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Genç hava subaylarımız 

Dün Etimesğut'ta heyecanh bir 

f örenle Kurumdan ayrdddar 
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B. Şü-krü Koçak subaylara 
-hitaben güzel bir nutuk söyledi 
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• 7 7 7 7 777 -;;,.ı Dünden itibaren hava ordumuza iltilıak eden genç wbaylanmız 

Vekiller Heyetinde 
icra Vekilleri Heyeti, dün saat 

1 O da Başvekalet'te Başvekil Dr. 
Refik Saydam'm riyasetinde top -
lanmı§ ve ruznamedeki meseleleri 
müzakere etmi§tir. (a.a.) 

,,, 7 •••••••••••• 

,Tek disiplin: 
Milli müdafaa! 

Falih Rıfkı ATAY 

HaY'p dıımda kalmak, harbin si
rayet ve ihtilatlarmda hiç bir men
faat aramamak, fakat, mağnen ve 
maddeten, ve mütemadiyen, hüri • 
yet ve toprak müdafaasına hazır 
olmak: 1939 • 1940 harbi Türkiye
yi bu disiplin içinde bulmutlur. Ge .. 
çen senedenberi uzakta ve etrafı .. 
mızda inkiıaf eden hadiseler, bu 
--~•.-u .. ! _ - -- 1- ..1 ... ı.. ... ı ... ı,. kuvet 
Ve kemal bulmasına, bazı ıüphe, ve
him ve tereddütler varsa, onlarm 
da zail olmasına hizmet etti. 

Şimdiye kadar türk siyasetine, 
münhasıran, milli ve tarihi, vazife 
hissi hikim olmuştur. DAvamız, gÜ· 
cümüz yettiği kadar, aulhu, Ye ceb· 
rolunuraak, memleketin bütün im
kanları ile hüriyeti müdafaa etmek
ten ibarettir. Hiç bir milletten da
ha dürüst bir aiyaset, ve hiç bir ıi· 
yasetten daha aamimi bir vuzuh iı
tenemez. 

Biz iki kazanç ihtimali arasından 
birini ıeçmedik: cümhuriyet Türki· 
yesinin ananevi yolunu takip etme
ğe sadık kaldık. Bu yol, ne toprak 
almak, ne toprak vermektir; bu yol, 
beynelmilel emniyet, refah ve tesa
nüt nizamını tesis edecek bütün te· 
§ebbüslere yardım etmek, ve böyle 
bir nizamda hak müsavatını ve ia
tiklal rnasunluğunu eaas tutmak, İn· 
hisar ve tahakküm yerine kar§ılrklı 
fedakarlık ve anla§ma prensipleri
nin muzaffer olmasına çalı,maktrr. 
Milli kalkınma gayretlerimize sekte 
'O'Urabilecek her türlü ihtilaflardan 
uzak kalmağı tercih ettik; fakat, 
ınilli kalkınma için, tam ve mutlak 
istiklalin 9art olduğunu hiç bir za• 
ınan unutmadık. Hiç kimse, nazik 
coğrafi vaziyetimiz icaplarının bi .. 
ziın yaptığımızdan daha iyi yerine 
ııetirileceğini iddia edemez. 

Bu harbin belki de en mühim 
Clevresini te§kil edecek olan kı§ 
111.evaimine yakla§ıyoruz. Hidiseler, 
bu mevsimin dahi siikllnetle geçece· 
ği hakkında teminat verilmesine mü
aait değildir: henüz bölgemiz SU!· 
hunun tehdit altında olduğuna daır 
kati deliller de yoktur. Ne hadise
lere, ne de onların yarınki seyrine 
biz hakim değiliz: hakim olduğu -
bluz fey, sinirlerimiz, aklımız, vazİ· 
fe ahlakmıızdır. Hiç bir kö§esinden 
ııedik vermek ihtimali olrnıyan bir 
cephe halindeyiz. Hudutsuz bir iti
ınat ile Milli Şef'e bağlıyız. Halk 
ve ordu, ona bakıyor; herkes bili
yor ki o, bu milletin bir damla ka· 
nrnı her türlü kıymetlerin üstünde 
tutmasını bilir, fakat, elindeki mil· 
li emanetinin de istiklal ve toprak 
bütünlüğünün mutlak, kati ve tam 
ınüdafaau olduğunu daha iyi bilen 
reis ve başbuğumuzdur. Sükunetle 
•aflarrmızda kalalım. Rivayetler
den, §ayialardan, telkinlerden uzak, 
gözlerimizi Ankara'ya çevirelim. 
Eğer bir gün vazifemizi yapmağa 
çağrılırsak, bilelim ki, bu milletin 
hayat, feref, beka ve namusu için 
tek çare, her türlü fedakarlıkları 
göze alarak cenla, malla, maddi 
ınağnevi bütib kudretimizle bu da· 
:t'et ıuine doltru kopaktır, 

1 

Dün güzel uçuşlarını ıeyrettiğimiz bir lüo 

Türk Hava Kurumu kamplarında yetişerek hava yedek subayı olmu§ bir 
çok gençler kurumun Etimesğut Tayyareci Mektebinde staj ve antrenman
larını yaptıktan sonra dün kurumdan ayrılmışlardır. Kurum Başkanı Er
zurum Mebusu B. Şükrü Koçak dün öğle yemeğini meydanı ziyarete gel
mi§ olan gazetecilerle birlikte Etimesğut'ta yemiştir. 

ıve iz • 

---ı Yemekten sonra B. Şükr!i Koçak, 
ft 1 mektepten ayrılmakta olan genç tay-

• • yarccilere hitaben gUzeJ bir nutuk 
aöylemiıtir. 

B. Şükrü Koçak'ın nutku 

Kalas hududunda 

Sovyetlerle Almanlar 
arasında hadise mi ! 

Sovyetlerin Romanya 

hududuna doğru tahşidat 

yaptığı bildiriliyor 

Londr&ı ıs La. - Alman ordusunun Ro
manya'daki heyet miktarmm yakmda art
tırılması gittikçe artan bir ihtimal dahi -
Hndedir. Her ne kadar buradaki Sovyet 
mahafili, eimdiye kadar almanların resmi 
beyanatlarım kabul ettiklerini beyan eyle· 
miıler iıe de bu beyanat haricin.de kıta&· 
tın taarruzt mahiyette arttırtlmasınm 

Moıs'k:ova'da akfiüllmel tevlit edeceii ıöy
ı m te ir. 

lnteIJJaence mahallr llervlsJerI, Roman.
ya'daki "atman heyetinin cittlkçe kabar -
makta,, oldu&unun peklll farkına var .. 
maktadırlar. Genel Sekreterliğinde :B. Ş!ikrü Koçak nutkunda demi§- Bu heyet bidayette Bükr"I civarındaki 

tir ki: başlıca ıimendilfer merkezleri Jle petrol 

Sayın Ba§vekilimiz Dr. Refik 
Saydam, dün öğleden sonra C. H. 
P. Genel Merkezine gelerek Parti 
Genel Sekreteri Dr. Fikri Tuzer ta. 
rafından karşılanmı§ ve bir müddet 
Parti i§leriyle me§gul olmuşlardır. 

"- Arkadaı1arım! u.halarmm en ziyade tecavilte maruz u. .. 

---

Türk Hava Kurumunun davasını labilecelı: !atılın etrafında zaruri ihtiyat 
~illt bir diva olarak ellerine alan tedbirleri ala.cak bir müfrezeden i~ret. i
tijrk matbuatının güzide mümessilleri dl, Fakat Sovyet makamatı, daha ıımdı -
ni aranızda görmekle bahtiyarım. Ha- den .Rom.anl':" hududunun öte tarafmd• 
va Kurumunun naciz mesaisini gör. j tah~ıt ~dılmıı 20 alman fırkumın me? • 

cudıyetınden haberdardırlar. Fakat bunun, 
( Sonu 5 inci sayfada ) (Sona s. inci ıayfada) 

Sovyetler 

Bitaraf kalacaklarını 

ı eyif ediyorlar 

Romanya'nın işgali 

Moskova'ya 

evelden haber 
verilmemiş! 

Moskova, 15 a.a. - Reuter: Moskova 
matbuatı, B. Molotov'un bir çok defalar 
tekrar etmiı olduğu gibi, bitaraflığın sov
yet birliii siyasetinin temel ta.tını teıkil 
ettiğini temin eylemektedir. 

Berlin - Roma - Tokyo paktı baklanda 
(Sonu 5. inci uy/ada) General Antonesko 

Romanya' da 

Alman askerleri 

ıerefine ziyafet 
Lejiyoner rejime karşı 

gizlice 

beyannameler 
neşredildi 

Bükre§, 15 a.a. - Rador ajansı bil
diriyor: 

Bükre§'e gelen alman ukeri heyeti 
§erefine Romen hükümeti dün bir zi
yafet vermiştir. General Antonesko, 
ba§vekil muavini B. Horia Sima. Al

- - ----- manya'nın Bükret elçisi B. Fabrici-

s k 1 1 1 
. . . us, !ta!ya sefiri B. Ghigi, alman as-

ayım ve on ro ngılız kara, deni% kert heyeti reisi general Hansen, ge-
(Sonu J. uncu sayfada) 

memurlarına ve hava ateşeleri 

k f 
dün Romanyadan 

verilecek on erans . ıd·ı Istanbula ge ı er 
Sayım ve Kontrol memurlannın İstanbul, 15 (Telefonla) - Ro'?an-

nazarı dikkatine : ya'dan ayrılan ingilizlerle m!iltecı P?-
20 İlkteşrin pazar günü yapılacak !onyalılar ve diğer yabancılardan m~

um'umt nüfus sayımında vazife alan rekkep bir kafile bugün !stan?ul a 
kontrol ve sayım memurları için bu- geldi. Kafiledeki İngiliz grupu dıplo-

ı 'k ·· mat, gazeteci ve tacir olmak üzere 70 
gün saat 18 de statistı umum mu - ki idir İn iliz kara deniz ve hava 

:-················································································~ 

~ Yeni Çin Elçisi Atatürk'ün i 
~ muvakkat kabrine bir çelenk koydu i 

Yeni elçi Muvakkat Kabrin önünde 
Çln'in yeni Ankara elçisi Cang-Peng-Çun bugün öğleden önce Ebedi Şef 

A fatürk'ün Muvakkat Kabrini ziyaret ederek bir çelenk koymuştur. (a.a.) 

8Qfvekilimiz yeni Çin elçisini kabul etti 

Beşvekil Dr. Refik Saydam, dün saat 11 de Bqvektlet'te yeni Çin elçisi 
Cang-Peng-Çun'u kabul etmi§tlr. (a.a.) 

Çörçil'iry 
Avam kamarasında 
bazı suallere kartı 

cevapları 

BAŞVEKiL DiYOR Klı 

"Biz yalnız statükonun 
muhafazası İ(İR harbelmiyoruz 

~ 
Londra. 15 a.a. - Royter blldlri70r: 

Buciln an.m kamarasında bir auale cı ... 
np veren B. Çörçil dem.ittir kıl: 

"Harp p.yeleri hakkında, çok ciddt &U· 

rette nazarı dikkate alınarak: ıimdlye ka
dar yapılan umumt beyan&t dı,ınd&, ree .. 
mi bir beyanatın yapdacaiı uman hcn!U 
ıelmemiıtir." 
Aynı meıele hakCmda mlitemmim bir au

al daha sorulmuş ve B. Çörçil, buna cev~ 
ben de eu aözleri ıöylemtıUr: 

"Her hanri bir kıimıenin, bu harpte bi
rim ıırf ıtatü'k:onun muhafazaıı için mü -
cadele ettiğimit fikrinde olduiunu zan • 
netımiyorum (alkı~lar). Fakat, ezcümle, bu 
harpte biz yaşamakta devam için müc:.a -
dele ediyoruz. Bunu yapmak iktıdarımız 

dünyada daha umumt surette tanmdtğı ve 
bu husustaki kendi kanaa1imlt daha wntı· 
mileıllğt zaman, zafer dP, kazanıldığında, 
ne yapacafımızı daha iyi nazarı dikkate a
lacak vaziyette bulunacafız. (Alkltlar). 

B. Çörçil aynı mesele üzerinde sorulan 

(Sonu 'li incı savfada.l 

lT AL YANLARIN 
iDDiASINA RAGMEN 

Bir İngiliz 
kruvazörü 

12 Birinciteırin gecesi 

üç İtalyan 
muhribini batırdı 

İngilizler 
zayiat vermediler 

Londra, 15 a.a. - Amirallık dairesinia 
te'blifl: Akdeniz ba1kumandanının bildir-
diline eöre kumandası altmdak:i in~lia 

(Sonu J üncü sayfada) 

SOVYET · AMERiKAN 

GÖRÜŞMELERi HAKKINDA 

Bazı esas prensipler 
üzerinde bir anlaımaya 

varıldığı söyleniyor 
1 Nevyork, 15 a..a. - Assoctated Press'ha 
Vaşington mubablrtnln bUdtrdlflne göre 
Sovyetler Birhtt bUyük elçfı!I B. Umansld 
Ue Amerika Birleşik devletten hartciy• 
mtlsteşarı B. Sumner Vellrs, ıon zaman .. 
tarda hemen her cUn görUımclerde bulun.
muılardır. 

Assoctated Press muhabiri bu haberi 
verdikte)) aonra diyor ki: 

dürü. CeıaI A.ybar tarafından rad~o va- at!şele~i d~ bu' grup 'içindedir. 
sıtasıyle verılecek konferansı dınle -ı Gelenler, Romanya'dan çıkarlarken 
mek üzere Yenişehir'de oturanların hatta kordiplomatiğe dahil olanların 
Mülkiye mektebi konferans ııalonuna, l bile Romanya gümrük memur lan ta
'ehirde bulunanların da Halkevi salo· rafından çok sıkı bir surette !'l)aycnı 
nuna ıclmclcri fi~ olunur, ~ildiklcrinl ıö;r.lemiılcrdlr, 

Gece usuıları için hususi surette ;"'Pılmıı bir İnflİli~ 
bombcırdıman tq~w .. i 

"SalA.ht;ettar mahfillerde tebRrüz ettl· 
rtıdtfine göre, iki mlllet arMındakt ger
ginlikten doğan bazı alntrlcticl meftelela. 
rin ha.111 için bir !ormUIU ihtiva eden bazı 
esas prensipler Uzertnde bir anlaşma vu .. 
kua gelmiştir. İyi haber a.lnn reemt mah .. 
filler, görU.şmPlısrtn ekonomik ve tlcart 
meselelere inhisar etml§ oldutunu teb.a.rU. 
•ttlrmektedlr.~ 
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MEMLEKETTEN 

Kasabalarda • A 

ımar ve plan 
Kemm TURAN 

Iıparta :Mebu&u 

MamOr, mutazam ve aıhatli kasaba, ı rint ka.vramıı genç climhuriyet nesli
yani planlı kasaba; buna doğru yol nin it batında olduğunu isbat ediyor. 
aldık. Orta Anadolu'da bir vill - halkın büyük bir kıımı seyahat kolay-

u u u s 

H""';~~~.,~~~=:,.~:r sene tekrar 

ı 
j edilmesine imkan olmıyan çok 
: külfetli ve masraflı bir iıtir. Bet 

'f. f sene ıonra yapılması düıünülen ı 
#~ İ dördüncü 1aynna kadar nüfusu- 1 
(if:"?;: • muzun ne ni&bette inki§af edebi· 1 
{' ı f Ieeeğini bize önümüzdeki (201 

·, ~ f lLKTEŞRlN) de yapılacak olan 
i genel sayımdaki küçük çocuk 
İ miktarı gösterecektir. Bunun i -

1 : çin, yarının büyükleri olan ço-
~ \1 i cukların en küçülderini bile yaz• 
~Tti]~ t dırmağı iham) etmeyiniz. 
~ İ BAŞVEKALET 

J istatistik Umum Müdürlüğü 
........................ 11111111 ...................... ... 

Yakalanan 
kaçak eşya 
hakkında yapılacak 

muamele tesbit olundu 

yetteki p18n hazırlıklarını söylersem 
- burada istisnai bir vaziyet olmadı
ğına göre - memleketteki planlı 
imar hareketimizi ölçebilirsiniz. 
Beı kazası dört nahiyesi olan Ispar

ta'da Uluborlu kazasiyle Senirkent 
nahiyesinin kasaba planları hazır, bü
tün formaliteleri tamamalnmış, artık 
tatbika geçilebilir. Vilayet merkezi Is
parta şehriyle Yalvaç ve Karaağaç ka
zalarının kasaba hartaları yapılmış
tır. Her üçünün de bu hartalara göre 
planı yakında hazırlanacak. Eğirdir 
kaza merkezinin kasabaya yeniden ek
lenen kısmının hartası ile planının 
tasdiki bekleniyor. Vilayette daha 
iki yıl önce teşkil edilen Sütçüler ka
za merkezi ve Uç nahiye, harta ve 
pl&n için henüz para biriktiriyorlar. 

lıklarından iıtifade ederek Ankara'da 
ve diğer büyiık şehirlerimizde planın 
yarattığı güzelliği ve temizliği gör
müştür. Artık şehir ve kasabalarımı- ı 

zı planlarştırmak için hem kadro ve r lll.SmJ~W!~~ğ~,J'"'"'"· 
hem kütlece manevi hazırlığımız ta- Iİ 
mamdır. Mevsimin ilk karı 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti, ka
Çflk eşya, alet ve taşıma vasıtalarının 
Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurum -
ları'na verilmesi, satılması veya imha 
edilmesi hakkında bir talimatname ha
zırlamı ttır. Talimatnameye göre birik
mi§ bulunan bu gibi eşyaya Uç kişilik 
bir heyet tarafından kıymet takdir C>

lunacaktır. Kıymet, eşyanın satış kıy

meti, navlonu, sigorta masrafları, na· 
kil ücretleri ilavesiyle bulunacaktır. 

Hazırlanacak listelerden bireri Kızıl
ay ve Çocuk Esirgeme Kurumları'na 
gönderilecek, listelerin bu Kurumla::a 
te\'dii tarihinden itibaren 15 gün için
de eşy aları alıp almıyacaklarını bil · 
dirmelcri istenecektir. Alacaklarsa Ku 
rumlar eşyanın takdir olunan kıymeti

nin yiizde yirmi beşini bir ay içinde 
yatıracaklardır. 

Isparta ve Senikent' in kavuştuğu 

tazyıklı su ile vilayetin diğer kasaba
larındaki su ve elektrik hazırlıklarını 
izaha girmiyerck bu yazıda kasabaları
mızın, imar işlerinde plana verdikleri 
kıymeti ve bunun mahallerine nisbet
le ehcmiyetini bazı misallerle izaha ça
lışacağız. 

Kasabalarımız için pHin; bir düz
lükte bir sıra yeni ve zarif evlerle a
façlı muntazam yolları, meydanları 
gösteren bir resimden ibaret değildir. 
Böyle olsaydı, onun kolay ve cazip 
ıekline herkes zevkle kapılır, herşey 
birden yapılırdı. Halbuki plan çok 
hattA pek çok kasabalarda asırların 
hatasını tashih eder. Binaenaleyh· bu
ralarda pl!nı dlişilnenler, uzun bir ta
rihin yığdığı bliyük yUkü kaldıracak 
enerji ve kuvette olan insanlardır. 
KUçük bir kasabada imarın daha az 
kU!fetle olacağını tahmin ne kadar 
yanlıJ. Onun da kendi hacmine göre 
bir yığın meselesi, içinde yaııyanla
rın takatlerini zorlıyacak birçok müş
külleri oluyor. Misallerle izah ede
lim: 

Uluborlu pl4nı kasabayı timdi bu
lunduğu dik yamaçtan alıp bet kilo
metre aşağıdaki düzlüğe indiriyor. Ye
ni kasaba; bağların bahçelerin içinde 
bol gUneJli, hava cereyanlarına mü
sait, içme ve sulama için kolayca su 
tesisatı yapmağa elverişli bir yerde 
kurulacak. Konya ve Akıehlr'den Yal
vaç istikametinde gelerek Ege ve Ak· 
deniz'e giden büyük ıoıe de buradan 
geçiyor. 

Uluborlu halkını içinde dofduldarı 
ve yıllardanberi yaşadıkları bin bir 
hatıra dolu yurtlarından ayıran ae
bepler çok yerinde. Yüksek bir dağın 
sarp göğsüne ilişmiş birbiri üzerinde 
bir yığın evden ibaret olan bugilnkU 
kasabada, dUz yollar meydanlar açmak 
yeni tip binalar yapmak, ağaçlarlala 
çevrelemek imkansız. Birçok evler gü
ne§ almaktan mahrum hatta bunlar 
için gün biraz kısadır. Kasabanın a
şağıdaki ovadan ve oradaki bağ ve 
bahçelerden birkaç kilometre yukarı
da eski bir kalenin dıvarları dibine 
niçin sığınmıg olduğunu aragtırmıya
lım. Ya dü§ınandan, ya da 11tmadan 
korunmak için olsun, eskiler; ova ile 
kasaba arasındaki dik ve uzun yama
cı tırmanmağı tercih etmişler. Ev ile 
bahçe ve tarla arasında asırlarca de
vam eden işkenceli aef ere bugilnkU 
nesil isyan ediyor, lüzumsuz ve azap
lı mesafeyi kaldırmak istiyor. Böy -
lece Uluborlu planı, yeni kasaba ku
ran bir enerjinin, bugilnkü nesle ya· 
raıan cüret ve cesaretin bir ifadesi
dir. Bu kararı verenler, sadece tak
dire değil, başladıkları güç işte her 
türlü yardıma layıktırlar, bunu da bu
lacaklar. 
Eğirdir kasabası tarihi zaruretlerle, 

çok sarp bir dağın göle doğru uza
nan dar eteğinde kurulmu§tur. Bu e
teğin yaptığı dUzlUk, kaidesi dağda 
iki tarafı su ile çevrili bir müselles 
halindedir. Kaidenin iki ucundan -
yalçın dağın eteklerine zorlukla açıl
mış - dar birer şose, gölün ~imal ve 
cenubuna gider. Düzlüğün ucunda es
ki surlarla hendeklerin ayırdığı her 
tarafı su ile çevrili bir kııım daha var
dır. Bütün dUzlilk ve ucundaki kmm 
biribirine yaslanan sık ah§ap evlerle 
kaplıdır. Bir Selçuk medresesinin 
Konyadakller kadar muhteşem olan 
kapısı, yükıek cephesindeki zarif ta§ 
oymaları, itelatitleri, büyük mer
mer kitabesiyle dahi darlık içnde 
kaybolmuş gibidir. 
Kasabanın ouyumesi lüzumu-

nu duyanlar bir kilometre cenubunda, 
gene göl kıyısındaki düzlil~e taımağı 
kabul ettiler. Yeni hükUmet orada ya
pıldı. Planına göre yeni semtte bahçe
li evler, meydanlar olacak, yakınında
ki menbadan tazyıklı su alınacak. Göl 
kıyısına düşen kısımlarda güzel birer 
yalı yapılacak. 

Eğirdir'in yeni semt planı da bir 
hamle ve enerji işidir. Buranın ilk 
sakinleri birçok mahrumiyetlere kat
lanacaklar, Lelediye birçok masraflar 
edecek. Fakat kasabada güneıten, ha
vadan mahrum rutubetli ve karanlık 
evlerde oturanların bir kısmı yeni 
semte gelince asıl kasabada da bir fe· 
rahlık hasıl olabilecek. 

İki misal gösteriyor ki kasabalarda 
dahi plan, azimli, bilgili, cesur insan
lar iıtiyor. Ve ıene misaller plln fik· 

Maddi imkanlara gelince, filhakika 
plan tatbikı gerek fert ve gerek amme 
teşekkülleri için bir masraf işidir. O, 
vatandaşa ve devlete yalnız yeniden 
yapmak külfetini değil, hazan mevcu
du bırakmak hatta yıkmak, yani bir 
kıymeti heba etmek fedakarlığını da 
yüklctir. 

Her şeyi birden yapmak istiyenler, 
şehir ve kasaba planlarına maddi im
kan yoktur diye bir fantezi göziyle 
bakar ve siz iknaa çalıştıkça bedbin· 
lcşir. Onlara şunu hatırlatmalıyız ki 
planı olan birçok şehir ve kasabaları
mızda, daha birkaç yıl önce bomboş 
olan sahalar, yangın yerleri, ağaçlı ev
ler ve modern yollarla doldu. Demir
yoluna kavu§an şehir ve kasabalarda 
istasyona giden yolların iki tarafına 
güzel evler yapıldı. Adana. Diyarba
kır, Isparta vazıh misallerini göı dü
ğümüz bu tarz imara daha birçok yer· 
lerde tesadüf olunur. 

Ptan tatbikı yüzünden mevcutları 
bırakmak, yıkmak ve yenilerini yap
mak işi de bizi bedbin edecek kadar 
zor değildir. Gene hadiselerden misal 
alalım: Daba~hanelcri şehir ve kasa
ba içinde olan ve hatta henüz planını 
hazırlayamıyan bazı yerlerde alaka
lılar idare kadrosunun da müzahere
tiyle şehir veya kasaba dışına çıktı
lar. I.-Iarap ve iptidai yapılar yerine 
sıhhi aağlam binalar kurdular. Şehir 
dı§ına çıkan Isparta ve Eğirdir da
bağlarını yeni yurtlarında ziyaret e
denler, karşısındakilerde bir nevi hu
zur ve in~irah bile gördi.iler. 

Hulasa yurtta pUinlı imar için ma
nevi bir olgunluk vardır. Maddi im
kan oldukça eserlerini veriyor. Diln
ya hadiseleri planlı imar hamlemizi 
biraz ağırlaştırabilir. Fakat muvaffa
kiyet, hazırlanmasını, icabında bekle
mesini bilenlerindir. Harta ve plb 
işlerimizi durdurmıyalım, hazırlana -
hm, zaruri hallerin geçmesini bekler, 
gene muvaffak oluruz. 

Muhla~ asker-
ailelerine yardım 

lstanbul Belediyesinde 

bir rapor hazırlandı 
• İstanbul; 15. ( Telefonla ) - Asker 

ailelerine yardım için huıuıt komisyo
nun hazırladığı rapor yarın daimt en
cümene verilecektir. Raporun buı mü 
him hükümleri §Unlardır : 

Asker ailelerine yardım malen veya 
bedenen yapılacaktır. Belediyeler ve 
hususi idareler seferberlik halinde 
bütçelerine yardım tahıiaatı koyacak
lardır. Yardım belediyeye verilecek 
bir beyanname ile talep edilecektir. 
Tahkikat en fazla ı5 gUnde bitirilecek, 
fakat müracaat eden bu müddet esna
sında da yırdımııı: bırak::mıyacaktır. 

Denize açılan iki arka.dat 

İstanbul; ıs. ( Telefonla ) - Pazar 
günil Sabahattin ve Cenap adlarında 
iki kişi KadıköyUnden ıandalle denize 
açılmıtlar ve bir daha dönmemişlerdir. 
Sabahattin 27, Cenap 14 yaıındadlr. 
Zabıta tahkikata başlamııtır. 

İki varil benzin tutuştu 

yağdı 
Şehrimize gelen maHl.mata göre, ha

valar birkaç gümlenberi yurdun her 
köşesinde soğuınağa başlamıştır. Dün 

Dün öğleden evci saat 10.45 te, Mil- bilhassa Eskişehir ve Afyonkarahi1a· 
dafaai Hukuk caddesinde benzinci İs- rında ha,·a çok soğumuştur. 
mail'in dükkanının önünde bir yangın 1 Ulukı«la, Kayııeri ve Sivas'ta hava 
başlangıcı olmuş ve iki varil ~enzin sıcaklı ğ: sıfırın altında iki dereceyi? 
tutuşarak yanmıştır. Çıkan kesıf du- kadar düşmüştür. 
manlar etrafta telaş uyandırmıştır. G 1 mala"mata go··r lk" ·· 
D h l · · f • h dd" <l c en • e, eve ı gun er a yetışen ıt aıye a ızatın a "Ik d f 1 k S k • 3 4 · 
ehcmiyetsiz olan bu yangın başlangı· ı e a 0 ara_ arı amış a .: santı -
cını söndiirmUştür. Yangının, 0 ara- me;re kalınhgında olmak u_zere kar 
da bir miişterinin yere attığı cigara- yagmıştır. Kar halen leke hnlınde top
dan çıktığ ı iddia edilmektedir. Fakat rak üzerinde bulunmaktadır. 
zabıta tahkikatını derinleştirmekte· - - - · 
dir.Yukardaki resim varillerdeki ben
zin yannrkcn alınmıştır. 

Trokya'da mühim 
ziraat çalışmaları 

Tapu ve kadastroda yeni nakil 
ve terf ilcr yapılıyor 

Tapu ve kadastro umum müuürlUğU, 
teşkilatı mensupları arasında nakil ve 
terfiler yapmaktadır. B u huııust hazır
lanan kararname projesi yüksek tas -
dika arzedilmek üzere Başvekalet'e 

verilmiştir. 

Her iki Kurum da bu eşyaları almak 

isterse Gümrük Vekaleti bu iki Ku -
rum'dan birini takdir ve tesbitte ser

best olacaktır. H er iki kurumca alın· 
mıyan eşyadan kaçakçılı ğın sürümii -

nü kolaylaştırıcı olanlar imha oluna -
cak diğerleri ise satışa çıkarılacaktır. 
Satılacak eşya için bir mezat gtinü tes
bit ve eşyanın cinsi, mezat yeri ve ıa

ati gazetelerle ilan olunacaktır. 
Satışta eşyanın kıymetinin yUzde 

yirmi beşinin bulunup bulunmamasına 

bakılmıyacaktır. Çabuk bozulur eşya 

mils'lderenin katile"meyi beklenmek • 
E ulrnc, (Hususi) - Trakyu'nın her ta· 

rafında kışlık zcrlyata ba~lıınmııı tır. Mev
simin mlls:ı. l t gltmralnden köyJU nada.sin -
rını hazırl amaktadır. l}eçen seneye alt 
harmanlarda tamamen anbnrlnra k:ıldırıl

mıştır. 

Posta müraselatından mesuliyet sizin derhal satılacaktır. Satılamıyan 
kabul etmiyen hükümetler cşyn, resmi daire, müessese veya ma

Diğer traftıı.n umumi mU!cttlşllk zira
at mUş11: .. ırı Şevket Arı'nın rlyıuıctindcld 

heyet Çorlu vchavallalnde ziraat bankası 

adına bu~dny mUbayıuuıına dcvrun ctmck
tedlr. Öğrendiğime göre elmdlyekadnr bu 
buğdaylardan t ohumluk olarak Keşan, U
zunköprü ve Meriç kaznterı çiftçilerine 
350 t on tevzi edilmiştir. K6y!U önUml\zdc
kl hasat mevsiminde bankaya aynen iade 
cdecPktlr. 

Şimdi aldığım bir habere göre 350 ton 
k adar tohumluk Sultançlftllk ve Ereğli 
yolulle İpsalarıı da göndrrllmlııtır. 

Yeniden inşa olunacak 

Adliye Vekaleti ceza evleri umum 
mildürlilğü yurdumuzun muhtelif mın 
takalarında bulunan ceza evlerini ye
nileme programına devam etmiktedir. 
Kırşehir'de yapılmakta olan 300 kigi
lik ceza evinin inşası bir aya kadar 
bitecektir. Çorum'da yapılmakat olan 
yine 300 kişilik ceza evinin inşası bit
miştir. MahkOmlar yakında yeni bina
ya naklolunacaklardır. Şehrimizde ya
pılmakta olan çocuk ıalahaneıinin ln
gaatı bitmigtir. 

Cümhuriyet bayramında kUıat res
mi yapılacak ve teşrinisaninin ilk haf
tasında mahkQm çocuklar Kızılcaha -
mam'dan şehrimize naklolunacaklar -
dır. 

Balıkesir, Denizli ve Manisa'da ye
ni ceza evleri inıaatına baılanmıf, ElA
zığ ceza evinin inşası ihale olunmu,, 
Bolu, Sivas, Erzurum, Konya, Ağrı ve 
Bitli11'de yapılacak ceza evlerinin plln 
!arı hazırlanarak münakasaya çıkarıl -
mıştır. 

Af pullu köylüleri memnun! 
Edirne, (Husust) - Alpullu eeker fab· 

rlkasının 940 kıımpıuıya mUddeU bugUn • 
!erde ıona ermek Uzredlr.Bu ııPnckl pancar 
meJısu!Unlln çokluğu ve fabrikanın pancar 
fiyatlarında yaptığı zam k6y1Uy11 çok H • 

vlndlrmletır. 

Suriye, İtalya, İtalyan Afrikası, Le
tonya, Amerika Birleşik Devletleri, 
Ekvator ve Yunanistan harp harekatı 
dolayısiyle zıya ve hasara uğrıyan ve
ya sansörce müsadere edilen posta mU
raaeUitından dolayı mesuliyct kabul 
etmiyeceklerini bildirmişlerdir. Bun -
dan böyle bu memleketlere gönclerile
cek posta mürase latından bir mesuli -
yet kabul cdilmiyece ği P . T. T . idare· 
since alakalılara bildirilecektir. 

lçel ve Eskişehir 
vakıflar müdürleri 

halli Kızılay ve Çocuk Esirgeme Ku-

rumundan başka diğer hayır cemiyet
lerine, teşekküllerine satılmamak kay
diyle parasız ve resimsiz verilecektir. 

Satı lamlyacak C§ya ise ntıı heyeti 
huzurunda yakılmak, dökUlmek, deni
ze atılmak, toprak karıştırılmak sure
tiyle imha olunacaktır. 

Banknot emisyonu viziyeli 
Ankara, ıs a.a. - Türkiye Cümhu

riyeti Merkez Bankasından: 
lS/ 10/ 1940 akşamı itibariyle bank

!çel vakıflar müdürü B. Esat Se - not emisyonunun vaziyeti ıudur: 
.... 1: :J- "Q..-t-!2-I.~ ~1- -~•u.-._., ...,, .,. ._.._••~•M •.t. a j a. -~· · ·~••• ... -

Murat Ballıoğlu maaşlariyle becayiş banka kanunu muci
edilmişlerdir. hince deruhte edilen 

miktar . . . . • • . . . 158.748.563 lira 

Hayvanat bahçesi için 
Mısır' dan maymun getirdiliyor 

Ziraat Vekaleti Devlet Ziraat İşlet
meleri Kurumu, Orman Çiftliğinde 
bulunan hayvanat bahçesi için Mısır
dan maymun getirtmeğe karar ver -
miştir. 

Çorlu - Yunan hududu 
telefonu bitti 

Bir mllddettenberi inta edilmekte 
olan Çorlu - Yunan hududu telefon 
hattının inıaııı bitmig ve hat görUt -
meğe açılmıştır. Bu hat ile İstanbul -
un ve diğer ıehirlerimizin SelAnik ile 
doğru konuımaları imkSn altına alın
mııtır. 

P. T. T. idaresi terfi edecek 
Memurlar Gçin liıte hazırlıyor 

Posta, telgraf ve telefon umum mil-
cliırlUğü, muayyen terfi müddetlerini 
dolduran mamurlarının terfi listeleri
ni hazırlamağa baılamııtır. Listeler 
önUmüzdeki gUnlerde tamamlanacak 
ve MUnakalAt Veklleti'nin tasvibine 
arzolunacaktır. 

Banka kanununun 6-8 
inci maddelerine tev
fikan hazine tarafın
dan vaki tediyat olup 
tedavülden geri çekil
mi1} olduğundan bun
dan tenzil olunan .• 

Bu miktara banka ka
nunu mucibince altın 
mukabili yapılan e-

ı9.391.484 .. 

ı39.357.079 .. 

misyon . . . . . . . . . 17.000.000 ,, 
ile reeskont mukabili 
yapılan emisyon • . . 2ı2.000.000 .. 

368.357.079 .. 

il!ve olunu'\ca 15-10-1940 tarihindeki 
tedavülün um yekunu üç yüz alt
mış sekiz milyon Uç yüz elli yedi bin 
yetmiş dokuz liraya baliğ olmaktadır. 

Bu yekunun 338.732.950 lirası yeni 
harfli banknotlardan, mütebaki 
29.984.129 lirasl da eski harfli bank
notlardan müteşekkildir. 

Y akacık'ın imar planı 

İstanbul; ıs. ( Telefonla ) - Yaka
cığın imar planı hazırlanmııtır. Pil -
nın tatbikatında burada bir de otel ya
pılacaktır. 
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"Ci 11 edatına dair! 
Bu •yın yirmisinde hepimizi say

dıracak olan lstatistik umum mü• 
dlirlimüz Celil Aybar, bu sayım 
hakkında vatandaşları aydınlatan 
bir hitabesinde ~unları söyledi: 

"Bilirsinir ki türkçemizde birçok 
meslekler ve sanatlar "Ci,. edatiyle 
nihayetlenir: (y•ğcı, kunduracı) 
gibi. Bu şekildeki sanat ve meslek 
isimlerinin bir kısmı vazıhtır. Mese
li. kitapçı, sütçü, değirmenci, tene
keci, benzinci, manilaturacı bu k•
bildendir. 

Halbuki gene (ci) ile biten bazı 
meslek ve sanat isimleri vardır iti 
aynı zamanda bir i~in hem ticaret, 
hem de sanatına deli.Jet eder. Mese
li, yağcı, gömlekçi, kunduracı b· 
lime/eri böyledir .•. ,, 

Celil Aybar, bu me:Jeleyi urun 
uzadıya incelemiı ve bunun için 
hiç kimsH!e ~Uphe bırakmıyacak 
misaller vermiıtir. 
Aradım, aradım, bunların içinde 

"gazeteci,. kelimesini bulamadım. 
Halbuki bu misale hepsinden fazla 
lüzum vardı. Çünkü ma/(Jm ya, so
nunda "el,, edatı bulurua kelimeler 

içinde birçok m4nalara gelen o
dur. 

Gazetenin sahibisiniz; gazeteci· 
siniz. Yazı işleri müdürüsünüz,· ga
retecisı"niz. M uharrirsiniz ,• gazete
cisinfr. Muhbirsiniz; gazetecisiniz. 
Muhabirsiniz; gazetecisiniz. Mü
tercimsinir; gazetecisiniz. ldare
hanede memursunuz; gazetecisiniz. 
Toptan bayisiniz,· 1 gazeteci:Jiniz. 
Koltuğunuzun altını eJ/i, altmıı 
gazete sıkı§tırıp bağıra bağıra cad· 
delerde satarsınız,· gazetecisiniz. 
Bm:ıın yanında gömlekçi, yağcı 

ve kunduracı gelseler gelseler, ni
hayet ikişer mimıya gelirler. 

••• 
Talihliler ! 

Beyaz ruslar, kendi memleketle
rinden kaçıp lstanbul'ı sığındılcJı
rı zaman birçok gazinolar, kahve
ler, lokantalar açmışlardı ve bura
da çe§İt çe§it talih oyunları oyna
nır, birçok kimseler burada kı:Jmtt 

denemeğe giderlerdi. 
lstanbu/ gazetelerinin ilk sayfa

larına bakınca o günleri hatırlıyo
rum. Bunlardan bir çoğunda ikra· 
miyeler, piyangolar, hediyelik ev
ler ve sa/reden geçilmiyor. 

Kuponlar bütün yazıların tepe· 
sindedir ve ikramiye ilin/arı, baş
makale/erle fıkralardan daha geniş 
yer tutmaktadır. 

Gazeteleri okuyanlara bir takım
ları, bMI, eski bir tO.bir ile "kari,, 
ıtlak eder; kimisi "okuyucu,. der; 
biz de "okur,. keUmesini kullanırız. 

Kari, okuyucu, okur ... Ne derse
niz deyiniz; bana öyle geliyor ki 
bu gidi~le bir takım gazeteler için 
bu ilç tibiri de bırakıp şöyle diye• 
bileceğiz: 

- Falan gazetenin müşterileri! 
ve yahut: 
- Filin K•ıetınin talihlileri/ 

Nakil vcuıtaları ve kaza l 

Büyük şehirlerde nakil vasıtala
rının iki vazifeleri vardır: 

Biri.'ii, bilirsiniz, insan ve eşya ta• 
şımakl 

lkinci.flfi de, tahmin edersiniz, ka
za yapmak. 

Hatta bu ve.'(ile ile şu Amerikan 
e.c:prisi ni hatır/ ıyabillriz: 

Bir Nevyorklu ile bir Şikagolu 
konu.'iuyorlar: 

Nevyorklu - Bizde otomobil sa
nayii o kadar ilerlemiştir ki şim
di sı"pari.'i verin; yarım .<;aat sonra 
direksiyona geçmiş olur.<;unuz. 

Şilcagolu - O da s~z mO? Bizim 
Şikago'da şimdi sipariş verin, ya
rım saat sonra sade direksiyona 
geçmi~ değil, adam bile çiğnemiı 
olursunu%. 

Eve/ki günkll !stanbul ga%etele
rinde okudum: Ankara caddesinde 
bir araba bir bakkal dükkAmna gir
miş. 

Birlsine: 
- Buna ne dersin? diye sordum. 

Cevac verdi: 
- Ne diyeyı"m, aç gözJa imiş, de-

rim. 
T. t. 

16 .. 10.1940 

1 HADiSELERi TAKIP EDERKEN 1 
Dev devletin dev ordusu 

Amerika Birleşik Devletlerinde, 
bugün, beynelmilel olduğu kadar, hem 
Amerika tarihi ve hem de cihanın ıs
tikbali ile çok yakından alakalı bir 
hadise cereyan etmektedir. 

· Amerika Birleşik hükümetlerindc 
bugün ilk defa olmak üzere, mecburi 
askerlik kanunu tatbik edilmeğe baş
lanıyor. Bu kanuna göre, 16 birinci
teşrinde 16,500,000 Amerikalı asker al
ma şubelerine müracaat ederek, k~n • 
dilerini kaydettireceklerdir. Amerika
nın bu yeni kanunu, ister Birleşik hil
kümetlerde doğmuş, isterse yabancı 
olsun, o topraklarda yagıyan 21 den.35 
ya~ına kadar her erkeği, bugUn şube· 
lere müracaat etmeğe mecbur tutmak
tadır. Bundan yalnız yabancı diplo • 
matlar ve Panama kanalı bölgesinde 
yaşıyanlarla Filipin halkı milstesna -
dır. Meslek erbabı askere alınacakları 
zaman tecile tfibi tutulacaklarsa da, 
bugün, bu gibiler de dahil olduğu hal
de, herkes şubelere kaydolunacaktır. 

Alaska, Havai ve Poerto Rico ada
larının halkı ileride tayin edilecek o
lan bir gün, bu vazifesini yapacaktır. 
Diğer taraftan, yabancı memleketler• 
de bulunan bu yaştaki Amerikalılar, 
vatanlarına döndükleri zaman kanu -
nun emrini yerine getireceklerdir. 
Şubeye mUracaat edenler, kendileri

ne verilecek olan bir sual varakasını 
dolduracaklar, buna mukabil, şubeden 
bir vesika alacaklardır. Bu kayıt mua
mclesind.en bir hafta sonra, Va~ing .. 
ton'da kur'a ~ekilerek, askerlik hiz
metine çağırılac:ak olan sınıflar tesbit 
edilecektir. 

Maarnafih, esas itibariyle d8rt ter
tip tcsbit edilecektir : 1- Derhal hit:
mete alınacak olanlar; 2- Bugünkü fa· 
aliyetleri icabı tecil edilecek olanlar i 
3- Ailelerinin geçimleri kendilerinin 
r,ünlük çalı§malarına bağlı olanlarr 
4- Devlet memurları, yabancılar vı 
hapiste bulunanlar gibi kanunun daJ 
mi tecile tabi tuttuğu kimseler. 

Ancak, birinci tertibe esas itibariyle 
bekarlar ve bugilnkU f'aaliyetlerlnhı 
inkıtaa uğramasında mahzur görülmi
yenler girmektedir. 

Birleşik Amerika'yı teşkil eden 48 
devletten her biri orduya muayyen 
miktarda kura efradı vermekle mü -
kelleftir. Bu böyle olmakla beraber, 
mecburi askerlik kanunu, aynı devir· 
de 900.000 fazla efradın aiUl.b altına 
alınıp talim ve terbiye edilmesine mil
saade etmektedir; bunun için önilmüz 
deki ikinciteşrin ayında yalnız 7S.OOO 
kisi silah altına çal!rılacaktır. 
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müddetini on iki ay olarak tesbit et
miş olmakla beraber, memleketin men 
faatleri tehlikede olduğu takdirde, 
bu milddeti uzatmak kongrenin aela· 
hiyeti dahilindedir. Amerika'nın as
kerlik kanunu, talim ve terbiyesini 
vermiı olduğu amerikalıları, 4S ya§l• 
nı dolduruncıya kadar, icabında gene 
talim ve terbiye maksadiyle silah al
tına alabilecektir. Üniversitelilerle 
yüksek mektep talebeleri ı temmu~ 
1941 tarihine kadar tecil edilmişler .. 
dir. 

Kanunun dikkate şayan olan bir ci
heti de, silah altına alınmış olanla -
rın, vazifelerini gördilkten sonra, iş
leri başına a:vclet edebilmelerini temin 
etmesidir. Askerlik mUkellefiyetini 
yapanlardan bu müddet zarfında ma
fevklerini memnun ettiklerine dair 
vesika getirenler, evelce çalışmış ol
dukları milesscselere tekrar alınacak
lar ve kabahatsiz olarak bir yıldan e
vci işten çıkarılamıyacaklardır. 
. Nihayet Birleşik Amerika da bir 
askeri devlet oluyor. Fakat, bu dev
letin askerliğinin de endüstrisindeki 
tempo ile olgunlaşacağına şUphe edi
lemez. Ve bu dev devletin ordusu ko
nuştuğu giln birçoklarının sesleri kı
sılacak ve belki de hiç işitilmiyecek
tir. - Hi-Tu 

Tarihi kıymeti olan 
bazı eşya bulundu 

İstanbul; ıs. ( Telefonla ) - Riz .. 
de kuyumcu Abdullah adında birinin 
bahçesini kazdırırken bulduğu ve sat
mak için lstanbul'a getirdiği bUyülı 
bir altun levha ile bir mikdar gümUt 
para zabıtanın müdahalesiyle Milze 
idaresi tarafından tetkik edilmiş ve 
bunların tariht kıymeti haiz olduğıı 
anlaşılmıgtır. 

Kemerburgaz fundill ıklarmda 
yangın! 

İstanbul; ıs. ( Telefonla ) - DUn 
akşam Kemerburgaz'da Aziz paşa mer· 
asında Maymundere mevkiindeki fıın
dalıklarda yangın çıkmış, 1.350.000 
metre murabbalık bir saha yanmıştır. 

latanbul eczacılarının toplantısı 

İstanbul; 15. ( Telefonla ) - Ecza
cılar bugün toplandılar. Avrupa'dan 
müstahzarat gelmediği ve stok da azal 
dığı için doktorların yerli ilaç yap -
malan hususunda Sıhiye Vekaleti neı 
dinde teşebbü6te bulunmağa karar ver 
diler. 
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Bulgaristan'ın vaziyeti 

Bir İngiliz 
kruvazörü 

12 Birinciteırin gecesi 

üç İtalyan 
muhribini ·batırdı 

u 

Üçlü pakt 

Amerikayı 

korkutulacak yerde bllikls 

kızdırdı 

ı: 

Alman askerlerinin Romanya'ya 
'Vaz;yet etmelerini icabettiren se
bepler gün geçtikçe çoğalıyor: An· 
tonesku, Romanya ordusunun ta· 
lirn ve terbiyesini en mühim sebep 
olarak göstermektedir. Diğer taraf· 
tan almanlar, petrollerin muhafaza· 
aı rneseleııinin her §eyden evel ge • 
len bir düşünce olduğunu söylüyor
lar. Bundan batka Romanya'yı, İn· 
giltere tarafından yapılacak auy
kastten kurtarmak meseleıi de itga
li icabettiren bir sebep olmuttur. 
Almanlara göre, İngilizler Roman
Ya'ya kartı taarruza hazırlanırken, 
bu tertipten haberdar olan alman· 
lar, daha eve) davranarak İngiliz 
komplosunu suya dütürmütler ve 
Romanya'yı da kurtarmı§lardır. 
Şimdi bu ıulh kahramanları Ro
manya 'da yerleşmekle meıguldür • 
ler. lki tümen alman askerinin Ro
manya'ya gelmekte olduğu bildirili
Yor. Bir rivayete göre gelecek olan 
askerlerin miktarı üç tümene baliğ 
olacaktır. On tiimcn askerin gelece· 
iini bild i ·en haberler de gelmitlir. 
Diğer taraftan alınanlar Karadeniz 
&ahillerinde bir deniz üssü tesis et
mektedirler. Bütün bu haberler, al· 
manların Romanya'yı istilaları altı
na aldıklarını sarih olarak anlat • 
maktadır. Yani Almanya Balkanla
ra inmit demektir. 

(Başı 1. nci uy/ada) 
gemileri, prkt ve merkes! Akdenb'de r~ 
niı bir cevelan yapmıılardır. 

Esıı.ı kuvetlerimizle düımanm eua ku
vetleri arasında hiç bir temaı teaiı edil -
memiı ve diltmanın esaı lı:uvetlerinin de • 
nize açıldığı haklandı da hiç bir malt\mat 
alınmamıştır. 

Fakat bu harekit esnasında, Ajax kru -
vazörü, ız te11rlnievelde ıaat 2.30 da Si -
cllya'nın takriben 80 mil cenubu ıarkleln
de 679 tonilAto hacminde Airone tipinde 
Uç İtalyan torpido muhribi ile teması t: 
sis etmiştir. Ajax, demal muharebeye gı
rlşmiı ve İtalyan torpido muhriplerinden 
ikisi hemen demal batırılmıştır. 

Aı nerikan filosu 

Pasifikte manevralara 
devam ediyor 

Bu tartlar altında acaba Bulga
r-istan'ın vaziyeti ne olacak? Bulga· 
r-istan senelerdenberi biribirine zıt 
iki politika arasında aallanmış dur
ınuıtur. 

1 - Balkanlarda "at4tüko aleyh· 
tarı olduğundan komıulariyle itbir
liğinden çekinmiştir. 

2 - BnJkAnlarda büyük devlet • 
lerden herhangisinin nüfuz tesis et
mesine kartı hassasiyet göstermek: 
te diğer Balkanlı devletlerden gerı 
kalmamııtır. 

Şimdi Balkan ıtatükosu sarsılmış· 
tır. Bunun neticesinde bulgarlar 
Dobruca'yı aldılar. Binaenaleyh 
bulgar dıt politikası emellerine ka· 
'Vllfmut gibi görünüyor. Haftalar· 
danberi, bulgar milleti sevinçli gÜn· 
ler ya§amaktadır. Ve bulgar gaze
teleri de bu hadisenin ehemiyetini 
~barüz ettiren yu:ılar yazmakta· 
dırlar. Bu arada Balkan antantı Jid
cletli tenkitlere hedef olmuıtur. Bul· 
ıarların realiıt oldukları, hayal pe
ıinde koımadıkları tekrar tekrar 
yazıldı. Ve hayal pefinde kotan 
devletler arasmda bizim de bulun· 
duğumuz iddia edildi. 

a: ... '"·~:--•"A hulpnr meslektıulan· 
anızla munakaıa kapııı açacak de-
liliz. Yalnız ıunu aöylemek isteriz 
ki senelerdenberi hayal peıinde kot· 
mut isek, bu, Balkan milletlerinin 
iıtiklali ve r-efahı gibi arkasından 
kotulmıya değer bir hayal idi. Bu 
yüzden aarfettiğimiz emeklere acı
nuyoruz. Ve bu hayal hakikat olun
cıya kadar aynı yol Üzerinde yürü
yeceğiz. 

Fakat bulgar komıularımıza so· 
rahm: acaba Romanya'dan Dobru
ca'nm geri ahnmaıı Balkanlara ve 
bu arada Bulgaristan'a neye malol0 

muıtur? Ve daha da neye malola0 

caktır? Biz Öyle bir Balkan itbirli
ii taaavvur etti.k ki aiyaai, iktısadi 
ve askeri bakımdan Balkanhları bir 
araya bağlıyacak olan böyle bir 
tesanüt içinde hudutlar ıümul ve 
manalarını kaybedecekti. Çünkü 
Balkanlan büyÜk devletlerin tahak· 
kümünden kurtarmanın en iyi çare
si bu idi. Bunu anlıyan Almanya ve 
ltalya, Balkan antantını yıkmıya ça. 
lıttılar. Onların Balkan antantını 
yıkmakta kendilerine mahaua dü • 
§Ünceleri vardı. Bugün o düıünce • 
)er bütün çıplakhğiyle meydana 
çıkmııtır. Bulgaristan da dünkü 
Bulgariıtan'a nazaran biraz daha 
büyümü,, fakat diğer Balkan dev
letleri gibi, her feyi kaybetmek 
tehlikesiyle kartı karııya gelmiı bir 
vaziyette durmaktadır. 

Bulgar gazeteleri, bulgar politi· 
kasınm zafer kazandığını yazıyor· 
lar, hakikatte zafer kazanan mih
ver politikasıdır. Polonya'da Çekos· 
lovakya'nın yağmasında bir avuç 
toprak ele geçirdiği için öğünmÜf· 
tü. Almanlar Çeklerle Slovakların 

aralarını açarak her ikisini de ta· 
hakkjimleri altma aldılar. Macar• 
)arla Romanyalılar arasındaki ihti
laftan istifade ederek Tuna politi· 
kalarmı yürüttüler. Eıki "tefri-kaya 
dütür ve hakim ol" politikasmm 
tatbikat aahasındaki yeni tecellile
rine ıahit oluyoruz. 

Bulgaristan'ın takip ettiği dıt po
litika üzerinde .fazla aöz ıöylemek· 
ten çekineceğiz. Çünkü bulgar mu
harrirlerinin bunu Bulgaristan'a 
"akıl öğretmek" manasına alacak • 
larından korkarız. Bulgar gazete· 
lerinde çıkan fıkralara bakılacak 
olursa, bazı meslektaılarımız, bu a
kıl alma ve akıl verme meselesinde 
pek haaaaıtırlar. Kimsenin kimseye 
alul öğretmeğe hakkı yoktur. Bahiı 
mevzuu olan hadiselerin tahlilinden 
ibarettir. Bu tahlile kartı bile bu 
derece haaıaıiyet göıterenlerin, bu). 
gar istiklali tehlikeye düıtüğü tak· 
dirde onun korunmaaında aynı de
recede azimkar davranacaklannı 
düıünmek, bir teıelli vesilesidir. 

A. Ş. ESMER 

Londra, 15 a.ı. - Times ıazeteal Japon
ya'nın, İtalya - Almanya • Japonya anl~
masının akdi neticesindeki hattı hareke~· 
ne dair çok mühim bir makale neıretmı1-

I kinci bir çarpıpna 
Bu çarpıımadan bira:& aonra, Aja:ıı:, bir 

ağır ,kruvazör ve dört torpido muhribin -
den mürekkep bir düşman ku'Vetini ırör • 
müştür. Ajaıı: dllşmanla muharebeye tu • 
t111muı ve dUıman torpido muhriplerin • 
den birisini hasara uğratmıya muvaffak 
olmuıtur. Düşman kuvetinin geri kalan 
kısmı, karanlıktı kaçmıştır. 

Ajax'ın külliyetli dUıman kuveti ile te
mas a olduiunu aanah York kruvazörü yar. 
dıma gelmiı, fakat bu gece düşmanla hiç 
bir yeni temas tesis olunmamıştır. 

Ha•ara uğrayan torpido 
muhribinin evıalı 

Hanra uiiramq bulunan düşman torpi· 
do muhribinin kahramanca kenditlinin yar
dımınA. koşan diğer bir italyan torpido 
muhribi tar&!ından çekilmekte olduğu, do
nanma tayyarelerinin yardımı ile erteai 
gün ıafakla beraber müıahede edilmittir. 
Ajax'ın bu civarda gözükmesi ile bera!ber, 
yardıma gelmiş olan torpido muhribi, ya -
ralı torpido muhribini olduğu yerde bıra· 
karak ve duman arkasında ırizlenerek bü
tün &Uratiyle Sicllyı'ya doğru kaçmııtır. 
O zaman, hasara uğramış bulunan torpido 
muhribinin, 1620 tonlllto hacminde ıon 
sınır büyük italyan torpido muhripler! ıı
nıfma menıup Artaı!iere torpido muhri
bi olduğu anlaıılmııtır. 

Biraz ıonra York bldlae mahalline gel
mit ve Artaılierc'nin mürettebatı derhal 
gemilerini terke başlımııtır. Kuvetlerimiı 
geminin terki için yarım 1&at mühlet ver· 
mlı ve bu mühleti müteakip, top atcti ile 
düıman torpido muhr~bini batırmııtır. 

York, ltalyan torpido muhribinden kurtu
lan mürettebatın içinde bulundukları tah
llıiye ıanda!lan ile 1&1lara illve olmak 
üzere denize Mllar lndirmlı ve ticaret tu
lü mevceel Userinden bir ltalyan telsiz ı .. 
taıyonuna Artıılierc mürettebatından kur
tulanların bulundukları yeri telıizle bil -

Haoa ,,asclcli 
Bu hareket, bu telsiz mesajmm lncillz 

kuvetlerinin mevkiini tehlikeye koyması· 
na rağmen yapılmıştır. Havı giizeldi ve 
Sicilya pek uıak değildi. 19 temmuzda 
Bartoloneo Colleoni italyan kruvarorii 
batırıldı~ zaman, to11>ldo muhriplerimiz, 
tahliı hareketlerine iıtlrak etmişler, ra -
kat bu Nnada ltalyan tayyareleri tarafın· 
dan bombardıman c.dilmiılerdi. Bu keyfi-
7et, l'emller ta.ratından itaıyan torpido 
muhribinden kurtulanların emniyeti için 
herhangi dlfer tedbirler alınmuını lm· 
kAn.sız bir hıı.le aokmU1tur. 

ltalyan haua ue Jenizalh 
kuvetleri Je yakınlarda iJi 

Dlter taraftan muvaffaklyetle tetevvüç 
eden bu cesaretli hareketler yapılırken. 

ıtalyan hava kuvetlerlnln ve ltalyan de
nizaltı gemlıılnln yakınlarda bulunduğu 

b111nlyordu. 

Ajak'ın uyiatı cüzidir 
Ajax'ta ancak birkaç kişi ölmliş ve 

yaralanmıştır. Ajax'takl hasarlar, Athldlr 
ve ııu kesiminin UstUndedlr. Bu haııarlar, 
Ajaıı:'ın muharebe kabiliyetini hiç bir SU• 

retle azıı.ltacak mahiyette dellldlr. Ölen· 
lerin yakın akrabaları, mUmkün oldutu 
kadar çabuk, 61Um vakasınduı haberdar 
edilecektir. Yok'ta iııe hiç bir ha.sar ve 
telefat yoktur. 

Bu harekAt, iki kUçUk ve bir büyük t 
talyan torpido muhribinin kaybını kabul 
etmekle beraber pek muhtemel olarak 
Ncptune tipinden bir lnglllz kruvazörUnUn 
batırılmış olduğunu bildiren italyan b&§ • 
kumandanlığının tebliğinin bahtı mevzuu 
etti#! harekAttır. 

Hatif kuvetlerlmlzle dU1J111anın hafif 
kuvetleri arasında vukua &'elen bu çarpıt· 
malardan sonra, filomuz, dU§m&D tayyare
lerinin dört ııaat ıUren hücumlarına maruz 
kalmııtır. 

ltalyan btlf kumandanlığı 
hacli1eyi ntuıl anlatıyor ? 

İtalyan ba,kumandanhğının tebliği, bu 
hilcumlar neticesinde, tayyare ıremUert· 
mlzden bir taneııinln ve atır kruvazörle
rlmlıden bir tanesinin ha11ara uıtradıtını 

iddia etmiştir. Fakat, hakikatte, gemileri
mizden hiç birisinde hiç bir huar veya 
telefat vukua ırelmemlttlr. Donanma avcı 
tayyarelerJmlz, ve hava dAfl toplarımız, 

dört düşman tayyaresini muhakkak ve ay. 
rıca iki dUtman tayyareıılnl pek muhtemel 
olarak dU;ıUrnıU11tUr. Bizim tayyareleri -
mizden kayıp yoktur. 

/ngiliz denizaltı gemilerinin 
Akdeni:ı'deki parlcılı 

muvallakiyetleri 
Denizaltı gemllerlmlz de Akdenlzde 

muvatfaklyetler kaydetmlılerdlr. Denizal
tı gemilerimizden bir taneal, ~nova aoık

larında motorbotlar himayesinde aeyreden 
bet bin tonllAtoluk al!Ahh bir ticaret ge
misini batırmııtır. Diğer bir denizaltı ge
mimiz, Napoll açıklarında 30QO tonlllto 
hacminde bir dUtman lqe ıemlalnl, UçUn
cU bir denlzaltı gemimiz de Blnırazl açık-

tir. 
Timea diyor ki: 
Amerika'yı korkutmak gayesiyle aktedil
. olan bu pakt onu bili.k:iı kızdırmııtır. 

mış k'' '"l Japonya bu paktı Çankayşe ı maa up 
etmek mak&adiylc akdetmiıtir, ve fakat 
hiç bir netice hasıl olmamıstı~ .•. zi~a Çan
kaytek mücadeleye devam ettıgı gıbl, J•· 
ponya Amerika'yı da korkutamamıtt~r. 
Cümhurreiıi Ruzvelt, paktın Amerıka ef

lrlrı umumiyesinde hiç bir tesir yapmadı
iını söylemi11tir. B. Ruzvelt amerikalıların 
ekseriyetinin kendisiyle mutabrk olduiun
dan emin bulunmasaydı beyanatın.da bu 
kadar ıiddctll bir lisan lrullanmaga aala 
cesaret edemezdi. Bununla beraber B. ~uz
velt'in beyanatı üç taraflı pıı.kta verılen 
tek cevap delildir. Amerika'nın Atlaa ve 
Pasifik denizlerinde almakta olduğu tık· 
viye tedbirleri diğer bir mukabeledir. 

İngiltere ise bu pakta, 17 teıriniıvelde 
yani iki ılln ıonra Birmanya yolunu aça
cağını bildirmek ıurctiyle cevap vermlı 
bulunmaktadır. 

Amerika müJalaa .. 
Londra, 15 a.a. - B. Ruzvelt'in alman -

italyın • Japon ittifakına cevaben söyle· 
miı oldup nutuk, bir taraftan İngilizlerin 
alman taarruzlarına karır koymakta oldu
ğu mukavemet karşısındaki hayranlığı, di
ğer taraftan da İngiltere'ye ılttikçe fazlı 
yardımda bulunmak niyetini tebarliz ettir
mektedir. Bu nutuk ayrıcı PaaHik ve At
lantlk okyanuılarının müdafaa politikasını 
izah eylemektedir. Bugiin kati surette tea
bit edilmlı olan bir şey varsa o da badema 
Amerika mildafauının hem Atlantik hem 
de Pasifik okyanuslarını ihtiva eylemekte 
olmaaıdır ki bu da filiyatta Amerika'nın 
ananevi siyasetinden ve Monreo doktrini· 
nin tatbikatından baıka bir ıey deiildir. 
Fakat bu tatıblk sureti Amerika'da ıimdiye 
kadar olduiundan daha azimlrlr ve daha 
filidlr ve "Amerlk karı auları" prenılpln
den daha ileri citmektedir. 

Melbourne Arıruı ııazeteıine ıöre, Avua
io\a.sal7a \ll.ilJ"•tt~ A.vıısturalya i~birllğini 
JııoJaı'lqtsrmq olma al ab'tn ... ....... 
faa einıetlnl memmaal)'etl• kaba! etmlt· 
Ur. Bu ıuretle iki denizle de teması olan 
Avustura1yı Pasifik okyanusunun milda· 
basın& daha hafif bir yükle iıtirlk etmiı 
bulunacaktır. 

Manevralar 
Vaşington, 15 a.a. - Amerika fllOIUllun 

Pasifik denizindeki manevraları devam et
mektedir. • 
Diğer Amerika remllerinin manevralara 

iıtirlk etmek üzere buriin Havıi'den hare
ket edeceği bildirilmektedir. 

Amerika ile Kanada arasında 
Vqington, 15 a.a. - DNB. ajamınm hu· 

ıuıt muhabiri bildiriyor: 
Amerika ve Kanada hüklimetleri St. Laıı

rent nehrinin kıyııında bilyiik bir aaııual 
inıası hakkındaki proJenlıı tetkikini kabul 
etmişlerdir. Bu aantral iki memleketin ~i
lih ıanayiine elektrik cereyanı verecektır. 

Vilki hakkında 

yapllan neırlyıt 
NeV)'Ork, ııs a.a. - D.N.B. ajan.aı blldlrl· 

yer: Demokrat partisinin milli komitesi 
reiıi, cümhuriyct partisinin reiılcilmhur 
namzedi B. Wlllkie'nln alman ecdadı ıleJ· 
hinde yapılan bir beyannamf'den dolaJt B. 
Willkie'ye itizarlarını bi1diıııı.5tir. 

Demokrat partisinin reisi B. Edvard 
Flynn bu beyannamenin zencilerden mil· 
rekkep bir kısım mUntehipler tarafından 
komitenin propaıanda bilroıunun malO.ma
tı olmadan çıkarıldılını bildirmlı ve B. 
Vlllkle'ııin yUzde yUz amerlkalı oldutunda 
ldmıenln zerre kad~r ıUpbni olmadıtmr 
ilive eylemiıtjr. 

Birletik Amerika bahriyesinden 
bir kumandan tayyare ile 

Londra'ya geliyor 
Nevyork, 15 a.a. - Amerika birlctlk 

devletleri bahriyesinden kumandan Boone, 
Cllpper tanareai ile Londra•,. hareket e
decektir. 

lannda 8000 tonll!toluk bir dUııman tqe 
ıemlılnl b&tırmııtır. 

12/13 tqrinlevel ıeceal, deni• cUzU
tamla.rımız, lnglllz hava kuvetlerl ile lı· 

blrlltf halinde Seydlberranide dütman aa
ker tahq1Utıer1nl de muvatfaldyetl• bom
bardıman etmlııtır. 

13 ~ecesi 12 adaya yapılan 
hücum 

13 tetrlnlevel geceııl, donanma hava ku
vetıerlne mensup tayyarelerimiz, on iki a
dada L•o limanına bulun halinde hU
cum ehnltlerdlr. Kıılalara, atelyelere, han
garlara ve bir petrol deposuna laabetler 
vaki olmuı n buralarda )'&ll&'lnlar oıka • 
nlmııtır. TqyarelerimizlD bepal, bu hU • 
cumdan aallmeD dlSnmO,lerdlr. 

u s 

Romanya' da 

Alman askerleri 
ıerefine ıiyaf et 

(Bııı ı. nci 11y/adı) 

neral Speidel, Japonya, İspanya el· 
çileri ve birçok Romen subayları rf. 
yafette hazır bulunmuşlardır. 

HARBE 
DAİR 

Romanya işgali 
ile alfıkadar 
bazı ihtimaller General Antonesko bir nutuk ı8y· 

liyerek alınan askeri heyetinin, Ro
manya'nın daveti Uzerine Bükreg'te 
bulunduğunu tebaruz ettirmi1 ve B"k J'lekl ziyafet 
memleketin emniyetini ve ordusunu u re 
yeni esaslara göre ıslah için bugün -------
büyük bir ordunun tecrübesinden i~· Romanya hakkmda ıelen ha-
tifade etmek, büyük bir harp sanayı- berler, artrk tamamiyle vu-
inin fenni imkanlarını elde etmeğe zuh peyda etmeğe ba9lamı9tır. 
teıebbüs etmek hakiki ve isabetli bir Almanlar timdi bu memlekete 
vatanperverliktir, demiıtir. yerletrnektedirler. Dün general 

General Antonesko, general Han- Antonesku Bükreı'te alman H• 

ıen'le, general Speidel ve İtalyan, Ja- keri heyeti ıerefine bir ziyafet 
pon, İspanyol elçilerini içten selam· vermittir. Bu ziyafet eanasınd~ 
lıyarak büyük Almanya'nın şefi B. söylediği nutukta rumen Baıve~~
Hitler, Mareşal Göring ve İtalya im- li alman aakerinin, Romanya hu· 
paratoriyle B. Musolini ıerefine ka· kUmeti tarafmdan yapılan davet 
dehini kaldırmıştır. üzerine l'\llllen ordusunu talim ve 

General Hansen verdiği cevapta, terbiye etmek ve Romany!:'da ge• 
Romen baıvekitine teıekkür etmiş ve nit mikyaıta harp ıanayıı kur
alman heyetinin vazifesi Romen ordu- mak makaadiyle geldiğini bildir0

1 ıunu yetiştirmek olduğuna ip.ret et· mit ve yapılan bu davetin de bir 
miıtir. büyÜk vatanperverlik olduğunu 

Gizli beyannameler dağıtJJı ili.ve etmeden ıeç.memittir. Hatır· 
Bükreı, 15 a.a. - Royter: Alman lardadır ki, Berlin'de netredilen 

heyeti iziları ahalinin aleyhinde ola- bir teblii de alman ukerlerinin 
rak rahatça Romanya'da yerleşmekte- talim ve terbiye makıadiyle Ro-

manya'ya girdiklerini ve bu it 
di~omanya'da hala mevcut müstakil bittikten aonra ayrılacaklarmı bil
unsurların süratle ağzı tıkanmakta· dinniıtil Bu talim •e .terbiyenin 
dır. Bunların yakında, alman heyeti- ne kadar ıüreceii •e almanlann 
nin gelmesine memnuniyetsizliğini ne zaman Romanya'dan ayrıla· 
göıterenler için Gestapo'nun hazırla- cakları timdiden kestirilemez. 
dığı üsera kamplarına kapatılması MalUın ya her teY talebenin iıti-
muhtemeldir. dadı meaelesidirl 

İngillerenin Vaıinglon 

Büyük El~isi 

Avrupa'ya hareket etti 
Hôdise Amerika'da 

sürpriz uyand1rdı 
Nevyork, 15 LL - Royter: İnglltere

nin Va,lngton bUyUk elc;llı Lord LoUıla.m. 
bugün, Yankee Cllpper tayyaresi lle AT -
rupaya hareket etml§Ur. 

Lord Lothlam'ın Llzbon'a gitmekte o
lan Y&Dkee Cllpper'e binmesi bir aUrprlz 
tetkll etmlıtır. Çl\nkU, bUyük elçi, uzak 
ıark vaziyeti dolayıslyle Londraya yap
mata nlyetıendlğ'l ziyaretten vaz gec;miıı 
olduğunu aon günlerde blldirmi§tl. 

BUyUk elçiye ıeyahatlnde, blriııl bUyUk 
elçilik memurlarından olduğU ııanılan iki 
klııl refakat etmektedir. Yolcular, herhan· 
g1 bir beyanatta bulunmaktan katı surette 
içtinap etml§lerdlr. 

Va.şlngtondakl mU,ahltler, Lord Lot· 
hlam'ın hareketinden uzak ıa.rktakl vazt -
yetin, Birmıınya yolunun yakında açılma.
sına rağmen, lnglllzlerce hA.len o derece 
nazik telAkki olunmadıtı manaaıJ\l çıkar
makta~ırlar. 

1 ngiltere'ye satılacak 

Yunan üzümleri 
Atina, 15 a.a. - tnriltere'ye aatılacalı 

olan 50 bin ton korent llzümUyle 10 blA 
ton ıultant üz!imli hakkında mlizalı:ere d .. 
vam etmektedir. 

1nıriltere daha fazla miktarda aultanl 6" 
zümü almak niyetinde ise de bu aene Gl· 
rid mahsulU )'\izde 50 azdır. 

Lejyonculara hitaben meçhul bir Yalnız lalim ye lerbı'ye mı' I kaynaktan beyannameler tevzi edil-
mektedir. Bu beyannamelerde denili-
yor ki: 

1 
ır 

Lejyon rejimi, Transilvanya'nın ya- Fakat almanlatın yanız t un 

Ambalij fiyatlarmın ,Ubekllti ve mabo 
aullln arlıiı yilzilnden 711nanhlarm JUa• l fiyat iıtcdiklerl zannolunmaktadrr. 

rııının ve cenubi Dobrica'nın terkin- ve terbiye makıadiyle Ro-
den, ittifakların ve bilhaaaa eaki Ro- manya'ya girmediklerini tahmin 
manya hudutları boyundaki dost mem ettirecek birçok ıebepler vardır: 
leketlerle olan ittifakların bozulma- t - Almanlar, ıelir gelmez, 
sından batka bir §ey yapmamıştır. eveli. petrol mmtakalarmı inal 

İngiltere ve Amerika'ya karşı eaki- etmitlerdir. Petrol ~t~aları: 
den doıtça bir tavır alınmışken tim· nın talim ve terbiye edılmıyeceiı 
di Romanya'nın bunlara kartı açık- açık bir hakikattir. 
ça mırharip vaziyeti takındığından 2 _ Tilim ve terbiye için yal· 
bahseden beyannamede töyle devam nız öğretmenler ve yüluek rütbe· 
edilmektedir: Ji mütehaHıı zabitler bahia me•· 

Lejyon hükilmetl halkımız lehine zuu olabilir. Romanya'yı iual • 
değil, elinden geldiği kadar almanlar den alman neferlerinin namen ne
lehine iktısadi bir ıistem tatbik et- ferlerine ne öiretecekleri hakika
mekte ve böyle bir hareketin kendi ten ıual edilebilir. Bunun böyle 
iktısadf aiıtcmimizin kuvetten düş- olacaimı kabul etaek bile, alman 
mesi ve mahvı ve bize kalan toprak- itgal askerlerinin adedi çok 7'ik
larda dahili harp demek olacağını dü- aektir. Bunun yakmda 20 fırkaya 
şUnmemektedir. bile çıkacaiı haber verilmektedir. 
~ ntlf~ i&DCfi.;-'- •• ~ .,..,,... _ .,_ 

den kendini llrtleadt aahada göater- fı yukan, her namea neferine lııil' 
mittir. alman neferi iaabet edeceii anla-

Bu sistemin tatbikı Uzerine •§ağı tılmaktadır ki, itte bu fazlachrl 
neviden ve eskisinden iki misli fi-
yatta ekmek çıkmağa başıamıı ve bir Al I n 
kararname ile de et istihlaki haftada man arın mısra an 
Uç güne indirilmittir. 

Bükrcş'te ev kadınları yakacak ve 
yiyeceği çok yüksek fiyatla elde ct
me~t~ ve evelce Banat eyaletinden 
getırılen bol ve birinci neviden tere
yağını bulamamaktadırlar. Banat cya· 
letindeki alman ekalliyeti bütiln &ıda 
ma~delerini Almanya'ya göndermek
tedır. 

Demir muhafızlar B. Miller'i 
aerbeıt bıraktılar 

Biinee, 15 ı.a. - Bu ayın baımda de
mir muhafırlar tarafından tevkif edilmiı 
olan bir inıriliz petrol ılrketi memurların
dan B. Miller, pazar cilnil aerbeıt bıra. 
kılmr1 _ve dün Romanya'yı terkeylemiıtir. 

Bir aovyet destroyerinin bir 
Romanya gemİ•İni bahrdıfi 

yalan 
BUkreı, 15 a.a. - Rador aJanıı blldlrl

Yor: Bir ıovyet c!eıtro1erinln bir romea 
ıemiılni batırmıı oldutuna dair amerikan 
ve in&iliz rad1olarınrn verditl haberler. 
tekzip edilmektedir. 

Bııicoi petrol bölgeıinde çıkan 
yangın 

BUkreı, 15 a.a. - Resmi bir teblife ra
re dün Baicol petrol bölgesinde çıkan yan
ırının vukua getirdiil haaar 3 ill 4 milyoıı 
le1 olarak tahmin edilmektedir. 

Bükreı'e alman pilotları geldi 
Bü'krq, 15 ı.a. - Reuter: Diin Bük

r91'e 60 alman pilotu relmiıtir. 

T e)'it eJilmiyen bazı haberler 
Londra, ııs LL - Royter &Janaının dip. 

lomatık muharriri yazıyor: 
Londranın aallhlyetıı mahflllerlnde aöy

lendltıne göre, aon 2-t ıaat tçtnde Londra 
11e BWrreı aruında muhabere daha 111 te
min ec\Uebllmıktedlr. 
DUndenber1 vaziyet detıımemııtır: İngtl
b!"tlntn BUkreı elçllt Bir Regtnald Roa
re'in sert eatmlmuı meeelatne ,..unca, 
öyle anla,ılıyor ki: lngtllz elçili mUnaaip 
görecett her tUrltl karan almakta aerbeat 
bıralulmııtır. 

Petrol kuyuları yanrınlırına., Sovyet tı
taatınm harekette bıılundutuna ve Tlirki
:V• bUylllr elçi9inin Amerika birl .. l'lı dev -
!etleri ve SoYyet büyük elçileri:vle ıörüı
tüiUne dair bazı haıberler relmelrtedir. 
Londra'da bu haberleri teyit edecek ma -
16mat 1'0ktur. 

Bununla beraber ıuruı bydedili:vor ki, 
bu gibi haberler lhtlra.zla karıılanmahdır. 
~nldl Büknt'in bir ~ ha.bar bJ'ft&iı 
doirudan dotruya veya dolayııiyle Al -
manya'nm kontrolü altındadır. Almanla -
rm &det! mflttefilrlerin hOf\Ula rldeceJr ve 
fıalrat bunlarm dltu memleketlerle olan 
mUnuebetlerlnl bosacak haberler ita• et-
mektlr, 

• 

1 tin en dikkate fa yan tarafı, 
bu tllim •e terbiye külfeti-

ne mukabil, Romanya, almanla· 
rm maarafl&l'mı tediye edec.ktir. 
Tllim ve terbiye makıadiyle , .. 
len bütün almanlarm itıal k11••t· 
lerini b .. Jmıenin Romanya için 
fasla bir ikram olacaimı aöyleme
le hacet Yar mıdır? Fakat bu 
nokta, almanlann Romanya'yı it
gal ile ıüttülderi l'aye hakkmc:la 
biae apayrı bir fikir verebilir: Al
manya, har.bin ikinci aafhuına 
ıirdiii bir anda, muazzam kara 
orduaunu hiç bir cephede kulla
namıyacak bir h•le ıelmitlir. in • 
ıiltere'yi istila arzuıu timdilik 
kabili tatbik deiildir. Belki bu it 
için daha uzun zaman belden• 
cektir. Bu Taziyette, daima iatih· 
lak ed~n büyük bir orduyu besle· 
menin zorluiu meydandadır. Al
manlann bütün akıi iddialarına 
ratmen abluka tesirini yapmakta
dır. lıgal altında bulunan yerler· 
de henib iıtilısale batlamamıt ve
ya baılıyamamıı bir yıim inaan 
vardır. Onlar da beslenecektir. 
Bundan dolayıdır ki Almanya, 
kendiıinl komtuauna bealebnek 
için Romanya'ya girmiıtir. Fakat 
bu da bir tefıirdir. 

Bir balkı lef slr 

D iter taraftan almanlann. Ro
m.anya'da reıüt mikyaata 

harp aanayii teıia etmeie karar 
vermeleri de dikkate fayandır. 
Bu da ingiliz bombardımanlan· 
nm bissat Almanya dahilindeki 
harp aanayi merıkezlerini ne ka· 
dar tahrip ettiiil\i ve daha da e
debileceiini ıöaterir. Almanlar 
belki, inl'İliz hücumlarından niı· 
pelen uzak olan Romanya'yı i91al 
ederek burada harp ıanayii teıiı 
ederlerken, rumenlerden daha 
çok kendilerini düıünmüılerdir. 
Çünkü Almanya nihayet anlamıt
tır ki, yıldmm harlti, timdi yeri
ni, bir ıürünceme harbine bırak. 
mııtır. Harp daha uzun aürecek
tlr. Bu mOddet .arfında lngilizler 
Kanada ıi&i uuk yerlerdeki f ab
rikalardan ihtiyaçlarını temin et· 
mekt~ Amerika'dan da aldıkları 
ta:r:rare miktan ıfa ayda SOO ü 
bulmaktadır. HJlnıki bu -.nada 
alman l&1J'&re ve harp ıanayii 
merkealerlnde İqiliz ta;narel• 

rl tat ilzerinde tat bırakmamak· 
tadırlar. Bu da bir batka tefair
dir. 

Aynı sual 

F akat bütün bunlara bakıp 
almanlann Romanya istila

aını herhanıi bir iatikamette .ge
nitletecelcleri ihtimallerini göz 
önünden uzak tutmıyalım; ıu· 
al hep aynıdır: timale mi, cenu
ba mı? Sovyet)erden henüz hiç 
bir tefıir çıkmamııtır. Y alnıa 
dün Moakova'dan gelen bir Rea
ter telgrafı, aovyet gazetelerinin 
Sovyetler Birliiinin evelce B. Mo
lotof'un aöylediii ıi.bi bitaraflık 
el,.aaetine tleYam eclecetini :yaz• 
dıklannı bildirmektedir. Sovyet
ler Birlifinin bu kararlan da dik
kate f&yandır. Yani ıerek Balkan 
meaeleleri gerek dünya maelele
ri kartıımda, Sovyetler bitaraf 
kalarak aüldtt edeceklerini mi 
aöylüyorlar? itte bu noktanm tef. 
elri ehamiyetlidir. Sov,.etler Bir
liii filhakika üçüzlü pakt kartı· 
ımda aynı ketum bitaraflıtı mu
haf aza etmitti. Şimdi Romanya 
iısali karııımda da aakit' kalmak
tadır. 

Bir tekzip 

· Romanya hldiaeal liartnmda 
almanlar, evelce bundan 

doat memleketlere haber verdik
lerini bildirmiılerdi. Halbuki Ta• 
ajanıı, dün bir Danimarka ıaze
tesinin, Sovyetlerin bundan daha 
önceden haberdar edildikleri hake 
kmda verdiii haberi reanen tek
zip etmittir. Yani Sovyetler. Ro
manya'nm itıalini reunen ancak 
itıalle beraber, yani biz gazete
cilerle beraber öfrenmitlerdir. O 
halde alman tebliiindeki .. do.t 
memleketler'' tuirinin içine Sov
yetler Birlili dahil deiil midir? 
itte bu nokta da ayrıca tetkik ve 
mütaleaya deier ıanınz. Şimdi 
aovyet ajansınm neırettiii bu tek· 
zip, Balkanlardall' itibaren ta Bat. 
tık denizine kadar uzanan büyilk 
bir alman hududiyle, Balkanlarla 
irtibatı kHilen Sovyetlerin düşün
celerini bir miktar tefair eder ıa
nırız. 

Netice 
Q halde liareliet cenul)a karp 

mı? Bulgaristan'm vaziyeti 
malUındur. Filhakika, almanlarm 
belki İtalyanların Süveyı'e doğru 
hareketini tutmak için Romanya
yı İfgal ettikleri ıöylenebilir. Fa
kat bu çok ıeniı bir hayaldir. 
Hanıi hareketi, nerede tutacak· 
tır? Ve nasd tutacaktır? 

Şimdi bütün bu müllhazalan 
hülaaa ederaek cliy•biliriz ki, 
Romanya itıali, aıaiı yukarı hep. 
siyle ali.kadardır. Almanların is
tila hırslan bittabi batta gelir, fa. 
kat Romanya'ya aakerlerini bes
lebnek, Romanya'da harp sanayii 
kurmak, belki Sovyetler Birliğine 
kartı tedbir almak, Ye nihayet 
ita)yanlann Akdeniz harekatmı 
tutar gözükmek bu it1alin batlı· 
ca sebepleri meyanmda zikredi
lebilir. 

Mümtaz Faile FENiK 

• 
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Ona Rüfailer karısı r ... _, 

Gnl. de Gaulle ile merkezi Afrika 
Fransız müstemlekeleri umumi 

valisi arasında görü~meler 
yapılıyor 

Ankftra'da, meraklı bir okuyucu· 1 çerisine ıirdiğ:i mezarda az çok ha· Londra. 15 a.a. - Hür fransızların şefi 
muz, Be.~ Ce~al, Hi~dİ5la~'~a m~ş- va bulur ve cildinden - pek az ol- general de Gaulle ile merkezi Afrika hür 
hur Fakırler ıle vaktıyle bı:.ıım vur- ki b b t fr·· eder. Fransa müstemlekeleri umumt valisi gene-
d d d 

·· kl · b l ·R .. ma a era er - ene us umuz a a orne erı u unan U· 
failerin ma:-ifetleri hakkında - tn- Hiç bir ;;ey yiyip İçmediği doğrudur. 

ral de Larminat arasında vuku bulan gö
rüşmelere büyük bir chcmiyct atfedilmek

tedir. bii, hayat ilmi bakım•n<lan - malü- Bu da hayatı durdurmakla kabildir. 
mat ~oruyor. Hayat ilminde buna "vie latente" Belçika Kong:osu umumi valisi ile ahiren 

Hindistan'd:ı!ci f kiri rin ırö~tcr - derler. T'lbİı;ttte misalleri pek çok· yapmış olduğu bir &örilşmecJen avdet eden 
dikleri marifet rin ne oll1 1~ö-u hayat tur. Ka:~ın soö-ukta büzülüp kuruyan general Je Larminat'in verdiC:i izahata gö-
ilminde çoktanbf"~İ anla. ·ıJmrştır, re, Sudan ile Atlas denizi arasında bulu-j 
Yl.r:ını· yıl kadar oıuvor, lrl•nda ad .... ~ hayvanların i',tbahnra kadar yaşa-.... ,.. nan ve sa~ıh mes1hası Avrupa"dnn fazla o--
sında kendi ini\dı ü 7 erine hııft'l1ar· maları bu türlü hr1.yattır, fakirin 
ca aç kalmış olnn belerl:ye rei~intn yaptı!rı da hayatını o dereceye in • 
bu işi nasıl yaptığını anlatlr1<cn Fa- dirmekten ba ka bir şey değildir. 
kirler Üzr.rinc de, o vakıth:i lst'l.r.hul Mezarda kaldığı mGcldetçe hayatı 
gazetelerinin birinde uzunc~ bir ya-

durmıı-. l eni'ecek kC\dar as-zeri de
zı yazdtğ7mı hA.tırhyorum. Ynzıla-rı· 

la:ı bütün arazi şimdi artık hür fransızlartn 
elipdc bulunmaktadır. General de Gaullc, 
içeriye doğru Cad gölüne kadar seyahati-
ne devam ctmcğc davet edilmiştir. Kahi
.-e'yc kdar gitmesi de muhtemeldir. General 
de Gaulfc'un Afrika'da bulunn1ası Kahi-

kl k • d t" ı ı • d rcccyc iner.Onu gerçektc>n ölmekten mı 1'a ama a c ım o rnac .. ı ın ~n. re'de hür fransız kuvetlerine i~tihı.k eden 
ankaralı ok~!ucumuzun i~tediğ~ni, 

1 

kurtaran m!''larda bulduğu, bir ta-
1 
kimseler. in hamlelerini arttırm,,ktadır. Tu

hafızama muracaaf ederek, ycrıne raftan da dıvarlardan nüfuz C"del"ek nus'dan &elen hnberlere göre, bu şehirdeki 
getirmeğc .('ahşa~a Sım. • ~e)en havadir. Onun en büyü~ mari- gir.li hür fransız hareketine ynidn iltihak 

Bu marıfetlE:rın ni'.!. ti y'lp1ıdıf:ınt ft' . . d . . h b"I edenler'n adedi gittikçe çoğalmaktadır. 
henüz öğrennıemi' genC' ckuyuc·ılar c 1

' ınsan ıra csının aralı ı e 
h\llunabileccf,indcn, al.in, o mari- durduracak kadar kuvetli olabile
fetlerdcn bir misal aöyliyec ğim. En C";,.ini rröstermel<tir ... 
me~huru, Avrupa'c!a ipnntİ7ma mu- Rüfailerin rröste.-d'.kleri marifet-

lcr ara~ına karışma~ı tabii olan ~ar· 

latırnlıklardan ve hokkabazlıklar-

r"ı hav~t ilmi hnkımrnclan tetkik e
dilip ed:ım~di~ini bilP.mivorum. Sa-

cidi 53.yılan Braid heh:imin ani ttı"ı 
vakadır. Bu vaka, fRkirJerin mal'İfe
tine inanmıyan bir h!nl mihracesinin 
sarayında geçmiş, muntazam bir zn- dan sonra l'!<'rçckl~ri kalırs'l., bunla· 
hıt varaka~ı tutuimu~ ve bir inri1iz 
hekim ~ahit olmuştur: Fakiri bez -
den bir torba icine k..,vnrlar, ıonrn, 
tekmil dıvarla örülm .. s bir o lllnın 
ortasında bırakırl'lr. O<l n:n ki'\[Jısı 

yın ckuyucurluzun söylediği gibi, 
bir rüfainin hasta bir çocuP,-a nPfes 

İngiliz-Mısır Sudanına 

yeni bir umun1i vali 

tayin edildi 
Kah!rc, 15 a .a İngiliz • Mısır Sucta-

nına umumi vali ola. ak S:r Stc,1ı:art Sy-
mcs'in ycr;nc sir flubert f-lur!'.i\cston'un 

ı--;;;~~;;~··~·:::7:::~·;~~·! 
1 yrmrnda hiç bir ferdin sayım ha- ! 
i rici ka1maması için hükümet 18.- •

1
: 

i zım gelen bütün tedbirleri almı§
! tır. i 
i Fakat buna rağmen her hangi İ 
i bir sebeple oturduğu binaya sa·. 
i yun memuru gelmem.ek veya unu· i 
j tulmak suretiyle yazılmıyanlar i 
: olursa, bu kabil kimseler derhal ! 
i hükümcte müracaat ederek ken· i 
j dilerini kaydetlireceklerdir. i 
! BAŞVEKALET i . ı . : statistik Umum Müdürlüg"ü 1 : i ........................................................ 

BAYRAM 

Bu yıl iki bayramı birden id· 

rak ediyoruz. Yavrularınızın 
bayramlıklarını hazırlarken 
Keçiören Çocuk Yuvasındaki 
kimsesiz yavruları Çocuk E. 
sirgeme kurumu saygiyle ha

tırlatır. 

DuyP,"Unun asaleti çocuğa 

yardımla yi.il<selir ! 
Çocuk Esirı~eme Knrumu 

Kral Hookon 

İngilteredeki Norveç 

kıtalarına b'lyrak verdi 
Londra, 15 a.<ı., - Kırat Haakon yan1n-

DEVLET DEMIRYOLl.ARI 

Muhtelif çelik alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun

dan: 
lriuhammen bedeH 24500 (ytrmt dört 

bin be,ş yUz) lira olan elli btr kalem muh
te11f çelik 25.11.1940 pazartesi gUnU saat 
l!'i te kapalı zarf usullyle Ankara.da idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerln 1837,liO (bin 
sekiz yUz otuz yedi lira elli kuruş) lira
lık muvakkat teminat He kanunun ta.yln 
ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gUn 
Ra.Rt 14 e ka.dar komisyon reisliğine ver -
me1cri IAzımdır. 

ŞartnamelE'r parR!'!IZ olarak Ankarada 
mRlzeme dairesinde, 1-Iaydarp~'ada. teFıf"l

lüm ve sevk şefliğinden dağıtdacaktır. 

(64621 16567 

Tazyikı hava aletleri alınacak 

D. D. Yolları Satın Alma Ko. dan : 
Muhamm~n bedeli 11637 lira olan 9 ka

lem tazyikli hava aletleri 27111 /940 çar -
şaınba günü saat 15.30 da kapalı zarf usu
lü ile Ankara'da idare binasında satın ah
naca trr. 

Bu işe girmek istiyenlerin 872,78 liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesik:ıl:ırı ve tekliflerini aynı gün saat 
14.30 a k:H~'\r komisyon reisliğine vermele
ri IS:zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da 
mal7eme dairesinde, H"1ydarpaşnda tesel
lüm ve ııevk şefliğinde dafıtılmaktadır. 

(6562) 16658 

Linyit kömürü alrrtacak 

D O Yoll~n Sıı.tın Alma KomlMyontın
dan 

(_R_A_o_v_o __ ) 
TÜRKİYE 

(Radyo Difüzyon Postaları) 
TÜRKiYE ANKARA 

Radyosu Radyosu 
- Dalga Uzunluğu -

182 Kes./120 Kw. 1648 m. 
31.7 m. 9465 Kes./ 20 Kw. T. A. P. 

19.47 m. 15195 Kes./ 20 Kw. T. A. Q. 

ÇARŞAMBA: 16.10.1940 
8.00 Program ve memleket saat ayarı. 
8.03 Mü.dk: hafif program (P') ' 

8.15 Ajans haberleri. 
8.30 Müzik programının devamı (Pi.). 

8.50. 9.00 Ev kadını - yemek liste9İ 

12.30 Program ve memleket saat ayarı. 
12.33 Müzik: fasıl heyeti. 
12.50 Ajans haberleri. 
13.05 Müzik: fasıl heyeti proe-ramırun d~ 
va mı. 
13.20/ 14.00 Müzik: radyo salon orkestrası: 
(VioJonist Necip Aşkın idaresinde) 1. 
Tschaikovsky: serenad valsi. 2. Schettine: 
Juarez (vals). 3. Gungl: Vals. 4. Fischer: 
günleri. 
18.00 Program ve memleket saat ayarı. 
18.03 Konuşma (istatistik umum müdüril 
Bay CeJat Aybar tarafından). 
18.30 Konuşma (dış politika hadiseleri). 
18.40 Çocuk saati. 
19.15 Çocuklar için müzik. 
19.30 Memleket aaat ayarı ve ajans haber"' 
leri. 
19.•S Mlizik: radyo ince saz heyeti. 
20.15 Müzik: geçit konseri. 
21.10 Konuşma (yeni zamanlarda opera). 
21.25 Müzik: semai ve şarkılar. 

21.-45 Müzik: Riyaseticümhur bandosu 
(şef: İhsan Künçer). 1. Trayton Adams: 

mühürle mühürlenir. K p•nın oni:'ne et tikten sonra üzerine çıkıp çİf.nc-
~·~er nöbet~i di~~1i':. Nöb<tçi .. n&ker I diğini be..., <le - haylıca yıl oluyor 
ıkı saatte hır rleı;ı~~ 1 r .derek b 1ylece - duymu~tum. F~ki't çocuk bit kaç 

t:ıyin edildiği rcsmeo hi\diri 1 m~ke' r , 
1.onı:J a'nın ~a13h'ycttar m .. ~f llcr.nde da ve!!aht olduğu halde dün Norveç kıta-

söylendir.ine göre sir ltuddlestoıı'un ta.yi- atını teftiş ederek bu kıtaata, 68 inci Yıl

Jıfuhı-nunrn b~df"ll 137!JOO (yUz otu?. 
yedi bin h,..ş yfi?. I lira olan 22000 ton lln· 
yit kömlirti 31 10. 940 p<'rşeınbe gtlnll AR.
at 15 te knrı:ıh 7.nrf u•nıl1yle Ankarttri" 
ld!tre bin'L«ıncla ttntıo alınncaktır. 

Tudor Ro!-!e (marş). 2. Felix Gedin: eylill 
(vals). 3. Glinka: uvertür. 4. Chopin: Che
p;niana (Şopen'in eserlerinden patpuri). 
22.30 r.t~mleket saat ayarı, ajans haberle· 
ri; ziraat. esham - tahvOat, kambiyo a D'IP 

kut borsası (fiyat).· altı hafta, fakir o hc>lde kalır. 
nine seb~p .. 1sk~rt tecrı.ibesır.iıı f'lıl~h~· ve 

sa.at sonra gitmiş!i. Onun için rüfai Sudan hııvıdisini fevka15de iyi tantnıasıdır. 
lerin vaktiyle yaptıkli\rı ateş oyun· Gene·al ltu<l,lleston 1910 da bu havalide 
ları numaraları gibi bövle çocuklArı hi1:ınet ettikten sonra 1924 dPn l93fl serıe-

dönümü münasebetiyle 1ngiltere'de bulu
nan norveçli ka•Jınların kendisine 11ediyc 
~t:niş oldukları ipekli bayrağı vernıiştir. 

Du münasebetle kır11.l şu sözleri söyle-

22.45 Müzik: eazband (Pi.). 
23.25/ 23.30 Yarınki program ve kapanış. 

Altı hafta sonrn, her ~ey yerinde 
olmak ~arti le kapı açılır, fakirin 
cesedi kask;ıtı kesi'r.·oi~ bulunur in~ 

giliz hekimi nA.bzın hiç vurmad•iını 
kaydeder. Bunun Üzerine fakirin 
kendi ada.l'T"ı ef~ndisini, üzerine sı· 
cak su dO'cc , rn:;h'ir balnıumuJiyle 
tıkanmış olan kulaklarını ve bumu
nu temizler, gö-zlt!rir.-. t~rcynğ sÜ· 
rer, fakir gözlerini açar, bir kaç de· 
fa çırpınır ve baş:=ıtla dikilmit olan 

çiğnemek i~ine de s;?"e9l.e ken;ilcri !i1 i~e k:ıdar Sudan'ın müdafaası kumand-ın· 
ı~ınt yapmııtır. m~ştir: 

karı~~a gerektir. <;."küf"lel" olsun ki 1 

Bıı l$<' glrmrk t~tlyf'nl<>rio 8J25 ısekiz 
btn yllz ylnnl brş l liralık mııvo.k"(l't temi· 
nat ile krtnuaun tnyin ettt~ı vcsik:ı:~rı V<' 

lC'kllfll'rlnl aynı gün 11a.at 14 e kn !nr ko -
mhıyon rf',Sliğint> vf'rınf'leri llı.7.ım".lır 

Şnrtnrımrıf'r 6.qo kl'rıış:J ALkar~ ve 
Haydnrpı:ışıı veznetPriude :Rul•nc.ıl't.\dır. '""' J~er k•tonın kendine h5.s bir alameti fa· ULU S 

mihraceye bakarak: 
- Artık benim yalancı olmadı

ğıma inanıyor musun? 

artık ne rüfai1cr 1-ralr.u~t·r. ne de on· 
lara çocuklarını nefes ettireTller ... 

G. A. 

Paris'in bugünkü 

nüfusu ne kadardır ? 
P~ris. ıs a.a. - DNB. P1ris•in nufusu, 

hicret eden:erin geri dönnıeleri sebebiyle, 
geçen ha[ta iç•ude yükselmeye devam et· 
mittir. 8 teşrinievelde nefsi Pariain nü
fusu. 1.867 000 kiıiyi. bütün Seinı- depart· 
manınını~ nu!usu da 3.5 milyon nufusu bul-

Der. Bu fakirin ve daha onun gİ· 
bi fakirlerin gösterdikleri marifet, 
istiyerek meydana getirilen bir ka
talepsi h8disesindC'n ibarettir. Eski 
zamanlarda bu h5.dise Hindistan'
dan başka yerlerde de - fakat is
temeden - olurdu. Bağdad'da Me'· 
mun halifenin akrabsından biri böy
le katalepsi haline dü~tüğü vakit, o mu$hı. 
zaman lst~nbuPdan Bağdad'a git Pari borsası aı;ıldı 

-----~ miş olan hekiınler adamın öldüğüne 
hükmetmişler, fakat bu işi bilen bir Pıil.ris, 15 a.a. Paris borsas;, dün öğ-

hinlli hekim ölü sanılar adama. bü- le üzeri açılmı,t1r. 
yük bir iğne ıaphy.ıırak onu dirilt
misti. 

Yakın zamanlara gelin-eeye kadar 
Avrupa'da ve biz'"' mr.mlekeıte 
çokça görülen isteri haste.larınrn 
türlü türlü b'vııın!ıkları da o kata· 
lepsi hadisesin<len pek uzak değil
di. Aradaki fark Hindfrtan'daki fa. 

İspanya - Şili 

münasebeti yeniden 

tesis edildi 
kirlerin bile bile, i&tiyc iıtiye numa· Londra, 15 a.a. - Reuter'in öğrendiğine 
ra yapmaları, isteriklerin bu işi İs· göre, geçen temmuzda inkıtaa uğrıyan İs
temeden taklit etmeleridir. Fakl'lt is- panya _ Şili dıplomatik münasebetleri, A
teriklerin a.ra'sında da günlerce bay· merika~nın keşfi yıltlönümü dolayısiyle ve 
gın kalanlar ve hiç bir şey yiyip İç· bilha!'~a Bre?.ilya hükümetinin vesatetiyte 
miyenler de vardı. Onlarda da na- yt'niden teıfs olunmuştur. İspanya hükü
bı7. hiç hissedil~ezdi... meti. bu münasebetle. umumt harp esna-

Bir İn~anın böyle haftRlarca ne· !nnrla Şilinin M ııdrid büyük elçiliğine il
fes almadan, yiyip İçmeden nasıl tıca etmiş olan siy:ıst mültecilerden on beş 
ya!\ıyabildiffine gelince ,fakir ağzı kiıiyl de serbest bırakmıyı kararlaştırmış
ve bumu kapalı olduğu vakit bile i- ur. 

sevmiyordu. Bütün suçu bu muydu? Bu mümkün

miiydü > 
Çocuklara sert ve haşin davranması doğru değil 

di. Kendi kendine sert davranmalıydı l Yavaşça mı

rıldandı: 

- G!zella. metin ol... Namuslu ve temiz kal 1 Ma· 
dem ki; erkekler böyle imiş, onları oldukları gihi ka

bul et ... Fakat. sen, doğru yoldan. namusta:ı ayrılma! 
Başını dikti. Gözlerini kırpıştırdı_ Bu da nedir? 

Fransa Siam'ın arazi 

isteklerini re·l etti 
Vıchy, 15 a.a. - Fransız hükümeti, dün 

akşam neşrettigi bir beyıınn:ınıede, Siam 
hükümeti tarafından ileri sürillen ara7.i ta
leplerini kati surette reddetmektedir. 

Beyannamede, fransız hükümetinin 12 
ha7.'.randa h:ıı1r111nmış olan fnı;nsız - Siam 
ademi tecavüz paktının imzasına amade 
bulunduğu ili.ve edilmekteJir. 

Mısır cephe;;inde 

vaziyette bir değişildik 

olmadı 
Kahire, 15 a.a. - 1nıiliz umumi karar-

gihrnın tebliği: 

Mısır: Vaziyette hiç bir değişiklik yok-
tur. 

Sudan: 13 teşrtnievetde, motörlü keşif 

koıtarımııdan birisi Kassalanın 30 kHomet-
re kadar cenubu şarkisinde Gash ırmağı ö
tesinde 120 kişilik bir dü$man müfreıesine 
r;ı.stlamış ve bu müfrezeye ağır zayiat ver· 
dirmiştir Ayn1 gün, Gallabat m1ntakasın
daki ileri mev?.iler1miz bombardıman edil-
miştir. Fakat kayıp ve hasar yoktur. 

Bir İngiliz kruvazöriyle dört 
torpito Çebelüttarık'a geldi 

Alceziras, 15 a.a. - DNB. Bir ingiliz 
kruvazörü ile dört torpito muhribi, 
Cebelüttarık'a ge1miştir. 

ııı< 

dün 

rika!l; :;ılmlhdır. Fakat bunların hiç birisi, 
hür Norveç'in tin1sali olan Norveç bayra· 
ğı kadar yeri.nd~ olamaz. Bu timsalin mil-
dafaası içi!'l hepimiz her şeyimizi feda et
!l'!eie amad: bulunmaktayız. 

Fransa Mısırdan aldığı 

pamukların parasını 

ödüyor 
Kahire, 15 a.a. - Tahmin edildiğine gÖ· 

re, Fransa'nın Mıs1r'dan almış olduğu pa. 
muk vesaire mnddelerden dolayı borçlu bu
lundu.';u meblağlar hakkında iki hükümet 

l1 •' vıau ul"t.o• ~· 

ler, memnuniyet verici bir şekilde neti
celenmek üzeredir. Saloihiyettar kayna.klar-
dM .haber verildiğine na?.aran, fransız hü
kümeti M1sır hükümetine bu mubayaat için 
borçlu olduğu 1.200.000 sterlini tediye et
meği kabul eylemiştir. Muallakta bulunan 
bu borçların yakında tesviye edileceği tah. 
min edilmektedir. 

ENSTiTÜLER 

Talebe alınacak 
Gazi Terbiye Enstitüsü Direktörlüğün-

den : 
Enstitümüz riynziye, tabiiye, beden ter . 

biyesi ve müzik şubelerine ahnacak yeni 
talebenin kabul imtihı:nları 25 birinciteş

rin 940 cuma gününe tehir edilmiştir. 
(6681) 16683 

16G78) l '714 

Kereste alınacak 
D.D. Yolları Sat1n Alma Ko. dan : 
Metre mik5.b1 muhammen bedeli 43 

(kırk üç) lira o1an takriben 380 m3 anı -
b1tljlık kereste 31/10 :940 perşembe günü 
~aat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Anka -
ra'da. idare binasrnda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1225,50 (bin 
iki yüz yirmi beş lira elli kuruş) liralık 

muvakkat teminat ile kanunun tayin etti
ği vesikaları ve tekliflerini aynı rün saat 
14.30 a kadar komisyon reisliiine verme
leri lizımdır. 

Ş:ırtnameler parasız olarak Ankara'da 
malzeme dairesinden, Haydarpaşa'da te • 
selliim ve sevk: ,efliğinden dığ1tılacaktır. 

(6697) 1Ş778 

Ankara Asliye 4 üncü Hukuk Mahke • 
mesinden : 

Sineması 
Yarın matinelerden itibaren 

1940 • 1941 yeni sinema 
mevimine 

Senenin en büyük taheseri 
olan 

HABİL KAB İ L 
ile giriyor 

Ba~ rollerde : 
CLARK CABL - MARlON 

DAVlES 
Büyük mizansenli bir ask 

ıu.:ı. ... cI a~rt -
Matineler 2,30 • 4,30 • 6,30 

gece 9 da başlar 

i 
Ankara'da Kırkız mahallesinde Sayram 

sokak 41/43 numarada otururken balen 
nerede olduğu belli olmıyan Salih oğlu 

Ahmed'e: 
..ı ı 111111ı111 il Bugün il 111111 1111 h. 

= = § ULUS Si nemasında § Salih oğlu Ali vekili tarafından Ganime 
ve Hafiza ile birlikte aleyhinize açılan ~ 

ferağa mecbur tutulmanız • hakkındaki 
divanın yapılan duruşması aonunda: 

= --
Gayri menkullerden müddeaaleyhlere : 

tefrik edilen kısımların feraj:ı yapılma • : 
dığ1 anlaşıldığmdan 337 inci adanın 11 : 
parselini teşkil eden kııamın divacı namı~ : 
na tesciline ve 2590 kuru"' masarifi mu~ -. = hakeme ile divacı avukatı için takdir olu - : 
nan 20 lira ücretin müddeaaleyhlerden tah .. : 
siline temyiz yolu açık olmak üzere 17/7/ :; 

2 Filim birden 
14.30 - 17,30 da 

MİLYONERLER REVÜSÜ 
Alice Faye 

16. 19 da 

İNTİKAM YUMR.UKLARI 

-------= --------------94-0 tarihinde karar verilmio olduğu, ika- :; Gece 21 de 
metgahınızın meçhuliyetine mebni tebliğ - MİLYONERLER REVÜSÜ = - -., 1111111111111111 1111ilili il1111111 111 11'" makamına kaım olmak üzere ılin olunur. 

Şimdiye kadar allahtan birçok şeyler istedim. Hepsi· 
ni verdi. Artık tahakkukunu dilediğim hiç bir eme· 
!im kalmadı. Yalnız, elimdekileri muhafaza etmek i9· 
tiyorum. Allaha şimdi de bunun için yalvarıyorum. 

Temiz ve namuslu bir kadın kalmağı, çocuklarımın 

her zaman iftiharla düşünebilecekleri biı- ana olmağı 
arzu ediyorum. 

VIII 

Kendi kendime neler söylüyorum? Ben, namuslu bir 
karlın değil miyim? 

Ne garip şeyler düsünüyorum. Niçin bu kadar si
nirliyim? Ne var. ne oluyor? Bütün bunla,., Vilmoş 
kulaklarımı aşk nağmeleri fısılrlamadığı. saçlarımı 

okşayıp, d~ı<la'i:larımı öpmediği için mi? Evet. inkar 
etmeğe ne lüzum var? Bunun eksikliğini hisse<liyo .. 
rum. Fakat. aşktan. sevişmekten mahrum olmakla kı
yamet kopmaz ya> 1 Gerçi. geceleri rahat uyku uyu· 
yamıyorum ... Başımda <ldimi bir ağrı var .. Vücudu· 
mun çok defa ateş gibi yanrl"fını fark<'liyorum ... 
G<ğsilrnün darl,ıştıf,ını. guçlükle ~efes aldığım gece-

Yazan : MlHALY FôLDi Türlıçeye çeviren : F. ZAl-llR TÔRUMKUİVEY -129-
Harp, harp, daima harp. 
Bir defa başladı. Bir türlü ıonu gelmiyor. 
Cephelerden ne garip, ne tuhaf dedikodular gel!· 

ler oluyor ... Yataktan fırlıyor ... Saatlerce okuyarak 

kendimi avutmağa çabşıyorum ... Ama, bunun için, i-
rademi kaybederek. bayağı hislerin oyuncağı haline 
gelmekıi' m doğru mc !· r? Vilmoş'un. benden ~oğu· 
ması da ihtimal geçici bir şeydir! Bu mecburi avrı~ 
tık. belki onu tekr:r bana yaklaştıracaktır. Böyle ol
masa bile: bütün bunlarla çocukların ne al3kaları 

va'? Onların dün\•aya gelmeleri yalnız öyle iddia et· , 
tiğim gibi. s.dece b~halarını sevmiş olduğumdan de-

ğildir Kendilerini de istediğim, çocuklarımın olma

sını h~t rı mevr Jc1ivetim1e a•ıu ettiiim için do~ctu 

!ar O halde? Bu zavallılardan ne istiyorum? Baba

ları. böyle yaptı d ye, annelerinin sevgi ve. şefkatin

den de mahrum kalmaları doğru mudur? Haksızlık 

edi}~orum. B ıbaları da onları çılgınca seviyor. Bu 

nolo:tadı cı:1unl1 birlc~iyoruz Bizim yüzümüzden ço

c>.ıl:laıımız ıstırap çekemezler! 

Çocuklarımı sevmekliğim lazımdır. Madam ki; 

anneleriyim. onları himaye etmekliğim, y~tiştirip, 

b "yütmckliğim şarttır. Bu boynumun borcudur. On· 
tara karsı hazan bir düşman gibi davrandığımı dü
şl!,.dükçe, vicdan azabı duyuyorum ... Bu akşam da, 
yemekte ... Ne fecaati .. Onlara nefretle baktım. İ'!" 
tahla yemek yediği için Vili'ye kızdım. Tabaklarına 
yemek koyarken, onun şüpheyle kız kardeşinin taba· 

ğına bakmasına fena halde sinirlendim. Edit'e daha 

fazla mı koyuyorum, diye kontrol ettiğini. kız karde· 

şini kıskandığını sandım ... Genç bir çocuğun iştahlı 

olması bir kabahat midir? Buna memnun olacağım 

yerde. başka türlü manalar vererek kızıyorum ... Kıs

kanıyormuş! ... Her halde iki lokma yemeği kıskan

~ıyordur ... Edit'i kendisinden fazla sevdiğimi zan· 

nederek. ana sevgisine karşı bir kıskançlık duyuyor

dı r .. Buna da sevinmekliğim tazım, çünkü; onun bu 

hareketi benim sevgime fazla kıymet verdiğinin bir 

delilidir. On\' da bahası gibi yalnız kendi nefsini dü

~ünen bir insan te15.kki ettim ... !.~akmalar boğazımda 

dizildi. Bunu da besleyip, büyüteceğim, uğrunda tür

lü fedakarlıklara katlanacağım, günün birinde tıbk• 

1-abası gibi sıvışıp. gidecek diye sinirlendim. Yum· 

rukl>.rımı sıktm. Asabıma zorla hakim oldum ... Fa 

kat, şiddetle ihtar etmekten, sert bir sesle bağırmak· 

tan kendimi alamadım ... Ya aksi bir cevap verseydi? .. 

O zaman muhakkak tokatlıyacaktım ... Ne ayıp 1 On 
beş yaşında bir erkek çocuğunu bir hayvan gibi to· 
katlamak için ne kadar bayağı düşünceli bir insan 
olmak tazım 1 Her hareketimle onlara, evin hakimi 

ben olduğumu hissettirmeğe yelteniyorum. Evet an· 
neleriyim. Onları terbiye etmek benim vazifemdir. 
Bana karşı hürmetkar olmalarını istemek hakkımdır. 

Fakat, onları terbiye ederken, asıl maksadı hiç bir 

zaman unutmamalıyım. Netekim, sofrada bir ara Vili 

ile fiskos ettikleri için Edit'i de tersledim. Zavallı 

kızcağız, alışmadığı bu hakaretim karşısında hıçkı. 

rarak ağlamağa başladı. Bu saniyede opa karşı kal

bimde bir merhamet hissi uyanması 15.zımgelirken, 

bilakis memnun oldum. Kendi öz evladıma ıstırap 

verdiğim için adeta bir ferahlık duydum. Babaları 

beni ağlatıyor, ben de çocuklarını ağlatıyorum, diye, 

intikamını alan bir insanın zevkini tattım. Ne kadar 

adi, ne kadar çirkin düşünceler bunlar 1 Böyle hare· 

ket etmek, bu tarzda düşünmek bana yakışır mı? Ben 

ki; bugüne kadar hiç bir kimseye en küçük bir fena

lık bile yapmaktan çekinmiş ve etrafımdakilere dai

ma elimden gelen iyiliği yapmak endişesiyle çırpın· 

mış bir insanım. Nasıl oluyor da bu derece sukut ede

biliyorum? Hayır, ben, kötü kalpli bir kadın değilim. 

yordu. Tabi!, ordular her zaman çarpışm,yorlard ı . 

A rada kısa veya uzun süren sükfit ve sükun devrele· 
ri geçiyordu. Askerler köyden köye, şehirden şehire 

ilerliyorlardı. Buralarda birçok kadınlarla da karşı· 

]aştıkları ve türlü türlü maceralar yaşadıkları şüphe

sizdi. Vilmoş gibi zayıf karakterli, maceralara karşı 

düşkün bir insanın böyle fırsatları kaçırmasına im

kan tasavvur edilebilir miydi? Gizella bunları düşün

dükçe çıldıracak gibi oluyordu. Odanın içinde dola

şıyor kendi kendine söyleniyordu: 

- Eğer, ben! aidatı yorsan, geber l Eğer. dudakla

rın yabancı kadın dudaklarına temas ediyorsa, kuru• 

sun. Kadınları ihtirasla kucaklıyan kolların kırılsın 

Vilmoşl 

Gözlerinin önünde müthiş hayaller dolaşıyordu. 

Alevler arasında yanan köşkl~r. kaçırılan kadınlar, 

dudakları ihtirasla titriyen askerler görüyordu. Rus 

kadınlarının çok güzel olduklarını söylüyorlardı. Şa

to1arda Anna Kareninlcr, kontes1cr, güzel bakireler, 

baygın Qakışlı, aşka susamış kadınlar yaşı)'orlar ve 

bunlar, kendilerini askerlerin kucaklarına atıyorlar• 

dı. Vilmo~ kadınların arasında fink atıyordu . 

-Sonu var -
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Almanya'ya yapılan 

hava hücumları 
Londra, 15 a.a. - İngiliz hava nezareti 

bugün saat 12,30 da aşagıdaki tebliği ver
miştir: 

Dün gece bombardıman tayyarelerimiz 
Bcrlini ve Almanya ile duşmanın işgali 
altında bulunan arazideki başka hedefleri 
Yeniden \"urmu~tur. 

Berlin'de bir çok mühim askeri hedef -
lcr muvaffakiyetle bombardıman edilmİli
tir. 

4 Stettin, Dohlen, Rotha, Magdcburg ve 
Meıs.!:ıurg'dakı petrol depolarına da taar
ruzlar yapılmı$tır, Stettin'e yapılan taar
ruz bılhassa tesirli olmu$tUr. 

Kuvctli bir bomb:ırdıman filomuz 
Havre'a hücum etmiştir. Orada çıkan yan
&ınlara ve vuku bulan infilaklara bakılır
ıa fevkalade tahribat yapılmıştır. 

Havanm fenalığı dolayısiyle ilk hedef -
lerini tayin edcmiycn başka tayyareleri -
miz Hamburg'da, Emden'de ve Helder'de
ki deniz tezgfihlarını, Göttıngen, Leingen 
•e Hanovre'daki demiryollarını ve bir çok 
fabrika ve tayyare meydanlarını bomba -
lamışlardır. 

Sahil müdafaasının dilnkü ıün yaptığı 
keşif uçuşlarından ve bu geniş harekattan 
ancak dört tayyaremiz üslerıne dönme -
ıniştir. 

Kahire, 15 a.a. - İngiliz umumi karar
cilıının tebliği: Bütün cephelerde sükun 
•ardır. Kayde değer bir ıey olmamıştır. 

Londra üzerine 
atılan bombalar bir 

seylôba sebep oldu 
Londra, 15 a.a. - Hava ve dahiU emni

yet nezaretlerinin tebll~: Bugün, ekserisi 
avcı olan dll§man tayyareleri İngtltereye 
birkaç hücum ynmıelardır. 

Saat 9 da yapılan birinci hücumda ba
zı bombardıman tayyareleri de sahili aş
mış ve bunlardan birkaçı Londraya kadar 
gelebllmlııtır. Londranın cenup \'e şark 
mıntakalanna bir mlkdar bomba dUşmUıı -
tUr. Hasar ağır değildir. ÖIU ve yaralı 
mlkdarı azdır. 

Diğer bazı yerlere de blrkac; bomba a -
tılmıesa da, alınan haberlere göre, hic; bir 
ciddi hasar vukua gelmemlııtır. 

Pazartesi gllnUnll salı gUnUne bağlıyan 
gece hücumları esnnsında bir bombR, Lon
dra banll;>'ösUnün bir mahallede eoseyl 
delmlD ve bir sığınağın tavanını yarmııı
tır. Maalesef bu bomba, ba:ı:ı esaa su bo
rularını da delmiD olduğu ic;in bir aeyll'lp 
husule gelmlııtır. 

Karanlıkta, birçok kimsenin ölme.sin -
den korkulmuştur. Fakat ı;imdl öğrenlldl
ğine göre, fena oeralte rağmen, bu sığl

:aııl<ta bulunanlar, muntazam surette dışarı 
çıkmııılardır. Bu sebepten dolayı ölen ve 
yaralananların umum mlkdarı fazla değil-

dir. 
Saat 17,30 a kadnr alınan haberlere gö

re, bugUnkU harektıt esnasında dokuz düş
man tayyaresi dUııllrUlmUvtUr. Avcı tay -
yarelertmlzden on tanesi kayıptır. 

lngiliz tayyareleri Berlin 
üzerinde 

Nevyork, 15 a.a. - Berlin'den alman 
telgraflar İngiliz hava kuvetlerinin bugün 
sabaha karşı Berlin'in merkezine bomba
lar attığını ve tayyare dafi bataryalarının 
ıiddetli st~ine rağmen bombardıman tay
yarelerinin alman hükümet merkezi üze -
rinde uçtuklarını bildirmektedir. 

İtalyan tebliği 
Roma, ıs a.a. - İtalyan umumi karar -

cahmın 130 numaralı tebliği: Evelki çar
pışmalarda esasen zedelenmiş olan düşman 
cemilerine şarki Akdeniz'de tayyarelerimiz 
tekrar yetişmişler ve düşmanın şiddetli 
bava ateşine ve bir tayyare gemisinden 
kalkan düşman avcı tayyarelerinin verdiği 
muharebelere rağmen kayda değer netice
ler elde etmişlerdir. 
Tayyarelerımizden biri bir düşman kru

vazöriınU ön taret inin al tından torpille -
miştir. Bir nakliye gemisine orta çapta 
bir bomba tam isabet etmiştir. Gemilere 
ba&ka ağır hasarlar da yapılmıştır. Bu ha
aarlar alınan fotografların tetkikinden 
sonra tespit edilecektir. 

Şimali Afrika'da: bava teşckküllerimiz, 
Dabıı, Fuka, Maııtenbaguş ve Sair - Abuı;
neit'deki ingilir; tayyare kamplarında bom
bardımanlar yapmışlar ve gözükür netice
ler elde etmişlerdir. Tayyarelerimiz yerde 
bir duşman tayyaresini tahrip eylemişler
dir. Sidi - Barrani'nin şarkında düşman 
devriyeleri püskürtülmüştür. 
Düşman hava kuvetleri Bingazi'yi tekrar 

bombalamıştır. Liman yakinindeki evlere 
ve şehrin merkezinde evlere inbetler ol
muştur. Avcı tayyarelerimiz ve tayyare 
dafi bataryalarımız süratle müdahale ede
rek düşmanın hareketini sekteye u~rat -
mıştır. Askeri hctleflcrde hiç bir hasar 
olmamıstır. 8 evde hasar vardır. İki kisi 
yar:-=anmıştır. Bardia ve Sollum üzerine 
yapılan İngiliz hücumları neticesinde bir 
yaralı vardır. Mühim biç bir hasar yok -
tur. 
'Şarki Afrika'da: Monreja'da, Etruh'ta 

ve Kuora'nın cenubunda düşman müdafaa 
tesisatı tayyarelerimiz tarafından bom -
balanmıştır. 

Aden üzerinde keşif uçuşu yapan bir 
tayyaremiz düşman ı\VCt tayyarelerinin 
hücumuna uğramış ve çarpışma esnasın -
da Gloster tipinde bir tayyare düşürmüş
tür. 

İngiliz tayyareleri Dekamere üzerine 
bombalar atmışlardır. Uç kişi yaralanmış
tır. Hasar ehemiyetli değildir. 
Düşmanın Burll'.ave, Saıaolli, Senafe, 

Uak, Gemma ve Gura üzerine yaptığı baş
'ka hilcumlar ne basar yapmıı ne de zayiat 
verdirmiııtir. 

(Başı J. nci sRyfada) 
mütalealar yilrüten baıhca komünist gaze
teler, Sovyetler birliğinin kendi hesabına 
bitaraflık siyasetine devam edeceğini yaz
maktadırlar. 

Balkanlardaki son hadiselerin inkişafına 
gelince, söz söylemei:e mezun resmi şah
ıiyetler, matbuat mümesı;illeriyle yaptık

ları görüşmelerde, çok ihtiyatlı davrana -
rak, Nevyork'un "Alman kıtaatı Romanya
Ya gelmiştir" metinli telırafını tekrar et
mekle iktifa eylemişlerdir. 

Mamafih sovyet birlii:i Balkanlarla ve 
bilhassa Tuna meseleleri ile ali.kadar bu
lunmaktadır. Bunu da, "Tuna ıizerindeki 
seyrüsefere müteallik beynelmilel nizamat
ta yapılacak tadilatın sovyet Rusyayı bi
gane bırakmadıi:ını" bildiren ve 17 eylül
de Almanya'ya tevdi olunan notası ile is
bat etmiştir. 

S;)•ıyet matbuatı, B. Ruzvelt'in Dayton'
da ıôylemiD olduKU nutku da neşreylemiş
tir. 

T aı ajansının bir tekz;bi 
Moskova, 15 a.a. - Tass ajansı aşa

ğıdaki tebliği neşretmektedir: Dani
markalı plılitiken gazete:;i, Berlin'de 
ki muhabirinin bir haberini yaymak
tad1r. Bu habere göre guya Sovyet 
hükümeti alman kıtaatının Romanya'
}a gönderileceğinden, Romanya'ya 
gönderilen bu kıtaatın asker sayısın
dan ve maksatlarından zamanında ha
berdar edilmiştir. 

Politike;ı gazcte:;i muhabirinin ver
diği bıı haberin hakikata uygun olma
dığını Tass ajansı beyana mezundur. 

Tas ajansının ikinci bı'r tekzibi 
Moskova, 15 a.a. - Tass ıjanıı aşağı

daki tebliği neşretmiştir: 
Reuter ajansı, Almanya'nın şarka doğru 

yayılması meselesine mütedair olarak ha
len İngiltere, Türkiye, Sovyetler birliği, 
Yugoslavya ve Yunanistan arasında müza
kereler cereyan etmekte olduğu hakkında 
Daily Telegraph cnzeteslnin bir haberini 
ne$retmlştir. 

Tass ajansı Daily Telegraph gazetesinin 
uydurma~ı olan bu haberin hakikate uyıun 
olmadığını beyana m~undur. 

Alman büyük elçisi M oskova'ya 
döndü 

Moskova, 15 a.a. - Alman büyük 
elçisi Von der Schulenburg, Berlin'
de birkaç hafta kaldıktan sonra bu
gün öğleden sonra Moskova'ya dön
müştür. 

Alman resmi tebliği 
Bcrlln, 15 a.a. - Almıın b~kumandan

lığının tebliği: Bir denlzııltımıJ ceman 
20 bin tonll(ıtoluk ve bir kafile ile se;>Tet
mekte olan iki düıman p trol gemiıl im
ha ctnıletır. Bir Cllğer gemiyi de vahim ha
sara uğratmıştır. 

B~ka bir alman denizaltısı da 11.275 
tonluk Devonshlre inglUz ticaret gemisi
ni batırmıştır. 

ÜçUncU bir denizaltımız 4900 tonil4.to
luk bir ticaret gemisini torpillemiştir. 

Alman torpidoları blrkac; gün evet İn
gllterenln l\1nnş sahillerine kadar giderek 
dUşmanın iki denizaltı avcı gemisiyle di
ğer iki küc;ük ticaret gemisini imha etmiş
lerdir. 40 lnglllz esir alınmıştır. 

Dfln gündüz I,ondra tıehrln!' ağır bom
balarla hllcum Pdllmlştlr. Gündllz hlicum
ları gece hUcuınlarlyle takviye edllmlştır. 
Hyde - Park'la İndia - Dokıı arasınd:ıkl 
mıntakada şiddetli yangınlar çıkmıştır. 

Taymis nehrinin iki tarafından alevler 
tıokırmakta idi. Yangın sllratıe sirayet et
tiğinden yUkaelC'n muazzam dumRn slltun
ları umumiyetle iyi olan rüyete mani ol
muştur. 

Londranın şimalinde bombRlar bir tay
yare meydnnındakl hangarlara isabet ede
rek bıınlıırı tahrip etmiştir. 

Başka alman tayyareleri çok alçaktan 
uçarak cenubi İngilterede bır askeri kam
pa hllcıım etmlıılerdlr. Dönnı,ekte olan al
man tayyarel,.ri Manş denizinin ortasına 
vardıklnrı znman bile bu kıımpın baraka -
larıncla çıkan yangınları görebilmişlerdir. 

Cenubi vemcrkezl İngllter demlryolla
rına hücum edilmiş, bu arada c;ok ağır 

çaptn bombalar kullanılmıştır. 
Adeti üzere dllşman ta;>·yarelerl gece 

olduktan sonra Almanya ve lııgall altında 

bulunan arazı üzerinde uc;muştur. İng11iz 
tııyyarelerl gece avcı tayyarelerimizin ,.e 
tnyyare d(ıfl bataryalıuımızın trsirll mu- : 
kaveınetı ile kar;ıılaşmıştır. Atılan bomba
lar yalnız binalara ve askeri olmıyan tesi
sata ehemlyetslz hasnr ynpmıştır. Sivil a
hali arasında zayiat vardır. Berlin'de üs
tllnde kızılhac; işareti kolayca görUlen 
Adol!f VirChov hastahanC'elne hllcum edil
mıı ve hastnhnneye yeniden bir infll(ık 

bombası düşmUştur. Hnvr'de ve Hollanda 
topraklarında lng1llz bombardıman tayya
relerinin bugünlerde yaptığı tahribat c;ok 
bllyllktUr. Blrc;ok binalar yandığından sivil 
ahali kısmen sığınaksız kalmıştır. 

Dlln altı dUıımnn tayyaresi dilşllrlilmüş· 
tUr. Bunların llçl\ gece avcı tayyarelerimiz 
tarn!ından dllşUrlilmflştllr. Kllc;ük bir al -
man motörll Manş sahillr.rı llzerlnde uçan 
bir dilşmRn tayyaresini diigUrmll:ıtür. Bir 
alman tayyaresi kayıptır. 

Almanlar dün 31 İngiliz tayyaresi 
düşürdüklerini söylüyorlar 

Berlin, 15 a.a. - D.N.B. bildiriyor: al
man hava kuvetıeri, Londra bombardı -
manlarına, aynı şiddetle devam etmişler -
dir Atılan bombalar bir çok yerlerde bü
yük yangınlar çıkarmı~tır. 

İngiliz hava kuvetlerine mensup avcı 
grupları ile tayyarelerimiz arasında, İn -
giltere'nin cenubu şarkisinde müteaddit 
noktllarda ve Londra üzerinde şiddetli 

çarpı,malar olmu~tur. Bu çarpı~malar es
nMında 81 1ng1lt-ı tayyaresi düşUrUJmU:ı· 
tür. Beı alman tar,y&rni Jı::a,~ur. 

u [ u s 

(Başı 1. ınci sayfada) 
kıtaatın manevraııından ba,ka bir şey ol
madığını aöylemektedirler. 

Sovyet kıtaları 
Diğer taraftan Sovyet cilzütamlarrnrn 

cenuba doğru ilerlemiş, Tuna deltasında 
kain Chilea'yı geçmi' ve Subina'ya varmış 
oldukları bildirilmektedir. 

Bu cliz!itamların Tuna havzasının ce -
nup müntehasına kadar inme.si muhtemel 
gorulmektedir. 

Kalas yakınında alman cliziltamları ile 
Sovyet clizütamları arasında çıkan hadise
ler dolayıslyle ruslar, nehir filosunu 4 mo
nitor ile takviye etmişlerdir. Ruslarr.ı bu 
mıntakada 12 müsellıi.h gemileri vardır. 
Kalas'ın 20 mil aşağısında kain Reni'de 
ise ağır topçu ba taryalan yerleştirilmi~ 
]erdir. 

Mahalli matbuat, fransıı gazetelerinden 
uzun iktıbaslarda bulunmuştur. Fransız 
gazeteleri, Sovyet Rusya'nın kendi mena
fii doğrudan doğruya tehlikeye maruz kal
madıkça harekete geçmiye mütemayil ol
mamakla beraber Balkan vekayiini dik -
katle takip etmekte olduğuna işaret et -
mektedirler. 

Romanya'daki komünistlerin kuvetini 
tahmin ·etmek mümkün değildir. Orta hal
li romanyalı, bir rus işgali imkanını kor
ku ile derpiş etmektedir. Fakat kendi ara
zisinde ruslarla almanlar arasmda bir 
çarpışma vukuuna mani olamıyacağını 

müdrik bulunmaktadır. 
Romanya'nın almanlar tarafından işgali 

"nazivari" devam etmektedir. 

liberalizmin son bir kıvılcımı 
Romanya'da kalmış olıın müs~akil un -

surların pek yakında Gestaponun "Mi~yo
ner" rihniyeti taııımakta olduğunu is\:at 
~tmlyecek olanlar için hazırlamakta oldu
ğu taha~şiıt merkezlerinde bulumnaları 

muhtemeldir. 
Liberalizmin son bir kıvılcıını Roman -

ya'ya vasi mikyasta dağılmakta olan risa
le! erde görülmektedir. 

Bu risalelerde lejyoner rejimin arazi 
ziyaından ve ittifakların ve dostlukların 
kaybedilmesinden baska bir netice verme
miş olduğu beyan edilmektedir. 

Çörçil'in 
Avam kamarasında 
bazı suallere karşı 

cevaplar-1 
(Başı 1 ıncı sayfada) 

üçüncü suale de şu cevabı vermiştir: 
"Fikrimce, bu mesele hakkında çok u

mumi mahiyette olmıyan beyanat yapar -
ken k'areılaıacatrmır b ' yiilr t•lilr• .. 
selli matıQp oıdutu z.an111n d!lı:rı:uıa karıı 

tutulacak hattı hareketi ele alınız - bu hu
susta biribirinden ç-:>k ayrı fikirler bula -
caksınız. 

Hızlandırılıyor 
Va$ington, 15 a.a. - Hazine nazırı B. 

Morgenthau gazeteciler toplantısında, B. 
Rıızvelt'in birleşik Amerika'ya ve İniil· 
tere'ye verilecek olan harp tayyareleri i
malitının tesrii için bir komite teşkil et
tiğini söylemiıtir. Bu komite bahriye na
zırı B. Knox, harbiye nazırı B. Stimson, 
milli müdafaa encümeni reisi B. Knudsen 
ve hazine nazırı B. Morgenthau'dan mü
teşekkil bulunmaktadır. 

Çinde 

Japon taarruzu 
devam ediyor 

CinHler Hai - Çan~' ı !apteftiler 
Tokyo, 15 a.a. - DNB. Domei ajansının 

b:ldirdiğine iÖre, Çekiang eyaleti hudu -
dunda 20 Çin fırkasına kar~ı ba.şlıyan bü
yük japon taarruzu, pazar günü de aynı 

şiddetle devam etmiştir. 
Japon kuvetleri ilerle:nelerini fazialaş -

tırmışlar ve biribiri ardına çin\ilerin müs
tahkem mevzilerini elde etmişlerdir. Bu 
mevziler arasında ,Vuhunun cenubu şarki
glnde Çin mevzilerinin eıu üssünü teşkil 
eden S'.lçenc de vardır. 

Seyyar Çin bataryaları bir japon 
iayya..-c nıeydan·m bombardı

man ettiler 
Çunking, 15 a a. - Cepheden alınan ha

be=iere göre, seyyar Çin bataryal:ı.rı, pa
z:ır günu, Yangste 'üzerinde İşangdaki ja
pon tayyare meydanını ağır surette bom -
bıırdıman etmi5lerdir. 

Çin bataryal!lrı, gizlice tayyare meyda
nı civarında yeni mevziler aldı:<tan sonr:ı , 
pazar sabahı erkenden tayyare meydanını 
topa tutmuşlar ve japonları iafil avlamış
lardır. 

Tayyare meydanında bulunan 29 tayya
reden yalnıı 15 i kalkmıya muvaffak ol
ıru~. dii:erleri tnmamiyle tahrip edilmiş
tir. 

Diğer taraftan, Japon kıtaları stratejik 
ehemiyeti haiz lan 'Matang ıehrini aldık

tan !onra. halen vaziyetlerini tarsin için 
bu şehir etrafındaki tepeleri işgal etmek
tedir. Çin kıtaları, Yangste boyunca japon 
rnünalıral tını lreaebilecelr bir vu:İyette bu
lunm111ctııdrrlar. 

Garb[ Ç ekianga doğru Japon ilerleyiıi 

de geri püskürtülmU~tür, 

Çinliler bir ~e'1iri i~gal ettiler 
Çungking, ıs a.a. - Çin kıtaatının 

500 franrll tablosu hakkında Yanıtse üzerindeki Hai - Çanı şehrini i~
ga.1 ettikleri bildirilmektedir. 

İngiliz iktısadi harp 
na11rmın sözleri 

Bangkok'da ihtiyatlar silah 
altına çağrıldı 

' Şanghay, 15 a.a. - Stefani ajansı bildi
riyor: Bangkok'dan haber verildiğine gö -

Londra, 15 a.a. - İktısadi harp na- re, ihtiyat efradının silah altına daveti ve 
zırı B. Dalton Avam kamarasında havacılık kadrolarının takviyesi ıibi aske-
yaptığı beyanatta "Excalibur,, vap.u- ri b?zı. t~d~i.rler alın.m~ktadrr. . . . . 
riyle Lizbon'dan Nevyork'a gönderıl- Hınd~çını ıle olan ı~tı~ifın hallı ıçın sı
mekte iken yakalanan 500 fransız re- liha muracaat etmek ıstıyen halkın müza
sim tablosunun iklimi müsait emni-, hareti gittikçe artmaktııd:r. 
yetli bir yerde muhafazası meselesini Bi~ çok siamlı aileler Hindiçini'yi ter
hükümetin tetkik etmekte olduğunu ketmışlerdlr. Şanghay'daki japon mahfil
söylemiştir. l~ri, bu ihtilaf meselesinde Japonya'nın 

Bermudes adalarında yakalanan bu Sıam'la olan tesanüdünü tebarüz ettirmek
kolleksiyon arasında birçok kıymet- tedirler, 
1i tablolar vardır. 

B. Dal ton şunları ilave etmiştir: K 1 Ç .. · ı · k b ( . 
İngiliz hükümetinin siyaseti düş- 1 ra O rç 1 1 a U e ttı 
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Genç hava subaylarımız 

Genç hava subaylanmız Şükrü Koçak'ın etralıncUı 
hava .meydanını dolaııyorlar 

. ./ 

Dünkü ziya/etten bir görünüı 

Roma m hfl'ller·ı/mek için<::;a~:n::;::1a;::mek zah· 
metini ihtiyar ettiklerinden dolayı 

Afrika'da Alman 

kıtalan bulunduğunu 

tekzip ediyor 

kendilerine kurumun minnet ve şük· 
ranlarını arzederim. 

Subaylar! 
Türk Hava Kurumunun kampları

nı devamlı mesai ile ikmale muvaffak 
oldunuz. Bugün aramızdan ayrılarak 
kahraman hava ordumuzun içinde 
yer almak üzere askeri okula gidiyor
sunuz. Burada gösterdiğiniz ciddi ça-

Roma, 15 a...a. - StHııni ajansı bildiri- lışmalara orada da devam edecek o -
yor: Bir lngillz ajansı, iyi bir menbadnn lursanız az bir zamanda kahraman ha
aldıgtnı söyledi{;-1 bir hnberde alman kıta- vacılarımızın yanında onlara layık 
atının italyan nsl-:erlerlnin ynnında harp a:kadaşlar olarak şerefli mevkilerini
etmek ve müstemleke harbinde tecrilbe ı zı alacaksınız. 
sahibi olmak Uzere §imali Afrikada bu· Arkadaşlarım! 
ıunduıtunu blldlrml•Ur. ı . İntisap ettiğiniz bu değerli mesle-

Sa14hlyetll Romo mah!lllerinde bir ke- ğ~.n kıyme~ ve ehemiyeti bugünkü 
re daha beyan edlllyor ki, bu asılsız ha- d~nya hadıseleri içerisinde kendini 
ber baştan başa uydurmadır ve buna ben- hı: daha g~sterdi. Cümhuriyet idare• 
zer bir tekzip Almanya tarafından da ve- mı~ bu ?akıkati cümhuriyctin teessüs 
rilmlfiti. t~rıhlerınde görmüş ve anlamıştır; 

İ ngiltere'nin harpten 

doğan masraflan 
Londra, ıs a.a. - Bugün neşredilen bir 

tek sayfadan mürekkep bir beyaz kitap, 
parlamentodan, harpten doğan masrafları 
k.ar&rlamak üzere bir milyar ingiliz lira -
!ık munzam kredi verilmesini istemektedir. 

Avam kamarası lüks eşya 

üzerine 1 yeni resim f<oydu 

hır taraftan bugünkü yılmaz kahra. 
man ordusunu yaratırken bir yandan 
da milli havacılığımızı tesis etmek 
için aziz milletimizin hamiyet ve cö
mertliğine dayanarak Hava Kurumu
nu vücuda getirmiştir. 

Bugünkü çalı§malar:mızı 
on misline çıkaracağız. ! 

Arkadaşlarım! 
Türk milletinin bugün elemsiz vt 

kedersiz harp dışında ve sulh içinde 
kalması değerli büyüklerimizin dür
bin siyasetleri ve tedbirli hareketle • 
r!_nin ne~icesidir. Fakat gittikçe !lem
şumul bır mahiyet iktisap eden bu 
hadisat içinde bizim bu hahtiyarhkta 
kalacağımızı kimse iddia edemez. Bu-

manın ecnebi dövizleri elde etmesine 
mani olmaktır. Bunun için de en iyi 
çare düşman memleketinden ve düş
man işgali altında bulunan memleket
lerden, Fransa da dahil olmak üzere 
mümkün olan her yerde bütün ihra

Londra, 15 a.a. - Avam kamarası,! n~n _için, bugünkü ~a.lış~a.larımızı on 
bugünkü toplantısında 28 reye karşı mıslıne çıkarmak bı~ım ı_çın bir zaru· 
138 reyle lü ı; eşya ve alınmasa olabi- 1 ret olmuştur .. B~ azız mıllet, bu gü

Londra, 15 a .a. - Royter bildiri- lir mallar üzerine resim koyan bir ka- böz7.ı vat~n hepımızden bu çalışmayı, 
yor: Kırat, bugün, Buckingham sara- rar sureti kabul etmiştir yle bır çalışmayı beklemektedir. E-

catı durdurmaktır. 

Ama ha 
nezaket 

kruvazörü bir 
ziyareti yapacak 

Va;ıington, ıs a.a. - Stefani ajansın -
dan : Resmen bildirildiiine göre haliha -
zırda Brezilya'da bulunmakta olan Amaha 
adındaki amerikan kruvazörü, yakında Li
berya'ya bir nezaket ziyareti yapacaktır. 

Cenubi Afrika 

Hava kuvetleri Habeıistan' da 

tayyare meydanlarına 

hücum ettiler 
Nairobi, 15 a.a. - Resmi tebliğ: lZ/13 

tcşrinievel gecesi, cenubi Afrika birliği 
hava kuvetleri, Habeşiıtanda Yanello tay
yare meydanlarına kar~ı muvaffakiyetli iki 
hücum yapmıştır. Büyiik çapta in!i!S.k bom 
baları ile yangın bombaları, tayyare mey
danlarındaki hangarlar ve binalar arasına 
düşmüştür. Bir mitralyöz mevzii, ıüratle 
susturulmuştur. Bu taarruz cenubi Afrika 
birliği hava kuvetlerinin Ynnelliya yedinci 
taarruzudur. 

12, 13 teşrinievel tarihlerinde, cenubt 
Afrika birliği hava kuvetlerine m~sup di
ğer tayyareler, düşman arazisi üzerinde 
müteaddit keşifler yapmışlardır. Tayy.a.re
lcrin hepsi üalerine dönmUatilr. 

y~nda B. Çörçili kabul etmiş ve ken· B .b. 
11 

· ğer bu ölçüde çalışacak olursak te. 
d · · ·· ~ 

1 
~ · 1 k u gı ı ma arın satışından alına- ff'" . - . . • ısını og e yemegıne a ı oymuştur. k • t f' .. ne us ettıgımız bu temiz hava daima 

Kırat, aynı zamanda hava nazırı B. ~a 3;e;~n:: optan satkış dıyatının }~Uz- a ılmaz bir kale halinde kalacaktır 
Sinclair'i ve Amirallık birinci lordu 1 e · .. une ve .. pera en .': satış fıya- · 
B. Alexandr'ı da kabul etmi;ttir. Kral tının y~zde ~.4 une .tekabul edecektir. Tayyareciler 1 
B. Sinclair ile hava harbinin en son Bu resım, -~ukelle~ın norm~! .?1asra~- Ha~acıl.~k dürüst bir mesai, sağ-
inkiufl .. .. ·· t'" !arının takrıben yuzde 14 unu teşkıl lam .?ır vucut, iyi bir karakter, temiz 

r- arını goruşmuş ur. eden eşya ve mallara şamil bulunmak- ve tukenmez bir enerji istiyen bir 
ta, fakat gıdai maddeler, kömür, pet- meslektir. Ve asil kanınızda bu vasıf. 
rol, tütün, içki, çocuk elbisesi, ayak- ların mevcut olduğu muhakkaktır 
kabı, ziraat makinaları ve aletleri Her b.i.riniz~. bir hava kahramanı ola~ 
gaz, su ve elektrik bu resmin haricin~ rak gorecegıme şüphem yoktur. Ça-

Bulgar ziraat 

nazırı Roma'da 
Roma, 15 a.a. - Stefani: Bulgar zi

raat nazırı Bagrinof, sa.at 17 de tay
yare ile Roma'ya gelmiş ve Littoria 
t~yyare meydanında ezcümle İtalyan 
zıraat nazırı tarafından karıılanmıştır 

B. Bagrinof ltalyada birkaç gün ka
lacaktır. 

İngiliz lopcularmm faaliyeti 
Londra, 15 a.a. - Uzun menzilli in

giliz topları, bugün öğleden biraz 
sonra Manş'ın ötesine birçok obüs 
atmışlardır. Sis, ingiliz sahilinde bu
lunan seyircilerin, topçuların nişan 
aldıkları hedefi görmelerine mani ol
muştur. 

Finlôndiya'da vesika 

usulü genişletiliyor 
Helsınki, 15 a.a .- Stefani ıjansınrn 

muhabftinln bildirdiğin göre, Helsinki'de 
sabun satışı vesikaya tabi tutulmuştur. Bu 
vesika usulünün yakında ete de te&mil o
dilcçeii ha.bor verilmektedir, 

de kalmaktadır. lışmalarınızda daima muvaffak olma-
--- nı~ı dilerken ilk havacılık feyzini al-

A •k k dıgınız Türk Hava Kurumu yuvala-mer1 a as eri rını _unutmamanızı dn sizlerden rica 
ederım." 

heyeti Güyan' de Hava Kurum.unun Etimesğut'taki 
mektep ve fa~rıkalarını, hangarlarını 
gezen ~azetecıler tanımış oldukları 
genç turk havacılannda gördükleri 
şevk ve _hey.ecandan ve tesislerin mi.i-

Georgetovn, 15 a.a. - Royter: Ameri
ka aıkert heyeti dün İngiliz Guyane'ı va _ 
lisi ve yilksck memurlariyle gorüşmü~tür. 
İçtima beş saat &Ürmüştür. 

Romanya ·Macaristan 

ekalliyet meselesi 
Budapeşte, ıs a.a. - Stefani ajansın -

dan : 
İtalyan orta elçi payelilerindcn Kont 

Runero de Villanova ile katibi Kont Pi&'
natti - Morano de Cuııtoze, dün buraya 
gelmi~lerdir. 

Bu iki .zat, muhtelit italyıın - alman ko
misyonunun mesaisine lıtirik edecekler
dir. Bu komisyon, Romanya ve Macaris
tan hükümetlerinin talebi üzerine bu iki 
memleketteki ekallıyetler meselesini tet
kik ede<:clrtir. Alman murahhasları, bugün 
c•loceklerd.ir. 

kemmelıyetınden memnun v .. t 
h 

• 
1 

• e mu e. 
assıs o muşlardır. 

Bir Alman gazetesi 
Macar • Rumen buhiamn:n 

halledildiğini yauyor 
Bal, ıs a.a. - Royter: Basler Nachrish

ten gazetesinin Berlin muhabirinin bir tel
grafına gore, Transilvanyanın terki dola
yısiyle ekalliyetlere yapılan muamele hak
kında kendisini gösteren rumen - macu 
buhranının halledilmiş olduğu Berlin'de 
resmen bildirilmistir. Berlin'de, alma:ı 
kıtalarmın Romanyada bu!unuşu:ı.u~ bu 
anlaşmazlığın halline büyiık mikyuta Yat• 
dJım. etmlı oldutu illvc edilmektedir, 



ViLAYETLER 

Köprü inşası 
Tokat Nafıa Müdürlüğünden : 
Tokat - Niksar yolu üzerindeki 

(11662) lira (93) kuruş bedeli keşif
li ve tahsisatı muvazenei umumiye· 
den tediye edilecek olan Hamidiye 
köprüsü inşaatının 2-10-940 tarihin· 
den itibaren 20 gün milddetle kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuı
tur. 

İhale 21-10-940 pazartesi günü saat 
14 te Tokat Nafıa dairesinde yapıla
caktır. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin mu
vakkat teminatlariyle eh1iyet vesika· 
lcmnın ve teklif mektupları ile bir· 
likte ihaleden bir saat eve] eksiltme 
komisyonuna tevdi edilecektir. 

Bu inşaata ait keşif ve projeyi gör
mek istiyenlerin Tokat Nafıa daire-
sine müracaatları. 16621 

Odun sa.tı,ı 
Tekirdağ Vakıflar İdaresinden 

Muhammen bedell Çırpı ve çalı 

Lira K Kental 
1950 00 15000 

Teminatı muvakkate 
Lira K. 
l~ 25 

Mevkii 
Muhtelif semtlerde 

1 - Saray'da miilhak Ayaspnşa vakıf 

ormanlarında 939-940 senel('ri avans mak
talarmdan kesilen odun ve kömilrde1'l ha -
111 olan çırpı ve dalların ac;ık arttırma ıu
retlyle satışa çıkarılmıştır. 

2 - Arttırma, eksiltme 24/10/940 per -
ıembe gUnü aaat 14 de Tekirdal vakıflar 
idarctılnde yapılacaktır. 

S - Daha fazla mal!lmat istiyenler poı -
ta ücreti mUşteriye ait olmak Uıı.:ere tart
aa.me parauz gl:Snderilecektir. (6734) 

16711 

Kapalı zarfla eksiltme ilanı 
Zonguldak Amele Bı'rliğinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iı Zongul

dakta amele birliği hastanesi yanında 
au ve elektrik, çamaşırlık ve mutbah 
ve sıhht tesisatı havi (betonarme de
miri malzemesi birlikçe verilmek şar
tiyle) çama~ırhane ve mutbah ve poli
kilnik in§aatıdır. 

2 - Keşif bedeli 23257 lira 14 ku
ruştur. 

3 - İlk teminat 1744 lira 28 kuruıt
tur. 

4 - Eksiltme müddeti 3. 10. 940 ta
rihinden itibaren on be§ gündUr. 

5 - Eksiltme 18. 10. 940 cuma gUnU 
aaat 16 da Zonguldakta Amele Birliği 
salonunda birlik faal heyeti tarafın
dan yapılacaktır. 

6 - Talipler eksiltme şartnamesini 
mukavele projesi ve bu işe ait diğer 
bütiln evrakı 3 lira bedel mukabilinde 
Zonguldakta Amele birliğinden teda-
rik edebilirler. 4004 

Satılık kaTgir bina 
İzmir GUmrUklerl BaşmUdUrlU~\1nden; 
İzmJrde Karantlnede Tramvay caddesi 

628/2-3 11ayılı evlerde oturan İnebolulu 
Mehmet oğlu KaragUlle Ahmet Ziya Ue 
ortağı Faik oğlu Ha.'!bi Çamyamaç ve İs
tanbulda Unltapanı Zeyrek caddesi 131 sa
yılı evde oturan Mu11tafa oğlu Mehmet 
Faik Çamyamaç•ın mü§tereken mut8.$arn
fı bulundukları Akdeniz mahallesi Jklncl 
Kordonda kAln "2000,, Ura tapu kıymetli 
ve 628 metre murabbaı Uzerlnde inşa edi • 
len cesim kA.rglr ve Abdi Fuat Akev TU
tün §lrketlnln tahtı isticarında bulunan 
72/3 sayılı depo ve mağaza gUmrllte olan 
3640 lira borçları için vll~yet tahsill em
val komleyonunun 61. sayılı 18.7.940 gUn
lll ve İzmir vna.yet ide.re heyetinin 2291 
sayılı 8. 10. 940 gilnlll kararlyle 21 gUn 
mUddetle mUlklyetı 12. 10. 940 gününden 
itibaren mU:r:ayedeye çıkıı.rılmııtır. 

Mağazanın millklyeti derhal ııa.tılaca
ğuıdan taliplerin 6. 11. 940 aalı gUnU ıaat 
115 te vllAyet ide.re heyetine yüıı.:de 7,15 pey 
akçeıılyle birlikte !Uzumu mUracaatıarı 1-
lln olunur. (4Ml5/6776) 16782 

Şosa in~aatı 
Bolu Nafia Müdürlüğünden: 
1 - Yeniçağa-Zonguldak yolunun 

o + 000 - 35 + 955 inci kilometre
leri arasında 23250 metre uzunluğun
da şose inşa edilecektir. 

2 - Kapalı zarf usuliyle (59809) 
lira (34) kuruş keşif bedeli U.zerinden 
eksiltmeye çıkarılan bu inşaat 31. 10· 
940 tarihinin perşembe günil saat 15 
de vilayet daimi encümeninde ihale
si yapılmak üzere 20 gün müddetle 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

3 - Eksiltme ,artnamesi, muka
vele ve hususi şartname metraj ve ke
şif hulasası ve etinerer ve fenni şart
name Bolu Nafıa mlidlirlüğünden 2 
lira 99 kuruş bedel ile alınacaktır. 

4 - İstekliler Tic'aret odası ve eh
liyet vesikalarını teklif mektuplarına 
kovacaklardır. 

Muvakkat teminat (4240) lira (50) 
kuruştur. 

(9886/6788) 16789 

ANKARA BELEDiYESi 

Yol İnşaatı 

A:ıkara Belediyesinden : 
l - Mezarlık etrafında mevcut bu

lunan yolun medhale kadar temdidi 
işi on beş gün müddetle açık eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (3690) lira 
beş kuruştur. 

3 - Teminat (276) lira 75 kuru§
tur. 

MALiYE VEKALETi 

T amiraıt ilim 
Maliye VekA.letlnden: 
Yapılacak i§: Mallye Vek&letı bahçe 

kapılannın tamiri. 
Keıif bedell: 179 llra 18 kuruştur. 
Muvakkat teminat mlkdan: 18 llra 44 

kuruııtur. 

İhale tarlhl: 17. 10.9!0 pertemba gllnU 
!lllat 14 t11 Maliye Vek&Jetl mllU emlAk 
mildllrlU~Unde. (6733) 16756 

Bir avukat aranıyor 
Maliye VckAletlnden : 
140 lira. Ucretl.i Diyarbakır aerbeıt ha

zine avu•katlığı mlinlıaldir. Avukatlık roh
aatnamesini ve barem kanunu mucibince bu 
dereceye alt Ucreti almak hakkını ha.iz ta
liplerin evrakı müsbiteleriyle 5.11.940 ta
rihine kadıır vekillet hukuk rnU,ıı.virllğ.ine 
mUracaatlarr illn olunur. Hi776 

Tamiraıt yaptırılacak 
Maliye Vekaletinden : 
Yapılacak iş: Maliye Vekil eti binasın

da tamirat, keşif bedeli: 1809 lira 42 ku -
ruştur. Teminat miktarı: 135 lira 71 ku -
ruştur. thnle tarihi: 25/101940 tarihine 
müsıı.dif cuma günü saat 16 da Maliye Ve
k§.leti milli emlak müdürlüğünde. Sureti 
ihale: paıı.:arhkla. Keşif evrakını gönnek 
istiyenler : Maliye Vekaleti Milli Emlak 
müdürlü&iine müracaatları. (6686) 16777 

Memur alınacak 
Maliye Vekiletı' Kırtasiye Müdür· 

lüğünden: 
Idaremizde münhal (60) Jira ücret

li vaıifeye barem kanunun hükümleri 
dairesinde Hl.aka! orta mektep mezu
nu olmak üzere müsabaka ile memur 
alınacaktır. 

Talip olan]ar 25. 10. 940 ~ününe ka
dar vesikalarlyle birlikte Yenişehir
de Lozan meydanında Kırtasiye mü
dürlüğüne müracaatları, 

(6777) 18787 

ADLiYE VEKALETi 

Mütercim alınacak 
Adliye Vekaletinden : 
140 lira ücretli Adliye vekaleti mü

tercimliği için memurin kanunun 4 
ve 5 inci maddelerinde yazılı vasıf ve 
şartları haiz olanlar arasında 25. 10. 
940 tarihine tesadüf eden cuma günü 
saat 14 de müsabaka imtihanı yapıla
caktır. 

Talip olanların müsabaka gününden 
nihayet 3 gün evetine kadar evrak ve 
vesikalarını zat işleri U. müdürlüğü
ne ibraz etmiş bulunmaları ve imti
han şartlarını öğrenmeleri lazımdır. 

(6814) 16801 

Memur alınacak 
Adliye Vekaletinden : 
Zat işleri U. müdürlüğünde miln

hal bulunan 60 lira ücretli bir katip
lik ile 20 ve 25 şer lira maaşlı memu
riyetlere vekaleten alınacaklar için 
21. 10. 940 pazartesi günü saat 14 de 
müsabaka imtihanı yapılacaktır. Me
murin kanununun 4 ve 5 inci madde
lerinde yazılı vasıf ve şartları haiz 
olanların evrakı müsbiteleriyle birlik
te mezkO.r güne kadar müracaat et
meleri ilan olunur. (6815) 16802 

NAFIA VEKALETi 

Aya.kkaıbı alınacak 
Nafta. Vek'1etlnden : 
24. 10. 940 perşembe günü saat 16 

da Ankara'da Nafıa vekaleti binası 
içinde malzeme müdürlüğü odasında 
toplanan malzeme eksiltme komisyo
nunda 712,50 lira muhammen bedelli 
95 çift erkek iskarpinin usulü ile ek
siltmesi yapılacaktır. 

İskarpinler malzeme mUdUrlüğün
deki mevcut nlimuneai gibi olacaktır. 
Muvakkat teminat 53 lira 44 kur\11· 
tur. 
Teminatı yatırdıklarına dair ala

cakları makbuz veya banka mektup
lariyle beraber aynı gün ve saatte 
mezkllr komisyonda hazır bulunma-
ları lazımdır. (6819) 16805 

A. LEVAZIM AMIRLIGl 

Kuru fasulye alınacak 
Ankara Levuım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan ı 

1 - 200 ton kuru fasulyaya kapalı zarf
la talip çıkmadığından pazarlığı 25/10/940 
sruıt 14 de Ankara levazım $.mirliği ga.tın 

alına komisyonun.da yapılıı.ca1rtı1'. 
2 - Muhammen bedeli 44000 liradır. 

İlk teminatı 3300 liradır. 
3 - Şartnamesi Z20 k:urq muka.bilinde 

komisyondan alınır. 
4 - Bu müddet [çerisinde taltplerıin ka

nunt vesikalariyle birlikte komisyona mU-
raca.atı.a.r. (6761) 167315 

Muhtelif e§ya alınacak 
Ankara Lv . .\.. s ... Ai. Ktı. Rıı. d~tı: 

1 -- Cebeci ha~tanesi tc;ln aıağıda mlk
dar ve cinsleri vıuı:ıh mevut paıı:e.tlıklıı. ıa
ı ,l" alınacaktır. 

2 - Panrlığı 18 10. IHO saat 14 t.•dlr. 
3 - Tallpler1tı yt.izdc 16 tcmlnstıariyle 

birlikte Ko. na mt!racaııtıarı. (676?.) 
Adet Cinsi · 
280 bayanları i~ln mendil 

6 Hama.m ta'I' ıı:ın madenden 
10 Çinko ııu gtifUmU kulplu emzikli or-

ta boy 

4 - Şartname ve keşif cetvelini 
görmek istiyenlerin her gün encü
men kalrmine ve isteklilerin de 5. 11. 
940 sah (~Unü saat 10,30 da belediye 
cncü!:r.e,,fne mi.iracaatları. 

2 BUyUk bakır tP.psl. ketıarlı 
S KUc;Uk bakır tepsi kenarlı 
2 KUc;Uk bıı.klr ıllzgeç 

6 Yangın eöndUrme illeti Hızır 
1 On litrelik ııema.ver 
2 Bakır ça.ma§ır leğeni 

e Çinko lefell 1678' (G816) 1680! 

Demir karyola alınacak 
Ankara Lv. A. Sa.. Al. Ko. dan: 

1 - 30 tane demir karyola pazarlığı 

17.10.940 11aa.t 14 te Ankara Lv. A. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

2 - Tııliplerln yllzde 10 temlnatlarlyle 
birlikte komisyona mUracaatıım. 

3 - NUmunesl Cebeci hastanesinde gö-
rUIUr. (6737) 16759 

ANKARA V ALILIC.l 

Otomobil lastiği alınacak 

Ankara Valiliğinden: 
Nafıa kaınyonlnrı için alınacak olan 

(8) adet dış ve (8) adet !ç lAstlğln müba
yaa l&ıl 21.10 940 pazarteııl gUnU eaat 115,30 
da ihalesi yapılmak Uzere açık eksiltme· 
ye konulmuştur. 

Muhteviyatı bulunan (1350) lira mu
vakkllt. teminatı (101) lira (25) kuruştur. 

İsteklilerin muvakkat teminat mektup ve
ya makbm: ve ttcaret odnaı vesikası ile 
birlikte eözU geçen gUn \'I? saatte daiml 
enclimPne g'!lmelcrl. 

Buna .alt ke~I! ve şartnRmeyi her gUn 
nafıa mUdUrlUğünde görebilecekleri. 

(65131 16485 

Elbise yaptırılacak 

Ankara Valiliğinden: 
16 takım elbise \•e kaeket yaptırılacak-

1.ır. NUmune vP. §artnameslnl stadyom mU
dlir11lA'lind" görebilirler. Taliplerin 17. 10. 
940 P"rşemhe gllnU l!laıı.t 115 te vllAyet dai
mi enctlmenlne mllracaRtları. (6778) 

Yol h1şaatı 

Arıkara Valili~inden: 

16746 

Keşif bedeli (2053) liradan ibaret 
bulunan Ankara - KlicUk Ycı:ı:gat yo
lunun 2 + 00 - 32 + 00 inci kilomet
relerinde yapılacak olan menfez ve 
büz insaatı 4. 11. 940 pazartesi günü 
saat 15.30 da ihalesi yapılmak iizere 
aç•k ekı-iltmeye konulmustur. 

Muvakkat teminatı 153 lira 98 ku
rustur. 

İsteklilerin muvakkat teminat mek
tup ve)ta makbuzla Ticaret odası ve
sikası ve nafıa müdürlüğünden ala
cakları ehliyet vesikalariyle birlikte 
sözü geçen gi.in ve saatte daimi en-
cümene gelmeleri. · 

Buna ait keşif ve şartnameyi her 
gün nafıa müdürlüğünde görebile-
cekleri. (6783) 16788 

ASKERLiK İŞLERi 

askerliğe davet : 
Ankara Yabancı Askerlik Şubesinden 
Yüksek ehliyetnameli olup 1/2.te!)./940 

tarihinde yedek subay okulunda bulunma
sı lcabe.den ınükelleflcre mektebe sevk e'l
raklarr 21/1. te!)./940 dan .26/1.teş./940 ta
rihine kadar tekemmUl ettirilerek verile
cektir. 

Bu tarihe kadar her mUke11ef şubeye 

uğrıyarak evraklarını almaları il§.n olunur. 
(6791) 16806 

Şubeye davet 
Ankara As:Ş. Rs. den: 

1 - Yedcksubay olmak hakkını haiz ve 
yUkııek askerl ehliyetnamesi olup a.skcrli
tınekarar verUml§ olanlar 1 teşrlntsanl 
940 ta yedek subıı.y okulunda bulunmak ü
zere sevkedlleceklerdtr., 2ts te§rinievel 940 
tan itibaren ıevk evrakını almak Uzere 
şubeye mUracaatıarı. 

DEVLET ORMAN iŞLETMESi 

Satılık Köknar tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Dllzce Revir 

Amirliğılnden : 
Mudurnu kazasının Sarot mıntakasın -

da Çayköy deposund'll istifte mevcut 456 
metre ve 977 desimetre küpü muadili 539 
adet köknar tomru~ 25/10/940 cuma gü
nü saat 15 de Düzce'de devlet orman iş -
letmeıi revir A.mirliği binasında milte,ek
kil komisyonda açık arttımıa ile uula -
caktır. 

Tomruk'1arm bir metre küpünün mu -
hammen kıymeti 1100 tturu'~tur. Satışa ait 
§artnameler İstanbul ve Bolu orman 
çevirge müdürlükleri Ankara'da orman 
umum müdürlüğü ile Düzce'de revir il.mir
liğimizde ve tomruklar yerinde göriilel>i
lir. 

Taliplerin % 7,5 teminat ve evrakı 
13.zımelcriyle beraber ihaleden eve! Düz
ee'de mezkilr komisyona müracaatları. 

(9820/6780) 16748 

Satılık köknar tomnığu 
Devlet Ormatı İ!;!letmesl DUzce Revir 

Amirliğinden: 

Mudurnu kazasının Elmacık mmte.ka
eında Tekirler köyündeki depoda latifte 
mevcut 5i8 metre ve 893 dPslmetre klip 
muadili 1453 adet köknar tomruğ\ı 25. 10. 
940 cuma gUnU saat 14 te Düzc11de devlet 
orman işletmesi revir f\mlı'Hğlnde nıllte

ıekkll komisyonda açık arttırma He satı -
lacaktır. 

Tomrukların bir metre kUpUnUn mu
hamnı en kıymeti 871 kuruştur. 

Satışa nlt şartnameler İstanbul ve Bo
lu orman c;ovlrge mUdUrlükleriylP Anka
radll orman umum müdürlüğü ile Düzcede 
revir a.mlrliğimizde ve tomrultlar yerinde 
görUleblllr. 

Taliplerin % 7,5 teminat ve evrakı lhi
meleriyle beraber lhalrd"n evel DUzcede 
mezkOr koml11yona miiracıı.atıarı. 

(6781) 16749 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Beton işleri 
M. M. Vekaleti Hava Sa. Al. Ko. dan 
1 - Muayyen güııde talibi zuhur etmiyen 

yer altı sularının akıtılması ve hangarların 
zeminine beton dökme işi pazarlıkla yaptı
rılacaktır. Keşif bedeli (10147) llra olup 
kati teminat mikdarı 1523 liradır. Keşif 

evrakı her gün öğleden sonra 51 kuruş 

mukabilinde alınabilir. Pazarlığı 19/ 10/ 
940 C. ertesi günü saat 11 de hava satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. Pazarlı

ğa, iştirak edecekler Hv. müsteşarlığı Şb. 
6 dan vesika almaları şarttır. İsteklilerin 
muayyen gün ve saatte kati teminat ve 
kanuni belgeleriyle komisyona müracaat-
ları. (6673) 16681 

Matbaacılara 

M. M. Vekaleti Hava Sa. Al. Ko. dan: 
Muhtelif ebadda başlıklı 7085 adet def

ter yaptırılacaktır. Nümunelerini görmek 
fiyat ve teıılim müddetini bildirir bir tek
ttf" vermek üzere 25110/940 tarihine !Cadar 
Hv. satın alma komisyonuna müracaat e. 
dilmesi nan olunur. (15683) 16684 

F otin alınacak 
M. M. VekS.leti Hava Sa. Al. Ko. dan 
1 - Talibi zuhur etmiyen 2000 s:ilt er 

fotini Yeniden pazarlık suretiyle satın a
lınacaktır. Muhammen bedeli 13.000 lira 
olup katt teminat miktarı 1950 liradır. Pa
.zarhğı .22/10/940 perşembe günü ııaat 11 de 
hava aatm alma komisyonunda yapılacak
tır. İdari şartname evsaf ve nümunesi her 
giln öfleden ıonra komisyonda görillebi
lir. İste.klilerin muayyen gün ve saatte ka
tı teminat ve ka.nunt belgeleriyle birlikte 
komisyonda bulunmaları. (6685) 115696 

Otomobil lastiği alınacak 

iCRA VE iFLAS Kıtlık kumB.§ alınacak 
M. M. Vekiletl Hava Sa. Al. Ko. dan: 

Ankara 1 cra Dairesi Gayrimenkulı 
Satış Memurluğundan : . 
İpotek olup satılmasına karar verı

len Ankara'nın İzettin mahallesinde lira olup kati teminat mikdarı 5775 lira -
dır. Pazarlığı 22/10/940 sah giinü saat 10 Mescit sokağında 55 ada 50 parsel nu-

1 - Muayyen günde verilen fiyat pa -
halı görülen 10000 metre hava renııi kış
Irk elbhıelik kumaş yeniden pazarlrkla sa
tın alınacaktır. Muhammen bedeli 38500 

da hava satın alma komisyonunda yapıla- maralı ah§ap iki evin yüz kırk hisse
caktir. İdari şartname evsaf ve nümune _ de 60 hissesi ve gene Börekçiler ma
si her gün öğleden sonra 195 kuru, mu _ hallesinde Börekçiler yoku~u soka· 
kabilinde komisyonda görülebilir. İstek _ ğında 61 ada 4 parsel numaralı arsa
lilerin muayyen gün ve saatte kati temi _ nın 280 hisse itibariyle 80 hissesi aşa
nat ve kanuni belgeleriyle birlikte komis- ğıda yazılı şartlar dairesinde ayrı, 
yonda bulunmaları. (6i68) 16786 ayrı açık artırma ile satışa ÇJ.karıl-

mıştır. 

ESVET Evsaf ve Müştemilatı : 
Ev: Çarşı sokağında 48 numaralı 

kapıdan girilerek üstü açık zemini 
En son moda şapkalarını sal'ın şap bir avlu ve kapı arkasından yedi 

Ankara bayanlarına Yenişehirde basamak ahşap merdivenle çıkılır ko-
Mühendisler Birliğinde bugün ridor üzerinde taban ve tavanlı iki o-
tam saat 4 den itibaren göstere- da ve gene altı basamak merdivenlo 

iiilllıc:Z:elikllltil!lr•. •••••:••••
4
•

1
•
4
1B.o•i çıkılır diğer bir koridor üzerinde ta-w ___ aı_s ____ ı_ıa__,_ ... _-__ 4_1 ______ • ban ve tavanlı iki oda ve merdiven ya-

nında bir mutfak ve bir hala vardır. 

M1LLI MÜDAFAA VEKALETi Kapı arkasından beş basamak merdi· 
venle avluya inildikte taban vo 
tavanları tahta iki oda ve bu odaların 

Sundurma münakasası birinin altında bodrum vardır. Bu kı-
M. M. Vek51etı Satın Alma Komisyo - sım ahşaptır. Üzeri alaturka kiremit-

nund.w: tir. Elektrik tesisatı da vardır. 
Keşif bedeli 3122 lira 55 kuruş olan Çarşı sokağında 50 numaralı kapı .. sundurma açık eksiltmeye konnıu§tur. Ek- - ı-

dan girilclikte zemini şap tavanlı bı.c siltmpsi: 23. 10. 940 çarşamba glinU saat 
sofa üzerinde tabanı tuğla tavanı tah-

10 dadır. tık teminatı: 234 lira olup ıart- ta bir mutbah bir hala ve 11 basamak 
nıımesı 16 kuruşa komisyondan alınır. Ta-
liplerin mue.yyP.n vakitte M. M. v. Sn. Al. merdivenle füıt kata çıkıldıkta bir sa• 
Ko. do bulunmaları 16371 ) 16382 hanlık üzerinde taban ve tabanı tahta 

iki oda vardır. Blt kısım da ahşaptır. 
Kaldıl'ım inşaat Üzeri yerli kiremittir. Elektrik tesi· 

M. M. Vekiletı Satın Alma Komisyo - satı da vardır. 
rıundan: Çarşı sokağında (52) numaralı ka-

Kcşlf bedeli 4956 lira 93 kuru51 olan pıdan girildikte açık ve geniş bir av
kaldırım inşaatı el{slltmeye konmuştur. lu ve karşıda kerpiç ile örülmüş ve 
EkRlltmeııi: 23. 10. 940 çarşamba gUnil saat üzeri kiremit ve tabanı tahta ve tava-
11 dedir. İlk teminatı: 371 lira 77 kuruş o- nı kaplamasız bir oda ve avluda bir 
lup şartoRmr>sl 25 kuruşa komisyond!lll a - hala vardır. Bu kısımda elektrik te
lmır. Tallplerlrı mıınyyen vakitte M. M. sisatı yoktur. Bu parsel 202 metre 
V. Sa. AL Ko. da bulunmaları. (6372) murabbaıdır. Heyeti umumiyesine se-

16383 kiz bin lira kıymet tahmin edildiğine 
nazaran satılacak hisseye 3428 lira 

Aspirin (Sinonim) alınacak (57) kuruş isabet etmektedir. Ar:ı:l: 
:M. llıI. Vekaleti Satın Alma Komlsyo- 124 metre murabbaıdır. Beher metre 

nundan: murabbaına üç liradan satılacak his-
Bcher kllosıına tahmin edilen fiyatı seye 106 lira 28 kuruş isabet etmek-

380 kuruş olan bin kilo aspirin (sinonim) tedir. 
23 blr!nclteşrln 940 çarşnmba gUnU ııaat 

11 de Antrnradn M. M. V. Satın alma Ko. 
dn p:lır.f\rlıkla satın alınacağından ıatekll

lcriD 570 liralık katı temlnntlarlyle birlik-
te pazarlık glln ve sa.atinde meır.ltfu' Ko.da 
bulunmaları. (6104) 16174 

Saç kutu alınacak 
M. M. Vekaleti Sa.tın Alma Ko. : 
Beherlne tahmin edilen fiyatı: 4 lira o

lan 4500 adet üı;IU sac; kutu paurlıkla sa· 
tın alınacaktır. Pazarlığı: 21. 10. 940 pa
zartesi günü sıı.at 11 dedir. Kati teminau: 
2700 lira olup şartnamesi ve nümunesi ko
misyonda görülür. Taliplerin muayyen va
kitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmala-
rı. (6615) 16626 

Satış Şartları : 

1 - Satış pe§in para ile 8. 11. 940 
cuma günü saat 10 dan 12 ye kadar 
dairemizde yapılacaktır. Talip]er nıu
hammen kıymetin yüzde yedi buçuğu 
nisbetinde pey akçesi veya banka 
mektubu ve tahvilat vereceklerdir. 
Dellaliye ve vergiler satış bedelinden 
ôdenecek ve tapu harcı ve tahliye 
masrafı müşteriye ait olacaktır. 

Maın-a alınacak 

2 - Satış gUnü artırma muhammen 
kıymetin yüzde yetmiş beşini buldu
ğu takdirde tam saat 12 de üç defa 
bağırttırıldıktan sonra en çok artıra
na ihale olunacak ve yüzde yetmiş 
beşini bulmadığı takdirde en çok ar

·- nramn taannuau oakı kaımaıe uzere 
M. M. VekUeti Satın Alma Ko. dan : 
Beherine tahmin edilen fiyatı (120) yüı 

yirmi kuruş olan 50.000 adet emaye mat -
ra pazarlıkla mlinakasaya konmu1tur. İha
lesi 21/10/940 pazartesi günü saat on dört
tedir. Kati teminatı (8.500) liradır. Ev -
saf ve ı;artnamesi 300 kuruş mukabilinde 
M. M. V, eatm alma komisyonundan alı
nabilir. İsteklilerin kanunun emrettiği bel
gelerle ihale ııaatinde komisyona gelme • 
lerl. (6724) 16779 

Tevhit semeri alınacak 
:M. M. VekA.letı Satın Alma IComlsyo-

nundan: 
Beherlne tahmin edilen fiyatı (460) 

dört yilz altmıe kuruş olan 5.000 adet tev
hit semeri iskeleti pazarlıkla münakasaya 
konmuştur. Tevhit semeri iskeletleri bi -

18. ıı. 940 perşembe günü saat 10 dan 
12 ye kadar yapılacak ikinci artırma
da en çok artırana ihale edilecektir. 

3 - !hale bedeli hemen verilmediği 
takdirde müşteriye yirmi günü geç
memek üzere bir mehil verilebilecek
tir. Bu mehil içinde de para ödenmez
se ihale bozulacak ve kendisinden e
vel en yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa ra.zi 
olursa ona ihale edilecektir. O da ra4 

zi olmaz veya bulunmazsa yedi gün 
müddetle çıkarılacak bir artırmada 
en çok artırmada ihale olunacak ve 
evelki ihale ile bu ihale arasındaki 
fiyat farkından evelki müşteri mesul 
bulunacaktır. 

2 - 811 den 331 dahJl doğumuna kadar 
olan ihtiyat eratın ıcnellk yokla.ma mUd -
detl 31 teıtrinlevel 940 ta hitam bulacak -
tır. Bu doğumlulardan 940 senesi yokla -
ma.smı yaptırmıyanların ıtubeye mUraca -
atla yoklamalarını ya.ptırmaları aksi tak
dirde skerllk kanununun 94. maddesine gll
re cezaya tabi tutulacakları. (6792) 

16790 

ASKERIFABRlKALAR 

150 ton yerli Linters pamuğu 
alınacak 

M. M. Vekaleti Hava Sa. Al. Ko. dan: ner adetten aşağı olmamak şartiyle ayrı 

1 - Muhtelif ebatta otomobil iç ve dıı ayrı taliplere de ihale edilebilir. İhalesi 
lbtlği pazarlıkla ıatın almacaktır. Mu _ 19/10/940 cumartesi günil ııaat 12 dedir. 
hammen bedeli 200.000 lira olup kati te • Kati teminatı (3450) liradır. Şartnıımesi 
tnlnat mikdan ZZ.500 liradır. Pazarlığı M. M. V. satın alma komisyonunda görii-
23/10/940 ~rııamba günü saa.t 11 de hava lür. İsteklilerin kanunun eınrettiği belge
aatm alma komisyonunda yapılacaktır. 1- lerle ihale saatinde Ko. na gelmeleri. 

4 - Alakadarların bu gayri men
kul Uzerindeki hak ve iddialarını ev
rakı müsbiteleriyle birlikte on be~ 
gün içinde daireye bildirmeleri ve 
aksi halde hakları tapu sicilli ile sa
bit olmadıkça satış bedelinin paylaş
tırılmasından hariç kalacaklardır. 

5 - Artırma şartnamesi bugiinden 
f tibaren dairemizin 940/ 51 numaralı 
dosyasında herkese açık bulundurula
caktır. Talipler daha evel gayri men
kuliin imar vaziyetini ve satış §artla
rını görmüş ve kabul etmiş addoluna• 

dart ve fenni şartnamesi her gün öğleden (6725) 16780 

Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlUğU 
Merkez Satın Alma Komlsyonundaıı: 

ıonra komisyonda ııörülebilir. İstekllle -
rln muayyen ıün ve saatte katt teminat Ranza yaptl!ılacak 
ve kanuni belııelerlyle birlikte komisyon- M. M. VekA.letı Satın Alma Komlsyo -

Tahmin edilen bedell ( 42.000) Ura olan 
HIO ton yerli Unters pamuğu askeri fab -
rikalar umum mUdUrlUğU merkez satın 

da bulunmaları. (6684) 16715 nunda.rı: 

Bir depo yaptırılacak 

alma komlııyonunca 4.11.040 pazartesi gü- M. M. VekS.leti Hava Sa, Al. Ko. dan : 
nU saat US,30 da kapalı zarfla ihale edile- 1 - Müteahhit nam ve hesabına bir a-
cektlr. Şartname (2) lira (10) kuruş mu- det depo yaptırılacaktır.. Keşif bedeli 
kabllinde komisyondan verilir. Tallplerln (6750) lira olup ilk teminat mikdan (507) 
muvakkat teminat olan (3'150) lirayı havi liradır. Açrk eksiltmesi 26/10/940 cumar -
teklif mektuplarını yevml mezkfu'da saat te11i gilnU saat 10,30 da hava aatm alma 
14,30 a kadar komisyona vermeleri ve ken- komisyonunda yapılacaktır. Ke,if evrakı 
dllerlnin de 2490 ıe.yılı ke.nunuıı 2 ve a. her ırUn öğleden ııonra 34 kuru, mukabl
maddP.lerlndeki vesaikle komisyoncu ol- tinde alınabilir. İsteklilerin muayyen gün 
madıklarına ve bu tıle a!Ak!ldar tllccarda.n ve saatte ilk teminat ve kanuni belgeleriy
olduklarına dair ticaret odası ve.sikaslyle 

1 

le birlikte komisyonda bulunmaları. (6765) 
muayyen gün ve saatte komisyona müra - 16785 

caatıarı. (6654) 16712 ----------·------

Kereste ah nacak 
Askeri Fazrikalar Umum MUdUrlUğU Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

100 metre mJkAbı 2,ro::s,00 x 0,25 X o,02:s M. ebadında çam tahtası 
400 metre mikAbı 2,150 :5,00 x 0,22 X 0,025 M. ebadında çam tahta.qı 
200 metre mikAbı 2,:SO ::S,00 x 0,20 X 0,025 M. ebadında çam tahtası 
2:SO metre mik!bı 2,!i0:15,00X0,18X0,025 M. ebadında çam tahtası 
150 metre mlkttbı 2,50 :5,00 x 0,16 X 0,025 M. ebadında çam tahtası 
200 metre mlkAbı 2,C50 :5,00 x 0,15 X 0,025 M. ebadında çam tahtası 
100 metre mikAbı 2,50 :15,00 X 0,14 X 0,025 M. ebadında çam tahta~ıı 

Beherine tal\ml.n edilen fiyatı (615) lira 
olan 15 adet boyalı ranza yaptırılacaktır. 
Pazarlığı 17. 10. 940 perşembe gllnll aaat 
10 dadır. Katı teminatı (146,25) liradır. 

Şartnamesi M. M. V. satın alma komlrıyo
nunda görUIUr. 1ııteklllerln kanunun em
rettiği belgelerle ihale saatinde komisyo -
na gelmeleri. (6813) 16800 

Telefon ahnacaJk 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. dan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 7000 lira 

olan 300 adet manyatolu telefon açık ek
slltm<ıye konm11§t11r. Eksiltmesi: tl.11.940 
ıalı günll saat 11 dedir. İlk teminatı: 525 
lira olup ııartnamesi komisyonda görUlUr. 
Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. Sa.. 
Al. Ko. da bulunmalan. ( 6723) 16818 

OKULLAR 

Talebe alınacak 

Ankara' da yeni açılacak Ziraat 
alet ve maki·naları ihtisas mekte

bine girme !artları 

cağı ilan ounur. 4174 

HARTA G. DlREKTÖRLÜGÜ 

Bez alınacak 
Harta Genel Direktörlüğünden ı 

1 - Harta genel dlrektörlilğii ihtiya.<:ı 
için 8550 (sekiz bin be:ı yüz elli) lira kıy
metinde ince bez pazarlık suretiyle satın 
alınacaktır. 

.2 - Bezin eni yilz beş santimden atağı 
olmıyacaktır. Nümunesi komisyonda görü
lebilir. 

3 - Beher metrC$inln muhammen fiyatı 
kırk kuru:ı olup muvakkat teminatı 642 li
radır. 

4 - Pazarlıııı 26İl0/940 Ctlmartesi gi1 -
nü ıaat 10 da Cebeci'de genel direktörlilk 
satın alma koınisyonunda yapılacaktır. 

Vermiye talip olanlar muayyen gün ve sa
atte komisyona teminatlariyle müracaat 
etmelidirler. (6691) 16689 

2,50 :6,00 X 0,12 X 0,025 M. ebadında çam tahtası 
Mektebe ııirmek için türk olmak ve or

Tamamen çam vermek mUmkUn olmadığı takdirde yarısı çıralı ge.m ve yarısı ta ziraat mektebinden mezun olmak ıart-

100 metre mikttbı 

Ankara birinci sulh hukuk bilimliğindnı 

Kırşehir uzun çarşrda terzi Lütfi Katı 
yanında Mehmet Katıya: 

Maliye vekaleti müşavir avukatlarından 
Güzide Alpar tarafından aleyhinize açılan 
779 kuru:; alacak davasından dolayı ika -
metgahınızın meçhuliyetine mebni ilanen 
dave~iyle ve gıyap karan tebliği suretiyle 
ıııyabmızda yapılan duruşma sonunda: müd 
deabih 779 kuruşun mahkeme masrafı ve 
dava tarihinden itibaren % 5 faiz ve yüzde 
10 avukatlık ücretiyle birlikte tahsiliyle 
davacıya verilmesine 9/10/94/J tarihin;le 
karar verilmiı.ı olduğu ila.tlen tebliğ olunur, 

beyaz köknar olabilir. tır. Mektebin tahıoil müddeti iki senedir. 
Tahmin edilen bedeli (63.750) lira olan mll<dar ve ebatları yukarıda yazılı sekiz Mektebe bu sene seçim ile 30 talebe a-

kalcm ve ceman lroO metre mlkAbı kereste askerl fabrikalar umum mUdUrlUğU lınacaktır. 

merkez ııatın alma komisyonunca 4.11.940 pazartesi gUnU saat 115 te kapalı ıı:ıırfla Yukarıki &artları haiz olanların en geç 
ihale edilecektir. Şartname (a) lira (19) kuruş mukab1llnde komisyondan verillr 31/10/940 tarihine kadar hüviyet cüz<lam, 
Taliplerin muvakkat teminat olan (4437) Ura (50) kuruııu havi teklif mektuplarını mektep ıehadetnamesi veya vesikası, 111 -

meır.:kftr gUnde saat 14 e kadar koflieyona vcrmel~ ve kendilerinin de 2490 numa.- hat raporu, iyi hal kağıdı ve 5 adet vesl
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki. vesaikle komisyoncu olme.dtklarına ve bu işle lı:a fotograflannı istidalanna baihyarak 
ala.kadar tllccardo.n olduklarına dair ticaret odB.81 vesikMiyle mezkfu' gUn ve saat- Ziraat Vekaletine ıöndemıeleri ilıln olu-

te komJsyona mUracaatları. (6609). 16G61 Dur. (658Sl 1~660 



18. 10- 1940 

Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
4 - fartnuneal h• sin İatanlnal, Aa • 

kara Lv. A. Adana ve Kayseri SL Al. Ko. 

u ~ u s 
Kuru ot alınacak Odun alnwcak 

bınlt SL Al. Ko. d&D: Bola11r S.. At. Ko. dan : 
Ko. na gönderilen hariç askerf 

KITAAT lLANLARI 
hm 

göriilebllir. (6655} 1151564 

Arpa alınacak 
Kara SL Al. Ko. dan : 

1 - Birlikler ihtiyacı için qa.tıda clDI, 
mtkdar Ti fiyatı yuılı lnuıı ot kapalı 
•arf ekalltmesl ne ıatın alınacaktı. 

1 - O&terllecek yerlere teslim tartı ile 
1200 tem. 1200 ton, 1800 ton ki cenwı S400 
ton odllll n 4 tabltlı alınmak tlsere 200 
ton manpl lıömilrii puarlrklı satın ılma
ca.ktır. 

Bulgur alınacak 
Diyarbakır As. Sa. Al. Ko.: 
1 - Dlyarbnkırde. kor Sa. Al. Ko. ca &· 

lınncak olan 144000 kilo bulgur 18. 10. 940 
cuma gUnU saat 11 de ke.pe.lı zartla ekııııt
tncye konmll§tur. 

2 - Muhammen tutarı 17280 Ura olup 
muvakkat teminatı 1296 liradır. 

3 - Şartnameııl her gUn Ko. de. g!!rUltlr. 
4 - Teklif mektuplarının ekıılltme saa

tınd:ı.n nihayet bir saat eveline kadar ka-
bul edlllr. (631'i6 16360 

Arpa alınacak 
l4anıaa Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Birliklerin arpaııı kapalı zarfla ek -
•!itmeye konmuıtur. İhalesi 26.10.940 cu
tnarteııı ııaat 11 dedir. Muhammen bedeli 
'Ve 1lk teminatı ile ııa.rtnamesl her gUn 
:Manısa Sa. Al. Ko. da g!!rUIUr ve tık te • 
Jnlne.tı lle mahalllnde öğrenilir. Ekslltrne
)'e &irmek lstlyenlerln belli gUn ve ısaatın
den bir ıaat evellne kada.r teklif mektup
larını ve veslkalariyle Ko. na müracaatla-
rı. (6'66) 1641'ii 

Arpa -1macak 
M:anıaa Sa. Al ... de.n: 

1 - Birliklerin ıiffıası kapalı zarfla mU
llak11aya konmuıtur. İhalesi 26. ıo. 940 cu
ı:narteeı gllnU ısaat 11 dııdlr. Muhammen 
bedeU ve 11k teminatı lle ıe.rtnamesl her 
sUıı lllanlsa As. Sa. Al. Ko. da g6l'Ulür ve 
ilk teminatı ile mahallinde g8rUleblllr. 
Ekııııtnıeye girmek lıtıyenlerln belll gUn 
Ye ll&&tlnden bir saat evellne kadar teklif 
lllektupları ve temlne.Ua.rlyle birlikte ko
tnlııyona müracaatları. (6467) 16'56 

Arpa alınacak 
Manıaa Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Blrllklerln arpası kapalı zarfla mU
lıa.kaaaya konmuttur. İhalesi 26.10.9(0 CU· 

llı.art111 gUnli 1aat 11 dedir. Muhammen 
bedell ve ilk teminatı ile ıartnamesl her 
gün Manisa SL Al. Ko. de. g6rUlür VI tık 
t"ınlnatı ile mahalll..ıde eksiltmeye gir -
llıek lııtıyenlerin belli gUn ve ııaatten bir 
saat evellne kada.r teklif mektupla.riyle 
Ro. na müracaatları. (6471) 164159 

Arpa alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Birliklerin arpa ihtiyacı kapalı 

•artla mUnaka.ııaya konmuıtur. 
1ııateıı 26. ıo. 940 cumarte1ı gUnU ıaat 

115 tedlr. Muhammen bedeli ve ilk temina
tı '898 lira ı:ıartnameıl her gUn Manlııa Sa. 
Al. Ko. da görUlUr. Ekıılltmeye girmek is
tiyenıertn be111 gUn ve ııaatlnden bir saat 
evellne kadar teklif mektupla.riyle komls
~ona mürncaaUan. (6t72) 16460 

Arpa alınacak 
Manııa Sa. Al. Ko. dan: 
Birliklerin arpan kapalı urfla ek.lllt

ırıeye konm111tur. İhalesi 26.10.940 cumar
tesı gtlDU ıaat 16 tcdlr. Muhammen bede
li 'Ve tık teminatı ne ı:ıartnameal her gUn 
llanıaa As. Sa. Al. Ko. da görUlUr ve llk 
temıaatı ile mahalli ~arenlllr. Ekliutmeye 
girmek lıttyenlerln belll g\1ll ve ııaatlndea 
bir eaa.t evellne kadar teklif mektuplarını 
koıniııyona vermeleri. (6t73) 16t61 

( 

Arpa alınacak 
Manin SL Al. Ko. dan: 

1 - Blrllklertn arpaııı kapalı zarfla ek
alltmeye konmuıtur. İhalesi 26. ıo. 940 
cumarteıl günU saat 15 tedlr. Muhammen 
bedeli ve ilk teminatı 626' liradır. eart. 
-.mm her gUn Manisa Sa. Al. Ko. da 
a&'Ulür ve ilk teminatı ile mahallinde 61'
rentllr. 

Ekalltmeyı girmek lııtiyenlerfn belll 
gUn n aaatınden bir saat evetine kadar 
tekli! mektuplarlyle komlııyona müracaat-
tan. (6'76) 16'8' 

Arpa alınacak 
Manisa 8a. A.l. Ko. dan: 

1 - Birliklerin arpa.aı kapalı zarfla mtı
ıaakaaaya konmuıtur. İhalesi 26.10 fi ıo cu· 
marteııi gUnU eaa.t 11 dedir. Muhammen 
bedell ve ilk teminatı lle ı:ıartnamee her 
gün Manlea SL Al. Ko. g6rUlür ve ilk te· 
mlnatı lle mahallinde öfl'entllr. 

Ekllltmeye ,.ırmek istlyenlerln belll 
gün ve ıaatınden bir eaa.t evellne kadar 
teklif mektuplarını komisyona v~rmelerl. 

(8477) 16'6!5 

Bulgur alınacak 
Nltde Sa. .Al. Ko. dan: 

1 - Çuvallı olarak bir klloıuna tahmin 
edilen fiyat 1eklı kuruı olan 600 ton ar • 
pa pazarlıkla alınacaktır. 

İlk teminatı 3150 lira olup paıarlıtı 
21/10/940 pazartesi gilnU nat 11 dedir. 

Pazarlıia rireceklerin ilk teminatları ile 
birlikte Ko. na mUracutları. (61159) 161168 

Kuru ot alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Birliklerin ihtiyacı olan 9&4000 kl • 

lo K. otu kapa.lı zarfla münakasaya kon· 
muıtur. İhalesi 3ı/10/940 ..Unli aaat 10 da
dır. Muhammen bedeli 54120 ve ilk temi -
natı 4059 liradır. Şartnamesi her gün Ma
niu Sa. Al. Ko. da ıörUlilr. Eksiltmeye 
girmek iatiyenlerin teklif mektupları ve 
teminat mektupları ile komlıyona müra • 
caatları. (6660) 16669 

Kunı ot alınacak 
Mani11 Sa. Al. Ko. Rı. den : 
1 - Blrliiin ihtiyacı olan 828000 kilo 

K. otu kapalı zarflı milnakuaya konmuı
tur. İhalesi 31/10/940 ..Unli ıaat ıo dadır. 
Muhammen bedeli 45540 ve ilk teminatı 
3415 lira 50' kuruştur. Şartnamesi her glln 
Manisa. Sa. Al. Ko. da görlilebllir. Eksilt
meye ıirmek iıtiyenlerin belli glin ve sa
atinden bir saat eveline kadar teklif mek
tuplan ve kanuni vesikaları ile komisyo • 
na mUracaatları. (6664) 16673 

Kuru ot alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. Rı. den : 
1 - Birlilln ihtiyacı olan 2016000 kilo 

K. ot kapılı ıarfla mUnakaaaya konmuı • 
tur. 

İhalesi 31/10/940 gilnil saat ıo dadır. 
Muhammen bedeli ı 10880 ve ilk teminatı 
83ıll lira.dır. Şe.rtname1i her ıün Manlu 
Sa. Al. Ko. da göriillir. Eksiltmeye cir • 
mek iıtiyenlerln belli gün ve saatinden bir 
saat eveline kadaT teklif mektupları ve ka
nuni nsikalırı ile komisyona müracaat • 
lan. (66115) 16674 

Kuru ot alınacak 
Manita Sa. Al. Ko. Rı. den : 
1 - Birliiin ihtiyacı olan 984000 kilo 

kuru otu kapalı zarfla münakasaya kon • 
muıtur. İhalesi 3ı/10/940 günü aaat 15 
dedir, Muhammen bedeli 54ı20 lira. ve ilk 
teminatı 4059 liradır. Şartnamesi her gün 
Manisa Sa. Al. Ko. da görülür. Eksiltme 
ye girmek istiyenlerin belli gün ve aaa -
tinden evellne kadar teklif mektupları ve 
kanunt vesikaları ile komisyona müraca-
atları. (6666) 16675 

Kuru ot alınacak 
Manisa Aı. Sa. Al. Ko. Rs. den 
Birliklerin ihtiyacı olan 1140000 kilo 

K. otu kapalı urfla münakasaya konmuı· 
tur. lhalHİ 11/10/940 PnÜ A&t ıs dedir. 
Muhammen bedeli 62700 Ti ilk teminatı 
4702 lira 50 kuruıtu-r. 

Şartnamesi her ıün Manisa Sa. Al. Ko. 
da görülebilir. Eksiltmeye girmek istiyen
lerin belli gün ve saatinden evel teklif 
me~nliiiiiiil~nUeum~ 
yona m9racutlan. (He7) 11171 

Kuru ot alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. Rs. den : 
Birliiin ihtiyacı olan 108000 kilo K. o

tu kapalı zarfla miin.akaaaya konmuıtur. 
İhalesi 31/10/940 dnll uat 15 dedir. 

Muhammen bedeli 59400 lira n ilk temi
natı 4455 liradır. Şartnamesi her gün Ma
nisa Sa. Al. Ko. da sörltlllr. Ekailtmeye 
girmek is li) enlerin belli sGn 'il aaatinden 
bir aut evetine kadar teklif mektuplan Tt 
kanuni vHilıaluı il• komiıyona mllraca -
atlan. (6661} 16677 

Kunı ot alınacak 
Manlaa Sa. Al. Ko. Rı. den : 
1 - Blrliiin lhtiyacı olan 984000 kilo K. 

otu kapalı .zarfla ml1naka11y& konmuıtur. 
İhalesi 31/10/940 günll ıaat 15 dedir. Mu • 
bam.men bedeli 54120 ve ilk teminatı 4059 
liradır. Şartnamesi her gün Mui1a Sa. Al. 
Ko. da ıörlillir. Ekıiltmeye rirmek l1tlyen° 
lerin belli gün ve saatinden bir aaat eveti
ne kadar teklif mektuplarmı Te kanun! vo
ıikaları ile komlıyoııa mtıracaatlan. (1569) 

16671 

Kuru ot alınacak 
Edime Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 2000000 kilo kıvu ot bpalı url 11• 

aulii ile ıatm alınacaktır. İhalesi 1.8/ı0/940 
pazartesi gilnll ıaat 11 de yapılacıaktıf'. 

2 - Muhammen bedeli 110000 Ura olup 
ilk teminatı 8250 liradır. 

Clıı.11: bulgur, kilosu: 225000, K. bede
ıt: 11750, ilk teminatı: 2~21, lhale atınU: 
2'.10.940 pertembe eaat 16 

1 - btııeldller ıartnameyi komll)'on bl· 
B&llllda okuyabilirler ve paruıs olarak a
l&blllrler. 

3 - Evıaf ve ıeraltini rfinnek lıtlyenler 
her giln lı ..-tlarmda ve lıteklllerln de 
belli rlln ve aaatten en u bir aaat eni te
minat n teklif mektuplarım komisyona 

2 - Tallp1'rin ihale uatlnden bir ıaat 
evel tekllt mektuplarını ve ilk temtnatıa
rtyie Ko. na müracaatları. hariç. 

(6153') 161535 

Un alınacak 
Çanakble Umurbe7 Aa. Sa. Al. Ko.: 
1 - 500.000 kilo fabrika unu mukavele 

Ue satın alınacaktır. 

vermiı olmaları. (11713) 115705 

Sade.,aiı almecalc 
Adana Sa. Al. Ko. dan ı 

1 - Adana ramisoıuımm ıenelik ibti • 
pacı için 24.000 kilo sade 7af kapalı sarf. 
la eksiltmeye lwnmuıtm. 

Muhammen bedeli 34200 Ura n muvak· 
k.lt teminatı 2565 llndır. 

2 - Talip çıkmadıflndan puarlıta 

konmuı ve Uk puarlıtı 18. 10. 9@ TL 1&

at 16 da Sa. Al. Ko. yapılacaktır. 
8 - Her rarıılzon ayn ayrı mUteahhlt· 

lere ihale edllecett gibi teminatları da 
ayrı ayn alınabilecektir. 

' - İlteklllerin belli sün ve ıaattnde 
Ko. da hazır bulunmaları. (15755) 

Cinai Mikdan Fiyatı 

Ton 
Kuru ot 1900 ll 
Kuru ot 7150 ll 
Kunı ot 600 ll 
Kuru ot ı•OO ll 

18732 

Odun alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Birlik ihtiyacı kapalı zarf ebilt-

mesl ile 300 ton odun satın alınacaktır. 
2 - Talip çıkmadıiından bir ay müd • 

detle pazarlığa konmuş ve ilk pazarlığı 
ı8/10/940 cünü S&8ıt ıs de Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

3 - Odunun beher kilosu için • tahmin 
edilen fiyat 1 kuruş 50 aa.ntim. 

4 - İsteklilerin belli gUn ve 11Utinde 
Sa. Al. Ko. na müracutları. (6738) 16760 

Saman alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Birlikler ihtiyacı için ataiıdı cins 

ve mikde.rı fiyatı tutarı yazılı saman ka • 
pah zarf eksiltmesi ile ı;atın alınacaktır. 

2 - Talip çıkmadığından bir ay müddet
le pazarlığa konmuı ve ilk puarlığı ı8;ıo 
ı940 günli saat 15 de Sa. Al. Ko. da yapı. 
lacaktır. 

3 - Her ıarnizon ayrı ayrı mtlteahhi • 
de ihale edilebileceği gibi temin.atları da 
ayrı ayrı alınscaıktır. 

4 - İateklller belli ııün ve saatte Sa. Al. 
Ko. na milraca.atları. (6751) 16773 

Cinsi 
Saman 
Saman 
Saman 
S.man 

Fiyatı Mikdarr Tutarı Teminat 
Kr Ton Lira Lira 
5 2310 69300 5ı98 

5 825 27450 18515 
5 660 19800 1485 
5 1023 30690 2302 

Puarlıklırı 17 /10/940 perıembe rtınil 

odunun aaatı 13 de lctimlirlin Matı 14 de 
Bolayır SL Al Ko. da yapılacaktır. (15808) 

16796 

Yulaf almacak 
Nitdı .Aı. Sa. .Al. Ko. Rı. den: 

Ciml: yulaf, kilosu 609000, M.Bedell 
'58715, ilk teminatı 3•215 lira 63 kurut, iha
le g~U 25. 10 9•0 Hat J 6 

1 - İate1diler ıartnameyi Ko. da pıra-
11z olarak alabilirler. 

2 - Taliplerin !belli gün ve saatinde Ko. 
da teminatları ile beraber bulunmaları." 

(6810) 15797 

Un almacak 
Van Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - Garnizon birliklerinin ihtiyacı olan 
ikinci maddede mlkdarları ile muhammen 
bedelleri ve teminatı muvakkatelerl göste
rilen unlar 12. 10. 940 tan itibaren kapalı 
zarf uaulU ile mUne.kaaaya konmuıtur. 

Taliplerin muayyen gUn ve saatlerden 
bir aaat evel teklif mektuplarını Van Sa. 
Al. Ko. na vermeleri. 

2 - '30000 kilo birinci nevi fabrika u
nu muhammen bedeli 70950 llra muvakks• 
teminatı 4797 lira 50 kuruıtur. MUnakua 
1.11.940 cuma gUnU aaat 10 da yapılacaktır. 
430000 kilo birinci nevi fabrika. unu mu
hammen bedeli 70950 llra muvakkat te
minat 4797 lira 50 kuruıtur. MU'naka.ııe. 
1.11.940 cuma gUnU ısaat 10 da yapılacaktır. 
350000 kilo birinci nevi fabrika unu mu
hammen bedeli 66000 llra muvakkat Vml
natı 4575 lira mUnakasu, 1 11.94J cuma 
gtinU saat 11 de yapılacaktır. 

600000 kilo birhıcl nevi fabrika unu 
muhammen bedell 90000 lira muvakkat te
minatı 57l\O lira münakasa .:..11.940 cuma 
ae.at 16 da yapılacaktır. 

S - Taliplerin mezkQr rUn ve saatler· 
de Ko. na mllracaatıarı. (6'311) 16798 

Pirinç alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 60 ton pirince kati teminat 3420 li· 

ra 12tl ton bulgur katt teminatı 3420 lira 
400 ton un kati teminatı 9300 lira olup 
19/ 10/9'40 cumartesi rilnll. 

Nakliyat yaptınlacak 2 _ ıooo ton buiday teminatı 11750 li-

Gelibolu Sa. Al. Ko. dan : ra 70 ton nohut kati teminatı 1470 lira 150 
1 - Gelibolu ve civarı ıenellk nakliyatı ton kuru fasulya kati teminatı S625 lira 25 

ihale edilecektir. ton makama kati teminatı 150 lira 50 ton 
2 - Tahmin edilen bedel ısooo liradır. sade yağı kati teminatı 10000 lira olup 
3 - Ekıiltme 6/ 11/ 940 saat ı6 da Geli- 2ı/10/940 pazartesi l'ilnil Çanakkale Sa. 

bolu As. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır, Şart- Al. Ko. da pazarlıkları yapılacaktır. Talip. 
namesi bu mahalde parasız alına.bilir. lerin belli ..Un ve aaıtte Ko. na mliracaıt-

4 - Eksiltme kapalı za.rf usulü iledir. la.rı. (6801) 16818 
5 - Muvakkat teminatı 1125 liradır. Un alınacak 
6 - Teklif mektupları 6/11/940 aaıt ıs Bitili Sa. Al. Ko. dan: 

de Gelibolu Aı. Sa. Al. Ko. na verilmiı ı - Garnizon birliklerinin senelik lh-
olacaktır. tıyacı 16. 10. 9'0 ç&r1amba sünU kapalı 

7 - Taliplerin ihale saatinden evıl te· •artla ekılltmeye konulan •50 ton un lll· 
minat paralan olan 11251lra Te ihale ka • mn nokııan yapılmasından ötUrU ekıııtmeel 
nunu mucibince vesaik ve mektuplarmı uzatılarak 28. 10. 940 pazarteııt ıaat 11 de 
vermeleri, (6794) 16791 BIUlıte Tq mahalle1tnde lntlad&ld 8a. Al. 

Ko. da yapılmak Uzere kapalı zarfla ek-

->=-~~--5~" !jır eti al ma,c_ak""':-:~:"":.....::f ·li .... l::ıtmr.:;ey;;.e'likiioliiniimliuiitiiituri-.~iiii'"' 
Citaloa ili. AJ.lCo. Hiif'"I. ..,., UN-· 
ı - Blrlltrler llatlpcı l9la lmpalı arf- T&Jmat teminatı ITO ıtradır. 

la milnakasaya konulan 786 ton 11ğır etine ı - (lartnameelnt görmek lltlyınler her 
talip ı;rkmamııtır. sün il ıaatlerlnde müracaat edebilirler. 
Mevzuatı dahilinde 23/ı0/940 çarp.mbı ' - Teklif mektuplan ihale aaatlnden 

..Unü 11at 15 de Sa. Al. Ko. da 786 ton il· bit saat evel Ko. na verllmlı olacaktır. 
fır eti pazarlıkla. satm alınacaktır. Talip- (8809) 18817 
terin meık<tr ıün ve aaatte Ko. da bulWl· Kunı ot alınacak 
maları. (6793) 16792 Van BL Al. Ko. dan: 

3 Mvi sebze alınacak 1 - 800000 kilo K. ot kapalı zarfla ek. 
ılltmeatne talip c:ıkmadıltndaa paaarhlda 

İzmit Sa. Al. Ko. dan : 1&tuı alınman 23. 10. NO çaqamba sGnU 
1 - Birlikler ihtiyacı için atatıda cini Sa. AL Ko. da :yapılacaktır. 

•• mikdar Te muhammen fiyat n tutan t - Jıtulıammen bedeli 20000 Ura olup 
llk teminatı 7&Slb olan aılrk taııe ..... llk teminatı 1500 liradır. 
l•r açık ebiltme ile 1atıa alınacaktır. 1 - ıcvaaı ·ve prtnamesl birliklerde 

1 - İlk as• eksiltme pasarbiı IS/U/940 ftl'dır. 
sin aaat ıs de SL Al. Ko. da yapılacaktrr. ' - Talip olan tayla olunan sGn n ..,. 

a - isteklilerin belli ah ve 1&&tte la. attı Ko. n plmeln1. (&SOi) l&all 
AI. Ko. na mUracaatlan. (6805) 1679S y ..ıı __ ...!_...J_ alınac·•'-

Mikdan Fiyatı Tutarı Teenlnat t ~· ~ ----4!UI: 
Cinai Kilo Kr Sa Lira Lira stanbul LT. A. iL Al Ko. Rs, den: 
Lahana 489«1 7 50 367 • 1 - 70 ton yeıil mercimek almacalıtrr. 
Praaa 6120 7 50 549 35 PuarlıJda ekılltmesl 21/10/940 pazartesi 
lepanak 7344 15 oo 1101 13 lilnil nat 15.SO da Tophanede tat. LT. A. 

- - Sa. Al, Ko, da yapılacaktır. Tahmin bede-
18360 2017 146 11 17500 lira lllr teminatı u1ı lira 50 n.. 

3 nevi aebze alınacak raıttur. Nflmunesl Jıomlıyonda rörtılör. 
teteklilerln betıl ıtlnd• lıamuıt naibi~ 

bmit Sa. Al. Ko. dan : ile Ko. da bulunmaları. (8'191) 18809 
1 - Birlikler ihtiyacı isin a11tıda cim Sade J&&. almacalc 

ve m11hammma fiyat tutarı teminatı yaslı ı. •• 
k k l k b 

~-ı t&nbul Lv. A. Sa. .Al. Ko. RI. den: 
olan flç alem 11 ı taııe ıe H .._... 1 ı _ A.akert lhtıyao lçfn 21.10.9@ l&&t 
zarfla ebiltmeye konulmuım. 15 te puarlıkla '° ton aadeyatı atın alı-

2 - İlk kapalı sarf ekailtmni 1/11/940 _.... nacaktır. 
ct1nl1 aut 15 de Sa. Al. Ko. c!a ppıla~ • 1 - Jıtubammen bedeli 80000 Ura olup 
tır. tik ve kaU teminatı ltiOO liradır. Bu yat 

a - tıteklller ,...., ve ıartnameelnl bet Ylrmlıer tOll olmak U.erı ayn &)'n iki ta
rlln Ankara Eniıelıir tıtaııabul n bmit- llbe de lhale oluııablllr. eartnameat her 
te SL Al. Ko. da sörlilebllir. atın Ko. da sörtlleblllr. İltlklllerlll belll 

4 - Talip olanlar teklif mektuplanaı atın ·ve uattl kati temtnaUariylı birlikte 
eöail ıeçen günde ihale ıaatinden bir .. at l'uıdıklıda Ko. Sa. .Al. Ko. da bulunmaları. 
enl Sa. Al. Ko. vermeleri. (6806) 16794 (6800) 16812 

Mlkdarı Fiyatı Tutarı Teminat 
Cinli Kilo Kr Sa Lira Lira Dilime alınacak 
Lllıana 10800 7 50 1481 112 İstanbul Lv. A.. iL .Al. Ko. Ra. den: 
PraA 24750 7 50 1156 140 1 - .Jıtlkdan, tabmln bedell ilk temlna-
18panak 29750 15 oo 4455 314 tı, Cinai, adet 1972000 lira 2485 ıtra lM 

- - Kr. 87 kUçlllc madeni dlltm• adet 1119MOO 
Tahmin edilen bedel 10.000 liradır. 
ı - Eksiltme 25. 10. 940 Ta. cuma ıil

nli nat 15 de Çanakkale Umurbey AL Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Şartnamni Ankara. tıtanbal L•. I· 
mirlikleri ile Adana Aa. Sa. AL Ko. ela 
her ..Un görlilebllir. 

74250 7796 586 lira 28390 Ura 1911 lnırUI 26 bllytlk made-

3 nevi Mb• almecak 111 
dUtme. 
Yukarıda yamlı Ud kalem dotmentn 

bmit Sa. AL Ko. dan : paa&rlıkla ek.IUtmeat 18.10.9@ cuma sb1t 
ı - Birlik Jhtl7&CI isin &f&ir4a cinli uat 18 da Tophanede lal Lv. A. Sa. .Al. 

mikdarı, fiyat tatarı yazılı olan iç blem Ko. da ppılacakbr. NUmunı1n1 Ko. da 
kıtlık taııe ıebıe kapalı sarfla mlln&b... s«SrUlUr. tmklllerla k&nunt veatkalartyle 

3 - İıte1diler bu iıe ait eksiltmt. prt· 
aamealni her giln it 11atinde komiıyonda 
ıörebilirler. 

4 - Ekıiltıne kapalı zarf uıuliyledir. 
5 - Muvakkı.t teminat 11.000 liradır. 
6 - Teklif mektupları 25. 10. 940 Ta. 

cuma saat ıs e kadar Sa. Al. Ko. Rı. mil· 
racaatları. (664ı) 16648 

Tevhit semeri alınacak 
Kayteri Sa Al. Ko. dan : 
1 - 2121 adet enaf ve nümuneaiııe ıö

n mu batlık tevhit semeri aatın alma • 
caktır. Muhammen bedeli 74415 lira.dJr. 
tik teminatı 5581 lira 12 kuruıtur. 

1 - lhaleal 25/10/ 940 cuma giintl ııaat 
17 de kapalı zarf uıuHi ili yapılacaktır. 

3 - hteklUMin belli rün ve saatte b
nual Tetalk " teklif mektuplarnu llıale 
AatiacleD ...a komi•loa& nroceklerdir. 

3 - Ekailtme1i 26/10/940 cumarteet stl
nll aut ıo da Adana Aı. la. Al. Ko. da 7&· 
pılacaktır. İıteklilerin kanuni nulk n 
teklif mektupları ile tayin edilen uatten 
en ıeç bir ıaat .... eı komisyona mllracaat-
lan. (6715) 18725 

Sıiıreti alınacak 
tzmlt BL At. Ko. dan: 

1 - Blrllkier thUyacı lc;ln 192000 kilo 
ııtır eU kapalı zarfla atın alınacaktır. 
ı - Tallp çıkmadıflndan bir a:v mUd· 

detle pazarlıta komn\11 •• ilk puarlıtı 
18.10.9'0 cuma ıUnU ıaat 15 te BL .Al. Ko. 
da yçılacaktır. 

a - Stlır eUnln beher kilon için talı· 
mln edilen fiyat ao kunll olup tutan 17800 
lira muvakkat teminatı UIO liradır. 

' - tatekllleriıı belli sUD ve ıaatte BL 
AL Kp. na ıetmıl.ıL .(87"1 J1'11l 

,. lııonmuttıır. Ko. na mUracaatıarı. <&TM> 1uıo 
ı - ilk kapalı zarf eblltm•l 8/11/940 Kunı ot alınacak 

linii 11at 15 de iL Al. Ko. da 78pıtac:n- Sına BL .Al. Ko. RL den: 
tır. 1 - Merzifon pmizonu hayvanatı için 

3 - tıt~lılller end " prtnam..ml kapalı sarfla balya blllnde Hacıbayram 
Ankara Eniıüir İltanbııl Ti bmlt la. iıtas1onunda tullm 11rtı ile 550 ton K. 
Al. Ko. da röreblllrler. ot alınac8tır. 

4 - Talip olanlar teklif melıtuplanm 2 - Muhammen bedeli 33000 muv&Jı:bt 
belli rfln ve aaatte Sa. Al. Ko. na nrm• teminat 2475 liradır. 
teri. (6807} 11795 S - İhale 7111/940 perıemb• ııllnB aa-

Mikdarı Fiyatı Tutarı Teminat at 11 dadır. SL Al. Ko. da 7&1>1lacaktır. 
Cimi Kilo Kr la Lira Lln 4 - Şartname İetanbul, Ankara L•. A. 
Lahana 14400 7 50 1080 11 n Sivu As. Sa. Al. Ko, da r6riiHlr, 
PraA 18000 7 50 1350 102 S - İltıklllerla belli li1A •e 1&&tte Jra-
lspanak 2ıeoo 15 00 U40 241 Plh sarflanm lllale 1&atlnden bir ••t net 

i4ôôO 1öi' --- ,... .... JUmdıP, <"") lllU 

-~-

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Silloflu Sa. Al. Ko.: 

Atalrda cins Te mlktarlan 7&Zılı 7 ita lem yiyecek. yakacak 
kapalı sarf uıullyle eksiltmeye konulmuıtur 

ve yem maddeleri 

Eb!ltme ıUnleri Te saatleri hlıalannda r~terilmiıtlr. 
Eksiltme Sliloilunda Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Cinai Mllıtan Fiyatı Tutarı Muvakkat Glin ve saat 

Ton Kr. Sa. Lr. teminat 
2475 

14175 
Peynir 
S. Eti 
Odun 

60 55 33000 22. ıo. 940 10 
22. 10. 940 ı 1 
22. 10. 940 15 
22. 10. 940 16 
24. ıo. 94-0 10 
24. 10. 940 11 
24. 10. 940 15 

525 36 189000 
5540 2 110800 83ıo 

44333 
9900 
18037 

Arpa 
Saman 
K. ot 
Yulaf 

6970 • 
3300 
3700 

400 
(6381) 

• 
4 Bı17& 
6,50 
8,50 

592450 
132000 
240500 
34000 2550 

16391 

Muhtelif sebze ahnacak 
Marmara UuUbahrl K. Satın Alma Komisyonundan: 

Cinai Kilosu Tahmini J'l. U. Tutan 
Lira 

Lahna 21'i000 
Kurut SL ~ 

6 

Pırua 37500 " 
Iapanak 37500 8 
Patateı '10000 6 50 
Kunı sotan 70000 ll 50 115700 
Semizotu 6000 15 
Salça 6000 • 25 / 

1 - Komutanlık kara erlerinin ihtiyacı olup yukarıda cins ve mlkdan ye.zıh T 
kalem sebze kapalı zart uıullyle el<elltmeye konulmuıtur. 

2 - Ekslltmeııl 28 blrlnclteşrln paze.rteııi gUnU ıaat lti te bmltte teraane kapı
aındakl komisyon blnu1nda yapılacaktır. 

8 - Bu tıe alt ıartna.me komisyondan bedelıılz olarak alınablllr. 
' - Eksiltmeye l§tlrAk edecek isteklilerin 2490 ıayılı kanunun tıtedlli tıca.ııet 

vesikalarını ve 1177 lira 50 kuruştan ibaret ilk temlnatl&rlyle birlikte tanzim o
deceklerl teklif mektuplarını muayyen gün ve ısaatten bir ıaat evellne kada.r ko-

mlııyon b&11<anhtına mUracaatları. (9698/6692) 16600 

&===============================================:" 
Satıhk kok kömürü sobaları 

Türk Ticaret Bankaaı A. Ş. Ankara Şube.inden : 
Muhtelif bUyUk1Ukte parti halinde kok kCSmUrU sobaları peıin pa

ra veya teminat mukabilinde takıitle satılmaktadır. Alınacak soba -
lar aagarl 25 adetten dtın olamaz. Taliplerin Şube MUdilrlUğUne mil· 
racaat etmeleri. 417~ 

~=======================================~ 

14 Birinciteşrinden 20 Birinciteşrine kadar 
muhtelif hatlara kalkacak vapurların isimleri, 
kalkış gün ve saatleri ve kalkacaklar1 r1htımlar 

Devlet Denizyollırı lıletme Umum Müdürlüğünden : 
Kara.dentz hattına - Balı 12 de (İımılrl, pel'fembe 12 de (Ankara). Galata rıhtı-

mından. 
Bartın hattına Balı 11 de (Anafarta), cumartesi 18 de (Antalya). Slrkeot 

nhtımından. 

İzmit hattına 
Mudanya hattına 

Salı ve pe!'lembe 9,30 da CUtur>. Tophane nhtımından. 
Puarteal 11, ıalı 9.50, çarıamba, perfembe ve cuma 16 da 
(Karaku), aynca cumartesi H te (BUi). Galata nhtım1n-
dan. 

Bandırma hattına PP&rtell, ça.rıamba ve cuma 8,15 te (Sus).Ga.lata nhtımın 
dan. Ayrıca ç&rf&mbe. 20 de ve cumartesi 20 de (Konya). 
Tophane nhtımından. 

Karabiga hattına 
~ilı: llAt&aaa 

Sah ve cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtımından. 
car.un• ıs te CBaadet>. cıumartMt 16 te <Vlsen>. Sirkeci 
rıhtımından. 

İzmir lllve p01t&11 Salı 13 te CKade,), perıembe 13 te (Tırhan). Galata nhtı· 
mından. 

Merıin .. İskenderun yolu ıilep postası 
(Sakarya) vapuru H blrinclteıırtn 94-0 pa.zarteııi günU saat 18 de Sirkeciden Jf. 

lep poıtuı olarak Mersin • İakenderunyoluna kalkacaktır. Gldiı ve dönüııte yUkü 
olan lıkelelere u,tnyacaktır. 

NOT: Vapur Hferleri hakkında her türltl malGmat &1atıda telefon numaralan 
yuılı acenteleremlzdea 6trentleblllr. 
Galata bq acentelllt - Galata nhtınıı, Umanlar umum mUdürlutU blnuı altında. 

42382 
Galata tube acentllltt- Galata rıhtımı, mmtaka liman rellllli binuı albnda.'6183 
Sirkeci tube acentelltt- Sirkeci, yolcu l&lonL 22740 

(9817) 18783 

Et ahnacak 
Tunceli Vtll)tıU Kalan Kazuında Jandarma Satın Alma Komlayonu B&1kan- • 

lıtından: 
Mlkdan Tümln bedeli % T,5 teminatı İhale tarihi atın ıü.t ciıısl 

60000 1llOOO 11215 
60000 1aıoo 990 
60000 12800 H& 

(Ekatltmeye strebllmek tela taılplerlll 
ralık teminatı yatırmaları l&zımdır.) 

il. 10. 9'0 pertembe 11 K. eti 
il. ıt. 9'0 pertembe 11 keçi eti 
aı. ıo. 9'0 perfembe 11 s. ett 

her Uo ete fiyat verme1erl ve (1020) 11-

1 - Tuaeell Tlll)retı Kalan kuaııuıda (llameki) bulunan 1eyyar jandarma bir· 
llklerlnln bir Mlltllk ihtiyacı için kapalı sarf uııuıu ile ekllltmeye konulan Uç ka • 
lem lD8aD yt7ece1ta• alt malOmat yukarıya yuılm11tır. 

2 - Talunln bedelleri ile yUzde 7,& muvakkat teminat mlkdarlan bisalanııda 

ptertlmlıUr. • 
ı - Bunlara alt larbıameler Mamekld• atın alına komlııyonunda her saman be-

dellll• alınabutr. 
' - Kapalıaarf u.tuU1 Ilı yapılacak olan bu ıtulltmıler il. 10. 9•0 pertembe gUnU 

hl•al&rında :vuııı uatlerd• Mamekide •tuı alma komisyonunda icra edtıecektlr. 
ıı - Her kaleme alt tekli! mektuplarının hll&lanndaki aaaUerden bir aat evell

ne kadar makbuz muk&btllnde komtayon bqkaıılıfına teısllm edllmlı olmaaı llzıın-

dır. 
8 - Bu uatıırden IODl'a plecek teklif mektuplan ile poatada vaki olac&lı: tehir-

ler kabul edllmeL 
T - tıtıklllertn kallUDen tayla edilen muvakkat teminat vulkalanm sene ka

ıaun tarttatı dalreılnde •art& koymaları llzımdır. 
8 - llteklllerlll kanulll ıeralt 'H veaatkten bqka l:lbıl ticaret oduıada mwıad-

dak ve .tototratıı mUteahhlUI~ velik.an vermeleri ıarttır. (UlT) 1&80' 

Çam odunu alınacak 
ıcnurum Lv. A. Sa. A.l. Ko. RL den: 

1 - 1000 toıa oam odunu pazarlıkla .... 
tın alınacakbr. PazU'lıfı 21.10.940 puar· 
tut sGnU ua.l 10 da JDrzurum BL Al. Ko. 
da yapılacaktır. 
ı - Toplu tutan 2800 lira kaU teminatı 

1800 liradır. 
1 - Odunun tv1at ve prtları llnUJ'UJD 

Sa. AL Ko. da mevcuttur. 
' - İlteklllertn muayyen gQadı komi• 

yonda bulumnalan. (8Tll) leaol 

Kunı fuulya almacak ~ 
Zdlrııe SL Al. Ko. RI. den: 
ı - 100 ton K. tuulye ıoptua n JIUU'

lıkla allll&Calrbr. Datltmeal 28.10. 9'0 
QU'f&Dlba aut 1' te lldlrneulm mU,lriyet 
dalrulndı 8L Al. Ko. da yapılacakbr. 

Talunln edilen tutan llSOOO " tlnılnatı 
1750 liradır. JCvl&f ve prtnameli her atın 
Ko. da s&1llebtllr. 

ı.teklUll'lll .OaU seçen silll .,.. uatte 
Ko. 11& seJmelerL (1711) 1llOT 

Odun alınacak 
Edime la. AL Ko. dan : 
1 - Edime aanayi kıılaaındaılıd SL Al. 

Ko. nu 5320 ton odun kapalı ıarf u1Ulü ·i 
le utm ahnacaktn. İbale1i 5/11/940 w
martlll lilıtll uat 10 dadır. 

2 - Muhammen bedeli 95760 lira olup 
ilk teminatı 6031 liradır. 

S - Kvuf ve ıeraitini cörmek iıtiyen • 
ler her IÜD iı saatlerinde ve iıteklileria 
de belli rüıı ve aaatten bir saat evel tı • 
minat ve teklif mektuplarını Ko. na ver • 
miı veya Poıta ~le cöndermiı olmalan. 

(680') 16816 

Un alınacak 
Balıkesir Sa. Al. Ko. d&D: 

1 - 400 ton un 28. 10. 9'0 l&lı cUntı aa
at ıs te Balıllutr Sa. AL Ko. da pazarlıkla 
Atılı alınacaktır. Muhammen bedeli beher 
klloaunun 16 llr. 50 1&Dtlm olup kati temi
natı 9900 liradır. Taliplerin o sUD ve A&t.-
tt Ko. aa plınelerl. (8802~ 11181' 



S-

Kirahk apartman ve arsalar 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Senelik 
muhammen 

kirası Muvakkat 
Lira teminatı Mah•llesi 

Kızılbey 

Sokağı Cins ve müştemilatı 
Gökçe oğlu İkinci vakıf apartman

da (8) oda 1 banyo 1 
mutbahı havi 4/6 nu-

2040 153 

maralı daire 

252 19 

252 19 

Ulus matbaası 
arkasında 

Soğuk
kuyu Arsa 

" " ,, " " " 
Yukarda evsafı yazılı vakıf gayri menkullerden iki arsa teslim gunun· 

den 31-5-941 gününe kadar ve Apartman dairesi ise 1-11-940 dan 31-10-941 
tarihine kadar kiraya verilmek üzere on gün müddetle açık arttırmaya ko
nulmuştur. 

İhaleleri 26-10-940 cumartesi günü 
lüğü Emlak ve Arazi Müdürlüğünde 
müdürlüğe müracaatları. 

saat (11) de Vakıflar Umum Müdür
yapılacaktır. İsteklilerin mezkfir 

(6812) 16799 

Her yaş için 
Kuvvet: iıacı 

..E. kan9ız düşmüş fıastaların az ~a~~n 
n 'k . b. ku"-rvet etmelerı ıç.ın 

.;zarfında ı tısa 1 b" L'kör kadehi 
·.)ı emekden sonra ır ı 

Q
eUr l~IUM LABARRAQUE. .. •imaları 

1 ·ı ıma nob"tlennc 
:ıo·rd· E.n muann• sı • h 

a ı ır. 1 · •t:t müessirdir. 7.ayıf a~
•hı;ı da ıı g>} t . fazl" çalışm3' 
ta\ıkdıın ~onra kuvve Sl7, k rabuk 

cf' nlerın ve pe Y 
.,d.;tn yorgun uşe 1 · zahmetle 

ı, 1 c;. ı;enç erıo, 
f\eşvünema u mu.,.k 1 Lohu~alıkdan 
inkişaf e<ien genç 17 arınl r ve kansız
~a\kan kadınların, ıhtıyarda h• . te~uri mu-

ların a ı 
cerr<'p ve Pari~ Tıp 
akadrmisi tarafından 
kabul eJileı1' t • 

Sr.JrtJhını ıcırıtlidir/n. 
' 

Oepo•u: Galata, 

Gilmruk sok. Ho. 36 

~\tr Ec:untde aatılır 

, 

Bir elektrik mühendisi aranıyor 
Mersin Elektrik T. A. Şirketinden : 

elektrik mühendisi alınacaktır. 

~eraiti anlamak arzu edenlerin 
4177 

uı.:us 

DAKTİLO K R.SU 
76 ıncı devresini de 3 50 tenzilit
la açtı. Bir ayda diploma verilir. 
Tahsil aranmaz. Memurlar koopera
tifi karşısında Birinci Noterliğin 
tahliye ettiği daireye müracaat edil
mesi. Telefon: 3714 3982 

Ankara birinci sulh hukuk hakimlif.inden 

Aslan lstanbulda mütevellit olup Anka· 
rada hacı Seyit mahallesinde dede sokak 
30 numaralı evde mukim İbrahim Hüsnü 
oğlu Ali Fuada: 

Ankara Kayabaşı mahallesinde Çevrik 
usta sokak 1 numaralı evde oturan Osman 
oğlu Ali Öntürk tarafından aleyhinize a
çılan borçtan kurtulma davasının yapıl

maktJ olan duruşnıasında adresinizin meç
huliyetine binaen usulün 141 inci maddesi 
mucibince na.nen teblicat icrasına karar 
verilmiş; davetiyle üzerine gelmediğiniz • 
den bu dt:fa da gene ilinen ve 20 gün müd
detle gıyap kararı gönderilmesine mahke
mece karar verilmiş ve duruşma da 14/11/ 
940 perşembe saat 10 na bırakılmış oldu
ğundan yevmi mezkO.rde n.ahkemede biz?.at 
hazır bulunmadığınız veya bir vekil gönder 
n:ediiiniz takdirde mahkemenize gıyaben 
bakılacağı tebliğ makamına kaim olmak ü-
zere ilin olunur. 4173 

EMÜLZER 
Suya, rutubete karşı yegi.ne tec

rit malzemesidir. Adres: Kınacı 

Han No. 12 4088 

Ankara birinci sulh hukuk hflkimliğinden 

Yenişehir Kocatepe Uraz apartmanı No: 
4 de Şekip Çoporoğluna: 

Maliye vekileti vekili Avukat Güzide 
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=. Dr. Muz~H..- kzor = - -- -Doğum ve Kadın Hastalrklan 
= -- Mütehassısı 

: Muayenehanesini Postane caddesi 
Ticaret odası üstündeki yeni yapı~ _ 

: lan Akoğlu apartmanına naklctmi~- : 

1 = tir. Ti. 2022 4089 -
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Kiralık 8 oda 
Yüksek tahsil gençlerine pan

siyon şeklinde toptan veya ayrı 
ayrı verilecek 8 oda mevcuttur. 
M~murlar kooperatifi karşısında 
Arar lisan okuluna müracaat 
Telefon: 3714. 5153 

-·~·~;:;:::~obi~·1 
i 
1 

931 modeli Fort spor g8.yet ehven 

fiyatla satılıktır .. Tl. 6333 4082 

................................. -......... .) 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6899 

imtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı Idare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
MUe••ese MUdUrU : Naşıt ULUÔ 

ULUS Basımevi ANKARA 

--~ .... ~ -
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KOK KOMORO SATrŞI 
Etibank umum müdürlüğünden : 

Buğday Silosu yanmdaki Kok depomuzdan, mÜ§terinin •e
aaitine teslim, tonu 24 liradan ister.:leiı. miktarda kok kömürü 
satıldığını bildiririz. 

Müracaat yeri: Bankalar c_adde•i. E_!i Bank 
Telefon No: 2012. 

Ticaret Servisi, 

3956 

Muhtelif bakır malzeme alınacak 
]. Genel K. Ankara J . Satın Alma Komisyonundan : 

Beherinin ağırlığı Muhammen bedeli İlk teminatı 
Adedi Cinsi Kilo Lira K. Lira K. 

48 Bakır büyük kazan 55 15600 495 00 
30 Bakır küçük kazan 13 975 73 13 

1020 Bakır karavana 2,800 5712 428 40 
12 Bı:ı.kır saplı 3 72 5 40 
12 Bakır kepçe 2,100 50 40 3 78 
12 Bakır tava 3,500 84 6 3G 

438 Bakır kapaklı bakraç 4,200 3679 20 275 94 
12 Bakır kevgir 7 168 12 6G 
12 Bakır süzgeç s 120 9 OG 

9600 Bakır tabak 0,280 5760 432 OG 
6 Bakır tepsi 1,400 16 80 l 26 

2400 Bakır çorba tası Nilmune sibi 840 63 00 
• 24077 40 1805 81 

Jı..fikdarı, cinsi, tahmin bedeli ve ilk tem inatı yukarda yaz:ı:h on iki kalem ba .. 
kır malzemesi 5/11 1940 salı günü saat 15 de Ankara Jandarma Gn. K. binasındaki 
J. satın alma komisyonunca kapalı znrf eksiJtmesiyle alınacaktır. On iki kalem 
malzemenin ayrı ayrı isteklilere ihalesi caiz olduğu gibi hepsinin veya bir kaç kal~ 
minin bir İ-Stekliye ihalesi de ca izdir. Şartname her gün bedelsiz olarak Ankara J. 
Sa. Al. Komisyonundan ve İstanbul'da J. muayene komisyonundan parasız ahnabi .. 
lir Nümune komisyonumuzda her lfÜn görülebilir. Kanun ısartların ı haiz isteklilerin 
ilk teminatlarını muhtevi kapah zarf tekliflerini eksiltme &\inÜ saat 14 e kadar ko-
misyonumuza vermeleri. (6731) 16781 

Ankara Kavaklıdere şarap fabrikası 
Her gün büyük mikyasta beyaz ve ~iyah taze iizüm satın 

almaktadır. (3541) 
Telgraf : KAVAK. Telefon : 653~ 

Alpar tarafından maaş fazlası olarak aley
hinize açılan 72 lira 21 kuruş alacak da
vasının ikametgahınıztn n'leçhuliyetine meb YENİ Sinemada HALK Sinemasında Sus Sinemasında SOMER Sinemasında 
ni ilin.en davetiyle ve gıyap kararı tebliii Bugün bu gece Bu gece saat 21 ·de Bugün bu gece 
suretiyle gıyabınızda yapılan duruşma so- ].Ieveimin Ik sevilen 
nunda: maaş fazlası olarak istirdadı lizım programı Şeref programı 1940 harbine :&luvaffaktyetıe devam edecek 

ait çevrııen ilk nluazzam eser 
otan Aşk ve kin celcn 70 lira 96 kuruş 08 santimin dava ı - En son ı1~oks dünya ha-

tarihinden itibaren yüzde 5 faiz ve yüzde berlert Şimal denizinde casuslar 
Kadın ihtiraslarını canlandı. 

ran bir eııse r. tıA.ve olarak 

Bu gece saat 21 de 

1939 • 1940 mevsiminin en 
fazla sevilen fillmlerinden 

ÜÇ ARKADAŞ 

Robert Taylor 
10 ücreti vekilet ve dava masraflariyle bir· 2 - Kadınlar oteli Türkçe sözlU heyecan filin i 
likte tahsiliyle hazineye verilmesine ve da- Ltndn Dıl.rnelI - Ann Sother- saat 14,30 -16,30 . 18,30 .se· 
vactnın fazla talebinin reddine kabili tem- n'in beraber co.nlnndırdıkları anaları 1. _ Dlnanılt kaçak-
yiz olmak üzere 9/10,'940 tarihinde karar nefis bir eser çıları, 2. _ Kardeş intikamı. Saat 12 -14,30 -16, 30 -18,S(l 
verilmi!Ş olduğundan işbn hüküm hillisa- ~ da Kocası ve Aşığı -

TUrk gençllğlnln havacılıkta· 
kl başarılan 

sının tebliği tarihindetf itibaren sekiz &ün : Seanslar: Saat 14,30 · 16.30 • Snat 12.15 te ucuz matlne Seanslar: 1Jaat 14 -16 • 18. Fiyatlar: Balkon 30 kuruı. 
içinde temyiz etme.diliniz takdirde bük - ı 18,30 ve 21 de Madam Butter!ty ve 20,30 da Salon 15 kuruş. 
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Şirketin Fen Müdürlüğü için 
Taliplerin teklifte bulunmaları ve 

şirkete mU~acaat1a.rı i15.n olunur. 

Yenişehir Palas Oteli Ulus Meydanı Müdafaaihukuk YENi• ŞEHI• R PALAS 
Caddesi İş Bankası karşısında-
ki yeni binasına naklediyor. 

Yeni şekliyle Türkiyenin 

en modern ve en Konforlu Otelidir 


