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1. TEŞRiN 
1940 

Ulus Ba.snnev! 
Çankırı Caddesi, Ankara 

Telgraf: ~S Ankara 

TELEFON 
Başmuharrirlik 1371 
Yazı İşleri Müdürü 1061 
Müessese Müdürü 1144 

Mücadelenin 

kuveti i 1 imden ve 

çalışkanhkta11 ibôrettir. 
Yazı İşleri 1062 
İdare 1064 

5 KURUŞ A ·C> 1 M ı ·z -.-,. ..... AN D 1M1XC>1 R. _l ı BaşveHlet istatistik U. MüdürJüğü 

---~----___;_ ______________ __:_ ________________ __;~---4.------============----=============---~--------___:~ 

Milli Şefimizle BO§vekilimiz Türk Dil Kurumu azalari»le bir arada 
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Reisicümhurumuzla 
Milli Cin Hükümeli 

1 

Reisi arasında 
Ankara, 18 a.a. - 10 teşrinlevel aıillt 

Cin hükümetinin bayramı münasebetiyle 
reiıicümhurumuzlı mili! Çin bükümet re
isi B. Linıen arasında tebrik ve teşekkür 
telgrafları teati olwımuştur. 

• re o san saıuıanatu7 o o ?JOJJV 

Geriye değil, 
ileriye doğru ! 

Falih Rıfkı AT AY 

Milli Setimiz l ürk o·ı 
Kurumunu ziyaret elliler 

. ,, . ... .... ~. . . . - """ r ~-rt • "' 
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Cümhurreisimiz Dil 
yakından alakadar 

Kurumuntin çalışmalariyle 
olarak direktifler verdiler. 

Başvekilimiz de Kurumdaki 
çalışmalara iştirôk etti 

........ ... ' ........... Cümhurreisimiz İsmet İnönü dün j kurumdan ayrılırken caddede topta .. 
saat 15,30 da Türk Dil Kurumunun ı nan halk heyecanlı tezehürlerde bu
Yenişehir'deki merkezini ziyaret bu- !unmuş ve kendilerini alkışlamışlar· 
yurmuşlardır. Maarif vekilimiz ve dır. 
Türk Dil Kurumu reisi Hasan - Ali Türk Dil Kurumuna her hususta 
Yücel ve kurum azaları Milli Şefimi- umumi mahiyette direktifler veren 
zi karşılamışlardır. İsmet İnönü mü- Cümhurreisimiz tarih davasiyle bera
esseseyi teftiş ettikten sonra müzake- her dil davasını da bir milli varlık 
re odasına girmişlerdir. Burada B. meselesi hatta bir milli müdafaa me
Hasan - Ali Yücel ve muhtelif çalışma selesi telfikki ettiklerini ifade buyur· 
k~llarının kolbaşıla~ı, kurumuI?: b~- ı muş~ar?ır. Dilimizin zengin ve çağ• 
gune kadar yaptığı ışler ve bugun u- daş ıhtıyaçlara cevap verecek bir şek
zerinde çalışmakta bulunduğu mev-

1 
le konması için türk dil hazinelerin

zular hakkında lnönü'ye maruzatta den ve türkçenin kelime yaratma ka
bulunmuşlardır. ı bili yetinden istifade edebilmek için 

Iliraz sonra Baş~kilimiz Doktor bu kaynakların bir an eve] meyda-
Refik Saydam da Dil Kurumuna gel- na çıkarılması icabettiğini işa • 

. . . ret etmişler, umumi ihtiyaca 
mış ve çalışmalara ıştırak etmıştır. k 1 k k 1 h . . . . . . arşı ı verece o an ve azır· 
Başvekılımız bılhassa terımler bahsı }anmakta bulunan yeni türkçe söz. 
üzerinde fikirlerini beyan etmiştir. lük'ün mümkün olduğu kadar sürat 
Saa~ .ıs .e doğru Milli Şefimiz ve Baş- ve mükemmeliyetle bitirilmesi için 
ve~ılımı~ .ku.r~mda~ ~y~ılmışlar, Ma- çalışılmasını, gramer ve derleme işJe
anf vekılımızın reıslığınde toplantı- rine de önem verilerek bu suretle bir 
ya devam eden kolbaşılar geç vakte an eve] Tilrk etilinin zengin kaynak
knclar c;:alışmağa devam etmişlerdir. tarının meydana çıkarılması üzerinde 

Milli Şefimiz kuruma gelirken ve durmuşlardır. 

\ Balkanlarda Dün siyasi ve iktıaadi her türlü 
lıüriyet haklarından istifade eden 
\1e küçük denen memleketlerden 
birçoğu, bugün, yalnız idari bazı 
muhtariyet imtiyazları tanınan vi· 
layet veya eyaletler haline geldi. 
Dünyanın yeniden taksimi kavgası
na, bazı ideologlar tarafından, hür 
milletler çağının hemen bütün ka-

Milli Şefimiz, Baıve.lı.ilünizle beraber Maarif VclciU Ha11an - Ali Yücel-den izahat alıyorlar 
Mihver 
politikası 

.. _,,_ · • ~ ··•---'1- "'·rl=t-nmıs 
tır. Eğer 80 küsur mılyon UK cer: 
men alemi ile, bir büyük latin im
paratorluğu arasında avuç içi kadar 
bir dükalık müstakil yafıyabiliyor 
idi ise, bu, beynelmilel ahenk ve 
muvazeneyi bozan bir acayiplik de
ğil, bilakia cihanıümul bir tesanüt 
devrinin müjdecisi ve asrımızın ıe· 
refi idi. Çağımızın vazifesi, bir ta· 
raftan, ilk sanayi emperyalizminin 
tahakkümlerini tasfiye ederek, mil
li kurtuluılar hareketini tamamla
mak, diğer taraftan, milletler için· 
de sınıf tezatları ile mücadele et· 
mek, 19 uncu ve 20 inci asrın inkı
lapçı hareketlerini inkiıaf ettirmek
ti. Bunun manası, milletler arasın· 
da olduğu kadar milletler içinde 
dahi, istismar davalarına nihayet 
veren bir adalet nizamı kurutmak
tır. Bu nizam, bugünkü insaniyetin 
aşkı, hasreti ve idealidir. Sanayi em
peryalizminin tecrübeleri bize gös
termittir ki, kuvetin hudutsuz ta
hakkümü, artık hiç bir uyanı§ ve 
yaradı§ kağbiliyeti kalmamış zan
nolunan insan sürülerinin ruhunda 
dahi, bu a§kın, hasretin ve idealin 
doğmasına ve inkitaf etmesine hiz
met etmiıtir. Çin milliyetperverliği
nin §imdiki heyecan \'e ate~ini, da
ha Napolyon devrinde, en ileri Av
rupa cemiyetleri dahi tatmış değil
lerdi. 

Bugün gerçi bazı memleketler 
görüyoruz ki hüriyetleri ellerinden 
alındıldarı zaman, adeta, onu mü
dafaa etmek külfetinden kurtul
dukları için &evince benzer bir fe
rahlık duymaktadırlar. Bu his, ikti
dar politikacılarının hodbinlik ve 
menfaat kaygılarından geliyor: yu
kardan &§ağı inilmeğe başlandıkça, 
Ümit ve yes ile ltarı,ık, bir ruh istik
rarsızlığı, bir bekleme, bir nevi zu
hurat bağlılığı havası teneffüs et • 
meğe başlıyoruz. Nöbetçiler yalnız 
aokak ba,larına ve ev kapılarına 
haldındirler. Knfal"r işlemekte ve 
kalpler çarpml'lkta serbest kalıyor. 

Franııız emperyalizmine karşı 
Cezayir'de, Fas'ta, Tunus'ta ve Su
riye'de kurtuluş mücadelesi yapmış 
ve yapmakta olanları biliyoruz. Bu 
mücadelenin hedefi, efendi değiştir
mek değil, efendi olmaktır. Yalnız 
küçük oklukları için siyasi \•e iktı
sadi hüriyet hakları tanınmıyan Öy· 
le milletler var ki onlar, istisnasız 
her bakımdan, cihangirlik davasına 
kalkışan bazı memleJret ve millet • 
lerden çok daha ileridirler. İdare 
edilmeğe de~il, icabeheydi, idare 
ehneğc layıktırlar. 

Hiç biri, ltuvet hakkı önünde ila
nihaye tev•kkül ve teslimiyete ceb· 

Nufus sayımı 
YARIN 

.yap.ilacaktir 
Yarın sabah 

hiç kimse 

beşten itibaren 
çıkmıyacak 

saat 
sokağa 

Üçüncü umumt nilfus sayımı yarın 
yapılacaktır. Sayım Türkiye'nin her 
tarafında en geç sabah saat 8 de başlı
yacak ve en kısa zamanda bitirilmesi
ne gayret edilecektir. Memleket ölçü
sünde şümullü ve o nisbette ehemiyet
li olan bu işin tam bir intizamla yü -
rütülmesi, nüfusumuzun "no bir eksik 

. ne bir fazla ,, hakiki mikdarının mey-
,~· dana çıkarılması için aylardan beri bil

.. \. ti .. yük emekler sarfedilmiştir. İstatistik 
" "f''?, umum müdürlüğü teşkilatı başta ol • 

duğu halde bütün idare amirleri ge -
celi gündüzlü faaliyetle sayımın ek • 
siksiz yapılmasını temine çalışmışlar
dır. Büyük masraflara mütevakkif bu
lunduğu için sık sık tekrarına imkan 

~...,.-..~ .... - .... ~ olmıyan ve ancak beş senede bir yapı· 
labilen sayımın arzu edildiği neticeyi 
verebilmesi, resmi müesseselere dü • 

~~~ ~en bu hazırlıklar böylece ikmal olun

lstatistill umum müdürü 
Celal Aybar, 

duktan sonra, vatandaşların göstere • 
ceği disiplinli alakaya bağlıdır. Mem
leket işlerinde azami titizliği bir va • 
tanseverlik borcu bilen vatandaşları -
mızın, bu büyük işte de ayni hassasi • 
yeti göstereceklerinden tamamiyle e
min bulunuyoruz. 

Yarın, sabah saat S ten itibaren hiç 

K d
. . . hd • ,kimse sokağa çıkmıyacaktır. Sayımın 

rolunamaz. uvet ınının, va etçı b' · ~ · .1 ~ 1 d 
d

. 1 'b" h" b' 'k k b l t . ıttıgı ı an olununcaya kadar ev er e 
ın erb.gı 1

.' !çh ır ş~rı t" a ud e mı· ı kalınacaktır. Sayım memurları evleri 
yep, ıre ırca usuaıye • var ır. . 

dolaşacak ve ellerindeki defterlerı dol 
Fert ve milletin hak, gurur ve §e- duracaklardır. Sualler memurlar tara

refl~ri ile. izah oluna~ilen, telif olu- fından sorulacaktır. Bunlara doğru ve 
nabılen hır collaboratıon şartları te· kısa cevaplar vermek memuru uzun 
min edilmekle, ileriy~ .doğru, bir ni· uzadıya işgal etmemek ve hele evde 
zam sulh una varılabılır. Başka her 1 .. f b k k d'kk 
t .. I" lh · h b yazı mamış nu us ıra mama ı at ur u zor su u, yenı egemonya o- . . 
ğuşmalarmın, ıuykast ve komplola· edılmesı lazımgelen başlıca hususlar-
nn, kanlı ve sonsuz ihtilallerin an· dır. Bundan baıka, evelce de sebebini 
cak baılangıcı olabilir, (SoZJrı ı. /ZJci ıayf ıda). 

f , 

Sayım ve kontrol 
memurlarının 

nazarı dikkatine 
Ankara Valiliğinden ·ı 

1 - Uzak mesafelerde vazife 
alrnıı olan sayım ve kontrol me
murları için Ulus meydanı top
lanma ve aktarma merkezi ol
mak Uzere §ehrin muhtelif ma
hallerinden otobilsler tahrik edi
lecektir. 

2 - Ulus'tan muhtelif istika
metlere ve Yeniıehire tahrik e
dilecek otobüslerle de sayım ve 
kontrol memurları vazife ma
hallerine ıevkolunacaklardır. 

3 - Kezalik Çankaya kazası
nın uzak mesafelerine tavzif e
dilmiş olanlar için Kaymakamlık 
binası önünde nakil vasıtaları 
tahrik edilecektir. 

4 - Hareket noktaları ve sa
atleri aşağıda yazılıdır. 

Hareket noktası: 

Kavaklıdereden 
Emniyet Abidesinden 
Maarif Koleji önUnden 

i Cebeciden 
1 Hamamönilnden 

1 
Gazi Terbiye • 

· Enstitüsünden 
Keçiörenden 

ı Etlikten 

1

: Ulustan birinci defa • 
Etlik ve Keçiörene 
Ayrıca Ulustan muh
telif istikametlere 

1 
Çankaya Kaymakamlı
ğınca tavzif edilenler 
için Çankaya Kayma -

• kamlığı önUnden muhl telif istikametlere. 

Saati 

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

15.30 
6.30 
6.30 

6.15 

6.30-6.45 

15.30-15.45 

Cebelüttank'f an ge(en 
asker dolu gemiler 

Madrit; 18. a.a. - D. N. B. ajana 
bildiriyor : Perşembe akşamı, askerle 
dolu birçok nakliye gemisi Cebelütta
rık'tan hareket etmiıtir. Bu gemilerin 
hangi limanlara &itmekte olduğunu 
meçhuldllr. 

Alman maarif nazırı Dr. Run 

Bulgar Kıralı 
Alman Maarif nazarını 

kabul • 
ettı 

Sofy&, 18 a.a. - Kıra! Borts, dün ak· 
eam. alman maa.rl.t narın Dr. Rust'u lt:a. 
bul ederrk kendisiyle uzun m11ddet a;örUJ
mUttUr. 

Bulgar başvekllt B. Filof ı!a Dr. Rust'a 
refakat eden hariciye memurlanndan B. 
Tvardovııkl'yt kabul etmlııUr. 

Baavekll ve maarif nazın B. Filof, al
man maarif nıızıtn B. Rust ve maiyeti ııe
retlne dUn &qam blr ziyafet verml§tlr. 
Bu ziyafette bulgar hariciye, harbiye, 
maliye ve ticaret na.zırlan, mebusan meo
lll relııl, Bofya belediye reisi, genel kur -
may başkanı, Unlveralte rektörü, alman ve 
italyan elçileri ve alman atqem1llter1 ha
zır bulunmuolardır. 

Ziyafetten ıonra B. Fllof n B. Ruet 
hareretll nutuklar teatl etmııııerdlr. 

Ziyafetten ıonra bir kabul reıımi yapıl
mı§tır. 

B. EDEN 
Malta' da 

Müdafaa mevzilerini 
teftiı etti 

Akdeniz vaziyeti 
hakkında ciddi 

kararlar ahnıyor 

BiR INGILIZ GAZET ESi 
DiYOR Ki ı 

Türkiye muazzam 
bir kuvellir 

Boğazlar tehdit edilirse 

arz iizerinde hi~ bir kuvet 

Türkiye'nin mukavemet 

etmesine mani olmıyacakhr 
Londra, 18 a.a.. - Times ~azetcsl Bel .. 

~ad muhabirinin bir makalesini nqnt • 
mistir: , 

Muhabir, Balkan matbuatında Bulp • 
riırtanda alınan kıtaları bulunduğuna dair 

(Sonu 5. inci sayfada) 

ALMANYA 
ve 

SOVYETLER 

Berlin bu münasebetlerin 
dostane olduğunu söylüyor 
Berlln, 18 a.a. - D.N.B. bildiriyor: Al

man hariciye nezaretinin sözcilsü, yabancı 
basın mUmesslllerl ile yaptığı görüşmede, 
Alman - Sovyet mUnruıebetıerl hakkında 
alman basınındaki akl!!lerle alAkadar ola
rak ıorulan bir suale, vertilğl cevapta, iki 
memleket dostane mUnl\.Sebetlerlnde hiç 
bir dcğlşllcltlc vukua gelmediğini aöylemlıı
tır. İkl memleket arıısındakl mtlna.sebat, 
devamlı ve mUetnkardır ve bu huııusta bU
tUn faraziyeler beyhudedir. 

Bir yabancı kaynaktan, atman harici -
Ycslne, Moskovadn yııkındn bir dört dev. 
!et konferansı toplanacağı hakkındaki bir 
basın haberi ile aJAkadnr diğer bir ııual 

Malta, 18 a.a. - Mısır seyahati esna- daha tevcih edilmiştir. Bunun siyası ta.1l
srnda ~iliz harbiye nazırı B. Eden, pa- mlnler semasında uçan mutat §ayialardan 
ur cünti Malta'yı •lyaroı ederek adanın birini teşkil ettiği bildirilmiştir. Bu tarz. 
mildafaa mev.ıdlerini tcftlı eylemiştir. 

1
1 da diplomatik hareketler hakkında Bel".-

(S.-. '- l.ıu:J N3i•da) · lin'dehlQ bir mal~ııt yokt~. 
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Günün meseleleri : 

Sakin, vekarlı halimiz, 
bizim milli hasletimizdir .. 

Hü•eyin SAMI 
Uı:ta Meburu 

Dünya, dünya olalı kanlı boğuşma- miz arasına sokulamaz • • Trakya ve 
lara elverişli olduğu sanılan bir "mev- Boğazlarda, kugadılamıyacak derecede 
sim,, deyiz. Bu sonbahar gilnlerlnde, dır, yarılamıyacak kadar derinliğine 
her Türkün gözleri, dilinden, kale - tertibatlı mevzilerimiz hazırdır. 
minden daha çok rnfinalı, azimli ve ka- Bu dar cepheler gerisinde, istilficı 
rarlıdır. Muhitinize bakınız .. Bakış- düşman, her zorlu teşebbüsünde, kü
larda vatanın mukaddesatına kati bir meli ve taze, ihtiyatlarımızla karşıla
emniyet, sarsılmaz bir kanaat ifade!!İ- şacaktır. Düşmanın ne büyüğünü, ne 
ni der~al sezenıiniz •• TilrkUn Tilrke de kUçUğilnU istihfaf etmek millt ter
karşı olan sevgi, şefkat, kardeşlik, ha- biye ve şiarımıza yakışmaz. Karşımıza 
yırhahlık duygularının bilsbUtün art - gelecek kuvetleri hakiki ı cesametle -
tığını okursunuz . . rinden, hakiki tesirlerinden ne fazla, 

Türk vatanseverliği hiçbir zaman ne de eksik görürüz. Çok iyi i~lenmi' 
tiyatroya, sahneye kolayca adapte edi- fikir malzemesine dayanarak hesap ya
Iebilen bir mevzu olmamıştır. AHiyış- pan. da ima objektif muhakeme yürü
ten, gösterişten nefret etmiş, en şid ten Türk Genel Kurmayı'na sarsıl -
detli heyecanlarda bile sükunet ve mü- maz itimadımız vardır. O Genel Kur
vazenesini muhafaza etmesini bilmis - may ki, vatan hudutlarına tecavüz e
tir. Bu milli hasletimiz hakkında söy- decek herhangi bir düşmanı, silah kıı· 
lenmiş sözlerin arasından gelişi güzel veti ne kadar üstün olursa olsun " na
seçtiğim bir, ikisini mevzua yakışıklı mağlup,. addetmemek, vatan harimin· 
buldum : de onu muhakkak boğmak, doktrini 

icabıdır •• ( Yenilme ) nin istisnasız 
olarak daima (yenmek) ümidini kay
betmekle tahakkuk ettiğine iyman et
miş bulunuyoruz .• 

u l! u s 

SPOR 

llk maıları bugün 
stadyomda ba~hyor 
Ankara lik maçlarına bugiln 9 takımın 

iştiriklyle 19 Mayıs ıtadyomunda baıla -
nılacaktır. Futbol Ajanlığının tebliğinden 
öğrendiiimize ıöre, bugün ilk müsabaka 
13.30 da Blrllklpor - Oençlerbirliği ara -
sındadır. Bunu aaııt ıs.ıs de Deminpor -
Giıneş maçı takip edecektir. 

Llk maçlarının bu ilk müsabakalarında 
takımlarımızın ne durumda olduklarını 

bilmediğimiz için bir miltalea yürütmiye 
imktn yoktur. Bu sebeple gençlerimize 
bu aenekl karıılaımatarındı muvaffaki -
yetler dileriz. 
Ajanlıiın maçlara ait teblitl ıudur: 

,-Ajanlığın tebliği~ 
Bölge F~tbol Ajanlığından : 
1 - Lik maçlarına 19/ 101940 cu -

martesi günü başlanace.ktır. Eveıce 

illn edilen fiklııtürde 20 birlrciteş -
rinde yapılacak nüfu, ~~vım: ha~e . 
biyle bazı değişiklikler yapılm:ştır. 

Bu tebeddülita göre haftanın proı
ramı ııağıya yazılmııtır. 

2 - 19 birinciteşrin cumartesi gü
nu 19 Mayıs Stadyomunda yapılacak 
maçların programı aıağıda yazılıdır. 

Birlikıpor - Gençlerbirlifi Saat: 
13.30. Hakem: Ömer Urel, yan ha
kemleri: Necdet Özgilç, Muzaffer 
Ertuğ. 

Demlrapor - Güneı Saat: lS,15. 
Hakem: Celil Oıkay yan hakemleri: 

........................ 
Nüfus ıayımı .onunda toplana• 

cak maliimat hiç bir kimaeye hiç 
bir mükellefiyet tahmiline ıebep 
olmıyacaktrr. Hatta Nüfuı Sayı
mının nüfus kayıtlariyle, nüfuı 
cüzdanlariyle bile alakası yoktur. 
Yegane gaye fertler ve hüviyet
ler mevzuu bahis olmaksızm sa• 
dece rakam halinde nüfusunun 
sayısını ve vasıflarmı tea.bit 
etmektir. 

f BAŞVEKALET 
i lıtatiatik Umum Müdürlüğü 
ı 1 ........................ 

Bir ay ı,ınde ihtikar 

su~uyla yakalananlaı' 
VıtA.yetler fiyat murakabe teakllA.tından 

alınan raporlara nazaran, yalnız eylUl ayı 
içinde muhtelif thttkAr fllllerlnden dolayı 
cUmhurlyet mUddelumumlliklerlne tevdi 
edll1p milli korunma kanununa tevfikan 
haklarında takibata geçllmlı olan ıe.hııılar 
hakkında Ticaret Vekl'lletınden &§nğ'ıdaki 
ma!Omat alınmı,tır. 

Yalnız eyllll ayındtı., İstanbulda çinko 
ve dllğme üzerine lhtıkA.rdan dolayı iki ta.
cır, hakikat hllU'ı fatura tanziminden bir 
tAclr, ev kirasını arttırmak suçundan bir 
şe.hııı, Çanakkalede çivi lhtlkArından doİa
yı bir tı'ıclr, Zonguldakta gıda maddeleri 
lhllktınndan dolayı altı t4clr, Edlrn,.de 
gaz, benzin, çivi lhtlkftrı dolayıalyle dört 
tacir, Buldanda iplik ve MUğlada deri U -
zerine lhtlkı!.r suçundan birer tAclr hak
kında takibata gec;llmlıtır. 

Askerlik bahisleri ) 
~-

Romanya iıgalinin 

muhtemel stratejik 

gayeleri ne olabilir 1 
Ali Rıza EREM 

Berltn UçlU paktının lın.zaaındaıı ve 
Brenner mUIA.ka.tından hemen ıonı-a, al
manların, ukerlerlyle Romanya'ya gel
meleri, hakh olarak birçok tefsirlere, t&
vtllere ıebeblyet verdi .. CUnkU: almanlan 
ça~ı:an Romanyalılar, gelen alman asker· 
lerlne (talim ve terbiye heyeti) diyor .. Ko
ıa koıa gelen &imanlar da, (Romanya'ya 
verllen toprak bUtUnlUtü garantisinin ve
ya rumen petrollarının muhafauuıı icabı) 

diyorlar .. Bir kere çağıranlarla çağrılanlar 
Md!seyl anlamakta ve anlatmakta birle -
ıemlyorlar, demektir. 

1 - 1ıgal Mdleealnl ıadece (talim ve 
terbiye heyeti) diye almak çok zordur. 
ÇUnkU bu kadar kalabalık (talim ve ter
biye heyeti), Romanya için, bllha.ssa bu 
111rada, ltlzumuntlan fazla çok gibi görü
nüyor .. 

2 - Toprak bUtllnllltü garantisinin ica
bı ve runıen petrollerinin muhafazası ica
bı diye almak, bir dereceye kadar doğru
ya yakın olur.. ÇUnkU mihver devletleri -
nln, Viyanıı'da verdikleri hakem kararı, 

Macaristan'a Romanya'nın bir kısmını 

verdirirken, Romanya'nın geri kalan kıı -
mının bUtUnlUğUnU garanti etmıııerdl. 

Fakat bu garanti de, Bulgarlstan'a ce
nubi Dobrlce'yl verdikten ve Macarlatan'a 

19- 10. 1940 

Ziraat makineleri 
ihtisas mektebi a(ıhyor 

Ziraat veldl.letl, yilksek zirant enstitillo
rl yanındaki eski ziraat moktebl binaların· 
da açılacak o.lan ziraat 115.t ve makineleri 
ihtir.aı mektebi ctrafmdnld hazırlıklarına 
devam etmektedir . .Mektep müdürlüğüne 
Yüksek .zira.at mektebi idare müdürü B. 
Mehmet Ali Par tayin edilml~tlr. Mekte
bin proğramları tanzim edilmiş, tedris he
yeti kadrosu da hnzırlanmıı,ıtır. Evelce de 
yazdığımız gibi bu mektebe orta zira.at 
mektebi mezunları alınacak ve bunlar iki 
ıeneılik bir tahsili mUte.'lkfp makine milto
haaaıaı 11fatlyle her gUn geniolemekııe o
lan ı:iraat ma.klneleri te:ikillltmda memlo
ketlmizin çok muhtaç olduğu makine mil
tehaıısıılığmı yapacaklardır. Mektep bu a-, 
sonunda törenle açılacaktır. 

Yozgat lisesi resim sergisi 
dün kapandı 

Bundan bir müddet evel Ankara'd• 
açılan Yozgat lisesi resim sergisi dün 
kapanmııtır. Memnuniyetle haber al
dığımıza göre, ayni sergi İatanbul'da 
açılacaktır. 

vaaflyle nelere kadir oldutun.un. lmtthaıu- • 
nı da bütün dtlnyanın gözü önUnde vermıı 
olan blr milletin nasıl Jtaroıhyabllecettntn. 
takdirini böyle bir tehdit ve tazyik& ve te
ıcbbüııe ycltcnebUecek olanlar bırakıyo -
ruz .• 

6 - Bahsemevzu olan diğer bir ihtimal 
de, Romanya l11gallnln., almanlann. (SU
veyş kanalı J na kadar uzatmak tsttyecek· 
lerl bUyUk bir hareketin baolnngıoı olma.. 
sı ihtimalidir.. Bu, olmdlye kadar flerlye 
aUrUlen ihtimaller arasında, tahakkuk et
tirilmesi en zor ve en 1Upheli olanıdır. 

« Bu ağır imtihan zamanlarında, 

c TUrklerle bir arada savaşan herkes 
c bu sakin kahramanlık karşısında tak
c. dir ve hürmet hisleriyle meşbu ıdi. 
c Cesur Anadolular bu merthaslet in
e sanlar düşmanlarca da takdir ve hür
e metle karşılanıyorlardı. - Alman 
« binbaşısı Mulman'ın ( Çanakkale 
c muharchCili ) adlı eserinden >. 

Hatıralarında, İstanbul intibaların -
dan bahsederken alman generali Li -
rnan von Sandres şöyle yazıyor : 

Eğer herhangi bir düşman, istil! 
harbının siyasi ve askeri bUtUn akıbet
lerini göze alarak milli hud11tlarım11.a, 
milli haklarımıza tecavüz ederse, o za
man, Türkiye'nin !imdiye kadar, ses
sizce, bir karınca sabnyla nasıl silah
landı ğı meydana çıkacaktır. 

Bedi Nazlı, Nadir Çilesiz. 
3 - 20 birincite~rln pazar ıünü 

Ankaragücü sahasında yapılacak 

maçların proıramı a.şıtıya yazılmı1-
tır: 

Bunlardan dördü hakkında mahalll 
mahkemelerce beraet kararı, UçU hakkın
da ise mahkOmlyet kararı verllmlııtır. 

da hakem kararlyle Transllvanya'nın mU
EylUI ııonlarına dotru takibatın bafla- hlm bir kııımını iade ettikten sonra, Ro -

mıı olduğu mütebaki on ı:ıe.hııa alt muha - mnnay için, komşuları arasında endlıe 
kemeler devam etmektedir. kaynağı olarak kalan Sovyet Rul!ya'dan 

b~ka kime karııı olabtllrdl 7 

Çilnkil: 
a - Bir kere (Tuna) dan (SUveY1) e ka

dar en kısa kara yolu 2200 ldlometrellk 
çok uzun bir mesafedir. 

b - Sonra, üzerinde, Bulgaristan, Yu -
nanlstan., Türkiye, Suriye ve F1llatln bu· 
lunan bu istikamette, ne kadnr sUrece41 
ve ne netice verece41 evellnden hiç de ke• 
tırllemlyecek olan bUyUk ve devamlı mu
har~bderJ göze almadan ve bu ı;eolt mu
harebeleri knzanmadnn Uerlemek 1mkAnl 
olmadığını nlmnn erk~ harbiyesi pek a.
lA b1llr .. 

< Hakikaten kıymettar olan Türkler 
« daima ağır başlı hareketle derOni 
« tahassüslerini zahiri gürültü ve nU
< mayişlerle izhar etmezlerdi. > 

İki cihan harbı arasına sıkışan ta • 

rihi devrede, dünya sulhüniln korun -

ması için elimizden geldiği kadar ça
lıştık. Hiçbir fedakarlıktan çekinme -
dik • • Sillihlı mücadelenin sirayet 
dairesini genişletmemesini ve samimi 
bir barışın tahakkukunu daima temen
ni ettik. Çünkü dünyayı ateşe vererek, 
mamureleri viranelere çevirerek, yetim 
ve alillerin adedini arttırarak, gözya,1 
d öktürerek insaniyet talihinin daha 
yaver, be§eriyet hayatının daha mil -
reffeh ve mesut olabileceğine inanma
dık. Çok tecrübe görmüş, tarihin ve fe
leğin mihengine nice defalar vurul • 
muş eski ve köklü bir millet olduğu
muz için, aldanma ve aldatma siyaseti
nin sonu olmadığını, her tahakkilm 
teşebbüsünün muhakkak hayal inki -
sariyle biteceğini coğrafi bölgemizde 
her komşumuza telkin ettik. Milstakil 
ıve hür milletler arasında samimi bir 
müzakere yolu ile halledilemiyecek 
hiçbir ihtilaf ve niza mevcut olamıya
cağını iddia ettik • • Ne yapalım ki 
çılgın ihtiraslar gözleri bürildil .• En 
nihayet eylül 1939 da, bugün, dünya 
sahnesi Uzerinde oynanmaya devam e
dilen büyük facianın birinci perde!\i 
başladı .. 1940 güzünde de ikinci per
denin dekorları harıl, harıl hazırlan -
maktadır • • Türkiye bu harp senesi 
içinde de yine kültüre, güzel sanatla
ra, müsbet ilimlere, inşacı hamlelere 
gönül vermekte devam etti. Bununla 
beraber, bir an gevşemiyen bir teyak
kuz ve dikkatle olanı biteni de adım 
adım takip etti •• Gördük ki şimdiye 
kadar yıkılan milletler, yüzlerce hatta 
bazıları binlerce kilometre ~erit gibi 
uzanan dümdüz hudutlar ardında, 

nereden ? ne vakit ? nasıl ! diye 
zihinlerini bugulıyarak şaşkın, avare 
bir halde, aylarca demgüzar oldular •• 
Düşmanlarının gözünden kaçmıyan 
ıar'alı bir korku içinde kati bir dar -
beyi bekleştiler •. Ufuklarında tehli
ke alametleri belirdikçe daima bir op
tik cilvesi ile hayallerinde ona başka 
lstikametler verdiler, ekseriya kom§U· 
larını gösterdiler •• Netice malt1m •• 
Bu yeni harbın kaydettiği " büyük za
ferler ,. hep evelce sinir sava~ından 
dermanı tükenmişlerc veya esareti pe
Jin para ile kabul etmişlere karşı ka
tanılmıştır. Korku ve panik kasırga -
!arına tutulmuş perişan ve şuursuz 
kütlelere karşı elde eclilmiıtir •• 

Bir yandan Türk diplomasisinin 
yiiksek ve uz görüşü diğer taraftan 
coğrafya ve tarilı, nereden ? ne vakit ? 
na'sıl ? gibi esrarlı sualleri, bider için 
~ok basitlc§miştir. Boğazlar, TrakJ•a 
bölgesinde, hadiselerin inkişafını s il
kunet ve metanetle bekliyoruz. Her 
hareketimiz ve düşüncemiz " sıklet 
tnerkezi ,, esasına dayanıyor. Vatanı 
ls tiHiya gelecek düşmanın kati neti -
ceyi nerede nrıyacağını. kati darbeyi 
nereden vurmak istiyeceğini biliyoruz. 
~rtık baskın, karada olsun, havada ol
sun, bahis mevzuu olamaz • • Biz de 
Rsker milletiz . . Bütün kuvetlerimizi 
re vasıtalarımızı zamanında ve mek,1-
nında temerküz ettirmek sanatına biz 
de vakıfız. Hadiselerin kargaıalığı 

• cinde, şa~ 1 ı"llığa k:ıpılarak " kuvet 
iağıtm•k ,, gafleti bizim tedbirleri -

Fakat biz, milletçe ~u esasa bağlan
mış bulunuyoruz : " Teknik, makina 
ve malzeme ne kadar ilerlerse ilerle -
sin harbı yapan insandır ve insan ka
lacaktır. ,, 

Milli mücadelede, Çanakkale'de si
lah ve malzeme üstünlüğü dütman ta
rafında değil miydi ? 

Alman generali Liman von Sandreı, 
hatıralarında, bu mevzua şöyle temaıı 
ediyor : 

« Dünyanın bütün vasıtalarına, men
< balarına hakim alan düşman tarafı 
c en son sistem harp vasıtaları ile mil
e cehhez bulunduğu halde Tükler in1a 
< edecekleri sahra istihkamları için 
c muhtaç oldukları istihkam lletlerini 
< ekseriya düşmanından iğtinama mec
< bur bulunuyorlardı. Kum torbası bi
< le tedarik olunamıyordu. Sırf Ana
< dolu neferinin fikrlsebatı, itidalfde
< mi, kanaatımutlakaaıdır ki, biltiln bu 
c müşkülleri iktihama lmkln bahJet -
< miştir. > 

Ordumuzun yüksele talim ve terbi
yesi de en büyük güven kaynağımı.ı -
dır •• Açık hava, kapalı ha-va, ya.z, kıı, 
yağmur, kar, fırtına demeden bUtUn 
günUnU ve ekseriya da gecelerinin bir 
kaç saatini tatbikatla geçiren demir 
disiplinli Türk alayları hudutlarımızı 
bekliyor • . Birliklerimizin uzun .I'& -

mandanbcri devam eden bu inkıtaaı.ı 
çalışmaları, muharip Erleri onbaıısı
na, çavuşuna, subayına, komutanına 

bağlıyan bir tanıııklık bir yakınlık 
vUcuda getirmittir. TUrk alayı tam 
manasiyle büyük bir ailedir •• 

Galataaaray - Maakespor. Saat: 
13.30. Hakem: Necdet Özgüç, yan 
hakemleri: Refik Güven, Celil O. -
kay. 

Ankaragiicü - Harp Okulu İdman 
Yurdu. Saat: 15,15. Hakem: Muzaf
fer Ertuğ, yan hakemleri: Ömer U
rel, Ferih Eıin. 

4 - Ziraat Enıtitüsünün bölge 
teıkilltı meyanındaki faaliyete itti
rak etmiyeceği anlııılmıı ve fikiı -
türden çılı:arılmııtır. Bu ıuretle lilı: 
maçları doku% kulüp ara11ndı yapı
lacaktır, \.. ____________________ ~ 

Ankara - lstanbul 

muhtelitleri maçı 
İstanbul Beden Terbiyeıi bölre.i 2'9 ve 

30 blrinçİ\ .. rln tarıtııcnnd• A ... -r•'
Ankara muhteliti ile ilı:i maç yapmak üze
re 1ıtanbul muhtelitinl ıöndermelı: tekli -
flnde bulunmuştur. Ankara B<Slıeel 29 bl
rlncit~rin günü her ıene yapılma11 mutat 
fevkallde merasim dolıyısiyle müsabaka 
icrasına imldn olmadığını ve bu tarihle -
r!n 30 birlnciteırln n l lkinciteırin ola
rak deiiıtirilmeaini rica etmiıtlr. 

İıtanbul muhteliti bu tarihlere muta -
balratını bildlf'd!fl takdirde, Ankara muh
telltinin ild rnaç için Anlcar&gücil ve D&
mlrapor takımlarının ayn ayrı talcvlyeal 
.uretiyle teıkll edileceii haber verilmek
tedir. 

Bu bayram giinlerinde ikl muhtelitin 
kartılaşmaaı tmktnı haııl oturta rennı 

nw.çlarmın da kurban ba7ramında yapıl -
ma11 muhtemeldir. 

Onblrlnd balkan oyunlarına 

iıtirik eden Ankaralı atletler 

Kıt'a içinde yaşıyan, lcıt'uının ~n 

uf ak ihtiyaçlarını bile düşünen, yetit
kin, derin görüılü, kuvetli muhake • 
meli ve cevval bir kumanda heyetimiz 
var • • Bu k91autanlar; çok iyi yetit- On birinci Balkan oyunlarında munf -

fald7et slSıteren .. blrinelllil b:r:anaft miş olan Türk Erleriyle tc~?>ında her-
şeyl yapacaklar, hırıeyi gör..Wlerdlr. 

Bllyük lNINO sarsılmu iradesi, terdarın mukaddee ruhu da dolqa • 
keskin zcklsı ile, başımızdadır. BUtUn caktır .• 
gönüller, ümit ve emeller onun etra - Yaklqan kışın etiğinde, ağaçlar a-
fında toplanmıştır • • raaından ıert rUzglrlar 6ehilir. Hattl 

KaU neticenin alınacağı tariht bo- kasırgalar, boralar kopabilir •. ÇUrU
ğu~ma gUnlerinde, hiç fÜphe etmiye - mil§ yapraklar gibi yerlere dilıecek 
lim ki, TUrk alaylarının safları arı - fikirler harhaldo TilrkUn idealleri de
sında aziz ATA TÜRK'Un, o bUyUk fildir ••• 

mlllt takım şerefine Beden Terbiyesi Ge
nel Direktörlüğü tarafından İBtanbul'dn 

ıParkotel'de bir çay ziyafeti verildiğini ve 
ayrıca bir merasim yapıldılını ya:ı:mı, -
tık. Bütün yurdda büyilk bir a18.ka uyan -
drran bu merasimde ankaralı atletler bu -
lunamamıelardı. Memnuniyetle haber al -
dıtımıza göre, Ankara bQlgesi bu ayın 27 
ilinde beden terbiyeıi mükelleflerinin 
ilk çalıtınalarına baıladıkları günde ya -
pılacak meruim esnasında. Ankara'dan 
millt atletizm takımına dahil olan atlet• 
terimize müklfatlarını tevzi edecektir. 

Ziraat Enstitüsü 

maçlara girmiyor 
Yiiklek Zlru.t Enstitilleri spor ıuıbele

rlne mensup rençlerin Beden Terbiyeai 
Genel .dlrektör!Utü teski!Atına dahil kulüp 
takım ve ferdleri arasında yapılmakta o -
lan miiıeıbıkılara itMrak edeceklerine da
ir verilen haberin doğru olmadıiı anlqıl
mııtır. Öğrendiğlrnize cöre, bu •enelı:l 
futbol likine ithal edilen enstitü takımı -
nrn ismi liıteden çıkarılmııtır. 

Bisiklet yarışı 
Blıiklet Ajanlığından : 
l - Muhtelif kategoriler lizerlnde d~ 

ıvam edibnekıte olan bisiklet .elr ,.rıtlı -
nnın Uçünciiıü bugiin (cumartesi) ıaat 15 
de yapılacaktır. 

2 - Bu yarıılara. iıttrtk edeceklerin 
14.!0 da 1!1 Maynı taadyomunda bölge 
merkezine gelmeleri rica olunur. 

Gençler birliği·ni aeyahati 
An1tıara Gençlerblrllğlnin bayram tatl -

tinden istifade ederek Ka)"9erl n Sam
aun'a. bir ıeya.hat yapacaiı haber alınmıt
trr. Gençlerbtrllğl futbol tıkımı tam kad
roıiyle yapacağı bu seyahatte Kayseri ve 
Samıun'un en kuvetll talnmlariy1e kartı
ta1acaklardır. Takımın Sivaı'a 11ğram111 
da muhtemeldir, 

'( ANKARASPOR ) çıktı 
Şehrimizde s;ılı:ma'ltta olan hafta -

tık "Anlı:araspor" p.zeteılnin 22 inci aa -
yııı zengin rnilnderlcıt, mütenevvi r .. ım
ler, karllı:atllrler " muhtelif havadiılerle 
diln mntiıar etmlıtir. Gaıete dördüıncil at 
koıuıunun mufı•ıl pro•ramını da ihtiva 
etmelrtedır, 

Bu sebeple, bu iıgal keyttyetl almanlar 
için: 

a) Romanya'yı Sovyet endlıeslne karıı 
tııen de garanti ederek bir kere onu o ci
hetten iç rahatına kavuıtunnak .• 

b) Ondan sonra, Romanya'nın. petrolle
ri de dahil olduğu halde, zengin toprak 
mahsulleri kaynağını elde etmek ve onu 
her tUrlU dıı tecavüz ihtimallerine karıı 
emniyet altına almak ... 
gibi faydaları içine alan bir t11al olmue -
tur, denebtllr. 

3 - Bundan bRJk&: 
a) Sovyetıer Blrlltlnin Balkanlar Un -

rlne doğru nUfuz kapısını kapamıı olmak .. 
bJ Balkan devletlerinden herhansi biri

nin, icabında Sovyetıer Birli#! tarafını ts
ttlzam etmeıılne cesaret verecek bir kapı 
bırakmamıı olmak ... 

c) Böylec mihver devletlerinin, bugUn· 
kU vaziyet içinde, yegA.ne ıerl bölgeııi -
men.z.ll mıntakaaı: yanı yiyecek, içecek ve 
ham madde kayna#ı olan Balkanlara, mih
verden gayri devletlerin tesirinden kurta
nlmıı ve kendileri için mihverin cA.zlbe -
sine tutulmaktan bqka kurtııluı c;areal 
kalmamıı oldutu kanaatini telk .ı clmlı ol
mak .. 

ç) Bu suretle ilk önce (Bulgaristan) ne 
(Yugoslavya) ya: "Siz de artık yola ge
lin, Romanya'nın yaptı~nı yapın .. , demek 
gibi dUıUnceler de, bu lıgal sebepleri ara-
11nda yer tutmuı olablllr .. 

Ancak böyle bir dUıUncenln tllle çıka
bllmeııt, (Bulgarlııtan) ve (Yugoslavya) 
nıh da, milli ısttkldllertni ıllA.hla mtldafa
aya cesaret edecek enerji gösterememele
rine bafhdır .. 

' - Eğer bu iki memlekeU de, Roman
ya pbl, harpst.z olarak, kendilerini dA.vet 
ettirerek, tıgala muvaffak olurlarsa, bu
nun netıceııl olarak (Yunanlııtan) ile (Tür
kiye) ye de daha yakından, de.ha kolay 
tazyik yaparak kendi lradeltrine boyun 
etdlreblleceklerini ummuı olabilirler .. 

15 - Bunlarla beraber, üçlü paktın yap. 
tıtı tntkA.sll\1'& &'Öre, mal< veya yakın 

muhtemel bir Sovyet - İnglllz - Amerikan 
anlaemuına karıı bunların en kısa deniz 
trtlbat yollan olan Botazları tehdit etmek 
veya mümkün olurH onları da elde eyle -
mek gayesi de mündemiç olablltr. 

Fakat böyle bir tazyik ve tehdidi; yurt 
bUtUnlUtunU, mtlll hUrlyet ve tıtlklAJ.lni, 

neye mal oluna olıun, her tUrlU tecavüze 
kartı korumaktan bqka dAva gUtmlyen;bu 
dAva etrafında tek vücut bir mnıı blrllk 
cephesi kurmuı bulunan ve ancak bir te
cavüze utraru mukabele ve müdafaaya 
hasır olaıı ·n sorla.nınca, bu karakter ve 
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Sunturlu bir yanlış 
Geçen gün Nouvel Atlas Larous

se'u karıştırıyordum. Aklıma gel
di: 

- Bakayım, dedim, 1924 de basıl
mış olan bu eser Türkiye için neler 
yazmış, ne gibi resimler basmış? 

Yenicaminin Sultan Hamit rıı
manında çekilmiş c5nü salapurya ve 
mavnalarla dolu mahut bir resmi 
vardır ya, işte 1924 Türkiyesinin 
baş resmi o. 

- Yenicamiyi olduğu gibi g6ste
riyor ya, ziyanı yok/ 

Diyeceksiniz. Fakat bu muteber 
ilmi! eserde 1924 Türkiyesinin ida
re merkezi Constantinople ıeJcJin
de yazılmış "lstanbul .. diye göste
rilmiş olduğunu söylersem inanır
mısınız? 

Yıllarca ve yıllarca dünya kültür 
ve irfanına merkezlik etmiş bir 
memlekette, hem de Larousse gibi 
bir müessese tarafından çıkarılan 
muteber bir kitabın içindeki bu 
yanlışı kazımak için meşhur hikl
yedeki softanın kaması bile kili 
gelmez sanırım. 

Fakat bu tOrlD yıntıı ve kusurla-

IANl~llL~R 
rı bir arayı toplayınca insan, eve
li hayretle kaqıladığı bir inhiza
mın sebebini anlıyabiliyor. 

••• 
Diplomat ~arlo ! 

Bizde bilinen adı ile Şarlo'yu, ı
sıl adı ile de Çarli Çeplin'i dUpe
dOz bir komik, emsali misillu bir 
artist diye tanıyanlar, onun son za
manlarda kendi yazıp kendi oyna
dığı eserleri görUnce her halde 
hükmetmi~ olacaklardır ki o, bir 
filozof, bir mütefekkir ve bir ıair
dir de. 
Şarlo'nun diktat6r isimli bir fil

minin .Amerikı'da son günlerde 
gösterilmeğe başlandığını gazete
lerde okumuısunuzdur. 
.Amerika'nın bir seçim arifesin

de bulunduğu ve Amerika'nın mih· 
vercilere karıı takınacağı tavrın e
hem/yetini düıünürseniz, dlktat6r 
lllmial tam bu sırada göstırmılı 

ba~lıyan Şırlo'nun aynı zamanda 
diplomat da olduğunu anlarsınız. 

• •• 
Müthif bir yaf!!tur ! 

.Almanya'dak/ askeri hedefler 0-
zerinı atılan ingilitı bombalarının 
yağmur gibi yağdığını bir gazete 
yazıyor. 

Bunu okuyanlardan birisi - ga
liba havaya meraklı bir adam -
şu mütaleada bulundu: 

- Eh, sonbahardır; mevıimidir, 
yağar. lıin k6tülüğüne bakın ki bu 
yağmura kaqı ıemsiye de yoktur. 

Bir tek !Jemsiye Çemberleyn'in 
şemsiyesi idi; onu da vaktiyle mih
verciler alaya aldılar/ 

••• 
Bir şairin tevazuuna dair! 

Şair ve fıkracı Necip Fazıl Kı
sakOrılı'in kendini çok beltmmiı, 
tevazudan hoıJaamaz bir ıdam ol-

dulunu işrarlı iddia eden bir tanı
dığıma 

- Hayır 6yle değildir, det ve 
buna delil olarak da yazdığı fıkra
ları gösterirdim: 

Hiç ıair tanıdığımın dedili gibi 
olsaydı, imzasını yazısının altını 
atar mıydı! 

Dün bu tanıdılım elinde bir 
"Son Telgraf H lı geldi ,,., K•zete
nin ille sayfasındaki "'erçeve,, yi 
g6sterdi: 
Şair - /ıkrıcının imzası ' fıkruı

nın üstflne çılcmıftı. 
Fakat ben gene fikrimde israr n-

tim: 
- Başlığın altında yı, sen ona 

baki 

• • • 
Eski - yeni! 

iki kişi arasında: 
- Yahu, hatırımda "eski yeni" 

diye iki kelime kalmış. Fakat bu
nun ne olduğunu unutmuşum. 

- Şimdiye kadar bu, lstanbul'da 
bir semtin adı idl. Fakat ıimdi ba
zı fıkra muharrirlerı'ne verilebile
cek bir sıfat olmuıtur • 

1'. ı. 

c - Böyle 2200 ldlometrellk uzun bt' 
hareket hattını muharebe ederek takip e
debilecek bir ordu öyle az mikdarda ol&• 
maz.. Çok bUyUk bir ordu teterH Çok ku· 
vetll bir orduyu böyle bir ıoe tahsis etmek 
lae, ana vatandan çok uzak sahalara Akı· 
bati belirsiz maksatlar için, orduları da
ğıtmıo olmak tehıtkeslni doğurur .. 

ç - Esasen alman ordueu ta. (İspanya) 
dan (Norveç) teki (NarvJk) limanına ka
dar 3500 ldlomctreyl geçen bir Bllhll bo -
yun.u İngiltere ve müttefiklerine karvı ko
rwnak için ordusunun mühim bir kısmım 
zaten datıtmıı vııztyettedlr .. 

d - Bun.dan ba§ka iogal ettiği ve nUfu. 
ııu 100 mllyonu geçen düşman tllkelerinde 
her tUrlU emniyetsizlik ve reaksiyon thtl
mallcrlnl kııroılamak için bu Ulkeler dahi· 
linde dahl ~Uhtm mlkya.ata kuvetler ...... 
ı .. ıı..ıuunaK zaruretindedfr. 

• - En mUhtm olarak, Baltık't& (Niye. 
men) ağzından, eimdl Karo.denizde (Tuna) 
ağzına kadar 1300 ldlomet:relik Sovyet
Alman hududunda; &imanlar bugünkü va
siyet içinde ne yapacağı, ne vakte kadu 
ve ne dereceye kadıı.r bitaraf kalacağı hlo 
belli olmıyan; Balkanlara ve Boğazlara 
yönelecek bir harekete k8.riı la.kayt kala.
mıyacağı AştkA.r bulunan Sovyet Ruaya'ya 
karııı da, gene büyük bir ordu bulundur· 
mak %:orundadırlar~ 

f - Bundan b~ka almanlarııı btıtün bu 
saydıtımı:a engellere, zorluklara rağmen, 

SUveyı kanalına kadar vardıklarını, kabul 
etsek bile - İngllter'yi adalarında mat -
lOp etmedikçe - bu hareketin harbi kaU 
neticeye vardıracak bir tesir yapmasına 
lmkll.n yoktur. O halde bu kadar muazzam 
fedakA.rhla mal olacağı ~ikA.r olBD bu 
hareketin mUkA!atı ne olacaktırT •. Bunu 
alman erkll.n.ı harbiyesinin dU11UnmedlllııS, 
ve dUııUmnlyecefini kabul etmek hatA o• 
ıur .. 

••• 
Ancak bUtun bu ihtlmaller ne kadlll' 

vA.rlt ve bunlara karıı bulunan zorluklar 
ve mahzurlar, ne kadar yerinde, ne kadu 
hesaplı ve mantıklı olursa olsun, biri çok
tan (ArnavutluğU) almak diğeri de ııimdl 
(Romanya) yı istıılt etmek ıuretlertyle 

Balkanların bBBına birer Alet gibi çökmU, 
bulunan mihver devletlerinin., herhangi 
bir tlmida kapılarak, TUrktye'ye kadar u -
zanııcak bir harekete geçmtyeceği veya 
geçemlyecetı katlyetıe asll iddia edile. 
mez ... Hatta. Tilrkiyc'nin coğrafi vaziyeti• 
ntn ehemtyetlnt, mllU blrllk kudretını. 

dünyaya Un ııalan ukerl meziyet ve kuve. 
tini bqkalarına nlsbetle daha iyi bllmel&. 
rtne rağmen.. .• 

••• 
Dllııyanın bir buçuk yıldruıberi blrlblri· 

n1 takip eden hA.dlselcri; tuttuğumuz dlf 
styaaetın ne kadar lıııbetıı oldugunu sade
ce lsbat etmektedlrH. 

Bu vaziyet karoısında, kimseden hiç blı 
istediğimiz, hele kimseye hiç bir verece. 
fimiz olmadığı için, harbin başıudanber1 
harbin dııında kalmak ..• harbin gcnıııemo
slnden hiç bir fayda beklememelt.. takat 
dUnya vll.kınlarının tehllkeyl gittikçe ka -
pımıza yakla,,tırdııı böyle buhranh, ka.
rarıııe bir devrede, mllll lstlklıl.1 ve hUrl· 
yetimizi, mıııt toprağımızın bUtUnlUğlinU, 

herhangi bir tecavüz ihtimaline karııı, son 
karıı toprağımızda son yurtta,,ımız son 
nefesini verlnclye kadar mUdııfaa etmek 
azim ve imanı ile her bakımdan hazır bu
lunmak .. Bu hususta yaptığımız hazırlığın 
derecesi ne olursa olsun gene ktı.fl görmlye
rek mütemadiyen, maddeten ve ml\nen ha
zırlı#a devam etmek .. tllkUlerlyle Milli Şe

fin etrafındrıkl milli birllk cephemizi her 
zamandan ziyade has3as ve uyanık tutmır.
Jı~ 
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Mihverin siyasi taarruzu 
. t.lkbn.hardıı yapılan Brenner ge

j1dı ınülnkatı, mücadelenin inki§a· 
hında. Yeni bir safha aitığı 1ıibi, aon• 
n ~~~rda yapılan Brenner geçidi 
~ 1ulakatının da yeni bir aafha açtı• f 1 nnlıı§ılmııktadır. llkbahar müla· 
cat~ndan sonra Almanya garpto ha· 
rck~tn başladı. Norveç'i içinden fet
t~~t~. Sonra Hollanda ve Bilçika'yı 
stılası nltına aldı. Ve nihayet yazın 
0rtnlarına doğru Fransa ile müta
rck · A e ıınznlamnya muvaffak oldu. 
d lınanyn, ıbütün bu müddet zarfın· 

11 §!lrk ile me§gul olmıyacağını ve 
~~:~ı :"vrupa devletlerinden bekle
d ıgı, ıngiliz "tclkinatına,, kapılıp 
hı h,_arıbe girmemelerinden ibaret 

~ ~gunu söylüyordu. Almanya bu 
S ernı'!1atı verirken aamimi mi idi 7 
t ıı.ınuni olsa gerektir. Çünkü garp-
e elde edec:eği netice ile §arki Av· 
~Pa. i§ini ıilaha müracaat etmeğe 
. uzuın görmeksizin halledeceğine 
ıtı.anını§tı. 

'f nkat Fransa'nın yıkılışı Alman· 
Ya YI aulha kavu§turmadı. lngiltere 
~ukavemette devam etti. Yazın or
A~rndan sonra sonbahara kadar 
b nıanya'yı mc§gul eden mesele de l olınu§tur. Anla§ılryor ki bu ln
gı tere tt!Jebbüaü, Almanya'nm 
b e.rp ba§ladıktan sonra gİrİ§İp de 
d &§aramadığı ilk harekettir. Bun
t lllı evel alınanlar, §arkta ve garp· 
.: tqcbbüa ettikleri her hareketi 
.~Ya.ffakiyetle ba§at'mı§lardı. İn
~ tere'nin mukavemeti, mihvercile
~ tAbiye değİ§tİnnek mecburiyeti 
h ll?'§ıamda bırakmı§hr. İ§te aonba
t llr Brcnner müJakatı bu zaruret· 
~n. doğmuştur. Artık Brenner ge
çıdı rnülakatrnın gizli bir tarafı kal
~atnı§tır. Mihver ciddi surette Ak
k eniz meselesiyle me§gul olmıya 
d arar vermiştir. Eğer §arki Avrupa-

an, Cebclüttarık'tan ve Süven'ten 
Y~pılncak tnzyık ile lngiltere Akde
~ız'den atılacak olursa, mihver 

evletleri, mücadelenin yarısını ka-
2~ntnı§ olacaklardır. Bütün Akde
haz .havzasına ve §İmali Afrika'ya 

• 1kım olnn mihver kar§ıııında ln
rı tere belki de teslim olacak ol
~aa bile, mihver uzun bir h~rbi, 
riıç. olrnazaa, lngiltere kadar elve· 

§lı tartlar altında yapacaktır. 
Bu planın tntbikı içindir ki mih

ler devletleri şarlti Avrupa'da ve 
•Panya'da büyük bir politika taar

::zuna geçmiş bulunuyorlar. Ro-
11.nya bu taarruz neticesinde sukut 

etnı· . 1§tır. Esasen Beaarabya'yı Sov· 
tetlcre tcrkettiği gündenberi §a§
rn rnlık içinde bulunan bu devlet, ne 

e.ddcten ne de mftnen mihver ta
h!1"Uzuna ka~ı mukavemet edecek 
ır Ya:Eiyctte değildi. 
• Ito.nı!'nya'da yerleşen almanlar, 
§undı Üç devlet üzerinde tazyıklan
nı artırını§lardır. Bu devletler de 
1'.'ugoslnvyn, Yunanistan ve Bulga· 
-- .. ~~. n., ~ ı •. · ~ · 
yeti DJrıbİrıne ocnzefi\\y"J'-aflmVıffJ: 
aleyh hunlan avlamllk için kullanı
lıın J?olitika tabiycsi de ayrıdır. 

1'.dıhver devletleri, Balkan devlet
len. ~r~smda Yugoslavya'nm hare
k~tını otedenbcri, pek ziyade tak
~ır etmekte idiler. Ve bunun da di
ger Balkan devletleri için bir örnek 
Jlrnası lazım geldiğini ileri sürüyor· 
~rdı. Yugoslavya İngiliz garantisi
Jı kabul etmemi§. Hatta "bitaraf. 
ık,, perdesi altmda mihvere müte

mayil bir politika takip etmiıti. Yu
!!?~la~ya'nın vaziyetinde hiç bir de
gı!ıklık meydana gelmediği halde 
tnıhvcr son günlerde, bu devleti~ 
hal ve tavrını beğenmemeğe batla· 
tnı§tır. Yugoslav devlet adamlan
)'"• bir türlü, vaziyetin icabmı an-
1Yamadıklarını söylüyorlar. Hangi 

"aziyetin ne gibi icabı? Bu ıarih 
0!arak söylenmiyor. Fakat 'mihve
rın artık Romanya gibi Yugoslav
)'a'nın da kendilerine iltihakını is
tedikleri sarihtir. Arada aırada Ma
car ve Bulgar gazetelerinde bu dev
letlerin toprak iddiaları hakkında 
~kan yazılar da mihver tarafından 
ugoalavya'yı "yola getirmek,, için 

kullanılacak bazı tazyık vaaıtalan
:tıın mahiyetini anlatmaktadır. 

Yunanistan daha açık tehdit kar
tıaındadır. Daha geçen haziranda 
harbe girerken, M usolini, Yunaniı
tan 'ın vaziyetinde bir değişiklik hu
bule gelmediği tal<dirde ltalya'nın 

u devlete karıı harekette bulun
~ayı hiç düşünmediğini r:.r·~ olarak 
ııoylcmitti. Yunanistan'ın vaziyetin· 
de de bir değiıiklik hasıl olmamıı· 
hr. lngiliz garantisi o gün de var
dı. Fııkat mihvcrciler §İmdi, İngiliz 
g~r3:ntisinin Yunaniatan'ı harbe aü
tiiklıyeceğini ileri sürerek Romanra gibi, bu garantiyi reddetmesini 
istiyorlar. Hatta İtalyan ve alman 
elçilerinin Baıvekil Mctakaaa'ı gÖ· 
rerek bazı füzuli taleplerde bulun
dukları d rivayet edilmİ§tİr. 

.Bulgaristan'a gelince; buradaki 
tnıhvcr politiknııı bir tazyrk manza
rasını göatcrmiyoraa da hakikatte 
tnıınevramn en §eytanİai bu kom§U 
~eınlekctte çevrilmektedir. Bulga
l"ıstan, Romnnya'yı mahveden fa§· 
~ın!ığın başkn bir türlüsüne müpte
la olmu;ttur. Hô.diselerin, ait olduk-
a.rı kadro ve çerçeve içinde görül

mesine engel olan her nevi §a§kınlık 
~Ühlik bir hastRlrktır. Bulgaristan, 

endisini, "yeni nizamın,, kurucula
l"ından sayacak derecede me1ıalo
~aniye kaoılm1,ı1hr. Bu sebepledir 
ki &nlkaniarda · mihverin taarruzu
na. ul:rrıyan devletler zincınnın en 
~a.r-f halkası Bul1ıaristan'dır. 

A S. ESM~R 

Almanlar Romanya'yı 
büyük bir üs haline 

sokuyorlar 
Şimdiye kadar 150 

Alman tayyaresi geldi 

Pazar günü ayrıca 150 
tayyare daha gelecek 
Londra, 18 a.a. - Reuter ajanaı bildiri

yor: Almanlar, Balka.nlan ilkbaharı kadar 
müphemiyet içinde bırakmak istediklerin
den Romanya'yr bUyiik bir üs haline getir
meğe çahıryorlar ve bu hususta pek çok 
gayret r.arfecllyorlar. 

u .. u 5 

..-······································"' • • Almanya' da 

• 

Sayım günü için 

Sayın Ankara 

halkının 

nazarı dikkatine 
Ankara Valiliğinden : 
1 - Umwni aayımm yapıla· 

cağı 20 llkteşrin pazar günü 
'aa.bah saat S ten itibaren sayım 
eonuna kadar dıtarı çıkmak ya
ıaktır. Çocukların dı§an çık
maamdan velileri mesuldür. 

• • 

• 
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İngiliz tayyareleri 
tarafından yapılan 

hasarlar 
büyüıktür 

Lorıdra, 18 a.a. - Hava nezaretinin i&-
• tihba.rat ıerVlisi bildiriyor: İtimada layık 

bitaraf kaynaklardan alınan malil:mat, İn
giliz havı tay.ya-relerinin AlmanyaıUki as 
kert hedefler üzerine yapılan taarruzların 
ne kadar mliessir olduğunu ıröstermekte -
dir. 

General Antonesco, alman heyetinin ga
YHi Romanya'nın hakimiyetine halel ge
tirmek ollt}llYIP, bilakiı ordu ve kırallığıa 
istikbalini ıağlamlaştmnak olduğunu be- • 

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

3 - Sayım günü: 
Istanbul eczanesi (Ti: 1226) 
Merkez ,, (Ti: 2262) 

Bitaraf bir mü~ahide göre, Berlin çok 
geniş hasarlara uğramı1tır. Esaslı harp 
malzemesi imal eden b3zı fabrikalar kıs
men yıkılmıı, büyük postanenin dahili he
men hemen tamamen harap olmuş ve şeh
rin baılıca hava.gazı fabrikalarından bir 
kaçı da ehemiyetle hasara uğramıştır. Ez
cüımle Post.:ımer ve Anhalter ~arları ile 
marıa.ndiz garlarında ve eehir dışındaki 
mühim hatlar üzerinde demiryolu müna . 
kalatı kesil:ni~tir. 

yan etmi:itir. 
Alman kumandanı general Hansen de 

yapmış olduğu beyanatta, alman heyetinin 
ıraycsl "bilhassa ordu ile hava kuvet
lerinin irtibatını temin bakımından romen 
ordusunu en yüksek seviyeye çıkarmak" 

oldu~unu söylemiıtir. 
!'emir muhafııların gaz.eter.i de aynı 

noktai nazarı tebarüz ettirdikten sonra, 
romen ordusunun bir seneye varmadan ta
mamen ıslah edilerek modern silahlarla 
teçhiz edileceğini ve Romanya'nın haklı 

taleplerini tahakkuk ettirmete amade bu
lunacağını yazmaktadır. 

Tahmin edildif ine göre şimdiye kadar 
Romanya'ya ırelmiı olan tayyare sayısı 
150 Yİ bulmaktadır. Umumiyetle iyi haber 
alan mahfillerde öğrenildiğine ıröre, Bük
reş civarındaki Pipera tayyare metydanın
da pazar (Ünü ırelecek olan diiier 150 tay
yare için h

0

azırhklar yapılmaktadır. Bu 
tayyarelere ait mürettebat 800 kişidir. 

Bucarester Tagblatt ıuetesl pazartesi 
ve r.a.h günleri BUkr01 üzerinde uçuşlar 

yapmrı olan Messerschmittı tayyarelerin
den bahsederek, bu tayyarelerin Polonya'. 
da, NorYeç'te, Flandres'de Ye İngiltere'de 
1&yı11z muzafferiyetler kazanmıı olduk
larını ve yapılan tezahüratın icabında bu 
tayyarelerin Romanyı'da da derhal hare
kete ıeçmeğe amade olduklarına bir lıaret 
tellkki edilebileceğini yazmaktadır. 

Ploesti'de havı müdafaa talimleri yapıl
mııtır. Almanların betondan poligonlar fl. 
zerine yerleştlnniı oldukları mitralyöz. 
ler vasıtuiyle muhafaza etmekte oldukla
rı petrol kuyularının etrafında projektör 
ı:sıkları ırörUlmekte idi. Alman iıtihkAm 

kıtalırr ırelellden beri kuyuların etrafın
da hava miidafaa bataryaları yerleıtir • 
mekle meoıruldilr. Topçu kıtaatı da bunla
cm idaresini temin etmelı: fçin Ploesti'Y• 
celnıelrtedlr. Şehrin eolralrlarrnda pelr çolr 
alman ar.keri görülmektedir. Akp.mları 

lokantalar alman asker ve 111baylari1le 
hıncahınç dolmaktadır. 

ı:un--'"• .1,...." : ••• ı.-v~+:-: ... :ı.. .. - ..... J 

için y!iılerce odaya vazıyet edilmiıtir. 
Yeni alman ata,cmillteri alman sefaretine 
inmiıtir. 

Balkan vaziyeti günün meıelesi 
olmakta devam ediyor 

Londra, 18 ı.a. - Reuter: Balkan va
ziyeti rUnUn meselesi olmaktı devam edi
yor ve her taraftı ve bilhassa Vaılngton'
dı biiyUk bir ılyaat faaliyet kaydedilly0r. 

İnıriltere'nln T!irklye'deki bilyük elçiıi 
Slr Nachbull Hugueesen Ankarı'da Türk 
hariciye vekili ile gör~mU~tilr. Biiyilk el
çinin intibaı ıudur ki Türkiye Balkan va
ziyetini v&him tellkkl etmemektedir. 

Sofya'daki İngiliz elçisi Rendell İstan
bul'a ıritmi~tir. Fakat lnıriliz mahfillerin
de aölenldiiine göre, elçi bir memuriyeti 
mahsuea ile değil ancak bir kaç (Ün isti
rahat için İıtanbul'a gitmiştir. 

İngillı • amerikan iıtbirllğl için lort At
blone ile B. Rıuvelt ırıtımda yeni bir ıa
rU:sme daha olmuıtur. Diğer taraftan lord 
Lothian da bir müddet lnıillz hükümet 
merkezinden uzakta kaldıktan ıonra Lond
ra'y• dönmektedir. Lord Lothian Londra
da görü~eler yapacaktır. 

İtalyan tazyiki Yunanistan ~erinde de-
vam ediyor. Fakat Yunaniıtan'ın hattı ha
reketi de taYanı dikkat bir tar.zdı bim
kar olmaktı devam eylemekedir. 

Romanya'ya gelen alman 
aakerlerinin mikdarı 

Halk ,, (Ti: 2721) 
Cebeci ,, (Ti: 3952) 
Yenitehir ,, (Ti: 5863) 
açık olacak ve buralarda birer 
kabile ile her ihtisasta doktor 
bulundurulacaktır. Lüzum ha· 
linde bu telefon numaralanna 
müracaat edilmelidir . 

Berlinden Ren ş-ehirlerinden birine hare 
ket etmİ$ olan bir yolcu :mrtat olarak 12 
uatte katedilen yolu tam liç günde katc
.debilrnlıtir. Bir kaç defa aktarma yapıl
ması icabetmelcte olduğu gibi bazı yerler
de yolcular bu aktarmayı yapmak için 
muayyen bir mesafeyi yaya katetmek 
moc:buriyetinde kalmıı.ktadırlar. 

4 - Sayım sonu, Canavar 
"'üdüklerinin fasılasız üç daki-
1·1\ çaldırılmuı suretiyle ilan 

.. !unacak ve bu nndan itibftren 
: dı~an çıkmak ya~ağı nihayet 
: bulacaktrr. Diğer baıı yolcular normal olarak alk • 
• tarmasız yapılan bir seyahatte on iki dc
"'lı 11"' 111111111111111111111111111111111 t" fa tren deği~tird!Jderini ve uzun mUddet 

Birmanya 
yolu 

dün açıldı 

yollarda kaldıklarını bildiruniolerdir. 
Mitteland kanalında ıeyriscfıin iki bü

yük eklüzün tahribinden sonra beı gün 
kesilmiştir. 

Dortmund • Ems bnah üzerinde c.f..:i 
Akedii'kün şimalindeki divar yrkılmıştır, 

doi'u bendi üzerinde yeniden iki l>om1n 
deliği me\·cut bulunmak'ta.dır. 
Almanya'nın bilyü'k bir sahasında büyük 

r.ınai tesisat ağır hasara uğrımı~tır. Öğre-
nildiğine göre, Bittcdeldeki biiyiik alümin 
yum fabrikası biiyif.~ taarruz-dan aonra haf-
talarca ~apah katmı§trr. 

Bu yo 1 dan ç in I e si 1 ô h Bitaraf kaynaklnrdnn alınan diğer bir 
malOmata göre de Rende V stphll.ledelkl 

yardımları başladı 

Hong-Kong yolu da snah 
hariç her enaya a(ıldı 

elektr:ı:t fabrikası o derece hasara uğra
mış-tM kıi, normal il'tihsallne tekrar b~h
ya.bllmeıi ,için uzun bir mild'det lbrmııhr. 

Başka bir kaynaktan öğrenildiğine gö
re, bombalar Bremen'dekl Deutz otomobil 
fabrtkıuıının verimini pek ziyade azaıt
mı§tır. 

Vlemar tayyare fabrika.sına yapılan bU
cum esnaaında bir hangar tamamen yıkıl

Londra, 18 a.a. - Royter bUd1riyor: mıı ve içindeki bUtUn tayyareler harap ol
Blrmanya yolu hakkında.ki İngiliz - Japon mu~tur. 
anı .. m .. ı dUD sece >"arı.aı ntha7eta erınt. 
olduiUDdan, bu 7010 çın•• »-. m..ızeme-
af ve diğer maddelerin geçmesine yeniden 
açılmııtır. 

Hongkong yolu ile naJıllyat yapılması. 
uana 1938 kA.llunusanlalnde Hongkong u -
mum! vallalntn kararlyle menedllmtı ve 
Blrmıınya yolu kapandığı zaman, ingilir. 
hUkUmeti, Hongkonk yolunun da kapalı 
kalacafı hakkında Japonyaya teminat ver· 
ml§tl. Blrmenya yolu hakkındaki anlqmı· 
ya ballı bulunmakta olan bu teminat da, 
Blrmanya yolu anlqm&111nın nihayete er • 
meal Uzerlne meriyetten d!l§mU, bulun
maktadır. Hongkong yolunun yeniden e. -
çılması hakkında katı karar vermek, yeııl
den bu mUatemleko vallline alttlr. 

Hongkong yolu açıldı 
Hongkong, 18 a.a. - Royter: Resmen 

blldlrildlftne g!lre, Hongkong hUkünletf, 
dün gece, gece yansından itibaren Hong· 
kong yolu üzerinde, Birma.oya yolunun k&
panmaaında.n evelkl vaziyeti yeniden tesis 
etmııtır. Yani, Çin'e sllAh ve mUhtnunat 
mUateana, diğer her tUrlU eşya memnutye
tl kaldınlmııstır. IUth w mUhlmmat nail· 
ll, Blrmanya yelu h&Wltnda.kl anl&§ına • 
dan evet verUmlı teminat ile menedllmlı 
bulunuyordtL 

Çin g~telerinin nqriyatı 

Çunldng, 18 a.a. - Çin gazeteleri Bir· 
manya yolunun tekrar açıldıfı hakkındaki 
haberi muauam bqhklar altında netret.
mekte ve bu Mdlsenln ehemlye:tnl b.,m&
kalelerlnde tebarll.s ettirmektedirler. 

Radyoda İngtltereye hitaben bir nutuk 
irat eden bir zat, İngiltere He Çin'ln dA· 
valan mUıterek olduğ\lnu ve Bırmanya 
yolunun açılmaaının ikl bUyUk demokr&1I 
arasında tekrar kuveUenen dostıutun bir 
remzi olduğunu blldlrmlıtır. 

Dally Neva Central gazetesi, Cln'ln Pa
sifikte barıta hadim olacak olan mukave
metini temin lçln devletlere mUracu.t et· 
mektedlr. 

Çunklng'de reımen bildirildiğine gare, 
Blrmanya yolu Uzerlnde mUnaklAtın tekrar 
başlamasına nezaret etmek Uzere hariciye 
nazın muavini Tzengyunghfu Çin hUkÜ • 
metinln mUmesallf mfatıylı Rangon.a J'(Sn· 

:t•uıa Jlmaalar:uaa -ıın-, :ıe e;ylWde 
birçok alman kıt-tı vapurlara )'Uklenınlı, 
fakat bir müddet ıonra tahliye edllmtııer
dlr. İltllA projesi lng1llz bava kuvetlerl -
nin taarruzu Uzerlne tatbik edllmemlıtır. 

MU1ah1tlerln verdlkleı1 malOJnat& g!lre, 
tnglllz bombardımanlarındııkl fevkalMe 
ısal:ıetl bllhMsıı. hollandahlar ha}Tanlıkla 
takdir etmektedirler. Mesel~ Hollandada.
kl bir fabrika Uzerlne yapılan ıon taarruz 
emasında, Hollıuıda ahalisi bir ingiliz 
bombardıman ta.yyarealnln hedefi Uzertn
de yarım aut dola,tıkta.n sonra bir tek 
bomba attığını ve bu bombanın tam esas 
atelyeye dUgtUğünü g!lrmUglerdlr. 

BUtUn raporlar kAfl derecede AşlkA.r o
larak göstermektedir ki, B. Hftıer, bUtUn 
bombardıman ir:ler1nln mUmktln olduğu 
kadar çabuk silinmesini temenni etmekte 
lfçllerine çetin bir vazife yUkletmlııUr. 

Birleşik Amerikada 
silôh altına 
çağrılanlar 

Hadiseler, Amerika'mn nelere 
karıı koymak mecburiyetinde 

kala<aGını göstere<eklir 
Vaıin&ton. 18 a.a. - Harbiye ııazm B. 

Stimııon, ılllh altını çairılanlardan 30 bin 
klıillk ilk kafilenin amerikan ordusuna ıa 
iklnclteırlnde ~recetlnl beyan etmiştir. 
Bu tarihle S mart arurnda 60 bin kiıinin 
da.hı 9illh altını davet edilecetinl de ilt
ve eylomi:stir. 
Nazır aörlerlni f(Syle bltlrmlstlr: 
Bundan ıonra da birleşik Amerika'nm 

nelere karıı koymak mecburiyetinde lı:&la
catıru .... ıil&b altma c•tırma işinin nasıl 
bir ıilratle devam edocellni h!diaeler ıöı· 
tereeek11r. 

Bükrct, 18 a.ı. - Royter: Alman or • 
duıun.;-, mensup askerlerin halen bir çok 
ııt rateJık noktalarda ve ezcümle petrol a
razisi dahilin.de ve etrafında bulunduğu 
•bit olmakla beraber, bu ıkıtalara henüz 
işgal ordu&u ismi verilemez. Romanya'da 
bulunan alman kıtalarınm umumt yekll • 
nunun on beş bini geçtiti, ılmdiye kad&r 
teeyyUd etmemlıtlr. Bunlar, ekseriyetle, 
havacılık, müdafaa ve nakliye ekr.perleri 
gibi teknisyenler, bUtün smıflara mensup 
makinistler ve hava meydanı tanzimine 
memur mliteha1111lardır. Fakat, daha bü
yük mi1kdar.dı 11'kerl ihtiva edecek kııla
lar hazırlanmaktı oldufu da muhakkak tır. • sup subaylar, ya-tıcalc ve yiyecek hariç ol-

Umumiyetle emin menbıı.la d 1 mak üzere, ıünde bin ley, küçük subaylar 

Üniversite derslere haşlıyor 
İıta.nbul; 18. ( Telefonla ) - Ayın 

otuzunda Üniversitede rektörün bir 
nutkuyle dereler bqlıyac:aktır. r an a ınan b .. 1 1 h · la 

ha'berlere göre, Romanya'ya gitmek üzere e4 yuz ley n or or 150 ey ta ıısat a · 
M•cari•tan'dan ılınan kıtalarr seçmekte 1 caklardır. 
ve ay 10nuna kadar Romanya'dı 30 bin al- Bükreı'te iyi haber alan yabancı cnllpı 
man askeri ırelmiı olacafı tahmin edilme'k. hitler, alınanların kııtan eve! bir yıldırı~ 
tedir. h.arbi yapma1ı: niyetin.de bulundulı:1arınm 

dPr!lıntıtır. 

Birmanya yolunun müdalacuı 
Yalnız Pluettl'de, üç alay için yer ha • peık az muhtemel olduğu düşUnceslnde • CUnltlng, 18 LL - MUna.akl&t nazır 

zırlanmaktadır. dirlM. Bu müııhltlere göre, alma~ :nııavıııı B. Peng Hwıeh Pel, Blrm.a.nya yo-
Almanlarm hiç o!maz.sa bir kaç 11 için kııı, Romanya'dan alabilecekleri lııltAı ıunun tekrar açılmuı mUnasebetıyle yap

Rom.anya'dalı:i krtalarınt takrilben bir fır- malların ihracını teminle ve Roman7&'11 :ıfı beyanatta yolun japon tayyarelerinin 
kaya tahaia edece~i hakkında emareler ilkbahara kadar Balkanları tereddt!d ıs:u• :.aarrımına kareı mUdafaa.ııı için icap eden 
mevcuttur. Fakat bu latalar, m!imkün ol- de bırkıta'k büyük bir Us haline ıetılrrr • tedbirlerin alındığını bfldlrmlıtır. Yol bo
dufu kadar fazla alman askerinin işgalini ie geçirmeleri daha ziyade muhteJIMlOl'llll yunca, icabtnda derhal tamirat yapılma.'< 
teminle beraber tecrübe da ıörmeılnl te- Mu11olini'nin nezdinde için malseme yıfllmıı n hava mUdataa 
min ma'keadiyle nöbet uaultl ile ı•locek • R~ 11 a.a. - B. M1.1101ini, Jloma"ri \\ataryaıan teala edJlmlııtır. 
!erdir. .M~~e nazırı B. Manollnco'1\l :xa• lıf1hıaka1At nesaretl nakliyatı arttırmak 

Romıınva'dı1ri ı1men 1n't9'anna mea · bul ttmftt'tt'. 'içla amıtm tahll8at qmmıtao. 

HARBE 
• 

DA 1 R 

Akdeniz üzerine 
çöken tehlike 
karşısında .. 
İngiltere'yi korkulmak 

A
lmanların Romanya'ya ın

meleri, Bulgaristan'la mü
zakerelere giri§meleri, ve hntta 
Yunanhten'dan kabul edilmesine 
imkan olmıyan bazı isteklerde 
bulunmaları üzerine İngiltere, 
§İmdilik ba~lıca mihver hedefinin 
Akdeniz olduğunu bir defa daha 
sarahatle görmüştür. Maksat ma
lumdur: bugüne kadar İngiltere 
Akdeniz'de bir tek düşmanla ya· 
ni ltalya ile kar~ı karııya idi. Fa
kat §İmdi Almanya Ball!anlardan 
akarak, İtalyan dostlftrını tutmak 
arzusuna kapılmı§hr. İngilizleri 
mümkün olduğu kadar Avrupa 
üslerinden uzakta bulundurmak 
ve Tunn'yı elde ederek Süvcyş'i, 
ve hatta tabir pek ileri görünmez
se, Nil'i tazyık etmektir. Büyük 
Britanya adalo.rma gelince, o, 
Akdeniz'den mahrum kClldığı za
man nusku • saidini alamıyan bir 
ağaç dair gibi kurumağa mah
kum olacaktır. Adalar, Man~'la 
Atlantik sahilleri arasında du
mure uğrıyacaktır. 

Akdeniz hedefi 

G örülüyor ki mihverin planla
n geniıtir. Dünya hartuı 

mikyasında büyük bir satranç 
tahtası Üzerinde bir ta§ı ilerletir
ken üç dört oyun sonraki vazi
yetleri hesaba katmakta. ve muh
telif tatların biribirleriyle olan 
alakalarını tesis etmeğe çalışmak-

. tadır. ispanya kabinesinde yapı
lan tebeddülleri ve Serrano Su
ıa .. ~·'in hariciye nezaretine gelme
sini, Süveyt Üzerine müteveccih 
olan harekatla, Cebelüttarık'a 
doğru inkişaf ettirilmesi tasav
vur edilen taarruzla. muvazi o
larak mütalea etmek daha mu
vafık olur zannındayız. Fakat 
lngiltere harbiye nazırı Eden, bü
tün bu muhtemel harekatı vak
tinde sezmi§ görünerek icabeden 
tedbirleri alınalı Üaere Mıaır'a 
gitmİ§ ve bundan aonra Akdeniz'. 
in göbek mmtakaaı olan Malta'ya 
gelmiıtir. 

Şa~ırfmaca 

F akat mihver, tam bu esnada 
bir yığın §afırtmaca oyun

lara baılamıştrr. Mesela dünkü 
alman tebliğinde, alman torpido
larmın, Bristol kanalı açıkların
da dolattıkları ve burada İngiliz 
harp gemileriyle bir muhareb• 
ye tutuıtuklftrı bildirilmektedir. 
lngiliz tebliği almanlara Bristol'
de değil, Brest açıklarında rast. 
geldiklerini haber vermektedir. 
Fakat mühim olan bu ufak keli-
me hatası, ve yahut al-
manların Brest'e doğru u-
zakla§malan değildir. Asri 
mühim olan nokta ıudur: 

AlmanJlll'ıun ..ftl'ip filosu, hele 
Norveç harekltmdan sonra çok 
zayıfladığı ve İngilterc'ninki ise, 
Amerikan yardımından sonra çok 
kuvetlendiği için, almanların, İn
giltere'nin ister garbi cenubi sa
hillerinde, ister biraz daha 
ötede dolaımalarında ıtrate
jik bir hareketten daha çok tak
tik bir mana aramak lazımdır. 
Almanlar tam timdi Londra üze
rine yaptıkları hava hücumlarmı 
da tiddctlendirmitler ve bu ara
da istila için hazırlanan küçük 
motörbotların da isimleri zikre· 
dilmeğe ba;tlamı§tır. Maksat bü
tün nazarı dikkati İngiltere Üze
rine celbetmek ve Akdeniz için 
hazırlanan planı tatbik etmek ol
sa gerektir. 

Eden niçin Mısır' da 1 

F akat Eden tam bu esnada ni
. M ' çın mr a ve Malta'ya git-

miştir? Eğer lngilterc'ye kar§ı 
hakikaten bir istila planı tatbik 
edilmesi imkan dahilinde olsa idi, 
harbiye na:zırmın, ana va tandan 
nlevki, iki üç gün için ayrılmaıı~ 
na imkan var mıydı? Görülüyor 
ki, lngiltere istila planının tama
miyle auya dütmÜ§ olduğuna ka
naat getirmittir. Zaten bunu Çör
çil'in son nutkundaki alaylı ifa
deden de anlamıştık. Eden'in bu 
aeyahatı bu kanaati daha çok 
kuvetlendirdi ve İngilizlerin mih
verin tatbik etmek istediği Akde
niz pli.nmı vaktinde ke§fettikle
rini gösterdi. Bütün bu hadiseler
le ali.kadar olarak, D.N .B. nin 
Terdiii uf ak bir haberi kaydet-

-3-

Birleşik Amerika 
• • 

seçımı 

B. Ruzvelt 15 gün 

zarfında dört siya.si 

nutuk verecek 
Nevyork. 18 a.a. - Haber alındığına 

göre, B. Ruzvclt, intihabat devresinin soıı 
15 ı:ünü zarfında çok ehemiyetli dört aİ• 
yasi nutuk verecektir. Bu nutukl:ırın bi. 
rincisini Z3 birincitcşrinde Filadelfiyn'da. 
ikincisini 29 da Nevyork'da, liçüncüsünll 
30 da Vaşington'da, dörd iincllsfinü de 2 i
kinciteşrinde Clevland'da söyliyeccktir, 
Bunlardan maada intihab3tın arifesi olan 
4 ikinciteıJrinde de beyaz sarayda bir nu
tuk verecektir. 

Tramvaylardan §ikayetin sebebi 
İstanbul; 18. ( Telefonla ) - Tram

vay umum müdiir muavini bugünkU 
beyanatında. şirket zamanında günde 
17 .000 yolcu nakledilirken halen bu 
mikdarın 270 bine çıktığı buna muka .. 
bil hatlarda ça1ışan araba adedinin son 
vaziyet dolayısiyle 185 ten 156 ya dilto 
tüğli ve biltün şikdyetlerin bundan 

ı ileri geldiğini söylemiştir. 

meden geçmiyclim: bu haber Ce
beJüttarık'tan asker yüklü birçok 
nakliye gemilerinin geçmiş oldu· 
ğunu bildirmektedir. Bu askerle
rin nereye gittiği malum değildir. 

Taarruz hazuhğı mi ! 

Eden'in aeyahatı hakkında ya
pılıın tefsirlere bakarsak 

bunlar arasında lngiltere'nin u
zun zaman müdafaada kalmıya. 
cağını ve elbette ki tnarruza geçe
ceğini görürüz. Zaten son zaman
larda bütün İngiliz gazeteleri de 
İngiliz ba~vckili ile bir olarak 
harbin müdafaa ile değil, taar
ruzla kazanılacağını tekrar et
meğe ba~lamı;tlardır. Fakat İngil
tere niçin ~imdiye kndıır harpte 
her hangi bir te§ebbüsü eline ala
madı? Bu sualin cevabı gayet ba
sittir: çünl:ü hazır değildi. Ve 
harbe lronside'in t& Fransa har
binden evci itiraf ettiği gibi ha
zırlıksız girmi§ti. Şimdi günler• 
den kuvet kazanmaktadır. Bir 
günlük harp masraflarmın 9 mil
yon sterlini bulduğu bir zaman
da İngiliz harp mekanizma&ının 
nasıl İ§lediği daha iyi anla§ılabi· 
lir. 

Süveyı meselesi 

M evzuumuzu dağıtmıyalnn ve 
gene aynı hnrcket noktası 

Üzerine dönerek Mısır meselesine 
gelelim; Eden'in Mısır ıeyahatiJ 
belki Seydi Berrııni'dan sonra 
Mersa Matruh'da yapılacak bir 
müdafaa ile değil, daha çok İn· 
gilizlerin bir ileri hareketiyle a
lakadar gibi telakki edilse yeri
dir. İngiltere Süven'i korumak 
için bütün mihver harel<etlerini 
geri atmağa ve bu cephede bir 
zafer kaznnmağa mecburdur. 

Çünkü mihverin bütün gayesi 
§İmdi her cepheden Mısır ve Sü
veyt illerine toplnnmı§tır. Süve· 
Y§ hnkkmdnki nokta.i nazı.rlar ta 
Napolyon, Tallcyrand znmanla-
rından bucüne kndar maliımdur. 
Pancermanizmin en bü~ na
zariyecilerindcn Paul Von Rohr
bach, Bagdadbahın m_.zuu üze• 
rindeki kitabında aynca §unları 
yazmıştır: "İngiltet11e..,.. ancak 
bir noktada hücum edaeltiijr. Ve 
lngiltere ancak orada öldOriile
bilir: Mısır! Mısır'ın ka'.)lbr İl\8il· 
tel'e için yalnız Hint yolunun ve 
Süven kıınalr hakimiyetinin kııy
bolmasını değil, belki me.Kezi ve 
~arki Afrika müstemlekelerinin 
kaybını da intaç edecektir!,, 

Hefice 

• J ıto §İmdi mihver, fngiltere'-
yi öldürmek içjn her taraf

tan, Cebelüttarık'tan, Balkanlar
dan, Libya'dan, Habcşistan'dnn 
Sicilyn'dan, Pantellaria'dan ve ı2 
adadan yapılacak hücumlarla bu 
bir tek noktayı hedef ittihaz etti
ğinden İngiltere burada en ciddi 
tedbirlerini almı~tır. Filhakika 
Mıaır henüz ltalya'ya karıı harp 
ilan etmemiştir. Fakat Edcn'in 
aon aeyahati esnnsmda Mısır par
li.mentosunun bu yııkında içti
maa çağrıldığı da haber veril
mektedir. İngiliz filosunun Akde
niz'de sekiz gün aüren temizleme 
harekatı, ve 12 adanın bombardı
manlan hep bunlarla alakadar
dır dense yerindedir. İngiltere 
~~den~z'~e ne yapacak? Bunun 
ıçın elımızde şimdilik malCımat 
olarak yalnız bu haberler vardır. 
Bunlara bir de Çörçil'in son nut
kunda söylediği sözleri ilave ede
biliriz: İngiliz batvekili, taarruz- , 
dan bahsederken, Musolini'nin rü
yasında bile görmediği hadiseler-
le kar§ılaşacağını bildirmişti! 

Mümtaz Faik FENiK 
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Burnunuza sağhk ... 
Burun - bilirsiniz ki - antropo· ı derecede olunca burundan giren 

foji alimleri için pek kıymetli bir u- mikroplar burunun içindeki ince 
zuvdur: insanın burnuna bakarak kırmızı deri ve onun üzerindeki kıl
hangi ırktan olduğunu anlayıverir· ları kolayca zaptederler. Fakat kış 
ler. Vakıa bu alimlerden biri, ingi- mevsiminin rutubetli günlerinde ve 
liz Tomson burnun şeklini yapnn da gecelerinde mikroplar, rutubetten 
iklim olduğunu haber verdikten kendilerine küçük küçük mahfaza
aonra burunla ırk arasındaki müna- lar kurarak onların icinde burundan 
aebetler haylıca gevşemişse de bazı içeri girerler ve marifetlerini göste
ırklardan olan inaanların - mese- rirler, burun nezlesi bu marifetlerin 
la İsrail oğullarının - hangi iklim- en hafifi sayılabi!ir. Çünkü mikrop
de yaşasalar hususi bir şekilde bu- lar daha ileri gidince boğaz hastalı-
run taııdıkları inkar edilemez... ğı, göğüs hastalığı da yaparlar. 
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İnsanın üzüne bakıp huyunu an- Kıt mevsiminde en tehlikeli yer Askerlere 
kış yardımı 

lamak merakında olanlar için de 

1 

geceleri sinemaların, gazinoların 
~urunun büy~ik değ~ri v~rdır. Mes~- kapılarıdır. Çünkwü o yerlerin içerisi 
la, ucu dudakların uzerıne kadar ı- 1 sıcak, dı§arısı soguk, zeminleri de 1 

nen kocaman bir burun, sahibinde mutlaka az çok tozlu olduğundan 1 
fikir hayatının sönük olduğuna, ka· içeriden dışarıya do~ru bir mikrop 
dmlar da ucu havaya doğru kalkık cereyanı olur. İzmir, 18 a.a. _ DUn Parti idare lıeye
burun da ıahibinin fitne karııtırma· Onun için, kış mevsimine hazırla- tının yl\ptığı bir toplantıda askerlerimize 
YI sevdiğine delalet eder, derler. nırken, burnunuza sağlık demek bu I kış yardımındl\ bıılımmak için hail< tara -
Bununla beraber o türlü burun sahi- zamanda en iyi temennidir zanne· tıntlnn h:hıır edllrn arzu mevzuu bahis ol
bi olan bayanları tebrik etmek la- derim. Burunun sac lığını korumak 1 muş ve bu hususta yepılmrun lft.zım gelen 
zmıdır. Çünkü böyle burun, Süley- için türlü türlü antiseptik merhem- ı kolaylıklar etrafında kararlar alınnıı~tır. 
man Kanuni'nin me~hur gözdesi ler, damlalar vardır. Bunlardan bi- İzmirliler çornp, eldiven ve enir ylinlll 
Ruhıarıal kadının burnuna benzedi· rini kendi hekiminizden isteyip her ıev11.zımdnn başka orduya on bin pamuklu 
ff iddıa edilir. O kadının büyük fit- gün kullanmalısınız. Hekimi bula- da hediye etmek arzusıındndırlar. 
ne karıttırdığı şüpheaizse de tarihte madığınız yerlerde günde bir kaç 
her ne türlü olursa olsun şöhret al- defa kolonya suyu çekersiniz. Onu 
DUf birine hiç olma7S!\ burunca ben- da bulamazsanız bir parça tuzu su
zemek iene hoşa gidecek bir şey- da eriterek onu burnunuza çekersi
dir. niz. Bayağı tuzlu su bile burunun 

Burunun yüz gÜ7.el1iğinde hiiyük sağlığını korumak için iyi bir ilaç 
tesiri olduğu da şüphe!\İ7.dir. M,._,eıa olur. 
çarpık bir burnun sahibi güzel en
damlı, penbe tenli ve sırma saçlı ol-
ıa da ona güzel denilemez. Bunun 
gibi kırmızı bir burun da en güzel 
yüze çirkinlik verir ••• 

Hekimlikte de burunun ehemiyeti 
pek büyüktür. Bir kere kendi huta
lıklarmdan dolayı. Burun insanın 
81l önde giden uzvu olduğundan, bir 
yere çarpmca yahut yüzü Üstüne 
düıünce burunun kırılmak tehlikesi 
vardır. İnsanın burnunu böyle zora 
getirmemeğe dikkat etse bile çok 
kimselerde iki burun deliğinin orta
amdaki kemik bir tarafa çarpık O· 

lur. Kendisinde bu kemik tam düz
gün olan adam bulmak haylıca güç
tür, hatta antropoloji ayrılıklarına 
itibar eden hekimler böyle burun 
çarprklığmı, ötekilere nisbetle bü
yük burunlu olan beyaz ırkın hasııa-
aı diye sayarlar. Burunda polipler 
olması, insanm dünyaya gelirken 
miras olarak getirdiği en fena has
talığın burunda alametler bırakma
ar, burunda türlü türlü urlar bulun
ması hekimlikte ona ehemiyet ver
dirirler. 

Onun daha büyiik f'!hemiyetl -
böyle kendi heubına hastalanma
amdan başka - hastalık mikropla
rmm pek çoğuna yol olmasından 
gelir. Nefes borularında meydana 
çıkan hastalıkların mikropları bu
run yolundan girdiğinden kimsenin 
fÜphesi yoktur. Bunların arasında 
en fenaıı akciğer veremi. Grip has
talığı burundan girer, boğaz hasta
lığı burundan girer. Kızrl hastalığı 
gibi bütün vücuda yayılan bir has-
talık bile burundan girdiği i~in ilkin 
bir boğaz hastalığı gibi başlar. Bu
runun kulakla münasebeti olduğun-
dan burundan giren mikroplar ku
laklara da hastalık götürürler ..• 

Burunun en büyük dertlerinden 
biri de sık sık nezlepe tutulmasıdır. 
Önümüzdeki kıt mevsiminde nezle
ye tutulmıyacağını hiç kimse iddia 
edemez. Havadaki rutubet münasip 

& p 

G. A. 

Nüfus sayımı i~inde kayıtsız 
durmak, Hükumetin tayin edece· 
ği sayım memurluğu vazifesini 
benimsememek ve yahut sayım 
memurlarına ihmal ile yanlış sağ
lık vermek medeni bir kusur ve 
suç olduğu gibi sayım kanununun 
da şiddetle tecziye ettiği bir ha
rekettir. 

Bu sayımı da diğerleri gibi yüz 
akı ile azami doğrulukla ba~ar
mak hem bir vazife ve hem de 
Milli bir ıeref borcudur. ' 

BAŞVEKALET 
istatistik Umum Müdürlüğü 

~-•BUGÜN 

ULUS Sinemasında 
Dünyanın en çok sevilen 

CLARK GABLE 
ve 

MARION DAVIS'in 
ınilyonlarla çevrilen en muhteşem 

filimlerl 

HABİL 
KABİL 

Aynca spor filmi 
Matineler : 14130 - 16,30 

18,30 ve 21 de 
Koltuklarınızı kapatınız. 

Tl: 6294 _. 

Ne garip düşünüyordu? Gençliğin ne kıymeti var
dı? Coşkun aşk sahneleri, ateşli geceler, nihayet biri
birini anlamadan ayrılan iki vücut ... işte, gençlik de
diği bundan başka neydi? Halbuki; ihtiyar ismini 
verdiği bu adamla aralarında derin bir ruhi bağlılık 
vardı. İş ve mücadele onları biribirlerine kaynatmıştı 

Yorganı attı. Süratle karyoladan fırladı. Kend· 

kendini itham etti: 

!azan 

Veni zelzeleler 
Zara, 18 a.L - Biri dUn gece saat 

19,22 de elddctll ve dlğ'crlerl bu sabah "bı
re beş kala ve biri beş geçıo olmak Uzere 
Uç .sarıııntı olmuştur. Hasar yoktur. 

*** Fat.<:a, 18 a.a. - Dlln ak~am burada sa-
at 19.26 da kıııa sllren şiddetli bir zelzele 
olmııştur. Hastır yoktur. 

Devlet dairelerinin birbiri 
aleyhine açhklan davalar 

Devlet daireleri arasında tahaddüs 
eden ·bazı ihtilaflar dolayısiyle bir 
dairenin diğeri aleyhine Devlet Şfıra
sı'na idari dava açmakta olduğunu gö
ren Başvekalet bütün V ekaletlcre ve 
müesseselerine mühim bir tamim gön
dermiştir. 

Başvekalet bu tamiminde; " amme 
işlerinin tatbiki sırasında devlet idari 
uzuvları arasında tahaddüs edecek lc:a
naat ve görüş ihtilaflarının doğrudan 
doğruya ( umumi, mülhak ve hususi 
bütçelerle idare edilen daireler ve be
lediyelerle sermayesinin tamamı dev
lete veya belediye veya hususi idare

Jere ait ihtilUların tahkim voluyle 
halli hakkında ) ki kanun ahkamına 
göre haJledilmesi lazım geldiği gibi 
Devlet Şurası'nın istişari mütaleası a
lınarak veya İcra Vekilleri Heyetinde 
görüşülerek ve nihayet ihtilafı mucip 
olan kanun hükmünün yüksek meclis
ten tefsiri istenilerek haJledilmesinin 
icap edeceği tabiidir. Bu itibarla bu 
kabil ihtilafların Vekaletlerin ve dai
relerin yekdiğeri aleyhine dava açma
ması ,, tebliğ olunmaktadır. 

İzmir fiyat mürakabe 
· komisyonunda 

İzmir, 18 a.a. - Vllt\yet fiyat muraka
bı:.ı komisyonu dün valinin rlyıuıctlnde tica
ret ve sanayi oda.ııında yaptığı bir toplantı
da komisyon meııalıılnln bir an evel intacı 
için alınması !Azım gelen tedbirleri tetkik 
eylemiştir. 

- Hodbinsin Gizella 1 Sırf ihtiyar bir adamın aşk 
teranelerini tahayyül etmek için çocuklarını odaları 
na gönderdin. Patronunun sana aşık olduğunu öğren· 
diğinden dolayı mesutsun t Kocan, cephelerde düş
manla boğuşurken, sen burada ihtiyar bir adamın aş· 
kiyle meşgul oluyorsun. Bu, sana yakışır mı? Utan 1 
Şimdi senin yapacağın bir tek iş vardır. O da; bu ak· 

· pmki muhavereyi ebediyen unutacaksın. Bir daha 
hiç kimsenin sana bu tarzda itiraflarda bulunmasına 

fırsat ve imkan vermiyeceksin. 

Altmış dört yaşında bir adamdan ne istiyorsun? 
Ne istiyorum ? Neden böyle düşünüyorum ? Me

seHl.; kocamdan ayrılıp ona varamaz mıyım? Bu ne 
müthiş bir şey olur. Herkes bu izdivaçtan bahseder. 
Koca Fortuna matbaası derhal benim emrime girer. 
ihtiyar, bütün servetini bana bağışlar. Bir anda zen· 
gin ve kudretli bir kadın olurum ... Oğlumu, kızımı da 
matbaaya yerleştiririm ... Onları da mükemmel birer 
it adamı olarak yetiştiririm. İhtiyar, nihayet bir kaç 
sene daha yaşar. Ondan sonra, servet içinde yüzen 
aerbest bir kadın olarak ortaya çıkarım. Benim ye· 
rimde l\faria olsa, mutlaka bu şekilde hareket ederdi 
Maria, kalbine hakim olmasını biliyor. Ben, şimdiye 
kadar kalbimin sesini dinliyerek yaşadım. Bundan 
sonra aklımın emrettiği gibi yaşasam ne olur? Hayır 
bu doğru değildir 1 Ben, bu ihtiyar adamı yalnız pa 
rası için istemiyorum ... Onu seviyorum. Ona karşı 
takdir ve hürmet hisleri besliyorum. Onun, dünyada 
bir eşi daha bulunmıyacak kadar mükemmel bir insan 
olduğuna inanıyorum. Halbuki, Vilmofu, hiçbir za 

man takdir etmedim. Ona karşı katiycn hürmet hiHi 
duymadım. Rudolf R.avber&'lc matbaa itlerinden, ma-

kinelerden saatlarca konu~biliyordu. Vilmoş'a gelince, 
onun karma karışık felsefelerle dolu lakırdılarının ço
ğunu anlamıyordu. Direktör, hayatta müsbct işler pe· 
şinden koşan bir adamdı. Onun mesaisi sayesinde yüz
lerce aile ekmek parası kazanıyordu. Kocası şimdiye 
kadar ne yapmıştı ? Yazdığı piyesler, kitap etajcrle • 
rinde tozlanmış kalmıştı. Felsefe kitaplarından elli 
altmış taneden fazla satılmamıştı. Evet, o da çalışmı~tı. 
Ama, kaç para eder. Onun mesaisinden kimsenin isti· 
fadesi olmadığı gibi, ailesine, çocuklarına dahi bir fay
dası dokunmamıştı. Vilmoş'un, çalışması kalburla su 
taşımağa benziyordu. Sabahtan akşama kadar didindiği 
çok defa gece yarılarına kadar yazı masasının başından 
kalkmadığı olmuştu. Fakat, netice bir sıfırdan başka 
birşey değildi. Aralarında aşkın da bir kıymeti kalma· 
mıştı. Vilmoş, artık onu sevmiyordu. Halbuki; Rudolt 
Ravberg, onbe! senedenberi, sezdirmeden, karşılığını 

beklemeden, derin ve içli bir aşkla bağlanmıştı ona .. 
Vilmoş, cepheden döndüğü zaman belki onun yüzüne 
lıile bakmıyacaktı. Ne yapalım, kader böyle imiş deyip 
·ekilecekti. Yahut da kolunda başka bir kadınla gele· 
::ek, eve uğramağa dahi lüzum görmiyecekti . . . O za 
man onun hali ne olacaktı ? Fakat, harp henüz devalT' 
ediyordu. Kocası cephede bulunan bir kadın ayrılıı 

davası açabilir miydi ? Aman Allahım, hepsi bu ka 
dar miydi ? Vilmoı'u ve büttin maziyi ne çabuk unu 
tuvermişti ? Bu derece sadakatsız miydi ? O halde, 
ne hakla çocuklarına aadakat ve ailrliıtlük terbiyesi 

Diyarbakır' da 
ihtikôrla mücadele · 

Diyarbakır. 18 a.L - Diyarbalar'da ba
u eşya fiyatlarında ıörülen yükseklik tı.

ızıerine takibata başlanması ve her gün va
linin reisliciııde toplanan murakabe ko -
misyonunun ııda maddelerine ve sebzcleı
Te fiyat koyarak ilan etmesi üzerine fiyat
Jlar itidal haddine inmiştir. Bu arada şeker 
ive benzin ihtiki.nnda bulunan iki tüecar 
mahkemeye verilmiş beş yüz lira ve ilci 
"ene nefye mahkum e<lilmişlerJir. 

MAHKEMELER 

Ankara birinci sulh hukuk ha
kimliğinden : 

Ankara Yenldoğan mahallesi Uzurıso -
kak 44 numarada Sinihlsarın Kurşunlu 
mahallesinden Osman oğlu Mehmet Anı. 
ta: 

Ankara askeri fııbrlkıılar umum rnU
dlirlUğ{I vel:lll avukat CUzide Alpar tara
fından eleylılnlze açılan 19 lira 60 kUl'U8 
alacak dl'ıvasınm yapılmakta olnn duruş

ma llll'a.<ıındo. adrl'slnlzln nıeçhul19ettııe 

binaen tebligat yapılamamıştır. UsulUn 
141 inci rnnddesl mucibince ve 20 glln 
mUıldetle llllncn tebligat yepılınasınn 

mahkemece knrar verilmiş ve duruşma dn 
2G.11.940 salı g{lnll saat 10 a bırakılmış 
oltlııı'\·unclan ycvnıı ınezkO.!'du bizzat mrth· 
kemede hazır bulunınadığını:r. veya bir 
vekil de göndermediğiniz takdirde mahke
menize gıyabl!n bakılacağı tebliğ mnka -
mına kaim olmak llzere lldn olunur. 

4220 

Ankara birinci sulh hukuk h1'~ 
kimliğinden : 

Ankara Yalçrııkaya mahallesi Yasa so
kak 112 numarada Kadri A !{yola: 

Ankara Askeri fabrikalar umuın milı.lür
IUfü vekili avukat Güzide Alpar tarafın • 
dan aleyhinize açılan 2'3 lira 2 kuruş ala
cak davasının yapılmakta ol.an duru->mn 
birasında adresinizin meçhuliyetine bina
en tebliğat yapılamadığı ıörülmliştür. U
sulün 14-1 inci maddesi muci'!>ince ve 20 
ıün müddetle ilanen tebliğat icrasına 

mahkemece karar verilmiş ve .duruşma da 
26111/940 sah günü sıı.at 9,5 a bırakılmı:J 
olduğun.dan mezkur günde mahkemede biz
xat hazır bulwımadığını1. veya bir vekil 
göndermediğini:ı; takdirde mahkemenize 
&'ıyaben bakılacağı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere il5.n olunur. 4Z21 

Ankara birinci sulh hukuk ha. 
kimliğinden : 

Çubuk kazasında 329 doğumlu Maran • 
goz Yakup Yıldırım'a: 

Askeri fabrikalar umum müdürlüğil ve
kili avukat Güzide Alpar tarafından aley
hinize açılan 17 lira 64 kuruş olacak dava
sının yapılmakta olan duruşmasında adre· 
sinizin meçhu!iyetine binaen tebliğat ya
pılamadıfı göriilmilştür. Usulün 141 mad
desi mucibince ilanen tebliğat yapıldıcı 

halde gelmediğinlzden bu defa da gene i
l&.a.- v .. 20 srlin nıliddetle a:ıyap kararı 

icrasına mahkemece karar verilmiş ve du
ruşma da 26/117940 sair ıünü saat 10 a bı
rakılmış olduğundan yevmi mezkOrda mah
kemede bizzat hazır bulunmadıiınız veya 
bir vekil de göndermediğiniz takilirde 
mahkemenize ııyaben son verileceği teb
liıi makamına kaim olmak üzere ilan olu-
nur. 4m 

Ankara birinci sulh hukuk ha
kimliğinden : 

İstanbul kaptan İbrahim oğlu Mahal -
lesinde At.mez Çeşme sokağında 52/92 nu
maralı evde Adruın O tokaya: 

Maliye Vekileti vekili avuk&t Güzide 
Alpar tarafından aleyhinize açılan 13 lira 
55 kuru1 alacak dlvasının yapılmakta olan 
duruşma sırasında adresinizin meçhuliyetl
ne binaen tebliğat yapılamadığından usu
lün 141 inci maddesi mucibince ili.nen teb
lifat icraaına karar verilmiıı ve ilanen 
tebliğat yapılmıştır. Bu defa da gene mah-

kemeye celmedll!nlzden usulün 141 inci 
maddesi mucibince ilAnen ve 20 iiiıı mnd
detlo gıyap kararı cönderilmesine karar 
verilmiş olduğundan duruımuı bırakılan 
26/11/940 sah ıünü saat 10 dıa mahkemo
do bizzat hazır bulunmadığınız veya bir 
vekil de ıöndermediğini~ takdirde mahke
menize gıyaben balalacaiı teblii maka • 
mına kaim olmalı: üzere lltn olunur. 4-22J 

Safranbolu Asliye Hukuk Hakimliğin -
den : 
Davacı Safranbolu belediyesi şahsiyeti 

maneviyesi namına vekili Kimil Soğu! -
caklı ile müddeaaleyha kasaba.dan Şaşkın 
oğlu Mehmet karısı Hamide binti Hüse • 
yin meyanesinde mütehaddis emvali ıay
ri menkulenin tapuya tescili davasının ic
rı kılınmakta olan duru~masında: müdJe
aaleyha Hamide namına çıkanlan daveti -
yenin muınıtileyhanm yeri meçhul bulun
ducundan bahisle bila tebliğ iade edilmiş 
ve müddei vekili de ilanen teblii;at 
icrasını talep eylemi$ olmakla mumailey
hanın duruşma ıünü olan 13/ 11/940 çar
şamba günü saat 9,10 da Safranbolu ac;'iye 
huknk ınahkemesind~ haztr bulunması v:-
ya tarahnd:m musac! hk vekllletname ile 
bir vekil go;ıder ııes' aksi takd.rJe mua -
melei gıyabiye ifa o .nacağı tebliğ maka
mına kaim olmak ü.:e•e illin olunur. 4228 
• Safranbolu Asliye Hukuk Hakimliğin • 

den : 
Davacı Safranbolu belediyesi şahsiyeti 

mancviyesi namına vek'ili Kamtl So~ul . 
caklı ile müı.ltleaaleylıim Cami Ke;,ir ma
hallesinden Şa~kın oğlu Ali karısı Fatma 
ve oihı11arı Ahmet ve Mehmet ve kıı:ları 

Ayşe ve Fatma mt>yanelerinde mlitellad • 
dis emvali gayri menl.ulenin topuya tes
cili davasının icra kılınmakta olan duruş
masında; müddeaaleyhim nıı.mlarına çıka -
rılan da\'etiyenin mumaileyh:min yerleri 
meçhul bulunduğundan bahisle bila teıbli& 

iade edilmiş ve miiddei vekili de ilanen 
tebliğat icrasını talep eylemiş olınak!a 

ınunıaileyhimin duruşma günü olıın 13111/ 
940 çarşamba günü saat 9,20 de Safran -
bolu asliye hukuk mahkemesinde haıır bu
lunmaları \'eya taraflarını.lan musn.ddak 
vekaletname ile bir vekil göndermeleri 
aksi tal:dirde nıuamelei ııyabiye ifa o)u • 
nac:ıiı tebliğ makamına kaim olmak üıe-
re ilan olunur. 4227 

Safranbolu Asliye Hukuk Hiklmlifin -
den : 
Davacı TUrkiye Demir Çelik Iabrikll • 

!arı miiessesesi vekili avukat Abdi Karakaş 
oğlu ile müıldeuleyh Zonguldak Nizam 
sokak No. 89 da U c;ı>ar ticaret evi sahibi 
Lutfullah Uçslr meyanesinde mütehatldis 
(1259) lira 25 kuruş alacak divasının icra 
kılınmakta olan duruşmasınJ:ı: müddei.a • 
ieyh Lutfullah Uçsar namına çıka • 
'rılan davetiyenin mumaileyiıin bir 
ay evvel Zonguldak't:ın ayrıldığın

dan ve mahalli jkameti de malGm ol • 
madığın.<lan bahisle bili teblif iade kılın
mış ve müddei vekili de ilfi.nen tebliğat ic
rasını talep eylemiş olduğundan muvafık 
görülen talep veçhile ilanen tebliğat icra
sına karar verilmiş olmakla mumaileyhin 
duruşma iiinü olan 13/ 11/940 çarşamba 
ırilnü saat 9 da Safranbolu asliye hukuk 
mahkemesinde hazır bulunması veya ta • 
rafından musaddak vekiletname ile bir 
vekil göndermesi aksi takdirde muamele! 
gıyabiye ifa olunacafı teblii makamına 

kRim olmıı)c üzere ilan olunur. 4??o 

Adapa7.arı Sulh Hukuk Hakimliğinden: 
Adapazarı İnhwarlar idar~i tarafından 

Adapazarı hususi muhasebe müfettişi sa -
bıkı Recai Karahan aleyhinde, Mustafa 

(_R_A _o v_o_) 
TURKİYB 

(Radyo Difüzyon Postalan) 
T0RK1YE ANKARA 

Radyosu Rady099 
- Dal~a Uzunluğu -

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

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

CUMARTESİ: 19.10.1940 
8.00 Program ve memleket saat ayırır 
8.03 Müzik: hafif program (Pl.). 
8 15 Ajnas haberleri. 
8.30 Müzik programının devamı (Pl.). 
8 50/ 9.00 Ev iradını - yemek listesi. 

13.30 Program ve memleket saat ayarı. 
13.33 Müzik: muhtelif şarkılar (Pl.). 
13.50 Ajans haberleri. 
14.05 MÜ7:ik: muhtelif şarkılar (devam • 
Pi.). 
14.20 Mlizik: Riyaseticümhur bandosu 
(Şef: İhsan Künçer) . ı. Guvatelli: Türk 
mar~ı. 2, Voll~tedt: Spanisches Liebesle• 
ben (vals). 3. Glinka: Rousslıın et Loud· 
milin. uvertUrü. 4 Rimsky Koraakov: Le 
Vol du Bourdon. S. Schubert: Rapsodi - 1. 
Dağda: 2. Şenlik. 

15.00 Ankara sonbahar at yarışları tahmin• 
!eri. 
15.10/15.30 Müzik: film şarkıları (Pi.). 
18 00 Program ve memleekt saat ayan. 
18.03 Milzik: radyo caz orkestrası (İbra 
him Özgür idaresinde). 
Hl.40 Müzik: şarkılar. 1. Sadettin Kaynak 
• hica7.kar şarkı: (Çözmek elinde def il). 
2. I.iitfü bey. hicazkar şarkı: (Sana noldıı 
göniil). 3. Tahir af.a • hicazkfir şarkıı 

(Gö,,lümü bir tıflı dilbaz). 4. Muzaffer 
İlkıır - gülizar türkü: (Aşkımızda dilfüın 
var). 5. Halk tlirküsil: (Şu dağları delmeli 
gönülü eylemeli). 
19.00 Konuşma (istatisetik umum müdilr-ı 
Iü,ü tarafından). 
19.15 Müzik: halk oyun havaları. 

19.30 Memleket saat ayarı, ve ajans haber• 
teri. 
l 9.45 Müzik: fasıl heyeti. 
20. 15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik: karı$ık şarkılar. 1. Udt Ah
met - kürdili 'H. şarkı: (Ey nazlı melek). 
2. Artaki Can • kürdili H . şarkı: (Yoktoır 
emelim). 3. Kanun taksimi. 4. S. Kaynak • 
hicaz türkü: (Ela gözlerine kurban old.ı

ğum) . 5. Mustafa Nafiz • hicaz türkü : 
(Yalvardı gözüm). 6. Leyta hanım - hüz
zam şarkı: (Harabı infü;ar oldum). 7. Hay
ri Y eni&ün . hüzzam şarkı: (Ölürsem ya
zıktır). 8. Hüzzam türkü: (Alıverin bağla
mamı). 

Zl.15 Konuşma (günürı meseleleri). 
21.30 Müzik: radyo salon orkestrası (vio
lonist Necip A~kın idaresinde). 1. Rach
maninoff: Prelüd: 2. Paclıernegg: Köy 
dansı: 3. Holzner: Saksonya dansları; 4-. 
Leuschner: Mazurka (fantezi): 5. Kjoer: 
serenad: 6. Beethoven: Mönüe, sol majör; 
7. Eckstein: 'Mayıs ayında (potpuri). 8. 
Bach - Gounod: Ave Maria; 9. Lauten -
schlager: Yıldızlara doğru; If:ı. Hartmannı 
Güneş şııasrnda dans. 
22.30 Memleket saat ayarı, ajans haberle
ri; ziraat, esham - tahvilat, kambiyo • nu· 
kut borsası (fiyat). 
22.50 Konuısma (ecnebi dillerde_..,_,_ - -· 
... .ı .. Jı;a postasıyle). 
22.50 Milzik: cazb:ınd (Pi.). (23,10-a ka
dar yalnız uzun dal&'a postasiyle). 
23.25123.30 Yarınki program ve kapanıı. 

oğlu Mehmede ait kaçak para cezasından ~llllllllfllllllllllllllllllllllllllllh,. 
40 liranın tahsilini müruru zamana uğrat- - ' K ': 
tığı bilbeyyine .abit olduiundan me:ıknr : adın Terzisi : 
kırk liranın Recai'den bi ttahsil Ad.apaza- : 
rı İnhisarlar idaresine masarifi mubake· - CEMAL BU" RU" N : 
me ve ilam harcı ile birlikte itasına dair - : - -8/7/940 tarihinde karar verildiğinden işbu :;: Bu ayın 22 inci salı günü saat : 
ilamın neşir tarihin.den itibaren sekiz iiin : 4 den itibaren Ankara Palas'da : 
zarfında temyiz etmediii takdirde katt • 
leşmiş ve infaza verilmiş olacağı teblii = kışlık modellerini göstereceğini : 
makamına kaim olmak üzere illn olu • : müşterilerine bildirir. E 
nur. 4230 ; l 111111111111111111111111111111111111 I r 
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vermeğe kalkıyordu ? Eğer, Rudolf Ravberg, direk -
töril, patronu olmasaydı, onunla evlenmeği yine kabul 
eder miydi ? 

samıştı. Artık bu işin kolay kolay bitmiyeceğini anla
mıyan kalmamıştı. Binaenaleyh gazetelere eski teha
lükle saldırmıyorlardı. Satış mikdarı günden güne dü
şüyordu. İki gazeteye de güzel, heyecanlı birer aşk ro
manı koymalıydı. Bunun derhal gazetelerin sürümünil 
arttıracağı muhakkaktı. Kocasının, dolayısiyle kendi 
,.ervetini günden güne büyütecekti. Bu dünya ne ga -
tipti t Bir zamanlar, buraya küçük bir iş, az bir para 
uulmak kaygusuyle kalbi çarpa çarpa, heyecan içinde 
gelmişti. Şimdi, bu koca müessesenin mutlak bir pat
ronu olmak dudaklarının arasındaydı. Direktöre gidip, 
ben de seni seviyorum. Vilmoş'dan ayrılıp, seninle ev
leneceğim dediği dakikada, bu müessese, burada çalı -
şan yetmiş iki memur, iki yüz elli dört işçi derhal onun 
emri altına girecekti. Fakat, bu tarzda bir hareketini 
t<Ocukları nasıl karşılıyacaklardı ? Bu bir ahlaksızlık 
ıe vicdansızlık olmaz mıydı ? 

Bütün gece gözüne uyku girmedi. Sabahleyin ça 
cuklariyle şöyle yalandan meşgul oldu. Sinirleri yatış 
madan matbaaya gitti. İnsanlara dikkatle bakıyor, yüz 
terini büyük bir atak.ay!e tetkik ediyordu. Odasına gi 
rip çıkıyorlar, işler hakkında bir sürü şeyler anlatı 
yorlardı. Bu zavallılar kiminle konuştuklarının henü; 
farkında bile değillerdi. Karşılarındakini kendileriylt 
müsavi, burada ücret mukabilinde çalışan bir kimse sa 
nıyorlardı. Gerçi; direktörün hususi katibi ve mute 
met bir adamı olduğunu bildikleri için biraz sayıyor ve 
çekiniyorlardı. Fakat, içlerinden bazıları onu bir hafi. 
ye telakki ediyor ve bu yüzden hakir görüyordu. Fa· 
kat, güniln birinde buraya direktöriin karısı sıfatiy:e 
girdiğini görseler, acaba ne yaparlardı ? Bu, aşağı yu· 
karı maUl.mdu. Önünde yerlere kadar eğilecekler, te· 
vecclih ve iltifatını kazanmak için biribirleriyle yarışa 
~ıkacaklardı. Bu insanlığın en çirkin tarafıydı. Men 

faat gördükleri kimselere karşı zebun olmak. Fakat 
'mndan yakasını kurtarabilen pek nadirdi. Gizella, di 
cektörle evlense bile yine işinden ayrılmamağa azmet
nişti. Asıl iş o zaman ba~lıyacaktı. Yavaş yavaş ihtiya· 
ın elinden bütlin selahiyetleri alacaktı. Gazeteleri bir 

az ıslah etmek lazımdı. Mesela; harp çıktığından beri 
gazetelerde yalnız harp havadisleri ve makaleleri bası· 
lıY.ordu. Halbuki; halk, harp hadiselerine karşı kanık-

Öğle paydosundan istifade ederek Maria'ya gitti 
t aziyeti olduğu gibi anlattı. Mütaleasını sordu. Maıia 
" ııdaklarında müstehzi bir tebessümle sordu : 

- Böyle mükemmel bir fırsatı buldun da tereddüt 
nü ediyorsun ? 

Gizella, ablasını tetkik ediyordu. Sırtında gayet ne
fis penbe dantelden bir sabahlık vardı. Yerdeki kalın 
ve yumuşak halıya küçük, tombul ayakları gömülüyor
du. Dıvardaki altın yaldızlı çerçevelerle süslü tablolar, 
odaya başka bir hususiyet veriyordu. GizeJla, düşündü. 
İstersem, benim de böyle güzel bir villam olabilir .•. 
Ablasının sabırsızlıkla cevap beklediğini görünce mı
rıldandı : 

- Fakat Vilmoş .•• 

- Hayatta olduğu ne maltlm ? 

Sarardı. Derin derin içini çekti 

- Mutlaka yaşıyordur. 

- Ne ? Yaşıyor mu ? O halde niçin mektup yaz• 
ıyor ? 

- Belki esir olmuştur. 

-Sonu var-

' 
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RESMİ TEBLİGLER 

lngiltere'ye hücumlar 
Londra, 18 a..a. - Hava ve Dahilil Em

lliyeı N eıaretlerinin tebliii: 17/18 ilkteı
rin receti düıman tarafından Büyük Bri
tanyı üzerine yapılan taarruzlar, ıene bil
hassa Londra'ya tevcih edilmiştir. Mer -
'lı:ezt lnriltere'nin bazı ıehirleri ile Mer -
ıey mıntakasına da bombalar atılmıştır. 
Memleketin aair akaamını bilhassa cenup 
nııntakalarına kartı da münferit hücum -
ı.r yapılmJıtır. 
Londra'nın ve varoılarının muhttlif ak

lanıında birçok evlere bombalar isabet et-

FRANSA'DA 

Yahudilere 
karşı 

tedbirler 
Bütün yollar Ye bir~ok 

meslekler yahudilere kapamh 
lbiıtir. Maamafih evler ve sanayi mües - Vlchy, 18 LL - Havaa bildiriyor: Ya-
•eaelerhre ait binaları ika edilen hasar • hudl statUsU bugün neıredllmlıtlr. 
lar, elıemi:retli değildir. Bu bombardıman Kanuna göre, yahudl ırkına mensup Uç 
lleticeıinde telef olanlar hakkında timdi • batın ana babadan gelen ve yahut eğer ya
J'e kadar alınan malumat. ölü ve y:ıralı hudi ile evli ise yalnız iki batın yahudi &· 
lllikdarının pek o kadar fazla olmadııiını na babadan gelen her ıahıs yahudldlr. 
IÖıtermektedir. İdare ve hUkUmette bütUn yUksek vazı. 

Merkezi İnriltere'nln bir ıehrinde bir feler, yahudll,,re memnudur. Yahudiler, 
takım e•ler hasıra uğramış ise de- s.anayi muallimlik edemlyecekler, suba.y olamı • 
lniieeeeıelerine ait binalarda vukua ıel • yacaldar, devletten yardım gören mUcsse
ıniı olan hanrat ehemiyetsizd1r. selerde yUksek vazifeler l§gnl edemlye-

Meraey mıntıkasında vukua gelen ha • ceklerdlr. Diğer umumi hizmetlerde bulu
llrat hemen hemen tamamiyle evlerde nabllmelcrlne mUsaade için, bu gibi yahu
"'1kua ıelmi• ve evlerin bir kısmı yıkıl - dllcrln 1914 eski muharip kartını haiz bu
lllıttır. ıunmaları yahut 1914 • 18 harbinde kıta 

Bu mıntakada •e yukarda zikri ıeçen emrlyevmllerlnde lıılmlerlnln gec;mlı ol 
lllerked İnciltere'de klin ıehirde bir ta - rnası, 1939 - 1940 harbinde kıta emrlyev -
bın nnrınlar çıkmış ise de çarçabuk sön- mllerinde isimlerinin llflıı edllmlf bulun-
4ilrülmüıtür. Birkaç ölü ve yaralı vardır. ması ve yahut askeri hizmetleri dolayı-

Memleketin diğer aksamında bazı evler siyle lejyondonör n'şanını veya askeri ma-
laa.ara uiramııtır. f alyayı haiz olması IAzımdır. 

Alman raporlar, telefat miktarının az Serbest meslekler, umumi idareler bu 
•• huarat yekılnunun ehemiyetsiz oldu - hususta bir nlsbet tesblt etmezlerse, ya-
hnu röıtermektedir. hudllere açık bulunmaktadır. 

Dünkü hücumlar esnasında 4 düşman Yahudiler, lsUsnaınz olarak, qag-ıdakl 
taYJ>aresi tahrip edilmittir. 4 avcı tayya- ıııerl yapamazlar: 
remiz .zayi olmuıtur. İlmi mahiyette · · yat mUsteıma. ga· 

• * * zete, mrcmua ve aja.. ı.lırektörlUğll, netrl· 

Londra, 18 aAL - Hava ve Emniyet ne
zaretlerinin tebllii: Bugün İngiltere üze
rine pek az miktarda münferit düşman 
taY)'areleri tarafından akınlar yapılmıştır. 
İskoçya'nm doğu - cenumunda bir yere 
aa.bahleyin ft tnıiltere'nin doıiu - cenıı 

b1111da bir kaç yere de öğleden sonra bom
balar bıraltılmııtır. Hampshire kontlu • 
tunda bir ıehirde bir kaç ev hasara uğra.
auı ve bir kaç kiıi ölmüı ve yaralanmış
tır. Batka yerlerde hasar ve insanca zay-i 
at pek azdır. 

Eylül ayında 

İngiltere' de hava 
hücumlar1nda 

yaralanan ve ölenler 
Lorıdra, lt LL - Dmiıt -.niyet ııe

•r9tlndea bitdirilmi•tir: Byl81 a71 ar
frnda lnciltere llzerlne yapılan baskmlar 
neticeeinde 5945 aivıil ö'lmüı ft 10615 si • 
Tll .. ....,_ette"raıa_..ur. Bu ye -
k6n 111 auretle daiılmaktadır: 

Ölenler: 1920 erkek, 2210 kadın ve 694 
çocuk. Diler 2130 ölünün 1157 ıi erlkek, 
973 il kadındır. 

Yaralananlar: 4178 eı'ffk, 3629 kadm ve 
675 çocuk. Diier 2133 yarahnm 1231 i er
kek ve 902 si kadındır. 

lngiliz amirallik 
dairesi tebliği 

Londra, 18 LL - Amiralhk dairesiyle 
hava ne.zaretlnln mU,terek teblltl: Dün 
u.bah aalıll müdafaa ıervtılmlze mensup 
bir tayyare alman destroyerlerinden mü
rekkep bir dU,man fllotllla.sı görmUıtür. 

I>Ort semiden mürekkep olan dUıman ti • 
lotilluı Bre1t açıklarında batıya doğru 

ilerlemekte ldl. Görme ıartıan zayıttı. Cl· 
Yarda bulunan hafif lnglltz kuvetlert dllf· 
manı bularak harbe mecbur bırakmak için 
bütün IÜJ'atlertyle ilerlediler. Öğleden son
ra sörme ıartıarı dllzelmlı ve saat 16 dan 
blru aonra kruvazörlerimizden biri dil§ -
nı.anı Landaendin yüz mll kadar batı ce
nubunda uzak meıafeden yakalarnııtır. 
Bunun Oserlne destroyerler IÜJ'atle çektı
mlllerdlr. Gemllerimtz dUıman tllotlllaın
m takibe koyulmuısa da hava gittikçe ka
rardıtından dU,man Breıt'e kaçmıya mu
Yaffak olmuıtur. 

Bu takip esnasında dtıtman tayyareleri 
semtıertmtze tkl hUcumda bulunmuglarsa 
da hiç bir leabet kaydedememlı ve sahil 
mtıdafaa servisine mensup bombardıman 
tayyarelerimiz dU,mana taarruz eylemlı
tir. Bir bombanın dUıman destroyerlerin· 
den birine yakın dUttüğll görfilmüşse de 
havanm kararmıı olması ıebeblyle nettce
Dln 6frenllme8lne imk!n haaıl olmamııtır. 

BugünkU alman tebliğinde, alman des
troyerleriyle tngllz kruvazörü ve deatro • 
yerleri araaında ceryan eden bu harek!tın 
yalnıs Brlıtol kanalının methalinde vuku 
bulduaıı btldirllmekle kalmıyor, aynı za -
manda alman kuTetlertnln harp gemileri -
mlzden btrtne bir torpll de tıabet etttrdtk
lert iddia edlllyor. Hakikatte bu harekAt 
Breat açıklarında cereyan etmlı ve gemi
lerimizden hiç birinde serre kadar hasar 
TUku bul ı'\mııtır. 

Alman tebliği 
Bertin, 18 a.a. - Alman başkumandan· 

htının tebliı;i: Alman torpidolarmın Briı
tol kanalı açıklarına ilerlemesi üzerine, 
torpidolar refakatinde bulunan İngiliz 
kruvazorlerinden mürekkep filo ile bir 
deniz harbi olmuştur. Torpidolarımız a -
detçe üatün dütmına hücum ederek düt -
manm blr harp ıemiaM terpil inbet et
tirmiıleft&r. Dütman bunun özetine ateıl 
keamiıttr. Diipnam takip için tayyareler 
dnderQıaiftir. Alman torpicloluı ilıkria• 

ya• mUdUrlUğU ve muharrirliği, sinema 
firması direktörlüfü, sahne viizliği, sine
ma alma dlrektör!Uğll, senaryo muharrir
liği, tiyatro ve sinema dlrektörlnğll, radyo 
ile alAkadar mUesscseler ldarecilitl ve 
mUdUr!UğU. 

Yahudller, serbest meslekler ile yukan
da ismi geçen meslekleri temsil eden he
yetlere dahli olamıyacakiardır. 

Vaziyetleri bu kanunun hükümlerine 
aykırı bulunan memurlar, bu kanunun neı
rt tarihinden itibaren iki ay içinde memu
riyetlerini terkedeceklerdlr. 

Edebiyat, lllm ve sanat ıahalarında 

tevkallde hizmetlerde bulunmut olan ya -
budller. yukarıdaki hükümlerden müstesna 
tutulablleceklerdlr. 

Yahudi ıtatUsU, bütün fraııaıs impara
torluğuna pmlldlr. 

Ecnebi tabiiyetintlelıi yahutliler 
Vtchy, 18 LL - Havaa bildiriyor: Ya

hudi ırkından yabancı tebaa. bundan böy
le, hususi kamplara yerleıtlrtlebllecek ve 
yahut mecburt lkametstııa raptolunabile
cektlr. 

Bir kaza 

İstanbul; 18. ( Telefonla ) - Büyilk 
Çekmece'den tat yüklemek için hare· 
ket eden katarın kond6kt6rtl Kerim oğ 
lu Ömer dalgınlıkla trenin altına dü.,_ 
müş ve parçalanarak ölmUıtUr. 

cfcSnmiiılerdir. 
Seri alman torpidobotlan lnciıttere'nin 

cenubu ıarkt nhillerine bir altın yaparak 
ceman 33.000 tonilltıoluk iki diifman ti -
cuet ıemi•iyle iki petrol ıemiai batır • 
mıı,ı!ardır. . 

Bir denizaltımız aon ıeferinde canan 
4a.OOO tonluk diltman ticaret ıemiai ba
Urmııtır. 

Hafif muharebe ta:narelerinden mürek
kep filolar yeniden Londra'ya •e İnsilte
re'nin cenubu prktsinde bulunan aakert 
hedeflere hücum etmiılerdir. Miltkil b81ft 
şartlarına rağmen Londra'nın ,arkında 
Victoria dolı:ları clıvarında Deptfort ıa -
rında ve Londra'da Taymiı'in ,imaline i
sıı.bet eden kısımda mühim tesisat tahrip 
edilmiştir. 

Müteaddit hava muharebeleri olmut ve 
avcılanmız bunların hepsinden müzaffer 
çıkmıtlardır. 

Havre civarında kara bataryalanmısdan 
bit"İ bir dütman denizaltmnı bombardıman 
etmiıtir. Bundan ıonra Stub ta:nareleri
llliz bombalarla bu denizaltıya hlicum et
miılerdir. Kuvetli infillklardan aonra de
nizaltının bazı kısımları au nthını fırı. -
dıiından denizaltıya mahTOlmuı sözüyle 
bakıl ahili r. 

Bahriye topçusu Hollanda nhillecine 
yaklaıtmıya teıebbüs eden dütnıanm ıeri 
motörbotlarmı dönmiye mecıbur etmiıtir. 

Douvres limanında toplu halde bulunan 
gıemiler bahriye topçmWIWl at .. i altına 

alınmııtır. 

Gece, Londra'da endüıtri teslutma ve 
doklara aynı zamanda Liverpool ve Bir -
mincham'a -k•l'1ı, Yeniden hava bficumları 
yapılmııtır. 

Dün, inılliz hava kuvetlerl alman aru~ 
ai üzerine altın yapmamıtlardır. 

Dünkü hava muharebelecinde dtillDUl 
17 tayyare kaybetmi•tir. Yedi alman tay
yaresi ü~lerine dönmemittir. 

ltalyan tebliği 
Roma, ıa a.a. - 133 numaralı teıbHI: ti

malt Afrika'da hava te~'k1rilllerimis, havı 
ıartlarının muhalif olmasına raPııen. Bl • 
De.ha ve Mersa Mttruh'daki hava meydan 
tarını muvaffakiyetle bombardıman etmi• 
ve El - Dikey'la hava meydanıyla El Da -
ba _ Mersa Matruh yolu üzerinde düşman 
tesisat, kollarma taarruz etmitlerdir. Bü
tün tayyarelerlmis U.le-rine dönnıüılerdir. 

Dofu Afrikasrnda, ta:narelerimiz Aden 
iimanım ye tanare aahaıını bombardı -
man ederek ıenit yancınlar ~ıkarm111ar • 
dır. DGtman tanareleri lleıelli'de mes • 
kenterl bombardnnaa ederek hafif buar
lara NbtP o~ 

u c u s 

Ak denizdeki 
harbin 
tafsilatı 

İtalyan destroyerleri 
nasll ballnld·ı! 

Balkanlarda 
Mihver 
politikası 
(Bışı 1. ıncı sayfada) 

yapılan nesriyata almanlar tarafmdan ya
pılan tekzıibin Bulrariıtan'ın müphem va
ziyetini aydını.attığına iıa.ret etmektedir. 
Uniformalı askerlerin geldiği hakkında 

hiç bir haber olmamasına mukabil mem -
leket, ardı gelmiyen .eyyah akınınm iıııti

lisına uirs.mı,tır. 

Londra, 18 a.a. - Daily Telegraph İtimada de"er raporlar, almanlarm Bul-
gazetesinin Kahirede'ki hususi mulıa- garistan'rn ıimali garbi mıntıkasında bir 
biri, ingiliz donanmasının Akdeniz'- dinleme postası kurduklarını rostermek • 
de kazandığı ıon muzafferiyeti hak- tedir. Bu postanın, Romanya petrol ku • 
kında gazetesine bir telgraf çekmiş- yularına tevocclib edecek bomb:ı.rdıman 
tir. Bu telgraftan bazı parçaları veri- tayya.relerinin geçiıinden haberdar olmak 
yoruz: uzere· kurulmuş olması muhteme'd"r. Ba,. 

Amiral Cuningham, lngiltere',nin ka haberler de Tuna yolu ile Bulgariı • 
bu harbın bidayetindenberı çıkarmış tanla Romanya'ya alman denizaltıları cön
olduğu en biıyiık Akdeniz filosu ile derild;i;ini bildirmektedir. 
üç bin millik bir mesafe üzerinde ye- Bulgar ziraat nazırı B. Baı;triyanof'un 
di günlük bir temizliktea sonra bu Almanya'yı r.iyaroti nazarı dik'tati celbet
aabah dönmüştür. Donanma, B. Mu- mektedir. Viyanıı'dı:n blldirild ,'iine gci::e, 
solini'nin üç destroyerıni batırmış- bulgar n:ızırına refakat ejcn b r çok k:m
tır. Graf von Spee hadisesinin kahra- seler arasında sivıl giymış zabitler de 
manı olan Ajax kruvazörü bu işin de vardır. B. Bagriyanof':ı yapılan m~rasim, 
kahramanı olmuştur Donanmanın bir umumiyetle zirut nar.ırlarına y:ıpıhn mu
denizaltı gemisi batırmış olması da 1 tat meras:mden çok ch~iye-:li o;m:ı!it~~: 
muhtemeldir. Fakat birkaç tayyare Alman matbuatı, But rıstan ı kasdettı~ı 
düşürdüğü muhakkaktır. Hayati ehe- zaman, kom,u!arı ile munısebetle-ini tan
miyeti olan gemı nakliye kollarının zim etb1kten sonra Avru • :ıın ye:ı.je!.1 te,
muhafazasını da temin etmiştir. '·ıiat'andı~ı m ııdıı nı lı ·m bır rol. a.yna-

Cuma günü sabahın ilk saatlerinde mrya nam ·et bır m,. 1' e't~ .ten bal:seder 
birkaç denizaltı hücumu akim bıra- ıtb" b"r r 3'1 kullıı:ınıa .• Jır 
kıldıktan sonra, ani işitilen top ses- Bal~anl'.lr'Ja mihver planı 
leri muharebenin başlamış olduğunu B.:ı.lkar.'ar mıntakasında mihver plinla-
haber verdi. Saat üçü otuz geçe, üç rı t<'be" ir e:li"o:: de,,:'ttir: 
italyan destroyerinin İngiliz harp ge- 1 - Viya.,rı'd'ln alının haberlere göre 
milerinin yolu üzerine çıkmak hata- alman matbuatı İsp:ınya'nın harbe rirmesi 
ıını göstermiş olduklarını ve Ajax imkinından bal:setmemek için emir almış
kruvazörüoün de şayanı hayret bir tır. 
süratle bunlardan ikisini batırıp biri- 2 - Şim:ıli İtalyı'dan alınan him:ıda 
ni de alevler içinde bıraktığını haber de er raporlar, halya'J'ln cenuba gitmek 
alan donanma, sevinç içinde kalmış- üzere alman kıtalariyle dolu tren!erin 
tır. ge:;ti ine i~:ırct etmekted·r. Eu m ntaka-

Donanma, iki düşman kruvazörü- !arın, Trablnsg rb'e gonderilerek 'Mısır•a 
nün civarlarda bulunduğu hakkındaki karşı yapılacak b!r turruı:la kullanrlacığı 
raporu tevsik etmek üzere yoluna de- veya Tunus ve Cezair'den geç'rilerek mih
vam etti. İşaret edilen bu iki gct l· verin Amerika'ya karıı mudafaası için ha
den birinin Ajax'ın üçüncü kurbanı yati addedilen Atlas uhffndeki üslere 
ve diğerinin de bu destroyeri yedekte gevkedileceğı aôylenmektedır. 
çekmekte olan diğer bir destr~yer ol- 3 - Şarki Polonya istikametinde alman 
duğu öğrenildi. Kruvazörler fılosuna kuvetlerinin mühim hareketler yaptığı ha
derhal seri emirler verildi. Avustral- ber verilmc'ktedir. 
yalı Sidney gemisinde bulunan bir Sovyetlerle münaıebet 
müşahit ıunları anlatmaktadır: Aynı Viyana menbalarından alınan ha-

Bizim üzerlerine doğru son aürat- berler Berlin'in, Moskova'yı, Avrupa'da 
le gelmekte olduğumuzu gören sağ- mihverin ön safta bir rol oynadığını tanı
lam dütman destroyeri paniğe tutula- dığı ve Sovyetlecln mihverin bayat sahası
rak, yedeğindeki gemiyi bırakınca na kartı hiç bir muhalefet röstermi:vece
aon süratle kaçmağa başladı. Subay- ii hakkında bir beyanatta bulumnıya ic -
Jar yaralı destroyeri terkederek san- bar etmiye teş.ebbüs ettiii göstermektedir. 
dallara binmiı bulunuyorlardı. Müret- Buna mukabil Almanya'nın, Sovyetlerin 
tebatın bir kısmı bunlara iltihak ede- Hint denizi iıtikametinde elde edebilece:
bilmek için çabalamakta idi. Yaralı ii toprakların ilhakını tanıyac.ağı hakkm-
... ero,.nn ~ ... ~ .cı:Msı:ı'*1,... 
bir beyas levhayı dellcesln-e aaltamak- Jenmelrteir. 
ta idi. Bu modern harp ~emisinin ön Yugoılavya'nın vaziyeti 
kı&mında, Ajax'ın attığı merminin Yuıoslavya'nın vaziyeti şıiphesiz müş-
iaabet ettiği yerde büyük bir rahne laihlir. Yugosla'Vyanın dostane münasebet i 
görülmekte idi. .• dame ettıği yegane komşuıu Yunanistan-

Birkaç saniye sonra York kr~vaz~- .dır. Yugoslavya hudutlarında her ne ka -
rüne düımanı batırma emri geldı. Mu- dar alman nümayiıleri olmıı.rnı~n da si • 
rettebat derhal gemiyi terkctmeğe da- yut tu:yik ıiddetle tatbik edilme'ctedir. 
vet edildi ve deniz tahlisiye taınandı- Yuroalavya'nm dahili vaziyetinin vaafı 
raları atıldı. York kruvazörü bir tor- müttehit olmayıtıdır. Sloven •efi Koro -
pil savurarak destroyerin mübiuunat teÇ, Almanya ile anla$111aıktan ziyade n
deposuna isabet ettirdi. lki yüz met- hudi ve farmaaon aleyhtarlıiı yapmak 111-

reden fazla bir irtifaa çıkan dum8;'1 reti,.ıe Almanya ile münasebetlerini dfl -
sütunu arasında gemi kayboldu .• Bır ffltmek ıayretinıdedir. Hırvat teli Ma -
saniye geminin denizin Uzerınde çek, Partisinin müfrit unıurlariyle ihtilif 
yana yattığı görilldü ve ani olarak da halin.dedir. Bvelce-, Avuıturya taraftarı o
gözden kayboldu. lruı FrankOTci partiai timdi ötedenberi ol-

Sabah kahvaltıtından sonra bizi ta- duıiu ıibi haricin her zamankinden fazla 
kip eden bir dütman tayyaresinin gü· nn:baıı ile alman taraftarıdır. İtalyan -
rültüaünü işittik. Birkaç daki~a .. •o~- lar Yunaniıtan'a taarnrs ettikleri talrdir
ra avcılarımız bu tayyarenin dUıurUl- de Yq~vya'nın vaziyeti çcıık nazik o
mil• olduğu ipretini verdiler. lacak ve muhaktalr 1Urette Türtriye'nin 
Öğle yemeği esnasında 12 dllşman alacaiı vaziyeıte tlbi olacaktır. 

bombardıman tayyaresi bombalarını Yunaniıtan'ın vaziyeti 
Uzerimize boplttı. Fakat tayyareler Tlmes'ln diplomatik muhablr1 Yunanis-
çok yüksekten uçuyordu. Donanma- tan'a yapılan ıantaJ meselesini lncellyerek 
nın bütün yükeek zaviyeli topları ta· diyor kl: 
rafından ateıe tutuldu. Her iki taraf Mihver ortatı Romanyaya el attıktan 
da bedef e isabet yapamadı. Aynı ak- sonra, İtalya, aynı oyunu Ywıaniıtana oy
pm italyan radyosunun bu muharebe namata teıebbUa etmektedir. İtalyan mat
hakkındaki tefsirlerini dinliyerek buatının netrlyab, Epir ve Yunantstaıı'ın 
çok eğlendik. fhnaU garbisi ahallılnln hepsinin arnavut 

/ngilu tayyarainin italyan ırkuıdan seıdtll aurctlnde lnkffaf etmlt-

•emi.ine rö•tenlifi yol tir. 
Londra. 18 LL - Hava nezaretinin ta- Türkler hiç bir eğilme al!meU göster· 

Uhbarat eervlal, lngtll• Aju ıcruvuörU memektedlrler. Fakat bazı ihtimaller için 
tr aovyetıerin vutyetınden emin olmak iste-

geçen hafta Akdenlzde üç itaıyan dea o- mektedlrler. Türkler Suriye vaziyetini bil· 
yeriDl batırdıktan ıonra seçen bir h!dlseyl yük bir alAka ile takip etmektedirler. 
nakletmektedir. C 

Akdenl• üzerinde devriye vazttell gG - Unkü türk, lnglll• ve arap menfaatleri 
ren lnglllz Sunderland deniz tayyarell burada blrleımektedlr. 
Akuileja lamindekl ltalyan hutane semi - Şarktaki vaziyet hakkında bir bqma-

_,. kale neıreden Manchester Guardlan ıaze
alnl gördükten aonra, blras ötede bir Y-
'-''tleslnln ortasında beı, altı ıal tıe iki teıt de diyor kl: 
au İtalya, ll'ransa'ya 1ıtar11 harbi kazanmak 
ıandalm bulundutunu görmUıtUr. 

Bunun Oserine lnglll• tayyaresi ıtaı- için Almanyanın yardımına istinat etmı1-
...-. ti. Bunda haklı çıkmııtır. İtalya İngllte

yan h&ltahane gemlılne dönerek HelY.,._ 
muhabereal yasıtulyle gemiye blrU ileri- reye k&r1ı harbi kazanmak için de Alman-
de aallar ve eandallarda kurtarılacak ın- Yanın yardımına istinat etmlıtlr. Bunda 
l&llların mevcut bulumnuı muhtemel ol· hat! etmııtır. Bunun 1lzertne dlktat6rler 

Akdenlzde lngtllz kudretini imha etmete 
dutunu haber yermlttlr. karar vermtılerdlr. Yunanistan& yapılan 

Tayyare mUteaklben tekrar en.k&Sln bu• tehditler, B. Suner'le Berlln ve Roma'da 
1undul'U yere dönmU, ve baltahane pml· yapılan müzakereler, İtal)'&'ya bir yardım 
atnln dikkatini celp için birkaç det& pik• .. 1 ad .... r' t_.ııa-nı WI 

11 J apı ıncıya k ar -111 ın .... ...,, n -
yapmııtır. Gemi tayyarenin helyosta e ki ve Romanya'nın mi.Den ve ukerllk ba
yaptıtı tebligata cevap vermemlı olmakla lnmından fethi hep bundan dotmuttur. 
beraber derhal yolunu detlıttrerek ıayya- Almanyanın Romanyadakl hedefleri yakı
renin g3sterdlli mahalle dotnılmUltur. nı, aynı zamanda uzatı da istihdaf etmek
Bunun Osertne lngllls tayyarell devriye • tedlr. Almanya, mihveri ıarkl Akdenlze 
vazifeeine avdet etmltttr. götüren stratejik yolun ilk merhalesini ,el-

Romanya' dan ıelen mülteciler 
lıtanbul ; 18. ( Telefonla ) - Bupn 

Romanya'dan ellisi Polonyalı mülteci 
miltebakiıi inıiliz olmak üzere 204 ki
tilik bir kafile daha gelmittir. Ayrıca 
trenle bir tnallb kafilesi ele ıehrimlze 
•Jımlt bulUllUJOI'· 

de etmtı aynı zamanda da nımen petrol 
kuyularına vasiyet etmlıUr. Fakat Ro
manyada llerleytıln ve Karadenlze varıl -
muının bundan bUyük bir mAnuı Tardır. 
Almanların orta l&l'k petrol kuyularını l.a
ttyeblleceklerinl, Karadenlze de vardıkl& -
nm ve Botuıann yolu Usertnde bulun
duklarını da görmelidir. Alm&Dlar yalma 

fetlla Om1Uel'l7le cl9lll ı.a.u-. ,... 
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Sermayelerin vaziyeti 
Kooperatif mi T İnhinr mı? 
Klirinı 

Turizm bakımından Buna 
Bölceai 
MilU Korunma kanununun 
emirleri 
Köyde Sanayi 
Ticaret Politikamız 
Harp İktısadı 

Prof. Şükrü Biban 
Prof. Suphi Nuri İleri 
Namık Zeki Aral 

Dr. Vedat Nedim Tör 

Samet Ağaoilu 
Nusret Köymen 
Server Somuncuoilu 
İsmet Alkan 

Romanya ile son anlaşma Faik Guneri 
Fiat :Mü,rakabesi ve enflisyan Fuat Arpacı 
Pamuk ve Ege çiftçisi Aılan Tufan 
Nazilli Kombinası 
Herk~ nasıl ev uhibi 
olabilir? 
Samsun iskelesi ıslah edil -

Selim Cavid 

Vejdi Keyn 

melidir. Hulilsi Güna,. 
Hatay mektuplan Ali Enver Tokıo,. 
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Ticaret mektupları Muhasip 
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B. Eden Malla' da 
(Bııı 1. ncı sayfada) 

B. Eden İngiliz ve maltalı kıtaatı teftit 
ettiği sırada bu kıtaatın vaziyet ve mane
viyatından ve miıdafaa tertıbatından çok 
me?:tnun kaldığını beyan etmiıtir. Nazır, 

kırat jorj'un valiye ıondermit olduıiu ııu 

mes'Wı vermittir: 
"Kumandanız altında bulunan kuvetlere 

ve Malta halkına refahları için en sami
mi temenniyatımı ıondermek ve du$nuının 
sık sık yapmakta oldutu hava hücumları
na karıı cesur idarenis altında ıöstermek
te oldukları mukavemetten dolayı tebrik
lerimi bildirmek için bu vesileden istifade 
ediyorum. 
Aynı imtihanlara maruz bulunan İngiliz 

halkı kendilerini sempati ve hayranlık his
leriyle düıünmektedir." 

Eden'in ıcyahatı ve Mınr. 
lngütere iıbirliği 

Kahire; 18. a.L - Harbiye nazın B. 
Eden'in Mısır seyahatı İngiliz - Mısır 
tefriki mesaisinin teyidine ve memle
kette müşahede edilen sükun ve iti -
mat hissinin takviyesine hadim olmuı
tur. 

İyi malılmat alan mahfillerde veri

len -· 
1 

e. sen; •nıar 'pllrlemento-
8\Jnun 14 tqrinlunide yapılacalr ol:ın 
içtimai aiyaaet adamlarına italyanla -
rın Mısır topraklarına nufuzundan -
beri tahaddüs eden vaziyeti gözden ge
çirmek için ilk fırsatı verecektir. Hü
kümetin şimdiki vaziyetin arzettiği 
tehlikeyi gözden kaçırmadığını kay -
detmek lüzumsuzdur. Halen düşmarıın 
radyoda yaptığı yalan propaganda neş
riyatına çok büyük bir dikkat atfedil
mektedir. Mmr'ın yabancı memleket
lerdeki sefir ve konsoloslukları yalan 
haberleri tekzip için talimat almışlar-

Nüfus sayımı 

yar1n yapılacak 
(Bışı 1. ncı sayfada) 

izah ettiğinıiz gibi sayım eanuında 
evde bulunmayan nüfua memurlara 
kaydettirilmiyccektir. Çünkü evde 
-talebe, hasta, asker, batka yerde mi • 
safir- nerede bulunuyorsa orada yazıl• 
mış bulunacaktır. 

Sayım işinin en küçük hataya bile 
tahammülü yoktur. Milyonlar içinde 
bir nüfusun eksik veya fazla yazılmıı 
olmasına ehemiyet vermiyenler sayım 
davasını ve tek vatandaşın kıymetini 
kavramamış sayılırlar. Şu büyük söz. 
yarınki vazifelerimizi görürken dai .. 
ma hatrımızda kalsın : " Ne bir eksik. 
ne bir artık, hakiki nüfusumuzu öğ • 
renmek istiyoruz 1 ., 

Tekrar edelim, devlet büyük feda • 
karlıklar yapmış, bu iti için yüz bin
lerce lira harcamııtır. İşi liubaliliğe 
vurarak, mühimsemiyerek veya lizım 
gelen dikkati esirgiyerek bunun kıy
metini •ıfrra indirmiyelim. Gayret \'a
tandqlara düşüyor. 

lstnbul' da ıayım itleri 
f stanbul; 18. ( Telefonla ) - İstan

bul' da sayım sabah sa.at yedide batlı· 
yacak ve sayımın bitimi topla ihbar e
dilecektir. Cumartlsi günü saat yirmi 
üçe kadar diıkkanlar halkın ihtiyacım 
temin için açık bulunacaıktır. 

Romanya'nın Atina 
büyük elçisi değİ§ti 

dırt. k d • 'd ha k Bükreı; 18. a.a. - D. N. B. ajanw 
a en erıye e yat normal olma • b"ld. . R , At" b"" -L .• ı ırıyor : omanya nın ına uyuft; 

ta berdevamdır ve duşman propagan- 1 .. B C 15 t • · ·d Bil._ • . e çısı . uvara, eırınısanı e • 
d~sı?ı~ bahaettıği hasar~tı. ısbat eden reş'e davet edilmiıtir. Öğerenildiğine 
bıçbır ıpret mevc~t ~eğıldır. • göre, Romanya'nın Atina elçiliğine 

Bundan başka hilküme; memleketın lejyoner hareketine menıup muharrir 
iktisadi prtlarını aıkı bir nezaret al- Constantin Game tayin olunacaktır. 
tında bulundurmaktadır. 

lngiliz mahlillerincle ıöylenen 
•Özler 

Londra; 18. a.a. - Harbiye nazırı 
Eden'in Mısır seyahati ingiliz mahfil
lerinde fiiyle tefsir edilmektedir : 

Büyük Britanya hükümcti Mısır va
ziyetinin tehlikelerini ve bu mıntaka 
durumundaki inkitaf ın ehemiyetini 
müdrik bulunmakta ve binaenaleyh 
düşman tehdidine kartı koymak ve 
mihver devletlerinin bizzat lngiltere
ye vurma~a muktedir olamadıkları ve 
yakında Mıaıra çevirecekleri darbeye 
karıı mukavemeti huırlamağa karar 
vermiştir. 

Eden'in dikkati, aon devrelerde, bil
hassa Akdeniz harp ıahasında temer
küz etmiıti. Eden, Kahire'ye gitmek
le, yerinde elde edeceği aarih mata -
mata dayanarak bazı meseleleri hallet
mek imkAnını bulacak ve ayni zaman-

medlklerl için bu yola atılmaktadırlar. 

Yakın ve orta ıarkta lngtllz kudretlnl kır
mak için tqebbUa etmeıe mecburdur. Bu
nunla beraber, Almanyanın flmdlden Bo -
taslan tehdidi taaavvur ettltl manasını 

muUak olarak çıkarmamalıdır. Ç1lnkU al· 
manlar böyle bir hareket• gtrtımeden e -
vel birçok unsurları bu arada TUrldye ile 
aovyetlertn vaziyetini gös önünde tutmata 
mecburdurlar. 

Romanyaya vaziyet edllmesl, memle
ketleri blrtblrl ardından Lltllmar ederek 
yok etmek ve kalan milletlere bundan kur
tulabllecekleri Umidlnl bırakmak olan al
man plA.nl&rıDln karakteristik bir hareke
tidir. Fakat ıtürk milleti muazzam bir ku
vetttr. Türkleri tecrit etmek tçtn &imanlar 
ellerinden geleni yapacaklarsa da Botaz
lar tehdit edlldltl takdirde an Osertnde 
hlc bil' ımvet TUrldyenln mukavemet et -
...... mal olam17acakbr. 

da ingiliz hükümeti de vaziyeti biltiln 
etrafiyle Eden'in vasıtasiyle öğrenmiı 
olacaktır. Bu malumat, ileride ftrile • 
cek kararlar bakımından çok kıyme .. 
lidir. 

Eden, Ortaşark kuvetleri kumandana 
general Archibald Wavell ve bu mın
takanın diğer kumandanlariyle ıörli • 
ıecektir. 

ltalyanlar .iper kazıyorlar 
Kahire; 18. a.a. - Şimdiye kadar 

Sollum ile Sidi - Barrani arasındaki 

Mısır sahili boyunca tecemmularından 
ileri atılmak için hiçbir tetebbüs ali • 
meti göstermemiş olan mareşal Grazl
ani ordusu, kendine siperler kazmış .. 
tır. Bu siperler kışı ilan eden ilk tid
detli yağmurla~ dolayısiyle timdililc 
rahatça yerleşmeye elverişli değilse de 
kazılan ,.e şimdiye kadar suyu az olan 
kuyuların yaamurlar neticesinde au 
ile dolmuş olması bu rahatsızlığı te -
lifi eylemektedir. İngiliz ve italyan 
orduları çölde birkac kilometre uza~
tan biribirini kollamaktadırlar. 

Münakale hatlarının pek uzun ol -
maması sayesinde ing:liz kıtaları iaşe 
bakımından iyi vaziyettedir. 

Bu bölgede herh2ngi bir taarruzun 
mecburi olarak cepheden yapılması 14'
zımdır. Zira iki ordunun da cenah!an 
batı çölünün kayalık tepeleri ile hi .. 
maye edilmiş bulunmalitadır. 

İngiliz ordusu, münakale hatlarının 
kısalığı ve ileri geri mevzilerinin ivl 
hazırlanmış olrn:'!sı sa •e indf' ic.,.hu•"a 
bütün kıt yerinde katabilirse de. ital
yan ordusunun şimdiki i!e .. ı-:n:ş ve 
hedef teşki! et1en va,.iye•".-de kışı av
nı tekilde ıeçirebileceğine ihtimal 
verilemez. 
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Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT İLANLARI 

ru Ko. na vermeleri veya cöndermelerl 
16.zımdır. Her hanfi ıecllcmeler mazeret 
kabul etmez. (6434) 1642'9 

Sığıreti alınacak 

U E U S 

Un alınacak 
Umurbe1 Sa. Al. Ko. Ra. den ı 
1 -500000 kilo fabrika unu •tm &lına • 

caktır. Tahmin edilen bedel 80000 liradır. 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Kayıert As. Sa. Al. Ko. dan: 

19 - 10 - 1940 

k adar O. K. umumlllti dalreılne getiril~ 
rek 
mu 
rlle 

Odun alınacak Çanakkale Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Aıkerf ihtiyaç için aıaiıda cinı, 

mikdar ve llln cUnleri yaııh ole.n üç ka
lem 11ğır eti kapalı .sarf uıu!U ile satm a
lınacaktır. 

2 - Eksiltme 25/10/94-0 ttrlh cuma c(bıtl 
11at 15 de Çanakkale Umurbey A•. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

1 - Apğıda clnı, mlkda.r, ve muhammen bedeli ve temin.atı ve ihale ıckll ya
aılı erzak ve 1em •lmacaktır. 

eksiltme komisyonu reisliğine makbus 
kabilinde verilecektir. Posta ile gönde
cek mektupların nihayet üçüncü ma.d
e yazılı eaate kadar gelmiş olması ladcd 

zı mdır, Postada olacak gecikmeler kabul 
Gelibolu As. Sa. Al. Ko.: 

3 - İstekliler bu işe alt eksiltme prt
namesini her ıün İl eutlnde Ko. na mil -
racaa tla rörebilirler. 

2 - Şartnameai her ıün İstanbul, Ankara Lv. amirlikleri aatm alma komisyo -
nunda Adana ve Kayı eri 'Aı. Sa. Al. Ko. da rörUIUr. 

edi lmez. (6682) 16657 

l - 1150 ton metıc odunu satın alınacak
tır. Beher kilosuna 1 kurut 42 aa..ntlmdcn 
tnlunln edilen bedeli 16380 lira. 2 - Muhammen bedeli hizalarında göe

terilml§tlr. 

3 - Taliplerin belli ,Un ve ıutte kanunt vesaik ve teklif mektubu ve teminat-
larını ihaleden bir ıaat eve! Ko. na vermeleri lb:ımdır. (6556) 16S60 

Odun satı~ı 

2 - Eksiltme 25. 10. 940 tarihinde saat 
11 de Gelibolu As. Sa. AL Ko. da olacak
tır. Şartnamesi bu mahalde parasız alına
b1llr. 

8 - Eksiltme kapalı zarf usullyledlr. 
4 - Muvakkat teminat 1224 llra TIS ku

ru3tur. 
5 - Teklif mektupları 24. 10. 940 ve sa

nt 18 e kndar Sa. Al. Ko. b~kanlığına ve
rıımııı olacaktır. 

Bu saatten sonra mektuplar kabul edil· 
mez. 

6 - Taliplerin ihaleden bir saat evel te
minat paraları olan 1224 lira 75 kuru, ve 
veaalk llo mUracatıarı. 

I. To. II. Tı. I. KM. 
100 •150 150 

(lubnt Mart Nisan 
75 75 7~ 

Haziran 
76 

Temmuz 
76 

(6361) 

Ağustos 

76 

Odun alınacak 
Gelibolu A.!. S•. Al. Ko.: 

II. KAn. 
150 
Mayıs 

715 
EylUl 

10 
16361} 

l - 920 ton mcııe odunu satın alınacak
tır. Beher kilosuna 1 kuruş 67" santimden 
tahmin edilen bedell 15364 llrr.dır. 

2 - Eksiltme 25. 10. 9'0 tarihinde saat 
ll de Gelibolu e..skert ıatın alma komls
yo:ıunda olacaktır. eartnamesl bu mahal
de parasız alınabilir. 

s - Ekantme kapalı zarf usullyledlr. 
4 - Muvakkat teminatı ll(i2 lira 80 ku

ruatur. 
ıs - Tekil! mektuplan 24. 10. 940 ve sa

at 18 e kadar Sa. Al. Ko. b~kanhğına ve
rllmlıı olacaktır. 

6 - Taliplerin ihaleden bir saat evel 
teminat paralan olnn 11152 lira 30 kuruı 
ve veslkalartyle mUracaatıarı. 
I. Tır. II. T11. I. KAn. 

80 120 120 
Subnt :Mart Nl8an 

60 60 60 
li:\zlran 

60 
Ağustos 

60 

II. K!n. 
120 
Mayıs 

60 
EylUl 

60 
16366 

s - İhalesi 24/10/940 perıembe gilnU 
saat 16 da Çanakkale Sa. Al. Ko, da ya • 
pılacaktır. 

4 - Taliplerin ihaleden bir 11at evel 
teminat mektupları ve vuikaları ile Ko. 
na müracaatları. (6S67) 16S70 
Cinsi Mikdarı bedeli M. teminatı 
Sığır eti 36000 9720 729 
Sığır eti 7SOOO 18800 1350 
Sığır eti 6000 15660 • 1170 

Kuru ot alınacak 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
5 - Muvakkat teminat 6000 liradır. 
11 - Teklif mektupları 25/10/940 cuma 

gün ve saat ıs ıe kadar Ko. Rı. ne veril-
mi, olac11ktır. (6922) 16915 

Zeytin tanesi alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. ~. den: 

1 - Birlikler ihtiyacı için •OOOO kilo 
zeytin tanesi kapalı :r.art eksiltmesiyle aıı.

tın alınacAktır. Talip çıkmadığından bir 
ay mUddetıe pazarlığa konmuştur. 

2 - İlk pazarlığı 23. 10. 940 gUnU ıaat 
Edirne Sa. Al. Ko. dan : l:S te Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
1 - 2000000 kilo kuru ot kapalı zarf U· 8 - 1.st,klllerln her gUn ıartnamcslnl 

sulü ile satın alınacaktır. İhalesi 2.8110/ 940 Ankara, İstanımı, Eaklıehlr, İzmit Sa. .Al. 
pazartesi rünü saat 11 de yapılacaktır. Ko. da görebilirler. 

2 - Muhammen bedeli 110000 lira olup • - •OOO kilo aeytınln beher kilosu için 
ilk teminatı 8250 liradır. tahmin edilen fiyat 22 kuruştur. 

3 - Evsaf ve ~eraitini görmek iıtiycnler Tutarı 8800 lira muvakkat teminatı 660 
her giln iı; ıaatlarında ve iıteklilerin de liradır. 
belli gün ve saatten en az bir saat evel te- ~ - İsteklilerin belli gUn ve ıaatlnde Sa. 
minat ve teklif mektuplarını komisyona Al. Ko. na mUracıuı.tları. (6923) 16916 
vermi§ olmaları. (6713) 16705 

Sadeyağı alınacak 
Adana Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Adana garnizonunun senelik ihti • 

yacr için 24.000 kilo sade yağ kapalı zarf
la eksiltmeye k.:ınmu5tur. 

Muhammen bedeli 34200 lira ve muvak
kat teminatı 2565 liradır. 

2 - Şartnamesi Ankara, İstanbul Lv. &
mirlikleri ile Adana As. Sa. Al. Ko. da 
her gün gôrillebllir. 

3 - Eksiltmesi 26/ 10/ 940 cumartesi ril
nü saat 10 da Adana Aı. Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. İsteklilerin kanuni vesaik ve 
tekli! mektupları ile tayin edilen saatten 
en ıeç bir nat evci komiıyona müracaat-
ları. (6715) 1672S 

Un alrnacak 
Van Sa. Al. Ko. Rs. den: • 

l - Garnizon birliklerinin ihtiyacı olan 
ikinci maddede mlkdarları ile muhammen 
bedelleri ve teminatı muvakkateleri i'Öste
rllcn unlar 12. 10. 940 tan ltlbaren kııpalı 
zarf usulU lle mUnakı:ıııaya konmuııtur. 

Beyaz peynir alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Birlikler ihtiyacı için 44000 kilo 

beyaz peynir kapalı urf eksiltmesi ile sa
tın alm3caktı. Talip çıkmadığından bir 
ay müddetle pazarlıte. konmu~tur. 

2 - İ!k par.arlığı 23/ 10/ 940 ıün ve ıaat 
14 de Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - 44000 kilo beyaz peynirin beher ki • 
losu için tahmin edilen fiyat 60 kuru1 olup 
tutarı 26400 lira muva.kkat teminatı 1980 
liradır. 

4 - İstekliler her ,Un ıartnameyi An • 
kara, İltanbul, Eski~ehir ve İzmit Sa. Al. 
Ko. da görebilirler. 

5 - İstekliler belli ıün ve saatinde Sa. 
Al. Ko. na celmcleri. (69.24) 16917 

Pirinç alınacak 
İı:mlr Bornova Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - İhtiyaç için 46341} kilo pirinç kapa
lı zartla eksiltmeye konmuıtur. 

Cinai Mikdan Muhammen 

Kuru fuulya 
Pirinç 
Yulaf 
Arpa 
Arpa 

kilo bedeli 

lSOOOO 
77000 

720000 
375000 
720000 

Lr. 
37500 
45410 
64800 
24375 
47800 

Teminatı 

Lira Kr. 
2812 so 
1905 7S 
4860 00 
1823 12 
3S85 00 

İhale &iin ve saatı 

23/ 10/ 940 
Z3/ 10/ 940 
23/ 10/ 940 
231101940 
23/ 10/ 940 

14 
14 
16 
16 
16 

3 nevi yiyecek alınacak 
Edirne Sa. Al. Ko. Rs. den: 
Ata.gıda clnıı ve mlkdarları yazılanlar pazarlıkla alınacaktır. Eksiltmeler! E

dlrnede eski müglrlyet dairesinde Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Evıat ve ıartname
lerl her gUn Ko. da görUleblllr. İsteklilerin sl!zU geçen gUn ve ıaatıerde Ko. na gel
meleri. (6936) 

Clnal Mlkdarı Tahmin fiyat Teminat GUn ıaat 

K. Fasulye 
Koyun eti 
Makarna 

216 ton 
3!)625 ktıo 

72 ton 

Sade 
İzmit Sıı. Al. Ko. · dau: 

tutarı 

lHOOO 
17812,50 
18720 

"' yagı 

Lira 
8100 
2672 
2808 

ah nacak 

211.10.940 
2~. 10. 940 
25. 10.940 

16929 

ı - Birlikler ihtiyacı için 8.§atıda cim ve mlkdarı fiyatı \utan ilk teminatı ya. 
zıh aadeyat kapalı zart ekailtmesl ile ı:ı tın alınacaktı. 

Talip çıkmadığından bir ay mUdcetl! pazarlığa konmuıtur. 
2 - İlk pazarlığı 23. 10. 940 güuU saat 15 te Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
8 - İatekliler her glln ıartnameslnl Ankara, İıtanbul, Esklıehlr ve İzmit Sa. 

Al. Ko. da görebilirler. 
• - İateklller bclll gUn ve ııaatindc Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (6937) 

Cinai Mlkdarı Fiyatı Tutarı Teminatı 

Sade yat 
Sadeyağ 

Sadeyağ 

Sadeyat 

Kilo Kr. 
31200 130 
18000 130 
6400 130 

19200 130 

moo 

Al. Ko. da mevcuttur. Her vakit görülebl· 
lir. 

15 - İıteklllerin ta>1n olunan gUn ve sa
atte komisyonda bulunmaları. 

Lira Lira 
•0560 8040 
23400 
8320 

24960 

17515 
624 

1872 

7291 
16930 

ile imalatı sınaiye ve bir adet küçüle 
tip ekip binııaı inpatı. 

İdaresinden 
Mu 
Tckirda~ Vakıflar 

hammen bedeli 
Lira K 

Çırpı ve çalı 
Kental 

Te 
19SO 00 

minatı muvakkatc 
Lira K. 

15000 
Mevkii 

Muhtelif ıemtlerdo 
146 2S 

1 
o 

- Saray'da mülhak Ayaspaşa vakıf 
rmanlarında 930-940 seneleri avans mak

armdan kesilen odun ve kömilrdcn ha • 
olan çırpı ve dalların aı;ık arttırma su
iyle satı~a çıkarılmıştır. 

tal 
sıl 
ret 

2 
ıe 

- Arttırma, eksiltme 24/10/940 per • 
mbe günU san.t 14 de Tekirdat va.kıflu 
resinde yapılacaktır. ida 

ta 
3 - Daha fazla malltmat istiyenler pos• 
Ucreti müşteriye ait olmak fi.zere şart,. 

ame parasız gönderilecektir. (6734). n 
16711 -

Şosa in~aatr 

Bolu Nafia Müdürlüğünden: 

o 
ı - Yeniçağa-Zonguldak yolunu11 

+ 000 - 35 + 955 inci kilometrc
i arasında 23250 metre uzunluğun• 
şose inşa edilecektir. 

ler 
da 

lir 
2 - Kapalı zarf usuliyle (59809)' 
a (34) kuruş keşif bedeli üzerinden 
siltmeye çıkarılan bu inşaat sı. ıo. 
O tarihinin perşembe günü saat 15 

ek 
94 
de 
si 
ek 

ve 
§İ 
na 
lir 

vilayet daimi encilmeninde ihale
yapılmak üzere 20 gUn mUddetle 

eiltmeye çıkarılmıştır. 
3 - Eksiltme şartnamesi, muka
le ve hususi şartname metraj ve kc

f hulasası ve etinerer ve fenni §art• 
me Bolu Nafıa müdUrlilğünden 2 
a 99 kuruş bedel ile alınacaktır. 
4 - İstekliler Ticaret odası ve eh
yet vesikalarını teklif mektuplarına li 

ko yacaklardır. 
Muvakkat teminat (4240) lira (50) 
ruştur. ku 

(9886/ 6788) t67sg f 

Memur alınacak 
Malatya Beledlyeıinden ı 

Temmuz 
60 

(6362) 

İhalesi il 11.940 pazartul gUnU aa.at 10 
da yapılacaktır. Unun tahmin tutarı 15989 
llra olup ilk teminatı 1199 liradır. İltekll· 
lerln t~kllf ve teminat mektuplarını ihale 
aaatınden bir ıaat evellne kadar makbuz 
karııılığında İzmir Bornova Aı. Sa. Al. Ko
na vermeleri. (692~) 16918 

(6930) 16923 

Yeniden tanzim ve tasdik kılınan 
keşif bedeli: (109,426) lira (71) kuruı . Belediyem!~ kadrosunda münhal bulunan 

afıdaki memuriyetlere talip olanların 
rakı müsbitelerlylc birinci t~rin 940 
hayetine kadar belediyemize müracaat 
lemelcri il!n olunur. 

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

l - 1150 ton odun satın alınacaktır. Be
her kilosuna 1 kunıııtan tahmin edJlen be
dall 11500 liradır. 

2 - Eksiltme 25. 10. 940 tarihinde saat 
11 de Gelibolu Ae. Sıı. Al. Ko. da olacak· 
tır. Şartnamesi bu mahalden parasız alı
nabilir. 

8 - Eksiltme kapalı zarf usullyledlr. 
4 - Muvakkat teminatı 862 lira 60 ku

nı,tur. 

5 - Tekllt mektupları 24. 10. 940 ve sa
&t ıı de Sa. Al. Ko. baııkanhğına verllmlıı 
olaC'nktır. 

Bu saatten sonra mektuplar kabul edil-
mez. 

G - Taliplerin ihaleden bir saat eve! te
minat mektupları ve paralan olan 862 Ura 
50 !turu, ve vesaik Ue mUracaatıarı. 

I. Tş. 
100 

Şubat 

75 
Haziran 

76 

Teslim rJ.lnlerl 
. II. Tı. I. KM. 

150 l:SO 
Mart 

75 
Nlımn 

75 
Ağustos 

715 

II. KAn. 
150 
Mayıs 

75 
EylUI 

715 
Temmuz 

75 
(6363) 16367 

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

ı - 2240 ton me:ıe odunu alınacaktır. 
Kilosuna l kuruıı tahmin edilen bedeU 
22400 llradır. 

2 - Eksiltme 25. 10. 940 tarihinde ıaat 
11 de Gelibolu As. Sa. Al. I<:o. da olacak
tır. Şartnamesi bu mahnlda parasız alına
bilir. 

S - Ekslltme kapalı zart uıullyledır. 
4 - Muvakkat teminatı 1780 ıtradır. 
~ - Teklif mektuplan 24. 10. 940 ve sa

at 18 e kadar Sa. Al. Ko. baokanlığına ve
rllmlı olacaktır. 

Bu saatten sonra mektuplar kabul edil-
mez. 

•aıtplcrln ihaleden blr saat eve teminat 
mektuplan ve teminat paraları olan 1780 
lira ile birlikte mUracaatıarı. 

I. T11. 
60 
60 
80 

190 
Şubat 

50 
60 
60 

170 
Haziran 

50 
60 
60 

170 

Teslim gUnlerl 
Il. T§. I. KAn. 

50 60 
60 60 

120 120 

230 
Mart 

50 
60 
60 

170 
Temmuz 

60 
60 
60 

170 
(6364) 

230 
Nisan 

50 
60 
60 

liO 
Ağustos 

60 
60 
60 

170 

Arpa alınacak 
Elazığ Sa, Al. Ko. dan : 

II. Kln. 
50 
60 

120 

170 
EylUI 

60 
60 
60 

170 
16368 

1 - Birliklerin senelik ihtiyacı için 342 
ton arpa kapalı zarf usulü ile satın alına
caktır. 

Taliplerin muayyen gUn ve saatlerden 
bir s3nt evel teklif mektuplarını Vaıı Sa. 
Al. Ko. na vermeleri. 

2 - 430000 kilo birinci nevi !abrlka u
nu muhammen bedell 70950 lira muvakkl\t 
teminatı 4797 lira 150 kuruotur. MUnakasa 
1.11.940 cuma gUnU ııııat 10 da yapılacaktır. 
430000 kilo birinci nevi fabrika unu mu
hammen bedeli 70950 lira muvakkat te
minat 4797 lira 150 kuruotur. Münakasa 
1.11.1110 cuma gUnU saat 10 da yapılacaktır. 
350000 kilo birinci nevi fabrika unu mu
hammen bedeli 66000 lira muvakkat temi
natı 4!)71} lira mllnakasa.s. l 11.94:> cuma 
gUnU saat 11 de yapılacaktır. 

®0000 kilo birinci nevt fabrlka unu 
muhammen bedell 90000 lira muvakkat te
minatı 6750 lira mOnakua l.11.940 cuma 
ıaat 16 da yapılacaktır. 

8 - Taliplerin merJ<Qr gUn ve saatler -
de Ko. na müracaatları. (6Sll) 16798 

Kunı f asulya alınacak 
Edirne Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - 100 ton K. taııulye toptan ve pazar
lıkla alınacaktır. Ekslltmeıl 23. 10. 940 
çarıamba ıaat l' te Edlrneeııkn mU,lrlyet 
dairesinde Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 21SOOO ve teminatı 
1750 liradır. Evsat ve ıartnameal her gUn 
Ko. da görUleblllr. 

İeteklllerln ıı!SzU geçen gUn ve aaatte 
Ko. na gelmeleri. (679~) 16807 

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

l - Aııkerı ihtiyaç için 21.10.940 1&at 
15 te pazarlıklr 40 ıon ıadeyafl ıatm alı
nacaktır. 

2 - Muhammen .bedeli 60000 llra olup 
ilk ve katı teminatı 8~0 liradır. Bu Yat 
ylrmtııer ton olmak Uzere ayn ayn iki ta
libe de ihale olunabilir. Şartnamesi her 
glln Ko. da görUleblllr. İeteklllerln belll 
gUn ve saatte katı temlnatıarlyle birlikte 
Fındıklıda Ko. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(6800) 15812 

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

ra 120 ton bulgur kati teminatı 3420 lira 
400 ton un kati teminatı 9300 lira olup 
19/10/940 cumartesi gUnU. 

2 - 1000 ton buğday teminatı 11750 li
ra 70 ton nohut kati \eminatı 1470 lira 150 
ton kuru fuulya kati teminatı S625 lira 25 
ton makarna kati teminatı 850 lira SO ton 
sade yağı kati teminatı 10000 lira olup 
21/10/ 940 pazartesi ıünü Çanakkale Sa. 
Al. Ko. da pazarlıkları yapılacaktır. Talip. 
lerin belli giin ve saatte Ko. na mUracaat-
ları. (6801) 16813 

Muhtelif erzak alınacak 
Lüleburgaz Sa. Al. Ko. Rı. den : 
l - Komisyonda mevcut eveaf miktar 

ve ıartnamesine göre aıatıda yazılı erzak 
ayn ayn pazarlıkla eatın alınacaktır. 

Pazarlıtı 24/10/940 cuma gilnll 11at 15 
de Lülcburı:az Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. 

Patates, eabun, sadeyat, kırmızı merci
mek, nohut, kuru fasulye, barbunya fa • 
ıulyc, kırmızı biber çorbalık pirinç pillv· 
hk pirinç, bulgur, tUz. (6826) 168'27 

Yol yaptırılacak 

Arpa alınacak 
Erzurum Lv. A. Sa. Al. Ko. RL den ı 

1 - 250 ton çuvallı arpa pazarlıkla M· 

tın almacaktır. 

2 - Puarlıiı 21/10/940 puartKi ıünü 
saat 1S.SO da Erzurum SL AL Ko. da ya
pılacaktır, 

3 - Toplu tutarı 22500 lira, katt temi
natı 3375 liradır. 

4 - Arpanın •TU.f ..,. ıartlan komı. • 
yonda mevcuttur. Her ıamlzonda &örtlle
bilir. 

5 - fıteklilerln mua17eıı giinde SL Al. 
Ko. na mUracutları. (~26) 169111 

Yem to~bası ve saire alınacak 
Erzurum LY. A. Sa. Al. Ko. Re.den: 

l - Kolordu lçhı 20000 yem torbaııı, 
20000 alatranga k.,atı, 20000 kıl tımar 
fırçuı, 20000 ka.yıı JUlar b.,lıtı komlı-
1onda mevcut nUmuneırt l'lbl pazarlıkla 
satın &lınacaktır. 

ı - Tem torbalarının tutarı 26000 lira 
n Ulı teminatı 1950 liradır. Ka111 yular 
b111lıflnın toplu tutan SOOOO lira ilk temi
natı 4ı!OO liradır. Alafranga kqatının 

toplu tutan 14000 Ura ilk teminatı 1050 
liradır. Kıl tımar fırçuının toplu tutan 
20000 Ura ilk teminatı 1500 liradır. 

a - İlk pazarlıtı 2U0.940 cunı'l rünü 
ıaat ıs da yapılacaktır. 

' - İıteklilertn muayyen a1ln n eutte 
ve ıartnameyt &'Örmek 1çln de her gün 
.Erzurum Sa. Al. Ko. mUracaatıan. 

(5927) 16920 

Sabun alınacak 

İzmir L'r. A. Sa. Al. Ko. RL den : 
1 - Birlikler !çln pazarlıkla 50000 kilo 

aabun 1&tm almacaktır. 
2 - Pazarlık 21/10/040 pazartesi giinU 

11at 10 da kıı1ada İzmir LT. A. Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 17500 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 1S1S 

liradır. 

5 - Şartnamesi komisyonda siSrfilebU!r. 
6 - !eteklilerin kanuni veıllra "fe temi

natı muvakkateleri ile belll saatten ovel 
Ko. na mUrıcaatlan. (6928) 16921 

Ekmek alınacak 

İzmir LY. A. Sı. AI. Ko. Rı. den ı 
1 - İzmir tayyare Z4S700 kilo ekmek 

ihtiyacı kapah sarf ueulü lle eksiltmeye 
konmuıtur. 

2 - Eksiltme 5/11/940 aah &iinil aaat 16 
"da kttlada İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. 

ı - Tahmin edilen tutan 30712 lira 50 
kuruıtur. 

4 - Teminatı muvakkate akçesi 2304 li
radır. 

5 - Şartnamesi komiıyonda görülebilir. 
e - İlteklllerin kanuni vesikaları te • 

minat teklif mektuplarını ihale aaatinden 
en az bir 11at •vol komiı1onı vermeleri, 

(6929) 16~ 

Sığır eti alınacak 
2 - Muhammen bedeli 26505 lira ve ilk Balıkesir Sa. Al. Ko. Rı. den : Er.zunım Lv. A. SL Al. Ko. ~. den: 

teminatı 1987 lira 87,S kuruştur. 1 - Yol inıaatı paurhk ıuretiyle 24/10/ 
3 - Eksiltmesi ZZ/ 10/940 salı rünü sa- 940 peraembe günü saat 15 de ihaleye kon· 

at ıs de Sa. Al. Ko. dairesinde yapılacak· mu5tur. 
tır. Muhammen Jı::cıılf bedeli 17674 lira 20 

4 - Arpaya ait ıartname ve evsaf ko • kuruş olup kati teminatı 2652 liradır. 
misyonda mevcu~•-•1r. İstiyenlcr her za • Şartname ve keılf pl!nlarını rörmck İl· 

ı - 96000 kllo 11tır etinin 1'.10.940 gtı. 
nU kapalı ııartıa yapılan ihalesinde tlyat 
pil görUldUtunden puarlıta konmuıtur. 

2 - İlk puarlıtı 2~.10.9•0 cuma gUnü 
aaat 14 te Er.zurum Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. 

Sade yağr alınacak 
Erzurum Lv. A. Sa. Al. Ko. Rı. den: 

1 - 11 ton sadeya#l pazarlıkla a&tın a
lınacaktır. 

2 - Pazarlıtı 24.10.9•0 perıembe gUuU 
saat 16 da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. 

8 - Toplu tutarı l 7600 llra kaU temi· 
natı 2640 liradır. 

' - Evıat ve ıeraıu kolordunun bUtUn 
garnlı:onlarında mevcuttur. 

6 - İateklll,rin tayın olunan ,.un ve 
saatte komlıyond& bulunmaları, (6931) 

1592• 

Un alınacak 

Erzurum Lv. A. Sa. At Ko. Ra. den 
1 - 2:25 ton un pazarlıkla aatın alma -

caktır. 

2 - Pazarlıft :ZS/10/940 cuma g{inU ıaat 
15 de Erzurum Sa. Al. Ko. da 1apıla -
caktır. 

ı - Toplu tutarı 45000 lira, kati temi· 
natı 6750 Hradrr. 

4 - Unun enaf n ıartları Ko. da mev
cuttur. 

5 - fstelrlilerin muayyen giinde Sa. Al. 
Ko.da bulunmalan. (6932) 16925 

Araba kotumu alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. ~. den: 
ı - Birlik hayvanatı için 600 takım çl!t 

atlı nakliye arabası koıumu taahhüdünü 
ıta edemlyen müteahhit nam ve hesabına 
pa:r.arlıkla ıatın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 28.10.940 ça.roamba günU 
saat 16 te Kıılada İzmir Lv. A. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

a - Tahmin edilen tutarı 40000 liradır. 
' - Teminatı muvakkate akçeıl 8000 

Ura. 
6 - Şartnamesi ve nUmuneıı komisyon· 

da sörUleblllr. 
6 - İeteklller ticaret oduında kayıtlı 

olduklarına dRlr vesika göstermek mecbu
rt)"etlndedlrler. 

'T - Pazarııta ııtır4k edeceklerin ka • 
nunt vesikaları ve teminatı muTakkatelerl 
lle blrltkte ihale ıaatlnden •vel Ko. na 
müracaatları. (5988) 16926 

Kuru ot alınacak 
Balıkesir Sa. Al. Ko. Ra. den : 
1 - 1000 ton kuru ot paz"rlıkla aatm 

aımıcaktır. 

Otun beher klloeuna konulan fiyat 5 ku
ruı 50 santim olup kati teminatı 9000 U -
radır. Taliplerin muayyen giln n aaatte 
lromlıyona milracaatlırı. (6934) 1em 

Un alınacak 
Ernrum Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - ns ton un pa.ıerhlı:la aatııı alma 

caktır. 

2 - Puarhtı 28-10-94-0 pazartesi Erzu
rum Sa. Al. Ko. da aut 10 da :yapılacak
tır. 

S - Toplu tutan 45000 lira, btt temi -
natı 67SO lira.dır, 

tur. 

. 
-

2 - Eksiltme §artnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak (550) kuruş be 
del mukabilinde nafıa müdürlüğün 
den alınabilir. 

. 
-

3 - Eksiltme (25. 10. 940) tarihine 
rasthyan cuma gUnU saat (15) te Te 
klrdağ hilkümet konağında nafıa mU 
dilrlüğU eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

-4 - Eksiltmeye girebilmek için ta 
!iplerin en aşağı (50 bin) liralık bu 
gibi ~ose işleri yapmış olmaları v 
(6721) lira (34) kuruşluk muvakkat te 
minat vermesi ve ihale gününden en az 
(8) gün evel Tekirdağ valiliğine mü 
racaatla ibraz edecekleri yeni aen 
belgelerine göre komiayondan (ehli 
yet vesikası) almaları ve (940) yılın 
ait Ticaret odası vesikası göstenne 

e 

-
. 
e 

-
a 
-

leri şarttır. 
1 

r 
5 - İsteklilerin teklif mektupların 

(3) Oncü maddede yazılı saatten bi 
saat evellne kadar komisyon reisliğin 
makbuz mukabilinde vermeleri lhım 

e 
. 

dır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil . 
mez. (9468/6524) 16522 

Köprü inıaıı 

Tokat Nafıa Müdilrlüğünden ı 

Tokat - Niksar yolu üzerindek 
(11662) lira (93) kuruş bedeli keşif 
ll ve tahsiaatı muvazenei umumiye 
den tediye edilecek olan Hamldiy 
köprüsü inşaatının 2-10-940 tarihin 
den itibaren 20 giln mUddetle kapal 
urf uıuliyle eksiltmeye konulmuş 

i . 
-
e . 
ı 

. 
tur. 

t 
-

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

. 

. 
-

Eksiltmeye ittid.k edeceklerin mu 
vakkat teminatlariyle ehliyet vesika 
!arının ve teklif mektupları ile bir 
tikte ihaleden bir saat evel eksiltm 
komisyonuna tevdi edilecektir. 

e 

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

Cezaevi binası İtlfası 
Aln C. MUddclumumlllflndeı:ı ı 
1 - Ekıiltmeye konan iıı Afrr •Ub .. 

ti merkezinde yapılacak cezaevi blnaeı. Ko
ıif bedeli 42793 lira 42 kuruıtur. 

2 - Bu iıe alt tartnamı n evrak ıun -
tardır: 

A) Eksiltme p.rtnamesl, 
B) Mukavelename proJcıl. 
C) Ba1mdırlık itleri ıenel ı&rtnames i. 
D) Yapı Jıleri umumi, fenni prtnames ı. 
E) Tafsilltı keşliye hulbaeı koılf v e 

ıllıllei fiyat cetveli. 
F) Projeler. 
lstiyenler bu evrakı Ağrı C. Milddeiu . 

aş 

ev 
nl 
ey 
M ünhal vazifeler BU~ı;cdekl muhas

ıcsat: ücret 
210 
120 

M Uhcndiı veya mimar 
en memuru F 

El ektrik mühendisi 260 
70 El cktrik 11nyaç ayar memuru 

(İstenilen vesaik) 
Hüviyet cüzdanı, a!yasl haklanna sahip 

ve mani! memuriyet mahkQmiyetl olma -
iına dair vesika, iyi hu1 kağıdı, mektep 
plomasr n ehliyetname, askcrliğinl yap. 
' oldu#una ve yahut tecil edildiflne da· 
vesika ve ırha.t rnporu ile Uç adet ve .. 

dı 

dl 
mı 

!r 
ıl kalık fotoa-raf. (6833) 168~ 

KAZALAR 

Hayvan ıatqı 
Karacabey Harası MUdürlüğilndea ı 

r 
1 - Haranın ~ok kıymetli damızlıkla • 

mdan olup referme edilmelerinden aatı~ 
n kararlaştırılan muhtelif ırklarda ha,. .. 
nat pazarlıkla hara merkezinde satıla-o 

aktır. 

la 
va 
c 

lı 
2 - Satıı gUnU 21.10.9.0 tarlhlne rut

yan pazartesi saat on beııtedlr. 
S - Ar.ıu edenler aatıltk hayve.nlan her 

aman görebilirler. z 

4 - !eteklilerin aatıı gU.nU harada bu-
l unmaları ilin olunur. (9708/6693) 16691 

Nakliyat yaptınlaca.k 
Akyazı Aıkerı Kereste Fabrlkaaı MU· 

UrlUğUndcn: d 

T 
Mudurnunun Dedeler ve DerekllyU •• 

eklrler ve ÇayköyU ve Tokurcun depola
nda mevcut beı bin metre mlklp çam ve 
!Sknar kUtU~UnUn nakliyatı kapalı zarfla 
kalltmeye konulmu§tur. 

rı 

k 
e 

k 
y 

1 - Eksiltme 21S te~lnlevel 940 cuma 
günii aaat on dörtte Ada.pazarında park 
aroısında askert kereste tabrJka.sınuı 
ollama dairesinde yapılacaktır. 
2 - Beher metre mlktıbının muham

men nakliye tlcrctı 566 kuru:ıtur. 
8 - Muvakkat teminatı iki bin YÜZ yW. 

mi Uç liradır. Şartnamesini görmek iııtl
enlerJn tabrlka mUdUr!Uğtl.ne ve yollama y 

(9755/ 6771) 16748 

iCRA VE iFLAS 

Ankara 4. üncii İcra Memurlutundan: • Ankara ıulh hukuk Mlcimliğinin 1523 
n 
1 

d 
y 
m 
ti 

um.arı 18/11/l~O tarihli ilamiyle masraf
a beraber 28 lira Z2 kuruı Nadir Kaya

ya vermiye borçlu lsmctpaşa mahallesin
e Cıkmaz eokalc 1 numaralı evde Fatma
• icra emri gönderilmiş ve borçlu ika -
etırfilıında bulunmamış ve nereye gitti

le 

4 - Unun evsaf ve tartları Ko. da me...
c.uttur. 

mumtlifinde ~reblllrler. 

de teabit edilcmemiı olduğundan iibu 
ra emrinin illnen tebliğine k'arar veril. 

mittir. İllnın neori tarihinden itibaren on 
ıün zarfında dairemizin 94-0/7218 sayılı 
oıyaıına icra kanununun 76 ıncı madde

mucibincc beyanda bulunması lüzumu 
d 

5 - İıtek1ilerltı muayyen riin ve ıaatte 
Ko. da bulunmaları. (6935) 169.23 

VILAYEUER 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme 
ilanı 

Tekfrdağ Nafıa MlldiJrlüğUnden : 
1 - Eksiltmeye konulan iı: Şarköy. 

-S - Ekıiltme 31. 10. ~ perıembe gU 
nU ıaat 14 de Ain C. Müddeiumumtlifi o
dasında yapılacaktır. 

. 
i 

4 - Eksiltmeye clrebllmek l~ln iıtek 
lilerin 3210 lira 51 kuruıluk muvakkat te
minat vermeıi ve bundan baıka •tafıdak 
veeikaları hais olma11 P.rttır. 

-A) Bir defada 40 bin Uralık bu gibi iı 
lerl yaptıfına dair vesikalarını bir latıday 
baihyarak ihale tarihinden en u ıeki 
rün eve! villyete müracaat!& alacakları eh 

a 
z 
. 

ıi 

ıı 

... -
in olunur. 4211 

........ lllll!llllll!GlllEmlDa•IL 

Cebeci Hastanesi 
Dahiliye Miltchassıslarından 

Dr. ~akir (OBANLI 

man g8rebilirler. tiyenler Balıkesir Sa. Al. Ko. da her ıi1n 
5 - İsteklilerin belli giin ve ihale ea • röreblllrler Taliplerin muayyen saatte mU-

atin.dc.ıı bir &aat eve! temine.t mektupları- racaat etmeleri. (6829). 168!0 

a - Toplu tutarı 115840 lira tık teminatı 
1188 liradır. 

' - !:Un eyl&t ve ıartıan ı:rırurum Sa. 

Gölcük yolunun (O + 500 - 10 + 
300) kilometreleri arasında (9800) 
metrelik kısmın toae eualı tamiratı 

liyet veeikaeı. 
B) Yeni ıene ticaret odaıı veaika11, 

il 6 - Teklif mektuplan 7111ı:arıda 3 ne 
maddede :yazılı uatt.ı bir 1Ut evelln• -., 

Yeniıehir'de Kızılay karşısında Pıı-
11.kay apartmanında 9 numarada 
muayenehanesini aı;mı&tır. Tl. S39S -.................... ~ 
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~iLLi MÜDAFAA VEKALETi M. M. V. DENiZ LEVAZIM A. LEVAZIM AMIRLlô.l 

Yufka alınacak Yazı makinesi alınacak Kuru fasulye alınacak 
lll. M. V. Deniz Levazım Satın Alma Ankara Levazım A. Sa. Al. Ko. danı 

.llf. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo -
ııundan: Komisyonundan: 1 ı - ı8000 kilo yufka eksiltme ile aatm 

alınıı.cak. 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı yüz 

on lira olan yirmi Uç tane portatif yazı 
llıak · . ınesin!n 21 b!rlnciteşrin 940 pazartesi 
günu t saat on birde Ankarada M. M. V. sa.-
ın alma komisyonunda pazarlıkla. ihale 

<!d i l~ ı.· d -Cet>ıuden isteklilerin Uç yüz yetmiş 
okuz buçuk liralık katı teminat ve vere-

1 - Tahmin edilen bedeli (68.880) lira 
olan (300.000) kilo kuru fıuıulyenin 2'6 bi
rincitegrin 940 tarihne raatlıyaıı cuma gü· 
nü saat 16 da kapalı zarfla eksiltmesi ya
pılacaktır. 

2 - İlk temlna.tı ( 4694) Ura olup ıart. 
namesi her glln komisyondan (545) ku
ruş bedel mukabilinde alınablllr. 

2 - Muhammen bedeli (4500) liradır. 
İlk teminatı 3!7 lira 50 kuruıtur. Eksilt• 
mesi Sl/10/940 tarihinde Ankara leva.zıttı 
amirliği ıatın alına komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - Taliplerin temlnatlariyle birlikte 
komisyona müracaatları. (6760) 16820 

lcekıeri ıwı.kinelertlen birer ntlmune ne bit-
ikten• 1 • .. <!zar ık gün ve saatinde mezldlr ko-.nr ısyonda bulunmaları. (6347) 16377 

Ihlamur çiçeği alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo -
11Undan: 

B - İııteklllerin 2490 sayılı kanunda 
yazdı vesikalarını muhtevi tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarım en geç bel
li gün ve saatten blr ııaat evellne kadar 
Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlı
ğına makbuz mukabilinde vermeleri. 

Y astrk alınacak 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. ı 
1 - 38 dane yata! ve 38 pamuk :ye.atık 

alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 21/10/940 ıaat 14 de An· 
kara Lv. A. Sa. Al. Ko. da rapılacaktır; 

3- Şartnamesi komisyonda görtllUr. Ta
liplerin % 15 teminatları ile birlikte Ko. 

'Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 
<:?50 l kuruş olan iki bin kilo ıhlamur çi -
ı:e~ı 21 blrinclteşrln 940 pazartesi günü 
ıaat 11,5 ta Ankara.da M. M. V. Satın al
nıa komisyonunda pazarlıkla ihale edile -
~eğinden isteklilerin yedi yüz em liralık 
atı terninatlnrlyle birlikte pazarlık gün 

"e ııaatınde mezkQr komisyonda bulunma
ları. (6349) 16379 

Kilim nlmacak 
'M. M. Vekaleti Satın Alma Ko: 
~Beherine tahmin edilen fiyatı (300) Uç 

~u:ı; kuruş olan 30.000 adet kilim pazarhk
g ınünakasaya konmu:ıtu•. İhalesi 22/10/ 
40 salı günU saat on · ~tedir. Kat ttemi

:a.tı (11.500) liradı r. Evsaf ve !f&rtnameııi 
50 kuruş mukabilinde M. M. V. satın al

:ıa komisyonundan alın:ıbilir. İsteklilerin 
~nunun emrettiği be)t"elerle ihale ııaatm-

ko. nı:ı. gelmeleri. (67i4) 16844 

Gemici fen eri alınacak 
:M:. M. Vek11.Ieti Satın Alma Ko. dan: 

l - Gemici feneri ahn'1caktır. Ellerin
de rnevcut olanlar nt\mııwlcrtyle birlikte 
23 teşrınievcl 940 tıırilıl n" lt~rlar M. M. V. 
•atın alma komlsyoııuıı ı mUre.caatıarı. 

(6811) 16879 

Tüf ekçi sandığı alınacak 
M. M. V. Satın Alma Komisyonundan: 
Tüfekçi sandığı alınacaktır. Bu sandık

ların iı;inde mevcut a.ıa.t edeve.tte. yapılacak 
deği§lkllk hakkında görUşmek üzere al~ -
kadarlann 23 teşrinlevel 940 tarihine kadar 
l.r. M. V.satınalma komisyonuna mUraca-
1.Uarı. (6S78) 16880 

Ecza sandığı alınacak 
M. M. VekMeti Satın Alma Komisyo

ııundan: 

Beher tanesine tahmin edilen fiyatı 850 
kuruş olan bin tane ııhiye ecza sandığı 
1/ikinciteşrin/940 per3embe günü saat 11 
de Ankara.da M. M. V. satın alma Ko. da 
ı>azıı.rlıkla satın alınacağından isteklilerin 
1275 liralık kati teminatları ile birlikte 
Pazarlık giln ve ıaatında meıldlr Ko. da 
bulunmaları. (6843) 16898 

1\1. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Otomobil lastiği alınacak 
M. M. Veklteti Hava Sa. Al. Ko, dan: 
1 - Muhtelif ebatta otomobil iç ve dış 

Ustiği pazarlıkla satın ahnac::aktır, Mu -
hammen bedeli 200.000 lira olup katt te -
rninat mikdarı 22.500 llradır. Pazarlığı 
23/10/940 ~şamba gllnli saat 11 de hava 
satın alına komisyonunda yapılacaktır. İ
dari ve fennt prtnamesi her gtin öğleden 
ıonra komisyonda görülebilir. İsteklilo • 
tin muayyen giln ve saatte kati teminat 
\re kanunt belgeleriyle birlikte komisyon-
da bulunmaları. (6684) 16715 

Bir depo yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Hava Sa. Al. Ko. dan 
ı - Müteahhit nam ve heaabına bir a

det depo yaptırılacaktır.. Keıif bedeli 
(6750) lira olup ilk teminat mikdan (S07) 
liradır. Açık eksiltmeıi 26/10/940 cumar -
teıi günü saat 10,30 da hava satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Keşif evrakı 
her gün öğleden ıonr.a 34 kuruş mukabi
linde alınabilir. İsteklilerin muayyen giln 
\re ıaatte ilk teminat ve kanuni belgeleriy
le birlikte komisyonda bulunmaları. (676S) 

ı6785 

Kışlık kumaş alınacak 
M. M. Vekaleti Hava Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Muayyen günde verilen fiyat pa • 

halı görtilen 10000 metre hava rengi kış
lık elbiselik kumaş yeniden pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Muhammen bedeli 38500 
lira olup kati teminat mikdarı S775 lira -
dır. Pazarlığı 22/ı0/940 salı günü saat ıo 
da hava eatm alma komiıyonunda yapıla
caktır. İdari şartname evsaf ve nümune -
ai her gün öğleden ıonra ı95 kuruş mu -
kabilinde komisyonda görülebilir. İstek -
lilerin muayyen gün ve saatte katı temi -
nat ve kanuni belgeleriyle birlikte komis-
Yonda bulunmaları. (6768) 16786 

Yüz havlusu alınacak 
M. M. VekAleti Hava Satın Alma Ko

ınısyonundan: 

(9430/6451) 16566 

Buranda bezi alınacak 
M. "'M. V. Deniz Levazım Satın Alma 

Komisyonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli (43.700) lira 

olan (20.000) metre buranda bezinin, Z2 
birinciteıırln 940 salı gUnU sııat 14 te pa
ııarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (3277) Ura (50) kuru§ 
olup §artnruncsi her gUn komisyondan 
(219) kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

8 - İsteklilerin 2400 sayılı kanunda 
yazılı veslkalariyle birlikte belll gün ve 
saatte Kasımpaşada bulunan komisyona 
mUracaatları. (9946/6920) 16914 

ASKERi FABRiKALAR 

700 Ton demir hurdası alınacak 
Askert Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Meri{eZ Satın Alma Komisyonundan : 
3284 sayılı kanun mucibince 700 ton de

mir hurdası mahreç istnsyonlarmda var:on 
dahilinde teslim ~artlyle beher tonunu şart
namesinde izah edildiği veçhiyle ı 7 lira 50 
kuruştan sattn alınacaktır. Şartnameler 

merkez &atın alma kdmisyonur.dan ı;aras! z 

olarak komisyondan verilk. Taliplerin 4/ 
11/940 pazarteıl gllnli akşamına ka.dar tek
lıt edecekleri demir hurdası kadar yüzde 
7,5 ğu nisbetinde teminatlariyle birlikte 
şartnameyi kabul ettiklerine dair kayıt ve 
sarahati havi fiyat tekliflerini ml'r~e'<'- satın 

alma komisyonuna vermeleri. (66S3) 16694 

50 Ton yonga satılacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Ankara marangoz fabrikasında teraküm 

eden 50 ton yonga merkez satın alma ko
misyonunda 4/11/940 pazartesi günil saat 
14 de pazarhkla arttırma suretiyle satıla
caktır. Şartname parasız olarak merkez sa
tın alma komisyonundan verilir. Muvakkat 
teminatı 37,50 liradır. Taliplerin aym gün 
ve saatte satın alma komisyonuna müra-
caatları. (6820) 16824 

inşaat ve tamirat 
Askeri Fabrikalar Tekaüt Sandığından: 
Kırıkkalede askert fabrikalar tekaüt 

sandığına ait fırın binasında bir kısım ila
ve ve tamirat yaptırılacaktır. Şartname ve 
keşiflerini görmek üzere taliplerin her gün 
öğleden sonra saat 14 - 17 arasında aan -
dık müdül'lüiiilne müracaat etmeleri, pazar. 
hk 23/teşrinievel/940 günü saat ıs de -
dir. (6846) 16838 

P. T. Telefon Umum Md. 

na müracaatları. (67 S8) 16843 

Muhtelif yağlar alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan: 
130 kilo motör yağı, 120 kllo valvalin, 

75 kilo gazyağı, 120 kilo şazınan yağı pa
zarlıkla satın alınacaldır. 

Pazarlığı 22. 10. 9(0 salı gtlnU sa.at 15 
tedtr. Taliplerin yUzde 15 temlnatlariyle 
birlikte muayyen vakitte Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (6885) 

16882 

Muht~lif yağlar alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan: 
30 kilo BB. yağı, 15 kilo valvalin, 15 

kilo gazyağı, ıs kilo UstUpU pR.zarlıkla sa -
tın alınacaktır. Pazarlığı 22. 10. 940 salı gU 
nü saat 15 tedlr. Taliplerin yüzde on beş 
temlnatlarlyle birlikte muayyen vakitte 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunmalaı-ı. 

(6886) 16883 

Teksir maıkinası alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Ko.: 
El ile kullanılan bir adet tek11ir makine

si pa:r:a.rlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 
23. 10. 940 çarşamba günü saat 11 dedir. 

Taliplerin yüzde ıs temina tlariyle bir
likte muayyen vakitte Ankara Lv. A. Sa. 
Al. Ko. da bulunmaları: 

(6889) 168a6 

Çatal, kaşık alınacak 
Ankara Levazım .Amirliği Satın Alma 

Ko.: 
280 adet çatalla 280 adet kaşık pazar

lıkla satın alınacaktır. Pazarlıiı 21. ıo. 
940 pazartesi günü saat 10 dadır. Taliple
rin muayyen vakitte yüzde ıs teminatla
riyle birlikte Ankara Lv. A.. Sa. Al. Ko. 
na müracaa tlan. (6890) 16887 

Boya i~leri 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Ko.: 
71 adet sandık boyanması pazarlıkla yap

tırılacaktır. Pazarlığı 26. 10. ~O cumartesi 
günil saat 14 dedir. Taliplerin muayyen 
vakitte yiisde 15 temlnatlarlyle birlikte 
Ankara Lv. A.. Sa. Al. Ko. na müracaatla 
r? (6891) 16888 

Kuru fasulya alınacak 
Ankara Le"Ve.zım Amirliği Satm. Alma 

Muhtelif kablolar alınacak K~e~er kiloıuna tahmin edilen flya.t 22 
P. T. T. Umum Müdüriüğünden : kuru" olan ve kapalı zarfta talibi r11lı;mı-
1 - İdare ihtiyacı için 215.000 metre tek ~ "' 

nakillt ve 5000 metre dört nakilli kablo yan 40 ton .kuru faıulye panrhkla ıatı:n 
kapalı Z'lrfla ekalltmeye çıkarılmıgtır. alınaee.ktır 

2 - Muhammen bedel 12a,ooo muvakkat Pazarlığı 21. ıo. 040 pazart~l gii.nU aa-
teınlnat 9375 lira olup ekautmesi 23-10-940 at 14 dedir. Kati teminatı 1S20 liradır. N\i
çar~amba gUnU saat 16 da Ankara.da Ev-
kaf apartmanında P.T.T. Umum müdUrlUk mune n 1'&rtnamesl komlıyonda ıöriUUr. 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin muayyen va.kitte Ankara Lv. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat mak • A.. Sa. Al. Ko. da bulunmaları 
buz veya banka mektubu ne kanunt vesaiki (689z) ı6889 
muhtevi kapalı zarflarını o gün aaat 115 e 
kadar mezkfir komisyona vereceklerdir. Muhtelı'f yag"'lar alm ___ 1• 

4 - Şartnameler, Ankara.da Evkaf apart- ~ 
manında P.T.T. Levazım, İstanbulda Yeni 
Valide Hanında P.T.T. Levazım ayniyat Ankara Levazım A.mlrllll Satm Alma 
ı:ıubesl mUdUrltlklertnden 6215 kUl'l.1§ mu - Ko. : 
kabilinde verilecektir. 752 kilo vakum yağı, 400 kilo valvalin 

(6240) 11527l yağı, 236 kllo gaz yağı pazarlıkla 11tm a-
Sahra kablosu alınacak lınaca.ktır. Pazarlığı 22. 10. 940 salı gllnli 

P. 'f. T, Umum Müdürlilğiirıden 1 saat 11 dedir. Taliplerin muayyen vakitte 
ı - İdare ihtiyacı için .f.0.000 metre sah- yüzde 15 temina.tlarlyle birlikte Ankara 

ra kablosu açık ekalltmeye çıkarılmı§tır. Lv. A. Sa. Al. Ko. na mllracaatla.rı 
2 - Muhammen bedel 4000 muvakkat te~ (690S) 1689Z 

ıninat 300 Ura olup eksiltmesi 21-10-1940 
pazartesi gUnU saat 16 da. Ankarada Evkaf Gaz yag"' J alınacaık 
apartmanında P.T.T. Umum mUdUrlUk sa-
tın alma komisyonunda yapılacaktır. Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

3 - İsteklllcr, muvaltkat teminat mak - Komisyonundan: 
buz veya banka mektubu ile kanun! vesi - Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 25 
katarının hamilen mezkQr gün ve saatte o kuru, olan 2000 'lcilo l'IZYaiı pazarlıkla sa
komisyona müracaat edeceklerdir. 

• - Şıı.rtnameler, Ankara.da Evkaf apart- tm alınacaktır. Pazarlığı 23/10/94-0 çar-
manında, P.T.T. Levazım, İstanbulda yeni pmba günil saat 15 dedir. Katı teminatı 
Valide hanında P.T.T. Levazım ayniyat 75 liradır. Tal!plerin muayyen vakıtta An· 
~besi mUdUrlUklerlnden bedelsiz olarak kara Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 
verilecektir. 

(6241) 115272 (6893) 16899 

Porselen izalaiör alınacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünd•a : Gaz yağı alınacak 
1 - İdare ihtiyacı ıcın 100 bin adet lkl Ankara Leva.zım Amirliği Satın Alma 

No.lu porselen lzalMör kapalı zartla ek - Komisyonundan: 
sııtmeye çıkarılmı§tır. Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 25 

2 - Muhammen bedel •oooo muvakkat 
teminat 3000 Ura olup eksiltmesi 22-10-940 kuru1 olan 2000 ldilo gazyağ1 pazarlıkla şl!I• 
salı günü saat 16 de Ankarada Evkaf apart- · tm. alınacaktır, Puarhğı: Z3/10/940 çar· 
manı P.T.T. umum mUdUrlUk satın alma ııamba gilnll saat ıs dedir. 

l - 2500 adet yüz havlusu pazarlıkla 
ıatın alınacaktır. Muhammen bedeli 1125 
lira olup katl teminat mlkdarı 168 lira 75 
kuruştur. Pazarlığı 26. 10. 940 cumartesi 
t'tlnU saat 11 de hava satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. İdart şartname, evsaf 
"e numunesi her gUn öğleden sonra ko
misyonda glirlllebillr. İsteklilerin muay -
~en giin ve saatte katt teminat ve kanun! 
belgeleriyle birlikte komisyonda bulunma-

kamisyonunda yapılacaktır. Kati tem1nat 75 liradır. Taliplerin mu-
S - İstekliler, muvakkat teminat mak - ayyen vakttta Ankara Lv. A. Sa. At. Ko. 

buz veya banka mektubu lle kanun! veııalki 
muhtevi kapalı zarflarım o gün saat 15 e d.a bulunmaları. (6894) 16900 
kadar mezkQr komisyona vereecklerdlr. 

4 - şartnameler, Ankara.da Evkaf apart- Elektrik malzemesi alınacak 
manında P.T.T. Levazım, İstanbulda Yeni 
Va.ilde Hanında P.T.T. Levazım ayniyat §U· Ankara Levazım Amirllği Satın Alma 
bedi mtldUr!Uklerinden 200 kunııı mukabi • Komisyonundan: 
Unde verllecektır. 41 kalem elektrik tesisatı malzemesi pa.. 

(5242) 15273 :zarhkla aatın alınacaktır. 
Pazarlığı 7/11/940 perııembe ııünü ıaat 

ları. (6975) 16931 

Yfrn fanila alınacak 
M. M. VekA!eti Hava Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 1000 adet yiin fanila pazarlıkla sa

tın alınacaktır. Muhammen bedeli 1750 li
ra olup katt teminat mikdarı 262 Ura 50 
kuruştur. Pazarlığı 25/10/94-0 cuma günll 
ııaat 11 de hava satın alma komisyonunda 
Yapılacaktır. İdari şartname, evsaf ve nil
rnunesi her g-ün öğleden sonra komisyon
da ıöriilebfür. İ•tclcliluil) mı.ı.ayyen gün 
~• ~u.tte kati teminat ve kanıın! belgele
riyle komisyonda bulunmaları. (6976) 

16932 

ANKARA GÜMRÜK Mel 

Muhtelif eşya satıtı 
Ankara GUmrUk MUdUrlüğünden: 

Müfredatı belediye mezat salonu ile 
Gümrük binasında asılı listede gö11terilm.iıı 
olan muhtelif cinı eon 5/11/940 tarihine 
müsadif çar~amba ııünü saat (10) da açrk 
arttırma ile .atılacaktır, 

Müzayedeye lıtirik ar.zusunda bulunan. 
larm muayyen saatte Akköpr\ide gümrük 
binasında milteşelddl ıatı:e ' komisyonuna 
müracaatları, (6849}. 16897 

14,30 da.dır. Taliplerin muancn vakıtta 
teminatl.ariyle birlikte Ankara Lv. A. Sa. 
Al. Ko. da bulunmaları. (6895) ı6901 

Elektrik malzemesi alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın .Alına 

Komisyonundan: 
Elektrik teıiaatı ltlerinde kullanılmak 

üzere 9 kalem elektrik malzemesi pazar
lıkla satm alınacaktır. 

Pazarlığı 7/11/94-0 perşembe ıünü uat 

14 dedir. TaUplerin yüzde 15 teminatlar!y
le birlikte muayyen valntta Lv. A. Sa. Al. 
Ko. da bulunmaları. (6896) 16902 

Muhtelif erzak ahnacak 
İıtanlbul Jandarma Satın Alma Komisyonwı.da.n : 
ıtrsakın Aıp.rt Azamt Muhammen 
cinai miktar miktar bedel 

' kilo ., kilo Lira K. 
Ekmek lSOOOO 240000 27000 00 

Sığır eti 

Gllrgen odunu 

Sa.deyaft 
Zeytin yağı 
Sabun 
Tuz 
Kuru llzüm 
Toz ııeker 
Kuru fasuly6 
Kuru nohut 
Mercimek 
Pirinç 
Bulgur 
İrmik 
Patates 
Kuru ııoian 
Domate5 ıalçası 

!1000 

15000() 

120() 

900 
2250 
14-00 
lSOO 
1900 
4500 

600 
3000 
3000 
7500 
750 

4500 
6000 
900 

60000 

240000 

4500 
1800 
3750 
4600 
2500 
4500 

12000 
1200 
6000 
6'100 

15000 
1500 
9000 

12000 
1800 

2'2800 00 

3648 00 

6525 00 
1170 00 
ı4'25 00 
276 00 
6ZS 00 

1665 00 
3000 00 
300 00 

1260 00 
2280 00 
2400 00 

315 00 
630 00 
720 00 
648 00 

---~-23239 00 

llk teminat 

Lira K. 
20ZS 00 

1710 00 

273 60 

489 38: 
87 7S: 

106 88: 
20 70: 
46 88: 
ıı4 88: 
22S 00: 
22 SO: 
94 50: 

171 00: 
180 00: 
23 63: 
47 25: 
S4 00: 
48 60: ---1742 95 

Eksiltmenin Tarih ıün ve 
nevi 

Kapalı zarf S. ikinciteşrin 
940 salı. 

Kapalı zarf 5. ikinciteşrin 

940 sah. 
Açık eksiltme S .lki ncite~rin 

940 salı 

Kapalı zarf 6. ikinciteşrin 
940. Çarşamba 

eaatl 

"15" 

"16'' 

"15" 

1 - İstanbul jandarma talim taburu için teahhütlere bağlanacak - yukarda cins ve miktar ve tahmin bedelleriyle tık tl!4 
minatlan yazılı - on sekiz kalem erzakın hizalarında muharrer gün ve saatlerde llı:apalı zarf veya açık t'kııiltıııe ile Td. m
Ayazpa~ada jandarma mıntaka komutanlığı binasındaki komisyonumuzda ihalesi yapılacaktır. Bunlardan 6. ikinci teşrin. 
940 da kapalı zarf eksiltmesi yapılacak olan on beş kalemin beher kalemine en az fiyat verecek ayrı ayrı isteklilere iha"' 
lesi caiz olduğu gibi hepsinin bir istekliye ihalesi de caiv3ir. 

2 - Şart k!ğıtlan her glln komisyonumuzda görülebileceği gibi ekmek şartnamesi :135: kuruş bedel mukabilinde ve d[.ı 
ğerlerl parasız alınabilir. 

3 - İst~klilerln kapalı zarf eksiltmelerinde talip olacaktan erzaka ait ve İstanbul levazım !mirliği veznealne yatıracak .. 
lan tık temınat makbuzu veya banka kefalet mektubunu ve şart kağıdında yazılı sair belgeleri de muhtevi teklif zarflarını 
eksiltme saatlarından birer saat eveline kadar komisyonumuzda bulundurmaları ve açık eksiltmeye gireceklerin kezalik ilk 
teminat makbuz veya banka kefalet mektubu ile açık eksiltme saatında komisyonda bulunmaları. (9869/6790) ı6894 

Saç dolap alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 
Komi syonunda.n: 

İki adet saç dolap pazarlıkta satın alı

nacaktır. Pazarlığı 22/10/940 saat 11 de
dir. Taliplerin yüzde 15 teminatlariyle 
birlikte muayyen vakıtta Ankara Lv. A. 
Sa. At. Ko. da bulunmaları. (6897) 16903 

Eleme ~akinası alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan: 

Bir adet arpa eleme makinesi pazarlıkla 
satın ahnacaktır. Pazarlığı 23/10/940 çar
şamba gÜnÜ saat 14 dedir. Taliplerin mu
ayyen v.akıtta yüzde ıs teminatlariyle bir
likte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulun-
maları. (6898) 16904 

25 sandrk alınacak 

Ankara Levazım Amlrllfi Satın Alma 
Komısyonundan: 

25 adet evrak sandıfı ıekll ve evsafına 
göre pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlı
ğı 23/10/940 çar~amba gilnll saat 11 dedir. 
Evsaf Ko. da görülür. Taliplerin muay
yen vakıtta Ankara Lv. A. Sa. At. Ko. da 
bulıınmalan. (6899) 16905 

Ankara Levazım .Amirli#\ Satın Alma 
Komisyonundan: 

600 bakır sahan pazarlıkla satın a.lına -
caktır. Pazarhtı 26/10/940 cumartesi gü
nü ıaat 11 dedir. Taliplerin muayyen va
kıtta :vUzde 15 temlnıı.tlariyle birlikte An
kara Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(6906) ı6906 

Bir kütüphane yaptmlacak 
Ankara Levazım Amtrıttt Satın Alma 

Komisyonundan: 

Bir adet klltilpbano pazarlııkla yaptırrla
caktır. Resim ve prtnamesl Ko. da görli
lilr. Pazarhix 24/10/940 perşembe günil 
sıı.at 11 dedir. Taliplerin yUıde 15 teııninat
Iariyle birlikte muayyen vakltta Ankara 
Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(6907) 16907 

Karyola alınacak 
Ankara Levuam AmlrllA'i Satın Alma 

Komiayonuııda.n: 

!O ad~ tek kişllik karyola pazarlıkla 
ıatuı alınacaktır. Pazarlıix 24/10/940 saat 
ıo dadır. Taliplerin yüzde 15 tcminatlariy. 
le birlikte muayyen vakıtta Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (6908) 

16908 

Sandalya almacak 
Ankara Levazım Amlrlifl. Satın Alma 

Komlsyonundan: 

Nüuıunesine göre ıoo adet aandalya pa
m.rlıkla ıatın alınacaktır. 

Pazarlığı 2S/ı0/940 cuma giinll saat 11 
dedir. Nümuneııl her rttn harp okul kil· 
tüphanesinden g<Srlllebillr. Taliplerin yü.ı
de 15 teminatlarlyle muayyen valutta An
kara Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(6909) 16909 

Masa ve saire alınacak 
Ankara Levazım Amfrllfl Satın Alma 

Komisyonundan: 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 200 lira 
olan evsaf ve resimlerine &'Öre 2 adet ma
ta, 2 dosya dolabı, S adet lıtur perde, 2 
koltuk, 2 eandalya, ı kanape pazarlıkla as
tın alınacaktır. 

Pazarlığı 6/11/940 çarıamba günü saat 
11 dedir. Katt teminatı 30 lira olup ens.f 
ve reıimler! komisyonda görülür. Talip
lerin muayyen vakıtta Ankara Lv. A. Sa. 
Al. Ko. da bulunmaları. (6910) ı6910 

F otin satılacak 
.Ankara Levazım Amlrllf1 Satın Alma 

Komisyonundan: 
Kaydı ıilinmiı er fotinl ile 300 adet o

kur fotlni satıhktır. Talipler fotiııleri her 
ıtin harp okulunda görebilirler. 

Saraç ipliği alrnacak 
Ankara Leva:c:ım Amirliği Satın Alma 

Komtsvonund?.n: 
50 kilo saraç ipliği pazarlıkla satın a

lınacaktır Pazarhğı 13/ 11/940 günü saat 
11 dedir. Nümunesi Ko. da görülür. 

Taliplerin muayyen vakıtta yüzde 15 te
minatlariyle birlikte Ankara Lv. A. Sa. 
Al. Ko. da bulunmaalrı (6912) 16912 

Ampul vesaire alınacak 

Anltara Levazım Amirliği Satın Alma 
Komi~yonundnn: 

200 dıvar düyil, 200 S :10 vatlık ampul, 
300 metre 1,5 kablu pazarlıkla s:ıtrn alı -
nacaktır. Pazarlığı 22/ 10/ 940 sıı.lı günü sa
at 15 dedir. Taliplerin yüzde ıs teminat
lariyle birlikte muayyen vakıtta Ankara 
Lv. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (6913) 

16913 

ANKARA BELEDiYESi 

Yol i·nşaatı 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Mezarlık etrafında mevcut bu

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

2 - Muhammen bedeli (3690) lira 
beş kuruştur. 

3 - Teminat (276) lira 75 kuruş
tur. 

4 - Şartname ve keşif cetvelini 
görmek istiyenlerin her gün encü
men kalemine ve isteklilerin de 5. 11. 
940 salı günü saat 10,30 da belediye 
encümenine müracaatları. 

{5816) 16803 

Defne alınacak 

Ankara Belediyesinden : 
1 - 2400 metre defne pazarlıkla alına -

caktır. 

2 - Muhammen bedeli 960 liradır. 
3 - Teminat 144 liradır, 
4 - Şartnamesint görmek istiyenlerin 

her giln encilmen kal~miııe ve istt'klilerin 
de 2.2/10/940 sah gilnü saat 10,30 da bele
diye encümenine müracaatları. (6837) 

16836 

Parke kaldırrm yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Jandarma mektebi yanmda 3 - 3 

ve 42 numaralı ıokaklarm parke kaldırım
ları pazarlıkla yaptırılacaktır. 

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

S - Teminat (548) liradır. 
4ı - Şartname ve kc§if cetvelini görmek 

istiyenlerin her giin encümen kalemine ve 
isteklilerin de 22/ 10/940 sah günü saat 
10,30 da belediye encümenine müracaatla-
rı, (6838) ı6SSO 

Kanal inşaatı 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Dikmen deresi kanal, set ve tathi-

rat hleri pazarlıkla yaptınlacaktır. 
2 - Muhammen bedeli (8835) liradır. 
3 - Teminat 132S lira 25 kuruştur. 
4 - Şartname ve keş[f cetvelini görmek 

istiyenlerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 22/ı0/940 salı günü saat 
ı0,30 da belediye encümenine müracaat ey-
lemeleri. (6839) 16851 

Parke kaldırım yaptmlacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Yenişehirde Fevzi Çakmak sokaiı 

parke kaldırım inşaatı paazrhkla yaptırı
lacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (674) liradır. 
3 - Teminat lOı lira 10 kuruştur. 
4 - Şartname ve keşif cetvelini gör

mek lstiyenlerin her gün encümen kale -
mine ve isteklilerin de 22/10/940 sair günü 
saat on buçukta belediye encümenine mü
racaatları. (6840) 16852 

DEVLET ORMAN lŞLETMESI 

Satılık Köknar tomruğu Paurhğx 12/11/94-0 cumartesi ı-ünü aaat 
14 dedir. Devlet Orman İşletmesi Düzce Revir 

A. Sa. Al. Ko; Amirli~inden t Taliplerin Ankara Lv. 
ııa mllraca.atlarıı (6911) 16911 • Mudumu kazuının Sarot mmtakasm • 

da Çayköy deposunda istHte mevcut 4S5 
metre ve 977 desimetre küpU muadili 539 
adet kökna.r tomruğu 2S/10/ 940 cuma gii
nü saat ıs de Düzce'de devlet orman iı .ı 

letmef!i revir &mirliği binasında müt~ek
kil komisyonda açı'k arttırma ile satıla .. 
caktır. 

Tomrulcların b!r metre küpilnCln mu .. 
hammen kıyme1ıl 1100 kuruştur. Satışa alt 
şartnameler İstanbul ve Bolu orman 
çevirge müdürlükleri Ankara'da ormaıı 

umum müdürlilğü ile Düzce'de revir imir
liğimi:r.de ve tomruklar yerinde gör\ilob.i• 
lir. 

Taliplerin % 7,5 teminat vo evrakı 
llztJlleleriyle beraber ihaleden e~l Düz
ce'de mczldlr komisyona mllracaatlan. 

(9820/ 6780) 16748 ~ 

Satılık köknar tomruğu 
Devlet Orman İ§letmesl Düzce Revir 

Amirliğinden: 

Mudurnu kazasının Elmacık mıntaka.
aında Tekirler köyündeki depoda iatlfte 
mevcut 678 metre vo 893 deııimetre küp 
muıı.dill 1458 ıı.det köknar tomruğu 25. 10. 
940 cuma günü saat 14 te Düzcede devletı 
orman Jıletmesi revir A.mirllfindo müte
şekkil komiııyonda açık arttırma ile satı • 
lacaktır. 

Tomrukların bir metre ktlpUnUn mu. 
hammen kıymeti 871 kuru~tur. 

Satııa alt oartnıımeler !sta.nbul ve Bo
lu orman çevirge mUdUrltlklerlyle Anka.
rada orman umum müdürlüğü ile Düzcede 
revir A.ınlrllğimizde ve tomruklar yerinde 
görUlebillr. 

Taliplerin % 7,5 teminnt ve evrakı lllzt .. 
meleriyle bcr0,ber ihaleden evel Dtlzced• 
mezkür komisyona mUrncaatıarı. 

(6781) 16749 

FAKÜLTELER 

Bir daktilo alınacak 

Dil ve Ta.rlh-Co~afya Fakilltesi Dl
rektörlilğUnden: 

1 - Fakültemizin münhal bulunan ile.
retli bir daktiloluk için 25.X.1940 cum• 
giinil sa.at 14 de yapılacak müsabaka imti
hanr ile bir daktilo alınacaktır. 

2 - İsteklilerin birer istidaya ilişik at
mak üzere iki fotoğrafı, mektep şııhadet
namesi, iyi hal vesikası ile 23.X.ı940 çar. 
şamba günü saat 11 e kadar müracaat et. 
meleri llzımdır, 

3 - İmtihanı kazananlardan ecnebt li
san bilen tercih olunacak ve kendisine 100 
liraya kadar liyakati derecesine göre üc
ret verilecektir. 

4 - İmtihanı kazananlar hiç bir yüksek 
mektepte talebe olmadıklarmı isbat et
mek ve bunda.n sonra da devam etmiye • 
ceklerine dnir birer taahhUtname imzala
mak mecburiyetindedirler. (684Z) 16895 

LiSELER 

6 Talebe alınacak 
Askeri Liseler Müfettişliğinden ı 

1 - Askeri liselere askeri öğretmen ye
tiştirilmek U:zere harp okulu kadrosuna 6 
talebe alınacaktır. 

2 - Bu talebeler: Harp okulu talebesi 
olarak Ankarada Dil - Tarih - Coğrafya fa
ktlltesinde yabancı dil tahsili görecek ve 
askeri öğretmen yetiştirilecektir. 

S - Kabul şartları: 
a - Harp okuluna giriş şartlarını ha!s 

olmak. 

b - Lise olgunluk imtihanım vermiş 
olmak. 

c - Yabancı dil bilgisi iyi derecede ol
mak. 

4 - İsteklilerden seçilmek suretiyle alı
nacak talebeler: ingiliıce, fransızca, al • 
manca subelerine taksim ve fakültenin 
940 - 941 tedrisatına iştirak ettirilecekler
dir. 

S - İsteklilerin evrak ve vesaikiyle harp 
okulu komutanlığına ve fazla malumat al
mak lstiyenlerin asker! liseler müfettişli .. 
iline müracaatları. (66701 1669$ 
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MEMUR ALINACAK 
TÜRKİYE DEMiR VE ÇELiK F ABRIKALARI MÜES

SESESi MÜDÜRLOCONDEN : 

Müessesemiz memur münhalatında 3659 numaralı barem kanu

nu ahkamı dahilinde istihdam edilmek üzere müsabaka ile memur 

alınacaktır. İsteklilerin; 

1 - Asgari li!!e mezunu olmaları, 

2 - Askerliklerini ifa etmi' bulunmaları, 

~ - Hliıınühal ııahibi olmaları, 

4 - Ve yaşlarının 35 den fazla olmaması. 

~rttır. (İngilizce bilenler ile evelce ıınai müe!!sesat veya banka

larda çatı,mı' bulunanlar tercih edilecektir.) 
Verilecek ücret, barem kanunu ahkamı dahilinde bir 

sınai iıletme zammı ile 85 ila 140 liradır. 
İmtihan, 14 İkinci teşrin 940 perşembe günü saat 15 de Anka

ra'da Sümerbank umumi müdürlüğü ile İııtanbul'da Sümerbank 

İstanbul ıubesi müdürlüğü ve 1zmir'de Sümerbank Yerli Mallar 

pazarı ve Karabük'te Demir ve Çelik fabrikaları müe!!seseıııi mü

dilrlüğünde yapılacağından isteklilerin en son 12 tkincite~rin 940 
glini.lne kadar aşağıda yazılı vesaikle zikri geçen idarelere· müra

caat etmeleri ilan olunur. . 
1 - Tahsil vesikası asıl veya sureti, 

2 - Nüfus hüviyet cüzdanı sureti, 

3 - Askerlik vesikası sureti, 

4 - Sıhat raporu, 
5 - Polis hüsnühal kağıdı, 

f5 - 3 boy 7 vesika fotoğrafı, 
7 - Hizmet vesikası asıl veya taıadikli sureti. 

8 - Halen 3656 ve 3659 numaralı kanuna tabi idare veya mü

eıseaatta çalıımakta olanlar almakta oldukları ücretleri gösterir bi· 

rcr vesika ile kendilerine ait barem intibak cetvellerinin birer mu-

saddak sureti. 4225 

Kablo ve tel alrnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komlııyonun dan: 
Muhammen bedelleri ve isimleri qağı da yazılı iki grup kablo ve teller 29,11.940 

cuma günü saat 15 ten itibaren ayrı ayrı ve kapalı zart usullyle Ankarada idare 
binasında eatın alınacaktır. 

Bıı lııe girmek lstıyenlerln her grup hl zaaında yazılı muvakkat temlnatıarlyle 
kanunun tayin ettiği ve!lkaları ve teklifi erini aynı ıUn saat He kadar komisyon 
reiııllğlne vermeleri l!zımdır. 

Şartnameler para~u: olarak Ankarada 
lüm ve sevk şefilğlnden dağıUlacaktır. 

:Malzemenin ismi 

malzeme dairesinden, Haydarpaşada teıel· 
(6679) 

lluhammen Be. :Muvakkat Te. 

ı - Yeraltı ve suplon telefon kabloları 
2 - Bobin telleri 

Lr. Kr. 
a•2ıııı 

6206 

Lr. Kr. 
2571 88 
390 •US 

16701 

Kok kömürü satışı 
Etibank umum müdürlüğünden : 

Buğday Siloau yanmdaki Kok depomuzdan, mü4terinin ve
saitine teslim, tonu 24 liradan istenilen miktarda kok kömürü 

'•atıldığmı bildiririz. 
Müracaat ym: Bankalar caddeai, Eti Bank Ticaret Serviai, 

Telefon No: 2012. 3956 

.aııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı:, - -- -
~ SAYIN MÜŞTERİLERİMİZE ~ - -- -: Satıı mağazalarımız 20 ilkteşrin sayım günü ~palı ~ulunacağın: E 
E dan pazar gUnkil ılit ve ıair ihtiyaçlarınızın 19 ılkteırın cumartesı : -- günü -------- kadar 23 Saat e --- --- -- -- açık bulunacak olan mağazalarımızdan teminini rica ederiz. 2408 = -- -- -ORMAN ÇIFTLIGi 1111111

'" ':11111111111111111111111111111111111111 

Elektrik santrah şefi aranıyor 
Birinci smıf bir Anadolu ,ehri için Diezel elektrik &antrallarınılı ~eflik ve-

. ya muavinlik yapmıı tecrübeli, işletme ve tamirat hususunu& ehil bir ıantral 
eefine ihtiyaç vardır. Taliplerin ehliyetlerini milsbit evrak suretleri, tercil -
meihal, referanslar ve kabul şartlarını bildirir bir mektupla İstanbul, Galata 
P.K. 1449 adresine derhal muracaatları. 6274 

~~====================================~ 
. . . . . . 1... ... .. :·:.. . . , ... ' . il 
50 Damacana, tuzruhu ahnacak 

Ankara Elektrik Türk Anonim Şirketinden : 
50 damacana takribi 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 mektupların~ 
en ge~ 31. 10. 1940 tarihine kadar Şirket Müdürlüğüne vermelerı 
iliin olunur. Ankara, 16. 10. 1940 4205 

ARLON SAATLERİ 

Her müşteriyi memnun ed~bilecek va:ı:iyettedir. Zarif ve doiru çahıır. Sa
tış yeri Ankara Yeni S inema biti şif; inde Lonjin mağazasıdır. 3972 

--.. .._.__,...... - -
u t u s '19 - 10. 1940 

ASKERLiK IŞLERl 

Askerliğe davet 
Ankara Yabancı Aakerlik Şubeılnden 
Yilkaek eh!iyetnamell olup 1/2.tet./940 

tarihinde yedek ıubay okulunda bulunına
ıı icabcden milltelleflerc: mektebe aevk ev
rakları 21/1. teı./940 dan 26/l.tet./940 ta
rihine kadar tekemmül ettirilerek verile
cektir. 

Bu tarihe kadar her mükellef ıubeye 

uğrıyarak evraklarını almaları ilin olunur. 
(6791) 16806 

Şoförlerin nazarı 

dikkatine 
Ankara Ticaret ve Sanayi Oda

aından : 
Ticaret ve Ticaret ve s.ınnyl odR.Jarı ka

nunları hllkilnılerıne tevfikan Ankara böl
gı:>slnde takı-! ve nakliyat kamyonlnnnda 
çnlış ınaktl\ olnn IJOförl <'rln bir detaya mah
ııu~ olarak Tlcnret odalarına knyıt olu
nup 20 kurnıı mukabilinde bir vesika alma
ları hlzım gelıl iğlnden tarihi lllnılan itiba
ren alAkndnrlnrın odaya kayıt olunmaları 
aksi takdirde oılıılar kıınunun cezai madde
lerinin tatbik olunması !Azım geleceği llAn 
olıınıır. 

Spiker alınacak 
fladyodlfflzyıın Mlldllr!Uğllnden: 

Llı:oe tnlı~illnl llmıal etmiş bir yabancı 
dil veya dillere vakıf erkek spikerler alı
naraktır. Yllk~ek tnh.ııil yııpnnlıır tercih o
lunur. Reçlm nıllntrrlt yapılacaktır. I•'a:ı.la 

malO~at alnınk istlyenll't'ln mlldilrlll(:e 
mllracantııırı . 1670!lı 16717 

OKULLAR 

Kömür almS\cak 
A nkarı Okulları S11tsn Alma Komisyo

nundan: 
1 - Ankara okullarının l!l40 mali yllı 

ihti~·ncı olan «f320) too kok kömUı1l ve 
(340J ton kırlple künıllrll alınacaktır . .Mu
hammen bed<'l, kok, 2775 kr. kıriple 1875 
kuruştur. 

2 - İhale kapalı 7.art usuliyle yapıla
caktır. 

3 - t~teklller, tahmin rdilen bedeller -
deıı lndlrmt yapmak ;.urctıyle teklltte bu
lunacaklnrdır. 

• - Eksiltmeye girecekler, 2490 sayılı 
kanun hUkllmlerlne uygun belgelerle ko
misyona başvuracaklardır. 

il - İlk temloat; 7~2 lira 75 kuruştur. 
Teminatın eksiltme '.'laatlnden dıUıa önce 
Ankara okullar nıuhaııebeclllğl veznesine 
yatırılmaın gerektir. 

6 - Ek.s!Jtme, Ankarada okullar mııha
.sebcclllğlndJ 21.10.940 pa.zarteııı günll sa
at 10 da yapılacaktır. 

(6376) 163R7 

Gayet hassas ve dakikdirler. 
Genel Acentalığı : 

D. GALİMİDİ ve ORT.rı 
Bahçekapı, Kutlu han No. 1/4 İs

tanbul. Taşra için acenta aranıyor. 
6275 

ANKARA V ALILICl 

ln,aat yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 
Haymana jandanna bölük binasının 

noksan kısımlarının yapılması 25. 10. 
940 cuma günil saat 15 de Nafıa ko
misyonunda ihalesi yapılmak üzere a
çık eksiltmeye konmuştur. 
Keşif bedeli 6999.93 liradan ibaret 

olup muvakkat teminatı 524 lira 99 ku
ruştur. 

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

Talebe sırası yaptırılacak 
Ankara Vallllğlnd<'n: 

İlk okullara 250 adet talebe sırası açık 
eksiltme suretiyle yaptırılacaktır. Bu sı

raların muhammen bedeli (5000) liradır. 

İ&tek!ilerin resim ve şartnamesini görmek 
için her ıı:ün maarif müdürlüğüne ve ihale 
günü olan 4/Xl/ 1940 pazartesi günü saat 
ıs de ve yüzde 7,S teminat akçesini hu
su'li muhasebe müdürlüğü veznesine yatı
rarak villi.yet daimi encümenine mürar.ııat-
ları ilan olunur. (6823) 16895 

POLİS 

Elbise diktirilecek 
Emniyet Umum Müdiirlügünclcn. : 
ı - Zabıta memurları için diktirilecek 

azı 1350 çoğu 1500 takım maa kas'tet el -
bisenin 2619 940 ·perşembe günü yapılan 
münakasasında verilen fiyat hndtli layık 

görülmedi'=inden 21/ 10/940 tarihine müsıı
dif pazartesi ıünü saat ıs te kap3lı zarf
la münakasaya konulmuştur, 

2 - Beher takımına 600 kuruş fiyat tah
min edilen elbiselerin numunesini görmek 
ve şartnamesini almak istiyenlerin umum 
müdürlük aatın alma komisyonuna müra -
caatlırı. 

3 - İsteklilerin 675 liralık muvakkat 
teminat makbuz veya banka mektubunu 
muhtevi teklif mektuplarını ve 2490 sayılı 
kanunun 3, 4. üncü maddelerinrle yazılı bel
gelerle birlikte saat 14 de kadar komisyo-
na vermeleri. (6188) 16340 

ORMAN ÇEVlRGE Md. 

Kereste ve saire satışı 
Ankara Vilayeti Orman Çevirge Müdür

lüğünden: 

1 - Orman idaresi depolarında ve ye
dieminlerıle mevcut ve muhtelif ebatta 197 
desimetre mikip çam kerestesinin beher 
metre mikibı 30 liradan, 2,134 metre mikli.p 
çam yuvarlağın beher metre mikabı 25 li
radan, 1,386 metre mikap çam yonmanın 

beher metre mikabı 25 liradan ve 11 adet 
çam düğenin beher adedi lSO kuruştan, 240 
parça ve muhtelif ebatta çam kapak tahta
nın beher adedi 50 kuruştan, 7• adet çam 
sepetinin beher adedi 2 kuruştan ve 1800 
kilo karı,ık odunun beher kllosu 1,25 san
timden, 1077 kilo meşe kömürDnün beher 
kilosu 2,5 kuruştan ve 2680 kilo çıranın 

beher kilosu 2 kuruştan olmak üzere 
10, 10. 94-0 tarihinden 25. 10. 940 tarihine 
kadar ıs ıün müddetle açık artırmaya ko
nulmu,tur. 

2 - Artırma 26. 10. 940 tarihine milsa
dif cumartesi ıünü saat 10 da Ankara or
man çevirııe müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 - Emvalin mecmuunun % 7,5 temi
nat bedeli 27 liradır. 

4 - Taliplerin yevmt mezkClrde temi
nat akçeleri makbuzlariyle birlikte ko
misyona müracaat etmeleri ve satış şart
namesini görmek istiyenleritı orman mü
dürlülüne milrace.atları. 

(6629) 16633 
TASHİH: 11, 1!5 blrlnclteı-rln 940 ta-

rihli nüshalarımızda lntl§ar eden yukarı -

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

Mlktt.rı 

700.000 
15.000 

Cinai Tahmin bedeli 

adet nal mıhı 
ıiyim at nalı 

Lira 
7.000 

11.250 

İlk teminatı Eksiltme tarihf 
Lira Kr. 

525 00 21. 10. 940 pazartesi sa.ııt ıs 
843 75 21. 10. 940 pazartesi saat ıs 

Cinııl, miktarı, tahmin bedeli, ilk teminatı ve eksiltme gün ve saati yukarıda ya
zılı mrh ile at nalı Ankara J. ıenel K. binasındaki J. satın alma komisyonunca ayrı 
ayrı lı:apah zarf eksiltmesiyle alınacaktır. 
Nilmunı ve tartnameleri her ıün adı &eçen komisyon ile İstanbul Jandarma mu

ayene komisyonunda ıörillebilir. Şartname parasız verilir. 2490 sayılı kanu:ı şnrtla
nnı haiz olan isteklilerin vesaik ve ilk teminatlarını muhtevi kapalı zarf teklif 
mektuplarını eksiltme zamanından bir ıaat evetine kadar komisyonumuza vermele· 
rL (637S) 16386 

Et ahnacak 
Tunceli VilAyeU Kalan Kazasında Jandarma Satın Alma Komisyonu Başkan· 

lığından: 

Tahmin bedell İhnle tarihi gün saat cinsl :Mlkdan 
60000 
60000 
60000 

1::;000 
13200 
12600 

% 7,ıı teminatı 

1125 
9!10 
945 

31. 10. 940 per§cmbe 11 K. eti 
31. 10. 940 perşembe 11 keçi e 
31. 10. 940 pereembe 11 s. eti 

(Eksiltmeye girebilmek için taliplerin her llç ete tlyat vermeleri ve (1020) ll 
ralık teminatı yatırmaları IAzımdır. ) 

1 - Tunceli villyeti Kalan kazasında (Mamekl) bulunan ıeyyar jandarma bir 
ilklerinin bir senelik ihtiyacı için kapalı ur! usuıu ile eksiltmeye konulan Uç 'ita 
lem insan yiy<'ceğine alt malOmat yuklll'ı ya yazılmıştır. 

2 - Tahmin bedelleri ile yUzde 7,11 muvakkat teminat mikdarlan htt:alarmda 
gllsterllnıişt!r. 

8 - Bunlara alt ıı,ırtnameler Mameklde satın alma komisyonunda her ı:ama.a be
delsiz alınabilir. 

4 - Kapalızarf usum ile yapılacak olan bu ekslltmeler 81. 10. 940 pe!'fembe ,.ani 
hl?.alarındn yru:ılı saatlP.rcle Mnmekldc 11a tın alma komisyonunda lcra edilecektir. 

o - Her ltaleme alt teklif mektuplarının hlzalıı.nndakl eaatıerden blr ıa.at ttell• 
ne kadar makbuz mukabilinde komisyon bll§kanlığına teslim edllmln olmam l~ 
dır. 

6 - Bu saatlerden sonra gelecek tekllt mektuplan ile posta&!. vakl olacak tehtr-
ler kabul edilmez. 

7 - İsteklll<'rln kanun<'n tayin edilen muvakkat teminat veılkalennı sene ır .. 
nun tarlfatı dairesinde 7.:1rta koymaları IAnmdır. 

8 - İsteklilerin kanuni şerait ve vesal kten başka El1z1ğ ticaret odıunnda muaa,4. 

dak ve !otoğu!lı mUteahhltllk vesikası vermeleri ıarttır. (6817) 188M 

ah nacak 2 • • • 
pınnç nevı 

Ankara Nümune Hastanesi Baştabipliiinden 

Muvakkat Şekli Tarihi Saat 
Cinsi Mik.darı Tutarı teminatı 

Lira K Lira K. 
Pilavlık pirinç 10.000 kilo 3500 00 262 50 Açık 24/ 10/ 94-0 14 
Çorbalık pirinç 5.000 kilo 1450 00 108 75 Açık 24/10/~0 ı• 

l - Ankara Nünıuııe hastanesinin 940 mali .yılı pilavlık ve çorbalık pirinç ihtl• 
yacı açık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin teminat mektup ve makbuzlariyl• 
yeni yıl Ticaret odası vesikalariyle birlikte tayin olunan gün ve saatte Ankara Nü
mune hastanesindeı müteşekkil komisyona müracaat etmeleri. 

2 - Şartnameler ve niimuneler Nümune hastanesi idaresinde her güne-örülebilir. 
(6412) 16565 

i .............................................................................................................. i 

I• Fennin en son icatları ve emsalsiz{ 

metodlar sayesinde imal edildiği içini 

1 f, R ESAA~ER~ E 1 

ı: f ~ yüksek derece saatler arasında ol-! 

\(~ m makla ~eraber fiyatları nisbeten dahal 
~ , ehvendı~ .

1 
~ Ankara satı' yeri: Rıza Gözlükçü, 

- > ;..; Bankalar Cad. 8 6276 : 

·-............. ::::-...... - .................. - ...... - .............................. 1 
~1111111111 T E R z I 1111111111a.. -

Kiralık 8 oda 
Yüksek tahsil gençlerine pan

siyon şeklinde toptan veya ayrı 
ayrı verilecek 8 oda mevcuttur. 
Memurlar kooperatifi karşısında 
Arar lisan okuluna müracaat 
Telefon: 3714. 5153 

- -- ---ZİNET BALKAN -- -- -: Erzincan biçki ve dikiş yurdu mü- : 
: dlresi bu defa Meşrutiyet caddesi E 
- Konur sokak No, 16 Koro! apartı - : 
: manı birinci dairede terzilik atölye- E 
- sini açtığını sayın mü~tcrilerinc ili.- : 
: nı $eref bilir. 4172 E -., ı 111111111111111111111111111111111111 ır 

VAGON LI idaresinde 
, 111111111111111111111111111111111111.. dakl Ankara vlllyetl orman çevlrge mU

' dtırlUğüne alt llı\nın serlevhası (kereste 
~ Dr. Muzaffer Sezer; ve aaıre aatışı) yazılacak yerde sehven GAR 

_ (kereste ve saire alınacak) oekllnde çık-

LOKANTA ve GAZİNOSU = mıştır. Tashthl keyfiyet olunur. Do&um ve Kadın Hastalıktan - -- Miltehassıaı -Muayenehanesini Postane caddesi : -: Ticaret odası üstündeki yeDi yapı- : 
: lan Akoflu apartmanına n.alcletmis- : 
_ tir. Ti. 2022 4-089 -

~111111111111111111111111111111111111~ 

Dr. Kemal Arıcan 
CEBECİ HASTAHANESİ 

Deri, ıaç ve tenasül haatahklan 
mütehassısı 

Çocuk sarayı kariısı 

Apt. Tel: 3101 
B. İbrahim 

!974 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6902 

İmtiyaz aahibl 
lskender Artun 

Umum! Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri MUdilrU 

Mümtaz Faik FENiK 
MUesseııe MüdUrU : Naott ULUÔ 

ULUS Basrmevi ANKARA 

CAZ 
:!111111111111111111111111111111111111111. 

~ANKARA PALAS~ - -
ORKESTRA ~ PAVİYON = 

MUNTAZAM ve TEMiZ SERViS ---------
HER AKŞAM 

ANKARADA iLK DEFA 
OLARAK GÖRÜLMEMiŞ 
FEVKALADE PROGRAM 

-----
NEFiS YEMEKLER - HER NEVi MEŞRUBAT 

MUTEDİL FiYATLAR -- --- ZİYAFETLER İÇİN BÜYÜK SALON - -- -: Masalarınızı evelden tutunuz. : = ~~ - Her akşam meşhur LANTOŞ ( Macar) ORKESTRASI - -"1J111111111111111111111111111111111111ır-
~ / 

YENİ Sinemada 
Buglln bu gece 

Seçme bir progrnm • 
1 - Zoraki mahl<Om 
2 - Hollvud revUaU 

Senenin ilk revU tllmi 

BütUn bir ıeana kahkaha 
ile i'eçmektedir 

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

Saat 10 - 12 de halk matinesi 

HALK Sinemasmda 
Bugün bu gece 

TUrkçe konu1Jturulan filimle -
rln en muvattak olanı 

Şimal denizinde casuslar 
Bao rolde: Conrad Veldt 

Vatan utrunda yapılabilen 

kahramanlık menkıbe•l 

Seanslar: Saat U,80 - 16,80 -
18,80 ve 21 

Saat 10 - 12 de halk matinesi 

Sus Sinemasmda SOMER Sirıemasmda 
Buglln saat 14 ten itibaren 

Civar hnlkının koııacakları 
Şimal denizinde casuslar 
Conad Veidt'ln yarattığı 

Türkçe sllz!U ıtuıeser 
Seanslar: 14 • 16 - 18 - 20,30 

Saat 10 - 12 de halk matlneı:ıl 
Aok ve Kln 

Kadın lhtlr88larını canlandı

ran bir eser 

Bugün bu gect 

Robert Taylor'un herkesçe 
eevllen bir eseri 

Üç :Arkn.dilf 

Bcklcnm<'dlk bir muvatfakl
yetlc devam ediyor 

Seanslar: Saat: 10 -12 - 14,SO 

16,30 - 18,80 gece 21 de 

Fiyatlar Balkon: SO kunıı. 
11alon 15 kuruş 

fii§HMl!ÇJHW 

Yenişehir Palas Oteli 
Ulua Mtvdanı MUdafaaihulruk 
Caddesi lt Bankası tcarıısında
ki yeni binasına naklediyor. 

YENİŞEHİR p ALAS Yeni şekliyle Türkiyenin 
en modern ve en Konforlu Otelidir 


