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Ankara1da beden terbiyesi mükellefiyeti 

Gen(ler sladyomda loplandllar 
~ • • • ,. • • 4 • • 

• ·-· 1 9• ~ • ,_., - • a a • • 

sıhi muayeneleri yaplldı 
Talimlere yarın sabah başlanıyor 

Fransa ile 
nasıl bir sulh 
yapılabilir ? 

Falih Rılkı AT AY 

Beden Terbiyesi Kanununun em • 
I rettiii gençlik grup ve kulüpleri An
kara vilayeti kazalarında 30 Ağustos 
zafer bayramında kurulmuş ve vila -
yetin merkez kazasiyle Çankaya ka • 
zası hariç olmak üzere diğer 11 kaza
sında ve bu kazalara bağlı nahiyeler
le müteaddit öğretmeni bulunan köy
lerde gençler beden mükellefiyetleri
ni ifaya başlamışlardı. 

Merkez kazasiyle Çankaya kazasın
daki mükelleflerin ekserisi yaz tati -
linde bağlarda ve sayfiyelerde bulun
duklarından belediye hudutları için -
deki kulüplerin faaliyete geçmesi bu 
aya bırakılmıştı. 

Merkez kazasındaki mükelleflerin 
Gençlerbirliği, Çankaya kazası mükel
leflerinin de Güneş kulüplerinde mü
kellefiyetlerini ifa etmeleri kararlaş -
mış ve bu kulüpler nizamnamenin ta
yin ettiği esaslar dahilinde birer genç
lik kulübü olarak kanuna intibak et 
miş bulunuyorlar. 

General de Gaulle fransız impa
ratorluğunu kurtarmak i~in ingiJiz. 
lerle beraber mücadele etmek 
davasmı temsil eder. Gene
ral ve taraftarları BüyÜk Bri
tanya İmparatorluğunun mağ
lup olacağına kağni değildirler. 
Eğer bir gün bir compromis sulhu 
dahi aktedilecek olsa, Fransa'nın 
menfaati lngiltere'nin yanı başında 
bulunmaktır. Mösyö Laval, bilakis, 
Fransa'nm mağlübiyet zararlarını 
azaltmak ıçın İngiliz muka· 
Yemeti üstüne oynamak fik· 
rinde olanların başındadır. La· 
Yal ve taraftarlarına göre, ana· 
\>atan teslim olmuşsa da, donanma 
ayaktadır; fransız .ömürgeleri işgal 
altmda değildir. Bu kuvetler lngil
tere aleyhinde kullanılmasa bile, 
İngiliz mukavemetini kolaylaştır• 
mak ve Afrika harplerinde İngiliz 
mücadelesine yardım etmek imkanı, 
bilhassa İtalya için devamh bir teh
dit tqkil eder ve anc:ak, anavatan 
••~mparaTOrlult 'ftanaızlannı tat
min edecek bir sulh, mihver devlet· 
lerini bu t~likeden masun kılabi
lir. Hatta, böyle bir sulh, Fransa'ya, 
yeni nizam ordusu ile faal İşbirliğin
de bulunmak fırsatını verir. 

Beden Terbiyesi Ankara Bölgesi, 
belediye hudutları içindeki mükellef
leri tesbit ederek dün 19 Mayıs Stad
yomunda bir toplantıya davet etmiş
ti. Bu davete sekiz yüz mükellefin 

(Sonu 5. ınci sayfada) 

Kayıtlarını yaptırmağa gelen 
mükelleller 

Tarihi düşmanlığı ve menfaatler 
tezadını tasfiye ederek Almanya ile 
yeni bir münasebetler devri açmak, 
genç hariciye nazırı Baudouin'ın 
icadı değildir. Epey zamandanberi, 
bilhassa aağlar arasında, böyle dü· 
§Ünen bir hayli fransız şahsiyeti gö
rülmüıtür. Diğer taraftan, Mösyö 
Lava] ve taraftarlan Musolini'nin 
li.tin bloku projelerine hele timdi 
pek bağlıdırlar. Onların düşüncesi
ne göre, İtalya, muzaffer bir Al
manya'nm hakimiyeti karşımıda 
tek baıına kalmak istemez. Donan· 
masmı, hava ve kara kuvetlerini 
pek ziyade ihtiyatla kullanmasının 
bir sebebi de, harpten bitkin çık
mamak, ve Almanya ile ltalya ara· 
ımdaki kuvet ve zi.f farklarını Al
manya lehine arttrrmamaktır. Müs
takil Fransa ve müstakil ispanya ile 
ltalya'dan teşekkül edecek bir ti.
tin alemi, cermen hegemonyasma 
karır teminat te~kil edebilir. Mösyö 
Laval ve taraftarları, İngiliz muka
vemeti devam ederken ve harp tali
hi ortada aallanırken, az olması ica
'beden fedaki.rhklarla bir sulh yap· 
mak hususunda, hiç şüphesiz, ltal· 
ya'ya güvenmektedirler. 

Bütün bunlar doğru, hesap ve 
tertiplerin esrarı malum, fakat on· 
lar kadar doğru ve malum diğer bir 
teY varsa o da Almanya'nın bir da· 
ha kendi aleyhinde kalkınabilir, bir 
daha kendi aleyhine li.tin veya slav 
veya anglo • aakıonlarla beraber 
muhasara blokları teşkil edebilir 
bir Fransa'yı asla istemediği ve iste
miyecegı keyfiyetidir. Mösyö La· 
val'in fikirleri de kendisi gibi fani
dirler; serbest ve kendini toplıyan 
bir Fransa, uzun müddet zor reji
mi altında kalamaz. Yarın ye-
ni yeni temayülde yeni a-
dımlar, Ver say diktasından 
Almanya'yı kurtaran tef ve 
partinin ananesine uymayı tercih 
edebilirler. Führer, ordularını Fran
sa 'ya karşı taarruza sevkederken, 
milleti için bin senelik bir istikbalin 
teminatından bahsetmİ§tir. Zaferin 
altıncı ayında on asırlık teminatı 
her hangi bir tehlikeye koyabilecek 
§artları kendi eliyle yaratmaktan, 
pek ıztırarda kalmadıkça, şüphesiz 
çekinecektir. 

Mükelleller iıimlerini kaydettiriyorlar 

25 Binden fazla 
nüfuslu sehirlerimiz 

..:> 

Son umumi nüfuı sayımmda alınan neticelere göre nüfusu 25 
binden fazla olan ıehirlerimizin sayısı 21 den 30 a çıkmııttr. 
Bu ıehirlerimizin 1935 ve 1940 saymı neticelerini ve arttılarmı 
liste halinde yazıyoruz: 

Şehir isimleri 1935 1940 Artıılar --
İstanbul 741.148 789.346 48.198 
lzmir 170.959 184.362 13.403 
Ankara 122.720 155.544 32.824 
Adana 76.473 89.990 13.517 
Bursa 72.187 77.348 5,161 
Eskiıehir 47.045 60.614 3.569 
Gaziantep 50.965 57.314 6.449 
Konya 52.093 56.698 4.605 
Kayseri 46.181 53.908 7.827 
Edirne 36.121 45.168 9.047 
Diyarbakır 34.642 43.264 8.622 
Sıvas 33.890 41.247 7.357 
Malatya 27.296 38.009 10.713 
Manisa 30.877 37.701 6.824 
Zonguldak 20.603 37.420 16.817 
Samsun 32.482 36.917 4.455 
Erzurum 33.104 36.414 3.310 
Urfa 31.721 34.829 3.108 
Trabzon 29.682 33.040 3.358 
Maraf 29.402 30.695 1.293 
Menin 27.620 30.193 2.573 
lzmit 18.693 29.126 10.433 
Balıke5ir 26.699 29.059 2.360 
Antakya - 28.127 -
T.ıı.rsus 24.382 27.733 3.351 
Afyon 24.159 26.947 2.788 
Kilis 24.620 26.576 1.956 
Adapazarı 24.839 25.455 616 
Elazığ 23.178 ?5.364 2.186 
Antalya 22.993 25.073 2.080 

Yek un 1.936.774 2.213.481 

( 

Stadyomda toplanan beden terbiyeıi mükellelleri 

Gazete rivayetlerine göre 

PETAİN 
Arazi fedakôrlrğınr 

ka bu 1 etmektedir 

Arhk müstemleke 
İmparatorluğuna da 
elveda diyecektir! 

Vichy, 25 a.a. - Havas /bildiriyor: Ma

,,,. 

\ 

Mareıal. Petain 

ispanya etrafında 

girmiyecek mi? 

Muhtelif gazeteler 

111uhtelif ve zıd 

f ef sirler yapıyorlar 

re,aı Petain, refakatinde hu'l\lal kalem..----------------

Londra, 25 a. a. - Associated Preaa 
ajansının Berlin'de itimada değer 

kaynaklardan öğrendiğine göre, dün 
İspanyanın iyi haber alan mahfilleri. 
memleketin har.be girmek niyetinde 
olmadığını beyan etmişlerdir. Buna 

direktörü oldutu halde ıaat 19.45 de Vidıy 
ye döcıımü~t!ir. 

Devlet reisini, otelin önünde adliye na
zırı B. Albert, dahili.ye nanrı B. ~rou. • 
•nn, harbi1e nazırı &"etteral Hanuiıer, 

(80- ı. laol •• ,,.,,.;) 

Bir Sovyel heyeti 
Sofya ve 

Bükreı' e gidiyor 

Tuna komisyonunun 
toplantısında bulunacak 

M06kovıa, 25 a.a. - Bir Sovyet heyeti, 
buaün öğleden tonra tayyare ile Sofya • 
ya hareket etmi$tir. Heyet, Sofya'dan 
80nra Bükreş'e gidecek ve orada 23 teı
rlnlsanlde toplanacak olan Tunıa komis -
yonunun içtimuna. iştirak eyliyecektir. 

Sovyet heyetil, yedi ki,iden mwekkep. 
tir ve hariciye halk komiserliii ıeııel sek
reteri B. So'bo!orun riyasetincledir. He • 
yet lzası arasında, hariciye hıı.lk komi • 
serliği yakın tark dairesi ıefi B. NoV'.ikof 
ile anlaşmalar daireıl ııefi B. Ar'kcef de 
vardır. 

Herriof nezaret 
altına ahnmıı 

BERLİN 

İngilizler fırafınclan (Sornı .1 tlncli uy/a,4•) 

ıiddefle bombalandı BALKANLAR 
VE MİHVER 

Bir çok yangınlar çıktı 

İngiliz tayyareleri dalga 
dalga hücumlar yaptılar 

Lon.dra, 25 a.L - Royter: İngiliz hava 
nezaretinin bilr08U, mü.na'kallt merkezle
rine ve Berlin•de u.ir as'lcerl hedefle:e 
ıkarşı cuma ıecesi ya.prlan hücum halclı:m
da aşaiıdaki tafıilltI vermektedir: 

Uç ıaat kadar ıüren bu hücum intiliz 
hava kuvetlerinin bombardıman kolu ta • 
rafından Berlin Uzerine yapılan hücumla
rm 23 iincüsüdlir. Berlln mıntakasmda 

rastlanan hava ~artları inıiliz a.kınctla -
rına hiç de müsait değildi. İlk relen tıay
yareciler, Berlin'i 1300 metreden itibaren 
4000 metreye kadar kalın bulut tabıı.kala
riyle kaplı bulmu1lanlır. Bombalarını he
deflerine isabet ettirmek için İngiliz pi
lotları ev~lce Berlin üzerine yapılan hü
cumlarda mutat olarak kullandıkları irti
'fadan çok daha aşağıya lnmiye mecbur ol
muşlardır. 

İlk tayyareler ıece yarısından a.z sonra 
Berlin üzerine vannıı;lar ve Putlitzstra.
ıe ve Lchrter garlarının yerini tayin ede
re&: hücum etmişlerdir. Bir gece eve! ya
pılan hücum esnasında bu garalrın maruz 
kaldığı hasara illl.veten yüksek infilik 
kudretinde bombalar atılmıştır. 30 daki
ka aonra yeni bir İngiliz bombardıman 

( Sonu 5 incı sayftıdı ) 

Af manya . 
şarkide 

cenubu 

hiç bir 
ta%yik yapmayacak 

Taymis gazetesi Balkanlarda 
umumi vaziyeti 
eden bir makale 

tahlil 
neşretti 

Londra., 2~ a.a. - Timesin Rn.lkan mu
habiri &§llğıdn.kt mUtalealan ileri ıtırmek· 
tedlr: 

Balkanları sulh 1ı;lnde muhafav:a etm~k 
gayesi, Edcn'ln ynkın ı.ınrka muvaııalatın
danberi, mihver devletlerinin Balkan mem
leketlerine karl!ı takınclıklan tavrın bir 
prensibi haline gelml1.1Ur. Belki de bu mem
leketlerin, yapmll#a hazırlandıklan muk~ ı 

vemet hnususunda me.ncviyatlnrını kırmak 
gayesiyle Almanya hariciye nezareti ıım
dl Balkanlarda yaptı~ propaganda ile Av
rupanın cenubu enrkl memleketleri U::erln· 
de Almanya tarııtınc1an hiç bir tazyik y~ 
pılmıyacağını haber verdirmektedir. F.c
nebl gazete muho.blrlerlne yapılan bir be· 
ya.nat esn:ısında alman hilkUmet1 on söz
leri söylemiştir: 

(Sonu J üncü sayfada) 

Fransa'yı tatmin edecek bir ıulh 
olacaktır, böyle bir aulh Almanya'
nın zi.fına delalet eder. Yahut, 
Fransa'yı küçülten, ve bir daha teh· 
like Ceşkil edemez hale getiren bir 
ıulh olacaktır. Onu da imparator· 

(Sonu S. incı sayfada) 

Berlin, 25 LL - Viclıy'den D.N.B. a • 
jansma bildirildiiine cöre, eski mebu.saıı 
meclisi reiıi Lyon belediye reisi B. Her· 
riot artrk Lyon'da delildir. B. Herriot'nun 
ismi ifp edilmiyen bir yerde nezaret al • 
tında ikamete mecbur odildiii söylenmek
tedir. Bu haber, aaUhiyettar fransız malı
fillerince teyit edllmemi~se de B. Hcrt'i
ot'mın çoktan beri nezaret altında bulun· 

~,===================::ı::=====.P dmıılduh mal<ımaar. 

Cümhuriyet Bayramı dolayısiyle şehrimize gelen izciler sabahları 

muntazaman provalarını yapmaktadır/ar. Ankara sokaJ:ltırınd;ı b.ıyram mü
nase~tiyle büyük bir izci kalabalığına tesadüf edilmektedir. Yukarıdaki 

resimde provalardan ıonra Yenisehir'de dolasan izcilerimizden bir gruP. 
16rQy_orıumııı 
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.1•·····································\. • • &iimrük memurlan ar1111M11 

yeni deiiıiklikler yapıldı 
Milli hükümetin ilk 

haftası ve düyunuumumiye 
Kemal TURAN 

1923 niunının son haftasındaydı. , Genç hükümetin maliye kadrosu, 
Ankara bilkümet konağının U.t katta- vaziyeti ııtırapla mütaleada devam 
ki her odaaına bir ve bazan iki vekil etti. Antep, Urfa, Adana ve İzmirin 
yerlef111itti. Her vekaletin nihayet üç iıgaliyle baılıyan milli kıyam. yer 
bet olan memuru, vilayet bürolariyle yer cepheler kunnuıtu. Sunların ge
ziraat bankaaı gene yerlerinde kal- rilerinde birer merkez heyeti vardı. 
mak üzere alt kata güçlilkle sıkııtm- Her heyet, cephe masraflarını karııla
labilmişti. mak için kendi mıntakasında vergi-

Yeni hükümetin ilk maliye vekili; ler tarh ve tahsil ediyordu. Bunların 
ite başlarken Ankara defterdarlığının gerek toplanııında ve gerek sarfında 
vezne mevcudunu ıordu. Verilen ra- ifratlar, hatalar, hazan da yolsuzluk
kam belki villyet memurlarının nisan lar olabiliyordu. Milletin meırn ve
maaıına güç yetecekti. Ankara'nın a- killeri Ankara'da toplanıp yeni bir 
pr ve ağnama vaktiyle Düyunuumu- idare kurduktan sonra bu hal devam 
miyeye bırakılmıı olduğundan gelir edemezdi. Ancak bu idare, memlekete 
çok mahduttu. Baıka vilayetlerde de ve cephelere otoritesini götürürken 
maliye vezneleri daha dolgun çıkma- insan ve para yardımını da buna ekli
dı. Yeni hükümetin nüfuzu altındaki yecekti. Sivil ve asker bütün idare 
birkaç sahil ıehrinin gümrük varida- kadrosu bu yardıma ittirik etti. Para, 
tı ise bilyUk bir yekftn tutmuyordu. yani yeni devletin bünyesinde itliye-

Memlekette birçok vergileri bir cek kan, gene yurt içinde fakat ya
yandan Dilyunuumumiye bir yandan hancılar elinde idi. Bunun memleket 
da tütün inhiaarı elinde olan yabancı müdafaasına hasrına mini vardı: 
bir tirket topluyordu. Atar ve ağnam Muharrem kararnamesi. 
gibi o devirde mühim sayılacak gelir- Yeni hükümetin maliye vekaleti ilk 
ler de gene birçok yerlerde Düyunuu- haftasında, kendisini aşılmaz güçlük
mumiyeye ait. İstanbul ile Anadolu ler içinde bırakan kararnamenin çen
arasında muhabere 16 marttanberi ke- berinde bir çıkı§ noktası aradı ve bul
ıilmittir. Ancak ıerek Düyunu umu- du: 
miye ve gerek tiltUn tlrketi gün- Kararnameyi hazırlayanlar, kendile
lük ıelirlerini Osmanlı bankasına, rine ayrılan paralara asla ilitilmemek 
cene bir nevi yabancı mUesseıeye ya- için bir kayıt koymuılardı bu, kısaca 
tırmakta devam ediyor. şöyle ifade edilebilir; bir yerde asa-

._____.,, 
17.869.901 

Aylardanheri bekliyorduk: kaç 
kişiyiz ve bet yılda kaç vatandaı 
kazandık? 
Merakımız tatmin oJunmuıtur. 

Şimdi artık, 1945 sayımını düıün
meğe baıhyacak ve 1945 Türkiyesi
nin nüfwunu, gönlümüzün istediği • 
milyonlar halinde ifade etmeğe ha
zırlanacağız. 

Son iki sayım arasında memleket, 
madde ilminin ölçüleriyle büyük sa
yılabilecek tahavvüllere uğramııtrr. 
Hatay gibi, milli bayram ıeklinde 
kazançlanmız; Erzincan felaketi 
gibi milli matem halinde kayıplan
mız olmuştur. Fili ve hakiki artııı· 
mızı ifade eden meaut tef azul 
1.711.883 dür. 
Baıka memleketlerin, hatta daha 

geniı aralıklı sayımlarda elde ede
medikleri bu çoğahıın gözlerimizi 
doyuran yekunu, belki, gönülleri
mizde boı bir yer bırakmııtır. 1940 
aayımmm verdiği netice, itiraf ede
lim ki mütehaHıslann hesaplarının '" 
•e ümitlerimizin altında değildir; 
•e daha güzeli bu aayım bize hiç 
bir Avrupa memleketinin veludiyeti 
ile ölçülemiyecek binde 18 gibi ha
kikaten büyük ve manalı bir de ar
hf niabeti vermektedir. Bu binde 
on sekizi, sağlam türk analarına 
borçluyuz. 

Cümh11riyel 
Bayramında 

halk kürsüleri 
Cümhuriyet Halk Partisi An -

kara Vilayet ldare Heyeti Riya
setinden : 

En l)üyük bayram günilmüzilı, 
bütün yurttqlara verdiği yUkıek 
heyecanın, günün mina ve lrud
si yetine yaraşır bir tezahür gOı
termeaini ıağlamak ve bu güzel 
vesile ile uyanık ve aydın yurt
taşların telkin ve irşat vazifele
rini yapmalarına önayak olmak 
için geçen bayramlarda olduğu 

gibi bu defa da Ulus meydanın
da bir halk kürsüsü açılacaktır. 

Bizi en kara günlerden en ay -
dınlık günlere çıkaran ve en gU
zel geleceklere hazırlıyan Cüm -
huriyet rejimine candan bağlılı
ğımızı belirtmenin her duygulu 
ve bilgili Türk'e vazife olduğunu 
düşünerek kürsüyü inkılabımıza 
içten bağlı bütün yurtta,lara a
çık bulunduruyoruz. 

Kürsil, bayramın batlangıcı o
lan 28. 10. 940 günü 1aat 13 de a
çılacak ve meydana çelenk koy
ma merasimi için verilecek fa11-
ladan sonra saat 17 ye kadar de
vam edecektir. 

30. 10. 940 c;arıanba gUnU kür
sü saat 10 dan 12 ye kadar ve U 
t~n 17 ye kadar açık bulunacak -
tır. 

• • • • • • • 
GUrnrük ve İnhlaarlar VekAletl merkes 

ve tafra memurları ara.ııınd& yeniden bam 
deflılkllkler yapmıetır. Bunları 7aııııyo

rmı: 

İstanbul gUmrllk baomUdUrıntu ıervil 
ıet1 Re!lk Kurel Vekalet levazım müdtır
ıuıu tetkik memurluğuna, teftlıı heyeti 
kalemi memuru Nusret Klrleçl oflu ter
fian ve Ankara gllmrUk memurlarından 

Rahim Erkal!a naklen zat ve ılcll leleri 
mUdUrlUfU tetkik memurluklarına, Anka.. 
ra dördUncU asliye hukuk mahkeme.el za-

• bıt katibi Cevdet BUer hukuk mUtavırııtt 
memurluğuna, lataııbul bqmUdUrlUtü bq 
veznedarı Hllseyln HUsnit Murat UçUncU 
ıınıf aervlı ıetllğlne, İstanbul bat mUdUr
llltü anbar memuru Ali Nur Alp İstanbul 
idare memurluğuna, İstanbul muayene me
muru So.llh Yarınıbıyık İstanbul lhtl:">·at 
memurluğuna, UzunköprU muhasebe me
muru Hasan Kutay htanbul g11mrUk me
murluğwıa, İstanbul bq mUdUrlUk memu
ru Galip UrRB İstanbul muayene memurıu. 
tuna. eakl btanbul bq mUdUrlUfü muha-
11ebe memuru Re!lk Granit İstanbul gUm
rUk memurluğuna, tetkik mlidürlllfU me
muru Nihat Atan İstanbul memurluğuna, 
İstanbul bat mUdUrlUğU veznedarı Falih 
Furat İltanbul muhaaeb memıırlııfuna, fa. 

• tanbul muhasebe memuru Adil Giz İstan-

SPOR 

Ankara - İstanbul 
• 

lzmir tenis 

B. T. G. D. Sportif oyunlar feda· 
raayonunun tertip ettiği üç şehir te• 
nis birinciliğine bu sabah saat 9 da 
19 Mayıs stadyomu tenis sahalarında 
başlanacaktır. Müsabakalara yarın ve 
pazartesi günü de devam edilecek 
ve ceman 42 müsabakadan en fazlası
nı kazanan şehrin takımı şampiyon o
lacaktır. 

Bu suretle her takun 14 müsabaka 
yapmış olacaktır. Bunlardan 6 sı tek 
erkek 2 si tek kadın, 2 si muhtelit, 3 il 
çift erkek ve biri çift kadındır. 

Haber aldığımıza göre, İstanbul 
takımı en iyi oyuncularından biri o
lan ve ikinci teki oynaması lazım ge
len Hasan Akiften mal rum olarak 
Telyan, Suat, Vedat Abud, Boisonnas, 
Kris ve Muhittinden müteşekkildir. 
Buna mukabil İzmirliler de gene en 
iyi oyuncularından biri olan R. Ali 
Atlıdan mahrum olarak geliyorlar. 

Geçen senelere nazaran çok daha 
kuvetli vaziyette olan ankaralılar An· 
karaya yeni yerlegcn Fnruku da ara
larına almış bulunuyorlar. Müsabaka. 
ların neticesi ve şampiyonluk hakkın
da tahminlerde bulunmak çok güç 
bir mesele teıkil etmekle beraber an
karalıların da §8mpiyonluk için pek· 
füa namzet olabileceklerini talunin e
diyoruz. 

Yeni hükümet için mali kaynak, yiısizlik ve emniyetsizlik olursa Dil
Düyunuumumiyeye bırakılan vergi- yunuumumiyeye ait paraları ve mai
ler olabilir. Buna müracaattan başka lan muhafaza için hükümet her ted
sare yoktur. Kendini kurtarmak ka- biri alır. 

Fakat .•. daha istiyo.ru :z: ; ve istiyo
ruz ki bugünkü binde on ıekiz, be§ 
yıl aonra binde yirminin üstü nde ol-
11un. Nemiz ekıik? Gürbüz ve ku
vctli bir ırkın çocuklarıyız. Bu bet 
yıl içinde, eğer artıt nisbetimiz:i kös· 
tekliyen amiller varsa onlarla da • 
mücadele edeceğiz. Çocuk ölümü
mü? Bekaı Jık salgını mı? Bugün 
bilmiyoruz ve bunun sualini sayım 
neticeleri Üzerinde tetkikler yapa
cak olan mütehassıalardan bekliyo
ruz. 

Kadın ve erkek her yurttaı kür- • 
alide söz söyliyebilir. 

bul vezoedarlıtına, Çanakkale gUmrUk me
muru LUttl Bengi 1etıuıbul muhRScbe me
murluğ'una, .nafıa köprllsU idare memuru 
Yaşar T111kurt Erzurum idare memurltıtu· 
na, İzmir lthalAt memuru Buphl Erten 
Van ldare memurluğuna, Merıln &nbar me
muru Eyup Ertem İlllAhlye anbar memur
lutuna, Birecik idare memuru HUsnU Çu
buk Trabzon anbar memurluğuna, İzmir 

ithalat muhasebe memuru Yusuf Aktan 
Birecik idare memurluğtlno., Samsun mu
ayene memuru Muııta!ıı. Dinç Reyhanlye 
muayene memurluğuna. İatanbul memuru 
Ragıp Özcnberk UzunköprU muhasebe me
murluğuna, Bodrum muhuebe memuru 
SalAhAddln ÖkııUzgll Bandırma anbar me
murluruna. İstanbul ihtiyat memuru Kad
ri Fuat Pekcan Bandırma muhuebe me
murıuruna, maarif huıımıl mektepler ida
resi memuru JJergube Onaran ve açıktan 
GU!er 'UnlU Ankara sUmrUk memurlukla
rına, İstanbul mtıhMebe memuru Cemal 
Teker Çanakkale memurluğuna, açıktan 
Hilmiye Doğtı Ankara muha.ııebe memurlu
ğu.na, İ!kenderun memuru İbrahim Doğan 
Payaa gUmrUk memurlu~na. İlt&nbul 

idare memuru Sami Tangıç nafıa köprUaU 
idare memurluğuna naklen ve tedflan ta
yin edllmlılerdlr. 

Birinci teki oynıyacak olan Anka
ranın en iyi oyuncusu Fehmi İ!tan• 
bulun en iyi oyuncusu Telyana İzmir 
turnuvalarında uzun bir çekişmeden 
sonra yenildi. Ankarada bu milsaba
kayı nomıal olarak kazanması icap e
der. Çünkü saha avantajı vardır. Ge
ne izmirli eski §ampiyon J. Giraud'ya 
kartı da kazanma şansları pek çok • 
tur. İyi formda bulunan Ahmet Tan
d~ğan P?i.11ips ve Semih ile her gün 
güzel ıtılı ıle terakki eden Şefik 
Fenmenden ve çift oyunlarda çok 
muvaff:ık olan Dervif, Kerim Biikey 
ve Ze.kı, Sirmenden glizel oyunlar ve 
ıUrprızler beklenebilir. 

rarını veren milletin meşru mUmes- Yeni Türkiye'nin ilk maliye vekili, 
ıilterl, cidatde tUrk mükellefinin hü- memleketteki Düyunuumumiye tetki
kümete ve Düyunuumumiyeye ·öde- latına ilk tebliğini töyle yaptı: bil
mekte oldu~u paraları kullanmağa kümet; kararnamedeki ıelihiyetine 
mecburdur. Bu milli ve mantıki ka· binaen, Düyunuumumiye veznelerin-
rarın enune çıkan ıet ıudur: de toplanan paraların makbuz kar,ı-

- Muharrem kararnamesi. lığında mahalli malsandıklarına yatı-
Sarayın iaraflarını kapayan istik- rılmasına karar vermiıtir. 

razlar, nihayet 1881 de Oamanlı hükü- Bu emri o zamanın Düyunuumumi
metini birçok haysiyet kırıcı ıartları ye kadrosu ve onun hamiyetli türk 
kabule mecbur etmitti. İstikrazları memurları sevinçle tatbik ettiler, ya
kartılımak lbere birçok vergileri, rım asra yakın bir müdddet ilitilmez 
Düyunuumumiye denilen yabancı, acayip bir hüviyetle yaııyan bir mü
imtiyazlı bir idare, mükelleften ken- esseseye yeni hükümetin el koyma
di tefkilltiyle tophyacak, onun mal· ıı o zamanki mali muhitlerde mü
larına paraluına hükilmetçe el sürül- cadelemizin azim ve şiddetini ilk a
miytcek. Onun ne maıraflarına karı- dımda tanıtmış oldu. 
tılacak ne de kendine bırakılan vergi- Düyunuumumiye meclisinin artık 
lere iliıilebilecek. İstibdat devrinde büsbütün tarihe karııtığı bu haftada, 
Babıili ~eyrek asır, Dliyunuumumiye- milli hükümetin ilk haftasını ve onun 
nfn mutlak hlklmiyeti altında inledi. mukaddes davasını güçleştiren milea
Meırutfyet devrinde de mebusan ve seseyl hatırlamak bir vazife oldu. 
Ayan meclisleri, kanun yapmak ve Yalnız bu tek hafta onun gömülme· 
memlekete ait masrafları kontrol et- sine kafi sebepti. Milli hükümet, il
mek haklarının DUyunuumumiyeye zerinde birçok menfaatlerin çarpıştı
ait itlerde mahdut ve mukayyet oldu- fı bu mevzuu hak ve adalet esasları 
funu kabul etmf9lerdlr. içinde halletti. Uzun ve çetin otan 

Yeni hilkUmet doiuıiyle birlikte 16 bu mesaiyi izaha lilzum bile yoktur 
marttan önceki nıenuatı kabul etmiş- yalnız ilave edeceğimiz cihet Lozan'
tir. Bunlır Büyük Millet Meclisinin da baılayıp 1928 ve 1933 hamleleriyle 
yapacağı kanunlarla değiıtirilebilir. aşılan güçlükleri 1940 yılında tama
Ancak her tarafla ıly11t münuebetler men yeniyorsak bu içinde bulunduğu
kurmağa çalııan taze bir hükümet muz vaziyetin değil, milli kurtuluşla 
için daha ilk haftasında beynelmilel başlıyan devamlı ve bilgili bir müca
mahiyette bir mukaveleyi bozmamak- delenin eseridir. Ve baıaranlara ıük-
ta politik faydalar vardır. ran hi11imi.z büyillı:tUr. 

Şeker çuvallar1 

hakkında bir karar 
leker tabrikalannın toz ıeker satıgla

l'lnd& ounı bedeli olarak ılmdiye kadar 
müttertden tahsil etmekte olduktan 38 
k1U'\lf yertıı. jUt çuvallar tein 90 kuruı, pa
muıc guvallar tc;ln de 60 kurut faturalara 
1llve ve tahsil edileceği haber ahnmııtır. 
Botaluı çuvallar mU,terl tarafından hiç 
bir ift• kullanılmadan hemen aatıı yapan 
fabrikaya iade edildiği takdirde fabrikalar 
ayıu bedelle kabul ve paraaını mUıterlye 
edtyeceklerdir. HenUa sevkedllmemlı bU
ttha toa ıeker liparlılcrlnln de bu hükme 
Ubl oldul'U bUdlrilmektedlr. 

Ordu'cla fmcbk latJ! kooperatifi 
Ordu, 2~ a.a. - Ordu tındık tarım 11&111 

lcoopuatifi dUın n.Ji vekilinin hımmı ile 
halkevlode aeııellk umumi toplantıııoı 

yapmııtır. Koperatl!in bir MDellk ıııertnt 
tetkik eden mUıtahıll ortaklar toplantının 
hitamında Milll Şef• ve cilmburiyet hlikii
metlne karlı duydukları ~lılık duysula
nnı izhar etmıııercUr. · 

Mesut bir nikôh 
Dahtılye Vıe.ktletl teftiı heyeti reisıi 

Hakkı Hayır Ber1nın'un kızı Sabiha Ber
kun ile Maliye Vektletl nrldat ummrı 

mUdilrlUfü ıube m6c!Urlerlnden Nihat Ysl
kut'uo nlkAh USrenl dlin, Dahltl7e •• Ma
ldye Vekilleri ile kalabalık ve rüztd• bir 
divetl! kiltlesl huzurunda Ankara beledi
yesi evlenme salonunda icra edilmlıtir. 

Yeni eı.-lilere sonsuı: aaıtktler temen • 
ni ederiı:. 

Bildiğimiz tek §CY tudur: on ae
kiz milyonun birkaç mislini ferah 
ferah besliyecck ve doyuracak olan 
bof Anadolu topraklarının insan 
hasretini dindirelim. Çünkü nüfusun 
ehemiyeti, ve vatanda§ mefhumu, 
tarihin hiç bir çağında verilmiyen 
kıymet hükümlerine varmıttır. 

Söz sövlemek ic;in bayramdan 
önce Yeniıehir Emniyet Abideti 
yanında C. H. P. Vilayet İdare 
Heyeti Riyasetine ( telefon 5888) 
bayram günlerinde, kUraü bqın
daki komiteye bat vurulması rica 
olunur. • • 

17.869.901 türkün, her §eyden 
eve], türk hudutlarını koruyan 
17.869.901 çelik mermi olduğunu 
d ÜfÜneceiiz ! 

Kemal Zeki GENCOSM AN 

Antalya • Alanya 
yolunda bir köprü 

Antalya, 25 a.a. - Antalya - AIRDya 
yolunda Mannvgnt çayı Uzcrlnde Karpuz 
köprUsU dün vilayet mebualnrının ve me
murların, blnlerce halkın huzuru fle An
talya valistnin bir uutl<u ile açılmııtır. 

Dört ay evel iıış:ı.sına başlanan yUs otuz 
metre uzunluğundaki bu köprU muz, porta
kal, mandalln ve limon memleketi olan g1.l
~el Alanyayı Antalya, Manavgat, Serik ve 
Akseki yolu ile Konyaya bağ-lamaktadır. 

Maarif De!rİyat müdiiril 
Romanya'ya gidiyor 

lıılaarl! VekAletl neırlyat mUdUrU B. Fa
ik Reılt Unat VekAleUn ihtiyacı olan kA· 
ııtıan temin etmek üzere bugünlerde Ro
r.ıanyaya gtdıcekUr. 

Sümerbak'ın satış işleri 
SUmerba.nk umum mUdUrlUğtl, bankaya 

bağlı fabrikalar mamulAtının satıı lglerl· 
nı ihtiyaca UYguD bir ıeWlde organize et
mek Uzere tetkikler yapmaktadır. Banka, 
bu tetktk'\er sonunda elde edilecek neticeye 
&'Öre lUzumlu kararları alacaktır. 

Kömür nakliye tarifeleri 
değittiriliyor 

ıı •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .,. 

Cümhuriyel 
Bayramında cıkacak 

gazelelerln sayf alar1 
Haber aldıtımıza gGn koordlDU)'Oll 

heyet! ctlmhurlyet Q&yramı gUnU çıkacak 
gazeteler için yeni bir karar lttihu etmlt
Ur. Bu karara göre 29 blrlncttetrin ,.unu 
çıkacak gazeteler için ıayta tahdldatı kal
dırıl maktadır. CUmhurtyet bqrunı stınO 
gazeteler, istedikleri mlkdar ıayfe.da oıka
blleceklerdlr. 

Ticaret Vekaleti müatalııilden 
ilzüm ve incir salm alacak 

Ticaret VeklleU mllatahltl elinde bu
lunmakta olan U%Um ve incirlerin UçUncü 
bir §alwın delAletine lUzum kalmadan mtı
baya& edllmetinl temin etmek, tısUm 'H 

incir plyuaaında mUstahıll aleyhine her
hangi bir düf1lklUtu önlemek üzere nlzım 
vaz.ifetlinl sönnek bere bizzat mllbayaada 
bulunmağa karar vennııtır. Koordlnaııyon 
heyeti Ticaret VekAletfnln Uzum ve incir 
mUbayaaııında bulunabllmealnt temin 
makeadlyte mezkOl' vekllet emrıne tkt 
milyon liralık blr kredi açacaktır. 

Keçiören'deki Yurt yanulanna 
bayram yardmu 

Çocuk Eeirıeme Kurumu Genel Mer -
kezinin Şefb.t ılnC91nde b&rnwı KeçUS • 
ren Çocuk yuvasındaki yavrulara bayram 
hediyesi olarak Ankara mebwıu Eş.ref De
m" rel 10 katlrorıe - 10 fanill • 10 mendil 

Denls vuıtaalyle yapılmakta olan kö- - 10 çift çorap - 10 iç pamaloa - 10 J"ikı 
mUr nakliye tarı!elerlnln değlgtlrileceğl ka.zak, Ankara Adliye sarayı ırruında Ha. 
haber verilmektedir. Koordlnuyon heyeU-ı her Bay ~tan Demirel 53 (6m1elc, 5S iç 
ne eevkedllmlf bulunan kararname proje- pantolon gondermekle Çocuk yuvasındaki 
ıl ile bugU.nkU kömür nakllye tarl!elerl yo.vrularm aevinç v-e muerretlerini Çocuk 
bir miktar ytlkselUlmektedir. Ellirıeme Kurumu kendilerine bildirir. 

C. H. P. Cebeci nahiyesinde 
kongre Ye konferans 

CUmhurtyet Halk ParUıl Cebeci n.ahl· 
yestnln yıllık kongre1l yarınki pazar gU
nU Hat 10 da Cebecide slya.ııal bllsller o
kul• .koat- .UODUDd& PtıP&ı-.k •• bu 
toplantı vesilesiyle de tanınmıt blr zat ta
ratmdan ılyuetimisi lıah eden bir konte
nna verilecektir. Bu toplantıya herkes ..
lebtllr. 

Acı bir kayıp 
Muharrir arlwiatlarımızd&n ve Ha

riciye Vekileti memurlarından Nilz -
het Hqım Sinanoğlu'nun dün akpm 
aaat 22 de vefat ettiğini tee11Urle ha
ber aldık; 

Merhum, etki bir. muallim, değerli 
bir muharrir, muvafık bir hariciyeci, 
mUffik bir baba idi. Dlllmlzde telif ve 
terceme olarak bir hayli eeeri olan Si
nanoğl u, ıon zamanlarda da Maarif 
Vekateti'ne Dante'nin tercümesini ha
zırlamakla meıguldü. Ölümü, kültür 
varlığımız içinde cidden bir kayıptır. 
Nüzhet, geriye ikisi Oniverıite doçen
ti olan 6 çocuk bırakmaktadır. 
Sinanoğlu ailesinin acılarını payla

ıır, kalanlara t!zlyetlerimizi ıunarıs. 

Mevlidi şerif 
Divanı Muhaset>at murakip muavin

lerinden merhum Sadık Barut'un ru
hu için Zencirli ca.miinde 28. 10. 940 
pazarteıi günü öğle namazını mütea
kip mevlidi terlf okunacağından arzu 
eden zevatın te,riflerl rica olunur. 

Zevceai Divanı Muhasebat mu
rakip muavini Muhterem Barut 

Çift erkeklerin yapacakları müsa .. 
bakaların neticelerini ıimdiden kes • 
tinnek müşkilldür. Her Uç tehrin de 
başta İstanbul olmak üzere birinci ve 
ikinci takımları kuvetli, üçüncil ta _ 
kımlan da nisbeten azyıftır. İzmirin 
lıtanıbul ve Ankaralılara karşı kaza
nan ekipleri bakalım Ankarada ne ne
tice alacaklar ? 

Çift lıadınlarda ve muhtelitlerde 
en fazla §ansı Ankaraya verecet 
Jülide Parkan formundadır. 

Bayan Philipı lstanbul'dald 
müteaddit galebeleriyle Türkiye'de 
en iyi bir çift oyuncusu olduğunu ı.. 
pat etmiş bulunuyor. 

Tek kadınların en kuvetH oyuncu • 
su, Mualli Gorodetsky'dir. Yalnız t .. 
tanbul'da Tarabya karşılaşmalarında 
]. Parkan güzel bir oyunla rakibinden 
bir set kazanmıştı. Bunun için tahmi
nimize göre Mualli Julide'ye karp ea 
çetin müsabakalarından birini oynıya.. 
caktır. İkinci tek kadını oynıyacalc 
Bayan Phlllipı nefessiı: olmasına rağ
men İstanbul ve İzmirlilere nazaran· 
daha kuvetlidir. 

Aniaralı oyunculardan bu kadar 
bahsettikten sonra yine §Unu hatırlat· 
mak lhım ki İzmirliler kadın oyuncu
larının zayi! olması yüzünden fampf
yonluğa kuvetli bir namzet olmamak
la beraber en kuvetli namzet Ankara
lılar değil, yine eski ve çok tecrübeli 
oyunculardan mUtetekkU tıtanbul ta
kımıdır. 

Güreı ajanlığınm tebliği 
B. T. G. D. Ankara bölıesi ıürq aJa• 

lıtıllldan : Bu çuvallar ıekcr fabrikalarının tesblt 
ettıtt tlyalıD çok fevkinde piyasada aatıl
dıklarmdan ve ıeker ılrketl çuvalları ken
di ıatıı fiyatı Uzertnden aynen sert alma
lı da kabul etUtinden dolayı çuval flyat
lanu yapılan bu illvenln ıeker flyatları
u hlo b1r suretle intikal etmemesi llzım
dır. 
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ao - 31 blrlncitetrin IMO t&ribincle la • 
tanbul'da 1apdacak Tilıklye ıreko. rom• 
ırfir-et birinciliklerine gıtmek iiı&ere Anıra,. 
ra"dan ayrrltruf olan •liretÇilerin, yolcu • 
luk hazırlıkları için buıün Hat 16 da 11 
Ma711 at6<\yomunda bölee binaaında ya • 
pılacak toplantıya gelmelori rica olunur. 

Türk Hava Kurumuna 
yapılan yardımlar 

Ttırk Hava Kurumuna yapılan yardım
ıan dair dtha .. len haberlere nuaran 
Kart'ta tUceard&n All Naki GUaeldere ku
rwna 200, Cafer ve Gaffar Dat kardeıler 
100 lira, Ankarada hırdavat tUccarlarından 
trabsODlu Hakkı Klmll 1500 lira. Nlzlp'te 
tUecardan R .. lt Diler 50 lira, Nullll'de 
Kuyucuk Dahlyr1lnden Mehmet Klmll 
Yılmu 80 lira, Balıketlrde un tUccan Ali 
Kınmlı 100 lira ve manifaturacı Ziya Öl· 
çer 50 lira vermlılerdlr. 

Dtter taraftan İzmlrde Huan Fehmi 
Serter ve eıı. slraatçi JUi Levl, ı:u Ben 
V .aüıta, terlikçi Beyit Ali evlenme yil -
aWclırtnl kuruma terke7leml1lerd1r. 

Kongreye davet 
C. H. P. Misakı Killi Nahlyeat Rellll· 

tinden: 
Nahlyemlztn 1enellk kongreıl 26 blrln

eftflfl'{D 1040 cumarte.t a11nn u.at 17 de ••1r• kasa ..ıonunda yapılacatındaa o
caır delıseler1D1D tetriflert rtca olımur. 

Beden terbiyesi mükellefleri 
" Sağlam fikir sağlam vücutta bu

lunur., ı6zana bir Avrupa dJJ/nden 
tQrlct;eye t;eviren Osmanlı meırutl -
yet rejimi bunu kuru bir terane gi
bi yıllarca dilinden daıarmemiıti. 
Memleket g"nt;liği iıe o une/er i
çinde vacudunu .. ğlamlqtıracak 
hit;bir teıkil•t ya:ıa glJrmemiı, bQ
Jıametin ve devletin bu yolda hi,bir 
yardımına ermemiıtir. 

Dan 6ğleden sônra Ankara'da yaı
Jarı on beıle yirmi arasında bulunan 
gent;leri, Beden TerbiyHi Genel 
DlrektiJrlüğQ 19 Mayıs Stadyumun
da topladı. Bunlar, oraya, ilsin de 
okuyup, duyup iJğrendiğlnia gibi nü
fuı klğıtlariyle beraber fidecei • 
/erdi; orada muayene edilecekler ve 
hangi gent;llk Iru/DbDne gidecekle
rine karar verilecekti. 

B/Jylece ıimdiye kadar sporcula
rın, atletlerin ve pehlivanların top
lantı yeri olan Stadyum ilk defa o
laralr ıporcu, atlet Ye pelıllvan mm
setlerini bir araya toplamıı oldu. 

• 

'IAN l~l ll~R 
Bayındır bir vatan, sağlam bir 

mll/et iıtiyorua. Tatbikatına böy -
lıce ge,ilmif olan kanun, bundan 
sonra gQndın gane bayındırlaıtırı -
lacak vatan azerlndı yapmHı ya -
kııık alır g6rbaa nesi1ler yetiJtir -
miye doğru atı/mı~ büyük adımdır. 

Sağlığın da, varlığın da büyük bir 
temeli olan glJrbüz/üğü ve sağlam· 
lığı bundan /Jn~ki rejimler başı 
bozuk ve bozuk düzen bırakabilir· 
/erdi; fakat CDmhuriyet bırakamaz
dı. 

Nitekim bırakmadı da ..• 
Yeni beden terbiyesi mükellefle

rint1 baıarılar dileriz. 

••• 

Bllmem hiklyt1yi bilir misiniz! 
Adamın birine: 

- Tarlana bir lJkQzle bit sof t• 
girdi, ne yapalım? diye aormuılar. 

Tarla &ahibi: 
- Aman ökDze dokunmayın; sof

tayı çabuk çıkarın/ demlı. 
-Neden? 
- Neden olacak, lJküz bit; olmu-

sa orada yiyeceği kadar yer: ıolta 
hem orada yer,· hem de evine glJta-
rür. · 
Zavallı Romanya, işgalden sonra 

bir de zelzele feliketine ufradı. A
caba romanyalıya yukarıldne ben
zer bir mal sorulsa, fU yolda bit 
cevap verir mi ki? 

- Zelzele hiç olmazsa bit defa 
- yakar yıkar mlnasına - yer,· lı-
gal ise hem yer, hem de memleketi
ne götlJrDr! 

••• 
A•lanla iare hikayed ı 

Hildy• m•fburd•ı 

Ormanda aslan tuzağa dDşmaı, 
alır 7ualanmıı,· sızlanıp duruyor
muf. Bu kuvetli ve kudretli hay -
vanı bu periıan halde glJren bir tar
la fareıi, yanına sokulup: 

- Arkadaı, o kadar lala •ıkıl
ma; elbet derdine bir derman bula• 
rusl 
demiı. Aslanın cevabını bilirsl

nls: 

- Beni aldığım bu yara değil, ga
liba, ırz miskinin söy/edifl fU s6z/er 
ö/dlJrecek! 

Kudretli ve azametli Franaa'nın 
Hindit;ini'deki komıusu Siyam'ın 

ge,ın ıan: 

- Bu hale tabamma/ edileme.; 
sınırlarımızda bir takım t•dillt ya
pılma•ı için harekete geçeceğim! 
diy• bir siJz söylediğini okuyunca yu. 
karılci hiklyeyi hatırladım. Bu H
diae, hiklyedekinden de hazindir: 
burada tarla faresi yaralı aslanı a
vutmıya da değil de yeni baıtan 
tartaklunıya kalkıııyor. 

T. 1 

Demirspor takımı Kayseri'ye -
gidiyor 

.Ankara'nm kuvetli futıbol takımlarından 
Demlrapor bayum tatidindeıı istifade e • 
derek, Ka}"9eri, Adana ve Merain'e bir 
ıeyahat yapacaktır. Demirspor bu üç ıür 
rin kuvetli takmılariyle karıııla$ac:.aktır. 

~uıümru futbol maçları 
BUgUn Ankara futbol birinciliklerine 

Ankaraaiicü sahasında devaım edilecek • 
tlc. Maç saat 15 de Gençlerbirllği • Mu
kespor arasındadır. 

latanbul futbol muhtelit takımı 
Ankara'ya gelemiyor 

Beden terbiyesi İstanbul bölgesi, muh-

1 
te4it futbol takımını Ankara'ya gönder • 
mele ve 29, 30 birincit~rin tal'ihlerinde 

1 

Ankara muhteliti ile iki maç yaptırmak 
teklifinde bulunmuştu. Anacara bölgesi 29 
blrincitcşrin tarihinde Ankara'da getııiıı 
mikyasta yapılmakta olan cümhuriyet 
bayramı ıenliklcri dolayısiyle maç tarih
lerinin 30 birinciteıırin ve 1 ikinciteırin 
olarak değiıtirilmesini l9temiııtlr. Öfren
difimize r6re, lıtanbul bölgesi bu tarlh
lerde Ankara ile bir futbol teması imkl
nrru bulamamıştır. İlci ıehlr ara.aındakl 

temam maç ilerde v• lllı: fır.atta yapıl&
cm.. 
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ispanya etrafında Hitler'in 

T A~~!~~ER istediği lspanya'nın vaziyeti 
I Oıı dört aydanberi mihver dev
tt!erinin İngiltere hakkında israr
l" ~leri sürdükleri bir i na t, b:.a dev
~tın, Avrupa'da her devleti harbe 
•~rüklcmek için boyuna entrika çe
\'ırınesiydi. Bu iddiaya göre, Avru
~~ devletleri, sulh ve müsalemat 
•çınde yaıamak isterlerken, Jngilte
ke onları Almanya'ya ve ltalya'ya 
e.r§ı harbe tahrik etmekte idi. Mih

\'er devletleri tarafından girİ§İlen 
:On. Politika taarruzu, hiç olmazsa, 
uıgıltere'yi böyle sulhun kundakçı· 
11 olmak ithamından kurtarmakta
~ır. Artık kundakçıların kimler ol· 
uğuna §Üphe yoktur. 
~Almanya, Romanya'ya sulh götü

l'ürken, bu memleketi askeri ifgali 
•!tına almııtır. Bundan sonra da In
~·~tere'ye kartı silaha sarılmaları 
ıçın Balkan devletlerini tazyık et
tneğe batladı. Şarkta bu tazyıkı de
b~rn ettirirken. garpte yere serilmi§ 
~r Fransa'nın tekrar muharebeye 

Rırıneıini temine çalıımaktadır. Ve 
1914 harbinde bile sulhu muhafaza
)'~ nıuktc ir olan lspanya'yı da İn· 
8ltere'ye kartı tnhrik etmektedir. 

ih
erçj İspanyollar lngiltere ile 
. tilaf çıkarmak ıçın tarihi 

bır takım sebepler ararlarsa, bu 
lebepleri kolayca bulurlar. İngiliz 
~~niz hakimiyeti, İspanyol deniz ha
~ırıiyetinin imhasından sonra kuru
._bilmittir. Bugün büyük ve zengin 
Amerika cümhu~iyetleri, büyük 
tnikyasta lngiltere'nin ve Birletik 
Anıerika'nm mesaileri neticesinde 
tıkılan lspanyoJ imparatorluğunun 
enkazı Üzerinde kurulmu~tur. Ve 
nihayet, lspanya'nın cenup ucunda 
Akdeniz'in en mühim geçidi olan 
C~elüttarık İngilizlerin ellerinde· 
dir. 

Fakat mutlaka ihtilaf çıkarmak 
kararını verdikten sonra, bu sebep
leri, her devlet bulabilir. ispanya 
bir zamanlar, İtalya yarımadaamın 
cenup kısnnlarına hakimdi. Portekiz 
lapanya'ya az elveritli midir? Bir 
•amanlar, İspanyolların Korsika a
dasında gözleri vardı. Küba gibi bir 
adadan mahrum kalmak nasıl müm
kün olur? Filipin adalan ispanya'· 
1a ait iken Amerikalılara geçmittir. 
Bu misaller daha çoğaltılabilir. 

Diğer taraftan fU da bir hakikat
tir ki lıpanya ile İngiltere arasında
ki münasebetler bütün on dokuzun
cu asır içinde ve ondan sonra da 
llonnal, dürüst, hatta samimi olmut· 
lln-. Bugün Jspanya'nm Fas'ta elin
de bulunan topraklar, İspanyollara 
İııgilizler tarafından verilmittir. E
ler lngilizlerin İ&ran olmasaydı, 
franaızlar Faa'm tamammı alacak· 
&.....& •• Ş.~t.hr'btr taktm"'Jneııelet~ 
•e ispanya bakımından pek hayatı 
olan meseleler vardır ki, İspanyol 
Ye İngiliz menfaatleri muvazi ola· 
rak yürümektedir. Bir i&a>anyol dev· 
let adamı, Milletler Cemiyetinin he· 
llÜz yıkılmadığı zamanlarda Cenev
re'de eöylediği bir nutukta aıağı 
JUkarı fU &Özleri &Öy}emiftİ: 

- Biz İspanyollar demitti, dün· 
1'anın en büyük fütühatını yaptık. 
Fütühat hırsımız artık teskin edil
mittir. Biz bundan böyle milli hu
dutlarımız içinde maddeten refaha 
kavutmak ve manen de yükselmek 
için çalııacaiız. Hırsımız bundan 
ibarettir. 

Milli hudutları içine çekilen türk 
lnilletinin de duygularına tercüman 
olan bu aözler bizim de hafızamıza 
takılıp kaldı. Şimdi almanlar, eski 
bir takım davaları ileri sürerek, is· 
panyolları lngiltcre'ye kartı mac.e
raya sürüklemek istiyorlar. Bay Hıt· 
ler Franko'yu kandırmak için İs
panya hududuna kadar gitmiıtir. 
Bu vaziyette İspanyolların her teY
den evel, kendi kendilerine soracak· 
ları üç sual vardır: 

1 - Acaba Almanya neden bu 
aralık harbe iştiri.kimizi istiyor? 

2 - Bizden Almanya'nın istediği 
•azife kolaylıkla yapılabilir bir it 
ınidir? • 

3 - Muvaffak olsak bile, netıce· 
de ne kazanacağız? 

göre, şu cihet ıuale §ayan görlil -
mc1 .tl.r : İspanyanın şimdilik harbe 
gi •. :ıek gibi tehlikeli bir maceraya 
girmiyeceği Almanyaca malum ise, B. 
Hitler general Franco ile göriiımek 
üzere ispanyol hududuna kadar ne i
çin gitmiştir ? 

Londra'da alınan haberlere göre, B. 
Hitler general Franco ile ispanyanın 
stratejik ve iktisadi vuiyeti hakkın -
da görilşmüştiir. 

Franko - Hitler mülakatı ve 
Franaa 

Madrid, 25 a.a. - lnformacioneı 
gazetesinin Berlin muhabiri Franko
Hitler mülakatının B. Suner Berlinde 
iken hazırlandığını ve bu mülakatın 
Hitler - Laval görüşmeleriyle alaka -
dar bulunduğunu bildirmiştir. 
ltalyan gazetelerinin yazdıkları 

Roma, 25 a.a. - Tribuna ve Gior • 
nale d'İtalia gazeteleri Hitler • Fran
ko mülakatının mihver tarafından ta
kip edilen yeni Avrupa ve Avrupa 
harici nizamının teşriki mesai ve in
şa siyaseti çerçevesine dahil bulun -
duğunu kaydediyorlar . 

Lavoro Fascista gazetesi, hadisenin 
yalnız İspanyanın mihver devletle • 
riyJ_ olan sıkı dostluğunun ve Akde
niz devleti sıfatiyle olan haklarının 
teyidi değil, aynı zamanda lngiltere
nin İspanyada esasen yarıyarıya kay
bedilmiş olan vaziyetini idame husu
sundaki son ümitlerine bir darbe teş
kil ettiği kanaatindedir. 

Gazete İngilterenin İspanyadan bii
tiln bütün tardedileceği günün uzak 
olmıyacağını ilave eylemektedir. 

lspanyol gazetelerinin yaulıklan 
Madrid, 25 a.a. -Stefani ajansı bil

diriyor : 
"Falanj'ın Ayan ve itaatı., başlığı 

altında "Arriba" gazetesi başmakale
sinde ezcümle ıunları yazmaktadır : 
Perşembe günü tarihi bir gün ol • 

muştur. Tahmin etmek lazımdır ki 
bu mülakatın başlıca neticesi İspan
yanın, Avrupada açılmakta olan yeni 
çığırda yer alması arzusunu izhar et
mek olacaktır. Kurban olmaktan bık
tığımız cihetle, yeni tarihin önderle
ri olmak istiyoruz. General Franko
nun her verdiği karar, Falanj tara -
fından itaat ve şevk ile karşılanmak
tadır. Falanj general Frankonun şah
siyetinde bir asırdanberi beklemekte 
olduğu şefini bulmuştur. 

l•panya yeni nizama ômatle İmİ§ 
Bertin, 25 a.a. - Stefani ajansı bil

diriyor : 
Franfurtcr Zeitunı ~etesi. B. 

Bitler il• Chneral Paımnliıo araaındaJd 
gl>rüşmeden bahsederek, İspanyanın 
bugün mihver devletlerinin derpiş et· 
tikleri yeni nizama girmeye amade 
bulunduğunu yazmaktadır. 

Almanlara göre lngiltere 
l•panya'yı tahkir ediyormııf 
Berlin, 25 aa .. - D.N.B. ajansı bil· 

diriyor : 
Deutsche Allgemeine Zeitung ga -

zetesi "İngiltere İspanyayı tahkir e
diyor" başlığı altındaki bir makale -
sinde ezcümle ıu satırları yazmakta· 
dır: 

İngiliz matbuatı, Almanyanın İs • 
panya üzerine tazyik yapmakta oldu
ğu iddiasındadır. Bu suretle İngilte· 
re, yalnız hakikati tahrif etmekle 
kalmıyor, aynı zamanda İapanyaya en 
galiz surette hakaret de etmektedir. 
Bu hakaret ise, İspanyanın armada -
sını kaybettiğindenberi ilk defa tam 
hüriyet ve istiklaline malik olarak 
bir karar vermekde olduğu zamana 
tesadüf etmektedir. 

Amerika yardımı ke•ecelr 
Ne:vyork, 25 a.a. - Amerika Bir -

leşik Devletleri Hükümeti, fransız 
hilkilmetinin mihver devletleri ile 
lngiltereye karıı ııkı bir itbirliği an • 
lqmaaı, akdetmesi takdirinde, açlığa 
karşı Amerika Birleşik Devletlerin • 
den yardım beklememesi icap eyliye
ceğinden, diplomatik yolla fransız hU 
kümetini haberdar etmiştir. 

Mef aksas' ın 
sanayi erbabma 

Yunan 
hitabı 

Atina, 25 a. a. - Atina ajansı bildi· 
riyor: 

Yunan sanayi erbabı mümessillerini 
kabul eden baıvekil B. Metaksaa de -
mi~t· ki: 

- Bütün müıkülata rağmen cesare
timizi gaip etmeden hepimiz azim
kSrane ileri doğru adım atmaya karar 
verirsek terakki edeceğimizden emi • 
nim. Bizi bu kadar gUçlüklere maruz 
bırakan kasırga, belki de çalııma yolu 
muzdaki azmimizi ve elen gayelerimi
zi daha ziyade kuvvetlendirecektir. 
Bu suretle mütküller devam ettiği 
müddetçe kendi neticelerinden bizi 
korumuı olacaklar ve iyi günler ge • 
lince mücadeleden daha kuvvetli çık
mış olacağızdır. 

Bu üç ıuale cevap vermeie çalı· 
tırken İspanyol dıt politikası da is· 
tika~t alacaktır. Atikardır ki Al· 
lllanya'nın lspanya'yı harbe sürü~
lemeğe çalıtmaın, mihver devletlerı· 
nin İngiltere ile mücadelelerinde 
karıılattıkları zorluktan doğmut
tur. Almanya, ltalya'nın da ya~dı
ıniyle Jngiltere'yi mağh'.ip edemıye
ceğini anlamıt olacaktır ki İspanya 
•e hatta Franaa'yı da harbe ittira
ke davet etmektedir. Şu halde İs· 
panya'nın üzerine alacağı vazifenin 
ağırlığı a~ikardır. Uzun ve y~pratıcr 
bir dahili muharebeden henuz çık
nuı bir vaziyette bulunan ispanya, 
İngiltere ve belki de Am~rik~. ile U• 

zun süreceği anlatılan hır mucade
leyi göze alabilir mi? lspanya'n~ 
İate vaziyeti Almanya'nın ve hatta 
ltatya'nın iate vaziyetinden daha 
zordur. lspanya'da petrol yoktur. 
Bu tartlar altında lııpanya'nın uzun 
bir mücadeleye girmesi intiharı gö
ze alması demek olur. Ve nihayet 
Almanya'nın telkin ettiği gibi, za-
fer kazanılacak bile olsa, nazi bari- da istiklaline yer verilmiyeceği ıüp
ci politikasının hedef ve gayeleri heaizdir. lıte Franko, lspanya'nm 
ıneydanda olduğuna göre, ispanya 
neticede ne kazanacaktır? Alman· harici politikasına istikamet verir-

Bir kıta sulhil-

yapabilmektir ! 

lngiltere'ye kartı hazırlanan 
istila planlarının artık suya 
düttüğüne herkes kanidir. 

Londra. 25 a.a. - Alman matbuatı ta
rafından Fnnaa'nuı imr:& ettiii mütare
keden beri en miihim h5.dise olarak göste
rilen Lava! - Hitler mülakatı vo Alman
ya'nın İ~iltere ile hesa.plaımadan evel 
Avnıpa. kıtaaı me&eleeini halletmek tcş~ 
büsil, inıiliz mukavemetinin, B. Hitler'i 
pllnltırml de~iştirmeğe mecbur bıraktı • 
ğrnın açık bir delilidir. Mütareke, nazi 
kuvetine karııı aon müdafaa mücadelesi 
bitmeden evel muvakkat bir tedbir olarak 
imza. edilmiştir. Sulh, evelce elde ettiği 

muva.ffakiyetlerden sarhos olan B, Hit
lerin süratle temin edeceğini zannettiği 
İngiliz hezimetinden sonra yapılacaktı. 

B. Hitler İnıiltere'yi mağlftp edeme • 
m.işt.ir. Billlds her gün alman 1Chirleri, 
müdafaayı parlak bir sur.ette temin ettik
ten sonra şimdi amruısız bir taarruza ge

çen İngiliz hava kuvetlerlnln akınlarını 
görmektedirler. B. Hitler'in muzaffer ol
duğunu zanneden almllıt sivil ahali, ru -
han baz.ırlanmadıtı bombardımanları fena 
karşılamaktadır. İzinden mahrum, yuva • 
!arından uzak ve vadedilen İngiliz istillsı 
yapılmadığı için atıl bulunan alman işgal 
kuvetlc-ri hoşnutsuzluk alametleri göster
mektedirler. Diktatörün nüfuzunun idame
si için her' gün biraz daha bozulan mane
viyata bir çare lazımdır. lngiltere'yi he
rimete uğrattıktan sonra su hu va.deden 
B. Hitler bugün İngiltere'yi bir mukave
met ruhuyle mücehhez olarak serbest bı
rakıp kıta sulhunu aramak mec'buriyetinde 
kalmıştrr. 

Her ne kadar İngiliz resmt mahfilleri 
nikbin bir görüşün tehlikeli olduğunda 

ve İngihere'nin istilası tehlikesinin geç
miıı gibi telakki edilmemesi lüz11munda 
ısrar etmekte iseler de umumi kanaat bu 
merk-czde değildir. Halk, Hitler - Lava! 
müllkatını ınzilerin böyle bir hareketin 
im'kfi.nsrzlığını anlamış olduklarına alamet 
olar.aile kabul etmektedir. 5 eylQlden beri 
İngiliz hava kuvetlerinin Dunkerque, Ca
lais, Ber-est, Lorient ve Cherbourg istill 
limanlarına Yli'Ptıiı hücumlar hakkında 

neşredilen raporlar halkın yukardalı:i te • 
l&kkisini takviye etmektedir. Dll1manm 
İngiltere'yi istill etmek için yaptığı ha -
zrrlı1cların lizerinden 6 hafta geçmiştir. 
İngilizler bu müddet zarfındıa keşi( tay • 
yareleri tarafından yerleri tespit ed'ilen 
münakale vasıtaları tecemmularım ve al-
IDAA f-li:ret merir .. lerla.1 boaııbarU
etmltlerdlr. Ta;ryareler ba Mcnımlan en 
küçük bir faaliyet lıiasedilir edilmez tek
rar bombardımandan geri kalmıyacaklar
dır. 

Diktatörün istill fikrinden vaz geç -
tlğine hükmetmek için İngiliz halkı Bri • 
tiah unitod Preaa'in raporunu da heu.'oa 
katmakta.dır. Bu rapora i'Ö~ Fraıwa'da 

Laorı mıntakaaında tah:tit edilen bir çok 
alman paraı{!tçüleri son gtinlerde Atman
J'll'ya söoderilmiılerdir. 

Geçen mnuml harpte aa.ıl Manıe mu
harebesi alman muvaffalı:iyetlerinin arka
sını 'keamlıse, Mant ve Maf\l'ı re~k 
imk!nmzhfı ile de bıı harpteki cermen l· 
lerleyiel durmut n harbin yeni bir aafhası 
başl&mJJ, cephe istikrar kubetmiştlr. İtte 
bu sumledir ki B. Hitler klrını n lata 
llıerdnde'ld hlıkimlyetlni istikrar altma 
solı:mak Jetemlıtir. Bunun için Fı-anea')'a, 
an.avatan toprakları için nlsbeten JUmu -
tak teklifler yapmak llzımdır. Falraıt bu 
teklifler, franaf% müateımleko imparator
lutunun nihayet bulmaaı demektir. 

B. Hitler, vaktiyle Napolyon'u.n bulun
dutu vufyettedlr. Harp, diktat8rilın f.ıe
medifi cihantll11111l mahiyeti almıttır. ln
rlliz mulı:a.v~tl nazl hamle.ini durd11r -
muttur. BütUn dünyanın anladıjı bu mu • 
vaffalı:iyeteizUğıi B. Hıitler istlü ettiği 
devletlecl atvet edeceli 11ir kıta ıulhuylo 
!Srtmek Gmldlndedlr. Pakat böyle bir tes
viye wretinin aıuv&ldı:at mahiyeti mey • 
dandadır. İngiliz zaferi, B. Hitler'.in bu
rlln yapmak te.ııtbbilsünd• bulundıılu 11111h 
metninde deii~ikler yapacaktır. 

Fransa'da komünistler 
tevkif ediliyor 

Clermont - F.ernuıd, 25 a.a. - Havae a
jan11 bildiriyor: Paris'te ve büyük '9'iliyet 
ıeıhirlerinde lııomüniet tahrikitırun tenlı:i • 
!ine devam edilmektedir. Paris'te 515 ki
ti tevlııif ed.ilmiıtir. 

Viyana' da bankalar konferansı 
Berlin, 25 a.a.. - Stıefanl ajansından : 

21 ilktetrinden 23 ilktClt'ine kadar Viya
na'da bir bankalar konferansı toplaımııı ve 
Almanya, İsviçre, Hollanda ve Belçika 
İftirik etaılıtir. Bu konferansta alman 
kredilerine müteallik 1940 tarihli itilifm 
temdidine karar verilmiıtir. 

Eski Romanya kıralının ismini 
tqıyan mektepler 

Biikreş, 25 a.a. - Stefani ajansından : 
Dün General Antone.ko ta.rafından !mu 
edilmlt olan bir kararname, tül lıcıral Hdn 
ci Karol'ilın iemirıi tqııyan bütl1n mektep. 
!erin isimlerin! "Romanya kıralı birinci 
Michel" e tevdi etmelerini lmir bulun -
maktadır. 

BALKANLAR 
VE MİHVER 

Almanya 

şarkide 

cenubu 
hiç bir 

HARBE 
D A İ R 

Taarruz için · 
tazyik yapmıyacak 
(Başı 1 inci aaylada) saha 

"Biz, yeni nizam haricinde kalmayı ter-
cih eden memleketlere k!U'fı hiç bir hasma.
ne fikir beslcmlyonız.,,. 

Bu ve buna benzer teminat Berlln'de 
bulunan ve lyl haber alruı bir mllşahtdin 
verdiği haberlerle de teeyyüt etmektedir. 
Bu m~alılde nazaran, mihver devletleri 
Yunanistana karşı olo.n vaziyetlerini yu
nan hükümetl üzerinde bir tazyik icrası 
suretiyle tayin ve tasrih etmenin JUzumu 
olmadığına kanidirler. Du siyaset aynı za
manda bütUn cenubu ışnrk1 memleketleri 
için de aynıdır ve bu memleketler istikbal 
için kendi tavrUhareketlerlnt intihap hu
susunda serbesttirler. Gene yanı haberlere 
göre, alman hUkUmettnın Yunanlstana ve 
Türklyeye kal"§ı olan vaziyetinde pek ya
kın bir talıavvuı vuku bulacağına dair h\ç 
bir deJil ,mevcut değildir. 

Fakat Balkanlar Uzerindekl kıskaç ha
reketlerinden uzak memleketlere karşı tat
bik olunan bu sulh siyasetine mukabil ya.
kın memleketler vebllhMSa Macaristan 
gibi uzun müddet kendi pıırlmanter reji
mi ile ve dernokrast usulleriyle mU!tehlr 
bulunan memleketler yavaş yavas naz! ka
lıplan içinde yenl bir §ekil almağa baııla
mı§lardır. Buralarda. tcokllııtı esasiye ka
nunlarını değl§tlrccek bazı tebeddUller 1 -
lerl sUrUlmUs ve mesell'ı. Macarlstan'ın si -
yast hayatını tamamlyle nazl usullerine 
bağlamak lstlyenlerln adedi ve kuvetıerl 
gün geçtikçe artmağa bll§lamıetır. Yugos
lavya için için l§lcnmcktedlr. Şarka do~u 
olan almo.n harek4tının sağında. ve solun
da askeri kıtalar kı§ mevzilerini tesis ile 
meeguldilrler. Sağda yunan hududuna yı
tılmıı 90.000 ve Yugoslavya. hududuna 
yerleotlrllmlı 60.000 ıtaıyan askeri kendi
leri için kııla ve istlhkl'ı.m fillJ&BI ile meıı
guldUrler. Bu hııl gösterir ki, bir sUrprlz 
müstesna olarak, gelecek ballar gelmedik· 
çe İtalyanın Yunanlstana tnrnız niyeti 
yoktur. Sol tarafta tahkim ve mUdafaa a
meliyeleri faaliyetle Uerlemektedlr. BUk· 
re11'te geceleri bUtUn ıoıklnr söndUrlllmekte 
ve gnıptan sonra trenler lılememektedlr
ler. Gene bu müdafaayı takviye için BUk· 
reoe yeniden birçok Messerl!"' rrıldt tayya
relerinin geldiği haber verilmektedir. 

Times gazetesi, bugiln Delhl'dc toplana
cak ve unrk gnıpunun harp levaum ve lh· 
tıyaçlarlyJe uğra§acak olan konfel-ansa 
tahslı ettiği blr makalede ezcUmle de
ml§tlr ki: 

Bu konferans harblD terakklyatı ve SU

veyt kanalının ıarkında bulunan Hlndlıta
nın, domlnyonlann ve mUstemltkelerin lk· 
beııı41 &ııJc•ıenan ı.a.kımlaruıdaıı !ovkalAde 
ehemtyetl hal• bir döntım noktam te9llll 
etmektedir. Yakın ıarkın, Britanya adala

nndan sonra harbin en mühim blr 88.hncsl 
haline geleceği büyük bir ihtimal dahllln
dedlr. Orada bulunan 8.'!kerı kuvetlerln 
ihtiyaçları bol bol ve muntazam surette 
temin olunmak ve adalar mUdafaa.sından 
tefriki kab:l olabilecek bUtUn eııllha, mu • 
hlmmat ve sair kuvet menbaları ora.ya 
talıslı edilmek ıcap eder. Bu konferansta 
hazır bulunacak memleketlerin coğrafi 

vaziyetleri ve bUyUk menbaları ıark ordu
sunun bUtUn ihtiyaçlarını temine tamamfy. 
le kifayet edecek bir haldedir. 

Telgrafa gazetesinin 
başmuharriri 

Amerika'nın 
.1 ngilterenin yanı başında 

harbe iştirak 
edeceğini temin ediyor 
Londra, 25 a.a. - "Daily Tetegraf 11 • gazetesi ba!Jll&kalesinde diyor ki: 
Ansaldo Telegrafo gazetesinde A

merika Birletik Devletlerinin lngilte
renin yanıbaşında harbe iştirak edece
iini temin ediyor ve lngiltereye bunu 
neticelerinden ikaz ediyor. 

Ansaldo'ya göre, İngiltere, tamami
le Amerikanın kontrolu altına geçe -
cek ve kati surette istiklalini gaip 
edecektir. 

İtalyan gazetecisine göre, İngiltere 
için Amerika Birlegik Devletleri ta -
rafından halledilmekten batka ümit 
olmadığı için lngilterenin mücadeleyi 
terketmesi daha doğru olacaktır. 

Ansaldo'nun bu fikri ingiliz okuyu
cularını çok eğlendirmiJtir. 

Bir japon deniıalhsı baHı 
Tokyo,~ a.a. - D.N.B. bildiriyor: Bah· 

riye nezaretl"l.157'' denizaltramm battıfmı 
haber vermektedir. Dentzalb, japon do
nanmasının 29 ağustoata Tokyo körfesln1D 
cenubunda yaptı~ manevra esnasında bat
mııtır. Kaza fırtınalı bir havada olmU§tur. 
Mürettebatın klmllen bofuldutu zamıedil· 
mektedlr. 

BAYRAMIN BiRiNCi 
GONO 

KIZILA y günüdür 

aranırken 

Cenubu şarki Avrupası 

I• ngiltere'ye taarruz için doi
rudan doğruya bir saha bu

lamayınca, Hitler'in timdi, bil· 
vasıta sahalar taharriıiyle met
gul olduğu anlatılmaktadır. Al
manya, geçen günü izah ettiği· 
miz gibi, Avrupa'da nüfuzunu te
ıiı için zayıf mıntakalar ara· 
mıttır. Eveli, cenubu ıarki Avru
paaında bazı yoklamalar yapıl· 
mı§, Romanya'dan sonraki saha 
biraz sert görülünce, aJmanJar 
derhal, rotay ı çevirmiıler, ve is
panya ile Franaa'da yoklamalar 
yapmağa baılamıılardır. Nitekim 
dünkü İngiliz gazetelerinin ver
dikleri malumata göre, Almanya 
timdi, cenubu ıarki Avrupaamda 
bir taarruz emelinden vaz ıeç· 
mittir. Bunun bir sebebi, Yuna
niıtan'ın alman tazyıkı karfrsın• 
da çok enerjik davranması ise, di
ğer sebebi de, belki Sovyetler'den 
duyulan enditedir. Nitekim dün 
gece yarısı, bir Sovyet heyetinin 
Sofya ve Bükreı'e hareket ettiti
ni ve Bükreı'te Tuna komisyonu. 
nun içtima)arma ittirik edeceti 
haber alınmııtır. 

Yeni nizam mı istila mı 1 

i ıte bu vaziyetler üzerinedir 
ki, Almanya, AVl'Ul>a'da 

daha zayıf noktalar aramak te
ıebbüsüne giriımiıtir. Fakat bu 
te,,. ... bbüs, Almanya'nın yeni istila 
i l\rektlerini kolaylaıtırmaia mı 
yarıyacaktır? Yoksa üçler paktı 
mucibince Avrupa'nın yeni niza
mını temin makıadına mı matuf
tur? Ve yahut ne o, ne de budur 
da, ikisini mi telif eder mahiyet
tedir? Yani hem istila hem yeni 
nizam mıdır? Fakat yeni nisam 
İstila demek olduiuna ıöre arada 
hiç ..... fark ........... lrtlr. 

Almanya'nm timdi iki yeni he
defi, E'ransa ve ispanya olmuttur. 
Yani harpten mağlup çıkan _. 
calsiz ve natuvan Fransa! Ve bir 
vakitler ancak Almanya'nm ve 
ltalya'nıri ~ardımlariyle biraz ku
vet bulan ve geliten ispanya! •• 

Fransız esirleri 

A !manya, bilhaua Franaa'
dan, bir sulh teklifi muka· 

bilinde çok ıeyler istemiftir. Çün· 
kü fransızlann Almanya'da 2 
milyon kadar eairi vardır. Bu e· 
sirler henüz yazlık elbiseleriyle 
üsera kamplarında sürünmekte 
ve günde ancak bir öfün yulaf 
çor:basiyle yaıamaktadll'l a r • 
Fransa'da birçok aileler bunlar
dan endite ile haber beklemekt• 
dirler. Fransız kadınlarının, fran
sız anne ve babalarının timdi bü
tün korkulan bu esirlerin akibe
tindedir. Halbuki almanlar, mü
tareke tartlan arasına uirlerin 
sulh muahedesine kadar muhafa· 
aa edileceti kaydmı koymalı İll• 
mal etmemiılerdir. itte Hitler, iki 
milyon kİ§İ7İ bir koz olarak kul
lanacağını diifünerek Fransa ile 
aulh yapmalı. ve mağluptan iste
diiini koparabilmeii hesap et
miıtir. 

Lavıl'ın leıl 

Fakat Laval ve Baadouin aca
ba bu esirlerin akibeti hak· 

kında aynı endiıeyi duyuyorlar 
mı? Bunun için mi, lnıilter•'Y• 
kartı bir ittifakı kabul edecek 
kadar ileri ıittiler? Bu nokta 
cidden mün&kata edilebilir, ve 
eminiz ki, bu münaka .. nm neti· 
cesi, ne Lavalin, ne de Baudouin'm 
lehinde olabilir. Umumi vaziyet
ten öyle anlatılıyor ki, ıerek La
T&l, gerek Baudouin bu büyük 
kumar emasmda en son kozlannı 
oynamak istemiılerdir. Bu ko•, 
kendilerine iktidar mevkii aan
dalyeaini lemin edecektir. Çünkü 
naıd olsa, hür franaız kuvetleri 
galip gelirse, onlar da Daladier 
ile, Herriot ile ve Reynaud ile bu
günkü ikametg&hlannı tebdil .. 
deceklerdir. Onun için, iki na•D' 
da Fransa'nm ıerefi, Te topraiJ 
pa:haama Inıiltere'ye kartı harp 
ilinmı müdafaa etmiılerdir. 

İmparatorluia elHdl 
ken, ~u dilıüncelerle amil olacak-

Ya yeni bir Avrupa nizamından tır. Ve bu sebepledir ki lapanya'nın H lk h 1 O v_ 1 ı• ıte bunun üzeriaedir ki, p., 
dtk kendisi olacaktır. Hiç bir Avru- buıünkü vaziyette harbe ittiraki tstanbal, 25 (Telefonla) - Cümburl • rozetiyle IÜ8le lain bizzat, Mitlerle aöriit-
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Hamburggene 
şiddetle 

bombalandı 
Hamburg; 25. a.a. - D. N. B. ajan91 

bildiriyor : 
25 Teşrinievel gecesi yüksekten u

çan ingiliz tayyareleri Hamburg'a bil· 
cum ederek infilak ve yangın bomba -
lariyle hasarlar vukua getirmiılerdir. 
Bu sefer de kalabalık ikametgah ma • 
hallerine isabetler vaki olmuş, evler 
ve bir askeri hastane hasara uğramış
tır. Sivil halk arasında birkaç ölü var
dır. Çıkan yangınlar ıivil müdafaa teı 
kil&tı tarafından süratle söndürülmüş
tür. Taarruz eden tayyarelerden ikisi 
dUtürülmUttür. 

KmJ Karol'un Amerika'ya 
müracaatı 

Va§lngton; 25. a.a. - Royter ajanea 
bildiriyor : 

lspanya'dan ayrılmasına müsaade e
dilmiyen aabık kıra! Karol, kendisi ve 
maiyeti ~ehinde müdahale edilmHi i.
çin Amerika'ya müracaat eylemiştir. 

Rydz Smigly tevkif edildi 
Bükreı; 25. a.a. - D. N. B. ajana 

bildiriyor : 
Meydana çıkarılan bir Polonya ca • 

ıuıluk teıkilatiyle alakadar bulunmak
la suçlu mareıal Rydz Smigly dün b!r 
kaç defa istiçvap editmit ve bugün 
tevkif olunmuttur. Rydz Smigly son 
zamanlarda Valeera'da kUçiik bir kö!k
te oturmakta idi. Şimdi Ralbicer - Va!
cea'da tevkifhaneye nakledilmiıtir. 

lllllllll 1 111 1 ........ 11 111 1 ............. 1 
KÜ(ÜK DIŞ HABERLER 

1111 ............ .. 

Rahat, 25 a.a. - (Havas) Tuğyanda!' 

dolaywiyle Tınca demiryolu lspanyol 
mıntakaıında inkıta& utrmn1tır. Müna • 
kalltın ne raıman tekrar başl~cağı meç
huldür. 

Stok:holm. 25 a.a. - İsveç hlildlmeti ni· 
sandan beri İsveç limanlarında duran 1 
küçük Nonreç yclcu vapurunun muvaklı:a• 

1 
ten İsveç kırallyeti emrıine •erilınesıiııf 
kararlaıtımıııtır. 

~~~~--~~-

nüa elimizde aarih mal6mat yok· 
tur. Fakat eski Verdün kahra
manının, timdiye kadar hiç bir 
tarih aayfasUlın kaydetmediii bir 
hareketi kabul etmediii ve etmi• 
yeceii anlaıılmaktadır. Toprak• 
tan belki fedakarlık edilecektir. 
Fakat .. ref deiil! Onun için 
Fraaaa'am, J.._;Jtere'ye lıcarp 
harp ilin edeceii hakkmdaki ri
vayetlerin doiru olmadığı anla
tılmııtır. Şayi ola11 haberlere 
bakıhna, Fransa, dün de bildi"" 
diğimiz ıibi, Alsaa • Loren'i Al· 
manya'ya, Nia'i ltalya'ya bıraka· 
cak, ve fransız imparatorluk top. 
raklan Almanya, İtalya biraa 
da ispanya arasında taksim edile
cektir. Fransa, büyijk bir müa
t~eke imparatorluiunu feda e
derek alelade bir Awupa devleti 
halinde ortada kalacaktır. 

Akdeniz hlrekill ~in 

Fakat Almanya'nm iateditl 
aade toprak ve müatemleke 

delildir. Sade yeni nizam deiil· 
dir. FiHıakika konaerve yüzün
den, Titaminaizlik yÜz:ünden İ .. 
ltorpit aalaınma ujrıyan almanla· 
nn hem taze gıdaya, hem de İpti• 
dai maddelere ihtiyaçlan vardır. 
Fakat Naayonal ·Sosyalizm her 
teYden daha çok lnailtere'nin 
mafliip olmaama muhtaçtır. An
cak bu aayededir ki, ıimdiye ka· 
dar Avrupa'da elde ettiii yerlere 
ttm mlnasiyle teaahüp edebile
celdir. Bu neticeyi temin için de 
ıimdilik Akdeniz'de hareki.ta 
bqlamak zanıridir. Akdeniz ha
rekatı kolay bir ıey deiildir. Bu
nun için üsler lazımdır. Cenubu 
tarki Awupasında temin edeme
diii üsleri pek i.li. l•anya ve 
Fransa'dan istiyebilir. 

Nelke --
Fransa, mademki l~lt .... 'ye 

kartı b.rp ilin edecek ka· 
dar ileri gitmedi, o halde pazar
lık edilmelidir. Franaa, Alma11-
ya'ya üsler veremez mi?.. Pe
tain'le, Hitler arasındaki müla
katta bu noktanm eıash bir tet
kik menuu oldafu anlaıdmekta
dır. Belki de Mısırdan da miaal 
almmıttır. Nasıl Mısır hükümeti, 
ltalya'ya kartı ilanı harp etme
mit fakat İngilizlere üsler temin 
etmiıae, Almanya da Fransa .. dan 
böyle bir fey iıtemit olabilir. 
Çünkü hiç olmazsa o zaman fran
aıa kuvetleri doirudan doğruya 
lnsiltere'nin aleyhine kullanılmı· 
yacaktır. Ve ingmzlerin hava hü
cmnlan, timdi oldaiu gibi bütün 
itıal altındaki mıntakaya müte· 
Tec:cih olmıyacak, yalnıs aıkeri 
hedeflere münhasır kalacaktır. 
İ•anya'ya ıelince, onun vaziyeti 
de Romanya'ya benziyecektir. 
Yeni nizamın modeli bir defa çi
ailmiıtir. Şimdi diler elbiseler bu 
atandard model üzerine kuile
cektir. 

b.,hsediyor. Ve bu nizamm nazımı a atip eri l gün göğsünü ~zr ay ) 

Pa devletinin iatildaline yer veril· tüpheli ıörünmektedir • Y•t ~ rlbli letuıbal'da 1Ci halk ha- • !11ek l~un'!. duym11fbar. Pet. 
--.1--- L - •---- !-!-~- 1------'-~l_~~~~~~~~~...A.-C_~°CAl_R'A,;l.Mıh.i...ı... ......... .Jııaı-.~~~~~~~~-~~·~ll~ll~ll~ll~l~ll~ll~ll~ll~ll~ll~l~ll~ll~ll~ll~ll~l~ll~ll~ll~ll~ll~l~ll~l~!........:-.......l.1.öJıla..__..ı.J~ ... ..J.-.L.J....1-..Jı.....~~~~~--Kii-.ıa-._lı:.ııi.lı....Jli:.A::.IKıUI::....... 
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Fikirler ve insanlar 
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BiBLiYOGRAFYA 
.......................................................... 

Bir hukuk . 
eserı 

Göklerde ku::·:;~.,:~ .. ;~:;;:·~:•uf!' 
bir millet haline gelmek gaye. 'f 
mizdir. Fitrenizi, bu gaye için 
ç~lıtan Hava Kurumu'na veri- j 
nız. i ........................................................ 

Profesör Es:ıt Arsebük'ün (borçlar---------------
hukuku ) kitabı üzerinde Fikirler -

. - --~·· -·· 

#11-• BUGÜN 

ULUS Sinemasında 
Amerika'nın en güzel tarkıcı
larını bir araya toplıyarak, ne· 
teden bir dünya, ihtitamdan 
bir alem, caz ve zevkten bir 
zafer abidesi yaratan 

26 - 10 - 1940 

R 'ADYO 

TURKlYE 
(Radyo Difilzyon Postaları) 

TÜRKİYE ANKAR 
Ra.dyosu Radyosı 

- Dalga Uzunluğu -
L ATİNCE derslerinin başladığı 

yıl divan edebiyatının da mek
teplerimize yeniden girmesine çok 
sevindim. Klassik tahsilin kabul edil-

ders almamızı ıöyliyenler, tarihin 
verdiği en açık dersi duymamış olan
lardır. 

Tenkidler ve illiyet Prensipleri -
Müellifi : H. Remzi Balkanlı 

Yeni çıkan bu eser dikkate değer hu· 
kukl esn.cılan ihtiva ediyor. BUtün hukuk
çulara ve hııkıık tahsil edenlere ta\'slye o
lunur. Hn.,et 125 kr. 

Dıı ticaret Fra·nsızca sözliı 
1648 m. 182 Kes./ 120 Kw. 
31.7 m. 9465 Kes./ 20 Kw. T. A. 

HOLİVUT 
19.47 m. 15195 Kes./ 20 Kw. T. A. 4 

mesi şüphesiz ki ileri biı harekettir; y AZII.ARIMIZIN birinde, veya 
bizi Batı medeniyetini tarihi ile kav· birkaçında, tenkidin gayesine 
ramağa, onun içinde yaratıcı olmağa erenu:diğinden, yani eserleri anlata
götürecektir. Latinceyi, yunancayı matlığından, asıl feyzin gene eserler
öğrenmedikçe Avrupalıların ancak de olduğundan, onlarda kaldığından 
son birkaç yüz yılda meydana getir- bahsetmem bazı kimselerin hayretini 
dikleri eserlere şaşarak bakmağa, on- mucip olmuş. "Nasıl? şimdiye kadar 
ları asıllarına akıl erdirilmez birer ancak tenkitle uğraşmış, münekkit .di
şey sanmağa mahkumduk Batı alemi· ye tanınmış bir adam, tenkit için na
ne körükörüne hayran olmak veya o- sıl böyle sözler söyliyebilir?" diyor
na körükörüne düşman kesilmek, ağa- lar. 
cın meyvesi ile kanıp kökünü anlama- Evet, bindiı;im dalı kesmeğe kalk -
ğa lüzum görmiyenlerin işidir. mak gibi birşey . . . Bindiğim dalın 

Divan edebiyatının mekteplerde ye- çürük olduğunu anlamışsam onuı. ke
niden oku· ulması bir gerileme, bir silmesini istemem kadar tabii birşey 
dönüş sayıl.~~a~ .. Çocuklarımıza n~- olmaz. Fakat kendileri söylenen sözü 
reden geldıgımızı, nerelerden gcçtı- ı anlamıyorlar; çoğu zaman hiclıir şevi 
ğimizi içlerine işleterek öğretecek va- 1 lamadıklar 'b' B t k'.d' b': _ 

1 d b . 'd' b Ik' an ı gı ı. en en ı ın us 
sıta ar an ırı ır, e ı o vasıtaların lı"t" r· · f d ld -
en iyisidir. Bugünün çocuklarını •. u ~n .. uzu~suz, ay asız ~ ugu.n~ 
gençlerini eskiler gibi duyup düşün- ılerı surme~ım; ~~cak .eserı;.rın yerını 
m~ğe, onlar gibi söylemeğe davet de- tutam~yacagını soyledım. Kıtaplar~ o
ğildir; olsa olsa onlara bazı duygula- kumaaan, onlar hakkında ancak hır -
rın, düşüncelerin ilk olarak kendile· kaç münekkidin yazdıklarını ö~rene -
rinde belirmediğini, insan oğlunda rek fikir edineceklerini sanan zavallı
asırların akışına rağmen değişmez bir lar var; onlara yanıldıklarını anlat -
birlik bulunduğunu sezdirir, böyle- mak istedim Münekkit kendisi de o
l~kle kendilerine zeman ve mekan i- kuyan bir acİam olduğu' için, kitaplar
çınkde bt~ttuf.kkl.arı YC:r hakkında daha da bulunan bazı meziyetleri işaret ecle-
ya ın ır ı ır verır. b'I' 1 •• · d'kk · k bT 

Di a d biyatını ög· retmenin teh- ı ır, on ar uzerıne ı atı çe e ı ır; 
v n e e f k b" 1 b h · •· k.t 1 k lükesiz olduğunu iddia etmiyorum. n at oy ~ . a set~ıgı ı ap arı ') ~ı -

Geçmiş asırlardan kalma edebiyatın mak hevesını vermıyorsa, onları anlı:ı~
üzerine fazla eğilmek insanı zamanı- tığı zehabını uyandırırorsa asıl vazı
nın ruh ve şekil endişelerini garipse- fesini yapmamış demektir. O zehcıbı 

meye, hafif seme ye götürebilir. Eski uyandıran münekkit, tembel zihniye
edebiyatlarla çok uğraştıkları için tin icat ettiği garip bir mahluktur. 
kend.i yaş~dıkları zamaı_ı:ın çirkin, kı- Hem benim münekkit olc"tuğıımu ne
sır ~ır d~"·~r old~ğuna hukmede~, her- reden çıkarıyorlar ? Ben bir t "kım 
kesı eskıyı taklıde davet eden ınsan- d b' t Jel ı' u"zer'ınde daha 
ı .... 1 - .. F k b b k 1 e e ıya mese er , 
ar goru muştur. a at u a ımc an b k 1 1 .. · d d d"şiln 

latince ile yunanca da tehlükelidir. aş a mese e er uzerın e e u .. -
' d"kl · · .. ı· b. damım 11u -İlk-Zaman. Orta-Zaman eserlerinin u erını soy ıyen ır a · • 

de insanı kendi devrini hor görmeğe nekkitlik başka şey, benim yaptıgım 
sürüklemesi kabildir. Zaten insanı gibi umumi tenkit başka şeydir. 
kuvetlendiren şeyler, iyi kullanılma- Kendilerine, Aristot'u taklit ederek 
dıkları takdirde daima zararlı olabi- şöyle bir cevap da verebilirim : Ten
lir. Tarihin zihinleri, ruhları yeniliğe kit edeceksek tenkit edelim; tenkit 
k~~~':1as1 m~mkün~ür: ~~kat her ye- etmiyeceksek tenkidin lüzumsuzluğu
nılıg!~ zarurı old~gunu ogreten:_ha.ı:n- mı isbat için de gene tenkit etmek, 
Jelerı ızah eden, Juzumlu v_e tabıı .gos- tenkidi tenkit etmek t3zımdır. Ben, 
teren de gene odur. Klassık tahsıl ve . . . .. . 
d' d b' t · ı · · · · k muhtelıf edebıyat meselelerı uzerın -
ıvan e e ıya ı, ış erını ıyı avramış d d' ... d'.kl . . .. 1 di;im -'ibi 

adamların elinde, gençlere yenilik, e .uşun u erımı .. ı;.?Y ~. g . !' • 
değişme aşkını aşılıyan birer alet ola- tenkıt hakkında duşundukl.e:ımı de 
caktır; ötekilerin elinde ise, her şey söylerim. Dii~ündüklerimin ışıme ge
gibi, en yeni fikirler gibi, aklı durdu- lip gelmemesi de umurumda değildir: 
ran, bir noktaya saplatan, gerileten işime geleni değil, doğru sandığım 

birer alet olabilir. Bu, klassik tahsi- şevi sö\•lemeğe çalışırım. İşte onlar da 
lin, divan edebi,ratının suçu değil, o as;I bunu anlıyamıyorlar: ancak ken
adamların kendı suçu olur. dilerini diişündükleri için bir kimse-

Eski .ile yeni arasında esast~ ?ir ay- nin işine gelmiyecek, belki kendinin 
rı.~ık, bı~ uy~~:lı~ yoktur: bızıı:n bu- aleyhine çıkacak fikirleri de ileri sür
gun eskı. dedıgımız şeyl~r. de hır z~- mesine akıl erdiremiyorlar. Zavalhlık-
man yem olmuştur. yenının de eskı-

1 
k d l'l' b d 

w• 'b" D' d b. y arının en açı e 1 ı u ur. yecegı gı ı... ıvan e e ıyatını, u-
nanlılardan. Latinlerden kalma eser
leri okutacak insanların başlıca vazi
fesi her eskide tazeliği belirtmek ve 
böylece fikir ananesinin yeni hamle
leri yıkacak bir set olmadığını, bila
kis her hamleye mesağ verdiğini, onu 
koruduğunu gençlere sezdirmek ol
malıdır. Bu bakımdan diyebiliriz ki 
eskiye sevgi, saygı gösterdiği halde 
(yahut bu sevgi, saygı dolayısiyle) 
yeniye husumet gösteren, eskiyi de 
gerçekten anlıyamamış, ondaki taze
liğe erememi§tir. İnsan oğlunun tari· 
hi, biribirini takip eden hamleler ge
çididir: bunun için daima tarihten 

S ONBAHAR • .. Yazın artık ge

çip gittiğini günlerin kısalma -

sından, soğukların basmasından ziya
de Gelin Balıçcsi'nin kesilmesinden 
anladım. O durdukça, çiçeklerinin ya
rı solmuş, bazı yapraklarınnı dökmüş 
olmasına rağmen içimde baharın, ya
zın neşvesini duyuyordum. Ş_imdi Ge
lin Bahçesi büsbütün harap ... 

Fakat Gelin B ahçesi'nin ne olduğu
nu söylemedim. Yenişehir yolunda şi
mendifer köprüsünün hemen altında 

Fakat, niçin istırap çekmeli ? Bunun mükafatını kim 
verecek ? Ne alçaklık, mükafat düşünüyorum. Sad1 · 

Ankaraspor ç ı ktı 
Haftalık spor gazetesi olan ( A nknra 

Spor) un 23 Uncu s:ıyısı dlin lnti,şar etmlg
tlr. 

Kliring hesa p la rı 

ba kiyeleri 
Türkiye CUmhurlyet Merkez Bankasın

dan alınan hesap hlill\salarına göre 19. 10. 
1940 tarihindeki kllrlng hesaplan bakiye -
!eri. 

CJ<:TVEİ: - 1-

Cllmhıırlyct bayramı dolnyısiyle gaze
tenin bu nllshnsı her zamankinden daha gll
:ı:el bir şcldldc tertip ve tanzim edilmiş, 
nıUtcnevvi lıavacllsler ve bol resimlerle TUrl<lye Cllmhıırlyct Meı·kez Banl<asrn 

dakı l<llrlnıı hesapları borçlu bakivelerı : 
süslenmiştir. 

Çocuklar için klinik 

Memleket 

Almanya 
A. hesaplarındaki 
borcumuz T.L. 
Almanya 

Miktar T.L 

20.529.900 

• 
OTELi 

Filminin baş rolünü güzel sesli 

DlCK POWELL 
ve müziğini de dünya caz kıralı 

BENNY GOODMAN 
idare ediyor 

Bu filmde seksen kişilik bir mü
ziğin çaldığı SİYAH GÖZLER 

herkesi mestedecc.ktir. 

Ayrıca : lngihere'den tay
yare ile gelen en son harp 

dünya havadislerı 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Çocuk Esir
geme kurumu, Beyoğlunda fakir çocuklar 
için bir klinik açacaktır. Açılma mern -
simi Cıinıhuriyet bayramı gLinü y~pıla -
caktır. 

t ~tanbul' da odun kömürü 

ll. hl'snplarındnki 
alacağımız T. L. 
BC'lclka 
Çekuslo\'akya 
li:stonya 

· fiyatları Holnnda 

Seanslar: 14,30 - 16,30 - 18,30 
ve 21 de 

Yerlerin izi ev elden kapatını7. 

2.674.200 li.855 700 
682.300 
478.500 
34 (»}J ı 

420.60\) 1 ~ICl-lı1lllllllll!mll Tel: 6294 ra:I 
İstanbul, 25 (Telefonla) Fiyat mü - fspnnya 

rakabe komisyonu. manr,al kbrnürüniin fi- İsveç D. hesahındakl . 
yatlarını tesl:>.t etti. Kilosu toptan 4.5, 5, borcumuz T. L. 
5.5 peraken:le 6.5 kuruştur. 1 İe\•eç A . hesabındaki 

1 
ala<'ağımız T. L. 
İ.ıı; içre 
1 talya A. he&:tbındakl 

Cöp teneke~i icindeki çocu k 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Galatn'da 

temizlik amelesi lbrnhim bir çöp teneke· borcumuz T. L. 

2 3il.600 

99.100 

• 'i44.COO 

2i9.SOO 

2.272.500 
36.2(}1) 

NAFIA VEKALETi 

Dolap ve etajer alınacak 
Nafıa, Vek5Jetinden : 

7 ikincite,rin 940 per!jembe giinil ıaat s1 içi™le gazete k'iğıdrna ıı~r"'ıtı iki ııylık İtalya B. hrsalıındnkl 
canlı bir çocuk bulmuştur. Çocuk kreşe . alnca{pmız T. L. 101.300 H3.300 16 d:ı Ankarada Nafıa Vekaleti bin:ı.sı i-

kalclırıfmı$ ve tahkikı!a b1'1lnnmıştır. Macarlstıın 
• Lchislr.n 

K . 1 h. I ' Leton~a ömiırc en zc ır enen çocu.c N 

2 5.700 çinde malzeme miidürlüğil odasında top -
419.40ll , lnnan malzeme eksiltme komisyonunda 
344.2"0 4136,32 lira muhammen bedelli 2 adet pro-

İstanbul, 25 (Telefonla) - Arnavutkö- • orveç 
yünde Mııray adında dört yıLşında bir kız 1 Rusya 

55.700 je dolabı ile 10 adet kapalı etejerin ve 2 
46 60,l adet bankonun kapalı zarf usulü ile eksilt

mesi yapılacaktır. 
kömürden zehirlenerek ölmüş, fakat ze- CF.TVEL; - 2 - Eksiltme şartnamesi ve teferruatı be -

delsiz olarak malzeme mud.ırlüğünden a
dn tutulan kllrıng hesaplarındaki ıılncak· lınnbiUr. 

hirlenmenin kasdi oldu:;u zabıtaya ihbar :Muhtelif memlel<etl"rln Merkez Bımlte.sın
edildiği için ceset morga kaldırılmıştır. 

lnrımız 

kırmızı kana çiçeklerinden bir bahçe 
vardır; işte o. Gelin Balıçesi'nin em- Mcmtı-ket 
salsiz güzelliğini ağustO!:ıUn bir gii- Alnınnya D hesabı 
nünde farketmiştim; başlarını vakar- Finlandiya 
la kaldıran kanalar birer prensesi, fa- Llt\'anya 
kat bekliyen birer prensesi andırıyor-' Yugoslavya 
lardı. Onların beklediğinin, beyaz el- Yunanistan 
biseleri ile gelecek bir gelin olduğunu A. hes:ıbı 
tasavvur ettim; daha doğrusu bu his T. L. 
birdenbire içime doğdu. O gün o bah- Yunanistan 
çeye Gelin bahçesi dedim ve o gün- B. hesabı 

23.900 

denberi oradan ne zaman geçsem, ya- T. L. 50.000 
ni her gün birkaç defa, durup hayran Rumen alacağımız 
hayran bakmaktan, hatta hürmetle Global hesabı 
şapkamı çıkarmaktan kendimi alama- T.I.. 195.iOO 
dun .. O bahçe bana dünyayı sevdiren, numen husuııt 
dünyayı balı eden güzelliklerden biri T .L. 4:1.700 

oldu. Çiçeklerinin solmasına üzülme- Rumen borcumuz 
dim; solgun çiçeklerle de güzeldi. On- petrol hesnbı 
lara bakarken Yahya Kemal'in beytini T.L. 119.900 

.Mlkd:ır T .I •. 

241.400 

948.30') 

82.600 
41.800 

239.100 

73.900 

Muvakkat teminat 310 lira 03 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektuplarını muvak

kat teminat ve şartname~inde yazılı ve. 
saik ile birlikte aynı gün saııt ıs e kadar 
mezkur komisyona makbuz mukabilinde 
vermeleri llizı mdır. (7005) 7059 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha 

Muhtelif ecza alınacak 

Anknra Merkez Hıfzıssıhha :Müessesesi 
Satın AlnıR Komisyonundan: 

1 - Mllessesenılz için cins vemlkdıın 
listesinde yazılı 61 lcalem ecza açık eksilt
me S\lrctlyle satın alınacaktır. 

· ~ 2 P:k.sııtme ıı . ıı .fi·!IU pnnznmrı -ı;ttnu 

saat ll de Ankııra merkez hıfzıssıhha mil:_ 
essesesl satın alma komisyonunda yapıla· 
cı:ı.ktır. 

düşünüyordum. muvakkat T.L. 
hesabı 

Ha:z.an da erse kemal el çeker mi canan- T.L. 9.000 128.900 

3 - Tahmin bedeli 4941 lira 50 kıınıa 
112.500 ilk teminatı SiO lira 61 kıırugtur. 

dan 
Lebinden al mehe iıni-yi lrzil dökülür 

Pazar akşamı onu gene görmüştüm: 
lambaların altında son tüveyçler ge
ne parıl parıl parlıyor, bekliyorlardı. 
Pazartesi günü onları tekrar görmek 
için yolumu değiştirdim. Birden gön
lüm burkuluverdi; sabahleyin kesmi!1· 
ler. Ben yaşta adam ağlıyamadığı için 
ağlamadım. 

Gene yaz gelir. Gelin Bahçesi'nin 
kırmızı kanaları gene açar. Yeniden 
doğmak için kesildiler. Fakat bilmem 
ki ben onları görebilir miyim? Gör
sem de içimde bu yılki sevgiyi taze
liğiyle duyabilir miyim? 

.NOT: Rumen kllrfngtne avan.cı olarak tt
hal edilip henllz rumen malları memleke-
tlmlze glrmlyen T. L. 1.274..600 

........................................................ 
ı : 
i Halkımızın h ava kurumuna ı f milyonlarca yardımda b u lu n· 
i ması, göklerimizi, kısa bir za· 
: m a n içinde y enilmez k a natlar- : 
i la dolduracağımız ın müjdecisi. i 
İ d ir. Fitre ve zekatın yeni yar- ! 
J dımlar için vesile hazırladığın1 l 
f u..'1utınıyalrm. f ........................................................ 

4 - Şartname ve listesini görmek lııtı-

yenler komisyona müracaat ederler. 
5 - İsteklilerin muvakkat teminatı ya-

tırınak üzere bir gUn eve! ve kıınunt ve. 
slkallll'lyle beraber belll gün ve saatte ko-
mlsyona 0 gelmelerl. (7208) 17195 

T -ahmil ve tahliye işleri 

Ankara Hububat Silosundan : 
11/ 11/ 94-0 pazartesi &"iinü saat 14 de ıi

lomuzun vagon tahmil ve tahliye işleri a
çık eksiltme ile müteahhide verilecektir. 
Şartnameyi görmek istiyenler her &"iin 

siloya müracaat edebilirler. (7117) 17113 

• kat ve temizliğe mukabil mükafat bekliyorum. Bir in
sanın sadık ve namuslu olduğunu bilmesi kafi mükafat 
değil midir ? Rudolf Ravberg'e oğlunu şikayet edip, 
uğradığım taarruzu anlatsam nasıl olur ? Gülünç bir 
tasavvur . • • İhtiyar, bu işte benim de suçlu olduğuma 
kani olacak. Zavallı ne bilsin ki; hiçbir günahım olma· • 

dığı, oğluna en küçük bir cesaret vermediğim halde !!~~!~!!!!!~=========~:-!:::::5:=:r=====!:======f!=~::~===~! 
birdenbire bir yanar dağ gibi kabarmış ve lavlarını saç-

mağa başlamıştır. Müessesede bir kadın oturmuş, sıra Yazan : MIHAL Y FÔLDI Türkçeye çevırc::11: /'. ZAHiR 'J'ORUıtlı.\.UNEY 137 -

CUMAR'rEsI: 26.10.lll40 

8.00 Program ve memleket saat ayan. 
8.03 Milzik: HafH program (Pi.). 
8.15 Ajans haberleri. 

"8.30 r.tüz.k : progra:nın devamı (Pi.) 
8.50/ 9.00 Ev kadını • Yemek listesi. 

1

13.30 Program ve memleket saat ayarı. 
13.35 Müzik: Muhtelif şarkılar (Pi.). 
13.50 Ajans haberleri. 

1

14.05 Müzik: Plaklarla muhtelif şarkıh 
p~o.,Ta:nıııın devamı. 

14.20 Müzik : Rivasetieümhur bandos 
(Şef: Ihsan Künçcr). 1. Cemal Reşid: O 
nuncu yıl marşı. 2. Zeki: Şanson Türl 
3, Guvatelli: ÜvertUr Oryantal. 4. ll 
Sinanian: Fantezi Oryantal (İstanbul Ys 
digirı). 5 ........ S:ıkarya marşı. 
15.00 Konuşma (Ankara Sonbahar &t yıı 

rışları tnhminleri). 
15.10 15.30 Müzik: Caz parçalan ve tali 
golar (Pl.) 
18.00 Program ve memleket saat ayarı. 
18.03 Müzik: Radyo caz orkestrası (İb 
rahim Özgür idaresinde). 
18.40 Mü.dk: Şarkılar 1. Rakmı • Ferah · 
feza şarkı: (Ey gözleri ahu), 2. Lemi 
Ferahfeza şarkı: (Dinlendi baıımı dün &'• 

ce), 3. Keman Taksimi. 4. Sel. Pmar • 
Nihavent şarkı: (Hata yaşıyor), 5. Muzaf• 
fer 1tkar - Nihavent şarkı: (Dünyaya d• 
ği~em seni) . 
19.00 Konuşma (Bibliyografya.) 
19.15 Müzjk: Halk türküleri. 
19.30 Memleket saat ayarı, ve ajans ha • 
berleri, 
19.45 Müzik: Fasıl heyeti. 
20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik: 1. Şevki Bey • Uşşak şarlcTt 
(Gülzare nazn.r kıldım). 2. Rakım - u~ 
şarkı: (Bir ı:ün ne olur gel). 3. uşşak mü .. 
tezat: (Hasretle bu şeb). 4. Rahmi bey -
nihavent şarkı: (Saçlarına bağlanalı tt 
peri). 5. M. Nurettin - nihavent ıarkı: 

(sensiz ey şuh gözlerim avare). 6. Hallı: 
tıirkiisü: (Vardım baktım demir kapı). 7. 
Halk türkiisli: (Karamanın ufak tefek 
taşları). 8. Halk türküsü: (Tüfeğim bur• 
ma burma). 
21.15 Konuşma (Günün meseleleri). 
21,30 Müzik: Radyo salon orkestrası( VI• 
yolonist Necip Aşkın idaresinde). ı. Rcck.
tenvald: Grinzin'de (Potpuri). 2. Schnei
der: Potpuri, 3. Martin Uhl: Herkes için. 
4. Joh. Strauss: Ritter Paıııınan operasın
d 1 balet müziği. 5, M~cheli: ikinci kü
çük sni t. 
Z2.30 Meml~ket saat ayan, ajans haberle
ri: ziraat, esham - tahvil~t. kambi}"O - nu
kut borsası (fiyat). 
22 Sn Konnsm:l (,.c-nl"bt .dille_rA• 7alıua 
kısa dalga postasiylc). 
22.SO Mttzilı:: Cnmand (Pl.) (Z3,10 ...... -

dar yalnız uzun dalga postasiyle). 
23.25123.30 Yarınki program, ve kap.anış. 

BAYAN FEGARA 
Zengin kolleksiyonunu bugün 
saat 14,30 dan itibaren Ankara 
Palas'ta muhterem müşterilerine 
arzedecektir. 4302 

YAKINDA 

Asyada kopan flrhna 
4 Büyük Artist 

Conrad Veid - Sessue Hayakava 
Roger Duchesne - Madlene 

Robınson 

ile erkekleri baştan çıkarıyor. eveta benden başladı. 

Şimdi oğlumu ele aldı ... Kimbilir daha kimlerin a1<· 
lını çelecek diye düşünmez mi ? Hayır, bu meseleden 
kimseye bahsedemem. Susmak lazım. Bir mezar gibi 
susmak... Sabahları masamın üstünde bulduğum bu
ketleri, hediyeleri kabul etmek tazım. Karol'ün, aşk te· 
ranelerini dinlemek, onun ihtiras dolu bakışlarına ta· 
hammül göstermek lazım. Yaşamak, ekmek parasını ka· 
zanmak, çocuklarını sokakta bırakmamak için bütii11 
bunlara katlanmak lazım . . . Kocama katiyen ihanet 
edemem. Karo] ile aramızda bir aşk bahis mevzuu ola· 
maz. Kocamı bırakıp, onunla evlenemem .•• O halde, 
niçin onun sözlerini dinlemeğe tahammül ediyorum ? 
Neden elimi dudaklflrına götürmesine müsaade ediyo
rwn ? Mantomu alıp, yüzüne gözüne stirerek öpmesini 
nasıl oluyor da·müsamaha ile karşı1ıyorum ? O, odam. 
da bulunduğu zaman çalışamıyorum. Asabım bozulıı 
yor. İşimle uğraşamıyorum. Zihnim daima onunla meş
gul oluyor. Demek, içimde hayin bir yılan yaşıyor. Çok 

defa kendime hakim olamıyorum. Bazan gözlerimln 
gözlerine daldığının farkına varıyorum. Derhal kendi· 
mi toparlıyorum. Fakat, o, bundan cesaret alıyor. Bu· 
nu bildiğim halde yapıyorum. Vili'nin yüzüne baka · 
mıyorum. Çocuklarım. akşam kapıdan karşıladıkları 

vakit sarardığımı, hissediyorum. Rahatım, sükunüm, 
herşeyim harap oldu. Hele rüyalarım 1 Bunlar büsbti
tiln feci ! Rüyamda. matbaadaki odama bir dıvan ge· 
tiriyorlar. Bu ne olacak diye soruyorum. H ademeler, 

yüzüme karşı sıyrıtarak cevap veriyorlar: Mösyö Ka
rol gönderdi. Başka bir gece şöyle bir rüya görüyo • 
rum: Hararetle çalışıyorum, odama birdenbire Karo) 
giriyor, korkuyorum. Bağırmak, Vilmoş'u çağırmak is
tiyorum. Fakat, sesim çıkmıyor. Karo!, elektriği sön
dürüyor, masama doğru yürüyor. Beni, kolumdan ya· 
k.alıyarak, ayağa kaldırıyor, belime sarılıyor, dudakla· 
rını dudaklarıma yapıştırıyor. Boğulacak gibi oluyır 
rum. Ama, kendimi bırakıyorum. Karol gidiyor. Vücu
dum raşeler içinde titriyor. Vilmoş'un hayali beliriyor. 
Gözlerini nefretle gözlerime dikiyor. Ellerimi uzata .. 
rak af diliyorum. Dudaklarında acı, müstehzi bir te -
bessüm beliriyor. Yüzüme tükürüyor. Hınçkırarak uya. 
nıyorum. Baş ucumda kızımı, Edit'i buluyorum. Anne
ciğim, hasta mısın ? diye soruyor. Hayır, kızım, bir~e
yim yok. O halde niçin ağlıyorsun ? Cevap veremiyo· 
rum. Hakikati anlatamıyorum. Yalan söylemeğe dilim 
varmıyor. Kızım, saçlarımı okşuyor, bu defa daha acı 
bir sual soruyor : Babamı mı düşünüyorsun anneci -
ğim ? Baııımı sallayıp, tasdik ediyerum. Zavallı yav
rum, beni teselliye kalkışıyor : Üzülme anneciğim 
Babamız yakında, çok yakında gelecektir. Yarabbim, 
bu ne feci bir hal 1 Sen, bana acı, sen, beni doğru yol· 

Gizella'nın dudaklarına memnun bir tebessüm 
yayıldı : 

- Allaha çok şükür . . • 
Rudolf Ravberg, purosundan bir nefes çekti 
- Acele etme. Seninle biraz konuşmak istiyorum. 

- Emredersiniz efendim. 

- Şu elektriği yak. Karşıma geç otur. Yüzünü gö • 
reyim ..• 

Gizella, patronunun karşısına oturdu. Heyecanlı: 
beklemeğe başladı. Kalbi hızlı, hızlı atıyordu. İçinde 
müthiş bir korku vardı. Hayatının dönüm noktasında 
olduğunu hissediyordu. 

İhtiyar adam, sakin bir tebessümle onu süzüyordu. 
Bu sükut ne kadar devam etti, onu bilmiyordu. Belki 
bir saniye, belki de bir asır • • . Direktör ağır fakat sa
mimiyeti aşikar bir ıesle konuşmağa başladı : 

- İşe başlamadan evet, seninle milhim bir meseleyi 
halletmek mecburiyetini duydum. Yavrum, hasta bir 

insanla sıhati yerind-: bir adam arasında çok büyük 
farklar varmış. Bunu bu sefer anladım. Sıhatli bir a· 
dam, kendini işine, günlük mücadelelerine veriyor. 
Gününün nasıl geçtiğinin farkına bile varmıyor. Hasta 
insanın ise, yalnız vücudu hasta olmakla kalmıyor, ru· 
han da hastalanıyor. Düşünceleri değişiyor. Aklına 

saçma sapan şeyler geliyor. Ben de aynen böyle oldum. 
Burada, bu koca evde günlerce tek başıma kaldım. A
teıler içinde yanarken, ba§ ucumda bekliyen candan 

bir kimse aradım. Gözlerimi her açışımda, acı bir hayal 

sukutuna uğradım. Yalnızlığın istırabını yudum, yu· 
dum tattım. Ölümü düşündüm. Ölürken, kalbi benim 
için çarpan bir insandan mahrum olarak gideceğimi an.. 
!adım. Belki kurtulacaktım, iyileşip kalkacaktım. Bir· 
kaç sene daha yaşıyacaktım. Ama, yine yalnız kala • 
caktım. Yalnızlıktan korktum, ömrümün son günlerinJ 
zevk ve saadetle geçirmek istedim. Delice bir hevese 
kapıldım. Ne yapayım, normal muhakeme edemiyor • 
dum. Biraz evel de söylediğim gibi ruhum da vilcu • 
dumla birlikte hastalanmıştı. Kendimi tutamadım .. Se
nin için düşündüklerimi, bugüne kadar kendi kendime 
dahi itiraftan çekindiğim hislerimi açığa vurdum. Sen, 
dünyanın en iyi ve en temiz bir karlınısın Gizella. Beni 
sükunetle dinledin. Fakat, cevap vermedin. İyi ettin. 
Şimdi, senden af diliyorum • • . . 

Gizella, sapsarı kesilmiş önüne bakıyordu. Verecek 
cevap bulamıyordu. 

- Seni, oçk müşkül mevkie koydum Gizella. O gün
den sonra, bana karşı nasıl vaziyet alacağını şaşırdın. 
Bir asabiyet peyda ettin. Eskisi gibi her akşam gelmo
meğe başladın. Geldiğin zamanlarda, bir an evel yanım
dan ayrılmak için türlü bahaneler icat ettin. Seni haklı 
buldum Gizella. Sen, namuslu bir kadın. sadık bir zev
ce olarak kaldın. Ben, maalesef diirüst bir patron ola
madım. Fakat, şuna da emin ol ki; ben fena kalpli, kö
tü düşünceli bir insan değilim Gizella. Ben, senrlen hiç 
birşey beklemiyorum Gizella. Seni, yine bir evlat rsihi 
telakki ediyorum. Seni üzdüğümü, rahatını. huzurunu 
bozduğumu düşündükçe müteessir oluyorum ve kendi 
kendime lanet ediyorum. Sen, daima benim menfaatle· 
rimi benden ziyade korudun. Benim, buna mukabil sa· 
na böyle çirkin itiraflarda bulunmamaklığım lazımdı 
Hastalık, körolası hastalık. . . İrademi zayiflattı. Şim. 
di, senden bir tek ricam var : Söylediklerimi unut. Re 
ni yine kendine baba bil 1 Ben, bu ya~ geldim, daha 
kimseden af dilemedim. Çünkü; buna sebebiyet verme
dim. Altmış yaşımdan sonra senden af istiyorum • , 

1 

dan ayırma 1 •• 

XIV 

- Yarın artık matbaaya gideceğim. Doktor müsaa -
de etti. 

-Sonu var-
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RESMİ TEBLiGLER 
L:ll 11 1 '11 "il" il" il" il 1111111ilil111111111il1 

Hava tebliği 

Londrn, 25 a.a. - Havıı ve Dahili Em
niyet nezaretlerinin bu sabah neşredil -
ıniş olan müşterek tebli.ğlerindc ,öyle de· 
rıilmektedir: 

Düşmanın 24125 ilkteşrin ıecetıi İn · 
rilterc'ye yapmış olduğu hava akınları 
netice11inde olenlcrin ve yaralananların 
mikdarı pek azdır. Düşman tayyarelerinin 
fa.aJıyeti nisbeten zayıf olmııştur. 

l\lerıked İngiltere'nin blr şehrinde çı
kan bir takım yangınlar bazı ticarethane
leri, umumi binaları hasara uğratmıştır. 
Memleketin sair aksamına, bilhassa İn -
riltere'nin cenubu garbisinde muhtelif ne. 
Vahiye birkaç bomba düşmüştür. Yalnız 
bildirilen hasarat, ehemiyetsiz.dir. 

Afrika harbi 
KahJre, 25 a.a. - İngiliz umumt ka

rargtıhının teblltf: 23 teırlnlevelde Su
danda Kusalanın dıaında bir lnglllz ke:ıif 
kolu, yeniden bir dUşman grupuna muva!
faklyetll bir hUcıım yapmıı ve dUşman 
rrupu, geri çekilmeden evci zayia.ta duçar 
edilmiştir. 

Diğer cephelerde sUkQn hUkUm sUrmek
tedır. 

Almanya bombardımanı 
Londra, 25 a.a. - Hava nezaretinin 

tebliği: DUn lnglllz bombardımAn tayya -
releri Fransız, Belçika ve Hollanda sahil
leri üzerine akınlar yapmışlardır. üstende 
ve Cravellnes llmnnlıırlylc Cıılals yakının
da. fabrikalar ve marşandiz garları ve Ze
ebrugg açıklarında bir kafileye tarnız e
dilmiştir. 

Cec bombardıman ve sahil tayyareleri 
Almanya. ile dllşman işgali altındaki top
raklar üzerinde çok genle harektttta bu
lunmuşlardır. Bcrlln bölgesindeki hedef -
le:- bombardıman edilmiştir. 

BUtUn gece hıırekAtta bulunan kuvetll 
filolarımız Hamburg, Hıınovre ve Gelscn
klrchen petrol tcslııııtı ile Hamburg, Çux· 
ha.ven, Vflhelmshavcn, Rotterdam, Lori
ent'da havuzlar ve gemllerl, Munster, 
Hanım, Bottrop, Dulsburg ve Emmerlch"
te dem!ryolu mUnakııle ve marşandiz gar· 
larını, Hambrug elektrik santralını, Fles
alngve, Oııtende, Dunkerk limanlarını ve 
ba&ı düşman hava meydanlarını bombardı
man etmişlerdir. 

Tayyarelerlmizden biri Usallne dönme
mı,ur. 

Alman tebliği 
Berlin, 25 a.a. - Resmt tebliğ: Kısa 

fasılalarla blriblri ardından uçan bombar· 
dıman tayyareleri dOn gUndUz Londraya 
hUcum etmloler ve cenubt ınsııterede mU· 
teaddit llmanlan, sanayi mUesseselertnl, 
nakliye vasıtalarını bombardıman etmioler 
dlr. 

Gece hücumlar bilhassa Londra üzerine 
tevcih edilmiş, çıkan yangınlar ve \'Ukua 
gelen tn!llAklar, muvaffakiyetlmlıd te:>1t 
etml§lerdlr. Bundan başka elll'ıh fabrlka
larma ve limanlara da gece hücumları ya
pılmıştır. İngiliz limanlarına mayn dökW
meıılne devam edllmlutır. 

İlk defa olarak, ıvgal altında bulunan 
üslerinden hareket eden ıtalyan tayyarele
ri, İnglltere Uzertne alman hava kuvetıe -
rinln yaptığı hücumlara ıuUrlk etmlşler -
dir. Bu hücumlar esnasında ltalyan tayya
releri iyi nloıın aldıkları hedeflere bom
balar atmıolar ve uarkl İngllterede liman 
tesisatına karııı muva!fııldyet elde etmiş
lerdir. 
Düşman hava kuvetteri dün gece ,ima

li ve garbi Almanya Uzcrlne geçerek ilk 
hedef olarak Hamburg'u eeçmlşlerdir. 

Hamburg'da bazı hasarlar ko.ydedllmlııtır. 
Bulutlann himayesinden istifade eden 
d!l§man tayyareleri Derllne kadar da gel· 
mişterdir. Atd&n bombalardan çatılarda 
yangınlar çıkmış, evlerde hasıı.rlar vuku 
bulmuıtur. Bir odun depoııunda da yangın 
cıkmıetır. Berlln ve Hamburg'da bir mlk
dıır ölU ve yaralı olduğU haber verilmek· 
tedlr. 

Beıs dll§man tayyaresi dü,UrUlmil§tUr. 
Alınan ve ltal)•a.n tayyareleri Uıılerlne dön
mUılerdlr. 

1 talyan tebliği 

Gazete rivayetlerine göre Ankara beden 
terbiyesi müke lef'yeti PET AİN 

(Başı 1. ncı say/ada) 

hepsi büyük bir tehalükle koşmuş ve 
kendilerine bölge asbaşkanının verdi
ği izahatı dikkatle dinliycrek memnu
niyetlerini alkışlar ve sağol nidalariy
le izhar etmişlerdir. 

Alınan tertibata göre, mükellefler -
den merkez kazası hudutları içinde o
turanlar Gençlerbirliği gençlik kulü
büne, Çankaya kazası hudutları içinde 
oturanlar da Güneş gençlik kulübüne 
yazılmışlar, tıbbi muayeneleri yapıl -
dıktan sonra, mangalara, takımlara, 

bölüklere ayrılarak pazar günü sabahı 
Staclyomda yapılacak gençlik kulüp
leri açılış töreninde hazır bulunmak 
üzere dağılmışlardır. 

Pazar günü bu gençler Stadyomda 
toplanacaklar, istikl[i) marşını ve mak 
sadı izah edecek sözleri dinliyeı ek 
toplu bir'h.alde Zafer &bidesine bir çe
lenk koyduktan sonra dağılacaklardır. 

Talim günleri cumartesi saat 14.30 -
16.30, pazarları 9-11 olarak tesbit edil
miş ve öğretmeleri tayin olunmuştur. 
Gençlerin çalışacakları yerler. merkez 
kazası için Stadyom antrenman saha
ları, Çankaya kazası için Cebecideki 
sr.:>r alanıdır. 

Delhi konferansı 

dün anldı 
~ 

Arazi fedakôrlığını 

kabul etmektedir 
(Başı 1. ıncı ~aylada) 

bahriye nazırı amiral Dn.rl'ln karşılaını,._ 

lardır. 
Mareı}al Petain, bircok fransız ve ya • 

bancı gazeteciler tarafından dı hürmetle 
seliiml11'1mıştır. 

Mareşal, kendisini karııtıyan z-evatla 
bir kaç cümle teatisinden sonra, derhal 
kendi d<lircsine çıkmıŞ"Ur. 

Arazi fedaharlığı kabul edilmedi 
mi? 

Neıvyork, 25 a.a. - Royter: Nevyork 
Times gazetesine Bern'den bildiriliyor: 
İyi haber alan siyasi mlhfillere gelen 
malumata göre Mareş:ıl Petain, derhal 
bazı arazi tavizlerini ihtiva eı.lecek bir an 
la-ımayı imzaya hazırdır. 

Bu hnberlere n:ızaran anlıışma hülciim
lerimle i\lsııs • T,ore·1'in Ahn'lyıı.'ya ve 
Nis'e kadar Rivier-ı;nm İtalya'y~ terki 
vardır. Fransa İtl1lya ile T•ınus'un id:ı.re
sıini tspnnya ile de l<'as'ın idaresini taks::n 
eı.leceklenlir. 

Aynı kaynaklardan al•nan m-:ılü!1lata r..J.· 
ıaran Mareşal Petain bu teklifleri bida· 
yette reddetmişse de B L~val'in göster
diği sebepler ve bıı arad1 Fra11sa'nın a? · 
lukaya kıırşı filen tc~·iki menide bulu,,. 
m"'dığı takdirde aç k~hc"l~ı-ıı söyle'll:si 
Ü"'Crİne teklifleri knbu!e mecbur olm:ıs 
tur. 

Bkseriya iyi haber a13n Bem mahtil 
!erinde zannedildiğ•nc göre Fransa b~ 
şartları kabul ı:de'"S" ken:ı·s:ne işı;"ll al
tında bulunı:ın arazide Borcle1uı:'ya kadu 
bir koridor vcrilec~'ıt \"e Fra lSl b ır:\nın 
idaresini clerııhte edecektir. Bıından b'lş
ka Alrnanya'nın derhal fransı7. esirlerini 
ser'best bmıltacağı d'l söylenmektcrlir. Yeni Delhi, 25 a.a. - İngiliz im • 

paratorluğu şark grupu memleketleri 
konferansı, bugün açılmıştır. Bu kon- Fransa mühjm kararlar 
feransa, şark yarım kür resindeki bü- arif esinde 
tün ingiliz arazisinin yüzden fazla Nevyork, 25 a.a. - Buraya gelen ha -
delegesi iştirak etmektedir. Konfe • berlere gore. fransız kabinesi, bu akşam 
ransta bu memleketlerin harp malze- miihim bir toplantı yapacak ve B. Hıtlcr 
mesi istihsali sahasında mümkün ol - ile yaptığı ı:öııiişmede Mareşal Petıine 
duğu kadar kendi ihtiyaçlarına kifa- bildirilen şartları nuizakere edecektır. 
yet etmeleri için alınacak tedbirler Mare~l Petain, bu akıam sa.at 19 dan 
müzakere olunacaktır. evci Vichy'ye dclnmüş olacak ve ıuzırlar 
Konferansı açan Hindistan umumi heyeti, bu saıı.tte hemen derhal toplana · 

valisi, B. Çörçilin aşağıdaki mesajını caktır. 
okumuştur : Frama'yı mihverin muharip arkad-a~ı 
Şark yarım kürresindeki bütün hü _ haline sokacak bir anlaşmanın akdi için, 

kümctlerimizin, kendilerini daha mü- şimdiye kadar yapılanlardan başka fmn
essir bir surette tanzim maksadiyle sız - alman müzakerelerine ihtiyaç var -
toplanmış olan delegelerinin bu kon- dır. 
feransı, ehemiyetli bir hadisedir. Müş B. L:ıval, alman makamları ile müza • 

kerelere deva~ etmek Uzere Paris'e &'it -terek hüriyetimizi müdafaa maksa • 
diyle, eski dünyada müvazeneyi lehi- miş bulunmıııktadır. Fakat yarın Vichy'ye 
mize çevirmek için yeni bir silahlı dönecek ve ikinci bir nazırlar heyeti içti-

maına iştirak eyliyecektir. kuvet dünyası kuruyorsunuz. 
Bizler. burada. sizin mesainizden Fransa'dn herkes, önümüzdeki haftanın 

k Fransa tarihinde çok bil,yü1c ehcrniyctJ hn-
yeni bir gayret alıyoruz ve şar ta ve iz bir hafta olaeal:ıru t.amamLyle müdrik-
garpta gayretlerimizle yaratılan ku- tir. Çünkü Vichy hUkümeti, bu baha için· 
vetlerin birlikte şer kuvetlerini de • de, Fransa'nm Almanya ve İtalya yanın
virmiye yardım edecekleri günü bek- da yer alıp almryaca.ğına karar verecek -
liyoruz. tir. Bu takdirde ise, Fransa, açıkça İn -

lspa·nya' da ki ıel f el ak eti 
Tarragone, 2::5 a.a. - Tuğ-yanlardan do

layı Tortoııa, Perello, Vollalba ve Delo· 
sarcos'de evler çökmekte berdevamdır. Bu 
çökmeler insanca yeniden zayiata sebep 
olmaktadır. 

İngiltere üzerinde 
ıiddelli bir 

hava harbi oldu 
Berlin, 25 a.a. - D.N.B. ajansının 

öğrendiğine göre, alman tayyareleri, 
bugün öğleden evci ve öğleden so~ra, 
birbirini takip eden dalgalar halın • 
de, bir çok ingiliz şehirlerine ezcum· 
le Londraya şiddetli hücumlar yap • 
mışlardır. Her yerde mühim askeri 
hedefler bombardıman edilmiştir. 

Alman himaye avcı tayyareleriyle 
ingiliz avcıları arasında, çarpışmalar 
olmuştur. Şimdiye kadar alınan hab:r: 
lere göre, yedisi Spitfire ve yedısı 
Hurricane olmak üzere 14 İngiliz 
tayyaresi düşürülmüştür. Dört al • 

giltere aleyhine variyet alacaktır. 
Bilhassa mihver devletlerinin ~lil· 

biyeti takdirinde FranH'nın ne olacağı 
düşünülürse, halen Fransa'nm mukadde
ratını idare eden insanların alacağı ka • 
rarın ciddiyet ve vahameti kendiliğinden 
meydana pkar. 

Hitler rayhiştagda izahat 
verecekmiı 

Londra, 25 a.a. - Bitaraf menbalardan 
alman haberlere ıöre, Berlin mahfilleri, 
Fransa ile bir anlaııma ha.sıl olduğuna, 
Rayştaı'ın yakında &arfettiği siyasi ve 
diplomatik faaliyet v-e ıeneral Franco ve 
Ma.reşal Petain ile yaptığı görüşmeler 
hal-'··"lda beyanattı bulunacağına telmih 
et: .edir. 
Hı tler • Petain mülakatının daha ziya

de trajik olduğu tahmin edilebilir. Fil • 
ha1cika, Mil ııerefli bir sulh fikrini t~ı -
yan Mareşal Pctain, bir taraftan Hitler, 
Ribbentrop gibi amansız muhasımlar ve 
diğer taraftan da. Laval ve Baudoiun gibi 
müş.avirlerle muhat bulunmaktadır. 

2 l •o al tebli ... · man tayyaresi kayıptır. Roma, ıs a.a. - ,. numar ı ı> 

Umumiyet itibariyle itimat eiilebilir 
menbalardan alınan haberlere göre, ma -
reşal Petain, her ne pahasına olursa ol
sun, memleketini Almanya'ya satmak ni
yetinde değildir. Bu sebepten dolayı al
ınanların bilahare istedikleri gibi hare • 
ket için. hakiki olmaktan ziyade znhiri ba
zı f~dakarlıklarda bulunmaları ıayri müm
kün telakki olunama7- Almanlarm Ma • 
reşal Petain'i İngiltere'ye iUinı harbe ka· 
dar ileri ıitmiye mecbur etmeleri gayri 

Slmall A!rikııda, Sldi Bnrrani'nln oarkın· /ngiltere Üzerinde hava 
da ttaıyan ileri mU!rezelerl dUııman mo· muharebeleri 

' muhtemel gibi gözükmektedir. Fa.kat, her 

törlU kıtaatını tardetmlııterdlr. İtalyan 
bava filoları, Portsait liman tesisatını, 
Kahlren1n glmall gıı.rbislnde Cabthur tay· 
yare meydanını, · İskenderiyenln ııarkında 
Abouklr'de bazı teıılsatı, Maııten Bagous· 
h'u, Fuka ve Daha tayyare meydanlarını 

ve Dnba ve Marsa Matruh garlannı bom· 
bardıman etmişlerdir. Tayyarccllcrtml1. 
her tarafta büyUk muva!!aklyetler kazan
mışlardır. Bombardıman edilen yerlerde 
yangınlar çıkmıştır. Tnyyarelerlmlzln hep
si üslerine dönmlişlerdlr. 

Düşman Tobnık'a karşı yaptığı hücum
da hiç bir muva!fnklyct ka.zanamamııstır. 

Blngıızlye yapılan hııvıı hücumunda bir 
yerli ölmüş, araplara alt iki ev hasara uğ
ramıştır. Askeri hiç bir hede! hasar gör -
memıottr. 

Şıırkl Afrlkada, Kassala ve Setıt mın
takalarında dllııman motörlU kıtıılan ne 
lehimize neticelenen mllsademeler vuku 
bulmuştur. 

İtalyan hava klıvetıerl Port Sudan lima
nında bulunan gemileri bombardıman et -
mlılerdlr. 

D~man tayyareleri Azozo ve Kusala 
Uzerlne bombalar atmıılarsa da hepal beı 
kişi yaralanmııtır. Somall'de Decamere, 
Aıımara El - Uak ve El - Gabo'ya yapılan 
dUııman hUcumlarında haaa.r kaydedilme· 
mııtır. 

Londra, 25 a.a. - Hava Nezaretinin 
Tebliği : 

Bugün, çoktanberi görülmedik de • 
recede çok miktarda Messersclımit 
avcı tayyareleri, Kent kontluğu ve 
Taymis mensabı üzerinde uçmuşlar· 
dır. Uçuşlar, sabahleyin ve öğleden 
sonra esaslı dört dalga halinde ol -
muştur. Spitfireler ve Hurricanelar 
düşman tayyareleriyle muharebeye 
tutuşmuşlardır. Saat 19.30 da 12 düş
man tayyaresi düşürülmüştü. Bizim 
sekiz lvcımız kayıptır, fakat bunlar
dan beşinin pilotları kurtulmuştur. 
Bir çok diğer diişman avcısı hasa • 
ra uğratılmış ve muhtemel olarak üs
lerine dönememiştir. 

Bugün miitemadiyen faaliyette bu
lunan hava dafi bataryaları ile avcı 
tayyareleri sayesinde, cenup sahilini 
geçerek Londraya gitmek isteyen 
düşman teşekküllerinin ekserisi, da
ğıtılmıştır. Yalnız bir kaç tayyare 
Londra mıntakasına varabilmiş ve 
bu mıntakada ve İngilterenin cenubu 
şarkisinde birbirinden çok uzak bazı 
noktalara bombalar düşmüştür. Bir 
kaç eve isabet olmut ve pek az kişi 
aımuı ve yaralanmı§tır. 

hangi bir bahane ile donanmayı ve bazı 
A'kdeniz üsler.ini kullanmak hakkını elde 
etmeleri mümkündür. Bütün kati sulh şart
larının tesıbi t edilmiş bulunması muhte -
mel değildir. Fakat belki Fransa'ya, Pa· 
ris'e avdet gibi, franıız harp esirlerinin 
s.crbest hır.akıtması gibi, meşıul ve gay
ri meşgul Fransa arasında.ki münakalit
ta daha buyük serbesti gibi bazı esassız 

ve zahiri avantajlar verilebilecektir. 
Her ne olursa olsun, bugün söylenebi

lecek her e.ey, şimdilik sırf tahmin mahi· 
yetini aşamaz. 

lllustration'un bir makalesi 
Cenevre, 25 a.a. - Vichy'den D.N.B. a

Jnn.ııına blldlrnllyor: İllustration mecmu
ası Fransa ile Almanya arasında ııkı bir 
teısrlki mesııl lehinde bir makale neııretmlı· 
Ur. 

Makalenin mııharrlrl Frıınsantn önünde 
bütün dış siyaset ııahBBınqa Uç hııl tarzı 
mevcut olduğu kanaatindedir. 

1 - Tam infirat ki muharrire &'Öre uy
gun değildir, zira Fransa daha bUyUk bir 
komşuya dayanmadan yalnız ya§ıyamaz. 

2 - İngiltere ile anlıışmak. 
3 - Almanya ile anlıışmak. 
Fransa İngiltere ile bir anlaııma akdet

tiği takdirde bu mUııtakbel bir harp için 
yeni bir tohum olacaktır. Zira Almanya 
bu, türlQ Jl'ransıa - ıneııı~ anla,muuu 

geçmişte olduğu gibi geleckte de kendisi· 
nln aleyhine mlltevecclh addecektlr. Fakat 
80 milyonluk alman mllleUnln gizli bir 
maksat olmaksızın akdedeceği bir anlaş· 
manın Franııaya arzcdeceğl emniyet ihmal 
edilebilir mi? lllrleşmlu bir Fransa - Al
manya her tllrlU mancvralrı ka.rgılıyacak 
120 milyonluk bir blok teşkil eder. 

İkt1sadl bakımdan Almanya ve İtalya
nın Fransa ile tcıırlll< mesaide allika ve 
menfaatleri olmak icap eder. 

Makalenin muharriri yurttaşlarını 

Frans11yı kurtıırabilrcck olan bu siyasete 
iltihaka davet etmektedir. 

Fransız gazetelerinin yazdıkları 
Cenevre, 25 a.a. - D.N.B. ajansının hu

sus! muhabiri bildiriyor: 
İşgal altınd::ı bulunmıyan Franııa mat

buatı, D. Bitler ile mareşal Petaln ara
aında dün yapılan mül:::kata biıyük başlık
lar haer,,tnıcktcdlrler. 

Birkaçı mllstesnıı, gazeteler Petaln. 
Bitler mlilı\katı etrafında mUtalcalnr :>11. 
r!.ltmemrktcdfrkr. 

.Monlteur, "tnrlh1 bir mlllO.kat,, tan bah· 
sctmekte ve "'şu katı Anda l~rıınsa nın mtı· 

kaddero.tııın müsait bir istikamet vermek 
vcyıı Fran:myı sonıı olnııynn blr yola ııevk 
etmek fransızlnrın cllndeclir,, dcınektcrllr. 

Vlchy siyası ııınlıfillcrı B Bltler'in 
mıırcşııl Pctaın·c gösterdiği htfan i knbııl

dcn bilhassa nılltrhn11slslirh•r. B. Bitler 
m{ıtılkııttan soıırn mıırcş:ıl Pctnln'I vngo· 
mma kadar r-:ö'-Urıniiıı ve bir aiınen tabıını 
ınarrş<ılc asl<crt mcrıısim yapmıştır. 

Lonclrn gcrzetclcrin:n ınüta!ccları 
Londra.. 2;:) a.ıı. - Lo:ıdrn ga .. etelfri, 

buglınkil nUshalnrında J,ııval in m:ı.rrşal 

Petaln il görti ttiltt<•n ve k nll s ne Hlt. 
lt>r ile o:nn mll:-.. ker ı .. rı hakk•nd~ lCl?ım 
g"len nıalümatı V<'rdlkt n sonra. tekrar 
Pıırlııe a\"dt•tlnl bııhls mevzuu etmektcd r
ln. Bıı hu •ınta Tim s !n diplomatik mll. 
hı.lılrl şıın!ıırı ) azmalüalhr: 

ı.n,·o.J"in Pnrlstc Hitlrr'le grçen ııalı gti· 
nll gôrnşmllş o!d• t_nı muhakt<·ıktır. Bn mU
tnluıt c:ır.ııııındu dll<lntör tıırn!ından krn
di~lne sııUı şıırtlnrının blldlrlnıiş olması 

dıı Jmv"tll bir llıllnınl dııhlllnd<"dir. Faakt. 
bu iki nokta hnrlt•ln<le blltıin mlltnh'nlar 
Ancak bir takım Oıhmlnl!'rfün lb:ı.rctl'r 

Alman matbııntı t"Udk cdılcllğl vııkit .A' 
nıanyanın froııııız doıı'.lnmt\lıımlan g"rl lt. · 
lnn kısma \"aziyet etmrkten çok mcr.ınuıı 
olacnğı hissi tcbarllz etm.ktcrlir. Illtlcrln 
lşgııl ııltındo. bulıınmıyıın Fransr,yı İngll -
tereye karııı harp llft.nına mrchur etm<'k 
hususundaki nr:ı:usu mııreşal Pctaln'ln 
"Fransa hiç bir ıncmlcltetle mııhasama ha· 
llne girmek arzusunda drğlldlr ... t.nrzın • 
dakl bcyanatlyl e kııı şı lııştırı in bilir. l\taa
maflh, iyi haber alnn mııhflllcr, HIUer"ln 
mareşal Pctnln'ln murnhhıııılyle birlikte 
fena bir oyı:n hazırlamakta olcluuğnu ve 
bunun bütlln Fransn donıınmnsını ve b1 11d 

daha fazla ııeylcrl ihtiva edeceğini tahmin 
etmektedirler. Fakat, bu hal, yalnız ef· 
kArı umumlyede husule getireceği azım 

tehevvUrU dUgUnmek mecburiyetinde olan 
mareşal Petaln tnratından bu fena oyunıın 
muhaltkak surette kabul edllectt ml'ınası
na gelemez. Her hıılde önUmUzdeki gUnler 
bu mUhlm noktayı tenvir edecektir. 

1.spanyıı hududun<!n Hltlcr•ıc Franko a
rasındaki mllldkattıın bahseden Timeıı'ln 

diplomatik muhD.blri ııu mUtaleayı kaydet
mektedir: 

Yalnız Hltler'ln çok bUyUk bir oyuna 
atılarak kendi ordularını CebelUttank'tıın 
geçirmek hevesine kapıldığı noktası lıotls
na edilirse bu alman ziyaretinin yegAne 
sebebi İspanyaya bir mUkMat vermek ve 
fransızlan Eıısk memleketi ile Blıırrltz ve 
Bayonne şchlrlerlnl İspanyaya terkcttlr
mek gibi bir gaye takip etmlD olduğu tah
min olunabilir. 
Mihver devletleri ıimali Afrika. 

da üsler kurmak istiyorlar 
Londra, 25 a. a. - Vichy'den gelen 

matumata göre, mareşal Pctain ile B. 
Hitler dünkü mülakatları esnasında 
iki milyon fransız harp esirinin ser -
best bırakılması ve fransız hükürneti
nin Paris'e dönmesi hakkında görü • 
müşlerdir. 

Londraya gelen diğer haberlere gö
re de, mihver devletleri şimali Afri -
ka'da hava ve deniz üslerine sahib ol· 
mak arzusundadır. 

Amerika Antilles'deki lra.nsız 
topraklarını iıgal edecek 

Nevyork 25 a. a. - Reuter: Asso
ciated Press ajansının Vaşingtondan 
çekmiş olduğu bir telgrafa nazaran, 
Fransa ile mihver <levletleri arasında 
daha sıkı bir işbirliği olabileceğine 
dair belirmekte olan eı arelcr Vaşing
tonda büyük bir ataka • ., andırmakta
dır. 

Ayni telgraf şunu ilave etmektedir: 
İyi kaynaklardan öğrenildiğine gö

re, Bid'!şik Amerika, Batı yarı kürre
sinin müdafaası noktasından mecbu • 
riyet hasıl olduğu taktirde, diğer A
merikan cümhuriyetleriyle müşterekn 
Antilles'deki fransız arazisini işgal 
etmek üzere ic~'J<!den planları hazırla
mış bulunmaktadır. 

Fransa, mihver devletleriyle •ıkı 
bir işbirliği yapacak olurıa .•• 
Vaşington, 25 a. a. - Fransa'nın 

Birleşik Amerika büyük elçisi B. Ha-
ye, dün akşam hariciye nezaretini zi -
yaret etmiştir. Bu ziyaret bir çok 
mülahazalara sebebiyet vermektedir. 
Bazı şayialar, elçinin hariciye müste
şarı B. \Vdles tarcıfından davet C"dil -
diğini ve f"ransa'nın mihver devletle
riyle daha sıkı bir işbirliği yaptığı 
t?.kdirde Birleşik Amerika'nın aiacağı 
vaziyetin kencı: · le bildirilmiş oldu
ğunu ileri sürmektedir. 

Nevyork. 25 a. a. " ~bedi Fran-
ı;;a ,, cemiyeti reisi B. Eugene Houdry, 
radyo•tc.a verdiğı bir nutukta, Fransr'I 
halkına hitaben şu sözleri söylemiş -
tir: 

- Almanlar ezildikten sonra mütte
fik orduları karşılayacağınız an için 
hazır bulunmağa, sizleri da'let ede -
rlm. 
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BERLİN IFransa ile 
İngilizler tarafından nasrl ir sulh 

ıidde!!:u~~~~~landı yapılab ·ıir? 
tayayreler filosu aynı hedefi bom'bala -
mıştır. Alc;ııktan uçan bir bombardıman 
tay:varesinin muhtelif yerlerine obüs par
çaları i~abct et'lliştir. Başka akıncılar 
Berlin'in ortasında bulunan sair hedefle
re teveccüh etmişlerdir. Hareket h:ılinde 
bıılunRn tayyareleri gostermek için p"ro
jektör vazifesi gören yerde büyuı': bir 
yangın çrkmıştır. Son akıncı dalgası saat 
1,30 da Rerlin ür.e•ine gelmiştir. Bunu 
takip eden 75 dakika içi:ıie uyya•eleri -
miz mıiteaddit defa şehrin mcrke:ı:i üze · 
dn.:!e uçmuşlar ve tayyare dafi batarya · 
!arının ıı." ddetli ve devamlı ate,ıne nığmen 
munf erit hucum ve bo·ııbudıma"llar yap
mışlardır. 

Son tayyııre, yiiksck infilak kudretin · 
deki ihtiyat bombalarını atıtrnk yangın -
lar çrkarttı(:ı zaman sa3t 2,45 olm·ıı;tu. 

f,')n gele:ı tayyareler bıılut ub:ılnıı.lrı 
aras:nda açıkh':lara tes11uf ederek tay -
ya re da fi top1'tn:ıın ateşinin daha tesirsiz 
olduğu yükse~ bir irtifadan uçab;lmişler
di['. Fena niyet şartları b·ı tayyarelerin 
yaptıkları b:mıb'.l

0

rdıman neticelerinin gö-
rü!mesinc m:ıni olmuştur. • 

Almanlara göre bombardıman 
nasd olmuş? 

Bertin, 25 a. a. - D. N. B. ajansı 

bildiriyor: 
lngiliz tayyareleri dün gece Berli -

ne taarruz etmişlerdir. Düşman tayya
relerinin bir kısmı daha şehir muhi
tine varmadan dafi bataryalarımız ta -
rafından şimal ve cenub istikametin
de tardedilmi~, yalnız bir kaç tanesi 
şehir üzerinde uçmağa muvaffak ol -
mu~tur. Bu tayyareler muhtelif nokta
lara infilak ve yangın bombaları at
mış, meskun mahallelere işçi mahalle· 
ledne, b3hçelere isabetler vaki olmuş
tur. 

Bazı yangı., 1ar çıkmışsa da söndü-
rülebilmişt i ·alılar vardır. Iki İn-
giliz tayyar .ur üzerine varmadan 
ciüşürülmüşt ..... 

Şi11'.ali ve garbi Almanya'cla 
smai lıedeflcrde bombalandı 
Londra, 25 a. a. - Selalıiyetdar 

mahfillerden haber alındığına göre, 
dün gece ingiliz bombardıman tayya -
releri, şimali ve garbi Almanyada sı· 
nai hedefleri, yine şımali Almanyada 
deniz inşaat tezgahlarını ve işgal al · 
tında bulunan arazide sair hedefleri 
bombardıman etmişlerdir. 

Alnıanların lıücunıları yedi nıicli 
iade edilecek 

Londra, 25 a. a. - Hava marcşalı B. 
Philipp J oubert, dün söylediği bir 
nutukta, ezcümle demiştir ki: 

- İngiltere yakında daha çok ve 
daha mükemmel tayyarelere malik o
lacaktır. Almanyaya yapılan bombar
dımanlar takviye edilecektir. İlkba -
harda, tayyare teslihatı yağmağa baş
layınca, Almanlara hücumlarını yedi 
misli olarak iade edeceğiz. 

Mareşal Joubert, ingiliz avcı tay
yarelerinin mükemmelıyetinden uzun 
uzadıya bahsetmiştir. 

Amerika 
hububat 

. 
ispanya' ya 

• 
vermıyor 

Vaşington, 25 a.a. - İyi malUmat 
alan mahfillerden öğrenildiğine gö . 
re, Amerika kızılhaç cemiyeti İspan
yadaki muhtaçlara yardım için huğ -
day, un gönderilmesi tasavvurundan 
hiç değilse şimdilik vaz geçmiştir. 
Bu tasavvurun tatbikatı çok ilerle -
mi~ ve hamulenin İngiliz ablukasın -
dan geçmesi dahi temin edilmişti. 
B. Hitlerle General Franko arasın -
daki mülakat halen bu tasavvurdan 
vaz geçilmesine sebep olmuştur. 

Çindeki harekôt 
Şangh.ay; 25. a.a. - D. N. B. ajansı

nın hususi muhabiri bildiriyor : 
Çin'de bulunan japon ordusu namı

na söz söylemeğe mezun bir zat, Suhu
Auçu-Nanking mıntakasında tahşit e
dilen Çin kıtalarını imha maksadiyle 

(B;:şı ' ncı sıyl:ıcl~) 

luk Fransasınll kabul ettirmek güç
tür. Gerçi Fransa'yı, İspanya'yı ve 
bazı Avrupa devletlerini yeni niza
ma ilhak ederek, anglo - sakson da· 
vasına karşı, ortaya bir kıta davası 
atmak, kıta ekonomisini mihver ih· 
tiyaçlarına göre tensik etmek, in· 
giltere'yi Avrupa memleketlerinden 
koğdı•rmıık büyük bir kazanç olur. 
Hele ltaiya geniş bir nefes alır. An· 
cak böyle bir neticeye varabilmek 
idn, mesafe oldukça uzundur; fe· 
d!lkiı.rlık şartları oldukça ağırdır; 
lnr,iltnrc'ye kar§ı harp vaziyetini 
deifütirmck ihtimalleri de, belki 
zannedildiği kadar parlak değildir. 

Çünkü her ne de olsa mesele gene 
şu olmakta devam edecektir: lngil· 
tere'yi rnağhip etmek! Bizzat fran· 
sızlar tarafından, Fransa için dahi 
muharebe etmemiş olduğu itiraf e
dilen bir ordunun, Almanya ve t. 
talya hesap ve menfaatine ne ka
dar f"!dakarlığa katlanncağı da ay. 
rıca düsünülecek bir şeydir. 

Vichy bir spel<ülnnyon politikası 
yapmak istiyor: nlmnnlar ise, bazı 
e!las davalarda. rivazi hükümler ve 
kararlar snhibidirlcr. Frnnsa'yı, ha 
esas davaları mn•r.n tutıırak mem• 
nun etmek veyi\ Alm<:ınyn'yı hu e
sas davalara dolcunMs.i!:ı razı etmek 
pek müşkül olsa gerelttir. 

FnUh Rtfkı AT AY 

Ruzvelt 

Avrupa e b ikan 

i~leriyle y kından 

alakadar oluyor 
Va~ington; 25. a.a. - Royter ajanst 

bildiriyor : 
B. Ruzvelt, bütün gazetecilerle yap

tığı bir görüşmede, vaziyet bugünkü 
gibi devam ederse, seçim işleri i!:in 
Vaşington'dan oniki saatten fazla ay
rılamıyacağını bildirmiştir. 

B. Ruzvelt, Avrupa'da ve Uzakşark
taki vaziyet hakkında mütalealarda 
bulunmaktan imtina etmiştir. Fakat, 
selahiyettar bir menbadan öğrenildi -
ğine göre, B. Ruzvelt, şu dört mese • 
leyi yakından takip etmektedir : 

İspanya, fransız filôsu. Yunanistan 
ve Balkanlar, Uzakşark. Bazı memur
alrın bildirdiğine göre, bu meseleler, 
diğer ciddi meseleler neticesinde ma
zide reisicümhurun almış olduğu tar~
da, Amerikalıların tahliyesi ve alacak
ların bloke edilmesi gibi tedbirler a
lınmasını mucip olacak mahiyettedir· 
ler. 

Bir gazeteci, B. Ruzvelt'ten. Petain
Hitler görüşmeleri ile alakadar olarak 
Vichy hükümetini hala dost bir dev
let gibi telfikki edip etmediğini sor • 
muştur. B. Ruzvelt, bu suale " evet .. 
cevabını vermiştir. 

Sovyet - Japon görüımelerine 
dair bir izah 

Tokyo; 25. a.a. - D. N. B. ajansı • 
nın hususi muhabiri bildiriyor : 

26 Teşrinievelde Japonya'nın yeni 
büyük elçisi B. Tatekawa ile B. Stalin 
arasında Moskova'da bir mülakat va
pılacağı ve bu mülakatta bir anlaşma 
imza edileceği hakkında bir Londra 
kaynağından sızan haber Tokyo res • 
mi mahfillerinde tekzip edilmektedir. 

Hariciye nezareti namına söz söyle-
meğe mezun bir zat bu mülakat ha~ • • 
kında resmi malumat olmadığını be • 
yan etmiş ve yeni büyük elçinin Mo~ 
kova'y-: muvasaHitından üç gün sonra 
böyle bir anlaşma yapılmasının muh -
temel olmadığını ilave etmiştir. 

Propaganda temMları 
teşrinievel bidayetinde başlıyan hare- B 1• 25 St fa · · d 

• • • • w. • • • • • er ın, a.a, - e nı aJansın an: 
k~tın ıyı netıcelendıgını bıldırmıştır. Propaganda nazırı n. Göbbels, İt;ılya h:u-
Çinliler 700? ölü vermişlerdir. ~u?.-

1 

biye nezareti matbuat bürosu erklhınOO.n 
dan maada bırçok harp malzemesı mu- Albay Pinelli ile ur.un ve samımi bir gö-
sadere edilmiştir. rüşme yapmıştır. 

----
------------------------------

YALNIZ REVUE saatlarının yüksek derece 
saatlar olduğunu iddia etmiyoruz. Fakat : 

Yüksek derece, fenni terakkinin en son yem 
likleriyle mücehhez, sağlam, hass"s. şık ve mo 

dern eşkalde olmakla beraber yüksek m:ırka ~a 
atlar arasında daha ucuz olan yalnız : 

saatlarıdtr. 

Ankara'da satış yeri : RIZA GCZLÜKÇÜ 
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Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hane askeı-t 

KITAAT iLANLARI 

Odun alınacak 
Urfa Sa. Al. Ko. dıın : 
1 - Atatıda mfk.darı, muhammen bede

li ve muvakkat teminatı yazılı odun ka
palı zarfla eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - Şartnamesi İatanbul, Ankara ve 
Urfa Alö. Sa. Al. Ko. da ıörülcbilir. 

3 - İsteklilerin yukarıda yazılı günde 
ve ihale ıııatinden bir saat eveline kadar 
teklif mektuplarını komisyona ıönderme
leri. (6714) 

Cinsi: oduıı, mikdarı 760000 kilo, mu -
hammen bedeli 24700 lira, muvakkat te
minatı 1852 lira SO kuruş, günü 28.10.940 
saati 10. 16724 

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

1 - Hayvanat ihtiyacı için 446148 ktlo 
K. ot kapalı zarfla mUnakasaya konmuştur. 
İhale 6. 11. 940 çarşamba gUnO saat 11,30 
da ya,pılacaktır. 

Otun beher kllosuna 6 kuruş fiyat tnh
mln edllnılııtır. İfü teminatı 2008 liradır. 
bteklllerin kanuni vesikaları ve teklif 
\re teminat mektuplannı ihale ımatinden 
bir saat evellne kader İzmir Bornova As. 
Sa. Al. Ko. na mOnıcaatıan. (6863) 

16868 

Makama alınacak 
İzmir Sa. Al. Ko. Rll. den: 

l - Birlikler ihtiyacı için 62.'>7~ kilo 
etıbuk makarna kapalı zartla eksiltmeye 
koıımustur. İhalesi 4. 11. 940 pazartesi gU
llU ıa.at 111 te yıı.pılacaktır. Umum tahmin 
tutan 1M43 lira olup ilk teminatı 11 Uı 11-
radır. 

İsteklnerln tekllf ve teminat mektup -
larını ihale saatinden bir saat eveline ka
dar makbuz karııtığlnda Bornuva .As. Sa. 
Al. Ko. na vermeler!. {6861) 

16873 

Kuru f asulya alınacak 
Bornova .Aa. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Birlikler ihtiyacı için 9114011 kilo K. 

fM\llye kapalı zarfla eluılltmeye konmuıı
tur. İhaleat 4.11.940 pazartesi günU saat 
11,30 da yapılacaktır. Umum tahmin tu -
tan 2087~ lira olup tık teminatı 1~6 lira
dır .İateklllerin tekllf ve temln&t mektup
larını ihale saatinden bir aaat evellne ka
dar İzmir Bornova Aı. BL Al. Ko. na ver
'me1er1. (6862) 16874 

Yulaf alınacak 
Niğde Sa. Al. Ko. Ra. den: 
Cinai: yulaf, kilosu: 960000, M. bedeli 

f2000 Ura, ilk teminatı 6400 lira, ihale gU
nU 4.11.940 u.at 16, ihalenin ııekll kapalı 
sarf, ihalenin yeri, Niğde As. Sa. Al. Ko. 
1- İııteklller ıartnameyl her gtln Ko da 

ıörDr ve paruız okuyabilirler. 
2 - Taliplerin ihale eatlnden eve] teklif 

mektuplarını ilk temlnatlarlyle b;ırnbcr 

Ko. na Termeleri. (6961) 169~8 

Un alınacak 
Nlfde SL Al. Ko. Rs. den: 
Cinai: Un, kilosu 960000, M. bedeli: 

1«000 lira, tık ı,mınatı 10800 lira, ihale 
güntl l. 11. HO eat 16, ihalenin ıekll kapa
lı sarf, ihalenin yeri Niğde Aa. Sa. Al. Ko. 
~ 

l - İateklller ıartname)1 her gUn Ko. 
da ıörDr ve parıuıız okuyabilirler. 

2 - Taliplerin ihale saatinden bir saat 
evel tekllt mektupları ve ilk temlnatıarly · 
Je beraber komisyona mUracaatıarı. 

{6962) 1&959 

Kuru ot alınacak 
İzmir Lv. A. SL Al. Ko. Rll. den: 

l - Blrllkler hayvana.tının 225750 kilo 
K. ot ihtlya.cı ko.palı zart wıulU ne eksilt
meye konmuıtur. 

2 - Eksiltmesi 6.11. 940 ço.rııamba gUnU 
ıaat 15 tedlr. 

1 - Tahmin edilen tutarı 1M02 lira liO 
kuruııtur. 

' - Şartnamesi komisyonda görUlebl -
Ur. 

3 - Teminatı muvakkate akçesi 1186 
liradır. 

6 - İsteklJlu kanun! veııııik ve teminat 
mektuplarını ihale aaatlndcn bir aaat evet 
Kıtlada İzmir Lv. Al. Sa. Al. Ko. no. ver-
meleri. (6966) 16984 

Pirinç. alınacak 
Adana Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Adana garnizonunun senelik lhti • 

:racr için 48000 kllo pirinç kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuıtur. Muhammen bedeli 
15360 lira ve muvakkat teminatı 1152 il · 
radır. 

2 - Eksiltmesi S/11/940 salı günü saat 
10 da Adana Aı. Sa. Al. Ko. da yapılaack
tır. 

Şartnamesi Ankara, İstanbul Lv. A. Sa. 
Al. Ko. da ve komisyonumuzda göriilebi -
lir. 

3 - İsteklilerin kanunt evsafı haiz ol -
duklarma dair vesaikle birlikte teklif mek
tuplannı tayin edilen saatten en geç bir u. 
at C'Veline kadar Ko. na vermeleri. (6968) 

16986 . 
Bulgur alınacak 

Kayııerl Sa. AL Ko. Re. den: 
1 - 270 ton evsaf ve ııeralti dahilinde 

bulgur alınacaktır. Muhammen bedeli 
40~00 liradır. Teminatı 8037 lira 50 kuruş
tur. 

2 - İhalesi 4 11. 940 pazartesi sünD sa
at 16 da kapalı zart wıulll ile yapılacaktır. 

a - İsteklllerln belli g{ln ve saatte ka· 
nunl vesaik ve teklif mektuplannı ihale 
aaatlndcn bir saat evci Ko. na vermiıı bu
lunmalan lAzımdır. 

4 - Evsaf ve ıeraltt Ankara, İettnbul 
Lv. A. rt ve Adana, Kayseri AB. Sa. AI. 
Ko. g1SrU10r. (6969) 16987 

Pirinç alınacak 
Kayseri As. Sa. Al. Ko. Rs. den 
1 - 77 ton evsaf ve şeraiti daihilinde 

pirinç alınacaktır. Muhammen bedeli 26950 
liradır. İlk teminatı 2021 lira 25 lcuru~tur. 

2 - İhalesi S/11/940 sah günil aaat 
16,30 da kapalı zarf uaulil ile yapılacak
tır. 

3 - latekllle:dn belll g11n 'Ve A&tte ka
nuni vesaik ve teklif .mektuplarını ihale 
eaatinden ULakal bir aaat evci Ko. na ver
mit bulunmaları. 

4 - Ev111f ve ~eraJti her r\in Ankara, 
İstanbul, Lv. A. ilkleri ve Adana, Kay • 
se!ı"i AG. Sa. Al. Ko. da ıörülebilir. 

(6971) 16989 

Yulaf alınacak 
İstanbul Arı. Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - Askeri lhtl)ilaç için D.§ağıda ya.zıh 
yulaflar kapah zar!la )'apıla.n mUnnkasa -
Iarında ta'ilp çıkmadığından yeniden pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlıklıtrı 31. 10. 040 gtlnildilr. Şart
nameleri her \gUn konılayonda görUleblllr. 
İsteklilerin bdlll gilD ve saatte kaU teml
ruı.Uarlyle blrli'.kte Fındıklıdıı Ko. Sa. Al. 
l<o gelmeleri. 

Cinııl yulaf mlkdan ton 500 muhammen 
bedeli lira kr. 4'1500 katı teminatı lira kr. 
7125 ihale saaU: saat 10,30 clnııl yulaf 
mikdnrı ton 500 muhammen bcdell lira kr. 
47500 kati teminatı 7125 llra ihale saati 
11. (6972) 169110 

Pirinç alınacak 
bmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den 
l - Birliklerin 52800 kilo pirinç ihti -

yacı kapalı zarf uıulü ile eksiltmeye kon
mustur. 

2 - Eksiltme 6/11/940 ~ar,amba günü 
eaat 11 de lzmir'de kıılada İzmir Lv. A. 
Sa. Al. Ko. Rs. de yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutan 17424 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 1307 li

radır. 

S - Şartnamesi Ko. ua görülebilir. 
6 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve 

teminat ve teklif mektupları ile ihale sa
atinden bir sırat evel Ko. na vermiı ol -
malan. (6973) 16991 

Sade yağı alınacak 
Niğde Sa. Al. Ko. Rs. den: 
Cinsi sıı.deyağ, kilosu 45000 M. bedeli 

63000 lira, ilk teminatı 4725 Ura, ihale ıü
nU 6/11/9-40 saat 16 da, ihalenin ıekli ka -
palı zarf, ihalenin yeri Niğde As. Sa. Al. 
Ko. 

1 - İstekliler Dartnameyi Ko. da görlir 
ve okuyabilirler. 

2 - Taliplerin ihale aaatinden bir uıı.t 
evci teminatları ile teklif mektuplariyle 
ihale günü Ko. na mUracaatları. (7049) 

17052 

Arpa alınacak 
Tire Sn. Al. Ko. Rs. den : 
1 - 940 • 94ı yıllık 121000 kilo arpa ih -

tiyacı kapalı zarf usulli ile eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - İhalesi 8111/940 cuma günil saat 
15 de Tire Sıı. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Bu mikdar arpanın umum tahmin 
bedeli 7685 !im muvakkat teminatı 589 
lira 87 ktınıştur. 

4 - Eksiltmeye girecek olanların ek -
siltme gUnU istenilen vesikaları ile bir -
likte ihale g{lnli ve saatinden en ıeç bir 
aaat eveline kadar teminat ve teklif mek
tuplariyle birlikte Ko. da bu\unıı.caktır. 

5 - Evsaf ve ıartnamesi Ankara ve 1ı
tanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. da İzmir ve Bor
nova Sa. Al. Ko. na milracaatları. (7054) 

1705S 

Meşe kömürü alınacak 
Umurbey Sa. Al. Ko. Re.: 
1 - 1.000.000 kllo meııe kömUrU muka

vele ne satın alınacaktır. Tahmin edllen 
bedeli 50.000 lira. 

2 - Eksiltme 7. 11. 940 perıembe ~11 
saat 15 de Çanakkale Umurbey As. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

S - İstekliler bu lıe alt eksiltme ıart
nameslnl her glln 1g saatinde Ko. na r.ıtlra
caaUa görebilirler. 

4 - Eksiltme kapalı zaı-f usullyledlr. 
15 - :Muvakkat teminatı 37:SO liradır. 
6 - Tekli! mektupları 7. 11. 9(0 gUn ve 

saat 115 e kndo.r Sa. Al. Ko. Re. verllmlg o
ıo.caktır. Bu saatten sonra mektuplar ka-
bul edllmez. (7112) 17108 

Pirinç alrnacak 
Umuroey As. Sa. Al.· Ko. Rı. den 
1 - 70000 kilo pirinç mukavele ile aa -

tın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 24500 
lira. 

2 - Eksiltme 7/11/940 pertembe ıUnll 
saat ıs de Çanakkale Umurbey As. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - İıtekliler bu iee ait eksiltme &art
nameı&ini her glln iı; saatinde Ko. na mil • 
racaatla g8rebilirler. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü !ledir. 
S - Muvakkat teminatı ı837 lira 50 ku

ruştur. 

6 - Teklif mektupları 7/11/940 per -
şembe giln saat 15 &e kn.dar Sa. Al. Ko. 
Rs. verilmiş olacaktır. Bu saatten ıonra 
mektuplar kabul edilmez. (7113) 17109 

Bulgur alınacak 
Umur'bey As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
ı - ızoooo kilo bulgur mukavele ile aa

tın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 19800 
lira • 

Z - Eksiltme 7/11/940 perşembe ıünil 
saat 15 de Çanakkale Umurbay As. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu ise ait eksiltme prt
namesinl her giln hı saatlerinde Ko. na 
milracaatla görebilirler. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usul!l iledir. 
5 - Muvakkat teminatı 1485 liradır. 
6 - Teklif mektupları 7/11/940 Ta. per

şeıpbe gün ve saat ıs ıe kadar Sa. Al. Ko. 
Rs. verilml~ olacaktır. Bu ıaatten ıonra 
mektuplar kabul edilmez. (7114) 17110 

Un alınacak 
Umurbey As. Sa. Al. Ko.Ra. den: 

1 - 1500000 klto un mukavele !le satın 
alınacaktır. Tahmln edilen bedeli 7500 li

radır. 
2 - Eksiltme 8.11.940 Ta. ve cuma gU

nO saat 15 tedlr. Ve Çanakkale Umurbey 
As. Sa. Al. Ko. dıı yapılacaktır. 

S - İsteklller bu lııe alt eksiltme ıart
namesinl ber gUn 11 aaatıertnde Ko. na 
mUracaatla g6reblllrler. 

' - Ekl!llltme kapalı zart uaullyledlr. 
li - Muvakkat teminatı :162~ liradır. 
ı - Tekllt mektuplan 8.11.HO Ta. cuma 

u ı.: u s 
gUnU Te saat 10 e kadar l!la. Al. Ko. Rll. ne 
verilmlıı olacaktır. 

Bu saatten sonra mektuplar kabul edil-
mez. (71152) ı 7148 

Muhtelif sebze alınacak 
İstanbul - Tophane As. Sıı. Al. Ko. Rs.: 
1 - Miktarı 1S4.SOO kilo ıspanak, 

J26.l500 kilo lahana, 166.MO kilo pırasa, 
25.300 kilo havuç, 32.800 kilo kereviz, 
58.700 kilo karnabahar, 45.800 demet may
danoz. 
Yukarıda yazılı yedi kalem sebze alına

caktır. Pazarlıkla ekı;iltmesi 4. 11. 940 
pazartesi günü saat 14,30 da Tophan~e 
İst. Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 45.802 lira 50 
kuruştur. Rumeli cihetinin ilk teminatı 

2319 lira 66 kuruş Anadolu cihetinin 
ilk teminatı 1 llS lira 53 kuru5tur. Şart
namesi Ko. da görülür. 

lstekHledn kanuni vesikalariyle belli 
saıı.tte Ko. na müracaatları, 

(7161) 

Un alınacak 
Kanı As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

ı7150 

1 - Bir kllosuna tahmin edilen fiyatı 
20 kuruş olan 100 ve aJ.TlCa 200 ton unun 
9 kolordu evsafı dahilinde pazarlıkla alı
nacaktır. İlk temlnllı 1500 ve &000 liradır. 
Taliplerin 28.10.040 pazartesi saat 10 da 
Ko.ra As. Sa. Al. Ko. na mUracaatlan. 

(7173) 17162 

Odun alınacak 
Umurbey As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 3000000 kilo meşe odunu mukavele 
ile satın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 
37500 liradır. 

2 - F.ltailtme 8.11.940 Ta. ve gllnU saat 
16 te Çannkkale Umurbey As. Sa. Al. Ko. 
do. yapılncaktır. 

3 - tstcklller bu işe alt eksiltme ııart
namesinl her sün tş s:ıatlnde Ko. na mU -
racaatla göreblllrler. 

4 - Eksiltme kapalı zart usullyledlr. 
6 - .Muvakknt teminat 2812 lira 50 ku

ruotur. 
6 - Tekli! mektupları 8.11.940 gUn ve 

ııaat 115 e kadar Sa. Al.Ko. Rs. mUracaat -
ları. (7182) 17171 

Sığır eti alınacak 
Umur'bey As. Sa. Al. Ko. Rs.: 
l - 400.000 kilo sığtreti mukıı.vele ile 

satın alınacaktır. Tahmin edilen bedel 
108.000 liradır. 

2 - Ekstltme 8. 11. 940 Ta. cuma gU
nü saat 15 de Çanakkale Umurbey As. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu işe alt eksiltme şart
namelerini lıer gün Ko. na müracaatla 
görebilirler. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usullyledir. 
S - Muvakkat teminatı 4458 liradır. 
6 - Teklif me:ctuplan 8. 11. 940 gün 

ve saat 15 ııe kad:ır Sa. Al. Ko. Rs. ne ve
rilmi& olacaktır. Bu saatten sonra mek
tuplar kabul edilmez. (7183) 17172 

Sade yağı alınacak 
Umurbey As. Sa. Al. Ko.: 

1 - 45.000 kilo sadeyağı mukavele ile 
satın ahnııcaktır. 

Tahmin edilen bedeli 598SO liradır. 
2 - Eksiltme 8. 11. 940 Ta. ve cuma 

günü aaat ıs de Çanakkale Umuroey As. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu i~e ait eksiltme prt
namesinl her gUn it saatında Ko. müra
caatla görebilir. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. 
5 - :Muvakkat teminatı 4488 liradır. 

6 - Teklif mektupları 8. 11. 940 Ta. 
cuma günll ve saat ıs ıe kadar Sa. Al. 
Ko. Rı. verilmiı olacaktır. Bu saatten 
sonra mektuplar kabul edilmez. 

(7184) 17173 

Şehriye alınacak 

İmıtt As. Sa. Al. Ko. Rs. den 

1 - Birlikler ihtlyscı ipin 32100 kilo 
şehriye kapalı zarf eksiltmesi ile aatın a
lınacaötır. 

2 - İlk kapalı zarf eksiltmesi 22/11/940 
günü saat ıs de İzmit Sa. Al. Ko. da ya -
pılacaktır. 

3 - Şehriyenin beher kilosuna tahmin 
edilen fiyat 28 kuruı olup tutarı 8988 lira.
muvakkat teminatı 675 liradır. 

4 - İstekliler ~artnameyi her gün An
kara, Eskişehir İstanbul ve İzmit Sa. Al. 
Ko. da görel>ilirler. 

5 - İstekliler belli ~ ve saatinden bir 
saat eveline kadar kapalı zarflannı Ko. na 
vermeleri. (7185) 17183 

Saman alınacak 
Çorlu As. Sa. Al. Ko. Re. den 

1 - 350 ton ıaman pazo.rlıkla satın alı
nacaktır. 

2 - Pazarlrk 4/11/940 pazarteai giinil 
saat 16 dadır. İlk teminatı 1312 lira 50 
kuruştur. Hususi o.artları Ko. dadır. 

3 - İsteklilerin kanuni vesaik ve temi
natlariyle beraber Ç-Orlu As. Sa. Al. Ko. 
na mllracaatları. (7186) 17184 

Kuru ot alınacak 
Çorlu Aı. Sa. Al. Ko. Rıı. den: 

ı - Kapalı zart usuıu ile 1125 ton kuru 
ot satın alınacnktır. 

2 - Pazarlık gUnU 8.11. 940 cuma gUnU 
sn.at 16 dadır. 

S - tsteklllerin kanuni vesatk ve teml
natıo.riyle birlikte Çorlu As. So.. Al. Ko. :qa 
milro.caatlan. (7187) 17185 

Maden kömürü alınacak 
İ:r.mi t As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Garnizon ihtiyacı için 216 ton kı· 
rlple kl:lmürU 21.10.940 gUnU saat l~ te ka
palı zart usuıu ile satın alınacaktı. Talip 
olmadıfından bir ay müddetle pazarlığa 
kon mu§ tur. 

2 - İlk pazarlığı 4.11.940 gUnU sa.at 15 
te İzmit Sa. Al. Ko. do. yapılacaktır. 

8 - Kırtple k5mUrUnUn beher tonu için 
tahmin edilen fiyat 17 lira olup tutarı 

3672 lira muvakkat teminatı 276 liradır. 
' - İstekliler belli gUn ve satlnde İz

mit Aıı. S&. Al. Ko. na gelmeleri. (7188) 
17186 

Buğday naklettirilecek 
Er.zurum As. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - 1000 ton buğday pazarlıkla naklet

tirilecektir. 
~ - Pazarlığı 5/11/940 salı ıünü s.aat 10 

da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
3 - 1I'oplu tutarı SOOOO lira ve ilk temi

natı 3750 liradır. 
4 - Bufdayın nakliye ~artnamesi Ko. 

da görülilr. 
S - İsteklilerin tayin olunan ıün ve 

&ao.tte Ko. na milrııcaatları. (7189) 17188 

Buğday naklettirilecek 
Erzurum As. Sa. Al. Ko. Rıı. den: 

l - Pazarlıkla buğd:ı.y naklettlrllecek
tır. 

2 - Pazarlık 4.11.940 pazartesi gUnU'aa
at 11,30 da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. 

3 - Toplu tutarı 50000 lira ilk teminatı 
3750 liradır. 

Buğdayın nakllye ıartnamesi Ko. dadır. 
Her vııklt görUleblllr. 

4 - İsteklllerin muayyen g11n ve ıaatte 
Ko. na milracaatıarı. (7190) 17189 

Arpa alınacak 
Manisa As. Sa. Al. Ko. Rs. den 

1 ~ 13 / 11 / 1940 çarşamba gum.ı 

saat 10 da 4l2000 ıkilo arpa unu kapalı 
zarf usulü ile ıuı.tın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 324-00 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 2430 liradır. 
4 - İsteklilerin ııartnamesini görmek 

üzere hergün ve eksiltmeyi açma saatinden 
en az bir saat evetine kadar teklif mek -
tuplariyle birlilktc Manisa Sa. Al. Ko. na 
milracaatlan. (7191) 17i90 

Kuru ot alınacak 
Mnnls:ı As. Sa. Al. Ko. Re. den: 

1 - ;J.2.11.940 salı gUnU saat 15 te 
1080000 kilo kuru ot kapalı zart usuıu !le 
satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli !>9400 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 4455 liradır. 

4 - İsteklilerin oartna.meslnl görmek 
Uzere her giln ve eksiltmeyi açma saatin
den bir saat evellnekadar teklif mektupla
rını ve kanuni veslkalarlyle birlikte Ma -
nlsa S:ı.. Al. Ko. na mUracaatıo.rı. 

(7192) 17191 

Kuru fasulya alınacak 
Manisa As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 13.11.040 ç&r1a.mba gUnU ıuı.at 14 te 
600000 kilo .kuru fasulye kapalı zart uau
ıu ile alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 135000 llradır. 
8 - Muvakkrt teminatı 101215 liradır. 
4 - İsteklilerin ıartnameslnl görmek 

üzere her gUn ve eksiltmeyi açma saatin· 
den en az bir saat evellne kadar teklif 
mektuplarını ve kanuni vealkalartyle bir· 
llkte Manisa Sa. Al. Ko. na mUracaatıarı. 

{7103) 17192 

Kok kömürü alınacak 
Çorlu As. Sa. Al. Ko. Ra. don: 

1 - Kapalı zo.rt uııulU ile 1125 ton Zon
guldak ve yahut KarabUk kok kl:lmUrU aa· 
tın alınacaktır. 

2 - Pazarlık gUnU 8.11.940 cuma gUnU 
saat l:S tcdlr. 

S - :Muhammen bedeli 36000 llradll'. 
4, - Husust ıartıar Ko. dadır. 
~ - Taliplerin muayyen olan saatten 

bir saat evel teklif mektuplarını ve !Azım 
gelen teminat vesikalarını Çorlu Sa. Al. 
Ko. vermeleri. (7194) 17193 

Kuru fasulya alınacak 
1zmlt A.a. Sa. Al. Ko. Rıı. den : 
1 - Birlikler ihtiyacı için 196800 kilo 

kuru fasulya kapalı zarf eksiltme9i ile N· 

tın alınacaktır. 

2 - İlk kapalı zarf eksiltmesi 20/11/940 
günil ın.at ıs de İ:ı:rnit SL Al. Ko. da ya -
pılaco.ktrr. 

3 - Kuru fasulyanm beher kilosu için 
tahmin edilen fiyat 25 lı:unıt olup tutarı 
49.200 lira muvakfkat temlnıı.tı 3690 liradır. 

4 - istekliler eartnamerl her ~ An.
kara, Eskişehir, İstanbul ve İmtlt Sa. A.1 
Ko. da görebilirler. 

5 - İstekHler belU ~ ve u.atten bir 
ııaa.t evel kapalı zarflarını İzmit Sa. Al. 
Ko. Re. vennit olacaklardır. (7195) 

17104 

A. LEVAZIM AMIRLl~l 

Otomobil malzemesi alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko.: 
Hepsine tahmin edilen fiyat 100 lira o

lan 22 kalem otomobil malzemesi pazar
lıkla satın alınacaktır. 

Pazıırlıih 11/11/940 pazarteal ıUnU aaat 
10 dadır. Muvakkat teminatı 15 lira olup 
listesi Ko. da rörliHir. Taliplerin muay
yen vakıtta Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
bulunmaları. (6902) 16934 

Elektrik malzemesi alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
28 kalem elektrik malzemesi pazarlık

la satın alınacaktır. 
Pazarlığı. 11. ıı. 940 pazartesi gUnU ıa

at 10 dadır. Taliplerin yüzde 16 teminat -
ıar.yle birlikte muayyen vakitte Ankara. 
Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunmalan. (7068) 

1706• 

Şehriye alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 80 

kurug olan 83 ton yıldız ıehrlye kapalı 

:r;nrtln eksiltmeye konmuştur. 
F:ksııtmesl 18.11. 940 pazartesi gUnU 

saat 11 dedir. İlk teminatı 7'2,~ lira olup 
oıırtna.mesl Ko. da görUlUr. 

Tallplerln ihale saatinden bir ıaat eve
llne kadar zarflarını Ankara Lv. A. SL 
Al. Ko. na vermeleri. (7072) 17068 

Zayi - 26/7/94-0 tarihinde 2830 No. ile 
Ankara Polis mUdUrlüğünden aldıiım i -
kametgfilı tezkeremi ıayi ettim. HU.kmfl 
yoktur. - Yugoşlavya ıefe.retlnde Han -
dan Süleymanovlç 4317 

Zayi - T. C. Ziraat Bankası tarafm -
dan namıma tanzim olunarak yedime ve -
rllmlı olan 8499 No. lu tasarruf cüzdanı
nı zayi eyledim. Yenir.ini alacağımdan es.
kisinin hUkmU kalmamııtır. - Tmlk Şon-
lttt. 4Sll 

26 - 10. 1940 

3 Nevi sebze ahnacak 
Umurbey As. Sa. Al. Ko. Ra.: 
1-Aoatıda cins, miktar, muhammen bedeli \re muvakkat teminatı yazılı Uı,: ctıı.a 

kııhk sebze mukavele Ue satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 7. 11. 940 tariblne mf.lıoadif perııembe gUnU saat 115 de Çanakkale U

murbey'de Ae. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
8 - İstekliler bu iııe alt evsaf ve hwıust ııartıarını her gUn 111 en.atında Ko. na mU-

racaatıa gllrebillrler. 
4 - Eksiltme kapalı zart usullylcdir. 
Ci - İşbu kıglık sebzeler bir mUteahhide ihale edilebileceği gibi ayn ayn mUteah

bltlere de ihale edilebilir. 
6 - Teklif mektupları 7. ıı. 9«1 peraembe günü saat 15 e kadar Sa. Al. Ko. Re. ve

rilmlg olo.caktır. 
Bu saatten ıonra mektup kabul edllmez. 

Cinsi Miktarı kilo 

Lahana 
Pra.ııa 

lapanıı.k 

Taksitler 
Lahana 
Praaa. 
Ispanak 

415.000 
80.000 

100.000 

Mu. bedcll 
L. K. 

2.700 00 
4.SOO 00 

10.000 00 
BD.§lama Ta. 

(7107) 

l. I. KA.nun. 1940 
1. I. KA.nun 1940 
1. I. KAnun 1940 

17103 
Muv. teminatı 

L. K. 
202 50 
360 00 
750 00 

Hitam bulma Ta. 
28 Şubat 1941 

80 Nisan 1941 
SO :Mayıs l!lil 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Havsa As. Sa. Al. Ko. Rıı. den: 
1 - Aıağıda cins ve mlkdarları yazılı yiyecek ve yem maddelerin.in hizalarında 

gösterilen ı;Un ve saatlerde olmak jzere kapalı zartla alımlan yapılacak ve ihalele
ri Havsada Sa. Al. Ko. da icra olunacaktır. 

Evsaf ve ııartnameler her gUn ko. da görUleblllr. İsteklilerin ihale saatinden en u 
bir saat evel teminat mektuplarını Ko. na vermeleri. (7154) 17181 
Clnııl mlkdarı tutan M. teminatı ihale gUn ve saati 

kilo lira lira 
Pirinç 
Sığır eti 
Makarna 

104600 43952 829:S 22. 11. 940 12 

Saman 
Ot 

346000 
109000 

2030000 
3150000 

124560 
83790 
60900 

189000 

7478 
2535 
41568 

10700 

22. 11. 940 B 
22. 11. 940 15 
22. 11. 940 16 
.22. 11. 940 17. 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Kırklarell As. SL Al. Ko. Ra. den: 

Clnııl :Muhammen Fi. Mlkdarı Tutarı Teminatı Açık veya kapalı zarf 
Kr. kilo Lr. Kr. Lr. Kr. 

Sadeyaf 140 20000 28000 4200 kapalı 
Pirinç 40 48000 19200 3880 kapalı 
Makarna 32 70400 22528 3379 20 kapalı 

K. fa:rulye SO ~4000 16200 2480 kapıih 
Gazyağı 25 49000 12250 1837 50 kapalı 

1 - Eksntmeye konulan maddelerin cins, mahiyet ve mlkdarı tahmin edlle11 
kıymetleri yukarıda yazılmıııtır. 

2 - Şartnameleri Ko. dan alınablllr. 
S - Eksiltme 11. 11. 940 pazartesi gU nU saat 115 tedir. 
4 - Ekıılltmeye girecekler tekllt mektuplarını tayin edilen sündekl saatten bir 

saat eve! Kırklareli Emek otelinde bulunan Ko. na vennl§ olmaları lAzımdır. Poe-
tadll geciken mektuplar kabul edilmez. (7155) 17182 

DEVLET DEMtRYOLLAnI 

Travers alınacak 
D. D. Yolları Sa. Al. Ko. dan : 
Muhammen bedeli 9700 (dokuz bin ye

di yilz) lira olan 5000 adet meşe dar hat 
traversiyle 280 adet meşe dar ha.t makas 
traversi 6/11/940 çar5amba ıünll ıaat lS.30 
da kapalı r.arf usuli1 ile Ankara'da idare 
binasında satın ahnacaktır. 

Bu lıe girmek isti yenlerin 727 ,50 (yedi 
yliz yirmi yedi lira elli kurut) liralık mu
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
ve.ikaları ve tekliflerini aynı ılin eaat 
14,30 a kadar komisyon relsliiine verme -
1 eri 11.zımdıc. 
Şartnameler parasız olaralı: Ankara'da 

malzeme daireainden, Haydarpaıa'da te -
aeltlim ve ıevk ıefliflnden dai\ıtıl14:aktır. 

(6916) 17027 

Akümülatör pli.kalan alınacak 
D. D. Yolları Sa. Al. Ko. dan : 
Muhammen bedeli 1718,74 (bin yedi yUz 

on sekiz lira yetmiı dört kurut) lira olan 
1250 ıer adet Büsııinı Naı kamyon akkü
mülatörlerl için müsbet ve menfi pllklar 
6/11/940 çareamba ciinli saat 15 de açık ek
siltme usulll ile Ankara'da idare binasın
da satın alınacaktır. 

Bu ise ıirmek istiyenlerin 118,91 (yilz 
yirmi ıekiz lira doksan bir lcuruı) lira • 
!ık muvakkat teminat ile kanunun tayin te
tiği vesikaları hamilen aynı ıün eksiltme 
saatine kadar komisyonda isbatı vücut et
meleri lt.r.ımdır. 

Şartname Ankara'da malzeme dairesin
de, Haydarpaıa'da teaellüm ve ıevk ıef • 
liğinde, lzmlr'de İzmir mağazasında ıö -
rülebilir. (6918) 17028 

Balast münakasası 
D. D. Yolları Sa. Al. Ko. dan : 
Muratlı'da Sırtköy taı ocaklarından ih

zar edilmek üzere 8000 metre miklbı ba • 
lut kapalı zarf usuliyle ntın alınacaktır. 
Bu itin muhammen bedeli 20000 lira ve 
muvakkat teminatı 1500 liradır. Münaka
N 6/11/940 ı;arıamba ıUnil ıaat 11 de Sir-

İstimlak 

kecl'de 9. iıletme binasında A. ıı:. komi .. 
yonu tarafından yapılacaktır. 

İsteklilerin aynı gün 1aat ona kadar k..., 
nunt vesaik, teminat ve tekliflerini ihtl 4 

va edecek olan kapalı zarflarını komiı 4 

yona vermeleri llzımdır. Şartnameler pa• 
rasıı olarak komisyondan verilmekte 4 

dir. (10029-70ı7) 17031 

Toz ıeker alınacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun
dan: 

Beher kilosuna 88 kuruı bedel tahmin 
olunan ısooo ltllo toz ııeker 11. ıı. 1940 pa.. 
ı;artesl gUnU aut 115,30 da açık eksiltme 
ile Ankarada idare binasında satın Alına. 
caktır. 

Bu lııe girmek fsUyenlcrln H2.50 (yüa 
kırk iki Ura em kurul) liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikala
rı hAmllen aynı gUn muayyen saatte komi• 
yona mUrncaaUan l!zımdır. 

Şartnameler paro.sııs olarak Aııkarada 
malzeme dalres1nden dağıtılmaktadır. 

(707,) 17178 

HARTA G. DIREKTÖRLOCO 

Yazlık elbise alınacak 
Harta Umum MUdUrlU#Unden: 

1 - Harta genel dlrektörlUğU kıtaaı e:r
lerl için 8800 (Oç bin sekiz yüz) lira kıy
metinde numunesine göre yazlık elblsı 
eksiltme 1Urctlylo satın alınacaktır. 

2 - Eksııtmesl 11 lktnclteorin 9(0 pa
zarteııı günU saat 10 da yapılacaktır. 

8 - Ekslltmeye tıUmk edecekler 285 
liralık muvakkat temlnıı.tıariyle muayyen 
gUnde Cebecide harta ııa.tın alma komıa
yonuna müracaat etmelldlrler. 

(7055) 17021 

Zayi - Unlverslte tıp fakliltesi dlı ta
babeti eubesinden aldığım 11 nisan 13.3& 
tarih ve 215 numaralı diplomamı zay.i et.. 
tim. Yenisini alacağnndan eskisinin hülc
mU olınadılhnı ilin eylerim. - Bolu'da 
diş doktoru Tevfik Atay. 4309 

kararı 
Devlet Demlryollan İfletme Umum J.ıüdUrlllğUnden: 

Ada Parael Mevkii Cinsi !stımllk 

1685 

= 

= 
= 

111158 
Kadutro 

l 
27 

29 
80 
3t 
85 

harici 8 
Kadastro 
harici • 
Kadutro 
harici 19 

Sahibi. 
mlkdarı bedeli 

:M2 kuruı 
Cebeci 
Cebeci 

Cebeci 
Cebeci 
Cebeci 
Cebeci 

Cebecl 

Arsa AbdUlhallm oğ. Tevfik Özkan 
Arsa Osman oğ. Mehmet ve hlBBe-

darları 

Arsa General Cavit ve kızı Semiha 
Arsa AbdUrrahlm kızı Halise 
Ara& Ethem oğ. İbrahim Umut 
Arsı Ahmet RUııtU oğ. Mehmet 

Şahabettln 

Arsa Abdullah of. Hamza 
GUlveren Bahçe 

622 68 

251 
278 
58 

1415 

45 

27 
30 

6 
16 

5 
l 

bahçeler Şeyh Halil vereseııl Nafiz 2600 2298 
GUlveren Bahçe 

bahçeler İm.aIAtı harbiyede lıçi İhea.n 980 s~s 
Saime kadın Tarla 

Şekibe ot. İhsan 5320 •88 
1 - Ankara - Kayaeri demlryolunun Cebeci ve Salmekadın durakları aruında 

yapılacak varyant hattı gUzergA.hına mtlsadff olup yukarıda ada, parsel No. ıarı hi
zasında mevki, mikdar ve bedelleriyle sahiplerinin lemi yazılı gayrimenkuller. 929 
No. lu D. Demlryolları tstlmllk kanununa. uyularak lstlmlAk edileceğinden mez.ktlr 
kanunun tarttatı dahilinde hesap olunan 1sUm1Ak bedelleri, bankaya tevdi edlldl
flnden mezktll" gayri menkuller için sahiplerine, idaremiz namına ferağ verilmek U
zere Ankara ve Çankaya tapu sicil muhafızhklarına ve tstım!Ak bodcllorlni almak 
lçln de ziraat bankası Ankara ıubeslne mUracaatıarı hakkında, hususi adresleri ma-
11lm olmadığından kanuni ihbarname göndertlememlgtır. 

2 - Mezktll" ihbarname yerine kalm olmak Uzer yapılan tııbu ttAn tarihinden ıu
baren bl.r ay içinde alAkadarlann tapu dalrelrlne giderek mu'ktazl ferağ mua.melcal• 
n.1 yaptırmadıklan takdirde 929 No. lu kanunun 4. maddesinin son fıkrasına göre 
tapu idanabıoe fent S,l S17aplannd& "°pı!acalı:tır. (7218) 17200 



~6- 10 - 1940 

-- ViLAYETLER 

Hükümet konağı inşaatı 
5oruh Vilayeti Hopa Kazası Mal Mü -

durlütunden : 
l - 114433 lira 26 kuruıı bedeli keşifli 
0 Pa kazası hükümet konağı bakiyei inşa

tı 10.10.1940 tarihinden itibaren 21 gün 
İiddetle maliye komisyonunca kapah zarf 

s.uliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 1.11.940 ve cuma günü sa

t on beşte Hopa mal müdürlüğü dairesin
e Yapılacaktır. 
3 - İstekliler evrakr fenniyey! Çoruh 

afıa rnüdürlilğünde ve Hopa mal müdiir
i.iğünde okuyabilirler. 

4 - İsteklilerin en ar ve bir defada on 
in liralık yapı işi muvaffakiyetle başar
rğın.ı gösterir vesikayı bağhyarak Uakal 
ekiz gün evel bir istida ile vilayete mü
acaatta ehliyet vesikası almaları mukta
idir. 

5 - İstekliler 1083 liralrk muvakkat te
inat makbuzu veya banka mektubu, tica-

ct odası makbuzu ve e.tıliyet vesikasiyle 
eklif mektuplarını ihale gilnü olan 1.11.940 
tna günü saat on dörtte eksiltme komis-

0nu riyasetine teslim edeceklerdir. 
Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

(9856/67S4) 16821 

Parke kaldırım inşaatı 
Çanakkale Belediyesinden : 
1 - Çanakkalede yapılacak olan 15100 
ra bedeli keşifli parke taşı ile kaldırım 
Şaatx 8.10.94-0 tarihinden 7.11.940 tarihi

e kadar bir ay müddetle ve kapalı zarf 
suJiyle eksiltmeye çıkarılmı~hr. 
2 - İsteklilere bu işe ait ııartname pa
sız olarak Çanakkale belediyesi fen dai
$inden verilir. 
3 - Eksiltme 7.11.94-0 perııembe günli 
at 15 de belediye dairesinde mUte:aekkll 

ncürnen huzuriyle yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminatı 1132 lira 50 ku
ştur. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için aııalı
aki vesiknların bulunması lltzımdrr. 
A - Kanunt vesaiki haiz bulunmak. 
B - Bu işe ait nafıa vekaletinin ehliyet 
esikasım haiz bulunmak. 
6 - Teklif mektuplarının ihaleden bir 
at evet makbuz mukabilinde verilmesi 
oıta ile gönderilecek mektupların mezkilr 
ate kadar yeti:ıtirilmesi lhımdır. 

(9858/6789) 16848 

8ina in~aah 
Ur!a. Nafıa MUdllrlUğtınden: 

Ur!ada ftı§a edileceği evelce 114.n edil
!'1iı.ı olan "17850,, llrıı. "4,, kuruıı ıceııif be
bem gümrük mulıataııı. ah•yc biııFMıının 
apa.Iı ı:arf wıullyld elfsllttne~I 7. 11. 940 

arfhfne mUsadlt perı1ambe gUnU saat 11 de 
apılmak üzere blr ay müddetle temdit e-

Dilmf§tir. (9928/6876) 16878 

Kapalı zarf usuliylo 
eksiltme ilanı 

Kırklareli Daimi Encümeninden 
Kırklareli - Babaeski yolunun 

9+ooo - 21+000 inci kilometreleri 
asında musaddak 24157 lira 28 ku
uşluk keşif ten müfrez (16000) on al
ı bin liralık kısmın tamiratı esasiye
i işine istekli çıkmadığından şartna-
esinde yapılan tadilat üzerine mez
ilr iş yeniden ve kapalı zarf usuliy

e eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Bu i§e ait ııartname ve evrak 

unlardır: 
A) Eksiltme tartnamesi, fenni ve 

busust !artname. 
B) Mukavele projesi. 
C) Bayındırlık işleri genel şartna
esi. 
E) Keşif ve metraj cetvelleri proje. 
İstiyenler bu şartname ve evrakı 

il~ bedel Kırklareli Nafıa müdürlü
.. nden alabilirler. 
2 - Eksiltme 12 ikinciteşrin 940 sa

fı günü saat (15) on beşte Kırklareli 
aimi encümeninde yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat (1200) lira
ır. 

4 - İşbu teminattan maada istekli
. erin eksiltme gününden sekiz gün 
~vel Kırklareli viHiyetine müracaat e
lierek bu iş için alacakları müteahhit
Jik vesikası ve 2490 sayılı kanun mu
~ibince verilmesi lazım gelen diğer 

esaik ibraz etmeleri. 
5 - Muhasebei umumiye kanunu

nun 83 üncli maddesi mucibince mil
eahhide irae edeceği teminat muka
ilinde (3000) üç bin liraya kadar a
ans verilecektir. 
6 - Teklif mektuplari yukarıda i

inci maddede yazılı saatten bir saat 
Fveline kadar Kırklareli daimi encü
pıen riyasetine makbuz mukabilinde 

eriiecektir. Posta ile gönderilecek 
pıektupların ikinci maddede yazılı 
uate kadar gelmiş olması ve dış zar
fın mühür mumu ile iyice kapatılmış 
bulunması lazımdır. Postadaki gecik
meler kabul edilmez. 

1 - 13. 10. 940 tarihli Ulus ve Tan 
f;azetesiyle bu iş hakkında yapılan 
rarı hükümsüzdür. (6991) 16976 

Un alınacak 

b Hatav Gi.imrük Muhafaza Taburu 
llattn Alma Komisyonundan : 

Taburun altı aylık ihtiyacı olan 
~0.000 kilo tahlilli un kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. Beher 
kilo unun muhammen fiyatı yirmi 
kuruş elli santim olup eksiltme 8. 11. 
940 cuma günli saat 16 da Antakya'da 
tabur binası dahilindeki komisyonda 
yapılacaktır. İsteklilerin 1383 lira 75 
kuruş muvakkat teminat makbuzları 
ve ticaret odası vesikaları ile beraber 
eksiltme saatinden bir saat evetine 
kadar teklif mektuplarını komisyona 
tevdi etmeleri ve postada vuku bula
cak gecikmelerin kabul edilmiyeceği 
ve şartnamenin komisyonda her za
man görülebileceği ilan olunur. 

17010 

Şosa tamiri 
Sivas Nafıa. Müdürlüğünden 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Sivas - Er· 

zincan yolunun 12'2+00 : 126+839 kilo -
metreleri arasında 4839 metre tulünde e -
saslı şose taıniratıdır. Bu işin keşif bede
li 22412 lira 60 kuruştur. 

2 - Eksiltme 11/11/940 tarihine te.s.a -
düf eden pazaratesi günü saat 15 de vill
Yet nafıa komisyonunda kapalı zarf usu • 
liyle yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait evrak IJUnlardır: keşif 
hulasası, metraj cetveli, fiat ııilsilesi, gra
fik, tesviyei türabiye ııose ve köprüler ve 
k§.rgir inşaat fennt ııartnamesl, eksiltme 
şartnamesi mukavele sureti. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için talip -
!erin 1681 lira muvakkat teminat verme -
!eri ve vilayet makamından ahnmııı ehli
yet vesikası ·ile ticaret odasına kayıtlı ol
duklarına dair tesı;.ili hüviyet varakası ib
raz etmeleri lazımdır. 

5 - Talipler teklif mektuplarını eksilt
me yaprlacağı saatten bir saat evet nafıa 
komisyonu riyasetine vermiş mukabilin
de makbuz almış olmaları ıarttır. 

6 - İsteklilerin ehliyet vesikası ala -
bilmeleri için eksiltme gününden en az 8 
gün evet istida ile vilil.yet makamına mü
racaat etmeleri lazımdır. (10140 - 7078) 

17099 

Kereste müınakasası 
Seyhan VilA.yeti İAkı\n MUdUriyetınden: 
Saimbeyli ormanl•r•nrlan tedarik edile

cek 7500 metre mlktı.bı .<erestenln 16.10.940 
tıırlhinde ihalesi mukarrer olduğu ha.lde 
talip çıkmadığından eksiltme 15.11.940 tari
hinde saat 14 te lsltb mUdUrlUğUnde ya. 
pıla• aktır. İsteklllerln vakti muayyeninde 
mllracaatlan. (7057) 17177 

Kundura alınacak 
İstanbul Hava Mıntaka Depo AmJrll

ğlnden: 

l - Hava blrllklerl için 15000 çltt er 
kundurası a.lınacnktır. 

2 - Pazarlıkla 1halesl 4. 11. 940 pazar
tesi gUnU snat 14 te Yeşilltöy hava mınta
ka depo A.nılrli#l satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

S - İsteklilerin numune ve §artna.meyl 
görmek üzere her gUn ve mUnakasaya gi
receklerin 2200 Ura muvakkat temiııatla
rını Bakırköy malmUdUrlUğUne yatırıp te
minat makbuzlyle mezkQr günde komisyo-
na mllracaatıan. (10217 /7226) 17207 

Kalorifer tesi&atı 
Ordu Nafıa Müdürlüğün.den : 
1 - 18/10/940 tarihinde ihalesi yapıl -

mak Ü.Zere kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye çıkarılan 23359 lira 50 kuruıı bedeli ke
şifli Ordu vilayeti hükümet konaiı kalo
rifer tıesisatrna muayyen gtln ve saatte 
istekli çıkmadığından bu tesisatın ihales• 
8/11/940 tarihin& müsadif cuma günü sa
at 15 de yapılmrı.k llzere 20 gUn uzatıl -
nu:ştır. 

2 - Muva'kkat teminat 1751 lira 96 ku
ruştur. 

3 - Birinci ilSnda yazılı ehliyeti haiz 
olan istekliler muayyen aii.n ve u.atte Na
fıa dairffinde teşekkill edecelı:: komisyona 
müracaatları. (ı0296-72'28) l 7208 

Kereste imal ve nakli 
Balıkesir Vallliğlnden: 

21.10.940 tarihnde ihale edilecek ols.n 
Sındırgının Sığırova ormanından verilen 
(7693) M. mikAp gayri mamul çam e§ca
nndan (11000) M. mik!p mamul kerestenin 
kat'ı, ima.1 ve Bandırmaya nakli ne motö· 
re teslimine yevmi mezktlrda talip çıkma
dığından mezkQr l§ 21.10.940 tıı.rihlnden i
tibaren bir ay içinde pa.zarhkla verilmek 
Uzere "l~slltmeye konmuıtur. Yapılacak 

111: 
ı - Eksiltmeye konulan tı: Sındırgı 

kazasının Sığlrova ormanından iskan da
iresine meccanen verilen (7693) metre mi
kAp gıı.yrt mamul çam e11carının kesilmesi 
ve §artnameslnde yazılı çap ve mlkdar da
hlllnde (liOOO) metre mikAp kereste imali 
ile Bandırmada vapur veya rnotöre tesll· 
mi. 

2 - Beher mamul metre mikAp kereı~e 
için muhammen bedel (Sil) liradır. 

8 - Şartname: Balıkesir, Bursa, Mani
sa, Çanakkale isktuı daireleriyle Ankara 
lskAn umum mUdllrlU#Unde görylebillr. 

4 - Pazıı.rlıkla eksiltmenin son gUnU 
21.11.940 perı:ıembe gl.lnUdUr. Pazarlıkla 

ihale Balıkeslrde iskAn dafreelnde komiıı
yonda yapılacaktır. 

il - Muvakkat teminat (10.000) Ura.dır. 
6 - İstekltler kanunun emrettlfi vesa

lkle birlikte bu gibi taahhüt lglerlnde bu
lunduklarına dair vesaik de lbru edecek· 
lerdlr. 17209 

KAZALAR 

Elektrik tesisatı ilanı 
Gemlik Belediyesinden : 
1 - Gemlik belediyesinin Gemlikte Sun· 

gipek fabrikasından alacağx elektrik cere
yanına muktazi olan tesisat malzemesi ka.
palı zarf usulü ile eksiltmeye konulmu3 -
tur. 

2 - Eksiltme 4/11/940 pazartesi günü 
saat 15 te Gemlik belediye dairesinde be
lediye encümeninde yapılacaktır. 

g - Bu tesiııatın kablo tel kısmı hariç 
muhammen bedeli 7472 lira olup muvak -
kat teminatı 560 lira 40 kuruştan ibarettir. 

4 - Bu işe ait proje, keşifname ve diğer 
evrakı fenniyeyi İstanbul'da Karaköy eski 
gümrük sokağında Çeçeyan hanında 18 
No, da yüksek mühendis Şehsuvar Mene
mencioğlundan her zaman görebilirler. 

5 - Talipler muvakkat teminat mek -
tup veya makbuzlarını 2490 11ayılı kanun 
hükümlerine göre hazırlıyacakları kapalı 
zarflarını yukarda ikinci maddede yazılı 
saatten bir saat evellne kadar makbuz 
mukabilinde teslim etmeleri lbımdır. Pos
tada olan gecikmeler kabul edilmez. 16839 

Beton itleri 
Nazilli Belediyesinden : 
Nazilli'de yapılacak 7375,55 metre mu

rabbaı beton dö3eıne ile 400 metre tul bı.
ton bordür 14995 lira 10 kuru3 bedelle 
15/10/94-0 dan itibaren 20 gün miidıdctl• 

u ı.: u s 
kapalı zarf usulli ile eksiltıneye konmuı -
tur. B.u husuııa ait evrakı keşfiye ve aaire 
parasız olarak belediyemizce verilecektir. 
Müteahhitlik evsafını haiz olan istekli -
!erin vesaiki müsbitelerini havi urflanm 
5/11/94-0 salı günü ııaat 15 e kadar Nazil~ 
li belediyesine vermeleri illıı olunur. 

(10092-7030) 17061 

Alakadarlara 
Reyhaniye Kaymakamlığından: 
Reyhaniye kazası çeltik komisyonunun 

kaza dahilinde çeltik ekme mevsimiyle 
çeltik es.ha.lan hakkındaki kararı 6.§ağıda
dır: MUddet zarfında yapılacak müracaat
lara salAhJyeUi bir !en memuru tarafın
dan yapılmış çeltik alanının mevki1ni, ev
safını, boşaltma ve sulama kanallarının 
geçtikleri yerleri ve dekar mlkdarım gös
terir tatellAtlı bir krokinin eklenmesi. 

ASKERi FABRiKALAR 

Kereste alınacak 
Askert Fabrikalar Umum M ·dürlüğü 

MerkCJ" Satın Alma Komisyonundan : 
42 metre miklbı 2,50 : 3,50x0,25 : 0,35 

:ıı:0,11 : 0,12 M. ebadında dış budak kalası 
verilemediği takdirde: 

S4 metre mikabı 2,50 : 3,50 metre tu -
lünde ve 0,30 : 0,50 M. kutrunda dı' bu -
dak tomruğu. 

Bu da verilemediği takdirde: 70 metre 
mikabı 5,00 metre tulünde ve 0,30 : 0,50 
M. kutrunda dış budak tomruğu olabilir. 

Eba.t ve miktarları yukarda yazılı keres
te askeri fabrikalar umum müdürlüğü 

merke:ı satın alma komisyonunca 8/11/940 
cuma günü saat 14,30 da pazarlıkla ihale 
edilecektir. Kalas için beher metre mika
bma 60 lira tomruklar için de beher met
re mika.hına +s lira bedel tahmin edilmiıı· 
tir. Şartname parasız olarak komisyon -
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan 283 lira 50 kuruş ve 2490 numaralı 

Reyhanlye kazası çeltik komisyonu 
başkanı kaymakam Necdet Yılmazın ri
yasetinde ve Sıhat Vekaleti adına kaza
mız çeltik iı.ılerlni tetkike memur İçel sıt
ma mücadele reis! Doktor Fuat Kepe ve 
Ziraat VekA.letl adına mıntaka çeltik mü- kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
tehassısı Harun Onuk'un huzuriyle içtima komisyoncu 'olmadıklarına ve bu ış!e ala-
edcrek aşağıda yazılı hususat kararlaştı- kadar tüccar-dan olduklarına dair ticaret 
nlmıştır: 

1 - 3039 sayılı kanunun ikinci maddesi 
mucibince gerek 941 ve gerek ın..ıteakip 
yıllarda kazanın Kızılhark mıntaksında 
1000, Hamda suyu mıntaka.sında 1000, Ası 
nehri havzasında. 6000, Afrin suyu mınta
kasında 9000 dekar çeltiğe milsaade veril
mesi ve bu kadardan fazlası knza dahilinde 
bulunan suların lska kablllyetl bulunma -
dığl tetkik heyetinin mesaha ve kanaatle
ri lktıza.aından bulunduğu cihetle daha 
fazla sahalara mUsnade verilmemesine. 

2 - Hamda suyunun menbaına yakın ve 
şosenin dağ kısınma doğru lmtidıı.t eden 
ve şarkı cenubi kısımlarına meylin azlığı 
dolayı.siyle kanunun 17 inci maddesi ve 
talimatnamenin 16 ıncı maddesinin birinci 
kısmının A tıkra.sına tevafuk eden arazi 
bulunmadığı cihetle !'10eenln Ust taraflan
na isabet edeıı kısımlara gerek 941 sene
sinde ve gerek müteakip yıllarda. çeltik 
ektlrilmemesl suretiyle mıntaka harici 
addedilmesine ve şosenin alt kısımlarına 
çeltik ınıntakaııı olarak 11&.n edilmesine ve 
tahliye mecralarının Amık gölUne bağlan
masına. 

3- Kızılhark altında ekilecek olan 1000 
dekarlık sa.hanın Çakaltepe köyünün altın
da ve köyle göl arasındaki sahalara has
rettırtlmesine ve bundan başka ı:ıose ne 
köy arasındaki alanların çeltik mıııta.kası 
harici olarak ad ve itibar edilmesine. 

4 - Ası nehri havzasında ekilecek 6000 
dekarlık sah~larda yapılacak çeltik zeri.
ya.tının ayak sularının Amık gölUne akı
tılmasına ve buradaki arazinin çeltik sa
haları olarak Hanına ve bu ıaha.ların ııose
nin alt ve Ust tarafları olarak itibar edil
mesine. 

lS - Afrln suyunun sağ ve sol sahllle
rlndekl ve suları altına almıyan arazi par
ça.larınm çeltik mıntakalan olarak nrını 
na ayak sularının Sarısu ve Amık göll!ne 
bağlanmalarına ve buraya her aene diter 
ürünlerin su ihtiyacı göz önUnde bulundu
rularak 9000 dekardıı.n fazla .ıı:iraat.ı mü
saade edilmemesine. 

6 - Kaza dahilinde çeltik ekllmiı ve ekl 
ıecek olan çeltik alanlarına eklldlfi tarih
ten itibaren beş sene sonra çeltik ekilme· 
slnin muvafık olacağı ve beş senelik ııra.71 
münavebesinin tesis edilmesi hu8usu zaru
rl görUldUğilnden bu suretle alakadarlara 
tebliğine. 

7 - Su barkları üzerinde konulan kl!p
rUlerln tae duvar mesnetleri Uzerfne konul
ması ve korkuluklu tahta köprUler inııası
nın çeltik eldcllerine tebliğine. 

8 - 8039 numaralı kanuna ballı tall
matnamenln 9 uncu maddesi mucibince 
her yıl kazarn.ızda mUracaatları tahdit 1-
çln ekim vaktinin son gUnUnUn bir nisan 
olarak tayini ile nrınına ve buna nazaran 
1 kbunusaııiden sonra vaki olacak ruhsat 
mllracaatlarının kabul edilmlyeceğlnin a -
lAkadarlara ilAnına. 

9 - Kaza dahilindeki arazi vaziyeti ile 
köylerin umuınt aıhatı bakımlarından a.lel
iUA.k kesik 8Ulama usul!yle zlraate müsa
ade edilmesine ve daiml sulamaya mUea.ade 
edilmemesine karar verildi. 17057 

ZiRAAT VEKALETi 

Ayakkabı alınacak 
Ziraat Vekaletinden : 
1 - Ziraat vekaleti müstahdemini 

için vekalet binasında teslim şartiyle 
70 çift iskarpin açık eksiltme usuliy
le satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 11. 11. 940 tarihine 
mlisadif pazartesi günµ saat 15 de ve
Ulet satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Satın alınacak 70 çift iskarpi
nin muhammen bedeli 595 lira ve mu
vakkat teminat miktarı 44 lira 63 ku
ruştur. 

4 ~ İskarpinin evsafı: 
A) Vekaletteki mevcut numunesine 

göre vidala olacaktır. 
B) Kösele yerli ve pi§kin ve dikiş

li olacaktır. 
5 - 70 çift iskarpinin ~artnamesi 

levazım müdürlüğünde mevcut olup 
parasız olarak verilir. 

(6834) 16980 

JANDARMA 

Tüf enk kayı'ı alınacak 
J. Gn. K, .Ankara Jandarma Satın Alına 

Koınisyonu.ndıın : 
Uç bin adet tüfe'k kayışı 13/11/94-0 çar

ş.amba ~nü aaat 15 de Ankara J. Genel 
K. binasındaki jandarma satın alma ko -
misyonunca açık e1<ısiltırrıe ilo ıa.tm alına
c.Blktır. Bir kayış için tahmin e.dilen bedel 
yetmiş kuruş olup ille teminat yüz elli ye
di lira elli kuruştur. Şartname parasız o
larak İstanbul'da J. muayene ve Ankara
da J. satın alma komisyonlarından her gün 
alınabilir. Nümune komisyonu.muzda gö
rülü~. Kıınuni ıartlan haiz olan istekli -
!erin vesaik vo ilk teminatlariyle yazılı 
giln ve aaatte komisyonumuza gelmeleri. 

(7~13) 17191 

odası vesiknsiyle me:zkil.r gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (6964) 16961 

Ekmek pişirtirilecek 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Unu idaremizden verilmek şartiyle iha

le tarihinden itibaren 31/5/1941 tarihine 
kadar Küçük Yozgat'ta yevmiye pişirtile -
cek ekmek. 

Beher kilosuna 2 kuruş pi,inne ücreti 
tahmin edilen yukarda yazılı ekmek pi -
şirme işi Askeri Fabrikalar umum müdür
lüğü merkez satın alma komisyonunca 
6/11/940 çarşamba günü saat 14 te pazar
lıkla ihale edilecektir. Şartname parasız 

olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (90) lira (38) ku
ruş ve 2490 numaarh kanunun 2 ve ~. mad
de! erindeki vesai kle komisyoncu olmadık
larına ve bu işle alakado.r tüccardan ol -
dukJarına dair ticaret oduı vesikasiyle 
mezkilr giin ve saatte komisyona müra -
caatlarr. (7010) 16973 

Nümune ve evsaf şartnamesine 
göre 600 adet battaniye alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Mer!:ez Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (5400) lira olan 

yukarda yazılı 600 adet battaniye askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 8/11/940 cuma gü
nü saat 15 te kapalı zarfla ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak komis7on -
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (4-05) lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkO.r günde saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numara
h kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik
le komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 

alakadar tliccardan olduklarına dair tica -
ret odası vesikasiyle mezkil.r giln ve sa • 
atte komisyona müracaatları. (7012) 

17016 

Keşif, fartname vesair evrakına 
göre Kırıkkalede duvar inşası 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Keşif bedeli 2200 lira. olan yukarda ya -

zıh duvar inşası merkez satın alma ko -
misyonunca 8/11/940 cuma günü saat 14 
te pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 

(11) kuru~ mukabilinde komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat tem.inat olan 
(165) lira ile oartnamenin 4. CÜ maddesin
deki ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. mad -
delerinde yazxh vesikaları hamilen yevmi 
mezkilrda muayyen ıaatte komisyona mü-
racaatlarL (7014) 17017 

117 Kalem muhtelif zımpara taşı 
alrnacak 

Asker! Fabrikalar Umum MUdllrlUğU 
Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (12350) lira olan 
117 kalem muhtellf zımpara taşı a.akerl 
fabrikalar umum mUdUrlUğU merkez satın 
alma komisyonunca 18.11.940 pazartesi 
gUnü saat 16 da kapa.!, znrfla Iha.le edile
cektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verlllr. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (926) lira (25) kuruııu havı teklif 
mektuplarını mezkQr gUnde eaat on be!Je 
kadar komisyona vermeleri \•e kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde
lerindeki vesaikle komisyoncu olmadıkları
na ve bu işle alAkadar tUccardan oldukla
rına dair ticaret odası vesikaslyle mezktlr 
gUn ve saatte komisyona müracaattan. 

(7145) 17180 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Eter anestezik alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan : 
Beher 'kilosuna tahmin edilen fiyatı 750 

kurul} olan 500 kilo eter anestezik 8/ ikin
citeşrin/940 cuma günü saat 11 de Ankara-. 
da M. M. V. satın alma Ko. da pazarlık
la satın alınacağından isteklilerin 56.2,5 
liralık katı teminatları ile birlikte pazar -
lık giln ve saatinde mezkilr Ko. da bu -
lunmalarr. (6982) 16995 

Nal mıhı alınacak 
M. M. V. Sa. Al, Ko. dan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı yüz on bin 

lira olan on mllyon tane nal mıhı 31 blrin
citeşrln 940 perşembe gUnU saat 11 de An
kara'da M. M. V. satın alma Ko. da pazar
lıla ihale edileceğinden ısteklllerin on Uç 
bin beş yüz liralık kaU temlnatlariyle bir
likte pazarlık gün ve ıaatında mezkür Ko. 
da bulunmaları. Şartnamesi 550 kunıı kar
gılığında adı geçen Ko. dan alınır. 

(7064) 17098 

Bez alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan: 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

(170) yüz yetmıı kuruo oıs.n 300.000 met
re ekmek torbalık bez pazarlıkla mUnaka
saya komnuııtur. Ekmek torbalık bezler 
100.000 metreden &§ağı olmamak oartiyle 
~ ayn taliplere iha.le edllebuır. İhalesi 

6.11.940 çarşamba gUnü saat on birdedir. 
Evsat ve oartnamesi 2550 kurut mukabi
linde M. M. V. satın alma kom.tayonundan 
a.Iınablllr. İsteklilerin teklif edecekleri 
mlkdarlar üzerinden kanun! katı teminat
lariyle birlikte ihale gUn ve saatinde Ko. 
na gelmeleri. (6978) 17126 

Çadır bezi alınacak 

M. M. v. Sa. Al. Ko. dan: 
Beher metresine tahmin edllen fiyatı (1111) 
yilz on be§ kuıuş olan 600.000 metre por
tatif çadır bezi pazarlıkla mUnakaııaya 

konmuştur. Portatif çadır bezleri 100.000 
metreden ~ağı olmamak §artiyle ayrı ayrı 
ta.Iiplere de ihale edllebllir. İhalesi 5.11.940 
salı günü saat on birdedir. Evsat ve oart
namest 3450 kuruş mukabilinde M. M. V. 
satın a.Ima komisyonundan alınabilir. İs
teklilerin tekli! edecekleri mikdarlar Uze
rinden kanunJ katı teminaUarlyle birlikte 
ihale gün ve saatinde Ko. na gelmeleri. 

(6979) 17127 

Pamuk çorap ipliği alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan: 
Beher kilosuna tahmin edJlen fiyatı 

(149 ı yilz kırk dokuz kuru;ı olan 15.000 
k1lo ince pamuk çorap ipliği pazarlıkla 
münııltasaya konmuştur. İha.lesi 5.11.940 
salı günU sa.at 10,30 dadır. Katı teminatı 
(3.352,5) liradır. Evsaf ve ı.ıartnamesl M. 
M. V. satın alma komisyonunda. görillUr. 
İsteklilerin kanunun emrettiği belgelerle 
ihale saatinde komisyona gelmeleri. 

(7008) 17128 

Gargoil yağı alınacak 

.. 
seneden fazla bir müddetten beri gaip bu
lunduğunds.n gaipliiine karar verilmesi 
davacı tıı.rafmdan iddia edilmekte olma -
sına göre mumaileyh Ahmedin nerede ol
duğunu ve ikametgahını bilenler varsa bir 
sene zarfında Ürgilp hukuk mahkemesine 
bildirmeleri ilin olunur. 4318 

ANKARA BELEDiYESi 

Merdiven işi 
.Ankara Belediyesinden: 

1 - Kale önündeki parkta. yaptırılacak 
merdiven işl on be;ı gün müddetle ve ka
ı;lalı zarf usulU ne eksiltmeye konulmu§ -
tur. 

2 - Muhammen bedeli 12605 liradır. 
8 - Teminat 945 lira 38 kuruııtur. 
4 - 1haleııi5.11.P40 salı günü &aat 11 

de yapılacağından §artname ve keı.ıl! cet
vellerini görmek istlyenlerin her gün en -
cUmen kalemine ve lsteklllerln de Iha.la 
gtinü olan 5. 11. 940 ııalı gtiııU ııaat ona ka
dar usulü dairesinde tanzim edecekleri 
tekli! . mektuplannı belediye encümenine 
vermelri. (7020) 16974. 

Satılık kamyonet 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Bahçeler müdürlüğünde bulunan 

bir adet Fort kamyoneti satllmak üzere 
on beş gün müddetle açık arttırmaya lco -
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (350) liradır. 

3 - Teminat 26 lira 25 kuruştur. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin 

her gÜn encümen kalemine ve isteklile -
rin de 5111/940 sah gilnü saat 10.3J da be-

M. M. V. Sa. Al. J{o. dan: .. I ( 
HepBine tahmin ediler fiyat lliOO lira tediye encümenine muracaat arr. 7021) 

16975 

Matbaacılara 

olan iki ton gargoil yağı 7 iklnclteıırtn 940 
perşembe giinU saat Hi te Ankarada. M. M. 
\.. satın alma Ko. da pazarlıkla satın alı-
nı:t'1ğmdan lsteklllerln 2211 liralık kaU te- Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğün • 
minatlariyle birlikte mezkür ııaatte Ko. da den : 
bulunmaları. (7135) 17134 Bedeli muhammeni 110 liradan ibaret 

Telefon, santrallar ve yedekleri 
alınacak 

M. M. VekO.leti Satın Alma Komlsyo
ııundan: 

Hepsine tahmin edilen fiyatı otuz Uç bin 
altı yüz otuz altı lira olan mevcut liste
~lnde ciruı ve mlkdarlan yazılı telefon ve 
santraııarlıı bazı yedek ııkııam pazarlıkla 

satın ahnacğından lsteklllerln li046 liralık 
katı teminatlarlyle birlikte 6 lklnclteşrin 

940 çarı;amba gUnU aaat 11 de Ankarada 
M. M. V. satın a.Ima Ko. da bulunmaları. 

(7138) 17179 

MAHKEMELER 

Ankara Birinci Sulh Hukı.ik Hakimli -
ğinden : 
Yenişehir İzer sokak 1 sayılı aparU -

manda Orman umum müdürlüğünde Fah
ri Edizer yanında ss.brk Sirkeli nahiyesi 
müdürü Salahattine: 

Ankara Defterdarlığı vekili Avukat El
van Hadi Kök tarafından aleyhinize açı
lan 264 kuruı olacak divasınm yapılmak
ta olan duruşma sırasında adresinizin 
meçhuliyetine binaen tebliğat yapılama -
dığından usulün 141 inci maddesi mucibin
ce ilanen tebliğat icrasına mah'kemece ka
rar verilmiş olduğundan ilanen tebliğat 

yapılmış ve bu defa da gene illnen ve 20 
gün müddetle gıyap kararı gönderilmesine 
mahkemece karar verilmiş ve duruşmada 
25/11/940 pazartesi günü saat 10 rıa bı -
rakılmış olduğundan me:dkilr günde mah -
keınede bizzat ha.zır bulunmadıtınu veya 
bir vekil de &'Öndermediğiniz takdirde 
muhakemenize gryaben bakılııcatı teblif 
makamına kaim olmak il.zere ilin olunur. 

(7233) 17206 

Ankara Asliye 4 iincU Hukuk Mahke -
mesinden : 

Etihank'ın Murgul bakır madenleri it -
!etmesi inşaat müteahhidi İlY'a.s yanında 
iken halen nerede olduğu bilinmiyen Ah
met Mahir oğlu Mehmet Rebit Özcey -
lin'a: 

Nafıa Vekaleti vekili tarafından aleyhi
nize 940/85 numara ile açılan okutıma mas
rafından alacak davasının 23/10/9'40 tari
hinde yapılan duruşmasında bulunmanız 

hakkında 9/10/940 tarihli Ulus gazetesiy
le ilSnen tebliğat yapılnuı olduğu halde 
mahkemeye gelme.diği_nizden duruşmaya. 

gryabnuzda bakılmasına ve gıyap karan 
tebliğine karar verilerek muhakeme 
18111/94-0 pazartesi günü saat 9.5 a tali'k 
edilmiştir. O gün ve saatte de gelmedi • 
ğiniz veya bir vekil göndermediğiniz tak
dirde duruşmaya gıyabınıı:da devam olu
nacağı ve bir daa.h mahkemeye alınmıya
cağınrz tebliğ makamına kaim olmak üze-
re ilin olunur. 4312 

Safranbolu Asliye Hukuk Hiıkimlitiıı
den: 

Safranbolu belediyesi 11ahsi}"et mane -
viyesi namına 'Y'ekili Klmil Soğulcaklı ile 
müddeaaley<ha Çeşme mahallesinden Top.. 
çu nam İmam oğ'lu karısı Havva binti İb
rahim meyanesinde mütehaddia emvali 
gayri menkul·enin tapu.ya tescili davası -
nrn icra kılınmakta olan duruşmasında: 
müddeaaleyha namına çıkarılBJl dlveti -
yenin yeri meçhul bulunduğundan bahi ... 
le bili tebliğ iade edilmiıı ve müddei ve -
kili de ilanen tebliiat icrasını talep eyle
miı olmakla mumaileyhanın duruşma gii
nü olan 26/11/940 salı günü saat 9 da Saf
ran:bolu asliye hukuk mahkemesinde ha
zır bulunması veya tarafından musaddak 
vekaletname ile bir vekil g<indermesi ak
si takdirde muamıelei gıyabiye Ha oluna
cağı tebliğ makamına kaim olmak üzede 
ilan olunur. ~4316 

Ürgüp Sulh Hukuk Hlkimliğindeıı : 

Davacı Urgübtln Karlıik lcöyilndeıı Em
rullah oğultarından Mehmet oğlu Ahmet 
karı&ı Ayşe Böke tarafından Urgilp asliye 
hukuk mahkemesinde açtığı kocası Ahme
din gaipl.iğine karar verilm~i dlvasındıın 
ötürü yapılmakta olan muhakemesinde: 

Yukarda adı yazılı Ahmedin on iki se
ne evet berayı ticaret İzmire gidip ha -
len gelmedifi ve on iki seoederııberi hayat 
ve mematmckn malilmat ahnmadıtı ve bea 

müdürlük dosya ke.plarının kartonu idare
ce verilmek üzere tabı ve imal işıi açık 

arttırma ile eksiltmeye konmuştur. İha -
lesi 11/11/94-0 tarihine müsadif pazarte5i 
gıiinü saat 11 de müdürlük binasında ya -
pıla..caktır. Taliplerin % 7,5 teminat ak • 
çeleriyle mezıkilr müdürlüğe müracaatla-
rı ilan olunur. (72'22) 17203 

ANKARA V ALILICt 

Öğretmen Nahide Gürel' e 
Ankara Valiliğinden : 
Balıkeeir Merkez Gazi ilkokulu es.ki 

öğretmeni olup açıkta sıra bekle:nekta 
bulunan Nahide Gürel Ankara Atatürk er
kek lisesinde açılan ilk kısım öğretmen -
liğine tayin edilmiıtir. Adresi malum ol
mıyan ve vilayetimize de müracaatta bu
lunımyan mumaileyhanın vaz.jfeşine der
hal başls.madıiı takdirde hakıkında kanun! 
muameleye tevessül edileceği tebliğ ma • 
kamma kaim olmak üzere ilan olunur. 

(7221) 17202 

Soba alınacak 
Ankara Veliliğinden : 
Nafıa dairesi i~in alınacak 3 No. lu ve 

ni'ketajh Zonguldak tipi, 2 ve 366 No. lu 
Kontinantal marka emaiye l soba müba
yaa. işi 28/10/S4-0 pazartesi saat on birde 
ihalesi yapılmak üzere pazarlıb konul -
muştur. 

Keşif bedel! (168) lira tıemifıatı 12 lira 
64 kuruştur. İsteklilerin muvakkat temi
nat mctktup veya maWou~yle ticaret odası 
vesikasi'Yle birlikte sözli geçen gün ve sa
atte encümıeni daimiye gelmeleri. 

Buna ait keşif ve prtnameyi nafıa 

mildürlilltlnde &'Örebllecekleri. (7253) 
17210 

Muhtelif malzeme alınacak 
.Anıka.ra Veliliğinden : 
Nafra dairesine ait ailindir ve katnıı 

makinelerinin tamirl içln alınacak muh
telif malzemenin miiıbayaa i~i 28/10/94-0 
pazartesi Hat on birde ihalesi yapılma'k 
üzere pazarlığa konulmuştur. 

Keliif bedeli 489 lira teminatt (36) lin 
(68) kuruştur. 

İı;teklilerin teminat mektup veya mak
buz ticaret oduı vesika ile birlikte aözıii 
gıeçen ırün ve aaatte daimi encümene gel
meleri. Buna ait keşif ve şartnameyi na. 
fıa müdürliiğünde görebilecekleri. (7254) 

17211 

M. M. V. Hava Müste,arlığı 

Kereste ve inşaat malzemesi 
alınacak 

M. M. VeHleti Hava Satın Alma Ko .. 
misyonundan : 

1 - Muayyen ~nde talibi EUlıur etm.i
yen muhtelif cin11, ebat ve mikdarda ke • 
reste ve inşaat malzemesi pazarlıkla sa • 
t1n alınacaıktır. Muhammen bedeli 22942 
lira olup katt teminat mi•kdarr 3441,30 ta
radır. Pazarlığı 31/ 10/94-0 perşembe günü 
saat 10 da hava ıatın almıı. komisyonunda 
yaprlac.aötır. İdari ve fen.nt 'artname11i he.r 
gün komi9J1'Clnda görülebilir. İsteklilerin 
muayyen gÜn ve saatte kati teminat vo 
kanunt belgeleriyle birlikte • komisyonda 
bulumnalarr. (7212) ı 7197 

TAPU VE KADASTRO 

Nazarı dikkate 
Çankaya Tapu Slcllli Muhatız1ıfından: 
KflçUkesat mevkilnde ta.rafları Mıı.rika 

Ohanea Meryem ile çevrili Anapiyas oğlu 
Ohanes yetimlerinden metrOk 3641 - 36~ 
umum ve 169 ve 170 husus numaralı 5 dö
ııUm ma.ahane bağın hazinece bllmUzayedt 
Büyük: Mlllet Mectisi matbaası baş mtiret. 
tlbl Yaııara satılmıştır. Tapu kaydı bulun· 
mıyan bu gayri menkulUn 9.11.9-10 cuml11' 
teal «Unü maha.lllnde tahkikatı yapılaca. 

tından bu yerde hak iddia eden varsa el· 
lerfndekl mUsbet veslkalariyle o gUn ye
rinde bulunacak memurumuza veya o gU· 
ne kadar muhatızhğa müracaatları ıuzu. 

mu flln olunur. (722S) 172°' 
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Kansızlar için 
Pek Mükemm~ı 

Sarabını ıçm,/idır/,r. 
' 

Deposu: Galata, 

GUmruk sok. No. 36 

Her Eeunede satılır . 

VAGONLİ idaresinde 

GAR 
LOK NTA ve GAZİNOSU 

CAZ 
ORKESTRA 

MUNTAZAM ve TEMiZ SERViS 

NEFiS YEMEKLER - HER NEVi MEŞRUBAT 
MUTEDiL FiYATLAR 

ZİYAFETLER İÇi N BÜYÜK SALON 
Her akşam meşhur LANTOŞ ( Macar ) ORKESTRASl 

~================================:========~ 

10 kalem malzeme alınacak 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Satın Alma Komisyonundan 

S. No. Cinsi Miktarı adet Lira 
1 Tecrübe tüpü 5000 3CO 
2 Filtire kağıdı 5000 150 
3 Çiçek aşm tüpü !O kişilik 400000 5000 
4 Çiçek aşısı tüpü 1 kişilik 500000 2500 
5 50 kişilik çiçek aşısı alır cam 

kapaklı şişe nümunesi gibi 

7 
8 

9 
10 

50 kişilik çiçek aşısı alır ba
galit kapaklı şişe nümunesi 
gibi 
Ampul desteresi 
Boş serom ampulu 15 cc; ko· 
dcksi camına göre 
Boş serom ampulu 5 cc. 
!spektroskop frans şimit 

5000 

5000 
20000 
50000 

100000 
1 

250 

200 
200 

2500 

3000 
150 

14250 
1 - Müessesemiz için cins ve miktarı yukarıda yaz ılı 10 kalem malzeme 

kapalı zarf usuliyle 26. 10. 940 tarihinden itibaren eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 11. 11. 940 pazartesi günü saat il de Ankara Merkez Hıf· 

zıssıhha Müessesesi satın dma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin bedeli 14250 lira ilk teminat 1068 lira 75 kuruştur. 
4 - Şartname Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi sat ın alma komis. 

yonundan parasız alınır. 
5 - Teklif mektupları muayyen günde saat ona kadar komisyona veril

miş olmalıdır. Mektuplar mühür mumu ile mühürlü olacaktır. 
6 - İsteklilerin muvakkat teminatı yatırmak üzere bi-r gün evet ve ek· 

ıiltmeye iştirak etmek üzere belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 
(7209) 17196 

Ambar ve hangar İnşaatı 
Toprak Mahsulleri Ofisinden: 

1- Şefaatli istasyonunda yapılacak hangar ve idare bi
n a s ile, Akşehir ist asyonunda yapılacak anbar ve idare bi 
nası ve huna m üteferri itler götü rü olarak kapalı zarf usu. 
Jile eksiltm eye konulmut tur. 
Keşi f bede lleri Şefaatli için 72473.40, Aktehir İçin 

53747.50 l iradır. 
2- Şefaatli inşaatına mukte z i oluklu aaçla beton anne 

için yuva r lak d emir Ofis tarafından verilecek ve yine yal
nız h u in ,aa t a ait tafsi la t resimleri Ofis tarafından hazır -
!anacaktır. 

3- Eksiltme evrakı Şefaatl i için beş, Akşehir için üç li
ra m ukabilinde O fis Umum Müdürlüğünden alınabilir. 

4- Eksiltme 11 . 11 . 940 t a r ihinde saat 15 te Ankara da 
Sıhhiye V ekaleti yanında yeni Ofis binasında yapılacak • 
tır. T eklif mektuplarrnı havi zarflar makbuz mukabilinde 
O fisin muh a b erat servisine t eslim e d ilecektir. 

5-- Muvakkat t eminat mikdarı Şefaatli için 4873.67 ve 
Akşeh ir İçin 3937.38 liradı r. 

6-- i stek liler t ekl if evrakı meyanına eksiltmeye girebil
mek içi n ihale tari h inde n n ihayet iki g ün eve) Ofisten ala
cakları e h liyet vesikasını koyacaklardır. 

7- Her ik i inşaat ayn ayn k im selere de ihale edilebilir. 
(7255) 

U L U S 

SRO 
l'ayyare 
Otomobil 

Kamyon 
Motör 

•• 
h!lO:rnum 

maki.na-

l erde 
tsvtçre 
mAmQIAtı 

S R O Rulmanlarını kullanınız 
OepCMJtı: Galata Karaköy Palas baDı 

•arııunda 84 No. lBRAHİM TAŞ· 
CIOilLU vo ORTAKLAR! P K 

1039. TelJ<l"a.!: TAŞKOL 

P ., T. v e T e lefon U m um Md. 

T e lefon masası alınacak 
P. T. T. Umum MUdUrlUğUndeD: 

i nhisarlar U. Müdürlüğü 

K a naviçe alınacak 
İnhisarlar Umum MüdUrlUiünden 
1 - Şartname •• nilmuncei mucibince 

10.000 metre yeıil 10.000 beya.ı: yatlı k.a -
naviçenin kapah zarfla yapılan ekailtmesi
ne talip zuhur etmediğ'inden yerriden pa • 
zarlıia konmuştur. İstınbul'da. 

il - Pazarlık 5. xı. 940 ıah ıünil ıaat 
16.30 da Kabataş'ta levazım ve mübayaat 
şubesindeki alım komisyonunda yapıla -
caktrr. 

111 - Şartname ve nümune sözü ceçen 
şubeden ve İzmir Ankara ba1müdürlükle· 
rinden alınabilir. 

iV - İ8teklilerin pazarlık: için tayin O· 

lunan a-ün ve saatte teklif edecekleri fiat 
\iıerinden cwo 7,5 güvenme paralariyle bir
likte mezkllr komisyona müracaatları. 

(10153 - 7080) 17100 

=1111111 Bayram ı çı n 11111111. 

= En güzel hediyeleri ancak - = - LEYLAK 
1 - İdare ihtiyacı için tkl takım şehir- : 

ler arası telefon masası kapalı zarfla ek - : 
ailtmeye çıkarılmıştır. 

da bulabilirsiniz. Yenişehir 
= = 

Meşrutiyet Cad 7288 E: 
2 - l\Iuhammen bedel (35200) muvak

kat teminat (2640) lira olup eksiltmesi 
29 ikloclteşrln 940 cuma gUnU saat (18) 
da Aııkarada F.vka! apartımanında.ld P. 
T. T. umum mUdlirlUk satın alına komla-

.,ııııııııııııııııııııııııııı ı ıııııııııır-

M A LiYE V E KALETi 

yonunda yapılacaktır. Tamirat yaptırılacak 
S - İstekliler muvakkat teminat mak- Maliye Vek5.letinden : 

buz veya banka teminat mE"ktubu lle ka- Yapılacak iş: Adliye binası bodrum ka-
nuni V('Salkt ve teklifi muhtevi k11.palı tında sabit raf işi. Ke'jif bedeli: 98S ti -
zarflarını o glln saat 15 e kadar mezktlr 
komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartna.meler Ankarada P . T. T. Le
vazım İRtnnbulda P. T. T. levazım ayniyat 
şube mUdUrlüklertndt n 178 kuruş mukabi-
linde VE'rilecektır. (6718) 16753 

DAKTİLO KURSU 
76 ıncı devresini de cro 50 tenzilit
la açtı. Bir ayda diploma verilir. 
Tahsil aranmaz. Memurlar koopera
tifi karşıırnda Birinci Noterliğin 

tahliye ettiği daireye müracaat edil
mesi. Telefon: 3714 3982 

BAŞVEKALET 

Kayak öğretmen nam zed i 
olmak istiyenler 

Ba.şvekAlet Beden Terblyeai Genel Di
rektörlüğünden: 

ı - Erzurumda. açılacak kayak kursun
da derl!I gördükten aoo.ra muhtelif bölge -
terde dağcılık !ederasyonu emrinde çalış -
tırılmak Uzere 7:S lira aylık Ucretle 15 ka. 
yak öğretmen namzedi alınacaktır. 

2 - Aıa#ıdaki şartları haiz bulunanla
rın en geç lti.11.940 tarlhlne kadar beden 

terbiyesi genel direktörlüğüne müracaat · 
Iarı. 

A - Yaşı 20 - 30 olması, 
B - Bünyesi kış !porla.rı yapmağa mU · 

Bait ve yUksek rAkımlara tahammül ede· 
bilecek vuıtta buluDm&11ı 1 

C - Herhangi bir eporla lştlgo.l etmiş 
olması, 

D - Türk olmak 
3 - ?tlUracaatta bulunacaklar arasında 

lise veya orta mektep mezunu olanlar ve 
kıı eporlartyle iştigal etmtı bulunanlar 
tercih edilecektir. (6941) 16938 

YÜKSEK MiMAR 
MÜHENDiS 

İş arıyor 
Beş senelik pratiği ve Nafıa V eki.
let inin Y. mimar mühendislik ruJı. -
aatnamesıi vardır. Adres: M. Timar 
Yenişehir Tuna Cad. Yiğitkoşun 

Sok. No. 14. 4314 

POLiS 

Kaput yaptırılacak 
Emniyet Umum MUdUrJUğünden: 
MuamelA.t memurlan ile merkez kadro

sunda çalışan emniyet A.mJrlert için azı 
250 çoğu 27:> adet kaput 15.11.940 tarihine 
rasUıyan cuma gUDU sat 16 te açık eksilt· 

radır. Muvakkat teminat miktarı 73 lira 88 
kuruştur. İhale tarihi: 8 '11 1940 t:ırihine 
müsadif cuma ıünü se.at 15 de Maliye Ve
kileti milli emlak müdürlüiünde. (7219) 

17201 

T amirat yaptırılacak 
Maliye Vekil etinden : 
Yapılacak iıs: Hariciye Vekileti bina 

sın.da süpürgelik renkli karosimon maw
yik kalorifer tamir işi. Keşif bedeli 2009 
lira 21 kuruş.tur. Muvaldkat teminat mik
darı: 150 lira 70 kuruştur. Sureti ihale: 
pazarlıkla. İhale tarihi ve yeri: 15111 / 940 
cuma cünü saat 16 da Maliye Vekileti 
milli: emlik müdürlüğünde. Keşif evrakı 

örneğini bedel mukabilinde almak istiyen
ler: Maliye Vekileti milli emlak müdür-
lüğüne müracaatları. (7225) 17205 

Ceman 2430 adet muhtelif 
ebat ampul satın alınacak 

Ankara E lektrik T . A . Ş. 
den : 

Osram, Tungsram markah veya 
bunların fenni evsafını taı;ıtııı;ı tev
sik edilmiş diier markalardan aşa

ğıda müfredatı yazılı ampulleri sat
mak istiyenlerin anbarmuza teslim 
şarıiyle 11/ 11/940 tarihine kadar 
teklif mektuplarını Şirketimize gön
dermeleri ilin olunur. 4310 

10 adet ampul 220/ 1000 Vat 
20 ,, ,, 2ZO/ 500 ,, 

200 ,, .. 220/ 300 .. 
1000 " ,, Z20/ 150 ... 
600 
600 " " 

" 

220/ 60 • 

220/ 4-0 " 

Dakik vo 
Tamül 
ayar ol
ması iti • 
bariyle 

saatı; Los At\i'elos ve Berlin olimpiyad

larında resmi kontör olarak intihap edilen 

yeP.ne saattır. Genel acentahğı: D. Ga. -

limidi ve Ort. rı Bahçekapı, Kutlu han 

1/4, İstanbul Taşra iç.in acenta aranıyor. 

me ile münakasaya konulmuıtur. • • 
Beher adellne 17 lira 50 kuru§ fiyat bl· .:! 1111 T E RZ 1 CA L 1 B E 1111 ı. 

çilen kaputıara &it numuneyi ve aartna - : 
meyi atmak lstiyenlerln umum mUdUrlük 
satın alma komisyonuna mUracaatları. --

Ekslltn1eye glrn1ek tsUyenlerin 361 ll · 
r&lık muvakkat teminat makbuzu veya : 

Ba yram ertesi Ankara'ya 
gelerek yeni mode llerini 

sayın müşterilerine 
takdim e decektir 

= 
= 
= = banka mektubu ve 24.90 sayılı kanunun 3, 

t. cü maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te tayin edllen gUn ve saatte komisyona 

= -Sayın müşteriler muvasalat gü- -
nünde ayrıca telefonla davet 

gelmeleri. (72HJ 17199 olunacaktır. 4300 : 
.,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Gümüş yüz kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Maliye VekaJetinden : 

Gümüş yüz kuruşlukların yerine gümüş bir liralıklar darp ve pl
yaaaya kafi mikdarda çıkarılmıt olduğundan gümUg yUz kuruşluk
ların 31 İkinclkfoun 1941 tarihinden sonra tedavUlden kaldınlmaıu 
kararlaştırılmıştır. 

Gümüş yüz kuruşluklar ı Şubat 1941 tarihinden itibaren artık te

davül etmiye!ck ve ancak yalnız maisandıklarile Cümhurlyet Mer
kez Bankası şubtlerince kabul edilebilecektir. 

Elinde gümüş yüz kuruşluk bulunanların bunları malııandıklarile 
Cümhuriyet Merkez Bankası şubelerine tebdil ettirmeleri ildn olu-

(7025) 17093 

Muhtelif sebze alınacak 
Marmara ÜsRUbahrl K. 

Cinsi 

Lahna 
Pırasa 

Ispanak 
Patates 
Kuru aoğan 
Semizotu 
Salça 

Satın Alma Koml8yonundan: 
Ktıosu Tahmtnt Ft.. 

25000 
37500 

• 87500 
70000 
70000 

6000 
5000 

Kurua Sa. 
6 

' 8 
8 60 
1 liO 
15 

!it 

u. Tutarı 
Lira 

1 - Komutanlık kara erlertntn thtiync1 olup yukarıda cim ve mtkdarı ya'Z'ı1ı T 
ka1f'm l!lebze knpalı zart usuHyle ekslltmt'ye konulmuıtur. 

2 - Ekslltınesi 28 blrlnciteşrin pazarte.ııt gUnU eaat l:S te !zmttte tersane kapı
sındaki koıni!l:YOD binasında yap1lacakt1r. 

3 - Bu işe alt şartname komisyondan bedelsiz olarak alınabilir. 
4 - Ekslltıneye tştırAk edecek ıstekltlerln 24.90 aayılı kanunun iatedttt ticaret 

veslknlarını ve 1177 lira 50 kuru§tan ibaret Uk te~lnatlartyle btrUkte tanzim e
decekleri tekli! mektuplarını muayyen gUn ve saatten. bJr aut neıtz:ı:e kadar ko-
mll!lyon bal}kanlığına mUracaatları. (9898/ 6692) 16690 

ARLON SAATLERi 

Her müşteriyi memnun edebilecek: vaziyettedir. Za.ri f ve doiru ~hgır. Sa
tış yeri Ankara Yeni Sinema bitişiğind e Lonjin ma.ğazasıdtr. 39n 

Muhtelif bakır malzeme alınacak 
]. Genel K. Ankara J. Satın Alma KomisYonundan : 

Beherinin ağırhfı Muhammen b edeli İlk temi.ıııU 
Lira K. 
495 00 

Adedi 
48 
30 

Cinsi Kilo Lira K. 
Bakır büyük kazan 
Bakır küçük kazan 
Bakır karavana 
Bakır saplı 

55 6600 

1020 
12 
12 
12 

Bakır kepçe 
Bakır tava 
Bakır kapaklı bakraç 
Bakır keva-ir 

13 
2,800 
3 
2,100 
3,500 
4,21>0 
7 
5 
0,280 
1,400 

975 
5712 

72 
50 40 
84 

3679 20 
168 
120 

5760 

73 13 
428 40 

5 40 
3 78 
6 30 

438 
12 
12 

9600 
6 

2400 

Bakır süzıeç 

Bakır tabak 
Bakır tepsi 
Bakır çorba tası Nilmune ıibi 

16 80 
840 

ı75 94 
12 60 
9 08 

432 00 
1 28 

53 ot 
-=24=01"'1,_•..,o=- ıso5 aı 

Mikdarı , cinsi , tahmin bedeli ve ilk t eminatı yukarda yazılı on iki kalem be • 
kır malzemesi 5/11/940 sah günü saat 15 de An.kara Jandarma Gn. K. binasındaki 
J. satın alma komisyonunca kapalı zarf eksiltmesiyle ahnacaktır. On iki kalem 
malzemenin ayrı ayrı isteklilere ihalesi caiz oldutu ıibi hepsinin veya bir kaç lcal .. 
minin bir istekliye ihaleıi de caizdir. Şartname her g-ün bedelsiz olarak Ankara J. 
Sa. Al. Komisyonundan ve İıtanbul'da J. muayene komisyonundan parasız almabl • 
lir NUmune komisyonumuzda her aün cörülebilir. Kanun ıartlarını haiz iıteklileria 
llk teminatlarını muhtevi kapalı zarf tekliflerini eksiltme &iinü saat 14 e kadar Jco. 
misyonumu.%& vermeleri. (6731) 16781 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111~ -Font boru ve teferrüatı -= -::: 
TÜRKiYE DEMiR VE ÇELiK F ABRIKALARI MÜES. 

SESESl MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
------

- Mües.sesemiz fabrikalarında im:l.l edilen 100, 125, 150, 200, 250, 300 § 
- 350, 400, 450, 500, 600 mm. kut runda ve tazyika mukavemetleri 6 12 = 

' ·-- 18, 24, Kg/ cm2. olan ambuvatmanlı font boru ve bu borulara ait bu- = = sus! aksam için sipariş kabulüne başlanmıştır. Taliplerin azamt on = 
- beş gün zarfında müessesemize müracaatları rica olunur. 4198 = - ~ 
-:;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ıııııı ı ıııı ı ııııfi" 
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AN KARA PALAS 
27. 10 940 dan itibaren 

Variyete programlariyle 
Pazar Dansli Çaylarına Başlıyor 

Bu münaseb e tle açılış gününde 
maruf t e rzi Bayan FEGARA 
Kışlık kolleksiyonlarını teşh i r 

edecektir. 
7 7 7 7??77???? 

BAHÇ E MERAKL ILARI 
MOıdern aalon ve yeşillikler, mavi 
çamlar 100 çeşit güller, Kamelya -
lar, Manolyalar, Açalyalar, Kaktu. 
lar ve ıaire .. Ortaköyde Ankara Bah.. 
çesinde bulabilirsiniz - Vaıil 6283 

.:!1111111111 Diş T abibi 11111111111. 

g DANYAL TUNA ; 
:E Koope r atif arkası A li Nazmi : 
':iı111111 Ap. Ti. 1239 111111 ıF 

YENİ Sinemada HALK Sinemasında Sus Sinemasında SOMER Sinemasında 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6909 
i mtiyaz sahibi 

lakender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşl eri MUdürU 

Mümta z Faik FENİK 
MUeseese MUdllrU · Naışlt ULUÔ 

ULUS Baınnevi ANKARA 

BugUn ve bu gece 
Büyük kahkaha ve neşe filmi 

CANIMIN İÇİ 

~anlandıranlar: Tania Fedor 
ve me§hur komik Bach 

3ayanların dikkatini çekecek 
bir UA.ve. Moda gazetesi 

Seanslar: H,30 - 16,30 -18,30 
ve gece 21 de 

10 .12 de Halk matinesi 

BugUn ve bu gece 
TUrklUğUn kahramanlık 

menkıbe.ııt 

Çanakkale geçilmez 

rUrk ordusunun yenilmez ku· 
vetlnl gösteren bu muazzo.m 

filim türkçe sözlU ve 
ıarkılıdır 

Seanslar: H.30 - 16.30 - 18.SO 
ve gece 21 de 

10 -12 Halk matinesi 

Bugün H - 16 - ıs ve 20,30 
aea.n.slarında 

Harikalar !ilmi ölmez 

destan , geni§ mizansen 

Çanakkale geçilmez 

~!ehmetçlklerin nuıl dövil§· 
tUklertn.ı görmlye koıunuz 

10 - 12 ucuz matinesinde 
Şimal kanunu 

Bugün ve bu geçe 

BUyUk macera ve heyecan :mı

ml devam ediyor 

Mahktbnlar kanunu 

!oyredenlerl gaşyeden bllyük 

•ser. Seanıılar: 10 - 12 - 1'.SO • 

16,30 · 18,30 ve 21 do 

Yenişehir Palas Oteli 
Uluı Meydanı Müdafaalbukuk 
Caddesi tı Bankaaı kartıaında· 
iri yeni blnaaına naklediyor, 

YENİŞEHİR PALAS 
Yeni şekliyle Türkiyenin 

en modern ve en Konforlu Otelidir 


