Altay Menin o. o. ttırkçe Ernnam Uıesl ffsUı • kim7a ataJl7erıııı- llada bir Jlfından kQaQk olu oocuJdar YÜCat butalıklarlJle bls bir .wma :rok· 
tımı bir metre kalıohkta takip Mrt debildiftm lreylttlerin göslerinde bu ötretmenlltla•, SanJı:amıı o. O. beden ae Aüan 4. cfl o.o. tlrlm;e et.~ o. mevsuu Mht• ecllhnlfUI'. KQoUk OOoUk tar. Blslm aradıtımg ana, afacl M\"ı 
tlatU yatıran dalgalar ancak denizlere hayali cleiU.. bile omm neıcıiui ara- terblY•I öt. AU Rıza 8elı:b&11 JI. Kemal- ~ AatalJa llı•I edebiyat llretmealfll, ~1; :: -::: ==nd~~ ::!.: lir• ansalar 7Ullı topallık, k6rllHI, an• 
yakııır. Şimdi sakin ytlzil ve tatlı dun ve buldum. Köylilniln cilmhuriye- Plf& O.· O. beden tel'bl7e81 ötretmenllll· ne, tat. Ga•t•P• O.O. tarlh-cot. 11. Naci- :ruartcm blrlllol imam 1ıot blrüılarllk barlıalr, lıetlrtlmllllr. 501akbk stbl barla vı 
rengiyle çok cazip görünen gölde te w onun giriftlil iti bqaracağına ne, Diyarbakır 11 .. 1 tabliye ot. Zihni Te- ye Or1aa7 Biklıeblr llıt1I tarla • cot. altmdald Udllcl Jaama 0...- be .Pir qlklr olarak &IH sarpa •IJ'& tam utır
maaallr lman 8yle fırtıaalara alrU- imanı bilyUktGr. Bu imanın onda ya- kin Jmlsıt O. O. Tabliye ötretmenQlne, utretmeallilne, lamama O.O. elmanca 61. oldala ~. llaa1ID da. lllddl OD blı .,. dllabllk pbl mwcadl)'eti Yudwa 
yor ki yolcu denizlerde de ancak aynı rattıfı vuife biaal, yurt mildafaası Sıva• erkek öt. Ok. "81m·lt öt. Rıa ID· Mediha AJdoimuı Adana ikinci O.O. al • bir -.Yhta kadardır. Yat babalndl! dotum alatılaa l&lratlıkl&rdır. Ba ubtldrlırm 
aallantıya battt aynı tehlikeye marus- bini de aJ'IU bwt ft kıymettedir. U İzmir Tllldllk O. O. re8lm ötretmenıt • manca öiretmeallline, Simav o.o. tlrkçe t.ibbdıa katb"a )'uılsıunuı lbınutll. da anvlardaa tamamiyle wtifadeye maııi 
dur. ElircUr ıölünln gilzelliliai • itile, Oulantep llteal tabliye öt. Nuıma 61. Tallt Givenç Niide O.O. tiirkçe öi - olacalr derecede mlihlm olmuı llamdır. 
ilMe ....,..._ Bana h8Cet 01- o·· k•• t 1 UıkU Banunm ll8al tabll)'e otretmenlllt- retmenlliine, ltkiıip o.o. tarih - coı. öl. Medeni. hol lleMll; hafif bir kol çarpıldıiı veya hafıf 
gerek. Nihayet her gilzel feYİ kendi un U a yarış ~rl ne, llardtlt o. o ..... ld öt. Sabri Öulp Mmtafa Canlraya Ödemiı O.O. tarih. cot. 8Qımda. cevap verenlerlD )'&Dll~tan bir ayak akulrblı maUUi1et uyılamu. 
61çilmUzde duyar ve milmkiin olduiu (Bap 1. ioo U71atl•) Kutla O. O. mua1ld ötretmenlı.ttne, Puar öiretmealliiae, Sinop O.O. taria-coi. öi. noktalardan birin de bu sualdir. RP.plmlz Keza bir Parmaim ekıikliii; burnun, lna-

kadar da,.....p çaha1lırU. ın Sifkabı Ud boy ara ile kolay bir bi- o. O. ~ öt. Naim Kutlu Gır.mı Buıdet Çakar Odemiı O.O. tarih - cot. blllrll k1 m«leal halden ınakaat; lteklrlık. la.: ·:ı veya dudatm )'lrtık olınau keza ma-
Şimalden cenuba kırk Jd1ometreye rincilik aldı. Son zamanlarda kuwtll o. O. ~ ~ Kllla o. 61retmeallllne, Tarptla O.O. tarla • evlllllı, dulluk Yeya bÔfamnıı olmalrtu'. lllbıet &ddolanmu. ~ zamanda ,..._ 

-1Pın uunlukta olan V5irdir aölU en oıd. ~ ~-~~~- u... cot. at. Bedia osc1. ADbra 1 .. el o.o. Fakat mAnalan pek basit olan ba met- calınm •fratıt•tann '8rllnflr olmakla ., .. ~- ...,. • hilcum yapan Fli&ht aud f1ime Udncl --- _. .. _._ .. .._ •kek 
genit ,.r1 15 tllumetıe bdar olan til- Mfa ilçiliıcil oldu. %amm l,41 c!aklb- O. O. ._ öt. Tuat Bana llekfl'blr tarlll-col. 6iretmenllllae, Ankara 1. cll humları bam ldnuıeler kulluutt& blrlblrlıae raber tahtın o anvdan istifadesine hiç d .. 
kin bir mekik halindedir. Uçlan çok dır. Milıterek bahla ganyan 370 plbe llHll tarqe öfretmenlllflle, Glruall o. O.O. ti~ etaJ~1eri Rebia Erdot ltflllı kanıtırırıar. Meaeı& ilmi ve hukuk! m&- illse yarıdan fula mani oı. bir 1&katlık 
mert olmıyan bu mekiiin tlmal bqın- ııran le 140 ,,. 140 1mr1lf nrcU. o. tarlh-CGI. öt. Pak1ııe Am1 KayMrt 11_ O.O. tlrkçe ltaJ11wllilne, Gemlik o.o. nulyle bekAr aneü lllltından hlo atklh olınaıım ela .a. llatbl4e ~ 
da dar bir bo"udan aonra. yuvarla.lira 1 __ _. tm-•ı ._._ __ ... _ tlrks-e 61. Dllrbe KöprllHl Ankara S ctl geçmlye ldmlQ• cleDUd11l laalde, bası 

5 • - tar1b-Qo1 atre vu.ı ttne, ~- O k k Diler dlıkbt edecelimfz bir nokta ela 
~ın ve aahillerl araı 15 ile 20 kilo- VPJıw:li ~: rua O. o . .._;.. tlrbb"Ml öt. lerlt Camlı· ·~· tirim;• 61retmenlfilae. ~;~':;u:,.=--~~d~l:rl ~:.d~e= ..ntııtıa Cilt UDTlarda her ikiıine de ... 
metre araaında dellıen genlı bir •u (Handikap) cıart ve daha yukarı~ bel Urfa o. o becleD terbb"ut ltretma- mnlr Gut o.o. torkçe öt. Ktıttcse o - dul, wtt olup ela ıwm "7& 1locan 61mUt mil olap olmadıtıdır. Körlllk, çolühk Pbl 
daha vardır. Buna Hoyran g81t\ den- taki yerH yarımkaa ingllis at n kıt- llllM. ~lalı o. o. mulld öt. aa. 1ıQ ~ 1 cu o.o. ttır~ Otretmaıı- olu k1111H'9 Ur'ıtr. Keza: mahDme ka- l&btı•J&rm yalım bir kola mı •81& ,..ı.. 
mekted1r. raJrlara ..ııaunu. mime llnlllO IJnlı Dılll O. O. mmOd _... llu. t o.o. torkoe öt. Bedia :n-ı rartyle kuuuaclan •eya kocumdan aynı. mz bir ıh• mi alt oldatu cwaplarda ı... 

G6le adını veren E3 lrdlr babam tkrami-1 255 lira ---~--• ıeoo m-"- ..... , .. - ,.___, - ""- ·-- aar.. Udaol o.o. turlree atntme'L.,_, lh •----• ... __ • ı-- ~ıı;ıg ----- -- V90 ~ .,...... 11...a lllllUIW ~ BalD mı llUI .,. bil' .... "' ...... olaa klmH. r o-IUK, 

mekiiln garp kıyı11nda ytlbek bir da- metre ldL de Bawr Balıblllr llwıl ~ """" ._. - ı-dl' IJdDCi ll'lıl1ı u..l - ıere ne bek&r ·~ ne de dul deaemu. Bun· 
fın, eteğiyle g3le doğnı yaptılı sert Yedi hayvan mnında yapılan ba ko- m....,.... A.Dtü7a Jtı• u..a tGdmıle ..,._ ee lt&jt)WJttlDe. Jlldlnae erJı:ü u..l ede- larm aıtatı DllDlaa.raD ~P•• llfat171• Ana lllll 
bir çıkıntı Uzerindedir. Bunan ıu çok gtlzel oldu. Geçen Httedenberi Yeri llaldıul• Telda Oemllk O. O. ttlrkoe bl)'at öt. Zl:ya Somar tamir Udııct erkek ifade olunur. leklıbacl aaal eaa clillne taalllk ecll7o1'. 
tm'lht turlarla " hendeklerle kanMlaa bozuk olan Bakın akt glbtılerini ha-~ J:dnmlt O. O. tabll7e öt. llwt edebiyat atretmenlllfne, TurguUu lllnaenaleyh bu .uaıe dojrU cevap al- Anadili cl.,ıoc. llatlnlllla 6lmtlt •81& -ı 
aynlmıt olan ucunda ayn bir maba1- tırlaua Sok pulak 1'k kıotu ,...,.._, hmlr lm Öf. OJE. tabliye Jı:iD evli~ dulum ve:ya boAmnıamı olan aun~ ı.1111111lJliıı ~ dıüiL w 
le nrdır. Buram ,aliin ortaundald Ud na rağmen aon anda bir bq ara Ue o. • tarkp etntmenııttae, Ankara erkek diye cevap verenlere t~krar -mt :ıtontroı -ıçenırrntre=Çimia:~atı;atta, oa~«ı· 
adaya buan dalplaruı cenit beyu yarqı kaybetti. BaJ Talat A_tcan'ın çe Ot. caldt TU11olu B7tlP erkek O. O. L. matematik öt. Nadiri UqUr zoapı. auaıt ıorma1& lllzum 1okt1ıl'.. ettaplar a:t· detleri.millle konqtuiumu 7Ull; samimi 
teritler halinde belirttlti ıu altı kaya- Cesuru birinci Baskın ikinci tqıdıp ttırlrfe llretmmlltlm (blca:Jlt) Cm dalı 11w1 mat.matuı ltretm•lllbMı ._ aen yazılabilir. J'akat bellArım diyenler IU'ette benlmıl7erek iıtlnuıl ettlllml• dil 
larla bağlıdır. Bu ada1ann bOyOpnde alır kiloya rafmen hiç kendiaini ıık- o. o. matemaUk öt. Kenan GU. Samaull nt.ıt 11au1 tabll)'e öt. BeclrlDDlaa Ungma ıoiD vutyet böyle dettldlr. Bunlardan b&- 'elmelldU. Knall; it dç icabı hariçte 
yqıpn yUze yalan ev ballanın bağ- madan Olga Uc;UncU oldu. o.o. matemaUk DtretmeaJ.fllM, ,....... ı~ o.o. tabl'79 &lntmealtllM. Botu • • ~ •=• ~ ~ ....,. fUarda 1romlttıllumu Usan aaa 
laf) ı.ıaesıer1 ı«SJBn prk lnJMlftdaki zammı J,,()4 daklbdır. Mtlttierek ı,. O.O. ma•11D•tllr öa. l'nsl. ÖDe71"eDd& b- o.o. IDU8IJd .o,. Ane .A.7dol Kutamomı 4Uıkat etml~ lMI clemtt olinala- dili olmı)'&blllr. Ve tT l;lnde, kendi 11111111-
yamaçlarda, dtlkktnlan dezgthJan da hl• ganyan 470 pllae l1raalyle 200, mir Buca o.o. matematik oıretmenııtıne. kıs o.o. mutld Otretmenllflne, Kutamo- n muhtemeldir. Bu sfbllere (hJç evlenme- timiz içinde bııb liun kullanabilin. t'" 
prp lnyıaındald Eiirdlr kaaabuın- 415 " 400 kurut verdi. Bartın o.o . .-.ı.uk Oto Mile Baran 11u illi o.o. aU1lld öt. 81lleymaa Yekta diniz mi T dlye lklncl bir nal sormak te teldzlacl nale cnap .,erirken yasaca.o 
dadır. Bualann bir kıum da ıölde na- 1mılr '1'IUd1Uı O.O. matemattk Diretmen· uı~ Bola o.o. mulld ölntmenıı- lcap eder. lnm• dK, mmlsde kendi 1nnad ba)'lıtl • 
idi n balık itleri7le uğnıprm. Genlt D6rtlilncl ... : Uttn•, Bafra o.o. Tarlb-CQI. öt. NeclP ttne, lldremlt o.o. tabliye öt. Hikmet Bu bablate dlkk&t eclllecek dfler 1alr ım•da kıoauttalumu dil olacaktlr. 
bahçe halindeki küçUk ada, yalnız b- (Handikap) tiç Ye daha yukarı yat- Attır ~ o.o. T.,ıJ&-Col. ııreı..nıı -~ Babkeelr llııeBl tabliye GJret- aolda ela rellDl DlkAb rabıtuı olmaklımı Dolaam .ol .ı· 
ubuun delil otus bet kilometre me- taki baliakan lnıilla at ve kıarak1ara lfae. Calun O.O. tUllrtl Of. lleR)'et m-... llllat o.o. mrq. öt. Slnet 1111' anda JaW&D ldmMJerlA meclent hal· ICil e • UICe 
ufedeld &puta balkının da JU ay· mahauHU. Jlu.lmiye9i 320 lira maa- Birma)' ADkar& '- ODCt1 o.o. t9rkçe otret· ae..ıı.u fanitr aut o.o. toıık .. ltret- JerlD1la u ,.kilde yuıiacatıdır. EYllllk Baran rntıcalı cevap ana clllind• ... 
Jarmda &inlik ellence yeridir. fai 2200 metre idi. =~ı=• ~:~·~~o~: menllibıe, Nutıu o.o. Tarlb-Cof. öt. sıtab ancak remnl Dlklh Ue lktltı&p olu· b IDonallftWlll bllcliilmlz dit• bir dildir. 

l>eDlsledn 11fuk1a blrleıtlllnl ak- V' .... u .._ hayvan anmnda ,apıldı. -~v •&V lftbbet Toprak 8aıuun o.o. Tarlh-Cot. mar. Bu -1bller evli dl)'e 7uılmı)'&Caldar, Metell; bir ldmaaabl evinlle lııamattala dlJ 
__ ._ bir k ftl'dır EX.:Jlrcle -... -• T AA.til menllflııe, Aydıa O.O. albWıca öt. Sal&· Btntmealflllle, Ödemli o.o. Tarlh·Cof. idi at:wı ~mlflene bekar ftJ'& tit1ıs• ow.tu halele QnC& anpça lroaato 
......., &Jl'l aY • •O&v Startla berllber öne qpınar .. .., badcliD Oklar KaJ"l'l ll8al alm&ae11 ot· öt. Kesnae la:J*ol Balı'lı:l9b' L. TarUt- laabuaa ptn dul, bopnmlf dl)'8 ,uıı.cat- muım bfll:rona dolnu1mca lllale ..abç8 
buma tatmM lsha flma1deld bopa. o- ft BatıraJ mU mafedeıa ~dla~ retmeaılll!Jle, Kutla O.O. B. terblyeıtl Ot. cot. ~ .A.cluı& kıs ll8eıd tel- larclır. 7U1lır. Km bir klmMDla ..ıade komll" 
ma llelWnd• IOD8U sibl &Grtınen m- takibe bqlaclL Karanfil prıde idi. Rahmi.__ Bafra o ö B. t.bifeıd ot· o 
lala tıiJrmü 1lam. Galde yqıyan Bla trenia atartma doiru aelir· . • Mf• t. Refia c.- 1Dlk1tehtr ı:.. teı.ete T aW 1HDi7etİ t9la u... ualtGa oldala llalde Qlll .., 

tarif ba ... u..ı.... •··LA... iDi • retmenltttne, ~ Bana laıl Öl T&l'Ut-"'.- maada tl*çe .. llODQflll•- blli)'oaa ... 
renkleri , -~ gilç. v-6~ !erken BatıraJ'aa J&ftl ,_.,.. Tqpı· 11uıı.a o.o.B. te&tıq..S q. ıt..W Os- Öl 1111krtmı Talka ~ a. atı~ ıaaı •aHkaaıda tahıll için .,n1all ki- kl9facl ..ıe (~ dGb:ll..c. ...ıe ._ 
ki ,..ı1 daim: bos ~ cölıeai ı!!: nar'a JÜlaltıP 'ft bir mtlddet aonra ıenç G&ıea 0.0.B. ter\l7esl 61retmenll- ~. eıretmenıtttm Trüzoll kıs um -.ı.- ob7sP J'UIDl'9 lddtar ettiril- (tilrkı•) dl7e e.ftP 7Mdmı•uhr. 
prpteld yGkle -yaların '° ıeçtili aGrilldG. P'alııat arkadan bndi tine, Matla O.O. R•ila il. Necmi !gen 0 o Tarlb-col öt ..;_ 0 0 mittir. ~ ,_..-. mabat da Y• 
abl .... bmfbdır. Bulutların aular- tempoeu ile rahat bir kotu yapan Ka- Utalı O.O .... ..- llretımealillu. Katla ftrti..co. · · UdDal • • ni Ttlrk alfabesi ile olmmaık •IJ'& yuınak· Ana dllfntlea 1-ıb mlteaddlt dil hU-. 
dald ""' yalan 'fty& mü, kealf ya- ruıfil Yirajı clWWrteıı aoma hiç aı· o.o. autld q. Sadık Aı.- Jlar'ae o.o. · llNtmeDlllba tır. Yalua iııtllP balrfleriJl9 'okQU 7azma Jer için de blldlll dillerin hepsini J'Ullllo 
but dqınık olduWanna ı&re koyu J1.. kılmadan Tqpınar'ı pçerek Batıray'ı -* lintm..Ulüae. ı..u as u..ı blleel• ifia evet cevabı 1a111',maz. Evet :rarak • bl bUdlll dlllerhı bir tmeslal 
ciftrtten bqhyarak uçuk. maviye b- yakaladı. Reialclmbur kotun plıibl diklı • biçki öl. ı.w. Kata)' G&lee o. 

1 
cevabı ancak yeni harflerle obma •IJ'a 7UlllÜI• lktlfa edilecektir, 

dar lider, ıUntln her uatınde ıtıneı; Karanfll'la yanında pek dayaDMNıdı o. tarill • col llretmenllllne, Dbce o. zm i r' de 7&Slll& ~enler lflo kabal olwın&. JCt&sWı. heall.l bnarıımıı bllmly.,.... 
ıöt aathında yer yer, bqka bqka renk- bir mlddet eonra ıeri kaldı .,. Bay O. taıea • ool. Q. Hua T..._ llDOP Tahlll lı•....,.ld ...-... 111*• et- na1u lçia ana .,. babwmıa daha cloiı1lll 
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" İngiltere muharebesi " 
ne vaziyette ! 

Bir Alman 

u ~ u s 

1 

................ ·: .............. .. : ................ 

1 RESMi TEBLIGLER .................................................... 

ka.vıinin vo Oatlndia tezsilılarının ıimal 
mıntakuiyle Londra köprüıünün iki ,..,. 
mndaki mmukalar te$kil cylemittirf. 

Victoria parkının tankında iaabctli aut
lar mü~cde olunmuştur. Vateı'1o sarma 
müteaddit bomba leabct eylcmittir. Müna
kıılitm ciddi bir iİıkrtaı beklenebilir. 

HARBE 
O A İ R 

-3-

C. H. P. lıh(elievler ocağ1n1R 
senelik kongresi 

. Polonya muhıırcbesi, Norveç har• 
~ı, Hollanda, Belçika ve nihayet 

. ~a~s~ muharebesinden sonra gü -
rultu ıle başlryan "lngiltere muha
rebesi" sa.kin bir aafhaya girmiı bu
unbuyor. Bu safha, "İngiltere muha· 

heyeti 
Moskovaya 

• • 
gıtmış 

Tokyo, ıs a.a. - Royter muhabirine 
göre, alnıaıı harlclye nezaretine mensup 
blr heyet, Sovyetıer Blrllğl. ııe İngiltere 
arasındaki münaacbetıerln g6sterdlği A§l
kA.r lylllk temayüllerin! durdurmıya çalı· 

lngiltere'ye yapılan 

hava hücumlara 
Londra, 13 a.a. - Hava ve Dahili Emni

yet Nezaretlerinin tebliği: seçen geceki 
düşman taarru:ı:lıırının ekserisi gece yan-
1tnda.n evet yapılmış ve he.va faaliyeti bu 
sabah erkenden nihayet bulmuştur. Taar
ruzlar bilhe.ssn Londra mıntııl<aslyle Mld
lands'ln bazı sıı.hnlarma tevcih edilmiştir. 
Keza cenubu garbtde lki yere ve oark vo 
cenup kontluklannda bir çok noktalara 
bombalar atılmıştır. 

Geceleyin, alman tayyareleri sUndtlzkü 
taarruzlıır esnasında Londra'nın merke • 
zinde çıkarJlmıa olan büyük yangınları 
görmilşkrdir. 

Cenubi İngiltere'de tek başlarına ve al
çaktan uçan harp tayyareleri iki uker 
kıı.mpına taarruz etml~lerdir. Binalar ağır 
hasara u~ratılmıştır. Keza iki limanda 
basarlar yapılmıştır. Haı;tlng'de şlmendi • 
fer tesisııtI tahrip olunmuştur. Bir hava 
cazi depoıu a.teı ılmt§ ve mUteaddit bina 
harap olmuştur. 

Amerika 'nın 
aldığı 

Bahçelievler kooperııtı!lııln himmetiyle 
fehrlmlıd~ kurulm\11 olan )'eni ve güzel 
mahallede ortakların teııebbllsU lle geçen 
ıene Partimizin ocağı açılmıotı. Bu ocağa 
menşup Azalar 12 llkteerln cumartesi gU • 
nU Bahçellevler ilkokulu binasında topla
narak aenellk kongrelerini nltdetmlılerdlr . 
Tol'lantıyı ocak idare heyeti reisi B. Ham· 
dl Arpağ açmı§, ,/LtatUrk'Un bir dakika a. 
y&kt& durularak hatıraıı anıldıktan ıonr& 
konç• relııllğlne B. Şevket Baıaçık itti
fakla seçllmlıtlr. İdare heyeti reisi B. 
Hamdi Arpal ıe.nellk faaliyet rl\porımu 

okumuı ve kıaa zıunaııda. cenc ocak tara.
fmdan baıarılan iıleri ve yeni yıla a!t t~ 
mennllerl anlattıktan sonra reçen sene ~ 
ular tarafından izhar edilen dlleklerdeıı 
bUyUk bir kısmının tahakkuk etttğinl 

re · · " 
1 

esının sonu mu? Yoksa bir din-
c1nmc devri mi? Bunu henüz kati 

o nrak b"I • .. ı mıyoruz. Esasen bu çetin Geceleyin, büyük tayyare teşekkülleri 
İngiltere'niıı merkez.inde müteaddit silah 
fabrikalarını hilcum etmiılerdir. Şiddet -
li infilaklar ve yangınlar bu hücumların 
tesirli olduğunu göstermi~lr. 

• vazıyet 
oacaktır. 

mucadclc içinde her hareketin §Ü· 
:i1ul ve manası, nncak onu takip e
l en

1 
safhaya varıldrktan sonra an· 

t'§ı ır. Fakat İngiltere harbi bat. 

Almanyanın :Moskova bUyUk elçisi B. 
Von Schulenburg bir mUddettenberl bu· 
lunduğu Berllnden bugün tayye.re ile Mos
kovaya dönmUııtUr. 

Londra'dıı. blr mlkdar ev ve diğer bina.
lar harap olmuıı veya hasara uğramıştır. 
Bir yeraltı ıılmendlfer istasyonuna bombıı 
dllşmUş ve bazı haso.r olmuştur. ÖIU ve 
yaralı varsa da bunların aayısı öyle kor -
kulduğu kadar değildir. Çok daha azdır. 

Amerikan yardımı memnuniyetle kaydetml~tlr. Rapor umu. 
mı heyetçe tuvlp edllmlt ve seçllen Uç ki· 
ıtllk bir heyet tarafından bllAnço tetkik 
ve idare heyeU ibra olunmugtur ve eski 
idare heyetinin ipka.sına tttlfakla karar 
verilerek konçe nihayet bulm~tur. 

adıl<tan sonra saat gibi itliyen al
ınan harp mekanizmasında bir ak
·~kl .!1k hisscdilmcğe ba§ladığı da gÖ· 
ru uyor. 
l .Almanya Polonya'yı üç hafta 
çınde iıgnl etti. Norveç'i bir haf· 
tada istilası altımı aldı. Hollanda-t1' Belçikayı ve nihayet Fransa'yı 
keş haftada he:timete uğrattı. Fa
t'nt almnnlar, lngiltere'ye kartı ne
Jce almekta, İngiliz ordusunun yüz· 
-~ seksenini Dunkerk'te tuzag· a dü

§Urdükl • .. crı günden daha yakın gö -
run

1 
müyorlar. Bu dört ay içinde ne 

0 muştur? 

• Almnnlar, Fransa ile mütarekeyi 
ıınz~ladıktan sonra lngiltere'ye sulıı 
}.~klıf ettiler. Fakat bu teklifte mai· 
up devlet sulhunu imza etmekle 
adanın İşgnline katlanmak arasında 
~erc1ih yapılmasını istiycn tavur var· 

Macar - Romen 
ihtilafı 

Yeniden Viyana 

hakemlerine verildi 
Buda.peşte, 13 a.a. - Macar ajansı bil

diriyor: Macar • romen lhtillfı, evelce bil· 
dirilıvlll olduğu gibi, yeniden Viyana hl\· 
keaılerine verllmi3t!r. Dost mihver devlet
lerine kartı olan itimadının barİ7. bir ni
ıancsini göstermek üzere, mncar bükümetl, 
Romanya'daki macar halkının şikayetleri
nin macıır basınında mUnııka!ia edilmemcii 
için talimat vermiştir. 

Alınan haberlere göre Londra mmtaka
ımda her tarafta ölü ve yaralıların sayısı 
çok değildir. 

Midla.nds'in bl r şehrinde evlerde, tica
rethanelerde ve di~er binalarda çok mühim 
basarlar olmuştur. Bir çok yangın çıkmış
tır. Bu mıntıka.da itFaiye bilhassa vazife· 
ıini Tfllikemmel yapmıştır. Bu sabolı çok 
erken yangınlar söndürUlmliş veya bastı • 
rılmıııtır. Birkaç ımı ve ynralı vo.rdır. 
Başka taraflarda., baıı yerler hasara uğ

ramış ise de alınan raporlarda bu hasar -
!arın· ağır olmadığı ve yaralı ve ısıu aayr -
ımın da keza yüksek olmndıl!ı bildiri! • 
mektedir. 

Diln kayıp olduğu bildirilen bir pilotu -
muzun kurtulmull olduğu şimdi haber a -
lınmıştır 

Alman üslerini 

Bir alman denizaltı gemisi ceman 25.741 
ton!lltoluk beş sillhlr ticaret vapurunu ba
tırmıştır. Bnşka bir denlz~ltı geml9i de 
ceman 16.300 tonilatoluk vapur batrrdığ\
nı bi!dirmiııtir. 

Adeti üzere, düşman ıündUzden alman 
topraklarına taarruz l!'tmemiıtir. Gece vak
ti inıiliz tayyareleri bir çok yerlerde Al
manya üıcrinde uçmuolardır. Bunlardan 
bir kaı;ı Berlin'e kadar gelmiştir. Buraya 
atılan bombalar maddi hasar yapmamı~tır. 
Sığınaklara girmemi& olan bazı kimıeler 
yaralanmıotır. 

İngiliz hava kuvctlerinin garbi ve şima-
li Almanya'da cndUırtri teıoisatı üzerine 
yaptığı taarruzlar muvaffak olnmamıstır. 

Ölüler ve yaro.lılıır vardır. 
Hollanda'daki yerlere yeniden bir çok 

ingiliz bombalan atılmıştır. Askeri hasar 
olmamıştır. Fo.kat bir kaçı ağır olmak ü
zere evler hasara uğramıştır. 

Almanlar dün dokuz . 
dalga halinde 

LONDRA'YA 
Hücum ettiler 

B irle§İk Amerika'nm ikinci 
büyük harp karııaında al

dığı vaziyet, dün Ruzvelt'in, ve 
cümhuriyetçilerin namzedi Vilki· 
nin söylediği nutuklarla daha zi
yade tavazzuh etmiı bulunuyor. 
5 lkinciteırinde yapılacak olan 
cümhurreiai aeçiminin iki büyuk 
ve kuvetli namzedi, ıanki ıöz bir
liği etmit eibi aynı Ji&anı kullan· 
mıılardır: lngiltere'ye ıeniı 
mikyasta yardım? Eveti Harp? 
Hayır!.. Bu iki nutuk 

1 
Amerika 

harbe girecek mi, ginniyecek mi, 
diye ıimdiye kadar zihinlere ta· 
kılan iatifham çejgelini düzelt- Berlin, 13 a.a. - DNB. bildiriyor: 
mit ve onu bir nıCla itareti tekli- Dün alman tayyareleri, Londra üzerine 
ne koymu~tur. Amerika baıkaları dokuz dalsı halinde h\icumlar yapmııla"" 
için bilfiil harbe girmiyecek, fa • • dır. Vukua ıclcn ,arpışmAluda 21 incili• 
kat demokraaiye, ve hatta timdi tayyaresi ve altı alman tayyarni dü§mllt-
tek batma kalan lngiltere'ye elin· tlir. 
den gelen her türlü yardımı ya- Londra Uıerine bu ıcco de blicumlu 
pacaktır. yapılm11 vo bir çok yeni yanıınlar çıtanı. 

mııtır. 

1• ngilizlcr, mukavemete karar 
Verdiler ve Fransa harbine nazire 
olacağı söylenen İngiltere harbi 
b.aşl:ıdı. Almanlar, ağustosun on be
fıncı günü lngiltere'yi sulhu imzala· 
nuya icbar edeceklerini övünerek 
aöylemi~lcrdi. Ağustosun sekizinde 
tayYare bomhardnnanı ba§ladı. Ve 
on gün devam etti. Bundan sonra 
a~mıınlar birkaç gÜn durdular. Ve 
a?.ustos sonlarına doğru batka bir 
hucum tabiyesi ile bombardıman 
gene bn'§ladı. Bu da netice verme -
Yİnce, Almanya'nm elindeki silah -
lıınn en ağın, Mareşal Göring, 
Mant denizi sahillerine giderek ha· 
~ekntı oradan idare etti. Göring'in 
ıdare ettiği hareket, anlatılıyor ki, 
Almanya'nın en çok güvendiği te- • 
rör harbi idi. Londra şehrini yaka
rak, İngiliz milletinin mağneviyatı· 

S9vyet Büyük Elçisi 

B. Maiski Londra 
sığınaklarını gezdi 

ve sanayi merkezlerini 

bombardıman 

Müteaddlt çarpışmalar eınaaında dün 
düşman 20 wcı tayyaresi kaybetmiştir. 
Yedi almıın tayyarcıoi üslerine dönmemiş -
tir. 

İtalyan tebliği 
Cephe gerisi hizmeti 

Hep bombalar 

hastanelere düşmüş 

nı sarsarak neticeyi elde edecekler
di. Eylülün ortasında bu tabiyenin 
de netice venniyeceği anlaşıldı. Bu 
faaliyetin iki aylık bilançoau yapıla
cak olursa, Almanya'nm iki binden 
fazla tayyare kaybetiği İngiliz tay· 
yare zayiatının miktarı ise, bunun 
·~~ aortte oırıne batıg olduğu 
gorulmektedir. 

Fakat hakikatte Almanya'nm za
yiatı, iki bin tayyareden çok daha 
fazladır. Almanya lngiltereye kartı 
açtığı hava harbinde muvaffak ola· 
mamıştır. Yani "İngiltere muhare
besini" kazanamamı§tır. Bunun fÜ· 
mul ve ehemiyeti iki bin tayyare ile 
ölçülemiyecek derecede büyüktür. 

Acaba Almanya neden muvaffak 
olamamıştır? Almanlıır lngiltere'ye 
kar§ı harekete geçerken hazırlıkla
rını tamamlamadılar mı? Acele mi 
hareket ettiler? Yoksa planın tat· 
bikinde bir aksaklık mı oldu? Bun
ların hiç biri olmamı§hr. Almanya 
erkii.nıho.rbiycsi hesaplı hareket e
der. Pliının tatbiltında da aksaklık 
bahis mevzuu değildir. Fakat anla
tılıyor ki girişilen teşebbüs çıkar iş 
değildi. 

Almanya bu mücadeleyi kazan· 

Londra, 13 a.a. - Reuter'in diplomatik 
muhabirinin öğrendlllne göre, Sovyet bü
yük elçisi B. Maiski ve refikası, yanların
da Amiral Slr Edvard Evını olduğu halde, 
lord Halifax'rn daveti üzerine, 11112 bi-
rinciteşrin geceıi bazı Londra ııtınakları· 
nı cezmiılerdir. 9üyilk elçi, aığınalı:lann 
birinde hallı: tarafından alkışlanmııtır. 

Beynelmilel bir mihver 
gaıeteçilik cemiyeti 

Mllnih, 13 a.a. - Matbuat iı;leri ııefi B. 
Detrich'in dlveti liberine millt faşiıt sa
zetecller ıendlkası umumi kltibi B. Gug
lielnetti ile Glomale d'İtalia'nin direktö
rü B. Gayda, MUnih'e gelmi~lerdir. Ziya -
••+lertnı .. a~,...,ı, 'h .. :ını~lmil•I bir ~112.etf'
cilllı: cemiyeti teılı:ll etm~ktlr. Yeni Av • 
rupa nlzamınm prensiplerinden mülhem 
olacak olan bu cemiyet merkezi Parlı'te o
lup feshedllmlı bulunan beynelmllel p -
zetecller federasyonunun yerine kaim o • 
lacaktır. 

Maltaya karşı yapılan 
bir hava taôrruzu 

püsküriüldü 
Malta, 13 a.a. - Curnaresi sabahı, Mal

ta'da iki allrm loareti verilmiştir. Fakat 
İngiliz avcı tayyareleri, düıman tayyarel~ 
rinl, daha adaya varmadan seri püakürt
müşlerdi r. 

BirleJik Amerika Hava 
Baıkumandanı tayyare ile 

Amerika'dan Londraya geldi 
Londra, 13 a.a. - Amerika birleşik dev· 

!etleri hava müdafaası baı kumandanı ı~ 
neral Chaney, yanında kurmayından yüzba
tı Savi11e olduğu halde, dün Amerika'dan 
tayyare ile Londra'ya selmiıtir. General 
Chaney, havı hücumlarına karıı lnıiltere
nin mildafaasını ve ıivil balkın 1ztımbardı· 
manlanru müşahit sıfatiyle tetkik edecek· 
tir. 

Londrn, 13 a a. - İngiliz ha.va nezare
tinin tebliği: Bombardıman tayyarelerin
den mürekkep kuvetli lngillz filoları Al • 
manya ve alman l§gall altında bulunan 
yerlerde ruıkert hedeflere karııı hUcurnları· 
na devıım etml§lerdlr. 

Berllnde birçok hedeflere isabetler ol-
muetur. Bunlar arasında bir elektrik san. 
trah, bir gaz fabrikası ve mUhlm bir em
tia garı vardır. 

Ba§k& yerlerde endüstri hedefleri bom
bardıman edllmlftlr. Bunlar araııında He
klngen'de bir alUmlnyom fabrlkuı. Val. 
deck'te bir elektrik santralı, Esııen'de 
Krupp fabrlkllBI, Toı·gan'da bir yUkaek fı
rın, Bitterfeld'de bir madent malzeme !ab
rikuı ve Amstcrdarn'da Fokker tayyare 
fabrikası vardır. 

Cologne'dc ve Hanovre'de petrol depo
ları Hanım ve Cologne'de emtia garları, 
Dortmonde - Elruı bentleri ve müteaddit 
dUDman tayyare meydanları bombardıman 
eailmlıtli. 

Satr bombardun&D teşyare tlloları da 
MiLDi Umanların& ve Orıtncs burnunda u
SUil menzilli topların mevzilerine hUcum 
etr.ılıılerdlr. 

Sahil muhafaza kumandanhfı emrinde
ki tayyareler de cumartesi gUnU Norveç 
ıahillerl açıklarında gemi kafilesine hU· 
cum etmişlerdir. Bir dil§me.n iqe gemisi 
hasara uğramıııtır. Diler .gemilere mitral· 
ylSz ateoı açılnuotır. 

PAzo.r gecesi de sahll muhafaza tayya
relerlnden mUte:şekkll bir filo 1§gal altuı
da bulunan Frıınsada Lorlent'de elektrik 
santralına muvaffaklyetll bir hUcum yap
mıııtır. 

Bu harekAta lgtlrAk eden tayyareleri· 
mlzden hepsi Uslerine dönmllolerdlr. Dllo
manın bir ağır bombardıman tayyaresi 
ıark sahilinde bir baraj balonu kablosuna 
çnrp:ırnk denize dUıımllotUr. 

Londra'ya hücumlar 
Londra, 13 a.a. - Inglllz hava ve da

hlU emniyet nezaretlerinin tebliği: 
BugUn ISğleden u ıonra dl.lfman taY -

yareler! İngllterenln cenubu ıarklslne hU· 
cuma b13lamıılardır. Almanların kullan· 
dığı tayyare mlkda.rı çok olm1LIT11ıısa da 
öğleden sonra blriblrl ardından selen dl.lf· 
ma.n hava filoları Kent sahillerin! aşınıı:ı 

ve bunlardan bazıları Londra mmtakası -
na varnı11tır. 

Londranın ve clvarınnı muhtelif yer -
!erine bombalar atılmııtır. Ciddi hiç blr 
haaar olmamıt ve :fakat birkaç ktıt yara· 
lanmııtır. Blr mahallede bir-:~·~ , v ha.sara 
u~arnıı ve çıkan bir yangın sUratıe sön· 
dUrillmUatUr. 

Londra civarında 1k1 yerde de bazı za
yiat olduğu haber verllmlştlr. 

:Memleketin aaır mıntakalarında az ha-

mak için hava kuvetine güvenmek
tedir. Almanyanın harp hatladığı sı
rada otuz bine yakın tayyareşİ oldu
ğu söylenmektedir. Almanlar hava 
kuveti kar§ısında deniz kuvetinin 
aciz kalacağını zannetmişlerdi. Bir 
alman politikacısının söylediği gibi, 
hava kuveti, bundan böyle, zırhlıla
rı, zengin devletlerin masraflı, fa
kat faydasız oyuncakları vaziyeti
ne koymu§tU. Almanya hava kuve· 
tine istinat ederek bu harbi açtığı 
gibi, lngilterc de deniz kuve~in~ 
İnanarak bu harbi kabul etmıştı. 
Binaenaleyh mücadele Almanya'· 
nın dayandığı hava kuveti ile in: 
giltere'nin güvendiği deniz kuvetı 
arasında bir imtihan mahiyetini al-
mıştır. 

Bu imtihanın en çetini mücadele• 
nin "lngiltere harbi" denilen safha· 

B elırad, 13 a.a. - Ticaret nazırı B. ur oldutu blldlrllmektedlr. Bir dU,man 

And diln ,al la i ö-
tayyaresinin tahrip edildiği Clğrenıımııtır. 

Alman· Yugoslav 
görüşmeleri 

•ı olmuştur. Gerçi İngiltere muhare
besinde Almnnya'nın tayyareleriyle 
çarpı§an kuvet fngiltere'nin donan· 
llıası değildi. Fakat bu muharebede r 
Almanya yalnız İngiliz tayyarele
riyle çarpışmamış, deniz kuvetinin 
lngilterc'ye temin ettiği stratejik 
Vaziyet ile kıırşıla§mıştır. Eğer ln
gilterc donanmasiyle kendisini ko· 
rumamıı olsaydı, belki de tayyare
lerine rnümen Fransa'nm akıbetine 

reı, man • yugoı v t caret ı rilşmelerin! yapmakta olan alman elı:ono- Tayyarelerlmlzden biri dUşmUııse de 
mlk heyeti reisini kabul etmiı;tir. pilotu kurtulmuıtur. 

- ... ' 
tnnnız kalııcnktı. 
Şu halde lngiltere muharebesin· 

d: çarpışan kuvetler, Al~anya:n~n 
R~vendici tayyare ile lngıltere nın 
g~~endiği harp gcmisidi~. ~ğer ~-~ 
~u~ııdcle Almanya'nm umıt ettı~ı 
gıbı neticelenseydi lngiltere mag-1- , • 
up olmuş, muhnrebe nihayetlenmıt 
olacaktı. Mücadele Almanya'nm ü
"!it ettiği gibi neticelenmediği içi~
dır ki, almanlar, yeni siyasi kombı
nezonlnr yaparak ve harbin sahası-
nı genişleterek lngiltere'yi baıka 
lephelerde vurmıya çahımaktadır-
a•. 

A. Ş. ESMER 

"I 

Türk Cumhuriyeti halkçı ve 
devletçidir. Ve en kısa bir za
manda memleketi refah ve aaa
dete iriıtirmek vazifesini üzerine 
llmı~tır. Devletçilik de, Rasyonel 
Ekonomik Siyaaa demektir. Bu
nun için iae her teyden evel nüfu
sun halini, hareketini bilmeye 
ihtiyaç vardır. Dayandığı toprağı 
gereği gibi bilmeyen mimar bu
nun üzerine sağlam bir bina ku· 
ramaz. 

işte önümüzdeki 20 llktefrİn 
Pazar günü yapılacak olan Umu
mi Nüfus Sayımı Devlete yarata· 
cağı varlıklarm dayanağı olan 
nüfusu tanıtacaktır. 

O günü önemle karıılayahm. 

BAŞVEKALET 
latatiıtik Umum Müdürlüiü 

' 

Mıs1r ve Sudan 

cephelerinde 
Kahire, ıs a.a. - tncmı karargihııım 

cumartesi akpmı ncıredilen tebliği: 
Mısır: Vaziyette hiç bir tleğişiklik yok-

tur. 
Sudan: 9/10 birinci teşrin gecesi, dUt • 

man, Gamal'da bir m.otörlli lı:eşif lı:olumus 
tarafından çarpıımaya mecbur edilmiıtir. 
Düşman, 18 ölü bırakmıştır. Bizim kaybı· 
mız bir ölü bir yaralıdır. 

Dil!er cephelerde i~ara değer bir ıeY 
yoktur. 

Alman tebliği 
Berlin, 13 a.a. - Alman orduları baı • 

kumandanlığının teblili: dün, gündüz ve 
gece, alman hava kuvetlerinin Londra'ya 
ve Büyilk Brltanya adasının diğer mmta
kalanna karıı taarruzları büyük bir teıir· 
le deftm etmiıtİr. 

Londra'da, hafif alman tayyare teşek -
kUllerlnln baılrca hedefini Tayın!• aebri 

Rom&, 13 o.z.. - İtalyan orduları umu· 
mi kararıihının tebliği: 11/12 ilkte~rin 
secesi devriye gezmekte olan İtalyan tor
pidoları Malta civarında mühim İngiliz de
niz kuvetlcrine uarruz etmişlerdir. Nep
tune tipinden olması muhtemel bir düt • 
man kruvazörü batırılmıştır. Çekilen di • 
ğer düşman gemileri ciddi hnsara ufratıl· 
mıı;tır. İtalyanlar her biri 600 tonilatoluk 
iki torpido ile 1400 tonillitoluk bir dest
royer kaybetmişlerdir. Mürettebatın büyük 
bir kısmı kurtarılmıştır. Salı • .' · ~yin erken 
den dü~m3n harp gemilerini araıtırmiya 
siden italyan hava kuvetleri bunlara ıar
ka doğru giderken teı;adüf etmişler ve te· 
sirli olarak bombala.mışlardır. Harp ıe · 
milerinin ıiddetli topçu ateşine ve bir tay
yare ıemisinden yükııclcn tayyarelere ve 
fena hava prtlarına rağmen italyan hava 
kuvetleri kayde değer muvaffa.klyetler el· 
de etmişlerdir. Ağır çapta bir bomba düş
nuı.n tayynre gemisinin provasına isabet 
etınit ••birinci •ınıf bir da,maa kru•UIÖCÜ 
de l•k•l• tarafından alır buara uira -
ınııtır. lkl dütman tayyareai diişüriilmü1-
tür. Bir italyan ıayyaresi üısüne qönıne • 
mittir. 
Şimali Afrika'dı, Sidi- Barrani'den üç 

kilometre ilerlemiı olan motörlü ite.lyan 
kolları düşmanın hafif zırhlı otomobil ve 
tank kuveUerine tesadüf etmiıler ve bun
ları geri atmışlardır. 

Geceleyin, İtalyan tayyareleri Marsa -
Matruh'un tarkındo. Daba'daki tesisatı ve 
Maaten Bn.guı ıayyıfre meydanmı bombar
dıman etmişlerdir. Dilı;manın ıiddetli at~ 
~ine rağmen İtalyan tayyarelerinin hepsi 
nslerine dönmüı;tür. 

Dilı;manm Bardia ile Tobruk ve Deme 
limanları lizerine yaptıiı hava taarruzla
rmda hasar az olmuş, telefat ise hiç ol • 
me.mılltır. Tobruk barajı Uzerinde uçan İ· 
te.lyan avcı tayyareleri bir düşman filo -
suna hllcum ederek bir inciliz tayyaresini 
düşürmÜ!ilerdir. 

Şarki Afrika'da, Eritre'den ilerliyen 1-
talyan devriyeleri düşman teşekküllerini 
seri lilrmUıtUr. 

İtalyan tayyareleri, Rodelf gölilnlln car
binde Lodvar civarındaki istihklmlarla 
Vajlr tayyare meydanı tesisatını ve vapur 
kafilesine refakat eden 10000 tonluk bir 
kruv&ZarU bombalamıılardır. İtalyan tay
yareleri hep Uılerine dönmüşlerdir. 

Dllımaıı tayyareleri Gura, Neıelli, Aı -
mara \l'9 Anaaı:ı bombardıman etmişlerdir. 

Zayiat yoktur. Hasar da azdır. 

Şerburg'a 

yapılan 

hücum 
Londra, 13 a .a. - Bahriye ve Hava 

Nezaretlerinin müşterek tebliği: 
Şerburg üzerinde bir keşif uçuşu 

yapılmıştır. Burası, evelce de bildi
ri.ldiği gibi, ağır ve hafif ingiliz de
m~ kuvetleri tarafından tayyarelerle 
muşterekn şiddetle bombardıman e
dilmişti. 

Bu keşi! uçuşu esrumnda elde edi· 
len ma,funata ait bütiin tafsilatı ver
~ek mümkün değilse de Şerburg'da
kı vapur sayısının chemiyetli bir tarz 
da _azal~ığı ve çok hasar yapılmış ol
d~gu .. bıldirilebilir. Öyle anlaşılıyor 
k~, kuçilk bir iskelede bulunan tor
pıdolar hasara uğramıştır. Şarles Ji. 
manında şimdi pek az vapur bulun. 
maktadır. Napoleon havuzundaki kı
za.~ıa.r tam.ir ve tezgahları hasar gör
muştilr. Lımanda bulunan bir gemi 
de çıkarılan yangın keşif uçuşu ya
pıld_ığı sırada haia devam ediyordu. 
İç Iımanın şark sahilinde bulunan bir 
depoda yangının da devam ettiği gö
rUimUJtUr. 

Gerek Ruzvelt'in, ıerek, Vilki· 
nin aöz}erine bakacak olur• 

aak, bunların harpten çekinen bir 
takım lcimseleri avutmak için 
aöylenmit seçim nutukları oldu
ğu zannedilebilir. Filhakika bu 
sözler hukuki manadaki hakika
te aykırı değildir. Fakat Ameri
ka'nın bu harp kartıaında aldıiı 
va~İyet de göz önüne almmca, bu 
nutukların gözle rörülen ve elle 
t•"· ~an hakikatin gizli bir tekil
de ifadesi. telikki edilebilir. Yani 
Amerika harbin içindedir. Fakat 
harp ilan etmiı delildir. Mmr, 
naaıl İngilizlerin harp edebilmeli 
için toprağını terketmitae Ameri· 
ka da, icııbettiği kadar malzeme· 
sini, mühimmatını, tayyaresini, 
ailahmı İngilizlerin emrine ver· 
mektedir. Zaten harpte de bütün 
&.kerferin cephede diifmanJa çar
prpna• icabetmeıı:. Amerika d• 
m~':aai. tesanüdü içinde, cephe 
gerısı hızmetlerini üzerine alm1t
tır. İngiltere'nin istediii zaten 
budur. Ytt\i et, kemik kan deiil 

1
.k ' , 

çe ı ve kanattır. 

Amerika harbe girerse .. 

Belki Amerika'nm ilanlı bir 
harbe ginneai, fngilte~'nin 

nefin~ de değildir. Çünkü bu tak· 
dirde .~ir!~şik ~erika'nın hal'p 
aanayıı muteeaaır olacak, istihsale 
aynı tempo ile devam eclilemiye
c~k, Amerika ~~uifik'te herhangi 
~ır harekete gırıflllek mecburiye
tinde kaldıiı takdirde, lngiltereye 
yapılan yardımlar bugünkü ka • 
dar müessir olmıyacaktır. Halbu
ki, Birletik Amerika'da lngiltere
ye yardım için hummalı bir f aa· 
Jiyet vardır. Tayyare fabrikaların
da çahtma saati 24 e çıkarılmıt
tır. Oç ekip her gün mevcut ma· 
kinelerden ve tezgahlardan aza· 
mi randıİnaı\ı almaktadır. Muhte
lif memleketlerden Birletik Ame
rika'ya yapılan tayyare aipariıleri 
lngiltere'ye könderilmektedir. Bu 
meyanda Ruzvelt laveç'in 300 
bombardıman tayyaresini İngiliz
lere vermek kararını almııtır. 
Tayyare imalatı ayda 1.000 art· 
mıttır. Bunun 500 Ü her ay Büyük 
Britanya'ya ıönderilmektedir. 

Pasifik 
A merika'nm Jngiltere'ye yd-

danı ai.de bunlardan ibaret 
değildir. Birçok İngiliz adalarım 
kira 1İle alarak, buralarda üaler 
temin etmit, İngilizleri Avrupa'da 
d~h~ aerb.6!t bırakmı,\ır. İngiliz 
buyük elçıaı Lord Lothian ve A
vuatralya elçisi, her gün ameri· 
kan ihariciye nazın CordeJ Hull 
ile tema• halindedir. Paaifik'in 
müdafaaaı için Avmturalya ile 
müıtereken tedbirler alınmakta 
olduğu muhakkaktır. Zaten dün 
Ruzvelt nutkundl, Birleıik Ame
rika'n.m hudutlarını da çizmiıtir. 
Amerıkan Cümhurreisi demittir 
ki: "Garp nısıf küreainin müda· 
faasından bahsettiğimiz zaman, 
yalnız §İmali, cenubi ve merkesi 
Amerika topraklarını ve ciTu •· 
daları kastetmiyoruz. Aynı aa
ma.nda Atlaa ve Paaifik Okyano1-
larından rahatça istifade etmek 
hakkmı da kaatediyoruz. Bu, bi. 
zim ananevi aiyaaetimia olmuıhar. 
Ve gene de ananevi aiyaaetimiz· 
dir." 

Ruzvelt'in bu yepyeni izahı U. 
sak-tark'ta n bilyilk A.aya'da' ~ 

. 
Berliıı, 13 a.L - D.N.B, bildiriyor: p .. 

zar geccai lnı!Rz tayyarelerJ Mucnater fa
killteei lrlinliini bombardıman o\mlılerdi!'. 
Tayarelyer, Kmlhaç haretlnl tlfıyan hu
taneler liıtilnde uzun müddet uçmuılar • 
dır. Atılan dört infilak bombaaıadan biri 
Univeraite kliniğinin ııhat en&titüsU üze
rine düımüıtür. Klinik civarında bulunan 
evlere de ayrıca iki bomba atılmıştır. Bu 
evler ciddi haaara uiramıttır. Ay ırılı ol
duiun.dan hedefler kolay~ görülmekte idi. 
Büyük hastanelere iaıı.betler olınamııtır, 

Bu da sırf tCN.düftü.r. Herlı:eı 11ğıruıklar
da bulunduiundan yaralı yoktur. Hasta -
neler civarında hiç bir uker! hedef yom. 
tur. 

ni nizam peıinde olan J aponya'ya 
ve üçlü pakta bir cevaptır. 

Tokyo'daki tören 

i tte bundan dolayıdır ki, dün 
. Tokyo' da 200 bin kitinin it

tirakiyle üçlü pakt bayramı kut· 
lanmııtır. Bu tören Ruzvelt'in &Öz
lerine mukabil bir çevap oba ge· 
rektir. Yokıa niçin halka "dahilde 
milli hareketi, hariçte üçler pak
tmı ve yeni nizamın kurulmaıını 
bütün ku•etimizle müdafaa el· 
meii teahhüt ederiz I" diye yemİQ 
ettirilmiıtir? Matauoka, alman ve 
italyan aefirlerinin huzurunda ya. 
pllan bu tezahüre niçin lüzum 
aörmii§tür? Almanya ve ltalya
nm içine yokıa bir ıüphe mi gir
miıtir? 

Şu muhakkaktır ki, Amerika 
Paaifik'i öyle kendi halinde 
bıraknuyacaktır. Oradllki menfa. 
atleri genittir. Zaten Pasifik'le 
Atlantik'i m1'1ıafazaya kuar ver: 
mit olması, yeni nizama rok ku
velli bir cevap tetkil ed~cektir. 
Bu, Amerika'da efkarın hemen 
bir haftuda nasıl tekamül ettiği. 
ni gösterir. Çünkü, daha bir haf· 
ta evci, Amerika V'\ln • .ı Pasifik'iD 
müdafaumı eline almı§tt. Şimdi 
Ruzvelt'in ağzmdan Atlantik'i de 
müdafaa edeçeğini öğreniyoruz. 
Hudut ıeniılemiştir. 

IHilaka yakın bir JeY 
A mer~ka'nm lngiltere'ye yapa. 

cagı yardım bunlardan iba
ret deiildir. Johnaon bitaraflık 
kanununun İngiltere lehine tadi
li. için de bir teıebbüs vardır. Ha. 

• d~eyi. izah ed~lim: büyük harpte 
Bırleıık Amerıka lngiltere'ye ge
niı mikyaata kredi açmıı, ve ona 
·harp malzemesi vermiıti. lngilte· 
re, harpten sonra borçla· 
!'_'Dl ~amamiyl!. ödiyemedi. Bunun 
uzenne senator Johnson bir k 
n.un teklif etti. Bu kanunla muh:: 
rıplere ancak peıin para ile h 

ı . arp 
ma zemesı satılacağı karar altı-
na al~ıyo~du •• Halbuki, Bir!e§ik 
A~erıka fım~ı, bu kanunu Büyük 
Bntanya lehıne tadil yoluna gir· 
mekle ona yeniden kred" ak t K . • ı açac • 
ır. e~dısınin imkanları dahilin-
~e ln:rılt~re'nin arzularını, ıinıdi. 
lık .hıç bır para İstemeden yerine 
retır~ek ve hesap bilahare görü
lecektır. Amerika'nm bütün men
balarmı İngiltere lehine seferber 
etm~ai eittif ak kadar ileri bir 'ey 
deiıl midirl Onun için Ruzvelt'in 
sözlerini "yafaaın demokrasi!" di
ye bitirmesinin hususi bir manası 
Yardır. 

Mümtaz Faik FENiK 
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( RADYO SOHBETLER: 

Sadece tansiyon fazlahğı 
Tansiyon hastalığı modası haylı

ca azaldıysa da damarlarının için
deki tazyiki merak edenler gene 
bulunur. Bilhaaaa kırkına, ellisine 
vannıı bayanlar arasında, belli 
batlı hiç bir rahatsızlık duymadık
lan halde ,daha tazelik zamanla • 
rındaki modayı hatırlıyarak damar· 
larmm taruiyonunu ölçtürmeye gi
den ve tansiyon fazla çıkmca bun· 
dan dolayı meraklananlar vardır. 
Bazılarında da, ba~ka her hangi bir 
hastalıktan dolayı muayene edilir • 
ken tansiyon fazlalığını hekim bu
lur. 

ıürülebilir, tanıiyon dütüren ilaçlar 
bu türlü fazlalık üzerine pek çabuk 
tesic ederler. Fakat bu fazlalığı 
düşürmek iyi olur mu, olmaz mı bi
linmez. Çünkü tansiyon düştükten 
aonra - bir yeri su basıp da tekrar 
~ekildikten ıonra olduğu gibi - in· 
sana bir hüzün çöker, adaleler çalı· 
~amaz, fikir işliyemez bir hale ıe· 
lirler. 

Nüfuaumum arbf miktarmı 
bilmek, Yurdumuzun inun ener
jisi bakımmclan ne Taziyette ol· 
dutunu ıbilmek demektir. lnean 
enerjiai ise, dünyada mevcut 
enerjilerin en büy'üfü ve en yük. 
aeğidir. Çünkü bütün enerjileri 
yaratan odur. 

Türkiyenin insan enerjisi ye
kununu bize nüfus ıayımı anla
tacaktır. 

Y ~şamak, ölmeği 
bilmekle mümkündür 

TURKlYK 

(Radyo Difüzyon 
TÜRKİYE 

Radyosu 
- Dalga Uzunluğu -

1648 m. 182 Kcı./12'0 Kw. 

G. A. 
Bir timendüfer istasyonunda memur, 18 

yaşında genç bir okuyucumuzdan peJı: uzun 
bir mektup aldım. Benden Uç nokta hak

BAŞVEKALET 
latatiatik Umum Müdürlüfü 

• ........................................................ 

Cinde Japonlar1n 
büyük taarruzu 

Tevfik Fikret: 
"Vatan için ölmek de var, 
Fakat borcun Y&1amaktır ... 

demııu. Y&1amaktan ne anlamııtı 
baT 

aca-

Damarlarınm içinde akan kanın 
tazyik derecesini aradn sırada ölç
türmek iyi bir feydir. Fakat tanai
yon fazlalığı yalnız olup da insnn 
bir rahatsızlık hissetmeyince bu 
fazh>lı~a elıerniv"t vcnl"'"J. f .. .,11'1 o
lur. Damarlardaki tansiyon 12 ola
cağı yerde 20 ye, 24 e, hatta 28 e 
çıkar da insan bununla hot geçine
bilir. Damarlardaki tanaiycn niza
mını verenler de hormonlardır. Bu 
işe k11n§nn h::>rmonlar fazla olunca 
tansiyon da )Ükıek olur, bununla 
beraber vücudun muvazenesine ha
lel gelmiyebilir. 

kında "mufassal" malümat istiyor. A) vü • Tokyo, 13 a.a. - Domel ajanıının, 
cut ıuzelliği, B) fikir ıüzelliii, C) bir de merkezi Çlnden blldlrdlfine göre, bu aa. 
yüz ıUzelliği. Galiba. bunları bulduktan bah Talhu gölUnUn garbında 300 kllomet
sonra, ıist tarafını kendisi bulabileceğin • relik bir cephe Uzerinde, 20 Çin fırkuına 
den - meşhur hikiyede olduğu ıibi • üç ta· karıı yeni ve umumi bir taarruz bqlamıı
ne de "cariye" istemiye lilzum görmemit tır. 

Demin ziyaretime. biri ııeldl. Vaktiyle 
ötretmenllk etmlı. Gençlikten ıtkA.yet et
ti: "Gençlik yqamak istiyor.. dedi. Onun 
kasdettıtl yqamak, refah içinde, eğlence 
içinde ömUr sUrmektl. Gençlikte vatan 
kaygısı, vatan için blrleıme, çatııma, dl -
ditme kaydı yoktu. Bana yabancı Ulkeler
den misaller getirdi . .Anladım ki yanıtın 
birisidir; içini dökmek için bana gelmlı
tlr. 

Tevfik Flkretln de Y&1amaktan kudı 
bu muydu T Zannetmiyorum. O vakltkl 
ıartıara göre o, hllr olarak yqıunatı dU -
ıünüyordu. Fakat bu hllrlyet, o vakit 
mUccrret bir hUrlyt'ttl. H!lr ve müstakil, 
bir UlkUde blrlcımlı bir millet var mıydı 
ki onun hUriyetl mevzuu bahta olabllıln' 

Ancak ıazetede yazanlar, bir bakımdan, Çinliler bir ıehri geri aldılar 
toptan satan ncirlere benzerler. Bildikleri Çunking, 13 a.a. - Royter: Çinli-
şeyleri herkese birden ıatarlar, peraken- ler, Şanghayla Hankov arasında tah
de satıp vakitleri kalmaz. Onun için ıenç minen yarı yolda ve Yangtse nehri ü
okuyucumuza, ıösterdiii teveccühten do- zerinde askeri ehemiyeti olan matang 
layı tetekkürle beraber ayrıca mektup ya- şehrini altı gün süren bir harpten son
zamadığımdan dolayı kendisinden özür ra ~eri aldıklarını bildiriyorlar. 
dilerim. - G. A. Cinlilere göre, bu muvaffakiyet 

O vakit TUrklye'de mevı·utıyet 111\n e
dllnılştl; meşrutiyet tam lstlklAllt bir va
tan temin edememlıtı. Yurdumuz yarı IÖ
mUrge idi. Mf'mleket bS§tan bqa ayırıcı 
uruıurlarla dolu idi. Her etnik artık ya tam 
lıtıklll istiyordu, yahut kendi ırklarından 
olan komıu devletlere iltihak. 

Hem de bu fazlalık bazılarına 
gençlikte gelir. n~·ız ya§ında, ırı 

yarı, giiçlü ve kı• .. ,..tJi gençlerin da
marlarmdaki ta--···-.,un normal de 
receden yüksek c.' • gu vardır. Bu
nunla beraber c _ atlam hiç bir 
rahatsızlık_ duym_ z . Daha ilerlemi§ 
bir yaşta, kırlunao:ın sonra bile gel
diği vn.kit tansiyon fazlalığmın mut· 
laka bir rahatsızlık vermesi, tehli· 
keli olması aart el ğildir. Kimisinde 
birdenbire yükselir, kimisinde ya • 
vat yavaf. Sonra da yıllarca hiç bir 
rahatsızlık vermc'(fen öylece devam 
eder. Bet, altı sene bir rahatıszhk 
vermeden devam ettikten aonra ar
tık bunu merak etmiye biç lüzum 
kalmaz. Hülaaa, tansiyon fazlalığı 
yalnız baıına kaldı'.-.ça meraklan -
nuya değmez ••. 

Bazılarına, tansiyon fazlalığın· 
dan baıka, sabahlan bat ağnar gel· 
diği olur. Geceleri ark ark idrara 
kalkarlar. Arada sıra uykuda ada
lelere kulunç ağrrları girer. Bunlar 
da damarların aebep oldukları ra· 
hataızlı~lardır, kendilerinden bir 
zarar gelmez, fakat bu rahatsızlık
lar tansiyon fazlalığının uzuvJann 
birinde, kalpte yahut böbreklerde 
bir n=zmet yapacağına alamet olur
lar. Bu küçtik rahatsızlıklardan do· 
layı da mernklar.m•yr.rak memnun 
olmak daha doğru oJur. Çünkü son· 
radan gelebilecek daha büyük za· 
rarlarm önü alınabilir. 

Tansiyon fazlahğrndan baıka ark 

Hf nt müslümanıar,nın 

İngillere'ye müıahareli 
Londra, 13 a.a. ,_ Royter: Madr11 rad

yosunun bildirdiğine göre, Hind müslü -
manla.rı kongresi kabul ettiği bir kararda, 
faşist ve naziliğin vahti ve vicdansız ku
vetlerine kareı tek batına koyduğu mu • 
kavemette Büyük Britanya'ya bütün kal
biyle yardım etmek ve iıbirliiinde bulun
mayı teklif etmektedir. 

Hint müsliimanları blrliii, harp yardım
larını ve gayretlerini diğer hiıkümetlerle 

elbirllgl yaparak arttırmıya kendi hasını 
davet eylemiştir. 

A mıpa' da mahsul 
Cenevre, 13 ı.L - İsviçre alraat ensti

tüsünce yapılan ve Cenevre ıazetesi tara
fından neıredilen bir tetkike ıöre, Avru
pa'da hasat ıeçen ıeneye niıbetle yüzde 
40 noksandır. 1931 denberi en düşük mah
sul bu seneninkidir. Macaristan, Bulıa • 
riıtan, Romanya ve Yugoslavya'da mah -
sul ancak bu memleketler ihtiyacını kar
şılıyabilecektir. 

Kıbriı'te vaziyet 
Kıbriı, 13 a.a. - Kıbriste tahrikit 

olduğuna ve tahribat yapıldığına dair 
İtalyan kaynaklarından çıkarılan ha
berler resmen tekıip olunmaktadır. 

aık yÜrek çarpıntısı gelir, çarpmtı 1111111111111 Bugün 111111111111, 
lıiuedilmeden nabız sayıldığı vakit - -
devamlı surette hızı. vurur, bir de ~ ULUS Sinemasında § 
bat dönmesi ve arada sırada hafif : 

2 
Filim birden : 

baygınlık olursa bunlar kalbin yo- - -
rulduğunu haber verirler. Bununla : 14.30 - 17,30 da 5 
beraber gene telat ettirecek feyler : • .. .. : 
değildir, kalbin bu kadar yorgun· : Mil YONERLER REYUSU = 
lufuna çabuk çare bulunur. Hele : : 
bu alimetler hayatm aonbaharma : Alice F aye • 5 
eritmit bayanlarda belirirse, ha•a· : 16 - 19 da : 

~ - -
tm kıt mevıiminde damarlar aert- - ' ' M YUM KLA I -
leıse bile, tehlikenin en hafif dere- E INJIKA RU R E 
cesini geçireceklerinden dolayı ken- : Gece 21 de 5 
dilerini tebrik edebilirler. 5 MİLYONERLER REVOSO :i 
7e!~~;i;~: :::ı:i:~:~::1ı:aki~7~: '111111111111111111111111111111111111, 

O ne, sözlerinden §Üphe mi ediyor, ıuale mi çe
kiyor? Bu ne kilatahlık böyle 1 Asabiyetle cevap ver
di: 

- Biraz evet hareket etti. 

- Yemek yedin mi annecifim? Bir teY hazırlı· 
yayım mı? 

- Teıekkilr ederim, oğlum. Canım istemiyor. 
Çok yorgunum. Derhat yatacağım. Belki; uyursam 
biraz açılırım. 

Yangtae nehri üzerinde iapon nakli
yatının durmasını intaç edecektir. 

['nıwı'lfe.re'n:n Madrı"d Bu"yu"k Elrı"sı" .. Balkan harbi bu ikincilerin emellerini 
~ 1 ,.gerçeklcıtırdl. BUyUk harp, mandalı dev-

letler yarl\ttı. As daha tUrk mllletl ana 
vatanını da. hl118lyatını da, hllrlyetlnl de 
kaybediyordu. Millet harekete geldi; de· 
Jıasını buldu. Ana yurdunu kurtardı. tıte 
şimdi bir nılllet haline geldik. Şimdi hUr 

Sir Samuel Hoare 

CebefüHanka geldi 
Cebelüttarık, U a.a. - Reuter: tnıitte- bir vatanımız var. Şimdi Y&1amanın bir 

ml\nuı oldutunu anlıyoruz. 
re'nin Msdrld büyiık elçiıi Sir Samuel Ho
are, dün ıkıam buraya ıelmiştir. Cebe!Ut· 
tarık valisi sir Clive Liddell, Sir Samuel'i 
hudutta karşılamıljtır. Sir Clive, büyük el
çinin Uç günlük ziyareti için müteaddit 
monden toplantıları ihtiva eden bir pro
gram hazırlamıttır. Algeıiraa İspanyol aa
keri valisi general Munoz Grande, Sir Sa
muel Hoare ile, pazartesi günü Cebelütta· 
rık vallllli konaiında verilecek bir ISile 
yemeilnde buluıacaktır. 

Fakat bu tUrlU yqanıak, y&fıyabllmek 
için bir takım ıartıarın yerlerine getlrll
meal lAzım. Bu ıartıarın bqıında yqamak 
için ölmett bilmek vardır. Yqamak, bir 
ot gibi tenebbUt etmek değildir; bir hay· 
van gibi hayat geçirmek de değildir. Böy
le yqadıktan sonra hayatın ne kıymeti 
vardır T O vakit tarihin m4.ııaaı kalır mı T 
Ziya Gökalp, mllletten bahsederken: 

" Sen öl ki o yquın,, 

demlıtt. .Mllletln yqamaaı için ferdin öl-

l'K' ö'('öl ... ö,i'i• .. ffA0B"E°R'lf •R• ~:ıe~erb~:~.:ı~:~~· :~mb~~!~m. 
Benim gençllttmde "ya lstlklAl, ya ö

"" "" """ """""""'"' 1Um,. feryatları, aaltanat 14areatnin kor
Münih, 13 a.a. - (Stefani) italyan 11 • ku.undan, gUr olarak çıkmazdı. Fakat bu 

ıanı, üniversitede tedriı edildiii gibi he- l•Ukl&llJl ne oldufnu iyice bllmez, yalnız 
men hemr.n bütün alman ona mekteple - ııavbmıaıa eeaerdik. .Meıruttyette de 
rinde de öğretilmektedir. Şimdiki halde böyle feryatlar ettlk. lhpel fQduıa oldu. 
italyan lisanının öğrenilmesi ihtiyari ol- diyemem: çUnkU bustınktı tattldallmt91D 
masına rağmen bu lisanın kurelarına de • ilk terbiyesini o feryatlardan aldık. 
vam eden talebenin adedi çoktur. YeryUzUnde bugUn cörmekte oldutu-

Vaşinıton, 13 a.a. - (Stefani) Amerl • mua heyecanlı hı\dlseler JçJnde kendimiz 
kanm ketfi cı,14yısble yapılan merasim tç'tn, keıadl vatanımıa ye l.tlkllllmlz tçtn 
münasebetiyle, Ruzvelt, diplomalarau al- endlfellyta. Bu endite içinde Y&1amanın 
mıt olan altı yüz amerikan ve İtalyan ta- ınAnaaı nedir? B:alr mllletlertn hallDI gö. 
lebeslne bir mesaj göndererek Kriıtof Ko- rUyorua. Bu hale dllfmekteıuıe ölmek evlA 
lomb'un wahımda insaniyetin kendine min- defll mldlrT Gerçek lsUklAlln, gerçek hll· 
11ettar olduğu büyük adamı acllmlanuıtrr. riyettn tadım tattıktan sonra, -u lcQbet-

Belgrad, 13 a.a. - Belgrad'daki macar menin aehrlae da7anablltr ml)'l•f 
ıefirl, dün Belgrad belediye mecllıi relıi Bu ıattkiAli, bu hUrtyeU korumak için 
B. Tomic'i ziyaret etmietir. iki yol var: blrt her ne oluna olsun, 61-

Belgrad, 13 a.a. - Şimali Sırbistan bl· mete karar vermek; öteki busünkU harp
ıiklet müsabakaaının ilk merhalesini D•· lertıı ötrettıtt Ulm •• teknltt elde etmek. 
vidoviç, ikinci merhalesini de Rolmpetz Bis tUrkler, binlerce 71llık bir tarthla 
kazanmıtlaıdır. orwu üzerinde dövWe dövüle, tavlana tav-

M adrid, 13 ı.a. - Dün bUtün İspanya. lana teıekkUl etmiı bir mllletlz. Çok acı 
Amerika'nm Kolomp tarafından kctfedil· sUnler görmllf. fakat dllferken kalkınmıı, 
mesinin yıldönümünü tcsit etmittir. OlUrken dirtlmlıia. Namık Kemal, ken-

Marsilya, 13 a.a. - Havas bildiriyor: dinden bahsederken: "Cihanın bin bellaın
Ecnebt babadan doimuı memurlar hak • dan bana pervl mı kalmııtırT., der. Bla, 
kında 17 temmuz Ye 14 temmuz ve 14 a • bunu mllletlmla için aöyllyeblllrfs. Hiç 
iuatoa 1940 tarihlerinde çH:an karama • bir te7deD korkmamak için, 61Umden 
meler mucibince Manıllya'da 453 memur• korkmamak l&aımdır. "Ölmek var, dön
la 25 yardımcı memur müıtafi lddedil • mek yok., bizim aözUmUzdUr. 
mıtlerdır. TUrk mllletl, kahramanlar milletidir. 

Tarihinin her mayfaaı bu aözUn ıahldidlr. 

Kahraman, öllimU söaUne alan demektir. 
Ölmete karar vermek, yurdu, bUtUn hU

riyet ve latiklAllyle Y&1atmak içindir. Bu, 
kAfl midir T İlmin ve teknltln yardımını 
da temin etmek llzımdır. Franaızlar, kah
ramanlıkta, almanlardan elbette geri de. 
fildi; fakat tran.aızların iki bUyUk noksa
nı vardı: bıuılretalzllk, teknikte eksiklik. 
Blzdede bu noluıanlar var mı T Bıuılretalz
llfln olmadıtına, bununla beraber tek
nikte ekılklltt tamamlamanın yolunu bul
mak lAzım geldltlne inanıyorum. 

PUımana dUımanın sllAhlyle kar,11 koy
mak IAzımdır. Bu sllA.h az olabilir, ama 
kahramanlık onu telAfl eder. Bir erin, on 
ere karşı koydutu yalan değildir. Çokluk 
azlığı boğar, bUyllk balık kUçUk balığı yu
tar. Ne zararı var! Biz boğulmamak, yu
tulmamak için ölmeğe azmedelim de öle
lim: hiç olmazsa ıereflmlz baki kalır. Şe
refsiz Y&1amadansa ölmek bin kere hayır
lıdır. 

Yurdumuz, milletimiz 'kendini her te
cavüze karıı müdafaa edecek kadar genlı 
ve kuvellldlr. Atalarımızdan kalan bu top
raldar içinde naalblmlz onların yanında 

gömlllmek ı-.e, buna hazırlanalım. Bunu 
yaptığımız sün yqamanın sırrını da elde 
etmıı oluruz. Tabiatta, aynı cinsten mah
lukların. blrlblrlerlnl ifna etmete çalıı
dıklarını ııUrmUyoruz. Tek tek hayvanlar 
döğllfllrlcr, biri birlerini öld!lrUrler; fakat 
aynı cinsten hayvanların blrlblrlerlnl suru 
aUrU öldtlrdUklerlnl bilmiyoruz. Bu vah • 
ıet, ya din, ya ideoloji, ya menfaat sev
kiyle blrlblrlerlnl mahvetmete çalııaa in
sanlara mahsus ıılbl bir ıeydlr. Fakat ger
çek olan budur; hayat peılnde kotmanın 
nıllletlere lndlrdll1 darbeler a&ırdır. 

lıı.aanlık birdir; lıuıanlık ıöyledir; in· 
a&Dlık böyledir. BUtUn filozoflar insanla • 
rın bu birliğini gerçekteıttrmek için yaz
dılar ve IÖyledller; fakat görüyoruz bu 
felıef halclkat detlldlr. 

''YUkııel ki bunun da tevki vardır; 
lnaanlıtın ayn zevki vardır T" 

demek güzeldir. 
"YUkııetmell, dokunmalı alnın aemalara, 
Doymaz beter dediklert kut ltılAlara., 

demek tatlıdır; fakat bu yUluıekllk de nl • 
hayet mllll ft'refle, mUııtakll vatan içinde 
yqamak için olmalıdır. 

"Vatan için ölmek de var,, defli, "öl
mek var''; "boreun y&f&Dl&k., detil; Y&1a
mak için ölmett bilmektir. 

BUtUn hakikatler ancak bu noktada 
tcıpluu.yor. "Sen öl ki o yqaııın., en dot
ru 116adUr. Klllet M:rıe möylemelldlr; mil· 
ll UlkU böyle olmalıdır. Bunun b&1ka tUr· 
lU.U yoktur. Ferdi hazlarını mllll zevkle
rin Uatilnde tutanlar için hayat bir cife
dlr. Onu y11amaktanaa ölmek daha hayır
lıdır. Zaten ferdin ömrü yoktur; ÖmUr 
mllletlndir. FerUer, genç, orta Y8flı veya 
ihtiyar, vakitleri gelince, etlence içinde 
bile ölUrl•; 7ap7aa mlllettır. t.....wı ba
lı-. Dlb&yet kırk, kırk bet yıllık bir ö
mUrdUr; fakat milletin hafızası, ezelden 
ebede doğru uzanan bir tarihtir. Türk, 
yalıus keadi için detti, baflıta milletler ı -
çln de tarihler yaratmııtır. Bu da onun en 
bUytlk eerefldir; fakat artık bqkalarının 
tarihini defll, kendi tarihini y&fatmak, 
kendi milli ıereflyle var olmak kararın -
dadır. 

"Gençler! bUtUn Ummldl vatan ılmdl afz. 
dedir,. 

J"akat "her ıey alsln, her ,eret sizin., 
dettldlr. Her ıey, her ıeref milletindir 
Gençler onun utrunda ölmek için yqıya -
caktır. Böyle Y&farlaraa o vakit vatan U
mttaia ve mlllet 19refıls kalmu. 

Kbmı Nami DURU 

31.7 m. 9465 Kes./ 20 Kw. T. A. p, 
19.47 m. 15195 Kes./ 20 Kw. T. A. Q. 

PAZARTESİ: 14.10.1040 
8.00 Prcram ve memleket saat ayarL 
8.30 Mlizik: hafif program (Pl,). 
8.15 Ajans haberleri. 
8.30 Müzik progrıı.mının devamı (Pl.). 
8.50/ 9.00 Ev kadını • yemek listesi. 

12.30 Program ve memleket saat ayarı 
12.33 Müzik. 1. Rahmi bey - beyatiarabal 
prkı: (Bana seyranı cemalindir emel). 2 • 
.... - beyatiaraban türkli: (ı;imıir pınar)• 

3. Ahmet Rasim - hicaz ıarkı: (Can hastı) 
4 .....• hicaz türkü: (San kurdele). 
12.50 Ajanı haberleri. 
13.05 Müzik: 1. Yesari Asım • hüzzam pJ"t 

Jn: (Gene kalbim taıar ağlar). 2. Faiz K .. 
pancı · - hlizzam prkı: (Biıklüm biiklüı9 
sırma saçın Emine). 3. Sadetin Kaynak • 
nihavent tarkı: (Gel ıöklere yükselelim). 
4. Nihavent prkı: (Gel güzelim Camlıc., 
ya). 
13.20/ 14.00 Müzik: ka.nırk program (Pl.). 
18.00 Program ve memleket saat ayan. 
18.03 Müzik: radyo caz orkestrası (İbra
him Özgür idaresinde). 
18.40 Müzik: fasıl heyeti. 
19.15 Müzik: Oriıan Avtar tarafmdan b.., 
doneon ıolo. 
19.30 Memleket ıaat ayarı ve ajans habu
leri. 
19.45 Müzik: radyo ince uz heyeti. 
2'0.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik: Çigan havalan (Pl.). 
21.00 Mlizik: dinleyici istekleri. 
21.30 Konuıma. 

• 

21.45 Müzik: radyo orlı:eıtraaı (lef: Dr. 
E. Praetorius). 1. G. Fr. Hande!: Concerto 
Grouo, fa majör. 2. A. Borodin: ikinci 
senfoni, si minör. 
22.30 Memleket saat ayan, ajana habederiı 
ziraat esham • tahvlllt, kambiyo • nukut 
bonıası (fiyat). 
22.45 Müzik: cazbant (Pl.). 
23.25/ 23.30 Yarınki program ve kapanı1o 

Romanya' dan Tiryeste'ye 
otomobil yolu 

.Mllano, 13 a.a. - D.N.B. muhablrtae 
göre, Trteııte'de çıkan Piccolo gazeten 
Belgrat'tan aldıtı bir haberi vermektedfrı 
Yugoıı\avyadan geçerek Romanyayı Trle .. 
te'ye baflıyacak olan otomobil yolunun 
lntıuıı proJeııl tatbik edilmek Uzeredlr. Bu 
yolun Romanyaya ait kııımı hakkında 

bir anlaşma akdedilmlettr. Şimdi de aIA. 
kalı yugoalav makamları ile mUzakerel• 
yapılmaktaıdr 

ULUS 
Sineması 

Birçok yeniliklerle 1940 • 
1941 ainema mevsimine 

ÖnUmüzdeki perıembe matine
lerden itibaren l<apılarını 

HABiL KABiL 
Baı Rollerde ı 

Clark Cable - Marion Daves 
gibi erifilmez iki büyük artistin 
pheseriyle açacaktır. .,I __________ ,, 

rup dialenmeden çalıııyor ve onun bir tebeHümilnü 
görebilmek için çırpınıyordu. Maria, gülümacdiği, 
1>na bir çift tatlı söz söylediği zaman saadetinden 

Jdeta kanatlanıyordu. Beri yandan kont KöröJi, 
sevgili Maria'sından bir türlü ayrılamıyor, günde 

l ir iki aaatcik olsun yüzünü görebilmek için bafta-
1;,ar.;a itini gücünü bırakıp, Budapeıte'de otel kö10-
1er~nde sürtüyordu. Bu yüzden babasiyle de aruı 
"çılmııtı Fakat, Maria'nın yüzünü görmek, ıeaini 

duymak, kıvrak kahkahalarının tatlı nağmelerini - Babam, benim için hiç bir şey söylemedi mi? 

Gizella, tuvalet aynasının önünclc oturmuı, saç
larını çözilyordu. Oğlunun bir şeyler 'i>Ylediğini 

duydu. Fakat, ne dediğini anlıyamadı. Vili sualini 

tekrar etti : 

)'&irkçeye ,ea.ıiren : /'~. L.Arı'R '1 <-!iC.VMKunli.r' Ycızcın : MlHALY FOLDI _ 127 _din.emek, kontu en büyük fedakarlıklara bile katlan-

lın duman perdesi V1rtıldı. Durgunluğundan eser moı'u hlll eak1 .. ldyJe le'Vi d 0 la "'- ı...... dırıyordu. Öbür taraftan genç ve yakıııklı diplomat, 

- Babam, benim için bir ıey söylemedi mi? 

Gizella, batını salladı: 

- Evet, evet. Derslerine çalışsın, kardeıterlni 
sevsin ve onlarla iyi geçinsin, dedi. 

- Hepsi bu kadar mı? 
- Evet. 

- Allah rahatlık versin anneciğim. 

- Sana da oğlum. 

Oğlunun arkasından bir milddet baktı. Babasının 
ona nasıl bir haber göndermesini bekliyordu? A· 
dam, Rusya'ya, harbe gidiyordu. Oğlu, burada yal
nız kendine bir haber bekliyordu. Huıusi bir haber 

alamadığı için yilzünde teessUr belirmitti. Şimdi i
çerde eoyunuyor ve babasının neden onu ihmal et· 
tiğini düıüntiyordur. Oğlum, .evgili yavrum, merak 
etme ihmal edilen yalnız sen değilsin. Baban, gider
ken beni bile ihmal etti. Halbuki ; bir zamanlar bana 
çılgınca ltıktı. Fakat, artık sevmiyor. 

Bu mümkün müdür? 
Maalesef, bu artık fiiphe götürmez bir hakikat· 

tir. Bu adam, buradan sıvıımak için ilk çıkan fır

utı bir rti.met bildi. Eski Vilmoı ile bugünkü Vil· 
moı arasında ne bUytlk farklar vardı 1 Yüzündeki 

lleder bulutlan birdenbire dalıldı. Gözlerindeki ka-

r -s yor u. nun .... , ....,.. .B 1 • i d . bi M . ' f d d 
kalmadı. Birdenbire neıelendi. Canlandı. Mesut bir kaldığı her an ilk gilnleriıı heyecanını duyuyordu. .~ aJOV ç e perv~ gı . arıa nın etra ın a ö-
insan edaaiyle kalkıp gitti. Adeta kaçtı. Bugüne ka Fakat, Vilmof, eoğumuıtu. Eğer bu hakikaten böyle n~yor~u. Bu gencın, kı~ ~ır caman zarfında parlak 
dar onun yeis ve kederinin sebebini, bir çok hülya- idiyae cidden feciydi 1 O takdirde hiç bir tefin mi· bır ia~ık.bal yapa~ğını soylıy~n ve ~na k~zlarını ver· 
larının tahakkuk etmemi• olmasında arıyordu. Hal- nası kalmamııtı Çilınldl. bet' .., fL:-· · k .. • mek ıstıyen zengın ve mevkı sahıbi kımaeler pek 

ır • , .-Y• a.ı.ının •t ı uze k A B 1 . . ,. .. 1 • M • 'd ı..4 k 
buld; itin iç yüzil timdi anlaııldı. Bu aade, bu aa- rine kurulmuıtu. Bu yuva. bu çocuklar, hep qkla- ço tu. ma, a aJovı~ ın goz erı arıa an .-1 a 
kin hayattan bıkmııtı. Kalbindeki qk sönmüıtU. Bu rının mahsulüydü. Vilmof, ondan niçin bıkmıttı? ki.mseyi gör~iyordu. Ah b~u .. erkekler •.• Kendilerini 
tarzdaki hareketine baıka bir mini vedlemezdi. Se· Eeki gilzelliiini ve cuibeıinl kayıp mı etmitti? Ha- bütün ruhlarıyle .even, .UtlUl varlıklarını onl~a 
ve.n bir erkeğin, sevdiii kadından gülerek, eğlener yır, bu dolru değildi. Bqka erkelder, hAll onu gör- veren kadınların kı~t~erıni takdir edemiyorlardı
aynlmasına imkin var mıydı? Erkek ne kadar metin dükleri yerde bqlarını çevirip bakıyorlardı. Direk- Onlarla bir oyuncak gıbı oynıyan, gururlarını ayak
ve kuvetli irade sahibi olursa olsun, hiç olmazsa bi· törfln otlu Jf arol durmadan onun zekbından, cU . lan altında çitniyen, kendileriyle öpilJürken hayal· 
raz teessür duymaz mıydı? Birdenbire nasıl da zellllinden, uraf~tinden bahtediyor, yana yakıla lerinde bq1:r erke~leri canlandıran fettan, aıifte 
gençleşti? Belindeki kılıcı, bir mektepli çocuk tı· lcansından tiklyette bulunuyor w derin derin içini ruhl~ kadın ı? eııri oluyorlardı. . • 
marıklığiyle takırdatmalar, topuklarını biribirine çekiyordu. Karol'ün, ona karıı alf duydufu muhak· Dilnyaya zatım olarak mı gelmelıydı? 
çarpıp selam vermeler, ıapkasının kenarına •çiçek kaktı. Fakat, o, Vilmot'dan pyrl hiç bir erkeli ıe- Allabım, allahım, benim halim ne olacak? 
takmalar, genç subaylarla .kahkahalarla gülil1ilp, dik, vilmeie llyik bulmuyordu. o halde Vllmot neden Vill, uzun gecelik entarisiyle ve elinde fallldanlı 
kalın bir sesle bağıta batıra konuımalar. Bütiln bun· onu befenmiyordu? tıte bu, halledilmeelne fmkln odaya girdi. Gizella kollarının il.zerine kapanmıı hıç. 
tar, onun ayrılırken tamamiyle mesut bir insan ola· olmıyan bir muamma idi. evllnıeden HVJDekl ••• Bu kırarak ağlıyordu. 
rak gittiğinin en bariz delilleri değildir de nedir? ne acı bir feydll - A?neciğim ne yapıyorsun? Neye iizillüyoraunl 

- Hıç, otlum. 
Yalnız bir defa, o da tam tren kalkacafı uman iç Bu vaziyet kartııında ne yapmalıydı? Derdini 
ten gelen bir heyecan gösterdi. Fakat, bu heyecand. kime anlatmalıydı? Maria'ya mı? •.• Marial ... Nuıl - Ağlıyorsun. Sesini lıittik. Edit de uyandı. 
bir sevgiliye duyulan hislerden eser yoktu. Daha zi ı>luyordu da ondan hiç bir erkek bıkmıyordu?- O· - Artık ağlamıyorum, yavrum. Haydi, güzel gil-
yade acımak &ibi bir ıeydi bu. İnsan, arkasında b• nu, terkedip &iden bir kimse bulunmuyordu 1 Bunun zel uyuyunuz. 
rakıp gittiii bir kız kardeJinc ve yahut iyi bir dot· ıım nedir? Erkekleri bu derece teshir edici kudre- Vili, elindeki pmdanı masanın üzerine bırakb 
tuna kartı da bunu duyardı .•• Ne yuıkl Ne facia! tinin elbet bir ıım olmalıydı? BurUn bile, Uç er· Annesinin dizlerinin dibine oturdu. Uzun, uzun yü· 

Copun bir aık bu hale gelıin 1.. insanın havaıluı kelf tetlrl altında bulunduruyordu. Zavallı doktor, riDe baktı. Teselli etmeğe çalııtı: 
dunıyor_ Bu ..-ıl oluY.ordu bayle? .. Xend.iai VU- Gabor, abahtu üpım kadar bir •kfne Pbl •u- _ Sonıı ""1'-
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Dünkü futbol maçları 

'' Ankaragücü ,, Harbiyeyi 
4 • O, Demirspor 

Maskesporu 2 -O yendi 
Dün Ankaragücü sahasında til t 

1 maçlarına devam edildi. Güneşli ve 
g~zcl bir havada, oldukça kalabalık 
bı~ ~eyirci kütlesi karşısında Ankara 
gucu 4-0 harbiye takımını, Demirapor 
da 2-0 Maskesporu yendiler. 

İlk maç için 13.30 da Ankaragücü 
ile Harbiye karşılaştılar. Ekseriyet
le Ankaragücünün hakimiyeti altın -
da geç~n ilk devrede Ankaragüçlüler 
devrenın ortalarına doğru biribiri ar
kasına yaptıkları iki golle sahadan 
galip çıktılar. 

İkinci devrenin 10 uncu dakikasın
da Ankaragücü orta muhacimi Ali 
Rıza Harbiye müdafilerinin bir hata
sından istifade ederek uzaktan g 1-
zel bir ttitle 3 Uncil golü attı. 

17 inci dakikada lehlerine verilen 
bir serbest vuruştan harbiyeliler topu 
d~tarı atmak suretiyle istifade edeme
dıler. Bundan aonra Ankaragücünün 
baskısı tamamen teessüs etti. 35 inci 
d~kikada Harbiye orta muhacimi Şa
hın kaleci ile karşı karşıya kaldığı 
halde topu havalandırdı. Bu suretle 
harbiyeliler aon gol fırsatını da ka· 
çırmış oldular., 

3_7 inci dakikada Ankaragüçlü ta -
maı.~ uzaktan vole bir ıütle dördüncü 
golu attı ve oyun Ankaragücünün 
4-0 galebesiyle nihayetlendi. 

Demirapor - M cukeapor maçı 

Günün ikinci maçı hakem Ömer'in 
ldare~inde 15.20 de Demirsporun vu -
ruşu ıle ba§ladı. İlk anlar her iki ta
kımın biribirini denemesi, müteferrik 
ve rastgele vuruşlarla, mütemadi taç
larla g iti. Bununla beraber daha ilk 
daki~.alarda Maskesporun büyük bir 
e?erJ! ve azim gösterdiği gayet bi. 
rız .hır aurette görülüyordu. 26 ıncı 
dakıkada münferit bir hücum esna. 
aında ele geçirdiği fıraatı iyi kollu • 
yan Deminpor orta muhacimi Fahri 
uzaktan hafif bir vuruıla ilk golil 
attı. 

be Bu. gole rağmen enerjilerini kay. 
!D'ıyen Maakespor gene eskiai gibi 

azımle oyununa devam etti. Buna mu
kabil 1-0 galip vaziyette olmalarına 
rağmen Maskesporun süratli ve cev
val oyununa kolaylıkla mukabele e· 
demiyen Demirsporlular sert bir o
yun eiatemi takibine koyuldular. 

Bu arada Maskeapor sağ açığına 
kasten tekme salladığından dolayı 
Ank~ragüçlü Kimil'i hakem oyundan 
çıkardı. Bu ıuretle maçın nihayeti
ne kadar Demiraprlular 10 kiıi oyna· 
mağa mecbur kaldılar. 

Devrenin geri kalan kısmı Maske
aporluların gol yapmak için sarf et • 
tikleri gayretlerle, buna mukabil De -
ıninpor müdafaasının çok güzel mü
dahaleleri ile geçti. 

Bu tempo üzerine baılıyan ikinci 
devre de aynı vaziyet 10 uncu dakika
ya kadar devam etti. 10 uncu dakika
d~ Maskeıporlular fevkalade büyük 
bır fırsat kaçırdılar. 

12 inci dakikada soldan ilerliyen 
Demiraporlu Zeki topu kalenin üzeri
ne doğru ortaladı. Kalenin önünde 
Yer almıı bulunan aağiç Arif aon de
rece nefis bir kafa vuruşu ile Demir
•porun ikinci golünü yaptı. Bundan 
aonra Demiraporlular açıldılar, haki
miyeti tamamen ele aldılarsa da gol 
çıkaramadılar. Oyun bu suretle 2-0 
D.emirsporun galibiyetiyle neticelen
dı. 

Dünkü maçta 2-0 mağ10p olmasına 
rağmen Maskesporlular gayet düzgün 
•! temiz bir oyun çıkardılar. Son da
lı:ıkalara kadar Demirspor kalesi ga • 
Yet büyük tehlikeler geçirdi. 

Demirapora gelince, Gazi • Şevket 
hattının fevkalade ve hücum hattının 
z~raraız oyununa mukabil haf hattı it 
foremedi, Şevket, Zeki, Arif en iyi 
oynıyanlaraı. - B. K. 

Heybelide çam yangını 
İltaııbul, ıs (Telefonla) - DUD Hey -

lıell&d&'da çıkan bir yangın neticealnde 40 
metre murabbaı kadar fundalık ile 20 ta
ile çam yanmıı Ye itfaiyenin sayreti .. -
7e8tDde daha styade genlılemestne meydan 
~erilmeden aöndürUlmüıtUr. 

İsf an bul' dakl 
ıampiyona 

ma~lartnda 

Beıiklaı Galalasarayı 3-1, 
fener Beykoıu 2 -O yendi 
İstanbul, 13 a.a. - Futbol pmpiyonuı 

maçlarını buııün de devam edildi. Hava 
pneıli ve çok rüzılrh idi. 
Gıinün en mühim karıılııması Şeref 

ıtadında Betiktaı ve Gılataurıy ırasin
da oynanıyordu. Stıddı beı binden ziyade 
bir seyirci kılabahiı vardı. 

Günün ilk maçını lstanbulsporla Ka -
ıımpaıa oynadılar. Maç 3-3 beraberlikle 
bitti. 

İkinci maç Beyoiluıporlı Ver. arasm
dı oynandı. Beyoğluıpor rahat bir oyun
la müsabakayı 4-1 kazandı. 

Son maç Beıiktıı ile Galıuaarıy ıra
smda i.di. İki takım ılkıılar ara11ndı llha· 
ya çıktılar. Karıılıkh dizildikleri vakit, 
Gılatasarıy'ı ıu kadro ile rörüyoruz: 

Hızır - Fanık, Adnan - Musa. Enver, 
Eıfak • Salim, Sılihattln, Gündüz, Budo-
ri, Sarafim. 

Beıiktaı da ıu takımlı oynuyor: 
M. Ali • Yavuz, Enver • Rifat, Halil, 

Hüıeyin - Şakir, Hakin, İbrahim, Şeref, 
Şükrü. 
Maçı Ahmet Adem idare ediyordu. 
Oyuna plata11rıyhlır bqlıdılar. Riiz

ıl.ra kartı oynadıkları halde ilk dakilcada 
Sın-lı:ırmızrlılın Beılktq yan sahumda 
ıörilyorua. Faltat beıiktıthlır, 11ln n Hrt 
bir tempo tutturarak oyunu Galıtaıaray 
kalesi civarına nakletmi1e mu•affık ol • 
dular. Ve orada adetl 1erle1tiler. Galata
saray mUdafaası ile Beglktq muhaclmlerl 
araıniula cetin bir mtlcadele iilCI~· Hw 
dülb a-..ı ... m aol pbracatmı _. • 
mln ettiren bir ... ı,.et ftl', Jl'analr fedalrl-
rane çıhııyor. Hızır daima miitereddid Ye 
Adnan lü:r.umsus 1ertliJderden baıka var
lık söıterecnlyor. Oyunun çok Hrt bir 
oere)'afta dolru ytirldlltünil tahmin etti -
ren allmetler çolıldıiı halde balı:emin i· 
cabettlit lı:adar kati hareket edemediit 
mUphede edllmektedirf. 

F enerbahçe ıfadında 
19 uncu dakikada plıtaurayhlar, Be • 

ılktaı'm tazyikmı kaldırmıya muvaffak 
oldular ve rakip kaleyi sılnıtırdılar .. Bu
dori'den ileri bir pH alan Giindllz, topla 
beraber fırladı. Hemen rol vaziyetine rir
mek üzere idi ki, ırlı:adan yetiıen Enve -
rin prjma maruz kaldı n aolU kaçırdı. 

Beıiktııhlar, yeniden platasırayhlan 
11lnıtmyorlar. Hakkı, kuvetli eppelede 
Adnan'ı kolıyhldı atlıtmı1a muvaffak o
luyor, bu vazi1ette iki ıı1n tüt lcale dire
iini yahyarık avuta ritti. 

28 inci dakikada aoldan bir pndel ya • 
kahyan Hakkı, topu tbrahim'e ıeçirdi. İb
rahim, kuvetli bir ._.pe ile Adnan'ı ve 
Fıruk'u atlattı, bet metreden aıln bir lilt 
çekti. Top rolposta çarparak reri ıeldi. 
Gılıt11arıy müdafileri tbrabim'e ikinci 
bir ıüt daha atmak fırsatını Yerdi ve lb -
rahim de rabıt bir rol çıkardı. 

Birinci devre bu tekilde 1/0 Betiktat 
lehine bitti. 

İkinci devre çolı: Hl't oynandı. Betik • 
tqhlarm biHıaua ıenç oyuncularının ele
bıııbk ettikleri bu sert oyun tarsı ya•BI 
yavaı mliubakanın umumi ıkınma da il • 
rayet etti n salatasarayhlar, ralı:iplerinda 
ıeri kılmamıya baıladılar. Bu deYrenin 
1ertlik ve aubi1et içinde ıeçen ufahatı 
içinde ıa1anı dikkat olanlan ıunlardır: 

Betilı:tıthlar, 17 inci dakikada Eıfak'm 
kendi ayılı ile ıttıtı bir rolle ikinci • • 
yılarını kazındıtar. tlı:I dakika ııonra, Et
fak, Şakir'e attıtı kaıdl bir tekme )'Üziln
den 1&hadan çıkarıldı. 

%9 uncu dıiikıda Şeref liçiincli n IOD 

rolünü çıkardı. Buna plataaarıyblu, Si 
inci dakikada Sarafim'in ayılı ile bir , .. 
ref ıolü çıkararak cevap verdiler. Ve maç 
S-1 BetiktBl'ID 1alibi1eti ile bitti. 

F enerbahçe ıtaJında 
tlk maçı SUleymantye • Topkapı takım

ları yaptılar. )(aç 2-2 beraberlikle bitti. 
tir.inci oyun Fenerbahçe - Beylı:os ta -

lnmları arasında idi. Fenerliler maça f1I 

kadro ile çıktılar: 
Nuri • Muzaffer, Lebib - Ömer, But, 

Fikret • K. P'ikret, Naci, Y ... r. Niyazi, 

Cümhurlyetcller namzedi 
VİLKİE 

İngillere'ye geniı 

Yardım ve müdafaa 
arasında Amerika 

bir yardım 
yaptlmasını lsliy'r 

(Baıı l ıncı ııaylıd•) 

(Bqı 1. aci Hylada) 

fe1erdedir. Avrupa kıtaaı fütuhatı 
ne kadar seniılerae seniı1eıin, ada
lar ve onun kaynaklan maaun kal
dıkça, kati heaap, 1918 de olduiu 
sibi, ancak sarp cephesinde, ve bu 
sefer sarp cepheıinin havalarında 
sörülmek mukadder addolunuyor. 
Mesele Anglo-ıakaonlann harbe de
vam enerjisinin dereceı.inde, ameri
kan müzaharetinin, zaferi bir mi11i 
ıeref ve hayat meıeleai ıekline so
kacak olan, fili müdahaleye doiru 
inkitafında ve bütün harp aanayii
nin aeferberliğindedir. Bu devreye 
kadar lnıiltere'nin bir müdafaa ve 
mukavemet harbinde kalması mi. 
zur görülmek lbnngelir. Acaba 
mihver devletleri o devirden evel, 
bu müdafaa ve mukavemeti eaaam
dan kmtbilmek icin ne P!ibi tedbir· 
ler dü~ündüler? Bu tedbirler hede
fe yaklaıtmcı mı, yokaa hedeften u
zaklaıtırıcı, dağıtıcı, ve kati müca
dele zamanmda zif teıkil edecek, 
avutgan tedbirler midir? Günün 
meraklı meae1eıi bul 

En nvetll Uç diktatörllik d"letl, bizim a
leyhimize bir ittifak akdetmiılerdir. Sulh 
halinde yaııyıbiliriz, fakat bu sulhu nasıl 
idame edecdimizl bilmemiz llzımdrr. Kim 1 

olursa olsun hiç bir kimıenin harbı için 
çarpıımıyacaiız. Gençlerimiz, Avrupa dı -
'ıındı kalıcıklardır. Fakat kimseyi de tes
kin etmek iıtemiyonu. Çok kuvetli bir ha
vı nveti, bir ordu ve bir donanma yapma
mız lizrmdır. Ta ki hiç bir diktatör, tica
retimize, menfaatlerimize ve haklarımıza 
dolrunmuın. 

Aramızda hiç birimiz, Hitler'in bize hil· 
cum için Atlıntik aımsma bir ıefert ku
vet röndermeii tuırladılmı dütünecek 
kadar abdal deliliz. Fakat aramızda hiç 
birimiz de Hitler'in aleyhimizde niyetler 
beelediiini inklr edecek kadar da kör de
iiliz. Hitler biliyor ki biz burada A~ 
rikı'da demokrasiyi hakikl ıurette kuvetli 
bir hale ıetirinek, kendisinin tahakküm 
rejimi hiç bir zaman devam etmiyecektir. 

lngiliz tayyarecileri bir harekete hcuırlanırlarlten 

Falih RJln AT AY 

Birleıik Amerika 
Uza~< Şarkdaki tebasını 

tahliyeye haz1rlanayor 
Vqinıton, 13 ı.ı. - Amerika birleıik 

devletleri baricıye nazırı B. Hull, dün ık
ıım ıazetecllerle yaptıiı bir ıörilımede, 

halen temizlenmek için kızaktı bulunan 
Manhattın ve Vaıinırton trınsatlantikleri
nin. servise baılar baılamaz, ımerikahla
rrn tahliyesi için derhal uzak ıarka gön
derileceiini bildirmiıtir. B. Hull, balen u
zak ıarkta. bu uhliye itinde kullanılabile
cek beı ımerikan yolcu vapuru ile bir kaç 
ıilep bulunduiunu da illve etmiıtir. 

B. Hull ,sorulan bir ıuale cevaben, Bir
mınya yolunun 1nıiltere urafından açıl -
ma11ndın aonrı Japon kuvetlerinin Şınr
hıy enternasyonal imtiyazlı mıntakaımı 

i11al niyetinde olduklarına dair Şıncbay'
dın ılının haberler hakkında biç bl,r mı
lClmatı olmıdıtını bildinniıtir, 

Adanada tuz ucuzladı 

Adana, (Huauai) - Şimdiye kadar 
Adana'da yüz kiloluk torbaaı 600 ku
rup satılmakta olan tuz, bundan böy
le yüz kiloluk torbaaı 450 kurup satı
lacaktır. Buna sebep Adananın Akde
niz mcmlahasının faaliyete geçmesi 
" bu .aretle lnldaulu 14'1 ı ı iti 
nakliye maanfJanm tüfff ......-.ldfr. 

Menin halkni reialiii 
Adana. (Huauat) - Merıin Halke

vi reialiğine fabrikatör B. SükQti Sö
zen aeçilmittir. 

Adana kız aanat enstitüsünde 
A"dana (Huauat) - Adana ktı sa

nat enatitlilüne bu yal rafbet pek faz· 
ladır. Bu yılki talebe kadroıu geçen 
seneden yüzde elli fazla olacaktır. 

Samsun Halkveinde temeiler 
Samımı. (Huausl) - Samıun ba•eri 

temlil pbesi yeni çabtJM deYreai için 
bir prorram hazırlamııtır. Ba deYrede bir 
çok biiyük eaerler oynanıcaktrr. Soa haf· 
ta içinde bılkeYinde altı temsil nrilmiı 
ve banlar cidden çok betenllmiıtlr. Tem
ailden 2'eOO Y'llrttat faydılanımıtır. 

Samaun ballreYI temıillerini ıe:rred~ 
ler, bunlarm biiytlk temail he,etleriııinki 
lı:adar muvaffak •• kuturaus oldupnu .ıi:r
lemektedirler. -----

Define arqtırmalan 
Adana. (Huaual) - .Adananın Çaldall 

bölgesinde :vapılan define ar.,ıınnaıana· 
dan mUıbet bir netice aluwnıyacall anla
ııldıflnd&D faaıt:vet taW edilmlıttr. 

tennelerin• imlı:ln bıl'Ümı70rdu. Buna i
lbeten beyko•luların biitiin onbiri çolı: 
defa lı:ale önünde topluuYor n delil ada· 
mm hattl topun eeçirilebileceti bir delik 
kalmı1ordu. 

A•bl ve saman uman bldiaelerle lı:-1-
lea bir oyundan aonra birinci dm• Sol • 
8ilz bitti. 

İkinci devrede rene a:vnı favullu •• .en 
tempo deYam ediyordu. Bir arahlı: bııı eert· 
lilı: o dereceyi baldu iri hakem o samana 
kadar devam eden müsamahasına nihayet 
Termiye mecbar lı:aldı. Ve beylr:odu Jlell
metle Klmm'ı Fenerden de Muzafferi o
:rundan çıkardı. 

Fenerliler oyunun 80G on bet dakika -
ıındı Naci'nin Ye Niyui'nin ıiitleriyl• il-1 
rol çıkardılar ve ~ı 2-0 kuandılar. 

Aılreıi li.eler ıampiyoıuuı • 
İltanbul, 13 a.a. - Aekert l11&ler 1&m-

piyonaıı dlin tamamlanmıt •• aelri' yeni 
relı:or teaia edilmiıtlr. Bu rekoclar tuıl • 
lardar: 

200 metre: Deni• Harp okulundan Ha -

FRANSA'DA 

Vilayet umumi 
medisltirl kapandı 
Vlchy, 13 a.a. - Havas bildiriyor: A

nayasada ıılahat yapılıncıya kadar, hUkU
met, vUAyet umumi mecllılerlnln faaliye
tini tatil etmete karar vermlıtir. Bu su
retle bu mecllılerln llktcırln lçtlmalarının 
da yapılmaması kararlaıtırılmııtır. Bu 
kararla hUkümet, vllAyet umumi mecll11le
rl toplantısının ılyael bir tahrike meydll.D 
vermealnln önüne grçmek !11teml1tır. Bu
nunla beraber, idari adt'ml merkeziyet 
prenatblnl muhafaza etmek kaygu11unu 
göstermek tıtlyen hükUmetln kararı muci
bince ıırf ııtııarl mahiyette ldart bir ko -
mlayon valilere yardım edecektir. 

Bu komisyonlar temennilerde buluna
mıyacaklardır. Vlltyet umuml meclisle -
rinden bir Azanın bu komll)'ona lttlrAkl 
mecburidir. Bu l\ll'etle mahalll menfaatle
rin tdarell en ıalthlyettar 1ahı11lar tara 
fınd&D tedvir edilecek ve ııe slyaal meae
leler kanemamıı bulunacaktır. 

Ruzvelt diyor ki : 

YARDIM 
EVET 

HARP 
HAYIR! 

(Baıı 1. inci sayfada) 

mancla Amerikayı harbe sürllklememek 
ıartlyle her tUrlU yardımın İnglltereye ya
pıla<'a&ını temin etmlıtır. 

B. Ruzvelt, ne taraftan gelirse gelsin. 
hUcuma karoı Amerika kıtasının toptan 
müdafaa slya.ııetlnl izah ederek demlıtlr 

ki: 
Bu garp yarı küresinin müdafaaaından 

bahsettiğimiz zaman yalnız, ıımall ve ce
nubi ve merkezi Amerika topraklarım ve 
civar adaları ka11detmlyonız. Aynı zaman
da Atlas ve Pasifik denizlerinden rahatça 
l11tlfade etmek hakkını da ka.ededtyoruz. 
Bu bizim mAnevl alyruıetlmlz olmuıtur ve 
gene de mAnevl 11lyıı11etlmlzdlr. 

Biz ,amerlkalılar, garp yarı küresinin 
bu denizlerinin tecavüz hareketlerine kar
ıı mlldafaasını kendi tamamhlıfımızın 
müdafaa ve hlmaye1I un.aurlarından biri 
olarak telAkkl ederiz. Bu siyaseti muhafa
za etmek husuıundakl nlyetln\fz hakkında 
ıüphe kalmaması için bu ılyaaett tekrar 
teyit ediyoruz. 

Totaliter rejimlerin tahakkUm usulleri
ne acı bir telmih yapan B. Ruzvelt, Ame
rikanın harbe hazırlanmasının sulh için 
eq ,Njlam ~m!M~ ol4u1nnu Oe)'Q ·
NI& M&all ... 41n"a.a.tll ~ 

Çankırı. (Huauaf) - BlltUn villyet Jı&r11 "&)'lnralı 79mneJı,, dU.turunu kul
dahilindeki köylerimizde bu yılki lanclıklarım IÖylemlı ve ıunlan DA.ve et-
mahaul vaziyetinin bereketli oluıunu \ mlıtir: 
ıelecek yıllara intikal ettirebilmek Bu dUstur bizim kıtamızad muvaffak 
kaygıaiyle bütün köylülerimiz çalıt- olmıyacaktır. Diktatörlerin bize takip et
maktadır. tlrmek lıtedlklerl yola korku vetehdtt ile 

Orta nahiyemuin tohumlarının de· glrmete mecbur edilemeyiz. Avrupa ve 
jenere olduğu anlatıldığından gelecek Asya diktatörlük memleketlerinin hiç bir 
yıl bu mıntakaya iyi tohum dağıtıl- anlqmaaı, kendimiz için ve demokrasi için 
maaı ziraat dairesince intaç edilecek- mUDulp gördüğUmUs yolda bizi durdura
tir. mas. Diktatörlük memleketleriDln hiç bir 

Diğer taraftan köylüye an kovanı anlaemaaı hemen hemen yalnız bqına 
verilerek Çankırının mefhur balçılı- diktatörlere k&r11 koyan hUr millete yar-

ğı ih.,. edı'lecektı'r Ko"'yler"ımı·-.sekı" dun etmeklltlmlse mant olamu. 
ı - · .u Amerikanın slllhl d bahse 

ataçlann qılanmaaı itine de ebemi- Ruzvelt demlıtlr ki. anmuın an den 
yet verileceği beklenmektedir. Geçen Misli l'f}rülmemt~ tehlikeler Anı rik 
!ıla Maruf köyünde qıaı yapılan 7000 aahlllerinl dUıman devletler ~ .. m~arı~ 
ğ ~ tutmuıtur. na kareı müdafaaya kA.fl gelecek bir deniz 
~öyl~lerimizin pulluklara karJı da ve hav lruveU yaratmata Amerikayı mec

derın bır allka duymaktadırlar. Geçen bur etmııur. 
yıl pulluk alanlar pullukla yaptıkta- Müteakiben, Ruzvelt, 1\1 suali ıormut-
!'1 zıraatten çok memnun olduklarını tur: 
ıfade etmektedirler. 

Samsun imar plônı işi 
Samsun, (Hususi) - 81JD9W1 ıehrinin 

imar pllnm& olan bU,.ıik llttiyac. ma16m
dur. Bu it lbwind• -,illy~• ciddi bir te
kilde durulmaktadır. tınar komiıyonu se
çen hafta valinin reiıliii altında toplammı 
" senkea mtlaakerelerd• bulunmU1tur. 
Bu it için 1akında bir müubaka açıl.ac:a· 
il ötrenilmittir. Belediyenin imar pllnı
na anılan 14.000 liraundan 3500 lirası 
lıftll proje için mllklfat olarak a)'nlacak-
tır. 

idam karan 
Adana, (Hu1U&I) - Karai•b kuumm 

h&fıabe11 lrıayUnden Veli otlu Aliyi &l -
dürmekten ıucıu aynı WSyden Hilat7in 
haJrlmıda Adana ıiu ceza mal*emeai idam 
bran •ermiıtir. 

Samsun Bafra ıosesi 
8&m.IUD, (Huauat> - Samam - Bafra 

toeeaillln ne kadar mUhlm oldutu maıeun
dur. Bir kımu seçen HDe iyi bir bale ko
nulan bu f098Dill tamtratma dnam olun
maktadır. Bu it tçiD ttmdtllk ııo.ooo llr&lık 
bir tabataat daha ~11tır. 

Bafra hiikümet konalı tamirab 

Amerikalılar, tehlikede olmadıklan 

hakkında verilen teminatı neden kabul et
miyorlar! 

Bordutu auale gene kendi cevap veren 
B. Rusvelt demlıtlr ki: 

Tarih, aym teminatın Hollanda mllletl
ne, Norveç milletine ·ye Belçika milletine 
de verildttlnl bize göıtermektedtr. 

Nutkunun ıonunda B. Ruzvelt fUJlla
n IÖylemlıtlr: 

İngiliz erkek ve kadınlan, hak bilinen 
,eyin hUr bir mlllet tarafından nasıl mU
dafaa edildiğini bize gösteriyorlar. Onla
nn kahramanca müdafaalan imtihana çe
kilen demokraal kudretinin bir dellll ola
rak ebediyen zikredilecektir. 

B. Ruzvelt nutkunu "yqaaın demokra
al,, IÖzlerlyle bltlrmlıtlr. 

Bir hücuma kartı koymak için en 
iyi çare hazır balunmakhr 

Ohio, 13 ı.a. - Reuter: B. Ruzvelt, 0-
hio'da ve Pensilvanya'da büyük ~elilı: fabri
lı:alarmı sezdikten ıonra, imklnın en ıon 
niıbetinde çabımılan fazlalaıtırmayı tav
ıiye etmiı ve billhıre heyecanla kendiıini 
allnılıyan bılka hitaben demiıtir ki: 

Bıtlra biriıinin amerikalıbra hücumu 
neticesinde harbe sürüklenmenin önüne 
reçebileceiimize itimadım vardır. Fakat 
bir hücuma kartı koymak için en iyi çare
nin bu hücuma lı:arıı lı:oymıta hasır bu
bmmak oldutuna da kaniim. 

Adanada atıf müaabakalan 

lngiliz tayyareleri 

dün gece tekrar 

BERLİN'E 

ve ıehrin civarına 
hücum ettiler 

Bertin, 13 a.a. - DNB. bildiriyorı 
Bir kaç inıiliz tayyaresi, 12/lS birlnef. 

teırin ıecesi, Berllne' ve civarma hlicma 
etmiıler ve infillk ve yanım bombalan 
ıtmıılardır. Bir asker ölmllı •e ııtmall 
dııında bulunan bir çok ıivil ölmlit •• 
yıralanmııtır. Bir odun deposu atet almıt
tır. Bir yan11n bombası bir baıtahane el• 
varına ,diler bir bomba da bir dariilacse 
civarına düımüıtür. 

Alman İfgali altındaki Matlf li. 
manlarına da hücum alildi 
Londrı, 13 a.L - Resmen bildirildilin• 

ıôre, cumartesiyi pazara bathyan sece, in
ıiliz bombardıman tayyareleri, Berlin ilz .. 
rine ve Almanya'nm diter mıntakalarmda 
mühim ı&kerl hedefler ve münabllt ii•• 
rine ve düşman i11ali altındaki Manı U,. 
mantarını hücumlar yapmıılardır. 

İLK ALMAN 
KITALARl 
BÜKREŞTE 

(Başı 1. nci say/ada) 
Alınan haberlere röre, kıtılan hamil bir 
çok tren, aon kırk sekiz nıt içinde T .. 
mııvır ve Braıov'dan ıeçmiılerdir. Bitta
bi bu trenler, Macaristan yolu ile ıelmit
tir. tık alman kıulan, Biikr .. •e diin saball 
varmııtır. Diler bir çok kıtalar da ma~ 
larla Tuna limanlarına ıelmiılerdir. 

Bir general lrumandaıında 150 
alman subayı Bükrq'e geldi 
Bükreı, 13 a.a. - Reuter: Cumarted 

11bahı, erken, hususi bir trenle, seneral 
Heiıel kumandasında 150 alman auba)'I 
Bükreı'e ıelmiıtir. Bu subaylar, Romınya-
7a "muallim" olarak rönderilecell aanılaa 
iki fırkanın idari kadroıunu teıkil etmek
tedir. Biikreı'de .. ceuıır Mihai" kıtlaaı, • 
mum! kararıih olacaktır. 

Arıd, Caransebes ve Tımııvır'da romea 
kıtıları, yerlerini alman kıtalarma vermek 
üzere tahliye etmiılerdir. 

Biilı:reı'teki alman koloniıi, alman auba>'
lan ıerefine dün akpm bir kabul resmi 
tertip etmiıtir. 

Öirenildiiine ıöre, Romanya mıllye n .. 
z~reti, ılm';"' fırkalarının masrafı için tak
rıben 18 mılyon inıillz liralık tahıiut .. 
yırmııtır. 

Almanları meğer bundan evellrl 
.. kabine iatemiı imiı 

Bukreı. l3 ı.a. - Resmi teblii: Bundan 
e~elki kabine, ordunun teçhizi ve talimi l
ı;;ın Almanyı'nrn yardımını iıtemiıti. Gen• 
ral Antonesko, bu fikri mi.ıkemmel bulmut 
ve benimaemiıtir, 

Almanya, bu davete bir hüınüniyet •• 
dostluk zihniyeti ile cevap vermiı ve bir 
askeri heyet röndermeii kırarlııtırmııtır. 
Bu heyetin ilk kıımı, ıenerıl Hanser ve 
ıeneral Speidel kumandalarında cumarteai 
ıünü Bükreı'e muvasalat etmittir. 

Trenin Trınsilvanyı'dın ıeçiıinde ballı: 
Alman orduıunun ıanh mümessillerine ha
raretli bir hU1niı kabul ıöıtenniıtir. 

Saımun Halkevinin köylerde 
konferanılan 

Samsun <Hususi) - Samının Halkevi 
bugUııkü dünya vaziyeti karşısında vuı ~ 
femls ve latlhsalAtı arttırmanın faydalan 
mevzulu konferamılarına köylerde devam 
etmektedir. Bu konferanslar halk tarafın
dan büyük bir alAka ile dlnlenllmP.ktedlr. 
Halkevl idare heyetinden Bay Vedat Urtt 
~Uyük Oyumca köyünde, civar köylerinden 

Bulgar Başvekili Alman 

Maarif Nazır1nı 
Bulgaristan'a davet etti 

Bıarl. 
Beylı:o• takımı da f'I kadro ile OJ'llU • 

10rdu: 
Hı1ri • Bahıdır, Sadettin • Mehmet, 

Ut 24 2/10. 
Diılı:: Kııleli'den H&JTI S7 ,M 
Telı: adım: Deni• liıeainden 

U7. 

8anmuı (Huauat> - Bafra bllktlmet 
J1 e1ımet konatı tamıratı için 8000 liralık tabalaat 

aynldıtı haber alınmııtır. 

Adana (Huauat) -Aadana memucat fab 
rlkalarmda ıntıaalt yerler bulUD&rak poll· 
son yapılmıı ve atıı mUaabakalarına bq
lanm11tır. BUY11k at11 pollsonu da ilk fır
ntta yapılaeaktır. 

e gelen yüzlel'Ce. lıalk karıııında bir kon
ferana vermıı ve bu ve11le ile köylüler 
Milli Setin etrafında DUıl tam bir batlı: 
lıkla toplu bulunduklarım anlatan teza.. 
hUrler yapmıılarclır. 

Bertin. 13 ı.ı. - DNB. bildiriyor: Bul
ıar baıveldli ve maarıf nazın profesör Fi
lof'un daveti üzerine. alman maarif nasın 
B. Rust, t-ir kıç ay eYel aktedilen alman -
bıılcar kllltllrel münas~ ~ması mu
cibince iki 111emleket araamda akı lrillttlr 
ltbirlitial lırtki1&f ettirmek bere, 15ııilJDtls
«eki .... lalpdstaD'• ptecattlrı 

Kemal, Cahit • Turban, Klmuran, Şahap, 
Ali, Klzım. 

M&4:ı Feridun Kılıç idare ediyordu. 
Mllsabllcamn her iki de-nesinde de f., 

nerJiler kati bir bllrimi7'et idame ettiler. 
Fakat 07UD11D aldıiı eert tekil •e hake • 
m1ıl buna Juırp pterdlll lllt18UH!ıa IU'I . ~ ................ ,,. 

1500 metre: Deni• Harp oımlıandaa C•-
Yit 4, 37 

4x400 bayrak: Deni• liMSi "Yatar. Meh-
met, Halit, Perit" 1. 44 1/10. 

100 mewe: K91eU'd• H&J'li 11. 
Ylbek: Kulell'd• Nadi 1,71. 

om.ı x.wr• Bafd "'"' 

Aclanacla vakıflar apartmanı 
Ad.na. (Huauat) - Adana'da •kıflar 

idar.-. ,.Pbl'DUI oWuiu iki apartnllUl 
uW-. ldra:ra •wilmiftk. Ba "'* tw-

ılar .WU.'dalııl " --- 11111aıtm -........... 
lllkenc:lerunc:lan mazot Adana köylerine radyo 

.A.d&ll& (Ruaul) - Adana çlftçtleriDin Adana, (Hususi) - Aadanada h = ~~ -::ıı.. kalmam11tır. laken- köye bir radyo konulması kararlaşm~; 
., ••• ;::.. • • muotıar lhtl7aaa ku- ~.in köy bütçelerine tahsisat 
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Sana. aleminde: 

Ankoro'da Yozgat 
• • • lisesinin resım sergısı 

' Yozgat liaeai resim öğretmeni Ce-ı kumak, (Modiguliyani) ye kafa tut
mal Bingöl, talebelerinin eserleriyle, ınak, (Roussaux) nun s~rtlnı yere ge
Ankara sergievi binasında bir resim tirmek gibi, iddiaları hır tarafa bıra
&ergisi açtı. Küçüklü, büyüklü; 1800 kıp, sadece bu resimlere bir pentür 
parça etüdü ve birçok da afişi ihtiva kanaatinin gözlüğü ile bakıldığı za
eden bu sergi, memleketimizde ilk de- man, onlarda bu üs:atların eserlerin
fa ıuurlu ve teknik bir resim tedrisi- deki temayülleri sezıyoruz. Bu tesirin 
nin limit ve iftihar verici neticelerini hiç bir .:zaman onların hüriyetini tah
göstermesi dolayısiyle şayanı takdir- dit edememesi, gene istedikleri &er
dir. bcsti ile; renkte ve şekilde deformas-
Eski devir sanatında, bir ekole men- yonlarla ç.ahşm_alann~ mani olamama

ıup olmak; iyi bir hoca elinde, resim sı çok şayanı dıkk~t~ır~ 
sanatının girift meselelerini, öğreti- Talebeye ~ema~u~unu ?2ha yak~n
len diiaturlara kolayca tatbik etmesi- dan tamyabılmcsını temın maksadıy
ni bilen, ııadık bir çırak olmak demek- le ~ar~.ın.?a olmadan yolunda y~r~idük
ti. Her ressamın ayrı bir şahsiyet itl- ltrı buyuk ressamların eserlerını, rep
dia ettiği ve • rtık (Hollanda, tıpan· rodö~süyonlardan kopye ettirmekle, 
ya ve İtalyan) gibi ekollerin mev~ut her fırsatta bu ~na~kfi~ların. hayatla
olmadığı bu devirde; iyi bir resım rına ve sanat tel.akkılerıne aıt konf7-
tedrisi _ kendi janrında - bir mü- r~ns!ar. veı:mekl_e de ayrı.ca sa~at. tan
kemmeliyete doğru ancak gene usta, hı bılgılen de ıhmal edılmemıştır. 
c;ırak usullerinin ihdası ile ilk adımı Sergiyi gezerken; sadece bilgili ve 
atmış olacaktır. şuurlu bir tedris tarzının gözlerimi-

Hiç şUphe yok ki; nasıl bir insan zi? önün: ne ü~it verici neticel~r ~~~
için terbiye beşikte başlarsa, bir r:- ~ış ~ldugunu gorerek, c:mal. Bı~~~~ -
aim kiiltürü kazandıracak göz terLı- un hır ~oc~ olar~~ ne agı~ ~ır } ukı~n 

• b" k kı' de ancak mek altına gırmış ve uc sene gıbı kısa bır 
yesı ve ır ren zcv , - ff k b" 
tep sıralarında başlar. Yalnız en mü- za~anda na.sıl _bu dere_ce muv:: .. a .. ır 
him ve başta gelen mesele; bu kültü- netıce alabılmış oldugunu duşunuvo-
rü verecek hocanın bizzat bu yolda rum. 
vfisi bilgilere aahip olması keyfiyeti- Bertin liselerindeki talebelerin b•1 
d . tarzdaki mesailerini renkli bir sergi 
ır. 

Sergiyi dolduran resimler, Yozgat 
lisesinin birinci devresinde ve en bü
yüğü 16 yaşını bitirmem.iş talebele
re aittir. Bu sergitle, bir boyunbağı
nın bağlanııı, bir caketin giyilişi gi
bi, bize bir sürü günlük itiyatlarımı
zı hatırlatan ve hemen her sergide gö
rebileceğimiz, - klişe halinde - yağ
lı boya tablolara tesadüf etmemekle, 
kendimizi yadırgatıcı bir yenilik kar
ıısında bulduk. 

Bu talebe sergisi ile biz, Avnıpa'da 
klasikten bugüne kadar gelen resim 
cereyanlarına dayanarak, kıymetli' el
lerde terbiye edilen çocuk safiyet ve 
zevkinin "pentür,, sahasında ne cesu
rane ve ne orijinal i§ler meydana ge
tirebileceğini bir kere daha anlamıJ 
oluyoruz. 

Paris'in 70.000 ressamı 0arındıran 

sanat muhiti içinde, bugünün sivril

miş ıahsiyetlerinden bir çoklarını, bu 
sergiyi dolduran eserlerde birer te
mayül halinde sezmemek mümkün 
değildir. Pentürun inkılabını yapmış, 
büyük artistlerin ayrı ayrı ıahsiyetle
rini yapan sanat kanaatlerini şuurlu 
bir anlayıf içinde ve bir vakıa halinde 
karşımızda bulmak, genç nesle hakiki 
bir sanat terbiyesinin sindire sindire 
sunulduğunu hissetmekle; yabancı bi.r 
memlekette dilimizi konuşanların ara
sında duyabileceğimiz sevinci derin
den tatmış oluyoruz. 

Son zamanlara kad
0

ar memleketimiz
de resim: kuru bir tabiat taklidine 
dayanarak, akademik bir çalışma tarzı 
içinde, ancak kötU bir görgünün tek
rarı olarak kalmı§tı. Avrupa'da tahsil
den dönen genç nesil getirdiği yeni
liklerle bu ananeyi henUz yıkabildi. 
Zaten fena görgiilere saplanmış ol
mak: bir hamle yapamamak, yeniliğe 
doğru bir adım atamamak; çaresiz bir 
hivat esaretine mahkftm olmak değil 
midir?. 

Şüphe yok ki; orta tahsilini yap

makta olan çocuk hiç bir zaman bu 
ıanat ve atölye mesaisini bir eser id

diasi yle ortaya atmıyor, Avrupa'daki 
resim tekniğine ait bir sürü endi:ıeleri 
ve bir sürü mülahazaları tanımış ve 
hazmetmiş olmasına, bu yoldaki kabi
liyetini şuurlu bir kavrayış halinde 
izhar etmesine rağmen; belki de bir 
ressam olarak hayata atılmağı düşiln
müyor. Fakat şurası muhakkak ki; 
içinde resme karşı derin bir alaka ve 
sevgi, hatta kabiliyeti nisbetinde de 
bir vukuf taşıyor. Yarın o; hangi yol
da yürürse yüriisün, sanat killtürilnU 
müsbet ve kıymetli menbalardan al
makla, bir yarım münevver kalmaktan 
kendini kurtarmış olacaktır. 

Sergideki etüdlerin hayret uyan~ 
dıran en mümeyyiz vasfı; renklerin 
ahenginde görülen cesarettir. Gerek 
hayali, gerekse bakarak yaptıkları 
mevzularda talıiat mefhumunun bizim 
bildiğimiz ve tanıdığımız dünya ile a
lakası yoktur. Onların resimleri bize 
6.şina olduğumuz tabiatı gösterme
mekle beraber, ruhlarındaki tazelik ve 
değişik renk armonileri ile bizi bam
başka, mücerret bir aleme götürmek
tedir. 

Ekseriya çocuk ' resimlerinde, bizi 
çeken hassa; çocuk ruhunun gayri şu
uri olan ve kaidelere bağlanmıyan ser
best bir ifade tarzıdır. Cemal Bingöl'
ün talebelerinde, bu çocuk safiyeti, 
bekaretini muhafaza etmekle beraber, 
modern klasik bir sistem dahilinde şu
urlu lıir kontrola tabi olmaktadır. Ge
lişi güzel bir his serbestisi, kendileri
ne tanıtılan büyük ressamların eserle· 
riyle daimi bir temas halindedir. Bu 
sebeplenir ki: (Matisse) e meydan o-
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albiiminde de göx:iip tetkik etmiştim. 
Şurasını iftiharla söyliyebitirim ki: 
onların içinde, Yozgat lisesi birinci 
devre talebelerinin bugün bize bir c,.n
net bahçesi kadar zengin ve zev1di 
renklerle bezenmiş rrsimlerivle mtık:ı
yese edebileceğim tek bir işlerine rast
lamadım. Bu renk zevki, bu san;tt du
yuşu. hılkatin ırkımı7a bahsettiği hu
SU!-Iİ bir meziyettir. Fevkalade gavret 
ve hasarı ile bu kabiliyetleri sanat yo
ltında aydınlatan Cemal Bingöl'ü gö
nülden tebrik ederim. 

Ressam 
Arif KAPTAN 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Yazı makinesi almacal" 

M. M. Vd.ileti Satın Alma Komisyo -
nundan: 

Beher adedine tahmin edilen fiyatı :ruz 
on lira olan yirmi ile; tane portatif yazı 
makinesinin 21 blrlnclteırtn 940 pazartesi 
gUnU BB&t on birde Ankarada M. M. V. sa
tın alma komisyonunda pauırhkla ihale 
edileceğinden tstı>klllerln üç yüz yetml§ 
dokuz buçuk liralık katı teminat ve vere
cekleri makinelerden birer nUmwie ile bir
likte pazarlık gUn ve saatinde mezktlr ko· 
misyonda bulunmaları. (6347) 16377 

Ihlamur çiçeği alınacak 

M. M. V d:ileti Satın Alma Komisyo -
nundın: 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 
(250) kunıf olan iki bin kllo ıhlamur çl -
çeğl 21 blrlnclteırJn 940 pazartesi l'UnU 
saat 11,15 ta Ankarada :M. M. V. Satın al· 
ma komisyonunda pazarlıkla ihale edile -
cettnden ııtekltlerln yedi yüz em liralık 
katı temlnatıarlyle birlikte pazarlık gün 
ve aaallnde mezkQr komisyonda bulunma
lan. (63•9> 16379 

Muhtelif yağlar alınacak 

M. M. Vckdletl Satın Alma Ko. : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 4220 lira 

olan 400 kilo mobtloll A, 200 kilo mobl
loll AF, 200 kilo moblloll ARC, Yatları 

orijinal ambalajlı olarak ve 10.000 kilo 
benzin döküm halinde olmak Uzere pazar
lıkla ıatın alınacaktır. Puarhfı: 18.10.940 
cuma ,.unu ıaat 11 dedir. Katı teminatı 

(633 lira) olup ıartnameıl komisyonda gö
rUlUr. Taliplerin muayyen vakitte M. M:. 
V. Sa. .Al. Ko. da bulunmaları. 

(6613) 16604 

Saç kutu alınacak 
M. M. Veklleti Satın Alma Ko. 

Beher ine tahmin edilen fiyatı: 4 lira o
lan 4500 adet üçlü NÇ kutu pazarlıkla ıa· 
tın alınacaktır. Paurlıiı: 21. 10. 940 pa. 
zartesi ırünü ae.at 11 dedir. Katt teminatı: 
2700 lira olup ıartnamesi ve nilmuneıi ko
misyonda ıörlilür. Taliplerin muayyen va
kitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmala-
n. (6615) 16626 

Battaniye alınacak 
M. M. Vekileti Satın Alma Komisyonun

dan: 
Beherine tahmin edilen fiyatı (9) do -

kuz lira olan 3500 adet battaniye pazar -
tıkla münakasaya konmuıtur. İhalesi 16/ 
10/94-0 çarşamba ıı;ünU saat 14 dedir. Kati 
teminatı 4725 liradır. Evsaf ve p.rtname • 
ıl 158 kuruı mukabilinde M.M.V. aatın al
ma komisyonundan alınabilir. İateklilerin 
kanunun etmrettiği belgelerle ihale saa -
tinde komiı;yona ırelmeleri. (6614) 16662 

Telefon santralı alınacak 
M. M. Veklletl Satm Alma Komiıyonun

dan: 
Hepsine tahmin .edilen fiyatı: 1200 lira 

olan 2 adet manyatolu telefon untrah pa
zarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı: 17/10/ 
194-0 perııeaıbe clinU aaat 11 dedir. Kati te
minatr: ıao lira olup prtnameal lromiıyon
da ıörlllllr. Taliplerin muayyen vakitte M. 
M. V. Sa. Al, Ko. da bulunmalan. 

(6676) 16682 

u ~ u s ·14 - 10- 1940 

Kar gözlüğü alltMlcak 
M. M. Vektletl Satm Alma Komisyo

nundan : 
Beherine tahmin edilen fiyatı (90) k:wııı 

olan 100.000 adet kar gözlüğü pazarlıkla 
münaka.aya konmuııtur. İhalesi 17/10/940 
per~embe gUnil saat on birdedir. Kati te
minatı (11.500) liradır. Evsaf ve ,artna -
mesi 450 kuru, mukabilinde M. M. V. sa
tın alma komisyonundan ahnabillr. İstek
lilerin kanunun emrettiği belıelerle ihale 
ıaatinde komisyona ıelmeleri. (6677) 

16713 

Çorap alınacak 
M. M. Vekileti Sa. Al. Ko. dan ı 

Beher çiftine tahmin edilen fiyatı (3<4,5) 
kuruı olan 100.000 çift pamuk ve yün ka· 
rı;sık çorap paıarlılda münakasaya lı:on • 
muştur. ihalesi 18/10/94-0 cuma ıünü sut 
10,5 dadır. Katl teminatı 5.175 liradır. Ev
saf ve şartnahlesl 175 kuru~ mukabilinde 
M. M. V. satm alma komisyonundan alı -
nabilir. İ&teklilerln kanunun emrettiii bel
gelerle 

0

lhale saatinde komiııyona ıelme -
!et"i. (6694) 16716 

Mazot alınacak 
M. M . Vekı\letl Satın Alma Ko. dan: 

VAKIFLAR UMUM Md. 

Dıvar inşası 

Vakıflar Umımı Müdürlüğünden ı 

Kevif bedeli 
Lira Kuruı 
543 47 Anlı:ara'da Ulucanlarda kain 

Urıüp camii maili inhidam du
varının ke~fi mucibince yıkı -

158 oo 
!arak yeniden yapılması. 
Ankara'da Suluhan'a yapaa -
cak korkuluk duvarı. 

Mahalleri ile yapılacak iı,ı ve keşif be -
delleri yukarda yazılı inşaat pazarlıkla 

yaptırılacaktır. Eksiltme 15/ 10/940 tari -
hinde saat (15) de Vakıflar umum müdür
lüiU inşaat müdüriyetinde yapılacaktır. 

Talip olanların yüzde yedi buçuk teminat 
paraları ile ilin edilen gün ve saatte mü-
racaatları. (6721) 16728 

ASKERi FABRiKALAR --- ----------~~------8 i r hastabakıcı 
hemşire aranıyor 
Askeri fabrikalar Umum mü-

Kereste ahnacak 
Askert Fazrikalar Umum MUdUrlUğU :Merkez Satın Alma Komlsyonundaııı 

100 metre mlMbı 2,50:15,00x0,25X0,25 M. ebadında çam tahtası 
400 metre mikl'lbı 2,50 :5,00 x 0,22 X 0,25 :M. ebadında çam tahtası 
200 metro mikAbı 2,50:5,00x0,20X0,25 M. ebadında çam tahtası 
250 metre mlktı.bı 2,50:5,00X0,18X0,25 M. ebadında çam tahtası 
150 metre mlkl\bı 2,50:5.00 x 0,16 X0,25 M. ebadında çam tahtası 
200 metre mlkAbı 2,50:5,00x0,15X0,25 M. ebadında çam tahtası 
100 metre mlkO.bı 2,50:5,00X0,14X0,25 M. ebadında çam tahtası 
100 metre mlkO.bı 2,50:5,00X0,12 X0,25 M. ebl\dında çam tahtası 

Tamamen çnm vermek milmkün olmadığı takdirde yarısı çıralı çam ve yarısı 
beyaz köknar olabilir. 

Tahmin edilen bedeli (63.750) lira olan mlkdar ve ebatları yukarıda yazılı sekiz 
kalem ve eeman 1500 metre mlkAbı kereste aııl<er! fabrikalar umum mUdUrlllğU 
mt'rke:r. satın nlma komisyonunca 4.11.940 pazartesi gUnU saat 15 te kapnlı znrflll 
ihale edilecektir. Şartname (3) lira (19) klU'U§ mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (4437) lira (50) kurusu havi teklif mektuplıınnı 
mezkür gtlnde saat 14 e kad~ komlı;yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesalkle komisyoncu olmadıklarına ve bu lııle 
alAkadar tuccardan olduklarına dair ticaret odası veslkaslyle mczkt'lr gtln ve saat-

te komisyona nıUracaatları. (6609) 1G661 

llğlnce cins ve mlkdarı aşağıda yazılı er- ı llstelerlnl gösterir listeler ıartnameye 
zak kapalı zarf usullyle mUbayaa edile- bağlıdır. 
cektlr. 5 - Tahtaların beher metre mlkAbma 

2 - İhale 15 birinci teşrin sah günü muhnnımcn bedel otuz ıekJz llra altmıt 
saat 16 da icra edilecektir. beıı kuruştur. 

3 - Buna alt ıartname Ankarada vilayet 6 - Tahtaların muhammen bedel Uzerln· 
J. K. 1stanbulda vilayet J. Komutanlığın - den yUzde 7,15 hesabiyle teminat ak<;esl 
da Antakya'da levazım müdürlüğünde gö- 4157 lira 12 kuruııtur. Hepsine tahmin edilen fiyatı: 1157 li

ra olan 6500 kilo dökUm halinde mazot 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı dürlüğünden : riilebilir. 7 - !steklllerln muvakkat teminatları 

4 - Tnlip olanlar ihaleden nihayet bir ile birlikte ihale gUnllnde revir Amirliğin• 
eaat evellne kadar ticaret odasına musad - mUracaat etmeleri IUzumu 110.0 olunur. ıs. 10. 940 cuma gllnll saat 11 dedlr. Kat! 

teminatı: li4 Ura olup şartnamesi komi•· 
Kırıkkalede istihdam edilmek üzere bir 

hasta bakıcı hemşire alınacaktır. 
yonda görUIUr. Taliplerin muayyen vakit- 1 ıteklllcrln veıılka ve lstidalarlyle u
te M. M. V. Sa. Al. Ko. da b;:lunmaları. 

dak vesikalariyle ve % 7,5 muvakkat te • (9610/6679) 16629 
mina t ve teklif mektuplariyle birlikte An
takya'da kıGIR blnıısında mUteşekkil satın Çam tahtası satışı ( 6722 ) 16729 mum mU<lllrlll'1'e müracaatları. ( 6:.ı2s ı 

16533 • alma komisyonuna müracaatları. Dursunbey Devlet Orman İoletmell 

M. M. V. Hava Müste~arlığı 
Muhtelif civata ve somunlarla 
çarık ve kapak z"ncirlerinden 

ibaret 14 kalem malzeme 

Muvakkat teminatı 2~89 lira 38 kuruı, Revir Amlrll~nden: 
Muhammen kıymeti 30525 lira, 
Miktarı 185000 kilo, 
Mlibayııa edilecek erzakın cinsi un. 

Telefon malzemesi alınacah Asker! Fabrikalar Umum 'MtldUr!UğU 
l\'I. ı.ı. VeldUctı Hava Batın Alma Ko.: Merkez Rntın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (51!22) llra (60 ı 

16245 

Yol tamiri 

1 - İşletmemizin Dursunbey istasyonu 
cl\•arındakl kereste fabrikasında depoda 
istlfte mevcut 7509 adet muadili 162 met-
remlkı'l.p 466 desimetre mikl\p çam tahtası 
açık arttırma ile satılığa çıkarılmıştır. 

Şağıda cins ve miktarı yazılı telefon 
hattı nıalzcnıcslnc ihtiyaç vnrdır. 

25. 10. 1140 tarihine kadnr hava mUste
şıırlığlnll flynt ve teslim mlidd~tınl bildi· 
rir teklif vcrllnıcsl. 

100 adet 6.5 m. uzunluğtında afaç direk 
100 adet 3 No. deve boyunlu porselen 
rıncan 

5. Km. 3. mim kutrunda galvanizli de· 
mir tel 
100 M. galvanizli ba: teli. 
Not: Deve boyunlu fincan ile galvanizli 

demir tel C:ahıı ufuk ebatta olabilir. 
( 6587) 16614 

Beton itleri 
M. M. VekSleti Hava Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Muayyen &'finde talibi zuhur etmiyen 

yer altı sularının akıtılma1t ve hangarların 
:teminine beton dökme işi pazarlıkla yaptı
rılacaktır. l<eıif bedeli (10147) lira olup 
lc:att teminnt mikdarı 1523 liradır. Keıif 
evrakı her gün ö~leden ıonra 51 kuruı 

mukabilinde alınabilir. Pazarlıfı 19/10/ 
940 C. ertesi ırünli aae.t 11 de hava satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. Pazarlı

ğa iştirik edecekler Hv. müsteıarlığı Şb. 
6 dan vesika almaları oarttır. İsteklilerin 
muayyen g11n ve •aatte kan umıtnaı ,.. 
kanuni belgeleriyle komisyona müracaat-
ları. (6673) • 16681 

Matbaacılara 

M. M. Vekileti Han Sa. Al. Ko. dan: 
Muhtelif ebadda baılıklr 7085 adet def

ter yaptırılacaktır. Nümunelerini görmek 
fiyat ve teslim müddetini bildirir bir tek
lif vermek Uzere 25/10/940 tarihine kadar 
Hv. aatm alma lı:omlıyonuna müracaat e-
dilmesi illn olunur. (66!3) 16684 

Otomobil lastiği alınacak 
M. M. Veklleti Hava SL Al. Ko. dan: 
1 - Muhtellf ebatta otomobil iç ve dış 

lbtiil · pazarlıkla Atın alrnaca.ktır. Mu -
hammen bedeli 200.000 lira olup katt te -
minat mikdarı 22.500 liradır. Pazarlığı 
23/10/940 ~amba ıUnU ıaat 11 de bava 
aatın alma komisyonunda yapılacaktır. t
dart ve fenni prtnamesl her sün öileda. 
ıonra komisyonda cörillebllir. İstekllle • 
rin muayyen ailn ve 11atte kati temlııa.t 

ve kanuni belceleriyle birlikte komi170~ 
da bulunmaları. (6684) 16715 

M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

Kunı f uulye alınacak 
M:. M. V. Deniz Levazım Satın Alma 

Komlııyonundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli (68.880) lira 
olan (300.000) kilo kuru fuulyenln 215 bl· 
rlnclteşrln 940 tarlhne rastlıyan cuma gU
nU ıaat 16 da kapalı zarfla ek.ailtmeıi ya
pılacaktır. 

2 - İlk teminatı (469') lira olup ıart
namesl her gUn komisyondan (345) ku
l'\11 bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 ıayılı kanunda 
yazılı vesikalarını muhtevi tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en geç bel
li gUn ve saatten bir saat evellne kadar 
Kasırnp9.1n.da bulunan komisyon başkanlı
ğına makbuz mukabilinde vermeleri. 
(9430/6451) 16566 

ADLiYE VEKALETi 

Odun, kömür alınacak 
Ankara Cezaevi Direk.törlülilnden 

Ankara Cezaevinin 94-0 mali 11lı ihtiya· 
cı olan "(15) ton meıe kömlirU ile (10) ton 
kırılmış meşe odununun açık euiltme ıu
retiyle ihale edilecei!nden taliplerin % 
7,5 kurut muvakkat teminat akçesi olan 
(86) lira 25 kuruşluk banka mektubu veya 
o mlkdarda paranın Anık.ıra defterdarbğr 
veznesine yatırıldığına dair malrbuzlarly -
le birlikte yevmi ihale olan 21/10/940 tari
hine rastlıyan pazartesi gilnü Hat 14 de 
!radar Ankara CUmhuriyet müddeiuınumt
liiinde müteıekkil komi110na müracaat 
etmeleri ve ıartnameyi cörmek ve fula i
zahat almak istlyenlerin Cebeci'de cezaevi 
direkt8r1Uiliııe mliraeaat etmeleri illn olu. 
aıur. {6134). 16281 

İstanbul Belediyeıinden : kurug olan muhtelif cıvata ve somunlarla 
çarık ve kapak zincirlerinden ibaret 14 Abidei hürriyet - Kiğıthane - Fişeıkha
kalem mıılıo:cme aııkcr! tnbrlkalar umum ne yolunun e!l;ıslı !IUrette tamiri 2490 nu-
mUdllrlUğH merkez ııatın alma komtsyo- mnralı kanunun 46 ıncı maddesinin L fık
nuncn 22.10.940 ııalı gllnU ııaat 115 tc kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname parnsız 
olarak komlııyondan verilir. Taliplerin 
muvakk:ıt t eminat olan (444) lira (19 l 
kunışıı havi tcl<llf mektuplarını mezktlr 
g{lnde aaııt 14 c kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı kn· 
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesalkle ko-

rasına tevfikan pazarlıkla yaptrrıla• ü:tır. 

Keşif bcclell 29157 lira 76 kuruş ve te • 
minatr 4373 lira 66 kuruştur. Mukavele, 
eksiltme, bnyındırhk i~leri genel hususi 
ve fenni Ş'lrtn1mcleri, proje keşif hulisa -
siyle buna mUteferri difer evrak 146 ku
ruı.ı mukabilinde vifftyet nafıa müdürlü -
ğünden verilecektir. İhale 17/10/940 per

miıyoncu olmadıklarına ve bu lııle al!ka· ııembe günü saat 14 tc daimi encümen • 
dar tUccn.rdan olduklarına dair ticaret o - de yapılacaktır. Taliplerin teminat mak
dası vealkasiyle me.r:ktlr g{ln ve saatte ko-
mlayona müracııatıarı. (658) 16578 

150 ton yerli Lintera pamuğu 
alınacak 

buı: veya mektupları vilayet nafıa müdilr-
lüğüne müracaatla alacakları fenni ehli-
yet ve 940 yılın ait ticaret odası vesika -
lariyle ihale günU muayyen saatte daimt 
encümende bulunmaları. (9601-6616) 

Askeri Fabrikalar Umum MUdUrltlğU 16663 
Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli ( 42.000 l lira olan 

DEVLET ORMAN iŞLETMESi 

Satılık köknar tomruğu 

2 - Arttırma 25.10.940 tarihine mUsadlf 
cuma günU ıaat 115 ta Dursunbey revir a.
mlrllği binasında toplanacak komisyon 
huzurunda icra edilecektir. 

8 - Bu işe alt ııartname İstanbul, An
kara, İzmir ve Balıkesir orman çevlrge 
müdUrlllklerlnde ve revir Amirliğindeki 

satııı dosyaııında mevcuttur. 
4 - iııbu kerestelerin beher metre mi -

kAbına muhammen bedel otuz sekiz lira 
aıtmııı beıı kunıııtur. 

5 - Kerestelerin tutar bedeli Uzerlndeıa 
yUzde 7,5 teminat akçesi 470 lira 95 ku· 
ruııtur. 

6 - İsteklilerin muvakkat temlnatlarly
le blrllkte ihale gUnUnde revir Amlrll~n• 
mtlraeaat etmeleri lUzumu ııa.n olunur. 

(9611-6620) 16630 

Çam kalası satııı 
Dursunbey Devlet Orman İııletmeıl 

Revir Amirliğinden: 
1 - İııletmemlzin Dursunbey istasyonu 

civarındaki kereste fabrlkıımnda kereste 
ıma!Atından 28570 adet ınuadlU •ao metre 
mlkAp 118 desimetre mlkdp çam kereste ve 
857 adet muadlll •6 metremlk!p 873 desi-

1150 ton yeril llnters pamuğu asker! fab -
rikalar umum mUdür!UğU merkez satın 
alma komisyonunca , ,11.9•0 pazartesi gU
nU saat 15,30 da kapalı zartla ihale edile
cektir. Şartname (2) lira (10) kuruı mu
kabilinde komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (311)()) lirayı havı 

Devlet Orman İıletmesi Karabük Re • metremlltAp çam knlam açık arttırma IU• 
vir Amirlltlnden : rattyıo -t•h~ çık-.n.lmı,._..., 

teklif mektuplarını yevmi mezkQrda saat 
14,30 a kn.dıır koı;niayona vermeleri ve ken
dtlerlnln de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. 
maddelerlndekl vesalkle komisyoncu ol
madıklarına ve bu l§le alAkadar tüccardan 
oıduklarına dair ticaret oduı veslkaslyle 
muayyen glln ve saatte komisyona müra -
caatıarı. (6654) 16712 

DEVLET DEMlRYOLLARI 

1 - B üyük dUz bölgeıl katiyatından or-
manda Mancarcr deposunda iıtifte mev -
cut 644 adet muadili 706 metre miklp 464 
desimetre mlklp köknar tomrutu açık 

arttırma ile satılacaktır. 
Z - Tomruklar soyulmuş olup hacim 

orta kutur üzerinden heuplanmııtır. 
3 - Tomruklara alt utıı prtnameııi 

Ankara'da orman umum müdürlüğilnde 

Ankara, İstanbul, Zonguldak orman çe -
virce müdürlUkleriyle Karabük devlet or-

Muhtelif çelik alınacak man işletmesi revir lmirlifinde ıörülebi
llr. 

D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun- 4 - Tomrukların muhammen bedeli 
dan: 

Muhammen bedeli 241SOO (ylrml dört 
bin beı Yllz) lira olan e il bir kalem muh
telif çelik 25.11.1940 paza.rteai gUnU ıaat 
115 te kapalı sarf usullyle Ankarada idare 
blna&nda ıatıa alınacaktır. 

"11" lira "31" kuru5tur. 
5 - İsteklilerin % 7,5 pey akçesiyle 

17 /10/94-0 perıembe ırliııil aaat "15" de 
Karabük revir merkezine müracaatları. 

(9530-6531) 16534 

Çam kalası satı§ı Bu ııe girmek tstıyenlerln 1837,150 (bin 
sekls yUz otuz yedi lira elll kuru~) lira-
lık muvakkat teminat ııe kanunun tayin Dursunbey Devlet Orman :tıletmeıl 
ettıll vesikaları ve tekliflerini aynı gUn Revir Amlrltğlnden: 
aaat 1' e kadar komiıyon relıllflne ver - 1 - hl etmemizin Dursunbey istasyonu 
melerl lAzımdır. clvarındıtkl kereste fabrlkuı depomuzda 

Şartnameler parasız olarak Ankarada istlfte 20812 adet muadlll 403 metre mi -
malzeme dairesinde, Haydarp9.1ada tesel- kAp 249 deıılmetre mikAp tahta ve 928 a -
ıum vı ıevk ıefliğinden dağıtılacaktır. det muadlıt 415 metre mlkAp 099 desimetre 

(6462) 16567 rnikAp çam kalo.ııı açık arttırma IUI'etlyle 

Tazyikı hava aletleri alınacak satıııta çıkarılmıııtır. 
2 - Arttırma 24.10.940 tarihine mUsa -D. D. Yolları Satm Alma Ko. dan : 

Muhammen bedeli 11637 lira olan ıı ka
lem tazyikli bava aletleri 27/11/940 çar -
'IAmba ıünl1 saat 15.30 da kapah zarf usu
lü !le Ankara'da idare b!naıında satrn alı
nacaktır. 

Bu ite ılrmek lıtlyenlerln 872,78 liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları ve tekliflerini aynr gilrı aa&t 
14.30 a kadar komisyon reisliğine vermele
ri Jlıımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da 

malzeme dairesinde, Haydarpaııı.da tesel
lüm ve ıevk ıefllğlnde dağıtılmaktadır. 

{8582) 16653 

dif peroembe gUnU ıaat 15 te Dursunbey 
revir Amirliği binasında mUteııckkll ko
misyon huzurunda icra edilecektir. 

8 - Bu tııe alt ı:ıartname .Ankara, İstan -
bul, İzmir, Balıkesir orman çcvlrge mUdUr 
lUklerfyle revirlmizdekl satış dosyasında 
mevcuttur. 

' - cam tahtalarlyle çam kalaslarına 
alt çam ve ebatlarını göıterlr listeler ııart
nameye bathdır. 

5 - Kala.a ve tahtaların beher metre 
mlMbına muhammen bedel otuz sekiz U
la aıtmıı beş kuruştur. 

6 - Kalas ve tahtaların muhammen be-

2 - Arttırma 24.10.940 tarihine müsa -
dlf perııembe gUnU saat 115 te revir Amlrll
ğl binasında mUteııekkJl komisyon huzu -
nında tcra edilecektir. 

3 - Bu tııe alt ıartname İıtanbul, Aııka.
ra, İzmir ve Balıkesir orman çevlrge mU
dUr!Uklerlyle revir Amlrlltlndekl dosyasın
da mevcuttur. 

' - Kalas ve kerestelerin beher metre 
mlkdbına muhammen bedeli otuz ıeklz il· 
ra altmılJ beıı kuruııtur. 

15 - Kalas ve kerestelerin muhammeıa 
bedeli Uzerinden tutarı yUzde 7,15 hesabfy. 
le 1381 lira 97 kuruştur. 

6 - İsteklilerin muvakkat temlnatlarly
le birlikte ihale gUnllnde revir Amlrllthıe 
müracaat etmeleri !Uzumu 114.n olunur. 

9612/ 6621) 16631 

Çam kerestesi satıfı 

Dursunbey Devlet Orman İııletmeırl 
Revir Amirliğinden: 

1 - İ11letmemlzln Dursunbey istasyonu 
civarındaki kereste fabrikasında kereste 
imalatından 7786 adet muadlll 150 metre 
mlkdp 201 desimetre rnlltAp çam mamul 
kerestesi açılt arttırma IUI'etiyle satıhta 
çıkarılmııtır. 

2 - Arttırma 24.10.940 tarihine mllladlf 
perşembe gUnU an.at 15 te Dursunbey re -
vir !\mirliği binasında toplanacak olan ko
misyon huzurunda icra edilecektir. 

8 - Bu fııe alt ıartname Ankara, İatan
bul, İzmir ve Bıllıkeslr orman c;evirg• 
mUdUrlUklerlyle Dursunbey revir Amirll -
flndekl dosyasında mevcuttur. 

' - İ§bu kerestelerin beher metre mt
kAbına muhammen bedel otuz sekiz llra 
altmııı beo kuru~tur. 

5 - Kerestelerin tutar bedeli Uz:erinden 
yüzde 7,5 hesabiyle teminat akçesi 435 11· 
ra 40 kuru~tur. 

6 - İeteklllerln muvakkat teminatlarJy
le birlikte ihale gUnUnde revir Amirliğine 
mUracaat etmeleri !Uzumu uo.n olunur. 

(9613/6622) 16632 

Linyit kömürü alınacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komlıyonun

del tlzerlnden ve yU:ı:de 7,5 hesabiyle te • 
mlnat akçesl 1299 liradır. 

1 - İsteklilerin muvakkat teminatları Kastamonu Sulh 
den: 

Hukuk Mahkemesin· 

dan: 
:Muhammen bedell 187500 (yUz otuz 

yedi bin bef yUz) lira olan 22000 ton lin
yit MmUrU 81. 10. 940 perı.ıembe gUntı ta· 

at 115 te kapalı zarf usuliyle Ankarada 

Ue birlikte ihale gUnUnde revir Amlrll!lne 
mUracaat etmeleri !Uzumu 114.n olunur. 

(9609/6618) 16628 

Çam taht.ur aabtı 
lda'e binasında ıatın al nacaktır. Dursunbey Devlet Orman İ§letmesl 

Bu fııe girmek lıtlyenlerln 8125 (sekiz Revir Amirliğinden: 
bin yUz yirmi beıı> llralık muvakl<P.t temi· 
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
tekliflerini aynı gUn saat 14 e kaJar ko -
misyon reisllğlne vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler 680 kuruşa Aı:tkara ve 
Haydarpaşa veznelerlude ımtılınuJrtAdır. 

(6678) l,714 

ViLAYETLER 

Un alınacak 
Hatay Seyyar Jandarma P. A. Birlikleri 

S3tın Alma Ko. dazı: 
1 - Hatay H)'YIU' jandarma pl)rade b~ 

1 - İşletmemizin Dursunbey lıtaayonu 
civarındaki kereste fabrikası deposunda 
lltlfte mevcut 8103 adet tnuadill 175 metre 
mlkll.p 693 desimetre mlkAp çam tahta.il 
açık arttırma ıuretıyle satılığa çıkarılm11-

tır. 

2 - Arttırma 25.10.940 tarihine mUsadif 
cuma gUnU saat 115 te Dursunbey revir A· 
mirliği blnaııında mUte§ekkll komisyon 
huzurunda icra edilecektir. 

8 - Bu iııe alt ıartname Ankara, btan
bul, İzmir ve Balıkesir orman çevlrııe mU
dUrlUklerlnde ve Dununbey revir Amirli· 
ğindekl 1atıı doayaaında mevcuttur. 

' - Çam tabtalanna alt oap ve ebat 

Kastamonunun Kırkçeııme mahallulD· 
den Yarbay eokatında (3) sayılı hanede 
oturan Emin kızı Rüveyde GUlerln Kırk· 
çeııme mahallesinde ıözU geçen iokak ve 
hanede mukim Klmil oğlu Emin Yahya 
oğlu ve arkad111Iarı aleyhine açtığı şUyu
un izalesi davasının yapılan muhakeme
sinde: davalı Eminin bundan lkl ay evel 
çalışmak Uzere Ankaraya gidip mahalli 
ikameti meçhul bulunduğu namına çıkarı· 
hp bllll.tebllıt iade edilen dııvettyeııl arka
sına verllen meşrubattan anlnşılmıı oldu· 
tundan lltınon tebligat icrasına ve muha -
kemcnln de 6.11.940 çarvamba günil ııaat 
10 a bırakılmasına karar vcrllmlt olmakla 
a1lnUnde davalının Kastamonu sulh hukuk 
mahkemesine ııelmedlğl veya bir vekil 
göndermediği takdirde gıyap kararı veri
leceği ve tebllııatın bir nlllhasının mahke
me divanhanesine tısak edildiği tebliğ m&o 

kamına kaim olmak üzere 110.0 olunur. 
'131 

ıı 
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Sade yafı alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 

İzmir Lv. A.. Sa. At. Ko.: 

u ~ u s 
Tevhit semeri alınacak 

Kayseri Sa. Al. ~o. dan : 

.. 

· İnşaat münakasası 
M erzilon As. Sa. Al. ICo. daıı : Ko. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT iLANLARI 

Şubat 

l50 
60 
60 

170 

Mart 
l50 
60 
60 

170 

Nlııaa 

l50 
60 
60 

170 
Atuıt09 

ro 

Kayıı 

l50 
60 
eo 

170 
EylW 

l50 
60 
60 

ı - Birlik ihtlyaçı ıcın 25.ooo kilo 
sadeyaf ihtiyacı kapalı zarf uıuliyle ek
ıiltmcye konmuştur. 

ı - 2126 adet evaaf ve nil.muneıine gö
re maa başlrk tevhit semeri aatm alına -
caktır. Muhammen bedeli 74415 Ura.dır. 
İlk teminatı 5581 lira 12 lruruııtur. 

1 - Gösterilecek yerde ı praJ ve tlc pa910nun kapalı sarfla aııatıda göstcrlldl
li ıurett.e milnakuaya lronulmuttur. 

2 - Rkliltmcsl Merzlforı'da Kolordu binasmdakl Ko. da yapılacaktır. Arpa alınacak 
Samsun As. Sa. Al. Ko. dan: 

l - · 480000 kilo arpa knpalı za.r!la. ek
•lltmeyc konulmuııtur. 

Haziran 
60 
60 

Temmu• 
l50 
60 60 

2 - Eksiltmesi Z5. 10. 940 gilnll saat 
ıs de İzmir Lv. J.... Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır 

2 - İhalesi 25/10/940 cuma günli aaat 
17 de kapalı zarf usulli ile yapılacaktır. 

3 - Şartname ve ketif raporlan her gün Ko. da cörlilebilir. Ve ı57 ile 144 ku
rüıı mukabilinde iıtelı:lllere verilir. 

4 - İsteklilerin bu iılcrin ehll' olduklarına dair kanunt vcslkalarlylc teklif melr.. 
tuplarını eksiltme 11atinden bir aaat ••el Ko. teılim etmeleri mecburidir. 2 - Muhnmmen bedeli 20420 ve muvak

kat tcmınnu 1532 liradır. 

60 60 60 
s - Tahmin edilen tutan 35.750 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate alcırcıi 2532 li

radır. Postada vaki ıccikmeler muteber c!etilclir. (6237) 16244 
3 - Şartnamesi her gUn Ko. da görUle

bi lir. 

170 170 
(6364) 

170 170 
16368 5 - Şartnamesi komisyonda cörtilebilir. 

6 - İstekliler ticaret odasın.da kayıtlı 
olduklarına dair vcıika cöıtermck mecbu
riyetindedirler. 

S - İsteklilerin belli glin ve saatte ka
nuni vesaik ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden evel komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnamesi her rıün İstanbul, An -
kara Lv. A. Adana ve Kayseri Sa. Al. Ko. 

Cinsi Muhammen bedeli İllı: teminatı 
Lira X Lira X 

4 - İhalesi 1~ birlncıte3rln 940 salı gü
nü saat 10 da komutanlık binasındaki Ko. 
dn yapılacaktır. 

inşaat münakasaaı 

Eskiş~hir Aı. Sa. Al. Ko. daa: 

cörlilebilir. (6655) ı6664 Garaj i114111 31370 OS 2352 78 
Eksiltme 
ıS/10/940 

15/10/940 
Salı 

sa.at 
11 

Kuru soğan alınacak 
Çatalca Sa. Al. Ko. dan : 

3 pavyon lnş111 28776 55 2151 25 ,. • 

5 - İsteklilerin belll gün ve saatten bir 
ı:ınt eveı azr!larını Ko. oıı vermeleri. 

16204 

1 - Esklıehlrde blr müe1111eeede ınotör 
ve maklne atelyeıı1 binasının ınıaaı kapalı 
zarf usullyle eksiltmeye konmuıtur. 

7 - Eksiltmeye iştirlk edeceklerin ka
nuni vcsiknları ve teminat teklif mektuP
larını ihale saatinden en az bir ıaat evci ı - 4/10/940 cünü kapalı zarfla ihalc

ıi icra kılınacak olan 135 ton kuru soğana 
talip %Uhur etmemiştir. 

komisyona vermit bulunmaları. 

Saman alınacak 
Samsun As. Sa. Al. Ko. dan: 

(6635) 

Arpa alınacak 
İzmir Lv . .A.. Sa. Al. Ko.: 

ı6636 

l. - 842000 kilo saman kapalı zarfla 
ekslltrneğc konulmuııtur. 

2 - MUhnmmen bedeli 21050 ve muvak
kııt teminatı 1579 llrndır. 

Kapalı zart usulU ne eksntmesl: 16. 10. 
940 çarşamba günü saat 16 da Eskloehlr 
mıntaka >... Al. Ko. da yapılacaktır. Ke
uır, eksiltme, ve fenni Jıwıusı ıartname 
genel ıartname ve projeler komisyonda 
görWcblllr. Keotf bedell 68953 lira 46 ku
ruştur. Muvakkat teminatı •197 lira 67 
kuru§tur. Teminat malcbuzıarını havi mek
tuptannı bir sant evel Ko. Rs. vermio bu-

ı - Ordu birlikleri hayvanatı ihtiyacı 
iırin pazarlıkla 500 ton arpa aatm alına

caktır. 

2490 uyılı kanunun mevzuatı dahilinde 
16/10/940 gilnü ıaat ı7 de Sa. AJ. Ko. da 
135 ton kuru ıoğan pazarlıkla aatın alına
caktır. Taliplerin komisyona mqraca.atla-
rı. (6701) ı6718 

Patates alınacak 

Çatal"Ca Sa. Al. Ko. dan : 
S - İhalesi 15 blrlnclteorin 940 salı 11a

at 15 te komutnnlık binasındaki Ko. da 
Yapılncıüctır. 

4 - İstck111crin belll gUn n saatten bir 
ıaat evel zarflarını Ko. na vermeleri. 

lunmaları. (6387) 16397 

2 - Pazarlık 14. 10. 940 Ta. pazartesi 
günü saat 10 da Kışlada İzmir Lv . .A.. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 4/10/940 günü kapalı zarfla ihalesi icra 

kılınacak olan 210 ton patatese talip zuhur 
etmemiştir. 2490 sayılı kanunun mevzu-· 
atı dahilinde 16/ı0/940 günil saat 17 de Sa. 
Al. Ko. da 2ıo ton patates pazarlıkla alı
nacaktır. Talipledin komisyonda bulunma-

Anbar rntası 
'.6222) 16205 

Ka{stri As. Sa. Al. Ko. dan: 

3 - Tahmin edilen tutarı 32.500 lira. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 2438 

lira. 

Odun alınacak 
Gelibolu As. Sa. Al. Ko.: 

1 - Kayserlde yapılacak bir anbar ve 
el yıkama ve halanın muhammen bedell 
23582 Ura 6ı ıruruııtur. Temınııtı 1768 lira 

5 - Şartnamesi komisyonda cörülcbi
lir. 

l - 'ı150 ton meııc odunu satın alınacak
tır. Beher kilosuna ı ıruruıı 42 santimden 
toJunın edilen bcdell 16330 lira. 

69 kuruştur. 

6 - İsteklilerin kanunt vesaik ve tcml
natlariylc belli gün ve saatte komisyona 

ları. (6702) ı6719 

Un çuvalı alınacak 
İstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

2 - Şartnamesi Ankara, İstanbul, Lv. gelmeleri. (6643) 16638 

A. Sa. Al. Ko. da görUlUr. 
s - İhalesi 17.10.940 pergembe ıaat 16 

da knpRh zarfla yapılacaktır. 

Sade yağı alınacak 

İzmir Lv. A.. Sa. Al. Ko.: 
2 - Eksııtme 25. 10. 94.0 tarihinde saat 

11 de Gelibolu As. Sa. Al. Ko. da olacak 
tır. Şartnamesi bu mnhalde parasız alına
blllr. 

3 - Ekslltme kapalı zarf usuUylcdlr. 

' - 1ateklller kanunt vesaik ve temi -
natlarlyle bel11 gün ve saatte komisyonda 
bulunmaları ve zartıarda teklif mektup
larını lhal~ saatinden lft.akal bir saat eveı 
Ko. na vermlı bulunmaları. (6397) 16407 

1 - 39.600 kilo sadeyağı kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konmuıtur. 

1 - 50000 adet bez un çuvalı alınacak -
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 17.10.940 per
uembe gUnU saat 14,SO da Tophanede Lv. 
A. Sa. Al. Ko. da yapılacnlctır. Tahmin be
deli SS,750 lira ilk teminatı 2906 lira 25 
kuruııtur. 4 - Muvakknt teminat 1224 lira 75 ku

ruııtur. 

5 - Teklif mektupları 24. 10. 940 ve sa
at 18 e kadar sıı. Al. Ko. b~knnlığına ve
rit mıo olacaktır. 

Arpa alınacak 

Elurğ Sa. Al. Ko. dan : 

2 - Eksiltme 26. 10. 940 cuma günü u
at ı6 da Kışlada İzmir Lv. A.. Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

Nümunesl komisyonda görUlür. 
İsteklilerin belll saatte Ko. na gelme-

Bu santten sonra mektuplnr kabul edil
mez. 

6 - Tnllplerın lhnledcn bir eruıt evci te
minat pııraınrı olan 1224 lira 75 kurul! ve 
vcsıı'k ile mUracaUıın. 

1 - Birliklerin ıenelik ihtiyacı için 34'2 
ton arpa kapalı zarf usulli ile satın alına
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 26505 lira ve ilk 

I T§. ll. Tş. I. Kdn. 
teminatı 1987 lira 87,5 kuru,tur. 

II. KAn. . -
150 

3 - Ektiltmcıi ZZ/10/940 ıalı &Unu ıa-
100 150 150 

ş ıb~t 

i5 
Haziran 

75 

Mart 
75 

Temmuz 
75 

(6361) 

Nlann 
75 

.Ağustos 

75 

Odun alınacak 
Gelibolu As. Sa. Al. Ko.: 

:Ma.yıs 

75 
EylUl 

75 
16365 

1 - 920 ton meııo odunu satın alınacak
tır. Beher kilosuna 1 kuruıı 67 santimden 
tahmln edilen bedeli 15384 llndır. 

2 - Eksiltme 25. 10. 940 tarihinde ıaat 
11 de Gelibolu askeri satın alma komis
yonunda olacaktır. Sıırtnamesi bu mahal
de parasız alınabilir. 

8 - Eksiltme kapalı zart usullyledlr. 
4 - Muvakkat teminatı 1152 Ura 30 ku

nıetur. 
ti - Teklif mektuplan 24. ıo. 940 ve ııa

at 18 e kadar BL Al. Ko. baukanlıtına ve
rllmlo olacaktır. 

6 - Taliplerin ihaleden blr aaat evel 
temlna~ paralan olan 1152 lira 80 kurua 
ve veslkalıırlyle mUracaatıan. 
I. Tıı. II. Tıı. I. Kt\n. 

80 120 120 

Su bat 
60 

Haziran 
60 

Mart 
60 

Temmuz 
60-

(6362) 

Nlııan 

60 
Ağustoı 

60 

Odun alınacak 

Gelibolu As. Sa. Al. Ko.: 

II. KD.ıı. 
120 
Mayıs 

60 
Eylül 

60 
16366 

ı - 1150 ton odun satın alınacaktır. Be
her kilosuna 1 kunı§tiuı tahmin edilen be
deli 11500 liradır. 

2 - Eksiltme 25. 10. 940 tarihinde saat 
11 de Gelibolu As. Sa. Al. Ko. da olacak
tır. Şartnamesi bu mahalden para.sız alı
nabilir. 

3 - Eksiltme kapalı .zart wıullyledlr. 
4ı - Muvakkat teminatı 862 lira 50 ku

l'U§tur. 
ô - Teklif mektupları 2!. 10. 940 ve sa

at ıı de sa. Al. Ko. b~kanlığına verllmlo 
olacaktır. 

Bu saatten sonra mektuplar kabul edil-

mez. 
6 - Taliplerin ihaleden bir saat evel te

minat mektupları ve paraları olan 862 lira 
80 kunııı ve vesaik ile mUracaa.tları. 

I. Tıı. 
100 

8ubat 
75 

Teslim günleri 
II. Tıı. I. KA.n. 

150 150 
Mart Nisan 

II. Kln. 
150 
Mayııı 

75 

at 15 de Sa. Al. Ko. dairesinde yapılacak
tır. 

4 - Arpaya ait ııartname ve evsaf ko -
misyonda mevcuttur. İstiycnler her za -
man cörcbilirler. 

5 - İsteklilerin belli gün ve ihale sa -
&tinden bir saat cvcl teminat mektuplan
nr Ko. na vermeleri veya göndermeleri 
15..zımdır, Her hangi ıecikmeler mazeret 
kabul etmez. (6434) 164~ 

Arpa alınacak 
Erzincan As. Sa. Al. Ko. dan 
ı - Aıkert ihtiyaç için alınacalt 

1000000 kilo arP'a kapalı zarfla eksiltme
ye lı:onrnuıtur. Ekıiltmeıi 26/10/940 cu -
mart~i günli ıaat 11 de Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 80000 lira olup 
ilk teminatı 6000 lb<Adır. 

S - Evıaf ye prtnamni birliklerde 
vardır. 

4 - Talip olanlar teklif mektuplarını 
eksiltme saatinden bir saat evel Ko. na 
vermeleri. (6484) ı6472 

Un alınacak 
Bitlis AL BL Al. Ko. dan: 

1 - 450 ton unun ihalesi 16.10.940 çar -
uamba gllnU saat 15 te Bltllste Taş mahal
lesinde Kilisedeki Sa. Al. Ko. da yapılmalı: 
Uzer kapalı zarfla eksntmeye konulm\11 -

tur. 
2 - Muhammen tutarı •89000 Ura mu -

vakkat teminatı 6750 liradır. 
8 - Şartnamesini sısrmek lstiyenlerln 

her l(Un tı saati içinde mUracaat etmeleri. 
' - Teklif mektuplan ihale ıaatlnden 

bir saat evel Ko. na vereceklerdir. 
(6492) 16499 

Kömür alınacak 
bmıt Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 216 ton kırlblek!SmUrll kapalı zart 
ekıntmut ne ıatın alınacaktır. 

2 - Kapalı zarf ek111ltmesl 2L10.940 
günU ıaat 15 tı Sa. Al. Ko. da 7apılacak -
tır. 

8 - Kırible k!SmUrllnUn beher tonu için 
tahmin edilen fiyat 17 liradır. Tutan 86120 
Ura muvakkat teminatı S4M liradır. 

' - İııtPklller her gün ıartnameafnl An
kara. Eskıoehir, İstanbul ve tzmıtte Sa. 
Al. Ko. da gtlrebllirler. 

a - bteklller belll s11D n autlpdeD bir 
ıaat evel ihtiva eden kapalı zarflarını Sa. 
AL Ko. rıa seımeıert. (6606) 11618 

3 - Tahmin edilen tutarı 53.460 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçcai 4010 li

radır. 
S - Şartnamesi koıpisyonda ıı:örülilr. 
6 - İsteklilerin ticaret odasında kayıt

lı olduklarına dair vesika göstermek mec
buriyetin.dedirler. 

7 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin ka
nunt vesikaları ve teminat akıreleri ile iha
le saatinden bir saat cvel komisyona mü-
racatları. (6645) 16640 

inşaat yaptınlacak 

Merzifon Aı. Sa. Al. Ko.: 

ı - Merzlfonda gösterilecek yerde bir 
cara) ve tiç pavyon in~uı kapalı zarfla 
aşağıda gösterildiği üzere mllnakaaaya ko
nulmuıtur. 

2 - Eksiltmesi Mcrzifonda Aı. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

S - Şartname, kesif raporları ve plln-

leri. (6703) 16720 

Muhtelif sebze alrnacak 
İstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den 
ı - 54500 kilo ıspanak, 126500 kilo la -

hana, 166500 kilo prasa, 25300 kilo havuç, 
321100 kilo kereviz, S8700 kilo karnabahar, 
45800 demet maydanoz yukarda ya:nh ye
di k~!cm sebze alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 17 /10/940 perşem
be glinli saat 14 de Tophanede İst. Lv. A. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

tik teminatı 1458 lira 67 kuruştur. 
28.722 lira Y kuruştur. Rumeli cihetinin 

ilk teminatı 1458 lira 67 kuruş, Anadolu 
cihetinin ilk teminatı 695 lira 5S kuruştur. 

Şartnamesi komisyonda görülür. • 
İstcktilcrin kanuni vesikaları ile belli 

saatte komisyona ıtelmelcri. (6704) 16721 

Sığıreti alınacak 

ları her cün Ko. da ıörülebillr. Ve Iı;parta Sa. Al. Ko. dan : 
157,432 kuruı mukabilinde istiyeıılere ve- ı - Denizli garnizonunun ihtiyacı olan 
rilir. 11000 kilo sığır etinin eksiltmesi 18/10/940 

4 - İsteklilerin bu itlerin ehli oldukla- cuma günü saat 15 de yapılacaktır. 
nna dair kanunt vcsikalariyle teklif mek- 2 - Muhammen tutan 191100 lira olup 
tuplanm elcıiltme autınclaıı bir uat evel: teminab 1485 liradır. (670S) 16'.22 ---
komla:rona talim etm.ıeri mecburidir. 

Poatada vaki cecllmıeler ınuteber de- Kuru ot alınaük 
fildir. Erzincan Sa. Al. Ko. dan : 

:Muhammen bedeli 1 - 1750000 kilo Jcuru otun kapalı zarf-
Cinıi Lr. La ekalltmcsine talip çıkmadığından pa -

Garaj lnııaaı 31370,03 sarlılda eksiltmesi 23/10/940 çarşamba 
3 Ad. pavyon inpsı 
İlk teminatı 

86329,65 sünü saat 11 de Sa. Al. Ko. da yapılaca.k-

Lr. 
2352,H 
5366,48 

(6647) 

Eksiltme ıünü 
24. 10. W1 
24. ıo. 940 

ı6642 

Un alınacak 

saati 
11 
ı6 

Çanakkale Umurbey Aı. Sa. Al. Ko.: 

l - 500.000 kilo fabrika unu mukavele 
ile satın alınacaktır. 

Tahmin edilen bedel 80.000 liradır. 
2 - Ekıiltme 25. 10. 940 Ta. cuma .U

nli saat ıs de Çaııakkalı Umurbey Aı. Sa. 
Al. Ko. da yapılaca'ktır. 

8 - İstekliler bu iıe alt 'ekıiltme prt
namesini her gün iı saatinde koıniıyonda 
görebilirler. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliylcdir. 
5 - Muvakkat teminat tl.000 liradır. 

6 - Teklif mektuplan 25. ıo. 940 Ta. 
cuma saat ı5 e kadar Sa. Al. Ko. Rs. mU
racaatları. (6641) ı6648 

Keçe alınacak 

Afyon Sa. Al. Ko. Bık.: 

1 - 8.000 adet keçe pazarlıkla aatm a
lınacaktır. 18. ıo. 940 ıünil saat ıs 4e pa
zarlığı yapılacaktır. 

2 - 8.000 adet kcırcnin tahmin bedeli 
37.(1()0 ve ilk teminatı 2820 liradır. 

tır. 

2 - Muhammen bedeli SOOOO lira olup 
ilk teminatı 2250 liradır. 

3 - Evıaf n prtnameıi birliklerde 
•ardır. 

4 - Talip olanlarm eksiltme ıüniindc 
Ko. da bulurunalan. (6706) 16723 

Odun alınacak 
Urfa SL Al. Ko. dan: 

1 - A.§ağıda mlkdarı, muhammen bede
li ve muvakkat temlnab yazılı odun ka
palı zartla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi 1ııtanbul, Ankara ve 
Urfa As. Sa. Al. Ko. da görUleblllr. 

8 - İsteklilerin yukarıda yazılı günde 
ve ihale ııaatınden bir aaat eveıtne kadar 
teklif mektuplarını komlıyona söndermc
lerl. (6714) 

Cinsi: odun, mlkdarı 760000 kllo, mu
hammen bedell 24700 Ura. muvakkat te -
mlnatı 1852 lira 00 kUnı§, sünü 28.10.940, 
ıaatı 10. 16724 

Sadeyağı alınacak 

Adana Sa. At. Ko. dan : 
1 - Adana garnizonunun senelik ihti -

yaıçı için 24.000 kilo aade yağ kapalı zarf-
la eksiltmeye konmuııtur. • 

Muhammen bedeli 34200 lira ve muvak
kat teminatı 2565 liradır. 

2 - Şartnamesi Ankara, lstanbİıl Lv. l
mirliklcri ile Adana As. Sa. Al. Ko. da 
her gün görülebilir. 

:Haziran 
76 

75 
Temmuz 

75 
(6368) 

75 
Ağustoı 

75 
16367 

Odun alınacak 

Gelibolu Aı. Sa. Al. Ko.: 

EylUl 
76 

Sığıreti alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Aıkert ihtiyaç için aıaiıda cinı, 

mikdar ve llln cUnlerl yazılı olan Uç ka
lem ıığır eti kapalı sarf uıulil ile aatm a
lınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli blaalarmds re .. 

S - Şerait her ıün komiıyonda ıörtl.lo
bilir. Pazarhia iıtlrtlı: edeceklerin muaY· 
yen gün ve 11attı temlnatlariyle Ko. na 
mllracaatları. (6640) 16649 

Buiday almacak 

3 - Eksiltmesi 26/10/!>40 cumartesi gü-' 
ııll saat 10 da Adana Aı. Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. lstelı:lilerln kanuni vesaik ve 
teklif mektupları ile tayin edilen saatten 
en geç bir saat cvel komisyona müracaat-

l - 2240 ton meııe odunu alınacaktır. 
Klloauna 1 kuruı tahmiD edllen bedeli 
22400 liradır. 

· 2 - Eksutme 25. 10. 940 tarihinde ııaat 
11 de Gelibolu As. Sa. Al. Ko. da olacak· 
tır. Şartnamesi bu mahalda parasız alına
bilir. 

S - Eksiltme kapalı znrf usullyledlr 
4 - .Muvakkat teminatı ı 780 liradır. 
6 - Teklif mektupları 24. ıo. 940 ve sa

at 18 e kadar Sa;· Al. Ko. başkanlığına ve
rttmıo olacaktır. 

Bu aaatten ıonra mektuplar l!abul edil
mez. 

tcrilmiıtir. 
s - lbaleai 24/10/940 pırıemb• sibıil 

ıaat 16 da Çanakkale Sa. Al. Ko. da ya -

pılacaktır. 
4 _ Taliplerin ihaleden bir ıaat evet 

teminat mektupları ve ıııesikala.rı ile Ko. 
na mUracaatları. (6567) 16570 
Cinıi Mikdarı bedeli M. teminatı 
Sığır eti 36000 9720 729 
Sıfır eti 75000 ı8800 1350 
Sıirr eti 6000 ı5660 1170 

Buğday alınacak 
Afyon Sa. Al. Ko. Bıık. dan : 
ı _ 3000 ton buğday mevcut ıartname -

sine göre kapalı zarf uıulil ile 25/10/940 
saat ıs de ekailtmeııi yapılacaktır. 

Gelibolu SL Al. Ko. Bık.: 
1 - Birlikler iırin 300.000 kilo buğday 

pazarlıkla aatm alınacaktır. 
2 - Bufdayın beher kilosu 9 kunlıtan 

27.000 Ura biırilmiıtlr. 
s - İhalesi 25. ıo. 940 cuma cilııil saat 

15 de Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin ihaleden bir nat evel 

teminat akçeleri olan 4050 lira ve veslka
larlyle komisyona müracaatları. 

(6639) 

Buiday alınacak . 
Gelibolu Sa. Al. Ko. Bık.: 

16650 

ı - Birlik ihtiyacı i'in 100.000 kilo 
buida1 puarlıkla Mtm alınacaktır. 

ları. (6715) ı6725 

Saman alınacak 
linece Sa. Al. Ko. dan : 
Evsaf ve prtnamc dahilinde 500 er ton

hık 4 kalcnı balya samanı alınacaktır. Be
herinin tutarı 12500 liradır. 

Beherinin teminatı 4875 liradır. Pazar
lığı 18/10/940 cuma cünü saat ı4 de baı
lıyacaktır. İsteklilerin ka.nwıt vesikaları 
ile beraber Sa. Al. Ko. na müracaatları. 
(67ı6) 16726 

ENSTITOL'ER 

Bir memur aranıyor 

Yiyecek ve yakacak ahnacak 
Büyiildue Tümen S..tzn Alma l!omi•yonunt!an : 
Aıaiıda cinai, miktar ve muhammen bedelleri yazılı muhtelif yiyecek ve ya • 

kacak maddeleri hizalarında ıöıterilen tarih, ıUn •• ıaatlcrd• kapalı zarf u•u • 
tiyle eksiltmeye konulmuıtur. Eksiltme muameleleri Bilyükdere iskelesi karıı 4 

sındaki askeri anbarda bulunacak olan tümen satın alma komisyonunda yapılacak
tır. İsteklilerin ıeraiti anlamak üzere her ıün ve ebiltme~e ittirSk için de alına.
ca k maddelerin miktarına ve tahmin edilen fi ya ta ıöre tutarı olan ve aıağıda 
yazılı bulunan teminat akçeleriyle blrlllı: te komlıyona müracaatları ve teklif 
mektuplarını kapalı zarflar içinde eblltme saatlerinden bir ıaat evelinı kadar 
makbuz mukabilinde vermeleri llbuımı llln olunur. (9278/6325) ı6338 
Saat Eksiltme tarih Teminat Muhammen Milı:darı Ahnacalı: 

ıs 
15.30 
16 
16.30 
17 
17.30 
ı8 

18.30 
ıs 

15.30 
ı6 

16.30 
17 
ı7.30 

ve ıilnıf a.kçeal tutarı kilo maddeleriaı 

ı 11101940 perıcmbı 
,. 
• .. 
• 
•. 
• 
" 22/10/940 ıalı 

• • 
• ,. .. • .. • .. 

• 
• 

' • 
• 
•. 
• 
• 

Lira IC. Lira clnıi 
8700 116000 290000 Sığır eti 
9870 151600 329000 • 
7590 1 ıo1200 253000 • 
5340 1ı200 178000 .. 

600 aooo 400000 Odwı 

525 7000 350000 • 
176 11680 584000 • 
,657 1760 438000 • 
832 11100 30000 
1ııo 14800 40000 .. 
1350 15000 45000 Sabun 
1650 22000 55000 • 
ı556 25 20750 83000 
13ı2 50 ı7500 70000 • 

Kuru ot ve arpa ahnacak 
Urfa Sa. Al. Ko. dan: 

Cinsi Mikdan Jl. bedeli Jıl'. teminata 
kilo LI'. Kr. Lr. Kr. 

kuru ot 60ÔOOO l6000 00 · 2700 00 
arpa 1415000 111599 00 6869 92 

1 - Yukanda mikdan, muhammen bedell, muvakkat teminatı yasılı arpa ve ~ 
ru 'ota talip çıkmadığından 2'90 ayılı kanun hUkümlerlııe ,.on eksiltmeye bir q 
ıı:Inde pazarlıkla yapılacaktır. 

2 - 2490 sayılı kanunun 5S cü ma.ddell ~uctbince arpa muhammen bedell dettt
tlrllmlııtır. 

S - Şartnameleri Urfa Sa. Al. Ko. da İltanbul ve Aıık&ra As. Sa. Al. Ko. da SO. 
rUleb11lr. 

' - lııtel<lilertn Urfa Sa. Al. Ko. mtıracaatlan. (MM) 161559 

.. Muhtelif yiyec_ek ahnacak 
Kayseri As. Ba. Al. Ko. dan: 

1 - Aadı.da cinı, milı:dar, ve muhammen bedeli ve.teminatı ve ihale ıckll .,.. 
zıh erzak ve yem alınacaktır. 

2 - Şartnamesi her giin fstanbul, Ankara Lv. amirlikleri 11tm alma komlayo • 
nunda Adana ve Kayseri Aı. Sa. Al. Ko. da cörülür. 

3 - Taliplerin belli ıün ve saatte kanunt veaaik ve teklif mektabu ve temina\o 
larmı ihaleden bir ıaat evet Ko. na .ermeleri lbımdır. (6551'.1) 16560 
Cinıi Mikdan Muhamm.a 

Xana İaaulya 
Pirinç 
Yulaf 
Arpa. 
Arpa 

kilo bedell 

150000 
77000 

720000 
375000 
720000 

Lr. 
11500 
45410 
64800 
24375 
47800 

Teminatı 
Lira Xr. 
812 50 
1905 75 
416() 00 
1823 12 
3515 00 

İ\'ıale ı\\n ve ıaau 

H/10/940 
ft/10/940 
25/10/940 
23/10/940 
23/10/940 

14 
14 
16 
16 
11 

Yem ve saire ahnacak 
Kurudere Sa. Al. Ko. dan 

Tutarı Jrllkdan Clııai 
Lr. Kr. kilo 
5600 00 80000 

•60000 00 1000000 
46800 00 720000 
12000 00 ,80000 

2ıo 00 8000 
650 00 22000 

Yulaf 
Arpa 
K. ot 
Saman 
H. tuzu 
(luyalt 

Teminatı 

Lr. Kr. 
840 00 

9000 00 
1020 00 
1800 00 
8100 00 
907 60 

İhale sün ve 

18.10.940 
18.10.940 
21.10.940 
21.10.940 
21.10.940 
22.10.940 

aaatt 

11 
12 
11 
12 
1' 
11 

1 - Aııkert b!rıtkıer ihtiyacı lcin yukanda yazılı altı nevi yem ve saire pazar
lıkla aatın alınacaktır. 

2 - Pazarlık belll sfuı ve ıaatlırde Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
! - Taliplerin her erzalnn hlu.lannda yazılı temlnatlarlyle birlikte komisyona 

mUracaatıarı. (6672) 16680 

KAZALAR 

Halkevi binası intur 

M. Kemal Paşa C.H.P. idare He -
yeti Reisliğinden : 

1 - 7567 lira 97 kurut ketif bedelli 
Mustafa Kemal Pata kazası mevcut 
Halkevi binasının bazı aksamının bed
miyatı ile iılahı ve 19335 lira l kurut 
keşif bedelli gene balkevi binuının 
yeni kısmı inıaatı kapalı carf uıuliyle 
eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Eksiltme 22/10/1940 aalı güntl 
saat 15 de Mustafa)(enıal Pata Cüm
burlyet Halk Partisi idare heyetinde 
yapılacaktır. 

3 - Bu ite ait evrak ıunlardır : • 
Projeler, fiyat cetvelleri C.H.P. Ge

nel Sekreterliğinin fenni tartnamesi • 
dır. Talipler bu evrakı CUmhuriyet 
Halk Partisi Buna vilayet ve Musta
fa Kemal Pap kaza idare heyeti rı • 
isliğinde tetkik edeceklerdir. 

At aahiplerinm nazan dikkatine 

Karacabey Harası Müdürlüğünden: 

Yetiıtiricilere bir yardım olmak il· 
zere müeaaesemiz ıuni tohumlama 11-
boratuvarında gebelik teşhisleri ya
pılacaktır. 

Yetittiricilerin gebeliklerini tethis 
ettirmek istedikleri kıara,larının id· 
rarlarını &fağıdaki şartlar dairesinde 
haraya gönder,ileleri: 

1 - Gebelilılteıhiıi için gönderile
cek idrarın kısrağın son sıfat tari
hinden yüz &ün ıonra alırunıı olma
sı, 

2 İdrar şiıesi iyice kapanmalı 
ve güzelce ambalaj yapılmalıdır. 

3 - Kısrak sahibinin açık adreal 
ve kısrağın son ııfat tarihi yazılmalı 
ve tahlil ücreti olan BİR liranın şişo 
ile birlikte gönderilmesi lazımdır. 

(9353/6411) 16448 

TAPU VE KADASTRO 

Tapu tesçili 

4'allplerln ihaleden bir saat eve teminat 
mektupları ve teminat paraları olan 1780 
lira ile birlikte mUracaatıan. 

Tel!lllm gtınleri 

2 _ 3000 ton buidayın muhammen be -
deli 202500 ilk teminatı 15187 lira 50 ku-

2 - Buğda:ym beher lı:iloıwıa 9 kuruş· 
tan' 9.000 lira biırilmigtir. 

3 - thaleıl 25. 10. 940 cuma ,nnn saat 
16 da Gelibolu Sa. Al. Ko. da yapılacak-

Gazi Terbiye ltnıtitUıü Direktörlüğün
den : 

4 - Taliplerin eksiltmeye iıtirak e
debilmeleri için 2017 lira 72 kurut mu
vakkat teminat yatırmaları ve ihale • 
den sonra bu teminata bir misli zam
mı ile 4035 lira 44 kuruıa iblağ etme
leri ve bu iti yapmıya ehliyetli olduk
larına dair vilAyet makamından ve 
1940 senesi ticaret odasına kayıtlı· ol· 
dukları hakkında mahallt ticaret oda· 
tarından vesika göstermeleri ve Uçiln· 
cü maddede yazılı eksiltme evrakını 
okuyup kabul 'ettiklerini imzalamala
rı. Usulü dairesinde bazırlıyacakları 
zarfları ikinci maddede yazılı eksilt.! 
me saatind~ bir saat önce Parti idare 
heyeti reiılifine imu mukabilinde 
vermeleri lazımdır. 

Cankva Tapu SlcU Muhatızlıtuıdan: 

gq., kö)'Undı Sıtmabllldl mevldlndı 
ıarkaıı, cenuben, garben hlll arazi ıtmalen 

)'Ol Ue gevrlll 200 Jrl2 araziyi fuzulen lt&'ııl 

lle ıv )'&pan Hıuan otlu HU.eyin Ozan'ın 

lıs&J ıttltl ıahan\11 devlet hUkUın ve ta-. 
ıanutu altında bulunan h!ll araziden bu
lumnuı dola.yıstyle hazine namına teaclll 

defterdarlık taratindan lııtenllmektedlr. 
21. 10. 940 tarihine rutlıyan pazarte11I gü
nü bu yerin ketlf ve tahkikine sldlleceğin
den bu yerde hak iddia eden varsa ellerin
deki belgeleriyle Çankaya nıuhatızlıtuıa 
vqa tahkik eüDU mahallinde bulunacak 
memuruınuu müracaat etmeleri lüzumu 

t. Tıı . 
50 
60 

•• -· 

II. Tıı. I. Kdn. 
50 50 
60 

120 
60 

120 

2SO 

II. Kln 
50 
60 

120 

ru~tur. .. _ .. 
3 - Şerait her ıün Ko. da coriilebılır. tır. 

EkıiltmeJe iıtlrtk edeceklerin icabedon 4 .- !ıteklilerin ihaleden bir eut ıvel 
ik ve temınatlariyle ihale giinll mu- tcmınat akıralan olan ı350 lir. ve vcıika· 

:;en uatte Ko. Sa, Al. Ko. na mllraca- l lari1lc komisycma mtlraeaat1arr. 
16651 atları. (65701 145571 (6631). 

EnstitUmüzde 15 lira aali maatb anbar 
menıurluiu mtınhaldir. llılcınurin kanunu
mm 4 ineli maddesindeki evsafı haiz ta -
llplerln 25!10/940 tarihine kadar idaremi· 
ae mliracaatlan. (6698) 16717 

lnpat ihale tarihinden itibaren dört 
ay içinde ikmal ve teslim edilecektir. 

Postada vukubulacak gecikmeler 
kabul edileme~ 3990 111.zı olUDur. (6719). 16727 
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ANKARA V ALILIGI 

Elbise yaptırrlacak 
Ankara Valiliğinden: 
Husust idare odacıları için yaptırılacak 

muhammen bedeli 899 liradan ibaret bu -
luntuı 29 takım elbisenin ihalesi 21.10.940 
pazartesi g{lnU ıao.t 15,30 da vl!Ayet dal • 
mt encümeninde icra edileceği cihetle t&
llplerin muayyen glln ve saatte 67 lira 42 
kuruşluk teminat makbuzlarlyle birlikte 
daimi encümene ıartnameslnl görmek ve 
!azla ta!sllM almak lsUyenlerln de ihale 
g{lnüne kadar encümen kalemine müraca-
atları 1111.n olunur. (6511) 16483 

İnşaat yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 
Haymana jandarma bölük binasının 

noksan kısımlarının yapılması 25. 10. 
940 cuma günü saat 15 de Nafıa ko

' misyonunda ihalesi yapılmak üzere a-

.1:Ii! EME 
ııif!s hir_1~ 

lJCınen 

Bir komprmme hayat karşıhğrdır 
En sıkışık zamanlarda siz~ en büyük yardımcıdır. Kalöri, gıda, lezzet ve ne· 

faset bakımından tatmin edici mahiyeti ve yüksek evsafı haizdir. Merci· 

mek. bezelya, buğday vesair çorbalık komprimelerimizi her yerde bulabi· 

lirsiniz. 

ÇAP MARKA MÜST AH ZARA Ti 
M. NURi ÇAPA Kurulu§ tarihi : 1915 

~ 111111111 il l l l l l l l l l lll l l il l l l l il l l l l l l l l l l l l l l l l 11111111111111111111111111111.!:. 

İKRAMİYE KEŞİDESİ 
-----

------
~Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasından : § 
_ İkramiyeli % 5 faizli 1933 Ergani istikrazı tahvillerinin 15 nci = = İkramiye keşidesi Bankamız İdare Merkezinde 16-10-19~0 gUnU aa- = 
;; bah saat 9 da Maliye Vekaleti, Bankamız ve diğer bankalar mümes- := = silleriyle Noter huzurunda icra edilecektir. = 

Keşidede herkes bulunabilir. 4134 = --
~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11 111 11 11111 1~ 

• • • ah nacak 2 nevı pınnç 

Ankara Nümune Hastanesi Baştabipliğinden 
Muvakkat Şekli Tarihi Saat 

Cinsi Mik.darr Tutan teminatı 

Lira K Lira K. 
Pilavlık pirinç 10.000 kilo 3500 00 262 50 Açık 24/10/9-4-0 14 
Çorbalık pirinç 5.000 kilo 1450 00 105 75 Açık 24110/ 940 14 

1 - Ankara Nümune hastanesinin 940 mali yılı pilavlık ve çorbalık pirinç ihti
yacı açık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin teminat mektup ve makbuzlariyle 
yeni yıl Ticaret odası vesikalariyle birlikte tayin olunan cün ve saatte Ankara Nü
mune hastanesindeı müteşekkil komisyona müracaat etmeleri. 

2 - Şartnameler ve nümuneler NUmune hastanesi idaresinde her gün cörUlebilir. 
(6412) . 16565 

al ve mıh ahnacak 
Jandarma Gn K. Ankara Satın Alma Komisyonundan: 

M ıktarı Cinsi Tahmin bedeli İlk teminatı Eksiltme tarihi 
Lira Lira Kr. 

700.000 adet nal mıhı 7.000 525 00 21. 10. 940 pazartesi ıaat 15 
15.000 gıyim u nah 11 .250 843 75 21. 10. 940 pazarteıi saat 15 

Cınsi, miktarı, tahmin bedeli, ilk teminatı ve eksiltme gün ve ıaati yukarıda ya
zılı mıh ile at nalı Ankara j . genel K. binnsındakı J. satın alma komisyonunca ayrı 
ayrı kapalı zarf eksiltmesıyle alınacaktır. 

Nümune ve $Hrtnameler~ her gun adı geçen komisyon ile İstanbul Jandarma mu
ayene komisyonunda gorülcbllir. Şartname parasıı verilir. 2490 sayılı kanun tartla
rını haiz olan isteklilerin vesnik ve ilk teminatlarını muhtevi kapalı zarf teklif 
mektuplarını eksltme zam.anından bir saat eveline kadar komisyonumuza vermele-
ri. (6375) 16386 

K KÖMÜRÜ SATIŞI 

Etiban" umum nlüdiirlüğünden : 
Buğday Silosu yanındaki Kok depomuzdan, müşterinin ve· 

saitine teslim, tO'hu 24 liradan istenilen miktarda kok kömürü 

satıldığını bildiririz. 

Müracaat yerı: Bankalar caddesi, Eti Bank Ticaret Servisi, 

Telefon No: 2012. 3956 

çık eksiltmeye konmuştur. 
Keşif bedeli 6999.93 liradan ibaret 

olup muvakkat teminatı 524 lira 99 ku
ruştur. 

İsteklilerin nafıa müdürlüğünden 
alacakları ehliyet vesikalariyle temi
nat mektup veya makbuziyle ve tica
ret odası vesikasiyle birlikte sözü ge
çen gün ve saatte Nafıa komisyonuna 
gelmeleri. Buna ait kesif ve şartname 
her gi.in nafrn miirliirlüğünrle göriile-
bilir. (6579) 16583 

OKULLAR 

Kömür almacak 
Ankara Oku/lan SRtın Alma Komısyo

nund:ın: 

l - Ankara okııllarınıo 1940 mnlt yılı 

ihtiyacı olan (4320) ton kok könıtirü ve 
(340 ı ton kırlple kömllrU alınacnktır. Mu· 
hnmnıcn bedel, kok. 2i75 kr. kırlple 187:'> 
kuruştur. 

2 - İhale kapalı zar! usuliyle y11pıla· 
caktır. 

3 - İsteklll,.r, tahmin edilen bedeller· 
dcıı indirme yapmak suretiyle teklifte bu· 
lunacaklardır. 

4 - Eksiltmeye girecekler, 2400 sayılı 
kanun hUkUmlcrlnc uygun belgelerle ko
misyona başvurııcnklardır. 

5 - İlk teminat; 75Ci2 lira 75 kurıı"tur. 
Teminatın ekelltnıc anatlnden dnha önce 
.Ankara okullar muhascbecıııa-ı veznesine 
yatırılması gerektir. 

6 - Eksiltme, Ankarada okullar muha
sebecl11ğ1nd 3 21.10.940 pazartesi gUnU sa
at ıo da yapılacaktır. 

(6376) 16387 

Miknatisleruneden müteessir olmı • 
yan iyi cins saat: hakiki bir mücev
her ve bir sanat eseridir. Makinası 
emsalsizdir. Kat'iyyen şaşmaz. 

Genel acentalığı: 
D. GALİMİDİ ve ORT-rı 
Bahçekapı, Kutlu han 1/4, İstanbul 

Taşra için acenta aranıyor. 6270 

Yeni mevsim için 
Kaşkol, yaka, kolye, broş çiçek yUn 
ve pnr!Umörl çc"IUerlnlz geldi. 

LEYLAK 
Yenişehir Meşrutiyet Cad. 4017 

nun halis k oyun ve sığır 
etinden mamul namlı 

I• Tü~~ y~~e(~~~~~DI l T aklitlerinden sakınınız • ........................................................ 
TERZİ MEHLİKA 

Yenll}ehlr Atatürk bulvarı Zafer 
npartıman 1 No. ya nnkletiıılt ve 
nıliştrrllerlnl knbule başlamıı,tır. 

..tlllllll ESKİ NAZİ 111111 h .. 
Bolu Asliye Hukuk Hfıklmllğlndcn: 

Bolunun Karaçayır mahallesinden Ah· 
met kızı Muhsine Sapmaz tarafından An· 
karada Hncettepesl Hacısellm m!lhallesln· 
de 16 No. lu evde İlyas oğlu Cemal Sap. 
maz aleyhine açıl!ln boşı.nma davasının 

cnrl muhakemesinde· mUdd aaleyh Cemal 

gösterilen adreste bulunamayıp lkametga.- : 

hı meçhul kalmıl} olduğundan kendisine : 
tl!bligat ynpılaınamı§ ve gaMte ile 1l!nen -

KIŞLIK 
ŞAPKA 
SERGİSi 

-------tebligat !!asına ve muhakemenin 20.11.940 : 
tarlhlDln çarşamba gUnU saat 10 a tAllkl • : ---

--14 • 10. 940 pazartesi saat 15 ten : 
itibaren 4105 ne karar verilmiş olduğu dAvetlye maka

mına kaim olmak Uzere HAD oıunıır. , ı 111111 111 1111111111111111111111111111 I" 

NAFIA VEKALETl 

Yapı ve imar itleri ilanı 

Nafıa Veklletlnden ı 

1 - Eksiltmeye krınulan it: A nka
ra' da in!}Cl edilmekte bulunan Atatürk 
lisesi ilave kısmına yapılacak kalori
fer ve ııhht teaiaat itidir. 
Keşif bedeli 23245 lıra 85 kuruıtur. 
2 - Eksiltme 23. 10. 940 çarıamba 

günü ıaat on beşte Nafıa vekaleti ya-
pı ve imar işleri ekıiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usuliyle yapıla
caktır. 

3 - Eksiltme ıartnameıi ve buna 
müteferri evrak bir lira 16 kurul} be
del mukabilinde :;•apı ve imar işleri 
reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1743 (bin yedi yüz kırk üç) 
lira 44 (kırk dört) kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve Nafıa vekaletin
den bu işe girebileceklerine dair alın
mış vesika rapdetmeleri lazımdır. Ru 
vesika için eksiltmenin yapılacağı gün 
den en az Uç gün evr.:l bir istida ile 
Nafıa vekaletine müracaatları ve di
lekçelerine en az bir kalemde (50.000) 
liralık bu işe benzer i~ yaptıklarına 

dair işi yaptıran idarelerden ahnm1' 

Fennl malzeme aiınacak 
Maliye Yeki/etinden: 

2/14177 numaralı Vekiller Heyeti kararına bağlı toprak tevzi talimatns· 

meaine tevfikan tevzi olunacak toprakların kadostro tahririnin icrası için 

ap.ğıki fenni malzeme mübayaa edilecektir. 
1 - Mübayaa verilecek Beherinin fiyatı 

levazımın cinsi Adet Lira K. 
Takeometre 25 850 
M~ ~ ~ 
Planımetre 25 60 

YekQn 100 
2 - KeJif bedeli: 24750 liradır. 
3 - Muvakkat teminat miktarı: 1856 lira 25 kuru~. 

Tamamının bedeli 
Lira K. 

21250 00 
2000 00 
1500 00 

Yekfın 24750 

4 - İhale evrakım görüp almak istiyenler Maliye Vek5.leti Milli Em • 
lAk mUdürlüğilne müracaatları. 

5 - İhale şekli : kapalı zarf usulil ile. 
6 - İhalenin yapılacağı mahal ve tarih: 23. 10. 940 tarihine müsadif çar· 

şamba günli saat 15 de Maliye Vekalet! Milli Emlak müdürlüğünde. 

7 - Teklif mektupları: 23. 10. 940 tarihine müsadif pazartesi günü sa • 
at 14 e kadar Maliye Vekaleti Milli Emlak müdürlüğünde kabul edilir. 

8 - Malzeme ihale tarihinden itibaren 90 gün içinde Maliye Vekaleti 

Milli Emlak müdürlüğüne teslim edilecektir. (5865) 15938 

Tekirdağ vakıfla r idaresinden : 
Seneleri Kental lluhammen Muvakkat 

bedeli teminat MevkU 

vesika rapdetmeleri muktazidir. Bu 940-941 1oorns 
Lr. Kr. 

20149 20 
Lr. Kr. 
1511 19 KarakUllerde Kocabayır .,. 

müddet zarfında vesika talebinde bu- ' 
lunmıyanlar eksiltmeye giremiyece1< 
lerdir. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale günü olan 23 . 10 940 carşamha 
günü saat on dörde kaclar komisyon 
reisli~ine makhuı mukahilinde teslim 
etmeleri lazımdır. 

Postada olar.ak gecikmeler k;ıhııl e-
dilmez. (64 t 7) 1 M20 

Yapı ve imar işleri ilanı 

Nafıa VekAletlnden: 

1 - Eksiltmeye konulun iş: Ankara şi
mal meteo.rolojl lııtn.cıyon blnıı!<ı tnııılr işi
dir. Ke~lf bedeli 142-1 lira 50 kıırııştıır. · 

2 - Ekıılltme 15.10.1140 salı gllnll ımat 
15 te Nafıa Vekillet! yapı ve lnııır lşlrri 

relııllği eksiltme komisyonu <><tasımla pa. 
zarlık la yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve bun:ı mil -
teterrl evrak dört kuruı bedel nıuk11billn

de yapı ve imar tıılerl relallğlnden alınıl -
bilir. 

4 - Ek1!1ltmeye girebilmek için lııtek -
lllerln 106 yUz altı lira - 84 - ııekıeD 
dört kuruı.ıluk muvakkat teminat vermele-
ri l&zıındır. (6726) 16730 

MALİYE VEKALETi 

Tamirat ilanı 
Maliye V ekiletinden : 
Yatıılacak iı : Maliye Vekaleti binası 

kalorifer tesi5atının tamiri. Ke~if bedeli: 
128 liradır. Muvakkat teminat miktarı: 
9 lira 60 lcuru~tur. 

İhale tarihi: 17 /10/9-40 peroembe cünU 
saat 15 de Maliye Veklleti millt eınlilı: 

müdürlüfünde. (6732) 16710 

,:!11111111111111111111111111111111111111t.. ----- Satıhk bina --- -- -_ A tatürk Bulvarı üzerinde ıarı -
: kö~k civarında İtalya sefirinin 
: evclce ikamet ettiği bina bu de- _ 
: fa müzayede ıuretiyle ıatılığa : 
§ çıkarılmıttır. : 

: Müzayede 25-10-1940 tarihinde : 
: saat üçte İ9 Bankası dahilinde : 
: Tecim sosyetesinde yapılacaktır. E 
- Müzayedeye iıtirak etmek isti- : 
E yenl~rin % 7 1/2 pey akçesin i 
: teşkıl eden 6.000.- lira bir t e- E 
: minat ile müracaat etmeleri ica- : 
: beder. T elefon: 1372 4085 -

Dede pınar 
940-DH 88439 20559 75 1564 48 Dcrlndere ve Kokmut 
9-t0-941 68162 1389~ 64 1042 18 Osmanağa kıılaaı 
940- 0H 47187 11796 75 884 7~ Uncuyolu ve Palamutden 

1 - Sarayda' mUlhak Ayaııpaşa vakfı ormanlannın yukarıda hlzıılannda evıu.tt 
yazılı ~ekilde kapalı zarf usullyle arttırma ve eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Arttırma ve ekıılltme 16.10.940 ı;:aro::ınıba gUnU saat H te TekJrdal vakıf. 
lar ldareelnde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat yukarıda yazılıdır. 
4 - MUzayedeye totırak edecek mllşteriler 2490 sayılı kanunda yazılı veslkal., 

ra ibrazı mecburdur. • 
5 - Teklif mektupları 2 inci maddede yazılı saatten bir saat evellne kadar v .. 

kıtıar ldııresl komlayoD relallğne makbuz mukabilinde verecektir. Poııta ne gönde
rilecek mektuplar nihayet 2. inci maddede yazılı saate kııdnr g!!lml" olmıısı ve dıı 
7.arfının mUhUr mumu !le 1)1Ce kapatılmış olması uarttır. Postada olan geclkmeles 
kaimi edilmez. 

6 - Du iş hakkında yazılan ıartnamenln muhtevi bulunduğu mevaddın mU:ıte:rt 

tarnrınclaD tamamen kabulU zaruridir. 164152 

Tekirdağ vakıflar idaresinden : 
939 ıeneal avanstan 

kental odun 

20000 
9000 
8500 

15000 
8000 

Muhammen 
bedel! 

Lr. Kr. 
4000 00 
1800 00 
1700 00 
3000 00 
1600 00 

Teminatı 

muvakkate 
Lr. Kr. 
300 00 
135 00 
127 50 
225 00 
120 00 

60500 12100 00 907 M 

Mevkii 

GUngOrmez 
Gllngörmes 
Kokmu§dere 
Fmdıklıdere 

Kazan Juola 

1 - Sarayda mlllhak Ayasp~a vakıf ormanlarının yukarıda hizalarında evsafa 
yazılı ıekllde (6) parçımın ayrı, ayrı açık arttırmnğa konulmuıtur. 

2 - Arttırma ve eksiltme 18.10.940 cuma gllnU saat 15 te Saray vakıf ormu 
ldareslndP yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat yukarıda yazı hdır. 
4 - Müzayedeye ıetırAk edecek mUşterller (2400) sayılı İtanunda yazllı vcs!ka.-

ları ibraza mecburdur. 
IS - Bu f!Je alt lfartname, posta Ucretl mtl!Jterl tara!ınd~ verilmek ıarttyle pa

rasız gönıterllPcektır. 

& - Bu ıı hak'kında yazılan ınrtnamcnln muhtevi bulunduğu mevaddın mllşte:rt 

tarafından tamamen kabulU zaruridir. 16453 

Elbise yaptırılacak 
Pofü Jtnstitüsa Müdürlüliinden: 

Cin.al 

Harici elblH 
Kaput 
Dahllt elbise 

mlkdan 
adet 

39 
39 
78 

beherinin tahmin 
olunan !!yatı 

L. K. 
18 
15 

9 

Muvakkat 
teminat 
L. K. 

150 00 

Polla eruıtltUıU hademeleri lc;ln açık eksiltme ne yukarıda yazılı Uç kalem el -
blae yaptırılacaktır. Tahmin edilen fiyat ve muvakkat teminat mlkdarlan hizala
rında g!Ssterllmlttlr. Bu l§e ait ıarlnnme polla enstıtUsllndckl satın alma komleyo -
nundan parasız verilir. 

Eksiltme 15.10.940 sah g1lnU aaat 14 te polis eruıtltUsUnde mUte"eltkll komıs:ron
da yapılacaktır. İıteklllerln .muvaklıat teminat makbuzu veya banka mektubu ve 
2t90 sayılı kanunun 2, 3. Uncu maddelerlDde yazılı bclgel<'rle birlikte muayyen gUn 
ve saatte komlıyonda bulunmaları. (6251 ı 16268 

'=tıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır: 
~---------....ı~·---------·L. 

ULUS - 21. lncl yıl. - No. 6897 

İmtiyaz ıahibi 
lakender Artun 

Umumt Negriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri MüdUrU 

Mümtaz Faik FENiK 
MUeaııeae MUdUrU : Na•ıt ULUÔ 

ULUS Basımevi ANKARA 

DAKTİLO KURSU 
76 ıncı devresini de 3 50 tenzilit
la açtı. Bir ayda diploma verilir. 
Tahsil aranmaz. Memurlar koopera
tifi karşııında Birinci Noterliğin 

tahliye ettiği daiteye müracaat edil-
meai. Telefon: 3714 3982 

ESVET 
E n son m oda şapkalarını sayın 

A nkara bayanlarına Yenişehirde 
Mühendisler Birliğinde ayın on 
beşinden sonra gösterecektir. 

Cebeci Hastanesi 
Dahiliye Mütehassıslarından 

Dr. ~akir ÇOBANLI 
Yenişehir'de Kızılay karşısında Pa
u.akay apartmanında 9 numarada 
muayenehanesini açmıştır. Tl. 53~5 - -, ___________ .... 

,:!l l llll l lll llllllllllllllllllllllllllllL. 

: SUmer sinemasının bUfesl blr se- E 
: ne müddetle ihale edllecekUr. Ta- : 
E liplerin 1-i blrlnclteşrln pazartesi 
: öğleden sonra saat 14,30 da Halk ısl· : 
: nemıı.sında mUdUrlyete rnUrııcantıa- = 
: rı .. --'"'1 l l l il il l l 11111111111111111111111111111;: 

• 
YENİ Sinemada HALK Sinemasında Sus Sinemasında ' SOMER Sinemasmda 

Bu gece ıaat 21 de 
zengin program 

1 - En ıon Foks dUnya ha -
berlerl 
2 - Kadınlar oteli 
canlandıranlar: 

Llnda Darnell - Ann Sothern 

Saat H,30 - 16,SO 18,SO 
ıeanaları 

Kanatlı Kadınlar 

Alice Fay - Nancy Kelly 

BugUn ve bu gecenin muva.t • 
faklyetı iki filim birden 

1 - Kardeş intikamı 

2 - Dinamit kaçakçıları 
Bqtanbqa heyecan ! ilimleri 

Seanalar: Saat: 14,SO - 16,30 -
18,SO ve 21 de 

Saat 12,1~ te ucur: matine 
Şimal Oteli 

BugUn Bu Gece 

ŞF.RLOK HOL:\IES 

Kıralın hazinesi 

Türkçe e!SzlU ve fevkala.de 

heyecanlı bir !ilim 

Seanslar 

H. • 16. - 18. • ve 20.30 da 

BugUn bu gece 

KOCASI ve AŞTÔI 

Seyircilerine zevk veren 
bir eser 

Seanslar: Saat 12 - 14,30-16,30 
18,80 ve gece 21 de 

Fiyatlar: Balkon 30 kuruı;ı 
Salon 15 kuru§. 

MM @MS1M., 

Y ennşehir Palas Oteli 
Ulus Meydanı Müdafaaihukuk 
Caddesi lı Bankası karıısında
ki yeni binasına naklediyor . 

YENİŞEHİR p ALAS Yeni şekliyle Türkiyenin 
en modern ve en 

Konforlu Otelidir 


