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3 üncü nüfus sayımı bugün yapılıyor 
toplar atdıncıya veya canavar Bugün herkes 

aüdükleri çalıncıya kadar sokağa cıkmıyacaktir 

He imizin vazifesi buaün savım 
isini kolaylasllrmak olacakllr 
::~ 
.. ..-.il__._.~-....ı.; .. 

Memurlara doğru ve çabuk malümatveriniz 
Bugün, aylardan, hatta senelerdenberi hazırlandığımız büyük bir mem

leket işi için, milletçe seferber haldeyiz. Türkiye'de, üçüncü umumi nüfus 
ıayımı bugün yapılıyor. Sayım, yurdun en büyük şehirlerinden en küçük 
köylerine kadar her tarafta en geç sabah saat 8 de başlamış ve en kısa za
manda bitmiş olacaktır. Kapı kapı dolaşarak her birimiz için ellerindeki 
defterlerin bir sayfasını, yani bir sual varakasını dolduracak olan memur
lar ve bu memurların kontrolörleri vazifelerini çok iyi öğrenmiş bir şekil
de bu sabah vazifeleri başındadırlar. 

----ı Sayımın intizamla yapılabilmesi 
1 için gezip tozma hüriyetimizden bir

kaç saat fedakarlık yapacağız. Bu, 
memleket ölçüsünde büyük ve ehemi
yetli sayım işi önünde adı ağıza alın
mıyacak kadar küçük bir fedakarlık

Yeni bir 
safhalar taksimi 

Falih Rıfkı AT AY tır. Kaldı ki İstatistik Umum Müdür
lüğü ve radyo idaresi vatandaşların 

Alman adeti konuşmaktan fazla 
Yapmaktır: ltalya'da ise matbuat, 
ordu ve donanmadan daha fazla 
çalışıyor! Belki İtalyan halkının 
vaitler ve kehanetler tesellisine da
ha çok ihtiyacı var; belki de bu te
zat, §İmal ve cenup mizaçları ara
•ındaki fark ve tezatlardan ileri ge
liyor. 

Son gelen İtalyan matbuat hula· 
8alarına göre, harp üç safhaya ny· 
!'1lrnışhr. Birinci safha, Fransa mai· 
lubiyeti ile nihayet bulmuştur; ikin
ci safha, lngiltere'nin Akdeniz ve 
"'1. ·• • !;-:; ı-n.ı:...ı,. ..... ile kapana • 
caktrr; uçuncu sarna da, .tlinmsran 
istila edilerek, Büyük Britanya im
paratorluğu yıkılmış olacaktır. 

bu gününü çok zengin ve güzel bir 
programla doldurmuşlardır. İç sayfa
larımızdaki sütununda okuyacağınız 
radyo programı uyandığınız saatten, 
uyuyacağınız saate kadar sizi en eğ
lenceli mevzularla işgal edecektir. 
Sayım, büyük masraflara mütevak

kıf ve güç olduğu için sık sık tek· 
rarlanmasına imkan olmıyan bir iştir. 
Biz, ancak beş senede bir yapabiliyo
ruz ve yüz binlerce liraya çıkıyor. Sa
yım muvaf!aklyetli yapıldığı takdir
de hem bu yorgunluğun hem de yilz 
bin liralar derhal unutuluyor. Çünkü 
büyük bir memleket işi görülmüş olu
yor. 

Aziz vatandaşlar, şimdi vazife bi
zi~ omuzumuzdadır ve külfeti, kapı
mızı çalan sayım memuruna doğru ve 
tam malUmat vererek, onu lüzumsuz 
yere işgal etmiyerek vazifesini kolay
laştırmaktır. Bu çok ciddi işi, layık 

Sualler 
• Vilayet ve Kaza adı 

• Nahiye adı 

• Köy (muhtarlık) adı 

• Adı \'C soy acft 

1 Erkek mi kadın mı? 

2 
Kaç > aıJınd.1dır? 

3 Bdı.ar aıı,r,limi.dul mu, bo~3nmış mı? 
'._.j._--------+ 

4._4.-Y_e_ni_h_.ırf_ı_cr_lc_o_ı.u_m_a_ı._b_ııı_yo_r _m_u?_~ 

5 
6 
7 
8 
9 
1 

12 
13 
14 

Y rni huflrrlr yaım~lı bilı) or mu? 

~trt4t ~ ...... 't ilcMb. '"'..ıl'lı.tdtr4f ıfottat.ı 1Ct8 

... .ı.1ı.11 T1ı1rlı. ,.-. ..ıı.,,.ı,.. et .. lı.aJt •• •.t.Y"l •"" 
,.,ıl.w...Jı.~I 

Gnrüııur •ucııı a.ık.ıılı~ •;ar mıdır ve 
ncdır? 

Aııadılı ncdır? _ _ .., 
(~••l.,,.m.11 •.ı\uı ;n.-..,.. ~ \. ... ...t-~ 

Ana dılındcn ba~ka hanrıdılı konutınıı· 
aını bilır? 

Hangi dindcndir'l 

(•\,hl'ttt~to,. •dı,.ı •• 1 l~'t'en~lrıwt ........... ,.Mtttbt• 
Muletı ~ Mutı. ,,. ..... t• "-•"" tw•'*tt ... • , ...... 
CınalMıh.b.t..._lffi..,. •t. (Jı.alıı111tt. ~ ..... ,~ _h .. 
dttMt,Jlllfıft_....,.,,lthtftbrıdAıfu1111ı1-1 ... NU••6ıC•ırlf' 

••" ,..uı..ca"•u t ( 

Bugün memurlar .i:r.e bu cetvel
deki maileri •oracaklardır 

o~.duğu ehcmiyctte göre~eği?1iz ve ı mumi nüfus sayımı neticesini, geçen 
böy~ece sayımın muvaffakıyetıne ku- sayımda da olduğu gibi, ancak üç ve
vetlı yardımcılar olacağımız muhak- ya dört gün sonra öğrenebileceğiz. 
kaktır. Bunun sebebi, kolayca anlaşılabilece-

Ankara sayımının saat 11 e kadar ği üzere, bazı köylerimizin mcrkezle
bitirilmesine gayret edilecektir. Öğ- re çok uzakta olması, mevsim dolayı
leden sonra da bazı yerlerden telgraf- siyle kati ve doğru neticelerin mer
vc telefonlarla haberler geleceği u- keze bildirilmesindeki teknik mlişkü
mulmaktadır. Ancak memleketin u- !attır. 

Halbuki §İmdiye kadar öyle zan
nediliyordu ki İtalya, barhin fran· 
~ız mağhibiyeti ile biteceğine inana
rak, latin hemşiresinin cançekişen 
aaatlerinde fili müdahalede bulun
muştur. Galiba mareşal Peten ve ar
kadaşlarının da kanaati, Fransa tes
lim olduktan sonra, Jngiltere'nin 
aulh ricasmda bulunacağı idi. Ma
reşalci fransızlar, lngiltere'nin mu
kavemette devam edeceğine veya 
bir iki haf ta içinde istila olunmıya
cağına kağni değil idiler. O zaman
ki neşriyata göre harp iki safha 
idi: birinci safha, Polonya'nın mağ· 
lubiyeti ile nihayet bulmuştu, ikin
ci safha, fransız mütarekesini takip 
eden İngiliz teslimiyeti veya istila
sı ile kapanacaktı. ltalyan matbua
trnm yeni safhalar taksimi, uzun, 
ihtimal pek uzun bir harp fikrinin 
artık kabul edilmit olduğuna dela
let eder. Üçüzlü paktı ilham eden 
zaruret de bu olsa gerektir. 

Sayım •• •• gunu arifesinde 

İngiltere'yi Akdeniz'den ve Mısll'
dan çıkarmak, §Üphesiz pek mühim 
bir mesele te§kil eder. Eğer buna 
rnuvaffak olunursa, Büyük Britanya 
imparatorluğu büyük bir darbe ye
rniş olmaktan fazla, bilhassa İtalya 
geni§ bir nefes almı§ olacaktll'. An
cak bunun için İngiliz donanması
na hücum etm~k, ve her gün kuveti 
artan Uzak ve Yakın§ark ingiHz or
dularını mağlup etmek lazımdır. 
Ondan sonra eski Avrupa fatihle
rinden hemen hepsini yarı yolda 
Yorgun düşüren hint seferi gelir. 
Tuna'dan itibaren, motorize kıtalar 
muharebesini kolayla§tıran vasıta
lar, yollar, stoklar birdenbire felce 
uğramakta '\'eya tükenmektedir. 
Oradan itibaren, İngiliz mukaveme
tinin arkası serbest denizlere, ta
arruz ordularının arkası ise hudut
suz karalara dayanıyor. Tabiat mu
.kavemctleri ne kadar himaye edi· 
Yorsa, taarruzları da o kadar müş
~ülat içine sokuyor. Mesafeler, bir 
ıki mevsimi İşgal edecek kadar u
zundur; halbuki bu bir iki mevsim 1 

Dün İstanbul ekspresi 
17 yolcu ile hareket etti 

Bunların çoğu sayım başlamadan 

evel Eskişehir'e inmiş olacaklar 

Dün kalkan trenler bomboştu. Ankara garında hiç kimse 
görünmüyordu 

İçinde, Büyük Britanya'nın bilhassa 
hava hazırlıkları son derece ilerle
tniş olacaktır. Diğer taraftan Büyük 
Britanya adaları, hakiki ve esas hü
cumların merkezi olmaktan çıkmı
Yacak, en ileri giden kıtalara her 
t~rlü malzeme yetiştirmek mecbu
rıyetinde kalan fabrikalar, nakliyat 
kanalları ve yollar, mütemadiyen 
hü w k E k Sayımı, ben düne kadar ııöyle anlıyor -cuma ugrıyaca tır. n uvetli 
"h · dum· 

nuııunız ve snlre .. Fn.kat dOn - hele akıın
ma doğru - Sayımın ma.nası glSzUmde bir
denbire değlı;lverdl: 

1 tımal, alman g-enelkurmayınm za- · 
fer ı"mk • .. k .. 1 d - Memlekette lfflç yaşında kaç kişiyiz, 

arıını, mum un o an yer e 
J kaçımız erkek, kaçımız kadın, kaçımız o-

(1 ınu 2. inci sayfada) kur yazardır. Ne lgler görürUz, ne dllle ko-
- Sayım aynı zımıanda hUrlyetten mnh

(Soaıı l lüıclJ a7lada) 

Yozgat lisesi resim 

sergisini ziyaret etti 
Cümhurreisimiz Milli Şel Is

: met lnönü dün öğleye doğru 
ı Ankara Scrgievi'ni teşrii ede
İ rek Yozgat lisesi orta okul taf lebelerinin Sergievi salonunda 
• açtıkları resim sergisini gez
i mişler ve resimleri birer birer 1: 

1 
tetkik buyurmuşlardır. 

750 talebenin iki bine yakın 
ı resmini toplıyarak güzel eser- i 
i lerle bu sergiyi vücuda getiren j 

1 
genç öğretmen Cemal Bingöl'e f 

• 

vazifesine gösterdiği yakın a- ı 
lôkadan dolayı memnuniyetle- İ 
rini beyan ve türk çocuklarının 1 

İ sanat istidatlarını takdir buyur-
ı muşlardır. Milli Şefimiz, Halk-

ı 
avun köyündeki gezici demir
cilik kursunu tetkikten dönen 
ve kendilerine Sergievinde sa

: at 13 e doğru mülaki olan Ma
i .arif Vekilimiz B. Hcuan • Ali 
: Yücel'e bu memnuniyet ve tak-

ı 
i dirlerinin bütün resim öğret-
i men/erimize bildirilmesini ve 
i

11 

onların da talebelerini sanat ı J yolunda bu suretle yetiştirme-
ğe teşvik olunmasını emretmiı
lerdir. 

\... ............................................... ./ 

Kahire' den dönüşte 

Eden'in Türkiye 
ve Yunanistan' a 

geleceği rlYafeflerl 
Roma, 19 a.a. - Stefanl ajansının Sof

yadan öğrendiğine göre lnglllz harbiye ııa.
zın Eden Mısırdan Türkiye ve Yunımıııtar 
na gideceğine dair ıaytalar dolaşmakta. 
dır. 

Bulgaristan& gelince, İngiltere hUkU -
met!, TUrktye'dekl bUyUk elçi ile ~llrtlfmek 
Uzere İ.struıbulıı. rtdeıı Sotya elçlsl VMıta
alyle bulgar hUltUmetıne mihver devletleri. 
lehine ittihaz ettiği hatb hareketten dola
yı kntt memnunlyetslzllğlnl blldlrml§ vo 
İnglıtcrenln nihai zn!erden sonra bunun 
hesabını Bulgartstnndan soracağı tehdi
dinde bulunmtı§tur. 

(""' 1 ••• 11. il ........... 11' il ....... """'"' •• , 

1 Sayım ve kontrol j 
memurlarının 1 

nazarı dikkatine i 
Ankara Valiliğinden : 
l - Uzak mesafelerde vazife 

• almış olan sayım ve kontrol me
murları için Ulus meydanı top
lanma ve aktarma merkezi ol
mak üzere şehrin muhtelif ma
hallerinden otobüsler tahrik edi
lecektir. 

2 - Ulus'tan muhtelif istika
metlere ve Yenişehire tahrik e
dilecek otobüslerle de sayım ve 
kontrol memurları vazife ma-

l 
hallerine sevkolunacaklardır. 

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

İ tahrik edilecektir. 
J 4 - Hareket noktaları ve sa-

ı
f atleri aşağıda yazılıdır. 

i 

1 . 
i 

Maarif Vekilimiz Hasan - Ali Yücel, Halkavun köyündeki 
mektepli çocuklarla konuJUyor 

Ankara civarındaki Halkavun köyünde 

Maarif Vekili gezici köy 

demircilik ve marangozluk 
kursu çalışmalarını tetkik etti 

• Maarif Ve:~:limiz Hasan. Ali Yücel köylü çocukların 
çalışmalarını seyrediyor 

Maarif Vekilimiz B. Hasan - Ali 
Yücel, beraberinde Ziraat Umum Mü
dürü B. Abidin Ege, bazı mebuslar, 
mesleki tedrisat umum müdürü B. 
Rüştü, İlk Tedrisat Umum Müdürü 
B. İsmail Hakkı Tonguç, Hususi Ka
lem Müdürü Hakkı, Müzeler Müdü
rü Hıfzürrahman Raşit Öymen, An -
kara Maarif Müdürü B. Rahmi Vidin
li, Sanat Okulu Müdürü B. Danyal 
ve diğer bazı zevat olduğu halde An
kara'nın Halkavun köyüne gitmiş ve 
orada birkaç ay eve1 bu köyde kurul
muş olan gezici köy demircilik ve 
marangozluk kursunu tetkik etmiştir. 
Vekil, kursu ikmal eden çocuklarla 
ve köylülerle konuşmuştur. Gerek 
mezunlar ve gerek köylüler bu teşeb
büsten büyük bir sitayişle bahsetmiş, 
köyün hakiki bir ihtiyacını karşıla -
dığını söylemişlerdir. Vekil, yapılan 
işlerden memnun olmuştur. 

Haber aldığımıza göre bu gezici 
kurs, yakında İlyakut köyüne nakle
dilecektir. 

[Vekilin dünkU ziyaret ve kursun 1 
çalışmaları hakkında arkadaşımız Ke
mal Zeki Gencosman'ın röportajını 
4 üncü sayfamızda bulacaksınız.] 

İSPANYA · 

Vaziyetini ve 

Maarif Vekilimiz köylülerin 
yaptığı i§ler önünde 

İtalyan gazeteleri 
Yugoslavya'ya 

hücuma ba~ladı 
• Hareket noktası: Saati 

l Kavaklı dereden 
Emniyet Abidesinden 
Maarif Koleji önünden 
Cebeciden 
Hamamönünden 

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

1 hakkını Yugoslavya şehirlerinde 

mihver aleyhinde 

beyanname Gazi Terbiye • 
Enstitüsünden 
Keçiörenden 

1 bildirecekmiş! 
Etlikten 
Ulustan birinci defa -
Etlik ve Keçiörene 
Ayrıca Ulustan muh-

6.30 
6.30 
6.30 

6.15 

i telif istikametlere 6.30-6.45 
i Çankaya Kaymakamlı-
f ğınca tavzif edilenler 
ı için Çankaya Kayma -
: kamlığı önünden nmh-
J telif istikametlere. 6.30-6.45 • 

"-................................................ ./ 

SERRANO SUNER'in SÖZLERi dağ ıtll ıyormuş 
Madrid, 19 a.a. - B. Suner, hariciye Roma, 19 a.a. - Yunanistan ve Yugos-

nezaretini deruhte ettikten sonra İspan- lavya'daki vaziyetin inkişafı ltalya'da de
ya'nın $İmdi kendi vaziyetini ve kendi rin bir dikkatle takip edilmektedir. 
hakkını h_~ı~!rebileccğini beyan e~i~tir: 

1 
Stampa gazetesi ''Yugoslavya'nın yeni 

Nazır s?zune de.vam ederek de~ı5tır kı: zamana uymağa iktidarsızlıgı" başlığı al
Kay~~dılecek .hır dakikamız bıle yok • ı tında Bulgaristan'dan aldıg1 hır telgrafı 

tur. Dunya hlidısatının her dakikası, İs-J neşretmcktedir. Bu telgraf çok mlinll • 
panya'nın talii ve istikbali ona bağlı ol- dır. 

1 

duğu için, yalnndan takip edilmelidir. Stamya gazetesine göre 1ngiltere'nin al· 

( loau J. üncü sayfıdı ) (Sonu 3 üncü sayfada) 
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Pazar müsahabeleri 
.Türk ya_vruları ile baş başa 

Lik 

Millet ve milli birlik 
Selim Sırrı T ARCAN 

u ~ u 1 

SPOR 
maçları başladı 

Beıinci eğitmen 

kurslar1 dün 

mezunlarinı verdiler 

20-10. 1940 

Nüfus sayımından sonra 

Bugün at yarışlarınm 
dördüncüsü yapılacak 

Ayni ülkeye sahip olan, kalpleri ay-ı evlatlarının bir kı:.mı Mevlasına ka -
ni emel için çarpan, damar1arında ay- vuşmuş, ,fakat bir kısmı içimizde yaşı
ni kan cevelan eden, menşeleri, dilleri yor. Görülüyor ki Türklerin mazisi ve 
adet ve ananeleri bir olan halka ı.ıillet hali mefharetle doludur. 

G. birliği Birliksporu 
hükmen, Demirspor 

Güneıi 14-0 yendiler 

Muhtelif vilii.yetlerimizde açılmış 
bulunan beşinci devre köy eğitmeni 
yetiştirme kursları dün mezunlarını 
vermiş bulunmaktadır. Bu eğitmenler 
vilayetler tarafından öğretmen gönde
rilmesine elverişli olmıyan köylerde 
sitajyer olarak kullanılacaklar ve ter
cihan kendi köylerinde istihdam olu -
nacaklardır. Eğitmenlerin verildikleri 
köylerde mektep bulunmadığı takdir
de mektep yaptırılıncaya kadar en el
verişli bina mektep olarak kullanıla -
caktır. Sitajyer eğitmenlere 15 lira ay
lık verilecektir. 

Sonbahar at yarışlarının dördUncUsU ' il rnkip olarak Bozkurt ile Çelengi gör
bugUn nUfus sayımından sonra şehir ipod- mckteyiz. Maamafih geçen seneye nıı:ı:aran 
romunda yapılacaktır. fevkalO.de denecek gibi cJUzelrn Örnek şım

Çalı mtı.nlll bir koşunun da lltlvc edildiği diye kadar uzun mesafede derece alma -
bugUnkU yarış içinde bilhassa Uç tanesi mış olmasına rağmen saydığımız bu üç 
çok mUhlmdir. Bunlardan biri ynrım kan- hayvandan aşağı derce almıyacaktır zan
lara mahsus handikap diğeri baharda Ga- nındayız. 

diyorlar. Bir kavmin millet adını ta- Bir de (Montesquieu) yu dinliye - z1 koşusu koşaeal< olan yerli lngtllz tay- Beşinci koşu: tlç yaşında ve kaznnçlan 
larının satışına, Uçilncilsü ise arap at ve yc~u 500 lirayı gcçmlycn halis kan a. 
kısraltlnnno. mahsus Çubuk koşusudur. rap erkek ve dlııl taylara mahsustur. İk· 
Bunların neticeleri nltlkadıırları hayli dU- rnmiyesl 255 lira mesafesi 1600 metredir. 

şıyabilmesi için şunlara sahip olması lim : 
şarttır : Milli sancak, milli tarih, mil- " Halk arasında umumi menfaatler 
1i edebiyat, milli musiki, milli raks, mavzuubahs olduğu vakit eğer her fert 
milli anane . . . ( adam sende bana ne 1 ) diyecek olur-

Dün 19 mayıs stadyomunda Ankara 
bölgesi tik maçlarına başlandı. Futbol 
ajanlığı tarafından tebliğ vasıtası ile 
dünkü sayımızda bildirdiğimiz veçhi
le Gençlerbirliği ile Birlikspor ve ar
kasından Demirspor ile Güneş takım· 
ları karşılaşacaklardı. 

aUndUrmektedir. Koşuya kaydedilen beş tay şunlardır: 
Şehrimizde nUfus sa)'ımının erken bl - ı - Şahin {F. Atcan) 56 kllo 

Milli birlik için filozof (Diderot) sa umumi dava kaybolmuştur. ,, 
şöyle diyor : " Bir millette vahdet Türkiye Cümhuriyeti halktan kuvet 
ancak kuvetli bir terbiye ile meydana alan ve halkın menfaatini herşeyin Üs
gelir. Halk arasında fikren, ahlaken, tünde tutan bir idaredir. Türk milleti 
bedenen tamamiyle biribirine benze - efradı arasında vatanın umumi men -
yen iki kişi gösterilemez. Uzviyetin faatleri karşısında ( adam sende bana 
teşekkülü, hisler, başka başkadır. Gö- ne 1 ) diyecek bir fert yoktur. Varsa 
rüş, düşünüş, anlayışlar biribirine ben- o Türk değildir. 

Birlikspor Kırıkkale'den gelmedi
ği cihetle ilk maç yapılamadı. Bu su
retle Gençlerbirliği hükmen galip ad
dedildi. 

Bunu müteakip saat 13,15 te De
mirspor ve Güneş takımları sahaya 
çıktılar. Kapalı olmakla beraber yağ
mursuz ve rüzgarsız bir havada, bir -
kaç yüz kişilik bir seyirci kütlesi kar
şısında maç başladı. 

Eğitmenler çalıştırılacakları köy 
mekteplerine bu yıl mektebin talebe 
sayısı 50 yi geçmemek üzere köyün 
9-13 yaşlarındaki çocukları alınacak -
tır. Ta1Pbe savısı elliyi geçtiği takdir
de cı yn•·..,daki çocuklar almmıyacak
tır y; ..... talebe savıı:ı 'iO vi geçerse 10 

yaşındaki çocuklar alınmıyacaktır. 
Mektebe alınan cocuklar üç yıllık tah
sili bitirdikten sonra yine 9-13 yaşın
daki çocuklar mektebe alınacaktır. 

tcceği tahmin edlldlğindcn koşulara saat 2 - Misket {V. Koç) 00 kilo 
14,30 da başlanacaktır. Bunlardan birinci- 3 - Çetin (N. Temizer) 5G kilo 
si dört ve daha yukarı yaşta.ki halis kan ' - Sevim 8 (M. Turgut) 54,5 kllo 
o.rap at ve kısraklara mahsus satış koşu - l5 - Yılmaz (lL Eren) 54,5 kilo 
sudur. İkramiyesi 180 llra mesafesi 2200 Geçen sene yapılan tay yanıılannda da,. 

metredir. Koşuya Uç hayvan kaydedilmiş- ima rakiplerine galip gelen Misket bu k~ 
tir. ıucıa gene ıııwshôır. Fnkat ietnnbulda Sa.-

1 - Caza! (R. Ballmn) G4,5 kilo va gibi bir hayvanın ancak bir bııo farkly· 
2 Ancze {H. Mutlu) 64 kilo le mağlQp edcblldlğl Sevim 8. de burada 

zemez. Bunları ancak kuvetli bir küt- Türklerin gönlünde yaşıyan ve dai-
tür, bir noktada birleştirebilir. ,, ma yaşıyacak olan vecize şudur : (He-

Vatan bir tehlikeye maruz olduğu pimiz birimiz i~in, birimiz hepimiz 
zaman ona gönül bağlıyanlar göğüs - için ), şanla şerefle yaşamak, daima 
lerini kalkan etmekte bir dakika te - yükselmek istiyen bir milletin çocuk
reddüt etmezler. Onun uğrunda baba ları için bundan kuvetli bir parola ta
evladını, evUit babasını kurban verir- savvur edilebilir mi ? 
ken yalnız bir düşünce hakimdir : Milli bir neşide okunurken onu lıe-
Vatanın selameti 1 pimiz dindarane bir saygı ile dinliyo-

İşte bu müşterek hisse milli birlik ruz. Millet uğrunda kan döken kabra-
diyoruz. mantarın namına dikilen abidelere ı:;a-

Demek vatanın menfaati ortaya ko- yılı günlerde çelenk koyuyoruz, milli 
nunca bütün millet bir vücut, bir kafa, bayramlarda milli havalar calıp milli 
bir gönül haline gelmezse böyle bir rakslar oypuyoruz. İ:-fan müesseseleri
millette birlik yok demektir. mizin, resmi deirelerimizin, kışlaları-

On dokuzuncu asrın en büyük ha- mızın üzerinde al - beyaz milli sanca
tiplerinden biri olan (Lacordaire) mil- ğımız dalgalanıyor. Şanlı ordumuzun 
let ve milliyet serlevhalı bir yazısın- önünde giden yine o mukaddes Türk 
da : sancağıdır. Milli sancak geçerken o -

" Gönülleri artık biribirine bağlı nun karşısında en büyüğümüzden en 
olmıyan bir halk zahiren bir millet gi- küçüğümüze kadar hürmetle baş eği
bi görünürse de hakikatta o vasfı kay- yoruz. 
betmiştir. Beklenilmiyen bir musibet, Sözlerimizle, hareketlerimizle, vic -
bir kaza, bir mağlubiyet onu kayıplara danlarımızla bütün varlığımızla : aziz 
karışan milletler arasına atar ,, diyor. vatan, biz seni korumak için çelik bir 

Görülüyor ki milli duyguların en zincirin halkaları gibi biribirimize 
ehemiyetlisi gönül birliğidir. Asırlar- bağlıyız, diyoruz. 
danberi Türk milletini yaıatan, onu Yavrularım; 
ebedi bir abide gibi daima ayakta tu· Hepimize terettüp eden bir vicdan 
tan aziz vatana karşı kalplerde yaşıyan borcu vardır : Türklüğü sevmek ve 
sevgi birliğidir. Türklükle iftihar etmek. Bu sevgi ne 

( İlmin istikbali ) adlı eseriyle §Öh- kadar büyük olursa onun yolunda in
ret alan muharrir, edip ( Ernest Re- san o nisbette fedakarlıktan çekinmez. 
nan ) da şöyle diyor : Millet vatan bunlar ikiz doğmuı kar-

" Mazide müşterek şan ve 1eref, hal- deıler gibidir. Milleti vatan yetiştirir, 
de elblrliği ile vatana hayırlı itler g6r- vatanı millet korur. 
rnüş olmak ve daha görmek emeli r Vatanı müdafaa edenlere milli kah
lşte millet namını taşımak için lizım raman diyoruz. Bu kahramanlık insan
olan esas şartlar. ,, lara nasip olan şan ve şereflerin en bil-

( Renan ), bu kıymetli sözleri ile yüğüdür. Vatanı ekseriya bir ana gibi 
Türk milletinin mümeyyiz vasıflarını sevmeli derler. Fakat onu bir evlat 
söylüyor sanırım. ÇünkU, bu büyük gibi sevmek daha doğrudur, sanırım. 
milletin mazisi ıan ve ıerefle doludur. ÇünkU, bir ananın evladına olan mu -
Halin ise en yakın p.hidi 1stiklU Har- habbeti tam bir feragat sayılır. 
hıdır. İrade kudretini azami hadde çı- İşte milletin her ferdi bu kadar yük
karan, yokluklar içinde varlık gö.te- sek bir muhabbetle vatana bağlı olursa 
ren, büyük işler gördükleri halde hi~- o millet bir vücut sayılır. Milli birlik
bir iş görmemiş gibi şahısları için fc- ten de istediğimiz, beklediğimiz bu 
rağat gösteren Türk vatanının fedakir değil mi ? 

Türk Hava 
Kurumuna 
yardımlar 

İhtikar yapan tacirler 
mahkum oldular 

Kastamonu; 19. a.a. - İhtikar cU -
rümlerinden dolayı mevkuf bulunan 
un fabrikatörü Hamdi Koçoğlu dört 

gün hapse ve 75 lira para cezasına 

mahkQm edilmiş ve karışık olan 105 

çuval u~un müsaderesine karar veril
miştir. 

Çivi fiyatlarında ihtikar yaptıkta -
rından dolayı adliyeye verilen tüccar

ların da mevkufen muhakemelerine 
devam olunmaktadır. 

Demirspor geçen haftaya nisbetle 
maraton lbrahimi sağ hafa almış, A
dili merkez muhacimliğe getirmiş, 
Fahriyi de soliç'e koymuştu. Diğer 
taraftan lik maçlarına ilk olarak De
mirı;porla karşılaşmak suretiyle baş
lıyan Güneş'in nasıl bir oyun çıkara
cağı merak edilmekte idi. 

İlk dakikalardan itibaren Güneş 
sahasına yerleşen Demirsporlular ha
kimiyeti tamamen ele aldılar. 5 inci 
dakikada Arifin yaptığı ilk golden 
sonra goller temadi etti. 9 uncu da
kikada ı:.a~rinin, 15 inci dakikada yi
ne Fahrı nın, 29 uncu dakikada Zeki
nin yarattığı bir vaziyetten istif~de 
ederek tekrar Fahrinin ayağı ile sa
yı adedini 4 e çıkardılar. 30 uncu da
kikada ciddi tehlikeli olan bir Güneş 
hücumu·sol açığın topu dışarı atması 
ile heba oldu. 

32 inci dakikada Arifin yaptığı 5. ci 
golle Demirsporlular ilk devrede 5-0 
galip çıktılar. 

İkinci devrenin ilk dakikalarında 
biraz bozuk bir oyun çıkaran Demir
spor hakimiyeti yeniden ele aldı. Dev 
renin geri kalan kısmı Demirsporun 
düzgün ve mükemmel hücumları ve 
biribirini kovalıyan golleri ile geçti. 
Zekinin, Fahrinin ve devrenin başla
rından itibaren orta muhacim oynı
yan İbrahim'in ayağı ile 9 gol çıkaran 
Demirspor sahadan 14-0 galip çıktı. 

Lik maçlarına 14 gol yaparak ka -
zandığı bir ma la gircn.l>e,mirapor bu 
seneki vaziyetini ancak bundan son
raki müsabakalarda göstereceği ka
naatindeyiz. Takımın heyeti umu
miyesi güzel oynamakla beraber Sa
lih ve Fahri oldukça aksadılar. 
Güneıf e çalışmaktan başka yapaca

ğımız bir tavsiye yoktur. 
Hakem CelU Oskay oyunu lyl ida

re etti. 

Bugünkü futbol 
maçları 

Bugün Ankara'da nüfus sayımının 
çok gecikmiyeceğini tahmin eden Be
den Terbiyesi Ankara Bölgesi öğle -
den sonra futbol lik maçlarına devam 
edilmesini kararlaştırmıştır. Bölge 
futbol ajanlığının tebliğine nazaran 
AnkaragücU saf asında yapılacak maç 
ların programı şudur: 

Galataıaray - Maıkeıpor: 
Saat 13.30. Hakem Necdet Özgüç. 

Ankaragücü - Harp Okulu 1. Y : 
Saat 15.15. Hakem Muzaffer Ertuğ. 

Dünkü bisiklet yarışları 
Bisiklet ajanlığı tarafından tertip 

edilen bisiklet seri yarışlarının üçün
cüsü dün saat 15 te on bisikletçinin 
iştirakiyle yapıldı. 

Dünkü müsabakalar, genç bisiklet
çiler arasında vites tecrübeleri yapıl
mak suretiyle icra edildi. İkiıerli 
gruplar halinde yapılan birçok seç
melerden sonra üç müsabık finale 

3 - Sevim {N. Vural) 58,5 kilo koşacağından .Misketin şansı aznlmıı.ktadır. 

Maarif Vekaleti. bu münasebetle vi
Iayetlere bir de tamim yapmış ve eğit
menlerin çalışma tarzlarını bildirmiş-

Bu koı:;uyu Sevimin kazanması 10.zım - Maaınnfih ko§Unun bu iki hayvan tarafın
dır. Fakat mesafe uzun olduğu için yarışı dan kazanlıması ihtimali çoktur. 
çıkaracn~ını pek kestiremiyoruz. Maama- Altıncı ko§U: {Çalı manili) dört ve da
flh en bUyUk ıınnsın gene Sevimde olduğu· ha yukarı yll§lakl hnlls knn lngtllııs at ve 
nu söylemek meı:burlyetlndeylz. lnsrak ve ldlı;lcrc mahsustur. İkrnnıiyesl 

İkinci kOŞU: Uç ve dalın yukarı yaştaki 300 lira, mesafesi 8000 metredir. Koşuya 
yerli yarım kan lnglliz at ve kısraklara hepsi de Asım Çırpana alt olan Uç hayvu 
mahsus handikaptır. İkramiyesi 655 lira, kaydedilmiştir: 

tir. 

Dereceleri yükseltilmiı 
memurlann vaziyetleri 

Yeni barem kanunun muvakkat al
tıncı maddesinden istifade eden me
murlardan bu kanunun neşrinden evel 
teadül ve teşkilfit kanunlariyle memu
riyet unvanları ve sınıfları değiştiril
meksizin dereceleri yükseltilmiş o
lanların bu derecelerde geçirdikleri 
asgari terfi müddetleri için eski te
kaüt kanununa göre muamele yapıl
ması kararlaştırılmıştır. 

Tarih - Dil - Coğrafya 
Fakültesinde 

Tarih - Dil - Coğrafya Fakültesi 
Bursie talebeler için açılacak mÜS3. -
baka imtihanı önümüzdeki hafta için
de yapılacaktır. 

Bütün yurtta yeni sene 
zeriyatına başlandı 

Ziraat Vekaleti'ne gelen malQmata 
2öre her tarafta yağan faydalı yağ -
murları müteakip çiftcilerimiz yeni 
sene zeriyatına başlamışlardır. 

Vakıflarda bir tayin 
Vakıflar umum müdürlüğü ziraat, 

maden ve orman fen işleri müdürlüğü
ne Malatya vilayeti ziraat müdürU B. 
Ekrem tayin edilmiştir. 

Orman umum müdürlüğü 
hukuk müşavirliği 

Orman umum müdürlüğünde açık 
bulunan hukuk müşavirliğine Ziraat 
Vekaleti hukuk müşavirlerinden B. 
Avni Gindan naklen tayin edilmiştir. 

Niğde ve Çapakçur belediye 
reisleri 

Niğde belediye reisliğine seçilen 
BB. Ahmet Hamdi Öztekin ile Çapak
çur belediye reisliğine seç.ilen Tevfik 
Turhan'ın seçimleri yüksek tasdika 
iktiran etmiştir. 

kaldı. 
İsmet, Fevzi ve Kamil arasında ya

pılan final müsabakası çok çetin ve 
oldukça heyecanlı oldu. Neticede İs
met birinci, Fevzi ikinci ve Kimil de 
üçiincü oldular. 

Haber aldığımıza göre bisiklet a
janlığı gelecek haftadan itibaren, cu
martesi günleri vites ve pazar günle
ri de mukavemet yarışları yapacaktır. 

mesafesi 2000 metredir. Ko,şuya kaydedl- 1 - Komlsarj 
len hayvanlar ounlardır: 2 - Tomnı 

1 - Olgo. CM. Çelebi) 66 kilo 3 - Tıışpınar 

2 - Alceylan (A. Geliş) 62 kilo Bu ko§uda mUşterek bahis olmat'lığı ı.. 

3 - Cesur (F. Atman) 60 kilo, çln oanslı hayvanı bulup göstermek lUzum-
4 - Fru Fru (K. Debleka) 58 kilo suzdur. • 
5 - BMkın (C. Apayık) 56 kllo Bugün çifte bahis bir tanedir ve lkinoi 
6 - Yl,ikscl (N. Sargın) 52 kilo lle dördUncU koşular arnBındadır. 
7 - GUlcan (İ. Tetik) 51 kilo 
8 - Tunca (M. Atalay) 50 kilo 
9 - l\Iehllka (S. K. Osman) 50 kilo 
10 - Tasvir CS. Osman) 47 kilo, 
11 - Ceylan (K. Yıkılmaz) 46 kilo 
12 - Dölal (A. Kopar) 415 kilo 
13 - Ögen (Y. Urgancı) 44 kilo 
Bu gi.lzcl handlkapın ilk nazarda şnnıı -

lısını bulup çıkarmanın hayli nıllşkUI oldu
ğu d§ikfırdır. Maamaflh bugilne kadar ya· 
pılan ko,şular ve hafta içindeki idmanlar 
nazarı itibara nlınırea 50 kilo lle koşacak 
olan .Mehllkanın 11aneını fazla buluyoruz. 
56 kilo taşıyan Ba.ekın ile 66 kllo taşıyan 
Olga Mehllkıının en kuvetıı rakipleridir. 
Saha kuru olursa Alccylanın da sıraya gir
mesini muhtemel buluyoruz. 

tlçUncU ko:,ıu: (Mlxt satış koııusu). İki 
Yll§ında ve hlı; koşu kazanmamış halle kan 
inglliz erkek ve dlııl taylara mahsustur. 
İkramiyesi ·100 lira mesafesi 1000 metre
dir. Koşuya kaydedilen beş halla kan §Un
Iardır: 

1 - Yosma {A. Atman) GO kilo, 
2 - Mimoza {H. Eray) 60 kilo, 
8 - Kamelya (V. Koç) 60 kilo 
• Ay.tar (Ta. Atlı) 60 kilo 
ti - Yetfı,ı ( V . IC1vıuıcııı ) ;m ı-.ııu 
Geı;en haftaki yarıııta rakiplerine 6,5 

kllo veren Yetııı bugUn rakiplerinden beıı 

kilo eksik koşmaktadır. Bu da kendisinin 
ııaneını fazlale.ştırmaktadır. Geı:en sene
dcnberl lııtırahatte olan Yosma tam hazır
lanacağı esnada ıııığ sağrıııında dUşme ne
ticesi hasıl olan kan toplamasından yeni 
kurtulmuutur. Ancak on gUndUr çnlıemak
tadır. Bu vaziyet kendisinin ltoşuya hazır 
olmadığını göstermektedir. Mimoza ı;:ok 

gUzel bir taydır. Fakat o da geçen sene -
denberl istirahatte idi. Ayağından ufak 
bir Arıza geçirdi. İyl olup olmadığı belli 
de#lldlr. Bu tayların içinde en sağlamı 

Kamelya'dır. DU§UndUğllmUze göre koşu 
da Yetlıı ile Kamelya nrnsında cereyan e
decektir. 

DördUncU koşu: {Çubuk koşusu) dört 
ve daha yukarı ya§takl halla kan arap at 
ve kısraklara mahsustur. İkramiyesi 510 
lira mesafesi 3500 metredir. Koşuya dokuz 
hayvan kaydedllmlııtır: 

ı - Karakuş {H. :Mutlu) 60 kilo 
2 - Demir (R. Şenatlı) 60 kilo 
3 - Çelenk (F. Simsar) 60 kJlo 
4 - YUksel {Ş. Kızılkayo.J 60 kilo 
t5 - Gazal (R. Balkan) 68,5 kilo 
6 - Bozkurt (H. Kurtay) 58 kilo 
7 - Bora (R. Baysal) l58 kilo 
8 - Tomurcuk (D. GUndny) 58 kilo 
9 - Örnek {H. GUçlU} 56,6 kilo 
DUşUndUğllmUzc göre koşunun en ıansıı 

hayvanı Tomurcuktur. Kendisine en kuvet-

Etimesğut C. H. P. 
nahiye kongresi 

r::.:mesğut C. H. P. nahiye kongresi 
dün nahiye yatı okulu salonunda köy
lerden gelen delegelerin ve nahiye mü
dürü Kamil Uysal'ın huzuru ile yapıl
mıştır. Kongrede merkez kaza idaro 
heyeti adına müşahit olarak idare hey
eti reisi Emin Halim Ergun bulun -
muştur. Kongrede bilhassa köylüyU 
alakadar eden dilekler üzerinde görü
şülmüş ve bunlar bir rapor halinr.lo 
tesbit edilmiştir. Nizamname hüküm
leri dairesinde seçimler yapıldıktan 

sonra kaza idare heyeti reisi bugünkü 
dünya hadisatı karşısında Türkiye'nin 
durumu ve menfi propagandalarla mü
cadele edilmesi hakkında etraflı iza • 
hat vermiştir. Bu izahattan memnun 
kalan köy delegeleri Milli Şef'e ve hü
kümet ve Parti bU;yti.klcrine olan aar • 
s11maz bağlıhk:larını arzederek köy1o-
rine dönmüşlerdir. 

Besarabya' dan hicret 
eden Almanlar 

Galatz, 19 a.a. - D.N.B. 18 ilkteı
rin tarihine kadar takriben 100 bin al
man Besarabya'dan Almanya'ya gön
derilmiştir. Binaenaleyh, Almanya'ya 
iade edilecek almanların ekserisi gön
derilmiş ve bunların bir kısmı da Al· 
amnya'daki kışlık kamplarına yerleş
miş bulunmaktadır. Önümüzdeki gün
ler zarfında Besarabya'dan takriben 
5000 almanın daha gelmesi beklenil· 
mektedir. 

Çemberleyn'in yeğeni öldü 
Londra; 19. a.a. - İngiliz hava klt

vetleri subaylarından eski başvekil Nc
vill Çemberleyn'in yiğeni Ralph Hort 
bir muharebede ölmüştür. 

Yeni bir 
safhalar taksimi 

Türk Hava Kurumuna yapılan yar
dımlara dair haberler, İzmir'de tile -
cardan Rahmi ve kardeşlerin kuruma 
1000 lira, Trabzon'da Niyazi Şahinba
§tn 250 lira, Edremit'te Hüsnü Kula
lının 100 lira teberru etmiş oldukları
nı bildirmektedir. Samsun'da Rüştü 
yiğenleri 500, manifaturacı Mehmet 
Latır 40, Giresun'da memleket hasta
nesi Başhekimi Abdülkadir Uluğ 30, 
Tokat'ta manifaturacı Şükrü Söker 
50 lira vermişlerdir. 
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(Başı ı. nc:i sayfada) 

aramaktan vaz geçmiyeceğidir. Fa
kat uzun bir harbin asgari muka
vemet §artlarını teıtıin edecek olaı: 
kaynakları ve bu kaynaklara hakim 
olabilecek üsleri emniyet altına al
mak, aynı genelkurmayın ba§ta dü
§Üneceği meselelerdendir. 

Uşak'ta Karahanlı nahiyesi köyleri 
halkı kuruma 588 lira, Mihalıççık'ta 
Beylikahır nahiyesine bağlı köyler 
halkı da 378 lira ile 142 davar teber
ru eylemişlerdir. 

Kemalpaşa'da Kızılca köyünde Re
cep Ayas 200 lira değerindeki bir tar
lasını ve bir zeytinliğini kuruma bı
rakmıştır. 
Diğer taraftan Giresun'da B. Yaşar 

Yıldırım, Zehra Çizmeci ile Mecit 
Yıldırım, Egridir'de Ali Kaya ve eşi, 
Konya'da Halis Ulusan ve eşi, Riza 
Samer ve eşi, Bartında Emire Alem
dar, Ayvalıkta Halil Utrup, bayan İh
san Ilgın, İbrahim Yalçın, Mustafa 
1ris de evlenme yüzüklerini kuruma 
terkeylemişlerdir. 

Siyasal Bilgiler Okulu'·na 
alınacak yatılı talebeler 

Siyasal Bilgiler Okulu'na alınacak 

parasız yatılı talebe için yapılan mü
sabaka imtihanında muvaffak olanlar 

belli olmuştur. Kazananlar bugünlerde 

ilan oluna~ıktır. 

Sayım 

K elimenin bir manasiyle dünya
nın her tarafında sayılan 

Türkiye, kelimenin öteki manasiy
Je bugün yurdunda sayılıyor. 

Rakam ve istatistik de ülkemiz 
üzerinde büyük, küçük, kadın, er
kek kaç kişiyiz, bunu gösteremedik
ten sonra neye yarardı? 

Bu işin önemine, değerine ve mil
let ölçüsünde lüzumuna dair söyle
nen sözlere katacak bir şey bulamı
yorum. Yalnız, sayımın dil bakı
mından bile örnek tutulacak bir de
ğeri vardır: güzel, ahenkli, manalı 
ve öz türkçe olan adıl 

Bu işi Osmanlı imparatorluğu da 
böyle yapabilmiş olsa ve ona "Tah
riri nüfusu umumiye" gibi bir ad 
takmış olsaydı, o zaman birçokla
rımız kör olası itiyattan ayrılmıya
rak bunu kullanmağa devam ede
ceklerdi. 

*** 
iğneli lıçı ! 

Yeni nizam - hangi metotla o
lursa olsun - bir memlekete bu-

laştımı, orada bir takım değişmeler 
görüyoruz. Bunların en moda olanı 
yahudilere karşı tedbir almaktır .. 

Çocukken, vakitli vakitsiz sokağa 
kaçmıyalım, aşırı derecede gürültü 
ve yaramazlık etmiyelim diye bize 
şöyle bir gözdağı verirlerdi: 

- Seni yahudi/er yakalar, iğneli 
fıçıya sokarlar/ 

Bizim de kanlı iğnelerle dolu 
korkunç bir fıçı gözümüzde büyür, 
yahudilerden mi, fıçıdan mı, yok
sa iğneden mi pek belli değil; bir 
şeyden korkardık. 

Yeni nizamın mürşit ve müritleri 
ise kendi memleketlerini yahudi te
baaları için birer iğneli lıçı haline 
getiriyorlar. 

Tarihi bize yanlış mı anlatmışlar? 
Acaba Musa'nın zamanındaki fira
vunlar da yeni nizam için mi çalışı
yorlardı? Ve B§bil ile eski Mısır 
bir mihvere mi bağlı idiler? Tih 
sahrası da o zamanın bir nevi te
merküz kampı mı idil 

• 
Yine yapmak maıtartn(' dair ! 

Evelki gün yemek sofrasında bir 
arkadaşım, bir vesile ile, ıu "yap
mak" mastarının yerli yersiz kul
lanılışına yeniden isyan etti: 

- Konuşma yapmak/ diye bağır
dı; sinirleniyorum ıu mastara ves
selA.ml 

Sonra biraz sükfin buldu ve ye
meğine devam ederek: 

- Biliyor musunuz, dedi, bu gi
dişle nasıl konuşacaklar? Meseli 
bir sofradadır/ar. "Yemek yeme 
yaptıktan ve kahve içme yaptıktan 
sonra bir uyku yapayım. Ondan 
sonra bir banyo yaparım ... 

Sözünü kestim, 
- Hayır, dedim, banyo yapmak 

doğrudur; onun yerine "banyo al
mak" mastarını kullanacaksın. 

••• 
Fransa' J a bir yasak ! 

Petea Fransası harp malzemesi-

nin imalini bir kanunla yasak et
miı! 

Acaba h§la yapmak istiyenler var 
mı idi? 

Herhalde onlarda da şuna benzer 
bir mısrağ bulunsa r:erektir: 

.MUoterlılz metaı za.yldl:-J 

••• 
llcin b1J§lıkları / 

Mallarme ile Nurullah Ataç iste
dikleri kadar ilim say! al arını sev
mesinler, ben zaman zaman onları 
okurum. Neye okumamalı? lnsanı 
besliyecek gıdalara, gene insanları 
güzelle:stirecek nesnelere yazılmış 
kasideler oradadır. 

Bir takım eğlence reçetelerini o 
sayfalarda bulursunuz. 
Şunu bunu bırakın ya, ben bizim 

gazetedeki ilan başlıklarına da ba
yılıyorum. 

Mesel§ bakıyorsunuz: yağ alına
cak, arpa alınacak, un alınacak, so
ba borusu alınacak, odun alınacak, 
buğday alınacak, saman alınacak, 
yulaf alınacak, sadeyağ alınacak, 
sığıreti alınacak, keçe alınacak, yün 

Bu harp, karı§anlar veya karı~ 
mak ihtimali olanlar bakanından 
cihanşümuldür: fakat onun nihai 
sahnesi lngiltere ile, Almanya ve 
ltalya vatanlarının bulunmakta ol
duğu Avrupa kıtaeıdır. Ordular bu
radan uzaklaşabilir: fakat asıl mil
li kudretler, iktısat ve sanayi, hatta 
istihsal kaynakları, hepsi bu kılanın 
içinde kalmağa mahkümdurlar. Mu
vakkat teselli maçları, belki birçok 
insan yığınlarının daha ıshrabına 
malolacak, ancak harp, Avrupa kı..
tasında, hem de onun §imal-garbin
de neticelenmek mukadderindeıı 
kurtulmıyacaktır. 

Falih Rıfkı ATAY 

fanila ipliği alınacak, transforma
tör alınacak ... derken bir de bakı
yorsunuz bunların altmda iki baş
lık daha: 

Mütercim alınacak, imanı ve ha
tip alınacak. 

T.t. 
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Mihver devletleri 
ve Araplar 

_, •......•.............•...............• __ 

Sayım günü için 

Sayın Ankara 
halkının 

nazarı d'ikkaline 
Ankara Valiliğinden : 

" c u ! 

Sayım •• • • gunu arifesinde 

Dün İstanbul ekspresi 
17 yolcu ile hareket etti 

(Başı 1. inci sayfada) 
rumlyet demekti. Eve kapanmak, pencere
lerden ıarkma.k, eğer varsa radyonun ba
ııma geçip bu suçsuz mahkt1mlyetln çilesi
ni doldurmak manasına da geliyordu ve, 
galiba, zor ııey olacaktı. 

_ Yalanı yok, yanlışı var diyeceksiniz. 
Ben hAIA diretiyorum: 

HARBE 
• 

DAiR 

İspanya'nın 
• • 

vazıyetı 

ve Akdeniz 

_,_ 
Cebelüttarık'tan 

30 bin asker 

Meçhul bir istikamete 

hareket etti 
Algeziras, 19 a..a. - DUn ılfleden ıon1' 
ffıharp zırhlılarının himayesi altında mü 

5a b .. k'd tearldit na'kliye gemisi, Ce eluttarı. ~ 

Alınan ve İtalyan ı·:ıdyoları bil • 
haııa son birkaç hafta içinde arap 
\'e ınüslüman memleketleriyle pek 
2~rade me§gul olmaktadırlar. Gü_ • • 
llun hangi saatinde oluraa olsun, bır : 
alınan ve yahut da İtalyan radyo is- : 
tasyonunu aradığınız zaman, "ya- • 
lelli" aöylüyen bir ses kar§ınıza çı· 
kar. Bu, anla§ılan dinleyici topla· 
lnak İçin bir manevradır. Bir müd -
det sonra "Esselamüaleyküm" di
Yerek bir adam karımıza dikilir. 
Kornedinin bundan sonraki kısmı 
monotondur. Daima aynı mevzu: 
hadiselerin binbir gece masallarına 
hen2iyen bir hikayesinden sonra 
liitler'in ve Musolini'nin, tuttukla· 

ı _ Umumi sayımın ya~!I~~ 
cağı 20 İlkteırin pazar gunu 
sabah saat 5 ten itibaren sayım 
sonuna kadar dııarı çıkmak ya
saktır. Çocukların dııan .. çık· 
mumdan velileri mesuldur. 

Ben, doğrusunu sllyllyeylm, kendi nam 
vehesabıma pek endişeli değildim. Cebim· 
de kırmızı bir "bırak geçsin!,. k!'ığıdı var
dı. Sıkı sıkı muhafaza ediyordum. Ona gU
venlyordurn. Fa.kat ya kırmızı k!'ığıdı ol-

_ Hayır, yanlıııım da yok ... Trene çık
tım ve teker teker saydım. Bir glln evellnl 
ben de blllyorum. İstasyon hıncahınç dolu 
idi. Öpllşenler, kuca.kl!l§nnlar, gider ayak 
sıkı tenblhler ... hepsi hepsi vardı. Son da
kikada muhabbet damarları kabarıp, şehir· 
de aylarca yUzUnU görmediği ıtöyle bir 
tanıdıklarından "muhakkak mektup bekli· 
yenler", bu muhabbete §Ukranla mukabe· 
le ederek, ne demek, gider gitmez, muhak
kak yazarım., diye mendil sallıyanlar ek
sik değildi. Kompartımanlar bir yana, ko
ridorlar dolu idi. 

Akdeniz ve mihver 

meçhul bir istikamete hareket etmıştır. 
Bu nakliye gemileri büyük miktarda harp 
malzemesiyle, perşembe giinü Cebe.lütta• 
rık'a gelml& olan 30 bin askeri hamıl bD" -

1 lunmaktadır. ----------

mıyanlar ... 
Diln yolum bir pu:ara dil§tU. Kalaba

lıktı. Alışverl§ çoktu. Hoşuma gitti. Biri
ne: . 

rını koparan iki müthiı adam ol • : 
dukları, Avrupa'da neler neler yap- E 
lnadıkları izah ediliyor. Fakat Av- : 
!°U.Pa nıilletleri için müthi§ olan bu E 
1~1 zat, her nedense, arap milletle- : 
rı İçin m~rhametlidirler. Arap mil- : 
letıerini İngiliz "tahakkümü" altın· : 
da gördü!;çe vicdanları eziliyor. A- E 
rapları "kurtarmak" programları : 
dahilindedir. Anla§ıhyor ki, Arna· : 
~tları, Çekoslovakları, Polonyalı • E 
ları, Norveçlileri, Danimarkalıları, : 
liollanda)ı1arı ve Belçikalıları kur- • 
1•rdıktan sonra nihayet şimdi kur
la.rılnıak sırası araplara gelmiıtir. 

2 _ o gün hariçten bir ıey 
tedariki mümkün olamıyaca· • 
ğından ihtiyaçla~ın bi~ gü!1 eve
linden temin edılmesı .. Iaz~m
dır. Bu münasebetle dukkan
lar 19 u yirmiye vaaleden gece 
saat 23 e kadar açık bulundu
rulacaktır. 

- İyi ma§allft.h, dedim, millet nlışverııı
te .. 

Hepsi doğru ... I<'akat dlln, 19,25 ekspre
si Ankara garını yalnız 17 kişi ile terket
tl. Dört yataksız ve iki yataklı vagon ga
yet ciddi bir tavırla lokomotı!ln arkasına 
sıralannnşlnrdı. Ağır başlı bir halleri var
dı. Fakat bilmem ki, 17 yolcu için bu cld· 
diyet çok değil mi? 

Gözlerini garip ı:; rlp yüzüme dikti. 

3 -.Sayım günü: 
İstanbul eczanesi (Ti: 1225) • 

"Ey dUnya Alemden bihaber ga!ll !., der gi
bi: 

- Bu sayım lelllşı, dedi, nerede her gUn 
bu kalabalık .. 

Merkez ,, ( Tl: 2262) 
Halk ,, (Ti: 2721) 
Cebeci ,, (Ti: 3952) 
Yenitehir ,, (Ti: 5863) 
açık olacak ve buralarda birer 
kabile ile her ihtisasta doktor 
bulundurulacaktır. Lüzum ha· 
Jinde bu telefon numaralarına 
müracaat edilmelidir. 

4 - Sayım sonu, Canavar 
düdüklerinin fasılasız üç daki
ka çaldırılması suretiyle ilin 
olunacak ve bu andan itibaren 
dıtarı çıkmak yasağı nihayet 
bulacaktır. 

Neden sonra bugUnkU mahkfunlyetı ha
tırlıyablldlm. 

Diln belki siz de, şurada burada, gilnltik 
ihtiyacından fazla öteberi alma~a teşeb · 
bUs edenlere ra.stlamııısınızdır. Bir mlld-

• dettenberi, kimsenin gUnahına glrmlyeylm 
ama doğrusu budur, ihtiyaçtan fazla mal 
almağa teııebbUs edenler olursa, yUzUne 
eöyllyemesem bile içimden: 

- İ§te !htlktır denen aey, hatta. daha. 
kötilsli kıtlık denen bcld bu yUzden olur, 
der dururdum. Onlar nazarımda, lllzumsıız 
bir lhtlyatkCLrlıkları ylizlinden "kötU va-

Bir tren memurunun elindeki, o yor
gunluktan heltık olan zımbaya bu gece ağ
zını ancak 17 kere açabilecek diye CLdetA 
acıdım. 

"Bu tenhalık size garip gelmesin. Paza-
ra mukarrer yolculuklarını bir gUn sonra
ya bırakanlar, cok akıllı hareket etmiş -
terdir. Haydarpıışadıı., kapalı kapıların 1· 
çlnde saatlerce beklemektense, evlerinde 
su ı:ııu çıktı, burada rahat yatsklarında, 
yumuşak koltuklarında otururlar. 

17 yolcudan 5 i yataklıdaydı; ve dUpe
dUz tstnnbula gidlyorlnrdl. YUzlcrıne tu-. 
haf tuhaf bakarken bir nrkadaı,ı: 

, Bütün garabet, nazi ırk nazariye· 
•ıni iç ve dıt politikalarının ana he· 
defi olarak kabul eden iki memle • 
ket radyolarının söyledikleri bu söz
·~~e arapların inanabile.cekl~rine .~n 
kuçük ihtimal verilmesındedır. Boy· ~ ..................................... ,,. 
le bir ıeye ihtimal vermek. baılı ~a· 
tına arap ve müslüman mılletlerıne 

tandaş,. olur çıkarlardı. Bu hissin elbette 
ki inhisarı bende değil; _ Haydarpaşoda beklemek canlarına 

minnettir, dedi, rahat yatak, kaloriferli 
kompnı·Uman .... 

kar,, hakaret teşkil eder. Ve alm~n Alman işgali altındaki 
\'e İtalyan radyolarının da her gun 

Çoğumuz böyle dllallnUrUz. DUn, eğer 
sayımı hatırlıyamadan böylece bazı hem
ııehrllerlmln günnhınn girdimse ben. siz 
gtrdinlzse ılz blrlblrlmlzden ve mUşterc
ken o gUnahsız hemşehrilerimizden özUr 
dlllyellm: dlin, herkes, haklı olarak, ma
sum bir sayım stoku ynpmağa çalışıyordu. 

Fakat ya yntaksı6'.lar? Onların da hik
meti anlaşıldı. Dokuz UçllncU mevki yol· 
cusundnn altısı F.skişehlre kadar, yani so
kakta yUrlıme yasağı daha ' başlamadan 
trenden inmlf olacaktılar. 

Yaptıktan budur. 
Almanya'nın, arap memleketleri 

llÜfuzu altına geçtiği takdirde bu 
lrıernleketleri tabi tutacağı muaıne· 
lenin mahiyeti, nazi ırk nazariyesi
ne, nazi ideolojisine ve nihayet Av· 
l'Upa kıtaaındaki milletler hakkında 
takip ettiği. siyasete bakarak bir 
lıüküm verilebilir. Fakat ltalya'nın 
tnuanıelesi hakkında gözlerimizin 
Önünde örnekler de vardır. lşte ital
Yan istilasına uğrıyan zavallı Ama· 
'\'utluk. Bu küçük milletin üzerine 
ansızın çullanmak, "müslümanları~ 
harnisi" olduğunu ilan eden Musolı
ııi~ye Yakııır mı idi? Fakat ar~lar 
içın ibret dersi tetkil edecek daha 
Yakna bir memleket vardır: Trab· 
lusırarp. 

İtalya Trabluagarb'i yirmi dokuz 
•ene evet iuıal etmiıtir. Yirmi do • 
kuz •ene içinde Trablussarb'in. ar!'p 
nüfusu üçte bir nisbetinde eksılmıı· 
tir. Bundan baıka ltalya Trablus· 
garp n•-..cnv•--·-- • -.:-~., ......... 
tirme siyaseti dolayısiyle, memıeke· 
tin en münbit topraklarını arapla -
l"Jn ellerinden alarak İtalyanlara 
\'ermiıtir. Muaolini, eski Roma im • 
Paratorluğunu kurmaktaki maksa • 
drnı gizlememektedir: bu ~a art!n 
İtalyan nüfusunu yerleştırmektır. 
l>emek ki ltalya'nın nüfuzu altına 
teçecek olan arap memleketleri, 
Yalnız bir iktısadi istismar mevzuu 
olmakla kalmıyacaklar. Bugünkü 
hÜfusun yerine İtalyan nüfusu yer· 
leıtirilecektir. Musolini bunu a~ık -
tan aöylerken, İtalyan gaz~t1elerı bu· 
nu yazarken, İtalyan genıı e~e po· 
litikaaınm hedefleri bu oldugu ma· 
luın iken, İtalyan radyoları.nın, ~rap 
tnemleketlerine hitap ettıklerı za
tnan, baıka bir dil kullanmalan, 
kimseyi inandıramaz. 

Hakikat ıudur ki Almanya'nm ~e 
ltalya'nm milletler politikası, b!1g~ 
kitaplarında yazılı ve Av~pa da~ı 
tezahürleriyle de aabit oldugu ıekıl
de devam ettikçe, bu iki devlet, İs· 
teaeıer bile, arap milletleri hakkın
da. baıka türlü harek~t ede~e~le.r. 
ftu bütün nazi ve f aııst reJımının 
bıkan demek olur. "Mein Kampf" 
kitabının birçok yerlerinde ıunlar 
)azılıdır: ikinci derecede olan ı~k
ları • ki nazilere göre arapla.r boy· 
le bir ırktırlar - ilim ile teçhız et
tnek en büyük cinayettir. 

Nazi nazariyesine göre, b.e~~~l· 
tnilel hayattaki muvazeneaızlıgın 
bir sebebi bir takım ikinci derecede 

' . d lllilletlerin, siyasi istildal peıın e 
koıınalarıdır. Siyasi istiklal harek~· 
tini doğuran da ilmin nur.ıdur. Bı
llaenaleyh bu hareketi kökünden 
baltalamanın en iyi çaresi, milletler 
arasında bir takım münevverlerin 
Yetiımesine mani olmaktır. 

Asırlardanberi milletlerin mukad
des aaydıklan ve uğrunda seller gi
bi kan akıttıkları mefkureleri inkar 
eden bu politikayı tatbik etmek için 
harp açtıktan sonra, ıimdi iki dev· 
letin arapları kandırmak maksa
diyl~ nelerden dem vurduklarını 
törınek tezatlarla dolu olan bu ga
lip aı.:S içinde, cidden üzerinde ib· 
retle durulacak bir tezattır. ltalyan
lar \'e alınanlar belki fÖyle dütünü
Yorlar: 

.. - Eğer araplar bu derece saçma 
IOzlere inanacak olurlarsa, zaten 
"'istakil olmıya layık bir millet ol
llladrklarını ispat etmİ§ olacaklar • 
dır. 

• Araplan tanımıyanlar bunu SÖy· 
lı1ebilirler. Ve almanların arapları 
İ1' az tanıyan Avrupa milleti olduk
•rı..a tilphe yoktur. Fakat daha iyi 
~alan llznngelen İtalyanlardır. 
wı .... İJet ... i:yeainde hiç bir mil • 

Polonya' da 
gestaponun f aaliyeli 

- Hadi hürlyetslz kaldık, bari ekmek· 
siz kalmıyalım, diye... :Malflm a, ekmek 
hUriyete de benzemiyor, hUrlyetslzler mun
tazaman her sayıma iştlrAk edebiliyorlar. 
Fa.kat, Allah göstermesin. ekmeksiz ~a-

p 1 1 !anları 945 sayımında eksik bulmamız ıh-
Beş bine yakın o onya ı umaıı, daha doğrusu korkusu var .. 

Koskoca bir A B vagonu (yani birinci, 
ikinci) me!Ol melfil bekliyor. Kompartı
manlar açık, yolcuların emrine AmAde; fa
kat yolcu hani T Yalnız bir başında kalaba· 
lık sesler gcllyor. Merak bu ya, kapıdan 
baktım. Bir dost çıktı: İhsan Sabri Çağh
ynngil. .. Neye bugUnll seçtin, der gibi hay
retle yUzUne baktım: 

idam edildi 
_ :Merak etme, yıılcuhığu ı Polatlı'ya 

kadar dedi. 
*** 

Size başka bir ıey ııöyllyeylm: Ben ld· 
Londra, 19 a.a. _ Reuter: Polonya hu- dla etsem ki, dlln, yani blrinelte~rlnln 11} 

· UncU cumarteııl gllnU Ankaradan İstanbu-
Tren, parkelere göz yaşı döklllnıeden, 

havalarda ipek mendiller w,;uşmadan, he -
yecandan şapkalar dUşUrülmeden, m!lsum 

dutlarından Londra'daki Polonya &)ansı-
. ı· de la kalkan 19,25 ekspresi Ankara garını 17 na Jelen haberlere röre, alman 1HI ın 

fis m sessiz sessiz, bu halden AdetA u -
m u ' .T1ttt B dö tanır, sıkılır gibi uzaklaştı, b' • en -

bulunan arazi dahilinde beş bine yakın po- (yalnız on yedidir) adet yolcu lle terk et-
lonyh Gestapo tarafından idam edilmi:t- mittir, inanır mısınız T 

Doğrusunu isterseniz buna inanmak 
tirBu liaberlerin turlh ettliine nazaran, hayli gUçtUr. Ekspres, yani rahat ve çabuk 

tren, cumartesi ve İstanbul yolu-

nerken, nereye gideceklerini sorup öğrene
mediğim, ve bu yüzden tasavvurları hak
kında bir fikir edinemediğim Uç UçtincU hususi mahkemeler tarafından hemen her ~ 

wplôt •iiuı ., .............. Ook -..n-
Sfin tdam -....ıan ·-umilktııi .w..- ._ ~ -..a - ,.... .,_. -
gibi mahkeme karan olmallu11111 toptan aım, al• fhUmaJ 1d bir gün evelkl iatasyo-
ida~lar da yapılmilktadır. Bu idamlar ••· nun halini dllşUnerek, ve fakat dllpedUz 
dece Varıova muharebelerinin bir muka.- 'yalan!, da dlyemlyerck, nezaketen: 

nedlyorum ki, onlar da aayım memunı 

idiler. Tren halkını (!) yazacaklardı! 

K.Z.G. 

ıoeıeuıuıuınıuu ,qa.n "''"'"'1"•-1h..-iu-laı' --------------------------------
Vistule nehri üzerinde İlociny mevkiine 
yakın ve Varşova'nın 20 kilometre ıimali 
garbisinde bulunan Polmiry köyünde infu: 
edilmektedir. Bu köyde Gestapo tarafm
dan kur;ıuna dizilmiı olan beı bin poloıı
yalmın meçhul mezarları bulunmaktadır. 

Almanya'nın Portekiz elçisi 
Almanya 'ya hareket etti 

Lizbon, 19 a.a. - Almanya'run Porte
kiz elçisi bugün tayyare ile Almanya'ya 
hareket etmittir. 

İngiltere' nin 
memur 

müdafaasına 

edilenler 

İSPANYA 

Vaziyetini 
ve hakkını 

bildirecekmiş ! 
(Başı 1. ne/ sayfada) 

İtalyan gazeteleri 
Yugoslavya' ya 

hücuma baıladı 
(Başı 1. nci sayfada) 

yast, diplomatik ve aakert mallubiyetln 
ve büyük Britanya mağlup edilemezliği 
hakkında'ki yanlış düıilncenin tevlit ettiği 

Suner 'Falanj zihniyetinin bütün nezaret bir siyasi buhran baş göstermiştir. Daha 
dahilinde cari olması ve naıyonalist ihtHil realist bir zihniyetin vUcut bulması bir 
fikirlerınin bütiln nezaret memurları ta- çok engellere çarpmııtır. Siyasi adamlar
rafındaıı biliıunesi ve tatbik olunması te• dan murckkep bir grupun derin bir isti-

Londra, 19 a.a. - Harbiye müste· menniıinde bulunduktan aonra ıu sözleri hale ve bilhassa rejimin cezri bir surette 
şarı B. Edward Griggs bugün aöyle- ilave etmiıt.ir: iılahı yolundaki teıebbUsleri boşa gitmiş-
diği bir nutukta ezcümle §Öyle de - Deniza'ırı memleketlerdeki falanj tcş- tir. Memleketin ihyası büyük bir nisbet 
miştir: kllltı lspanya'nm siyasi hayatında mühim dahilinde vaziyetten müteessir olmakta • 

Mahalli mildafaa kuvetine mensup bir rol 0ynryacaktır. Ben bu vazife ba - dır. Farmaaonluta ve yabudillie karıı a
olan herkese önümüzdeki birkaç hafta ımda bulur.du'kçı İspanya dahilinde ve hı- lınan tedbirler ancık yarı tedbirlerdir. Ve 
zarfında üniforma verilecektir. Bu riclnde hiç kimsenin faaliyetimi sektedar iki mihver devletinin gözlerini kapamak 
kuvetlerin mevcudu şimdi 1.700.000 e edecek surette hareket etmesine müsaade için ittihaz olunmuttur. 1 

baliğ olmaktadır. Bunların bü:yük bir etmiyeceğim. YugO'IJavya şu anda iki grupa ayrılmış 
kısmı münasip silahlarla teçhız edil- Nazır "Nuh zamanından blma" formül- bulunuyor. Bunların biriıi eski ilemi ö
miıtir. Diğer kısmın teçhizatı da bu lere hiçbir kıymet vermediiini söyliyerek teki de yeni alemi temsil etmektedir. Es-' 
işe hayranlığa değer bir ~i~yaıta it- &ÖZierini bitirmittir. ki alemi temsil eden grup iktirda bulu
tirak etmekte olan Amerıka nın yar- Diler taraftan sanayi ve tic:ret neza- nuyor. Yeni alemi temsil eden grup ise bir 
dımiyle yakın bir zamanda ikmal e- retine geçmlı olan Cırceller, kendisinin avuç gençten ibarettir. Memleketlerinin 
dilmiı olacaktır. falanjist olduğunu ve nezarete, bilhassa istikbali kaygusun.da olan bu rençler mev-

Hindistan sahillerinde büyük 
bir fırtına hüküm sürüyor 

Bombay, 19 a.L - 115 teşrinievelde batı 
Hindistanı sahillerinin bir kısmında hii
lküm süren bir fırtına 200 kişinin ölme
sine sebep olmuftur. Hasar 250000 inriliz 
lirası tahmin edilmektedir. 

Şanghay'da kargaşalık 
Şanghay; 19. a.a. - Beynelmilel im

tiyaz mıntakaıının japonlar tarafından 
işgal edilen kı~mında .bul~na~ Yangt
seppoo'da, çinlı grevcılerın. hı: çama
şırhaneye taarruz ~tmelerı uze~ıne, 
cuma günü ciddi bir ısyan hare~et~ baş 
göstermiştir. Müdahale etmek ııtıyen 
yabancı memurlarla iki polis memuru 
fena halde hırpalanmııtır. Poliı ihti
yat müfrezeleri divet edilmit ve hal
kın dağılmasını temin için havaya bir 
kaç el silah atmak mecburiyetinde kal
mıştır. 

Jetten aıla geri kalmıyan araplar 
hakkında bu muamele beklenmez· 
di. 

A. 1. ESMER 

ıendikıları mtitedair falanj talimatlarını kilerini lruvetlendirmeğe çalışıyorlar. 

tıtbilı: etmek ilzere reldiğini söyledikten Yugoslavya ıehirlerinde mihver 
sonra müstıhıillerin bu ttllmıtlara uyma-
ları icap ettliinl illve eylemi,tir. devletleri aleyhinde 

General Franko'nun baban beyannameler dağıtıldı 
ha Roma, 19 a.a. - Blitiln italyan matbuatı, a,;ır ata 

e uzun bir tevakkuftan sonra inıiliz ajanla-
Mıdrld, 19 a.a. - General Franko'nun rının Bclgrad'da bUyük bir faaliyete geç-

babası Nikola Franko dır surette hasta- tiklerine dair yazılar yazmaktadır. Yu -
dır. 

Yugoslavya' da yahudiler 

aleyhinde tedbirler 
Belgrat, 19 a.a. - Vreme gazetesi, 

yahudilerin kültür sahasındaki nil
fuzlarına kartı yeni kararlar alınaca
ğını haber vermektedir. Yahudiler 
tiyatroda, radyoda, gazetede, kitapçı
lık ve sinemalarda çalışmaktan mene
dilecektir. 

Ajax'ın zaferi 
Nevyork; 19. a.a. - Akdeniz'deki 

ıon deniz açrpışmaıı hakkında tefsi -
ratta bulunan Milwauke Journal gaze
tesi ıu satırları yazıyor : 

.. Aju, bütün bir filoya meydan o
kumuı ve muzaffer olmuıtur ... 

goslavya şehirlerinde mihver devletleri-
ne karşı beyannameler dağıtılmaktadır. 
Yugoslav, romen ve bulpr hudutlarmın 
birleştiği Negotin mmtakasınc\a, romen -
yugoslav hududundaki Prahovo ıchrinde 
toplanmıı olan Bcsarıbya &imanlarına kar
ıı köylüler tahrik edilmcıci'edir. Gazeteler 
Belgrad hükümetinin bu vaziyete enerjik 
bir surette nihayet vereceği iimidini izhar 
ediyorlar. 

Girid'de lngiltere 

lehine nümayiş mi? 
Atina, 19 a.a. - D.N.B. ajansı bildiri -

yor: Girid adasında muharip bir devlet 
lehinde aleni tezahürat yasafına muha -
lif hareketlerinden dolayı sekiz ki'i tev -
kif edltmiıtlr. Bunlar tnrllten lelıinıde 
nflma7ltl•r tertl• 11ımltlerdlr, 

Ş imdi bütün nazarlar Akde
niz' e çevrilmiıtir. En büyük 

politik ve askeri harekatın mih· 
rak noktası Akdeniz'dir. 16 ey· 
lül'de İngiliz tayyarelerinin tid
detli bombardımanlarından son· 
ra alman askerleri, bindirilmit ol
du'kları gemilerden indirilmeğe 
mecbur olunca, artık mihverin 
dört gözünü Akdeniz üzerine dik
tiğine ıüphe yoktur. Dünkü yazı· 
mızda da etraflı bir surette izah 
ettiğimiz gibi, İtalya ve Almanya
ya göre, Akdeniz, bu harbin üze
rinde en müessir rol oynıyacak 
mahiyette bir mevzu telakki edil
mektedir. Çünkü bütün boğaz
lar oradadır. Süven oradadır. Ce
belüttarık oradadır. Ve nihayet 
İngiliz Harbiye Nazırı Eden ora
dadır. Bundan dolayıdır ki, Al
manya ltalya'yı Akdeniz'de yal
nız bı;akmamak, için her türlü 
tedbirleri almağa baılamıttır. 
Çünkü İtalyanın mağlubiyeti, çar· 
naçar Almanya'yı da arkasından 
sürüklüyecektir. 

Yugoslavya 

F ilhakika bugünlerde, Bulga
ristan ve Yunanistan'dan 

sonra Yugoslavya'dan çok bahse
dilmiıtir. Hatta İtalyan &azete!e· 
ri, Yugoslavya hakkmda çok tıd· 
detti yazılar yazmakta ve bu 
memleketin yeni nizama uyması 
lüzumundan bahsetmektedirler. 
Re ::a'dan gelen bir telgraf, Yu
g ... slavya tehirlerinde mihver dev
letleri aleyhinde beyannameler 
neıredildiğini bildirmektedir. Hat
ta Yugoslavya hududunda İtalyan 
manevralarının bu maksatla ya
pıldığı bile söylenmektedir. Fa· 
kat yugoslav meseleıinin . Ak~~
niz meselesi kart111nda tımdılık 
ikinci planda bırakıldıiını zannet
tirecek emareler ,.ok delildir. 
Çünkü mihver, daha dofruau Al
manya, Fransa'ya karıı tatbik et· 
tiği Şliffen planınr, cenubuıarki 
Avrupasında da kullanmak sev
dasındadıt. Nasıl Fransa'yı mağ· 
l\ıp etmek ve arkadan sarmak i
çin evela Hollanda ve Belçika is
tila edilmiıse, timdiki hareket tar· 
zının baıka baıka istilalarla Yu
ogslavya'yı arkadan sarmak ol· 
duğu tahmin edilebilir. 

İspanya vaziyeti 

M ihver dut toplar gibi hare-

ket etmeği tercih etmekte· 
dir. Bir defa Akdeniz ağacının 
üstüne çıktı mı, ortalığı sarsacak 
ve guya olgunları dütürecektir. 
Bu ağacın üstüne çıkmak için de 
muayyen basamaklar vardır. Bun
lardan birisinin hiç ıüphesiz İs· 
panya olacağı hesaba katılmıttır. 
Onun içindir ki askeri hazırlıkla· 
rı politik hazırlıklar takip etmek
tedir. Mesela bir taraftan İtalya 
tarikiyle Libya'ya, ve timali Af. 
rika'ya, ve hatta fransız Afrika
sma alman subaylan ve teknisi -
yenleri nakledilirken, diğer taraf· 
tan lspanya'nın da lngiltere'ye 
kartı yakında kati bir vaziyet a· 
lacağını gösteren haberler gel
mektedir. Bu haberleri timdi ob
jektif mahiyette tetkik etmeie 
baılıyalım: 

Suner'in sözleri 

o çlü paktın imzaaı sırasmda 
Berlinde bulunan Serrano Su-

ner hariciye nezaretini almıttır. 
Suner'in Berlinde ve Romada yap
tığı temaslardan aonra bu mevkie 
getirilmesi Franko'nun dahiliye 
nezaretini bizzat üzerine almuı 
hakikaten dikkate tayandır. An
latılan Almanya ve İtalya İspan
yol dahili harbi zamanında Fran
ko'ya yardım için gönderilen lej· 
yonerlerin diyetini temin etmitler
dir. Netekim Suner'in hariciyeye 
gelir gelmez söylediği söz tU ol
muttur: "l•panya timdi kendi va• 
ziyetini ve kendi hakkını bildire· 
cektir." 

lspanya'nm vaziyeti nedir 7 
hakkı nedir? Bunlar etrafında 
fazla münakata etmeie bile lü
zum yoktur. lspanya'nın vaziyeti 
ıimdiki halde gayrimuharipliktir. 
Bundan dolayı yeni vaziyeti de 
olaa olsa muhariplik olabilir. Hak
kma gelince bu hakkı lapanya'nın 
delil mihverin talep ettiii aıik&r
cbr. 

Cebelüttank ve imparatorluk 

j spanya evela Cebelüttarık'ı 
almak istiyecek ve bundan 

sonra büyük bir imparatorluk kul' 
mak sevdasına kapılacaktır. 1ıt• 
bu imparatorluk zihniyeti onun 
kartııına Fransa'yı ve ltalya'yı 
çıkaracaktır. Çünkü İspanya'nm 
imparatorluk teıkili için en yakm 
komıuıu franaız Fasından baıka 
önünde hiç bir arazi yoktur. Fran. 
sa'nın kımıldanacak hali olmadı· 
ğına göre bu iti halletmek kolay 
gibi gözükürse de italyanlann 
böyle bir emel karıısında ne tavır 
takınacakları merak edile.bilir. 
Çünkü dünya nizamı meselesinde. 
lspanya'ya bir hak aynlmamıt
tır. Fakat buna rağmen İspanyol• 
lar hala imparatorluk pefinde 
koımaktadırlar. O İıpanya ki A
merika Kızılhaç Cemiyeti oraya 
on bin ton un gönderip bir yar• 
dmı yapabilmek için ln&iltere'nia 
müsaadesini istihsal etmittir. D .. 
mek ispanya daha harbe sirm .. 
mi§ken açtır. Çünkü dahili kavsa• 
dan çok zayıflıyarak çıkmııtır. 
Memleket, tarihi binalardan tu. 
tunuz da en küçük köy itletme
lerine kadar harap bir haldedir. 
lspanyol aanayiinin yeni baıtan 
kurulduğu ve ziraatin tekrar tet
kilatlandırıldığı iddia edilemez. 
Çünkü ispanya hali buğdayı • 
nı Kanada ve Avustralya'dan t .. 
min etmektedir. 

İspanya muharibliğe ge(erse 

E ğer ispanya hakikaten gayri· 
muhariplikten muharipliğe 

geçecek olursa bu kararı kendi 
değil, belki bat ucunda bekliyen 
ve onu zorlayan mihver verecek
tir; ve mihverin İapanya'yı besle
meyi garanti etmesi de li.zmıdır. 
Bütün bu vaziyetlere rağmen ls
panya'nın yakında mihver devlet• 
leri arasında saf tutmıyacağı id
dia edilemez. Bunun için muhtelif 
deliller vardır. Mesela evelki gün 
toplanan İspanyol nazırlar mecli
si İspanyol havacılığının muhtelif 
mmtakalarda yeniden tetkilatlan• 
dırılmasına karar vermittir. Bu 
karar biraz da Romanya Batveki
linin aynı maalde aldığı karara 
benzemiyor mu 7 

Bu itibarla karann tatbik tek· 
linin Romanya'daki sibi olacağı 
tahmin edilemez mi 7 Çünkü 1.
panya'da havacılığm yeniden tet
kilatlandırılma11 ıçın vaait de 
yoktur. Bütün havacılık sanayi 
merkezleri dahili harp eanasmda 
bombardıman edilmiıtir. İspanya 
un için Amerikan Kızılhaçınm 
muavenetine muhtaçken tayyare 
için de aynı Kızılhaçtan muavenet 
istiyemez l 

İspanya'ya yardım 

O halde İspanya'ya gene mili
ver yardım edecektir. Gene 

Almanya, gene lt~lya tayyare ve 
havacı gönderecektir. Çünkü İa
panya'nın bu iıi baılıyabilmesi i· 
çin ayrıca mütehassıslara da lü
zum vardır. 

İ ,. "-- . t şte Serrano Suner ın yazıye 
ve hak" dediği ıeyler bunlar ol
sa gerektir. Mihver bu iti tamam• 
ladıktan sonradır ki Cebelüttarık 
üzerine çöken tehlikelerin artaca
ğı tahmin edilebilir. Belki de tim
diye kadar bu hazırlıklar yapıl. 
maktadır. Çünkü İspanya Pirene -
lerden Almanya ile hemhuduttur. 

Bütün bunlan İzah etmekten 
maksadımız Süveyf istikametinde 
yapılacak bir taarruzun ne kadaı
"efradmı cami ve ağyarını mani" 
bir tekilde hazırlandıiını ifade 
etmektir. Fakat lngiltere'nin de 
bot oturmadığmı söyliyebiliriz. 
Eden'in Mııır'a yaptığı son seya
hat'le, Madrit'teki İngiliz büyük 
elçisi Sir Samuel Hor'un Cebelüt· 
tank'a gidiıi arasında bir müna· 
sebet bulmamak mümkün değil
dir • 

Fakat Almanya'nın Lizbon'da
ki elçisi de timdi Berlin'e çağrıl
mııtır. Portekiz'in de fikri nıi çe
linmek isteniyor? Çünkü Avru
pa kıtaamm Atlantikle irtibatı, 
Almanya hariç, yalnız Portekiz'le 
temin edilmektedir. 

Mümta Failr FENiK 

~~~~~-----~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.._.._~~~ 
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GEZİCİ KÖY SANAT 
KURSLARININ FAYDASI 

Dün Halkavun köyündeki 
• 

kursu ziyaret 
köylülerle güzel eden Maarif Vekilimiz 

konuşmalar 

U cu köye dokunan bir mevzua baş

larken, bugünkü bizim köy'ün 

k•saca bir tasvirini yazının en tepesine 
koym;.ık ihtiyacını duyuyorum. Bu, bel- J 
k y:ızr okunurken daha iyi anlatılsın 

yaptı ve memnun ayrıldı 

1 
RESMi TEBLİGLER-ı .. _ ............................... - ... .... 

Almanya'nın bombardımanı 
Londra, 19 a.a. - Hava Nezaretinin 

tebliii: Havanın fenalığı, alçak bulutlar 
ve buz husulünü kolaylaştıran hava şart
ları dün gece bombardıman tayyareleri 
mizin harekitrnı J:orlaştırmıştır. Bunun -
la beraber Kiel ve Hambura: deniz tez -
rılliları bombalanmış ve Luenen alumin
yum fabrikasiyle Dordmound fabrikasın

da ve Duisbur&: nehir limanında yangın -
lar çıkarılmıştır. Schverte, Osnabruck ve 
Dordmound'da marşandiz garına ve de -
miryollarına taarruz edilmiştir. Bu ha -
rekita iştirik eden tayyarelerimizin hep-. 
si salimen dönmüşse de keşif uçuşu yapan 
bir tayyaremiz dönmemiştir. 

İngiltere üzerinde 

16 Eylüldeki 
istila planı 

(...._R_A_D_Y_o__,) 
TÜRKİYE 

(Radyo Difüzyon Postaları) 

TÜRKİYE ANKARA 
Radyosu Radyosu 

1648 m. 
31.7 m. 

- Dalga Uzunluğu -
182 Kes.1120 Kw. 

9465 Kes./ 20 Kw. T. A. P. 
19.47 m. 15195 Kes./ 2U Kw. T. A. Q. 

PAZAR: 20.10.1!)40 

İngilizler tarafından 
nasıl suya düıürüldü ! 

GENEL NUFUS SAYIMI GÜNÜNE 
NevYork, 19 a..a. - İngiliz hava nezareti AİT HUSUSİ PROGRAM. 

istihbarat servisinin dünkü bülteninin al-
mantarın 16 eylüldeki istna. tasavvurları
nın nasıl akim kaldığını göı;ıteren fıkra.en 

bUtUD gazetelerin dikkatini çekmektedir. 

8.00 Program ve memleket saat ayarr. 
8.03 Konuşma (istati5tik umum müdürü B. 
Celil Aybar tarafından sayımın başladığı-
nı bildiren bite.be). Bültende, bir rapora nazaran, 16 eylül-

de birc;:ok alman kıtaatın1n :h-Ianş denizi 8.15 Ajans haberleri. 
limanlarında vapur ve sallara bindirildiği 8.30 Müzi'k: Riya.se1icümhur Bandosu 
ve fakat bir müddet sonra tekrar indirildi- (şef: İhsan Künçer): Marşlar. 
~l bildirilmekte idi. Projenin tatbikinden 9.15 Ev kadını saati .. yemeık listesi. 

Londra, 19 a.a. - Hava ve Emniyet ne- lngillz hava kuvetlerlnln taarruzu üzerine 9.25 Müzik: hafif ve neşeli parçalar (Pi.). 
zaretlerinin tebliği: Bugün İngiltere üze- vazgeçilmiştir. 10.00 Çocuklara karagöz. 
rinde pek az hava faaliyeti kaydedilmiş - Nevyork gazeteleri filhakika senenin bu 10.45 Mü7.lk: Münilr Nurettin konseri. 
tir. Münferid bir kaç düşman tayyaresi Ryında ay ışığının en parlak olması ve 0 11.45 Tomsil: Gülünç kibarlar (Molyer) 
bu sabah Kent üzerine pek az bomba hı· gün denizin istisna! derecede yükselmeel Devlet konservatuvarı tiıyatro mektebi ta· 
rakmışlardır. Bu bombardıman tayyare - gibi ahval ve şartları da göz önUne alarak rafından Rejisör: Kart Ebert. 
lerinden biri düşürülmüştür. alınanların 16 eylUIU İngilterenin tstllı\sı 12.30 Memleket saat ayarı ve ajans haber· 

Öğleden sonra münferit bir düşman tarihi olarak tesblt etn1lş olduklarına mu- leri. t 

tayyaresi orta 1ngiltere'ye bir kaç bomba hakkak nazariyle bakmaktadırlar. 12.45 Müzik: radyo salon orkestrası (viC>o 
atmışsa da hasarat ehemiyetli değildir. Ası:ıociated Press ajansının Fransada lonist Necip Aşkın idaresinde). 1. Jose 
İnsanca dfl azyiat yoktur. dört ay süren bir seyahatten dönmüş olan Franko: Raso Doble. 2. Fritz Reckten· 
Öğleden sonra batı _ cenup bölgesinde bir muhabiri bir makalesinde a~uı:ıtos so- vald: Viyana valsi. 3. Aubert: Geçit mar-

c: ye -, belki de içimde, şehirliyi köy
luyc acı ~ mak gibi, benim de vuzuh
la adını koyamadrğım bir his yalfıyor -
C'ur Fakat bu ikinci sebebi itiraf eder
ken ideli korkuyorum. Çünku bızim 

koylwnliz, kendine acınmasını tiyen 
zelil ruhtu _nsanlardan değil~·r ve acı

yanlar?an nefret eder. Yırtık poturu ı

çinde de vakarlı, delik çarıkla da .. efen
C::. .. adamdır. 

• ikinci bir düşman tayyaresi düsürülmüş - nunda ve eylül bldayPlinde franı:ıız liman-. şı. 4. Ganglberger: Polka. 

Fakat realite bize, hayalden daha 
yakmchr. Köye gelince, o bize realite
den de yakındır, dersem çok görmeyi -
niz. 

Köy işi şümullü ve heybetli olduğu 
için "kalkınma" diye ifade ettiğimiz ha
reketi de, gayet tabii olarak ağır olu-
yor Kırk bin köye bir anda a:!ıırlar at
latamayız. Zaman ölçümüz, ba~kala .. 
rtnkinden pek farklıdır. Çok büyük iş-

leri, dar zamanlarda başarmış milletiz.. 
Falı:at nihayet biz de madde- Aleminin 
ıartlariyle hudutlu ve kayıtlıyız. 

Fakat giln geçmiyor ki köye taalluk 
eden giizel bir haber duyup bildirmlye
lim. Bu küçük haberler1 büyük kalkın
manın yapı tıışlarıdır. İdeal tilrk köyil 
böyle kurulncak, köy, o kadar çok cep. 
h~li ve o nisbette çok ihtiyaçlı bir yer 
ki onu kolay kolay doyurmak mümkün 
olamıyor. 

S on b~ ay içinde bir kaç kere, 

gezici köy demircilik ve maran

gozluk kursundan bahsettiğimizi hatır-

1arsmtz. Yukardaki söı:ler, Ankara ya.. 
k runda bir köyde de açılan bu kursun 
flk mezunları münasebetiyle tekrarlan
dı. 

Diln. Ankara'dan bu kursu görmiye 
gidenlerin içinde biz de vardık. Kura -
hır hakkında ufak tefek maHlmatımız 
vard1: birkaç ay evet, biri Trakya'da, 
~ &:erler: An.tJra ve Konya'da olmak ü
zere M a.ari f V ekileti bu unvanla üç 
kura açmıştı. Sanat mektebi mezunları 
ogretmen sıfatiyle bu kursların başın-

d:l köylere gidiyor, köyün müsait bir 
binaırntfa, gene snnat mekteplerinin 
hazırladrğt iletlerle mütevazı bir atöl
ye vücude getiriyor ve köy çocukları
nı, köy delikanlılarını demirci ve ma -
rani;OZ yetiştirmiye çalışıyorlardı. 

Dün, evelce kulaktan ve kağıttan öğ
rene. Timiz bu kurs çah,malarını biz:>,at 
gornıye cüzeJ bir fırsat bulduk. Maarif 
Vek hmiz B. H:ısan - A1i Yücel de bu 
çah$maları yerinde görmek istemışti. 

Aakara'rt..:ın kırk k~lometre kadar U· 

7.ak1aştık. Kızılcahamam şosesinden bir 
ham yola s:ıpuk ve az sonra otomobil
lerimiz Halkavun köyünün, bir yanı iki 
bir tarafı bir katlı bir kerpiç binası ö
nünde durdu. Köy evinin kapısındaki 

levha "köy demirci ve doğramacı kur-
ıu" nun önünde olduğumuzu haber veri
yordu. Burası, yarısı kapah bir avludur. 
Kenarlarından sazlar sarkan örtmenin 
altı ikiye bölünmüştür, Bir yanda uzun 
teı:g3.h1ar kurulmuş, üstünde 4 köylü 
çocugu tahta rendeliyor, pençere kenar
la tnı birıbırine girdiriyor, boyunduruk 
düzeltiyorlar. Öte yanda bir körük, Sİ· 
yah dem ~teri krzıllaştırmıya çalışıyor. 

Yan ,c'.a bir örs var. İki d.elikanlı, kar
tıhk.ı ve intizamlı tak, tak'larla bir de· 
m parçasına kazma şekli vermekle 
me,guller ... 

V ekil, çalışan 

yor· 

çocuklarla konuşu • 

- Ne yap~caksın bunları ötrenip de? 
Çocuk, sanatın tadını nlmıştır: 

Dükkiin açacağım. diyor, köyü • 
mlin İ$1erini göreceğim. 

Bu sıı aJa etrafrmızı köy ihtiyarları 

aldılar. Vekil onlarla konuş.mıya baş 
ladı: 

- Memnun musunuz, dedi, çocuk 
larınızın ça• şmasından._ 

B T' ihtiyar, galiba muhtar: 
- Memnun olmak da söz mü Vekil 

bey, dedi, ~u çocukLır köyil ihya ede -
cek).er Yakın vaktedek köyUmüzrle bir 
ı a-,acı vardı, zengin olduydu. Galan 
bu ı1ler1 bizim çocuklarımız görecek -
ler 

lht yar, köy kurslarının gayesini gü
zel bir misa le anlatmış oluyordu. Köy, 
n1ar. ;ıgoı:, demırci, nalbnnd a:ibi sanat 
erbabını.lan mahrum kaldıkça, ~ehir es· 
nafına muhtaç oldukça verimi sakattır. 

}>ara ve v'lkit iarafr, büyüktür ve işle

rini ksatır. Kağnıların Kızılcahamam

dan Atık a'ya on kı.isur a:ün<le geldiği 

bır ı !nanda kjy? ınun şehirde balta ai
ı.ı tamir ctt ·me!ıınin, arabasına teker
lek 1wembeı ı vu. durmasın:n m.in .. sını, 
1utfen, ıuz C!.ı~urunc:ı 

Ku star flmdilık ya'nız demircilik 
ve nıa a?l.Krzluk s:ıhasınd'l., bir köylin 
butün 'ht ... rı.ıcır.ı _. ""'"" ... tlJ ve hatti 
en ~•r i ,ek de tatmin edebilecek ıa -
nat\clr yeti1tirıyor. Bizim yapma.le iste
dt:ıcr.iz köyde, her köylü bu basit hü-

.. .., •. 
• . "" 

Yol üstünde arabasının tekerleği kırılan bu köylü, köy sanat 
kurslarının ehemiyetini ne bariz bir şekilde anlatıyor. . . 

r-

Ha/kavun köyünde marangoz kursu talebelerinin yaptıkları 

Köylü çocuklar marangozluğa 
çalışıyorlar 

ner1eri bilecektir. Fakat şimdilik hiç 
olmazsa her köyde bir veya iki demir
ci, bir veya iki marangoz ... Bunlar, hem 
kendi ev i1letmelerinin işlerini görür, 
hem de köylüsünün; ve para da kaza .. 
nır. 

Ş
ehirden henüz dönmüı bir köy

lü, tezgahtaki bir soba borusu

nu Vekile ıösterdi ve dedi ki: 
- Şehirden bu boruyu 120 kuruşa 

zor alabildik. Bizimkiler, 35 - 40 kuru
şa çıkarıyorlar. 

Bir mesele kalıyor: Sanatı öğrenene 
biraz sermaye temini ve bazı kolaylık· 
!ar ... Bu cihet, Vekilin de zihnini işgal 
eden bir mevzudur ve halli mukarrer
dir. 

Her halde köylü, beş kuruşluk iş i
çin şehre gitmemeli, günlerini kaybet • 
meme1i, çok para sarfına mecbur olma
malıdır, 

B. Hasan - Ali Yücel dün, bu kurs
ların gayesini köylülere ne güzel an 
!attı : 

- Diva $11. dedi, köydeki maran 
gozluk ve demircilik ihtiyacını basit 
hudut içinde karşılamak için adam 
yetiştiriyoruz. Çocuklarınız, şu 20 haf
talık kursta bakın ne güzel işler yapı -
yorlar. Şimdi gaye bunları hayatın, köy 
hayatının içine almak, köye maletmek
tir." 

Bu sözleri dinliyen bir başka ihtl .. 
yar, akçıl sakalını sıvazlıyarak: 

- Vatlahi Vekil bey, dedi 1 ben bi
le heve11leniyorum. Ama ... Bizden geçti 
gibi; ıimdilik mahdum bendeniz çalı .. 
şıyor. 

Kurs çocukları bize eserlerini de 
&österdi !er: 

Marana:ozlar, en çok bazlama tah -
tası, çama$ır teknesi ve tokacı, masa, 
sandaJya, araba tekerleği, boyunduruk, 
merdiven, kapr ve pençere üzerinde ça -
hşıyorlar. Demircilere gelince onların 

i1leri daha mütenevvidir: Pulluk uc; de 
mirleri, kazmalar, ıoba, aoba borusu, 
mancal, kapı menteeeleri, silrrüleri, re
ıoler1 demir \ırmıklar.ı kürek, leieıı, hu-

ni, kaşağı, yular zinciri, pençere par 
maklığı ve saire ... 

Dönilşte yolda karşılaştığımız bir 
hi.dise &:ezici marangozlu ve demircilik 
kursu hakkında bize en pratik fikri ver
di: Bir ka&nınık tekeri çıkmtş_tı; ve 
köylüler destere, keser, tamire otur -
mu11ardı. Yolda günlerce, hattl saat -
lerce beklemediler. Çünkü bunlar Hal -
kavunludurla.r ve çocukları kendilerine 
ucuzca birer keser ve destere vermişti. 
Bu iletler yanların.da bulunmasaydı, 

köyden bir kurs talebesi çağırıp ialerini 
derhal gördüreceklerdi. 

Köyün bu tarafı da kalkınıyor: müj
de! 

Kemal Zeki GENCOSMAN 

İSVEÇ 

Hava dafi bataryaları 

Alman tayyarelerine 

Ateş açtı 
Stokholm, 19 a.a. - İsveç hava dafi ba· 

taryaları dün Scania kıyıları yakınında İs
veç toprakları üzerinden uçan üç alman 
bombardıman tayyaresi üzerine ateş aç· 
mışlardır. Bu tayyareler saat 10 da Hel· 
ıingborg üzerinden uçmuşlarsa da batar
yaların ateşi tayyareleri uzaklaşmrya mec· 
bur etmiştir. 

Alman tayyareleri daha sonra Lands· 
krona şehrine ya'klaşmtşlarsa da burada 
da top ateşiyle karşılanmışlardır. 

Üzerine mermi isabet· ettiii zannedilen 
bir bombardıman tayyaresinin Danimar
ka üzerine indiği görülmüştür, Diier iki 
tayyare uzaklaşmıştır. 

Amerikalılar ancak 

İngiliz tebliğine 

inanıyorlar 

Nevyork; 19. a.a. - Londra'daki hu
susi vazifesinden dönen binbaşı Les -
lie Stevens şu beyanatta bulunmuştur: 

0 Almanlar aylarca ve yıllarca bom
bardıman edebilirler, fakat Londra 
daima meskun kalacaktır. Alman tay
yareleri tarafından İngiltere'de ve in
giliz tayyareleri tarafından Almanya· 
da vukua getirilen haearat hakkındaki 
ingil!z raporu doirudu•, ,. 

tür. Bu bölgeye hiç bir bomba düşmemiş- tarı üzerine yıldırım hilcumları hakkında 13.15 Müzik: halk türküleri ve oyun ha.-
tir. Vlchy'ye raporlar geldiğini bildirmektedir. vaları. 

Daha geç, bir düşman avcı filosu Lon- Bu haberlerin mahallinde kontrolü im- 13.30 Müzik: büyük fasıl heyeti. 
dra'ya doğru dahile sokuL."tluşsa da bom kA.nı;ıızdı, zira alman ve fransız makamla- 14.00 Temsil: İzdivaç kulübü. Radyo tem-
ba atıldığına dair hiç bir rapor alınmn • rı bitaraf gazetecilerin bu limanları ziya- ıil heyeti tarafından. 
mıştır. 

İtalyan tebliği 

ret etmelerine müsaade etmemlşlerdlr, 14.45 Müzik: yakın tarihten sesli hatıra. 
Bununla beraber bir fransız doktoru 

muhabirli! işgal altındaki Fransada bulu -
nan hastahanelerde ağır surette yaralan-

lar. Orta oyunu, Düğün ve pehlivan hava
larından örnekler. (Zurnacı Emin ve ar ... 
kadaşlarının iştirakiyle). 

Roma, 19 a.a. - 134 numaralı toblih:": mış blnlerce alman a.ı:ıkeri gördüg:Unü haber 15.05 Müzik: radyo caz orkestrası (İbra· 
Doğu Akdcnız'de tayyarelerimiz bir kafi- vernılştir. Bu fransız doktoruna nR.?.aran him Ö.ıa:ür idaresinde). 
leye refakat ctmckt" ol.an İngiliz harp ge- bu askerler nakliye vapurları ve sallar l- 15.30 Müz.ik: geçit konseri (Bütün okuyq.. 
milerine hücum ederek 10.000 tonluk bir «:inde tstilll emri bekledikleri sırada ingl· cuların iştirikiyle). 
kruvazöre isabet kaydetmişlerdir. !izlerin PPtrollü bombaları patlamıştır. Bu 16.15 Müzik: düğün türküleri. Radyo ka. 

Düşman tayyareleri Rados hava mey- bombalar vapur ve sallarda yangınlar çı - dın okuyucuları heyeti tarafından. 
danlarına bir kaç defa taarruz ederek bir karmış, bunun üzerine askerler denize a- 16.30 Elde edilen sayım neticelerinin ili· 
kişinin ölmesine, iki kişinin yaralanması· tılrnışlarsa da denizde bon1baların tesiriyle nı. 

na ve binalarda hafif hasarlar vukuuna se- alevler içinde kalmışlardır. 
bep olmuşlardır. Tayyarelerde hiç bir 
hasar vukua gelmemiştir. 

Şimal Afrikasında seri kollarla istik .. 
$af kollarının mut.ad faaliyetleri kayde -
dilmiştir. Sidi - Barrani'nin cenubunda 
Clvarabya'daki ileri mevzilerimize yak • 
laşan bir düşman devriyesi ateşimiz kar -
şısında kaçmıştır. 

Hava teşekküllerimiz Marsa .. Matruh, 
El • Daha, Maten Baguş, Fuka ve Bira • 
busmeit'de düşman hava meydanlarını 

bombardıman ederek gözle görülür hasar
lar vukua getirmişlerdir. 

Diğer hava teşekkülleri Siva'da hava 
meydanlarına, düşman baraka ve tecem -
mularına ağır bomba ve zayıf mitralyöz 
ateşleriyle taarruz ederek hedeflerine tam 

.1 et er Jray eylemişlerdir. 

Düşman tayyareleri Bingazi limanını 

bombardıman etmişlerse de hasar ve in • 
sanca zayiat yoktur. 

Halfaya bölgesine yaprlan bir düşman 
akını nttic esinde dört ki!Si yaralanmıştır. 

Doğu Afrikasında iki teşrlnievelde 

Afmaduyu bombardıman etmiş olan ingi
liz tayyaresi hemen hemen tamamen tah • 
rip edilmilJ bir halde bulunmuştur. 

16 te1rinieveLde gündü.z düşman tay -
yarelerin himayesinde iki zırhlı kolla 
Kenya hududundaki Boboi karakolumuza 
hücum etmişse de bir kaç ölii verdirilerek 
tardedilmiıtir. Bu ölüler arasında kollar
dan birinin kumandanı da bulunmaktadır. 
Bizden Uç yaralı vardır. 

Dilşman tayyareleri Gondar'ı bombar
dıman ederek yerliler arasında bir kişinin 
ölmesine ve birkaç kişinin yaralanması· 
na, Diredauyu bombardıman ederek iki 
kişinin yaralanmasına sebep olmuılardtr. 

Dü$man tayyareleri keı:a Erer civarın· 
da Cibuti hattını, Gura, Teselli, De Ca,.. 
mero, Kassala, Gerille ve Negelli'yi de 
bombardıman etmişlerse de insanca zayi
at yoktur ve maddi hasar da azdır. 

Alman tebliği 
Bertin, 19 a.a. - Resmi tebliğ: alman 

denizaltıları son l"llnler zarfında yekfinu 
173.650 tona baliıi olan 31 düşman ticaret 
vapuru batırmışlardır. Bunlardan 26 ta -
nesi kuvet1e müdafaa edilen kafileler da
hilinde batmıştır. 

Tayyareler havanın müsait olmaması
na rağmen Londra üzerine misilleme ta 
arruzlarına devam etmiş ve bir su teai -
satını tahribe muvaffak olmuşlardır. 

Cenup İngilteresi ile orta İngilterede 
diğer şehirlere yapılan taarruzlar esna • 
sında bir silah fabrikasına büyük çapta 
bombalar isabet etmiştir. Bir asker kam
pında baraka ve çadırlar tahrip edilmiş • 
tir. Bir kampta mevzilerde bulunan asker
lerin üzerine bombalar düşmüştür. 

Gene gece, ağır ll!uharebe tayyareleri 
büyük çapta bombe.larla Londrayı bom • 
bardımat\ ederek sınai tesisatı Taymis 
nehrinin ıimal ve cenubunda bazı dokları 
tahrip etmişlerdir. 

Liverpool limanındaki tesisatla Bir -
mingham'da silah fabrikalarına da hücum
lar yapılmıı ve yB.n&'ınlar çıkarılmıştır. 

Alman deniz kuvetleri inıiliz kara su
larına mayn dökmiye devam etmişlerdir. 

Düım.anın alman la1e vapurlarını yaka • 
lamak lstiyen seri motorbotları tardedil • 
miı ve duman perdesine ıığınarak kaç 
mışlardır. 

Alman bahriye topçusu ve ordunun u 
zun menzilli topları duşman s.ahil batar
yalarına ateş açmış ve Douvres liman tc-
sisatını bombardıman etmişlerdir. 

Bir kaç inrıiliz tayyaresi Almanya'nın 
1imal ve batısına yaptıkları gece akınları 
emasında muhtelif yerlere bombalar at -
mışlarsa da askeri hasarlar vukua ıetir

memiılerdir. Buna mukabil bu kere de 
muhtelif mcslt~lere isabetler vaki olmut
tv. İki ılınan tıyyareai Üll•rln• dönme • 
..ı.tı .. 

Birmanya yolu 

Çin'e açılınca 

Japonlar bu yolu 
bombardıman 

etmeğe baıladı 
Lasino; 19. a.a. - Birmanya yoliyle Ci-

ne gitmekte olan kamyonların büyük bir 
kısmı benzin nakletmektedir. Blr kısmın-
Ja. .. ı.t Ut)')Parc motörleıriylc makina aksa

mı mevcuttur. z:annoluncluguna gore Las-
hio'da bulunan nakliyat memurları hangi 
harp nla!zromesine daha büyük süratle ih· 
tiyaç o1duğuna dair talimat almışlardır. 

Yol bombardtman edildi 
Tokyo, 19 a.a. - D.N.B. neşredilen bir 

tebliğde deniliyor ki: İngilizlerin tekrar 
açmış oldukları Birmanya yolu japon tay
yareleri tarafından bombardıman edilmiş-
tir. Düşman hiç bir noktada mukavemet 
göstermemiş ve pek az nakliye kolları mü
şahede edilmiştir. 

Yunnan şehri üzerine yapılan yeni bir 
hücum esnasında bir mühimmat fabrika -
siyle sair mühim askeri hedefler tahrip 
edilmiştir. 

Tokyo, 19 a.a. - D.N.B. Kokumin 
Şimbun gazetesi diyor ki: Birmanya yo
lunun japonlar tarafından bombardımanı 

isbat eder ki Japonya ingiliz hattı hare -
ketine mümasil bir hareketle mukabele 
etmiye katiyen karar vermiştir. Çinlilere 
harp malzemesi göndermek için İngilizle
rin açılacağını bildirdikleri Hongkong yo
lunun açılışı, japon - çin harbine bir mü
dahale ve Japonya'ya karşı da açıkça mey
dan okumaktır. Buna da tek bir cevap 
vardır. 

Miyako İşim bun ıa.zetcsi de diyor ki: 
Hong'kong yolunun açılması tasavvuru 

artık cayri nazikine bir hareket değil 

düşmanca bir hareket olarak telikki edil
melidir. İngiltere anlamalıdır ki, Japonya 
kendini müdafaa ve düşmanın iaşe yolla· 
rını kapamak için silaha müracaata karar 
vermiştir. 

19-•S ON GÜN---. 

ULUS Sinemasında 

HABİL 
KABİL 

Bu filmde dünya §ampiyonları 
kadar kuvetli yumruk atan 

CLARK GABLE 
en yüksek dan&Özleri geride 

bırakan 

MARİON DAVİS 
Üç gündenberi sinema solonun
nu dolduran seyirciler tarafından 

alkışllınmaktadır. 

Ayrıca : Tehlikeli sporlar 
Sabah seansları: Sayım biter bit
mez başlıyacaktır. 

Diğer seanslar: 14,30-16,30-18,30 
ve 21 de 

Ti 1 6294 _, 

16.45 Müzik (marşlar). (Pi.). 
17.00 Saat 20.00 de tekrar neşriyata bat
Jamak üzere kapanı!ji. 

20.00 Program ve memleket saat ayarı ve 
ajans haberleri. 
20.15 Müzik: büyük fasıl heyeti. 
21.00 Elde edilen sayım neticelerinin ilt .. 
nı. 

21.10 Milzik: türk müzik birliği korosu 
(Ahmet Adnan idaresinde). 1. Arkade: ku
ğu. 2. O. Lassus: kocam sokaktan gelince. 
3. Necil Kizım Akses: Dağlar. 4. Mesut 
Cemil: evlerimin önü. 5. Hasan Ferit Al
nar: İstanbul'un her tarafı. 6. Ulvi Cemal 
Erkin: Ağlama y!r. 7. Ulvi Cemal Erkin: 
Giderim bende bende. 8. Cemal Reşit: 
Çayır ince biçemedim. 9. Ahmet Ad.nanı 
Sille türküsü. 10. Ahmet Adnan: Akkoyun 
11. Ahmet Adnan : Kara Deniz. 
21.40 Temsil: Madame Butterfly. Devlet 
konservatuvarı opera şubesi tarafından. 
Rejisör: Kari Eber~ 0t""kewtra: Rt•-·•' 
cumhur nıarmonik orkestrası Şef: Dr. E. 
Praetorius. 
22.30 Memleket saat ayarı ve ajans haber• 
!eri. 
22.50 Yarınki program ve kapanıı. 

Romanya' da 

Petrol istihsali 
Günde 200 

vagona düştü 
Bükreş, 19 a.a. - Almanlar ilk iş ola .. 

rak a:ayretlerini pek ziyade ihtiyaçları O• 

lan petrol ve yağ istihsalini temin için Ro
manya'nın işletme ve istismarına teksif 
etmektedirler. Seferberliğin ve sonra da 
terhisin ve toprak değişikliklerinin sebep 
olduğu nakliyat zorluğu sebebiyle, Roman
ya'nın petrol iıtihsali günde 200 vagona 
düşmüştür. Depolar ağzına kadar dolu ve 
nakil hatları da tamamen yüklü ofdutu i ... 
çin istihsalin tahdidine karar verilmesi, 
yıllık istihsali 6 milyondan dört milyona 
dü~ürmüştür. Tuna bu sene de geçen se
neki gibi tamamen donduğu takdirde is
tihsal daha da az olacaktır. Yeni petrol 
nazırı Dimitrinein petrol ve nakliyat me
selesini ciddi bir surette tetkik için bu. 
hn.[ta Berlin'e hareket etmesi kararı mi-
nilı görünmektedir. 

iyi romenler lngiltere'nin 
zaferini temenni ediyor 

Bükre!f, 19 a.a. - Bükreş tıp ve kimya 
liboratuvarının divarına aşağıdaki ibare· 
leri ihtiva eden kiğıtlar yapıştırılmıştır: 
11Kahro1sun Hitler, yaaşsın İngiltere. BÜ· 
tün iyi romenler İngiltere'nin zaferini te
menni etmektedi•rler." 

Polis tahkikattan sonra bu kağıtların 

13..boratuvarın akıl muvazenesi eksik olan 
bazı kadın müstahdemleri tarafından ya• 
pı1tırıldıgını bildirmiştir. 

Tas ajansının bir tekzibi 

Moskova, 19 a.a. - Tas ajansı bildiri· 
yor: Nevs • Chronicle, Daily Ht:rald, 
Daily Mail ve Daily Express ingıliz ga
zeteleri, Sovyet kttaatının Romanya'ya 
girdiğine ve Karadeniz'de gene bir sovyet 
torpidosunun bir romen vapurunu batır

mı1 olduğuna dair, Reuter ajansının bir 
haberini neşrediyorlar. 

İstanbul gazeteleri de 16 tarihh nilsh&· 
larında, Ga1aç'da alman ve sovyet krta
Jarı arasında bir müsademe olduğunu, 

Londra haberlerine atfen yazmaktadır. 
Tas ajansı yukarıda yazılmış olan bil

tün bu haberlerin katiyen asılsız oldu(unu 
beyana mezundur. 
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BiR ALMAN GAZETESiNE 
GôRE 

İngiltere - Sovyetler 

münasebeti 

VİLAYETLER 

Hükümet konağı inşaatı 
Çoruh Viliycti Hopa Kazası Mal Mü -

dürlllğundcn : 
1 - 114433 lira 26 kuru$ bedeli keşifli 

Hopa kazası hukümet konağı bakiyei inşa
atı 10.10.l 940 tarihinden ıtibaren 2ı gün 
müddetle maliye komısyonunca kapalı zarf' 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. ne halde im is! 2 - Eksiltme 1.11.940 ve cuma günü sıı-

~ nt on beşte Hopa mal müdürlüfü dairesin-

B D N B · de yapılacaktır. erljn; 19. a.a. - . • . a1ansı f · . ç h 
b 3 - İstekliler evrakı cnnıyeyı oru 
İldiriyor : 

nafıa miıdürltiı;ünde ve Hopa mal müdür-
lngilteı e'nin şimdiki harici siyase - lüğündc okuyabilirler. 

tini mevzuu bahseden Börsen Zeitung 4 _ İsteklilerin en az ve bir defada on 
Un diplomatik muharriri Megreb di - bin liralık yapı işi muvaffakiyctle başar
Yor kj : dığını gösterir vesikayı bağlıyarak 13.akal 

" İngiltere. Moskova ile temasları sekiz gün evci bir ıstida ile vılayete mü- ı 
tekrar tesis etmeğe ve kaybeylediği racaatla ehliyet vesikası almaları mukta

zemini üçlü paktı imza eden devletle- zidır. 
rin zararına olarak elde etmeğe çalış- S - istekliler 1083 liralık muv'lkkat te-

minat makbuzu veya banka mektubu, tica
rnaktadır. Hatta bazı cüretkar ingiliz-

ret odası makbuzu ve cnliyct vesıkasiylc 
ler Amerika - Rusya ve İngiltere ara- teklif mektuplarını ihale güniı olan ı.ı 1,940 1 
sında bir anlaşma akdini bile düşün - cuma glinü san 1 on dorttc eksiltme kom is· 
tnektedir. Bunu tahakkuk ettirmf'k yonu riynsctine teslim edeceklerdir. 
için de iki usul kullanılıyor : iktisadi Postada olan gccikmeleı kabul edilmez 1 
istifadeler göstermek ve harici siya~ct (9SS.6ı6784) 16821 

entrikaları yapmak. Hangar inşaatı 
İktisadi bakımdan Rusya için mü - Afyon Vllfıyetlndrn: 

him olan endüstri ve iptidai maddeleri Ziraat Vektlrtı kombınalıırı için Af-
Vcrileceği ve eşya mübadelesinin pek yonda inşa edilecek hangar ınşııatı kıl.palı 

ziyade artırılacağı yolunda vaidler ya- znrf usullyle eksiltmeye konulmuştur 
pılmaktadır. Keşif bedeli (119G4 ı lira (23> kuruştur 

İhale 5. 11. 940 tarihine mtis:ıdlf salı 
Harici sayiset bakımından da, Mos- ı;ınu saat 15 te Afyond ı zıraıı.t mUdUrlil -

kova kuvetli Almanya ile korkutulu - ~inde mUlc§ekkll komisyonda yapılncıık. 
Yor ve bütün dünya için ehemiyeti da- tır. 
ha geçenlerde küçük gösterilen üçlü 1 Muvakkat teminat akçesi 1897 ı lira 
Pakttan endişe etmesi lazım gcld;ği 1132) kunıştur. 
Moskova'ya telkin olunuyor. Suvyet Keıılfname, ıı:ırtnnme. ve pHln Afyon zi-
devlet adamlariyle olan veya olmıyan raat mUdürlil~lnde görl:lebillr . 
ınüia.katlardan memnuniyet gösterili -1 Taliplerin lhııle günündrn en az ıı glın 
Y k ıd K l·n·e gidiler~k 1 evci ıılmc\lye kadar buna m\imasil işleri or ve şap a e e rem ı <= • • 

t 
. .. b ti · yaptıklarına dair ellenndekt vcsaıltl bağ-

cvelce ngilız - Sovyet munase. ~ erı- lıvıı.rıık istida ile vllflycte mUnıcnatın nla-
nc karşı yapılan günah affettırılmek c~kları eksiltmeye lştlrAk vesikası ve te
isteniyor. ,, mlnatlyle birlikte teklif mektuplarını 

B. Megreb, 19 ağustosta B. Moltof 5. ıı. !!40 salı gUnU saatl4 e kadar ko 
tarafından yapılan beyan.atı zikredi - misyon relsll~lne göndermeleri ll~n olu 
yor ve diyor ki : nur. (9980/G 84 l 16893 

" Bu beyanatta Sovyet başvekili İn
giltere tarafından Sovyet menfaatle -
rine karşı yapılan düşmanca hareket -
lerden sonra karşılıklı münasebetlerin 
müsbet bir tarzda inkişafının bekleni
lemiyeceğini söylemiş ve İngilte~e'nin 
dünya üzerindeki hegemonyasını ida
me için harbe devam etmek istediğini 
ilave eylemişti. O zamandanberi va7.i
Yette öyle hissedilir bir tebeddül ol -
mamıştır. Toprak değişikliklerini ta -
nımamak İngiltere ve Amerika'nın si
Yasi umdelerindcn biridir. Bu prensip, 
son zamanlarda Sovyetler Birliği'nin 
ele geçirdiği araziyi tehdit eder. Bu 
tnUHı.hazalar bertaraf edilmediği müd
detçe eski itimatsızlık da ortadan kal
kamaz. BiHikis, Sovyet sularındaki ye
lli Anglo - Sakson balık avı bu itimat
sızlı2;ı beslemektedir. Çünkü bunun da 
heCfefl 1939 yazında Hallfax ve Çem-
berlayn'nın gözetmiş oldukları aynı 

kazan hedefidir. Anglo - Saksonlar i
çin Sovyetler Birliği elini ateşe so~a
cak, Polonya ve Fransa gibi kılınç va
zifesi görecek ve Avrupa kıtasında 
harp sahnesi olacaktır. 

Bu tertipte Sovyetler Birliği'nin ar
kadaşı ise binlerce kilometre uzakta, 
Avrupa kıtasından çıkarılmış keneli 
varlığı için mücadele eden ve binaen
aleyh bütün yükü Sovyetler Birliği"ne 
yükletecek bir devlettir. Bu, bir ha -
rict siyaset değil bir safdilliktir. ,, 

Tass 

bir 

ajansının 

tekzibi 

Şosa inşaatı 
Samsun Valiliğındcn : 
ı - Samsun - Kavak yolunun Samsun

dan itibaren ilk 2,5 kilometrelik kısmı -
nın Sandvich sisteminde çimento harçla 
esaslı tamiratı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 7/ikinciteşrinı940 tarihi -
ne rastlıyan perşembe günü saat 16 da 
Samsun vilayeti daimi enctimeninde yapı
lacaktır. 

3 - İnşaatın keşif bedeli (18.668) lira 
(2S) kuru5 ve muvakka,,t teminatı (1.4-00) 
lira (12) kuruştur. 

4 - Bu işe ait evrak şunlardır: keşif 
silsilei fiat cetveli, fenni, hususi şartname 
şose ve koprülcr fenni şartnamesi. bayın
dırlık işleri genci şartnamesi, eksiltme 
prtnam i ve mu a\.·e e proje inden iba
ret olup Samsun. Ankara ve latanbuı na
fıa müdürlüklerinde ve Sa.msun daimi en
cümen kaleminde bedelsiz olarak görüle -

. . 

bilir. 
5 - İsteklilerin bir mukavele ile en az 

(10.000) liralık şose işini teahhüt ve ba -
şardığına dair bu işi yaptırnn müessese -
den alacağı vesika ile ihale gününden en 
geç beş gün evet Samsun valiliğine istida 
ile müracaat ederek alsca.ğı ehliyet vesi
kasını ve cari seneye ait ticaret odası ve
sikasını teklif mektuplarına eklemeleri la -
zımdır. 

-6 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin yal 
ruz teklif mektuplarını havi ve kapalı bi 
zarfı ve üçüncü maddede yazılı muvak 
kat teminat makbuzunu ve beşinci mad 
dede yazılı vesikaları bir dış zarf için 
koyup ve mlihür mumu ile kapayarak iha 
le günli saat 15 e kadar makbuz mukabi 
!inde daimi encümen reisliğine vermeler 
veya iadeli tcahhütlü olarak posta il 
göndermis olmaları lazımdır. Postada o 
lacak geci'kmeler kabul olunmaz. (10038 
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Mos'kova, 19 a.a. - Tas ajansı tebliğ . 7018) 16967 
ediyor: Japonya'da çrkan Hoşi gazetesi 
115 birincitc5rin nlishasında sovyet hükü
rnetinln Moskova'dıı. dört büyiık devlet, 
yani Sovyet Rusya. Japonya, Almanya ve 
1 ta.lya mümessillerinin lştirikiylc bir kon
feransı toplamağa karıı.r verdiğini nesret
rniştir. 

Tas ajansı, bu haberin baki'kate uygun 
olmadığını beyana mezundur. 

Norve~'le 

karıı 

. .. 
yenı reııme 

·muhalefet 
Bale, 19 a.a. - Basler National Ze

ltung gazetesi Stokholmden aldığı şu 
telgrafı neşretmektedir: 

DAHİLİYE VEKALETİ 

Memur alrnacak 

Da.hlllye Vcktıletlnden: 
Hususi idareler tekaUt sandığında mUn 

hal iki lira yevmiyeli vazifeye mUsabak 
ile iki memur alınneaktır. Hesnp lıılerlnden 
anlıynnlar ve iyi daktilo bilenler tercih o 

-
a 

-
lunur. 

1 
e 

Taliplerin memurin kıı.nununun 5. ine 
maddesinde ya.zıh veslkalarlyle blrlikt 
5. ıı. !!40 akşamına kndar sandık idare he 
yeti reisliğine mllrncnntları. (7006) 1697 

-
1 

MAHKEMELER 
Norveç'te yeni rejimin. kararna~e -

!erine karşı muhalefet şıddetlenmıJ- Ankara Birinci Sulh Hukuk Hakimli 
tir. Şiddetli tedbirlere rağmen Q.uıs- -

h 1 cinden : 
ling aleyhinde birçok vilayet şe ır .e-
rinde tezahürat vuku bulmuş ve mıl- Ankara Yenişehir Kizım Özalp cadde 

f l . sinde Kazım Özalp apartımanının birine 
-
i 

li meclisteki Quisling tara tar arının 
evleri hasara uğratılmıştır. 

ASKERLiK iŞLERi 

Şubeye davet 
Ankara As. Ş. Rs. den: 

ı - Yedeksubay olmak hakkını ha.iz ve 
Yllksck askeri ehliyetnamesi olup nskerll
kinrkarnr verilmiş olanlar 1 teşrinisani 
9tO ta yedek subay okulumln. bulunmak U
zere evkcdlleceklerdlr. 25 teşrlnlcvel 9JO 
tan ltlb:ıren sevk evrakını alrn:ık Uzere 
§ubeye müracaatları. 

2 - 311 den 331 dahli doğumuna kadar 
olan ihtiyat eratın senelik yoklama mUd · 
detı 31 teşrlnlevel 940 ta hitam bulacak -

kat 4 numaralı dairesinde Nadir Kadıoğ -
luna : 

Askeri Fabrikalar vekili avukat Güzid 
Alpar tan•fından aleyhinize açılan 4ı lir 
9 kuruş alacak davasının yapılmakta ola 
duruşmasında adresinizin meçhuliyetin 
binaen tcbliğat yapılamadığı görülmüş o 
makla usulün 141 inci maddesi mucibine 
ilanen ve 20 gün müddetle tebliğat icra 
sına karar verilmiş ve duruşmada 26/11/49 
sah günü saat 9,S a bırakılmış olduğun 
dan yevmi mezki'ırcla mahkemede bizza 
hazır bulunmadığınız veya bir vekil d 
göndermediğiniz takdirde mahkemeniz 
gıyaben bakılacağı tebliğ makamına kaim 
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olmak üzere ilan olunur. 423& 

..11ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. --
ESKİNAZİ'de ------: Kışlık ıapkaların en son modelleri. 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

tır. Bu doğumlulardan 940 senesi yokla· 
rnasını yaptırmıyanlnnn §Ubeye mUraca -
atla yoklamalarını yaptırmnları aksi tak· : 
dlrde flkerllk kanununun 94. maddeıılne gö -re C•J.ya tabi tutulacakları. (6192) 

16790 
-

u ~ u s 

Muhtelif yiyecek ah nacak 
BUyükderc Askerl Satın Alma Komisyonu Reisliğinden: 
Aoağıda cins, mlkdar ve tahmin edilen bedelleri yazılı muhtelif yiyecek, yaka

cak maddeleri 2490 numaralı kanunun 9 maddesi dcllUetlyle 46 maddesinin M fık
rasına uyularak açık ekslltmeye konulmuştur. Eksiltme tarih gUn ve saatleri hizala
rında yazılıdır. Eksiltmeye konulan maddelerin bir kısmı on beş glln ve diğer bir 
kısmı bir ay zarfında teslim edilecektir. isteklilerin aşağıda yıı.zılı gtln ve saatler
de BUyUkdere iskelesi civarında Halk Partisi blnaııının altındııkl salonda hazır bu
lunacak olan satın alma komisyonuna teminat ı;ıaralarıyle birlikte mllrn<"nat eyle
meleri ve alınacak maddelerin evsaf ve ıışeraitl öğrenmek için dcher gUn komisyo
na mfıra.cantları lüzumu 111\n olunur. (7016 (10013) 16963 

Cinsi Mlkdarı Tııhmln 

kilo edilen) 

Pirinç 
Pirinç 
Nohut 
Nohut 
Kuru fasulye 
Kuru fasulye 
Kesme maknı na 
Kesme rnakaı na 
Arpa şehriye 
Kırmızı rnercıınek 

ı:;adeyağ 

Zeytlnyn$tı 

Zeylinyıığı 

Kuru ilzliın 
Çay 
Snbıın 

ı:;nbun 

Gazyag-ı 

Ekm kl•k ıın 

Ekmrkllk un 
Ekm klik ıın 

F:km• klik un 
Kuru ot 
Kuru ot 
Kuru ot 
Kunı ot 
Saman 
!':aman 
Saman 
Sııdeyağ 

]8000 
JGOOO 
22000 
20000 
43000 
41000 
13000 
11000 
14000 
14000 
14000 

7:"()0 
$500 

20"l00 
300 

17000 
1qooo 
2;000 

221000 
2ıı;ooo 

211000 
20i000 
:;·o:ıoo 

~o ono 
5?00!!') 
ıno;oo:ı 

4 "'lO"ı 

4Moorı 

5"100:l0 
1"000 

bedeli 
lira 
6840 
6080 
3080 
2800 

1 0~50 

~840 

3380 
28GO 
3040 
2800 

22400 
4650 
52i0 
fiOOO 

1"00 
7310 
6S"O 
6480 

30:140 
20 40 
2:1540 
2R..40 
331"0 
32 25 
3~000 

33475 
24250 
247EO 
25000 
20100 

I<:kıılltme gUn ve saati 

24 lO !!40 perşembe 14 
24 10. 940 perşembe 14 
24. 10 910 perş!'mbc 14,30 
21. 10 940 pt>rşembe 14.30 
24. 10 940 perşembe 15 
24. 10.940 perşenıbc 15 
24. 10 94<ı p rşembe 15,30 
;?4. 10 940 perşembe 1530 
24 10. 940 p rş nıbe 1G 
24. 10 !140 perşembe 16 
24. 10. 9 IO pcrşcm be ır. 30 
24. ıo 910 perşembe 17 
24 10 !140 perş,.mbc 17 
25. 10 940 cuma 14 
25. 10 940 ı•uma 14 
25. ı O tl40 cuma 14.30 
25. 10 940 cuma 14,30 
25 10 !140 cuma ırı 

25 10 040 cuma 15 
25. 10 910 cuma rn no 
25 10 940 nımıı l"''l 

25 ı O !l40 cuma lv 
2"i 10 940 l\IMa 'r. 
2"i. 10 910 cumıı l r. .. 1) 

25. 10 9·10 cuma ıı •. ::ıo 
2"i. 10 °·~0 e•ıma Jr. n') 

25 10 °40 c •m'\ 17 
25 ı o !J40 c•ıma 17 
25 10 lJıo c•ıma 17 
24 10 !J40 p rş mb 16,30 

iCRA VE lFLAS 
1 jdcme:nış olmanızdan naşı. alacaklı mü -
1 racaatla reh,nin p.ıraya çev•ilmcsi yoluy

-----------~---- 1 
la ic•ai ta'dbaaa bulurımuş olmasına bina

İcra Dairesi Gayri Menkul Satış Mc - en da:remizin 9t0 1310 sayısına kaydedi-
murluı;undan : 1 lerek namınıza çıkarılan o leme emrınin 

k 
İzaleı şuyudan dolayı sulh huk_uk mah · :kamctgah.'nı.zın meçhul bul~nm:ısı hase -

emesince satılmasına karar verılcn An - biyl~ teb ı s•z gerı gelmış o.mssından İc
ara'nın Yenişehır Karanfil sokagında ra ve İflas kanununun S7 ınci maddesi de-
066 ada 10 parsel numaralı ev aşağıda ya- !aletiyle hukuk usulu muhakemeleri ka -
ılı şartlar dairesinde açık arttırma ile nununun 141 ve muteakip maddelerine 

k 
1 
z 
s atışa çıkarılmıştır. tevfikan bu baı>takı tcb!:gatın ilanen ya -

EVSAF VE MÜŞTEMİLATI pılmasına karar verılmiştir. 
tıan tarıhin len itibaren ikı ay müddet

le hakkı itirazınız baki kalmak şartiyle 

bu muddet ıç:n :le dairemize muracaatla 
yazı ile ve şiF •'ıi olar,k it"raz etmediği
niz takdirde cebri icraya tlcvamla re.'ı[n~n 
paraya çevrilerek borcun kapatılacağı teb
liğ makamına kaim olmak üzere ilan olu-

Bina bodrum ve orta ve üst kattan iba -
r 

: 
s 
ç 
d 
h 
v 

ettir. Bodrum katta bir hol iki oda bir 
mutbah ve pençeresiz bir aralıkla bir he
a vardır. Orın katta küçük bir antreden 
onra bir salon bir hol bir buyük bir kü
ük oda ve kurnalı ve maa takım banyo 
airesi vardır. Üst katta: bır salon bir 
ol bir büyük bil küçuk oda bir mutbah 
e ofisi ve maa takım ve ayrıca kurnayı 

b 
b 

muhtevi banyo dairesi ve hole açılmış bir 
alkon ve ıı,laturka bir, helası ve holden 
ahçeyc büyük bir balkonu vardır. 
~inanın dört taarfı lk olup ıit.l~ 

Ankara taıı aıva, diııer kısmı Edeposu 111-

v 
d 

. 

adır. Pençercler etrafı Ankara taşı !iıva
ır. Bodrum ve pençereleri demir par -

maklıdır. Harici ve balkon kapıları cilalı 

muşamba. ve diğer doğrama aksamı çam 
ve boyalıdır. Orta kat misafir odası ta -
mamen ve hol nim yağlı boyadır. Bina -
nın arka kısmındaki bahçede muhtelif a.
gaçlnr vardır. Ön bahçe dıvarı demir par
maklıkla. çevrilen 638 metre murabbıdır. 
Binaya on iki bin bahçedeki ağaç ve si -
çeklere ı500 ve arsasına 7496 lira 50 ku -
r uş ki heyeti umumiyesine yirmi bin dokuz 
yüz doksan lıltı lira elli kuruş kıymet tak
dir edilmi5tir. 

SATIŞ ŞARTLARI 

ı - Satış peşin para ile 11/11/940 pa
zartesi gunü saat 10 dan 12 ye kadar da
i 

1 

remizde yapılacaktır. Talipler muham -
men kıymetin yiızde yedi buçuğu nisbe -
tinde pey akçesi veya banka mektubu ve 
tahvilat vereceklerdir. Dellaliye ve vergi
er satış bedelinden ödenecek ve tapu 
harcı ve tahliye masrafı mü~teriye ait ola· 
caktır. 

2 - Satış günü arttırma bedeli muham
men kıymetin yüzde yetmiş beşini buldu
ğu takdirde tam saat on ikide üç defa ba
ğırttırıldıktan sonra en çok arttırana iha
le olunacak ve yüzde yetmiş beşini bul -
madığı takdirde en çok arttıranın teahhü
dü baki kalmak üzere 21111/940 perşembe 
günü saat 10 dan 12 ye kadar yapılacak 
ikinci arttırmada en s;ok arttırana ihale 
edilecektir. 

3 - İhale bedeli hemen verilmediği tak
dirde müşteriye yirmi günü geçmemek ü
zere bir mehil verilebilecektir. Bu mehil 
içinde de para ödenmezse ihale bozulacak 
ve kendisinden eve! en yüksek teklifte bu
lunan kimse arzetmi& olduğu bedelle al -
mıya razı olursa ona ihale edilecektir. O 
da razı olmaz veya bulunamazsa yedi 
gün müddetle çıkarılacak bir arttırmada 
en çok arttırana ihale olunacak ve evelki 
ihale ile bu ihale arasındaki fiat farkın -
dan, evelki müşteri mesul bulunacaktır. 

4 - Alakadarların bu gayri menkul ü • 
zerindeki hak ve iddialarını evrakı müsbi
teleriyle birlikte on beş giin içinde daire
ye bildirmeleri ve aksi halde haklnrı tapu 
sicitli ile sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaştırılmasından hariç kalacaklardır. 

S - Arttırma şartnamesi bugünden iti
baren dairemizin 75/940 numaralı dosya
sında herkese açık bulundurulacaktır. T~ 
!ipler daha eve! gayri menkulün imar 
vaziyetini ve satış şartlarını görmüş ve 
kabul etmiş addolunacağı ilan olunur. 

Antakya İcra Memurluğundan : 

Muhatap : Antakya'nın Süvcydiye na -
biyesi Vakıf köyünden Simon Şcmmasyan 
oğlu Dikran: 

Süveydiyenin Vakıf köyünden Simon 
oğlu Manoel Aydın'dan istikraz etmiş ol
duğunuz (50) adet madeni osma.nh altın 
lirası mukabilinde Vakıf köyünde idin 37ı 
sayılı gayri menkulünüzü vefaen beyi su
retiyle iki sene mliddetle terhin eylemiş 
ve vadenin bululline raimtıı borcunuzu 

nur. 4244 

Ankara İcra Gayrimenkul Satıs Memur
luğundan : 

Mahcuz olup satılmasına karar verilen 
Ankara'nın aşağı Ayrancıda yukarı Ayran
cr ....... 1r-rr-nd• ıllii!O aaa 7ff para~T numaralı 
4740 metre murabbaı tarlanın altmış his
sede beş hissesı ve gene aynı mevkide 1260 
ada ıo7 parsel numaralı S493 metre mu -
rabbaı tarlanın altmış hissede beş hisse -
si aşağıda yazılı şartlar dahilinde açık art
tırma ile ve ayrı ayrı satışa çıkarılmıştr. 

EVSAFI 

76 numaralı parsel içinde yedi adet ba
kımsız badem ağacı vardır. Behetr metre 
murabbaına üç liradnn heyeti umumiyesi
ne 14220 lira takdir edildiğine nazaran 
satılacak hissenin muhammen kıymeti 118S 
liradır. 107 numaralı parsel: beher metre 
mura.bbamıı iki yüz ellişer kuruştan heye
ti mecmuasına 13732 lira SO kuruş takdir 
edildiğine göre satılacak hissenin muham
men kıymeti 1144 lira 37 kuruştur. 

SATIŞ ŞARTLARI 

1 - Satış peşin paar ile 11/11/940 pa
zartesi giinü saat 10 dan ı2 ye kadar da
iremizde yapılacaktır. Talipler muham -
men kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbe -
tinde pey akçesi veya banka mektubu ve 
tahvilat vereceklerdir. Dcllaliye ve vergi
ler satış bedelinden ödenecek ve tapu 
harcı ve tahliye masrafı müşteriye ait ola
caktır. 

2 - Satış günü arttırma bedeli muham
men kıymetin yüzde yetmiş beşini buldu
ğu takdirde tam ı;n.a.t on ikide üç defa ba
ğırttırıldıktan sonra en s;ok arttırana iha
le olunacak ve yüzde yetmiş beşini bul -
madığı takdirde en çok arttıranın tcahhü
dü baki ka.lmak üzere 2ı/ll/940 perşembe 
günü saat ıo dan 12 ye kadar yapılacak 
ikinci arttırmada en çok arttırana ihale 
edilecektir. 

3 - İhale bedeli hemen verilmediği tak
dirde müşteriye yirmi günii geçmemek ü
zere bir mehil verilebilecektir. Bu mehil 
içinde de para öclenmczse ihale bozulacak 
ve kendisinden evel en büyük teklifte bu
lunan kimse arzetmiş olduğu bedelle al -
mıya razı olursa ona ihale edilecektir. O 
da razı olmazsıı. veya bulunmazsa yedi 
gün miiddetle sıkarılacak bir arttırmada 

en çok arttırana ihale olunacak ve evelki 
ihale ile bu ihale arasındaki fiat farkın -
dan, evelki mü11teri mcsul bulunacaktır. 

4 - Alakadarların bu gayri menkul ü -
zerindeki hak ve iddialarını evrakı müsbi
tcleriyle birlikte on beş giin içinde daire
ye bildirmeleri ve aksi halde hakları tapu 
sicilli ile sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaştırılmasından hariç kalacaklardır. 

S - Arttırma. şartnamesi bugünden iti
baren dairemizin S9ı94-0 numaralı dosya -
sında herkese açık bulundurulacaktır. Ta
lipler daha evci gayri menkulün imar 
vaziyetini ve utıı; şartlarını görmüş ve 
kabul etmiş addo\unacağr ilin olunur. 

Zayi - Sahibi bulunduğum Çankaya 
matbaası için İktısat VekAlctlnden almış 
olduğum 13. ı. 940 tarih ve 2996 numaralı 
birinci sınıfa mürettep teşviki sanayi ruh
satnamesini kaybettim. Yenisini aalcaıtım
dan eskisinin hUkmU yoktur. Namık Edip 
Anbaroa '242 
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A. LEVAZIM AMIRLIGI 
1 zartesi giınü saat ıo,30 dadır. Talipler n 
1 yüzde 15 temınat'ariylc birlikte muayyen 

----------------- vakıtta Ankara Lv A. Sa. Al. Ko. da bu-

Sıra ve saire alınacak · 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan: 

lunmaları. (6901) 16933 

Otomobıl malz"lT!"'cıi alınacak 
Ankara Lv. A Sa. Al. Ko.: 

Dershane sırası ve kUrsil ma.lzemcsl pa
uırhkla eıı.tın alın:ıcaktır. 

Pazarlığı 23. 10. 9940 çarşamba gUnU 
saat 15 tcdlr. Liste ve şnrtnnmclerl ko -
mlsyond:ı görülür. Taliplerin muayyen vıı.
kltte yüzde 15 ternlnatlarlylc birlikte An· 
kara Lv. A. Sn. Al. Ko. da bıılıınmaları. 

Hepsine tahmın edılen fıyat ıoo lira o
lan 22 kalem otomobıl malzemcsı p:ızar

hkla satın alınacaktır. 

(6SS7) 168.<14 

Etüv makinası bezi alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Ko.: 
20 adet etüv makinesi bezi pazarlıkla 

satın alınacaktır 
Pazarlığı 24. 10. 040 perşembe günü sa

at 14 dedir. Taliplerin yüzde ıs teminat
lariyle birlikte muayyen vakitte Ankara 
Lv. A. Sa.. Al. Ko. da bulunmaları 

(6904) 16891 

Gaz yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 2S 

kuruş olan 2000 kilo gazyağı pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Pazarlığı 23/10194-0 çar
şamba giınü saat ı 5 dedir. Kati teminatı 
75 liradır Tttlipterin muayyen vakıtta An
kara Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(6893) 16899 

Gaz yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 25 

kuruş olan 2000 kilo gazyağı pazarlıkla sa
tın alınacaktır Pazarlığı 23/10/940 çar
şamba gunü saat ıs dedir. 

Kati teminat 75 liradır. Taliplerin mu
ayyen vakıtta Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. 
da bulunmaları. (6894) 16900 

Elektrik malzemesi alınacak 
Anlmru Levazım Amirliği Sp.tın Alma 

Pazarlıı:ı 1 l 1 ı 940 pıı.zartesı günıi saat 
10 dadır. Muvakkat temınatı ıs lira olup 
listesi Ko. da goriilür. Talıplerin muay
yen vakıttıı Ankara !.v. A. Sa. Al. Ko. da 
bu)unmalnrı. (6902) 16934 

Elektrik malzemesi alrnacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al Ko.: 
21 adet dıvar sigortası. 7 adet tirifaze 

piriz mafiş 1 kutu somunlu .vida, 1 kutu 
18x30 v:da. ı kutu band izola p1Z1rlık a 
satın alınacaktır. Pa7.arlığı l 1/11 940 pa
zartesi gunu ı:aat 11 dedir. Taliplerın yıiz
dc 15 teminatlariylc birlikte muayyen \•a
kılla Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulun-
maları. (6903) 16935 

3 Sandık alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko.: 
3 adet evrak snndıgı pazarlıkla satın a

lınacaktır. Pazarlığı ı2 ı 1/94-0 sah günü 
saat 11 dedir. Taliplerin y\izde ıs temi
natlariyle birlikte muayyen vakıtta Ank .. 
ra Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(69ı4) 16936 

Mefruşat alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko.: 
18 kalem mefruşat pazarlıkla satın alr. 

nacaktır. Pazarlığı 25110 940 cuma gunil 
saat 15 dedir. Taliplerin yüzde ıs temi· 
natlariyle birlikte muayyen vakıtta Anka· 
ra Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(691S) • 16937 

Kömür alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al Ko. dan: 
Beher kllosuna. tahmin edllen fiyat 1 

kuruş olan 16000 kllo mcşekö{llUrll pazar
lıklll satın alınacaktır. 

raznrlığı 23. 10. 940 çarşamba gllnll ea-
Kom•qyonıından: a.t 14 tedir. Katı teminatı 150 lira olup 

41 kalem elektrik tesisatı malzemesi pa-
zarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı 7/1 ı/940 perşembe günü saat 
14.30 dndır. Taliplerin muayyen vakıtta 
tcminatlariyle birlikte Ankara Lv. A. Sa. 
Al Ko. da bulunmaları. (689S) ı690ı 

Saç dolap alınacak 
Ankarıı. Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan: 
İki adet saç dolap pazarlıkla satın alı

nacaktır. Pazarlığı 22110/940 saat 11 de
dir. Taliplerin yüzde 15 teminatlariyle 
birlikte muayyen vakıtta Ankara Lv A. 
Sa. AI. Ko. da bulunmaları. (6897) 16903 

25 sandık alınacak 
Ankara J,evazım Amirliği Satın Almıı 

evsntı komisyonda görUIUr. 'J'a.llplcrln mu
ayyen vakitte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. 
da bulunma.lan. (G994) 16965 

Tel örğü tamiri 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan 
Keşif bedeli 3820 lira 30 kuruş olan tel 

örgü tamiri ve noksanlarının ikmali pa -
zarlıkla yaptırılacaktır. 

Pazarlığı 14/11/940 perşembe gıinü H· 

at 14 dedır. Kati teminatı 538 lira olup 
şartnamesi 20 kuruşa komisyondan alınır. 
Taliplerin muayyen vakitte Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (6995) 

ı6966 

18 kalem melbusat 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 

Komisyonundan: 18 kalem melbusat pazarlıkla satın ah-
25 adet evrak sandığı şekil ve evsafına nacaktır. Pazarlığı 14/l 1 940 perşembe 

göre pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarh-1 günü saat 11 dedir. Listesi komisyonda 
ğı 23/10/940 çarşamb'l günü saat 11 dedir. görülıir. Taliplerin yuzde 15 teminatlari
Evsaf Ko. da görülür. Taliplerin muay- le birlikte muayyen vakitte Ankara Lv. A. 
yen vakıtta Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (6996) 16967 

bulunmaları. (6899) 16905 Şehriye alınacak 

Bir kütüphane yaptırılacak Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 30 Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan: 
Bir adet kütliphanc pazarlıkla yaptırıla

caktır. Resim ve şartnamesi Ko. da görü
lür. Pazarlığı 24/10/940 perşembe günü 
saat 11 dedir. Taliplerin yüzde ıs teminat-
lariyle birlikte muayyen vakitta Ankara 
Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(6907) ·ı6907 

kuruş olan 5 ton şehrıye pazarlıkla satın 
alınacaktır. Pazarlıgı ısııo 940 cuma gü. 
nü saat 11 dedir. Kati teminatı 22S lira o
lup şartnamesi Ko. da görülür. Taliplerin 
muayyen vakitte Ankara Lv. A Sa Al. 
Ko. da bulunmaları (6998) 16968 

2 Nevi yağ alınacak 
Ankara Lv. A. Sil. Al. Ko. rlan: 

Sandalya alınacak 
6 bUyilk trncke mobllobl. 5 bir kiloluk 

gres yağı pazarlıkla satın ahnaraktır. Fa.
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma zarlığı 26.10. 940 saat 10 dadır. 

Komlsyonundıı.n: Taliplerin y!lzde 15 t(lmlnatıarlvle blr-
Nümunesine göre 100 adet sandalya pa- likte Ankara Lv. A. Sn. Al. Ko. da bulun -

zarlıkla satın alınacaktır. mnları. (7001) 16969 
Pazarlığı 2S/10/940 cuma günü saat ı ı 

dedir. Nümunesi her gün harp okul kü
tüphanesindeh görülebilir. Taliplerin yüz
de ıs teminatlariyle muayyen vakıtta An
kara Lv. A. Sn. Al. Ko. da bulunmaları. 

(6909) 16909 

BAŞVEKALET 

Kayak öğretmen namzedi 

olmak istiyenler 

Masa ve saire alınacak Başvektılet Beden Terblyeııl Genel Dl
Ankar~ I..evazım Amirliği Satın Alma rektörlllğUndım: 

Komisyonundan: ı _ ıı:rzunımds açılacak kayak kursun-
Hepsine tahmin edilen fiyatı 200 lira da ders gördllkten sonra muhtelif bl:ilge -

olan evsaf ve resimlerine göre 2 adet ma- !erde dağcılık federasyonu emrinde çalış
sa, 2 dosya dolabı, 5 adet istur perde. 2 tınlmak llzC"rC 75 lira aylık ücretle 15 ka,.. 
koltuk, 2 sandalya, ı kanape pazarlıkla as- 1 yak öğretmen nnmzcdl alınacaktır. 
tın alınacaktır. 2 _ Aııağıdakl şartları haiz bulunanla-

Paznrlığı 6/11/940 çarşamba günü saat rın en geç 15.11.940 tarihine kadar beden 
11 dedir. Kati teminatı 30 lira olup cvs'lf terbiyesi genel dlrektörlUğlıne rnUracaat 
ve resimleri komisyonda görülür. Talip. lan. 
terin muayyen vakıtta Ankara Lv. A. Sa. A - Yaşı 20 - 30 olmrun, 
Al. Ko. da bulunmaları. (69ıO) 169ıO B - BünyC'

0

sl kJg sporlan yapmağa mü -

Fotin satılacak 
sa.it ve yüksek rl'Lkımlarıı. tahammül ede
bilecek vnıııtta bulunması. 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma . c _ Herhaııgl bir sporla iştigal etmlt 
Komisyonundan: 
Kaydı silinmiş er fotini ile 300 adet o

kur fotini satılıktır. Talipler fotinleri her 
gün harp okulunda görebilirler. 

Pazarlığı 12/l 1/940 cumartesi günü saat 
14 dedir. 

T.aliplerin Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko; 
na müracaatları; (6911) 16911 • 

Saraç ipliği alrnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan: 
SO kilo ıııı.raç ipliği pazarlıkla. satın a

lınacaktır Pazarlığı ı3111/940 günü saat 

olması, 

D -- Tilrk olmak 
3 - MUraca.atta bulunacaklar arasında 

lise veya orta mektep mezunu olanlar :ve 
kııı sporlariyle iştigal etmiş bulunanlar 
tercih edllcct'ktir. ( 694 ı) l 6938 

TİCARET VEKALETi 

Memur alınacak 

Ticaret Vekaletinden : 

Fiat murakabesi i~lerindc ücretle iı • 
1 ı dedir. Nümunesi Ko. da görülür. tihdam edilmek üzere, barem kanunu hü-

Taliplerin muayyen vakıtta yüzde ıs te- kumleri dahilinde memur alınacaktır. 
minatlariyle birlikte Ankara Lv. A. Sa. Asgari, lise tahsılı şarttır. T carct mek-
Al. Ko. da bulunmaalrı (6912) 16912 teplerinden mezun olmak tercih sebibi sa-

Ampul vesaire alınacak yılır. Taliplerın aşagıdı yazılı m'tlümatı 
Ankara ı..evazım Amirliği Satın Alma muhtevi bir vesikayı fotoraflariyle bir-

Komisyonundan: likte Ticaret Vekaleti iç tıca'ret umum mıi-
200 dıvar düyü, 200 s :ıo vatlık ampul, dürlüğü adresine gondermeleri ilan olunur. 

300 metre l,S kablu pazarlıkla satın alı - İstenilen malUmat: Ad ve soyadı - do • 
nacaktır. Pazarlığı 22/101940 salı günü sa- 1 f;um yeri ve tarihi anne ve blb1sının do • 
at ıs dedir. Taliplerin yüzde ı 5 teminat- • ğum yeri - tahsıli - daktiloda yazmak bi 4 

tariyle birlikte muayyen vakıtta Ankara !ip bilmediği - yabancı lissna vukufu • 
Lv. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (6913) muayyen bir mahalde vazife gormek g;b! 

ı6913 bir tercihi olup olmajı;;ı (hu tcrdh Ve· 

Otomobil malzemesi alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko.: 
7 kalem otomobil malzemesi pazarlıkla 

satın alınacaktır. Pazarlıfı 11/11/940 pa,.. 

kaleti baglamaz) - şımd:ye kadar hangi 
vazifeleri hangi mudJctlc ifa cttigı ve ay. 
rılıı; sebepleri - talip hakkı"da kimler • 
den malümat alın ı!J"leccgı (nı;gH i uç ki• 
ıi) - nzıb adres. (7007) 16972 
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Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT iLANLARI 

Un alınacak 
Isparta As. Sa. Al. Ko.: 
1 - 120000 kılo undur. 
2 - Eksiltme 2S. 10. 94-0 cuma günü 

saat ıs de Isparta.da askeri Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır 

3 - Tutarı 20400 lira olup teminatı 
1S30 liradır. (6394) 16404 

Sığır eti alınacak 
Erzincan As. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 220000 kilo sığır etinin kapalı zarf. 

la eksiltmesi 25/ 10/ 940 cuma günü saat 
1 S de Erzincan As. Sa. Al. Ko. da yapı -
lacnktır. 

2 - İlk teminatı 379S lira olup mu -
hammen bedeli S0600 liradır. 

3 - Evsaf ve ~artnamcsi birliklerde 
vardır. 

4 - Teklif mektuplan eksiltme saatin
den evci Ko. na vcrilmi~ olacaktır. (6427) 

16422 

Pirinç' alınacak 
Niğde As. Sa. Al. Ko. dan: 
Cinsi: pirinç 
Kllosu: 40000 
Al. Bedeli: 14200 Ura 
İlk Te.: 106~ Ura 
İhale gUnU: 23.10.940 ça'r§amba Sa. 16 
lhalentn eekll: kapalı zart 
İhalenJn yeri: Niğde As. Sa. Al. Ko. 
ı - İstekliler eartnameyl her gUn ko -

misyon binıı.aında okuyabilirler. 
2 - Taliplerin ihale gUnUnden bir saat 

evcl tekllt mektuplariyle ilk teminatları 
lle mUracaaiıa.n. (6428} 16423 

Kuru fasulye alınacak 
1stanbu1 Sa. Al. Ko. dan: 

l - Münakasa gUnUnde istekli çıkma
dığından tekrar kapalı zartla münakasa -
ya konulan sencllk 800 ton K. fasulyenin 
mUnakl\BllSl 28.10.940 gUnU ııaat 11 de ya
pılacaktır. 

Muhnmmen bedeli 188000 liradır. İlk 
teminatı 1410 liradır. Şartnamesi her gtln 
Ko. dıı görUleblllr. İeteklllerln mezkQr 
gUn ve sne.tten bir saat evel teklif mek
tuplarfyle Fındıklıda komutanhk Sa. Al. 
Ko. ne. vermeleri. (6430} 16426 

Bulgur alınacak 
Elazığ Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Garnizon birlikleri senelik ihtiya

cı olan 103 ton bulguru kapalı zarfla ıa -
tın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 16480 lira ve ilk 
teminatı 1236 liradır. 

3 - Eksiltmesi 23/10/940 çarp.mba CÜ· 
nü saat 15 de Sn. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - Bulg\ıra ait şartname ve evaaf ko
misyondu. mevcuttur. Arzu edenler her 
zaman görebilirler. 

5 - İsteklilerin belli giinde ihale saa
tinden evci teklif mektuplarmr Ko. na 
vermiş veya göndcrmlı olacaklardır. Her 
hangi türlü gecikmeler mazeret kabul et-
mez. (643S) 16430 

Pirinç alınacak 
Elazıf Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Elazığ birliklerinin senelik ihtiya

cı iı;in 60 ton pirinı; kapalı zarf usulü ile 
1atın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 19200 lira ve ilk 
teminatı 1440 liradır. 

3 - Eksiltmesi 26/10/940 cumartcıi 

saat 11 de Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
4 - Pirince ait şartname ve evsaf Ko. 

da mevcuttur. Arzu edenler her gUn gö -
re bilirler. 

S - İsteklilerin belli günde ihale saa
tinden bir saat evci teklif mektuplarını 
Ko. na vermeleri veya göndermeleri Hl -
zımdır. 

Her hangi türlü gecikmeler mazeret ka-
bul etmez. (6436) 16431 

Pirinç alınacak 
Elazığ Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Garnizon birlikleri senelik ihtiya

cı için S6 ton pirJnı; kapalı zarf usulü ile 
aatın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 17920 lira ve ilk 
teminatı 1343 liradır. 

3 - Eksiltmesi 23/10/940 çnrfiamba gi.i
nü saat ıs de Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - Pirince ait şartname ve evsaf Ko. 
da mevcuttur. Arzu edenler her zaman 
gorcbilirler. 

S - İsteklilerin belli gün ve ihale sa -
atinden evci teklif mektuplarını Ko. na 
vcrmış veya göndermiş olacaklardır. 

Her hangi tıirlıi gecikmeler mazeret ka-
bul etmez. (6438) 16433 

Dikim evi inşası 
Sıvııs Sa. Al. Ko. Bıık. dıın: 

1 - Sıvas'tn kapalı zarfla dikim evi 
yaptırılacııktır. 

2 - Fenni eartnamesı ve keşfi Ko. da 
mevcuttur. 

S - İhale 2510.040 cuma gUnü Sa. 16 
d:r Sn. A!. Ko. da yapılacaktır. 

4 - :Muhammen keşif bedell 40200 Ura 
3G kunıg ve muvakkııt teminatı 3015 Ura. 
dır 

5 - İsteklilerin zartlannı kanunun 
tarlfatı dnlreslndc bıızırlıyarak belli gün 
ve saatte Ko. ns vermeleri. (6441) 16436 

Un alınacak 
Beykoz Sa. Al. Ko. dan: 

ı - 500 ton ekmeklik un 25.10.940 cuma 
gUnU saat 11 de Beykoz halk partisi bina
sındP Sn Al. Ko dıı kapalı zarfla satın a· 
lınacaktır. 

2 - tık teminatı GOOO liradır. 
3 - Evsa! ve ııeraitl her gün mezkftr 

Ko dıı görUleblllr. 
4 - İstcklllerln bclll gün ve saatte Ko. 

da bulunmnları. (6494) 16501 

Yulaf alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Birlik ihtiyacı olan 456000 kilo yu. 

le.fı kapalı urfla münakasaya konmuştur. 
İhalesi 27 10 940 gunü saat 14 dedir. Mu
hammen bedeli 319200 ilk teminatı 2394 
liradır. 

Şartnamesi her gün Manisa Sa. Al. Ko. 
da gorüliir. Eksiltmeye girmek istiycnlc
rin belli ~rı ve saatinden bir saat evcli
ne kadar tcl:lif mcktuplarlyle Ko. na gel-
meleri. (6U5) 16S02 

Yulaf alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. dan: 

l - Blrllğln ihtiyacı olan 48000 kUo 
yulafı açık ek:ılltme He münakasaya kon
muııtur. 

2 - İhnlesi 27.10.940 gUnU saat 14 tedir. 
Muhammen bedeli 3360 ve Ult 'teminatı 252 
liradır. Şartnamesi her gün Manisa Sa. Al. 
Ko. da görUlür. Eksiltmeye girmek isti· 
yenlerin belll gUn ve saatinden bir saat 
evelfne kadar teklif mektuplarını ve vesi· 
kalarlyle Ko. na mUracaatınrı. (6·197) 

Yulaf alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. dan : 

16504 

1 - Birliğin ihtiyacı olan 840000 kilo 
yulafı kapalı zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 27/10 940 günü saat 14 dedir. 
Muhammen bedeli S8800 ve ilk teminatı 
4410 liradır. Şartnamesi her gün Manisıı 
Sa. Al. Ko. da görülür. İsteklilerin belli 
gün ve saatinden bir saat evcl teklif mek
tuplan ve vesikaları ile komisyonıı mil -
racaatları. (6504) 16511 

Yulaf alınacak 
ı.tıınıs::ı Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Birliğin ihtiyacı olnn 48000 kilo 
)'Ulalı açık eksiltme ile münakasaya lrnn
mu§tur. İhalesi 27.10.940 gUnl\ saat 14 te
dlr. Muhammen medell 3360 ve ilk temi -
natı 252 liradır. Şartnamesi her gUn Ma
nisa TUmen Sa. Al. Ko. da görUIUr. Eksilt
meye girmek lstlyenlerln belll gUn ve sa
atten bir saat cvellne kadar teklif mC'k· 
tuplarını ve veslkalarlyle Ko. nıı mtlr"<'" 
atları. (6505) 16512 

Bulgur alınacak 
Niğde Sa. Al. Ko. dan: 
Cinsi: bulgur, kilosu: 225000. M. bede 

il: 33750, ilk teminatı: 2521, ihale gUnU. 
24.10.940 pcraembe saat 16 

1 - İsteklUer §artnamcyl komisyon bi
nasında olcuynblllrlcr ve parasız olarak a
labilirler. 

2 - Taliplerin ihale saatinden bir sant 
evci teltllt mektuplarını ve ilk teminatıa
rlyle Ko. na müracaatları. hariç. 

(6534) 1653~ 

Kuru fasulye alınacak 
Adana Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Garnizonun senelik ihtiyacı için 7S 

ton kuru fasulya kapalı zarfla eksiltme -
ye konulmuştur. Muhammen bedeli 18000 
lira ve muvakkat teminatı 13SO liradır. 

2 - Eksiltmesi 23/10/ 940 çarşamba gü
nü saat 11 de Adana As. Sa. Al. Ko, da 
yapılacaktır. 

Şartnamesi Ankara, İstanbul, Lv. A. Sa. 
Al. komlsyonlariyle komisyonumuzda her 
gtin ıörülebilir. 

3 - Taliplerin vesaik ve teklif mcktup
lariyle tayin edilen saatten en az bir sa -
i\t evci Ko. na müracaatları. (6S99) 

16592 

Arpa alınacak 
Erzincan Sıı. Al. Ko. : 
l - Askeri ihtlyaı: için alınacak 

ton arpa kapalı zartla eksiltmeye 
mll§tur. 

Eksntmcsl 80. 10. 940 çarşambı:ı. 

1000 
kon-

gUnU 
aaat 11 de Sn. Al. l{o. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 80.000 lira olup 
tık teminatı 6.000 liradır. 

S - Evsaf \'C ııartnıımesi birliklerde var
dır. 

' - Talip olanların teklif mektuplannı 
eksiltme saatinden bir saat evel komisyo
na vermeleri la.zıındır. (6601) 1659i 

Kuru sovan alınacak 
!zmlt Sa. Al. Ko.: 
l - Garnizon thtlyacı için 94~00 kilo 

kuru soğıın kapalı zıırtla ckslltmesl ile sa
tın nlını:ı.caktır. 

2 - İlk kapalı zart eksUtmesl 2~.10.940 
günü saat 15 de Sa. Al. Ko. da yapıle.cak
tır. 

3 - 94.500 kilo kunı ııoğanın beher ki
losu için tahmin edilen !iyntı 6 kuru:ı o
luı tutan ~70 llrıı muvakkat teminatı 

S26 llradır. 
4 - İstekliler eartnameyt her g{ln An

kara, Eskluehlr, İstanbul ve İzmlt'te Sa. 
Al. Ko. da görUleblllr. 

t - İstekliler belll gUn ve saatinden 
bir saat evel kapali zarflarını Sa. Al. Ko. 
mı vermeleri. (6602) 1659~ 

Süt ve yoğurt alınacak 

u u u s 20-10. T940 

Yulaf veya arpa alınacak 
Söke Sa. Al. Ko. dan ı 

1 - 49SOOO kilo yulaf ve yahut &rpa 

satın alınacaktır. Yulaf için tahmin edi -
len bedeli 34650, arpa için tahmin edilen 
bedeli 3217S liradır. 

2 - Yulaf ve arpa evsafiylc teslim ma· 
halli ve .şartları şartnamede yazılıdır. Şıırt
namesi Ankara, İstanbul Lv. A. le Söke 
As. Sa. Al. Ko, da parasız olarak görülür. 

3 - Eksiltmesi 28/101940 pazartesi gü
nü Söke postahane saatiyle ~aat 11 de Sö
ke garnizonunda Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
S - Muvakkat teminatı yulaf için 2599 

arpa için 2414 lira. 
6 - Teklif mektupları 28/10/9-4-0 pa -

zartcsi günü saat 9 dan 10 a kadar dahil 
Sa. Al. Ko. da makbuz mukabilinde veril-
miş olacaktır. Bu saatten son:a 
mektuplar kabul edilmez. (6607) 

Ekmek alınacak 
Kırıkkale As. Sa. Al. Ko. dan 

verilen 
16600 

Cinsi: ekmek, mikdan: 70380 kilo, mu -
hammen bedeli 7741 lira 80 kuruş, ilk tc -
minatı: 580 lira 64 kuruştur. 

1 - Kırıkkale askeri sanat lisesinin ih
tiyacı olan 70380 ekmek 28/10/940 pa:zar
tcsi günü saat 14 de kapalı zarfla eksilt
meyle almacııktır. 

2 - isteklilerin S80 lira 64 kuruştan i
baret bulunan teminat ve vesaikleri ile 
Ko •rn müracaatları (662S) 16607 

Koyun eti alınacak 
KırüK le ~;a Al Ko. Bşk.: 

cı nsl 1\Ilktarı kilo 
Koyun eti 15.000 
Muhammen 
Lr. Kr. 

6000 00 

İlk teminatı 
Lr. Kr. 
450 00 

1 - Kırıkkale askerı sanat lisesinin lh· 
tlyncı olan 15.000 kilo koyun et! 28.10.940 
pa:r.nrtesl glinü saat 15 de kapalı zarfla a
ltnııcaktır. 

2 - İstekli !erin teklif mektuplarlyle 
birlikte komisyona mUracnntları. 

<6G26ı 16608 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Kars Sa. Al. Ko. dan : 

1 - 1 kilosuna tahmin edilen fiyatı 20 
kuruş olan 1S9 ton kuru fasulya ve bir ki
losuna tahmin edilen fiyat 17 kuruş olan 
159 ton bulgur ve bir kilosuna tahmin e
dilen fiyat 7 Kr. olan 1000 ton arpa ayrı 
ayn kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Kuru fasulyanm ilk teminatı 2385 
ve bulgurun 2068 ve bin ton arpanın 47SO 
lira olup ihaleleri 28/10/940 pazartesi sa.
at ıs dedir. 

3 - Kuru fasulyanm şartnamesi 160 ve 
bulgurun 13S ve 1000 ton arpanın 3SO ku
ruşa satılır. 

4 - Mün:ıkasalara gireceklerin ihale ıa
atinden bir ıant eve! JCars Sa. Al. Ko. na 
müracaatları. (6658) 16667 

Kuru ot alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. dan : 

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

tu kapalı zarfla mllnakasaya konmuştur. 
İhalesi 31/10/940 giinU saat ıs dedir. 

Muhammen bedeli S9400 lira ve ilk temi
natı 4455 liradır. Şartnamesi her gün Ma.
nlsa Sa. Al. Ko. da görülilr. Eksiltmeye 
girmek iıtiycnlerin belli gün ve saatinden 
bir saat cvellne kadar teklif mektupları ve 
kanuni vesikaları ile komisyona müraca -
atlan. (6668) 16677 

Kuru ot alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Birliğin ihtiyacı olan 984000 kilo K. 

oto kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

İhalesi 31/ 10/940 günü ıııat ıs dedir. Mu -
hn.mmcn bedeli S4120 ve ilk teminatı 4059 
liradır. Şartnamesi her gün Manisıı Sa. Al. 
Ko. da görülür. Eksiltmeye girmek istiyen
lerin belli gtin ve saatinden bir saat cvcli
ne kadar teklif mektuplarını ve kanuni ve
sikaları ile komisyona müracaatları. (6669) 

16678 

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

1 - 14400 kilo zeytinyağı kapalı zar! 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 -. Ekelltmesi 4.11.910 pazartesi gUnU 
saat 15 tc Erzurum Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. 

3 - Toplu tutıırı 30800 llra ilk teminatı 
2310 liradır. 

4 - Zeytinyağının c\•satı ve şartları 
Erzurum Sıı. Al. Ko. da mevcuttur. 

İsteklilerin muayyen gUn ve saat U te 
Ko. na mUrııcantıan. (6739) 16761 

Sabun alınacak 
Erzunım Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

... - 7200 kilo sabun kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 4.11.940 pazartesi günü 
saat 11 de Erzurum Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. 

S - Toplu tutarı 36000 lira ilk temina
tı 2700 liradır. 

4 - Sabunun evsaf ve ~artnamesi Ko. 
da mevcuttur. 

~ - İsteklilerin belli gün ve saatte Ko. 
na mUracaatlnrı. (6740) 16762 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Giresun Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Giresun birlik ihtiyacı için a:1'1ğı -

da cins ve mikdarlan ve muhammen be • 
dellcri yazılı bcıı kalem yiyeceğin kapalı 
zarf usulü ile ihııl esi 30/10/940 çarşamba 
sa.at 9 da yapılacaktır. TaliplcrJn % 7,S 
teminat akçeleri v~ teminat yerine kaim 
olıın kıymetli mektupları ile mezkQr gÜn 
ve saatte Sa. Al. Ko. yıı zarfluını verme
leri. 

Sıfır eti 8SOOO Z2-SO yeşil mercimek 
1500 16 erimi' sade yağı 9500 100 sabun 

Kur·u ot ve arpa ahnacak 
Urfa Sıı. Al. Ko. dan: 

Cinai Mlkdan M. bedeli M. teminatı 
kilo Lr. Kr. Lr. Kr. 

kuru ot 600000 36000 00 2700 00 
arpa 141~000 71599 00 :>869 92 

ı - Yukarıda mlkdarı, muhammen bedeli, muvakkat tem1natı yazılı arpa ve ku
ru ota talip çıkmadığından 2490 sayılı kanun hükümlerine göre eltslltmeye bir ay 
içinde pazarlıkla yapılacaktır. 

2 - 2490 sayılı kanunun 53 cU maddesi muclblnce arpa muhammen bedeli det;ııı
tlrllmiştlr. 

8 - Şartnameleri Urfa Sa. Al. Ko. da İstanbul ve Ankara All. Sa. Al. Ko. da gö
rUleblllr. 

4 - İsteklilerin Urfa Sn. Al. Ko. müracaatları. (6556) 16559 

3 nevi yiyecek ahnocak 
Edirne Sa. Al. Ko. Re. den: 
Aeağıda cins ve mikdarlan yazılıınlıır pnzıırlıkla nhnncnktır. Ekslltmelerl F,,.. 

dimede eski mUıılrlyct dairesinde Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Evsaf ve ııartnamc
lerl he.r gün Ko. da görülebilir. istekliler in sözü geçen gün ve saatlerde Ko. na gel· 
melerl. (6936) 1692~ 

Cinsi Mikdan Tahmin fiyat Tcmlnnt Gün saat 

K. Fasulye 
Koyun eti 
Makarna 

216 ton 
35625 kilo 

72 ton 

Sade 
İzmit Sa. Al. Ko. dan: 

tutarı Lira 
54000 8100 
17812,50 
18720 

\J 

yagı 

2672 
2808 

ah nacak 

25.10.940 
2~.10.940 

25.10.940 

1 - Birlikler ihtiyacı için a.şağıdıı cins ve mlkdo.rı fiyatı tutıırı tık teminatı ya-
zılı sadeyağ kupalı zart eksiltmesi lle s:ıtın nlınacııktı. 

Tnllp çıkmııdığından bir ay müddetle pazarlığa konmuştur. 
2 - İlk pazarlığı 23. 10. 940 gUuü saat 15 te Sa. Al. Ko. dıı yapılacaktır. 

8 - İstekliler her gUn eartnameslni Ankara, İstanbul, Esklııehlr ve İzmit SL 
Al. Ko. da göreblllrlcr. 16930 

4 - İstekliler belli gün ve saatindu Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (6937) 
Cinsi Mikdarı Fiyatı Tutan 'l'cmlnatı 

Sadeyağ 

Sadeyağ 

Sadeyağ 

Sadeyag 

3 

Kilo Kr. Lira Lira 
31200 130 40560 8040 
18000 130 23400 l 7M 

6400 130 
19200 130 

74800 

kalem sebze 

8320 
24960 

75240 

ah nacak 

624 
1872 

7291 

İzmit Sn. Al Ko. Rs. den: 
l - Birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve mlkdarı muhammen fiyatı tutan ve 

11k teminatı yıızılı olan Uç kalem kışlık sebze kapnlı &artla eksiltmeye konulmuıı
tur. 

2 - İlg kapalı zarf eksiltmesi 6.11.940 gUnU sıı.at l:S te Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. 

3 - İstekliler evsaf ve şartnamelerini her gUn Ko. da gHrcbUlrler. 
4 - Talip olanlar teklif mcktuplannı bell1 gün ve saatinden bir saat evci Ko. 

na vermelrl. (6963) 16960 
Cinsi Mikdarı Fiyatı Tutarı Teminatı 

kilo Kr. Sa. Lfra Lira 
Lııhna 24960 7 50 1872 140 
Prasa 31200 7 50 2340 176 
Ispanak 37440 15 00 5616 401 

93600 9828 737 

8000 37 pirinı; SOOO 32-SO. (6741) 16763 Edlrnede müşlrlyet dairesinde Sa. Al. Ko. 4 - Muvakkat teminat 2250 liradır. 
3 nevi sebze alınacak da yııpılncnktır. 

İıtıınbul Sa. Al. Ko. Bşk. dan : Tahmin edilen tutarı 16250 ve teminatı 
Komutanlrk kıtaları iı;in kapalı zarf u- 1219 Ura. Evsaf ve eartnnmesl her gUn 

suJU eksiltme ile a:sağıda cins ve mikdar _ komJsyonda görUleb1llr. lsteklllerin sözU 

S - Teklif mektupları 6. 11. 940 ve 1&• 

at ıs c kadar Sa. Al. Ko. nn. verilmiş ola
caktır. 

Bu saatten sonra mektuplar kabul edil-
1 - Birliklerin ihtiyacı olan 984000 ki • lan yazılı kııılrk taze sebzeler satın alına- geçen günde ihale saatinden en geç bir 

lo K. otu kapalı zarfla münakasaya kon- caktır. saat evellne kadar teklif mcktuplıırını Ko. 
mez. 

muıtur. lhttleai 31/10/940 günü saat 10 da- Eıkailtmcsi 4/11/940 gi.inti &aat 11,30 da- na vermle olacaklardır. (67~} 1677~ 
dır. Muhammen edeli 54120 ve ilk emı-.-'t ... ,. ... ~ m er n omı yondA ıgl5rU- Yulaf alınacak 
natı 4059 liradır. Şartnamesi her ı-ün Ma- lebilir. İsteklilerin teklif mektuplarını Niğde Ae. Sn. Al. Ko. Re. den: 
nisa Sa. Al. Ko. da görülür. Eksiltmeye belli gün ve &aattcn bir saat önceye ka - Cinsi: yulaf, kilosu 609000. M.Bedell 
girmek istiyenlcrin teklif mektupları ve dar teklif mektuplarını Fındıklı'da Sa. Al. 4567:S, ilk teminatı 3425 llr.ı 63 kurut. lha-
tcminat mektuplan ile komisyona müra - Ko. na vermeleri. (6742) 16764 le gt!nU 25. 10 940 saat 16 
caatlan. (6660) 16669 Mlkdan Muhammen İlle teminatı 1 - İıtcklilcr ııartnameyi Ko. da para-

ln!laat yaptınlacak Cinsi Kilo Lira K Lira K uz olarak alabilirler. 
l' Lahana 116000 5220 00 391 50 2 - Taliplerin belli ıiln ve saatinde Ko. 

İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : Pıraıııa 173000 7352 50 551 +4 da teminatları ile beraber bulunmaları. 
1 - İzmir tayyare birlikleri komutanlı- I spanak 69000 3036 00 227 70 (6810} 1G797 

ğınca ıöstcrilecek yerde 36667 lira 4~ ku-
ruı bedeli keıılfli inşaat kapalı zarf usu- Zeytinyağı alınacak Un alınacak 
li.i ile eksiltmeye konmuştur. Sıvas Sa. Al. Ko. dan: Bltlls Sa. Al. Ko. dan: 

2 - Eksiltme 28/10/940 pazartesi günU 1 - Merzifon garnizonu için kapalı l - GarnJzon birliklerinin senelik Jh. 
saat ıı de kııılada İzmir L'v. A. Sa. Al. zartla 1480 kilo zeytinyağı alınacaktır. Uyacı 16. 10. 940 çar§ıunba günü kapalı 
Ko. da yapılacaktır. 2 - Muhammen bedel 18648 ve muvak- zartla eksiltmeye konulan 450 ton un llA-

3 - Teminatı muvnkkate akçesi 27S1 li- knt teminat 1398 lira 60 kuruotur. nın noksan yapılmasından ötürü eksiltmesi 
radır. S - İhale S. 11. 940 cuma günü saat 16 uzatılarak 28. 10. 940 pazartesi saat 11 de 

4 - Şartnamesi ve kcııifnamesi ve rcs- da yapılacaktır. Bltııste To.ş mahallesinde kı§ladakl Sa. Al. 
mi her gÜn komisyonda görülebilir. ' - Şartname İstanbul, Ankara Lv. A. Ko. dıı yapılmnlt üzere kapıllı zarfla ek-

S - İsteklilerin belli gi.in ve saatte Ko. Sa. Al. Ko. da ve Sıvns As. Sa. Al. Ko. da alltmeye konnıuııtur. 
na müracaatları. (6663) 16672 görUlebmr. 2 - Muhıunmen tutarı 90000 lira mu-

6 - İsteklilerin bellf gUn ve ııaatlnden vakkat teminatı 270 llradır. 
Kunı ot alınacak t ı K bir ıaa eve o. na vermeleri. (6746) 8 - Şartnamesini görmek istlyenler her 

Manisa Sa. Al. Ko. Rı. den : 16768 gUn lg saatlerinde müracaat edebilirler. 
1 - Birlifin ihtiyacı olan 828000 kilo Arpa alınacak ' - Teklif mektupları ihale saatinden 

K. otu kapalı zarfla münakasaya konmu1- Erzurum Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : bir ııaat evel Ko. na verllmiş olacaktır. 

15 - Taliplerin ihaleden bir saat eve] te
minat paraları olan 2250 lira ve vesikaları 
ile birlikte komisyona müracaatları. 

(6874) 168715 

Un alınacak 
Umurbey o. 
1 -SOOOOO kilo fabrika unu satın alına • 

caktır. Tahmin edilen bedel SOOOO liradır. 
2 - Eksiltme 25/10/94-0 tarih cuma ~nil 

saat ıs de Çanakkale Umurbey As. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu işe alt eksiltme şart
namesini her gün iş saatinde Ko. na mU • 
racııatla görebilirler. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuli.i iledir. 
5 - Muvakkat teminat 6000 liradır. 
6 - Teklif mektupları 2S/10/940 cuma 

gün ve saat IS şe kadar Ko. Rı. ne veril. 
mili olacaktır. (6922) 16915 

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

1 - Birlikler ihtiyacı için 40000 kllo 
zeytin tnncel kapalı zıırt ekslltmesiyle s:ı:
tın alın:ıcnktır. Talip çıkmadığından bır 
ay müddetle pıızıı.rhğa konmuştur. 

2 - İlk pazarlığı 23. 10. 940 g!lnü saat 
15 to Sıı. Al. }{o. da yapılacaktır. 

tur. İhalesi 31/ı0/940 günU ııaat 10 dadır. 1 _ S70000 kilo ruvalh arpa '-palı zarf (6809) 16817 
İzmit As. Sa. Al. Ko. dan : Muhammen bedcll 45540 ve ilk teminatı '" ~it 
ı A h t . "rı"n cag·ıda cı"ns ve usulU Ue eksiltmeye konulmuştur. Muhtelı·f erzak alınacak 

3 - İsteklilerin her g{ln eıı.rtnamesını 
Ankara, İstanbul, Eskişehir, İzmit Sa. Al. 
Ko. dn görebilirler. 

- s. as anesı ı,, a., 341S lira SO kuruştur. Şartnamesi her &'iln 
mlkdarı, fiyatı, tutarı, teminatı yazılı olan Manisa Sa. Al. Ko. da görülebilir. Eksilt- 2 - E-kıı.iltmcsi S/11/940 ııalr gilnü saat Lüleburau Sa. Al. Ko. Rs. den : 
süt ve yoğurt aı;ık eksiltme ile satm ah - meye girmek lıtiyenlerin belli giin ve sa- 11 de Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacak- 1 - Komisyondıı mevcut evsaf miktar 
nacaktır. ntinden bir sııat evetine kadar teklif mek- tır. ve şartnamesine ıöre aşağıda yazılı erzak 

2 - İlk aı;ık eksiltme pazarlığı 23/10/940 tupları ve kanuni vesikaları ile komlsyo _ 3 - Toplu tutan 69600 lira ilk tcmlna- ayn ayrı pazarlıkla aatın alınacaktır. 
gilnil saat ıs de Sa. Al. Ko. da yapılacak- na müracaatları. (6664) 16673 lI S220 liradır. Pazarlığı 24/10/940 cuma giini.i saat ıs 
ur. İstekliler şartnameyi Eskiııchir, İltan- '4 - Arpanm evsaf ve şartnamesi Ko. de Lüleburgaz Sn. Al. Ko. da yapılacak-
bul ve İzmlt'te Sa. Al. Ko. da görebilir - Kunı ot alınacak da mevcuttur. tır. 
ler. Manisa Sa. Al. Ko. Rs. den : 5 - İsteklilerin muayyen günd~ teklif Patates, ıabun, sadeyağ, kırmızı mercl-

3 - İstekliler bclll gün ve saatinde Sa. 1 - Dirliğin ihtiyacı olan 2016000 kilo zarflarını saat 10 da Ko. na vcrmckd. mck, nohut, kuru fıısulyc, barbunya fa • 
Al. Ko. na gelmeleri. (6603) 16S96 K. ot kapalı zarfla mlinakasayıı konmuş - (6749) 16771 sulyc, kırmızı biber çorbalık pirinç pillv-

Cinst 
Mikdarı Fiyatı Tutarı Teminat tur. Arpa alınacak lık pirinç, bulgur, tilz. (6826) 16827 
Kilo K Lr. Lira İhalesi 31/10/940 gi.inü saat 10 dadır. y 1 1 k 

Erzurum Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: o yaptırı aca 
9000 ıs 1350 102 Muhammen bedeli 110880 ve ilk temin.atı 

1 - 2458800 kilo çuvallı arpa kapalı Balıkesir Sa. Al. Ko. Rs. den : Süt 
Yoğurt 9000 17 1530 115 8316 liradır. Şartnamesi her gün Manisa 

zart uııullyle eksiltmeye konulmuştur. 1 - Yol inşaatı pazarlık suretiyle 24/10/ 
Odun alınacak Sa. Al. Ko. da görülür. Eksiltmeye gir - Ek 1 2 - s ltmeııı '· 11. 940 pazartesi gU- 940 perşembe ıünü saat ıs de ihaleye kon-

mek iıtiyenlerin belli gün ve saatinden bir 
Kırklareli As. Sa. Al. Ko. dan 
1 - Askeri ihtiyaç iı;in 1950 ton gürgen 

odunu kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli 33150 li
radır. İlk teminatı 2486 lira 25 kuru5tur. 

İhalesi 28/10/940 pazartesi günü saat 
16 dadır. Evsafını Ankara, İstanbul Lv. 
A. llklcri ve Kırklareli hükümet cadde -
sinde Aı. Sa. Al. Ko. da mesai zamanların· 
da her gün görebilirler. Taliplerin elle -
rindeki vesikalariylc muayyen gün ve sa
atten bir saat cveline kııdar teklif mek -
tuplariyle müracaatları. (660S) 16S98 

Sabun alınacb~ 
Kırklareli As. Sa. Al. Ko. dan : 

nü ıaat 16 da Erzurum Sa. Al. Ko. da ya- muştur. 
saat eveline kadar teklif mektuplan ve ka-

pılacaktır. Muhammen kc5if bedeli 17674 lira 20 
nuni vesikaları ile komisyona müracaat -

3 - Toplu tutarı 196704 lira llk temina- kuruş olup kati teminatı 2652 liradır. 
ları. (666S) 16674 

tı 14753 liradır. Şartname ve keşif planlarını görmek ls-
Kunı ot alınacak ' - Arpa evsaf ve enrtıarı Ko. da rnev- tiycnlcr Balıkesir Sa. Al. Ko. da her gün 

Manisa Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Birliğin ihtiyacı olan 984000 kilo 

kuru otu kapalı zarfla münakasaya kon -
muştur. İhalesi 31/10/940 gtinU ıaat ıs 
dedir. Muhammen bedeli S4120 lira ve ilk 
teminatı 4059 liradır. Şartnamesi her giln 
Mıınisa Sa. Al. Ko. da görlillir. Eksiltme 
ye girmek istiycnlerin belli gün ve saa -
tinden evellne kadar teklif mektupları ve 
kanun! vesikaları ile komisyona müraca-
atları. (66615) 16675 

cuttur. görebilirler Taliplerin muayyen saatte mU-
l5 - İsteklilerin muayyen gUnde teklff racnat etmeleri. (6829) 16830 

zarflarını saat 15 te Ko. na vermeleri. Un alınacak 
(67~) 16772 

.Midyat As. Sa. Al. Ko. Re. den: 
Sadeyağı alınacak 7. 10. 940 gUnU saat 10 dıı kapalı zarfla 

Sıva.s Sa. Al. Ko. dan: eksiltmesi yapılan 200 ton una talip çık. 
1 - .Merzifon gıırnizonu ihtiyacı için madığından yeniden eksiltmeye konmuıı -

kapalı zarfla 14800 kilo sadeyağı alına- tur. (6873) 
caktır. Cinsi: fabrika unu, mlkdarı 200000, ek-

2 - Muhammen bedeli 18648 ve muvak- slltme ıekll kapalı, eksiltme yaci Sa. Al. 
kat teminatı 13396 lira ve 60 kuruııtur. Ko., teminatı 1800 lira, muhammen bedeli 

8 - İhale 8. 11. 9'0 cuma günü saat 16 24000 lira, ihale tarihi 7 iklnclteşrin 940, 

' - 4000 kllo zeytinin beher kllosu için 
tahmin edllen tiynt 22 kuruııtur. 

Tutıırı 8800 lira muvakkat tcmlnı:ı.tı 660 
liradır. 

5 - İsteklllcrln belli gUn ve saatinde Sa. 
Al. Ko. nıı. müracaatları. (6923) 16916 

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

beyaz peynir kapalı zarf eksiltmesi ile sa
tın alınacaktı. Talip çıkmadığından bir 
ay müddetle pazarlığa konmuştur. 

2 - İlk pazarlığı 23/10/ 940 gün ve saat 
14 de Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - 44000 kilo beyaz peynirin beher ki -
!osu için tahmin edilen fiyat 60 kuruş olup 
tutarı 26400 lira muvakkat teminatı 1980 
liradır. 

4 - İstekliler her eli• şartnameyi An • 
kara, İstanbul, Eskişehir ve İzmit Sa. Al. 
Ko. dıı görebilirler. 

S - İstekliler belli gün ve saatin.de Sa. 
Al. Ko. na gelmeleri. (6924) 16917 

Kuru ot alınacak 
Balıkesir Sa. Al. Ko. Rs. den : 
ı - 1000 ton kuru ot pazarlıkla 

alınacaktır. 

ıatm 

Otun beher kilosuna konulan fiyat 6 ku
ruı 50 santim olup kati teminatı 9000 li -
radır. Taliplerin muayyen gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (6934) 16927 

Un almacnk 
Erzurum Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs.: 

1 - Askeri ihtiyaç için ııcnelik 90000 
kilo sabun kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. Muhammen bedeli 36900 liradır. 
Şartnamesi Ankara. İstanbul Lv. amirliti 
ve Kırkla.reli hükümet caddesinde As -
kert Satın Alma Komisyonunda me -
sai zamanlannda her gtin görulcbilir. 
İlk teminatı 2767 lira 50 kuruştur. İhale
si ıB/10/940 pazartesi günü saat 17 dedir. 
İsteklilerin kanuni vesaik ve evrakları ile 
birlikte muayyen giln ve ihaleden bir sa
at evclinc kadar teklif mektuplan ile Sa. 

Kunı ot alınacak 
Manisa As. Sa. Al. }{o. Rs. den : 
Birliklerin ihtiyacı olan 1140000 kilo 

K. otu kapalı zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 31/10/940 günü saat 15 dedir. 
Muhammen bedeli 62700 ve ilk teminatı 

4702 lira 50 kuru&tur. 

dıı yapılııcaktır. gUnU perıenıbe, ıaatı 10, mektupların ve. 
1 - 250 ton un pazarlıkla satın alına

' - Şartnıımcsı İstanbul, Ankara Lv. rUeceği yer, Kı~lada Ko. odası. 16875 
caktır. 

Al. Ko. na müracaatları. (6606) 16599 

Şartnamesi her ıün Manisa Sa. Al. Ko. 
da görülebilir. Eksiltmeye girmek istiyen
lcrin belli gtin ve ıaatinden evci teklif 
mektuplan ve kanuni vesikaları ile komis-
yona müracaattan. (6667). 115676 

Amirlikleri ve Sıvas Aıı. Sa. Al. Ko. da gö- Sığır eti alınacak 2 - Pazarlığı 22/ı0/940 salt güniı saat 
rUIUr. 

İ Gelibolu Sıı. Al. Ko. Rs.: 11 de Erzurum Sa. Al. Ko. da yaprlacak-
l5 - stek11lerln bellf gUn ve ıaatto ka- 1 - 12.000 kilo sığıretl satın alınacak- tır. 

palı zartlarlyle ihale saatinden bir saat e-
tır. Kilosuna 2S kuruştan tahmin edilen 3 - Toplu tutarı SOOOO lira ilk temi-

vel komisyona vermeleri. (672~) 16774 bedel 30,000 liradır. natı 37so liradır. 

Zeytinyağı alınacak 2 - Eksiltme e. 11. 940 tarihinde saat 4 - Unun evsaf ve ııartları Ko. da mn·-
Edirne Sa. Al. Ko. dan: 16 da Gelibolu As. Sa. Al. Ko. da olacak- cuttur. 
2~ ton zeytinyağı knpah zartla alına - tır. S - lstek111erin tayin olunan günde Sa. 

caktır. İhalesi 6.ll.940 &'Unu aaat 11 de 1 - Eksiltme kapalı u.rl usullylcdlr. Al. Ko. da bulunmaları, (6943) 16939 



Pirinç almacak 
1-it Sa. Al. Ko. Re.: 

1 - tık teminatı 4175 lindır. 

u c u s 
P. T. Telefon Umum Md. ANKARA V ALILICI 

1 - Birlikler ihti7acı için 132 ton pi
rinç bpatı zarfla eatın alınacaktır. 

4 - Taliplerin belli sinde kanal •Mi· 
katarı ile birlikte Çorlu Sa. AL Ko. na 
milracaatlan. (055) 11152 MGaaı.ı. ile maldnid. mantar Ye Salfat nikotin almacak 

Aa.l:u• Vilbniad11n: 2 - 1Hı: kapalı zarf elı:siltmeai 1/11/940 
liinil saat 15 dedir. 

Yulaf veya arpa alınacak elektrikçi alınacak 
1 - Kapalı zarf usuliyle bir ton 

ıulfat nikotin satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 3500 lira \fe muvakkat 
teminat 262,5 liradır. 

3 - Pırincin beher kilosu için tahmin 
edilen fıyat 38 kuruıtur. Tutarı 50160 lira 

Bornova As. SL AL Ko. Ra.ı A.ahr• Telefon MQdQrlQğQaden: 
1 - Hayvanat ihtiyacı için 29555S kilo lıtanbul ve Ankara telef on mildür-

llllıı•aklrat teminat 3762 liradır. 
4 - İstekliler şartnameyi her ciln An-

lara, Eakitehir, İstanbul ve bmit'de Sa. 

J'Ulaf ve nbat arpa kapalı arfla mlnab- ınp untral ve atölyelerinde yetlıti
..,.. konmuttur. rildikten aonra diğer merkezlere ta· 

İhaleıi tı/11/940 çarpmba ıllntl saat yin ve izim edilmek ilzere müaabaka 
ltı,30 da 7apılacalrtır. Yalafm beher lrllo- ile (31) adet makiniıt, (3) adet elek
au 7 kuruı 50 aantlm tahmin edilmlttir. trikçi ve (10) adet montör alınacak· 
Yulafın Uk teminatı ıtıa ve arpanm ilk tır. 

2 - Eksiltme 15-11-940 aalı gilnil 
saat on bette Necati bey mahallesin
de Saylavlar sokağında Ferah apartı
manında Ziraat Mücadele MUdürlll· 
ğünde yapılacaktır. 

Al. ICo. da cöriilebilir. 
S - İstekliler belli &iin ve saatten bir 

11• eveı kapalı zarflarını hmit'te Sa. Al. 
lto, R.. vermeleri. (6944) 16940 

teminatı 1441 liradır. MUaabaka imtihanı !ıtanbul ve An 
Usteklilerin kanuni ....alk telrllf " te- kara telefon müdUrlüklerinde 25. 10. 

minat mektupları lle birlikte illale eaatm- 940 tarihine müudif cuma cünü saat 
dan bir aut evel komlqoaa milracaa!ıla- 10 da yapılacak ve muvaffak olanla· 
rr. (6956) H

9 3 
ra ıtaj müddetince elliter ve tayinden 

3 - Şartname adı geçen müdllrlilk
tenparasız verilecektir. Un alınacak 

l!!raurum Lv. A. Sa. Al. Ko. RL: 
l - 250 ton un paazrhkla saun alma

takttt. 
2 - Pazarlıiı 21/10 !>40 rünll saat 11 de 

Er111nım Sa. Al. Ko. da 1'8Pılacalı:trr. 

Yulaf veya arpa almacak aonra altmıpr lira ücret verilecektir. 
Bornova Sa. AL Xo. Ra.: Taliplerin kanuni evsafı haiz sanat 

4 - isteklilerin teklif mektuplan
nı teminatlariyle birlikte muayyen 
günde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 
3 üncU maddelerinde zikredilen vesi
kalarla eksiltme saatinden bir saat 
önceye kadar komisyona vermeleri. 

S - Toplu tutan 55000 lira ilk teml
llatt 4000 liradır. 

4 - Unun evsaf ve prtlan Ko. da mev
CUttur. 

l - Ha,.vanat ihtiyacı için S9377tı kilo mektepleri elektrik tubeıi mezunların 
yulaf ve ,..bev.t arpa kapalı sarfla mflna- dan olması ve müubakaya girebilmek 
bea)'& konalmqtur. thaleal tı/11/940 çar- için 21. 10. 940 pazartesi eünü saat 17 
pmba siinll eaat S ele ,.apılacaktır. ye kadar mezkQr telefon .müdürlük -

Yulafm beher kiloeuna 7 kanıt 50 san- lerine evrakı müsbite ile ilirtikte mü
tim ve arpamn beher kiloeana il kunıt 50 racaat edilmesi prttır. (6212) 16165 
ıantim fi1'8t tahmin edilmiıtir, 

(5928) 16001 

Matbaacılara 

S - İsteklilerin tayin olunan (Ünde SL 
41. ko. da bulunmaları. (6945) 16941 

Un alınacak 
Llleborııu Sa. Al. Ko. Rs.: 

Yulafm ilk teminatı Z215 ve arpanm ilk 
teminatı 2067 liradır. isteklilerin kanuni 
veaikalan ile telı:lif ve teminat mektupla
rını ihale 1&atmdan bir ... t evetine kadar 
İzmir Bornova As. SL Al. Ko. na verme-
leri. (6957) 1«1954 

l - Kimyevi evsaf dahilinde prtname
ıainde mevcut mah:ıllc teslim edilmek he
re 4110/940 da pazarlıga çıkarılan 100 ton 
llıaa talip çıkmadıgından yeniden pazarlığa 
lrOllanııtur. Pazarlıiı 25/ 10/940 &iinü saat Un almacak 
IS eledir. (tı946) 1694Z Ersincan AL SL AL Ko. Ra.: 

Un alınacak 1 - A•ktrt ibtf1'8ç için alınacak 400 
• ton un bpah zarfla ekıiltmeye konmue-•raurum L•. A. SL Al. Ko. RL: 
l - 250 ton un pazarlıkla eatın alma- tur 

--· 2 - Eksiltme 4tl
8

t/940AL saKlı elciinB uat 
a - Paarblı 24/10/!>40 ıUnil saat 15 11 de Erzıncan AL L o. a yapıla-

.. 8h'llnuD Sa. Al. Ko. da J'8pılacaktır. calı:tır. 
1 _ Toplu tutan 50000 liradır. İlk te- 3 - Enaf ve ıartnameai birlilı:lerde 

lllinatı 3750 liradır. vardır. 
4 - Unun evsaf ve prtlan Ko. da mev- 4 - Taliplerin teklif mektuplarım ek-

CUttur, siltme aaatından bir saat evet Ko. na ver-
i - !eteklilerin tayin olunan ıUnde meler!. (6958) 16955 

la. AL Ko. da bulunmaları. (6947) 16943 Arpa almacak 
F ot in alınacak Erzincan Aı. SL Al. Ko. Rs.: 

Oiremn Sa. Al. Ko. Rs. : 1 - Aıkerl ihtiyaç için alınacak 500000 
l - Oirenn Sa. Al. Ko. tarafından 4000 kilo arpa kapalı sarfla ebiltmeye kon

lilt aaılrert fotin 36000 lira muhammen be- muıtur. Ekailtmeai 4/111940 ealı cilnil saat 
delU ve kapalı zarf usulu ile münakasa,.. 15 de Erzincan Sa. Al. Ko. da J'8pılacık
lroanaqtar. Mıwkakat temınau 2700 lira- tır. 
dır. 2 - Muhammen fiyat 40000 lira olup 

2 - lliinaltasa 26/10 940 pazartesi ıı«- ilk teminatı 3000 liradır, 
ili saat 10 da Giresun Sa. Al. Ko. da ,... S - Evsaf ve prtnameei birlilclerde 
Pılacaktır. vardır. 

1 - 8una ait e1J&( cöriilebillr. 4 - Taliplerin teklif melı:tuphrını ek-
4 - Taliplerin hsvakbt teminatlarını ıiltme saatıncu bir eat.t tvel Y.o. na ver-

lıale uatmdan bir saat evel Ko. na Tel'• meltri. (6959) H951 

lllelert, (6941) ltı944 Yular bqbiı almacak 
Sade yağ almacak İmılr Lv. A. Sa. AL Ko. Re.: 

Braurum LT. A. SL AL Ko. Rs. ı 1 - Blrlilı:ler ba:rnaatı ihtiyacı için 
l - 25 ton eade1'81 panrlılrla utm •· pazarlıkla ııooo adet ldSsele J'Ul&r batlılı 

lnıaCaktır. ..tin alınacaktır. 
1 - Puarlılı 25/10/940 cilntl aut 10 2 - Puarlık 2'/10/MO camarteai ... , 

--· 10 ela 1rqlada bmlr LY. A. iL AL Ko. da 
1 - Toplu tatan 40 bin Ura ve kat ite- J'8pılacaktır. 

.ı...t. tlOOO liradır. S - Tahmin edilen tutan 31500 liraclır. 
4 - .,,_, ve prtlan kolordunun blitiln 4 _ Teminatı muvakkate ak~aaı 2888 li-

laraiı_,a'1ft"k vardır. 'f-f~••=t!~ S - ı..e..uı.rtıa tQ1a oıaun slııl" -. ı S -
atta lııoml.JQBda bulanmalan. (6949) 169411 6 - 1ıteklilcrin ticaret odaamda byttlı 

Erzurum Lv. A. SL Al. Ko. RL: 
1 - 500 ton çDVallı arpa pazarlıkla aa

'-rı alınacaktır. 
a - Pasarlıiı 22/10/940 sah cilnfi saat 

ll,30 ela Ennanım SL AL Ko. da ,.apıla -
llJcttr. 

S - Toplu tutan 55000 lira btl teml
•tı 8050 liradır. 

4 - Arpanın neaf ve prtları Ko. da
~. 

S - tsteldlleriD muanen cin •e saatte 
la. AL Ko. ela bulunmalan. (11950) 16947 

Un alınacak 
lkzurum LT. A. Sa. AL Ko. Ra.: 
1 - 115 toll un puarlılrla utm alım.

tıaktır. 
2- Paarhlı 25/10/940 cuma ciintl saat 

lı de Emanam Sa. AL Ko. da J'8Pılacak
tlr. 

1 - Topla tutan 45000 lira btl teml-
.. tı W50 Hraelır. 

4 - Umm enaf ve prtlan Ko. da mev
tllttw. 

1 - !.telılDerla 111D&J'J'81l slln ve aaatte 
ko. ela bahmmalan. (1151) 16948 

Arpa alınacak 
2rmnun LT. A. SL Al. Ko. Ra.: 
l - 500 ton çuvallı arpa pazarlıklı 1&• 

tıa alınacaktır. 
a - Puarlılı 21/10/940 paurteal uat 

15 de Brnnma Sa. AL Ko. da J'8pılacak
tır. 

S - Tophı tutan 55000 lira kati temi
.. tı 8050 liN4ıl', 

4 - Arpamn enaf ve prtlan Ko. da 
lllevcuttur. 

5 - !ıtelı:lllerln muaJ'J'ea &iinde Sa. Al. 
lto. da bulunmaları. (6952) 16949 

Sıiu' eti almacak 
Canakble Sa. AL Ko. Ra.: 

............. dair vesika ıöetermek mecbu
riyetindedirler. 

7 - Pasarbia lıtirl:lt edecekler kanun! 
vesikaları ve teminatı muvaldkateleriyle 
birlikte ihale eaatmdaıı evel Ko. na mfi-
rac.utlan. (6960) 16957 

Yulaf almaak 
Nlfde iL Al. Ko. RI. da: 
Clml: yulaf, Jcllon: llOOOO, K. bedeli 

72000 Ura, ilk teminatı 5'00 Ura, ihale aG· 
ntı u1.MO ... t ıı. lh&laba IÜ1I kapalı 
sarf, ihalenin 791'1, Nitele .M. 8a. Al. Ko. 

1- İstekliler prtnam.,.ı her stba Ko da 
gOrUr n paruıs okuyabilirler. 

2 - Taliplerin lhale u.tbıden evet teklif 
mektuplarım ilk temlDaUarlyle baraber 
Ko. ıaa nnnelerl. (8111) 199A 

Un almecak 
Nllde 8a. AL Ko. RL den: 
Cimi: l1D, _.I08U HOOOO, Jıl. beclall: 

144000 lira, ilk temınab 10800 Ura. ihale 
gilııtt 1. U. MO At 18, ihalenin .. kll ap. 
h sarf, lhaleıılll )'81'1 Nltde As. iL Al. Ko. 
Ra. 

ı - İstekliler prbwneyl ber stba Ko. 
da s6rQr Ye paruıs okuyabilirler. 

J - Tallplerla ihale IUtlndea bir aut 
nel teklif mektuplan n ilk temlaatıarlt-
1• beraber konılqona mOracaatlan. 

<•2> ıam 

KAZALAR 

Elelılrik teaiaatı ilim 
Gemlik Beledl7eeinc!en ı 

1 - Gemlik belediy .. lniD Gemlikte Su
cipek fabribamdu alacalı elektrik cer• 
,..nına anılrtasl olan tni1&t malııemeal b.
palı sarf uuUl ile eblltm.,.e lıı.onulmaı • 

1 - IOO ton aıiır eti 24/ 10/940 perıem- tur. 
\e dili saat 17 de pazarlrkla 1&tın alı- 2 - Eksiltme 4111/940 puart .. i dııl 
... calrtır. aaat ıs te Gemlik belecu,. dalreslncle be-

NAFIA VEKALETi 

Yol ıilindiri alınacak 
Nafıa Velı:lletinden : 
Vekllet için 20 adet 10-12 tonluk bu

harlı •e1'8 masotlu olmak bere eldeki 
mevcuda cöre yol silindiri toptan veya pe
rakende olarak satın alınacaktır. 

Satı.. amade buır silindiri olaalann 
bunlann fenni eveafını bildirir btaloi ve 
isbnamuiyle birlikte tekliflerini en kıu 
bir umanda vekllete aöndermeleri lllzumu 
lll nolunur. (tı782) 16846 

ASKERi F ABRIKALAR 

150 ton yerli Lintera pamuğu 
alınacak 

Aüert Fabrikalar Umum MUdUrlUtU 
Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (42.000) lira olan 
150 ton yerli llnten ııarnutu ukerl fab • 
"rtkalar umum mUdOrlutU merkes atın 
alma komiııyonunca 4.11.9'0 puarteal gil
nu aut 15,30 da kapalı zarııa ihale edile
cektir. 8artnam• (2) Ura (10) kurut mu
kablllnde komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (3150) lirayı havi 
teklif mektuplanm yevmi mukGrda saat 
H,80 a kadar komlayona vennelerl ve ken
dtlertDID de 2490 ayılı kanunun 2 n 3. 
maddelerllldekl veaalkle ltoml8yoncu. ol
madıklarına n bu itle .wwıar tOccardaD 
oldukların& dair ticaret odası •eslkulyle 
muayyen gilıı ve •aatte komisyona mOra • 
oaatbn. (MM) 16712 

Kereete aJmac.k 
Askeri Fabrikalar Umum lliidürltiiii 

Merkez Satın Alma Komieyonundan : 
42 metre milı:lbı 2,50 : S,50z0,25 : 0,35 

14 metre mlWl»ı 2,50 : S,5Q metre tu -
Hinde ve 0,30 : 0,50 M. kutrunda dıt bu -
dair tomruiu. 

Bu da verilenıediii takdirde: 70 metre 
miktıbı 5,00 metre tulilnde ve 0,30 : 0,50 
M. kutrunda dıt budak tomruiu olabilir. 

Ebat ve miktarları yukarda yasılı keres

Ankara Valllltlnden: 
Merkea ve mUlbakat llkokullan için 13 

kalem evrakı matbua açık eksutme sure
tiyle tabettlrllecektlr. Mubıımn>".D b\:dell 
1060 liradır. tateklllertn ıartnıımeyl ve nu
muneleri cörmek Uzere her gUn maarif 
mUdUrlutııne ve ihale f;Unu olo.n 21.10.940 
pazartesi gtlııU saat l!l te ve yUzde 7.5 te
minat akçesini hususi mubu.. be mUdürJU_. 
jil veznesine yatırarak vtllvet daimi en -
cUmenlne mUracaaUan llln uh•l'ur. 

<MM> 16478 

Otomobil liıtiği alınacak 
Ankara Valiliğinden: 
Nafıa kamyonları için alınacak olan 

(8) adet clıı ve (8) adet iç lAııtltln muba
yaa lfl 21.10.940 pazarteııl gilnU saat 15,30 
da thale.t yapılmak Uzere açık eksiltme -
ye konulmU1tur. 

Muhteviyatı bulunan (1350) Ura mu
vakkat teminatı (101) Ura (26) tcunııtur. 
İllteklllerln muvakkat teminat mektup ve
ya makbu• ve ticaret oduı vealkaaı Ue 
birlikte sözU geçen gün ve saatte daimi 
encümene gelmeleri. 

Buna alt kqlf ve ıartnameyl her clln 
nafıa mUdOrlUğtlnde görebilecekleri. 

(6513) lNM 

Köprü tamiri 
Ankara Valiliğinden: 
Ankara - Kırtehlr Balgat lltlaak yolu 

üzerindeki Balgat köprll9UnUn tamJrl lfl 
21.10.940 pazartesi gUnU uat 15.30 da da
imi encUmende lhaleal yapılmak Uzere pa
zarlıta konulmuııtur. 

Ketlf bedeli (1608) lira (81) kurut mu
vakkat teminatı (120) lira (50) kuruttur. 

İsteklilerin muvakkat teminat mektup 
• .,.. makbull• ticaret odası vulkuı ve 
nafıa mUdOrlUl{inden alacaldan ehliyet 
veslkalarlyle birlikte aösO ~en glln ve 
1Utte daimi enctbnelle gelmeleri. 

Bu ffe alt ketlf ve ıartnameyl her gt1n 
nafıa mUdOrlUl'Unde g!Sreblleceklerl. 

(651') 16486 

Askeri Fabrikalar Umum llidıirliiiB 
Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

Unu idaremizden verilmek ıartiyle iha
le tarihinden itibaren !l/5/ 1941 tarihine 
kadar Kilçiık Yoı:pt'ta yevmiye piıirtile -c• ekmek. 

te uhrl fabriblar mnum mlldllrUlltl Beher kilosuna 1 1nırut piıirme ücreti 
merlra utm alma lııomi970nunca 1/lll!MO tahmin edilen yukarda ya~ı eıkmek pi • 
eama ıflntl .. t 14,30 ela puarlılrla illale ılrme iti Aaılrerl Fabrikalar nmam müdilr
edilecektlr. Kal• icin beher metre milı:l- Itlll meıiru utm alma komiıyonunca 
bma 60 lira tomnllrlar için de beher met- 11/11/940 çarpd>a ıtlnfi eaat 14 te puar
re mi'lr&bına 46 lira beclel tabmia edilmit- hkla ihale edilecektir. Şartname paraaıs 
tir. Şartname paraeıa olarak k~JOD - olaralı: komia7oodan verilir. Taliplerin 
ün verilir. Talic>lerin muvaldıat teminat mllYalrbt teminat olaıı (90) lira (Si) lna
olaıı 2IS lira 50 lmnlt ve 2490 numaralı 1111 ve 2490 nmnaarlı lranunaa 2 ve 3. macl
hmanma ı ve 3. maddelerindeki Yeeailde clelerindekl vesaiki• komieyonc11 olmadık 
komlqoncu olmadılı:lanna •• ba iti• al&- 1anna ve ba itle al&kadar tficcardan ol • 
bdar tice...- olduklarına dair ticaret cl*lanna dair ticaret oduı Yeeilı:uiyle 
odası vealtrulyle me*tr sin •• ... meütr ciln ve aatte lıoml9"0na mira • 
komiaJıona milrac:utlan. (6964) 16961 caatları. (7010) 1073 

Kereste ahnacak 
.Alltert l'urlkalar Umum l(QdOrUJtll Kerkez Sabn Alma Komllyonunduı: 
100 metre mlklbı 2,50:5,00x0,25X0,025 K. ebadında çam tahtuı 
400 metre mlklbı l,50:15,00x0,22X0,025 K. ebadında çam tahtası 
ıoo metre mtklbı 2,50:5,ooxo,ıoxo,MG K. •badıma oam tahtası 
J150 metre mlk&bı 2,50:15,00X0,18X0,025 K . ebadında çam tahtası 
uo metre mtklbı 2,50:&,ooxo.ııxo,0215 K. •bad•Dd& oam tahtası 
IOO metre mlküı 1,50:5,00x0.15X0,025 K. ebadında çam tahtuı 
ıoo metre mlklbı 2,50:15,00X0,14X0,021S M. ebadında çam tahtası 
100 metre mlk&bı UQ:G,OOXO,lJX0,025 )ı[. •blldında oam tahtuı 

Tamama oam nnnek mOmkOll oımadıtı takdlrde ,.ana çıralı çam n )'arım 
beyu Jdlka&r olüillr. 

Tahmin edilen bedeli (68.750) lira olan mlkdar ve ebaUan yukarıda yazılı ııekls 
kalem •• ceman 1500 metre m!kAbı kereste aakert fabrikalar umum mUdUrlUttl 
merm aatm alma kcımtQODuııca 4.11.MO pu&rteat sQnO aut 15 te kapalı aarfla 
ihale edllecekUr. eartname (8) Ura (lt) Jmrul mukabllinde komlayondan verilir. 
Tallplerla muvakkat teminat olan (4411) lira (50) kurufU havi teklif mektuplarım 
muktr gllnde saat He kadar komisYon& vermeler( ve kencltlerlDID de 2490 numa
ralı kanunun 2 ve a maddelerindeki v_.llde komlayoncu olmadıklarına ve bu ıııe 
aJAJradv tUccvctan olduklaruıa dair ticaret odam vealkaalyle mezkQr g1ln ve saat-

te komll)'ona mOracaatıan. (8809) 16861 

11 kalem taze sebze ah nacak 
Aalrerl Fabriblar Umum Mudürlilill Merkez Satın Alma Komiıyonundan ı 

l - Etin mabammen bedeli 84000 lira tediye encilmenlnde J'&Pllacaktır. 
Olup mPalıbt teminatı 5450 liradır. ı _ Ba tesisatın lrahlo tel 1aamı llarlc 

Talipl~rin Çanakkale Sa. AL Ko. RL muhammen bedeli '472 lira olup ....a • 
llaliracaatJan. (~53) H950 bt teminatı StıO lira 40 kanqtu tbarettlr. 

lebsenln cimi Azami kilo 
Patlıcan 4120 

Beher kiloa\I Yeltibı 
Kurut Lira Kr. 

12 494 40 

Arpa Ye ~laf alınacak 4 - Bu ife ait proje, lretifaame ve eliler 
İltUbtal Sa AL Ko. Ra.: evrakı femıi7eyi !etanbul'da KaralıılS, ealcf 
l - Pasarhkla 250 ton arpa ve 250 ton lflmrilk ıolraimda Çeç•J'IR hanmda 11 

hlaf utm alınacalı:tır. No. da ytıksek milhendis Şebnftt' Mme-
Arı>anm muhammen bedeli 21.250 lira menciotlmıdan her ıaman s6rll»ltlrler. 

~ti temiaatl 3187 Ura 50 kurut, J11}afıa s - Talipler m•vakkat teminat mek • 
ı.tahammen bedeli 24250 lira kati temiantr tap ve,.. makbularnu 2490 ayılı bnn 
1137 lira 50 kuruıtur. Bualarm her biri bfildlmlerine ıöre hasırl178eaklan bsıalı 
•1r1 anı taliplere de ihale edilebilir. Şart- ıarflannı JUkarda lldncl maddede J'Uı1ı 
ll&nı"i her ciin Ko. da söriUebilir. İltekll- saatten bir N&t eveline kadar makbuz 
lerin belli siin ve aaatta kat lteminatlan mubbiliDde tnlim etmeleri llsım4ır. Poa
be blrlılı:te Fındıklıda Sa. Al. Ko. na ırel- tada olan ıeciimeler bbul eclllmn. H839 
-.ıerl. (1154) 16951 

Er fotini alınacak ZQI - laqurla kasa.il aOfu lctan-
torlu Ae. Sa. AL Ko. RL: alnden aldıtım notwı tukeremle Kan 17 
1 - Cıheti askeriye içın 10000 çift er el a1vm 6. el b!SluttlDdeıı alıp Bulıprlu 

leti,ı PUaflılda tatm ahaacaktır. Mkerllk IUbellM ~ tedlla 
1 - P...mlr 5111/MO eah tlnil tut 11 ~ k&J'bettbn. Yeallerbd alaoalmı
~-u " ........ komi.,..._ cllUa ..ıdlatldD lıtllmll JOktur. s.tm. 111-

Tan fuaı,. 4120 12 494 40 
Kabak 4120 8 sn 60 
Doıutee 1437 • 194 96 
Llhana 2300 1 114 00 

Pıra• 2300 1 114 00 
Iıpanalr 2300 12 27tı 00 
Semlaotu 2300 15 345 00 
Karnebahar 2300 15 345 00 
Kerevls 2300 ıs 345 00 
Hnaı 700 10 70 00 

3262 36 
Askeri ihtiyacı lele muhtelif yerlere teslim edilmek prtlyle J'Ulrarıda yazılı 11 lta

leaı tase Hbze 1940 mali ıeaeai ma711 p7nine bdar verilmek bere açık ebiltme 
•retf,Je mtlba,..a edileeelrtfr. 

Ebiltme 4/ 10/940 panrteei dnll eaat 14,SO da Askeri FllbrlkaJar Umum Mllelirltl
ltl merka aatnı alma lromiıyoaaııda J'8pılacaktır. Şartname parasrıdrr. Muvakkat 
temlaatı (244) Ura (ti) kunlttar. Taliplerin 2490 u:rılı kanana• 2 ve S. maddele
rindeld •...ılrlı komls10DC11 olmaclılılarnıa ve bu ıle tlD*r tlceardan olMlanu 
iafr Ticvet Oillİ ..-....,11 ..... IJn Ye na 1 ~ aliıf PCll~p. 

,..._...,. Q& .....,,..,.,.._~,... ~~~~~~~---11111·---

Kiralık dükkln 
Ankara Valutttnden: 
Ruud ldare7e alt Bankalar cadclesln

de Kıaılbe7 80kalmdakl 15 Ye 21 No. lu 
dUkklnlann aenellk lcarma talip sahur et
medlll clheUe 7.10.MO tarlblDden IUbarell 
bir ..,. sarfında puarlıkla ,llıalut icra e • 

-7-

de yapılacatuıdan ıartname ve Dllt -*• 
Tallerlııl sörmek latlyenlerlll her glln • • 
cUmen kalemine ve isteklilerin de ihale 
gUııU olan 5. 11. 940 salı g{lııtt aut ona ka
dar usulU dalreıılnde tanalm edeoeklerl 
teklif mektuplannı belediye enctlmelllu 
vermelrl. (7020) 1897' 

dllecekttr. Satılık kamyonet 
Taliplerin bu mOddet sarfında puaıte- Ankara Belediyesinden : 

.ı ve perwembe cfbılerl aut lS,ao da t. 1 _ Bahçeler miidlirllli(lnde buıanaa 
mlııaUarlyle birlikte vlll.7et daimi encO- bir adet Fort kamyoneti satılmak lser• 
menine mUraca&tlan lllD olunur. (U12) on beı ıün müddetle açrk arttırma,.. ko • 

184M 
--------------- nulmQftUr. 

2 - Muhammen bedeli (350) liradır. 

ANKARA BELEDiYESi 

Parke kaldırım yaptmlacak 
Ankara Belediyesinden : 

3 - Teminat 26 lira ıs ku111ttur. 
4 - Şartnamesini aörmek ietiyenleda 

her ciln encümen kalemine ve i.teklile • 
rin de 5/ 11/940 sah rünii eaat 10 30 da be
lediye encümenine mllracaatlan. (70ll) 

16975 ı - Otobüı garajına yaptınlacak 
parke kaldınm iti on beı gün müd • -------------
detle açık ekıiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 2247 lira SO OKULLAR 
kuruıtur. _____ .;... _______ _ 

3 -Teminat 168 lira 56 kuruıtur. Talebe alınacak 
4 - Şartname ve keıif verakasını Ankara' da yeni açılatak Ziraat 

görmek isteyenlerin her gün encümen iht _ _. ... _ 
kalemine ve isteklilerin de 25/ 10/ 1940 ilet ve makinalan · İIU mcaMIJ"" 
cuma günü saat 10.30 da belediye en· bine ıirme p.rtlan 
cümenine müracaatları. Mektebe clrmelı: için tiirlı: olmalı: ve ~ 

(6559) 16610 ta ziraat mektebinde mezun olmak tan. 
tır. Mektebin tahıll müddeti iki senedir. 

Divar İnf&Uı 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Olgunlar aokağında yaptırıla • 

cak istinat duvan ile esas yol toprak 
tesviyesi iti on bet gün müddetle a • 
çık eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Muhammen bedeli (2384) lira 
(80) kuruştur. 

3 - Teminat 178 lira 86 kuruıtur. 

Mektebe bu sene ıeçim ile 30 talebe .. 
lmacaktır. 
Yukarılri prtlan ha.Is olanların en Pi 

31/10/940 tarihine kadar hüviyet cllırdam. 
mektep ıehadetnamesi veya veaibu. 11 • 

bat raporu, iyi bal lı:liıdı ve 5 adet veale 
ka fotoıraflannı lstidalarma balhyarak 
Ziraat Vekaletine söndermeleri ilin ol• 
nur. (6515) 16MO 

4 - Şartname ve keıif verakaıını 
görmek isteyenlerin her gün encümen 
kalemine ve isteklilerin de 25/ 10/ 1940 F AKOL TELER 
cuma günü saat 10.30 da belediye en- --------------
cümenine mUracaatlan. Münhal uiltanlıldu 

(6560) 16611 Aabra Dil • Tarih '" Colnıf,. Pa • 

Kanal yaptınlacak 
Ankara Belediyesiadea : 
1 - Jandarma mektebi civanna ge

len sel sularını isale etmek llzere yap
tırılacak kanal iti on bet gün milddet· 
le ve kapalı zarf uıuliyle ebiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (27321) lira 
(SO) kur:ııtur. 

3 - Teminat (2049) lira (12) ku -
ruştur 

4 - !halesi 25/ 10/ 1940 cuma gl\ntl 
saat 11 de yapılacağından prtname • 
ve keı:f verakaaını görmek isteyen • 
lerin &ıc.- gün· encümen kalemine ıe iı
t~klileıin de ibate cilnB ola'l 25/10/ 
1940 cwna gUnQ 1&&t 10 a kadar teklif 
mektu'ltımnı belediy' encUmenine 
vermeleri ilin olunur. 

(6558) lG613 

Parke kaldırım yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Jandarma mektebi yarımda S • 3 

2 - llallammen bedeli (H40) Ura (50) 
kuraıtur. 

3 - Teminat (541) liradır • 
4 - Şartname ve keılf cetvelim görmek 

istiyenlerin her ciln encümen kalemine ve 
isteklilerin de 22/ 10/940 q1ı cilntl aaat 
10,30 da belediye encümenine müracaatla-
rı. (6838) 16850 

Kanal inpatı 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Dikmen deresi kanal, ıet ve tathl· 

rat iıleri pazarlıkla 78ptırılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli (1135) liradır. 
S - Teminat 1325 lira 25 lmnqtar. 
4 - Şartname •• lt11lf cetvelini stinnek 

istiyenlerin her IÜD mcimea lralemine •• 
isteklilerin de 22/ 10/940 sah ctlnil aut 
10,SO da beledi7e enc:limenine milracaat e7-
lemeleri. (6139) Hl51 

Parke kaldınn yaptınlacak 
Anbra Belediyesinden : 
ı - Yeniıehirde Fevzi Çakmak eobiı 

parke kaldmm infaatı paaıulıkla J'&Ptln· 
lacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (174) Hraclır. 
S - Teminat 101 lira 10 lmrqıtul'. 
4 - Şartname Ye keıif cetvelinl dr

mek istiyenleriD her ciln encilmaa ble • 
aüae ve iıteklilerbı de 22/ 10/940 salı cilntl 
eaat on buçukta helediJ'e encümenine mtl
racaatlan. (6840) 1tıl52 

lı:illteel Debnlıtınchn ı 
Jl'aldlltede 811iıdakl nl91ıanlddu mla • 

Midir: 
Klhik ffloloJI (Lltlnce •• JWW) .. 

.ıstıaablı. 

İnciU. Dil '" edebiJWtt •lnllllıtı. 
AJmu dil ve edebl,.tı •ietmlblı. 
Türk dil ve echbi,..U •i9'mlıP, 
Aıbolojl MiıtmJıp. 
Memlekıetimisdeki fMUltelerden U

dereceeinde menn olmlar v.,. ecıntılıl 
memleketlerde bu derecede cHplomQI a... 
is olanlar araıamdaiı tıalip olllllar im~ 
ı. bu vazifelere alınacaklardır. 
İmtibmlar birinci tepinin 25 iade ,.. 

pdacütır. 11..mrin lranununcWd ...ıı 
bala olap bu vuife7e talip olmlar •• lm
tlhm prtlanm OIHDm•lr ıstt,..ıer AD• 
lıarada Dil • Tarih ve Colraf1'8 faldlkıelıl 
eleııı..wı- ~t .,.ı.m.ıer1. (6720) 

H754 

MiLLi MODAFAA VEKALETi 

111,...•hBH. 
M. M. Velrıletl Satın Alma Ko. dan ı 
Hepsine talımlD edilen flJ'&b: 7000 lira 

olan 300 adet manyatolu telefon acık ek
siltmeye konmU1tur. Ekııtltmell: 15.11 MO 
lalı gUııU 1Ut 11 dedir. llk teminatı: 621 
lira olup tartn&mul komlayonda sörWOr. 
Taliplerin muayyen vakitte Jf. K. V. Sa. 
Al. Ko. da bulunmaları. (6723) 18818 

M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

Sade J&iı alınacak 
Deni• Levazım Satm Alma Komiayo • 

nandan : 
l - Beher kiloeana tümin edilen bect. 

li 150 kurut olu 15000 kilo ude yaiıma 
UIT. Z.el/940 lalı sünii eaat 11 de pa • 
sarbkla ebiltmeşi yapılacalDtır. 

1 - İlk teminatı 1617 Ura 50 imnlt ol .. 
prtnameli her cibı komi.,.onda par ... 
olarak alımbilir. 

1 - l.tekllleriıı l400 .. ,.tı bımnda ,.._ 
sılı •eeikalariyle birlikte belli slln ve ~ 
an. Kurmp ... cla bulunan lııomiS7'0U m&-
racaatlan. (100SO/HtS) 11964 

MALiYE VEKALETi 

Memur almacak 
Jlaliye VeWeti Kırtulye •at1aı

IOiiaden: 
idaremizde münhal (eG) lira Gere'° 

Merdi't'en iti 1i vazifeye barem kanunun hilkOmlerl 
Ankara BeledlyulDden: dairealnde llakal orta mektep mezu-
ı - Kale lSnUııcfekl parkta yapbnlacü nu olmak üzere müsabaka ile memur 

merdiven ııı on bet glln mtlddetı• n ka- alınacaktır • 
palı sarf uauıtt ile ek.ıltmeye konulmuf • ı Talip olanlar 25. 10. 940 gilnOne ka-
tur. dar vesikalariyle birlikte Yeniıehir-

2 - Muhammen 'bedell 1290& liradır. de Lozan meydanında Kırtasiye mi-
l - Teminat 945 lira il klJl'UlhJr. dürlüğüne mUracaatlan. 
4 - thaleai5.11.940 eah sfinfi uat 11 (6777) 18787 

Fenni malzeme ahnacak 
Jlali7e Ve"1etindea: 

2/14177 numaralı Vekiller Heyeti kararına ballı toprak tevzi tallmatna
mealae tnflkan tevn olunıcak topraklann kadottro tahririnin icraı için 
IPltki fenni malzeme mübayaa edilecektir. 
ı - llllbayaa verilecek Beherinin fiyatı 

levuımın cinai Adet Lira X. 
Takeometre 25 850 
Kira SO 40 
Pllıumetrı 25 60 

YekOn 100 
2 - Keıif bedeli: 24750 liradır. 
3 -.- Muvakkat teminat mlktan: 1856 tlra 25 kurut. 

Tamamının bedeli 
Lira X. 

21250 00 
2000 00 
1500 00 

YekOn 24150 • 

4 - ihale evrakını ıarllp almak iıtiyenler Maliye Ve-....,.,.. ,-
llk mGdürliliUne mlracutlan. 

5 - İhale pkli: kapab sarf uıulll ile. 

6 - lbaıenln yapılacap mahal " tarih: 23. 10. 940 tarihi f çar. 
pmba ctınll uat 15 de Maliye Veklletl 11111! Emllk mlldllrlUpnde. 

7 - Teklif mektuplan: 23. 10. 940 tarihine milladif phal:teıl gilnll • • 
at 14 •kadar llallye Velriletl llUU Emllk .Ullrllpade bba1 ecUUr. 

.... lbale tarlblatea ~ tıl lçWe ye VllllJed 
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-- VAGONLI idaresinde 

G AR 
LOKANTA ve GAZİNOSU 

CAZ 
ORKESTRA 

MUNTAZAM ve TEMiZ SERViS 
NEFiS YEMEKLER - HER NEVi MEŞRUBAT 

MUTEDiL F iYATLAR 

ZİYAFETLER İ Çi N BÜYÜK SALON 
Her akşam meşhur LANTOŞ ( Macar ~ ORKESTRASI 

ODEON 
Yeni (ıkan lüks plaklar 

Müzeyyen Senar 

N 270385
Al.AMAM DOCiRUSU DESTİ EMELE 

O DERDİMİ UMMANA DÖKTÜM Bes.te: Şerif İçli 
• 

N 2703 861<:LA GÖZLÜM: Çanakkale filminden 
Q. - H Oy BENİ - Muzik: SadeddinKnynak. 

N 270392 SUN DA tÇSIN - Beste. 
Q. HALELİ GÖZLER - Bimen Şen 

N 270391 TURNALAR - Beste. 

O GÜL DERLER - Sadeddin Kaynak 
• 

: .... ·... : ... , .''"(.~ _; 

50 Dama1:ana, t uzruhu 
Ankara Elektrik Türk· Anonim Şirketinden : 
50 damacana takribi sıkleti 3500 kilo tuzruhu satın alınacaktır. 
ı- Tuzruhunun kesafeti asgari 66 Bome olacaktır. 
z- Taliplerin. Ankara istasyonunda vagon içinde teslim etmek 

artiyle fiyat ve teslim müddetlerini bildiren teklif mektuplarını 
n geç 31. 10 1940 tarihine kadar Şirket Müdürlüğüne vermeleri 

Ankara, 16. 10. 1940 

u ı; u s 

-SRD 
Tayyare 
Otomobll 

Kamyon 
Motör 

ve 
bilQmum 

makine

lerde 
İsviçre 

mft.mfillltı 

S R O Rulmanlarını ıruııanınız.. 
Deposu: Galata Karnköy Palas hanı 

knrşısmda S• No. İBRAHİM TAŞ· 
CIOÔLU ve ORTAKLARI P. K. 

1039. Telgraf: TAŞKOL 

Üç inıaat ustabaşısı aranıyor 

Taliplerin Kalaba köyü Toygar ı;l!Ulğl 
clvannda inşnat cezaevi mUdUrlUğllne her 
gün evrnkı milsbltelcrlyle birlikte mllracn-
atları. (6000) 16890 

..1ı111111111111111111111111111111111ıı11 L. 

,:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 
-§ Mevsimin her nevi -

§Kürk mantolarını~ 
§ ve (garnütür kürklerini) Abdur- : 
: rahman BAŞARDI kUrk mağa- ~ 
: zasında bulacaksınız. : 
: Anafartalar caddesi Salti Fmnko : 
: yarundalti sokak başında. 4141 E 
o;;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

~1111111111 T E R z 1 1111111111!:. 

ZİNET BALKAN -----: Erzincan biçki ve diki& yurdu mü- E 
: diresl bu defa Meırutiyet caddesi : 

1
-:_ K -onur sokak No. 16 Korol apartı - : 
_ manı birinci dairede terzilik atölye- : 
: ıini açtığını sayın mü~tcrilerine ila- : 
: nı ıeref bilir. 4172 : - -9111111111111111111111111111111111111111;: 

DAKTİLO KURSU 
76 ıncı devresini de 3. 50 tenzilat
la açtı. Bir ayda diploma verilir . 
Tahsil aranmaz. Memurlar koopera-

=--_A N KARA PALAS=:- tifi karşısında Birinci Noterliğin 
tahliye ettiği daireye müracaat edil-

: mesi. Telefon: 3714 3982 

~ p Av i y o N L~ .... ~!!S!!ı!!hh!!a!!ti!!n!!i ~Se!!v~en~l~er~e~:~1~~L 
~ ~ § KA YSERlLl ~ 
= HER AKŞAM : - APiKOGLU'nun : 
= == = ANKARADA İLK D~F A 

O LARA K GÖRÜLMEMiŞ 
FEVKALADE PROGRAM 

: : Halis koyun ve sığır etinden : 
mamul namlı = --- --E Masalarınızı evciden tutunuz. : : - -.,11111111111111111111111111111111111111.r' ~ 

., 1 

-= = Türk sucuklarını -
her yerde arayınız. E 

Taklitlerinden sakınınız. ıi' 

-----

20 - 10 - 1940 

Kok kömürü satısı 
.;, 

Etibank umum n1üdürlüğünden : 
Buğday Silosu yanındaki Kok depomuzda n, müfterin in ve· 

sa itine teslim , tonu 24 lirad a n istenilen mik tarda kok kömürü 
satıldığını bildiririz. 

Müracaat yeri: Ba nkala r caddesi, Eti Bank T icaret Servisi, 
Telefon No: 2012. 3956 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı DEVLET DEMlRYOLLAfi l 

Nazarı dikkata Çelik alınacak D. D. Yolları U. :Müdürlüğünden: 
M. M. Vekaleti Hava Satın Alma Ko.: 24.10. 940 tarihinden itibaren tatbik e
l - 214 kalem 23895 kilo hususi çelik dilmek Uzere; demtryol ambarları emtia 

kapalı zarfla eksiltmeye kontılmuııtur. Mu- ve ejiya kabul ve teslimi için adı günlerde: 
hammen bedell (35.000) lira olup ilk te- '.Mayıs başından blrlnclkllnun sonuna 
mlnat miktarı 2625 llrndır. Kapalı zarfla kadar olan aylarda liğle tatili bir buçuk 
eksiltmesi 31. 10. 940 perşembe günU sa.at saat olmnk Uzere saat 7 den 18 sonuna kıı.-
11 de Hava satın alma komisyonunda ya- dar. 
pılacnktır. İdari ve fcnnt şartname 175 ku- İklnclktuıun başından nisan sonuna ka
nııı mukabilinde her gün öğleden sonra dar olan aylarda öğle tatlll bir saat ol • 
mczkilr komisyondan alınabilir. İsteklile- mak Uzere saat 8 den 17 sonuna kadar. 
rin kanunun iki ve üçUncU maddelerinde A<;>ık bulunacnktır. 
yazılı bulunan vesalkle birlikte llk teminnt Vngonlnrın muayyen tahmil ve tahliye 
ve teklif mektuplarını muayyen saattan mllddetlerl 24. 11. 940 tarihınden itibaren 
bir saat evellne kadar komisyona makbuz bu saatlere göre hcsnp edilecektir. 
mukablll vermeleri. C550i ı 15544 (i004) 16970 

\. 

100 adet yuvarlak çam ağau sahn ah nacak 
Ankara Elektrik T. A. Şirketinden : 
1- Ağaçların asgari 8 metre boyunda ve üst kutru 14 dip kutru 

Zl santimetre olması şarttır. 

2- İsteklilerin depomuza teslimi şartiyle fiyat ve teslim müdde

tini bildiren teklif mektuplarım en geç 5. 11. 1940 tarihine kadar 

Şirket Müdürlüğüne vermeleri ilan olunur. 4243 

YENİ Sinemada HALK Sinemasında ·Sus Sinemasmda SüMER Sinemasmda 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6UO~ 
İmtiyaz sahibi 

lskender Ar tun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri M üd iiril 

Müm taz Faik FENiK 
Müessese Müdllrll · Naşıt ULUÔ 

ULUS Basrmevi ANKARA 

Bugün bu gece 
Tatil gününe Hl.yık bir 

program 

ı - Zornkl mııhkQm 
2 kısımlık komedi 

2 - Hollvud revUsll 
Mevsimin llk revU tilml 

Seanslar: Saat 14,30 - 16,30 -
18,30 ve 21 

Sayım 11 debittlği takdirde 
Saat: 12 de Halk matinesi 

Bu bece eaat 21 de 
İki macera filmi birden 

1 - Yangın Tuzağı 

2 - Kokusuz kurşun 

Saat: 14,30 -16,30 -18,30 

Şimal denizinde casuslar 
TUrkçe sözlU yurtseverlik 

Filmi 

Sayım 11 deblttlğl takdirde 

Snat: 12,30 da Halk matinesi 

Buglln saat 14 ten ltlhnrcn Bugtin saat 14,30 dan itibaren 

Türkçe sözlendlrllen bir yurt-
Seçme flllmler serisinden 

KISKANÇLIK 
severlik tllmt. Şimal deniz.inde 
casuslnr. Baş rolde: Conrad Baş rollerde: Robert. Taylor -

Barbrayştaıl\'yck 
Veldt 

Seanslar. Saat: 14 -16 -18 -

20,30 dn.. sayım 11 de bittiği 

takdirde saat 12 do Halk ma
tinesi. 

Seanslar. Saat: 14,SO • 16,30 • 

18,30 ve 21 de. Sayım 11 de 

bittiği takdirde saat 12 de 

ÜÇ ARKADAŞ 

Y eııJİşehir Palas Oteli 
Uluı Meydanı Mildafaaihukuk 
Caddesi lı Bankası karıııında
ki yeni binasına naklcdiyQr. 

YENİŞEHİR PALAS Yeni şekliyle Türkiyenin Konforlu Otelidir 
en modern ve en 


