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Alpullu şeker fabrikas ı nda J 
--------------------------------------------

7 S bin ton pancardan 
12 bin ton seker allndı 
Trakya köylüsüne bir milyon 
lira pancar bedeli ödendi 

Yol, köprü, meydan, iskele lnıaatında 

Bütün nakil vasıtaları 
için ücretli çahşma 
mecburiyeti kondu 

Nakil vasıtalarının ücretlerini 
Nafıa Vekôleti tesbit edecek 

Nafıa Veldleti'nin yol, lcöprll, meydan ve iıkele in1aatına klfi mikdar
da nakil vaaıtaıı temini için Koordinasyon Heyeti, Milli Korunma Kanu, 
nuna müıteniden canlı 'ftya canaız muharrik lcuvetlerle müteharrik ve in

Nüfus sayımı i~in 
karilerimiıe kolaylık 

Nafia Vekilimiz Ali Faal 
Cebaoy 

Yunanİ•lan baıvelıili M etalı8'U pat için lüzumlu malzeme ve eıya nakline yarı yan büt\in nakil vuıtaları- .-.- - ------------

MİHVER 
na ücretli ç.ahıma mecburiyeti koymuıtur. 

1 Bu hükme tevfikan çalıımaia mec
bur tutulan nakil vuıtalarının mutat 
ücretleri Nafıa Vekaleti tarafından 

tayin olunacaktır. Yunanistan' dan 

NE 
iSTiYOR ? 

Nafıa Vekileti, mecburi çalıpnağa 
tabi tutacağı nakil va1ıtalannın nevi
lerini vilayetlere bildirecektir. Vill -

1 
yetler de mahallin zirai ve iktıaadt ha
yatını sekteye uğratmıyacak 1ekilde 
Nafıa Vekileti emrine tahslı olunabi
lecek nakil vasıtalarını yol, köprü, 
meydan ve iskele lnıaatı bulunan iş 
yerlerine ıevk edeceklerdir. Nakil va-

Metaksas hl~ bir 
talebi kabul etmedi 

. sıtalarının sevk edildikleri mahaller -
den it yerlerine kadar gitmek için ge
çirdikleri müddete ait kiraları, kiralı
yan tarafından 8denecektir. 

I b Lal __ J L ki ~ 17 .... - Tim• pzetesi JUl-
Şe/ıer a TİR anm~a fe1<er alo an 7or: General Metabu, mihver elç!lerlnl 

Verilen malQmata g6re, Alpullu teker fabrikaaı 1940 kampanyuını 10 Ubal etmiı.,.. el~Uer, kendisinden mG•ta· 
Birinci tqrlnde muvaffakiyetle ikmal etmiıttr. Bu aeneld kampanya 56 cel taleplerde bulunmuıtur. B. Metakaa., 

aıatı 711kan blltlln talepleri lrabulde4 i1-

Koordinasyon Heyeti'nin bu milhim 
Scrrano Suner, alman hariciye kararı VekilJer Heyetince de tasdik 
naın von Ribbentrop'la beraber otunmuıtur. Karar, 10 Birinci tetrin

ciln stlrmilf ve bu müddet sarfında fabrika '5 bin ton kadar pancar ltllyerek tinlrlf eJlemlıtlr. 
buna mukabil 12 bin tona yakın teker latlbaal etmlttir. in menbadan !Sfr>end!flmlH FJre, Ela 

Bu sene Trakya JdSyHllerlne ödenen pancar bedell bir milyon llrayı bul- hliklimetlnin lnciltere'1e ,,. Ttlrldn'n 
maktadır. Bulundufumus fnkallde tartlar l~lnde fabrikanın bu muvaff• IDartı hattı hareketi tamaml1le dtlrllattilr. 
ldyetl " muhltindeld kaylWere yapmrı oldu"'- .,.,..dım bil-"~ memnuni- İncili• elçiıinin B. Metaksaa'a mtltalealar 

... J - 1 - ileri .Urdliill blltlln mühim meselelerde 
Jet uyandınnııtır. ıa1am memnuni1et tedbirler almmııtır. 

ispanya' da 

Serrano Suner 
hariciye nazırı 1 

Difer fabrikalarda kampanyalarına devmn etmekte olup fJdnci tefrln n lf!hnrln pptıfı talepler arasını!& .., 

tık klnun aylarında iatihul faaliyetlerip.l ikmal etmiı olacaktan -~,~cil=ml=•=""'=la':rt:•=alrdrır .. :~===~==tt::K:a4J=rtt, ıT LL - Dahiliye nuın Bt.7 
~lmekte4lr. m , · ı •••1Wt1r. .......... eclllalftfıp. ,, ı'wt!iil. 

Rıtta~lt 'in 

son nutku 

Umum1 C. H. P. 
idare Heyetinde 
Cümhuriyet Halk Partisi umumi 

Falih Rıllıı ATAY idare Heyeti, dün tekrar toplanllllf 
Birlefik-clnletler Reisi Raa • ve Parti' yi alakadar eden mevzulıu 

welt'ia Da7toe'dald natinmclan pek üzerinde müzakerelerde bulunmuw
:rmi ~er öfrenmemit oldutumu tur. 
eöylenebilir. Fakat fimdi7e kadar, 
Wlbuaa d..let reisinin biç bir rea
mi natlm, amerikan aiyuetinin 
prensip ve istikametlerini teebit el· 
mek bakımmdan bu kadar tam ve 
8Uih delil idi. 

bwla, bitin '8bucı ai,a.ı filimleri me- ta blmt pDel'&l :J"raıı)ıo deruhte 912•. 
netmek suretiyle cevap vermlıt!r. mı,.. 4e aODl'adan dahiliye neurettne p. 

Jıfihnr dsvletleri, marka nazaran d~ Deral CaDdtllo pUrtlmlıUr. 
mtye 1enlden f&b!ı bir kı:rmet vermek •· Sabık lw1ctye DaBln B. Atten.u. ve tt
retiyle A1manp'nm Yunanistan'• olan caret ve end11atrl DUın B. Alarcon, bu ta
borçluınm ortadan kaldınlmumı !ıtemit- dllltt& kabine dıfında kalmaktadır. 
lerdir. Mihver devletleri, ılmanlamı Yu
nanimn'ı cirebilmelerl için lrayrtsa Tise 
verflmeıinl !stemlıler ve incili• tebaasına 
verilecek vizelerin sıkı bir kontrol• tlbl 
tutulmuı bıhıindı israr etm!ılerdir. 

Mihver devletler!, mihver tanuelerl
n!n 711nan ıraır!sl berlndea ~esine 

( Sona S inci ••Ti•d• ) 

tle Bono Ronultla 
Roma, 1 T LL - İQanyadakl aeyahaU

nl bttlnn manıtal ele Bono Romqa avdet 
etm11tır. 

Sayım ve kontrol 
memurlar1nın 

denberl merlyetfıje )>ulunmaktadır. 

MİHVER 
Bulgaristan 

VE 
AKDENiZ 

Bulgaristan' da Alman 
len heyeti varmıı I 
Londrı, 17 a.a. - Balkanlardaki vızi1el 

inıiliz matbuatının en ehemiyetli mevzu .. 
(Sonu 5 ıncı sayfada) 

Bu nutka &'Öre, Amerika, bütün 
ha•a ve deniz kuvetleri ile, garp ,.an küresinin müdafaasını deruhte 
etmektedir. Yalnız fimal, cenap Ye 

merkez Amerika'smm toprak ma-
11111hıiu defil, Atlantik ·.e Pasifitin 
emniyeti müdafaa edilecektir. Ame
rika, harbe l'İrmemek ıartı ile, in • 
siltere'ye her türlü yardımda bula-

nazarı dikkatine 
Anhra V alilifintlen I 

l,..Uis Harbi,. Naın Etlen Muır'Ja general Wavel'le beraber 
Orl"f'IJ"lı orJulannı te/tif ederken 

nacaktır. · 
Mütterek menfaatlerle birlikte, 

belki de en büyük müıterek menfa· 
at telakki olunan, hür milletler llİ· 
zammı korumak gayeıini' güden bir 
Anl'lo-aakaon teainüdünü, Amerika
,.. karıı, harp tebebi addedip etme
mekte &'erek mihver devletleri, l'e
relc Japonytl fimdiden .erbeıttirler. 

Birleıik-clevletler Reisi iki eaaıb 
noktaya daha iıaret etmittirı biri, 
mhiver devletlerinin "ayırarak yen
mek" ikinciıi de, "aldatarak yen• 
mek" taktiklerine kapılmamaktır. 
Eier ln&'iltere yıkılına, onun arka· 
ımdan amerikan aleminin hücum 
hedefi olacaima Ruzvelt'in taraf
tarlan ve aleyhtarlan kainidirler. 
Teminat bahaiade de, nutuk, Hol· 
landa, Belçika ve Norveç misalleri· 
ni zikretmektedir. 

Gerek Ruzvelt'in, l'erek muhale· 

Hata bakıca lrarılannı maoallalıi,.tle bitiren lraJınlar 

Gönüllü hastabakıcı 
kurslarının muvaffakiyeti 

Ankara 
yılda 147 

ve istanbu l'da bir 
bayan diploma aldı 

fet cumhurreiıi namzedinin nutuk- ı 
lan ıöıteriyor ki, bilha1N1 Franaa Geçen yıl, atanbul'da ve Anbra'da seve 1eve yapacakları bu vuife ile, ya-
teılim olduktan sonra, miidafaaıını gönUIHl haıta bakıcı kunlan açıldıp· ralılann ve haataların uap ve elemle
ıüratla toparlryan lnl'iltere'nin kah- nı haber vermlt ve iki buçuk ay devam rini dindirmek ••• 
ramanca mukavemeti, insilizce ko- eden kurtlan ikmal ederek muvaffak!· Daha ilk açılıtında Ankara ve lıtan
nuıan yeni dünya inıanlannm kal· yet ve1lkatarını atan Bayantanmısdan bul'daki Türk ve hattı yabancı Bayan
binde meftunluia yakm bir takdir, 0 zaman ıükranla babaetmiııik. larc!an pek çoktan bu kurslara kaydol-
•• o derece derin bir itimat uyan- Kuntann gayesi ıuydu : Semavi mak için müsabaka ederce1ine allka 
clrrmııtır. Afetler, milıtevli hutahklar ve tefer- g6ıtermiıterdi. Kurılar, isminden de 

Efer bu tesanüt sonuna kadar de- bakı 
vam edec;ek olursa, artık bir kati bertik gibi hallerde hasta ve yarahla- anlqıldığı üzere gönUllU baıta er 
darbe noktaaınm mahdut bir bölıe, rın tedavisinde 1181 basta bakıcılara yetittiriyordu; bu Bayanlar memleke
clar bir muhit içinde aranıp buluna- 'eflcatli yardımcılar yetittirmek .. Bi- tin yardımlarına ihtiyaç hi11ettiği bat. 
nuyacafma hükmolunabilir. Şimdi· rer ıefkat timHll olan Türk kadınlan- lerde fahrt olarak çabpcaldardı ve 
,.. kadar İngiliz adalarmm iatili te- nı buıuıt bilgi ile de teçhls ederek bunu seve seve yapacalllannı da daha 
,_a.bikihıdea ıayri, ltit'ln taarruz memleketin lıtıraplı ıttnlerlnde ftd. kaydolurken heyecanla ifade ediyor -

(lou ı. lod R71ıı4d feye dlvet etmek.. Ve baylece, oa1ana ( lo• ı 1-' aq!llllaJ. 

1 - Um meaafelerde vuife 
atmıı olan 1&yım ve kontrol me
murlan için Ulua meydanı top
lanma ve aktarma merJreai ol· 
mak here felırln muhtelif ma
hallerinden otobU•ler tahrik edi· 
lecektir. 

2 - Uluı'tan muhtellf l•tib
metlere ve Yenitebire tahrik e
dilecek otobilılerle de sayım n 
kontrol memurları · vulfe ma
hallerine aevkolunacaklardır. 

S - Kezalik çankaya kazuı
nuı uzak meaaf el erine tamf e
dilmlt olanlar için Kaymakamlık 
binuı 6nünde nakil vuıtaları 
tahrik edilecektir. 

4 - Hareket noktalan ve aa
atlerl qafıda yuılıdır. 

Hareket noktaaı : Suti 

Kavaklı dereden 
Emniyet A.bideainden 
Maarif Koleji CSnUnden 
Cebeciden 
'iamamönünden 
Garl Terbiye • 
Enıtitilailnden · 
I<eçi6renden 
Etlikten 
Ulustan birinci defa • 
Etlik ve Keçi6rene 
Ayrıca Ulustan muh· 
telif iıtikametlere 
Çankaya Kaymakamlı
fınca tavzif edilenler 
için Çankaya Kayma -
bmlıfı CSnUnden muh· 
telif iıtikametlere. 

6.30 
6.30-6.45 
6.30-6.35 
6.30-6.45 
6.30-6.45 

6.30 
6.30 
6.30 

6.15 

6.30-6.45 

6.30-8.45 

Balkanlarda 
vaziyet müğlak 

Sovyetlerin alacağı 
vaziyet de henüz 

tamamiyle meçhul 
Londra, 17 a.a. - Balkanlarda vaıiyet 

elb matlalı bıabmmalrtacbr. Zira bir ta.
raftan Ru.,.'mD alacalı vasiyet henüz ta-
11W1li7le meçbal bulunmaktadır. Diler ta
rafta da AlmanJa'DID bu bölıedeki niyet· 
lerbıl de baldrl1le tahmin edebilmek milt
lrüldflr. lovyet Rusyanm slyuetl haklrm
da hiç bir vtlıuh 10ktur ve bu devletin 
nasıl bir vasiyet alıcajım cösterea hiç bir 
ıltmet bulıınmadıtı cöı önllnde tutulma
lıdır. 

Tflrkl1e ile Rus11 arumdald milnaae • 
betlerin 17ihıtmesl Londra'da da, lnciltere 
ile lovyetler araamdalrl milnuebetlerht i
yilepn•l kadar ıbel kartılanacalrtır. 

1 ta lya' da zelzele 
Roma, 17 a.a. - D.N.B. Çarıamb& ail· 

nil 6jleclen sonra sut 15.20 1e dotru Tos
kana, Ombrl7& ve Latium'ım ıimal mınta
lı:alarmcl& 5 aani,.. sflrea bir zelzele hisse
cliılmiıtir. Sieaef ve civar mmtalı:alarda bir. 
mt fili~- lmaaca IEQ'iat ~ -. 

Eden'in 

Mısır' da 

temasları 

J\KDENİZ'DE 
İngiltere daima ledaf üi 

yaıiyeHe kalacak delil 1 
Loadra, 17 a.a. - Royter: Da!ly Tel .. 

'IJ'&pb pıetesin n diplomatik muharnri 
bıldıriyor: B. Eden'in Mısın 11yareti, IDo 
ciliız hlfkiimetJnın Akden·z mıntakas1nda 
•.teri vaziyetin muhtemel 111kın inkiıa· 
ima verdiri ehemıyeti ıoııtermektedir. 
'Franıa'nm ortadan çekilmesi, bıttabi, ku· • 
"'etler ar11ında, bir toplanma devresine ila
ti19ç ıöateren yeni bir muvazene tesis •"' 
mit olmakla beraber, İncıltere, Akdenisde 
biç bir zaman daima müdafaada kalmak 
biyetini cütmemiıti r. 
Mısırda B. Eden, daha ziyade, ba dıavl

tlaki ital1an unsuru ile menni Ôlacaktır. 
Son zamanlarda B Eden. h~en btrtun na
•arı dıkkatınl Akden z hneı ne tısbı s 
etmittir ve K hire'de nıuht 1 f mN elerl 
p erin ıuretıe muzakere hnatlar ı elde • 
decelı: ve Londra h ükümeti için çok kıJ'-

(Soııa s. iacı sa,.tadaJ 



t 
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HARP EKONOMİSİ 

Birlesik Amerika' ve 
-" 

iptidai maddeleri 
Yazan : SaJreclclin ENVER 

Daha birkaç sene eveldi, tanıştığım edilmiştir. İkinci safta istihsal ettiği 
Avrupa'nın tanınmıı markalı bilyilk cevherler de boksit ve magnezit, Ü· 
bir radyo fabrikasının müdürlerinden çüncü safta da civa, volfram ve vana-
birine sordum: dium bulunmaktadır. 

- Niçin, dedim, Amerika radyola- Birıe,ik Amerika'ya hariçten gel· 
rı Avrupa radyolarından üstün ve mesi icabeden cevherler kalay, nikel, 
ucuz?... krom, platin, ve amyanttır. Bunları 
Mütehassıs müdür §U cevabı verdi: da halen, kağıt üzerinde değil ise bi
- Çünkü, Amerika'ya yetiıebilmek le, filen müttefiki olan Büyük Britan

için aramızda daima iki sene var. A· ya hükümetinin dominyonlarından 
merika fennin her yeni keşfine ayak pek kolaylıkla temin etmektedir. 
uydurabiliyor. Bir yenilik oldu mu, Dünya kalay istihsalinin hemen nıs
derhal fabrikasını tadil ediyor. İcab- fını Büyük Britanya verir, yalnız 
ederse eskisini yıkıyor. Yenisini inşa Malaya başlı başına (% 35) vermekte
ediyor. Pazarları, iptidai maddesi o dir. 
kadar müsait ki ... O senenin satış ka- Kanada'da nikel mağdeni ise dilnya 
zancı bütün bu fedakarlığı ödiyebili • istihsalinin % 90 mı verecek kadar 
yor. Evet, biz her şeyden eve! fabri- zengindir. [ 19J7 dünya istihsali 
kamızı amorti, stokumuzu da sadet· "119.ZOO" ton, Kanada'nın (102.000) 
mek mecburiyetindeyiz. Amerika rad- tnodur. ] Kanada'nın mudahhar nikel 
yoları bugün kômilen çelik lômba kul- cevheri mevcudu "200" milyon ton 
!anıyor. Biz de aynı esası tatbik ede- tahmin edilmektedir. 

Bu a7ın 20 inci pazar CÜ· 
nü )'&pılacak olan genel nüfua 
aayımıııda, okur razar her ~ahıa 
vali ve ka)'makamlar tarafından 
ta7in edilecekleri sa7nn ve kon
trol memurluğu vazifesini kabul 1 
ve ifa7a mecburdur. Kabul etmİ· 
)'enler için (25) lira para cezası 
vardır. Bu ceza hemen ödenmez. , 
se duruşmaıız hapse çevrilir. Bu 
cezalara karşı itiraz ve temyiz 
rollan da roktur. Maiyetindeki 
kimselerin sayım memurluğunu 

1 
kabul etmesine mani olan ma· 
fevkleri için de a:rnı tekilde (50) 
lira para cezası hükmolunacak· 

1 
tır. 

BAŞVEKALET 
istatistik Umum Müdürlüğü 

-· 
Ticaret Vekaletinde 

f af ura konlro~ü i~in 

ahnan tedbirler 
"'imek için elimizdeki iki sene daha Krom ise Rodezya, Cenubi Afrika, , .. , 
yetecek eski liimbalarımızı kullanma- Yeni ltaledonya'daki mağdenleri ile 1 F1yat murakabe komısyonlarına 
mız lôzım 1.. İngiltere Birleşik Amerika sanayiini 

Bilmem, bu sözler ne nisbette bir tat~in •?er ~evkide?ir. Zaten eh ku- yapılan lamim 
isabetle Amerika sanayiini tahlil etli- vetlı rakıp Türkıyedır. 
yor, ne dereceye kadar Amerika en· Platine gelince, bu kıymetli mağ- Milli Korunma Kanununun hüküm
düstrisinin diğer kısımlarına da te§ • denin birinci umumi harpten eve! , !erine müsteniden neşredilmit olan 
mil edilebilir? .. Fakat mutlak olan bir dünya .isHhsalinin (% 95) i '"1823': t.e ıkararnaıne ile, tüccar arasındaki satış
hakikat vardır; Amerika sanayiinin keşfedılmış uraldan çı)<arılmakta ıdı. !arda bilumum tacirlerin sattıkları 
öacülüğü !. .. Amerika beynelmilel re· H~len dünya platin istihs.~Iatı ?,ıü~im I mall~r için fatura vermeleri ve malı 
kabet çarşılarında radyosu, elektriği, mıktarda artmış, 1913 te 8 000 kılo- 1 .. d f t h f t 
otomobili, nihayet tayyaresiyle ön gram arasındaki bu miktar son zaman- a an. tuccarın. a . a. urayı m~ ~ aza !! .. 

safta yer almaktadır. !arda "14.000" kilogram olmuştur. Bu 1 mes~ mecburıy:tıı:ı vazetmııtı. .. 
Bunu da her şeyden eve! memleke- müddet zarfında platin fiyatı da kafi .. Tıca~et V_ekal~tı, .b~ kar.ama".':. h~

tin verim kabiliyetine borçludur. Bir- derece bir tenakuı göstererek Sovyet- kumlerıne rıayet edılıp edılmedıgının 
!eşik Amerika bir memleket olmaktan !er Birliğinin umumi istihsalde hisse- sıkı bir surette kontrol edilmesini lii· 
ziyade bir kıtadır. Dünyada hiç bir si (% 20-25) e dü~miiş, Kanada'daki, zumlu görmüş ve vilayetlere yeni bir 
ülke bu kadar bol ve müteaddit ipti- enternasyonal nikel kumpanyası (In- emir göndermiıtir. Vekalet'in bu em
dai madde hazinesine sahip değildir. ternational Nickel Company) nin his- rini yazıyoruz : 
Yapılan heuplara göre dünya iptida! sesi de 1937 de (% 57) ye çıkmıştır. " Fiyat kontrolli işlerinin haricinde 
madde rezervlerinde Birleşik Ameri- Amyant ihtiyacını da Kan&da'nın olarak, yani, perakendeci, yarı toptan-
ka'nın hisse nisbetleri şöyledir: cenubunda "Qucbck'* tc vasi mikyas- d" 

cı ve toptancı tacirler nez ıne me -taki zuhurattan kapıyabi!iyor. 
% niıbetl Birleşik Amerika'nın tabiat zengin- mur gönderilmek suretiyle milnhası -

liklerinden bahsederken nüfusunun ran fatura bakımından kontrol yapıl • 

1 s p o R Topraksız 
köylüye 
toprak! 

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Greko - Romen güreş birincilikleri 

Tevzi iıleri için sekiz 
komisyon kuruldu 

Hazineye ait arazinin topraksız 
köylülere tevzii hakkındaki kararna • 
menin tatbikı hazırlıklarına batlanıl
mıştır. Tapu ve Kadastro Umum ·Mü
dürlüğü Maliye Vekaleti ile temas 
ederek §İmdilik sekiz tevzi arazi ko
misyonu teşkiline karar vermiştir. 
Komisyonların ikisi Ankara'da, ikisi tir. 

30 ve 31 Birinciteşrinde 
İstanbul'da yap~lacak 

B. T. G. D. güreı federaayonunun 
senelik çalı,ma programında yapıla· 
cağı yazılı olan Türkiye Greko-romen 
güreş birincilikleri 30-31 birinciteşrin 
tarihlerinde !stanbul'da icra edilecek· 

Adana'da bireri de Buna, Hatay, Or· Bu müsabakalara güreşçi ve itlareci 
du, Trabzon vilayetlerinde kurulmak- olarak ıunlar ittirak edeceklerdir: 
tadır. Ankara'daki komisyonların re· Ankara : 
isliklerine eski Ankara grup tapu si- . . . 
cil müdlirü BB. Lutfi Can ve tapu ka- Halıt Palamur, İsmaıl Sezgın, Meh-
dastro umum müdürlüğü eski memu- 1 met Koç, Mustafa Beton, .~uat Savaş~ 
rin müdürü Sadi Sez, Bursa'ya tapu Ahmet Işık, Cemal. Öztu~k, .Fethı 
ve kadastro kontrolörlerinden R:fat 1 S.oytura~, Yaşar J?ogu, ~el~! Atık, A
Gürün, Adana'ya, kontrolörlerden zız .A. Kıper, Va.hıt Ceyışakar. Hakem 
Haydar Arslan ve İhsan Tan ülkü, Or- ve ıdarecı '. Halı! Sazlı, Necdet Ulu. 
du'ya Hüsamettin Özlü, Hatay'a Ka- tan, Necmı Tulunay. 
ni Akgün, Hatay'a Bahri Ôzberk ta- Balıke•İr : 
yin edilmişlerdir Komisyonların fi -
zaları ile fen menıurları da tamamen 
tayin edilmiştir Komisyon re slerl 
şehrimize davet JlunınuşJ:ı; 'c klıı':ii
lerine tevzii ara.tı t~li1 ."latrıarresi ve 

Ahmet Göker, Haydar Şen, Şerif 
Ünal. Hakem ve idareci; Necati Tok
budak. 

tatbikatı ile yapacakları i§ler hakkm- Bursa : 
da etraflı ma!Uınat ve direktifler ve- Hilsamettin, Ahmet, Adil, Rahim, 
rilmiştir. Reisler mıntakalarına av~ İbrahim. 
det ederek hanrııklarına başlamı~l&r-
dır. Komisyonlar yakında faaliyete Çorum : 
geçeceklerdir. 

İstanbul manifaturacılar 
heyeti geldi 

İstanbul fiyat mürakabe komisyonu 
tarafından manifatura eşyası üzerine 
konulan sattı ve kar fiyatları etrafın
da bazı temennilerde bulunmak üzere 
ıehrimize bir manifaturacılar heyeti 
gelmiıtir. Heyet, dün Ticaret Veka • 
!etiyle temaslarına başlamıştır. 

Mehmet Ali Demirkaya. 

Edirne : 

Kenan Olcay, Mahmut Dalkan, 
Teğmen Hüseyin, Doğan Erdinç. 

/çel : 

Raif, Derviı, Yahya Kalkan, Zeke
riya, Ahmet Mersin. 

lıtanbul : 

Bölgelerde rukarda adları y;ulı o
lanlardan gayri müsabakalara ittlrllr 
etmeği arzu eden güre9çiler varsa 
kendi veya bölgeleri hesabına birinci· 
liklerde bulunabileceklerdir. 

Kafileler 29 birinci teşrin akşamı 
!stanbul'da bulunmak üzere mahalle
rinden hareket edeceklerdir. 

Futbol mevsiminin 
baıı ve sonu 

Futbol için ö!U mevsim olarak ka
bul edilen ve 15 temmuzda 1>a41ıyan 
devre 1 eylülde sona ermiı ve bütün 
bölgelerde lik maçlarına ya ba9lanıl
mış veya baglanılmak üzere bulunul
muştur. 

Futbol federasyonu, gelecek aene 
ölü mevsimi 15 hazirandan 31 ağustos 
tarihine kadar olmak üzere iki buçulı: 
ay olarak kabul etmiıtir. Ölü meval
min başlangıcından eve! her tilr!U ao
nelik futbol müsabakaları nihayete 
ermit olacak ve iki buçuk aylık devre 
esnasında resmt veya hususi mahiyet
te futbol müsabakaları yapılmıyacalı:
tır. 

Ölü mevsiınln nihayet bulduğu tar!-• 
hin üzerinden bir ay geçmeden henüs 
kafi idman yapılmaması göz önünde 
tutularak ecnebi bir takımla temae 
yapılmamasına çalışılacaktır. Yapıl· 
masına mecburiyet hasıl olursa Genel 
Direktörlükten müsaade alınacaktır. 

Lik 
yann 

maçları 

başhyor 
Mağden kömürü 40-50 üçte birini geçindiren zirai mahsula- malıdır. 
Petrol 40-50 tı ihmal edilemez. Her şeyden eve! Fiyat kontrolünda evrak ve vesaik Ed' b ı d' • • 1 1 
Su kuveti 10 dünya pamuk istihsalatının 1913 te tetkik edilirken, asıl maksada munzam . lfne 9le lyeSlnlJI Çİi l,ma arl 

Tecrübeli sınıfa dahil gUreıçllerle 
hakem olarak: Ahmet Fetgeri, Vehbi 
Emre, İsmail V cfa, Sadullah Çiftçi
oğlu, Seyfi Cenap, Sedat Şahin' Ve
fik Gürkan. 

Ankara lik maçlarına bu hafta baı
lanılacaktır. Öğrendiğimize göre, cu· 
marteai günü maçlar 19 mayıa stad
yomunda pazar günü de Ankaragilcil 
sahasında yapılacaktır. Şilt maçları
nın final ve dömifinal müsabakalan 
lik maçlarının iki devresi araaında 
oynanılacaktır. 

Demir cevheri 11 • " · d k b ·· d ' % 90 mı temın e er en, ugun e surette fatura bakımından da kontrol 
Pamuk 35 bu nısbet gene "% 40" tır. Tütün is- icrası hatırlanmalıdır. 
Buğday 13 tihsaHitı 600.000 tonun üstünde olup Fatura kontrolü bir taraflı olarak 
Sığır 11 dünya birincisidir. Amerika'nın or- muvaffakiy;tle icra edilemez. Bir ma· 
Domuz 16 man serveti pek verimli olup ziraat-
Koyun 7 haldeki tacirin malı aldığı veya sat • ten ıonra en çok adam besliyen bir 

t 1 1, d ı"•tı"r. K'ğıt sanayı"ı"nde de du""nya bı" _ tığı diğer mahaldeki tacirlere suçu İs· stibsaliit vaziyet ne ge ınce: ün- , d 
rincisidir. Yiln istihsalatı mensucat nat etmesi beklenebileceğinden Mura-

ya petrol istihsaliitının (% 60) ını k be B.. ı d · b" J"ğ" ı endüstrisinin talebini karşılıyama- a uro arı arasın a ış ır ı ı yapı • 
Amerika temin etmektedir. Bu değer· makta, açığını Avustralya ve Arjan- masına mahal vardır. 
li maddenin nakli için memleket da- tin' den kapamaktadır: buna rağmen Kanun ve kararname •atanın tat.ura 
hilinde "150.000" kilometre uzunlu· hayvan serveti olarak kayıtlı "60" vermesini ve malı alanın faturayı mu-
ğunda demir boru inıa edilmiıtir. milyon 11ğır, "53" milyon domuz, "49" hafaza etmesini mecburi kılmıştır. 

Bundan sonra birinci safta istihsal milyon koyun, "12" milyon beygir Muhafazaya mecbur olduğu fatura-
ettiği mağdenl cevherleri kömür, ba· vardır. İşte Birletik Amerikanın mil· nın ibrazı talep edilen tacirin, " satı
kır, kurşun, çinko, molibden kükürt- il ıervetine bakılırsa dünyada hiç bir cıdan fatura istedim fakat vermedi .. 
tür. Bugün istihsal olunan dünya kö- memlekete nasip olmıyan gıda ve ip
milr ve bakırının (% 33-40) nı Birle· tida! madde bolluğuna raatlanır. Sa· yolunda bir iddiayı ileri sürerek ka • 
tik Amerika vermektedir. nayidekl rekabetinin, llncülüğünün nuni mesuliyetten kurtulmağa çalış -

1939 da kurşun istihsalil.tı "430.000" esas ıırrı da bu olduğunda filphe edi· ması muhtemeldir. Bu, gibi iddialara 
tondur, dünyanın ise "1.723.000" ton. lemez. rağmen elindeki mal için fatura ib • 
Gene aynı senede Amerika çinko j._ Pek mahdut olan harici ihtiyacını raz edemiyen tacir yine Müdde!umu
tihsali "485.000", dünya umumi iatib- da dostu Büyük Britanya hükümeti miliğe tevdi edilmelidir. Zira, ıı.sıl er 
sali de "1.664.000" tondur. dominyonlarından fazlaslyle temin e- lan tacirin faturayı alıp muhafaza et-

Molibden istihsali dünya iıtibsall- debilir. Zaten bu iki varlık birleıince mesidir. Bunun haricindeki her tür!U 
nin (% 90) ına tekabül eder. Baılıca birçok ve en mühim dilnya hammadde iddiayı iahat kendisine ait olup bu ;1• 

istihsal mıntakası Kolorada ve Gli- monopolleri teıekkill ediverir. Evet, bata ise kaza! makamlar nezdinde yap
max'ta olup dörtte üçü dıt piyasalara bugün beşerin geçirdiği korkunç buh
satılır. 1937 de klikürt lıtih1all "2.74" ran, şümullü felaket bir 1anayi harbi nası icap eder. 
milyon ton, yani dünya iıtihsalinin ise, onun da muhtaç olduğu iptidai Milrakabe Büroları, birinci derece • 
beşte dördil olup "650.000" tonu ihraç madde bu iki devletin elindedir. de, satıcının fatura vermesi ve alıcı-
-''-----...:...--------''---------------- nın buı:ıu muhafaza etmesi mükellefi· 

C. H. P. Nahiye 
kongreleri 

Cümhuriyet Halk Partisi istasyon 
nahiyesinin kongresi dün akpm aaat 
18 de merkez kaza binasında yapıl· 
mıştır. 

Kongreyi nahiye reisi Kemal At:ı· 
kay açmış ve kongre reisliğine Feyzi 
Tosun, katipliklere de Sıddık Öztürk 
oğlu ve Ferit İnce seçilmişlerdir. 

Kongre'de kaza idare heyeti aza
sından müşahit olarak Cafer Tayyar 
Benadam bulunuyordu. 

Ziraat müdürleri araaında 
Edirne ziraat mUdUrU Ziya Burdur 

ziraat mildilr!Uğilne, Burdur ziraat 
müdürü Ali Edirne ziraat mildürlilğil
ne naklen tayin edilmiılerdir. 

Yunanistan'la yapılan 
veteriner mukavelesi 

Yunanl11,tan hükilmeti ile hükilmeti
miz aramda akdedilmit bulunan ve
teriner mukavelenamesl her iki hüku
met arasında teati edilmiı bulundu • 
ğundan yarından itibaren meriyete 
girecektir. 

yetine riayet edip etmediğini araıtır
malıdırlar. 

Faturalara hakikat hilafı fiyatlar ya 
zıldığı da vakidir. Tedricen bu nokı:a
dan kontrola da geçilebileceği ve is • 
batı daha güç olan bu nevi vakıalara 
tesadüf edildiği takdirde bunların da 
kaza! makamlara tevdi edilmesi tabii
dir. Her ne kadar Mllli Korunma Ka· 
nununda faturalar muhteviyatına dair 
busull hüküm görülmemekte ise de, 
Ceza Kanununun 345 ve 346 ıncı mad
delerinde kafi müeyyide bulundu!ı;u 

cihetle, bu nokta üzerinde tevakkufa 
mahal yoktur. ,. 

Edirne, (Huauıd) - Edirne belediye· 
sine alt mezbaha ve bu.z fabrikasının tn
oaatının blr an evel ikmali tçtn belediye 
mecllsl bir toplantı yapmıu ve bu hususun 
temlnl lçfn mühim kararlar aJmıotır. · 

Meclisin n1utat toplantılarına önllinUz· 
dckl ay içinde başlanacaktır. 

Tapu grup müdürleri arasında 
nakiller 

Açık bulunan Ankara grup tapu si-
cil mildilrlüğline Adana grup tapu ıl
cil mlidüril Talit Doğu, Adana'ya 
Bursa müdUrU Cel&l Uyanık, Buraa'ya 
İzmir müdürü Osman Yurderi nak • 
len tayin edilmişlerdir. 

Tütün mevcudu 
MUrefte, 17 a.a. - Şarköy ve miirefte

de müıtahsil elinde iyi kalitede 190.000 
lrllo tütün mevcuttur. 

Ayvalık'ta pasif 
korunma tecrübeleri 

Ayvalık, 17 a.&. - Dün burada pasif kcr 
ruma tecrübeleri yaptlmıştır. Sut 15 de 
verilen lllrnı üzerine bUtUn tehir halkı 
seri bir ıurette ııfrnaklara iltica eylemiş. 
tir. Tecrübenin devamı müddetince yar
dımcı ekipler yanım, gaz ve tahrip bom. 
baları dilttilill farzedilen aolaaklarda ken
dilerine dU,en vazifeleri m'!vaffakiyetle 
baprmıılardır. 

Cezaevleri umum 
müdürlüğünde 

MUnhal bulunan Adliye VeklleU ceza 
evleri umum mUdUrlUfUne birinci eımt 
adliye mU!ettııt Baha Ankan veklUeten 
tayin edllmieı ve tıe b63lamııt1r. Baha An
k&n'a yenl vazifesinde muvaffaktyetler 
dllerJz. 

lzmir : 

Recep Tatar, Şefik Kandemir, Mu
zaffer Kıranta, Nevzat Yılmaz, F;ri
dun Akünal, Ziya Elbirler, Muhlis 
Tayfur, Mehmet Güneş. İdareci ve 
hakem; Nuri Boyturun. 

Kayseri: 

Süleyman Kızıl, Zakir İnadcı, Mük
rimin Kabakçı, Kenan Kopar. İdareci 
ve hakem; Bürhan Kırat. 

Kocaeli : 

Sezai Tüysüz, Niyazi Yıldız, Nu • 
rettin Özşen, Beslen Kıtınbay, Meh
met Akkar, İsmail Topçu, Enver Ye
ner. İdareci; Kemal Türel. 

Konya: 

Naci Öz, Hayri Sapan, Tuğrul Or
hun, Ahmet Gonal. 

Samsun: 

Raıit Demirel, Mehmet GU!er, Şa
ban Onur, Adil Yener. 

Seyhan: 

Sami Yılmaz, Kadir Bereket, İs
mail Aldanmaz, Mustafa Özçelik, Ab
di Öz bağda. Hakem ve idareci: Şeref 
Çetin. 

Siva• : 
Şevki Baydar, Bektat Uygur, Ah

met Doğan, Ömer Özcan. 

Trabzon : 

Kemal, Turan Güler, Atıf 
Nuri Akbulat, Ce!U Kandaz. 

E•kiıehir : 

Aktay, 

Dört güreşçi ve hakem İhsan Emre. 

Dıı ticaret 
Kliring hesapları 

bakiyeleri 
Türkiye CUınhurlyet Merkez Baıık~ 

dan alınan heaap hUlAaalanna cııre 12. 10. 
1940 tarihindeki kllrl11& heaaplan baldT• -
leri. 

CETVEtı - 1-

Türkiye Cllınhurlyet Merkes Bank&aıa. • 
dakl kllrln& heaaplan borçlu bakiyeleri ı 
ldemleket MU<tu T.L. 

Almanya 
A. heoaplanndald 
borcumuz T. L. 
Almanya 
B. heıaplarıııdakl 
alacağımız T.L. 
Belçika 
Cekoılovakya 

E1'tonya 
Finlandiya 
Hollanda 
lopanya 
laveç B. hesabındaki 
borcumuz T.L. 
İsveç A. hesabındaki 
aıacağımızT.L. 

İsviçre 
İtalya A. heaabındald 
borcumuz T .L. 
İtalya B. heoabındald 
alacatırnız T.L. 
Macaristan 
Lehistan 
Letonya 

20.203.{00 

2.678.800 17.C27.100 
878.900 
411.200 
83.900 
68.800 

2.876.200 

'20.600 
179.800 

99.MO 2.276.700 
as.ııoo 

638.700 

8'2.700 

Knngre çek l'c!mimi bir hava içinde 
cereyan etmiş bilhassa dilekler üze· 
rinde hararetli konuşmalar yapılmış -
tır. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll :N'orveç 

8'1.000 
230.000 
419.fOO 
810.000 
7UOO 
·~,800 

Milletimizin milll şeref ve yüksek 
vatanperverlik hislerini ifade eden 
ateşli hitabesiyle hazır bulunanları 
haklı bir heyecana kavuşturan Salil.
bettin Anadol'un hitabesini müteakip 
ruznamenin diğer maddelerine geçil· 
miştir. Neticede nahiyenin yeni ida
re heyetine, Kemal A takay, Remzi 
Günan, Hasan Rasim Gürçay, HUri -
yet Sırmaçek ve Osman Turhal seçil
mişlerdir. Kongre büyüklerimize ta· 
zim hisleriyle dolu bir coşkunluk İ· 
çinde nihayete ermiştir. 

Bir kahve muhtekiri 
İl;fl\ir, 17 a.a. - İzmirde büyük bir 1-k

kaliye mağazası olan Sakız pazarında kah
venin iki yüz kuruşa ıatıldıi:ı fiyat munı
kabe komisyonunca teıbtt edilmiı ve ma
ğa7:a aahibi tevkif olunarak adliyeye tevdi 
olunmuştur. 

Gelecek seneki İzmir Fuarı'na 
hazırlık 

İzmir, 17 a.a. - Diln belediye re111 
Doktor Behçet Uz1un riya.setinde yapılan 
bir toplantıda 1 P41 entf.r1ıUyoaal İ.mıir 
fuarı hazırlıkları ile meşrut olunmuş ve 
1941 yrlı fuarı için hazırlanmış bulunan 
esaslar .,_,l)dk edilmistir. 

Kôğıt üzerinde ! 
İ stanbul'da Divanyolunu ilk 

defa açmağa karar verdikleri 
zaman Avrupa'dan, galiba Fransıt
dan bir mühendis getirmişler. Bu 
mütehassıs, sahayı ölçmüş, biçmi§; 
pl§nlarını yapmağa koyulmuş. 

Bu sırada mühendisi zamanın 
şehü/islfimı yemeğe çağırmış. Ye
nildikten içildikten sonra da adam
cağıza başlamış 6ğütler vermeğe: 

- Yapacağınız yol şuradan geç· 
m~li, şuradan geçmemeli,· buradan 
sağa, şuradan sola ıapmalıl yollu ... 

Ertesi gün fransız mühendisi 
kendisini getirenlere gidip demiş 
ki: 

- Bana müsaade edin, memleke
time d6neyim artık ... 

- Neden? Daha yol yapılmağa 
başlanmadı bile ... 

- Orası doğru ama, bu yol hak
kında dün akşam şehülislfimınız ba
na öğütler verdi. Şehülislfimın böy
le teknik işlerine karıştığı bir mem
lekette benim gibi mütehassısa ne 
lüzum var? 

Hikiyeyi yarenlik olsun diye ve 
damdan düşer gibi anlatmıyorum. 

Gazetelerden birisinde imzasız çı
kan bir yazı uimiş" /erle dolu say
falarla bahsettiği lzmit kağıt fıb
rikasını, yani endüstrimizin bir ko
lunu hırpalamakta, yollar göster
mekte, çareler salık vermekte, lktı
sat Vek§letine akıl 6ğretmektedir. 

Esaslı bilgilere, fennt sebeplere, 
rakıma, ekonomiye dayansa ve id
dialar yerinde olsa, tabii, böyle bir 
tenkidi minnetle kaqılamak bir va
zife olurdu. 

Faka r imzasını bile koymıyan mu
harrir, k§ğıt üzerinde k§ğıt mese
lemizi bir çırpıda hallederken yeni 
kurulan ikinci fabrikanın ne yapa
cağını bile bilmiyor. Sonra makine
leri harıl harıl iş/iyen bu fabrika
nın ne programla çalıştığının ve bi
rinci madde olarak hangi ihtiyacı
mızı karşıladığının da farkında de
ğildir. 

Haydi bunları da bit tarafa bıra
kınız,· bir muharrir kendini bu ka
dar rakam/arlı, fennt hususatla yor-

maz, deyiniz. 
Bu zat, istiklale kavuşalı henüz 

altmış, yetmiş sene olan Romanya
nın kağıt sanayii ilerlediği halde 
bizim henüz bir tek fabrikamız bu
lunduğuna da hayflınıyor. Fakat 
cümhuriyet tarihi osmanlı tarihi~ 
nin bir istitalesi değildir ve cüm
huriyet ancak on yedi yaşındadır. 
Bir muharrir haydi rakam bilme
sin, bu kadarcık tarih de bilmemel/ 
mi? 

Makalenin hMiseyi ne kadar ya· 
kından bilerek yazıldığına bir baş
ka misal ararsanız, buyurun: 

Muharrir "bir aralık eski labri
k1 müdürünün "bu fabrika dünya
nın en mükemmel makinesidir" de
miş olmak gibi iddialarına rağmen 
hfila iyi klğıt yapılamıyor." 

diyor. Halbuki projeleri yapıldı
ğı gündenberi müessesenin başın
da bir tek müdür bulunmuştu. Han
gi eski müdür? 

Eski müdür filan yok, lttkat en-

düstrl hamlelerimizi tenkit ederken 
kullanılan eski üsl(Jp ve eski mek
tup var/ 

••• 
Bisiklet - otomobil ! 

Bir gazete, fazla benzin sar/edil
memesi için dünyanın birçok taraf
larında otomobilin yerini bisikletin 
aldığından bahsediyor ve bisiklete 
binmiş bir takım insanların resmini 
basıyor. 

Bana kalırsa bisiklet otomobilin 
yerini tutamaz. Sürat bakımından 
bu iddiada bulunmuyorum; o, bir 
Lapa/is hakikatidir. Bisiklet otomo
bil kadar kıyasıya kaza yapabilir 
mi? 

• • • 
Ziyalet ! 

Romanya'ya giren alman askerle
rinin kumandanlarına mükellef zi
yafetler verilmiş. 

Eh, ne dersiniz, misafirperverlik/ 
Fakat bana öyle geliyor ki bu ziya
fetlerin ardı, arkası kesilmiyecek -
tir. l;ıgal kalkıncıya kadar Roman
yalılar bunları çekeceğe beııziyor. 

T. 1. 

Rusya 
CETVELi - 2 -

Muhtelif memleketlerin Merkez Ba.nkuın
da tutulan kllrlng hesaplarındaki alacak
larımız 

Memleket MlkdarT.t. 

Almanya D h .. abı 
Lltvanya 
Yugoslavya 
Yunanistan A. heıabınd&kl 
alacafımız T.L. 2.5.4.00 
Yunanlıtan B. hesabındaki 
alacatımız T.L. ,1,600 
Rumen alacağımız 
Petrolhesabı 

T.L. 
Husus! heaap 
T.L. 

261.100 

39,WO 
Muvakkat T.L. 

1 

hesabı 9.000 T. L. 309.600 
Rumen borcumuz 
Yent hesap 
İsviçre 

TL. 31.200 

malt alacatımız 
İsviçre husus! % 1,00 
İsviçre husus! % 8,50 

9{7.900 
'1.800 

16MOO 

87.000 

278.fOO 

168.300 
12.MO 
70.800 

1.7f8.SOO 

NOT: Rumen mallan memleketimize it· 
hal edllmeden ava.ne olarak klirlnge ithal 
edilen mlkd.· ~.ı. 863.968.~ 

• 
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( 
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DIŞ POLİTiKA ............................................ 

Harp karıısmda Hindistan 
h İngiltere'nin mihver devletleriyle 
w:'Yat memat mücadelesine girifti• 
gı. bu muharebe içinde ingiliz do· 
~ınyonları ana vatanın yardımına. 

.0!nıu,lardır. Çünkü mihver zafe
rı~in lngiltere için olduğu kadar do· 
: 11!Yonlar için de esaret demek ol
b ~gunu anlamı§lardır. Ba!lı ba§ına 
d~r kıta olan Hindistan da İngiliz 
avasına kar§ı bağlılığını göster

lllekten çekinmemi§tir. 

·Singapur 
tamamiyle 

tahkim 
edilmi§tİr 

Bu adanın stratejik 

ehemiyeti çok büyüktür 

u ~ u s 
.J'''''''''''''"'''"''··················-.. 
• • . 
• Sayım günü için 

Sayın Ankara 
halkının 

nazar1 d'ikkatine 
Ankara Valiliğinden : 

Halô o mesele! 

Slef ani Ajansı 

12 adadan değil, 

Ege' den bahselmiı ! 

Anadolu Ajansı işte 
hiç bir tercüme hatası 

1 HARBE 
DA i R 

Balkanlarda 
Mihver 
faaliyeti. 

-~-

İngilizlerin yaman 
bir deniı silahı 

kü~ük lorpidobollar 
Londra, 17 a.a. - Royter ajansın,ın h 

sust muhabiri bir inglliz deniz tlssünde 
şu satırları yazıyor: 

İngiltere, ~imdi dünyanın en hızlı 
çUk harp gemilerine maliktir. Bu gemil 
bahriyenin en modern ve en mahrem s 
Jlhlarıdtr ve kUçtik olmakla beraber okl 
n birçok büyük gemllerlnkl kadar öldür' Fak~t hint milliyetperverleri bir 

taraftan İngiliz davasına karıı sem
P~ti gösterirken, diğer taraftan Inf ~ltere'nin Hindistan'daki geni§ im-

anlardan istifadesini tahdit edekk· bir yol tutmuılardır. Yani hem 
d gıltere'nin zafer kazanması için 

\la etmektedirler. Hem de bu uğur
~~ sarfedilen em~kleri baltalıyacak 

1~ hareket hattı takip ediyorlar. 
liınt milliyetperverleriyle lngiltere 
~rasındaki ihtilaf geçen harbe ka -

Londra, 17 a.a. - Timeı gazetesinin 
Singapur muhabiri §unları yazmaktadır: 

1 - Umumi sayımın yapıla
cağı 20 llkte§rin pazar günü : 
sabah saat 5 ten itibaren sayım : 
aonuna kadar dı,arı çıkmak ya
saktır. Çocukların dı§arı çık
masından velileri mesuldür. 

2 - O gün hariçten bir §ey 
tedariki mümkün olamıyaca
ğından ihtiyaçların bir gün eve
linden temin edilmesi lazım
dn'. Bu münaaebetle dükkan
lar 19 u yirmiye vasleden gece 
saat 23 e kadar açık bulundu
rulacaktır. 

olamıyacağını söylüyor ı Bulgari~~n '!. .. ~~~er_ 
cüdür. Buna mukabil kUçUklUkleri aayes1 
de nişan alınmll!lı hemen hemen imkAns 
bir hedef teıktl etmektedirler. 

Bu torpidobotıarın denizdeki vaztfele 

~r geri gider. İngiltere 1914 har-
1:ıı?de Hindistana muhtariyet vadet
~~!; fakat harbi takip eden devir 
ıçıııde İngilizlerin bu memleket için 
"enneğe muvafakat ettikleri idare 
f:~li hintlileri memnun etmemi§tİr. 

tntJilerle lngilteı:e arasında bu f eıtıleketin tabi olacağı idare §art
dar-1 Üzerindeki anla§mazhğı bura • 
• ~ nıünaka!a edecek değiliz. Her 
dtı tarafın da kendisini haklı göste
recek bir gÖrÜ§Ü vardır. Hintliler, 
?1~htariyetin geniş olmıısını hatta 
jstıklale kadar varmasını istiyorlar. 
~gili:ı:ler ise, bu memleket bünyeiıi

llı:n derhal istiklal vermeğe elverişli 
01r:rıadığmı iddia etmektedirler. Nor
bla.( zamanlarda böyle bir ihtilafın 
helirınesini ve hallinde de zorlukla
~a. nıi.ruz kalmasını tabii görmek 
lcabcder. Fakat tabii olmıyan vazi
Y~t, böyle bir ihtilafın, gerek ln
gılterc ve gerek Hindistan için ha
Yat ınemat mücadelesi olan bir sıra· 
da devam edip gitmesidir. 

liint milliyetperverlerinin lideri 
0~.an Gandi, bugünkü mücadelenin 
fUnıul ve ehemiyetini kavradığını 
ifa.de eden şu sözleri aarfetmi§tİ: 

- Milletlerin hüriyeti için müca
~ele eden lngiltere'nin hüriyeti kay-

h~.h~raa, Hindiıtan'ın kazanacağı 
Utıyetin manası kalmaz. 
Bununla beraber, Hindistan'dan 

R~leıı son haberler, Gandinin In
ııltere'ye bu mücadelesinde yar
d~da bulunmak §Öyle duraun, 
hılakis vazifesini zorlaıtıracak 
hir yol üzerinde yürümek istedi
iiııi bildirmektedir. Gandi'nin ku
\tet kullanılmasına taraftaı· olına
dığı malumdur. Hatta harpten evel 
İngiltere ile mücadeleye giri~tiği za· 
lnanla.rda silaha ve liuvete mürac•· 
atten çekinerek "pasif mukavemet" 
Jle hedefe varmıya çalışmıftı. Şimdi 
de İngilizlere karşı Hindistan'ı a
yaklandırmak niyetinde değildir. 
l:' 'lkat va tandaılarmı lnail tere'ye 
Yardımdan menedecek propaganda 
Yapmaktan çekinmiyeceğini de Hin
distan umumi valisine bildirmiştir. 
\'ani netice itibariyle, Hindiıtan'ı 
tıazi Almanyasına kar§t da pasif 
tnukavemet yeliyle mücadeleye da
\'et etmektedir. Umumi vali ile Gan· 
di arasında yapılan son görüşmede 
hint liderinin ıu görüıü ileri sürdü. 
i"ü bildirilmektedir: 

1 - Hint milliyetperverleri ve 
Ce.ndi, İngiltere'nin zafer kazan
tnasmı istiyorlar. 

2 - Fakat Gandi, hintlileri In
&'iltere'yc yardımda bulunmaktan 
bıenedecek propaganda yapmaktan 
"az geçmiyecektir. 

Malezya boğazındaki tesisatı idare e 
den inglllz kumandanı, bu mevklln müda
faası için Uç, dört sene evel hazırlanmış 
olan plA.nların şimdi tatbik mevkllne ko -
nulduğunu boyan etmi§Ur. BunUD manası 
oudur ki Singapur artık tamamlyle ellAh
lanmı§ bulunmaktadır. 

Bundan 20 sene eve! Stngapurda büyük 
bir deniz üssü tealainl dü§ünmil§ olanların 
ıuağı gllrU§lerindekl isabet ııimdi meyda
na çıkmıştır. Bu ada, geni§ §arkt Asya'nın • 
garbt Pasifik ve Hint Okyanusunun Ade
ta bir anahtarıdır. Slngapur adası bir d~niz 
üssü olmakla kalma.z, hava üssü itibariyle 
de büyük .bir ehemlyeti vardır. Bu üsleri 
müdafaa edecek kıtaat ve müdafaa terti
batın n mevcudiyeti bu edayı birinci sınıf 
blr ada haline koymuııtur. İki sene evel 
tesis edilen ve dünyanın en büyük havuz -
!arından biri olan "Kral Jorj., tamir havu
zunda faaliyet başlıyalıdanbert e.telyeler 
deki çalışmalar hare.retle devam etml§I, 
harp gemilerine yapılacak kolaylıklar ıs

lah edllmlı,, bunların tamir ııahe.lıı.rı geniş

3 - Saynn günü: 
İstanbul eczanesi (Tl: 1225) 
Merkez ,, (Ti: 2262) 
Halk ,, (Ti: 2721) 
Cebeci ,, (Ti: 3952) • 
Y eni§ehir ,, ( Tl: 5863) 
açık olacak ve buralarda birer 
kahile ile her ihtisasta doktor 
bulundurulacaktır. Lüzum ha
linde bu telefon numaralarına 
müracaat edilmelidir. 

4 - Sayım sonu, Canavar 
düdiiklerinin fasılasız üç daki
ka çaldmlması suretiyle ilan 
olunacak Vf! bu andan itibaren 
dışarı çıkm- :, yasıığı nihayet 
bulacaktır. 

Roma, 17 a.a. - Stefani ajansı bildiri
yor: B. )!usolinl'nln geçen hafta tefti§ et
tiği Po ordusunun muhtemel hedefleri 
hak1nnda türk gazeteleri tarafından yapı
lan ne~riyat münasebetiyle türk ajansı, 
"on iki ada,, kelimelerinin Stefani ajansı 
diplomatik muharririnin 11 teşrlnlevelde 
neşredilen :1azısında sarahaten yazılı ol
duğunu iddia eylemektedir. 

İmdi mevzuu bahis not aynen §Öyle de· 
mckte idi: 

"Po ordusunun vazifesi hudutların mü
dafa8.$ı değ'lldir. Bu ordu müthl§ bir harp 
kudretini ve istisnat derecede hareket sü
ratini haiz bir manevra ordusudur. İtalya 
bu orduyu, Arnavutluğa, Ege denizine, 
ııirnal Afrika.sına ve Habrşistana gitmiş 

olan ana vatan garnizon ordularından 

müstakil olarak, herhangi bir istikamete 
ve hatta uzak yerlere her an sevkedııbUlr.,. 

"Ege denizi .. kellmeıılnln herhRngt btr 
kimse tarafından "on iki ada., ı;eklinde 

tercüme edilmiş olması mUmkl\ndür. Fa
kat her halde Stefanl ajansının diploma
tik muharriri Po ordusunun oraya gldebl
leceğınt mUstebat gösterdiği halde türk 
gazeteleri on iki adanın bu ordunun he
defleri arasında olduğunu iddia etmişler
di. İşte Ste\anl ajansı diplomatik muhar
ririnin 15 teşrlnlevel tarihli notu ile tek
zip ettiği şey budur. Eğ<>r tUrk gazeteleri 
stefaninln notunu asıl metninden istinsah 
etselerdi bu tekzibe lüzum kalmıyaca.ktı. 
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büyük ve modern radyo istasyonunu kur 
ma.k lmkA.nle.rı verilmiştir. Slngepur lima
nında gemllerl kızağa çekecek ııahalar 

ihtiyaca kati bulunmakta ve tamirat işle
rini büyük mikyaslarda kolaylaetırmakta -
dır. Bu limanın, en büyük gemileri alacak 
bir kızağa ve bir havuza malik olması, ya
pılabllecek tamiratın hududu olmadığtnı 

ifade eder. Bu havallde bulunan ingillz 
donanmasının b~lıca vazlfeııl, Singapur 
limanına girip çıkan ticaret gemilerinin 
yollarındaki mayn1eri ta.ramaktır. Diğer 

bir vazifesi de Malezya sularında faaliyet
te bulunan devriye gemilerini idare etmek
tir. Bu filonun mllrettebatı, avrupalı su
bayların kumandası altında çahşıı..n malez
yalıla.rdan mUteıekklldlr. Malezyalılar iyi 
gemici bir millet olup ihtiyaca kati mik
dıı,rda da aaker vermektedir. 

Havacılık iılert bUtün Malezya.da bil· 
yllk bir faaliyete sebebiyet vermektedir. 
Slngapur adaaında müteaddit asker! kara 
ve denls tayyara Ualeı1 vardır. SUveY!I ka-
nalının ıarkında bulunan ve dünyanın en 
modern meydanlnnndan birl olan slvll 
tayyare meydanı da hı•111• hava kuvetle 
rlnin emrinde bulunmaktadır. Memleketin 
tçerl11lnde bu kuvetlerln kendllerine mabsUs 
meydanları mevcut oldu~ glbi, sivil 
meydan olarak tesis edllmtı olanlar da 
emre Amade buluıımaktadır. 

Malezya.de. bulunan te.yya.re meydanları
nın, deniz yollannı muhıı.faza ve he.va. ku-
vetıerlnin tevzii bakımlarından pek bU • 
yük ehemiyeti vardır. Burada. bulunan gar
nizon yerli ve avrupalı tnglllzleı;den mil -

rekkeptır. Slngapurun oarktan yani arka 
kapıdan mUdafa.Mı oraları ormanlık oldu
~ cihetle ayn blr meseleyi ortaya koy -
maktadır. Bu ormanlık havali adanın t&
bU müdafaa mevzilerinden biridir. Yohori
yt ve civarındaki kilometrelerce uzanan 
ormanlık araziyi geçmek pek mUtkUldUr. 
Çok kesif ormanlarla kaplı olan. bu hava
Uden dtl§mBD kuvetlerinin geçebllmeılne 
imkA.n yoktur. Ada.nın ıarkında yollann 
pek kıt olması müdafaa meselesini çok 
kolaylll.§tırma.ktadır. 

Avam kamarasının 

müddeti uzallldı 
Londra, 17 a.a. - Avam kame..rasındıı.. 

başvekil B. Çörçil, parlamentonun önü
müzdeki ay sonunda müddeti nihayete • -
recek olan tegrit devresinin uzatılması 
hakkında bir kanun projesi tevdi etmtı ve 
bu kanun projesi, ilk kıraatinde tasvip o
lunmugtur. 

193!5 teurinisanlsinde eeçllmi!J olo.n bu -
günkU pıı.rlA.mentonun, normal ıe..rtıar için
de önllmUzdeki e.y sonunda müddetini bl -
tırmesl icap etmekte ldi. FUhakika ınerl 
kanunlar mucibince, her beıı senede blr u
mumi seçim yapılması IAzımdır. Fa.kat 
husust mlllt oerait mevcut olduğu takdir
de, parlamento, teırıt devrenin müddetini 
uzatmakta aerbesttlr. 

Kiel ve Hamburg 
bonbardımanlar1 

Londra; 17. a.a. - Dün gece Kiel 
üzerine yapılan taarruz hakkında is -
tihbarat servisi tarafından verilen iza
hat ingiliz tayyarelerinin, şiddetli ba
raj ateşine ;ağmen hticumlarını sonu
na kfldar devam ettirdiklerini göster
mektedir. 

Anadolu Ajansının notu: 

DünkU notumuzda, Stefaninln D.N.B. a
jansı tarafından verllen ilk telgrafının 

metninde, "on iki ada.,~ nın Po ordusunun 
muhtemel hedei'lerl arasında sıırlh suret
te gösterildiğini açık olaral. "lldirmiııtik. 

Bulutların rüyete mani olmasına Stefani ajansı kendl metninde "on iki 
rağmen, iki saatten fazla devam eden ada.,, değil, "Ege denizi,. kellmeııinin mev
bombardıman esnasında İngiliz tayya- cut olduğunu iddia etmektedir. Neı;ırlyatı· 
recileri büyük infilak ve yangın bom- mızın esasını alman ajansı tarafından ve
balarının," Deutsche Werke,. ve "Ger rllen metin teşkil ettiği için biz bu nokta
mania., kumpanyalarının bina ve tez- ya itiraz etmıı değiliz. 

k · y • • •• Keza ııurasını da kaydedelim ki, o gün 
ga~hları arasında infila ettıgını gor-

stefani ajansının telsiz ne§rlyatı, hava pa-
müşlerdir. Keza yüksek infilaklı ~ir razitlerl dolayıslyle ahnamamıı ve bu va-
çok bombaların esas rıhtımlardan bı - zi et bizi D.N.B. ajansı ta.rafından veri-

• • L- 'ğ' d'l kt d' - y r~ne ısa""'t ettı ı zanne ı me e ır. len metni necıre mecbur eylemı,tır. 
Ayni zamaııda diğer ingiliz tayyare- Esasen gerek stefaı:ıi gerekse D.N.B. a.-

leri de Hamburg doklannı bombardı- je.nslarının neırlyatı Hell makineleriyle ve 
man etmişlerse de burada bulutlar mü- fra.nsızca olarak yaplıdığı için D.N.B. a
şahedeyi zorlaştırmıştır. jan:ıım "Ege denizi,, ni "on ikl ada,, §ek-

Leuna'da mühim bir sunt petrol fab- Unde almaya sevkedecek bir tercUme ha-
'k bo ba d tAb• t t 1 tası asla mevzuu bahis ole.mazdı. 

rı ası uzun m r ı~a .a 1 u u - Anadolu ajansı, bu cihetleri kaydederek, 
muştur. İlk bombalarla bır yangın çı- Mdiseyt ha.panmı§ tellkkl eyledttlı:ıl be
karılmış ve müteakiben bu Qltihim he: yan eder. 
def üzerine· büyük infilak kudretlı 
bombalar atılmı~r. En son taarruz e
den pilot, bacalara bombalar düştüğü 
zaman çok şiddetli bir infilak vuku
bulduğunu bildirmiştir. 

Ajax'ta ölenler 

ve yaralananlar 
Londra, 17 a.a. - Son günlerde italY8l1 

destroyerlerine karııı yapılan hareketten 
muııatter çıkan Ajax kruvo.zörUnde iki eu
b&yın öldüğü, diğer tkt ıub&yın yaralıı.ndı
lfı, iki muço Ue 7 deniz erinin llldllğU, bel 
muço ile 18 deniz erinin yaralandılfı balı 
rlye nezareti ta.rafından bildirilmektedir. 
Bahriye Bllalıendazları are.sında dıı. bir bo
ra.zancı ve bir onbqı ölmtl§ ve iki mızıkA 
eri yaralanmııtır. 

Japonlar ·20 Çin 
f1rkasını 

muhasara etmiıler 

1 

Yunanistan Sovyetlerden 
buğday alacak 

Atına, 17 a.a. - Royter: Bovyetlerle 
Yuna.niatBD ara.aınd& yapılan &nl~mıya 

gllre Yunanistan Bovyetıerden beher tonu 
57 dolardan 100.000 ton buğday satın ala
caktır. 

İkl müsavi partide 100.000 ton Avustu 
ralya buğdayının Yunanietan -tuafındaıı 
mUbay&Mı hakkında ceryan eden mU.za.ke
reler de sona ermtııtir. 

Hür . Fransız 
müslemlekeleriyle 

İngiliz ticareti 
Londra, 17 a.a. - İngiltere, hUr Fra.n

saya iltihak eden tran.!lı• mU&temlekelerlle 
ticaret yapma.ta bqhya.ca.ktır. 

İngiltere, traıuıuı Ka:meron'undan ka.
kao ma.haulUnUn üçte birini, kahve mah· 
ııulUnUn de yarıııınından tazla.ııını, sırat 
ı:na.hı!ulUn bUyük bir kııımuıı ve keres
tesini satın alacaktır. Bu mubayaalar, 
stokların birikmesi yüzünden Kameron'UD 
maruz kalacll#l mUokülAtı önllyecektlr. 

Hindistan umumi valisi, biribiriy
le tezat halinde bulunan bu iki va-
3':İyeti anlıyamadığını aöylüyerek, 
hu yolda propaganda yapılmasının 
Önüne geçmek mecburiyetinde ka
lacağım bildirmiştir. Şimdi Gandi
llin kendisi, propaganda yapmıya• 
cağı, fakat taraf tarlarından birka
Çlhm bu vazifeyi yapacakları bildi
riliyor. Gandi'nin maksadı, bu vazi
feyi Üzerlerine alacak olan parti 
mensuplarım tevkif ettirerek bunun 
etrafında gürültü çıkarırıaktır. Mih
\>er zaferini tehlikeli gördüğünü be
Yan eden Gandi, mihver politikası
na yardım için bundan daha iyi bir 
Yol tutamazdı. Nasıl ki alman ve 
·İtalyan radyoları bu vaziyeti ele al
tnıtlar ve lngiltere'nin Hindista.n'da 
tnaruz kaldığı zorlukları mübalega
lı bir lisanla dünyaya anll'\tmakta· 
dırlar. Hindistan'ı yakından tanı .. 
Yanlar, lngiltere'nin bu memlekette 
tııihver devletlerinin dünyayı inan
dırmak istedikleri zorluklar kar§ı
•nıda bulunmadığını bilirler. Esa
&en Gandi bütün Hindistan namına 
hareket etmiyor. Y etmiı milyona 

Tokyo, 17 La. - Domei afansına gelen 
biT telgrafta., muhtelif istikametlerden Uer 
]iyen Uç Japon kolunun dün sabah biribir
leriyle teması tesis ederek 20 ç!n fırkası
nın muhasarasını tamamla.mı~ oldukları 
'bildirilmektedir. Bu muhasanı Anvei ve 
Çeking vilbetleri hududundan takt'iben 
'300 kilometrelik bir cephe üzerinde beş 
gün devam eden ~iddetll bir tazyıkın neti· 
eesidir. 

Domel ajansı, ç!n krtaatmın ça11amba 
akşamına kadar 5.000 ölü verdiğini na.ve 
'eylemekt.edir. 

baliğ olan hint müslümanlan Jngil· tazyık ve tethit yerine, Hindistan· 
tere'nin mücadelesini büyük bir an- daki milliyetperverlerle anlatmak 
layışla kaqılamışlardır. Hindiıta- için aabır ve temkin gösteriyorlar. 
llın müstakil ve yarı müstakil hü • Acaba Gandi gibi bir lider meaela 
kümdarları da lngillere'ye maddi Polonya Çekoslovakya ve yahut da 
Yardımda her zamanki gibi cöm~rt Arnavu:luk'ta çıksa da nazi AI
davranmışlardır. Gandi bile İngiliz manyaamın ve faşist ltalya'nın ida- BüyÜk memleket ~eaeleleri Ö
davasma karşı sempatisini göster • relerini temsil edenlerle memleke- nümüze çıktığı zaman yaptığımız 

Btokla.rını ıatacak tüccarların mU!!tah
allden aym mikdarda mal almaııı bu mü
bayaat için ıart koııulmuııtur. İngiltere 
Kameron'un 1940-41 kakao mahaulUnU ta
mam.en ııatın almll#l taahhüt etmiıtır. 

İngiltere Tchad'da hA.len meveıat pamuk 
stoklarını •Batm aıacatı gibi geleck mah
sulü almak için de a.nle.ımalar yapmsltta
dır. M:adent yat gibi bazı ııaru.rt ihtiyaç
lar İngtlterenlıı yardımı ile ithal edilmek
tedir. 

tnekten çekinmemittir. Fakat idea· tin idaresi hakkında görüttneğe te- gibi, önümüzdeki 20 lLKTEŞRlN l d ı h"" 
li:ı:nıi a§nı derecede ileri götürerek, ıebbüs etse, böyle bir adamm hali de yapılacak nüfus sayımında da on ra ya ucum 

Son gelen haberler Balkanlar· 
da mihver devletlerinin ta

kip etmek istedikleri siyaseti bize 
daha vuzuhla anlatmaktadır. Her
kes, Sovyetler Birliğiı1in takına· 
cağı tavrın mahiyetini araıtırır ve 
alman • sovyet, rumen - sovyet 
hududu üzerinde yapıldığı bildi
rilen tahşidat haberleri ve Tasa 
ajansının Romanya'nın i~gali hak
kında Moskova'ya mal\ımat veril
diğini tekzip eden tebliğleriyle 
me~gul olurken, mihver devletleri 
Balkanlar üzerindeki faaliyetle
rini, hatta tazyrklerini arttırmı§
lardır. 

havalarda avcı tayyarelerlninklne ben:ı: 

1 
mektedir. Bunlar denizin "Spitflerre .. ıe 
dir. Bu gemiler bir lstilA tceebbüsüne k 
ı:ıı koymakta hlç güphesiz mUhlm bir r 
oynıyaca.klcrdır. Benim de hazır bulundu 
ğum bir tecrübe bu gemilerin keait bir d 
man bulutu arkaaında birkaç saniye i~ln 
tamamen kaybolıı.blldlklerlni ve dU§m 
gemisinin nereden geldiğini bilmeden t 

ı pili yiyebileceğini isbat eylemiştir. 

Daha almanlar Romanya'ya a· 
adamakıllı yer]e§meden Bulgaris
tan'ın aldığı vaziyet hakikaten 
tayanı dikkattir. Bulgar Baıveki· 
li ve Maarif Nazırı Filof'un da
veti üzerine alman Maarif Nazırı 
alman Hariciye Nazırı von Rib
bentrop'un hususi bir mümessili 
ile beraber be~ kiıilik bir heyet 
halinde Sofya'ya gelmit bulunu
yor. Mesele kültürel bir anlaşma 
mevzuuna dahil işlerin von Rib
bentrop'un hususi bir mümessili 
ve birkaç diplomat huzurunda gÖ· 
rütülüp gÖTÜ§Ülemiyeceği noktası 
değildir. 

Asıl ıayam dikkat olan §ey, 
Sofya'da birkaç gün kalacak o
lan bu heyetin bulgar hükümet 
merkezi garında fevkalade teza
hürlerle kar§ılanmı§ olmasmda· 
dir. Bu münasebetle bulgar gaze
teleri mihver dostluğunu teyit e• 
.-' r 1 uzun makaleler ne§retımiıler
dir. 

Alman fen heyeti 

B ununla ali.kadar olarak Dey
li T elegraf'ın verdiği bir 

haberi de dikkatle tetkik etmek 
lazımdır. Bu gazete diyor ki: 

"Romanya'nm bititik komıula
rı araınnda Ege denizinde Yuna
niatan'a ait Dedeaiaç limanını ele 
geçirmek için nazi itbirliğine Ü· 
mitler bağlıyan Bulgaristan, bir 
alman fen heyetinin kendi topra• 
ğına girmesine müsaade eden ye· 
gane memlekettir. Bu fen heyeti 
daha mühim kuvetlerin öncüsün
den ba~ka bir şey değildir!" 

Demek Bulgaristan'da bu dip
lomatik heyetin dışmda hir de 
alman fen heyeti vardır. Alman· 
]arın İfgal kuvetlerine bile "heyet" 
ismini verdikleri ve Romanya ha· 
disesinde fırkalara "askeri he
yet" dedikleri bir anda Bulgaria
tan'da hulunan fen heyetinin §Ü· 
mulünü münaka§a ve tetkik et· 
meden Balkanlar meselesinin göa. 
terdiği diğer inkitaflara göz ata
lım: 

Bulgar ziraat. naıuı Roma' da 

B iliyoraunuz ki, tam bu esna· 
da bulgar ziraat nazrrı Bag

rianof Roma'da Musolini ve Kont 
Ciano ile temas halindedir. İtal
yan Baıvekili ile bulgar ziraat 
nazırı arasındaki görüımelerin 
çok samimi olduğu bildirilmekte· 
dir. Bu aamimiyet elbette ki Mu· 
aolini'nin bulgar ziraat davasına 
kartı göaterdiği y~kın alakadan 
doğma.mı§tır. Çünkü aynı bulgar 
nazıl'ı daha Roma'ya gitmeden e
vel Almanya'da bulunmu§ ve o-
rada Hitler'le temaslar yapmııtır. 
Netice ıu olmu§turı BuJs-aristan 
bir Dobruca uğruna mihverle dost 
geçinmeği muvafık görmüt ve 
bundan çok ümitlere kapılmı§tır. 
Son günlerde olup bitenler, Bul
ga.ri~tan'ın mihverle tam hir dost. 
luklan daha ileri gitmiyeceği zan
nını uyandıracak mahiyette değil
dir. Çünkü bütün bunlarla bera· 
ber Yunanistan'm vaziyetini de 
heıa.ba katmak lazımdrr. Mihver 
devletleri aanki Bulgaristan'ı da 
Romanya yapmıı gibi hareket et
meğe başlamt§lar ve Taymis'in 
verdiği mal\İmata göre general 
Metaksas'tan bazı taleplerde bu
lunmu§lardır. 

'Yunanistan' dan istenilenler 

re yani nazi ve f aıistlere ıerbes 
vize hakkı vermesi. Ve ingilizl 
re verilecek vizelerin 111kı bir ko 
trole tabi tutulması; 

4 - Mihver tayyarelerine Yu 
naniııtan üzerinden aerbestçe g 
mek hakkmın tanınmuı. 

Bu talepler karşısında Yunani 
tan•ın çok enerjik davrandıiı v 
mihver isteklerinin hepıini redde 
tiği haber verilmektedir. Çünk 
Yunanistan bu nevi taleplerhı n 
neticelere vardığını en ya.km R 
manya misaliyle gönnüıtür. V 
zaten bu miaal dahi olmaaa, 

·nan milletinin istiklal telakkisi el 
bette ki böyle taleplerin kabul·· 
mani teşkil etmi§tir. 

Mihver politikası 

Bütün bunlardan anlaıılan fU 
dur: mihver politikası "b. 

rer birer" prenaipine riayet ~ e 
mektedir. Çünkü Avrupa niz 
yalnız Romanya ile bitecek deği 
dir. Ve nihayet Yugoalavya'yı d 
,.rkadan aarmak meselesi bah' 
mevzuudur. Netekim, Yugosla 
ya'da ya§ıyan alman ekalliyeti t 
finin Bafvekil Svetkoviç'i ziyar 
ettiğini, ve Almanya'nın Yugo 
lavya'dan ticari anlatmalar çe 
çevesi dahilinde bazı imtiyaz} 
elde etmeğe çalı§tığmı duyuy 
ruz. Fakat Yugoslavya biiyÜk b' 
enerji ile Ba§vekilin aizınd 
mihvere cevabını vermiftir: h 
dutları yugoslav kanmm aon da 
lasma kadar müdafaa etmekl •• 

Şimdilik mihverin "birer bire 
politikuı kar§ısında Balkanlar 
umumi çehresi bundan ibaretf 

Bir manhk meselesi . 
'P• 

H idiıelerin seyrinden öyle a 
!atılıyor ki, mihver, Bulg 

riıtan'ı kışkırtarak, Akdeniz'e i 
ınek aevdasmdadır. Bunun bir s 
bebi de, İngiltere'den evel da 
ranmaktır. Almanya öyle tevil 
diyor ki, Yunanistan eğer müz 
haret ederae, ingiliz tayyarele 
nin Plueıti, Bra§OV petrol ku 
larını dövmeleri mümkündür. F 
kat bu ancak Almanya'nm il 
aürebileceği bir mantıktır. Çün 
mantık aibileıinde sebepler ne 
celeri doğurursa, alman mantığı 
da neticeler, sebepleri doğuru: 
Onun için, alınanlar, nasıl Noı 
veç harekatında, İngilizlerden 
v~l davranmak gibi bir aebe 
icadederek, neticeden sonra •• 
hep araını§larsa, Balkan itlerinQ 
de öyle hareket etmek arzusun 
kapılmıtlardır. 

Kutu oyunu 

Ş imdi &Özlerimizi hulasa ed~ 
Hm ı Almanya daha doğrı 

au mihver, "birer birer" politikı 
sına devam etmektedir. Anca 
sonradan bu "birer birer" le 
biribirine ilittirecek ve bir kül yı 
pacaktır. Mesele tıpkı çocukları 

tut k · t d · w • l 'l 'h d I 1 yurtda•lar- vazı·f·si, o gün için ma ıs e ıgı yo ı e mı ver ev- ne o ur , , • , " ... .... Bertin; 17. a,a. _ D. N. B. ajansı 
letierinin ajanı rolünü oynadığı da lngiltere'nın de Hındıstan da o kendisine sayım memurluğu öde• Mihver devletlerinin Yunanla· 

oynadıkları kutu oyunu ıibidi 
El aıra11ını bir defa aldı mı, kutı 
ları birer birer kapıyacak, he 
kapayı§ta yeni bir kutuyu kend 
sine açılmı§ görecek, ·ve hepsiı 
irat kaydederek partiyi kazaı 
mak istiyecektir. Şimdi bir kul 
Balkanlardadır. Balkan oyuıı 
oynanırken, Akdeniz'de de batlı 
oyunlar hazırlanmaktadır. Bu n: 
yanda mesela bundan bir iki ha 
ta evel Hitler ve Musolini ile mı 
teaddit mülakatlar yapan İspaı 
yol Dahiliye Nazırı Serrano Sı 
ner'in birdenbire fspanyol Har 
ciye Nazırlığma getiril.,ıesi dil 
kate fayandrr. Serrano Suner hc 
halde, iııgiU:ı: sefiri Samuel Hoa 
ile münasebatı tarsin için bu nı 
zareti almamıthr. Demek mihvc 
İspanya'nın ve Cebelüttarık'ı 
vaziyetini de Balkanlarla muva: 
bir tetkike tabi tutmu§tur. Tel 
rar edelim: mihver Avrupa ha 
tası büyüklüğünde bir kutu OY1 
nu oynamak istiyor. 

meydandadır. yolda hareket etmesini ist~me.~ kim· vi verilirse bunu kabul ederek bildiriyor : tan'dan latedikleri tudurı 
lngiltere hükümetinin Gandi ve aenin aklından geçmez. Çunku 0 za· canla batla yapmak, eğer böyle Londra'ya hUcum etmek Uzere bom- ı _ İngiliz gazetelerinin ve in· 

taraftarları ile anla§mak için takip man İngiltere, mücadeleaini yaptığı bir vazifeye davet edilmemit is~ bardıman tayyarelerinin bu sabah da giliz filmlerinin meni; 
~ttiği yol, Hindistan'daki ingiliz davayı kendisi inkar etmİ! olur. Fa- evinde sayım memurlarını beklı- erkenden yola çıktıkları D. N. B. ajan- 2 _ Marka nazaran •drahmi
ıdaresinin mihver propagandası ta- kat Gandi'nin de bu yolda hareket yerek onun suallerine en doğru sına haber verilmiştir. İlk dalga saat nin fiyatmı teabit etmek, bu auret-
rafından gösterilmek istenildiği gi· etmesi, Hindiatan milliyetfpke;ve~le- cevaplan vermektir. 9,50 de Londra'ya vararak evciden ta- le mark lehinde elde edilecek 
bi, ınüthiı tahakküm idaresi olma· rine hüriyet ve istiklal me ureame BAŞVEKALET sa.rlanan hedeflere bombalarını atmış- farkla Almanya'nm Yunanistan'a 
dığmı göatermeğe kafidir. İngiliz- b11.ğİı olanların aempatilerini kay• latatiatik Umum Müdürlüğü tır. Bombardımanın tafsilltı hakkında olan borçlannı ıilmek; 
ler, mihver devletle?-inin tahakkü • bettirebilir. henils haber alınamamııtır. 3 - Yunanistan'm mihvercll• 
""fi altma eçen memleketlerdek:::i~ _________ A_._Ş=..._B_S_M_.l_R _ ____________________________________________________________ _ 

Mümtaz Faik FENI 



·-

-4- U L U S 

Umumi nüfus sayımı cetvel •• • 
numunesı 

5ıra t\ um arası Sualler Cevaplar 
• Vilayet ve Kaza adı 

• Nahiye adı 

• Köy (muhtarlık) adı 

• Adı ve soy adı 

1 Erkek mi kadın mı? 

Kaç yaşındadır? 

2 Bir yaşından küçük ise kaç aylıktır? 

' 

Bu sütuna hiç bir 
şey yazılmıyı· 

caktır 

3 Bekar mı, evlimi, dul mu, boşanmış mı? 
1~-i--~~-~~----------~-+---ı: 

4 

6 
7 
8 
9 
10 
1 1 

Yeni harflerle okumak biliyor mu? 

Yeni harflerle yazmak biliyor mu? 

Nerede dogmu~ıur? (Ecnebi memleketlerde doğanlar 
memlekeı, Tlırkıyede doğanlar için kaza ve vilayet 
yazılacakıır) 

içın 

ısmı 

Görünür vücut sakatlığı var mıdır ve 
nedir? 

Ana dili nedir? 
(Ana dilınden maksat aile ve ev içinde konuşulan dildir) 

Ana dilinden başka hangi dili konuşma
sını bilir? 

Hangi dindendir? 

Hangi devlet tebaasıdır 

• 

• 

• 

MAHKEMELER 

Ankara lktncl Sulh Hukuk HAklmll
ttnden: 

Ayvalıkta Osma.ulı Bankasında memur 
Salih Zeki oflu Enver kefili Siret'• 

Ziraat Vek41etı vekili Gllzlde Alpar ta
rafından yüksek ziraat enstitüsü •tajlyer
lerlnden Envere kefaletinlzden dolayı a -
leyhlnize açılan 256 ıtra alacak davasının 
yapılan duruşmaınnda tkametgA.hınızın bu
lunmadığını, Fra.ruıad& olduğunuz, ne va -
kit avdet edeceğJniz de malum olmadığı 

ve Fra.n.sadaki adresinizin de tesbitlne tm
kA.n olmadıtından ' duruımanın muallAJc: 
bulundutu 8. 11. 940 cuma günU ıaat 9 da 
Ankara lktncl sulh hukuk mahkemesinde 
bulunmanız, buJunmadığınız takdirde hük
mllD aıYabınızda verilccett tebliğ maka -
mına kaim olmak üzere na.o olunur. 
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(.___R A_D_Y_o_J 
TÜRKİYE 

(Radyo Difilzyon Postaları) 

TÜRKİYE ANKAlt 
Radyosu Radyo,. 

- Dalp Uzunlutıı -
1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 
31.7 m. 9~5 Kce./ 20 Kw. T. A. 1 

19.47 m. 15195 Kes./ 21> Kw. T. A. Q 

CUMA: 18.10.194-0 
S.00 Prorram ve memleket saat ayarı. 
8.03 Müzik: hafif proa:ram (Pl.). 
8.15 Ajnaı haberleri. 
8.30 Müzik proa:ramının devamı (Pl.)• 
8.50/9.00 Ev kadını • yemek listesi. 

rZ.30 Program ve memleket saat ayan. 
12.33 Müzik: 1. Rakım • uşşak şarkı: (Sİ' 

Ankara Birinci Sulh Hukuk l-Iikimli- lemem bir gün hayalimden). 2. Zeki Dut' 
tinden : ıutu - unak ıarkı: (Bir gün geleceksi• 

Ankara Emniyet umum müdürlliğü be- diye bekler). 3. Halk türküsü: (Sabahtsı: 
tinci şube memurlarından Sezai Rıza'ya: kalktım). 4. Halk türküsü: (MecnunutJI 

Dahiliye vekileti vekili avukat Güzide Leylimı gördüm). 
1.A.lpar tarafından aleyhini.ıe açılan 45 lira 
79 kuruş alacak dav.isından dolayı adresi
nizin meçhuliyetine binaen tebligat yapı
lamadığından usulün 141 inci madde!Iİ mUı
ıcibince ili.nen teblirat icrasına mahkeme-
ıe.e karar verilmiş oldutundan r;1.zete ile 
ilin edildiği halde gelmediğinizden bu de
Ia da gene usulün 141 inci maddesi muci
bince ve 20 gün müddetle ilinen ı-ıyap ka-
rarı &önderilmesine karar verilmiş oldu
iundan duruşması bırakılan 26. l 1. 940 sah 
safL.t 9,5 da mahkemede bizzat haz"ır bulun-
madığınız veya bir vekil göndermediğiniz 
takdirde nlahkemenize rıyaben bakılacağı 
tebliıl makamına kaim olmak üzere ilin o-
Junur. 4200 

12.50 Ajans haberleri. 
13.05 Müzik: 1. Şemsettin Ziya - hicai 
şarkı: (Anılsm yar ile). 2. Refik Fersan -
hicaz ıarkı: (Cihanda biricik ıevdifiııl 

sensin). 3. Halk türküsü: (Haticcm ıa9" 

larını dalga dalga taratmış). 4. Halk tür
küsü: (İrafa fincan koydum). 
13.20/14.00 Müzik: karış>k program (Pi.). 
18.00 Program ve memleket aaat ayarı. 
18.03 Müzik: radyo "Sving'' kuarteti (t 
Özeür ve Ate1 böcekleri). 
18.30 Müzik: fasıl heyeti. 
19.00 Müzik. A: 1. Osman Nihat • kürdili 
H. 1arkı: (Kaç yıl yüre~im sızladı). Z. Sel. 
Pınar • kürdili H. şnrkı: (Bir gizli yalatt 
söyle) 3. Bimen Şen ıeg.ih şarkı: (Sun da 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Hlkimll- içsin yir elinden), 4. Rakım • segah 1arkıı 
finden : Aışkınla yanıp ağl3dığım). B: l. Melek-

Küçük ÖksUıce mahallesi E&:ri Bucak &et _ ferah11lk şl\rkı: (Titrer yilreiim). 2. 
'Sokak 17 nuınarada He.mit oğlu Aziz'e: ferahnak şarkı: (Ho" yar::ı;tmış) , 3. S. Kay· 

A!lkeri fabrikalar umum müdürlilğü ve- nak - hicaz türkü: (Deli gönül). 4. hicas 
kili avukat Güzide Alpar tarafından a- türkü: (Şu karş~ki dağda bir yeşil çadır). 
.leyhinize açılan 165 lira alacak davi.sı- 19.50 rt'lemlekct sa.at ayarı, ve ajanı ha· 
nın yapılmakta olan duruşmasında ad.re- berleri 
ı&inizin meçhuliyetine binaen tebligat ya- 19.45 Müzik: radyo ince aaz heyeti. 
~ılamadıiı görülm.üş v~ il1nen tebligat 

1

20.15 Radyo gazetesi. 
qcruına karar verılmiştı. Bu defa da ge- 20.45 TEMSİL. 
ne mahkemeye ıelmediıiinizden usulün 2l 30 K ('ktl ') . , . onu1ma ı !lat ıaatı . 
.141 ıncı maddesi mucibince ili.nen ve ZO 2ı. 4 s M'" •ı_ d 1 k ( 1 uzt": ra yo sa on or eıtrası v o
ıtrün müddetle ı-ryap kararı &"Önderilmesi-

lonist Necip Aşkın idar~inde). 1. Tschal· 
ne mahkemece karar verilmiş olduiun-

kovıky: Rus dansı. 2. Tschaikovsky: ro
dan durusması bırakılan 26. 11 940 ıah 

me.ns. 3. Schönherr: Alp köylüleri danslaeünU 11aat 9,S da mahkemede bizzat ha-
rı. 4. Rimsky - Kors.a.kov: Sadko'dan zifaf ız:ır bulunmadığınız veya bir vekil gön-

dermediğiniz takdirde mahkemenize cı- ljarkısı. 5. Meister: Bohemya rapsodisi. 15. 
Armandola: Venedikte mehtap; 7. Brahmsı ıyaben son verileceği tebliıl makamına ka-

~m olmak üzere ili.n olunur. 4201 Macar dansı, No 17. 8. Koester: Hind nin. 
nisi: 9. Maquarre: Pirene eyaletleri efaa-

Ankara 3 UncU Sulh Hukuk Hikimli
ğinden : 

nesi. 
2'2.38 Memleket saat ayarı, ajan!! haberle· 
ri; ziraat, esham - tahvilat, kambiyo _ nu. 
kut borsası (fiyat). 

12 Muayyen bir mesleği, vaıifesL "eya Hn'atı varmıdır, varsa 
nedir? Yoksa ne ile geçinir? 

Bu kere Ankara'da vefat eden Erzin
ıcan'ın Molla Seydi M. Ethem oğlu Salih 
·Teilze'nin emvaline mahkemece vaziyet 
-edilmiş olduğundan kefaleti hasebiyle a
·lacaklı olanlar da dahil olduiu halde bil~ 
cümle alacaklı ve borçlularJn kanunu 

22.45 Müzik: radyo salon orkestrası pro- 1 

gramının devamı. 

13 
14 

Çalıştı~ müessesenin mahiyeti nedır? (Ma~iretten maksat 
müessesenin yaptığı iştir) • 

Mesleği bir sanayi, ziraat veya ticaret mesleği ise : Patron 
(mal sahibi) mi, işçi mi, usta (kalfa) mi, müdür mü, mühen 
di3 mi,memur mudur? (Bunlardan hangisi ise onun adı cevap 
olarak vazılacaktır.) , , 

Karilerimize bir kolaylık olmak üzere umumi nüfus sayımında 
rayım memurları tarafından doldurulacak •ayım defterlerinden 
bir saylanın nümune•ini aynen neırediyoruz. Eğer karilerimiz 
bunu dikkatli okur ve cevaplarını evelden tasarlarlarsa. sayım 
rünil gelecek sayım memurlarına daha kolaylıkla cevap verebi • 

23.00 Müzik: cazband (Pi.). ' 

-
I medeninin 561 inci maddesi mucibince 

23.25.'23.30 Yarınki pro&ra711 ve kapanrt. 

'"' bir ay zarfında vesaiki resmiyeleriyle bir 
likte Anka.ra 3 üncü sulh hukuk mahke- ~ 1 111 111 111 111 1 111 111 1 111 1 111 111 1 111 111 !: i 
mesine müracaatları ve alacaklarını vak- -

lirler. Bu suretle sayımın daha çabuk bitme•ine ve herkesin çok 
fazla evlerde kalmamasına hizmet etmiı olurlar. Sayım defterle
rinin bu saylası yalnız bir kiıiye mahsustur. Her ıahıs, çocuk dahi 
olsa, hattii bir yll§ından daha küçük YCl§ta dahi olsa, ayrı ayrı bu 
sayfalara yazılacaklardır. 

ıtiyle kayıt ettirmiyenlerin miraacıya ne _ 
.şahsen ve ne de terekeye izafeten takip ;: 
edemiyecekleri ve mirascılannın dahi ka- : 
nunu mezkıirun .S34 üncü maddeıl muci- : 

Kadın Terzisi 

CEMAL BÜRÜN -·-
bince 3 ay zarfında müracaatları lilzumu 
ililn olunur. 4202 

Ankara S üncli Sulh Hukuk Hikimli
ğinden : 

: Bu ayın 22 inci salı günü saat 
: 4 den itibaren Ankara Palas'da 
: kışlık modellerini göstereceğini 
: müşterilerine bildirir. 

Karı• kazasmm Mliz köyünden olup ;llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr 
•Ankara'da 10. 10. 940 tarihinde vefat e-

#fl-•BUGON--111 

ULUS Sinemasında 
ZIRAA T VEKALETi 

Talipler bu evrakı nafıa 

tetkik edeceklerdir. 
mUdürlüğlinde nun hlikilmlerlne riayet etmeleri lizım • ne kadar bir ay müddetle ve kapalı zarf 

usuliyle eksiltmeye çıkarılmııtır. 

tlen Hasan Paçalının emvaline mahkeme
'Ce vaziyet edilmi~ olduiundan kefaleti 
basebiyle alacaklı olanlar da dahil oldu
ğu halde bilcümle alacaklı ve borçlula
rın kanunu medcntnin 561 inci maddesi 
mucibince bir ay zarhnda vesaiki reımi
yeleriyle birlikte Ankara 3 üncil sulh 
hukuk mahkemesine müracaatları ve ala
caklarını vaktiyle kayit ettirmiyenlerin 
mirascıya ne şahsen ve ne de terekeye 
·izafeten takip edemiyecekleri ve miras
-cılarının dahi kanunu mezkUrun 534 ün
'CÜ maddesi mucibince 3 ay zarfında mü~ 
•racaatları lüzumu ilin olunur. 

Dünyanın rn çok sevilen 

4 - Taliplerin münakasaya iştirlk ede· Hayvan pancarı alınacak 
BUikte Veteriner Bakteriyoloji ve Se- bil~ler.i için 220l lira 81 ~u~u~ m~~ak. 
1 ·· Mü ı D' kto"rlu" .. ·· d , kat temınat yatırmaları, bu ıs ıçın vılayet ro OJl esseses ıre gun en . 
1 Mü ed Cut tec lib h an makamından ilin tarihinden sonra alınmış - esses e mev r e ayv • . 

ı 1 1 r1 40000 azamt 50000 kilo r ehliyet vesikası, 940 aenesi için ticaret o-

b
&rt ç n aaga k k 'it e e k ul dasına kayıtlı olduğuna dair vesika almıı 
ayvan pancarı açı e sı m y on mu1~ .. , .. . 

olmaları ve uçlincu maddede yaz.ıh müna-
tur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 2000 lira.dır. 

S - Muvakkat teminatı 150 lira olup 
banka mektubu veya vezne makbuzu ve 
hazine tahvili teminat olarak alınır. Yalnız 
tahvilJerin de makbuz mukabili hazineye 
teslimi şarttır. 

4 - İhalesi 5/11/940 sah ı:Unü saat IS 
ledir. Buna ait şartname müesse'lle direk
törlilıiünden bedelsiz olarak verilir. 

kasa evrakını görüp kabul ettiklerine dair 
imzaladıktan sonra 2490 ıayılı kanuna uy. 
gun olarak he.zxrhyacakları teklif zrfların1 
7.11.1940 günü saııt on beşe kadar Bursa 
nafıa müdürlüğüne makbuz mukabilinde 
vermeleri ıazım olduiu ilin olunur. 

( 6696) 16697 

ln~aat münakasası 
S - Z490 sayılı kanunda yazıh şartları Seyhan Viliyeti Vakıflar Müdürlüğün-

baiz olan isteklilerin muayyen olan gün den : 
'f'e saatte ziraat vekileti muhasebe mü
dUrlUtilnde toplanacak olan satın alma ko-
111iıyonuna müracaatları. (16847) 16855 

ViLAYETLER 
Fen memuru aranıyor 

Zonguldak Belediye Rel~llğtndl'u: 
YUz lira aylık ücretli lhtuıas mevkit o

lan fen memurluğu mUnhaldlr . Taliplerin 
evrakı mUsblte ve tstldalarlyle 20..10.940 
ta.rih1ne kadar müracaatları. ( 65251 16531 

Fen katibi alınacak 
Zonguld:ık Belediye Reisllğindrn: 

Yetmiş be§ lira aylık Ucretlt !en kfltlp
ltfl boştur. Bu glbl işlerden anlar memur 
evaatını haiz olanların evrakı m(b~btte ve 
tettdalariyle birlikte 2!j.10.0·10 tarihine 
kadar mUracaatıarı. (6~26) 10532 

1 - Ceyhan kazasında Çarşı içindeki 
harap dükkinların yerlerinde biribirine bi
tişik (16) dükk.in ve bir a:aıinonun inşaa
tı marunüştemllft.t götUrU olarak toptan ve 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (28696) lira (70) ku
ruştur. 

3 - Bu inşaata ait proje, fen.nt ve ek -
siltme şart"'lmeleri, mukavele projesi ve 
fiyat cetveli Ankara'da Vakıflar umum 
müdürlüıiil inşaat müdürlüı:-ünden lstan • 
bul vakıflar başmüdürlüğünden ve Ankara 
vakıflar müdilrlüğ-ünden bir lira kırk be~ 
kuruş mukabilinde ahnabilir. 

4 - Ek!!iltme 7/ikincite,rin/940 per -
ş~mbe günü saat 14 de Adana vakıflar ida
resi binasuıda yapılacaktır. 

S - Eksiltmeye gireceklerin (2152) lira 
(25) kuru, muvakkat teminat vermeleri ve 
940 yılına ait ticaret odaıı vesikası ile i
hale tarihinden en az sekiz ı-ün evel alın~ 

inşaat münakasası mış ve en az (20000) liralık tek bir bina 
Burıa Nafıa MUhendiıqll~lnıi"n · yapmış ve muvaffak olduğunu cösteren 
ı _ Bursa aanat okulunda yapılacak yapı müteahhitliği vesikasını haiz olmaıı 

29357 llra 51 kuruş keşif bedelli tesviye a- şarttır. 

t.ölyeleri inşaatı kapalı zarf usuliyle yeni- ı 6 -;- Eksiltmeye ~irece~Jerin biz~at yü.k~ 
den eksiltmeye konulmuştur. sek mimar veya yuksek ınşaat muhendısı 

2 - Eksiltme 7 11 9 .ıı) p • rşemhe glltt 1\ olması veya bunlardan biriyle müştereken 
ııat on altıda Bursa nafıa müdürlüğil ek· teklif yapıp mukaveleyi birlikte imza et-
ılltme komisyonunda yapılacaktır. meleri şarttır. 

3 - Bu işe ait evrak ıunlardır: 7 - Eksiltmeye cireceklerin kapalı zar-
Preje, n!llt fiya.t list•i, m.esahı cetve- fın ibrazında ve teklif mektubunun yazıl

U, keıif, ebiltme ve bayındırlık işleri ge- masında ve bu zarflarm tevdiinde ve pos

MI eartnam•l•rl n mukavele projesidir. ta ile ıönderıım .. lndo 2490 numaralı ka-

• 

d.r. (6728) 16707 

ln,aat münakasası 

Gaziantep,C. Müddeiumumiliğinden : 
1 - Gaziantep'te yaptırılacak ceza ve 

tevkifevi inşaatı kapalı zarf usuliyle ek-
siltmeye konmustur. 

2 - Eksiltme 12. 11. 940 salı günü aaat 
15 de Gaziantep'te adliye binası içinde C. 
Müddeiumumiliği odasında in1aat eksilt-
me komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Bu inşaatın keşif bedeli doksan al
tı bin dokuz yüz yirmi bir lira seksen al
tı kuru~tur. 96921 lira 8.6 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat altı bin doksan 
altı lira on kuruştur. 6096 lira 10 kuruı-
tur. 

S - Bu işe ait evrak: mukavele proje
si, eksiltme ıartnamesi, bayındırlık işlert 

genel ıartnamesi, husuıt ve fenni şartname 
ve yapı işleri fenni şartnamesi, mesaha 
cetveli ve bina projeıi ve ıeridopiridir. 

İstekliler bu evrakı Gaziantep C. Müd-
deiumumiliğinde çalışma saatleri içinde 
her gün cörebilirler. 

6 - Münakasaya girmek istiyenlerin re
ferans ve diğer vesikalarını bir isti.daya 
bağlıyarak münakasa tarihinden en az se
kiz gün evet viliyet makamına vermek ıu
retiyle bu iş için ehliyet vesikası almaları 
ve bu vesikayı teklif mektubu içine koy
maları 11zımdır. 

7 - Münakasaya lştirlk edeceklerin 
2490 numaralı artırma, eksiltme ve ihale 
kanunu mucibince ibrazına mecbur olduk
ları evrak ve vesaiki bu kanun ve şartna· 
melerin ahk.9.mına röre hazırlayıp teklif 
zarfları içfne koyarak bu zarfları 12. 11, 
940 sah cünil ıaat 14 de kadar numaralı 
makbuz mukabilinde milnakaıı komisyo
nu reisine vermiş olmaları lizımdır. 

Posta ile e-önderile.cek mektupların 12. 
11. 940 sah günü saat 1.S ıe kadar komis
yona e-elmi1 olması ve dışının mühür mu
mu ile iyice kapatılmı' olması lizımdır. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
(9857 '6785) 16847 

Parke kaldırım inşaatı 
Çanakkale Belediyesinden : 
1 - Cınakkalede yap>lacak olan 15100 

lira bedeli ke$ifli parke taşı ile kaldırım. 
iııfaatı 8.10.94-0 tarihinden 7.11.94-0 ıar!b!-

2 - İsteklilere bu iıe ait şartname pa· 
rasız olarak Çanakkale belediyesi fen dai
resinden verilir. 

S - Ekailtme 7.11.940 perıembe cilnil 
saat 15 de belediye dairesinde müteşekkil 
encümen huzuriyle yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı 1132 lira 50 ku
ru,tur. 

S - Eksiltmeye cirebilmek için aşalı· 
daki vesikaların bulunması llzımdır. 

A - Kanunt vesaiki haiz b~lunmak. 
B - Bu işe ait nafıa vekiletinin ehliyet 

vesikasını haiz bulunmak. 
IS - Teklif mektuplarının ihaledl!n bir 

saat evel makbuz mukabilinde verilmesi 
pasta ile rönderilecek mektupların mezkQr 
saate kadar yetlatirilmesi llzımdır. 

(9858/6789) 16848 

Ankara 3 üncfi Sulh Hukuk Hlkimli
ğinden : 

Bu kere vefat eden Ankara'nın Şükri

ye mahallesinden Kadir oğlu Rifat Tu-
1"an'ın emvaline mahkemece vaziyet edil
miı oldu&:undan kefaleti hesabiyle alacak
lı olanlar da dahil olduğu halde bilcilm~ 
le alacaklı ve borçluların kanunu mede
ninin 561 inci maddesi mucibince bir ay 
"2:arfında vesaiki reımiyeleriyle birlikte 
Ankara 3 ilncli sulh hukuk mahkemesine 
müracaatları ve alacaklarını vaktiyle ka-

CLARK GABLE 
ve 

MARION DAVIS'in 
milyonlarla çevrilen en muhteıem 

filimlerl 

HABİL 
KAB i L 

Ayrıca spor filmi 
Matineler : 14,30 - 16,30 

ıS,30 ve 2ı de 
Koltuklarınızı kapatınız. 

yit ettirmiyenlerin mirascrya ne şahsen 
Urfa Natıa MlldUrlUjünden: ve ne de terekeye izafeten takip edemi

Urfada lnea edtıecefl evelce 11A.n edil- 'Yecekleri ve mirascılarının dahi kanunu 
mit olan "17850., IITll ··4,. kurut keeif be· mezkG.run 534 üncü maddesi mucibince 3 
delll gUmrük muha!aıı'l al:! 1 Y~ binasının "'Y .ı:arfında müracaatları lüzumu i15.n o-

Ti: 6294 -

:··--······· .... -...... 
A c e 1 e 

kapalı zart usullylct eJrslltrue!'l 7 .11. 9tO ·lunur. 4204 

Satılık ve kiralık tarihine mUsadlf per~~nıbe gtinU ıaat ll de 
yapılmak Uzere bir ay müddetle temdit e-
dllmtıtır. (9923/6876) 16878 

Hangar inıaatı 
Afyon Vlllyetlnden: 
Ziraat VekAletl kombinaları için AJ

yonda inşa edilecek han&u in1aatı kapalı 
zart uıruliyle eksiltmeye konulmuttur. 

Keti! bedeli (11964) lira (23) kurutlur. 
İhale 5. 11. 940 tarihine mUead!! salı 

gUnU saat 15 te Afyonda ziraat mUdUrlU -
fünde mUteıekkJJ komisyonda yapılacak -
tır. 

Muvakkat teminat akçesi 
(S2) kuruıtur. 

(897) llra 

Keıtfname, ıartname ve plln Afyon zi
raat mUdürlUtllnde .-HrUleblllr. 

Taliplerin ihale günUnden en az 8 gün 
evel ıtmdtye kadar buna mUmasU tolerl 
yaptıklarına dair ellerlndekl veealkl bağ~ 
hyarak istida Ue vtIAyete mUracaatıa ala
cakları ekstltmeye lştlrft.k ve.sıkası ve te
mtnatlyle birlikte teklif mektuplarını 

~- ıı. 940 salı s\IDU •&ata e kadar ko -
mlıyon relılftıne göndermeleri UAn olu -
nur. .(9980/888') 111891 

KAZALAR 

Halkevi binası inşası 

M. Kemal Paşa C.H.P. idare He -

Jlahçell evlerde D. 4 tipinde elek
trik, gaz ve su tesisatı mevcuttur. 

Müracaat Ti: 3485 ten 79 A. 4194 

·----~-··-·· .. ··--·------
yeti Reisliğinden : de bilmeleri için 2017 lira 72 kuruş mu-

1 - 7567 lira 97 kuruş keşif bedelli vakkat teminat yatırmaları ve ihale -
Mustafa Kemal Paşa kazası mevcut den sonra bu teminata bir misli zam
Halkevi binasının bazı aksamının hed- mı ile 4035 lira 44 kuruşa iblağ etme
miyatı ile islahı ve 19335 lira 1 kuruş !eri ve bu işi yapmıya ehliyetli olduk
keşif bedelli gene balkevi binasının !arına dair vilayet makamından ve 
yeni kısmı inşaatı kapalı zarf usuliyle 1940 senesi ticaret odasına kayıtlı ol
eksiltmeye konulmuştur. dukları hakkıı1da mahalli ticaret oda-

2 - Eksiltme 22/IO/ı940 salı günü !arından vesika göstermeleri ve üçün
saat 15 de Mustafa Kemal Paşa Cüm- cü maddede yazılı eksiltme evrakını 
huriyet Halk Partisi idare heyetinde okuyup kabul ettiklerini imzalamala-
yapılacaktır. rı. Usulü dairesinde hazırlıyacakları 

3 - Bu işe ait evrak şuplardır : zarfları ikinci maddede yazılı eksilt-
Projeler, fiyat cetvelleri C.H.P. Ge- , me saatinden bir saat önce Parti idare 

nel Sekreterliğinin fenni şartnamesi - heyeti reisliğine imza mukabilinde 
dır. Talipler bu evrakı Cümhuriyet vermeleri lazımdır. 
Halk Partisi Bursa vilayet ve Musta- İnşaat ihale tarihinden itibaren dört 
fa Kemal Paşa kaza idare heyeti re - ay içinde ikmal ve teslim edilecektir. 
isliğinde tetkik edeceklerdir. Postada vukubulacak gecikmeler 

4 - Taliplerin eksiltmeye iıtirak t- kabul edilomcz, 3990 
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RESMİ TEBLİGLER 
:·------------..ı 

lngiltere'ye yapılan 
hava hücumları 

Londra, 17 a.a. - tnglllz hava ve da
hllt emniyet nezaretlerinin tebliği: 

DUşman tayyareleri, çııroıınıba.>, per -
ıeınbeye bağlıyan dUn gece, İııgllterenln 
birçok kısımları Uzerine bombalar atmış
lardır. 

Londra yeniden esns hedefi teşkil et -
• mlştlr. Londro.nın birkaç bl:llgeslnde, bir 

lnlkdar ev yıkılmıştır. Bir mikdnr yaralı 
ve birkaç ölU vardır. Londranın ve yahut 
Londra banl!yösUnUn dl(;-er hiç bir kıs -
ınında geniş hasar olduğUna dair rapor 
Yoktur. Fakat bu mıntakalrda birçok nok
talarda evlere isabetler vaki olmuştur. Bir 
lnlkdar ölil ve yaralı vardır. Yalnız birkaç 
fabrika hasara uğramıştır. Çıkan yangın 
lann adedi azdır. Bunların hepsi bastırı1: 
nııştır. öıu ve yaralılar hakkında tam ra· 
l>orıar henUz alınmamıştır. Fakat umuml
Yetıe telefatın ağır olmadığını gl:lsteren e
mareler mevcuttur. 

Mersey nehri sahillerine ve merkezi İn
rtlterede bir şehre de bombalar atılmıştır. 
Bu iki hUcum neticesindeki maddi hasar -
lar hafiftir Fakat birkaç ölü n yaralı 
V&rdır. 

Londra civarında kontıııklarda, cenubu 
ıarkı ve cenubu garbi !ngllteresinde ve 
Caııes eyaletinin bazı bölgeleri ile lngll -
tere ve İskoç)•ada mUnferlt bazı noktalara 
da hUcumlar yapılmıştır. Birçok noktalar
da evler hasara uğramıştır. Fakat alınan 
raporlar. umumiyetle hasarın hatif oldu -
tunu ve az mlkdarda kişinin l:llll ve yaralı 
bulunduğUnu bildirmektedir. 

DUn gece, yeniden, bu hUcumlardan bir
az ıonra, iki dllııman bombardıman tayya
l'esl dUşUrUlmll§tUr. 

• 
Brest limanı da 

bombardıman edildi 
Londra, l 7 a.a. - Hava nezaretinin 

tebliği: Sahil mUdııtaa aervlelne mensup 
tayyarelerimiz bugün Brest limanının de
ııtz UeıUne ait elektrik fabrikasını bom
bardıman ederek mUhlm hasarlar verdlr
nılelerdlr. 

Almanya bombardımanı 
Londra, 17 a.a. - İngiliz hava nezareti

nin tebliği: dün ıece çok fena hava şart
larına rağmen İngiliz bombardıman tayya
releri dü5man deniz üslerine ve limanları
ita karıı muvaffakiyetli hareketler yap
rrıı&lardır. 

Xiel'de evelden tasarlanan hedefler üze
rine birçok afır çapta bombalar atılmıı ve 
büyük yangınlar çıkmııur. 

Hamburg, Bremen ve Cuxhaven'e tevcih 
edilen hücumlardan da iyi neticeler ahn
lhıştır. 

Ba11ta bir bombardıman tayare filosu 
1:.euna'da auni petrol tesisatına hücum et
miştir. Bundan başka Saksonya'da silah 
fabrikaları ile elektrik santralı bombardı
man •dil•rek taın isabetler kaydedilmi&tir. 

Bu hareketlere lstlrlk eden tayyareled-
mizden b~şi üslerine dönmemiştir. 

ltalyan tebliği 
Roma, 17 a.a. - İtalyan umumi karar

rlhmın 132 numaralı tebliği: dünkü teb
liğde, Perseus modelinde bir düıman de
nizaltısını batırdığı zikredilen İtalyan de
nizaltısı kumandanının ismi Korvet kap
tanı Bandino Bandini'dir. 

Dünkü tebliğde bildirildiği gibi bir ita.1-
:ran hava torpili isabet eden İngiliz kruva.
ıtörü, ingiliz bahriye nezaretinin verdiği 
bir habere göre "Liverpool,. kruvuörü
diir. Bu kruvazör 9.300 tonilatoluktur, 15,2 
lik, 12, 10,2 lik 8 top, 6 torpil kovanı ile 
mücehhezdir, ve üç tayyaresi vardır. 

Şimali Afrika'da lehimize neticelenen 
keşif kolu mUeademeleri olmu~tur. 
Avcı tayyare filolarımız, Fuka, Quassa

bı ve Daba'da düşman tayyare meydanla
rını, Maaten - Baygush ve Marsa - Mat
ruh'dı duşman müdafaa mevzilerini bom
bardıman etmiştir. Tayyare dafi batarya
larının ıiddetli mlidafaaııına rağmen iyi ne. 
ticeler elde edilmiştir. Tayyarelerimizin 
hepsi üslerine dönmü:ılerdir. 
Düşman hava kuvetleri infiUk ve yan

cın bombaları atarak Tobruk şehrini şid
detle bombardıman etmiılerdir. Bazı tesi
aat ve 45 ev hasara uğramış ve 9 baraka 
harap olmuştur. Zayiat yoktur. 

Terne'ye atılan birkaç bomba ne hasara 
ııe de zayiata sebebiyet vermiştir. 

Yerlilerden mürekkep bir müfreze Da
ra River - Port'un cenubu ıarkisinde bir 
inriliz ileri karakoluna hücum etmiştir. 
Alelacele kaçan düşman harp meydanında 
ıilah, cephane ve mekkiri bırakmıljtır. 

Tayyare filolarımız Perin adasında as
keri tesisatı ve Ghedrem tayyare meyda
nını bombardıman etmişlerdir. Gherdem 
tayyare meydanında avcı tayyare filoları
ınızdan biri pike uçuşu yaparak yerde bu
lunan 11 düşman tayyaresi imha edilmiş ve 
bir cephane deposu yakılmış ve bir kam
)'on tahrip edilmiştir. Bıışka bir tayyare 
filomuz, Kızıldenizde bir harp gemisinin 
refakatinde llerllyen iki büyük şilebe hü
cum etmiştir. Şileplerden birine ciddi su
rette isabet olmuştur. Müdahale etmek is
tiyen düşman tayyareleri bombardıman 
tayyarelerimiz tarafından müsademeye ic
bar edilmiştir. Blenheim tipinde bir düt
ırıan tayyaresi düşürülmüştür. Gloster ti
pinde bir diğer tayyarenin düşmüt olma
lı da muhtemeldir. 
Düşman tayyareleri Dir - Daoua, De

camere, Teuenei, Kassala ve Gondar'ı 
bombardıman etmiştir. Gondar'da bir ölü 
birkaç yaralı vardır. Bazı maddi hasar ol
ı:ı:ıuştur. 

Dir - ~NY ... Hur.ır'a '°"'&dan yapı
lın hlkumiara bava filolarımız mani ol
muıl.u 1'e dilıman tayyareleri bombalarını 
ata~ dönmefe icbar cdllmiılerdlr, 

Eden'in 
Mısır' da 
temasları 

(Başı 1. nci sayfada) 

metli malfimat alacaktır. 
B. Eden'in İngiltereye doğrudan doğ

TUya mı döneceği ve yahut Londraya av
det yolunda başlııa hukümet merkezlerine 
de mi uğrıyacağı henüz malıim detildir. 
Fakat B. Edcn'in şahsen bu harp sahne
sini ziyarete gitmesi, dostlarımız ve müt
tefiklerimiz üzerinde teııvik verici bir t~
sir icra edecektir. 

Mısır gazetelerinin yazdıkları 
Kahire, 17 a.a. - Royter: Mısır mat

buatı, B. Eden'in Mısırı ziyareti münase
betiyle, müttefJkan memnuniyetini izhar 
etmektedir. 

Bu kadar nazik bir zamanda yapılan bu 
ziyaretin, İngiliz hlikümctinin ve İngiltere 
~skeri mahfillerinin Mısır ve bilhas!>a bil
ii.mum Orta-Şark'taki ukeri vaziyete ver
dikleri büyük ehemiyeti eösterdiğine işa

ret olunmaktadır. Bu ziyaret aynı zam.an
da İngiltere ile Mısır arasında münakı.la
tın devam ettiğini eöstermekte ve İn6;ilte
re'nin bu münakalRtı kontrol ettiğini tek
rar isbat etmektedir. 

Nihayet bu ziyaret İngiliz: maneviyatı

nın kuvetli olduğunu ve İngiliz mHletinin 
d1.: kati zafere kadar mücadeleye devam 
a· minde bulunduğunu göstermektedir. 

Eden'in ıeyahqtinin ehemi.yeti 
Londra, 17 a.a. - Royter'in askeri mu

harriri yazıyor: B. Eden'in Mısıra yaptı
ğı ziyaretin şu andaki ehemiyeti aşikar 
bulunmaktadır. Eden, başkumandan Va
vel'le insan ve mühimmnt göndermek ve 
Orta-Dot-u mücadelesinin ıiyaai meselele
rini görüşmftkte.tlir. 

Balkanlardaki alman lejyonları her da
kika ileri atılabilirler: bunu pe,k yakında 
yapmadıkları takdirde, şimdiki kurak ha
vaların yerine yağmurlar kaim olduğu ve 
çamurla örtülü yollar motörlü kıtaların 

nakline im".ı:B.n vermediı;:i zaman fırsat geç 
miş olabilir. 

Alman ordusu yürüdüğı.i takdirde şimal 
Afrikasındaki İtalyan kuvetleri de aynı za
manda harekete geçecekler ve o zaman 
muharebe derhal müthiş bir cesamet ala
caktır. Böyle b'İr anda Edenin, yerinde ha
kiki askeri vaziyet hakkında malumat al
ması ve başkalarının bu huıustaki mütalea.• 
!arını dinlemesi iyi olur. 

B. Eden amiral Andrevv Cunningham 
ile de deniz vaziyetini müzakere iınkinını 
bulmuş o!acaktır. 

Bulgarisf an' ın 
Mihver dostluğu 

Sotya, l 7 a.a. - Alman ilim enatltllaU
nUn açılı§ resmi dUn Sofya UDlverslteslnln 
mera.ı:ılm salonunda yapılmı§tır. 

Davetliler arasında bulgar başvekflf 

Prote.etır Fllof ve alman maarif nazın Dr. 
Rust ve birçok almıı.n ve bulgar ııah.slyet
lerl bulunnıuııtur. 

Üniversite rektısrllnUn hitabesinden 
ıonra Dr. Rııst kıaa bir nutuk söyllyerek 
Sofya almıı.n ilim enstltustinUn aı;;ıldığını 

bildirmiştir. B. Rust'tan ıonra protesl:lr 
Fllot da sl:lz almıııtır. 

Bulgar ziraat nazırı ıereli.ne 
Roma, l 7 a.a.. - İtalya ziraat ve orman 

nazırı B. Tasslnarl Romada bulunan bul
gar ziraat nazın B. Bagrlya.not oereflne 
c;arııamba akısamı blr 7.lyatet vermlıtır. 
Bulgar elçiliği memurları ve faşist parti
si mUmesslllerl ziyafette hazır bulunmuş
lardır. 

Alman tebliği 
Bertin, 17 a.a. - Alman ba&kumandan

lığının tebliği: havanın müsait olmaması
na rağmen hava lruvetleri Londra'ya ve 
merkezi ve cenubi lngiltere'de harbın sevk 
ve idaresi bakımından ehemiyetli hedefle
re karşı hücumlarına devam etmiıılerdir. 

Bilhassa Llverpaol'ün cenubunda bir tay
yare meydanına muvaffakiyetle bambalar 
attlmıstır. Merkezi İngiltere'de bir ıil.1.b 
fabrikasına atılan ağır bombalar birçok 
depo ve atelyelerde yangın çıkarmıştır. 

Hava kararırken Londra'y& tevcih edi
len karşılık hücumları yeniden ıiddetlen
dirilmiııtir. Taymis'in iki sahilinde askeri 
ehemiyeti haiz hedeflere ıafak ııökinciye 
kadar muhtelif çapta bombalar ıtılmtştır. 
Çıkan yangınların Londra'yı kaplıyan bu
lutları aydınlattığı uzak mesafelerden gö
rülmüştür. 

Liverpool ve Birmingham gibi merkezi 
İngiltere ıehlrlerine karıı d&ı hücumlar ya
pılmıştır. 

Tayyareler İngiliz sahillerinin muhtelif 
yerlerine maynlar dökmüıtür,,. 
Mnnş'm garp kısmında sahile yanaşma

ğa teşebbüs eden düşmanın birkaç harp 
gemisi, donanma topçumuzun ateı;iyle dön 
meğe mecbur edilmiştir. 

Bir denizaltı, bir kafile ile seyreden ce
man 21 bin tonilatoluk üç gemiyi batır

mıştır. Bunların biri on bin tonilatoluk biı;, 
petrol gemisidir. 

İngiliz tayyareleri 17 teırinievel gece
si alman topraklarına bombalar atmıııl.lrsa 
da hiç •bir askert hasar yapammışlard•r. 

Buna mukabil muhtelif şehirlerde meııkiın 
mahallelere yeniden isabetler olmuştuı . 

Mesela Kiel'de birçok evler hasara uğr<P 
mıştır. 

Dün gece bir İngiliz tayyaresi alınan hu
duduna varmadan hava dafi bataryRları ta.. 
rfından düşürülmüştür. Başka bir düşman 
tayyaresi de bir hava muharebesinde dü
şilrlllm!iştür. Donanma bataryaları da bir 
liçUncU düşman tayyaresi dilı!irmllıtür. Al
man t.anaro1erlnden ikili kaJ'JPtl6, 

u ı; u s -5-

MİHVER 
VE 

AKDENİZ 

Amerika'dan lngiltereye Ruzve/t'in 
verilecek olan 

Uçan kaleler 
Gece gündüz 

son nutku 
(Başı 1. ncı sayfada) 

hedeflerinde böyle kati bir darbe 
ehemiyeti, yani İngiliz imparatorlu-

MİHVER 
Yunanistan' dan 

BERl_J• N'I. ğu ve Anglo-sakson aleminin tesa- (Başı 1 ıncı say(adJJ) 
(Başı I . inci sayfada) ı::. nüdü aleyhine alınan kararlarda müsaade ~stemişler ve y~rı re.!lmİ surette 

nu te•kil etmektedir. b b d hayati bir mahiyet yoktur Harpler bir askerı heyet gonderılmcsı bahsinde 
.. d h k h · k b - müulealar ileri sürmuşler lır. 

Daily Mail razetesinin Balkan muhabiri om ar Jman e er azancın ve er ayı ın "f il . k .. 
5unları yazmaktadır: müspet veva menfi bir siklet teşkil ı 13u alman nu uz usu erı .P. ıyı . mu-

At 1 R 'd k' . 1 - · edecekler d •• · -k 4 d.I F k t h liimdur, fakat Arnavutluktakı ıtalya ı -:al man ar omanya a ı vazıyet erını e ecegı ın ·ar e ı emez. a a e- d" 1 .• 1 .. f'k b. 
k 

· l l K 1 ·h · f •· ·· t f' I ordusunun teh ıt erı ı e mutera ı ır su-ta vıye etmekle me•gul bu unuyor ar. a- sap ar nı aı 7:a er gunu aa ıye o u 
.. k 19, "9 1940 h b. d - rette yapılıın tazyik gittikçe daha ziyade-

radeniz'de bir alman üssü kurmak üzere naca tır. ~ • ar ın e 1 k d' 
Köstence'ye bir askeri heyet gönderilmiş- Londra, 17 a.a. - Dün gece Londra'run Fransa yıkılmışsa, 1914 - 1918 har· eşme te 1

:· •• • 

tir. Bu hafta içinde Romanya'daki alman maruz kalmıı olduğu bombardıman, müşa- binde Rusya devrilmitti. Bugünkü Yl~nanıstanda ~ustakar .ı~Cl!'e 
kuvetleri en az on fırkayı bulacaktır. hitler tarafından hava hücumlarının baş- işgallerin çoğu, hatta tahııyyül edi-1 Atına, 11 a.a. Atına aıans\ bıldıı:ıyorı 

D '/ T l h' .. tangıcındanberi en ııiddetlilerinden biri te- !enlerle beraber temin edilmi~ti. 'Yugoslavya'da .çıkan Vreme gar.ete:sı Yu-

D ·( T 1 h . d b k 1 a ı Almanların İngiliz adalr.rının i•- anıstan vazıyet·ı·n e ır e e" u wı g ya ar Y C egrap a gore t"kk ' edilmektedir. Hasarlar her zamanki ' ~ l 'n · · • d b 0 t b ·'d' 1 · ii 
aı Y e egrap gaz:etesı e aşma a e- gı'bi, askeri hedeflerde deg· il, daha ziyade " • · B lk 

1 
• h · d. d' galinden vaz geçtikleri as~a söyle- 'tahckkuk etmek uzere ol.tlu.guna daır haya-

sını .a an mese eııne ta 815 e ıyor ve ı- ikametgihlarda olmuo.tur. Bu netice sivil U b h b 1 
k 

1 
.. neme7.. Çünkü imparatorluk. ancak azı a er e.r neşretn. ııştır. . 

halk ıçın a a muı:ıç o ma a era er, bu adaları terkettiktcn sonra. Av-
1 

B
0

u haberlerı C!1 katı. s.ure.tte .. te . ı e ve yor 1 : • • d h ·· · 1 ki b b ' ı kz b 
Bir hareketin ehemiyetini hafifletmek 1 k t•ı endu"st · · · h 1 d ğ · • M K k mem e e n rısını ırpa l'ma ı ı ı- rupa kıtası kendini mütemadi taar- 1 aJeste ıralın ve mıllı hukumetın ıı.ev 

için ona türlü türlü isimler vermekte asla çin dıişmanın vaziyetini katiyen kuvetlen- tuzlardan uzakla~tırabilir ve ancak ı 'Ve idareleri altında YunBlustan vaziyeti-
tereddütf e~mhiyen .nazi~.er kRo!"ahnya'~.akidal- dirmemektedir. o zaman kati darbe vurmak imkan- 'nin her vakitkinden daha miıstlkar oldu-
man ıe erı eyetıne as erı eyet 8 mı Alman hava kuvetlerı·n·ın 'ıngı·lı'z endu'·st- ' ç; b · · d ları olmasa bile. kati darbeye ug·ra- ı;tınu eyana Atına aJansı mezun ur .• 
vermekte devam etmekte ve asker mevcu- ı risini imha ettikten sonra artık hücumla- . Y l h 1 l al 
du U d h ·· tt kt d T - ı mak ihtimallerini azaltabilir. 1 a an ve aya mahsu Ü s_ayı ar 

n a er eun ar ırma a ır. una ~gzı rını resmi dairelere tevcih ettiği hakkın-
ve. ~aradeniz sahilindeki hava üsleri gibi da italyan radyosunun vermekte olduf;u Adalann İstilası çok müşkülat A.~ ina, 11 a.a. - Atina ajansı bildiriyor: 
mu.·hım noktaları almanlar ellerine eeçir- haberler, Londra'da bu"yu"k bı·r "ıst'ıh•• 'ıle arze<lince, mihvercilerin uzun bir 'Ma:este kıra! Jorj'un Altoeıı veliaht Paul 

- mukavemet ve müdafaa harbine 1 1 ehıne tahttan feragJt edeceği hakkında 
mışler veya geçirmek üzere bulunuyorlar. k r ]anmaktadır 
B' k .. k d R · a .şı · mesnet te .. !tiJ edebilecek bir kapalı 'bir Amerikan kaynağından çıkarak bazı 

ır aç gune a ar omanya geçen nısan- Ecer resmi daireler in.,.iliz endüstrisinin " 1 1 d D . k 'd ld ,.. 'b. . b saha vücuda getirmeg· e çalıııtıkları, I spanyo ve Fransız gazeteleri tarafından 
a anım. ar a .. a 0•• Uı;U gı .ı. t_amamıyle , cimdiye kadar maruz kalmış oldu~u teh- d'l h_,,._ 

Al h k 1 1 k 
" • ve bunun da ancak Avrupa kıtnsı 'nesre ı en '""'r tamamen h:ıya.1 mahsulü-

manya nın u mu . a tına gırmış 0 aca - likelerden fazlasına marur kalmıyataksa tır Roma. • b•t• 'k k 1 hıiki:miyctinin Akdeniz ve ııimali Af- 'dur ve Atina ajansı bu haberi en katt şe-
. E dny~ ~1~ ı~şı .omş~ ar'. a~as~n- bunların akibeti kimseyi endişeye dUsü- rika hakimi etleri ile tn.mamlan !kilde tekzibe mezun bulunmakmdır. Bu ha 

da, ge enız n e unanıstan a aıt e e- rem ez ı 1 k - Cberde tnhtt"n feragatı istilzam ettigi zik· 
ağaç limanını ele geçirmek için nazi iş bir- ı t :r d .. t . . . f 1• . 1 mau a müm Ün olacağı kanaatine 
liii:ine ümit bağlıyan Bulgaristan, bir al- ngı '.z, en us rısının aa ıyetıne enge ı vardıkları söyleniyor. Herkes, Bren- 'redilen sc1ıeplerin b!lştan b:ışa hayali ol• 

olmak ıçın alınanların sarf etmekte olduk- aer mu .. J;. ı-at d b · b . h duğunu kayde lüzum yoktur. 
man fen heyetinin kendi toprağına girme- • "- • ın an er1, u yenı a-

Jarı ' •• ay. ret.le.rın1 boşa çıkması, "fab~ika la r re ketin inkı· •aflarını beki ı·yor. Ro-
sine müsaade eden yegane memlekettir. .. harbı ııımını a an bu muharebeye devam ma7'vl\ iııl! r · b b. b l 
Bu fen heyeti daha mühim kuvetlerin ön- için İngiliz halkının azmini bir kat daha cı olup ~olma aındıng· unun 1 ır a§ aRngı-
cüsünden başka bir şey değildir. t . ı ı soru uyor. uz-

arttırmıştır. şçıler kendilerine düşen va- veJt'in nutl<u ise bizi r k k 

Petrol ve müştakları 
Yugoslavya Başvekili söylerliiH lSir nu- ·r . 'h • f .. . . . . , e e pe ya ın 

, zı enı·n· nı aı za er uze. rındekl ehemıyetını oldug·u ı·çı·n pek mu··hı·m c:relen bu ha-. ta: im af namesi tukta son mevzilere kadar mukavem~tten e pık ruzel anlııdıkları ıc;in Almanya'nın in- di:'lelerin Amerı·ka'da ·· d ı · 
bahsetti ve yugoslav milletinin ma7is'i b1 e.. ' • • ·hs ı· . , , muca e enın G 0

' "k lnh l kel ti T'· ki ~v g:lı•? ıstı a o.~ını ar.:ıltm:ık yo'undak· mu- devamı bakımınd b. . . 1• umru ve ısar ar ve .. e ur ,. .. 
vekilin verdiği sözü tutacağının garantisıi- • · · . an, ırıncı P ana d b ı l .. ki --'-vaffakıy.etsızlıkle•ı karsısında gayretlerin! alınmı.dığını gösteriyor. e u unan petro v.e muşt~ arına mA.< .. 

dir. bir mislı daha arttırıyorolar. A b h k.k k b. h b. sus antrepoların tfıbı olacagı ş:ırtlara ve 
Yunanı·stan bu d ·k· 1 b' · ca a . a ı aten ııa ır ar ın b ı · h b ı d ·h d 0 l , n ıın ı ı ay eve , ır ar- Birleşık Amerika'nrn IO"ilİZ _ a."Tlerikan . k" I fh 'h b I ura ara ıt al ve ura a.r an ı raç e ı c--

navut ıakı's· yü li ... İt 1 k d " ım an arı sa ası nı ııyet uldu mu k 1 . ki .. 'k ı z nuen a ya avga ara ı- tayyare imalitında, sil5.hların çaplarına va- b. h fh b ce petro ve milşta arının gumru mu-
:ı:.ı vakı't aldı~ ı:.z· ı· . t• h f d 1 ve uzun ır ıırp sa ası a•ladı 1 1 . . 1 1 • d . b. ıs ••• 11 ım ı vazıye ı mu a aza a rıncaya kadar tevhide do,..ru gittig·i haberi ? H4 d. l • b " ame e erının nası yapı acagına aır ır 
d a cd. 5 • mı. ıı ıse erın u ıualJere verece- 1. h 1 T r ev m ıyor. İngiliz endlistrisi için cesaret v,.rici olmu... • . 'k· . h ta ımatname azır amıştır. a ılll.3tnam• 

Tu"rk"ye f t h d ti d - k . • - ~ gı cevap, ı ıncı arp kı•mm muam· .. . ki bı·:ı:. d"-· . ı ' ır ına u u arına ogru ya - tur fngılızler bu kararın ehemiyetini ta k·ı d• " gumru ere te ı., e ...,,ıştır. 
1 t • d d · · · k ı d. · - masını te§ ı e ıyor. as ıgı erece e vazıyetını uvet en ır - mamen müdrik bulunuyorlar. 
mektedir. b k Falih Rılkı ATAY Köylüye tohumluk tevzii için 

tahsisat gönderildi Bu üç memleket biliyor ki, mücadelede 
kaybedebilecekleri ıeyin mutavaatta kay
bedeceklerinden daha fazla olmasına imkan 
yoktur. 
Doğrudan doğruya alakadar olan mem

leketler içinde esrarlı bir vaziyet muhafa
za eden yegane memleket Rusyadır. Rus
yanın geçen seneki siyasetine Almanya ile 
muharebeye tutuşmamak kaygısı hakim ol
muştur. Fakat Almanya boğazlara inecek 
olursa Rusya'nın menfaatleri ve emniyeti 
tehlikeye düşer. İşte bu, Rusyayı vaziye
tini tadile sevkedecektir. Hadiselerin Rus
yayı pek yakında kati bir vaziyet almağa 
mecbur eylemesi muhtemeldir. 

İfite bundan dolayı Rusyanın durumu 
Türkiye t•r•frnd•n bUyUk bir dlkk•tle ta
kip edilmektedir. 

İngiliz deniz kudr!tinin genişliği ve orta 
'iarkta ingiliz kara ve hava müdafaasının. 
artması, eğer mihver devletleri şarkta bir 
sergüzeşte atılmak fikrinde iseler, kendi
lerine karşı ıiddetli bir mukavemet hazır
lamaktadır. 

Yunanistan'ın hareketi 
Aynı mtvzu etrafında N evs Chronicle 

gazetesi de şöyle yazıyor: 
Yunaniıtan'ın hattı hareketi azimlidir ve 

Türkiye de gerek Avrupa gerek Asya'dakl 
topraklarını müdafaa etmek izim ve kara
rını bir kere daha teyit etmiştir. 

Öyle gözüküyor ki naziler şarka dofru 
büyük ileri hareketine girişmeden evet ya 
Sovyetlerle anlaşmayı tazelemek yahut da 
Rusya'nın askeri kudretini kırmak mec -
buriyetinde kalacaklardır. Eğer Rusya ye
ni bir anlaşmaya varmağı kendine faydah 
görürse hiç şüpheııiz bu anlaşmayı yapa
caktır. Ancak mihver devletlerinin Tokyo 
ile akdettiği ittifak Mosoka'ya pek tehlike
li gözükebilir. Çünkü bu, Rusya'nın kıs -
men çenber içine alınması demektir. Vakıa 
üçlii paktta Ru,ya'ya dostça teminat ve • 
rilmiştir. Fakat Rusya unutmamalıdır ki 
aynı iyi münasebetler Çekoılovakya'nın 
taksimi zamanında Almanya ile Polonya a
rasında da vardı. 

Almanya ile Sovyetler arasında yapılan 
yeni itillf, Rusya'nın Karadeniz boğazını 
bir büyük devlet eline bırakmamak yolun
daki ananevi siyasetinin terkedilmiı olma
sını tazammun eder. B. Hitler, gecikmiş 
olan ve fakat hiç bir zaman sarfınazar e
dilmemiş bulunan Mein Kampf programın
da Ukranya'nın alınmasından bahseder. 
Rusya, ittihaz ettiği yol ne olursa olsun, 
çabuk hareket mecburiyetindedir. Çünkü 
alman harekatı ıon derece ıüratlidir. 

T aymi•' a göre 
Diğer taraftan Taymiı gazetesinin aske

ri muhabiri de aynı Balkan meselesiyle iş
tigal etmektedir: 
Şüphe yok ki Yunanistan Ege denizinde

ki üslerini mukavemet etmeden İtalya'ya 

terkedecek olursa Türkiye'nin vaziyeti, 
bilhassa bulgarlar da kendi memleketleri
ne alman askeri kabul ettikleri takdirde 
haylı güçleşmiş olur. Türkiye'yi tehdit e
decek her tehlike ise Süveyş kanalı için de 
bir tehlikedir. Çünkü bir taraftan Türki
ye'nin istiklali, bir cihetten ise Filistan'de 
İngiliz kuvetlerinin bulunmasıdrı ki Suri
ye'yi şimdiye kadar tam bir İtalyan tahak
kümü altına düşmekten kurtarmıştır. Di
ğer taraftan Ege denizindeki adalar, bil -
hassa bunların şimalde bulunanları Yu -
nanistan ingiliz muavenetini talep ettiği 
takdirde büyük bir ehemiyet kesbedecek
tir. Çünkü bu adalar o takdirde İngiliz ku
vetleri için büyük kıymette birer üs va
zifesi görecektir. Ploesti'deki petrol ku
yularının ve Köstence'de kolaylıkla tahri
bi kabil bir tiedef teıkil eden petrol tank
larının bombardıman edilmesi o vakit in
&iliz lı:uvetlerf için kabil bir ameliye ola
cak ve ba ıuntle Yunıniıtan'a n Tilrki-

Diin sa ah i gazeteler, birleşik Ameri-
ka'da yapılmakta olan "uçan kaleler" hak
kındR tafsilat vermektedir. Bu tayyaceler 
sayesinde gece gündüz Bertin ve Almanya
nın daha uzak hedefleri ilzerine akınlar ya
pılabilecektir. Dört ita altı bin kilo bomba 
taşıyabilecek olan bu "uçan kale"lerin faa
liyet sahası dört bin mile varmaktadır. , 
Çıkabildikleri yükseklik on bin metreye 
yakındır. Oksijen tertibatı olan avcı tay
yareleri bile bu irtifalara çıkamamakta

dır. 

Gönüllü hastabakıe1 
kurslar1nın 

muvaff akiyeli 

Bazı vilayetlerin köy!U için lüzum gö .. 
terdiği tohumlukların mahallerince tcmınl 
ve hemen köylüye tevzii için Ziraat veka
leti llizım gelen t:ıhsisatı ve emirleri vi
layetlere göndermiştir. 

Almanya - İran ticareti 

İngiliz işçilerinin mütemıdi ve cesu
rane faaliyetlerini teşvik eden iki şey var- • 
dır: birincisi alınanların İngiliz fabrikala- lardı. 

(Bı°şı 1. nci sayfada) 

Derlin, 17 a..a. - D .N.B. bildiriyor: al
man hükümC'ti ile İran hukti!'!letİ mümes
silleri arasında bugün Berlin'de iki mem
leket arastnıia yapılacak ticaret mübad~ 
leleri ve senelik kontenjanların tesbitl 
hakkında muzakerelcr b~lamıştır rına karşı yaptıkları hücumların akim kat-! İstanbul'da gönüllü hasta bakıcı 

.maaı. ikincisi de foıtilia müdafaa v~ taar- mektebinde, ve Ankara'da Nümune 
rua. ku1vetl~ri~e inzimam rdrcek olan A- hastanesinde açılan kurslar çok iyi 
merıka dakı sıllh hazırlıklarıdır. netice vermiş ve buralardan 147 Bayan 

Benzin muhtekiri 
Konyn, l 7 a.a. - Şehrimizde 

lhtlfttlrı yapmak suçundan Skonl 
larından Agop tevkif edilmiştir. 

benzin 
acenta-

Murakabe konıisyonu peynir 
fiyatlarım tesbit etti 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Murakabe 
komisyonu bugUnkU toplıı.ntısında beyaz 
peyufr fiyatını toptan kırk, perakende el
li, yarı yağlı toptan 37,5, perakeÖde •7, 
kll.§ar toptan 67,15 perakende 90 kuruı ola
rak tesblt etmıııtır. 

Beyoğlu sinemacılarmm bir 
müracaatı 

gönüllü hasta bakıcı diploması kazan
mıştır. Bu mezunların arasında Vekil
lerimizin refikaları ve kızları başta 
olduğu halde her tabakadan Türk ka
dınları vardır. 

ANKARA V ALILICI 
Matbaacılara 

Ankara Valiliğinden: 
Merkez ve millhnkat llkokullRn için U 

Kızılay Cemiyeti'nin vesaiti ve yar
dımları ile çalışan kurslarda mütehas
sıs doktorlar tarafından nazari dersler kalem evrakı matbua. acık cksııtme !ltre

Uyle tabettlrllecekUr. l\tuhıunTT'"n b··dcıt 
herhangi irfan seviyesinde bulunan 1060 ııradır. lsteklllerln §Rrtn'lmcyl ve nll-
Bayanların güçlilk çekmeden öğrene- muneleri görmek üzere> her g'in r.ıaarlt 
cekleri derecede basit ve kolaydır. Bu mUdUrlUğUne ve ihale t,OnU olt>I! 21.10 940 

kurslara yakın hastanelerde gösteri - pazartesi gUnU saat 15 tP ve yllzde 7,5 te
len tatbikat dersleri de bir ev kadını- mlnat akçesini husust muhas~be mfidıirJU

latanbul, 17 (Telefonla) - Beyoğlu !I- nın kendi yuvasında maruz kalabile _ ğll veznesine yatırarak vlıtlvet daimi en -
ceği basit hastalıklar, yaralar, baygın- cümenlne mUracantlnrı llltn ohıt•ur. nemacıları fiyatların arttırılması için bu

gUn mUracnat etmlıılerdlr. Bu mUracaat 
tetkik edilmektedir. 

lstanbul' da havalar bozuldu 

İstanbul, 17 (Telefonla.) - Karadeniz 
ve Marmarada havalar birdenbire bozul -
muotur. Vapur seterler! intizamını kay 
betmlgtır. Bllhasıa Kara.denizden gelmesi 
beklenen postalarda gecikme vardır. 

ye'ye muavenet edilebilecektir. 
Taymis ıazetesinin Belgrad muhabiri, 

vaziyetin cittikçe had bir şekil almasına 
rağmen, Sovyet aksülamellerinin pek ihti
yatlı bir surette tezahür ettiğine işaret et
mektedir, Belgrad'a gelen bazı raporlara 
nazaran Bukovin eyaletinde milhim sov -
yet kuvetlerinin harekatı nazarı dikkati 
celbetmistir. Tuna nehrinin Pnıth nehriy
le birleştiği mıntakaya da rus takviye kı
taatı gönderilmiştir. Diğer taraftan Ro -
manya'dan Belırad'a gelen bir müşahidin 
ifadesine göre romenler alman nezareti al
tında Galaç'da Tuna nehrine mayn dök
mü,lcrdlr. Romanya'da demir muhafızların 
faaliyeti çok ağır bir vaziyet husule getir
mekte ve kara listeye dahil eşhasa hazan 
müsellah adamlar tarafından evlerinde 
baskınlar yapılmaktadır. Bu gibi basılan 
ev eahipleri için yegane selamet yolu eğer 
varsa evin diğer bir kapısından kaçabil -
mektir. Bu kara listedeki şahıslardan ba
zıları da evlerinde tevkif edilerek dışarı 
götürülmekte ve dayak altında ağır mua
melelere maruz tutulmaktadır. Romanya'
da iurnalcılık ve imzasız mektup devri 
başlamıştır. Yaptığı bütün vAidleri birer 
birer ihlll eden hilkümetin harekitı ahali
de nefret hisleri uyandırmaktadır. Hükil
met hattl valide kıraliçeye bile, avdeti i
çin ileri sürmüş olduiu şartı kabul etmiş
ken bu ıörilnil yerine getirememiştir. Kı· 
ralın memleket üzerinde hiç bir hükmil 
yoktur, ba~vekil de hadisatı takip ve ida
reden iciz bir haldedir. Polis kudretsiz, 
ordu ise münfail olmasına rağmen her han
gi bir aksülamelden lciz bir vaziyettedir. 
Memleıcetl idare edenler alman generalleri 
H•-ıı .. n ve Speidel'dir. İste Romanya vazi
yeti hakkında milıahidin verditi m&lilmıt 
bunlardan ibarettir. 

tıklar, ve saire gibi hadiseler karşı • CG45S> l6H8 
sında doktor gelinciye kadar ilk sıhi Elbise yaptırılacak 
müdahaleyi emniyetle yapabilecek a- Ankara Vallll~lnden: 
meli bilgiyi vermektedir. Yani bir mu~=~!~d::~e~~~~~ııı;:r~~=ny:,~:~:~a~:~ 
yandan memleketin elemli günlerinde ıunnn 29 takım clblııcnln ihalesi 21.10.940 
hasta ve yaralılara yardım için yetişen 
gönüllü hasta bakıcı ayni zamanda 
kendi evinin de pratik bir hekimi ol • 
maktadır. 

Haber aldığımıza göre Kızılay Ce
miyeti, vaki müracaatlar k~rşısında bu 
çok istifadeli kursları devam ettirme -
ğe her zaman amade bulunmaktadır. 

Hava Kurumuna 

yapllan yardımlar 

pazartesi gUnU s:ıe.t 15,SO da vllAyet dal -
mi encUmcnlnde icra edlll.'ceği clhl'tle ta
liplerin muayyen ı;iln ve saatte 67 lira 42 
kuruııluk teminat mnkbuzlnrlyle birlikte 
daimi encllmene ııartnamrslnl görmek ve 
fazla tnfallAt almak lsliy<'nlerln de ihale 
gUnUne kadar enrllml'n kalemine mUraca-
atları mm olunur. (651l l 16483 

ANKARA BELEDlYESl 
Parke kaldırım yaptırılacak 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Jandarma mektebi yannıda 3 - S 

ve 42 numaralı sokaklar111 parke kaldırım
ları pazarlıkla ynp•ırıl'lc<ıktır 

2 - Muhammen bedeli (3640) lira (50) 
kuruştur. 

3 - Teminat .(548) liradır. 
4 - ŞnrtnamP Vf' kt>B f <' tvrllnl g6rmek 

istiyenlerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 22 10 940 salı günü saat 
10,30 da belediye encumcnine müracaatla-
rı. (6838) 16SSO 

Hava Kurumuna yapılmakta olan 
teberrular hakkında dün bize verilen 
haberlere göre, İzmir'de tüccardan 
Filibeli Rahmi ve kardeşleri kuruma 
1.000 lira vermiJ ve İzmir balıkçıla
rından Veli Akbay ve Ali Kin de ba
lıkhaneye getirecekleri balıkların sa-
tış bedelinin yüzde birini kuruma Knnal İncnatı 
vermeği teahhüt etmişlerdir. Bandır- Ankara Beled vt"s • ı,.n·: 
ma'da asri un fabrikası limited şirke- 1 - Dikmen dereı;i kanal, $Ct ve tllthl-
ti, çorbacı Ha1il Karaca, şekerci Sü- rat işleri pa7.arlıkla yaptırılacaktır. 
leyman ve komisyoncu Tayip de ku- 2 - Muhammen bdeli (8835) ı·radır. 
ruma yüzer lira, bakkaliyeci Muhar- 3 - Teminat 1325 lira 25 kuruştur. 
rem ve Mustafa yetmiş beşer lira, 4 - Şartname ve keş·r cetvelini &örmek 
Kudret, Yonsel, Şevket, Cevdet, kun- istiyenlerin her gun enc'1:-ıen kalemine ve 
duracı Kamil ve Halil, fırıncı Meh - isteklilerin de 22 10 9 O s3lı giınil sı:at 
met Kılkış, zahireci İbrahim Yükseler l0,30 da belcch·e encümen ne ırurac at ey-
elişer, tuhafiyeci Muhsin 40, komis- lemeleri. (6839) 16851 
yoncu İsmail Balcı, manifaturacı İz- Parke kaldırım y"ptırılacnk 
zet A7.iz ve Ömer köylü Emrullah ve Ankara Belediycsinr!en : 
şeriki otuzar lira vermişlerdir. Afyon 1 - Yenişchirde J'evzi Çakmak sokağı 
nahiye ve köylüleri kuruma 6 vagon parke kaldırım inşaatı pa:ıu!ıkla yaptırı-
arpa ve 12 vagon buğday vermeği te- lacaktır. " 
ahhüt e~le~işler v.e ilk .parti üç va- 1 2 - Muhammerı h~d"lı (674) liradır. 
gon zahıreyı vermış!erdır. Tarsusta 3 - Teminat 101 lir 10 knl'll tur. 
Kargılı köyü halkı 38 lira, Finike'de 4 - Şartname ve ke f c •velini gör-
Hiiseyin Bayraklı adında bir vatan- mek istiyenlerin her elin en 11'11erı kale • 
daı 78 lira, Bozöyüğün Budurga na- mine ve isteklilerin de 22 10 940 salı günü 
hiyeai halkı da 864 lira teberrü et- saat on buçukta belc!diye encumenine mü
qlerc!W. ncaatları. (6840) 16852 
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Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. na ııönderilen hariç askeri 

KITAAT iLANLARI 

Pirinç alınacak 
Eskışehır As. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Eskl§ehir garnizonundaki kıtaat 

için 66 t on pirinç kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konmuştur. Kapalı zart usulü ile 
eksiltmesi 19.10.940 cumartesi günü sa.at 
l:t de EsJ{tşehir mtntaka Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

2 - Evsaf ve oartnamesl Ko da görUJtıı:, 
Tahmin edllen bedeli 21780 liradır. 

Sığır eti alınacak 
Gelibolu As. Sa. Al. Ko.: 
1 - Birlikler için aııağıda yazrlx dörl 

parti aığıreti ııatm alınacaktır. Beher kl
loıunun tahmin edilen fiyatı her partinin 
hizalarında gösterilmiştir. 

2 - Eksiltme 2S. 10. 940 tarihinde saat 
16 da Gelibolu Aıı. Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. 

3 - Eksiltme kapah zarf usul!yledir. 
4 - Muvakkat teminatları hizalannda

dır. 

5 - Teklif mektuplan 24. 10. 940 ve sa
at 18 e kadar Sa. Al. Ko. na verilmiış ola
caktır. 

Bu saatten sonra mektuplar kabul edil-

u 
darı lle muvakkat teminatı yazılıdır. 

Pazarlığı 26. 10. 940 cumartesi gUnU 
saat 10 da yapılacaktır. (8759) 

Cinsi odun, 1000 ton, fiyatı 2 kuru§, 
muvakkat temlnatı 11500 lira. 

1873:5 

Tele.fon direği alınacak 
Çorlu Sa. Al. Ko. dan: 

l - Kapalı zarf U!!Ullyle münakasaya 
konulan 5680 adet telefon direklerine ta· 
llp çıkmadığından yealden eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - Eksiltme gUnü 27. 10. 940 pazarte
si günU saat uı tedlr. Şartname komisyon
da.dır. Muhammen bedeli 23050 liradır. 

3 - İsteklilerin kanun! vesaik ve temi-

u s 
teminat 2475 liradır. 

3 - İhale 7/ 11/ 940 perıembe gunu sa
at 16 dadır. Sa. Al. Ko. da yapılacaktu. 

4 - Şartname İstanbul, Ankara Lv. A. 
ve Sivas As. Sa. Al. Ko, da görülür, 

5 - İsteklilerin belli glin ve saatte ka· 
palı zarflarını ihale saatinden bir saat evel 
vermeleri Hl.zımdır. (6799) 16811 

Sade yağı alınacak 
İstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Askert ihtiyaç lçin 21.10.940 saat 
15 te pazarlıkla 4,0 ton sadeyağı. satın alı
nacaktır. 

1:8 -10 -1940 

Pirinç ve fasulye alt nacak 
( 

Hacıumur As. Sa .. Al. Ko.: 
1 - Aşağıda cins ve ıniktan, muhammen bedel tutarı yazıh yiyecek rna.ddelerl

nin kapalı zarfla eksiltmeJine istekli çıkmadığından bir ay müddetle pazarlığa kon
muştur. 

Pazarlığı 22. 10. 940 dadır. 
İsteklilerin muayyen giin ve saatte teminatla.riyle birlikte komisyona müracaatla-

rı. 

Cinsi Ton Muhammen bedeli 
Pirinç 90 3S 
Fasulye 214 20 

Un alınacak 
Erzurum Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

' Tutarı lira İlk teminatı İhale ıün Sa. 
31500 2363 Z2. 10. 94-0 11 
42800 3210 22. 10. 940 16 

(68S7) 16870 

Arpa alınacak 
Hacıumur As. Sa.. AL Ko. Ra. den İlk teminatı 1633 lira 50 kuruştur. ta -

teklllerln ticaret odasında kayıtlı olduk -
)arına dair vesaik ve teminat makbuzları 
Ue teklif mektuplar1nı belli gün ve saat
ten bir saat dVel saat 11 e kadar Ko. bq
kanlığına vermiı bulunacaklardır. 

mez. natluriyle Çorlu Sa. Al. Ko. mtl!'acaatıarı. 

2 - Muhammen bedeli 60000 Ura olup 
ilk ve katı teminatı 8500 lire.dır. Bu yağ 
yirmişer ton olmak üzere ayn ayn iki ta
libe de ihale olunabilir. Şartnamesi her 
gün Ko. da g6rUleblllr. isteklilerin belll 
gUn ve saatte katl te~lne.tlarlyle birlikte 
Fındıklıda Ko. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

1 - 250 ton un pazarlıkla satın alına -
caktır. 

l - 800 ton arpaya ihale gllnUnde talip 
çıkmadığından bir ay müddetle pazarlığa 
konmuştur.Pazarlığ'ı 21. 10. 940 salı ll de
dir. isteklilerin muayyen glln ve saatte 
3:552 lira teminat ile komisyona müracaat-

6 - Taliplerin ihaleden bir aaat evet (6747) 16769 

(6392) 16402 

Sığıreti alınacak 
Edirne Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Edirne 11anayi kışlasındakt Sa. Al. 

Ko. nu tarafından 400 ton ıığır eti ihale
si kapalı zarf uhulü ile 24/ 10/ 940 perıem
be günü saat 16 da yaprlacaktır. 

2 - Sığıretinin muhammen bedeli 
124000 lira olup ilk teminatı 7450 Ura -
dır. 

teminat mektupları ve vesikalariyle ko
miııyona milrac.Mtlarr. 

Cinsi 
Sığır eti 
Sıtıreti 
Sığıretl 

Sığıretl 

Miktarı 
Kilo 

Beher kilosunun 
tahmin edilen 

fiyatı 

Kr. 
2S 
25 
2S 
25 

Muvakkat teminat 

3 - Evsaf ve ıeraitini ıörmek iııtiyen • 
ler her ıiln it aae.tlerinde ve lııteklilerin , 
de belli rün ve saatten en az bir ıaat e • 
vel teminat mektuplariyle veııikale.rınm 

ıözü geçen Ko. na verilmiı veya poııta ile 
göndermiş olmaları. (6498) 16S05 

80.000 
120.000 
150.000 
150.000 

Lr. Kr. 
1.500 00 
2.2SO 00 
2.8i2 so 
2.812 50 

(6646) 16641 

lntaat yaptırılacak 
Merzifon As. Sa. Al. Ko.: 

Buğday kırdırılacak 
Kayseri Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 4000 ton buğday kırdırılacaktır. 
Bedeli 52000 lire.dır. 

İlk teminatı 3900 liradır. 
2 - İhalesi 21.10.940 pazartesi günU ııa

at 17 de kapalı zarne. yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin bellt gün ve ıaatte ka

nunt vesaik ve teklif mektuplartyle ihale
den lfıakal bir saat evel komJsyona verme
leri lhımdır. 

4 - Şartnamesi her gUn İstanbul, Anka· 
ra Lv. A. ilkleri ve Kayseri, Adan& As. 
Sa. Al. Ko. g6rUlebllfr. (61!08) 18111~ 

Bulgur alınacak 
Kayseri Sa. Al. Ko. dan: 

1 - :Mlkdar, muhammen bedel ve temi
natı yazılı bulgur ve nohudun ihale oekll 
a,şıığıda yazılıdır. 

2 - Bulgur oartnanıesl her gün İstanbul, 
Ankara Lv. A. leri ve Adana, Kayseri Aa. 
Sa. Al. Ko. da g6rUleblllr. 

3 - !steklllerln belH gün ve saatte ka
nunt vesaik ve teminatlartyle blrltkte Ko. 
na mliracaatları. 

Kapalı zar!lıı ihalelerde teklif mektup
larının ihale saatinden bir saat evel Ko. 
na vermelerL (6510) 

Cinsi Bulgur, mikde.n 270 ton, muham
men bedeli 27000 lira, teminatı 20215 lira, 
ihale günU saatı 21.10.94.0 s. 15 kapalı zarf 

16517 

Buğday alınacak 
Eskişehir As. Sa. Al. Ko. Rı. den : 
1 - As. ihtiyaç için 24000 ton buğday 

kapah zarf uıulU ile eksiltmesi 23/ 10/ 940 
çarşamba günil ıaat 16 da Eııkişehir mut • 
taka Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Şartnamesine nazaran 2000 tondan aşaiı 

olmamak üzere bir kaç istekliye ihale edi
lebif!r. Tahmin bedeli 1920000 liradır. İlk 
teminatı 71350 lira, istekliler kanunda ya -
:ı:rlı vesaik ve teklif mektupla.riyle belli giin 
ve saatte Ko. na mliracaatlan. (65~) 

165SO 

Kuru fasulye alınacak 
Eskişehir Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Aa. İhtiyaç için 68 ton kuru fasulya 

kapah zarfla eksiltmeye konmuştur. Eksilt
mesi 24/ 10/ 940 perşembe günü saat 16 da 
Eskişehir Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Ev
saf ve şartnamesi Ko. da, görilliir. Tahmin 
bedeli 19040 liradır. İlk teminatı 1428 lira
dır. lstekliler kanunt vesaik ve teminat 
makbuzlarını havi teklif mektuplarını belli 
gün ve saatte komisyon Rs. ne vermeleri. 

(6551) 16S52 

Buğday alınacak 

Afyon Sa. Al. Ko. Bşk. dan : 
1 - 3000 ton buğday mevcut şartname • 

ıine göre kapalı zarf usulü ile 2S/ 10/940 
saat 15 de eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - 3000 ton buğdayın muhammen be • 
deli 202500 ilk teminatı 1Sl87 lira 50 ku· 
ruıttur. 

3 - Şerait her gün Ko. da görlilebilir. 
Eksiltmeye iştirlk edeceklerin lcabeden 
vesaik ve teminatlariyle ihale günil mu· 
ayyen saatte Ko. Sa. Al. Ko. na müraca· 
atları. (6570) 16S73 

Un alınacak 
Erzincan As. Sa. Al. Ko. dan 
1 - Askeri ihtiyaç için 700000 kilo uıı 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Ek • 
ıiltmesi 28/ 10/ 940 pazartesi günü saat 15 
de Sa. Al. Ko. yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 122500 lira olup 
ilk temin[\.tı 9187 lira 50 kuru~tur. 

3 - Evsaf ve şartnamesi birliklerde 
vardır. 

4 - Talip olanların teklif mektuplarını 
eksiltme saatinden bir saat evel komiıı • 
yoria vermeleri. (6575) 16580 

Sade yağı alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko.: 

1 - Birlik ihtiyacı için 25.000 kilo 
aadeyağ ihtiyacı kapalı zarf usuliyle ek
ıiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 25. 10. 940 gilnü saat 
ıs de İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır 

3 - Tahmin edilen tutarı 33.750 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 2S32 li

radır. 
S - Şartnamesi komisyonda görlilebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasın.da kayıtlı 

olduklarına dair vesika göstermek mecbu
riyetindedirler. 

7 - Eksiltmeye iştir!k edeceklerin ka· 
nuni vesikaları ve teminat teklif mektup
larını ihale saatinden en az bir ıaat eve! 
komisyona vermiı bulunmaları. 

(663S) 16636 

1 - Merzifonda gösterilecek yerde bir 
garaj ve üç pavyon insaıu kapalı zarfla 
aışağıda gösterildiği üzere münakaaaya ko
nulmuştur. 

2 - Eksiltmesi Merzifonda Aı. Sa. Al. 
Ko. da yapdacaktır. ' 

3 - Şartname, keıif raporları ve plan
ları her aiin Ko. da ıörtilebilir. Ve 
1S7,432 kuruş mukabilinde iıtiyenlere ve
rilir. 

4 - İııteklilerin bu itlerin ehli oldukla
rıı{a dair kanunt vetikalariyle teklif mek
tuplarmr eksiltme ıaatından bir saat eve! 
komiıyona teslim etmeleri mecburtdir. 

Postada vaki ıecikmeler muteber de
ğildir. 

Cinsi 
Garaj inşası 
3 Ad. pavyon 
İlk teminatı 

Muhammen bedeli 
Lr. 

31370,03 
86329,6S 

Lr. ' 
23S'2,76 
S566,48 

(6647) 

Eksiltme ıünil 
2'4. 10. 940 

saati 
11 

24. 10. 940 16 
16642 

Un almacak 
Çanakkale Umurbey As. Sa. Al. Ko.: 
1 - S00.000 kilo fabrika unu mukavele 

ile satın alınacaktır. 
Tahmin edilen bedel 80.000 liradır. 
2 - Eksiltme 2S. 10. 940 Ta. cuma gü

nü aaat 15 de Çanakkale Umurbey Aıı. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

S - İstekliler bu lıe ait eksiltme. ıart
namesinl her &ün it saatinde kotniıyonda 
görebilirler. 

4 - Ekıiİtme kapalı zarf usuliyledir. 
5 - Muvakk<At teminat 6.000 liradır. 
6 - Teklif mektupları 25. 10. 94-0 Ta. 

cuma saat 15 e kadar Sa. Al. Ko. Rs. mü
racaatları. (6641) · 16643 

Tevhit semeri alınacak 
Kayseri Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 2126 adet evaaf ve nümunesine iÖ· 

re maa baılruc tevhit semeri satın alına • 
caktır. Muhammen bedeli 74415 lira.dır. 
İlk teminatı 5581 lira 12 kuruştur. 

2 - İhalesi 25/ 10/940 cuma giinli saat 
17 de kapalı zarf usu!Ü ile yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin belli glin ve saatte ka
nunt vesaik ve teklif mektuplarım iha.le 
saatinden ovel komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnamesi her rtin İıtanbul, An • 
kara Lv. A. Adana ve Kayseri Sa. Al. Ko. 
görülebilir. (66SS) 16664 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Kan Sa. Al. Ko. ds.İı ı 
1 - 1 kilosuna tahmin edilen fiyatı 20 

kuruı olan 159 ton kuru fasulya ve bir ki
losuna tahmin edilen fiyat 17 kuruş olan 
159 ton bulgur ve bir kilosuna tahmin e
dilen .fiyat 7 Kr. olan 1000 ton arpa ayrı 
ayrı kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Kuru t'\ıulyanm Uk teminatı 238S 
ve bulgurun 2068 ve bin ton arpanm 4750 
lira olup ihaleleri 2S/10/940 pazartesi ııa.

at ıs dedir. 
3 - Kuru fasulyanm prtna~esi 160 ve 

bulgurun 135 ve 1000 ton arpanm 3SO ku
ruşa ıatıhr. 

4 - Münakasalara gireceklerin ihale ııa
atinden bir saat eve! Kan Sa. Al. Ko. na 
müracaatları. {6658) 16667 

Arpa alınacak 
Kan Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Çuvallı olarak bir kilosuna tahmin 

edilen fiyat sekiz kuruıı olen 600 ton ar -
pa pazarlıkla alınacaktır. 

İlk teminatı 3150 lira olup pazarlıiı 
21/ 10/ 940 pazartesi ıiinli saat 11 dedir. 

Pazarhia ıireceklerin ilk teminatları ile 
birlikte Ko. na müracaatları. (6659) 16668 

Odun alınacak 
Urfa Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Aşağıda mikdarı, muhammen bede
li ve muvakkat teminatı yazılı odun ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi İstanbul, Ankara ve 
Urfa Ae. Sa. Al. Ko. da görutebilir. 

3 - İıteklllerin yukarıda yazılı günde 
ve ihale saatinden bir saat evellne kadar 
teklif mektuplarını komisyona gönderme
leri. (6714) 

Cinsi: odun, mfkdarı 760000 kilo, mu
hammen bedeli 24700 lira, muvakkat te -
mlnatı 1852 lira 50 kuru§, günU 28.10.940, 
saati 10. 16724 

Odun alınacak 
Çatalca Sa.. Al. Ko. dan: 
2490 Baytlı kanunun 4.6 ıncı maddesi • 

nin M. fıkrasına tevfikan Çatalcaya tea
ıtın etmek ıa.rtıyle qatıda cl.n.I ye mik· 

Nakliyat yaptırılacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Gelibolu ve civarı senelik nakliyatı 

ihale etlilecektir. 
2 - Tahmin edilen bedel 15000 liradır. 
3 - Eksiltme 6/ 11/ 940 saat 16 da Geli

bolu As. Sa. Al. Ko. da yaprlacaktır, Şart
namesi bu nfahald'e parasrz alına.bilir. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
5 - Muvakkat teminatr 112S ·liradır. 

6 - Teklif mektupları 6/11/ 940 saat 15 
de Gelibolu As. Sa. Al. Ko. na verilmis 
olacaktır. 

7 - Taliplerin ihale saatinden evel te
minat paraları olan 112Slira ve ihale ka -
nunu mucibince vesaik ve mektuplarını 

vermeleri, (6794) 16791 

3 nevi sebze alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Birlikler ihtiyacı için aşağıda cins 

ve mikt!ar ve muhammen fiyat ve tutarı 

ilk teminatı yazılı olan kışlık taze sebze
ler açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - İlk açık eksiltme pazarlığı 6/ 11/ 94-0 
gün saat 15 de Sa. Al. Ko. da )'aptlacaktır. 

3 - İsteklilerin belli giln ve saatte Sa. 
Al. Ko. na müracaatları. (680S) 16793 

Mikdarı Fiyatı Tutarı Teminat 
Cinsi Kilo Kr Sa Lira Lira 
Lahana 4896 7 50 367 28 
Prasa 61 ıo 7 SO S49 35 
Ispanak 7344 15 00 1101 83 

18360 2cii7 146 

3 nevi sebze alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Birlikler ihtiyacı için aşağıda cinıı 

ve muhammen fiyat tutarı teminatı yazılı 
olan !iç kalem kışlık taze sebze kapalı 

zarfla-eksiltmeye konulmu:ıtur. 
2 - İlk kapalı zarf eksiltmesi 6/11/940 

günü saat 15 de Sa. Al. Ko. da ya.pxlacak • 
ttr. 

3 - İstekliler evsaf ve şartnamesini her 
gün Ankara Eskişehir İstanbul ve İzmit· 
te Sa. Al. Ko. da ıörillebilir. 

4 - Talip olanlar teklif mektuplannı 
sözti geçen günde ihale saatinden bir saat 
evel Sa. AL Ko. vermeleri. (6806) 16794 

Mlkdarı Fiyatı Tutarı Teminat 

(6800) 16812 

Odun alınacak 
Edirne Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Edirne sanayi kışlasındaki Sa. Al. 

Ko. nu S320 ton odun kapalı zarf usulü -i 
le BB.tın alınacaktır. İhalesi S/ 11/940 cu
martesi günü saat 10 dadır. 

2 - Muhammen bedeli 95760 lira olup 
ilk teminatı 6038 liradır. 

3 - Evsaf ve şeraitini görmek istiyen · 
!er her glin iş saatlerinde ve isteklilerin 
de belli gün ve saatten bir saat evel te • 
minat ve teklif mektuplarını Ko. na ver -
miı veya posta. ile göndermiş olmaları. 

(6804) 16816 

Un alınacak 
Bltlls Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Garnizon birliklerinin senelik ih

tiyacı 16. 10. 940 çarşamba gUnü kapalı 
zartla eksiltmeye konulan 4ri0 ton un ilA.
nın noksan yapılmasından ötürU eksiltmesi 
uzatılarak 28. 10. 940 pazartesi saat 11 de 
Bitllste Taş mahallesinde kışladaki Sa. Al. 
Ko. da y~ı.ıılma.k Uzere kapalı zarfla ek· 
slltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen tutarı 90000 lira mu
vakkat teminatı 270 liradır. 

3 - Şartnamesini görmek istıyenler her 
gUn 111 saatlerinde müracaat edeblllrler. 

4 - Teklif mektupları ihale saatinden 
bir saat evel Ko. na verllmlş olacaktır. 

(6809) 16817 

·Muhtelif erzak alınacak 
Lüleburıaz Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Komisyonda mevcut evsaf miktar 

ve aartne.mcsine göre aşağıda yazılı erzak 
ayrı ayrr pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı 24/10/ 940 cuma gilnü saat 15 
de LUleburgaz Sa. Al. Ko. da yapılacak· 
tır. 

Patateıı, sabun1 sadeyağ, kırmızı mercl
mek, nohut. kuru fasulye, barbunya fa -
sulye, kırmızı biber çorbalık pirinç pilav-
lık pirinç, bulgur, tilz. (6826) 16827 

Yulaf alrnacaık 

Cinsi Kilo Kr Sa Lira Lira Çanakkale Sa. AI. Ko. dan : 
Lahana 19800 7 50 148S 112' 1 - 300 ton yulaf 2'1/10/940 pazartesi 
Praaa 24750 7 50 18S6 140 günli saat 16 da pazarlıkla ıatın almacak-
Ispanak 29750 15 00 44~~ 3:'14 ·~..,...,. tır. 

74250 1'796 S~ Muhammen bedeli 21750 lira olup kati 

3 nevi sebze alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. dan : 

1 - Birlik ihtiyacı için aşağı.da cinsi 
mikdarı, fiyat tutan yazılı olan ilç kalem 
kıııhk taze ııebze kapalı zarfla münakasa
ya konmuştur. 

2 - İlk kapalı zarf eksiltmeııi 15/11/940 
giinii saat 1.5 de Sa. AL Xo. da yapılacak
tır. 

3 - İstekliler evsaf ve oa.rtnamesini 
Ankara Eskişehir İstanbul ve İzmit Sa. 
Al. Ko. da ıörebilirler. 

4 - Talip olanlar teklif mektuplarını 

belli gün ve saatte Sa. Al. Ko. na verme-
leri. (6807) 16795 

Mikdan Fiyatı Tutan Teminat 

temin.atı 3262 lira 50 kı.vuştur. 
2 - Taliplerin Çanakkale Sa. Al. Ko. na 

müracaatları. (6827) 16828 

Yol yaptmlacak 
Balıkesir Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Yol inııaatı pazarlık suretiyle 24/10/ 

940 perşembe günil l!laat 15 de ihaleye kon
muştur. 

Muhammen keşif bedeli 17674 lira 20 
kuruıs olup katt teminatı 2652 liradır. 
Şartname ve keşif planlaruıı görmek fs. 

tiyenler Balıkesir Sa. Al. Ko. da her gün 
görebilirler Taliplerin muayyen saatte mü. 
racaat etmeleri. (6829) 16830 

Un alınacak 
Cinsi Kilo Kr Sa Lira Lira Midyat As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
Lahana 14400 7 SO lGSO 81 ı - ı. 10. 940 gUnU iki yüz ton unun 1-
Prasa 18000 7 SO 1350 102 he.lesine talip zuhur etmediğ'inden yeniden 
&pane.k 21600 15 00 ?"~o 243 -. kapalı zart usuUyle ekslltmeye konmuo. 

54000 -'>:Ô s;;-- tur. 

Yulaf alınacak 
Niğde Aıı. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

Cinsi: yulaf, kilosu 609000, M.Bedell 
45675, ilk teminatı 34215 Ura 63 kurut, iha
le nl!nU 215. 10 940 saat l 6. 

1 - İstekliler ıartnameyi Ko. da para
sız olarak alabilirler. 

2 - Taliplerin !belli glin ve aaatlnde Ko. 
da teminatları ile beraber bulunmaları. 

(6810) 18797 

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

1 - Garnizon birliklerinin ihtiyacı olan 
ikinci maddede mikdarları ne muhammen 
bedelleri ve teminatı muvakkatelerl göste
rilen unlar 12. 10. 940 tan itlbaren kapalı 
zart usulü lle münakasaya konmu~tur. 

Taliplerin muayyen gün ve saatlerden 
bir sa.at evel teklif mektuplarını Van Sa. 
Al. Ko. na vermeleri. 

2 - 430000 kilo birinci nevi fabrika u
nu muhammen bedeli 70950 llra muvakkat 
teminatı 4797 lira 50 kuruştur. Münakasa 
1.11.940 cuma günU saat 10 da. yapılacaktır. 
430000 kilo birinci nevi fabrika unu mu
hammen bedeli 709:50 lira muvakkat te
minat 4.797 lira 50 kuru11tur. Münakasa 
1.11.940 cuma gUnU saat 10 da yapılacaktır. 
350000 kilo birinci nevi fabrika unu mu
hammen bedeli 66000 Ura muvakka.t teml
natı 4!575 lira münakasns. 1 11.940 cuma 
gUnU saat 11 de yapılacaktır. 

500000 kilo birinci nevi fabrika unu 
muhammen bedeli 90000 lira. muvakkat te
minatı 5750 Hra münakasa l.11.940 cuma 
saat 16 da yapılacaktır. 

8 - Taliplerin mezkQr gUn ve saatler -
de Ko. na müracaatları. (6811) 16798 

Kuru ot alınacak 
Sıvas Sa. Al. Ko. Re. den: 

1 - Merzifon garnizonu hayvanatı ıçın 
kapalı zarfla balya halinde Hacıbayram 

iıtaıyonunda teslim ııartı ile SSO ton K. 
ot alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 33000 muvakkat 

2 - Muhammen bedell 24000 liradır. 
Muvakkat teıninatı 1800 lira.dır. !he.le 

gUnü 7. 11. 940 pel'§embe günü ıaat 10 da 
M1dya.tta Ba.. Al. Ko. blnasın'1a yapılacak
tır. İsteklilerin mezkttt gün ve belU saat
ten bir saat evel zartıannı kanuni veıılka
Ja.rını Ko. na vermeleri. (681!0) 188:57 

Un alınacak 
Erzurum Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 2150 ton un pazarlıkla satın alınacak
tır. 

2 - Pazarlığı 2S. 10. 940 ça.roamb'\ gU
ntl ııı.ıı.t 10 da Lv . .A. Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. 

B - Toplu tutarı lSOOOO Hra ilk tminatı 
87:50 Uradır. 

' - Unun evaat ve ııartıan Ko. da mev
cuttur. 

l5 - İsteklilerin tayin olunan günde Ko. 
na müracaatları. (6851) 168158 

Un alınacak 
Erzurum Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs.denı 
i - 2:50 ton un pazarlıkla satın alına

caktır. 

2 - Pazarlığı. 24. 10. 940 günü aaat 10 
da Erzurum Sa. AL Ko. da yapılacaktır. 

8 - Toplu tutarı 150000 Ura Uk teminatı 
87150 liradır. 

4 - Unun evse.! ve şartları Ko. da mev
cuttur. 

ıs - !steklllerln tayin olunan günde Ko. 
da bulunmaları. (68:52) 16859 

3 nevi ip alınacak 
İstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Mlkda.rı met_re 4545 tutan lira 909 
teminatı lira 68 kurug 17 tepe urganı, 

mLkde.rı 690000 tutarı 89,700 teminatı 573ö 
gergi ipi, mlkdarı 474,000 tutarı 16,590 te
minatı 1244 kuruııı 2:5 sltip lpl yukarıda 
yazılı üç kalem ipin pazarlıkla el<slltmesl 
22. ıo. 940 salı günU saat 14,30 da Topha 
nede !et. Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. NUmuneleri ko. da görülür. 

İsteklilerin kanuni vcsikalariyle belJI 
gün ve saatte komiııyona gelmeleri. 

.(6858) 16860 

2 - Pazarlığı 21. 10. 940 saat 16 da. Er
zurum Sa. AI. J{o. da yapılacaktır. 

3 - Toplu tutarı 50000 lira tık teminRtı 
3750 liradır. 

4 - Umwn evsaf ve ı,ıartıarı Ko. da 
mevcuttur. 

15 - İsteklilerin tayin olunan gUnde Ko. 
da bulunmaları. (6854) 16861 

Makarna alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Re. den: 

1 - 79200 kilo makarna ihtiyacı kapalı 
zar! usullyle eksiltmeye konmuııtur. 

2 - i:ksııtme 4.11.940 pazartesi gUnU 
sa.at lG da. kışlada İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

3 - Tahmln edllen tutan 19800 liradır. 
4 - Teminatı muve.kkate akçesi 1485 

liradır. Şn.rtnamesi komisyonda görülebi
lir. 

5 - İsteklilerin kanunt vesikaları ile 
!hale saatinden en az bir saat evel komis-
yona. gelmeleri. (6869) 16862 

Yulaf veya arpa alınacak 
Bornova Sa. Al . Ko. Rs. den: 

1 - Hayvanat ihtiyacı için 701148 kilo 
yulaf ve yahut arpa kapalı zarfla mtina -
kasaya konmuştur. İhalesi 6. 11. 940 çar
ııamba günll saat 10 da yapılacaktır. 

Yulafın beher kilosu 7 kuru§ 50 santim 
vıı arpanın beher kilosu 6 kuruş 50 santim 
fiyat tahmin edllmlııtır. 

Yulafın ilk teminatı 3679 ve arpanın 
ilk teminatı 3418 liradır. 

!steklllerln Jranunt veslkalarlyle tekli! 
V ' teminat mektuplarını ihale satinden bir 
saat evellne kadar Bornova İzmir As. Sa. 
Al. l{o. da müracaatları. {6870) 16863 

Tevhit semeri alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
l - Birlikler hayvanatı için pazarlıkla 

2000 adet tevhit semri aatın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 2:5. 10. 940 ıaat 115 te !z -

mirde Kıola.da. İzmir Lv. Sa. AI. Ko. a ya
pılacaktır. Tahmln edilen tutan 72000 11-
radır. 

8 - Teminatı muvakkate akçesi 4850 
liradır. 

4: - Şartname ve nUmunesl Ko. 4a görU· 
leblllr. 

5 - İsteklilerin kanunt vesikaları ve 
teminatı muvakkatelerlyle birlikte belli 
gün ve saatte Ko. na müracaatları. 

(6867) 16864 

Tamirat yaptırılacak 
İetıınbul Sa. Al. Ko. Rıı. den: 

1 - 15. 10. 940 günü yapılan eksiltmesi
ne taUp çıkmadığından Kuleli liııesinin 

tamiratının ihalesi 22. ıo. 940 gUnU aa.a.t 11 
de pazarlıkla yapılııc&ktır. 

Kegif bedell 31046 lira 69 kuru!}tur. 
Katı teminatı 4657 liradır. Şartnamesi her 
gün komisyonda görUleblllr. İsteklilerin 

belll gün ve saatte yUzde on beg ke.tt te • 
mtnatla.rlyle birlikte Fındıklıda Ko. Sa. 
Al.Ko. na milraca.atıarı. (6866) 1686:1 

Arpa alınacak 
Merzifon As. Sa. Al. Ko. da.n: 

1 - İhtiyaçlarda sartedilmek 1162 ton 
arpa kapalı zart usulU ile eksiltmeye ko
nuluşunda ihale gününde istekli çıkmadı
ğından bir ay pazarlığa bırakılmıştır. 

2 - Eks!ltmesl 12. 11. 940 salı gUnU sa
at 15 te Merzifon As. Sa. Al. Ko. da. yapı· 
lacaktır. 

8 - Muhammen bedell 69720 teminatı 
4736 liradır. Şartnamesi her gün İstanbul, 
Ankara Lv. A. de ve komisyonda görUlUr. 

4 - !steklllertn belll gün ve saatte Hk 
teminatlarlyle Ko. na. rnUra.caatıarı. 

(6865) 16866 

Sade yağı alınacak 
Merzifon AJll. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - İhtiyaçlarda sartedllmek üzere ek
ıutmeye konulmu§ olan U800 :kno aade 
yağının istekli çıkmadığından kanunun 
4:0. maddeııl mucibince bir ay pazarlığa 
bırakılmı3tır. 

2 - Eksiltmesi 12.11.94.0 salı günU ae.at 
11 de Merzltonda As. Ba. Al. Ko. da yapı -
lacaktır. 

8 - MuJıam.men bedell 20276 lira ilk te
minatı 11120 lira 70 kuruııtur. 

eartnamesl her gün İstanbul ile Ankara 
Lv. A. de ve Merzl!onda Ko. da görUleb1 • 
llr. 

İııteklUerin belU gün ve saatte ilk te -
mlnatıan ile beraber Ko. na müracaatları. 

(6864) 16867 

Kuru ot alınacak 
Bornova As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Hayvanat ihtiyacı için 446148 kilo 
K. ot kapalı zarfla münakasa.ya konmuştur. 
ihale 6. 11. 940 çaroamba gUnU saat 11,30 
da yapılacaktır. 

Otun beher kilosuna 6 kuruo fiyat tah
min edilmiştir. İlk teminatı 2008 liradır. 
İsteklllerln kanun! vesikaları ve tekllt 
ve teminat mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evellne kadar İzmir Bornova As. 
Sa. Al. Ko. na müracaatları. (6863) 

16868 

Sığ1r eti alınacak 
Balıkesir As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 60000 kilo sığır etl 7. 11. 940 per -
ııembe gUnU saat 16 Balıkesir As. Sa..AL 
Ko.da kapalı zarf susıu Ue ihale edllecek
tır Muhammen bedeli beher kilosunun 30 
kuruş olup muvakkat temlna.tı 1350 liradır. 
Şartnamesini görmek lstıyenlerln Anltara, 
İstanbul ve Balıkesir Sa. Al. Ko. larında 
her gün görebilirler. Taliplerin ihale saa~ · 

tinden bir saat eveı teklif mektuplarını 

komisyona. vermiş olacaklardır. Bu ııaatteıı 
aonra vakl müracaat!an kabul olunmaz. 

,(88lS8). 16869 

ları. (6858) 16871 

Kunı ot ve saman alınacak 
Bole.yır As. Sa. Al. Ko. dan: 
l - 150 ton, 500 ton, 400 ton, 200 ton, 

400 ton ceman 1500 ton K. ot ve 300 ton. 
300 ton, 300 ton ceman 90G ton saman pa,.. 
zarlılde. sa.tın alınacaktır. 

Pazarlıkları 21. 10. 940 pazartesi günü 
kuru ot saat 13,30 da saman sa.at 14,30 da 
Gelibolu As. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

'6859) 16872 

Makarna alınacak 
İzmir Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Birlllrler ihtiyacı için 62575 kilo 
çubuk makarna kapalı .zartla ek8lltmeye 
konmuştur. İhalesi 4. 11. 940 pazartesi gü
nü şaa.t 15 te yapılacaktır. Umum tahl'lllD 
tutarı 15643 lira olup ilk teminatı 1175 li
ra.dır. 

isteklilerin teklif ve teminat mektup -
!arını ihale saatinden bir saat evel1ne ka
dar makbuz karıııhğında Bornuva AJll. Sa. 
Al. Ko. na vermeleri. (6861) 
' 16878 

Paldum k&lan alınacak 
İstanbul Lv. A... Sa. AL Ko. Raı 
1 - !I parçadan ibaret başlık paldunı 

kolan göğilsltik ip yular ııap ile beraber lkl 
bin adet mamftl tevhit semeri almacaktu. 

Pazarlıkla eksiltmeııi 23. 10. 940 ça~ 
ha gilnü saat 14 de Tophanede Lv. A.. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 
86400 lira ilk teminatı 5570 liradır.• 

Nümuneleri Ko. da a-örültir. 
(6871) 15873 

Kuru fasulya alınacak 
Bornova AJll. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Birlikler ihtlyacı için 99405 kilo K. 

fasulye kapalı zarfla eksiltmeye konmu:ı
tur. İhalesi 4.11.940 pazartesi günü sa.at 
11,30 da yapılacaktır. Umum tahmin tu -
tarı 20875 Ura olup ilk teminatı 11566 lira
dır.İsteklilerin teklif ve teminat mektup.. 
!arını ihale saatinden bir saat eveline ka
dar İzmir Bornova. As. Sa. Al. Ko. na ver
meleri. (6862) 16874 

Kundura alınacak 
Kayseri Sn. Al. Ko. dan ı 

l - 14500 çift kundura ihale edflmemflf
tır. 21. 10. 940 pazartesi gUnU aaat 16,80 da 
pazarlığı yapılmak üzere taliplerin milra.-
caatıarı. (6872) 1887-6 

Un alınacak 
Midyat As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
7. 10. 940 gUnU ııaat 10 d& kapalı zartla 

eksiltmesi yapılan 200 ton una talip çık· 
madığından yeniden ekllltmeye konmuo - . 
tur. (6873) 

Cinsi: fabrika unu, mlkdarı 200000, e~ 
elltme ıekll kapalı, eksiltme yeri Sa. Al. 
Ko., teminatı 1800 Ura, muhammen bedeli 
24000 lira, ihale tarlhl 7 lkinclteorin 940, 
gUnU perDembe, aaat1 10, mektupların ve• 
rileceği yer, Kışlada Ko. oda.11. 16876 

Benzin ve yağlar alınacak 
LUleburgaz AJll. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Komlayonda mevcut ıartnanıesını 
ve klmyevt evsafa göre 9900 kllo benzin 
668 ince ya.ğ vakum 834 kalın ve.lve.lln 111 
çok kalın gere~ 111 kilo gaz pazarlıkla 

satınalın acaktır. Pazarlığı 26. 10. 9(0 gUnU 
saat lli te LUleburgaz Sa. Al. Ko. da yapı .. 
lacaktır. (6855) 16874 

Sığır eti alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. Rı. ı 
1 - 12.000 kilo eığıreti satın alnıa.c:.allo 

Ur. Kilosuna 25 kuruıtan tahmin tdilesa 
bedel 30.000 liradır. 

2 - Eksiltme 6. 11. 1>40 tarihinde aut 
16 da Gelibolu Aa. Sa.. Al. Ko. da oıacaıc. 
tır. 

S - Eksiltme kapalı zarf usuliyledlt. 
4 - Muvakkat teminat 2250 liradır. 
5 - Teklif mektupları 6. 11. 1>40 ve ... 

at ıs e kadar Sa. Al. Ko. na verilm.iı olaı
cakur. 

Bu saatten ıonra mektuplar kabul edil
mez. 

ti - Taliplerin ihaleden bir sa.at eve! t .. 
minat paraları olan 2.250 lira ve veslkalan 
ile birlikte komisyona milracııa.tları. 

(6374) 1687~ 

Yulaf, arpa, saire almacak 
Bolanr Sa. AI. Ko. Rs. den: 
l - 25 ton 20 ton 20 ton20 ton ceman 

8lS ton gaz ve 400 ton, 200 ton, 100 ton, 100 
ton ceman 800 yulaf k:lmyevt muayene ile 
2lS ton sadeyağ 200 ton 300 ton 20059 100 
ton cema.n 800 ton arpa ayrı pazarlıkla a
lınacaktır. Pazarlıldarı 21. 10. 940 pa.zarte
ııl günü sadeyağ saat 14 te yulaf saat 15 
te arpa 16 da gaz saa.t 17 de Gelibolu Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. (6860) 16876 

Sabun alınacak 
Bornova Aı. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
l - İhtiyaç için 47041 kilo sabun kapa.

lı za.rlla münakasaya konmuştur. 
İhalesi 4. 11. 940 pazartesi günü eaa.t 

16,30 da yapılacaktır. Umum teminat tu. 
tarı 17405 lira olup ilk teminatı 1305 lira,. 
dır. 

İsteklilerin kanunun tarifleri dairesin
de teklif ve teminat mektuplarını ihale 
ııaatınden bir saat evellne kadar makbuz 
karııılıfında !zmir Bornuva As. Sa. Al. Ko. 
Raı. müracaatları. ,(6868), 16877 
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~iLLi MODAF AA VEKALETl 

Bez alınacak 
Ar. M. Vekaletı Satın Alma Ko. : 
Yınnı beıı bin metre 90 santim enlnde 

•eya 12500 metre 150 santim eninde harp 
Pakeu sarmak için mevcut ııutname ve 
nUnıuneııı gibi bez 21 Blrlncıt~ın 940 p&· 
ıarteaı gUnU s:ı.at ıı de Ankarada M. M. V. 
•atın alma Ko. da pazarlıkla satın alına
caktır. 90 santim enindeki bezin beher 
rnetresınc 75 kuruıı ve 180 santim eninde
ki bezın metresine 150 kuruş fiyat tahmin 
Cdlhnııtır. lsteklllerln pazarlık gUn ve sa
atinde 2812 llra 50 kuruşluk kaU temlnat
lar1y1e birlikte mezk(lr Ko. da bulunmala-
rı. (6327) 16346 

Telsiz telefon cihazı alınacak 
M. M. Vekileti Satın Alma Komisyo • 

nundan: 
Repstne tahmin edilen fiyatı: 1150 lira 

01atı bir çift telsiz telefon clhıızı açık ek
•ll tmeye konmuştur. Eksiltmesi: 22J.0.940 
•alı gUnn saat 11 dııdlr. İlk teminatı: 86 
llra 25 kunııı olup evsaf ve 11artnamesi ko
rnıeyoncııı g!lrUJUr. Taliplerin muayyen va
kitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmala-
r(. (6374) 16385 

Dinamo alınacak 
M. ~. Vcklilcti Sııtın Alma Komisyo • 

11Undan : 
licpsinc tahmin edilen fiyatı: ıo875 11· 

ra olan 2S adet dinamo kapalı zarfla ek • 
•iltıneye konmuştur. Eksiltmesi: 21/ı0/94-0 
Pazartesi günü saat 11 dedir. İlk temin.a
tı: 815 lira 63 )turuş olup evsaf ve oart • 
naınesi komisyonda görülür. Taliplerin i· 
hale saatinden bir saat evcline kadar zarf
larını M. M. V. Sa. Al. Ko. na vermeleri 

(6370) ı6416 

Kilim alınacak 
'M. M. Vekaleti Satın Alma Ko: 
Bchcrine tahmin edilen fiyatı (300) üç 

3'tiz kuruş olan 30.000 adet kilim pazarlık· 
lı. münakasaya konmu$tur. İhaleıi 22/10/ 
940 salt günü saat on 11c,,tedir. Kat !temi· 
natı (11.500) liradır. Evsaf ve şartnamesi 
450 kuruş mukabilinde M. M. V. aatın al
tııa komisyonundan alınabilir. İsteklilerin 
kanunun emrettiği belgelerle ihale saatın-
da Ko. na celmeleri. (6774) 16844 

Muhtelif İn§aat 
M M. Vekaleti Satın Alma Ko: 
Mamaktaki okul ve yanındaki binaya ıe· 

tirilecek su için yapılacak boru ferıiyatı 
""e elektrik hattı havalsi tazyik istasyonu 
,,e depo insaatı kapalı zarf usuliyle ek· 
•iltmcye konulmuıtur. 

Bu inşaatın hepsinin kesif bedeli kırk 
bln yüz ıckscn beı lira altmıı beı kuruı 
olup ilk teminatı 3014 liradır. Kesif ve 
ıartnamelcri 201 kuruı karşılığında her 
lUn öğleden ıonra M. M. V. inşaat oube
•lnden makbuz mukabili alınır. Eksiltme
)'erircceklcr kanunt teminat ve vesikaları 
ile birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
•&atından behemehal bir ıaat eveline ka
dar Ankara'da M. M. V. satın alma KO. 
tcislicine vermeleri. 

l!:ksiltmesi 8/ikincitc rin/940 çarşamba 
aihı!i saat 11 dedir. (6844) 16853 

Gemici fen eri alınacak 
M. M. Vekılletl Satın Alma Ko. dan: 

l - Gemici feneri alınacaktır. Ellerin· 
de lttevcut olanlar nUnıunelerlyhı birlikte 
23 te§rlnlcvel 940 tnrlhlne kadar M. M. V. 
aatın alma komisyonuna müracaatları. 

(6877) 16879 

Tüfekçi sandığı alınacak 
lıf. M. V. Satın Alma Komleyonundan: 
Tüfekı;! anndı#ı alınacaktır. Bu ııandık

lann içinde mevcut 0.10.t edevatta yapılacak 
değ'l§lkllk hakkında görüşmek Uzere ali\ • 
kadarların 23 t~rlnlevcl 040 tarihine kadar 
M. M. V .satınalma komisyonuna mUraca-
&tıarı. (6878) 16880 

M. M. V. Hava Müsteıarlığı 

F otin alınacak 
M. M. Vckiletl Hava Sa. Al. Ko. dan 
1 - Talibi zuhur etmiyen 2000 çift er 

fotini yeniden pazarlık suretiyle aatın a· 
lınacaktır. Muhammen bedeli 13.000 lir& 
olup kati teminat miktarı 19SO liradır. Pa
zarlığı 22/10/940 perşembe ctinü saat 11 de 
hava aatın alma komisyonunda yapılacak
tır. İdari şartname evsaf ve niimuncsl her 
rUn öiledcn sonra komisyonda görülebi
lir. !eteklilerin muayyen gün ve saatte ka
t! teminat ve k&nuni belgeleriyle birlikte 
komisyonda bulunmaları. (6685) 16696 

Mahruti çadır alınacak 
M. M. Vckilcti Hava Satın Alma Ko.: 
l - Mfiteahqlt nam ve hesabına 300 adet 

nıahrutl çadıra muayyen günde talip zuhur 
etmediğinden yeniden pazarlıia konulmut
tur. Muhammen bedeli 24900 lira olup katt 
teminat miktarı 3735 liradır. Pazarlığı 19/ 
10/940 cumartesi gUnU saat 11,30 da hava 
talın alma komisyonunda yapılacaktır. İ· 
dari ve fenni ııartname her cün mezkftr ko· 
znisyondan alİnabllir. İsteklilerin muayyen 
rün ve saatte kati teminat ve kanuni bel· 
releriyle komisyonda bulunmaları. (6836) 

16849 

JANDARMA 

Çatal, ka,ık alınacak 
Ankara J . Gn. K. Jandarma Satın Alma 

komisyonundan : ı 
Beher adedine otuz bcı kurus fiyat tah

min edilen üç bin üç yüz altmıı lira tu
tarında dört bin ıekiz yüz adet çatal ile 
aynı miktarda k9.1ık Ankara jandarma re
nel K. binasındaki J. satın alma komisyo
nunca (7) iklncitcarln 940 per$embe günU 
•aat ıs de açık eksiltme ile satın alınacak
tır. Bu işe ait ilk teminat miktarı iki yüz 
elli iki liradır. Şartname her ıün İstanbul 
J. muayene komisyonundan ve Ankarada 
•atın alma komisyonumuzdan parasız alı
nabilir. Nümune her gün komisyonumuzda 
ıörülebilir. Kanun &artlarını haiz isteklile
rin vesaik ve ilk teminatlarlyle yazılı giln 
'Ve saatte komisyonumuza gelmeleri. 

(6845l 16854 

ASKERi FABRiKALAR 

150 ton yerli Lintera pamuğu 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlUğU 
Merkez Satın Alm& KomlByonund&nı 

Tslımin edilen bedeli (•2.000) llra ol&tı 
1150 ton yerli llnterB pamutu ukeı1 !ab -
rlkalar umum mUdUr!Uğtl merkez satın 
alma komisyonunca •.11.940 p&zartesl gü
nU saat 15,80 da kapalı z&rtla ihale edile
cektir. Şartname (2) lir& (10) kuruı mu
kabilinde komleyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (31:50) lirayı havi 
teklif mektuplannı yevmi mezkdrd& saat 
14,80 a kadıır komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 satıh kanunun 2 ve 8. 
maddelerindeki veealkle komleyoncu ol
madıklarına ve bu tele altıkadar tüccardan 
oldukların& dair ticaret odası vealkaslyle 
muayyen gUn ve saatte komisyona mUra. 
caatlıırı. (66:S4) 16712 

İnşaat ve tamirat 
Askeri Fabrikalar Tekaüt Sandrğmdan: 
Kmkkalede ukert fabrikalar tekaüt 

sandığına alt fırın binasında bir kısım ill
ve ve tamirat yaptırılacaktır. Şartname ve 
keşiflerini görmek Uzere taliplerin her gün 
öğleılcn sonra saat 14 - ı7 arasında aan -
dık müdilrlüğiine müracaat etmeleri, pazar. 
hk 23/teşrlnievel/940 ıünil saat ıs de • 
dir. (6846) 16838 

SIHA T VE iÇTiMAi M. V. 

Madalya yaptırılacak 
Sdıat ve İçtimai Muavenet Veklleti.n • 

den : 
1 - Çok çocuklu annelere daiıtılmak 

!!zere kutulariyle beraber (20.000) adet 
madalya yaptırılacaktır. 

2 - Bunlarm tahmin edilen bedeli 
(40.000) lira ve muvakkat teminatı (3000) 
liradır. 

3 - lı kapalı zarf usulil ile yaptırıla • 
caktır. 

4 - Eksiltme 25/10/ı9«ı cuma ıünll sa
at 15 de Ankara'da Sıhat ve İçtimat Mu -
avcnet VekAletinde toplanan husus! ko -
misyonda yapılacaktır. 

S - Şartname ve nUmunesl Ankara'da 
Sıhat ve İçtimai Muavenet Veklletl Hıf
zrnıhha itleri dairesi reiıllflnde n İstan
bulda Srhat n İçtimai Muuenet müdlir· 
ltiğünde her ciln ıörülebillr. 

t5 - Talipler bir ılrket ise arttırma, ek
siltme ve ihale kanunu hUkiimlerine tev • 
fikan muktul veaaikl tevdi etmeleri il • 
zımdrr. Teminat naktt olarak komisyonda 
kabul edllme.difl için teminat mukabili 
nakit veya tahvillt vermek istiyenlerin 
daha evel müracaatla bunları malsandı • 
ı;ina teııllm ederek makbuzlarmı usulcn 
zarfın içerisine koymaları lbımdır. 

7 - Zarflar kanunun emrettlll ıekllde 
hazırlanmıı ve teabit edilen ıutteıı bir 
saat evci bchemaltal komisyona tevdi e • 
dilmio olmalıdrr. 

8 - Taliplerin madab·a imali7Je mllt
teııil Yeya böyle bir mtın•ew•J"f temaU 
etmeleri ve b81le bir veallı:a71 lbraa etme-
leri lazımdır. (6St53) 16555 

DEVLET ORMAN İŞLETMESi 

Satılık Köknar tomruiu 
Devlet Orman 1ıletmeef Düzce Revir 

Amirliğinden ı 

Mudurnu kazasının Sarot mıntakaun -
da Çayköy dePotunda lstifte mevcut 458 
metre ve 977 desimetre küpü muadili 539 
adet köknar tomruğu 25/101940 cuma cü· 
nü aaat ıs de Dilzee'de devlet orman lı -
letmctl revir l.mirllfl blnumda miltetek
kil komi170nda açık arttırma ile satıla • 
caktır. 

Tomruklarm bir metre kUpilnUn mu • 
hammen kı}"llletıl 1100 kuruetur. Satı$& alt 
ıartnameler İıta.nbul "Ye Bolu ormıuı 
çevirre mlidiirlükleri Ankar&'da onnan 
umum müdilrlilğil ile Di1z«'<Mı revir lmir
l!fimizde ve tomruklar 7erinde cöriilebl· 
li~ . 

Taliplerin % 7,5 teminat n evrakı 

lizrmclcriyle beraber ihaleden evet Düz.. 
ce'de meıldlr komiıyona müracaatları. 

(9820/6780) 18743 

Satılıık köknar tomnıiu 
Devlet Orman tıletmeıl Düzce Revir 

Amlrllğ'lnden: 

Mudurnu ka.zuının Elmacık nuntalı:a.

aında Tekirler köyündeki . depoda !ıtl!te 
mevcut 578 metre vt 893 dealmetre küp 
muadlll 1458 adet köknar tomrutu 25. 10. 
9•0 cuma günü saat 1' te Düzcede devlet 
orman fıletmesi revir A.mlrllfiı:ıde mUte
oekkll komlayonda açık &rttırma ile ıatı -
lacaktll'. 

Tomrukların bir metre küpünün mu
hammen kıymeti 871 kuruıtur. 

Satııa &it ıartnameler İıtanbul ve Bo-

U ı.; U S 

ADLiYE VEKALETi 
Mütercim alınacak 

Adliye VckAletinden : 
140 lira ücretli Adliye vekaleti mü

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

Talip olanların müsabaka gününden 
nihayet 3 gün evetine kadar evrak ve 
vesikalarını zat i~leri U. müdürlüğü
ne ibraz etmiı bulunmaları ve imti
han prtlarını öğrenmeleri lbımdır. 

(6814) 16801 

MALiYE VEKALETi 
Tamirat yaptırılacak 

Maliye Vekaletinden : 
Yapılacak ı,: Maliye Vektletl binasın· 

da tamirat, keşif bedeli: 1809 lira 42 lı:ıı -
ruıtur. Teminat miktarı: 135 lira 71 ku -
ruştur. İhale tarihi: 25/ 10/ 940 tarihine 
milıadif cuma giinU saat 16 da Maliye Ve
kileti millt emlak müdürlüğünde. Sureti 
ihale: pazarlıkla. Keşif evrakını görmek 
iıtiyeİı.ler : Maliye Vekfilcti Milli Emlllk 
müdilrlüğilne müracaatları. (6686) 16777 

NAFIA VEKALETi 

pm'ba gilnll ıaat 14 de milsa.bab imtiha· 
ru yapılacaktır. 

Taliplerin liıo, orta mektep mezwıu ol
makla beraber memurin bnununun dört 
ve b~incl maddelerindeki ıartlan bala 
bulunmaları ve hiç bir yüQek mektebe 
devam etmiyecekini ılmdidcn teahhllt et· 
meleri llzımdır. 

İstckLilerin Uç tane fotocraf ve ma.t1B9 
vesikaları, Devlet Ş<truı riyasetine hlta· 
ben· yazıltnlf bir arzuhala baflıyarak mü-
racaat etmeleri. (t5770) ıt5742 

inhisarlar U. Müdürlüğü 
Nazarı dikkate 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
Çamaltı ve Koçhiaar tuzlalarmdan 100 

kilodan fazla almacak tu11 için tuzun müt
teri vasıtalarının yanaoabileceği yere ka
dar taımması için ihtiyar olunacak mas-• . rafla.rrn lçınde bulunduğumuz malt ıene 
zarf mda da geçen ıene oldutu gibi Çam • 
altı tuzlasında kiloda "15" 1&ntim ve Koç· 
hisar tuıluında da kiloda "12" untim o
larak teıbit edilmlı olduğu 3078 sayılı tuz 
kanununun 4 üncil maddesi mucibince ilin 
olunur. "9528-6530" 16568 

A. LEVAZIM AMIRLICI 
Kuru fasulye alınacak 

Ankara Levazım Amirliii Satın Alma 
Komisyonundan : 

Ayakkabı alınacak ı - 200 ton kuru fasulyaya kapalı zarf-
N af ıa VekBletinden : l& talip çıkmadığından pazarlrfı 25/10/9-40 
24. 10. 940 perşembe gUnU saat 16 saat ı4 de Ankara levazım lmirliii satın 

da Ankara'da Nafıa vekaleti binası alma komisyonunda )"apılacaktır. 
içinde malzeme mildürlüğü odasında 2 - Muhammen bedeli 44000 liradır. 
toplanan malzeme eksiltme komisyo~ İlk teminatı 3300 liradır. 
nunda 712,50 lira muhammen bedellı 3 - Şartnamesi 220 kurU1 mulcaıbilinıde 
95 çift erkek iskarpinin usulü ile ek- komisyondan almır. 
siltmesi yapılacaktır. 4 - Bu müddet içel"isinde taliplerJn Jca. 

İskarpinler malzeme müdürlüğün- nunt vca.ikalariyle birlikte komisyona mil-
deki mevcut nümunesi gibi olacaktır. racaatlar. (6761) 16736 
Muvakkat teminat 53 Jira 44 kuruş- Yastık alınacak 
tur. Ankara Lv. J... Sa. Al. Ko.: 
Teminatı yatırdıklarına dair ala- ı - 38 dane yatal ve 38 pamuk yastık 

cakları makbuz veya banka mektup- alınacaktır. 
lariyle beraber aynı gün ve saatte ' 2 - Pazarlrfı 21/10/940 aaat 14 de An
mezkur komisyonda hazır bulunma- kara Lv. A. Sa. Al, Ko. da yapılacaktır; 
ları lazımdır. (6819) 16805 8- Şartnamul komlayonda görUlllr. Ta-

y apı ve imar itleri ilanı liplerin % lS teminatları ile birlikte Ko. 
Nafıa Vckilctindcn : na müracaatları. (6758) 168~3 
ı. Eksiltmeye konulan is: Ankara yapı Muhtelif yağlar alınacak 

usta okulu karııısındaki sahada yapılacak Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 
bölge unat okuluna üç adet atölye binası Kon,lsyonundan: 
in1aatıdır. 130 kilo motıır Yatı. 120 kilo valvalln, 

Ke&if bedeli: 51967 lira 80 kuruştur. 75 kilo gazyağı, 120 kilo taztn&n yatı pa-
2. Eksiltme 7. ikinciteırin 1940 perşcm- zarhkla ıatın alınacaktır. 

be günll ıaat on be5te nafıa vek11eti yapı Pazarlıtı 22. 10. 940 sah günU ıaat 115 
ve imar itleri eksiltme komisyonu odasın- tedlr. Taliplerin yüzde 15 temlnatlarlyle 
da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. birlikte muayyen vakitte Ankara Lv. A. 

3. Eksiltme ııartnameıi ve buna miltefer• Sa. Al. Ko. d& bulunmaları. {688:5) 
ri evrak iki lira altmıı kuru1 bedel muka- 16882 
bilinde yapı ve imar iılerl reisliğinden a- Muhtelif yağlar alınacak 
hnabilir. Ankar& Levazım Amirliği Satın Alma 

4. Bu iıe ıirebllmek için isteklilerin Komisyonundan: 
(3848) Uç bin sekiz yUz kırk ıekiıı lira 80. kilo BB. yaRı, UI kilo valvalln, 15 
(40) kırk kurusluk muvakkat teminat ver- kilo gazyatJ, 5 kilo UstllpU pa.zarhkla aa • 
meler! •e nafıa vekaletinden bu iıe gire- tın &lınacaktır. Puarlıtı 22. 10. 940 lalı gU 
bileceklerine dair alınmıı ehliyet vesikası nU saat 15 tedlr. Taliplerin yüzde on beo 
ibraz etmeleri lbımdır. Bu vcaika ebilt· temlnıı.tıa.rlyle blrllkte muayyen vakitte 
m ... ıı, 7•Pılaeaiı aiinden en as Uç sün -.ı ..lnkara Lv • .A. Sa. .Al. Ko. da bulunmala.n. 
iatelılllerln nafıa Yeklletlne mltraeaatlan (45888) 18383 

ve dilekçelerine en az bir kalemde on beı Sıra ve saire almacak 
bin liralık bu ise benzer bir it yaptıkların& Ankara Levazım Amirliii Satın Alma 
dair iıi yaptıran idarelerden alınmış vesika Komisyonundan: 
raptetmeleri muktazidir. Bu mUddet zar· Derıbane sırası ve kUrsU malzemeıi pa-
fında vesika talebinde bulunmıyanlar ek· zarltkla satın alınacaktır. 
siltmeye gircmiyeccklerdir. Pazarlığı 28. 10. 9940 Ç&rf&mba gUnU 

5. İstekliler teklif mektuplarını ihale ıU· aaat 115 tedlr. Llıte ve ıartnamelerl ko • 
nll olan 7.11.ı940 perşembe gilnll saat on mlayond& görU!Ur. Taliplerin mua.yyen va. 
dörde kadar·komisyon r~isliğine makbuz kitte yüzde 15 temlnatlarlyle birlikte Alı· 
mulı:abltinde tetlim etmeleri llzımdır. kara Lv. A. Ba. Al. Ko. da bulınımalan. 

Postada olacak cccikmeler kabu\ edil • (6887) 16884 
mez. (6775) 16845 Kereste almacak 

Yol silindiri alınacak Ankar& Levazım Aınlrlltt Satın .Alm& 
Nafıa Vekllctinden : Komisyonundan: , 

VekAlet için 20 adet 10 -12 tonluk bu· 6 metre mJkAbı gUrgen kereste pazar. 
harlı veya mazotlu olmak Uzere eldeki hkl& s&tın alınacaktır. Puarlığı 19.10.9•0 
mevcuda ıöre yol ı!Hndiri toptan veya pe- cumartesi günü ı&at 11 dedir. Taliplerin 
rakende olarak satın alrnacaktır. yüzde 115 temlnatıarlyle birlikte Ankara 

Satıta ama.de hazır silindiri olanların Lv.A. Sa. .Al. Ko. d& bulunmaları. ' 
bunların fennt evsafını bildirir kataloi ve (6888) 18885 
lzhnamcslyle birlikte tekliflerini en kısa Teksir makinaıı almacak 
bir umanda vek!lete cöndermeleri lilzumu Ankara Levuım Amlrliii Satm Alma 
Ut nolunur. (6782) 16846 Ko. : 

DEVLET ŞÜRASI 
Memur alınacak 

Dnlet ŞQruı Umumi Kltiplifindccı 
Dairemizde münhal 20 lira maa~h iki 

ldtlpLik için tcırinievelin 23 °iincil ı;ar • 

El ile kullanılan bir adet tekalr makine
si pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlri'ı 
123. 10. 940 çarıamba gUnU saat 11 dedir. 

Taliplerin y{lzde 15 teminatlariyle bir
llkte muayyen vakitte Ankara Lv. A.. Sa. 
Al. Ko. da bulunmaları. 

(6889) 16886 

Emlak ve Eytam Bankasından : 

.. - . 
Kereste ahnacak 

Aakeı1 Fazrtkalar Umum MUdUrlUfU Merkez Satın Ahna Komisyonundan: 
100 metre mlkAbı 2,60 :5,00 x 0,25 x 0,025 M. ebadında çam tahtası 
.00 metre mikAbı 2,50 :5,00 x 0,22 x 0,025 M. ebadında çam t&htası 
200 metre mikAbı 2,50:5,00 x 0,20 x 0,025 M. ebadında çam tahta.~ı 
250 metre mlkAbı 2,50 :5,00 x 0,18 x 0,025 M. ebadında çam tahtası 
150 metre mlkAbı 2,50 :5,00 x 0,16 x 0,025 M. ebadında çam tahtası 
200 metre mlkAbı 2,50:5,00X0,15 X0,025 M . ebadında çam taht.uı 
100 metre mlkAbı 2,t}():~OO X0,1' X0,025 M. ebadında çam tahtası 
100 metre mlkAbı 2,50:5,00X0,12 X0,025 M. ebadında çam tahtası 

Tamamen çam vermek milmkUn olmadıtı takdirde yarl81 çıralı çam ve yarısı 
beyu köknar ol&b!llr. 

Tahmin edilen bedeli (63.760) llra ol&n mlkdar ve ebatları yukarıda yazılı aeklz 
kalem ve ceman 1500 metre mikAbı kereste a.skerl fabrikalar umum müdUr!UgU 
merkez satın alma komisyonunca f .11.94'0 pazartesi gUnU saat 15 te k&palı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname (3) llra (19} kuruo mukabilinde komisyondan verlllr. 
Taliplerin muvakkat teminat ol&n <•487) lira (50) kunl§u havi teklif mektuplarını 
mezkQr günde saat 1' e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2f90 numa
ralı k&nunun 2 ve S maddelerindeki vesalkle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 
allkadar tUccard&n oldukların& dair ticaret od~ı vealkaslyle mezkQr gün ve saa~ 

te komisyon& mUracaatıan. (6609) 16661 

11 kalem taze sebze alınacak 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüiü Merkez Satın Alma Komisyonundan ı 

Beher kiloııu Y eldln 
Sebzenin cinsi Azami kilo Kuruı Lira Kr. 
Patlıcan 4120 12 494 40 
Taze fasulye 4120 12 494 40 
Kabak 4120 8 32'9 60 
Domatca 2437 8 194 96 
Lahana 2300 8 184 00 
Pırasa 2300 8 184 00 
Ispanak 2300 12 276 00 
Semizotu 2300 ıs 34S 00 
Karnebahar 2300 ıs 34S 00 
Kereviz 2300 ıs 345 00 
Havuç 700 10 70 00 

3?62 S6 
Askeri ihtiyacı için muhtelif yerlere teslim edilmek ,artiyle yukarıda yıızıh 11 ka· 

lem taze sebze 1940 malt ıeneıi mayıs gayesine kadar verilmek iizcre açık eksiltme 
suretiyle mübayaa edilecektir. 

Eksiltme 4/10/940 pazarteıl cünü saat 14,30 da Askert Fabrikalar Umum Müdlirlü
ğli merkez satın alma komlıyonunda yapılacaktır. Şartname paraıızdır. Muvakkat 
teminatı (244) lira (68) kuruştur. Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddele· 
rindekl vcaaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 1$1e allkadar tilccardan olduklarına 
dair Ticaret Od111 vesikulyle mezkQr cUn ve aaatte komisyona milracaatları. 

• (6848) 16856 

Çatal, kaıık alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın Alma 

Ko.: • 
280 adet çatallı 280 adet kaıık pazar· 

lıkla satın alınacaktır. Pazarhfı 21. 10. 
940 pazartesi ıünli ıaat 10 dadır. Taliple
rin mu&yyen vakitte yüzde 15 teminatla
dyle birlikte Ankara Lv. J.. . Sa. Al. Ko. 
na müracaatları. (6890) 16887 

Boya iıleri 
Ankara Levazım Amirllfi Satm Alma 

Ko.: 
71 adet sandık boyanmasr pazarlıkla yap. 

tınlacaktır. Puarhtı .26. 10. 940 cumarteıl 
günU ıaat 14 dedir. Taliplerin muayyen 
vakitte yüzde 15 teminatlariyle birlikte 
Ankara Lv. J... Sa. Al. Ko. na müracaatla 
n (689ı) ı6888 

Kuru faıulya alınacak 
Ankara Levazım ..lmirlill Satın Alma 

Xo. ı 

Beher kilosuna tahmin edilen fly&t 22 
kuruı olan ve kapalı sarfta talibi çrkmı
yan 40 ton lı:uru faaulye paıarhlı:la satın 
alınacaktır 

Pazarlığı 21. 10. 940 pazartesi rilnü sa
at ı4 dedir. Kati teminatı 1320 liradır. Nü
mune ve tartnameai komisyonda ıörüllir. 

Taliplerin muayyen vakitte Ankara Lv. 
A.. Sa. AL Ko. da bulunmaları 

(6892') 16839 

Etüv makinası bezi alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alm& 

Ko.: . 
20 adet etUv m&kincıi bezi ps.zarlJkla 

satın alınacaktır 

Pazarhfı 24. 10. 940 pcrıembe günü M· 

1.t 14 dodir. Taliplerin yüzde 15 teminat
lariyle birlikte muayyen vakitte Ankar& 
Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları 

(6904) 16S91 

Muhtelif yağlar alınacak 
Ankara Levazım Amlrlifi Satm Alma 

Ko.: 
7S2 kilo vakum yağı, 400 kilo valvalln 

yağı, 236 kilo gaz ydr pazarlıkla aatm a
lınacaktır. Pazarhf ı 22. 10. 940 .ah gUnU 
aaat 11 dedlr.•Talipler!n muayyen vakitte 
yüzde 15 teminatlıriyle birlikte Ankara 
Lv. J... Sa. Al. Ko. na müracaatları 

(6905) 16892 

DEVLET DEMIRYOLLA..Y?I 

Tazyikı hava aletleri alınacak 
D. D. Yollan Satın Alma Ko. dan : 
Muhammen bedeli 11637 lira olan 9 k~ 

lem tazyikli hava aletleri 27/11/940 çar • 
pmb& aiinü ıaat 15 .30 da lı:apalı zarf usu~ 
lil ile Ankara'da idare binaaında satın alı· 
nacaktır. 

Bu lıe ılrmek lıtlyenlorln 872,78 liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiii 
veeikaları ve tekliflerini aynı ıUn 111.t 
ı4.30 a kadar komisyon reisliiine vermel~ 
rl llrımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da 

malzeme dairesinde, Haydarpaıada teı.eı. 
liim ve ıevk ıeflifinde dağıtılmaktadır. 

(6562) ıe658 

Linyit kömürü almaca.k 
D. D. Yollan Satı.n .Alm& Komlsyonım-

dan: 
Muhammen bedeli 181500 (ytlz otus 

yedi bin bqı yüz) lira ola.n 22000 ton lln· 
yit k!!mUrU 81. 10. 940 perıembe günü ıa
at 15 te kapalı ıı:arf usuliyle Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu itıe girmek lstıyenlerln 8125 (seki• 
bin yüz ytrmi beı) liralık muv&kkP.t teml· 
nat ile kanunun tayin ettiği veslkrıları ve 
teklftlerlnf aynı gün ıaat 14 e k:ı.,iar ko • 
misyon reisll~ne vermeleri llzımdır. 

§artnameler 680 k\ıruıa A.ıJcart. ve 
Haydarpaşa vezneıerlude Sl\tılın<ıJrtAdır. 

(8878) 1171, 

Kereste alınacak 
D.D. Yolları Satın Alma Ko. dan : 
Metre miklbı muhammen bedeli 41 

(kırk üç) lira olan takriben 380 m3 am • 
balajlık kereste 31/ı0/!>40 peroembe ıüntl 
saat lS.30 da kapalı zarf usulü ile Anka • 
ra'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu lıe girmek iıtiyenlerin 1225,50 (bin 
iki ,.U11 yirmi beı lira elli kuruı) liralrk 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettl
ii vesikaları ve tckliflerinl aynı gün aut 
14.30 a kadar komiıyon reiılifine verme
leri llzımdır. 
Şartnameler par11rs olaralı: .Ankara'da 

malzeme dairesinden, H&ydarpaia'da te • 
sellüm ve sevk ıefliflndcıı dafıtıla.calı:tu, 

(6697) 1t5771 

Petin para ve açık artırma ile 22. 10. 1940 salı günü satılacak em.lakı 
Mesahası 

Esas No. Mevkii ve nevi Ada Parsel M.2 Kıymeti Depozito İzahat 
849 Atıfbey Mah. arsa 1826 11 57 86 17.20 831 ve 832 taj No. lu evlerin arasındadır 
g54 Apğı Ayrancı harap bal 1617 19 5746 861g 1723.80 Orta Ayrancı yolu üzerinde ve Şefika ba· 

ğının timalindedir 
1006 Kızılelma mahallesi arsa 539 11 111 555 111.-

lu orm&n çevlrge mUdUrlUkler1yle Anka.. 
rada orman umum mUdilrlUiU ile Di1zcede • 
revir Amlrlltlmlzde ve tomruklar yerinde 
görtlleblllr. 

1155 

1157 

Cebeci Y eniacun Sok. arııa 1825 54 
Frenközü ağzı 1660 13 

Atatürk mekteplerinin arkasında Manisa 

• sokağının birleftiği yerde 

148,SO 186 37.20 Mahmut Selalettin evinin üst tarafında 
157 16 3.20 Sirkecioğlu Azizin 3 No.Iu evinin arka-

Taliplerin % 7,5 teminat ""' evrab 11..zi
melertyle beraber ihaleden evel Düzcede 
mezk(lr komisyona mUracaaUarı. 

(6781) 187(9 

VAKIFLAR UMUM Md. 

Badana ve tamir itleri 
Vakı!lıı.r Umum MUdU~IUftlnden: 

Keııf bedeli 
Lira Kuruı 

88 00 
Ankarada Bankalar Cad. Ötiit1 ıokdmda 
18 numaralı Vakıt evin badana ve ıalr ta· 
mlratı paz&rlıkl& yaptırılac&ktır. Eksntme 
vakıflar umum mUdUrlUIU iD1a&t mildürl· 
yetinde 21. 10. 940 tarihinde aaat 16 te ya.. 
pılacaktır. 1atekl11er1n yüzde T,IS muvakkat 
teminat paralarlyle t&ylaı edilen gün ve 
saatte hazır bıwunmaıur Utn olllDUr, 

,(6879). 16881 

ıında 

1159 Yeniıehir, Delilertepesi arsa 1663 19 1183 1183 236.60 Veznedar Osman ile 14 No.lu evlerin ara· 

ıında 
1160 Yenigehir Kızılırmak sokağında arsa 1163 60 650 1300 260.- Vehbi paşa evi civarında 

1161 Kavaklıderede arsa 

1168 Yukarı İncirlik bağ 

Petin para ve açrk artırma ile 25. 10. 1940 cuma günü aatılacak emlak: ' 
1101 

1796 

82 
11 

660 

2802 
660 
560 

13.20 Ahmet Tuncanın ikinci evinin yanında 

112.- Üzerinde askeri saraç batısı Celilin evi 
vardır. 

1172 Özgen Mah. ÖğUnç sokak ah§&p ev 208 ~ 47 68 672 134.40 Öğünç sokak 26 taj No.lu ev 

1181 Misakı milli Mah. Aydemir sokak arsa 138 5 473 5676 1135.20 Ortaf apartmanı arkaıında 
119SI Yukarı Ayrancı harap bağ 1618 24 4243 424 84.80 Üzerinde foto Hilminln evi vardır 
1200 Yukarı Ayrancı harap bağ 1618 7 4520 452 90.40 . 24 panelin yanındadır. 

1 - Yukarıda izahatı yazılı emlak peşin para ve açık artınna ile satılıktır, dellaliye müşteriye aittir. 

2 - Artırmaya iştirak edecekler içinde, mühür kullananların mühürlerini noterden tasdik ettirmeleri ve milzayede sırasında verilen bedel mu

kadder kıymeti geçtiği takdirde taliplerin depozltolarını nlsbet daireslnd'9 tezyit eylemeleri lhımdır. 

s - İhale, yukarıda gösterildiği ilserc, birinci k111m için 22. 10. 940 sah gUnU ve ikinci kısım için 25. 10. 940 cuma gUnU saat on dörtte bankamız 

aatıı komlı,Y.onunda ~apılacaktır. ls~eklilerin1 o ıun dcP.ozito ak~ı, hUvlyet clUdanıt ve iki vesika fotolrafı ile Emlak servisine müracaatları. 4156 

,. 
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Satıhk kok kömürü sobaları 
Türk Ticaret Bankası A. Ş. Ankara Şubesinden : 
Muhtelif büyüklükte parti halinde kok kömlirü sobaları peşin pa

ra veya teminat mukabilinde taksitle satılmaktadır. Alınacak soba -
Jar.asgari 25 adetten dQn olamaz. Taliplerin Şube Müdürlüğüne mü-
racaat etmeleri. 4176 

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

&=================================:::::::::=========~ 

Bir elektrik mühendisi aranıyor 
Mersin Elektrik T. A. Şirketinden : 
Şirketin Fen Müdürlüğü için elektrik mühendisi alınacaktır. 

Taliplerin teklifte bulunmaları ve şeraiti anlamak arzu edenlerin 
şirkete müracaatları i15.n olunur. • 4177 

~ Bi•in~!.:,~.!~~'~lu~~'~!!~ı~!,, ~=.!.~ •~t~?.~!Y,?.,~ v~ ~ 
ya muavinlik yapmış tecrübeli, işlet."lle ve tamirat hususunda ehil bir santral il 
şefine ihtiyaç vardır. Taliplerin ehliyetlerini müsbit evrak ıuretleri, tercü -
meihal, referanslar ve kabul ş:ırtlarrnı bildirir bir mektupla İstanbul, Galata 
P.K. 1449 adresine derhal muracaatları. 6274 

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

. 
KANSIZLIK- t 

Bir çok hastalık- 1 
lara sebeb o.lur. 
Kansızlıgı: 

DESCHİENS ŞURUBU 
kullanrna~la tedavi 
ediniz. 

DESCHİENS ŞURUBU 
zafiyeti gıderır, vü
cuda kan, kuvvet ve 
iştiha temin ecler. 
Bütün hast.ılıkla., 
rın önünü cılır. 

Reçete ilt ıatılıı' 

DAKTİLO KURSU 
76 ıncı devresini de % 50 tenzilat
la açtı. Bir ayda diploma verilir. 
Tahsil aranmaz. Memurlar koopcra. 
tifi kar5ısında Birinci Noterliğin 

tahliye ettiıii daireye müracaat edil-
mesi. Telefon: 3714 3982 

Satılık kelepir otomobil 
1927 model spor bir buik otomobil 

azimet dolıı.yıslyle 

250 liraya 
satılıktır. GOnnek ıstıycnlerln So
ğukkuyuda Latıt garajına mUrncant 
etmeleri. 4207 

SRO 
rayyare 
Otornobll 

Kamyon 
Motör 

ve 
htlOmum 

maktne

lerdo 
tevı~re 

mD.mnI!ltı 

S R O Rulmanln.rını Kullanınıı.. 
Deposu: Galata Karnköy Palas hanı 

Kal"§ıStnda 84 No. İBRAHİM TAŞ
ÇIO(}LU ve ORTAKLARI P. K. 

1039, Telgraf: TAŞKOL 

ULUS - 21. tnci yıl. ,_.,. No. 6901 

İmtiyaz sahibi ' 
lskender Artun • 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdüril 

Mümtaz Faik FENiK 
MUes cee MUdUrU : Naşıt uı.uô 

ULUS Baaımevi ANKARA 

• 

ASKERLiK iŞLERi 

Şubeye davet 
Ankara A•. e. R•. den: 

ı - Yedek8Ubay olmak hakkını haiz ve 
ytlkııek askerl ehllyetnarneıl olup ukerll
ttnekarar verllmlf olanlar 1 te~rlnlsanl 
940 ta yedek ıubay okulunda bulunmak U
zere sevked1lece1Uerdlr. 20 te§rlnlevel 940 
tan itibaren ıevk evrakını almak Uzere 
eubeye rnUracaatıarı. 

2 - 311 den S31 dahil doğıımıına kadar 
olan lhtlyat era~ın senelik yoklama mUd -
detl 31 teeı·ıntevel 940 ta lıttnm bulncnk -
lır. Bu doğUmlulardan 940 .!'encsl yokla -
ma.•nnı yaptırmıyanların §Ubeye mllraca -
atla yoklamalarını yaptırmaları aksi tak
dirde skerllk kanununun 94. rnaddei!!lne gö
re cezaya tabi tutulacakları. (6792) 

16790 

askerliğe davet : 
Ankara Yabancı Askerlik Şubesinden 

Yüksek ehliyetnameli olup l/2.tcş./940 
tarihinde yedek subay okulunda bulunma
sı icabcden mükelleflere mektebe sevk ev
rakları 21/1. teş./940 da.n 26/1.teş./940 ta
rihine kadar tckemmlil ettirilerek verile
cektir. 

Bu tarihe kadar her mükellef !$Ubeye 
uğrıyarak evraklarını almaları ilin olunur, 

(67Pl) 1680G 

ENSTiTÜLER 

Bir memur aranıyor 

Gazi Terbiye Enstitüsü Direktörlüğün
den : 

Enstitümüzde 15 lira asli maaşlı anbar 
memurluğu münhaldir. Memurin kanunu
nun 4 üncü maddesindeki evsafı haiz ta -
liplcrin 25/10/940 tarihine kadar idaremi-
ze müracaatları. (6698) 16717 

OKULLAR 

Dera başlangıcı 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğün-
den: 

Tedrisata 4/11/940 pazartesi günü başla
nacaktır. Alakadar talebeye bildirilir. 

(9867/6786) 16822 

FAKÜLTELER 

Bir Asistan alınacak 
Dil ve Tarih - Coğraly~ Falıültesi De -

Icanlılındaa : 

Fakültemizin coğrafya enıtitUsüne a -
tafıda fÖ&terllen 1artlar dahilinde ve im
tihanla bir asistan alınacaktır. 

a) Taliplerin coğrafya 5ubesinin esaa di
siplinlerinden lisanı imtihanını muvaffı -
kiyetle vermiı olması ve yahut o dereced~ 
bir imtihanı yabancı bir üniversitede ver
miı olması şarttır. 

b) B<r eenebt dilini lbiklyle bilmeai 
c) Namzedin bahiı mevzuu olan ilmin 

bir ve yahut bir kaç ıubesiyle me1rul olup 
olmadığını tasrih etmesi !Azımdır. 

Bu evsafı haiz olan taliplerin 2S-ıO-ı940 
cuma filnÜ tam saat 9 da fakültede lmti -
hanları yapılacaktır. İmtihan yazılı ve 
&Özlü olacaktır. 

Taliplerin 20-10-1940 tarihine kadar fa
külte dekanlıtına milracaat etmeleri ll -
zımdır, (5857) 16523 

Tal ebe kabulü 
Ankara Dil • Tarlh ve Coğrafya Fakill

te-ıinden : 
Fakülteye' alınacak burs talebesi için 

talebe byıt ve ka.bul muamelesi 21/10/940 
pazartesi tarihine kadar temdit cdilmi~ • 
tir. İtıteklilerln fakülte direktörlüğüne mil. 
raca.atları illn olunur. (6727) 16755 

Üç inşaat ustabaşısı aranıyor 

Taliplerin Kalaba köyU Toygar çiftliği 
civarında ln,aat cezaevi rnUdUrlUğtlne her 
gUn evrakı rntiBbiteleriyle birlikle mUraca-
atıarı. (6900) 16890 
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Kiraltk 8 oda 
Yüksek tahsil gençlerine pan

siyon teklinde toptan veya ayrı 
ayrı verilecek 8 oda mevcuttur. 
Memurlar kooperatifi karşısında 
Arar lisan okuluna müracaat 
Telefon: 3714. 5153 

Kok kömürü satışı 
Etibank umum müdürlüğünden : 

Buğday Silosu yanındaki Kok depomuzdan, müıterinin ,...,. 
ıaitine teslim, tonu 24 liradan istenilen miktarda kok kömiiril 
ıatddığını bildiririz. 

Müracaat yeri: Bankalar caddesi, Eti Bank Ticaret Serviıl, 

Telefon No: 2012. 3956 

3 Nevi yiyecek ahnacak 
Urfa Gümrük Taburu Satın Alma Kom iıyonu Baıkanlı~mdaıı ı 

.2 
:; 6 .ı;e 

E .. .!:! .. ~ .. u .. .. e ı:: .. .,, ~ ] ::s ... .. .... ., - "':: -ıs .. ol ... cıS -·- .. .. 
~ .. .c .... '"" e .!:: - .. ı::ı. .5 :! i ı:: :ı :ı ·- ...... 

u ); E-< E ..:ı t'! ~ ..:ı .s ~ >. 

Sadeyağı 12.000 18.000 1350 Kapah zarfla il. 11. 940 cllI1lA 10 
Buğday kırma 493.SOO ı 7 .274 1296 Kapalı zarfla 8. 11. 94-0 cuma 10.30 
Arpa 598.000 36.729 2755 Kapalı zarf 8. 11. 940 cuma 14.3 

A) Yukarıda yazılı üç kalem er:>.ak kapa h zarfla hizalarında rösterilen giin ve 
atlerde ihaleleri yapılacaktır. 

B) Şartnameleri okumak istiyenler A. fıkrasında IÖzil ıeçen binadaki ntın ılml 
komİ!lyonunda her gün okuyup görelıilirl er. 

C) İstekliler girmek i~tedikleri kalemlnhizasında gösterilen teminat akçesini Urfi 
gümrük veznesine yatırıp vezne makbuzu veya. banka mektubiyle eartnamenin dö 
düncü ve hususi şartların sekizinci maddesinde kendilerinden istenilen vesikalarlı 

birlikte teklif mektuplarını ihale snatindcn bir saat eve! komisyona vermi1 buluna· 
c'1ı.klardır. (9921/ 6875) 16877 

Çankayn Tapu Sicil M·uhafızhğından 

Mevkii Hududu Cinsi 
Bahçeli ev Köy içinde / Yol, şose cami ve Ağa Mehmet haneslyl 

mahdut 
Tarla Köprübaşı Şark Emir oğlu Ali, ıimılen Mahme~ 

garp Mahir, cenup çay 
Bahçe Köşlüdere mcvkiinde Şark Ayşe, ıarp Yusuf ve Mehmet, şimı 

eose, cenup Emire bahçesi 
Yusuf Mehmet oğlu Alinin veresesi Necibe ve Osman ve Ane ve Fatma ve Ke

ziban yukarıda evsafı yazılı üç parça gayri menkulün babadan kalma suretiyle ıe

netsizden namlarına intikalen te~cilini talep etmektedirler. 
13. 11. 940 tarihine tesadüf eden çarşamba eünü bu yerlerin keşif ve tahdidine gi

dileceğinden bir hak iddia edenler varsa tahkik günü mahallinde memurumuze veya 
Çankaya tapu sicilli muhafızlığına müracaatları ilan olunur. 4191 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -
~ Font boru ve teferrüatı -

-----------TÜRKİYE DEMiR VE ÇELiK F ABRIKALARI MÜES. 
SESESI MüDORLÜGÜNDEN ı ----- Müessesemiz fabrikalarında imal edilen 100, 125, 150, 200, 250, 300 =: 

=: 350, 400, 450, 500, 600 mm. kutrunda ve tazyika mukavemetleri 6, 12, 
:= 18, 24, Kg/ cm2. olan ambuvatmanlı font boru ve bu borulara ait hu-

------sus? aksam için sipariş kabulüne başlanmıştır. Taliplerin azamt on ---=: be' gün zarfında .müessesemize müracaatları rica olunur. 4198 ---
"=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr;:: 

50 Damacana, 
Ankara Elektrik Türk Anonim Şirketinden : 

50 damacana takribt sıkleti 3500 kilo tuzruhu satın alınacaktır. 
1- Tuzruhunun kesafeti asgari 66 Bome olacaktır. 
2- Taliplerin, Ankara istasyonunda vagon içinde teslim etmek 

şartiyle fiyat ve teslim müddetlerini bildiren teklif mektuplarını 
en geç 31. 10. 1940 tarihine kadar Şirket Müdürlüğüne 

ilan oluaur. Ankara, 16. ıo. 1940 

..aııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -- ---- -------SAYIN MÜŞTERİLERİMİZE ---- ---
--

Satış mağazalarımız 20 ilkteşrin sayım günü kapalı bulunacağın
dan pazar günkil süt ve sair ihtiyaçlarınızın 19 ilkteşrin cumartesi 
günü: 

--------- -- -- -----Saat 23 e kadar --- -- -: açık bulunacak olan mağazalarımızdan teminini rica ederiz. 2408 -----
-.1111111111111111111111111111111111111 ORMAN çi FTLIGi 111111ır 

iCRA VE IFL.AS 

Samsun İcra Memurluğıından: 

Samsunda terzi Şakir Uğuza borı:lu ve 
ikametgahı meçhul ve son gösterdiği ad -
reste bıılunmıyan devlet demlryolları eski 
ve?.nedan Şemııetttıı Ermetln tıtmen tebli
gata vaki etkA.yetln reddine Samsun icra 
mercllnce kablll temyiz olmak Uzere 16. 8. 

940 tarihinde verilen karar, on gtın içinde 
temyiz edilmediği takdirde paranın ala.
caklıya verileceği fldn olunur. 4209 

Zayi - Ankara emniyet rnUdUrlUttın -

den aldı~ım 1/1287 sayılı ikamet tezkere

mi kaybettim. Yenisini alacağımdan eski· 
elnln hUkmU olmadığı na.n olunur. Ragıp 
Gelgeç. 4210 

YENİ Sinemada HALK Sinemasında Sus Sinemasında SOMER Sinemasında 
Bııgiln bu gece 

ı - Zoraki mahkum 

Eğlenceli bir komedi 

2 - Hollvud revUsU 
Senenin ilk revU tilml 

BRI rollerde: Melvln Duglae, 
Vlrginia Bruce . 

Seanslar: Saat: H,80 - 16,80 • 
18,30 ve 21 de 

BugUn bu gece 

İlk lraeslnde muvattaklyet 
kazanan 

Şimal denizinde cıuruslo.r 

Buglln bu gece 

AŞK ve KİN 

Bu eenenln en eevllen 
!illmlerlndeodir 

İlli.ve olarak filmi Türkçe sözlü ve serapa 
heyecanla doludur. 

TUrk genc;:llflnln havacılıkta
Seanslar saat: H.30 - 16.80 -

ki başarıları 
18.30 ve !!1 de 

Saat: 12.10 te ucur. matine 
MADAM BUTTF:HFLY 

Seanslar: saat 14 - 16 - 18 -
ve 20,30 da 

BugUn bu gece 

Robert Taylor'un çevirdiği 

ÜÇ ARKADAŞ 

tnml herkesi kendisini aeyre 
çekecektir. 

Seanslar aaat: 12. - 14.30 -
16.30 • 18.30 ve 6tce 21 de. 
Fiyatlar : Balkon 30 Kr. -
Salon lt'i Kr. 

Yeni şehir Palas Oteli 
Uluı Meydanı Mildafaaihukuk 
Caddesi İJ Bankası karıııında· 
ld yeni binasına naklediyor, 

YENİŞEHİR p ALAS Yeni şekliyle Türkiyenin 
· en modern ve en Konforlu Otelidir 


