
ULUS Basrmevl 1 
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Dr. Refik Saydam ve Ticaret 
Vekili istasyonda birçok 

zevat tarafından uğurlandı 
Başvekil Doktor Refik Saydam yanlarında 

Ticaret Vekili Nazmi T opçuoğlu olduğu halde 
dün akıam saat 21.30 da Hatay'a gitmek üzere 
ıehrimizden ayrılmıtlardır. 

Baıvekil Doktor Refik Saydam istasyonda. 
Reisicümhur namına umumi katip Kemal Ge
deleç ~le Batyaver Celal Üner ve hususi kalem 
müdürü Süreyya Anderiman, B. M. M. Rei
ıi Abdülhalik Renda, Vekiller ve Parti Genel 
Sekreteri ve Parti Umumi idare Heyeti azala
rı, Mebuslar, vekaletler ileri gelenleri Ankar 

1. b 1 d' · · ' a va ı ve e e ıye reııı ve muavini emniyet m·· _ 

Baıvekilimiz Dr. Relik Saydam 

IS.- Suner 
Roma' da 

bugün 
olacak 

Yapılacak görüımelerin (Ok 

mühim olatağı bildiriliyor 

Öğretmen ve okula 
karşı saygı ve itimat 

1 Çocuğa karşı şefkatli, fakat 
müsamahas·ız bir inzibat ... 

Maarif Vekilimiz B. Hasan -Ali Yücel dün radyoda 

çocuk velileriyle çok güzel bir konuşma yaptı 
Me~tepler~n_ a~zlmasz dolayzsiyle 

Maarıf Vekzlzmzz B. Hasan _ Ar 
Yücel dün akşam saat 20 de Anka~ 
ra radyosunda çocuk velilerine hi
taben çok güzel bir konuşma yap
mıştır. Yalnız çocuk velileri ve 
mekte~li.ler için değil, bütün yurt
ta~Jar ıçın de değerli öğütlerle do
lu olan hu güzel konuşmayı aşağı
ya dercediyoruz: 

- Yurttaşlarım; 

1940-~1. ders yılına girerken öğrct
menlerımıze ve talebelerimize yeni 
yılda kendilerinden beklediğim hu-

Baıvekilimiz.in lzmir'de yaptığı tetkik 
.eyahatı eıncuında alınml§ bir reımi 

dürü ve merkez kumandam tar~f mdan uğu~
lanrnıJlır. 

Roma, 30 a.a. - Stefani ajansı bildiri _ susları bildirdikten sonra sizinle 
yor: İspanyol dahiliye nazm B. Serrano mekteplerimizde okuyan evlfitlarımı~ 
Suner yarın aabo.h saat ıo da Roma'ya ge- z~n ana ve babalariyle konuşmayı, ye
tecek ve Villa Madama'da ikamet edecek- rınde, faydalı, hatta zaruri gördiim. 
tir. Şerefine Kont Ciano tarafından bir öğ. ..Her. şeyd.en önce size şu hakikati 
le ziyafeti verilecek ve akşam hususi bir ı ~.0Y.~eyım k~; okul denilen müessese, 
dinede hazır bulunacaktır. Görü(imelere 1 ustune aldıgı vazifeleri, ancak ana ve 
yarı~dan itibaren başlanacaktır. 1 b~balarda!1, ailede~;_ ve daha geniş öl-Harbin 

ikiye taksimi 
Falih Rıfkı ATAY 

Eğer ağustos ve eylül aylarmda, 
İngiliz hava mukavemetini bertaraf 
ederk, adaları ve Londra'yı istila 
etmek mümkün olsaydı, mihver dev· 
Jetlerinin iddiasına göre, harp bu 
oonba.lı~"d" bitrni! ol.o.caldı. fddi~vı 
mihver devletlerine maletmemizln 
sebebi, böyle bir iatila olsa dahi, in· 
giliz hüriyet harbinin devam edece
ğini temin eden mesut ve gayrimesul 
Büyük Britanya devlet ve halk a
damlarına inanmamak bizim hak· 
kımız olmadığındandır. 

Almanya yarm, kıt ortası veya 
gelecek baharda da aynı İ§gal te· 
febbüsünde bulunabilir. Fakat in· 
giliz hava ve kara mukavemeti mü· 
temadiyen arttığına göre, mihver 
devletleri, adalar istilasının müm· 
kün olmıyacağına göre tedbirler dü· 
§Ünmeğe, belki de kararlar verme• 
ie baılamıılardır. Sürünceme harbi 
Almanya'nın, hele ltalya'nın hiç 
itine gelmez. ltalya Akdeniz'de b~r 
tecrit hapsinin ağır sıkıntısmı çekı· 
yor. 1914 harbinde Akdeniz bu 
memleket için serbest olduğu halde, 
yarımadanın zaruri ihtiyaçlarına 
Yetiımek ne kadar mütkül olduğu
nu sonraki hikayelerden biliyoruz. 

İhtikôrla mücade.le 
. 

Yurda ithôl edilen iplik 
ve dokumaların azami 
fiyatları tesbit olundu 

Ticaret 
kararı 

Vekaletinin bu husustaki 
bugün meriyete giriyor 

Ticaret VekS.letimiz, ihtiHrla mücade
le fa~.li~eti ~Umleslnden olmak Uzere yeni 
ve mühım bır karar ittihaz etmiııtir. Bu 
kar.ar!&, yabançı memleketlerden Tilrklye
ye ıthal olunan mensucat ve İpliklerin aza.
mi sattı! fiyatları ve bunların esnafıa a&tı~ 
larında maliyet fiyatına illve edilebilecek 
gayri safi kar nisbetleri tesbit olunmu~tur. 
Pamuklu ve yünlü mensucat pamuk ve 
yün iplikleri v.e makaraları; satışlarında 
bu fiyatlar& uyulacak ve bu m&llar& tes
blt edilen nlsbettcn faz!& fiyat koyanlar 
milli korunma kanununa göre cezalandırı
lacaklardır. Ticaret Vekiletinin bu husus
ta vertniı olduğu kararı aynen neşrediyo -
nız. Bu karar hilkümleri bugünden itiba
ren meriyete girmiş bulunmaktadır. 

211 numanalı milli korunma karamameııi
nin birinci ve altıncı maddeleri hukümle

-----------------ı· r!ne müsteniden aşağıda yazılı kararlar it-
" tıhaz ve resmi gazete ile neşrinden itiba -

u~ ·larafh paki ve ren meriyete vazedilmiştir. 

Ticaret Vekilimiz. B. Nazmi 
Topçuoğlu 

1. ithal olunan menrucat 
ve iplikler 

l~ı malUnıat alan Roma mahfillerinde, ç':~:. ce?1ıyet muhıtınden yardım gör
göruımelerin çok büyUk bir ehemiyeti ha- dugu ~ıspette yapabilir. Okulu, aile 
iz olacağı teyit edilmektedir. v~ cemıyetten başka ve ondan müsta-

lspanya harbe girecek mi? ~ıl farzetı:ıek, başlı başına bir hata-
Madrid, 30 a.a. - Royter: Eğer Ber r Maddı ve _dış manasiyle bir bina 

(Sonu S. inci !laylada) ~-~".oku~, ~akıkatte bütün bir muhit, 
b~t~n 1~ıll~ ve !.n~ani. münasebetler, Dün Ankara radyoıunda ~ocui 
ır e ıme ıle butun hır hayattır. ç0 • vel'l · l k .. l . cukları yetiştirme vazifesini tek ha-

1 erıy e ço guze bır konut-
Kont Ciano dün 
Roma'ya döndü 

Roma, 30 a.a. - İtalyan harıciye 
na~ırı Kont Ciano maiyeti ve Alman
ya nın Roma bilyilk elçisi von Mac
kensen ile birlikte bu sabah saat ıı de 
Rom:ı'ya vasıl olmuştur. 

Kont Ciano, istasyondan derhal 
Venedik sarayına giderek Duçe tara
fından kabul olunmuştur. 

lngiliz tayyareleri 

Almanya ve 

istila üslerine 

gene akın elliler 
Birçok yangınlar çıktl 

Alman tayyareleri Londra' dan 
baraj ateıi sayesinde püskürtüldü 

.. ma yapan Maarif Vekilimiz 
(Sonu J uncD sayfada) B. Hasan. Ali Yücel 

Kayseri'de büyük biralôka ile takip 

edilen gösteriler yaptıktan sonra 

-., 
. l 
-ı 

Sovyetler Birliği 1 • - Yabancı memleketlerden ithal 0 _ Berlin 30 a.&. - D.N.B. bildiriyor : 
lunan pamuklu ve yünhi mensucat, pamuk 211 eyliılü 30 eylüle bıığhyan gece dü' • 

Fransa mağ!Ubiyetine yüzde yüz 
İnandıktan sonra harbe müdahale 
eden İtalya, f ngiltere'nin dahi bi~
kaç hafta içinde sulha mecbur edı· 
leceğine hiç olmazsa yüzde yet~İf 
1>e, itimat etmiıtir. Nasıl ib • 
ınat etmiyebilirdi ki İngiliz harp 
kuvet ve imkanlarının içyüzünü ya· 
kından tanıması lazımgelen. fra~ıı~ 
Renelkunnayının da kanaatı bu ıdı. 

Yıldırım harbi, Polonya, Norveç, 
Belçika, Hollanda ve Fransa muha- Pravda gazetes·ı 
rebelerinin ayrı ayrı vasfı olmuıs": 
da, 1939 • 1940 harbinin umumı 
'\'asfı olmamııtır. Yani zafer halka: 
1 "kl"w' bu harbı 

v.e yUn iplikleri ve makaraların, memleke- man tayyareleri garbi Almanya üzerine a
tın her t&rafrnda, tüccar v~ esnafa sandık kınlar yapmııılnrdır. Daha zayıf filolar 
top, paket ve grosa olarak yo.ptlaoak satıı~ merkezi Alm&nyaya ve Berlin civtlfına ka
l~rmda azamt satış fiyatı, Hhalitçınm ma _ dar uzanmışlaraa da hıikümet merkezine va lıyet bedeline ikinci maddede nisbetleri ramamışlardtr. " . Beri in paktını tahlil 

arından birinin eksı ıgı, .. d'" d b" 
de, 1914 gibi, uzun müddet ~ur ur- e en ır yazı neşretti 
rneğe mahkum gibi göstermege bat: 
!•mıştır. O halde mihver deyletle~ı 
ıçin ilk düıünülecek şey, uzu~ b~r 
•Ürünceme harbine mukaveıne t -
lrıekte İngiltere ile müsavi ıart ar 
elde etmek olmalıdır. 'h r 

Bu •artların ne olduğu mı. ~e ,.. d'l •tır• h'ıatbuatı tarafından ift• e 1 "!1
.,.. • 

•imanlar Avrupa kıtasın• hakf~· 
dirler. Bu hakimiyeti, şimali. A rı· 
kıt ve Akdımiz tasfiyesi ıle ta
l'namlamllk Akdenizi İngilizlere ka-

• d • ve 
Parnak bu suretle Kara enız 
Ak..ıeniz seyriııeferi ile. Afrika .~•Y· 
"•klarını serbest olarak mı ver 
devletleri emri ve hizmeti alttnfa'kal· 
ttıakt s·· t d'w" göre Arı a, .A. • oy en ıgıne .. ür· 

vrupa kıtasınırı müıterek aoınk 
Reai olacaktır. Buna, AvrUP.~ ıtak 
•ının, mihvf!r devletlerinin ınuşte~t;. 
metropolü addedildiği kaydını ıla: 
"e etmek ı· 1 çünkü kıtadakı 
~ .. 1 azım. • doğru· 
d v e•lel"in hP'"~" hepııı ya .. 

"n do~ruya ilhak. vahut da, nıu~-
tak'J ğ en ta· b'· 1 devlet zavahirine ra ın ' 
ııyf!t halindedirler. _ 

A d' · fonnu-
IGn caba bizzat itin ken ısı, • 

b~:sitliği nispetinde kolaY D1I 
(Sonu 4. üacil uy/ıd•) 

Moskova, SO a.&. - Tass ajansı bildiri
yor: Pravda gazetesi "Berlinde lm:ı:a e
dilen üç taraflı pakt., başlığı altında yaz. 
dığı bir başmakalede diyor ki: 

"27 cy!Ulde Berllnde Almanya, İtalya ve 
Japonya arasında bir askeri tttlfak paktı 
tmn:ı:aıanmıııtır. Paktın metni neşredilmiş 
oJduğU için bu metinden uzun uzadıya 

(Sonu 1. uncü sayfada) 

B. Fon Ribbe tro;ı 

Moskova'da mı! 
Nevyork, SO a.a. - Royter: Tanınmtı 

amerikan ıazeteciıi Vythe Vllliams, rad • 
yoda yaptığı bir konuşmada, B. von Rib -
bentrop'un, dün hususi tayyaresi ıle müs -
tacelen Moskova'ya ritmek üzere Berlin'i 
terkettlğini öğrendiğini bildirmiştir. B. 
Villiams. B von Ribbentrop'un yeni İtal
yan • alınan - Japon paktına Sovyet.lerin 
jmıasmt elde etmek istedifini öğrenmiı 
bulundu.tunu ~ .flive etmiıtir. 

yazıh pyri an.fi kirın iliveııi suretiyle el- .. Ayr.ıca resmen haber verildiğine 
(Sonu 

2
• inci say/adaJ_J~~re, ıngiliz bombardıman tayyareleri. · Türk Hava Kurumu tayyarecilcrini Ad 'd b l 

un gece, Fransız ve Belçika sahille-L d l n ana a u undukları 
<Sonu 3 uncu savfadı1J ııra a a rnmış bir reımi --1 .Kayseri, 30 a.a. - Dün saba!] 1ehrl! 

.ıııze gel~." :.ur~ I lava kurumu tayyare 
1 v.~ paraşutçulerı bugün uçuş ve para· 
şutle atlayış gösterileri yapmı lard 
Bu hava gösterilerini vali, kor kom~: 
tanı, parti müfettişi, ve askeri ''lki •• 

1 
• mu 

memurın ı e on binlerce K .1. . . . ayserı ı ta-
kıp eylemıştır. 

. Hava kurumu müfettişi Emin Alı' .• 
l d·w • b" "Y : ıgı ır nutuk ile bu gezilerle göıe-
tılen maksadı izah eylemi<> K • 
halkının h k ~: avc;··rı 
old ~ ava urumuna gosterme'{te 

ugu .. aiakaya ve vaptığı yardımlara 
t~tşı:>ehkkur ederek diğer siliihlar P'ibi .,u 
Si a 1 d t'" k a ur gencinin muvaffakiyetle 

(Sonu S. inci sayfada) 

Dahiliye Vekilimiz İ!lanb··l'~a 
İstanbul, 30 (Telefonla) _ Dahıli· 

ye vekili B. Faik Öztrak Trakya'd 
geldi. ViHiy~tte vali ile konuştukt:~ 
s~~ra el~ktrık ve tramvay idaresir:e 
gı erek ııler hakkında izahat ald 1 ı ar, 
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•• lhtikôrla mücadele lstanbul'da Hava 
Kurumu teıkilatı 

C. H. P. Ocak j 

kongrelerinin 

çalışmaları 

İstanbul Universitesi 
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Yurda ithôl edilen iplik 
ve dokumaların azami 
fiyatlar1 tesbit olundu 

!ıtanbul, 30 (Telefonla) - Perıem
be günü Cilmhuriyet Halk Partiıin
de Erzurum mebuıu B. Şükrü Koçalt'
ın reisliğinde bir toplantı yapılacak 'fe 
bu toplantı iki gün devam edecektir. 
Türk Hava kurumunun gelir meıele
ıi, izi kaydi, tahıil itleri, tetkilitın 
takviyesi, memurların maaılarından 

keıilen teberruların memur olmıyan
lara da tepnili gibi meaeleler bu top
lantıda konuıulacak ve karar bailana
caktır. 

C. H. P. Dumlupınar nahiyesine 
bağlı Musabey ocağının kongresi, 
200 ü mütecaviz banın iştirakiyle İn
önil ilk okulu salonunda yapılmıştır. 

Yabancı diller okuluna 
ait esaslar tesbit edildi 

Ticaret 
kararı 

Vekaletinin bu husustaki 
bugün meriyete giriyor 

Nahiye reisi avukat Sait Tartanın, 
ocak kongrelerinin ehemiyetini ve 
partililerin vazifelerini anlatan değer 
1i bir mukaddimesinden ıonra kon
gre, ocak reiıi Halil Sezai Erkut ta
rafından açılmış ve Nebil Özoğuz'un 
idareainde devam eden kongrede, ıem 
tin ihtiyaçları, halkın dilekleri ince
den inceye gözden geçirildikten son
ra yeni idar~ heyetine : 

İstanbul üniversitesi edebiyat fakültesine bağlı olarak bir "yabancı dil
ler okulu,, nun teşkil edildiğini evelce haber vermiştik. Maarif Vekaletinin 
bu mektep hakkında neşrettiği talimatnameye nazaran okulun gayesi üni
versite talebesine yabancı bir dili, tahsiline ve mesleğine yarıyacak ıurette 

öğretmektir. 

B. Ceıdef Kerim İncedayı 
bir konferans yerdi (Başı 1. incı sayfada) 1 d) Merserize ve enprime mallar <7o 9 

de edil c k fiyattan ıbarettir. İ§bu azami Bu nlsbetlerln maliyete UAveslyle elde 
satış fiyatına, yalnız, malın ithal edildiii edilecek fiyat, lthalAtçılar için sandık, 
mahal harıcındeki satışlarında bizzat satı- top, paket ve grosa olarak hamı satıı fi· Bayazıt, 30 La. - Bugiln Airı vali~ 
cı tarafından yapılmış olan hakiki nakliye yatını teıkll eder. si ile kumandanlar ve Halk Partiıi böl 
masrafı ilave edilebilir. • • ge müfettiti ile birlikte buraya gelmit 

Binaenaleyh, mutavassıtların adedi ne il. Yerlı kaput bezlerı Ve pamuk olan Parti umumi idare heyeti &ziaın-
olursa olsun, bahis mevzuu malların tile - iplikleri dan Cevdet Kerim İncedayı Halkevin-
car ve esnaf arasında sandık, top, paket ve 
grosa ol rok satışlarında, her yerde, tatbik 9. - Yeril kaput bezleri ile pamuk ip - de yurdu alikadar eden meseleler Ü· 
edilebilecek fiyat hiı; bir suretle yukarda llklerlnln, memleketin her tarafında, tUc· zerinde bir konuımada bulunmuıtur. 
7azıh fıyatı tecavuz edemez. car ve esnafa top ve paket olarak yapıla· Cevdet Kerim İncedayı bu konuımada 

Gayri sali kar ni•betleri 
1. - Birinci maddede bahsi seçen nis -

11etl~r ıunlardır: 
A. - Pamuklu mensucat : 
ı) Ham ve kaba duz mallar % 8, b) Ka • 

tarlı ve ince duz mallar %10, c) Topu ve-
7a ipli&i boyalı mallar% 12, d.) Mer.erize 
Ye emprime mallar % 15. 

B. - Pamuk ipliği: 
ı) Düz ve katlı iplikler % 8, b) Kıvrak 

iplikler 10. c) Merserize iplikler, per -
de ve ağ iplikleri % 12. 

C. - Makara iplikleri : 
a) Makır lar o/t 8, b) Müfredat Uzere 

satılabilecek hale getirilmiı merserize ip
likler ?< 10 

D. - YUnlU menaucat ve yün iplikleri 
cro 15. 

Maliyet liyatı neye göre hesap 
edüecek 

3. - Birınci maddede bahis mevsmı aza
mi satış fıyatının tayini hususunda, mes -
kv maddede ı aret edildiği veçhlle, ltha
lltçının maliyet fiyatı esas ılınır. Bu ma
ltyet fiyatı, malın gUmrUklenmlı olarak lt
balitcının mafaza teslimi bedelinden iba -
rettir. (Binaenaleyh, malın C. t. F. bedeli, 
tahliye masrafları, ithalittan alınan versi 
ve resimler ile gümrükte muamele ve ma
tazaya nakil masrafları i~bu maliyeti teı -
kil eder. Faiz, ardiyıe ve sigorta ücretle -
ti. kazanç vergileri, ve sair umwni mas • 
raflar maliyete ithal edilmez). 

cak satışlarında a.zaml aatııı Ciyatı; fabrl· Tilrkiye'nin harici politikasını izah 
ka satıı fiyatına gayri aafi klr olarak ederek yurtta ıulh cihanda ıulh pren
yUzde Uç fldveslyle elde edilecek fiyattan sipine daima bağlı kalmıt olan hilkil
lbarettlr. İ§bu hamt satı;, fiyatına. yal . metimizin ve milletimizin vuku bula
nız, malın fabrika satıı mahalli haricinde 

cak her türlü tecavüzü karşılaınağa bulunan mahallerdeki satıılarında bizzat 
satıcı tarafından yapılmıı olan haklkt dair hazır bulunduğunu tebarüz ettir-
n&kllye maaraflan ııa.ve edilebilir. mittir. Halkevindeki bu toplantıda ha-

Binaenaleyh, mutavaasıtların adedi ne zır bulunanlar başta Milli Şef İnönü 
olursa olsun, bahtı mevzuu malların, tUc- olduğu halde büyüklerimize karşı olan 
car ve ewnaf arasında sandık, top ve pa • sarsılmaz bağlılıklarını bir defa daha 
ket olarak satıılarında, her yerde, tatbik teyit eylemitlerdir. 
edilebilecek fiyat hiç bir suretle bu fiyatı 
tecavüz edemez. 

10. - Mal perakendeciye intikal edinci· 
ye kadar bez ve iplik fahrlkalariyle bun
ların Htıı teıkllAtı ve müteakip satıcılar 
mlloterllerlne verecekleri faturaya, mutat 
olduğu üzere keııdl satıı fiyatını yazdık -
tan bqka, dokuzuncu maddede yazılı l -
zaml satıı fiyatına dair qağıdakl ıekllde 
meınıhat vereceklerdir: 

İstanbul' da mektepler 
• İstanbul, 30 (Telefonla) - Bugün 
İstanbuldaki ilk okullar tedriaata bat
ladılar. Yarın da orta mektepler, sanat 
ve muallim mektepleri tedriuta bat
lıyacaklardır. Üniversitede bugün ka
yıtlar batladı. Hukuk ve edebiyata 
müracaatlar diğer fakültelerden fazla
dır. Altmıt talebe kadrosu olan yaban 
cı dil mektebine bu ıene 160 dan fazla 

"Bu faturada yazılı malların, memleke
tin her tarafında top veya malın nevine 
göre paket olarak ıatııılarında, milli ko
runma kanunu mucibince &.§ağıda (veya hi
zalarında) gösterilen fiyatlar tecavüz edi· 
lemez. İ!lbu Azamı aatıı fiyatına, yalnız müracaat vardır. 
malın ithal edildiği mahal haricindeki sa· -----

tııılarında bizzat satıcı tarafından yapıl - ı"stınbul • Nework arasında 
mıı olan hakiki nakliye maataflan Ulve ır 1 
edilebilir . ., 

tthalAt etYaaı hakkında yedinci mad - İstanbul, 30 (Telefonla) - Nev-
t!ede yazılı kayıtlar yerli bez ve lpltk ti- york - İıtanbul limanları aruında it-
clrlerlne de 1Amlldlr. liyen yunan vapurunun yedek otomo-

• • bil ve demir malzaneaiyle ayın on iki-
111. Mensucat Ve ıplık perakende ıinde İstanbula geleceii haber veril-

•ot11ları mektedir. 

ıı. - Allkan. tatanbal " tamir ....... 

lıtanbul' da kaydokman talebe 

Halil Sezai Erkut, ŞükrU Oğuz, 
Kemal Keıkin, Vecih Itık, Hilıeyin 
Benadan ve nahiye kongresi delege
leri olarak da: 

Halil Sezai Erkut, Nebil Özoğuz, 
Bayan Kamer Yüce, Şükrü Oğuz ve 
H. Benadan seçilmişlerdir. 

Kongre ruznamesinin bitirilmesin
den ıonra bu topluluktan istifade e
dilerek Halil Sezai Erkut tarafından 
hükümetimizin tuttuğu siyasetin isa
beti ve beşinci kol" mevzulu bir ko • 
nuıma yapılmış büyük bir alaka ve 
heyecan yaratan bu konferans, ebedi 
ıefimiz A tatürk'lin hatıralarının ta
zimle anılması, Milli Şefimize saygı 
ve bağlılık ve hükümetimize güven 
tezahüratiyle nihayet bulmuştur. 

Çok samimi bir hava içinde, fayda-

Bundan başka okul talebe olmıyan
lara da ya. tatilinde açılacak kuralar 
vaaıta11 ile dil bilgilerini kuvetlendir
mek imkanlarını verecektir. Mektep
t~ okutulacak yabancı diller almanca, 
fransızca, İngilizce, italy;ınca ve ruı
çadır. Okulun tedrisat işleri edebiyat 
fakültesi dekanının reisliği altında 
bir tedriı komiıyonu tarafından tan
zim edilecektir. Her dili takip edecek 
olanlar bu dildeki vukuf ve bilgileri
ne göre A, B, C kurlarına ayrılacak
lardır ve Üniversite fakültelerine ka
yıtlı talebeler tahsil müddetlerine gö
re bu kurlara yazılmış olacaklardır. 
Devlet tarafından her ne suretle olur
sa olsun yardım gören yüksek mek
tep talebesi yabancı diller okuluna 
kaydolmağa ve derslere muntazaman 
devama mecburdurlar. 

Yeni lise binasında 
tedrisata başlanıyor lı konuımalarla geçen bu toplantıya • 

ittirik edenler, üstün kurumlardan 
gelen mlişahitler atrafından tebrik e
dilmitlerdir. 

Şehrimizdeki ilk mektep talebesinin 
çoğalması dolayısiyle Necatibey ilk 
mektebinde tedrisat yapmakta olan ü
çüncü orta mektep, timdiye kadar er
kek liseıi olarak kullanılmakta olan 
binaya nakledilmiştir. Ankara erkek 
lisesi ise Yenişehirde Elektrik şirketi 
binası önünde yapılan yeni lise bina
sına taıınacaktır. 

Etlik ocaiındaki toplantı 
C. H. P. Etlik nahiye ocağında pa

tar günü Etlik, Eğlence, İncirlik ve 
Ayvalı ocaklarının kongreleri akto
lunmuıtur. Kongre çok saınimt bir 
hava içinde geçmif, merkez kazadan 
gelen tamimler partililere okunarak 
anlatılmış halkın dilekleri tesbit o
lunmuıtur. Ocakların yeni idare he
yetlerinin seçimi de yapıldıktan son
ra toplantıya nihayet verilmiıtir. 

Kongreye dôvet 
C.H.P. Miaakı Milli nahiyeai 

idare Heyeti Reialifintlen : 
Nahiyemize bağlı ocakların kongre

lerinin icra kılınacağı günler ıunlar
dır: 

1 - Yenituran ocağı 2 birincitetrin 
940 çarpmba saat 21 de Akköprüde 
kendi binaıındL 

2 - Kurılbey ocatı 4 Birlnclteırhı 
~ cuma saat 21 de C. H: P. merkez 
kaza binasında. 

3 - Yeğenbey ocağı 7 Birinciteşrin 
940 pazarteai aaat 21 de C. H. P. mer
kez kaza binaıında. 

Kula' da orta ticaret 
mektebi a(ıhyor 

Maarif Vekaleti Manisa vilayetinin 
Kula kazasında bir orta ticaret mekte
bi açmağa karar vermittir. Mektebin 
mildilrlüğüne Mersin akıam ticaret 
mektebi müdürü B. Fahri Gülser ta
yin edilmittir. 

Milli emlik muamelitmm 
ten itleri 

Dafterdarlsr. Jlllll --alr. varidıı.t 

müdürleriyle varidat kontrol memur
larının devir ve tef titleri sırasında 
mim emlik muame11tını da teftiı e
debilmeleri maliye vekaletince karar
lattınlmıttır. 

Diyarbakır Halkevi 
üyeleri köylerde 

Diyarbakır, 30 a.a. - Köylülerimizi 
tenvir ve irpt maksadiyle Diyarba • 
kır Halkevi tarafından bazı köylere 
radyo verilmeai kararlaıtmlmıı ve bu 
maksatla temin edilen ilk radyo dün 
Karabaş göçmen köyüne götürlilmüt
tür. Karabaı köyil halkı bu veıile ile 
civar köylüleri de davet ederek güzel 
bir toplantı yapmıtlar ve bu toplantı• 
da Halkevi temsil kolu iıtiklal piy .. 
ıini temıil etmiştir. 

Malatya vôlisinin 
teftiş seyahati 

Malatya, 30 a.L - Vail Fahri Özea 
Parti Müfettiti Mithat Aydın, Malat
ya mebusu Osman Taner ve parti bq
kanı Şefik Tuğbay ile birlikte teftlt 
için Behiıni kazasına gitmitlerdlr. 
Valimiz Behiıniden ıonra Kihta Ye 
Adıyaman kazalarını da teftit edeccll
tir. 

Köy hudut ibtilaflan 
halledilecek 

Köylüler arasında sık ıık köy sınırı. 
lan t!olayısiyle ihtilaflar çıkmaktadır. 
Dahiliye Vekaleti bu sınır ihtilafları
nı kökünden halletmeğe karar vermiı 
ve bu hususta alınacak tedbirleri •• 
yapılacak muameleleri vilayetlere bil
dirmiştir. 

Sanat mekteplerine almacaık 
parasız yatılı talebe 

Sanat mekteplerine alınacak paraaıs 
yatılı talebenin imtihan evrakıma 

tetkiki bitmit ve kazananlar belli ol
muıtur. Kazananların listeleri bugün
lerde sanat mekteplerine gönderil .. 
ccktir. 

Çocuk ıslah hapisa.neal 
tehrimize tqnuyor 

Edirneden Kızılcahanıama nakledlJ. 
mit olan çocuk ıılah bapisanesl içlıa 

4. - İthalatçılar ithal ettikleri malların 
orijinal faturası, konşimento, sigorta poli
çesi ve gumruk makbu21U gihi maliyet be -
delınin tayinine esas olan vesaiki Türkiye 
manifatura ithalatçıları 'birliğine ibraz e
deceklerdir. Mezkftr birlikçe, bu vesıilue 
musteniden bulunacak maliyet fiyatına i
kinci maddede yazılı kir 7üzdesinin ilive
ıi suretiyle elde edilecek aza.mi satı1 fiya
tını mahallt fiyat murakabe komisyonu bit· 
tetkik muvafık gördüğü takdirde tasdik ve 
ilin edecektir. 

Bu suretle tesbit edilen fiyat, birinci 
maddeck bahsedilen azami sat11 fiyatını 

ııosterir. 

Jerl haricindeki yerlerde, yerli ve yabancı 
pamuklu ve yUnlU mensucat ile pamuk ve 
yün lpllklerlni perakende olarak yani top, 
paket ve groıadan qağı mlkdarda satan
ların ma#azada maliyet ffyaUarına .aam
medeblİeceklerl gayri aafl kAr nlsbetl, pa
muklu mensucat lle pamuk iplikleri için 
yUzde on beti ve yUnlU meDBUcat ile yUn 
iplikleri için yüzde yirmfY1 seçmemek u -
zere, mahalll fiyat murakabe komlıyonla
n tarafından mahallin ıarUarına göre tee
blt ve llb edilecektir. 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Bu yıl 
İstanbul reMnt ilk okulların bidnci 
sınıflarına 13.725, orta okulların 
8.878, liselerin birinci ıınıflarına 3.064 
talebe kayıt ve kabul eclllmittir. 

4 - Dofanbey ocağı 9 Birincitet
rin 940 çarpmba saat 21 de merkez 
kaza binaıındadır. 

5 - Yenice ocağı: 11 Birinciteırin 
g40 cuma aaat 21 de C. H. P. merkez 
kaza binaıında. 

Ş h . • ) )i) Kalaba köyünde inıa olunan binama 
e rımıze ge en Va er tefritine bqlanmııtır. Kmlcabatn1m. 

Alakadar fiyat mUrakabe komisyonun -
es birinci fıkraya tevfikan yapılacak illn
larda, halkı ve tüccarı tenvire medar ola
cak tafsilat ve ezcumle malın fiyatından 
baıka. nevi, cinsi, mikdarı, ithalltçınm adı 
da dercolunur. 

ithalatçıların verecekleTİ 
beyanname 

5. - Keza, ithall.ıçılar ııeçen bir ay sar
fında yaptıkları aatıılarm mikdarını, ma -
lın nıevi ve cinsini, fiyatını ve alıcının ad
resini mübe17ia bir be7annameyi, ıy ıo • 
nunu takip eden on elin içinde mahalli fi-
7at murakabe komiıyonuna tevdi edecek -
lerdir. 

6. - Mal perakendeciyıe vasıl oluncaya 
kadar, her ithalitı;ı ve müteakip 11tıcılar 

muıterilerine verecekleri faturaya, mutat 
oldugu üzere kendi satıı fiyetını yudık • 
tan başka, dordüncü madde mucı'bince tes· 
bıt olunan azami satıı fi7atına dair ııa 
daki ıekılde meşrubat vereceklerdir: 

"Bu faturada yazıı°ı malların memle' .tin 
her tarafında top (veya malın nevine gore 
paket, sroaa) olarak satıılarmda, milli ko· 
runma kanunu mucibince, aıağı&l (veya 
hizalarında) yazılı fiyatlar tecavüz edile· 
mez. Jşbu azami satış fiyatına, yalnız, ma
lın ıthal edıldigi mahal haricindeki .atıı · 
larında bizzat satıcı tarafm&ln yapılmıı O· 

lan haliki nakliye masrafları illve edile
bilir." 

7. - Alı\kadar tAclrlerln dördilncU ve 
be inci maddeler mucibince llAn edilecek 
fiy ıtları takip etmeleri, mubayaa eyledik· 
leri nıallar için alacakları faturalara -ı · 
tıncı maddede bahsi geçen meııruhatın • 
rllmlo olma ına dikkat ve icabında bu 
me nıhatın verllmeslnl talep eylemeleri 
lAzımdır. 

Azami satış fiyatını IAyıklyle taıııı* 
etm mı olmak keyfiyetinin bu fiyatı te
cavüz ctm k içın mberet teıkil etmlft· 
ceğl ve milli korunma kanununun 31 'N 
53 uncu maddeleri mucibince takibat ya_ 
pılmasına mani olmıyacağı ehemlyetle ıı.. 
tırlatıtır. 

ithalatçılara Jüıen kar 
8 - İkıncl maddede yazılı gayri ıaft 

kfır nlshetinden ıılmdilik yalnız pamuklu 
n n ı < nta alt olmak üzere lthalAtçıların 

ı\z mi hl sesi qağıda yazılı oldutu veç
hllc tetkik edllınlııt\r: 

a 'ham -• ~-ıba dUz mallar 
b ı kruınnı ve ince dUz mallar 
c) topu veya ipliği boyalı mallar 

tth&lAtçı 

"o 
%8 

" 7 

Ankara, İstanbul ve bmlrde tatbik e
dilecek nlsbetleri tesblte bu mahallerdeki 
fiyat murakabe komlsyonlan memur edil • 
mlıtır. 

Binaenaleyh, perakende olarak bamt 
aatıı fiyatı, perakendecinin maliyet bede
Une :vukanda, nlıbetlerl yasılı pyrt aaft 
klr )'Us4utnln lllveal aureUyle elcSe ed1 • 
lecek fiyattan ibarettir. 

Perakendecinin 111allyet be4ellnl, mU • 
baya& fiyatı ile matuaya kadar hakiki 
nakil muraflan ye"1lu tefldl eder. (BI -
ııaenaleyh, fal•, ardiye n •lgorta Ucret -
lerl, kuano verstlerl ve aatr umumi mas
raflar maliyete ithal edilemeL) 

iV. Halen piyaada :neucaf 
ithalat emtiaınJan 
menmcaf ve iplilıla 

12. - Bu kararın Ankarada Ram! p
etede nqrl tarth!nde lthalltçılar elinde 

bulunan malların fl:yaUan hakkında dör
dQncU maddede yasılı U8ul tatblk edilir. 

ithalltçı ellndın çılmııt ve ptyuaya 
lntikal etmlı olan mallar için İatanbul fi· 
yat murakabe kom117onu Andık, top, pa-

Bir mutemedin ilıtilUı 
İstanbul, 30 (Telefonla) - Defter

darlık muhakcmat müdürlilğU mute-

Muayyen gün ve ıaatlerde partili 
arkadaıların kongrede hazır bulunma
ları ric:a olunur. 

Sıvu valiıi BB. Akif İyidoian, Er- daki mahkfim çocuklar bu ay içiııdt 
zincan valiıi Doktor Sük<itf, Samsun naklolunacaklardır. 
valiai Avni Dolan ve Konya valiai Ni-

medi Aııaı zimmetine 1000 lira geçir

mek iddlaMyle adliyeye verildi ve tev

kif edildi. 

zamettln Ataker mezunen ıehrlmize Yeni ilmıelcıtep muallimlerimb 

Bir tahanca kamı 

gelınl•lerdir. 
Lümmauz enaknı yokeditme.i Bu ::rdört valimiz ıehrlmizde bldık-

kararlqtı tarı müddet zarfında villyetlerine ait 
Maliye Vekileti, lüzumsuz evrakın işler etrafında vekiletlerle temaslar 

yokedilmeai hakkındaki icra Vekille- yapacaklardır. 
ri heyeti kararının tatbikı için bir ko-

İıtanbul, 30 (Telefonla) - Kara- miayon tetirli etmittir. Muhaaehat u
giimrükte Hakkı adında bir poliı ta- mum müdürü B. Fuat Arteyt'in reiıli
bancuını temizlerken ıilih atfl almıı, iinde, nri<!at umum mildilrlilğü ıube 

Orta mektep müdürleri 
mOdDrlerinden Kemal Berkman, Milli arasında 

çıkan kurıun adamcağızın bqına laa- Emllk mUdilrlüğUnden K!mil Erk'ten 
değişiklikler 

bet ederek ölUmtıne aebep olmuıtur. mUtqekkil olan komisyon, Ozerinden Çorlu orta mektep müdür muavini 
yedi ıene geçmlt evrakı tetkik edecek BB. Şevket Gökyay Aksaray orta mek 

ket ve sroa olarak bamt •atıı fiyatı t.. tir. tebi mildDrlUğüne, Tekirdağ orta mek-
btt ve lllnına mesun Jnlınmıttır. KeüQr tep müdür muavini Hakkı Behlcioğlu 
koml17onca U&n edilecek ftyaUar bmtr Hazineye ait emlak Burdur orta mektep müdürlüğüne, Di-
lçln de muteberdir. btanbul ve bmlr b&- .Maliye Vekilcti, hazinenin busust yarbakır llıeai müdür muavini Vilhit 
rlcinde aynı vahlUerlıı Azami •atıı flyat- mülkiyeti altında bulunan veya bari- Kutal Mut orta mektep müdürlüğüne, 
lan İetanbul fiyat murakabe koml17onun- neye intikali tcabederken ıttıla harici Trabzon erkek orta mektebi müdür 
ca tesblt ve llA.n edilecek fiyatlara btaat 1 d • • N • o w.. A bk" -• _ .. __ ,_,. 1 ""-'"'ld kalmıt ve menkulen iıgal altın a bu- muavını ecatı guymen ra ır '>r-
atıcı tar ... ı ....... yapı .. ""- o an..... na- k bi ud·· ı··ğü· t . ed"l 
Jdl muraflanlllll ıaveat ıtureu7ıe el4e e- lunmakta olan gayri menkullerin tes- ta me te m ur u ne ayın ı -
4Uecek fiyattan ibarettir. bitine mu vennittir. mitlerdir. 

btanbul kız muallim mektebinin eJ'" 
lill devresi mezunlannın tayinleri ya.
pılmııtır. Fatma Bedriye Kayaaltı. 
Belkiı Atay, Zeliha Kunter ve Saadet 
Hayrünniaa İlker Ankara villyetlne, 
Süreyya Buyam Samsun viliyetine, 
Ane Ferdane Özacar Muğlaya, Hik
met Yatar Aktan Gireauna, Fatma Ne
bahat Alpagu Zonguldağa, Şerife o .. 
zel Orduya, Memduha Ulat Samsuna. 
Şilkrlye Kayra da Siirt villyetine ve
rilmişlerdir. 

Adana'da toprak ofisi 
buğday almağa baJlddı 

Adana, (Huauıt - Topr_..: mamulleri .. 
ıfisi Adan& ajınlıtı mcsai9ine hararetle cı.. 
ıvam etmekte n buiday mübayaatma ela 
ıbqlamıı bulunmaktadır. 
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BQday mlibayaatı için hey-eti vealeala 
itUdildnden çıkan fiyat lilltesine söre eb
ıtra buickylırın kilo.u bet kW"Uıl SO san -
ıtim. normal buida7larm a109Q 5 k\lnlf, 
ıluzılca ve 8Ünter buidaylarla mahlut bui· 
daylarm kilosu 4 kurq 75 aantimdir. 

Sıla 
Jlktlfln ataçlar meyvaya durdu, 
Sılaya sel, benim atam, 8ılayL 

Y ukarıki iki mısr•l pek yanık 
bir halk tDrkasanden hatırım

da lıalmııtır. Çoculduiumda bOyOk 
annem söylerdi ve ben ne lcelimele
rin de/ilet ettiği mAnayı, ne de o
nan musilcisindelci ahengi tam bir 
ölça ile iJlçOp anlıyamadan içlenir, 
dururdum. 

Sıla, bizim b•lkımıs araamd• çok 
engin bir duygu halinde y•yılmq
ıu. Doğduğu yerden birk•ç yıl u
saklaıanı soyu, ıopu, lronıuu, kom
fU.SU sıl•Y• gelaa diye aaler: •Y
rılıp giden de onların y•nına dan
mek dilelinl de 6iJnlOnde y•ptır. 
Şimdi mebusl•rımıs yurdun diJrt 

yanını dolaııp v.t•nd•fları uyan
dırıcı ve aydınlatıcı konler•ml•r 
verirlerken ben, hep bu •ıl•yı dOıD· 
nü yorum. 
Jlebu.slarımuı11 d• vilfyet vllf

yet, hattf b•un kas• kua dol•ııp 
orada oturan vatandaşlara bütün 
yurdun ve bütün dünyanın tOrk 
gözü ile nasıl görOıımesi lhı111J6el-

'#AN 1~11 IL7'R 
dilini .ayleınelerl, onları dinleme
leri halkçı bir devletin mebusları ve 
ıeçmenlerl •ruınd• bir a.vl ala 
delil midir! 

Bun• ııl• dedlllme hyret etme
y/nls. ÇOnkO c1Jmburiyette11 a11c.kl 
devr/11 en t•ıkı11 duypm ber iyi, 
ıasel " dofra p7e mıı balla11 
duydup baret delil miydi! ... 

l•tilaalel 

fa tJrk~•lııl balamadıf ım, lred
çealııl de iallanmd: latemedillm 
kelime, ber p7de, beraat• ol•un 
d• aeden muharrir ... want•clde 
ol•maıın1 

Bir dostum v•rtlır: meıbur bir 
'attır: i•mini •aylenm as de t•nır· 
sınıs. Bu dostum, edebi bayatıaa 
ilk del• filr 7umd:I•, IJem de lnrı
sızca yazdı;ı fiirleri tanııımıı lraa· 
sıs pirlerine bej!nd/rmekle bqla
mııtı. Soıu.da~ ';; :))lliide data; 

bu d• bir lttihale idi bc!!=i: lalcat 
birkaç aydır, tenkit yaparlcen şiir 
yazıyor. Şairin istihalesi bayle olu
yor demek/ 

B•fka birial var. Evelce ddece 
g••eteci idi. Sonradan diıçi oldu: o
nu hlenmedi, muallim/iğe giriıti. 
Bu .,r•da bir y•nda11 d• roman ya
sıyor ve roma11cı diye pbret kaza
aıyordu. Ond• da hlmadı. "Be
ffite11 menra k•dar ilim /ttemelc" 
yolum girerek .vukat oldu. Ahla
ka aypn olup olmadıfında şüphe 
edlle11 edebi eıerleri11 maduaasını 
y•ptı. 

Şu halde muharrir ve gazeteci de 
ittibaleye elverifli idi. O da ipek 
bacefinln, Ali d•yı, lcelebelı oluıu 
nevinden o d• istihale geçirebili
yordu. 

Bu rat, pmd/ baltada bir musa
habe de yasıyor. Gözüme çarpan
lardan bir taııesinia ba§lığı şöyle 
idl: 

"Bu kadar elem ve ıstırapla dolu 
dDnya içinde, allahın bir kDt;Dk 
rum kızının aşkı ile uğraıacağına 
inanmak ne hazin şey." 

O zaman da şu hükmü verdim: 
- Romancının musahabe muhar

rirliğine istihalesi de böyle oluyor 
demek/ 

••• 
Vurulan kız! 

Konuşuyorlardı. Birisi: 
- lstanbul'da bir bar kızı vurul

muıl dedi. ôteki: 
- Hayret! Kızcağız gong mu lci 

vurulsun? dedi. 

••• 
Arayıcılık! 

Akıam'ın "dikkatli" muharriri 
sanatımızı ayıpltyor: bili arayıcı
/ıkla vakit geçiriyorlar diye. 
Sanatımız, bulmuş, bunamıı de

ğildi ama arayıcılıJcla vakit geçir
diğini de bilmiyordum. 

Tevekkeli değilmiı, genç sanat
klrluımızın neden arayıcı fişeğini 
andırdıkları şimdi anlaşılıyor. 

1'. ı. 

Ek.ıra &rpuım kiloau 3 kuruş 85 saa -
"1m, beyaz arpanın kilosu 3 kurut 50 aan -
ıtim ve siyah çakı arpanm kilosu da S ku
ıl'\11 35 sanı.imden mübayaa edilmektedir. 
ıBu fiyatlar ııeçen senelere nazaran yük -
••k ve ~i.fıtç.imizin kauncı bir lr.aç mi.W 
.fazladır. 

Dikili' de zelzeleden 
evleri yıkllanlar ~in 

Yeni eller in11 ettiriliyor 
İzmir, (Hmuıt) - Zelseleden tamamen 

lyıkılmıı olan Bersamanın Ovacık ve Di· 
llPillnin Kabalnım köylerinde inşası Knıı • 
la7 kwuma tarafmduı müteahhide ibal• 
tedllen 80 nin iqasına derhal baılanmıı • 
ıtır. 

Mukavele mueibtnce bu iki köylln evle
ri, lkıi ay zarfınd., yani şiddetli soiuklal 
ıbaatırmadan ikmal edilecek ve zetsel• 
ıfel&'Jr.etinde evleri 71kılmıt olanlara veri • 
ll«ellDlir. Yeni köylerin inp edileceii .,.,
ller, ıu, ı. .... rtla-ı itibariyle ealr.i yerl.,. 
irinden Sok f}'idir. 
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Çocuğunu mektebe gönderen ailenin vazifesi: 
-
Öğretmen ve okula 
karşı saygı ve itimat 
Çocuğa karşı şefkatli, fakat 

müsamahasız bir inzibat ... 

Maarif Vekilimiz B. Hasan-Afi Yücel dün radyoda 

çocuk velileriyle çok güzel bir konuşma yaptı 
(Başı ı. inci sayfada) 

tına üzerine almış gibi gö~ü_nc~ okul
da, her istediğini yapan sıhırlı ve ta
biat üstü bir kudret olduğunu zanne
denler çok yanılırlar. Onun için :·ben 
Çocuğumu mektebe verdim, vazıfem 
bitti'' diyen ana ve babala~, analık ve 
babalık vazifelerinden gafıl olanlar
dır. Aile ve okul, biribirini tama~lı
:tan, evlatlarımızı yetiştirme g_a~esı~
de yekdiğerini kuvetlendiren ıkı mu
tascse olarak göz önünde bulundurul
blalıdırlar. 

Ailenin okul ve öğretmene 
kar§ı vazileleri 

J\Uenin, ana ve babalarını evHi~lar~-
1\ı yetiştirme hususunda ilk vazıfesı, 
Onların en yakın yardımcıla!ı ola? 
hocayı ve mektebi hürmete layık bı
rer varlık olarak tanımaları ve tanıt
malarıdır. Analar ve babalar, va:an
daş olarak miJJetlerine, ~evletlerıne, 
içinde yaşadıkları cemıyete ~asıl 
iınan ediyorlarsa millet_in, ?ev.~etın ve 
içinde yaşadıkları cemıyetın oz evla
dı ve öz malı olan hocaya ve mektebe 
de öylece itimat etmelidirler. Onlar, 
bu varlıkları kötüledikçe ve çocukla
rına böyle bir kanaati bilaperva aşı:a
dıkça mektebin ve hocanın arzu ettık
leri kemale ermesi için lazım olan şe
ref ve itibar yok olur; bunlar yok o
lunca da iyi mektep ve iyi hocaya 
nail olmaktan, millet, mahrum kalır. 
Türk ananesinde hocaya verilmiş olan 
itibar ve itimat hissini kaybetmek, 
ınilli vasıflarımızın en sağlamların
dan birini terketmek olur. 

Böyle söylemekle okulun tenkit. e: 
ditmemesini, analar ve babaların ıyı 
\'e doğru bulmadıkları, beğenmedik
leri noktaları söylememelerini istedi
(:lm zehabına asl dilşütmemelidır. ıl 
akis biz, okula karşı yapılan her tür
lü §ikfi.yeti, her an dinlemiye, oku~un 
noksanlarını gidermek hususunda ıle
ri sürülmüş fikirleri her zaman ehe
lniyetle telakki edip derhal harekete 
geçmeğe hazırız. 

"Herke• ıikayetini söyliyebilir,, 

Bilmenizi isterim ki okullarımızın 
kapıları evlatlarımıza olduğu gib! on
ların ana ve babalarına ve okula ıçten 
&laka duyan herkese açıktır. Memnu.n 
olmadığınız bir hali, gördüğün~z bır 
noksanı, cemiyet içerisinde dedı~odu 
halinde ve bir mırıldanma şeklınde 
•Urükliyecek yerde, doğrudan doğru
l'a okulun müdürüne, icabında Ma~
tif Müfettiş ve Müdürlerine, .~er v~
layette bizim de en yüksek mu?1essı
lirniz olan Valilere, biltün maarıf ·\?
lı::iıatına ve nihayet hepsindevn mk.ıl. e-
t M "f e ı ıne 
e karşı mesul olan ~ar.~ ika etle-

tnüracaat eder ve her türlu ş_ Y D 
tinizi onlara söyliyebilirsinız. li~rs 
& • • • d kteple her t rencleri ıçerısın e me . . _ 
li.i aUikayı kesip ancak ımtıhan za~: 
tlınd .. k'"tü bir şehadetname e e 

a ıyı o 1 müracaat-
ttınek kaygusiyle yapı mış . 
l . kıymetsız 
crın ne kadar faydasız ve k 
Olduğunu bu vesile ile de hatırlatma 
l'crindeolur. av-

Türk .. v tmeni. tıpkı askere ç g 
ogre • . . k dınlı er-

tılını§ bir türk eri ~ıbı - t ketin en 
tekli - kurasını çekip mem e riınüsait 
llıak ve hayat ı:.~rtları en gay nda 
" r- ' d sırası ,,.erlerine seve seve gı en, b ·n 
r. d k tale esı -
bCte uykularını terke ere hat 
den aldığı vazifeleri sizler :·~~~ğ{;ey
~Y~r.ken tashihe uğra~a~, ;ütün kud-
Crı ıyi öğretebilmek ıçın lığını 

retlerini seferber ederek va\ bil-
~!P~atan, evlerimizdev zor bat b~~ ~üz-
1 ığııniz iki üç çocuga mu a ıb"lgili 
er b' li ve ı le te yavrumuzu ter ıye d Bu 

f lltnak için çalışan bir ~nsa!1 5~~1ara t Cdakar vr vazifesine bagh 1~ • vic-
0Ptan f' h "'küm vermek ıçın d men ı u 1 ne ka-

.ı anlar ne kadar katı, yürek .. c:_r · 
"ilr · T" k ogretmenı 
l. ınsafsız olmalı? ur 1 uz 
ıı.sa . .. d min o un • hu .?lık camıası ıçın e, e ş bir 

.., Yuk hü .. mete istihkak kazanmıkarşı 

..,:r~ık ve türk mektebi, milleite ayre-

t• ~ıfcsini yapmak için azam g d'r 
ııı.· .. ssese ı · 

O 1 sarfede" verimli bir mu~ k ızlık 
Ctıı.a herhangi bir şekilde ~ ~lur. 

ll:ıek, bindiğimiz dalı kesme 

A.na ve babanın çocuklarına 
kat§t vazifeleri 

li . d" azifele-
tııı. 0cayı ve mektebi ken ı v e aile 
bııı~-b~raktıktan sonra tekrar e;abalar, 
bcr ıtıne dönelim. Aı_ıa~ar ve atını ço
c .. ı_ §eyden evel evlerının hay ...... ve 
"1tlar . . ·· e tanztı•· tert• ının vazıyetıne gor t>aba-

tlııı. 1.P etmelidirler. Ananın ~etirrnek 
()}d ı)k hedefi evlfitlarını yetıı t bir 
fcd 11~una göre bu tarzda hare ek~ndi 
)a a artık olmadıktan başka n da 
ırıJhrı§larını tanzim bakırnın~a "zde 
..... ıtndir ve zaruridir. Köyler!ın:ı:de 

P~k çok kasaba ve şehirlerırn 

erken yatıp erken kalkmak, bir türle 
itiyadı olarak esasen mevcuttı:r. Fa
kat büyük şehirlerimizde vakı .~lan 
gece toplanmaları, uzun saatler suren 
misafirlikler; çocukların çalışmaları
na ve istirahatlerine engel olan ve 
devamlı muntazam çalışma imkanla
rını onİarm ellerinden alan kötü ve 
zararlı adetlerdir. Bunlar - misalleri
ni şahsen bilirim ve sizlerin aranızda 
da bene en daha iyisini bilenler var
dır ki - birçok gençlerin, ancak aile
lerinin servet, mevki ve otoritelerin
den istifade ile tufeyli bir hayata 
düşmelerine sebep olmuştur. 

Evl5.tlarını içki sofrasının veya o
yun masasının yanında bulunduran
lardan; her türlü laubali, açık konuş
ma ve hareketlere çocuklarını muha
tap kılanlardan türk vicdanının nasıl 
nefret ettiğini söylemeğe hacet yok
tur. Onların bu gaflet uykularından 
uyanmalarını dilerim. Buna mukabil 
öbür tarafta, az çok ısıtabildiği tek 
odasında, çocukları, sessiz ve ~ikkat
li çalışırken günün ve dış alemın yo_r
gunluklarını ve üzüntUlerini sakı~ 
sakin dinlendiren ve bu suretle kendı 
günlük dertleri üstünde rahat. düşü
nebilmek fırsatını elde eden bır baba 
ve onun yanı başında huzur ile otu
ran bir ana, bu hal içinde saadetlerin 
en büyiiğüne ermiş değil midir? Bil
hassa sabah saatleri, anaların, koca
larına ve evlatlarına karşı en mühim 
vazifeleri aldıkları zamandır. Kendisi 
uyurken çocukları oku.ııa;ın~, koca~~ 
işine gitmiş olan ana, ıçtımaı mevkıı 
ne olursa olsun, servetinin mertebe
si ne kadar yüksek bulunursa bulun
sun analık vasfından kendini mahrum 
etmiş demektir. Türk milleti ne ka
dar bahtiyardır ki, böyle analar, o
nun hucağındn, vnrhğı yokluğuna 
müsavi denecek derecede azdır. ltaki· 
katte türk anası, yuvasının sessiz ve 
icabında cefakeş ve fedakıir koruyu
cusudur. Onları takdis ve tebcil ede
rim. Türk anası, bu söylediği~ . v!l
sıflara sahip olmasaydı hepımızın 
mukaddes tanıdığımız ve yürekten 
saydığımız, ba§ımızda. ~ör~rek saadet 
duyduğumuz, kaybettıgı~ızde .~atem 
tuttuğumuz büyük ve azız vucutlar 
nasıl yetişebilirlerdi. 

En büyük günah: tembellik! ••• 

Ana ile babanın her tilrlü ihtimam
Iarına mukabil evlatlarından istiye
cekleri ancak çalışmak, hayatın gUç
lliklerini sertliklerini anlamak ve bu-

göre iradelerini kuvetlendirmek, 
na D -·1 
bilgi ve meleke kazanmaktır. egı 
alnız ana ile babanın evlatlarında, h gün her türkün her türkte affetme

:esi tazımgelen en büyük günah, 
tembelliktir. Tembellik, bütün ahlll.k
sızlıkların kaynağı~ır ... ~~1-~şmı~a~lar, 
• . lmıyanlardır kı kotuluk duşune-
ışı o . kl . • • 
bilir; nefsinin fena ıste be1r1ınıdyerkı: ne etirmeğe, ancak ~e~ e er ır ı 

gn ve imkin bulabıhrler. Tembel, 
zama d" · h 
bilerek bilmiyerek hemken. ısıne e:n 

a hiyanet etmektedır. Temb .. -
vatanın l' - . ff t h le müsamaha, tembel ıgı a e me, er 
türlü ahlSksızlıklara, fenalıklara, h~t
tA cinayetlere izin verme~ demektır. 
Ya mak istıyen her cemıyctte tem· 
bel~ hayat hakkı olamaz ve olmama-

lıdır. . . la d k" 
Hepimizin düşünmesbı.. ..:ım ı~ t! 

bütün tarihimizin en .. uyu • :n. a ı 
harbi olan İstiklal mucadelesını. ya

lar vatan uğrunda can vermış o
P1 anı ' bu vazifelerini, arkalarında 
an ar . k d"l . 

müstakil bir vatan, rlalnı en ı ~rı~-t 
d sonra g~len rıesı ere en musaı 
~nama ve çalışma muhiti bırakmak 

r .ş yapmışlardır. Onların hayat pa-

hıçın a elde ettikleri bu mukaddes 
asın . 

varlığa tembel kalmakla verılen ce-
bir hiyanetten başka ne ıuretle 

vap,_ f olunabilir. Okult:: bırlikte ana
tavs~e babalar çocuklarına bu en bü-
1~:k vazif elnini daıma h:ıt•rla.trnnkta 
yu edecekler; on1an yetım ve 
devam k ku 
yardımsız haya:ını :~zana;a o yan 
ve çalışan temız. ıms~~.ız~.k par~sız 
memleket çocuklarının uhyuk"k ıı;ıs~-
. . österecekler; hayat a ı at erı

ıı:ıı .~ J" k güçlüklerle çarpışa çarpışa 
nı gun u · t""" f 'd ak etmenin temın et ıgı ay-
erken ı rlara anlatacaklardır. Çocuk -
dala~ı 0!1 ha at ile birlikte iş hayatını 
lar fıkrı Y • • b"' ük faziletini vmeli ve ışın uı: . . , 
?a ~ek ıı:ıp etmiyen fikrın hıç bır kıy-
ışe ın ı a . l'd' l . lmıyacağını bılme ı ır er. 
rnetı o 

D. loma düşkünü tembellere 
ıp b' 'h ır ı tar 

·ımeliyiz ki dünyanın içine düş-
.. B.~ .. ük mücadele, laflcit yaygara 
~uğu b~todu ile değil; bilgi ile, ıne
ıle, dud e işe kalbolabilecek kudret
lekeı fi~l;le kargılanabillr. Bir taraf
tek 

U L U S 

Kvangsi'de Çinliler 

Japon münakale 

hatlarını kestiler 
Moskova, 30 a.a. - Moskova radyo

sunun dün vermiş olduğu bir habere 
nazaran Kvangsi istikametinde ilerle
mekte olan Çin kıtaatı japon kıtaatı
nın münakale yollarını kesmeğe mu
vaffak olmuşlardır. 

Bir çin kumandanı öldü 
Tokyo, 30 a .a. - D.N.B. ajansı ce

nubi Çin kuvetlcri başkumandanı al
bay Aomoura Tsountaro'nun ölümü
nü ancak şimdi öğrenmiştir. 

Albay, fransız Hindi-çinisinde ya
pılan askeri harekat esnasında ölmüş
tür. Aynı zamanda fransız Hindiçini
sinc karşı tevcih edilen harekata baş
kumandan tayin edilen albay, 25 ey
lülde Dondag mıntakasında yapılan 
müsademelerde birkaç kurşunla ağır 
surette yaralanmıştı. 

İngiltere'deki Japonlar 
yurdlarana dönecekler 
Tokyo, 30 a.a. - Domei ajansının 

haber verdiğine göre, japon büyük 
elçiliği İngiltere'de ikamet etmekte 
olan ve adetleri takriben 750 kişiye 
baliğ olmakta bulunan japonları, J a
ponyaya avdet etmeğe davet etmiştir. 
Bu davet için ileri sürülmekte olan 
sebepler, hava hücumları, gıda mad
delerinin azlığı ve kışın yaklaşmakta 
olmasıdır. Büyük elçilik ve banka 
memurlariyle gazeteciler İngiltere'de 
kalacaklardır. Fouchimi Marou japon 
gemisi Lizbon'dan Londra'ya gelerek 
Japonya'ya avdet edecek olan japon 
tebaasını almak için emir almıştır. 

tan okula giden çocuklarınızı bu dü
şüncelerle beslerken, diğer taraftan 
tarlada, atölyede, dükkanda her tür
lü faydalı işlerde onların çalışmala
rına mani olmayınız. Size haber ver
miye mecburum ki memleketimizde 
büro faaliyeti istiyen neviden kadro
ların nisbi dolgunluğuna mukabil, ye· 
ni ihtiyaçların doğurduğu teknik mes
leklerin kadroları çok boştur. Bu iti
barla işe ve tekniğe giden faaliyetleri 
arayıp tercih etmekle çocuklarınız 
için daha emin bir yarın hazırlamış 
olursunuz. Osmanlı devrinin ulfıfe 
yiyicileri gibi üç beş kuruş maaş alıp 
dalgacı ve temebel bir hayat sürmek 
arzusiyle ve sadece bu düşünce ile 
vakit öldüren diploma düşkünlerine 
bu imkan hiç bir suretle verilmiye
cektir ve verilmemelidir. 

Bizim nazarımızda hakikatlerin ilki 
şudur: herkes ve her şey vatan için. 
Bu prensipten hareket edince evde ve 

kteırte.s.etiıtirici_nesle düjen pa~
Iıca vazifenin; şefkatli, fakat müsa
mahasız bir inzibat olduğu derhal an
laşıJır. Seciye ve irade, bütün diğer 
ruhi melekelerin nazımı olduğuna gö
re evlatlarımızı ahJaklı, karakteri sağ
lam yiğit, canını millet ve memleketi 
uğr~na fedadan çekinmez yetiştir
mek, hepimizin istikbal huzurunda 
hesabını vereceğimizi bir an unutma
mamız iktiza eden, kutsal bir ödevdir. 
Çocuklarına kaFşı yukardanberi söy
lediğim hattı hareketi kabul ve ihti
yar eden ana ve babanın karşısına o 
çocuklar, imtihanların gliçlüklerin
den şikayet ederek çıkmıyacaklar; ve 
bilenle bilmiyenin ayrılacağı ıbu an
larda hocalarının önüne gelmekten 
kurtulmak için türlü çarelere baş vur
mı yacaklardır. 

"Çocuklarımıza karıı bitaral
olmasını bilelim,, 

Her evlat, ana ve baba için bilais
tisna zeki, çalışkan ve üstün vasıflı
dır. Bazan bu tabii duygu, unutmama
lıdır ki bir his dalfileti haline gelebi
lir. Daima bu ihtimali düşünerek ço
cuklarımıza karşı muhabbetlerimize 
mağh1p olmaksızın, imkan nispetinde 
bitaraf olmaga çalışmalıyız. Başkala
rını itham ederken onların da bir ana 
ve baba veya bu histe bir insan olduk
larını hatırdan çıkarmamalıyız. Veli
lerden beklenen, çocuğun geri kalmıı 
olan seviyesini müdafaa vaziyetine 
geçmek değil, onun daha yüksek se
viyeyi elde etmesi için gereken ıe
bcplere tevessül etmek olmalıdır. 

Sözlerimi bitirirken birçok köyle· 
rimizde çocuklarını okutmak için o
kul ve hoca bulamıyan aziz vatandaş
larımı sizlere hatırlatmalıyım. Fakat 
onların da içleri rahat olsun. Milli 
~efimizin büyük bir millet davası o
larak eline aldığı bütün türk çocuk
larını okutma işi, bu sene Büyük Mil
let Meclisimizin kabul ettiği Köy 
Enstitüleri kanuniyle Cümhuriyet 
Hükümetinin başarıcı elinde bu yıl
dan itibaren hakikat sahasına çıkmış 
bulunuyor. Kendime ve size geniş yü
rekle ve tam iman ile tebşir edebili
rim ki bütün köylerimizin okullarına 
kavuşacakları yıl1ar artık uzakta de
ğildir. Evlatlarını gönderecek okul 
bulan "babalar ve analar, bundan mah
rum olanları düşünerek türk mektebi
nin, türk hocasının ve türk maarifi
nin kadrini ve kıymetini bilmeli ve 
çocuklarımızı terbiye vazifesinde bi
ze yardım etmelidirler. 

Sevgili yurttaşlarım: 
Açık öz ve tok sözle ifadeye çalış

tığım ve yüreğimden kopup gelen bu 
düşünceleri milletimiz için samimi
yetle çarpan gönül1erinize tevdi edi
yorum.Türk vatanının istikbali evlat
larımızın elinde, evlatlarımızın istik
bali ise onları yetiştireceklerin elle
rindedir. Bu büyük mesuliyet, vazi -
felerimizin istikametini tayin edici 
en bUyUk rehberdir. 

lngiliz tayyareleri 

Almanya ve 
istila üslerine 

gene akın elliler 
( Başı 1. inci sayfada ) 

rindeki limanları, Cap Gris Nezdcki 
batarya mevzilerini ve Almanya' da va
gon ayırma istasyonlarını, benzin te
sisatını ve alüminyum fabrikalarını 
bombardıman etmişlerdir. 

Bir pilotun anlattıklan 

!ngiliz hava nezareti istihbarat bü
rosu dün neşredilen resmi tebliğ hak
kında tafsilat vererek Hanau'da bir 
mühimmat fabrikasına yapılan hücuma 
dair bir ingiliz pilotunun söyledikle
rini nakletmektedir: 

"- Geldiğimiz zaman fabrikada 
yangın başlamıştı. Biri alevler içinde 
yanmakta olan iki uzunlamasına bina 
tefrik ettik. İkincisi henüz adam a
kıllı ateş almamıştı. Tayyaremle bir 
pike yaptım ve bombalarımı attım. İr
tifa almağa başladıktan sonra yangın
dan bir kara duman tayyarenin üstüoe 
kadar çıkmakta idi. Bu binanın tama
miyle yanmakta olduğunu gördük. 
Tekrar hedefe döndük ve ikinci defa 
bombalar attık. 

Şiddetli yangınlar 

Döndüğümüz zaman binalar bütün 
şiddetiyle yanıyorlardı . Bütiin fabri
kanın ve civarındaki binaların ateş al
dıklarını zannediyorum. 

Berlini bombardıman etmek üzere 
sevkcdilen tayyareler fena hava şerai
tine rağmen tesbit edilcmiyen saat mu
cibince gece yarısına dağru alman hü
kümet merkezi üzerine varmışlar ve e
lektrik fabrikasiyle şehrin garbinde 
bulunan başlıca transfarmotörü ve 
Friedrichsfclde tevzi merkezini bula
rak yüksek infilak kudretinde bomba
lar ve yangın bombaları atmışlardır. 
Hedef yakınında infilaklar olduğu gö
rülmüştür. Berlinin talın·: 1e~ 90 kilo
metre garbinde bulunan Saint - dal de
miryolu iltisak merkezi de muvaffaki
yetle bombardıman edilmiştir.,. 

Londra'ya yapılan taarruz 
akim kaldı 

Londra, 30 a.a. - Roytcr: Dün gece 
Londra civarındaki hava müdafaa ba
aıryalarının baraj ateşler.i Londraya 
karşı hava taarruzlarının başlangıcın
danberi en şiddetlisi olmuştur. Bu se
beple alman tayyareleri bombalarının 
ekserisini müstacelen, başlıca cenup ve 
cenubu şarki şehir ve köyleri ve Lon
dranın civarları üzerine atmağa mec
bur kalmışlardır. İngiliz makamatı, al
man bombalariyle evleri yıkılmış olan 
lara süratle ikametgahlar hazırlamak
tadır. 

Cumartesi ve pazar günleri, 11.000 
den fazla çocuk ve kadın IJondranın 

haricinde daha emin yerlere nakledil
mişlerdir. Bu tahliye ameliyesi, evelce 
itina ile hazırlanmış olan bir plan mu
cibince ve yüzlerce gönüllünün yardı
mı ile icra edilmiştir. 

Düşürülen tayyareler 
Londra, 30 a.a. - Royter: İngilterenin 

cenubu ııarkisinde tayyar.c dafi bataryala
rımız dört düşman bombardıman tayyaresi 
daha düşürmUşlcrdir. Gündüz yedi düşman 
tayyaresinin daha düşürüldüğü malGmdur. 
Avcılarımızdan ikisini kaybctti'k. Fakat 
pilotlar sağ ve salimdir. 
Öğleden sonra İngiltercnin cenubu ııar -

kisinde muhtel!( nbkıtalara bombalar atd -
mıştır. Gene öğleden sonra Midland'da 
mlinC-erit hareket eden tayyareler tan -
fından hücwnlar yapılmıştır. Hasar v.c za. 
yiat olmamıştır. Edimbourr mıntaku1na 

tevcih edilen hücumlarda bazı evler yı • 
kılmıŞtır, Biri ölü olmak üzere bir kaç 
y.aralı vardır. 

lngiliz filolarının Alrika'daki 
faaliyeti 

Londra, 30 a.a. - İngiliz hava kuvet 
leri Afrikada İtalyan kıtaat ve nakli
ye kollarını bombardıman etmeğe de
vam eyliyor. İngiliz tayyareleri Bar
dia'ya 24 kilometle mesafede italyan 
mevzilerini ve Maddelina limanını mu 
vaffakiyetle bombardıman etmişlerdir. 
Sidi - Barrani'nin cenubunda bir nak
liye koluna tecavUz edilmiştir. 

İngiliz tayyareleri Habeşistan'da 
iki tayyare meydanını bombardıman 
etmişlerdir. Dessie'deki meydanda 
hangarlar üzerine tam isabetler kayde
dilmiştir. 

Diğer bombardıman tayyareleri Gıı
ra'ya hücum etmişlerdir. 

Cenubi Afrika hava kuvetlerl istik
şaf akınlarına devam etmektedir. 

Hayla gene bombardıman 
edildi. 

Kudüs, 30 a.a. - Bir hafta zarfında ikin
ci defa olarak İtalyan tayyareleri dün 
Hayfa kara müdafaalarını aşmak içıin mu
vaffakiyctııiz bir teşebbüste bulunmUjlar
dır. Bu akm harbin bidayetinden beri 10 
uncu abn idi. Bombalarm ebcrılsi denize 
n ıkilmcmlıı arazi liı:orinı diitm!iıtik. 10 

DAKAR 
hôdisesinden sonrö 

Geni. de Larminat'nın 
müstemleke klfalarına 

radyoda mesajı 
Londra, 30 a.L - Roytcr: Hattı listüva 

fransız umumi v.ali91 general de Lannin.at. 
Dakar müstemleıkıc ukerlerine hitaben 
radyoda bir mesaj vererek e.zclimle dcmit
ur ki: 

"- Dakar'a fransızların çıkmasma mı -
ni olmak için güzel harp ettiniz. Bu fran
&ızların Da'kar'ı Fransa için muhafaza et -
mekten ve alman v.e italyanların orada d.e
nlzaltı ve hava üsler i tesiı emelerine mani 
olmaktan başka bir maksatları olmadığmı 
biliyordunıuz. Mükilemeci olarak gelen ıi
l!hsız fransız zabitleri Üz·erfoe ateş açtı -
ruz ve bunlardan ikiıinıi ağır surette yara
ladınız. Bütün bu şeyler şüphesiz hoşunu
za gitmemiştir. Çünkü harbetmcnlz Jizım
gelcn fransrzlar ve ingilizlcr değildi. Fa -
kat amirlerinizin emirlerine itaat ettiniz:. 
Bu amirlerinizin slzln namınıza vahim me
suliyetler yüklendiklerini farkcdiyOI' mu -
sunuz? Vatandaşlarınıza 'kurşun attırmak
la mafevklcrinlz, general de Gıulle'ün ma
ni olmak istediği şeyi, yani Dakar'a ıcle
cek alman ve İtalyanları kabul etmek mec
buriyetini yüklenmiş bulundwar. 

Hadisenin bCJ§lıca mesulu kim? 
Şerefi niz, kanınız ve kardeşlerinizin lı:a

niyle imza edilen büyük yeminin ifasına 

sizi mecbur tutar. Bu yemin Dakıır'a ıe -
lecek her alman ve İtalyana tereddüt etme 
den ve deniz yüzb:ışısı Thierri Darg-cnlicu 
ve yüzbaşı Bocourt'a yaptığınız cibi hü -
cum etmeyi imlrdir. 

Bu hadiselerin başlıca mC$ulil, de Gaul
le' e karşı gösterilen mukavcmet\n ruhu ol
ması itibariyle. umumi voli B. Boisson'u 
unutmayınız. Almanlarla cvelcc hnrbetmiı 
olan fransız askerlerinden müt~ckkll or -
du olan sizler, alman ve İtalyanlara lkartı 
B. Boisson'un Dakor'ın müdafaasının da 
ruhu olmasını kendisinden istiyeccksinlz, 
Onu sı'kı surette nezaretin.iz altında bulun
durunuz. Çünkü kurnaz bir adamdır. De -
s iscıcrinc, uzlı$llloJarma ve bilhassa fira
rı:ıa mani olunuz. O, as'kcr şerefin.izin ve 
fransrzlık ıercrinlzin rehinesidir. Her an 
mcsuliyctinin hesabını vermek için ara -
ntzda bulunması Uzımdır. 

Allaha ısmarladtk. Ben geçidin öbilr ya
macındaymı. Fakat ben de aizin ıibi mlla
-tem.lcke askeriyim. N efr~t verici bir tarz-
6a aldatrldığınızı zannediyorum. Siz vazi
ıfe telakki ettiğiniz şeyi yaptmız. 

Bu acı vazifenin ifası hiı; olmusa ıiz:i 
ve garbi Afrika Fran•ıuıını dUomanları

mrz olan İtalyan ve alınanların planların -
dan !korusun. 
Fransız imparatorluğu, düşmanlarına 

harp sahnesi olmamalıdır. Siz timdi buna 
mani olmayı eercfinizle teahhüt etmiı bu
hınuyorsunuz." 

Gandi dün Hindistan 

umumi valisiyle görüJtü 
Simla, 30 a.a. - Gandi bucün umumi va

li ıl.le ikinci bir rör yapmıştır. Gandi 
iki ~ gündür muhafaza ettiği eilkfitu bu -
ıün bozmuştur. Umum! valinin nczdine 
ıitmck için elle sürülen arabasına bindiii 
zaman canlı bir hali vardı. Görüşme iki aa
at 45 dakika sürmüştür. G di bu aqam 
Uarda'ya hareket cdccekt • 
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Ü~ larafh paki ve 
Sovyeller Birliği 

Pravda gazetesi' 
Berlin paktını tahlil 

eden bir yazı neşretti 
(Ba~ı 1 inci sayfada) 

bahsetmek taydruuzdır. Pakt SovyeUer 
Blrllgi için tamamen beklenmedik bir ıey 
olmamıııtır. Zira, hakikatte bir tanı!t.nıı 
Almanya, İtalya ve Japonya ve diğer ta
raftan da İngiltere ve Amerika arasında 
eıaaen mevcut mUnasebeUerln tesbltinden 
başka bir eey değildir ve gene zira eovyet 
hUkUmetı Uç taraflı bir paktın yakında 

imza edileceğinden olman hUkUmeU vası· 
taslyle daha eve! haberdar edllmlıı bulunu• 
yordu. 

Harbin yeni aalhan 
Paktın manasını tahlil ederken, cvele

mlrde şurası kaydedilmelidir ki pakt har
bin yeni bir safhaya, imzadan evelkl saf. 
hadan daha geni§ bir safhaya girmekte ol
duğu mtınnsını tuammun etmektedir. Ş\1 

son günlere kadar harp batıda Avrupa ne 
ıılmaJI Atrlknya ve ıınrkta da Çine lnhl -
sar ettiği ve bu iki bölge blrlblrlnden ay
n olduğu halde, elmdl bu ayrılığa bir nl -
hayet verilmektedir. Zira bundan böyle 
Japonya Avrupa lflerlne knrııımazlık slya.
ııetlnden ve İtalya ile Almanya da uzak 
doğu tıılcrlne knrıemazlık siyo.ııctinden 

vaı:geçmlıılerdlr. 

Bu hiç eUph~lz, harbin bundan böyte 
ıtddetıenmesl ve btilgeslnln gCDlelemeııt 
demektir. 

B. Molotof. Sovyetıer Birliği yUkııek 

aovyet rnecllılnln eon tçttmaındıı. harblD 
genlolemesl ve elddetlenmeslnl ve bir ci
han emperyalist harbi haline lnkılAp et -
mest tehlikesinin mevcut olduğunu söyle
mekte haklı idi. 

Paktın akdine e bep olan ve buııu te,. 
vlk eden Amil nedir? Bu t\mllin her ııoy. 
den evel son :vAkıalar, İngiltere ile Ame -
rlka arasındaki askeri I§ beraberllginha 
ve hatta. Amerika tnrafındo.n İnglltereye 
yapılan ve dolma artarak giden n.ııkeı1 

yardımın takviyesi ve genlıılemesl , İngtl
terenln batı yarı kUreslndekl deniz üsle -
rlnln Amerlkaya terki, İngiltere, Kanada 
ve Avusturalya askeri gayretlerinin Blrle
ııtk Amerikanın gayretleriyle blrleııtırllme
sl ve cenup Amerlkası devletlerinin Bir -
le,lk Amerika nUtuz bölgesine glrmcsı. 

1ngllterenln uzak doğuda ve Avusturalya. 
dakl Uslerlnln Amerlkaya terkcdllmesi ol
duğu rıUpheslzdlr. 

Amerika'nın vaziyeti 
Gcrçl Amerika henUz İnguterenln yanı

bafında Almanya, İtalya ve Japonyaya 
karşı harbe gtrmtıı dc~lldlr. Fakat bunuıı 
bUyUk bir chemlyetı yoktur. Zira, Ameri
ka tflen Almanya, İtalya ve Japonyanın 
iki ayrı kUredekl muhasımlarlyle mll§te -
rek bir askeri satta bulunmaktadır. 

Paktın mUhlm husuıılyctlerlnden biri 
pakta lştlrAk edenlerin nutuz bölgelerini 
açıkça truıımnaı ve bu bölgelerin diğer dev
leUer ve tabıt olarak !Sn safta İngiltere ve 
onun lo arkadaşı olan Amtrlka tarafından 
ırulkııstıere maruz bulunduğu takdirde kar
ııılıklı müdafaa vecibelerini ihtiva eyle-
mealdlr. 

Pakt Japonya'ya "büyük doğu Asyo.ııı 
sahasını., ve Almanya Uc İtalya'ya d& 
"Avrupa" yı vermektedir. 

Diğer bir mesele de, paktı imza eden -
lerln, nüfuz bölgelerinin bu taksimi tııln

de, !ilen muvattak olup olmıyııcaklnndır. 

Sovyetler Birliğinin vaziyeti 
Hiç ıUphestz b6yle bir plfının baııanl -

maaı, iki muharip tar at kuvetlerinln ha. 

kiti hafif,c y.aralanmıştır. Haaarat ihmal klkt nlııbctlne ve dalma inkişaf etmekte 
edilecek kadar azdrr. olan bugUnkU harbin cereyanına ve neU-

43 alman tayyare•i düıürülJü 
ceılne bağlı bir ııeydtr. 

Paktın diğer mühim bir husuelyetl 
L<>ndra, SO a.a. - Bugün aaat 19 a ka- Sovyetlcr Blrlltl hakkındaki lhtırad k.., 

dar alınan raporlar, bugün İngiltere Uze
rindc 48 dUaman tayyaresinin tahrip edil
diğini bildirmektedir. 

y:ıttır. 

Pakt ııöyle demektedir: 

"Almanya, İtalya ve Japonya, bu paktın 
16 lnglllz avcısı dtl§mUııse de aekiz pi- pa.ktı imza ctmiıı olan ~ memleketin her 

lot sağ ve salimdir. biri ile Sovyetler Birliii araamda halen 

Almanya üzerine yapılan hava 
hücumları 

Londra, 30 a.a. - Hava nezaretinin lı
Uhbarat servisi bildiriyor: 

Bombardıman tayyareleri pu:ar .UnU
nU pazartesine bıığ'Iıyıın gece Magdeburg
dekt "Braun Kohlen,. kumpanyasının 

bir petrol tasfiye fabrikaslyle depolanna 
filddetll bir hücum yaparak yUz ktlomet -
reden görUlen bir yangın çıkarmııılardır. 

Bu yangını lntlIAklar tAklp eylemlotır. 

Bombardıman Uç saat sUrmUetllr. Bu taar
ruza ıııtırAk eden tayyareler ochrln civa
rındaki demlryolunu da bombardıman et
mi!ilerdlr. 

Bombardıman servisinin diğer tayya
lerl Stutgart'tn bUyük bir havagazı tesisa
tı ile manyeto ve diğer elektrik teçhizatı 
ima.J eden Bosch fabrikasını bombardıman 
etmlıılerdlr. Gaz tesisatında ıo lntllO.k vu
ku bulduğu gibi Bosch fabrikasının da, bü
yük bir yangın görUldUğU için, ehcmlyetll 
surette hasara uğradığı zannedilmekte -
dlr. 

Keza Lelpzlg civarındaki Bltterteld 
alUmlnyom fabrlkaslyle Almanyada bazı 
demlryolu merkezleri bombardıman edil -
mıetır. 

Belçlknda Anvers yakınında bir elektrik 
tesisatı bombardıman edllmlıtir. 

Gece faaliyette bulunan baııka bombar
chman tllolnn lstıUI. llmnnlan Uzerlne ya
pılmakta olan tozytkı idame ederek Oı • 
tende, Flemılngue, Callalı, Boulogne ve Lo
rleııt'dcld gemi tecemmUlerlnl ve liman 
te.alsatını bombardıman etmlılerdlr. 

movcut siyasi durumu asla mütecasir et • 
mcdiiini beyan ederler." 

Bu kayıt her şeyden evci pakt devlet .. 
!eri tarııfından Sovyctler Birliğinin har • 
bin Uk günlerinden beri muhafaza ettiği 
bitaraflık hattı hareketine karşı bir riayet 
olarak, ikincisi de Sovyetlcr Birll~i • Al
manya ve Sovyetler Birliği - İtalya ademi 
tecavüz paktlarının l?M!riyct 'YIC ehcrniycti
nin teyidi olara.k müıalea edilmek icabe • 
der. 

Bo.nş ve bitaraflık siyasetine sadık olan 
Sovyetler Birliği, bu siyasetin kendi elin
de olduğu nisbctte değişmez kalmakta ol • 
dutunu ve böyle de kalacağını teyit ed• 
bilir." 

Sovyet gazeteleri Amerika 
hariciye nazırının beyanahnı 
büyük başlıklarla neırediyor 

Moskova, 30 a.a. - Dlin wb.alıki sov -
yctler rmıtbuau gazetelerinin goz:e çarpan 
yerlerinde Amerika hariciye nazırının 
Almanya, İtalya ve Japonya arasında ak -
tcdilcn üç tarafılı paktın otedenberi mcv -
cut münasebetleri zahire vurduğu hakkın
daki beyanatını ncıretmektcdirler. 

Matbuat, bundan başka, Amerikada al -
lfilı sanayiinin devamlı bir surette arttığı 
hakkında aovyetler resmi ajansı muhabiri
nin bir de tclgrahnı n~rctmişlcrdir. 

Trud gazetesi, Amerikanın Pasifikte de
niz listünlüfilne ıahip oldıısu hakkında 
Guctte de Lausanne'da ı;ıkan bir ~azıJ"l 
netretmiıtir, 



--;ı- u t u 1 1 - 10 - 19«> , ................................................................................................. ~ 
l HAYAT VE SIHAT J 

................................................................................................ 
Pankreas guddesini bilir misiniz ? 
Vaktiyle, şeker hastalığının adı miz şekerlerin birçoğu - mesela 

timdiki kadar çok işitilmezken pan· pancardan çıkan şeker, ,eker olacak 
kreas guddesi - hikayedeki bahti- unlu §eyler - o cinsten değildir. 
yar çobanın midesi gibi - bilinme- Onların kana karrşmazdan önce bir 
sine pek lüzum olmıyan uzuvlar· ! şekerli şeker haline gelmeleri la
dan biri sayılırdı. Hekim derslerin- zrmdır. 
~~ on.u_n hazım işlerinde. yaradığı Bu da pek çabuk ve kolay ol· 
ogretılı~se de, bu guddenın hasta· maz. Pankreas guddesinin ensülin 
lıklan ınsanlara sık ark ıstırap ver- h k · · b u1 d 
mediğinden, hekim olmıyanlar ona ormonu çı ara'l ışı oz up a ye· 
karşı alaka göstermezlerdi. Şeker / meklerden ge;.,... gıdalann hazmını 
hastalığının çok defa pankreas gud- tamamlamak işi bozulmadığı farze
desinin iyi işlemediğinden ileri gel- dilse bile bu guddenin gördüğü iş 
diği anlaşıldıktan, bilhassa o gud- yediğimiz yemeklerin miktariyle 

·deden çıkarılan e_?sülin hormonu- mütenasip değildir. Biz ne kadar 
nun şeker hastalıgına karşı gayet . . . • 
tes·rı· ·ı~ ld - ·· - "ld'kt çok yesek o kendı kudretı nuıpehn-

ı ı 1 aç o ugu ogrenı ı en . . . . 
sonra, şimdi pankreas guddesini j de hazmettırrr. Sonra da bırden zı-
bilmemek zamanında öğrenilmesi yade şekerli şekerlerin glikoz hali· 
moda olan bilgilerden geri kalmak ı ne gelmesi için barsaklardaki mu
gibi olur. Zamanına nispetle geri hitin 6,8 derecede asit olması lazım
kalmak da, sinema yıldızlarını bil- , dır. Bu derecesi de barsaklarda her 
memek derecesinde cahillik sayıl • vakit bulunmaz. Onun için üzüm şe
~amakla beraber, sosiyetede sırası kerinden başka türlü şek!?rle yenil
gelip de moda olan bilgilerden söz diği vakit hepsinin kana kanşaca
açılınca onları bilmiyenlere biraz ğını farzetmek insanın kendisine 
acayip bakarlar... fazla güvenmesi demek olur. O de-

Pankreas guddesi midenin arka- recede asit'i bir muhit bulmak için 
aında saklanmış olduğundan ona el- haylice tuzlu yemek lazım olur. 
le dokunmak kabil olamıyacağı için Şekerli hastalar için bir şeker, bir 
yerini bilmeseniz de olur. Pankreas de şekercik vardır. Şeker, kandaki 
eski yunan dilinde "sadece et" de- şekerin aynı üzüm şekeri demektir. 
mek olması ona bu adın ne işe yara- Şekercik de kimyaca bir şekerden 
dığı bilinmediği zamanlarda veril- fazla şekeri olan şekerlerdir. Onun 
miş olduğunu gösterdiğinden mana- için üzümün birkaç tanesi dokunur 
aını bilmemekte bir zarar yoktur. da, sırasına göre, bir kase hoşaf do
Bundan dolayı olacak ki bizim he- kunmaz, hele hoşaftan Önce çok 
kimlik diline de tercümesine lü- tuzlu yenilmezse ..• 
zum görülmemiştir. Pek eski hekim G. A. 
lerimiz ona levzülmide diye bir ad 
takmak istemişlerse de bu ad rağ
bet görmemiştir. Kasap dilindeki 
özdan tabiri de hayvanlardaki pan
kreasa verilmiş olsa gerektir. 

Bununla beraber, pankreas gud
desi iyice işleyip de ensülin hormo

Tarsus'ta el domalar1 
sergisi a(lldı 

nunu lüzumu kadar çıkarmadığı Menıin, (Hususi) - Ankarada açılacak 
vakit İnsanın yediği şekerli madde- el dokumaları tezgı\hla.rı mamu!A.tlar me§
lerin kanda birikerek normal nis • heri için Tarsusta imal olunan dokuma -
petten ziyade olduğunu ve kanda !ardan lükıı zengin bir kolleksiyon Tar • 
fazla olan şekerin böbreklerden çık .sus ticaret ve sanayi odasında muvakkat 
tığını bilmek lazımdır. Ancak, bu .bir sergide halka teşhir olurımuı;tur. 
hormonun nasıl tesir edip de kanda- Sergide dikkat nazarını çeken eşyalar 
ki tekerin fazlalığını birdenbire meyanında Menemenci köyünde yeni do -
yok ettiğinden söz açılırsa 0 vakit kun.muş gayet güzel renkli bir (Mene • 
mühim bir sırrı söylemek istemi- menci kilimi) vardır. Dağ köylül~rimizin 
yenlerin yaptıkları gibi yalnız ba§ bütün zati ihtiyaçlarını temin ettikleri v.e 
sallamak ihtiyatlı olur: §İmdilik 0 _ Jhtiyar, ııenç kadınlar tarafından ince bir 
rasını mütehassısları da kesin ola • .zevkle dokunmuş, boyanmış pamuk yün 
rak bilmezler. Suyun tekeri eritti- kıl keçe, battaniye, ıKJfra örtüsü, peçete, 
ği gibi demek akla uygun olmaz. havlu, savan denJlen yer yaygıları, peşte
Öyle olsaydı bu hormon iyi işlerken mal, yatak çarşafı, çamaşırlık ince bez, 
de yediğimiz tekerlerin hepsini eri- elbiselik bez, elbise astarı, caketlik r~kli 
tiverirdi. Şu halde ensülin kandaki pamuklu kumaşlar bulunmaktadır. Bu me
tekeri i~e yarıyacak hale getiriyor yanda Ulaş köyünden Kadriyenin es.ederi 

en muvaffak olanlardır .. Girit muhacirlediye düşünmek daha doğru gibi gö-
rünüyor. rinden ihtiyar kadınlar tarafından doku -

nan fevkalade narin dokunmuş pamuklu, 
Pankreas guddesi işinde, bilinme- ipekli yatak örtüleri, yün battaniyeler Gi

ai daha ehemiyetli olan cihet, bu rit san.atının son eserleri olarak Tarsus -
guddenin daha Önceden bilinen fa· ta görülmektedir. 

Bir İran ticaret heyeti 

Almanya'ya gidiyor 
Tahran, 30 a.a. - Tass Ajansı bildiri -

yor : 
Almanya ile bu sene yapılacak ticaret 

mübadelesinde İran eşyası ihracatının kon
tenjan listelerinin tanzimi için, alakadar 
dafreler mümessillerinden mürekkep bir 
heyet, alman mahfilleri ile temasta bulun
mak üzere Berline ıitmi!itir. 

lzmir'e dönen ltalyan 

mektep çocukları 
İzmir, (Hususi) - Yaz mevsimi baş -

brken İzmirden İtalyadaki çocuk kamp -
iarma götürülen İtalya tabaalı aile çocuk
farr, evelki akşam Bandırma ekspresiyle 

Tedavüle çıkarılan 
yeni banknotlar 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Banka 
smdan bildirilmektedir: 

30. 9. 940 akşamı itibariyle banknot 
emsyonunun vaziyeti şudur: 

Lira 
Bankanın açılışında banka 
kanunu mucibince deruhte 
edilen miktar 158.748.563 
Banka kanununun 6-8 inci 
maddelerine tevfikan hazi
ne tarafından vaki tediyat 
olup tedavülden geri çekil
miş olduğundan bundan 
tenzil olunan 19.310.196 

139.438.367 

Harbin (_R_A_o_v_o _) 
TttRKİYE ikiye taksimi --( Radyo DifUzyon Postaları >-

(Başı ı. inci sayfada ) TU'RKİYE Radyosu - ANKARA Radyon 
---«< Dalga Uzunluğu »---

dır? Eveli. ispanya meaelesini hal- 1648 m. 

letmek, yani ispanya topraklarını 31.7 m. 
mihver devletlerinin askeri hareket· 19.74 m. 
leri için kullanmak, yahut, ispanya-

182 Kcs~/120 Kw. 
9465 Kes./ 20 Kw. T. A. P. 

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

SALI - 1.10.194-0 
yı başından büyük bir ıneauliyeti 
deruhte etmeğe ikna etmek icabe- 7.30 Program ve memleket saaıt ayarı 
der. Ondan sonra Fransa ile sulh 7.35 Müzik: Plaklardan hafif program 
yapılmak zarureti vardır. Eğer 8.00 Ajans haberleri 
Fransa kendini memnun edecek 8.10 Ev kadını - Yemek •listesi 
sulh fartlannı §İmdiden öğrenmiye· 8.20-8.30 Müzik: Hafif musiki progra • 
cek olursa, onun Afrika'daki sö- mının devemı 
mürgeleri, mihver devletlerinin Af- 1'2.30 Program ve memleket saat ayan 
rika hakimiyetinden aonra ne ola- 12.33 Müzik: Muht<1'if şarkılar (pl.) 
caklarmı kendi kendilerine sora· 12·50 Ajans haberleri 

Iİsto.nbul&ln şehrimize gelmiş v-e ailele • Bu miktcıra banka kanunu 
rine teslim edilmiştir. mucibince altın mukabili 

caklardır. Bundan batka Afrika 13.0S Müzik: Plaklarla muhtelif şarkılu 
VÜsatleri içinde muharebe şartları, programının devamı 
kıtada olduğundan büsbütün başka- 13.20-14.00 Müzik: Karışık program (Pl.) 
dır. Kıtadan Afrika'ya asker ve 18.00 Program ve memleket saat ayarı Bunlar, kız ve erkek olmak üzere 75 ço- yapılan emisyon 17.000.000 

ıcuktur. Başlarında bir de papas bulunmak- ile reeskont mukabili yapı-
ıta idi. Tren, Karşıyaka istasyonun.a gelin- lan emisyon 212.000.000 

18.03 Müzik: Haılif solo ve orkestra esermalzeme nakletmek, Süven ve Ce· 

ıce, Karşıyakada .>turan İtalyan aileleri, 
çocuklarını karşılamışlardır. 

Mütebaki çocuklar da Basmahane istas 368.438 367 

belüttarık'ın i~galinden evel, bir lcri (Pl.) 
hayli zor olacaktır. İspanyol Fasına 18.30 Konuşma (Çiftçinin saati) 

19.00 Müzik: Richart Straus - Keman ve asker çıkarmak, ancak fransız sö-
yonunda aileleri ile buluşmuşlardır. Bu i1ave olununca 30. 9. 940 tarihindeki mürgelerini tehdit etmeğe yarıya- piano saati - Çabnlaı : Liko Aınu 

bilir. İngilizler Orta ve Yakın-şark- ve Zuckmayer 
~ocukların arasında 19 - 20 yaşında bazı 
gençler de Yardır. 

İtalyan çocukları, kamp müddetlerinin 
sonunda Yugoslavyadan tren.e İstanbula, 
ıoradan da :zmire gelmişlerdir. 

Macaristan'ın oklu 

haç partisi macar nazi 

partisi ile birleşti 
Budapeşte, 30 a.a. - (D.N.B.): Macar 

n.asyonal - sosyalist hareketinin organı o
tan Magyarsag gazetesinin neşrettiği bir 
tebliğe göre, oklu haç partisi, macar nas
yonal - sosyalist partisi ile birleşmiştir. 

Bu iki partinin birleşmesi, 6 teşrinievelde 
tamam olacaktır. 

' 
Yugoslavya'da Macar 

ziraat nazırını Kral 

Naibi kabul etti 
Belgrad, 30 aa .. - (D.N.B.): Evelki 

gün Belgradda Kıral Naibi Prenı Paul 
tarafından kabuıl edilen macar ziraat na -
zırr Kont Michel Teleki, dün, yanında yu
goslav ziraat na:ı:ırı da olmak üzere, ziraat 
sergisini ziyaret etmek için Nişe gitmit • 
tir. 

Belgrad siyasi mahfillerinde tebarüz et
tirildiğine ııöre Kont Michel Tolekinin 
ziyareti, strf bir nezaket ziyaretidir ve 
macar ziraat nazırı, bu suretle, Budapeşte 
ziraat sergisini gezmek ildre niıaııda Ma.
c.aristana gitmiş olan yugoslav ziraat na
zırının ziyaretini iade eylemektedir. 

Nişan 

tedavülün umum yeknu üç yüz altmış 
sekiz milyon dört yüz otuz sekiz bin 
üç yüz altmış yedi liraya baliğ olmak
tadır. 

19.30 Memleket saat ayarı ve ajans ha • ta'ki müdafaalarını daha kolaylık • berleri la takviye edebilecek vaziyettedir-
19

_
45 

ler. 20.15 
Müzik: Fasıl heyeti 
Radyo ga;:etesi 

Esasen bunun içindir ki İtalyan 
20

.
45 

matbuatı, yeni safha muharebele-
2

1.30 
rinden eve), bu muharebelere te
kaddüm etmek icabeden dip)omas~ 2 ı.4 s 
faaliyetlerinden bahsediyor. Üç ta-

Müzik: Büyük fasıl heyeti 
Konuşma (İstatistik umum müaılr• 
lüğü tarafından) 

Bu yekunun 337 .333.940 lirası yeni 
harfli banknotlardan mütebakisi 
31.104.427 lirası da eski harfli bank
notlardan müteşekkildir. 

Trabzon' da 
şoseler 

. 
ınşa 

mühim 
ediliyor 

Trabzon, 30 a.a. - Şimdiye kadrır 

yolsuz kalmış olan ve 50 kilometre me

safede bulunan Dağbaşı nahiyesini 

Sürmeneye, sahilden kırk kilometre 
içeride bulunan S.alıpazar nahiyesini 
Vakfıkebire ve 30 köye güzergah teş
kil edecek olan Oğuz mıntakasını Yo
ma nahiyesine bağlıyacak olan üç mü
him şosenin açılmasına başlanmıştır. 

Gümüşhacıköy Halkevi 
üyelerinin köy gezisi 

raflı paktın imzasından sonra, bu 
faaliyetlerin hedefi fspanya'yı mu
haripler arasına almaktan, Petain 
Fransasr muammasını çözmekten, 
ve almanlarla italyanlann böyle bir 
m5.ceranın ağır külfetlerini nasıl 
paylaşacaklarını tekarrür ettirmek-
ten başka ne olabilir? 

Falih Rıfkı ATAY 

Liselerde Latince 
Maarif vekilliği 1940 - 41 ders yılın

dan itibaren Ankara erkek lisesi ile 
İstanbulda Galatasaray ve Vefa lisele
rinde bu liselerin birinci sınıflarından 
itibaren latince tedrisat yapan birer 
şube açmağa karar vermiştir. Bu şube
de edebiyat, tarih, yabancı dil, cimnas
tik ve askerlik dersleri mutat lise 
programları müfredatına uygun bulu-

• .. .. .. nacak, buna mukabil coğrafya, mate-
Gıresun, 30 a.a. - Gumuşhacıkoy matik tabiat bilgisi, fizik ve kimya 

kazası Ha!kevi köycülük sos~al yar· 
1 
derslerinde ayrı· birer müfredat takip 

dım §ubesı mensuplarından murekkep oluncaktır Klasik şubenin esas husu-
bir grup dün Çetmi köyüne giderek . . · .... . . 
k .. k'· · 1 · -1 H K 1 sıyetı haftada beş saat latınce tedrısa-oy ve oy ış erı ı e ava urumu-
nun gayeleri ve çalışmaları etrafında tı ya~r:ıasıdır. 
görüşmeler yapmışlardır. j Klasık suhc.~e okııva1!1a~ her sı.nıfta_ 

Bu geziden bilistifade köydeki has- bu esaslara gore hususı bır tahsıl ta
talar muayene edildikleri gibi ilaçla- kip edecekler ve liseyi bitirdikten son
rı temin olunmuştur. ra kendilerine mahsus lise bitirme ve 

olgunluk imtihanlarına tabi tutulacak

Müzik: Radyo sallon orkestrası (Vi
olonist Necip Aşkın idaresinde) 
1 - Rachmaninov - Serenad 
2 - Veber - Euryanthe üvertUril 
3 - Lehar - Lüksemburg kontu o • 
peretinden potpuri 
4 - Bruno Marks - Küçük askerler 
S - Hans Thııler - Kukuk (Polka) 
6 - Levine - Hümoresk 
7 - Dvorak - Hümoresk 
8 - Paul Lincke - Bir operet üver-
türü 
9 - Delibes • Memba (Balet suiti) 

22.30 Memleket saat ayarı, ajans haberle. 
ri, ziraat, esham - tahvilat, kambi • 
yo - nukut borsası (fiyat) 

22.45 Müzik: Radyo salon orkestrası pro
gramının devamı 

23.00 Müzik: (Cazband - Pl.) 
23.25-23.30 Yarınki program ve kapanıı 

Tahran Radyosu 
Tahran radyosunun Türkiye saatiyle prc>

gramı şudur : 
Saat 11 den 13.30 a kadar kısa dalga 

19.87 metre 15.100 kilosikl üzerinden. 
Saat 16,45 den 19.45 , kadar 80.99 metre 

9680 kilosikl lizerinden. 
Saat 20 den 23 e kadar 48.74 metre 6165 

kilosikl üzerinden . 

Filistin radyosunda 
TU rkçe hulıer neşriyatı 

Filistin radyosu, bugünden ltlbareD 
Türkiye yaz saati ile 23 te ve orta dal&'a 
449.l metre üzerinden tUrkçe haberler ne1-
riyatma başlıyacaktır. 

kat şeker meselesi meydana çıktık- Plzrenll bir kadın tarafından dokunan 
tan sonra unutulmuş gibi olan işle- Rumeli işi ipek b\irllmeilkler, pamuklu ka- • • B S · d 
ridir. Bu gudde •Üphesiz mühim bir Tekirdağ valısı ay alım Gün o-

Norveç'te alınanların 

kurdukları hükümet 

lardır. Klasik şubeye mahsus olgun
luk imtihanı da, temin edeceği haklar 
bakımından, (devlet olgunluk imtiha
nı) na müsavi olacaktır. Tahsile klaslk 
~ubeden başlamak, talebenin isteğine 
bağlıdır. 

Bu neşriyat her gün aynı saatte ve ayıu 
dalga Uzerinden yapılacaktır. 

" rışık elbiseler ve ipekli kumıı.şlar ııerglnln - • - 1 S · G .. d - l B R h 
hormon çıkarmakla beraber yedig-i- d garı ın og u aıt un ogan a ay a -en göz alan parçalarını teşkil etmekte lr. 
miz yemeklerin hazmını tamamlar. mi Çakır'ın kızı Bayan Necmiye Ça- itimat uyandırmadı Bugün 
beklemeden gelen albüminli ve yağ- kır'ın evelki giln Tekirdağında vali 

Plıa~~r:::.:: hç~~::rıdiıng_c,e bfea;msaaknllaarrdlaa Ac• bir ölüm konağında nişanlandıklarını haber al- Lon.dra, 30 a.a. - Royter: Stokholm . 
dık. Saadetler dileriz. dan Londrada Norveç Telıraf ajansına çe-

Maarif vekilliği klftsik şubenin Ia
tince tedrisatına esas olmak üzere bir 
Türkçe gramer kitabı hazırlatmıştır. 

ULUS Sinemasında 
2 film birden 

14,30 17,30 da 
tamamlandrğı gibi, kanımızdaki şe- A 'f kilen bir telgraf, almanlar tarafından teş -
kerin cinsinden oJmıyan şekerli gı- Ereğli maden nazırı merhum rı • 
d 1 d •lll 1111111111111111111111111111111111 iL. kil ~dilen yeni hükümeti Norveç halkının 

a ar a gene orada cinslerini de- paşa kızı ve süvari yarbay Samet Say- ~ i · lık d • ·r k d. 
ğiştirerek kanımızdaki "ekerin hali- gın eşı·, Merkez Bankası mu .. dür mua- -= : tımatsız la karşı.la ıgmı ı ~a etme te ır. " RA OYQ B ı· LG ı· $ ·ı - Alman makamları son ıünlerde şahıslar 
ne girerler. Şekerli hastalar için işin vini Nurettin Tüzmen'in kayınvalide- : : ve teşekküllere karşı yeni tedbirleı al -
ehemiyeti de buradadır. -si ve Nafıa vekaleti şoseler reis mua- Radyoyu açık bir dille anlatan : ınışılardır. Noneç matbuat birliii ikincı 

Tabii bilirsiniz ki kanımızdaki vini Fehmi Tok":y'ın baldızı Bayan Yüksek Mühendis Talat Tolun- : reisi tevkif edilmiş ve gazeteler kapatıl -
•eker, kimya dilinde yer "t-kerı' denı'. - t o 1 b l d. "da h t" .. " " Şerefnur Saygın, tedavi altında bu- : ay'ın bu kıymetli eseri intişar et- : mış ır. s o e e ıye ı re eye ı rem ve 

Tütün müstahsillerine avans 
Trabzon, 30 a.a. - İnhisarlar idaresi 

tarafından Trabzon ve Pulatane tü
tün müstahsillerine avans tevziine baş
lanmıştır. 

ÜÇ MODERN KIZ 
DEANA DURRBİN 

RAY MİLLAND 
16 - 19 da 

• 1 f • 

len glikoz cinsindendir: Üzümdeki . d f - paytaht sinemalar komiseri azledilmiştir. 
k d b · d lunduğu Nümune hastanesın e ve at micı.tir -fe er e u cınsten ir. Bu cins ~e- :r • - Almanyanm Norveç komiserinin evinde 

kerle onun gibi yer şekeri olan şeker etmiştir. Cenazesi bugün Hacıbayram Akba, Haşet, Şencan kitapev- = tredünyonlara nezaret etmc'k üz.ere hususi 
Jer yenilince hiç hazmedilmeğe lü- camisinden, öğle namazını müteakip : )erinde 70 kuruşa satılmaktadır. : bir te,kil8.t çalışmakta.dır. 
zum olmadan baraaklardan içeri gi- kaldırılarak Cebeci kabristanına def- - 3871 - Tredüyonlardaki komünistler ;:nühim va-
rerek kana karışırlar. Fakat yediği- nedilecektir. '1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr ziftılerden uzakl.aştırılmaktadırlar. 

B. Nazif Ergin teftişte 

Trabzon, 30 a.a. - Üçüncü umumi 
müfettiş Nazif Ergin, Erzurum'dan 
buraya gelmiştir. 

RIN TIN TIN KURTARICI 
Gece 21 de 

ÜÇ KIZLAR BÜYÜDÜLER 

Tam yüz adet kırmızı gülden yapılmış bu buket. Bu • 
nu, kont Köreşi göndermiş. Niçin yüz adet, bunu bi
liyor musun ? Maria'ya her zaman, yüz sene de yaşa
sa yalnız onu seveceğini söylermiş. Doktor da, gül 
buketinin kimden geldiğini biliyor ... Günün birinde 
kontun, Maria'nın hayatından çekilmediği tahakkuk 
ederse, hakikaten feci olur ..• 

Maria ile doktor Kulunyi'nin balayı seyahatine çık
tıkları bugün, Vilmoş ile Gizella'nın uzun uzun Ma 
ria'dan bahsetmelerine vesile oldu. Yeni çift Pariı;e, 
oradan İspanyaya gitmek üzere Budapeşteden ayrıl 
mıştı ... Aman allahım, İspanya 1... Bu aşk ve ihtiras 
diyarı kim bilir ne kadar hoştu!. .. San Sebestian, tab
lolar, Velasquez, deniz, kaleler, boğa güreşleri, papas
lo.r ve güzel kadınlar ... Bu sıcak, bu güzel memlekette 
Maria, doktor Kulunyi'nin yanında acaba heybetli kon
tu, çocuğunun babasını, bütün ruhu ve mevcudiyetiy
le sevdiği o mütehakkim erkeği unutabilecek miydi? ... 
Bunlar ne kadar haşin, ne kadar hodbin ve ne kadar 
kalpsiz insanlardı böyle! Arzu etseler birbirlerii 
sonsuz saadet ve zevk verebilirlerdi. Halbuki; Birbir· 
Jerini en acı istiraplara ve tahammülsüz hasretlere 
mahkum ediyorlardı ... 

Hayat, mesut olmak, dünyanın en tatlı zevklerini 
tatmak için, bu güzel, bu merhametsiz, bu haşin in · 
&anlara her türlü imkanları vermemiş miydi ? 

Birbirlerine sokuldular. Gizella'nın gözleri daldı. 

Yavaş, tatlı bir sesle konuşmaya başladı : 

- Görüyormusun sevgilim, biz çalışıyoruz, durup 
dinlenmeden didiniyoruz. Metelik metelik üstüne ko 
yup, para biriktirmeye çabalıyoruz. Nihayet üç oda· 
1ı bir :apartman dairesi tutabildik. Maria, hayatındcı 
hiç bir zaman çalışmadı. Buna rağmen bugün zengiıı 
bir kadın oldu. Bize üç odalı bir ev nasip oldu. Onun 

lıe bugün, şehrin en parlak bir Y.erinde Uç katlı bir 

Yazan: MIHALY FOLDI Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TOROMKONE.Y - 117-

Vilmoş'un, yüzü kızardı : 
- Olduğumuzdan başka türlü olmamıza imkan ta

savvur edebiliyor musun ? 
- Haklısın Vilmoş ..• İnsan kısmı hazan ne kadar 

nankör oluyor! Bir zamanlar, gece gündüz alla.ha duii 
ettim. Bana küçük güzel bir ev, sevebileceğim bir er
kek, güzel, çok güzel çocuklar ver, diye yalvardım. 

Bugün bu hülyalarımın hemen hepsi de tahakkuk et· 
ti. Fakat, şimdi de daha başka, daha yüksek hayatın 

hasretini çekiyorum. Hayır, sevgilim. Ben, bagünkü 
hayatımdan memnunum. Söyle, benim biricik Vil • 
moş'um biz mesutuz değil mi ? 

- Elbette. 
- Yoksa, sen değil misin ? 
- Yavrum, benim mesut olmaklığım için, senin ha 

yatından memnun olduğunu görmekliğim kafidir. 
- Yalnız bu yetmez Vilmoş. Ben, senin de özledi 

ğin saadete kavuştuğunu senin ağzından işitmek iste 
rim .. 

Vilmoş, sarardı : 
- Yavrum, ben hay&tımı, bütün mevcudiyctimı bu 

yuvaya vakfettim. Bazan geceleri... Ekseriyetle ıenin 
yanımda bulunmadığın geceler, mtithit rllyalarlı u · 

Ne ari ıe ltr ı~rilf.MmD-.. Muuıam 

bir kalabalığın arasına sıkışmışım, zorlukla nefes a 
lıyorum ... Boğulmamak, ferah bir meydanlığa çıkmak 
için kendimden geçerek mücadele ediyorum ... İnsan

ları yumrukluyor, itiyorum ... Birdenbire binlerce kişi 
beni kaldırıyor, yüksek bir kürsüntin üstünde bulu • 
yorum kendimi, coşkun nutuklar söylüyor, halkı pe -
şime takıyor, onları meçhul bir istikamete doğru sü -
rüklüyorum. Ellerimle öyle hareketler yapıyorum ki; 
tam yataktan düşeceğim sırada korku ile uyanıyo • 
rum ... 

- Nutuklarında nelerden bahsediyorsun ? 
- Bunları aklım başındeyken izah etmeme imkan 

yoktur ... Çok defa şiirlerimi de okuyorum ... 
- Hakikaten, çoktanberi şiir yazmıyorsun. Neden ? 
- Ruyalarımda, hazan gövdemin üzerinde sekiz, on 

baş peyda oluyor. Erkek, kadın, genç, ihtiyar, güzel 
ve çirkin bir çok başlarım oluyor. Kendimi sahnede 
buluyorum. Karşımda binlerce insanın, beni takdirle, 
hayranlıkla seyrettiklerini ve sık sık alkışladıklarını 
görüyorum. Kendi yazdığım, piyesleri kendim oynu 
yorum. Localarda kırallar, imparatorlar, nazırlar otu
ruyor. Hemen herkes orada. Aralarında babamı da gö
rüyorum ve .... 

Marla da onların arasında bulunu,E;or di,Y-eoektl. :Fa· 

kat, birdenbire kendini topladı ve sustu. 
Gizella, sabırsızlandı : 
- Ne güzel anlatıyordun. Niçin sustun ? 
- Daha ne anlatayım. İşte böyle bir sürü saçma • 

sapan şeyler ... Toyluk günlerimin buhranlarından k& • 
lan son izler ... Gizella, hakiki hayatı ve onu sevmeği 
bana sen öğrettin. Hayat, işte biziz. İş, çok defa üzü
cü olmasına rağmen tatlı bir şey, para kazanmak, daha 
iyi, daha güzel yaşama imkanlarını hatırlamak için 
didinmek, bu arada yıllarin yavaş yavaş akıp gitmele
ri, senin güzel dudakların, aşkla dolu kalbin, çocukla
rımız, temiz yuvamız, meğer dünyada her şey bunlar
dan ibaretmiş ve bunlar her şeyden daha güzelmiş .•• 
Artık hülyalara, beşeriyete uzaktan selam veriyorum. 
Hülyalar bazı sessiz gecelerde ziyaretime ge1iyorlar, 
fakat, beşeriyetle hiç karşılaşmadım. Kimbilir, belki 

de mevcut bile değildir. 
- Ümit ve hayalleri yıkılmış bir insan gibi konu

şuyorsun Vilmoş. Yoksa, müteessirmisin? 
- Ben mi? Bilakis. Gülüyorum, kahkahalarla gü

lüyorum. Sizlerin güldüğünüzü gördükçe bende ."le• 

şeleniyorum. 

- Hiç bir şeye pişman değilmisin? 
- Hayır. Yalnız, bir zamanlar kendimi boş hülya-

lara kaptırmış olduğumu düşünerek müteessir oluycr 
rum. Fakat, beni teselli eden bir nokta varsa, o da, hiç 
tecrübesiz insanın aynı hatalara uğramış olmasıdır. 

Ktiçük bir çocuk, çok defa kendini dev kadar büyük 
ve kuvetli sanır. Ama, seneler geçip de aklı başına 

geldikçe, ne derece küçük ve kudretsiz olduğunu tak
dir etmeğe başlar. Gençler de böyledir. Kendilerinde 
bir takım kabiliyet ve üstünlük olduğu zehabına ka
pılırlar. Fakat, hayatın merhametsiz darbeleri karşı
sında, ne olduklarını daha doğruıu acı hakikati öğre
nirler ... Ben de, kendimi timdi anlıyor ve öğreniyo-
rum... Arıtık öiromilm bile • ..ıı (Sonu var) 
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·ingiltere' de tayyare 
hombard ımanlan 

yüzünden ~ıkan yangmlar 
Londra, 30 a.a. Hava ve dahili em -

niyet nezaretlerinin tebliği: Dün gece 
zarfında düşman bombardıman tayyarele -
ri memleketin müte:ıiddit bölgeleri üzeri
ne hücumlar yapmışlardır. Londra ve ci -
varı ve M ersey'ın cıvarları en ağır hücum
lara maruz kalmıştır. Londra'nın bir çok 
rnahallerinde yangınlar zuhur etmiş ve 
bunların birisi ciddi olmak üzere City'de 
husule gelmiştir. Bu yangının şimdi önüne 
reçilmiştir. Çıkan sair yangınlar geçen ge
cekilerden daha hafı! olmuş ve süratle ön
lenmiştir. Bazı mahallerde ikametgahlar 
hasara uğramış veya tahrip edilmiş ve bir 
kaç ki&i ölmüş veya yaralanmıştır. 

Mersey'in sahillerinde bir kaç büyük 
)'angın zuhur etmiş ve ticari binalarda ha
sarat kaydedilmıştir. Şimrliye kadar alı • 
nan raporlar<i:ın anlaşıldıgına nazaran in
aanca zayiat az olmuştur. Londra civarın· 
daki kontluklarda, Londra'nın cenup ve 
rarbinde hücumlar daha şiddetli otmuş, ve 
hasarat dağınık olmakla beraber ağır ol • 
mamıştır. İnsanca zayiat fazla olmamış • 
tır. Diğocr bölgelerde hasarat ve insanca 
.uyiat hafif olmuştur. 

Londra üzerinde yapılan akın esnasıooa 
bir düşman bombardıman tayyaresi hava 
batar"Yalarr tarafından dıişurülmüş ve 
diğer bir bombardımancı ile bir avcı, avcı 
tayyarelerimiz tarafından iskat edilmiştir. 
Çllnkü düşman zayiatı dokuz bombardıman 
•e bir avcı tayyaresine bati~ olmuştur. 
Dört avcım1z zayi olmuş fakat iki pilot 
avdet etmiştir. 

Afrika cephelerinde 

askeri vaziyet 
Kahire, 30 a.a. - İngiliz umumi karar

rihının pazar günkü tebliği : 
K enyada: 27 eylulde düşman tayyarele

ri; Buna'yı bombardıman etmişlerdir. Te -
iefat yoktur. Walgaris civarında vukua ge
olen bir keşif kollan çarpışmasında. 
12 düşman blmüştur. 

Sudanda, Mısırda ve Filistinde, kayda 
değer bir ıey yoktur. 

İngiltere'de dünkü 
hava muharebeleri 

Londra., 30 a.a. - Hava ve emniyet ne
zaretinin tebliği: DUşman bugUn İngilte
re üzerine dört taarruz yapmıştır. A vcıla
rımız ve hava mUdafaa bataryalarımız 
mli§tereken faaliyet göstorml~lerd!r. 

Saat 9 ve 10,15 e doğru yapılan ilk iki 
taarruz esnaaında cıtışman sahili Douvres 
yakınından geçerek 60 kilometre kadar 
tçerlye nüfuz etmıo, fakat tayyarelerden 
hiç biri Londraya varamamıştır. Doğ"U -
eenU]lta muhtellf mevkilere, ezcUmle Lex
hlll ve Hastlngs'e bombnlar atılmış ve bu 
lkl oehlrde bazı hesarat ve birkaçı ağır 
olmak Uzcre yaralılar kaydcdllmlııtlr. 

Bir ııaat kadar sonra Dorsct sahili U • 
serinde UçUncU bir taarruz kaydellmlştir. 
DUşman mukabil taarruza uğramış ve 
tayyarelerlnden pek azı memleket içinde 
kayda değer bir mesafeye nUfuz etmiştir. 
Bu taarruz esnasında bomba atıldığı.na 
dair hiç bir haber gelmemiştir. 

DördUncU taarruz en oiddetllsl olmuş
tur. Bu taarruz saat ıs ten biraz sonra 
başlamıştır. 180 tayyare Dungeness Uze -
Jinden sahlll geçerek dahlle nUfuz etmişse 
de taarruza uğramıı ve filoları Londraya 
"Yarmadan dağıtılmıştır. 

ıaununla beraber birkaç dUşman tan'&· 
resi mUdafaadan sızarak batı - cenup ban· 
llyöaUne birkaç bomba atmıya muvaffak 
olmuştur. Hasar ve insanca zayiat varsa 
da mlkdarı hakkında henllz tafsllAt gelme-

miştir. 
Saat 17 ye kadar alınan raporlara göre 

avcılanmız 11 dUşman tayyaresi dUşllr -
mUşlerdlr. 

resmi tebliği Atman 
B l' 30 Atman orduları başku-

er ın, a.a. - ' a ve tngil-
lllandanlığınm te'bliğı: Londra Y • • h . 

k • heınıyetı aız 
tere ve İsko~yada as erı e . .. 

1 b ·ımisıl hucuın-
hedeflere karşı mukabe e 1 

• • B 
l 

dilmıştır. u 
ırına, durmadan devam e L' er 

hücumlarda asıl hedefi. Londra. ve ıv f' • 
'k' ehır tam ı • 

Pool teşkil etmiştir. Bu 1 1, ş ' terin 
lo!anı:ı ve bir çok münferıt tanarhe 'b t 

Müh'm ta rı a 
hücumlarına uğramıştır. 1 

. d l'ınan 'k' eehır e 1 •e buyUk yangınlar, bu ı 1 .. .. . . h d fler uzerın-
nııntakalarındaki mühım e e 
deki tesirleri göstermiştir. 1 da 

Cenubi ingllterede birçok ııman ara 

hUcumlar yapılmıştır. U ece 
Alman muharebe tayyareleri, d n g ' 

ı h ve Leith 
•koçyade Aberdeen, Edinburg b ıar ta bom a 

ıehlrlerl Uzerlne bUyUk çap 
•lınıılardır. Uhim 

Merkezi İngııtere'de, bilhllSSI ~nll!I . 
btr sllAh fabrikasına hücumlar >apı h k ciddi a· 
tır BüyUk çapta bir bomba, ço 
•an mucip olmuştur. da iki 

İngllterenln oark sahili açıkların ' 
rernı kafilesi dağıtılmıotır. ce bil • 

Alman arazisi üzerine yaP1.!a::: ıana-
cunıtan esnasında, bir çok duş ı . r · kadar ge 
eleri Brandenburg eyaletıne 1. 'e va • 

ftı' da Ber ın 
•Ye muvaffak olmuşlarsa 'da bir çok 

ranıam15lardır. Garbi Almanya keri ha
lloktalara bombalar atılmışsa da as hasar elen • 
11.rı mucip olmmıştır. Vukua g . ·ııer a· 
thenıiyetsizdir. Buna mukabil. sıvı 
tasında yaralananlar c;oktur. • 1·1e yyaresı 

29 ey!Cllde, ı 7 ingiliz avcı ta . port 
llluharebe tayyaresi dıişürütınüş:u~. 
•lınan tayyaresi Usaüne donmeınııur. 

ltalyan resmi tebliği 
ı a. - 1tıı1 . 
t•lyada bir mahal, 30 a. tcb 

hlıeı kurm&fllUD 116 .D~ ııarP 

Hava Kurumu filosu 

Ankara'ya döndü 
(Başı 1 inci sayfada) 

kullanacağını karada, denizde olduğu 
gibi havada da bu silB.hla daima zafer
ler elde edeceğini söylemiştir. Bundan 
sonra uçuşlara başlanmış ve paraşüt
çüler halkın sürekli alkışları arasında 
muvaffakiyetli atlayış gösterileri yap-

mışlardır. 

Korgeneral, vali ve parti müfettişi 
gençlerimizi muvaffakiyetlerinden do
layı takdir ve tebrik eylemişlerdir. 

Bu gösterileri takiben vali ve bazı 
bayanlar tayyarelerle şehir üzerinde 
gezdirilmişlerdir. Genç tayyareci ve 
paraşütçüler şerefine dün belediye ta
rafından ve akşam parti tarafından bi

rer ziyafet verilmiştir. 
Hava kurumu filosu Ankaraya dön

mek üzere bugün şehrimizden ayrıl-
mıştır • 

Hava kurumu filosu Ankara' da 
Cenup vilayetlerinde hava gösterile~i 

yapmak üzere geziye çrkmış olan Türk 
Hava Kurumu tayyare ve paraşütçülerin -
den mürekkep filo dün oğleden sonra şeh
rimize donmıişler ve Etimesgut tayyare 
meydanında Hava Kurumu erkanı tarafn
lan karşılanmışlardır. 

Hav, kurumu gençleri bu gezilerinde 
2500 kılometrelik bir uçuş yapmışlar, Ada
na. Mersin. İskenderun, Antakya, Gıızian
tep, Urfa, Diyarbakır, Elazığ, Malatya ve 
Kayseri'ye uğramışlar ve buralarda uçuş 
ve paraşiıtle atlayış gosterileri yapmış • 

!ardır. 

GI. de Gaülle'ün Orta 

şark'taki hür Fransız 

kıtalarına mesajı 
Kahire, 30 • .a. - Royter: Öğrenildiği

ne göre, hür fransızlar şefi General de 
Gaulle, orta earkta harbeden hür fransız 
kuvctlerine son günlerde aşağıdaki gün
lük emııi göndermiştir : 

Hür fransız zabit v.c erleri, müttefikle
rimizin yanı başında müşterek düşmana 
karşı mücadeleye devam ediniz. Fransız 
bayrağını oerefle yükselteceğinize eminim. 

Fransız lejyonunR 'bayrak verileliden -
beri bu cüzütam talim görmektedirler. Kı
talarından bir kısmı garp çölünde haliha -
zırda cereyan etmekte olan harekata iş • 
tirak etmişlerdir. Ve italyanların Sidi Bar. 
rani ileri hareketinde ingiliz kuvetlerine 
kıymetli yardımlarda bulunmuşlardır. 

Harbe girmeye hazır Mısırda talim dev
resini bitirmek üzere olan mühim bir kı -
aım ihtiyat de.ha vardır. Bir kısım fran -
sızlar da inciliz hava kuvetlerinde hizmet 
etmekte ve sark[ Afrika üzerinde keşif u
çuşları yaparak kıymctıli malumat vermek-
tedirler. 

Ploeıti' de tevkif edilen İngilizler 
askeri mahkemeye mi verildi 
Bükreş, 30 a.a. - Büşreş'teki ingi

liz ataşemiliteri, geçen hafta Ploesti
de tevkif edilen 5 ingilize ait evra
kın askeri mahkemeye gönderildiğine 
dair polis tarafından yapılan beyanat 
hakkında dün rumen askeri makam
larından izahat istemiştir. 

Bu makamlar bu gibi evrakın alın
dığına dair ademi malfımat beyan et
mişlerdir. 

Bu suretle rumen hükümetinin 
mevkuf bulunan 5 ingilize karşı bes
lediği niyetler gittikçe vüzuhsuzluk 
göstermektedir. 

İngiliz konsoloshanesi memurları 
tarafından ikinci defa olarak mahpus
larla görüşme!( üzere yapılan gayret
ler neticesiz kalmıştır. 

Bir gazeteci Romanya'dan 
çıkarılacak 

Bükreş, 30 a.a. - Daily Express gazete
sinin Bükreıı muhe.bİl:'İ Bayan Clair Hol -
lingsvorth polis tarafından m~mleketi ter
ketmiye davet edilmiştir. İngiliz sefareti 
bu tebliği protesto eylemletir. 

ııgı: Şarki Akdcnlzde bir düşman denlzal· 
tısı, 700 tonluk kliçük bir ltalyan gemisi
ni torpillemiştir. Bu gemiye refakat et· 
mekte olan Coeenz kruvazörü, suyun yU . 
zUne çıktığı zaman denizaltı gemisini topa 
tutmu§, denizaltı evell'i borda.sı üzerine 
yattıktan sonra batmıştır. İtalyan gemisi· 
nln mUrettebalı tamamen kurtarılmıştır. 

Blngaı.I sahilleri yakınında bir tayya. 
re tcşekkUIUmUz hava müdafaa batarya. 
ıarının fi ddetll mukabelesine rağmen bir 
dllııman deniz filosunu bombardıman et . 
mlştır. Bir tayyaremlz dUşürUlmllştür. Bir 
tan•are gemisinden kalkmış olan dUşma. 
nın nurrıcııne tipinde Uç avcısı dll§UrUl 

mllştllr. 
Diğer bir tayyare teşekkUlUmUz bir dUş-

man sa!fıhıırP gemisinin pupasına bir 
bomba ısabet ettınneğe muvaffak olmut. 
tur. ouııman gemlıılnln etrafını derhal 
torpido mulıriplert s:ırmıetır. 

Gene bir tayyare teşekklllllmüz Hayfa 
limanının depo ve antrepolarını yeniden 
bombardıman etmiştir Cereyan eden hava 
muharebesi esnasında, İtalyan tayyareleri
ne hUcum etmlıı bulunan düşman avcşla 

dan birisi denize dUşUrUlmUştUr. nn , 
şarkt Afrlknda Somali de Burgan, 

A ııı;ab ve Passo Carrln Uzerlne ta
Goura 
ıırruzlt\r vaki olmuıtur. Bir :yerli :yaralan -

' · ııtır. 
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Üçlü paktın 
akisleri hala 

devam e~İyor 

İngiliz ve Amerikan 

gazetelerinin tefsirleri 
Londra, 30 a a. - Royter: Sunday Ob

server'in tanınmış muharrirlerinden B. 
Garwin yazdığı bir makalede diyor ki : 

"İtalyan - alroon - Japon paktı İngilte
re aleyhine oldugu kadar Amerikanın da 
doğrudan doğruya aleyhine ve dcsisekar 
bir tarzda sovyetler aleyhinedir. 

Je.ponyanın tarihinin en büyük hatasını 
işlediği kanaatinde olan B. Garwin, ya • 
zısına &öyle devam etmektedir : 

Tokyoda mutedil unsurların önüne ııe • 
çen hararetli mıifritler Hitlerizme ve fa
şizme istinat ederek hiç bir zaman Ame
rikayı ürkütemezler ve ancak amerikan 
devleti kudretinin inkişafını ve İngilizce 

konuşan milletlerin kuvetli ahengini teşci 
edebilirler. 

Bu zümre aynı zamanda Çin mukaveme
tini beslemek ve onu teşci etmek için ta • 
hayyül edilebilecek en gtizel çarelere mü
racaat etmiştir. 

Ne kimseyi tahrik, 
ne kimseye tecavüz! 

Üçlü pakttan sonra 

Japonya böyle bir 
siya~et takip 

niyetinde imiş 
Tokyo, 30 ıı a. - Japon sözcllsU, gaze -

tecUrrle yapıtğl görtlıımede, Berlin paktı
nın yapıcı mahlycUnl tebarUz ettirmiş ve 
bu paktın istihdaf ettiği gayenin, dUnya
yı harp tehlikesinden ve Metlerinden kur
tarmak olduuğnu blldlrmlııtır. 

Japon sözctieti, So\•yetlcr Dirliği ile Ja
ponya arnsındn bir ndeml tecavUz paktı 
ııkt<'dllmesl lmkllnları hnkkındn beyanatta 
bulunmaktan imtina eylemiştir. 

Niııl-Ni&I Şlmbun gazetesi, pakt hak • 
kıncla mUtalealarını bildirirken. hliküme -
tın hetl •rıerlnl, milli mııdafaayı takviye 
etmek, İngiltere ve Amcrlkn'nın ekonomik 
tllbiiyetıerindC'n çıkmak ve Çin mesC'lesi 
hak\und:ı Sovyetler Birliği ile münasebet
lerin tanzimi için kati bir harekette bu -
lunmnk teııkll eylediğini tebarüz ettirmek
tedir. 

Japonya tahril: veya tecavüz 
niyetinde değ·[ 

-
MiLLİ PiY 

Üçüncü Tertip planının üçüncü ve son çekilişi 7 llkteşrinde 

Adana' da yapılacak 

Pamuk memleketi Adana, sizin de talihinizi ağartır. 

ikramiye ikramiye miktarı ikramiye tutarı 
Adedi Lira Lira 

1 60.000 60.000 
1 20.000 20.000 
2 10.000 20.000 
4 5.000 20.000 

1 o 2.000 20.000 
80 1.000 80.000 

400 100 40.000 
4.ooo 1 o 40.000 

20.()(\() 5 
20.000 4 100.000 

80.000 

44.498 Yekun 480.000 

. Oçün:ü Tertibin b~n.da~ cvelki çekilişlerinin her birinde (240,000) 
!ıra d~gıtı~mıştı. 7 Bırıncı teşrin keşidcsinnde (480,000) lira, yani 
evelkı çekılişlerin iki misli ikramye tevz edilcektir. 

Büyük ikramiye {40,0CO) den (60,000) liraya çıkarılmış ayrıca 

<.20,000? liral~k ik~nci büyük bir ikramiye ilave edilmiştir. (10,000) 
h.~alık ıkramıye bır tane fazlalaştırılmış iki tane (4.000) lira yerine 
dort tane (5,000) lira konmuş, (2,000) liralar üçten ona (l,000) lira
lar kırktan sek::ene, (100) lir<Alar da (200) den (400) ze çıkarılmış
tır. 

Almanya, İtalya ve Japonya askeri hti
fakının 250 milyon kişilik bır kuveti tem • Tokyo, 30 a a. - Royter: Japon Rözcll-
sil etti&i hakkında Fon Ribbentropun sôz- ıU. bugün basın mlımeııslllerlyle yaptığı 

Dört liralık tam biletle ptanda yazılı ikramiyelerin tamamını, iki 

ıralık yarım biletle de bu ikramiyelerin yarısını kazanabilirsiniz. 

!erine cevap veren B. Garwin, Rusya ve bir görlişm"de demiştir ki: • • ..... !"" . ~ ' , ,"' ,... ... \.-.1' • "'· ~ ",/ ;p ,. " • • •• • . 

Çin hesaba katılmaksızın Amerika ile İn
giliz imparatorlul!unun bu miktarın iki 
mislini temsil ettıklerine ışaret ederek ci
han kontrolü mevzuu bahsolduğu zaman, 
"müsellesin cilıan nüfus ve menb~farının 
ancak bir kesrini ifade etti(:ini ve Ame -
rika harbe girerse geriye kalan cihan ku
vetinin bir kaplanı ezen bir fil ad:ldilme
si rn.zım geleceğini sôylemektedir. 

T aym~s gazetesine göre 
Times gazetesi, Berlin paktına tah

sis ettiği bugünkü başmakalesinde di
yor ki: 

Bu paktın manası, bundan bir sene 
evelki rus - alman paktının manası ka 
dar güç tayin edilir mahiyettedir. 

Japon büyük elçisi, Londrada kalı
yor. Diğer taraftan bu paktın Ameri
ka mahifilleri tlı.rafından, bilhassa A
merika Birleşik devletlerine karşı mü 
teveccih bulunduğu kabul edilmekte
dir. Esasen Amerika Birleşik devlet
lerinin mukadderatı ve sempatileri, 
bizim mukadderatımız ve sempatileri
miz ile sıkı surette bağlı bulunmak-

tadır. 
Japonyanın .şimdilik ihtiyatlı hare

ket edeceği ve öize kartı filiyat~ 
gayri dostane hareketlere, batka bır 
tarafta ağır bir muvaffakiyetsizliğe 
uğradığımız takdirde kalkacağı zan-
nolunabilir. 
Bazı bakımdan İspanyanın vaziye· 

ti, Japonyanın vaziyetine benzemek
tedir. İspanya, çok ihtiyatlı hareket 
etmektedir. Fakat Almanya ve İtal
ya. İspanya üıerinde ağır maddi taz
yik icra edebilirler. 

Düşmanlarımızın Japonya ve İspan 
ya üzerinde icra ettikleri tazyık, ikin
ci planda tehditler teşkil eder gibi

dir. Çünkü bu tehditler, ancak umu
mi vaziyetimiz zayıfladığı zaman had 
bir mahiyet alacaktır. Bu zayıflama 
ise, ancak İngiltere meydan muhare
besinde bir muvaffakiyetsizlikten ve 
yahut orta şarkta bir mağllıbiyetten 
doğabilir. lngilterede hiç bir gevşe
me alameti yoktur. Doğrudan doğru
ya bir istila hala düşünülmekte bu -
!unsun veya bulunmasın, Mısır ve Ak 
deniz, pek muhtemel olarak, bizi teh· 
dit eden iki tehlikenin en ciddisini 
teşkil eylemektedir. Bu sebepten do
layı, Mısır, İngiliz askeri siyasetinin 
temel taşı olmalıdır. 

Amerika gazetelerine göre 

Nevyork, 30 a.a. - Nevyork Times 

gazetesi yazıyor: 

"Berlin paktında korkutma gayreti 
o kadar barizdir ki hiç şüphesiz hede
fine ulaşamıyacaktır. 

Amerikan hayat tarzının açıktan açı
ğa düşmanı olan üç şikar dev~ti Av
rupa, Asya ve Afrikayı aralarında pay 
!aşmakla da kalmıyarak ratin Ameri
kayı yardım vaadleriyle totaliter dev
letlerin yeni dünyaya hulullerine im
kan bahşetmiye teşvik eylemek iste
dikleri zaman, Amerika milleti ingiliz 
zaferindeki hesapsız ehemiyeti daha a
çık bir surette görmektedir. İngiltere
ye ve Çine artan bir yardım müdafaa 
politikamızın esasını teşkil etmekte

dir.,, 
Nevyork Herald Tribune gazetesi 

de başmakalesinde şu satırları yazı

yor: 
Üç devlet arasındaki pakt bizim için 

!ngilterenin bekasını, uzak doğuda ni
zamın muhafazasını ve iki Amerika
nın emniyetini daha hayati bir §ekle 
koymaktadır. Bu nfenfaatler şimdi mü 
nasip görünen her vasıta ile müdafaa 
edilmelidir. 

• 
Bir hindli reis, paktın Hindi.tan 

İfİn tehlikeli olduğunu 
•Öylüyor 

Poona - Hindistan, 30 a.a. - Millt libe
ıal federu701ıu reisi B. ParaoJpa p.set&· 

Japonya, B rlln paktını llerl sUrerek 
herhangi diğ r bir memleketi tahrik et -
melı: ve yahut herhangi dil'; r bir memleke
te ııur.um eylemek hususunda hiç bir niye
ti yoktur. 

Bu paktın blll'iklıı, İngiliz - Japon mU

nnsrbct!Prlnl basitleştirmesi lllzımclır. 
ÇllnkU bu pakt, Jnponyaya karşı İngllte
rcye yalnız bir tek hareket tarzı, yani 
dllnyanın bu ıusmında yeni nizamı tanı • 
mnsı yolunu bırakınoıktedır. Japonya, İn -
r;iltcre ile ve Am"rika Birleşik devletleri 
ne mUn!lS"betlerln! bu yeni esasa adapte 
etmek Umıdini hiç bir zaman terkeyleme-

mlştlr. 
Domel ajansına nazaran Japonyada bu-

gUn yapılacak nUfus tahriri totaliter har -
bin sevk ve idaresi için başlıca esasları 
vercc"ktlr. Bu nUfus tahriri Japonyanın 
harp vaktinde yaptığı llk ve Japon tarl -
hinde beşinci nU!us tahrlrldlr. 

B. Suner bugün 

R a'd olacak 
(Bası ı. ıncı Hyl11d11) 

AFRİKA'NIN 
İSTİKBALİ 

Afrika'nın 

vaziyetini tahlil ediyor 
Londra, 30 a.a. - Taymis gnzetesi Af -

rikanın istikbali hakkmda bir başmakale 

neşretmiştir. 

Gezete diyor ki : 

İtalyan dış siyasetinin mümeyyiz vasfı 
başka milletlerın kuvetsızliğinden ve muş
kül·lere maruz kalmasından istifade et -
mek kararıdır. Mısıra karşı yapılan ital -
yan taarruzu Almanya'nın İngiltereye tev
cih ettiği h:ıva hücumlarının had safhası -
na tekabul etmek iızere b:ışlanmıştı. İtal
yan asketi hamle kcsafetinin 1ntiltere har
binin mukadderatı hakkında B. Musı;>lini
nın coruılerıyle degiıece.i hakkında tah -
mlnler yUriltmek için •ebepler vardır. 

B. Fon Ribentropla B Musolini arasın
da verilen kararlar ne olursa olsun Akde
niz İtalyan menfaatlerinin unutulmamış 

olduğu muhakkaktır. 

Fransa'nın mağlubiyetinden 

!in, lspanya'nın yakında harbe girece
ğine dair ciddi bir ümit beslemiş ise, 
Madrit'de bulunan müşahitlerin ekse
risinin kanaatınca sukutu hayale uğ
ramış bulunmaktadır. İspanya dahili
ye nazırı B. Serrano Suner'in ziyare-
tini. müteakip Berlinde neşredilmiş o- sonra ... 
lan resmi beyanatın formül halindeki Fransanın kuvetsizliği Avnıpada zafa 
mahiyeti, Madrid'de bu kanaati takvi-

1 

du5en İtalyan mevkiinin Avrupa haricinde 
ye etmektedir. Bu tebliğden evel, mü- t.avizler yapması imklnlarını ltalyaya te -
him hadisatın hazırlanmakta olduğu- min etmemiştir. 
na dair Berlin'den buraya birçok ha- Harbin baıındanbcri İtalya yeni arazi 
herler akmakta bulunuyordu. Oç ta- ,atamamı& ve İtalyan izzetinefsini hesaba 
raflı Berlin paktı da, mihver devlet- katmamak hususunda mihver ortagınm 
!erinin ümit ettikleri tezahüratı uyan- gosterdiği temayullerle nüfuzunu kaybet -
dırmamış gibi görünmekteclir. İyi ha- miştlr. tulyanların balkanlardakı roliı 

çok mahduttur. 

Uzun menzilli top 
bataryaları 

arasında düello 
Londra, 30 a.a. - Uzun menzilli 

ingiliz topları bu sabah gün doğma
dan evel fransız sahilini bombardı. 
man etmişlerdir. 

Calais limanı rıhtımlarına tam isa· 
betler kaydedildiği zannedilmektedir. 
Toplar sustuktan biraz sonra rıhtım
larda bir müddet yangınlar görülmüt 
tür. 

Almanlar bombardımana 20 dakika
da 4 salvo ile mukabele etmişlerdir. 

Öğleden sonra uzun menzilli alman 
topları tekrar 20 dakika kadar ateş 

etmişlerdir. Bir kişi ölmüş ve birkaç 

kişi hafif surette yaralanmıştır. İn
giliz topçusu alman bataryalarına a
teş açmış ve bu bataryalar öğleden 
biraz cvel ateşi kesmişlerdir. 

Birle~ik devletlerin 

İngirtere'ye ihracall 
Vaşington, 30 a.a. - Birleşik Ame

rika ticaret nezaretinin bildirdiğine 

göre, ağustos ayı zarfında !ngiltere

ye ithal edilmiş olan amerikan tayya

relerinin bedellerinin baliği 30 mil

yon dolara varmaktadır. Temmuz a

yına nazaran bu ithalatta 17 milyon 
dolar kadar bir fazlalık kaydedilmek
tedir. 

ber alan mahafilde zannedildiğine gö-
re bu pakt Almanya'ya seri ve bariz 
menfaatler temin etmediği takdirôe, 
bunun nazi prestiji üzerine tesiri çok 

Vichy hukUmetinin sakatc;a terkettiği Av f · · fransız imparatorluğundadır ki, İtalya, . gustos a.yı zar ında Bırleşık Ame--

fena olacaktır. 

ortağının tahmil ettigi izetincfs fedakar _ rıkanın !ngıltereye yapmış olduğu u
lığını telafi etmek isteyecektir. Suriyeye mumi ihracat yeki'mu 125 milyon dola
alclacele bir İtalyan mütareke lro:nisyo -1 ra baliğ olmuştur. Bu rakam teşrinisa
nunun gelmesi fransız mustemleke guru- ni 1924 den beri kaydedilmiş olan ihra
runun hali yaşaması ve arap istiklal un - cat rakamlarının rekorunu teşkil et
surları tarafından güc;leştirilmiı olmakla mektedir • 
beraber ıarki Akdenizdeki stratejik va -
ziyete İtalya tarafınd:ın atfedilen ehe -
miyet.i göstermekt'edir. 

Almanya Fas'a göz dikti 

İtalyanlar t.arafmdan kazanılan yegane mu 
vaffakiyet İngiliz Somalisınde olmuştur 

, 

Nöbe~ci Eczaneler 
a 

İspanyolların nazarında paktın e
hemiyetini tebariiz ettirmek maksa
diyle mihver devletlerinin propagan
dası, Birleşik Amerika'nın !ngiltere
ye yapmakta olduğu yardımın ehemi
yeti üzerinde her zamankinden fazla 
ısrar ederek, üç taraflı paktın derhal 
bu yardımı durduracağını İspanyolla
ra temin eylemektf:dir. Son günlerde 
cereyan etmiş olan hadiseler, Ameri
kan yardımının yalnız devam etmek
le kalmıyarak gittikçe fazlalaşacağı- Mısırın istilası hakkında italyanlar tara
nı gizlenemiyecek bir surette ispa.t 
etmektedir. B. Sumner Welles'in bu 
kararı teyit ed,ep nutku jspanyol ga
zetelerinde iyf'bir yer almıştır. 

1 9 940 gününden 31/ 10/ 940 akşamınıı 
kadar eczanelerin gece nobet cetveli 
1-Yenı eczane ı 12 23 4 ıs 21'i 
2 Merkez Ec 2 13 24 S ll'i 27 
3 • Ege Ec 3 14 25 6 17 28 

cilere aşağıdaki beyanatta bulunmuş.tur : 
Alman - İtalyan - japon paktı Hindistan 

için tehlikelidir. Düşman bu surMle Hin -
distana yaklaşmaktadır. 

B. Paranjypa, İngilterenin Amerika ve 
sovyetlerle bir anlaşma yap sını ve Çine 
giden Birmanya yolu hakkın a erika 
ile istişare edildikten sonra bir karıız n· 
masını istemiştir. 

Hindistan müslüman birliği reisi B. 
Djinna dün şu beyanatta bu1unmuş
tur: 

Akibetimiz !ngilterenin akibetine 
bağlı bulunmaktadır. İngiltereye yar
dım etmek için son damla kanımıza 
kadar dökeceğimiz gibi, son meteliği
mize kadar da vereceğiz. 

Mısır Japonya'ya ''mısır,, 
gönd ermiyecek 

Kahire, 30 a.a. - Al - Ahram gaze
tesine göre, Mısırın mihver devletle
riyle Japonya arasında üç taraflı pak
tın akdi üzerine Japonyaya mısır ih
racını menetmesi muhtemel bulunmak
tadır, 

fından gosterilen maksat Mısırın kuı:ıtarıl
masıdır. Fakat İtalyan ihtirasları şinuli 

şarki Afrikasındn durmamaktadır. Akde -
nizin bir İtalyan denlzi olması arzusunun 
tahakkuku iı;:n bütün şimali Afrikanın 
ltalyan kontrolü altında bulunması lazım
dır. Fakat mihver devletleriniın ihtirasları 
arasında ihtilaf vardır. Çünkü Almanya 
çoktanberi Fas'a göz dikmiştir. Bu meyda 
na vurulmamış rekabet İspanyanın mihve
rin nüfuz dafreslne alınmasını ve yeni Av
rupa nizamında İspanyaya mUphcrr. ol.arak 
vadedilen mevkiin tayinini i&gal etmekte
dir. 

Mısır'a tevcih edilen hücum 

İtalya Mısıra tevcih ettiii hücumu sı -

kıştırsın veya sıkıştırmasın fransız mus -
tem.lekelerinin parçalanması meselesi e -
saslt bir mesele olarak kalacaktır. Fran
sız müstemlekelerinden hür fransız ve İn
giliz kuvetleriyle mücadeleye iştirak et -
miye karar vermiycnlerir. ııun geçtikçe 
nazi ve faşist tahakkümü altına düşmeleri 
muhakkaktır. Fakat, İngilizlere karşı Al -
ınanyanın maruz kaldığı muvaffakiyetsiz
lik almanlu tarafından İspanyollara tek
lif edilen menfaatlerin ne kadar mağrura

ne olduiunu lspanyollara gıttıkc;e ifşa et
mekte ve italyan efkarı umumiyesinin biı
yiık bir ekseriyeti B. MJMO!ininin şansını 
yanlıt bir numaraya bağlayıp bağlamadıf1• 
m eonnalrtadır, 

4 • lstanbul Ec. 4 ıs 21'i 7 18 29 
S Sebat F.c S Jl'i 27 8 19 30 
l'i Halk Ec 6 17 28 9 20 31 
7 Slkarya Ec 7 18 29 10 21 
8 Ccbecı Ec 8 ı Q 30 t ı 22 

9 Yenişthıı lk 9 20 t 1? 23 
10 • Ankara Ec 10 ~1 2 13 24 
11 - Cankaya Ec. 1 t 22 3 14 25 

1940 eyhil ve 1 ıncı te~rın avlarının 
eczaneler gece nöbet cetveli tesbit edil· 
mi$tİr Pazar geceleri nobet alan e1:za. 
ne pazar günu de nobetçi olarak açık 
bulunmn.k mecbuıiyetındedır D'i:er ec· 
zanelerın pnznı ıtün'eri ihtiyııri olarak 

•atil vııpmaları kabul edilmistir. _______ ..) 
Dr. Şerif I' orkut 

Nümune hastanesı şef operatörü 
Her glln hastalarını saat 15 ten 

sonra kabul eder KonpC'ratlf arkaııı 
Ali Nazmi Ap Sifi~ 

DANYAL TU.~A 
Seyahatten donmuştuı ve Kooperatif 

arkasındakı Ali NaZ!!ıt.MM"l\manında has-
talarını kabul etmektedir. 3560 



a - U L U S t - 10- t9'J 

s p o R 
A. Sa. .Al. Ko. da 7&Pılacaktıl'. urfla ekatltmm 18.10.9'° aaat 15 te .AD -

2 - Muhammen bedeli 8800 llra Jcatl t.- kara Lv. A. SL Al. Ko. da yapılacaktır. 
mlnat 8215 llradır. 2 - Muhammen bedeli 16800 lira ilk te-
Şartname ve nUmune Ko. da sOrWtlr. 

(6233) 18214 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Saman alınacak 

mlnatı 1260 liradır. Şartname ve nUmune
ler Ko. da görll!Ur. İçinde kanuni vesika
ları bulunan tekllt mektupları saat 14 e 
kadar kabul olunur. (6232) 16280 

Bölge güreş birincilik. 
müsabakalarına 

Clün de devam edildi 

Ankara Lv. Amirlili Satın Alma Ko -
misyonundan: 

1 - 500 ton saman pazar/ılı 2.10.94() 
ıaat 14,JO da Anlara Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
yapılıcaJr.tır. 

2 - Muhammen bedeli 15000 lira kati 
teminatı 900 liradır. Sırtnamesi Ko. da 
görü/ur. (6234) 16242 

Gemici feneri alınacak 

ViLAYETLER 

Ahır intaatı 

Konya Harası MüdürlUlünden : 

Ketif bedeli (204158) lira (83) kuru, olan 1 
inek ahın inşaatı 19-9-1940 tarihinden i -
tıbaren on be11 gün müddetle ve kapalı 

zarf uırullyle ekeiltmeye konulmU§tur. 
İki g .. Jcn beri devam edilmekte ola 

bolge gurcş bırinciliklcrine dun de saa 
19 da Ho.lkcvi salonunda meraklı bir haik 
kütlesi karşısında devam edilmiıtir. 

n 
t 

AnJr.ara Lııvazım Amirlili Satın Alma 
Komisyonundan: 

l - 4~ adet gemici feneri pazarlıtı 

2.10.940 saat 115,30 da Ankara Lv. A. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

Çok heyecanlı ve teknik gUre~llen güre !1-

Tay koşusuna Uç tay girmiıı, Kayserili 
Osmanın Aıtayı birinci, sürat koııusuna 

giren altı attan Şakir Turgudun Şahini 
birinci, Ahmet Kafadarın Kıratı ikinci 
gelmlııtır. 2 - Muhammen bedeli 900 lira kat! te

minat 135 liradır. NUmune ve fiyatları 
ile bell1 vakitte komi1Yonda bulunmaları. 

Muvakkat teminatı (1534) lira (41) ku· 
ruıı olup hara veznesine yatırılacak ve ek
siltme 4-10-1940 tarihinde cuma günü saat 
115.30 da Konya hara merkezinde mUteııck
kll inşaat komisyonunda yapılacaktır. 

lerin netic lerl §Unlardır: 

61 kiloda: 
Mustafa Beton (A. G.) Esat Pençede 

mır (H. O.) 10 d. 28 saniyede tuşla. 
-

Suat Savaıı (H.O.) Abdullah Eldgöz (A 
G.) ne sayı hcse.biyJe kazandılar. 

66 kiloda: 
Fethi Gursoy (D.S.) Kadri Boytaı (A 

G.) ne sayı hesabiyle, 
Ali Tomruk (A. G.) Mustafa Özkan (K 

B. S.) 4 d. 21 ı. de tuşla, 
Battal Koca (K. B. S.) Cemal Öztürk 

(D.S ) 3 d. da tuşla kazandılar. 

12 kiloda: 
Ya:;ar Dogu (D.S.) Lutfi Apçak (K. B 

S.) a 1 d. 4 ı. de tuşla 
Ali Özdemir (D.S.) Ali Özyazrcı (A.G. ) 

ne 4 d. 57 s. de tuşla kazandılar. 

19 küoda: 
Şinasi Tımacan (D.S.} Ziya Özulu (H 

O.} na 2 dakika 33 s.. de tu~la. 
Ccllil Atik (D.S.) Sabri Cankar (D. S.) a 

2 d. 50 s. de tuşla, 

Befinci devre: 
56 kiloda: 

Mehmet Koç (A.G.) Halit Balamur (D 
S.} a sayı hesabiyle kazandı. 

61 küoda: 
Mustafa Beton (A.G.) Abdullah Ellcöz 

(A.G.) ne bUlı:men, 

66 kiloda: 
Ali Tomruk (A.G.) Cemal ÖztUrk (D 

S.) a ekseriyetle sayı hesabiyle kazandı. 

66 kiloda: 
i Battal Koca (K. Blrllkspor), LUtf 

Giırsoy (D. S.)a sayı hesabiyle kazandı. 

12 kiloda: 
Ali Özynzıcı (A. G.), LUtfl Apçak (K 

blrlikspor)a tuşla, kazandı. 

Final: 

56 kiloda: 
1 - Halit Balamur (D.S.) 
2 - Mehmet Koç (A.G.) 
8 - Fethi Tezcan (K. blrllkspor) 

61 küoda: 
1 - Mustafa Beton (A.G., 
2 - Suat Savat (H.O.) 
1 - Abdullah El4g1Sz (A.G.) 

66 kiloda: 
Birincilik için Battal Koca ile Ali 

Tomruk arasında bir güreş yapılacaktır. 
8 - Cemal ÖztUrk (D.S.) 

12 kiloda: 
1 - Yaııar Doğu (D.S.) 
2 - Ali Özdemlr (D.S.) 
8 - Ali Özyazıcı (A. G.) 

19 kiloda: 
ı - ccııu Atik {D.S.) 
2 - Şinasi Tunacan (D.S.) 
8 - Sabri Cankar (D.S.) 

87 kiloda: 
1 - Yusur GUner (K. blrllkspor) 
2 - Cemal l\lctln (A.G.) 

Ağırda: 

1 - Berri Böke (A.G.) 
2 - Ali (K. blrllkspor ı 

Fuar kupa•ı maçları 

İzmir, 30 n.a. - Fuar kupası m!lsaba
kalnrınıı dün de devnm edllmlııtlr ve Kar
ııyaka takımı ile Altay arasındaki maç 
2 - l Karııyakonııı galibiyeti ile bltmlttlr. 
Altınordu ile Dcmırspor arasındaki maç 
da 6 - 2 Altmordunun lehine bitmi11Ur. 

Adapazarında futbol lik 
maçlarına hazırlık 

Adapazan, 30 a.a. - Bölge futbol ilk· 
lerl yakında b lıyacağından çalıımalara 

hız \" rılm tir G çen hafta İzmltte İd· 
man yurdu takımı ile maç yapan İdman 
yurdu d ın revanş maçını burada yaptılar 
gllzel bir oyundnn sonra ııehrlmlz İdman 
yurdu 3 - 1 oyunu kazanmıııtır. 

Kayseride at koıum 
Kay rl, 30 a.a. - Dün Kayseride vt -

lD.yetçe biri tay, ikincisi sürat, UçUncUsU 
mania olmak üzere Uç ko ulu bir at yarıııı 

dealnden istifade eden 

dur .•• u 1 ~·:- Snnt 14 te vali, komutan, 
Parti mU!e1tl i, askeri ve mUlkl memu
rin ve dl.ın sab h §chrlınlze gelen tayyare 
ve parqUtçU misafirlerimiz de yarııtarı 
takip edenler arasında bulunuyorlardı. 

Manialı koııuya AUıspor ocağı Uyeleri 
işUrAk etmlııler Uyarın blndltı Al birinci, 
Bn. Nedimenin bindiği ikinci, Zihni Tom
bayın bindiği at UçüncU gelmiııtır. Kaza -
nanlara mUkMat ve madalyalar veril -
mittir. 

ITALYANLAR 

Suriyede deniz 
üssü istiyorlar 

(6276) 16263 

13 kalem ıpor malzemesi 
alınacak 

Anlııra L~uım Amirlili Satın Almı 
Komisyonundan: 

1 - Aşağıda cins ve mikdarı yazılı 18 
kalem spor malzemesi pazarhfl 8.10.9'° 
saat 10 da Ankarada Lv. A. SL Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

2 - İstekliler nUmuneslnl görecekleri 
yerJ öğrenmek üzere her cün ve pazarlığı 
için be111 vakitte teklif edecekleri f!ya -
tın yUzde 15 ıtatl temlnatiyle Ko. na mü -
racaatları. (6277) 

Kahire, 30 a.a. - Royter: Kahlreyc ıc- Adet 

len haberlere nazaran İtalya Fransadan 

rittlkçc ağır taleplerde bulunmaktadır. 

Suriye franıız makamlarına IOtl yapılan 

20 renkli spor fanilası 
2 kaleci spor fanilası 
2 kaleci dizliği 

talepler arasında Şam Trabluıunun italyan. 22 çltt futbol kundurası 
lar tarafından deniz ü..U olarak kullanıl- 22 çltt tekmelik 

ması, fransr:ı tayyarelerinin Radoı'a rön - 22 don 
dcrilcrek harbin ıoınuna kadar orada mu - 60 atlet mayosu 

60 llstlk ayakkabı 
hafaza altında bulundurulmaıları, Suriye 60 apor kemeri 
ve Lübn.anda iki hava üssüniin tahmin c - 22 çift futbol çorabı 
dildiğine göre, Halep ve Rayak'ın terki, 2 futbol topu 
p0liı kuvetleri mü9teer11l bütün fra.ımz ku- 2 voleybol topu 

vetlcrinin tcrhiıi vardır. 

Fransız makamlarının Radon ıönderil -
mcıını reddettikleri zannolunmaktadır. 
Diler İtalyan taleplerinin nasıl karıılan -
dıiı maınm deiildir. 

Cümhuriyet~ilerin nımıeti 

B. Wilkie bir nutuk Yerdi 
Nevyork, 30 a.a. - Roytcr: Cümhuriyet

çi partinin rclsiciimhur namzeti B. Willk!e 
cümhuriyctçl partinin kongresine rönder
diii bir mesajda, eter ben reisicUmhur ıc
çillineaı. demlıtir, 7enl bir ~· ••dedi
yorum. Müessir, zabtedilmez ve gentıll -
yen bir demokrasi vadediyoruz. 

B. Willkic, bundan ıonra B. Ruzveltin 
harici aiyasetlni, "demokrat dünyayı par
çalamıya yardım ettiğinden dolayı., tenkit 
etmiştir. 

M. M. V. Hava Müıtetarlrğı 

1 voleybol atı 
16264 

17 kalem spor malzemesi 
almacak 

Anhra Levazım Amirlili Satın Almı 
Komis7onundan: 

l - Aıatıda cins ve mlkdan yasılı 17 
kalem spor malzemelli 4.10.9'° saat 16 te 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da pazarlıkla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İzahat almak istıyenler!n her gün 
ve pazarlıtı için teklif edilecek fiyatın 
% 15 katı temlnatlarlyle belll vakitte ko
misyonda bulunmaları. (6278) 
22 oltt fotlll (verilecek ölçti>'e Jı(Sre) 

20 IM!et forma CfUllla ~ edUecek 
renkte) 

2 adet yün fanlla 
22 adet tozluk 
2 adet top 
2 adet pompa 

22 çift tekmelik 
11 çift dizlik 
11 çift btlekllk 
22 adet don 
2 adet kaleci el4f venl 

t50 adet lbtlk ayakkabı 
t50 adet fanila 

M. M. VeHJeti Hav• Satın Alma Ko • t50 adet don 
misyonundan : 

Çadır almacak 

t 
3 
t 
ş 

r 
a 

1- Müteahhit nam ve hesabına 300 adet 
mahnıtl çadır pazarlıkla 11tm alınacaktır. 
Muhammen bedeli (24.900) lira olup kati 
cmlnat mikdarı (3735) liradır. Pazarlılı 
/10/940 perıcmbe gGnU 1aat 11 de bava N• 

ın alma komiıyonunda yapılacaktır. İdart 
artname ve evsaf her glin komiıyonda ıö
ülcbilir. İsteklilerin muayyen rün ve u -
tte kati teminatı ve kanun! belıelcriyle 

k omisyonda bulunmaları. (6214) 16193 

Manevra kemeri alınacak 
M. M. Velıalfti Havı. Swtırn Alım Ko • 

mJs;ronunclan : 
l - 1000 adet manevra kemeri pazarlık-

1 
3 
• eatm alınacaktır. Muhammen bedeli 
.000 lira olup kati teminat mikıtarı 450 H
adır. Pazarlığı 5/10/940 cumartesi silnli r 

y 

v 
r 

saat 11 de hava aatın alma komiı:vonunda 

apılacaktır. İdart ıartna~. evsaf ve nli
muncsi her riln öileden ıonra komisyon -
da röriılebilir. İste'klilerin muayyen ailn 

e •atte kati teminat ve kaıwnt belrele -
iyle birlikte konıı.yonda bulunmalarL 

cı 

(6279) 16266 

ADLiYE VEKALETi 

Odun, kömür alınacak 
Ankar• C~zuvi Dirdtörlülünd~n 

Ankara Cezaevinin 940 mali yılı ilıtiya
olan (15) ton mcı• kömürü ile (10) ton 

k ırılmış meıe odununun açık cksiLtme ıu
etiyle ihale edileceğinden taliplerin % 
5 kun11 muvakkat teminat akçesi olan 

86) lira 25 kurusluk banka mektubu veya 

r 
7, 
( 
o 
v 

1 
hi 

li 

d" 

mikdarda parenın Ankara defterdarlığı 
czncsinc yatırıldığına dair makbuzlariy -
e birlikte yevmi ihale olan 21/10/ 940 tari
ne raatlıyan pazartesi silnii ıaat 14 de 

kadar Ankara Cilmburiyet milddeiumuml
iinde müteıekkil komisyona mUracaat 

etmeleri ve ıartnameyi rörmeok ve fazla i
zahat almak iıtiyenlerin Cebeci'de cezaevi 
ırektörlüğilne mliracaat etmeleri illn olu-
ur. (6134) 16285 n 

A. LEVAZIM AMIRLICI 

Semer iskeleti almaca 

' adet pompa 
j adet voleybol topU 
4 adet voleybol atı 

7 kalem mutabiye alr 

18263 

Anhr• Levuım Amirlili Satın Alm• 
Kom/s;ronundan: 

ı - Afağıda clna ve mlkdan yazılı 7 
kalem mutablye pazarlıtı 3.10.940 u.at 13 
te Ankara Lv • .A. Sa. Al. Ko. yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedell 7'lt50 Ura katı 
teminatı 11122 Ura t50 kunıttur. 

Her kalem ayn ayn taliplere ihale • • 
dllebllecett gtbl bu mlkdarlardaıı nokaan 
teklifler de kabul olunur. lartname ve Dil· 
muneler ıto. da söruıtır. 
Cimi 
Çul 
Belleme 
Kolan 

1 

Yular mauap 
Yem torbuı 
Mekklrt urgan 
Glbre 

(6216) 

mikdan 
10000 
8t500 

10000 
8t500 

10000 
'600 

10000 

Makarna alınacak 
Anhr• LnHım Amirlili Satın Alma 

Komiıyonundan: 

ı - 76 ton makarnanın kapalı zarfla 
eluılltmeai 18.10.9'° saat 16 te Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 22:500 lira ilk 
teminatı 1687 lira t50 kuruıtur. 

lartname ve 11Umunelli Ko. da sörllltlr. 
İçinde kanuni ve ticaret odası vesikan bu
lunan teklif mektupları aaat He kadar 
kabul olunur. (6217) 18273 

Bulgur almacak 
Anlara Levazım Amir/ili Satın Alma 

Komiı;roaund•n: 

ı - 170 ton bulgurun kapalı zarfla ek· 
slltmeal ı 7.10.940 saat l:S te Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedell 2MOO Ura ilk t.
mlnatı 1912 Ura t50 kunıftur. l&rtnamMt 
128 kurut mukablllnde komisyondan alı -
ıiır. NUmunesl de gOrlllUr. İçinde kanuni 
ve ticaret odaaı valkuı da bulunan teklif 
mektuplan saat H e kadar kabul olunur. 

(6231) 16279 

Kırmızı mercimek almacak 

Proje ve ııartnamelerl hara mUdUrlllğtln 
den ve Konya vl!A.yet veteriner mUdUrlU
ğt.lnden bir lira bedel ile verilir. 

İsteklilerin tekltf zartlarını ve 2490 sa
yılı kanunun 2. 3. eti maddeleriyle ııartna
mede yazılı vesaiki eksiltme saatinden bir 
saat evel komisyona vermeleri, beut gUn 
ve ıaatte hara merkezinde hazır bulunma
ları. (15880) 115831 

Bina inşaatı 
Urla Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - Urfa'da inşa edilecek glimrük mu -

hafaza birlikleri atölye binası kapalı zarf 
usuliylc eksiltmeye konulmustur. 

2 - Eksiltme 7110/940 pazartesi günü 
saat 10 da Nafıa müdUrlüğli odasında te • 
şckkUl edecek komisyonca yapılacaktır. 

3 - ts"tiycnler hususi ıartname ile pro
je ve evrakı ketfiycyi nafıa müdilrlüiiln -
de görebilirler. 

4 - Bu itin keıif bedeli 17580 lira 4 ku
ru,ıur. 

5 - Muvakkat teminatı 1183 l!ra 50 ku
ruıtur. 

6 - Taliplerin ihaleden en u sekiz rün 
evci bu ite benzer inpatı baıardıklarına 

dair evrakı mliıbitcleriyle birlikte vi!lye
te müracaat ederek alacakları ehliyet vesi
kasını 2490 sayılı kanuna uygun olarak ha
zırlıyacakları teklif mektuplarını ve bun • 
tarla birlikte teminat mektup veya makbuz
larını ve ticaret odası vesikasını ihale &il -
nü saat 9 a kadar komisyon riyasetine mak
buz mukabilinde vereceklerdir. 
1- Postada olan rcclkmcler kabul olun-

maz. "8811-5884" 15899 

Ceza evi inıaatı 
Elfııl CiJmlıuri;ret Jlüddeiumumililin

den: 
l - ElAzıt vtlA.yet merkezinde :S1076 li

ra 36 kuru, kıymeti muhammenell bir ceza 
evi yapılacaktır. 

2 - Hususi ve umumi ııartname, plln 
ve aalr evrak ElAzığ cUmhur!yet mUddel
umumlllttnden bedelsiz olarak alınır. 

a - İhale 11. 10. HO cuma gUııU 11&&t 
18 da Elbıl oUmhurtyet mtıddeJumumtıı-
lfnde yapılacaktır. 

j - Eksiltme kapalı zarf usullyle ya
pılacaktır. Muvakkat teminat 3803 lira 82 
kurUftur. 

:S - Teklif mektuplan 11. 10. 9'° cuma 
,.untı ıaat 115 e kadar komisyon reisi mUd
delumumlllte tevdi edilecektir. 

8 - Bu lfi için koordinasyon heyetinden 
karar aJınmıı olup yalnız lkl ton beton-
anne demirine ihtiyaç vardır. 16033 

100 Ev yaptmlacak 

lzmir lsk~n Müdürlüğünden: 

Urla kazası merkezinde göçmen -
ler için 100 evin inıası 26. 9. 940 tari
hinden 10. 10. 940 tarihine kadar 15 
gün müddetle ve kapalı zarf uıulU i
le eksiltmeye çıkarılmııtır. 

Muhammen bedeli beher evin 599 
lira 48 kuruıtan ceman 59946 lira 10 
kuruıtur. İhale 10. 10. 940 günil saat 
11 de İzmir tıkan müdilrlüğilndc ya
pılacaktır. Plan ve prtnamelcr İskan 
müdürlüğünde her giln görülebilir. 
İsteklilerin ihale günU muhanunen 
bedelinin yüzde yedi buçuğu olan 
4497 liralık teminat mektubu veya 
Maliye makbuzu ve ticaret ve sanayi 
odası ve ehliyet vcıikalarlylc birlik
te 2490 sayılı kanuna göre yapacak -
lan teklif mektuplarını ihaleden bir 
saat evci İskan dairesindeki komiı -
yona tevdi etmeleri illn olunur. 

(4005/6213) 16164 

Eksiltme ilim 
SNrt D#!hJeıdul~lrndan ı 

1 - Kurtlan kazan hlikU.ınet tronafının 
14933 lira 79 1runıt bedeli ketlfll ikmali 
fntaatı bJMlı zarf ..Wfyle eksiltmeye ko
nulmQftur. 

2 - Bu ite ait ıartname ve .. ır evrak 
twılardır: 

A - Ekıiltme prtnamnl, 
B - Mu.k.avele proJHi 

C - Ba1mdırlık iıleri gen.el prtnamni, 
D - Vahidi fiyat liıtcıi, hUıBuıt lllrtn.a -

me, 1ı:etif hullaa11 ve cetveli, 
E - Yapı iılerl umwnl ve fenııt prtna

mesi, 
F - Projeler 

İsteklilerin ihale rününe kadar Siirt def
terdarhlı ve nafıa mlldürlUiii ile Nafıa 
V cklletinde bu evrakı rörebilcceklcrdir. 

3 - Eksiltme 14/10/940 pazartcei rünli 
eaat 11 de Siirt deftcrdarlıiında miiteıek -
kil lromiıyooda yapılacaktır. 

KFNOiN 

T. İ~ BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

İKRAMİYE PLANI 

BiRiKTiR~ 
1940 IKRAMIYELERlı 

1 adet 2000 liralık - 2000.- Ura 
a .. ıooo sooo.- • 
6 .. 600 • 8000.- • 

12 
40 .. 
71\ 

210 

260 
100 
60 
25 

" 
• 
" 

3000.- • 
4000.- • 
37t50.- • 
521\0.- .. 

Ketideler: t tubat, t mayıs, 
t ağuıtoa, t ikinciteırin tarih
lerinde yapılır. 

Taş ihraç ve nakli 
TÜRKiYE DEMiR VE ÇELiK FABRiKALARI 

MÜESSESESi MODORLOCONDEN 
Bartın deresi boğazında Boğazköy yakınında müessesemizce imtiyazı 

alınmıt olan mıntakadan (5000) beı bin ton dolomit ta.tı ihracı ve Kar• 
bükte müessesemiz sahasına nakli 1111 bir mUteahhlde !hale edilecektir. Şart
namelerle yapılacak mukavelename sureti 1stanbulda SUmerbank latan
bul ııubeslndcn, Ankara SUmerbank umumi mUdUrlUğll ticaret ııubeslnden 
ve KarabUk'te müessese mUdUrlUfllnden bedelsiz olarak alınablllr. TaJtp 
olanların en geg 20.10.1940 tarihinde aaat 12 ye kadar mUessese müdUrıtı-
tuııe tekliflerini vermeleri UAn olunur. 16287 

Kuru ot ve saman ah nacak 
Bursa As. D. Sa. Al. Ko. dan: 
Aııatıda cinai ve mlkdarları ve tutarlariyle ilk teminatı yazılı kuru ot ve aamaa 

pazarlıkla ve açık eksiltme suretiyle satınalınacaktır. Eksiltme 7.10.9'° tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat H,80 da Bursa askerlik dairesi binasındaki satın al
ma komisyonunca yapılacaktır. İstekliler ııartnameyl her gün Bursa .Aa. D. 8&. AL 
komisyonunda paraaız göreblllrler. 

Cinsi mlkdan Tutan muvakkat teminata 
221\0 lira Kuru ot MOOOO kilo 30000 lira 

Saman 400000 kilo 20000 lira 1500 Ura 

buz mukabilinde verilecektir. Poıtada vu
kua relecek ııecikmeler kabu.l edilmez. 
"9206 - 6282) 1626!1 

İllf&8:l münakasuı 
Bitlis C. Müddeiumumilili'ntlwı 

1 - Teabhüt edilecek ıey: ccra ve tev -
klf evi binau tekmil inşaatıdır. Keıif be -
deli otuz iki bin dokuz yiiz yirmi bet lira 
on sekiz kuruştur. 

2 - Bu iıe alt ıartname, proje ve nire 
Bitılis C. Müddciumumilifinde rörebi -
lir. 

3 - İhale 18 birincitcırin 940 cuma gil -
nü ıaat 10 da Bitlis C. Müddciumwntliii 
dairesinde kapalı zuf usullyle icra kılına
caktır. 

4 - Muvalıılı:at teminat miktarı iki bin 
dört yüz altmıı doku:ı lira otuz dolcuz ku
ruştur. 

5 - Taliplerin ehliyet vesikası ve temi -
nat makbuz.lariyle birlikte teklif mektup -
larını 18 birincitcşrin 940 cuma gilnü saat 
dobıza kadar Bitlis C. Milddclumumiliii -
ne vermeleri illn olunur. (6290) 16272 

Elektrik kaynak makinesi 
alınacaktJT 

Adana Pamuk Oretme Çiltlilind~n: 

MUe11esemlz Adana pamuk üretme 
çlftlltl için hem elektrik ve hem de mo -
törle çal11abilen 180 - 200 amperlik bir a -
det elektrik kaynak makinesi arttırma, 
eksiltme ve ihale kanununun 46 ıncı mad
desi mucibince pazarlıkla ve acele olarak 
satın alınacaktır. Taliplerin ellerinde mev
cut makinelerin evsatlyle tekllt mektup
larını mUdUrlyeUmlze göndermeleri llAn 
olunur. 16283 

Kereste münakuuı 

Se7han Vili;reti idin Jlüdürlülünden: 
Ebadı MetremikAbı 

f.00 x 0.08 x 0.12 1687.WO 
f.00 x 0.04 x 0.12 :S25.000 
4.00 x 0.02 x 0.12 '40.200 
4.00 x 0.012 x 0.12 1860.000 
4.00 x 0.08 x 0.08 
f.00 x 0.04 x 0.08 
4.00 x O.Of X 0.28 

1897.500 
9:12.600 
187.2t50 

7.S00.000 

1828T 

da yazılı kerestenin kat'ı blçlimellf, K87-
serl lstıuıyonuna sevki, lstuyonda istifi ve 
vagonlara tahmlll 1 tefl1.n!evel 9'° tari
hinden itibaren l:S gUn mUddetıe açık ek
siltmeye konulmuı olup ihalesi teırlnlevel 
16 çarıamba gUnU saat 14 te Seyhan lskA.D 
mUdUrlUğU binasında ihale komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Bu suretle alınacak olan kerestenin 
beher metre mlk4bının muhammen kıyme
t! 28 lira 315 kurut ve tamamının kıymeU 
de 212623 liradır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat tutan 
mlkdarı olan 11881 lira 25 kuruıu ihale -
den evel malsandığına yatırmıı olmalan 
lA.zımdır. 

4 - Daha fazla tafsllAt almak ve bu lı• 
alt ıartname ve mukavelenin ömeklerlnl 
vesaireyi görmek üzere Kayaer!, Sıvaa. 
Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Nil· 
de, İçel lskAn mUdUrlUklerine, GazlanteP. 
Marq ve Hatay Sıhat ve İçtlmal Muav .. 
ııet mUdtlrlUklerine mtlracaat edilmesi. 

162~ 

Adliye binuı İ'DfUI 
Manisa Nafıa Müdürlülünden: 

l - 26127 lira 71 kuruı kQflf bedent 
Manisa adliye binasının ikmali ınııaatı ka
palı zarf usullyle eksiltmeye konmuııtur. 

2 - Eksiltme 16.10.940 çarııamba günü 
uat 15 te Manlaa nafıa mUdUrlUğll oda. 
sında yapılacaktır. 

3 - Proje evrakı nafıa mlldUrllltUnde 
görUleblllr. 

4 - Muvakkat teminat (1959.57) lira -
dır. 

6 - İsteklilerin 940 mali yılına alt tJ -
caret odası vesikasının ve ihaleden en u 
sekiz gün evel nafıa rnUdUrlUğtlnden ala
cakları fenni ehliyet vesikasını teklif 
mektubunun içine koymaları lı\zımdır. 

6 - İltC'kliler 2490 sayılı kanuna rö • 
re hazırlıyacaklardır. 

Teklif mektuplarını 16.10.940 ~arıamba 
sllnU ıaat 14 e kadar nafıa mUdUrlllğt.lne 
makbuz mukabllinde vermeleri veya bu sa· 
atlere kadar gelecek oekllde posta ile gön
dermeleri lAzımdır. 

Postada vaki olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 16286 

K 
Ankara Levazım Amirlili Sıtın Alm• 

omisyonundan: 

ı - 1000 semer iskeleti yaptınlacaktır. 
Fazarlıta 2. 10. HO A&t H te .Ankara Lv. 

Ankara Lnazım Amirlili Satın Alm• 
Komisyonund•n: 

1 - 80 tola Jurınm merclmek k.,alı 

4 - Eksiltmeye rlrebllmek için dıtekU
lerin ~edeli 1ı:eıfin % 7 buçuğu olan 1120 
Ura 4 kuruttuk temlı\at mektup n1a ban
b. makbuzunu ve bmı.dan baıka llakal iha
le rünündcn bir hafta .evet bu it için Siirt 
vill.yetlnden alınmıı 940 mali ıenesine ait 
ticaret odaeı ehliyet veslkuıru kapalı zarf 
usulü daireeinde zarflara koyarak ihale gil. 
nünde komisyona tevdi eylemesi mecburi
dir. 

5 - Teklif mektupları J"lkaı:da adı p -
sen koml•r.oa ri7uotine ıetılrllerelr malr -

1 - Salmbeyllnln Çötten ormanından 

11638.400 metre mlklbı gayri mamulden 
)'ttzde M zqlat 11• ebat ve mikdan )'Ukan-

Zayi - Marq tik mektebinden aldı· 
tım tasdiknamemi kaybettim. Yenlılnl a· 
lacafımdan eskisinin hilkmU olmadıtı ııaıı 
olunur. Sal)tha Getiııfr 1876 
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Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT iLANLARI 

Sığır eti alınacak 
Beykoz As. Sa. Al. Ko. dan : 
Muhammen bedeli 279200 liraya olan al· 

tı yüz doksan sekiz bin kilo sığır eti ko -
lllisyondaki ıartnamesi mucibince 14/eylul 
/940 eksiltmeye konulmustur. 

Hepsine birden teklif mektubu verildiği 
ribi yüz yetmiıı üçer tondan ibaret üç par
~a ve doksan sekiz, seksen bir tondan iba
ret birer parça ceman beş parçaya ayrı ay
rı teklif mektubu verilebilir. 

Hepsinin muvakkat teminatı yirmi bin 
dokuz yüz kırk, yiız yetmiı üçer tondan i -
baret parçalann beherinin muvakkat temi
natı beş bin dokuz yüz doksan, doksan se
kiz tondan ibaret parı;anın muvakkat temi
natı iki bin dokuz yiız kırk, ve seksen bir 
tona ait parçanın teminatı iki bin dokuz 
:Püz kırk ve bir tona ait parçanın teminatı 
iki bin dört yü:ı: otuz liradır. 
Şartnameler Sa. Al. Ko . .Ankara ve İzmir 

Lv. Am. liklerinde her glin görülebilir. Ve 
arzu edenlere 14 lira bedel mukabili veri
lebilir. 

İhalesi 2/I.teırin/~O çarıamba gilnü sa
at 15 de Beykoz Halk Partisi binasında ya
Pılacağından latekliler kanunen ibraz ede
cekleri vesikalarla birlikte teklif mektup· 
larını ihale ,Unü 11at 14 de kadar komis -
1ona vermeleri ilin olunur. (5757) 15744 

Kuru soğan alınacak 
Çatalca .As. Sa. Al. Ko. daa : 
135 ton kuru soğanın kapalı zarf usuliy

le ihalesi 4/10/940 cuma gilnü saat 17 de 
hpılacaktır. Muhammen tutarı 10125 lira
dır. İlk teminatı 760 liradır. Şartnamesi 
komisyondadır. İsteklilerin ilk teminat 
lnektup veya makbuzlariyle ihale saatin -
den bir saat eveline kadar teklif mektup -
lariyle beraber Hadımköydeki komutanlık 
Sa. Al. Ko. na müracaatları. (5758) 15746 

Patates alınacak 
Çatalca As. Sa. Al. Ko. dan: 
210 ton patatesin kapalı zarf usullyle 

lhalest '· 10. 940 cuma gUnU saat 15 te 
Yapılacaktır. Muhammen tutan on sekiz 
bin dokuz )11Z liradır. İlk teminatı bin 
dört yUz on sekiz liradır. Şartnamesi ko • 
rnlsyondadır. İsteklllerln Jlk teminat mek 
tup veya makbuzlariyle ihale saatinden 
bir aaat evellne kadar teklif mektuplarly
le beraber Hadımk!Sydekl komutanlık sa -
tm atma komisyonuna vermeleri. 

,(5772) 157~7 

Un alınacak 

Midyat As. Sa. Al. Ko. dan : 

200000 kilo un 7/10/940 saat 10 da kapa
lı zarflı eksiltmeye konmuştur. Mubam • 
ınen bedeli 24000 lira, ilk teminatı 1800 lira 
ıartname her ıun komisyonda görülür. Ek
ailtnıeye iİreceklerln 2490 sayılı kanunun 
2 - 3 maddelerindeki belıelerle birlikte sa
at 10 na kadar komiıyona vermeleri. (5812) 

15790 

Sığır eti alınacak 

Bandırma .As. Sa. Al. Ko. dan: 
38000 kilo sığır eU mubayaa edilecek· 

t!r. Tahmin edilen bedeli 20300 liradır. 
Etin evsaf hususi ıeralt ve teallm yeri 

lartnamede yazılıdır. Şartnameler komis
)'ondan parasız almabilir. 

Eluılltme kapalı zart usullyle ııartna • 
illede g8sterllen yerde 8. 10. 940 salı gUnO 
aaat 16 da yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 1522 lira 50 kUrU3 • 

tur. 
Teklif mektuplan 8.10.940 aatı gllnU 

saat u ten (dahil) aaat 15 (dahll) e kadar 
8a. Al. Ko. da makbuz mukabillnde ve-
1'1lmıı olacaktır. Bu satten aonra mektup

lar kabul olunmaz. 
Şartnamenin '- maddesinde istenilen 

-.eslkalar muvakkat teminatın konulduğu 
tart tcerlsfne konulacaktır. C5919) 

15912 

Yulaf alınacak 
BeyJ:oz: As. Sa. Al. Ko. dan: 

I - Aıatıda ihale gUnU ve saati ne 
btUhammen bedeli ve muvakkat teminatı 
>azılı lld kalem yem kapalı • olarak ıs. 9. 
Dt0 tan ttlbareD on beı gUn mUddeUe ek· 

'1ltmeye konulmuıtur. ır 
2 - tateklllerln ihale saatinden b =a-

•t evellne kadar tekltf mektuplarınıh ~~ 
tıunı vealkalartyle birlikte Beykoz a 
llartııl binasındaki aakerl arttırma ve ek· 
'1ltme Ko na vermeleri. (11936) b 

' h men e-
Cfml: yulaf, Ton: 550, mu am tı· 26s3 

deıt 85750 lira, muvakkat temlna · 
40 

llra, aaaU· 15 ihale gUnU: 7. I.teş. 9 
· · ammen be· 

Cimi: yulaf, Ton 1100. muh. ı. 4825 
deU· n500 lira muvakkat temınat · 

· • I t il 940 
lira, saati: 16, ihale gUnU: 7· · ;~917 

Meıe kömürü almacak 
Gelibolu As. Sa. Al. Ko. daa: 
Pazarlıkla !500 ton meoe kömUrtı alına

cak ve 5. ıo. 940 tarihinde saat 11 de Ge -
liboluda Sa. Al. Ko. da ihale edilecektir. 

K!SmUrUn beher kilosu muhammen be
deli 6 ıruruııtur. Ve katl teminatı 4!500 11 -
rııdır. (6050) 16093 

Odun alınacak 
Kars As. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Bir kilosuna tahmin edilen fiyat 
2 kuruş 65 santim olan beıı milyon kilo o
dunu kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - İlk teminatı 7875 lira olup ihalesi 
12. 10. 940 cumartesi gUnU saat 11 dedir. 

S - Evsaf ve 11artnameslnl 665 kuruta 
atmak istlyenlerln her gün ve mUnakasaya 
glrecklerln de tekllt mektuplarını ihale 
saatinden evel Sa, Al. Ko. vermeleri. 

(6122) 16107 

Saman alınacak 
Eskişehir As. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 1000 ton saman pazarlıkla satın alı -

nacaktır. Pazarlıiı 3 10 940 perşembe gü
nü saat 11 de mınto.ka Sa. Al. Ko. da yapı-

lacaktır. 
2 - 50 5er tondan aşağı olmamak üzere 

ayrı ayrı isteklilere verilebilir. Şartname
si ve evsafı Ko. da görülebilir. Tahmin be
deli 20000 liradır. İlk teminatı 1500 lira -
dır. İsteklilerin mezkGr giln ve saatte Ko. 
da hazır bulunmaları. (6119) 16124 

Sade yağı alınacak 
Muğla As. Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 54000 kilo aadeyağı kimyevi tahli

le tabi tutulmak ve mevzuatı ile birlikte 
mahaller ne teslim 11artlyle kapalı zarf u
sullyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi Muğla.da ve Ankarada 
ve İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. da gbrUleblllr. 

3 - Eksiltmesi 18 blrlnclteıırın 940 cu
ma gUnU saat 16 da yııpı1acaktır. 

• - Hepsinin tahmin edilen bedeli 81000 
lira olup muvaltkat teminatı 6075 liradır. 

5 - Garnizonların ihtiyaçları ayrı ayrı 

veya grup halinde ihale edildiğine 

göre muvakkııt teminat mlkdarı da o nla
bette değişir. 

6 - isteklilerin teklif mektuplarını te
minata alt rnakbuzlarlyle birlikte Muğla 
Sa. Al. Ko. verml§ olmaları. (6167) 

16137 

Kuru ot alınacak 

Erzurum Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 1649200 kilo kuru ot kapalı zarf u

su!U ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İsteklllerin 14. blrfnclteorln 940 pa

zartesi gllnU saat 15 te Erzurum Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - Toplu tutarı 0230 lira llk teminatı 
3093 liradır. 

4 - Otun evsaf ve ıartnamesi Sa. Al. 
Ko. da mevcuttur. Her vakit görülebilir. 

5 - isteklilerin tayin olunan glln ve sa
atten bir saat evellne kadar teklif zarfla· 
nnı Ko. na vermeleri. (6152) 16149 

Sığır eti alınacak 

Erzurum Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 96000 kilo aıtır eU kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuotur. 
2 - Pazarlığı 1' blrlnclteırln 940 pa • 

zarteaı günU •aat 11 de Erzurum Sa. .Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

3 _.: Toplu tutarı 15840 lira ilk temlnetı 
1188 liradır. 

4 - Etin evsaf ve ııartları Erzurum F:a. 
Al. Ko. da mevcuttur. Her vakit görUle· 
blllr. 

5 - İsteklUerln muayyen gUn ve ıaa.t· 
ten bir saat evellne kadar tekUflerlnl Ko. 
na vermeleri. (6151) 16150 

dır. İlk teminatı 1575 liradır. Şar:tınamnıl 
komillY'Oildadır. 

İsteklilerin ilk teminat mektup veya 
maldbuzlariyle ihale saatinden bir ıaat e _ 
veline kadar teklif mdktuplarlyle 'beraber 
Ko. Sa. AL Ko. na vermeleri. (6259) 16.247 

Ot alınacak 
H•vu Sa. Al. Ko. dah : 
1 - Aşağıda cins ve mlkdarı ya:ı:ılı yem 

maddesinin hizasında gösterilen glin ve sa
atte Havza satın Al. Ko. da kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Evsaf ve 1artn:ımesi her &iln Ko. da 
görülür. İst«;klilerln ihale saatinden bir 
aaat evel teklif mektuplannı Ko. na ver _ 
miı olmaları. 

Erzakın cinsi: ot, mikdarr: 3150 ton, tu
tarı: \89000 lira, mu. teminatı: 10700 lira 
alım şekli: kapalı zarfla 21/10/940 pazarte~ 
si saat 10 da. (6260) 16.248 

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

l - 24800 kilo erimi§ sadeyağı kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedell 3'720 ve muvak

kat teminatı 2604 liradır. 

3 - Şartnamesi her gUn Ko. da görUie
b!llr. 

4 - İhalesi 16.10.940 çarııamba gUnU 
saat 15 te komutanlık binasındaki Ko. da 
yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin belli glln ve saatten 
bir saat evel zarflarını Ko. Rs. ne verme-
leri. (6261) 16249 

Çadır düğmesi alınacak 

!stanb11l Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 9000000 aluminyom çadır düğmesi 

alınacaktır. Pazarlıkla ekslltmeal 3.10.940 
perıembe gUnU saat 14,15 te Tophanede 
ist. Lv. A. Sa Al. Ko. da yapılacaktır. 
Tahmin bedell 38!500 lira kati teminatı 
5805 liradır. Nilmuncsi Ko. da görUIUr. 
Taliplerin kanuni veslkalarlyle belll saat-
te Ko. na gelmeleri. (6262) 16250 

Tevhit semeri alınacak 
!stanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

l - 6 parçadan ibaret başlık paldum 
kolan, göğUslilk, ip yular sapı ile beraber 
2000 adet mamul tevhit semrl alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 17.10.940 pazartesi 
gUnU saat 14,30 da Tophanede İst. Lv. A. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Teminat bede
li 86'600 lira ilk teminatı 5570 lira numu
neleri Ko. da g!SrUIUr. İsteklilerin kanuni 
vesikalarlyle belli saatte Ko. na gelmele-
ri. (6264) 16251 

Kösele ve deri alınacak 

lstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. dın: 
ı - 7364 kUo sarı sabunlu kösele He 

1578 kilo ıaplı derl alınacaktır. 
Pazarlıkla ekslllmesl 2.10.940 çar11am

ba gUnU saat 15 te Tophanede ist. Lv. A. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. lsteklllerın 

koşum takımı yapmıya elvertııı numune 
ve temınatıarlyle belll saatte Ko. na gel-
meleri. (6263) 16251 

3 kalem yiyecek alınacak 
Btqko.ı As. Sa. Al. Ko. 6n ı 

ı - Kilo Cimi 
115000 K. Fasulya 
71000 Pirinç 
38000 Soğan 

150000 K. Fasulya 
80000 Pirinç 
42000 Sof an 

2 - 2'0, 21/9/940 tarihinde miiınakasası 
yapılacağı ilan ~djlm1o olan yukarda cinı 
ve mikdarı yazılı Uç kalem iaşe maddui
ne talip çıkmamı& olduğundan :bir ay zar -
fında pazarlıkla intacına ıkarar verilmiı ve 
ilik pazarlığı 2/10/940 ıünii aaat 15 den 

Kayseri As. Sı. Al. Ko. dan : sonra yapılacağından taliplerin teminatla
l _ Aşağıda mikdar, muhammen bedel, riyle birlikte Beykozda As. Sa. Al. Ko. na 

ve teminatı yazılı un pazarlıkla 11tın alı - müracaatları. (6265) 16252 

Un alınacak 

nacaktır. 
2 - İbaleıi 4/10/940 cuma ıünii saat 10 

Odun alınacak 

dadır. Konya Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
3 - Şartnamesi Ankara, İstanbul, Lv. A. 1 - 480000 kilo meıe odunu kapalı 

Sa. Al. Ko. Rs. ve Sivas, Adana ve Kay • zarfla münakasaya konmuştur. 
seri As. Sa. Al. Ko. ıorülebilir. 2 - Şartname1I Konyada. iatanbul, An· 

4 - İsteklilerin kanuni vesaik ve temi • kara Lv. A. Sa. Al. Ko. dadır. İstekliler 
nalları ile birlikte belll ıün ve saatte Ko. şartnameyi Ko. da okuyabilirler. 
na müracaatları. (61!17) 3 - hbu 480000 kUo meıe odununun 

Cinsi: un, mikdarı 500.000 kilo, muham- muhammen tutarı 16800 liradır. 
men bedeli 67500 lira. teminau 10125 lira, 4 - Şartnamesindeki yUzde 25 mlkdar 
bere kilo 13 lira 50 kuruı. 16178 fazlrun da dahU olduğu halde ilk teminatı 

Un alınacak 1575 liradır. 
6 - Eksiltme 17.10.940 tarihine mUıa · 

Çana1c1tale As. Sa. Al. Ko. elan : dit perıembe saat 11 de Konyada A. Sa. 
1 _ 300 ıon un pazarlıkla 3/ 10 940 tari- Al. Ko. da yapılacaktır. 

hinde saat 16 da aatın alınacaktır. 6 - istekliler 17.10.940 per§embe gUnU 
2 _Unun kilosu 17.5 kuru:ıtan 52500 li- saat 10 a kadar tekllt mektuplarını Konya 

ra, kıymet biçilmiştir. Lv. A. Sa. Al. Ko. Bok. na vermeleri. Bu 
3 _Kati teminatı 7750 liradır. Taliple • saatten ıonra mektuplar kabul edllmlye-

rin Çanakkale Sa. Al, Ko. na müracaatları. cektlr. (6266) 16253 

(6226) 
16209 Buğday öğüttürülecek 

Un çuvalı ahnacak 
Edirne As. Sa. Al. Ko. dan: 

!stanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: ..,...... S 1 - ~ırne anayl kıılasındaki As. Sa. 
1 - 50000 adet bez un çuvalı satın alı- Al. Ko. nu tarafından 9000 ton !buğday ka-

nacaktır. •.l0.940 cuma gUnU saat H,3o palı zarf usulü ile öğütülecektir. İhalesi 

Sığıreti alınacak 
lzmit As. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Birlikler ihtiyacı için 187 ton sığır 

eti !kapalı zarfla 11tın almacalctır. 
2 - Talip çı:kmadığında.n bir ay mlldd~t

le pazarlığa konulmuı vo ıilk pazarlıfı 

2/10/940 saa't 15 de İmılt'te Sa. AL Ko. & 
yapılacaktır. 

S - Sığır etinin beher kilosu için tah -
min edilen fiyatı 35 kuruştur. Tutan 65450 
lira muvakkat teminatı 4909 liradır. 

4 - İstekllle-r beli{ gUn ve saatinde İr -
mit Sa. Al. Ko. na müracaatları. (6269) 

16256 

Kunı ot alınacak 
Çanakkale As. Sa. Al. Ko. dan: 

l - 500 ton kuru ot 2.10.940 çal"§amba 
gUnU aaat 11 de satın alınacaktır. 

2 - Otun beher kilosu 6 kunı~tan 80 
bin lira kati teminatı 6500 liradır. 

Taliplerin Çanakkale AL Sa. AI. Ko. 
Da mUracaatıarı. (6270) 16257 

Yulaf alınacak 
Çanakkale As. Sa. Al. Ko. dan: 

l - 2000 ton yulat pazarlıkla 2.10.940 
çarııamba gUnU sao.t 16 da Sa. Al. Ko. da 
alınacaktır. 

2 - Yulafın beher klloru 7,:S kuru,tan 
l:SOOOO lira kıymet takdir edilmiştir. 

3 - Kati teminatı 17500 lira taliplerin 
Çanakkalede As. Sa. Al. Ko. na mUracaat-
lan. (6271) 16258 

Nohut alınacllk 
Erzunım As. Sa. Al. Ko. cbn : 
1 - 57600 kilo nohut kapalı zarfla ek -

siltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 17/10/ 
940 perşen~e gunu saat 11 de Erzurum As. 
Sa. Al. Ko. da yapılacalctır. 

2 - Toplu tutarJ 7200 lira ilk teminatı 
540 liradır. 

3 - 1steoklilerin muayyen gün ve saatten 
bir saat evetine lkadar teklif :ı:arflarını Ko. 
na vermeleri. (6272) 16259 

Kundura alınacak 
Çanakkale As. Sa. Al. Ko. dan: 

l - 3000 çift er kunduraııı 4.10.940 cu
ma gtlntı saat ıı de pa7.arlıkla satın alına
caktır. Katl teminatı S150 llradır. 

2 - Taliplerin me~kflr gtın ve Raatte 
Ko. mllracaatları. (6278) 16260 

Meşe odunu alınacak 
Van As. Sa. Al. Ko. dan: 

ı - 1400000 kilo meşe odunu ile Baş
kale garnizonu 650000 kilo oduna talip 
zuhur etmediğinden on gUn müddetle 
temdit edilmiştir. İkinci mUnakasaları 
3.10.940 perııembe gUnU saat 10 da Bll§kale 
saat ıı de Van mıntaka Sa. Al. Ko. da ya
pılacağından lsteklilerln belli gUn ve saat
te muvakkat teminat makbuzlarlyle Ko. 
müracaatları. (6274) 16261 

Arpa alınacak 
Van As. Sa. Al. Ko. dan: 

l - 975000 kilo arpa Ue 485000 kilo ar
pasına talip zuhur etmediğinden on gUn 
müddetle temdit edilmiştir. İkinci mUna -
kasaları 4.10.940 cumo. gUnU Van saat 
10,30 da Erciye§ 11,30 Van mınto.ka Sa. 
~ Ko. d& yapılacafuıdan lsteklllerln bel
li gün ve •aate kadar Ko. na muvakkat te
minat makbuzlartyle müracaatları. 

(827~) 16262 

Sadeyağı alınacak 

Diyarbalur As. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - İki defada ayrı ayrı yirmi beşer ton 

sade Ya.it 4/10/940 ııinü saat 11 ve: 12 de 
pazarlığa konulmuş.tur. 

2 - Her ıbirinin muhaımnen tutarı 31250 
lira olup teminatı 4687 lira SO kuruıtur. 

3 - Şartnamesi her ıiin iı saatinde Ko. 
da ıörülebilir. (6218) 16276 

Sadeyağı alınacak 
Erzı"ncwn Lv. A. Sa. Al. Ko. dnn: 
25000 kilo sade yafının 4capah zarfla ek

siltmesi 16/10/940 çarıamba ıunü ı;aat 11 
de Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - :Muhammen bedeli 25000 lira olup 
ilk teminatı 1875 liradır. 
Şartnamesi komisyondadır. Taliplerin 

tayin edilen günde Ko. na müracaatları ll
zımdır. Tebllı mektupları bir saat evel 
verilmek llzrmdır. (6219) 16277 

Arpa ve yulaf alınacak 
Konya Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 4000 t.on arpa ile 1000 ton yulaf 
pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Evsaf ve huıust §artları Konya Lv. 
A. Sa. Al. Ko. dadır. İstekliler okuyablllr· 

3 - Pazarlığı 2.10.940 çarııamba gUnU 
saat 10 da Konyada Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 1steklllertn gün ve saatinde 
Ko. da hazır bulunmaları. 

4 - Pazarlığından sonra tekarrtır e
dilecek tlyat Uzerlnden yUzde 15 katı le • 
mlnat alınacaktır. (6220) 16278 

ASKERi F ABRIKALAR 

29.000 kilo kuru meıe odunu 
alınacak 

Slg"'ır et"ı alınacak da Tophanede tst. Lv. A. Sa. Al. Ko. da 21/10/ 940 ıün ve saat 11 de yapılacaktır. 
pazarlıkla etuıUtmesl yapılacaktır. Tahmin 2 _ Buğday Hğlitmeslnln muhammen Askeri Fabrikalar Umum Müdürlülü 

Sımsun As. Sa. Al. Ko. dan : bedeli 38,750 Ura ilk teminatı 2905 Ura 25 KırıJciale Satın Alma Komısyonundan: 
1 

•arfla bedeli 1117,500 lira olup ilk teminatı 9125 
l - 339000 kilo ırğır eti kapa 1 " kuruıtur. llradır. Tahmin edilen bedell 580 Ura olan 

tlrıiltmaye konulmuctur. k NUmunest Ko. da g!SrtllUr. İsteklilerin 29000 kilo l.:uru meıe odunu aakert fabrika-.. .. va el 3 - Evsaf ve şeraitini iÖrmek istiyenler 
2 _ -.uhammen bedeli 76275 ve mu • beUI saatte Ko. na g meler!. (6228) h Un 1 Uerl lar Kırıkkale .,..,.,,P mUdUrlUğU blnuında lı ... er g ı aaa nde ve isteklilerin de ,.. -

at teminatı 5721 liradır. . onda ıo· 16211 belli aiiıı ve ıaatten en u bir ua.t evel te- mUtt!§ekkll aatın alma komisyonunca 12. 
3 - Şartnamesi her ııin komısY Buğday kırılması mlnat mektuplariyle vesikalarının söziı ıe- 10. 1940 cumartesi gUnU saat 11 de açık 

liilebilir. 
10 

da K . 1 eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname 
t A. S a Al Ko dazı· çc:ı o. na vennıı o malan. (6267) 

"' - I 

Arpa ah nacak 
Beykoz As. Sa. Al. Ko. dan: 
.Aıalıda rnlkdar, muhammen bedell, muvakkat t.emlnatıarlyle ihale gün ve aaat

leri yazılı arpa 18 eylUl 1940 tan ttıbaren kapalı olarak ekalltmeye konulmu,tur. 
1steklllertn kanuni veatkalartyle birlikte teklif mektuplarını ihale aaatınden btr 

aaat eveJlne kadar Beykoz Halk Partin binuındald aakerı arttırma veekalltme ko • 
misyonuna vermeleri. (11937) l:S911 
Cinai Mlkdarı Muhammen bedeU Muvakkat te. GUn Ta. Sa. 

ton lira Ura 
Arpa 1100 82500 6375 8/I.tf.40 10 Alı 

Arpa 1100 71500 '82:S 9/I.tf.40 10 çarı. 

Arpa 1100 77000 6100 10./I.tf.40 10 perı. 

Arpa 1100 77000 6100 12/I.tf.40 10 cumar 
Arpa 1650 1072!50 6613 14/I.tf.40 10 p.erte 

Sadeyağı alınacak 
BeyJ:oz As. Sa. Al. Ko. dan: 
Aıatıda mUtredatı, mlkdan, mUbammen bedeli ve muvakkat temlnatıarfyle ili .. 

le gUn ve saatleri yazılı aadeyagı 16 eylUI 940 tan ttlbaren oD beı gUn mUddetle ve 
kapalı zarfla ekalltmeye konulmU1tur. 

63360 kllodan ibaret kısım toptan teklif mektubu verildiği gibi 21120 kilo oı .. 
rak Uç parça halinde de tekllt mektubu vertllr. 

İsteklilerin kanunt veslkalartyle birlikte teklif mektuplarını ihale ıaatlnden btr 
saat evellne kadar Beykoz Halk Partisi binasındaki aakert arttırma ve eluılltmo ko-
misyonuna vermeleri. (5938) 15919 
Cinsi Mlkdarı Muhammen M. teminatı İhale gün ve tarihi aaat 

Sadeyağ 

!Jç parça oldu
ğunda her biri 
için 
Sadeyağ' 

Sadeyağ 

kilo bedeli 
63360 79200 
21120 

21120 
21120 

26400 

26400 
26400 

lira 
52!50 9/I.tı. 940 Ç&l'f&mba 15 
1980 9/I.tt. 940 C&l'l&mba 15 

1980 11/I.tf. 940 cuma 15 
1980 H/I.tf. 940 P. ertesi ll 

Muhtelif ·yiyecek ahnacak 
Edirne As. Sa. Al. Ko.dan : 
l - Aıatıda cins ve miktarları yazılanlar kapalı zarfla alınaoaktır. İhaleleri E • 

dirnede eski MUıılrtyet dairesinde Sa. Al. Ko.da yapılacaktır. Evaaf ve ıartnameler! 
her giln Ko.da görUleblllr. 

2 - İsteklilerin aözU &'ecen gUn ve aaatlerden en gec bir aaat evel teklif mektup.. 
larını Ko.na vermlı olmaları. (6998) 16040 
Cinsleri Miktarları Tutarları Teminat İhale gUn aaatl 
Koyun eli 35625 Kilo 17812,50 1836 H-10-1940 Pazartesi 

10.30 
Makarna 72 Ton 18720 1404 1._10-1940 Pazarteat 

12 
K. fasulye 216 Ton 64000 4050 H-10-1940 Pazartelll 

18 
Nohut 1u Ton 24480 1836 16-10-1940 Salı 

11 

Un, yulaf ve sabun ah nacak 
Mersin Sa. Al. Ko. daa: 
Salın alınacak Uç mevadda alt llate aoatıya çıkarılmıııtır. 

Cinsi Mlkdarı Muh. bedell İlk Te. İhale gUn aaatıan 
Kilo Lr. Kr. Lr. Kr. 

Un lS40000 78300 00 6872 00 lU0.9•0 kapalı 

lU0.940 kapal. 
H.10.940 kapalı 

Sabun 
Yulaf 

15300 
460000 

5408 00 
29900 00 

405 60 
2242 :50 

Saat: 10, 11, 12 

1 - Yukarıda yazılı mevaddın belll gUn ve ıaatlarda ihalesi yapılacaktır. 
iııteklllerln kanunen istenen vesaik ve teminatlarını havt teklif mektuplarım 

Mersin askerlik Ş. sinin Ust katındaki As. Sa. Al. Ko. ihale aaatlnden blr aaat evel 
teslim etmeleri. 

2 - Fazla bilgi edinmek lstlyenler Ankara ve Diyarbakır Lv. A. ile mezldlr Ko. 
dakl şartnameleri her zaman göreblUrler. (6207) 16188 

la ihale edtıecelrtlr. &artnam• (81) .lrmu9 
mukabilinde komlqODd&D ..nur. Taliple 
rın muvakkat teminat olan (90) Ura (!O) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 8. 
maddelerindeki vesalkle muayyen sUn ve 
saatte komisyona mUracaatıarı. 

(6115) ıe1oıs 

Nümune ve evsaf ıaıtnameaine 
göe 600 adet kilim almacak 
Askeri FabriJcalar Umum lllüdürlülil 

Merhz Satıa Alma Komiıyoauadaa: 

Tahmin edilen bedeli 2400 Ura olan yu
karıda yazılı 600 adet kilim aakerı fabrika
lar umum mUdUrlUğU merkez aatın alma 
komisyonunca 17.10.940 pertembe gUnU 
saat 14 te açık eksiltme ile lbale edilecek· 
Ur. Şartname paraaıs olarak komlıyondan 
verUlr. Taliplerin muvakkat teminat olan 
180 lira ile 2490 numaralı kanunun 2 ve a. 
maddelerindeki veu.lkle komisyoncu ol
madıklarına ve bu işle alA.kadar tUccar ol
duklarına dair tıcvaret oduı vealkulyle 
mezkOr gün ve ıaatte komlıyon& mUraca-
atları. (6210) 16191 

Nümune ve evsaf ıartnameıine 
göre 600 adet battaniye alınacak 

Askeri FabriJ:alar Umum Müdürlülil 
MerlcH Satın Alma Komısyoaundan: 

Tahmin edllen bedeli (MOO) lira olan yu
karıda yazılı 600 adet battaniye aakerl 
fabrikalar umum mUdUrlUl'U merkez aatın 
atma komisyonunca 17.10.940 perıembe 

gUnU aaat 14,30 da kapalı zarfla ihale e • 
dllecektlr. Şartname paruıs olarak ko· 
misyondan verııtr. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (406) tırayı havi tekllt mek· 
tuplarını mezkQr gUnde ıaat 18,SO a kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 8. maddelerin· 
dekt vesaikle komlııyoncu olmadıklarını 

ve bu tıle alA.kadar tUccar olduklarına da· 
ir ticaret oduı veılkaslyle mezkQr l'Un 
ve ııaatte komisyona mUracaatları. (6211) 

16192 

P. T. Telefon Umum Md. 

1 O Makinist alınacak 

M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

5000 kilo sabunlu kötele 
M. M. V. Deniz Levazım Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli "16969" lira 

olan "5000" kilo 11bunlu kıöselenıin 5/L 
Totrln/940 cumartKi ıUnü ıaat l 1 de 1 -
kinci pamrlık l'kliltımesi yapılacaktır. 

2 - ltk teminatı "1272" lira "68" ıaıru. 
olup .. rtnanıesi her 1\111 komiayondan pa -
raaıı olarak alınabilir. 

3 - 1.ıeklilerin 2490 sayılı kanunda ya. 
zıh vesikalari1le birlikte Kuımııııa'da 
bulunan koıniayonda hazır bulunmaları. 
"9173 - 6245" 16282 

KAZALAR 

Harta yaptırılacak 
Kızıl hisar Belediyesinden: 

2. 9. 1940 günü saat ıs de ihıleal 
yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulan kasabanın haliha
zır haritasının tanzimi itine talip zu· 
hur etmediğinden bir ay müddetle 
pazarlığa çevrilmittir. 

Pazarlık 4. 10. 1940 günü saat 15 te 
Kızılbiaar Beleôiye dairesinde ve ko
misyon huzurunda yapılacaktır. 

İtin vUsatı meskQn ve gayri mes • 
kun 125 hektardır. 

Bedeli keıif maktuan 3000 lira o • 
lup muvakkat teminatı 225 liradır. 

istekliler Ankara Belediyeler t -
mar heyeti Fen tefliğinden pazarlığa 
ittirak vesikası alarak bu vesikayı 
komisyona vermeleri veyahut gön -
dermeleri muktazidir. 

Taliplerin muayyen gUn ve saatta 
komisyona müracaat etmeleri lazım -
dı~. Müracaat mektupla da kabul e • 
dilir. Bu taktirde gönderilen mek • 
tuplann pazarlık saatinden bir aaat 
evel komisyona gelmiı olması lizıızı. 
dır. 15486 

4 _ İhalesi 
1111 

teo./940 cuma saa Samsun · · · · • 16254 parasız olarak komisyondan verilir. Ta-
> 

1 
_ 7200000 kilo buğday kırılması ka • ll 1 1 3 aPılacaktır. b'ır P er n muvakkat teminat olan ' lira ro P. T. T. Umumi MiJdürlüıcüadea 

tten 1 eJı zarfla eksiltmeye konulmuştur. k 6 5 _ İsteklilerin belli ,ün ve ıaa .. Un alınacak W'Uf ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
"•t eve) zarflarını komı'syoo Rs. ne ver . 2 - :Muhammen bedll 84960 ve muvak- ,. maddeelrlndeki veaalkle komisyoncu ol- İstanbul ve Ankara'da bir müddet ıtaj 

Belediyenin tapu ile iki evin 
mülkiyeti ıatılıktır 

6372 ııradır Illaraş As. Sa. Al. Ko. dan: t ld k 1 ltıtı • 16070 kat temtnaU · madıklarına ve bu tıle a!O.kadar tUccardan yap ırı 1 tan sonra üzum corillen mahal-
erı. (6086) i h u Ko da g!SrUl 1 - 600000 kilo urı kapalı zarf usulü ile 1 · Hıy~nı Bel-.. i-ıı"nd•n •• 

3 
_ şartnames er g n · e· olduklarına dair ticaret odası veslkaslyle ere tayın edilmek üzere ve müsabaka im- ..., , ~ "" 

P 
. 1 k 

111 
eksiltmeye konulmuştur. me:ı:k" ...ıu. k ı ll tihanı ile 10 makinist alınacaktır. 1 Ka b h 11 · irınç a ınaca b r. 

2 
ş İ A ur ıı;...., ve aaatte om syona m raca- - ya aıı ma a esı Fevzipaıa ıoılra. 

4 
_ İhalesi 1610.940 c:arıamba gUnU - anname.i ıtanbul, Ankara, Lv. · atları. (6062) 16031 Taliplerin sanat okulundan mezun olma- iında altı oda bir ahır bir avludan ibaret 

S
1 

S K dan • t 1 k blnuındakt Ko da Sa. Al. Ko. dadır. lıteklıler ıartnameyi 1 dd rnsun A.s. a. Al. o. • na ek • saat lO da komu an ı · Ko. da iÖrebilirler. arı ve memurin kanununun 4 üncü ma e- 1000 lira muhammen bedelli klrcir bina. 
•llıt - 63600 kilo pirınç kapalı zar yapılacaktır. Merkezde yapılacak inpat ve sinde yazılı evsafı haiz bulunmaları lizım- 2 - Medrese mahallesi Çaltepe ıoka. 

2 meye konulmuştur. 11 a olup 5 - 1steklllerin belli gUn ve saatten bir ! : ~:11t::~:ı ~:S~ı l~:~°!~. liradır. tamirat dır. iında 4 oda blr mutbab v.e onunde iki ev. 

t 
- Muhammen bedeli 19080 r saat evel zarflarını komisyon rels1161ği2An6e Müsabaka imtihanı 15/10/940 tarihine lele bahçesiyle 500 Lira mWıammen "-edel • 

t... ,. 5 - Kapalı zarflı e-kslltmeıı' l"'/10/940 Askeri F b ... 1 U M"d"' l"ıcü ı ·u ··••rıatı 1341 liradır. aat ıs vermeleri. (6258) u a rı..a ar mum u ur u6 müaadif salı iUnü ıtanbul ve Ankara mü- li ahoap bina. 
il 3 - İhalesi 11/1. Tı./940 cuma s k Ç3.rşamba ,Unii llM 16 da Maraı'ta su'bay Jfer.tez Satın Alma Komisyonundan: dürliıklerinde saat (10) da yapılacaktır. S - 27/SI 940 tarihinden itibaren 15 cün 
e lCo, da yapılacaktır. . nda ıö- Odun almaca gazinosunda Aa. Sa. AL Ko. da yapılacak- Keııt bedeli (1 02> lira (~) kunıo o. Taliplerin 10/ 10/ 940 tarihine mflsadif müddetle açık arttırmaya konulmuttur. İ-

Hı 4 - Şarmamni her ıun komısyo Hadımlcöy As. Sa. Al. K4 dan : trr. lan yukarıda yazılı inşaat ve tamirat aa - perıembe clinii akıamına kadar Ankara ve- bale 111101940 cuma ıUnu saat 15 de yapı _ 
·11leb••'-

1
_ 1050 ton odun kapalı zarf usulü ile 6 - İstekliler teklif melrluplazını en son ker! fabrikalar umum mUdUrlUtu merkea >· lstanbul P. T. T. villyet mlidu"rlu'kler'ı· la 

S 
._., n bir Ü 15 d 16/l0/9

40 
_.. caktır. Taliplerin ?O 7,5 muvakkat temi-

"- - lıteklilerin belli ,un ve saatt:ıeri. ıhalesi 16 10 940 ,arıamba sün saat r e çarplUUa ıUnU ıaat 15 e kadar aatın alma komisyonunca H teorlnlevel ne istida ile müracaatları illn olunur. natını ibate ıaatinden nel belediye vez -

_ __ ı_•v_e_l _K_o_. _R_ı_. _n_e _u._r_f_ıa_rı_.nıı.&A:vuıer_ııı __ ~1..::..-a....:p_ıı_ac_a_k_tı_r._M_uh_a_mnwı~--'11_ta_r_ı_z_ı_ooo __ u_!-_K_o._n_a_ı.öode __ rme_ı_eri_. _<ma __ >_. __ ı_62_5_s _ _ HO_ pazar __ ı_esı_~ __ u_aaa_ı_1_•_,so_d_a_pu __ ar_ı_ık_-~--(60S_s_ı ______ ı_60_4_7 ____ neaine 78tıımıt olacaktır. (629Q. 16371 
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Fenni malzeme ahnacak 
Maliye Vekaletinden: 

2 14177 numaralı Vekiller Heyeti kararına bağlı Toprak Tevzi talimat

namesine tevfikan tevzi olunacak toprakların kadastro tahririnin icruı i
çin aşağıki fenni malzeme mübayaa edilecektir. 

1 - Mübayaa edilecek Beherinin fiyatı 
levazımın cinsi Adet Lira K. 

Prizma 25 20 00 
Çelik şerit 50 25 00 
ŞakQI 50 00 60 
Jalon 100 02 50 
Jalon sehp

1

ası 50 03 00 
Fiş 500 00 30 
11 saha çantası 50 ıı 00 
Portatif tersimat masası 25 25 00 
Cadır 50 80 00 
Sıhhi çanta 25 30 00 
Portatif yemek takımı 25 50 00 
Tirlin 50 02 50 
Gönye 100 00 90 
Şaffaf minkale 50 03 60 
Tribli desimetre 50 Ol 50 
Tahta cetvel 25 01 20 
Basit pergel takımı 25 15 00 
A•;t şemsiyesi 25 30 00 
Yekun 1275 

2 - Keşif ebe deli; 11.180 liradır. 
3 - Muvakkat teminat miktarı: 838 lira 50 kuruı. 

Temamının bedeli 
Lira K. 
500 00 

1250 00 
30 00 

250 00 
150 00 
150 00 
600 00 
625 00 

4000 00 
750 00 

1250 00 
125 00 
90 00 

180 00 
75 00 
30 00 

375 00 
750 00 

Yekl1n 11.180 

4 - İhale evrakının görüp almak istiyenlerin Maliye Vekaleti Miıır 

Em :ik Mudürlüğüne müracaatları. 
5 - İhale şekli: Kapalı zarf usuli ile. 

6 - İhalenin yapılacağı mahal te tarih: 7. 10. 940 tarihine müsadif ı>• 
zar•esi günü saat 15 de Maliye Vekaleti Milli Emlak müdürlüğüne. 

7 - Teklif mektupları: 7. 10. 940 tarihine ~üaadif pazartesi günü saat 
14 e kadar Maliye Vekaleti Milli Emlak müdürlüğüne kabul edilir. 

8 - Malzeme ihale tarihinden itibaren 15 gün içinde Maliye Vekaleti 

Mili Emlak müdürlüğüne teeslim edilecektir. (5866) 15939 

Kumaş ahnacak 
Yükc;ek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 

1 - Kurumumuz kız ve erkek talebesi için miktar ve muhammen bedel 

ile muval:kat teminatı aşağıda yazılı dört kalem muhtelif cinı kumaıın 

12 10 940 cumartesi günü saat 11 de Rektörlük binasındaki müteıekkil ko
misvon tarafından ihalesi kapalı zarf uıuliyle yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin muvakkat teminat ve tekJ!f mek
tuplariy1e kanunun tayin ettiği vesaikle ihaleden bir saat eveline kadar ko
mı"'' on reis1 · ~ ;ne vermeleri. 

3 - Kumaş nümunelerini görmek ve daha fazla izahat ve ıartnameıini 
allT'ak istiyenlerin Enstitü daire müdürlüğüne müracaatları. (6139) 
Cinsi Miktarı Fiyatı Tutarı 

Erkek elbiselik kumaı 

Paltoluk kumaı 
1200 m. 
345 .. 
80 .. 
25 .. 

650 
750 
725 

650 

7800 
2587,50 

580 
162,50 

Tayyör ,, 

Manto 

Muvakkat teminatı Mt; 7,5 dan 834,75 liradır. 
11.130,00 

16117 

30 Eylülden 1 Blrlnd leJrlne kıdır muhtelft lllftıra 

kalka<ak vapurlar1n isimleri, kalkış gün ve 
saatleri ve kalkacakları rıhhmlar 

Devlet Denizyollan lıletme Umum Müdürlüğünden: 
Karadeniz hattına 

Bartm hattına 

İzmit hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karabica ha~ına 

İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

lmıir ailrat hattına 

lamir ilin poataıı 

- Salı 12 de (İzmir), perıem'be 12 de (Ankara) ve pazar 
16 da (Erzurum), Galata rıtıtımından. 

- Salı 18 de (Anafarta), cumartesi 18 de (Ulcen). Sirkeci 
rıhtımından. 

(Not: Anafarta vapuru lnebolu'ya kadar cidece~tir.) 
- Sah, perıembe ve pazar 9.30 da (Uiur). Tophane rıhtı -

mından. 

- Pazartesi 13, sah 9.5Q çarşamba, perıernbe ve cuma 16 
da ve pazar 8.15 de (Marakaz). Ayrıca cumartesi 14 ve 
pazar 19 da (Sus). Galata rıhtımından. 

- Pazartesi, sah, çarıamba ve cuma 8.15 de (Sus). Galata 
rıhtımından. Ayrıca çarıamba ve cumarte.i 20 de (Kon
ya). Tophane rıhtımından. 

- Salı 19 da (Menin), cuma 19 da · (Antalya). Tophane 
rıhtımından. 

- Pa:ıar 9 da (Seyyar). Tophane rıhtımından. 
- Çarıam'ba 15 de (Buru), cumartesi 15 de (Mersin). Sir -

keci rrhtıımın dan. 
- Sah 11 de (Kadeı), pazar 11 de (Aksu). Galata rdıtmun

dan. 
- Perıembe 13 de (Tırhan). Galata rıbtnnmcl1n. 

(9270 - 6216) 18270 

Elbise, palto diktirilecek 

tıletmemia memur •e müstahdemleri için 1940 maJI yılmda cfilrtirHec:ek ... 11-
da mıktan yaaılı rHml elbise, palto H kuketler kapalı sarf muli1'le ebiltm•1'• ko
nularak 2719 940 tarihine teaaduf eden cuma sünü SNt 16 da 19pılan ekail~auıeinde 
talıpler tarafmdan teklif edilen fiyatlar komiı1'onca haddi lbikiade prülmediiin
dea ihalesi 7 10/940 tarıhıne teudlif eden puartesl ,Unii aaat 15 • t.alik edilmiıtıir, 
Ek11ltme kıpılı sarf asali1'l• 7'&Pılaeaktır. Taliplerin 2490 •&1'ı11 kanunda 1'lllılı ve
sikalardan maada wtnamedeki veaikal.arla beraber teminat mektup ve1a makbua -
larımn ve teklif mektuplarmı havi rıarfları mua,.,.en ıaatten bir aaat eveline kadar 
ll&lıkesir'de 3. cu iıletme ıatm alma komilyoau reisliıine verecek14rdir. Bu aaatten 
sonra teklif •rfı kabul edilmiyecektir. Mukavele ve .. rtname projeleri komil1'0D· 
dan ve İstanbul, Ankara, Sirkeci, Haydarpap, boıir ıarlarından tedarik edilebilir. 

DilrtirUec~ elbi,enin cinsi 
Llcivert ıerj kumqtan açık ,.akalı ceket 
pantolon. velekten mürekkep takım elbıae 
A1'ftı kumaıtan kapalı 1'•1rıh ceket, panto
londan mürekkep takım elbiae 
LlcıHrt .. ırı 1&1'alrtan açılı: yakalı ceket, 
pantolon. yelekten mürekkep takım elbıee 
A1'1U kumaıtan kapalı ,.akalı ceket, panto
londan ibaret takım elbise 
Xaıto kumqtan palto 
9a1'•k lmmaıtan palto 
Ltcivert lraılı:et 
Xınmııı kalket 

Tahmini bedeli tutarı laepelae 
miltdbı alt 

adet X. L. X. teminat 
273 700 1911 00 ) 

4 

155 

1as 
soo 
100 
625 
100 

150 

eoo 
700 
eoo 
100 
200 

24 eo > 

ıon 50 > s12 so 

1098 00 ) 
2100 00 ) 
eoo oo > 
825 00 ) 
ıoo QO ) 

16314 
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U L U S 1 - 10- 1940 

Türk Ticaret Bankası A. Ş. Eskişehir şubesinden : 
PEŞiN PARA VE AÇIK ARTIRMA iLE 19 BIRINCITEŞRIN 1940 TARiHiNDE SATILACAK EMLAK 

Banka 
K. No. 

2 

Tapu No. 
Sahife cilt 

800317 16/2 

Tarihi Mevkii 

5.12.1929 Eıkitehir Arifiye 
mahalleıi İktııat 
sokak No: 14 

Nevi 

Kirgir hane 

Hisse 
miktarı Hududu 

Tamamı Sağı ve solu yol, arkası 
emvali metruke, cephesi 
yol. 

Muhammen 
Kıymeti T. L 

3000.-T. L 

Teminat 
Akçesi T. L 

600.-T. L 

1. - Yukarda mevkii ve hudutları yazılı gayrimenkul peşin para ve açık arttırma ile ve bu hususta tanzim edilmiş bulunan şartnamesine tevfi
kan satılacaktır. 

2. - Satış şube binasmda 19 Birinci teşrin 1940 tarihine te.sadüf eden cumartesi günü saat onda toplanacak olan Banka satış komisyonu huzu
runda icra olunacaktır. 

3. - Arttırmıya iştirak edecekler içinde mühür kullananların mühürlerini Noterden tasdik ettirmeleri şarttır. 

4. - Arttırmıya iştirak edecekler teminat akçelerini (Nakid, Devlet Tahvili, Banka Teminat mektubu olabilir) muayyen gün ve saatinden evet 

satıı komisyonuna tevdi etmeleri ve hüviyet cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları Hizımdır. Müzayede esnasında verilen bedel mukad

der kıymeti geçtiği takdirde taliplerin depozitolarını nispet dair esinde tezyit eylemeleri lazımdır. 
5. - Fazla malUmat almak ve ıartnamesini görmek istiyenler şubemiz le Bankamızın Ankara ve İstanbul şubeleri Müdürlüklerine müracaat ede

bilirler. 

6. - İşbu ilanda yazılı gayrimenkulün müzayedesine iştirak edenler şartnameyi okumuş ve münderecatını kabul etmiş sayılırlar. 3873 

ANfARA V Al..ILICI 

Kanal iti 
Ankara Valililinden: 
Keııt bedeli 10293 lira 96 kuruştan iba

ret bulunan bakterlolojl nıllesseseslndekl 

kanal tol 3. 10 940 perıembe gUnU saat 
Hi,30 da Nafıa komisyonunda ihalesi ya· 
pılmak Uzere kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmuı:ıtur. 

Muvakkat teminatı C772l lira (05) ku
ruştur. 

İsteklilerin teklif mektupları teminat 
makbuz veya ticaret odası vesikuı ve iı i· 
çin Naha müdürlüiünden alacakları ehli • 
yet vesikalariyle birlikte sözü ceçen cün • 
de saat 14.30 a kadar komisyona celmeleri. 

Bu iıe ait keşif, şartname ve projesini 
her cün naha müdürUiiünde cörebilecek· 
leri .. (5786) 15783 

OKULLAR 

Tal ebe kaydı ilanı 
Yüksel: Mühendis M~l:tebı Müdü,rlüğün

den : 
1940 - 1941 ders senesi talebe kayıt mu. 

amelesi cumartesi ve çaqambalardan maa
da her cün saat 10·12 ve 13,30-15.30 ara • 
11nda yapılmak üzere eylülün birinden bi
rinci teırinin beıinci ıününe kadar devam 
edecektir. 

Tafsilit almak isteyenler mektep ida • 
resine müracaat edebilirler. 

(7821 - 5084) 15061 

MAHKEMELER 

Ankara Asliye Ticaret Mahke
mesinden: 

lıJiiddeaaleyh: halen ikametcihı meçhul 
A.dana•da Ças*ırılı mahallesinde -lı:im 

tüccardan Kütahyalı Hoca oflu Hafız Ab
dulkadir. 
Davacı Tevfik ve Rasim taraflarından 

aleyhinize Ankara ticaret mahkemesinde 
açılan 11000 liranın. tahsiline mütedair da
va sonunda verilen 1917/932 tarih Ye 210 
karar berayı tebliğ namınıza cönderilmiı 
ise de costerilen ikametrihta bulwımadr -
jınızdan dolayı ilanen tebliııat ifasına mah 
kemece karar verilmiıtir. 

Yukarda tarih numarası ııöıterilen kara
rın neticesi: 
Davacı İzzet ve Rasim'in sermaye ola -

rak verdiii 6000 lira ile Rasim Tevfikin 
kezalik sermaye olarak verdiii 2000 ve se
nede müstenit olan 3000 liranın ayrıCil siz
den tahsiliyle muddeilere itasına ve masa
rifi muhakemenin uhdenize tahmiline % 2 
avukatlık ücretinin sizden alınarak mftd -
deilere verilmesine dair olup ı,bu ilin te'b
lii makamına kaim olmak üzere keyfiyet 
teblii olunur. (6287) 16271 

TAPU VE KADASTRO 

Ankara Merkez Tapu Sicil 
Muhaf ızlığmdan: 

AnkarlUUD Altındat mahallesinde (12) 

tahrir ve 887-898 eald ve 672-673 yeDI ka· 
pı No. lu bir tarafı bU8Wll mubaaebe mU • 
c!UrO H&llJn Deınlrt&t, bir tarafa ölU Jııluh· 
lllD evlltlan, arka tarafı tat ocatı ve öD 
tarafı uf&lt yol ile mahdut l•t&lıbullu Ö
mer Sökmen'in baatneoln anuı Uaerbıe 

tusulea yaptırdıtı evlerin anuınuı lıulne 
DUIUD& temelli defterdarlıırtua talep edll· 
mektedlr. 1016 No. ıu k&DUD bUkUmlerlDe 
ı6l'e tuarruf b•kJnnıo tesblU lçlD 22. 10. 
ltMO tarihine ıpUlıadlt l&1ı sUDU lb&halll· 
ne teablt memuru gönderilecektir. Bu 7er· 
le &lAJcua bulUD&Dlaruı muayyen stlnlln
den evel Ankara tapu aten mubafıahtına 
veya &yDJ &1lDde mahalllnde tahktk me
munına •llracaatlan ve hudut koutfUl&n· 
nua da mahaltlDde lıuır bulumnalan Ulıı 
olUDUI'. 1819 

iCRA VE lFLAS 
Ankara Birinci lcrumdan: 
• akaa SO ad« «hi Aoim1'•• ı•11ia 

4.10.HO cwna 6fjd Hat 12.S ta 6effdi7• 
Htıf •aloauad• birloci H 1.10.HO IJHU· 

tm dai •1'ai •••tte itioci arttırmı7• P· 
iırılacdtır. Tallp/ma ••tlf ... t1wrlıitl• 
HIOad• liulu11111.ıan llio oluaar. 1114 

Vekaletten azil 
Umuırd nUleUmUd bala ve tlcantba

nenı• alt bUttııı itleri awrııma takip ye 
l~a Allblyettar Qlall Aıakarl4& SoyAI 
apartımuuma UdDcl k&bnda oturan mat
Noı lenf Geuo)"111l bealmle olan bUtUD 
a•nuım tecrit eyledim. Kelldlat7le bit 
bir aantıe lrUbatun ka1nilıdllmlD n ., .. 
llaleU. uledllmlt oldQluaml. llUlbt.nm 
............. "uam. .......... 

- ... ~ dllnt dalll JlyUpadt ..... .. 

ANKARA BELEDiYESi 

2 Otomobil alınacak 

Ankara Be/Niyesinden : 

1 - Belediye için alınacak olan iki ce· 
naze otomobili ikiıi birden veya ayrı ayrı 
olmak üzere on beı cün müddetle ve ka
pılı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 9000 liradır. 
3 - Teminat 675 liradır. 

4 - İhalui 11/10/940 cuma cünU saat 
11 de yapılacıtından prtnamesini gormek 
lıtlyenlerin her cün encümen kalemın~ ve 
isteklilerin de ihale cünü olan l 1/ 10/ 940 
cuma cünü saat ona kadar usulen teklif 
mektuplarını belediye encumenine verme· 
leri. (6011) 16011 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden : 
l - Mezhabada yaptırılacak tamirat i

ıi on be1 cün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 2828 lira 50 ku· 
ruıtur. 

3 - Teminat 212 lira 14 kuruştur. 
4 - Şartname ve keşif cetvelini cörmek 

istiyenlerin her cün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 11/10/940 cuma cünü saat 
10,30 da belediye encümenine müracaatla· 
n. (6012) 16012 

Cam alınacak 
Anbr.a BelMiy~sindtn : 
1 - Belediye ihtiyacı için alınacak olan 

490 adet muhtelif ebadda cam on beı gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 796 lira 94 ku
ruştur. 

3 - Teminat 59 lira 77 kuruştur. 
4 - Şartnamuini görmek istiyenlerin 

her cün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 11/10/940 cuma cünü saat 10,30 da be· 
lediye encümenine müracaatları. 

(6013) 16013 

Şosa yaptırılacak 
Ankara Belediytsinden: 

ı - Eski Akbay ve yeni SUmer sokağı· 
na yaptırılacak ıoae lıi on beş glln müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (2U2) lira (15) 
kuruıtur. 

3 - Teminat 183 lira 16 kuruştur. 
4 - Şartname ve keşif cetvelini görmek 

latıyenlerln her gUn encUmen kalemine ve 
iııteklllerln de 11. 10. 940 cuma gUnU 1181\t 
10,30 da belediye encümenine mUracatla • 
n. (6036) 16018 

Satılık yer 
Ankara Btltdiytsinden: 

l - İnönU mahallesinde 1515 ada 3 par
selde bulunan beldlye malı 25 metre mu • 
rabbaı yol tazluı. satılmak Uzere on beı 
gUn müddetle açık arttırmaya konulmuıı· 
tur. 

2 - Muhammen bedeli 125 liradır. 
3 - Teminat bedeli 9,38 liradır. 
' - Şartnamesini görmek lstlyenlerln 

her gUn encUmen kalemine ve isteklllerln 
de 11. 10. 940 cuma gUnU saat 10,30 da be
lediye encUmenlne mUracaatıan. (6037) 

16019 

Gaz yalı alınacak 
Ankara Belediyesinden: 
l - Su itleri için alınacak olan 

277 adet büyük teneke pzyafı on bet 
gün müddetle açık eksiltmeye konul
muıtur. 

2 - Muhammen bedeli 1073 lira 
37,5 kuruttur. 

3 - Teminat 80 lira 50 kuruttur. 
4 - Şartnamesini görmek iatiyen· 

lerin her giln encümen kalemine ve 
iatekHlerin de 15. 10. 940 salı gilnil sa 
at 10,30 da Belediye Encümenine 
mf.lracaatları (6137) 16128 

........................ 
Satılık piyano 

1.10.HO pctl'lembe gtlDU belediye 
mOsqede AlonUDda ablacaktlr. 

1876 

U &. tJ 8 - 21. lDct yaL - No. 6884 

lmtlyu aablbl 
lakender Artun 

Umumi Nefl'lyatı idare Eden 
Yan lf)erl llOdtlrl 

MiilDtaa Faik FENiK 
llU- JltldOrD ı Nllllt ULVC 

UWI Bli--..1 AllUllA 

i LA N 
Kibrit ve Çakmak İnhisarından : 

1. Birinciteşrin 1940 salı sabahından itibaren 

Kibrit fiyatına kutu başına 

10 PARA 
zam edildiği sayın halka ilan olunur. 

KiBRiT ve ÇAKMAK iNHiSARI 

..1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.. 

~ YÜN İPEK ~ - -------
Bayanlar ve Baylar Fantazi kumaş ~ğazası 1 Teşrinievelde 

açılıyor. 

-------Anafartalar caddesi No. 43 3872 : - -'=iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır" 

Esnafın nazarı dikkatine 
Belediye Reisliğinden : 
Pazarlıksız sabf mecburiyetine dair kanun ahkamına 

aykırı hareketinin tekerrürü hasebiyle Atıfbey mahalle
sinde 359 sayılı dükkanda bakkal Hamdi Köker'in dük
kanı bir gün müddetle kapatılmııtır. (6280) 16267 

Elbise yaptırılacak 
Polis Enstitüsü Müdürlülündtn: 

Cinai 

Harici elbise 
Kaput 
Dııhllt elbise 

mlkdarı 

adet 
39 
39 
78 

beherinin tahmin 
olunan ttyatı 

L. K. 
18 
15 

9 

Muvakkat 
teminat 
L. K. 

160 00 

Polis enstltUsU hademeleri için açık eksiltme ne yukanda yazılı Oç kalem el -
blse ynptırılacaktır. Tahmin edilen tlyat ve muvakkat teminat mlkdarlan hlzal~ 

rında gösterilmiştir. Bu işe alt şartname polis enstltUsUndeki satın alma komlayo • 
nundan parasız verilir. 

Eksiltme 15.10.940 aalı gUnU aaat 14 te polla enstıtUsUnde müteşekkil komlıı~·on
da yapılacaktır. İstek1llerln nıuvakltat teminat makbuzu veya banka mektubu •• 
2490 t!Byılı kanunun 2, 3. Uncu maddelerin de yazılı belgelerle birlikte muayyen gUıa 
ve saatte komisyonda bulunmaları. (6281) 16268 

[ T. C. ZiRAAT BANKASI ] 

Hesaplannda en &f&İI 50 lira olanlara 
aenede 28.800 lira. 

ikramiye plim 
' tan• ı.ooo lira 

4 tane IJOO lira 100 tane 80 Ura 
4 tane 280 lira 120 tane tO Ura 

40 tane 100 lire ıeo tane 20 lire 
Kuralar: ı mart. ı hut:raa. 1 eyıuı. ı blrtDCtklmm 
OikJlat: b-plan MDede 80 liradan ...., ddpaıyenJertn 

lkram1yelert ~ 20 fulalqır 

____________________________ .... ________________ .. 

Y eıl Sııemı Hılk Sineması Sus Siıemısı 
Bustın bu sec• 

ı - 8eref 7olu 
Telefon mucidi Graham 
Bell'ln bayab 
Don Amecbe - Loretta 
l'uq 

2 - Fos dUD7a baber
lerl 
leın-ıv: H.SO - ll,IO -

ıa.ao " ... 21 d9 

Saat 12,115 t• ucus ma

Une l'eDI elnemadadır. 

İki qk arUIDda 

Bu sece 20,30 da 

SON 'UKtT 
Bq rollerde: Jean Ga . 
blıı, A.rlett7 ve Julleı 

Be rey 
Saat 12 - H - 18 ve 18 
Mamuıda OtomoblW 

.. ıklar -----
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