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Terfie şayan hakim 

ve müddeiumumiler 
Ter!le §ayan görUlen hAklm ve mUdde

ımumller hakkındaki defterler Adliye Ve
kAletlnce hazırlanmı§tır. Buna dair habe-
rimiz 2. inci s:ı.yfadndır. _J ADIMl.z .. · .. . AN DIMl%DIR. 
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lnönü'nün doğumlannm ı 

.. . . . 

ylldönümü dolayısiyle 

Milli Şefimiz ve 

İngiltere Kıralı 

arasında telgraflar 
: Reisicümhur ismet lnönU'· 
:_ nün doğumlarının yıldönümü 

münasebetiyle. lngiltere Kıralı 
Majeste Altıncı George tar.atın
dan kendilerine hararetlı bır 
tebrik telg.rafı gönderilmiş ve 
Milli Şefimiz de samirr;i ~eşe~· 
kürlerini telgrafla bıldırmış-

tir. (a.a.) 
... .. ......... r •••••••••••••••••••••••••••• 

Dörtler 

Başvekilimiz dün 
Adana'dan geçti 
Adana, 1 a.a. - Başvekil Doktor Refik Saydam bugün refakatinde Tica• 

ret Vekili Nazmi Topçuoğlu olduğu halde saat 13 de Toros '-kspresiyle 
şehrimize gelmiş ve istasyonda vali ve hükümet erkanı tarafından karşıla~ 
mıştır. Başvekilimiz trenin tevekkufu esnasında istasyonda toplanan halk.
la konuşmuş ve aynı trenle yollarına devam etmişlerdir. 

Elazığ • İran hallı 

İlk kısım inşaatına 

yakında başlanacak 

• üçler lngiliz askerleri düşürülmüş bir alman tayyaresinin kuyruk kısmını ta§ıyorlar 

Elizığ'dan Çabakçur ve Muş istikame
tiyle İran'a ıidecek olan demiryolunun 
ilk kısım inşaatı bugünlerde ihale oluna
cııktır. Bu kısım inşaatın 5 milyon lira
ya ı;rkacaiı tahmin olunmaktadır. 

yerıne 

Falih Rıfkı ATAY 

Vaktiyle italyan diktatörü Muso· 
lini Avrupa kıtaınnda dörtler idar_e 
ve hakimiyetini tesis etmek tekh· 
finde bulunduğu zaman, .baıta ~e
mokrat ikiler, yani İngı!.t~~e 1.le 
Fransa bulunmak üzere bu!u~. mıl
letler buna isyan ettiler. Dortler 
meclisi Almanya, ltalya, Fransa ve 
lngilterc'den mürekkep olacaktı. 
Sovyet Rusya hesapta yoktu. O ~a· 
man bir büyük devlet olduğunu ıd· 
dia ~derek, mecliste beıincilik isti
yen zavallı Polonya, ıimdi, istila al-
tmdadır. 

Yeni Japonya ve mihver devlet-
leri anlaımasına göre meclisin HY}" 
ar üçe inmiştir; fakat idare ve ha
kimiyet altına girecek kıtalarm sa
ym da üçe çıkmııtır: Avrupa, Afri
ka ve Asya! 

Eylül ayında 

Almanlar 

her 42 dakikada bir 

tayyare kaybelliler 

Alman hava zayiatının 

korkunç bilônçosu 
Londra, ı a.a. - BBC. Londra salahi

yettar mahfillerinde eylül ayının İngiliz 
hava kuvetleri için bir zafer ayı olduğu 
beyan edilmektedir. 1.100 den fazla alman 
tayyaresi imha, alman hava kuvetleri de i
yi talim &ôrmils 3.000 pilotundan mahrum 
edilmiştir. 

İngiliz hava kuvetlcri her 42 dakikada 
bir düşman tayyaresi dügürmüşlcrdir. 
Almanlar lngiltereye kar§r hava 
harbinde 2000 tayyare 4000 pilot 

kaybettiler 
Londra, ı n.a. - Yarı resmi bir tebliğe 

göre, İngiltere'ye karşı hava harbinin bi
dayetindenberi almanlann zayiatı 2.000 
tayare ve iyi yetiştirilmiş 4.000 pilot tah· 
min edilmektedir. 
Londra'nın iyi malilmat alan mahfilleri 

(Sonu J üncü sayfada) 
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Beri in halkı 
evelki gece hava akınmda 
5 saatten fazla 
sığınaklarda kaldı 

Malum olmıyan tek şey, hayat 
sahalan hudutlarının nerelerde ni· 
hayet bulduğudur. Alman hayat sa· 
hası nerede başlayıp nerede biter? 
Kendini, nerede, İtalyan hayat sa· 
haaınm 11nırları ile tahdit eder? Ja• 
pon hayat sahası Asya kıtasının ne
relerine kadar sokulur ve nereler• 
de mihver devletlerinin huduttan ile 
temas eder? Hepsi meçhul! Birçok 
devletler hayat sahasının içinde, si
yaseten yeni hakimler! bağlı, ik~ı
aaden yeni vazifeler goreceklerdır. 
Bu vazifeler bilhassa zirai olacak
tır. Fransa mağl\ıp olduğu zaman, 
mihver devletlerini memnun etm~~ 
için zirai memleket §a.rt)arına do· 
neceğini ilan etti. Y enı Rom~nya 
totaliter rejimi de Romanya 1!'h• 
aadiyatrnda ziraatin esas olacagını 
aöylemi§tİr. Acaba sanayi, bilhassa 
büyük sanayi, on dokuzuncu asl1' 
Avrupasının zenginlik, saltan~t ~e 
refahını vücuda getiren aanayı, ha
kim devletlerin hakkı olarak mı 
kalacaktır? Fakat iktısadi buhran.ın 
zeval bulması için, re~ab~t tahdıt: 
lerine lüzum olduğu ıddıası yenı 
değildir. Londra iktisat .k

1 
onfe.~:in- istilô üsleri ve askeri 

ispanya dahiliye nazırı 
8. Serrano Suner 

B. SUNER 
ROMA'DA 
B. Musolin·i 

İspanya ·dahiliye na11riyle 
birbu(uk saat görüıtü 

Roma, 1 a.a. - Stefani ajansı bil
diriyor: İspanya dahiliye nazırı B. 
Se~rano Suner, refakatindeki zevat i
le beraber, bu sabah saat 10 da Alman
ya'dan Roma'ya gelmiştir. 

(Sonu 4. unciı sayfada) 

Dahiliye Vekilimiz 
Ankara'ya dönüyor amda bu fikir teferrüatı ı e, mu da-

f d·ı · t"r Funk'un nutkun a hedefler gene şiddetle s':,~y:tj:;"1Ai~İiğine dahi n~sıl ti.r İstanbul, 1 (Telefonla) - Dahiliye 
vazife intihap edilmit oldugunu ı- bombardıman e' d"ıldı· Vekili öğleden evci viHiyette, öğleden 
l
. sonra belediyede elektrik şirketinde 
ıyoruz. • 

Küçük devlet, bugünkü manası Londra, ı a.a. - BBC. Associated Press, ve parti merkezinde meşgul olrnuş, 
ile, kalmıyacaktır. Bunlar haya_tk~a· 1 .ıarbın başındanberi Berlin'de verilen hava akşam Ankara'ya hareket etmiştir. 
haları içinde bulundukl~rı .• ha ı"'! tehlike işaretlerinin en uzununun dün ge- Vekil beyanatında Trakya'da vekaleti 
devletlerin iktısadi yarı-tabııyet~~rı ce verildiğini bildirmektedir. Berlinlil,er alakadar eden işler hakkında tetkik
altına gireceklerdir. Sovyetle~ k ır· 5 saat ıs dakika sığınaklarda kalmışlar- ler yaptığını, bu güzel yurt parçasın-

b ·· tük kendı en- ı liği, anlatılan, ugun . • • d vlet dır. da halkın tam bir itimat içinde işiy e 
dine yeter müstesna bır ıkı e tnriliz tanareleri alman hlikümet mer- gücüyle meşgul olduğunu, gördükleri-
arasına katılmı§tır. kezini boydan boya katederek sınat hedef- nin kendisini çok memnun ettiğini ve 

s•• .. k A o yı ortadan kaldır: leri bombardıman etmişlerdir. İ 0 
0 

kur~ maBıa ania denı:ı:lerde~ı İngiliz hava kuvetleri dün gece ve bu stanbul elcktrık - tramvay idaresı 
rna azımk ut~ r· il~ Büyük Brı- sabah şimali garbi Almanya Uzerlnde de- ihtiyaçlarının da kısa bir zamanda te-
nıt uazz~m uvte le g!ud~r ilk darbe- hücumlar yapmışlardır. 1 min edileceğini söylemiştir. 
anya ımpara or u • · d. s ü - ı ) · Akd · 'd Afrika'da ın ır- ( onu 1 ncu say ada ----- _ 
yı enız e ve kıtasında 
nıek, bu suretle, Avrupa daimi bir ı . ") 
nefes aldırdıktan sonra, . 
harp hali içinde yava;ş ya~aş ımr1~
r"torl•,ğu inhilal ettırme&e ça ·' 
rnak, a~i ve tchlike'.i hücumlar sıs· 
te-ine tercih edilmiştir. 

nüfuııu üç 
Bütün kaynıot<l~rı ve k r 

devl~tin em••ine giren Üç kıta a; 
Şrsınrfft, çok uzak değil, bir'<l'Ç ~enti 

. • "k • 1 vazıye 
ıınnra şımR!ı At'ıerı a nı .. d .. cÜ 

1 ? Ç .. k .. bu dor un 
ne o acaktır un u . Cüınhuri· 
kıtl\da Cenup Amerıka d• ler 

t • ' . b" hflzne ır Yet erı vaı ı ırer . 1. üfus 
,. b. k ç ınıs ı n 

' l'l'P" kıtasının ır a . · İp-
p" -."';;" m:1saitti ~ler ve fasızm~n d. 
t• • ~'" ı ..,n•·ı:-ri ltalya, artık lend ı 

. leket er e 
tr ·:hacirlerinin bıı nı~ın zı ol-
trııs ve temsil edilmesıne ~81 a'da 
.._ d • b"ld" · ı· Brl"zı Y ... " •gını ı ırmı -ı ır: bir büyük 
c •nup Alm"nyası denılen ı 
k ... ı . _] 

nnı var{Hr. asırda 
D•\nya. bir defn 1 ~ unc;ıs har 

t"k~ime ug·r1tdı· 1914 · 1 ·· du~ b• ' . d·ı·t gor . 
ınde bu taksim yenı t? 1 ad ha ra· 
19ıo harbinde ise, yenı v~ ı"davası 
dik • bir taksim ve hakimı~e. hu
ıücıu··•. ek·---·r Yeni taksıının. ·ı . ''" ~-u• . . ·ıeıru ını. 
•uıı-yeti, garp medenıyet a 

(Sonu 4. uncü sayfada) 

Jng:liz. tan·are1eri tarafından sık sık bombardıman edilen 
f/amburg limanından bir ıörünüı 

Nüfus sayımı 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Hazırhklar her 
yerde tamamlandı 
Sayım 

pulları 
İçin bastırılan hususi posta 

çıkarıldı dün tedavüle 
Kayseri, Sıvas, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adana'da nüfus sayımı 

mevzuu etrafında umumi konferanslar vermek üzere Umum Müdür muavi

ni Selim Sabit Aykut bu akşam hareket etmiştir. 

Nüfus sayımı hakkında Posta ve teı-r--
graf idaresinin hazırladığı dört pul-IJ i"k 
dan ibaret sayım serisi bugün tedavü- lısat Vekilimizin 

Hopa' daki tetkikleri 
le çıkarılmıştır. Muğla, Denizli, Ağrı 
ve Erzurumun bazı kazaları hariç ol
mak üzere memleketin bütün kazala
rında sayım hazırlıkları mahallen tet
kik ettirilmiş ve ikmal olunmuştur. 

Bu sayılan kazalarda da kontröllcr 
en geç bir haftaya kapar tamamlana
caktır. Sayım evrakı her tarafa yetiş
tirilmiştir. Bazı munzam ihtiyaçlar 
Erzurum, Etazığ. Diyarbakır, Ankara 
ve Afyon'daki stok merkezlerinden 
temin olunmaktadır. 

\ 

lngiliz Ba1vekili B. Çörçil 

Münih anlaşmasının 

ikinci yıldönümünde 

B. Çörçil'in çek 
milletine hitabı : 

"Hüriyet ebedidir, 
ö 1 "'ez ve ö 1 m: y ~ce k,, 

Londrn, 1 a.a. - B. Çörçil dün akşam 
radyoda ı;ckoslovak milletine hitaben bir 
mesaj okuyarak czcumle demiştir ki: 

HUriyet ebedidir. Ölmez ve Ölmiyecek
tir. 

Bugün Münib anlaşmasımn ikinci yJ!dö
nllmUdllr. Avrupa sulhu lehine çekoslovak 
milleti tarafından yapılan feci fedaklirhk 
sebebiyle beşeriyet bu tarihi hiç bir vakit 
unutmıyacnktır. 

(Sonu 4. üncü say/adı) 

Hopa, 1 a.a. 7 İktısat Vekili Hüsnü 
Çakır bugün Cümhuriyet vapuru ile bu -
caya gelmiş vali, viliyet parti başkanı 

parti ve halkevi, belediye heyetleri, Eti
b.ank, Murgul ve Kuvart.han fabrikalar 
direktörleri ve kalabalık bir halk kütlesi 
tarafından karşılanmıştır. İktısat Vekili 
hilkümeti, belediyeyi. parti ve halkcvini 
ıı:iya.rct ettikten sonra Etibank hüessese
ılcrinl ve yeni inşa edilen otomatik vinci, 
havai iskeleyi tetkik eylemiştir. • 

İnhisarlar 

lzmit'ten 

Vekili 
ayrıldı 

İzmit, 1 a.a. - Şehrimizde tetkikler -
de bulunmaku olım Giımrilk ve İnhisar
lar Vekili Raif Karadeniz dün Bahç.cci· 
ye gitmiş ve tütün müstahsilleriyle gö -
riişerek dileklerini dinlemiştir. 

Raif Karadeniz bu tetkiklerini mütea
kip ıehrimizden ayrılmış ve istasyonda 
ıvali Ziya Tekeli, Amiral Şükrü Okan, A
miral Hulusi ile askeri erkin, belediye, 
parti, balkevi reisleri ve kalabalık bir 
halk tarafından uğurlanmı,tır. 

11-====== 

SPOR 
Ankara'da ya
pılmakta olan 
bölge tenia 
rincilik müaaba
kaları aona er
miı ve erkek ve 
kadın bölge §am 

piyonları belli 
olmuıtur. Yan
daki resimde tek 
ve çilt kadınlar 

ıampiyonu Ba
yan Jülide Par
kar görülmekte
dir. Ayrıca ls-
tanbul'Ja Xll n
ci Balkan oyun
larının ha~ırlık
ları da tamam
lanmııtır. Spor 
haberle r i m i .- '-'-''·''·""'*''=·"' 
2 inci aaylada-
dır. 

'Q f s vzı;;ıi 

Amerika hariciye nazın B. HuU 

• 

lngiliz - Amerikan 
müzakereleri 

Amerika' da 
İngillere'ye para ve silah 

yardımı 

temayül 

• • 
l~ln yapılması 

gittik~e arflyDr 
Londra, l a.n. - Reuter'in diploma

tik muhabirinin öfrcndiğine göre, 
dün Vaşington°da, Amerika Birleşik 
Devletleri Hariciye Nazırı B. Hull 
ile İngiltere Büyük Elçisi Lord Lot
hian ve Avustralya elçisi B. Casey a
rasında bir toplantı yapılmıştır. Bu 
görüşmenin mevzuu hakkında Lon
draya henüz hiç bir tafsilat gelme. 
miştir. Mamafih Uzak-şark meselesi
nin bahis mevzuu edildiği sanılmak
tadır. 

Bir senatörüıt fikri 

Vaşington, 1 a.a. - Rcuter: Ayan 
azasından B. King, ayan meclisine İn
giltere borçlarının indirilmesini tek
lif etmiştir. B. King ayrıca İngiltcrc
yc yeni krediler açılmasını istiyerek 
demiştir ki: 
"- Japonyanın vaziyeti şarktaki 

bütün menfaatlerin himayesini icabet 
tirmektedir. Teklifim, milli müdafaa 
bakımından lüzumuna karar verile
cek pasifikteki ingiliz müstem1okele
rinden herhangi birinin kira ile elde 
edilmesini B. Ruzvelt'e mümkün kı
lacaktır." 

Bir cenubi Amerika astteri grupu 
Amerikada 

Birleşik Amerika'ya davet edilmtı 
<Sonu r unt u sayfada J 

J 



-!- u ~ u s 

Terfie 

Adli 
def e 

şayan ad 1 iyeci leri m iz 

e Vekôleti terfi 
hazırladı e ını • • 

Dokuma 

azami 
ve iplik 
fiyaflar1 

Bu husustaki hükümler 

Mebuslarımız 

yurdda tetkiklere 

devam ediyorlar 
Adliye Vekaleti, eylül 1940sonuna1 fer İzgi, Yozgat sulh hakimi Fehim nasıl tatllik olunacak? 

kadar terfi müddetlerini dolauran ve Ünal, lstanbul sulh hakimi Ceıalet-
terfilerine halen kazaen ve inzibati tin Taşpınar, Alaşehir ceza bakimi Dünkü sayımızda Ticaret Vekale
bir mani bulunmıyan muavin, hakim Ziya Ataç, Maraş Ceza hakimi Necip tinin, mensucat fiyatları hakkında 
ve müddeiumumilerle hakim sınıfın- Uslu, Bolu kadastro hakimi Hüsnü neşretmiş olduğumuz kararı üzerinde 

vekaletin alakadar dairesine müracadan ayrılanların terfi defterlerini ha- Türel, Lüleburgaz hakimi Refet A-

Her tarafta halka 
konferanslar verildi 

at ederek halkı ve tüccarı tenvire mezırlamış bulunmaktadır. Sicil numara- nul, Çemişkezek hakimi Fahri Bay-
ları sırasiyle isimleri gösterir liste kal, Erzurum sulh hakimi İsmail Hak dar olacak mütemmim malfımatı al-

hakimler kanununa tevfikan neşro- ı kı Ülgen, Marmaris hakimi Asım Gü- dı~u karar bir taraftan ithal edilen 
lunmuştur. Kendilerini terfie şayan ven, Dörtyol hakimi Tevfik İzal, Se-
gördükleri halde listede ismini göre- rik hakimi Faik Esen, Elmalı ceza malları ve diğer taraftan yerli mamu-

latımızı alakadar etmektedir. miyenler, önümüzdeki bir aylık müd- hakimi Celfil Ünal, Uşak sulh hakimi 
det içinde ayırma meclisine müracaat Şükrü Soykan, Trabzon hakimi M. Yerli mamuller için şimdilik yalnız 
edebileceklerdir. Rahmi Anlı, Ankara Sorgu hakimi kaput bezleri ile pamuk iplikleri hak-

kında tatbik edilecek usuller vazedilAyırma meclisince terfie şayan gö- Necati Yılmaz, Bolu Sulh hakimi Fa-
riilen adliyecilerimizin isimlerini sı- ik Köstenclillioğlu, Eğirdir bakimi 1miştir. Bu. us1uııettr~klna~akran, tfabbrik

1
a-

·ı d " R"f Ciii d A k h k k hA arımızın ıma e ı erı apu ez e-ra ı e neşre ıyoruz: ı at nay ın, nta ya u u a- .. 1 k. J"kl · 1 k t" h 

5 inci derece hakimlik 
sınıfına ait defter 

J{onya ceza hakimi A. Akif Akan, 
birinci sınıf adliye müfettişi S. Fa
ik Uras, İstanbul ticaret mahkemesi 
reisi Kemal Kovacıoğlu, 1 inci sınıf 
adliye müfettişi Ekrem Saylam. 

6 ıncı derece hakimlik 
sınıfına ait defter 

Temyiz mahkemesi raportörü Mu
.zaff erettin Arkan, Artvin hakimi Ta
hir Sencer, Kayseri hukuk hakimi 
Hilmi Gültepe, Tunceli ağır ceza re
isi Hamdi Danışoğlu, Temyiz rapor
törü Zeki Tamay, Rize hukuk hakimi 
Ali Bahattin Ural, Malatya ceza ha
kimi Fehmi Atabay, Kemah hakimi 
Ali Arın, Mersin hukuk hakimi Lut
fi Çakıroğlu, İstanbul Kadastro haki
mi Hulfısi Turan, İsparta reisi Kenan 
Ataergin, Bolvadin ceza hakimi M. 
Zühtü Uzman, Tunceli hakimi Nuri 
Temizer, Alanya hukuk hakimi Faz
Jullah Şenol, Adana hukuk hakimi İs
mail Hakkı Göktürk, Silifke hakimi 
Mehmet Ali Tingiz, İstanbul Asliye 
hukuk hakimi Ahmet Sabri Işıl, Bit
lis reisi Cevdet Gunday, Kütahya Ce
za hakimi Hilmi Ayık, Akseki haki
mi Ali Fuat Yazıcı, Siirt reisi Lütfi 
Erkan, Bursa hakimi Hamdi Duraz, 
İkinci sınıf adliye müfettişi Mustafa 
Tüzün, Kocaeli hakimi SaHihattin 
Ersin. 

7 inci der ece hakimlik 
sınıfına ait def ter 

Balıkesir sulh bakimi Ahmet Nuri 
Tümer, Çorlu hakimi İrfan Kızanlık, 
Ankara sulh h:ikimi İhsan Sidal, A
namur hakimi Ali Nazif Özöktem, 
Karacasu hSkimi Fahri Bilgin, Ayan
cık hakimi Lutfi Karaali, Kaş hakimi 
A1i Rıza Aydoğdu, Gümüşhacıköy 
hakimi Hasan Dikmen, Edirne Ka
dastro hakimi Lutfi Sezer, Develi ce
za hakimi Ömer Lutfi Erdem, Divri
gi hakimi Halit Yolalan, Ünye ceza 
hakimi Ali Rıza Orhan, Kalecik ceza 
hakimi Mehmet Güngör, Çorum hu
kuk hakimi Abdullah Safi Onaran, 
3 üncü sınıf ~dliye müfettişi Kazım 
Akyol, Tarsus hukuk hakimi Muzaf-

Meslek mektepleri muallimleri 
arasında yapllan deği}iklikler 

k" · s <l k T k ST · hak" · rı ı e pamu ıp ı erı meme e ın er 

Dımı. aG~. d .. aş Bın, ı ıvlrhı hr:.k~m~ 1 tarafında fabrika teslimi fiyatına ni-
ervış un uz, ursa su cı ımı h <n 3 ·ı ı b'l k b 

S ! Ah t · E k T.:J he.k· ayet ıo zam ı e satı a ı ece ve u 
a a a tın r ıvanç, c. aymana d ı- f" k f b ·k h 11 • 
· H kk G'" İ k'I" hAk• ıyata anca a rı a satış ma a erı 

mı a ı ursoy, s ı ıp ceza a ı- h · · d h k•kA kl" fl · H f Ak u 1 h.k. . arıcın e a ı ı na ıye masra arı 
mı A 1 z_ı ıncı, r a ce.za a ımı ilave edilebilecektir. 
Celalettın Cem, Kırklarelı kadastro y ı· k t be 1 • ·1 k · l"ık 
h .k. · H'" · A . B h k k er ı apu z erı ı e pamu ıl -

a ımı useyın vnı, artın u u 1 • • f b "k ı· · f' 1 k 
h e.k· · Ah H d" G"'k S k erının a rı a tes ımı ıyat arı tı-

cı ımı met am l o ay. arı a- v kf:.J O f d •ıA d"l o 

hAk• • R Akk E . sat e d etı tara ın an ı an e ı mış-
mılşh haAkı?1ı. Feşhat . E. uş, rsz!l~cfakn ti. Binaenaleyh, mal fabrikadan tüc-
su a ımı e mı gemen, ı ı e . "k 1 ·k 

h Ak• · M h E . U • 1 cara ıntı a ettı ten sonra, top ve pa-ceza a ımı e met mın ncuog u, k 1 ,_ e. A f" b 1 k 
K h r:.k· · H · Ak İ . • et o araııo<ızamı satış ıyatını u ma 

araman d ımı ayrı soy, zmır · . İk v k.l · · b. · •· 
lh hı:.k· · Kı:: Ak · ç lh ıc;ın tısat e a etının tes ıt ettıgı 

su a ımı cızım şıt, orum sıı f b "k r· 1 1 k 
h r:.k· · H d" y 1 k H ,, ,_ a rı a ıyat arı esas a ınaca tır. 

a ımı am ı açın aya, en" " İk v k·ı · ·ı· d'l · 
C h .k. · s İ t ,_ 11 ·ı tısat e a etınce ı an e ı mış o-

eza a ımı uut s anuu uog u, 1 f b 'k ı· · f' ı 
S ıı. hAk• . H" . A . an a rı a tes ımı satış ıyat arı, ma-

amsun su r: a ımı useyın vnı 1 · • • ı d f b "k ı 
D C. hAk· · T f'k T • ıa cınsıne, ıma e en a rı a arın 
anış, ıne a ımı ev ı opugu- b 1 d ;ı;. h il h 

ı K ~ •· h.k. · ş . Ö u un u,.u ma a ere nazaran mu te-
u, .ema ye a •1 n:ıı . em~ettın .z- lif zamlarla ifade edilmişti. Fiyat 
bekog~u, Emet hak!mı Edı!? .. Berkıt, kontrolörlerine kolaylık olmak üzere 
T~myız. Ma~kemesı r.~portoru Yusuf Ticaret Vekaleti, her mıntakada imal 
Z_ıy~ettın. Sonmez, Duzce hukuk .hfi: edilen her çeşit kaput bezi ve pamuk 
kımı ?-ekı Ülker, Bursa sulh bakı.mı ipliklerinin fabrikada teslim fiyatla
İbrahı';l .Et.em T~zel, A~ana Aslı>:_e ı rını, basit bir barem haline koyarak 
ceza bakımı Tevfık Özdol, Bursa ha- kontrol teşkitatina bildirmek üzere_ 
kimi Ali Muzaffer Evrenos, İstanbul dir 

sulh h~k_im.i Kad.ri Sezen, Kars h~- Bize verilen birkaç misale göre, 
kuk bakım! ~a~ı A~yama.n, İzmır Sümerbank fabrikaları mamulatının 
kadastro ~akın;ı A~~lhamı; ~rtem- fabrika teslimi azami fiyatları, Nazil
er, Akşehır aslı~e.re.ısı Cemıl o~uz, linin 20 numaralı Vater ipliği 655 ku
Bafra ?ukuk ha~ın:ıı Me.hm~t Bılen, ruş, Kayseri fabrikasının 12 numara
~oca:ıı sulh hfikım! ~vnı. G;nel, Ye- sı 565 kuruş, 16 numarası 620 kuruş, 
n~şehır Hu~u.k hak!m.ı ~lı ız~ Dal- Ereğli fabrikasının 24 numarası 750 
oglu, Seferıhısar h.ak.ımı Fehm~. İnal, kuruştur. Keza, Kayseri fabrikasının 
Bur~u: hukuk h1ik~m~ Saffe: Gurkan, D tipi 75 santimlik kaput bezi 775 ku
Denızlı Sorgu h~kımı İbrahıı:ı Etem ruş, 85 santimlik kaput bezi 845 ku
~.ıl?.ayd.~n, .:rerı::rız _!vfahkemesı rapor- ruştur. 
t~ru. z.~ht~ Y.~ceoglu, Pınarbaşı ha- Şu halde bu malların ticarete inti
k!m! Şukr~ Dolek, Çerkeş hı:kuk hfi- kalinde top ve paket olarak azami sa
k!m! Lut~ı Tan~erdı, Kara_!11':1rs.el ha- tış fiyatı, yukardaki fiyatlara % 3 i
kımı Ref!k Belu~, Ayaş ha~ımı Yu - Iavesiyle bulunacak fiyatlardan iba
s~f .B~hrı Nefeslı, Burhanıye ceza rettir. Ticaret Vekaletince yapılmak
hak~m! İhsan. Akman, ~stanbul huk~k ta olan bareme nazaran kontrolörler 
hak~mı 1?r~ım ~unuhı Arsan, Seyıt- ve tüccarlar azami sattı fiyatlarını 
gazı hfik~m! Emın Altınay, İstanb~l kolayca bulabileceklerdir .• Bu barcm
sulh bakımı Cevat Erkul, Torbalı ha- de % 3 ilavesiyle. bulunan fiyatlar da 
kimi Hüsey~n .Timur Kalkay, Antal- ya~ıl~dır. 
ya ceza hfikımı Mesut Öveçoğlu, İs-
tanbul sorgu bakimi Salih Saffet Ü
nan, Karaman Ereğlisi hukuk bakimi 
Sabri Aksüyek, İstanbul sorgu haki
mi Saim 'Erdem, İstanbul sulh ha.ki
mi Muhlis Tümay, üçüncü sınıf adli
ye müfettişi Rauf Dizdar, İstanbnl 
sulh hakimi Salahattin Demirelli, 
Tunceli azası Mehmet Arıkan, Te
kirdağ hukuk bakimi İsmet Şen. 

(Sonu yarınki sayımızda) 

Mesut bir evlenme 
Ankara vllAyetl husust muhııısebe mU -

dUril B. Halim Demirtaşın oğlu Ali De
mlrtaş'la, İstanbul zahire tUccarlanndan 
ve borsa fızasıı:ıdan B. Yusuf Zlya'nuı ke -
rlmesl Bayan Bedriye Kalpaklı'nın nlkAh
Inrı Ankara belediye dairesinde kıyılmıı 
ve Ankara aehlr lokantasında iki taratın 
yakın akraba ve dostları arsın.da bu mü -
nruıchetle neşeli bir toplantı yapılmııtır. 

Genç evlilere mesut bir hayat temennl e -
deriz. 

Toprak tevzii iıine ba1lan1yor 
T~fsilatım eveke neşretmiş olduğumuz 

muhtaç çiftçilere toprak tevzii talimatna
mesinin tatbikına geçilmiş ve komisyonla-

nn teşkiline bll§lanmıotır. İlk lı olarak 

İzmir'de muhtekir bir 
kuyumcu adliyeye verildi 

İzmir, l a.a. - Kuyumcular çaroısınJa 
bir kuyumcunun altı lira kıymetinde bir 
aaatl on bir buçuk liraya sattığı ve bu su
retle lhtlkAr yaptığı teablt edllmlıı ve 
meşhut suçlar kanununa tev!lkan adliye
ye verilmiştir. 

Tekirdağ'da diploma alan 
gönüllü hemıireler 

Tekinlai 1 a .a. - Burada askeri hasta
nede açılan ve iki buçuk ay devam eden 
gönUllU hemııireler kursuna devam eden 
bayanlardan yirmi üç bayana ehliyetname 
verllmlıtır. 

Gümrük Vekôletinde 
yapılan tayinler 

Açık bulunan gUmrflkler umum rnUdUr
lllğUne vekdletlnde bulunan tArl!e mUdU
rU BB. Pertev Duru, tarife mUdtirlUğUne 
zat itleri mUdUril Enis Kansu, zat tıılerl 

mUdUr vekAletlne de tetkik mUdUrlllğU 1 -
kinci müdUrU Ral! Yurdakul tayln edil-

tevzi olunacak toprakların kndastro tııhrl- ml§lerdlr. 

Iğdır, ı a.a. - Siop mebusu ve C. H. 
Partisi umumt idare heyeti Azasından 

Cevdet Kerim !ncedayı, bölge mUfettlol 
Ordu mebusu Doktor Vehbi Demir ve di
ğer zevat ile blrllkte buraya gelmtstir. 

Cevdet Kerim İncedayı. beledly(ı bah
çesinde sivil ve ruıkert erkAn ve nı .. murln 
ne Iğdır ve elvan halkından binlere~ kl§l
nln bulunduğu kalabalık bir dlnlPylci ı~üt
lesl önUnde hUkUmetlmlzln bugünkU d'ın

ya vaziyeti kar§lsında takip etmekte ol -
duğu siyaseti izah eylemi§ ve TUrk mlllc
tlnln Mlllt Şef İnönti'ye kar!'}ı olım sonsuz 
innnç ve bağlılığını ve bunun ifai!e ettll;ı 

bUyUk mtınayı tebarüz ettırml~t:r. 

B. Ahmet Şükrü Esmer'in 
Rizedeki konferansı 

Rize, 1 a.a. - Bugün İstanbul mf'b:.ısu 
Ştikril Esmer ve mebuslarımızdar. Kcma -
!ettin Kamu, Fuat Sirmen, Hasan Cıı.vlt 

ve Muğla mebusu ve Çoruh bölgesi Parti 
müfettıııı Kemal şehrimize gelmlıslerdlr. 

İstanbul mebusu profesör ŞUkrü Es
mer Halkevlnde kalabalık bir halk kütle
si önünde bir konferans vererek, büytilt 
devletler arasında cereyan eden kanlı mu
harebeler dolayıslyle Iıtıdls olan dtinya va
ziyetini açık bir surette izah ettikten son
ra Ebedi Şet AtatUrk'Un Lozan muahcd -
sinden sonra bize bırakmış olduğu "ha
riçte sulh, dahilde sulh,, vecizesini tebarUz 
cttlrml§ ve Cllmhurlyet hUkUmetlmlzln 
takip ettiği dUrUst ve açık slyruıetrn umu
mt hatlarını anlatmıııtır. Hatip sözlerini 
bitirirken tUrk milletinin başında halis 
bir harp çocuğu ve muzafferane mDcade -
lelerle yetlşmlıı hmet İnönU gibi bir Şe -
fin etrafında toplanmııı ve candıın bağlı 

bulunduğu "ordusu ile ve inanı olduğu 
Millet Meclisi Ue dünya ha.dlselerl kargı
Slnda dinamik durmakta bulunduğunu iııa
ret eylemlotır. 

Ankara mebum Mümtaz 
Ôkmen'in Aydındaki 

konferansı 
Aydın, 1 a.a. - Şehrimize ıelmiı olan 

Cümhuriyet Halk Partisi umumi idare he
yeti azasından Ankara mebusu Mümtaz 
Ökmen tarafın.dan dün bnlkevinde çok ka
labalık ve seçkin bir dinleyici kütlesi ö
nünde bugünkü dünya vaziyeti 'karDısın
da Türkiye mevzulu bir konferans veril
miıtlr. MU!hnkat parti ve halkevleri teJ'kl
Uitlarına mensup bir çok heyetlerin de ha
zır !bulunduğu lbu konferans aynı zamanda 
şehir içinde muhtelif noktalara konulmuş 
bulunan hoparlörle bütün vatandaşlara 

dinletilmiştir. 

Mümtaz Ökmen şerefine öğleyin parti 
tarafından orduevinde ve akşam da valimiz 
tarafından vali konağında birer ziyafet ve
rilmi~tir • 

'A.Jana'Ja 
Adana, 1 a.a. - Bingöl mebusu Feri -

dun Fikri dUn Adana Halkevlnde TUrkiyr
nln dış politikası etrafında bir konferans 
vcrml§tlr. 

B. Necip Ali Küçüka EJirnede 
Eıclirne, 1 (Hususi) - Bu &abah Edir

l'ie'ye ıelen Denizli mebusu B. Necip Ali 
Küçüka bu akşam Halkevinde mühim t>'lr 
:conferans vermiştir. Halkevi ve Parti 
.Bina&ı bu münasebetle elektriklerle ve 
"arti bayraklariyle donatılmıştı. Konfe
ransta baş müşavir, vali, mmte.ka parti 
müfetti~i, mebuslar ve çok kalabalık bir 
ıhallc ve gençlik kütlesi hazır bulunuyor
klu. Ha'tip heyecanlı bir lisanla ıüzel E
ıdirne'rrin muhtelif bakımlarından yüksek 
deler ve ehemiyetini tetıkik ve tahlil et
Ukten sonra "dünya al:rvali karııısında 

t.nemleketimiz" mevzuuna geçmiş ve ne
~icede: ''biz böyle zamanlarda Milli Şcf
ledrtln c'trafında toplanmayı bilen bir 
milletiz" diyerek milli birlik ve bütün -
lüı.umüzü tebarüz ettirmiştir. 45 da'kika 
süren konferans halk üzerinde 'ok iyi bir 
tesir bırakmış ve hatip hararetle alkı~ -
lanmıştır. 

Orman yangını 

2 - 10 - 1940 
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f1940 ten.is bölge b!rincilik. 
müsabakaları netıcelendı 

Ankara'daki tenis turnuvaaı neticelen
miştir. 1940 tenis bölgetıi birincilikleri 
neticelerini yazıyoruz: 

Tek Erkek: Fehmi Kızıl birinci ıeti 
Ahmet Tandoğan'dan, çetin bir çeklıme
den sonra kurtarabilmiş ve diier ıetlerde 
de hasmına 3 ve 4 oywı terkederek: neti
cede 11 • 9; 6 - 3; 6 - 4 ile Ankara ıam -
piyonu olmuştur. Fehmi Kızıl komple bir 
oyuncu olmuştur. Bu turnuvada kıymot -
li üstat Ahmet Ferid'i ve enerjisi ile tak
dir top!ıyan Semih Ulutül"k'ü mağlQ.p e -
debilen Ahmet Tandoğan'a, ıampiyonluk 
merdiveninin son basamağında, temini i
cabeden seri deplasmanlar ve ayak oyu -
nu için, ip atlama ve yaz kıı hafif atle -
tizm tavsiye ederiz:. Bu takdirde eksik o
lan vole oyunu tamamlanacaktır. 

Çift Erkek: Fehmi Kızıl - Kerim Bil -
key çok mütecanis bir çift oyun tar.ziyle 
geride oynıyan Filips - Ahmedi 6:0, 6:1, 
6 :2 ezerek çift uampiyonu oldular. Ke • 
rim Blikey'in yer tutuşları, pilse volele
ri ve smaşları, servisleri ve iadeleri Feh
mi'ninkilerden aeri değildi. 

Tek Bsy:ın: 1938 - 1940 tek bayan ıam~ 
piyonu Jülide Parkan, cazip ve müessir 

.Parkan - Fehmi Kızıl ve finalde O'Don
nel • Kerim takımlarım yenerek muhtelit 
şampiyonu olmuşlardır. 

Bu ayın 11 - 13 ünde Ankara - İzmir -
.İstanbul tenis bölge şampiyonları ve fi
nalistleri, dömi - finalistleri Türkiye te
nis birinciliklerine stadyumda iştlrlk e
deceklerdir. Bu en nezih spor şubesinde 
bilgili idare ve tecrübeli nezaret altında, 
bir çok müstakbel genç yıldız yetlşi)"Or. 
Bilhassa genç bayanlara uygun olan te -
nisin, stadyomun emsalsiz kortlarında 

oynanmasını tavsiye etmeyi vazife bili ~ 
t'İZ. 

XI inci Balkan 
oyunları 

Ayın beş ve altısında 
İstanbul'da yapılacak'. 

stili, seyyal servis ve seri sağ ve sol vu- İstanbul, ı (Telefonla) _ Ayın beı n 
ruşltıriyle dömi - finalde en tehlikeli ra- altısında tstanbulda Fenerbahçe stadyo
kibi olan mükemmel ko~ucu ve voleci b•- munda yapılacak olan xr inci Balkan o
yan Filipsi fileye yaklaştırmıyarak 6 :3, yunlarına alt hazırlıklar tamamlanmıotır. 
4 :6, 6 :3 yenebilmiştir. Finalde ise henüz Beden terbiyesi genel dlrektörlllğtinün bir 
tam formunu bulamıyan sabık Türkiye murahhası bugün memleketlerinden hare
şnmpiyonu bayan Kazım Çene'yi 6 :3, 6 :3 ket eden misafirleri karşılamak Uzere hu
mağ!Qp etmiştir. Bu sene yalnız İıotan • duda hareket etmlgtlr. Bu de!a Balkan o
bul'da Türkiye birincisi bayan Mualla yunlarına yugoslav ve elen atletleri lııtırAk 
Gorodetzki'ye üç çetin sette yenilmiı o- etmektedir. Rumenler ve bulgarlar ıotırAk 
lan Jülide Parkan, bu ayın 13 ünde ıtad- edemlyeceklerdlr. Bu iki millet Balkan o
yum.da yapılacak olan Türkiye birincilik yunları dolayı.siyle toplanacak olan XII. 
karşılaşmalarında kendisiyle revan, ma- inci Balkan atletizm kongresine de birer 
çını oynıyacakur. dele:-~ göndermektedirler. 

Çift Bayan: Jülide Parkan - O'Donnel Gelecek takımlar on sekizer aporcudm 
tııkımı Çene - To9Cr takımınt 6 :3, 7 :S mUteııekklldlr. İdareci, kaptan ve antre
ma{:lup ederek çift bayan şampiyonu ol - nör ve kongre A.zalnndan maada her U~l 
muştur. kafile ile birlikte müteaddit gazeteleri 

Muhtelit: Filipsler dömi • finalde çok temsil eden gazeteciler ve birçok turist 
mülecanis ve atak vole oyunla Jülide gelmektedir. 

Simav' da 
büyük bir 
yangın çıktı 

250 ev yandı 
Uşak, 1 a.a. - Dün akşam Si

mav'da çıkan ve kasabayı tehdit et
meğe baflıyan yangın dolayııiyle 

şehrimiz itfaiye gruplarından biri 
derhal Simav'a gönderilmİ§tİr. U -
§ak halkı komşu kaza halkının uğ
radığı bu felaketten büyÜk bir te
essür duymaktadır. 

Gece saat 24 e doğru buraya ge
len haberler 250 evin yanmıf oldu
ğunu bildirmekte idi. 

Vapurlann istiabı 

haddi meselesi 
İstanbul, 1 (':!"elefonJa) - Deniz -

yolları umum !'Ilüdürü gemilerin isti
ap hacmi hakkında şu beyanatta bu -
lunmuştur: 
"- Gemilerin istiap hacmi ve had

di vaktiyle tayin edilirken it gayet 
dar tutulmuş ve az yolcu alınması ka-

Denizli'de bir köy 
sergisi açıldı 

Denizli, 1 a.a. - Denizli Halkevi 
köycülük komitesi tarafından Karaha
yıt köyünde tertip edilen sergide 35 
çeşit mahsul nümunesi teşhir edilmit 
ve bu münasebetle yapılan toplantıda 
tehirli ve köylü arasında samimi gö
riiımeler yapılmıştır. 

Sakarya vapurunun 

boşalttığı bakırlar 
İstanbul, 1 (Telefonla) - İskende

run'a giderken İtalyanlar tarafından 
tevkif edilen ve içinden boşaltılan 900 
ton bakırın iadesi için hük:ümetimizce 
yapılan teıebbiis üzerine İtalyan hll
kümeti bu bakırları Saros adasında 

Dumlupınar vapuruna tahmil ettir
mek suretiyle iade etmiflir. Dumlupı
na vapuru Saros'tan Mersin'e haro
ket etmi§tir. 

İzmir' de fiyat mürakabe 
komisyonunun faaliyeti 

İzmir, 1 a.a. - Fiyat murakabe ko
misyonu tarafmdan teşkil edilen ih
zari komisyon ihracat birlikleri mev
zuu haricinde kalan emtia fiyatlarını 
tesbit için bazı esaslar hazırlamıt ve 
bunlara nazaran fiyatların tesbitine 
başlamııtır. Murakabe komisyonu bu 
fiyatları tasvip etmek üzere bu hafta 
içinde toplanacaktır. 

Yeni açılan Antakya akşam kız sa
nat mektebi muallimliklerine Adana 
İsmetpaşa akşam kız sanat mektebin
den Saime Ardıç, Kayseri akşam kız 
sanat mektebinden Neriman Tula, 
Bursa Necatibey kız enstitüsünden 
Muzaffer Kurman, Kütahya akşam 
kız sanat mektebi muallimliğine An
talya akşam kız sanat mektebinden 
Saime Akkuş, Eskişehir akşam kız 
sanat mektebi muallimliğine İzmir 
cümhuriyet kız enstitüsünden Leman 
Arkan, İzmir akşam kız sanat mekte
bi muallimliğine İzmir cümhuriyet 
kız enstitüsünden Vecihe Barutçu, 
Balıkesir akşam kız sanat mektebi 
muallimliğine İzmir akşam kız sanat 
mektebinden Belkıs Paşalı ve Adana 
İsmet İnönü akşam kız sanat mekte
binden Hatice Özavcı, İstanbul Bey
oğlu akşam kız sanat mektebi mual
limliğine İstanbul Selçuk kız ensti
tüsünden Lale Emzen, Kars akşam 
kız sanat mektebi muallimliğine El
azığ akşam kız sanat mektebinden 
Muzaffer Akkor, İstanbul Üsküdar 
kız sanat enstitüsiinden Fatma Otçu 
Konya akşam kız sanat mektebine, 
İzmir akşam kız sanat mektebinden 
Zehra Duru Kastamonu akşam kız 
sanat mektebine tayin edilmişlerdir. 

rl yapılacaktır. Maliye VeklUetl bu tahrir 

l1;1lne yarıyacak malzemeyl bugünlerde 

rarlaştırılmıştır. Halbuki bugün yol

cu miktarı çok artmıştır. Son zaman
larda mıntaka ticaret müdürlükleri 
vekfiletten aldıkları bir emirle istiap 

haddi meselesinde ısrarla durmuştur. 

Bu yüzden bir kısım yolcular vapur-
Y olcu beraberinde gelen eıya İstanbul, 1 (Telefonla) - Çobuklu lara alınamamışlardır. Vaziyeti veka-

ile Göztepe üzerindeki ormanlarda 

Antakya' da pasif 

ht~nbul' da kömür sahı vaziyeti 
Haber aldıiımıza gorc Etibank umum 

miıdur muavinı B Rcfii komür satış va • 
rziyetini tetkik etmek üzere 1stanbul'a ha. 
reket etmiştir. Perakende komür depo -
!arının halkın ihtiyacına kafi gelmediği 

enlaşılırsa yeni depolar açılması için ica
bedcn tedbirler alınacaktır. 

Jrabt0nda bir gümrük 
idaresi kuruldu 

GUmrilk ve İnhls:ırlar V ekAlctl de
mtryolunun ı<:rzuruma varması dolayı ylc 
dünden itibaren çalışmak üzere Trat> ı:ı 

gUmrU@ne bağlı olarak Erzurumdıı bir 
gilmrük idaresi kurmuştur. 

mtibnyna edecek, bundan sonra muhteıır Yolcu beraberinde gelen ve kıymeti 50 saat 19 da bir yangın çıkmıştır. Üskü- Jete bildirdik. Yakında istiap haddi 
yerlerde derhal yazılara ba§lanacaktır. lirayı geçmlyen eııyanın menııe ıahadetna- dardan bir itfaiye müfrezesi yangın yeniden tayin edilecek, bu suretle yol 
Yalnız bu tahrir iıılnde kullanılacak mal- meal aranmadan ahdt tenzllAttnn istı!ade yerine gönderilmiştir. Yangın hata cuların iskelelerde kalmasının müm-
zcme ıı küsur bin lira tutmaktadır. ettirilmesi kararlaşmıı,tır. devam etmektedir. kün mertebe önüne geçilecektir." 
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izmir'den 
Hatay'a 

S ayın Başvekilimiz evelkf gece, 
uzun yıllar hasret çektikten 

.ınra vatan bayrağına ve miJJet di
ıne kavuşmuş bir yurt bölgesi olan 

l-Iatay'a hareket etti. Kurtuluş ha-
tıralarını henüz taptaze ve sımsı
cak duyduğunda şüphe edilmiyen 
Hatay, hükümet reisimizi kendi 
çevresi ve kendi ufukları arasında 
görünce bir başka kavuşmanın zevk 
ve gururunu da duyacaktır. 

Doktor Refik Saydam, bundan 
önce de lzmir'e seyahat etmiş, ora
da ve çevresinde incelemelerde bu
lunmuştu. 

Biraz hafızalarını, biraz duygu 
ve gönüllerini yoklayanlar bulur ve 
du arlar ki lzmir'le Hatay'ın, bu 
iki türk vilfı} etinfo alın yazıların-

~-'N I~ 11 IL7'R 
da uzak yakın bir benzerlik vardır. 
lzmir haksız bir istilaya birkaç yıl 
kurban kalmıştı. Onu şahlanan türk 
milleti harpsonrası dünyasının bü· 
tün kurtuluş hareketlerine erkerı 

bir örnek olan mill1 savaşı ile kur 
tatmıştır: o zaman lzmir, türk sa 
vaşının adı ve sembolü olmuştu. 

Hatay da yıllarca gene haksız biı 
istilanın kahrı altında inim initı 
inledi. Nihayet türkün barışçıl sı 
yaseti, gene bütün dünyaya örneJ 
olarak Hatay'ı barış yolu ile kur 
tarmış, vatan coğrafyasına yenideı 
katmıştır: o zaman da Hatay türJ. 
barış başarılarının bir adı ve sem
bolü olmuştu. 

lşte sayın /?•<:vekilin biribirini 
takip eden bu iki seyahatinin biri-

biri aramca bu iki sembol şehrimi
ze oluşu, bugünkü dünya hadiseleri 
içinde ne kadar belagatli, ne kadar 
manalıdır. 

lzmir'den Hataya... Fakat her 
"TlUtlu sefer gibi Ankara yolu ile. 
'ektepler açılırken 

Mekteplerin açılması dolayısiyle 
,faarif Vekilimizin eve/ki gece ço
·uk ana, babalariyle radyoda ne 
·o/da konuştuğunu duymuş, dinle
ıişsinizdir. Memleketimizde tari-

'ıin ne büyük bir hızla yürüdüğünü, 
'ıayatın ve ölçülerin değiştiğini bu 
lıasbihali dinlerken bile hatırlamak 
milmkıi'1 "''ıvordu. 

Çok eski zamanlarda değil, battl 
bizim çocukl11ğı1• ım~da bile mektep 

açıldığı zaman babalar çocuklarını 
alır, arkalarında falaka asılı duran 
hocaya götürüp: 

- Derisi senin, kemiği benimi 
derdi. Bazı çocuklar, belki de o 

mekteplerden bir deri, bir kemik 
döner; fakat zavaJJı kafasında bu 
büyük fedakarlığa rağmen pek u 
bir kazançla. 

Çocuk hocadan hoşlanmaz, hoca, 
çocuğa imtihanlarda evden gelen 
vişneli ekmeğin, yahut helva ve re
vaninin azameti ile mütenasip bir 
numara verirdi. 

O zamanlarda: 
Yıkıldı mektebin aakfı, yapıldı gönlU 

subyanın 

mısrağını yazan şair, belki de, he
zel yapayım derken bir hakikati te
rennüm etmişti. 

Haydi çocuklar. o devirden bu 
kadar çabuk uzak/aştığınıza şükre
dip kitaplarınızı açmağa ve öğret
menlerinizi din/emeğe başlayın! 

T. t. 

korunma tecrübesi 
Antakya, 1 a.a. - Dün şehrimizde 

elli dakika süren bir pasif korunma 
denemesi yapılmış ve belediyenin ye
ni getirdiği canavar düdüğü saat 17 de 
alarm işaretini vermesini müteakip üç 
dakika içinde bütün şehir halkı sığı
naklara girmittir. Deneme tam bir mu
vaffakiyetle sona ermiş ve tayyare hü
cumlarına kartı vazife almış olan genç 
lik teşkilatı fevkalade bir intizam 
içinde ödevlerini yapmışlardır. 

Acı bir ölüm 
Hariciye Veka.Jeti Hukuk müşavir

liği memurlarından Bay Refet Altun
tafın oğlu Nejad'ın tedavi edilmekte 
bulunduğu Nümune hastanesinde ve
fat eylediğini teessürle haber aldık. 

Pek genç yaşında uful eden merhu
mun kederdide ailesini taziyet ederiz. 
Merhumun cenazesi bugün Nümune 
hastanesinden kaldırılarak Hacıbay
ramda namazı kılındıktan sonra Ce
becide medfeni mahsusuna defnedile-
cektir. 3893 
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gerek mUtc-nddit mlin!crlt uçuşlarla, İn - J h Pazartesi günü 47 iane gııterede askcrl ookımdan ehemıyem he- ve apon egemonyasını 

alman tayyaresi düıürüldü 
deflerc hlicum etmlı,ılerdlr. Bu hücumlar, takvı·ye edı•ldı• 
bllhsssa Londrayı ve İngtıterenln sahil tanımak niyetinde değil 
mınto.kalıınnı istihdaf etmiştir. Oldukça 
kalın bulut tabo.ltalarına ve sise rağmen, 

Londra, 1 a a Reuter: İngiliz hava 
1 
ekseriyetle bombaların yaptığı tesir milşa-

nezareti tebli&ı: Dun ogleden sonra ~eç hede cdllebilm:iştır. 
vakıt üç ayrı fıLo halinde ılerliyen duş- 1 Oldukça §Mldetll bir müdafaaya rağ
nıan tayyarelerı, Kent, Sassex ve Dorset men bUhassa gUndUz L<>ndraya yapılan 
aahillerini aynı zamanda aşmışlardır. hüc~mlarda parlak mııvaffakiyetıer elde 
Hucum eden avcı tayyarelerımiz diışnıanı edilmiştir. 
dajptmışlardır. Dorset mıntıkasında bir ile Londra ve Llverpool Umanlan mınta -
hıre bomb !ar atılma ve bazı hasar ol - kalannda, ;)'enl yangınlar çıkmıştır. 
ınuştur D er mahaJlerdek.ı hasar azdır. Cenubi İngilıt.ere'de, cenubu şarki aa -

Suffock mıntakasaıda ö&leden sonra bir bili üzerınde bulunan bir tayyare fabri -
lehir uzenne cur:t!rarane bir hucum yapıl- kası ile bir ıayyare meydanı ve bir liman, 
nııştır. Evler hasara uı;ramıssa da alınan bombardıman edilmıştir. 
raporlar zayiatın a.ı: oidugunu göstermek- Alman ordusunun uzun menzilh top 
tedir. batacyalan, ml~:ıhede dillen bir muva!-

İngiltere üzerinde dun cereyan eden nıa- fakiyetle, Douvres'da demirli bazı gemi
harebelerde 47 düşman tayyaresi imha e- leri ateşi altına almıştır. 
dilmittir. Bunlardan biri tayyare dafi ba- 1rlanda'nın cenubu garbi deniz mınta
tarynları tarafından düşurülmüştür. 22 av- ıkasındıı bir alman mu.~nrebe tayyaresi, 
cı tayaremiz kayıptır. Fakat pilotlardan , um isabet eden bombalarla, 10 bin toni-
12 s sağ ve salimdir, lato hacmındc bir diışman ticaret gemi -

Hücumlar 
üzerine 

bilhassa Londra 

tevcih olundu 
Londra, ıı a a. - Hm•a ve dahlll cm -

niyet n zar tı ınln tebliği: DUn gece 
dllsman h 'lia hü umlan, ;)'enld0 n bilhassa 
Londrn yı ı tıhdaf ctmlstır. Bununla be
raber, M nı y n hrl boyunca baZl yerlere 
ve mcrnl k un ezcUmle cenubu şarkide di
ğer birçok y ı ı rıne de bombalar atılmııı· 

tır 
Londra'da ve Londra banliyöslinde, 

bombalar g n ı bir s:ıha üzerine serpllmlş
tır. Bır nııkd[l.r ev tahrip edilmiştir. Şl • 
mali ııarki banli ösUnde birkaç ölü ve ya
ralı vardır F kııt alınan haberlere göre, 
hasar ve telefat umumiyet ltıbnriyle azdır. 

l\lcrsev n Itri sııhlllerinde bazı yaııgm
lar çıkn ı sa da çabukçs sondürlllmUştür. 
Hiç bir bUyifü hasar ;)'oktur. Hiç kimse, 
cıddi surette ) r lanmamı tır. 

Merkezi İn lltere mıntnkasının şarkın
da bir şc-hıı de, bir mlkdnr binaya isabet 
vaki olmuştur. Bir mıkdar ölü ve yarıılı 
\'ardır. 

Memleketin diğer mıntakalannd3n, di-
ğer birçok hllcumlar yapılmış olmasına 
rağmen, pek az hasar ve telefat vukuıı gel
diği blldlrllmekt dlr. 

Hayla'ya yapılan alunlar 
Kahire, ı a.a. - Pazartesi akşam res • 

mı tebliği: FillsUnde: dU,man tayyarele
ri pazar gUnU Hayfa'ya bir alan yaparak 
ehemlyetslz hasara ve bir klılnin yaralan
masına sebelılyet verml11Ierdlr. 

Sair cephelerde fşara değer bir JıMise 
olmam11tır. 

Cenubi Afrika kuvetleri 

i talyan Soma 1 isini 

bombaladılar 

Nairobi, ı a.a. - Cenubi Afrika ~a.va 
lruvetleri 28 eyli.ıl gilnü italyan Somalısın
de Birikan'ı UçUncu defa olarak muvaffa
kiyetle bombardıman etmişlerdir. Mahalli 
idareye ait binalar üzerine ağır ve yangın 
bombaları duşmuş ve bunların bazısı yan-

mıştır. 
Sair tayyare filoti116.ları keşif uçuşları 

yapmışlardır. Kayda değer bir şe~. gör~l
memiştır. Blitlın tayyarelerimiz uslerıne 
donmuşlerdir. ' 

Akim kalan alman 

hava taarruzlar1 
H a 'li•e cmntvet ne-

Londra, l a.a. - BV • " • 1 zaretıerlnin tebliği: Düşman buglın Ingi -
terenin cenubunda akim kalan muhtelif 
taarruzlar ~ apmıııtır. Tayyarelerden ekSe
rlııl memleketin iç taraflarına nUfuz ede -
ınemlıı vo bomba atıldığını bildiren pek az 

:rapor gelmlııtır. U eri e 
Az mlkd.:ırda tayyare Londrıı z n 

varmııı ve bomba atmıııtır. Bu bomb1alaı r bazı ktmse er n 
birkaçı ağır olmak Uzcre . Keza Galle 
Yaralanmnsın:ı s bep olmllitur 
llahlll yakınında kUçUk bir ıncvkle de bo~
balar atılmıı, insanca pek az zıı)iat vu u 

bulmuııtur. . ~tUr 
Dört düşman tayyaresi düıUrillm · 

Uç lngutz tanarest kayıptır. 

6 ini batırmrıştır. 
1skoçya'nın şark sahili açıklarında, A-

bcrdeen hizıt.larında bir ingiliz gemi ka -
ıfilesı dagıtılmıştır. Ceman 10 bin tonila
to hacminde iki vapurda, tam isabet eden 
bombalarla yan&ın çıkarılmıştır Bu iki 
vapur, kuvetle yana yatmış bir vaziyette 

durmır tur. 
Bir denızaltı gemisi, ceman 34.760 to -

nilito hacminde altı duşman silahlı ti -
caret gemısi, ceman 15 bin tonilato hac
minde iki duşman silihlı ticaret gemisi -
ai b:ıtırmıı;, diğer iki vapuru ciddi hasa
ra uğratmıştır. 

İngiliz tayyareleri, şimali ve garbi Al
manya üzerinde yaptıkları bir hücu:n te -
şebbüsiinde. her tarafta, gece avcı tayya
releri ile havıı. dafi bataryalarının şid -
detli mıidafaası ile karşılaşmışlardır. Bu 
suretle, bombaların gelişi güzel atılma. -
sına ve herhangi bir hedefi nişan alma -
sına mani olunmuştur. Bir çok tayyare 
-d~ürulmuştür. 

Bu iyi hava müdafaası sayesinde an
cak pek az mikdarda düşman tayyaresi, 
pek yliksekten uçarak, Berlin mınta.kasr
na varabilmiştir. Bu tayyareler, ancak 
bir kaç bomba atabilmişlerdir. Bu sebep
-ten dolayı, gerek Berlin'de ve gerek al
man arazisinin diğer kısımlarında vukna 
gelen maddi hasar pek azdır, Fakat bu -
nn mukabil, yeniılen halk arasında ôlii ve 
yaralılar vnrdır. 
Düşmanın kayıpları, 68 tayyareye ba -

liğ olmuştur. Bunlardan dôrdil gece avcı 
tayyareleri ve altr tanesi hava dafi ba
taryaları tarafından diişürillm~tilr. 31 
Q}man tayyaresi kayıptır. 

İtalyan resmi tebliği 
İtalya'da bir mahal, 1 a.a. - 116 nu • 

maralı italyan tebliği: Şimali Afri.kt.'da, 
d~n tayyareleri bazı hücumlarda b11-
tuıımustur. Tobruk'ta, atılan bir kaç bom
ba, bazı hafif hasarı ve bir kitinin yara
lanmasını mucip olmuıtur. Donanma ha
-va dafi bataryaları bir düşman t ayyaresi 
<lüşilrmüştilr. Bir tayyare meydanında, 6 
ölü ve altı yaralı sayılmıştır. Bu mey -
dandaki maddi hnsar ehemiyetsi:r.dir. Av
cı tayyıırelerimlz, diişmıı.n filoımna, dö -
nüşte hUcuma muvaffak olmuştur. Blen
heim tipinde bir tayyare düşürillmüştUr. 
Aynı tipten diğer bir tayyarenin de dil -
şürülmUş otmaııı muhtemeldir. Aynı tip -
ten diğer bir tayyare ise, bir kaç kere 
isabet vaki olmakla beraber, uzaklaşa -

bilmiştir. 
Diinkü tebliğde tayyarelerimizden biri 

tarafından atılan bir torpilin isabet etti
ği muharebe gemisinin takip ettiği yol 
lizerinde yapılan bir kaç keşif uçuşunda. 
denizde geniş mazôt lekeleri müşahede 
olunmuştur. 

İngiliz - Mısır audanında, tayyareleri-
miz, Butana köprüsünde kampları ve 
zırhlı otomobilleri ve Elhagiz ve Aroma 
demiryolu istasyonlarını bombardıman 
etmiştir. Bu iki istasyonda yilk!U vagon
lar tahrip olunmuştur. 
DUşman tayyareleri, Gura üzerine bir 

hücum yapmışlardır. Boı bir pavyon hıa
ısara uğramıştır. Yaralı ve ölü yoktur. 
ıAvcı tayyarelerimiz, bir düşman tayya
resini dü~iinnUştilr. 

Beri in halkı 
evelki gece hava akmmda 

5 saatten fazla 
.sığınaklarda kaldı 

(Ba~ı ı. inci sayfada) 

Almanya'ya ve istila 
üslerine yapılan akmlar 

r tinin teb- Almanlar, Almanyanın şimali garbisin· 
Londra, ı a.a. - Hava neza e 

8 
rtin de 8 1ııglllz tayyaresini dü~tlı'.müş oldukla-

liği · Dlin gece hava filolarımız e · ~nı iddia etmektedirler. Kurtarılmıı olan 
• • d fi iızerıne •. 

ınıntakasındaki askerı be e er tayyarecııerden ikisi Yenlzelandalıdır. 
devamlı taarruzlanla bulunmuşlardır. Almanlara göre 

ve Hanovre· 
Başka filolarımız Leu~a Roterdam. Berlln, ı a.a. - D.N.B. blldlrlyqr: Al-

da petrol tasfıy-ehanelerınl, Mag-1 ınuharabc tayyareleri fllolan, bu sa-
R b 'd fabrikasını, •v man oten urg :ı. uyyare . at fabrika- bah erkenden, nskert balomdan ehemlyet-
dcburg yakınında bir muhımm ek Mnn _ 

11 
hedeflere karşı hUcumlnrına devam lçln 

•ını, Brem eğ Ehrang, Osnabru. 'garlllrı· 1 ntere Uzerinde uçuşlarına yeniden baı· 
nctıeim ve Brilkscl'(le mar~ıın~iz Cuşha - l:ı~ışlardır. 
nı ve demıryolu munakale er 'Osterıde, J T hacJa kucJetleri bu •abalı 
Ven ve Amsterdam'da doktarı. Le ngt az • • h.. ·1 
Du k c 

1 
• Boulogne ve Manf ıahıllerıne ucum ettı er 

n erque, a aıs ve ·f düşman - BBC. İngiliz hava ku-
liavre !im ... nlı:ırını ve muhtelı Londra, 1 a.a. . . 
t

8
,,.. d 

1 
bombardıman et - tleri bu sabah erkenden Manı eahıllerın-

,,,,are mey an arını ve . .. ınl 
1 

d" d k' aıman istill lımanlarına hucum et -
ş er ır. b ınbardı • e 1 

Bu harekat esnasında bir 0 
. n mitlerdir. , • ına • d . "zerinde bir duşma Manşın öblir sahilinde vukua gelen ınfı-

tayn tay~adr~s~ ~ıztilur ıc•-ıardan ingillı sa.h111erindeki evler tit· 

Yeni bir İtalyaın 
ileri hareketi 

bekleniyor 
Londra, 1 a.a. - Londra'nm iyi bir 

kaynağından öğrenildiğine göre, Mısır -
daki filoların gerek kadrosu gerekse, 
miktarı bir İtalyan ileri hareketinin bek
lenmesi dolayısiyle takviye edilmi$tİ-r. 

Öyle zannediliyor ki, Graziani'nln Mı
sır'ın iş~ali hakkındaki ilk taarruz planı 
Sidi Barııani sahil yolundAn del:il, çöl ii
zerinden ilerlemeyi istihdaf eylemekte i
di. Fakat ingili:r. devriyelerinin faaliye _ 
ti üzerine İtalyan generali sahili tlldp 
mecburiyetinde lrnlmıştrr. 

Berlinde Mmr hakkında 
ne konufuldu? 

İngiliz gazetelerince isp:rnyol nazırı B. 
Suner'in de i&tirak etmiş olduğu son 
Berlin goruşmeleri esnasında R. Hi'tler
in yakın şarktaki stratejik vaziyet noktai 
•nazarından, Mısır'ın istilasının vakit ge
'Cikmeksizın filiyata konulması için ısrar 
•etmiş olducu zannedilmektedir. 

Daily Telegraph gazetesi, garbi çöle 
•<Son zamanlarda avusturalyalı kıtaatm 

ogelmiş olduğunu hatırlatarak Mareşal 
Graz'ani'nin depolar ve münakale yolla
rı tesı:si ile meşgul bulunduğunu, ve Ro _ 
onıl\ lıukumetinin ilan etmiş olduğu müh
lete nazaran geç knlınmış bulunduğunu 

·'Yazmaktarlır. Ayııı gazete İtalyan taar _ 
'l'uzunun hıgiltere'ye karşı büyiik taar -
'l'uzla aynı zamanda yapılacak olduğunu 

oda tebarüz ettirmektedir. Fakat bu son 
taarruz hem tardedildi hem de hareke -
tfo önüne geçildi. Fa.kat belki de B. Hit
~er B. Musolini'yi ön plana koymayı 1ü -
.zumlu bularak, her .ne paha.sına olursa ol
ısun Mısır'ın istilasını ~retmiş bulun -
maktadır. Fakat Mareşal Graziani'nin 
teşkilatını yapmak için kaybettiği vakit, 
:nuvaffakiyet şn.nsla.rıru azaltmış olmak
ıtadır. 

Mısırın müdalacuı işi 
Daily Telegraph a;azetesi, yakın şarlı:

ıtaki ing'iliz ordusunun gerek insanca ge
.rek mal1..enıece milhim talcvıiyeler almıya 

.vakti oWuğunu, ve bombardımanlarla i -
talyanlara, çö!U geçmek için muhtaç bu
Jundukları malzeme noktasından zayiat 
verdirilmit olduğunu tebarüz ettirerek 
11azılarına şöyle devam etmektedir: 

"İngiliz donanmasının denizlere katt 
.surette hakim olduğu ve Libya limanla -
.rının deııhden ve havadan mütemadiyen 
.hlieumlara manıır bulundufu bir urada. 
bu :uyiatı telfdi etm•lt kol&J' bir te'Y de
ğildi r. İstill t~ebblkünlhı Mare .. ı Grıı.
ziani'ye hia olan maharet ve cüretle ya -
pdacağını derpit etmeliyiz. Fakat iler -
lemiye muvaffak olduğu takdirde, kate· 
deceği her kilometre hem mii!Jkilatınr ço
.ğalta cıı.k hem de orduıunu pek multte -
mel bir mukabil taarruıa ltarıı daha za -
.yrflntmıı olacaktır.'' 

Timcıa gazet"etl Mısır seferinde ital -
yan hava. kuvetlerinin oynıyacağı rol il • 
zerine ısrar ederek tunları yazmaktadır: 
"İtalyan kan kuvetleri hava kuve'tle

;rinin yardımını temin etmeden lle.rliye -
mez:. Bu muavenet ise kemilerlne hudut• 
.suz olarak temin edilemez. Şu ciheti de 
unutmamak llizmndır ki, hava hücumları 
sırf askeri hedeflere mUnhaarr kalmıya -
caktır. 
Mısır kuve'Ueri yakınlarda takviye e -

dlln1it bulunma'k:ta lıe de, muharebenin 
t,att bir aaRıasının buralarda eerey&n e -
f.leblleeeiini unutmıyarak, Mıatr'ın mil -
•lafaaııı için buıtın alımnıı olan tedblt' -
terle iktifa etmeımeklltlmis llznngel -
mekıedir." 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
tarafından yap ilan yardımlar 
Çocuk Esirgeme Kurumundan bil· 

dirilmektedir: 
Ankara'da Çocuk Esirgeme Kuru

mu Genel Merkezi polikliniğine mü
racaat eden 541 hasta çocuğun mua
yene ve tedavileri yapılmıJ ve dit ba
kımevinde 304 çocuğun dişleri tedavi 
edilmiştir. Kurumun çocuk sarayın
daki ıüt damlasından on bet günde 
1786 süt çocuğuna 910 kilo çocuk ıü· 
tü tevzi ve kurumun sıcak banyola
rında 1215 çocuk ve anaları aıcak ban
yo almışlardır. Bunlardan başka çok 
çocuklu annelerden 58 hastanın mua
yene ve tedavileri yapılmıştır. 
Kreş "gündliz bakımevi" de 117 ço· 

cuk gündüzleri bakılmakta ve bunla
ra 2912 kap sıcak yemek verilmif, bir 
çocuğa elbise ve 13 çocuğa çama§ır 
verilmiş 13 çocuğa da 43 lira para yar
dımı yapılmıştır. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun Keçi
örendeki çocuk yuvasında daimt ba
kım altında 225 çocuk bulunmaktadır. 
Bu suretle 16 eylülden 30 eylUl akıa
mına kadar on bet günde Çocuk Eeir
geme Kurumu 4.273 çocuğa yardım 
elini uzatmıştır. (a.a.) 

Cenubi Dobruca'nın 
tahliyesi sona erdi yaresı u5urmuş • birlikte ha- ""' . 

Donanma tayyarelerlmlzle ele- remekte idı. . 
re1t· b ı h.l mud:ıfaa tayyar k En ciddetli hilcumlara, Calala Jımanlyle 

atta u unan sa ı 'd do - " d·ı · riıniz Rotterdam ve Vlaardingeıı e de'de Gris - Nez burnunda ta'blye e ı mıt to~u 
Bükreş, l a .a . - Stef ani ajansından ~ 

Bulgaristan'a bırakılmıı olan cenubi 
Dobrica'nın tahliyesi dün aktam sona 
ermiıtir. Tahliye esnasında hiç bir 

mUhlm hidiee vukua ıelmcmittir· 

lan ve petrol depolarını, ott-e~ardı- mevzilerinin hedef tcılı:ıl ettiği zannedıl-
. tını bom k d' aeyrisefaini v.e iaşe tesısa. danının me te ır. 1 !-..: 

Inan etmı'c ve Haste'de hava meY_r Alman ilslerlnden yükselen ev er .._,. 
• · letvır. · d -"rül tiftik 

l.ir petrol deposuna ate:S vermıŞ k&)'lPur' liz sahillerın en •" m · 
Tayyarelorimizden bOI uneti 

Amerika'nın üçlü pakta dair 
kati tavn henüz belli değil 
Londra, 1 a.a. - Reuter ajansının dip. 

lomıtik muharriri yazıyor: İtalyan _ al
man • japon paktı bllhuu Amerika ve 
Sovyet Rusya noktai nazarından efklrı u
mumlyeyl aUlkadıır eylemrkte devam et
mektedir. Bu hıasus hakknıcia ıKiz aöyliyen 
hatipler ve alelOmum matıbuat ciddiyet ve 
metanetlerini muhafaza etmektedir. Paktı 
imza edenlerin arzusu Birletik Amerika 
ile İngiltere'yi korkutmaktır. Fakat buna 
her halde muvaffak olamadılar. Paktın im. 
:r.ası Amerika ahalisini hazırlıklarına de
vam etmeğe ve lngiltere'ye yardımda bu
lunmağa daha ziyade te$vik etmilitİr, Bir-
1C$İk Amerika'nın bu vaziyeti beynelmi
lel vaziyet lizerinde belki de bir tesir hu
sule getirecektir. 

Birleşik Amerika'nın tavrı 
ne olacak? 

Vaşington, 1 a.a. - Royter : Uç ta
raflı paktın imzası dolayısiyle Birle
şik Amerikanın alacağı vaziyet hak
kında hariciye nezaretinde bir noktai
nazar ihtilafı mevcut gibi görünmek
tedir. B Sumner Wellcs nutkunda, Ja
ponya ile l"'IUslihane bir ihtilafa açık 
kapı bırakmış ise de, bu hususta ileri 
gidilebileceği pek zannolunmamakta
dır. J aponyanın vaziyetinin, Birleşik 
Amerikanın hukuk ve menafiini dü
şünmemmekte devam etmek olacıığı 

tahmin edilmektedir. 
Böyle bir vaziyet husule geldiği tak

dirde, hariciye nezaretinin birçok me
murları, 'Birleşik Amerikanın evelin
den tedbirler almakta tereddüt etme
mesi 15.zım geleceği, ve Birmany a yo
lunun açılması, japonlar tarafından 
İngiliz topraklarına bir tecavüze sebe
biyet verdiği takdirde, Amerikanın 'iİ
faht protesto ile iktifa ,.ylemiyeceğini 
katiyetle söylemesi tazım geldiği ka
naatini izhar etmektedirler. 

Siyasi noktainazardan. vaziyet daha 
fenalaşmadıkça, önümüzdeki intihaba
tın neticesini beklemenin daha müna
sip olacağı düşünülmektedir. Mesele 
hakkında sarih bir hattı hareket itti
hazı mümkün olduğu zaman Avustral
ya ile Çinin de miltalealarına mliraca

at edilecektir. 

Çin hükümeti bir beyanname 
netredecek 

Çhunı - Kinı, 1 a.a. - Uç taraflı pakta 
karşı Çin resmi ınahafilinin alcsülamelleri 
henii• malQm olmamalı:la beraber, pek ya
kında Cin hilkUmetlnin ademi memnuniye
tini izhar edecek olan bir bepnnamenla 
neşrine intizar edilmektedir. 

Çin gazetelerinin ehemlyetıllerlnden bl
rlııi olan Talcunopao, Berlin'delı:i Çin sefi
rinin geri çafrrlm11ını talep etme'kte ve 
keyfiyetin Çine' karşı hasmane bir hare
ket te$kil eylediğini beyan etmektedir. 
Çankayşek hilkilmctinin hariciye na

zırı, yapmıı olduğu bir beyanatta, hil
kümetin büyük uzak-,ark sahasında 
yeni bir nizamı hiç bir zaman tanımı· 
yacağını ve bilha1111a bu ıahada japon 
hegemonyasını kabul etmiyeceğinl te

barUz ettirmiştir • 

İngiliz - Amerikan 

müzakereleri 
( Baıı ı. inci sayfada ) 

olan Latin Amerikasına mensup yilk
sek rütbeli ilk askeri grup, müdafaa 
tertibatını tetkik etmek üzere Va
şington'a vasıl olmuıtur. Birletik A
merika, genelkurmay reisi general 
Marahall, bu ziyaretin iarp nısıf kü
resinin emniyeti itlerinde daha sıkı 
bir işbirliği temin edeceğini aöyle • 
miştir. 

General Manhall, Birleıik Ameri· 
ka harbiye ve bahriye nazırlarının 
Bermudes adalarındaki amerikan üı
leri için planlar tertip etmekte olduk
larını da beyan eylemiıtir. 

"/ngiltereye yardım etmeli., 
Nevyork, 1 a.a. - Japon· Ameri· 

kan ticart münasebetleri hakkında 
tetkikatta bulunmak Uıere Japonya'
ya gitmiı olan general Yorn Oryan 
avdet etmiştir. General İngiltereye 
yardımda bulunmayı tavaiye etmekte
dir. Amerikan tayyare kuvetlerinin 
mühim bir kısmının iyi antreneman 
görmliı pilotları ile birlikte ve buna 
ilaveten hafif kruvazörlerin, destro
yerlerin ve denizaltı gemilerinin der· 
hal İngiltereye göndcrilmeei lüzu
nuından bahsetmittir. Böyle bir ha
rekete manialar çıkarmakla amerikan 
milleti, bilmiyerek kendi mahvına ça
lışmaktadır. Ingiltere harbi kaybede
cek olursa, alınanlar Amerika'ya hü
cum e?nekte gecikmiyeeeklerdir. 

iki Fransız muhribi 
Cebelüttarık'tan geçti 

M'adrlt, 1 a.a. - Royter: Ceuta'dıuı Ete 
ajansına gelen b1r tel&Tafa göre, iki ftan
sız torpido muhribi dUn CebelUttarık bo -
tuındaıı geçmlftır. 

Fransız gemilerini oldulı:oa uzak blr 
mesafeden lngtll.s harp semilerl takip et
mektedir. 

Cümhuriyet~ilerin namzedi 

B. Wilkie Hitlerizme 

ıiddelle hücum elli 
Nevyork, 1 a.a. - Reuter: Bir seçim 

nutku söylemek tlzere Detrolt'ya gitmek
te olan B. Vende! VUklc, Ncvyork'tan 
ıeçerken garda toplanan halka demiştir 

ki: 
Amerika'da bir Çörçil hükümeti kurul

malıdır. B. Çörçll, büyük ve kuvetli bir 
demokrasi müdafiidir. 

her 42 dakikada bir 

tayyare kaybettiler 
(Başı 1 inci sayfada) 

ingilil'! hava kuvetlerinin vimdl taarruza 
geçtiklerini bildiriyorlar. 

Salahiyetli bir şahsiyet şöyle demiştir: 
Pek yakında tayyarelerimiz öyle bir 

harekete geeceklerdir ki, almu.nlnr buna 
ingilizlerlnkiyle mukayese kabul eder hiç 
bir mukavemet gösteremiyeceklerdir. 

100 senedenbcri ilk defa kaydedilen bir 
B. Vllkle, Detrolt'da amerikan kadınla

rına hitap ederek amerikan demokrasile- kurulukta C' çı:-n Af •~t 
rint müdafaa 

1
,.

1
n a l &. U d 

1 
d k en müsait olan eyliil ayı düşman istilaya 

t vn ıs•ııa. i<'ln 

" ç ı.,. m en e e e en - t bb'" d h' d d . . G 1 
dislne yardım etmeleri 1 1 t . 1 eşe us a ı e eme en geçmıştır. e e-n s emış, a man 1 c k . 1 .. 1 1 d • 
kadınlarının vaziyetini bir ibret dersi ola- h~ senenın agustos .~e ey u ıı.y arın a ııe 
rak canlnndırmı§tır. B. Vllkle alman ka- . rp. Avrupa kıtası uzerlne çoktan nakle
dınlarının her tür!U hUrlyetıerlnl kayb t- dılmış olacaktır. O kıta ki orada al!nanlar 
tiklerini, en mahrem şeyler! hnkkında ~l- londrahlara muvaffakiyetsiz bir ıurett• 
le karar veremediklerini, çocuklarının 7 uzattıkları yemeğin ilk lezzetlerini şimdi
yaşından itibaren ellerinden alındığını den tatmaktadırlar. 
söylemiştir. Gelecek senenin ağustos ve eylül ayla• 

B. Vllklr. aynen demiştir ki: rında ln~iltere lizerinde bir hava baskını 
Bugün Avrupa B. Hitler'in muazzam ar- ıırtık tarıhe karı5mış bir şey olacaktır, 

sızhğının tahakklimü altındadır. B. Hitler Harbin başındanberi Almanya 
maksatlarına varmak için resmi vaidleri 4581 tayyC"rC 15000 den fazla 
bozmaktan, ortaklarını kntletınekten, al -
man gençliğini yüksek talim görmil$ gangs- pilot l~a:ybetti 
terlere tahvil etmekten, Berlin'de rastla- Londra, 1 a a. - Pat ajansı bildiriyor& 
dığı asude toprakları tahrip etmekten çe- Polonya başkumandanı general Sikorsld, 
kinmiyen bir adamdır. Avrupa demokrasi- 26 eylül tarihinde radyoda söylemiş oldu
lerini bu arsızlığın, ıifa düşürdüğünü zan- ğu bir nutukta, Londra üzerine yapılan al· 
nediyorum. man hücumlarının muvaffııkiyetıizliğindeıa 

Hemen hemen sekiz senedir ki bu arsız- bııhsetmİ!itir. 
!ardan mürekkep Nev • dealler iımi veri- Bu hareket mlitemadiyen usullerini de
len küçük bir grup Amerika'yı kontrol et- ğiştirmekte ve harbın bidayetindenberi AL. 
mekte ve her an onu harbe yakla~tırmak- mıınya'yıı 4581 tayyare ve 15000 den futa 
tadır . pilota mal olmaktadır. Kuvetlerin tevadin 

Suriye' de İtalyanların 
yaphklan talepler 

Kahire, l a a. - Royter: Şark arap a
jansına Beyrut'tan gelen haberlere naza
ran İtalyan mütareke komisyonu, orta 
ııarktn ikamet etmekte iken harbin b:ış
langıcında hudut harici edilen alman ve 
ltalyanların tekrar Sıırlyeye dönerek <'Ski 
işlerine başlamalarını fransız makamla
rından lstemlıılerdir. 

Şark' ajansı, bu kimselerin çoğunun 
harpten evel propaganda memuru oldukla
rına iıaret etmektedir. 

MUtareke komisyonu, harp ba§ladığı 

zaman Sur1yede enterne edilen ltalyan ve 
alınanların gördükleri zarar ve ziyandan 
dolayı tıwnln edllmelerlnl de talep ettiği 
zannolurunaktadır. 

İtalyanlar aynı zamanda yalnız italyan 
komisyonunun mıırakabeal altında Bey
nıt'ta Jtalyanca bir sıu:etenfn n99redllme
•lnt ve Burtye •asetelerlnde alman ve 1-
talyan reaml teblltlerlnJn lnUıarının te -
mlnla!, alman vı tqılıt genelik te,ekkUI
lerlnln Suriye ve LUbnan'da tekrar faali -
yete geçmelerlnl vı ltalyan komisyonunun 
talebi vukuunda bu teıekkUllerden yeni
lerinin kurulmasına mUsaade edilmesini 
latlhdaf etmektedirler. 

Eski 
B. 

Rumen Baıvekili 

Tataresko tevkif edHdi 
BUkreı, 1 a.a. - Stefanl ajansından: 

Resmi bir tebliğ, eski bqvekll Tatareııko
nun da, tevkif ve hapaolunduğnu bildir
mektedir. 

Kendisinin devlet adamı ve Parla ııetlrt 
ıııtatıyle ear1etmlı olduğu fu.llyetıer hak
kında tetkikat yapılmaktadır. 

Romanyadan çıkarılan 
lngilizler 

Bükrc.ş, 1 a.a. - Stefani ajansından : 
Dün akıam 9 ingiliı çrkırılmıştır. Bun -
lar, rumen zabıtasının kendilerine ilca -
met nıhsatiyeai vermediği kimselerdir. 

Bunlar arasında, İngilter'e'nin "Cluj" 
dakl nltl lııgiliz lı:onaol<>11u ile petrol sa -
nayii mütehassıslarından 4 ki$! vardır. 

Tahkikat yapılacak 

Bün<reı, 1 &.ı. - General Antonesko 
bur\ın İngiliz elçisine gönderdiği bir 
mektupta Pleoetti'de tev1kif edilen İngiliz 
tebaaları hakkında bir tahkika:t yapacıı. -
fın1 vldetmektedir. 

Macaristan' da nazi 
partisine girmek 

yasağı kaldırıldı 
Budapeıte, 1 a.&. - DNB. ajansı bildi

riyor: Resmi pzetenln 29 eylül tarihinde 
nC1retmiş olduiu bir kararname, macar te
baaaınm okluhaç, camalıhaç ve buna benzer 
te$ekküllerc ha olmalarını meneden bir 
kararnameyi llfveylemektedir. 

Cebinden 160 lira 
çıkan "fakir,, bir adam 
İstanbul, 1 (Telefonla) - Bugün 

Hasan isminde ihtiyar bir adam bele
diyeye müracaat ederek fakir olduğu
nu ve memleketine gönderilmesini ri
ca etmiıtir. Bu "fakir., adamın üatü 
aranmıJ ve cebinde 160 lira bulundu
tu &örülmUftir. I 

nisbeti mütemadiyen İngiltere'nin lehine 
olarak inkişaf etmekte bulunduğu cihetle. 
Almanya lnglllz slvll halkının kuvve! ma
neviyesini, barbar usulleriyle sarımağa ça. 
!ışıyor. Halbuki keyfiyet lngiliz mukave
metini arttırmaktan başka bir ıey yapma• 
maktadır. 

General Slkorskl lnglliz zaferine olaa 
itimadını kaydettikten sonra Polonyanııs 
lnglllz safından çıkmıyacağını söylemı1, 
B. Çörçll'ln Leh milletine hitap eden bir 
sel!'lm mesajını okumuş ve 26 eylUlde lela 
tayyarelerinin 15 alman tayyaresi dllşUr. 
dllklcrlnl lltıve ederek sözlerini blttrmıı .. 
tir. 

B. Fon Ribbenlrop 

Moskova'ya gitmemiı 

Beri in bu husustaki 
şayiaları tekzip ediyor 

Mndrlt, 1 a.a. - Royter: İnformaclonea 
gazetesinin Bertin muhabirinin telgrafla 
blldlrdlğlno göre, Von Rlbbentrop, hJ.len 
Berllnde değildir ve blrkaı: ıaate kadar 
sansasyonel bir diplomatik Mdlse bekle
nilmektedir. 

Muhabir, Von Rlbbentrop'un Sovyetıer 
Birliğinin llçler paktına iltihakını muza. 
kere tçln Moskovaya gitmiş oldııtunu na,. 
ve eylemektedir. 

Berlin'in tekzibi 
Berlin. 1 a.a. - Stefani ajansı bildiri· 

yor: Hariciye nazırı B. von Ribbentro • 
pun Moskova'ya hareket ettiii ha"1tınıd.a 

bazı yabancı gazeteler tarafından netre -
dilen haber salahiyetli kaynaktan tekıip 
ve bilikia B. von Rtbbentrop'un kıaa b ir 
istirahat için Bcrlin civarında bir mev • 
kide olduğu beyan edilmektedir. 

İngiltere Çin'e ·silah 

gönderilmesine tekrar 

müsaade edecek mi? 
Vaşington, 1 a.a. - Royter: Bazı enw .. 

relere göre Vaslngton'da, lngilterc'nin 
iBirmanya yolunu açarak Çiıı'e malzeme 
gönderilmesine mUsaade edeceil tahmin 
(:dilmcktedir. 

Matbuat konferansında B. Cordell 
Hull'e, Birle5ik Amerika'nın böyle bir 
hareketi iyi karşılayıp kartılamıyacafı 
sorulmuştur. B. Hull cevaben, Birleşik 

Amerika hUkiimetinin vaziyetinde bir t• 
beddül mevcut olmadıjtını ve temmuz a
yında bu hükllmetc yolun kapanmaııına. 

muhalif bulunmuş olduğunu söylemiştir. 

Bazı müşahitler, Çin'e yapılacak olan 
25 milyon dolarlık amerikan kredisinin 
uolun ac;ılması şartına bağlı olup olma • 
dığını da düşUnmektedirler. 

Selahiyetli Londra mahfillerine 
göre 

Londra, 1 ı.a. - Royter'in diplomatik 
muhabiri, Birmanya yolunun yeniden a • 
c;ılması imkanı hakkında şöyLe demekte • 
dir: 

"Salahiyettar Londra mahfillerinde te

barüz ettıirildicine göre, Birmanya Y'O -
lunun kapatılması ile neticelenen lnııiliz
japon anlaşmasının eaaa şartlarından bi • 
rlslnl Japonya ve Çln'ln bir anlq
mıya vnrmak Uzere gayretler sarfedil
mesl lCL!kU eylemekte idl. Japonya'nın 

son haftalar zarfında Hindiçint bahsinde 
aldıiı teclbirler, Londra'da, şariı: devlet -
!erinin böyle bir anla~maya varmak iı;in 

şiddetli arzu besledikleri hissini verme • 
miıtir. 1nıiliz - japon anlQ.fmuı nıhaye
te erince, pelı: yakında Birmanya yo!unun 
ıyeniden açılması imklmıa telikki olun 4 

mamaktadır." 



B. SUNER 
OMA'DA 

(Başı 1. ıncı sayfada) 

Dörtler 
• 

yerıne ücler 
..:> 

<Bası 1. ıncı uy/ada) 
B. Suner, İtalyan ve ispanyol bay

raklariyle donanmış olan istasyonda, liyetlerine, 19 uncu ve 20 inci asır-
ltalya hariciye nazırı Kont Ciano ta- l~r?a tanı?an hakların da artık, ye
rafından karşılanmıştır. İspanyol na- nı ıktısadı zaruretler altında, son 
zırını karşı lıyanlar arasında İspanya derece dar ~ayıtlar altına alınması, 
ve Almanya büyük elçileri de bulun- j bazan da hıç tanınmamasıdır. 
makta idi Ne bu harp, ne de onun buhran-

B. Sun~r. ihtiram kıtasını teftiş et-' !arı kıs~ süre~e~ d.eğild~r. Z.ahiri 
tikten ve kendisini alkışlı yan halkı ~ta~tlerın .dahı ıçlerı endışe, kın. ve 
selamladıktan sonra, yanında Kont ıntı~am ıle y~nr~or •. Beynelmılel 
Ciano olduğu halde. Villa Madama'ya kolla~orasyo,!1 fıkrı rerın~ ~a~ıtalar 
hareket etmiştir. B. Suner, Roma'da- ve mutemadı zor ıııstemını • ıkame 
ki ikameti esnasında Villa Madama- etmek, asrımızın ha~salası ~I~ ne 
da kalacaktır kadar uygunluk gosterecegı pek 

M l
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Ak çok düıünülmeğe değer. 
uso mı ı e mu a at 

B. Serrano Suner,' bugün öğleden Falih Rıfkı ATAY 
evci, Venedik sarayında Duçe tara-
fından kabul edilmiştir. 

B. Serrano Suner'in, Kont Ciano 
refakatinde, Duçe ile ilk görüşmesi, 
bir buçuk saat sürmüştür. Bu görüş
meyi müteakip, Kont Ciano, B. Suner 
şerefine hususi bir öğle ziyafeti ver-

Münih anlaşmasının 
ikinci yıldönümünde 

miştir. B 
lyi haber alan mahfillerden öğre - • Çörçil'in çek 

milletine hitabı : 
nildiğine göre, B. Suner'in Roma zi
yareti iki gün sürecektir. B. Suner, 
1spanya'ya dönmek üzere Roma'yı 
perşembe sabahı terkedecektir. 

İtalyan gazeteleri, Berlin'de başla
nan görüşmelere B. Musolini ve Kont 
Ciano ile devam etmek üzere bu sa
bah Romaya gelen İspanyol nazırı B. 
Serrano Suner'i, faşist İtalya adına 
hararetle seHimlamaktadırlar. 

ispanya ve mihver 
Popolo di Roma gazetesi, başmaka

lesinde diyor ki: 
"İtalya ve Almanya'nın emin dos

tu Franko İspanyası, bugün Avrupa
da mihver devletlerinin siyasi siste -
mindedir. İspanya'nın şimdilik oldu
ğu gibi kalmakta olan vaziyeti, zama
nında haklarını ileri sürmeğe ve e
mellerini hatta silahla da tahakkuk 
ettirmeğe hazır bir halde Avrupa ve 
dünyada bütün olan bitenleri devam
lı bir teyakkuz ve dikkatle takip et· 
mektf'dir. 

B . Serrano Suner'in Bertin ve Rom1 
daki görüşmeleri, bu sarih İspanyol 
hattı hareketi çerçevesine dahil bulun
maktadır. İspanyayı İtalyaya bağlıyan 
dostluk o derece derindir ki Madri
d'in Berlin ve Roma yanındaki mevkii 
ni tarif ve tayin için başka vakıalara 

ihtiyaç yoktur.,. 
Popolo di Roma, makalesini şöyle 

bitirmektedir: 
"Berlinde başlamı• olan görüşmeler, 

Roma'da nihayete erecektir. B. Su
ner'in Duçe ve Kont Ciano ile yaptığı 
görüşmelerin, yeni kararlara varma
makla berab.•r, üç memleket arasında
ki işbirliğini gittikçe daha faal bir va
ziyete getirmeğe yarıyacağı şüphesiz
dir.,. 

ltalya'da yayılan ıayialar 
Londra, 1 a.a. - Reuter ajansının 

diplomatik muharriri yazıyor: İtal
yan gazeteleri ve radyoları B. Sune
rin Romayı ziyareti hakkında müthiş 
ıayialar ortaya atmışlardır. Hakikat-
te bu, önümüzdeki 24 saat zarfında 
dünyaya muazzam bir diplomatik sür
priz yayılacağı hissini vermek için 
vaki aşikar bir teşebbüstür. 

Haydi Suner'in Roma'da hakikaten 
herhangi bir hususi anlaşma imza e
dip etmiyeceği tahminlere yol açabi
lecek bir şey olsun, fakat yeni üç ta
raflı pakta iltihakı hakkında bir an
laşma imza etmiyeceği çok muhtemel· 
dir. İspanya'nın Amerika aleyhine bu 
kadar açık bir surette müteveccih O· 

lan bir vesikaya iştirak etmesi pek 
gayri muhtemel görünüyor. 

Fon .R ibbentrop nerede? 
En mühim alman gazetelerinden 

biri Roma görüşmelerinin A kdeniz 
meselelerine ve bilhassa Cebelüttarık 
ve şimal Afrikasına taalluk edeceği
ni ihsas etmektedir. 

Ribbentrop'un Moskova'ya gittiği 
haberi Berlin'den ne teyit, ne de tek
zip edilmektedir. Fakat alman radyo
su Kont Ciano ile B. Suner Berlin
den ayrıldıkları zaman, von Ribben-
trop Berlin'de olmadığı için kendile
riyle vedalaşamadığını kaydetmiştir. 
Bu formülün, von Ribbentrop'un Mos 
kova'ya hareket ettiğine herkesi inan
dıran yabancı memleketlerde tahmin
ler tevlidine matuf olduğu anlaşıl
maktadır. İhtimal Almanya'da üç ta
raflı paktın Sovyetler nezdindeki ak
sülamelinden endişe edilmekte ve 
bunun için von Ribbentrop'un Sov
yet itimatsızlığını izale etmek ve bel· 
ki de pazarlık yapmak üzt.re tayyare 
ile Moskovaya gitmiş olması vaziyete 
uygun düşmektedir Almanya için 
Molotof'u Berlini ziyarete ikna et-
mek elbette daha uygun düşerdi, fa. 
kat Almanya her türlü avansta bulun
mıya amadedir. 

İsi an bul orta mekteplerinde 
dün derslere başlandı 

İstanbul, 1 (Telefonla) - Şehri
mizdeki orta tedrisat müesseselerinde 
bugün törenle tedrisata başlandı. Mü
dür ve başöğretmenler öğretmenlere, 
öğretmenler de talebeye vekaletin ta
mimini v• vekilin mesajını tebliğ et
tiler. T:~ebe !>u mesajı dinledikten 
sonra büyukierine hürmet edecekleri
ne ve derslerine çalışacaklarına and
içtiler. 

(Başı 1 ıncı sayfada) 
Almanya'nın mukadderatına hikim olan 

vesveseli insanlar resmen yapılan viidle· 
ri altı ay zarfında çiğnemişler ve anlaş
ma frensiz bir cihan tahakkümü hırsının 
hakiki mahiyetini gösteren zalimane bir 
hareketle bozulmuştur. O zaman bir ma
mure olan memleketinize B. Hitler'in tah
mil ettiği sözde himaye en bilytik Alman
ya'ya memleketinizin ilhakını maskeliyen 
bir desise idi. 

Himaye yerine size manevi ve maddi 
harabi getirdi. Büyük ve mütehammil 
cümhurreisiniz Masaryk'in taraftarları bu
gun muasır tarihte misli görülmemiş kasrii 
bir zulümle tazyik edilmektedirler. 

Hüriyeti e•arete tercih edenlerin 
harbi ... 

Zulüm gördüğünüz bu anda size ıu me
sajla hitap ediyorum: 
Şu saatte İngiltere'de yaptığımız muha

rebe yalnız bizim harbimiz değildir. Sizin 
de harbinizdir. Hakikatte hüriyeti alçak 
bir esarete tercih eden bütün milletlerin 
harbidir. Bu harp, kendi intihabı ile kendi 
milli hayatını yaşnmak hakkı için medeni 
milletlerin mücadelesidir. Bu harp, zulme 
ve eahıs bahismevzuu olmıyan dünyaya 
karşı beşerin sevki tabii ile yaptığı bir 
meydan okumadır. 

Bütün tarih boyunca, hiç bir Avrupa 
milleti yaşamak için sizinki kadar büyük 
bir irade göstermemiştir. Muhasamada 
buglin de milletiniz bunun yeniden ölçüsii% 
misallerini vermiştir. 

Sizin de harbiniz olan İngiltere muha
rebesine gittikçe artan bir muvaffakiyetle 
iştirak etmek üzere pervasızca kaçarak 
relen asker ve tayyarecilerinizi burada 
gurur ve minnetle kar,ıladık. Ana vatan 
cephesinde gaddar ve insafsız zalime kar
şı mukavemeti takviye etmek iı;in ölümü 
ve ölümden beterini göze alan çekoslo -
vaklara samimi hayranlığımız bundan aı 
değildir. 

''Hüriyet ölmez ve 
ölmiyecektir .•. ,, 

Her ikimiz de insan hayatının ıanı için 
harp ettiğimiz içindir ki ne sizin mücade
lenizin, ne de bizim mücadelemizin boşa 
gitmemesine azmetmiş bulunuyoruz. Bu sc
bepledi r ki Atmanyanrn merkezi Avrupa'da 
ve diğer mahallerdeki fetihlerini tanımayı 
ret, muvakkat çek hükümetini İngiltere'ye 
kabul ve Çekoslovakya'nın hüriyete yeni
den kavuşmasını harp· gayelerimizden biri 
olarak kabul ettik. 

Milletlerimizin aynı nisbet le sahip bu -
lundukları metanet ve azimle bu maksatlar 
idrS.k edileceklerdir. 

Cesaretinizi muhafaza ediniz. Kurtuluı 

gününüz ıelecektlr. 

H üriyet ebedidir. Ölmez v e ölmiyecek-
tir. 

Arnavutların ''öldü,, 
d~ dikleri bir adamın 

çektiği telgraf 
Atıina, 1 uı.. - Ati na ajansı bildiriyor: 

Arnavut radyosu ile gazetelerinin kalı 

ölmüş kah kaybolmuş olarak gösterdik • 
leri Epir'de Paramitya'h Riza Kali'den 
aşağıdaki telgrafı aldık: 

"Radyo, benim meçhul eşhas tarafın . 
dan otomobille kaldırıldığımı ve ikıbe -
timin bilinmediğini söylüyor. B.ı f:na ni
yetli haberi kati surette tekzip eder ve 
hiç bir zaman başL!lla hiç bir hadise gel
memiş olduğunu ve ismimin bu suretle 
propaganda hedeflerinde kullanılmasm

dan dolayı teessürlerimi bildiririm. 
İmza: Riza KaJI,, 

Tokyo' da casusluk zannı 

ile tevkif edilen 

7 kişi itham altında 
Tokyo, 1 a .a. - Adliye nezaretinden 

tebliğ edildiğine ıöre, 27 temmuzda ca
susluk zannı altında t evkif edilen ı s İngi

liz tebaasından yedisi askeri aırların ko· 
runması hakkındaki kanunla müstahkem 
mevkiler hakkındaki kanuna ve askeri kay. 
nakların himayesi kanununa muhalif ha
reketlerle suçlandırılmı~lardır. 

Mezkur beyanat gazetelerin bu t evkif 
hakkında neşriyatta bulunmalarını mene
den ve 27 t emmuzdanberi meri olan kararı 

ilga etmektedir. 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

H a va kompresörü alınacak 

ANKARA V ALlLlCl 

Yol inşası 
Ankara Valiliğinden: 

M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

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

( RADYO J \.,, _____ _ 
T 0 R K t y E D , D. Yol/arr Satrn Alma KomisY'()nun

tlıa : 
Muhammen bedeli 5650 (beş bin altı yüz 

elli) lira olan bir adet hava kompresörü 
12/ 11/ 940 sah &'iinli saat lS.30 da kapalı 

zarf usulü ile Ankara'da idare binasında sa
tın alınacaktır. 

Ankara - İstanbul yolunun Orman 
çiftliği kısmında yeni yapılan hayva
nat bahçesi önündeki yol inşaat işi 

3. 10. 1940 perşembe günü saat 15,30 
da Nafia komisyonunda ihalesi yapıl
mak üzere açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

Komisyonundan : 
1 - Tahmin edil en bedeli " 16969" lira - - { Radyo Difüzyon Postaları ı-

olan "SOOO" k ilo sabunlu köselenin Sil. TU'RKfYF.: Radyosu - ANKARA Rady098 
cc Dalga Uzunluğu »~--

Teşrin/940 cumartesi günü saat 11 de i -
kinci pazarlık eksiltmesi yapılacaktır. 1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 

2 - İlk teminatı "1272" lira "68" kuruş 31.7 m. 9465 Kes./ 20 Kw. T. A. P. 

Bu ise girmek istiyenlerin 423.7S (Dört 
yüz yirmi üç lira yetmiş beş kuruş) liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları ve tekliflerini aynı gün aaat 
14.30 a kadar komisyon reisliğine verme -
!eri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da 

malzeme dairesinden, Haydarpaşa'da te • 
sellüm ve sevk ıefliğinden dağıtılacaktır. 
(6014) 161S9 

Bez alınacak 
D. D. Yolları Satrn Alma Komisyonun

d.an : 
Muhammen bedeli 49SO (dört bin dokuz 

yüz elli) lira olan 1100 metre krem renk 
bez 14/ 10/940 pazartesi günü saat ıs de 
açık eksiltme usulü ile Ankara'da idare bi
nasında satın alınacaktır • 

Bu işe girmek istiyenlerin 371.25 üç yüz 
yetmiş bir lira yirmi beş kuruş) liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları hamilen aynı (iin muayyen saa
te kadar komisyon reisliğinde bulunmalı -
rı lizımdır. 

Şartnameler ve bez nümunesi Ankara'da 
malzeme dairesinde görülebilir. (6032) 

16160 

Toprak kazması alınacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komisyonun

dan: 
.Muhammen bedell 60.000 lira olan 

15000 adet burııj 10000 adet toprak kaz. 
maaı 15.ll.40 cuma gUnü saat 15,30 da 
kapalı zart usuıu ile Ankarada idare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu ıoe girmek ıstıyenlerln ı 4250) lira
lık muvakkat teminatla kanunun tayin et
tiği vesikaları ve tekliflerini aynı gUn ııa
at 14,30 a kadar komisyon reisliğine ver. 
meler! IAzımdır. 

Şartnameler (300) kuru§a Ankara ve 
Haydarpnııa veznelerinde satılmaktadır. 

(6133} 16239 

Soğuk hava dolabı alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun

dan: 
Muhammen bedeli 2030 (iki bin otuz) 

lira olan .ı adet soğuk hava dolabı 15. ıo. 

940 salı günU saat 15 te kapalı zarf usu -
llylc Ankarada idare binasında satın alı • 
nacaktır. 

Keşif bedeli (2597) lira (60) kuruş 
muvakkat teminatı (194) lira (82) ku
ruştur. 

İsteklilerin muvakkat teminat mek 
tup veya makbuzu, Ticaret odası ve . 
sikası ve bu iş hakkında Nafia mil -
dürlüğünden alacakları ehliyet vesi
kalariyle birlikte sözü geçen gün ve 
saatte komisyona gelmeleri. 

Buna ait keşif ve şartnameyi her 
gün Nafia Müdürlüğünde görebile -
cekleri. ( 5 785) 15767 

Sulfat nikotin alınacak 
Ankara Vilayetinden: 

1 - Kapalı zarf usuJiyle bir ton 
sulfat nikotin satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 3500 lira ve muvakkat 
teminat 262,5 liradır. 

2 - Eksiltme 15-11-940 salı günü 
saat on beşte Necati bey mahallesin
de SaylavJar sokağında Ferah apartı
manında Ziraat Mücadele Müdürlü
ğünde yapılacaktır. 

3 - Şartname adı geçen müdürlük
tenparasız verilecektir. 

4 - İsteklilerin teklif mektupları
n~. teminatlariyle birlikte muayyen 
gunde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 
3 üncü maddelerinde zikredilen vesi
kalarla eksiltme saatinden bir saat 
önceye kadar komisyona vermeleri 

(5928) 16001 

T amiral yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden: 

Stadyom ve hipodromda yapılacak o
lan tamirat işi 14. 10. 940 pazartesi gUnU 
ııaat lS,30 da vl14yet dalmt encümeninde 
ihalesi yapılmak üzere açık ek11iltmeye ko
nulmuotur. 

Keşif bedeli 5053 lira muvakkat temi
natı 378 lira 98 lruruştur. 

İsteklilerin- muvakkat teminat mektup 
veya makbu:r.u, ticaret odası vesikası ve bu 
işe alt nafıa mUdUrlliA'Unden alacakları 
ehliyet veslkalarlyle birlikte sözU geçen 
giln ve saatte dalmt encilmene gelmeleri. 

Buna alt ke§if ve şartnameyi her gtin 
nafıa mUdllrlliğUnde görebilecekleri. 

{6168) 16120 

Zayi - Maaş almakta kullandığım HU
seyln Aksu namına yazılı tatbik mühürU
mU kaybettim. YenlRlnl alacağımdan eski
sinin hUkmU yoktur. 
Belediye temizlik ıeıertnde Htiseyin oğlu 

Bu tııe girmek lstfyenlerin 152,25 (yUz 
elll lkl lira ytrmt be, kuruş) liralık mu. 
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları ve teklltlertni aynı gün saat 
He kadar komisyon relsllğlne vermeleri 
11.zımdır. Hüseyin Aksu 

Şartnameler para.ınz olarak Ankarada 
3899 

malzeme dairesinden dağıtılacaktır. 
(6182) 16240 ................................ 

1 
Satıl ık piyano 

8.10.9•0 perşembe günU belediye 
mUzayede salonunda satılacaktır. ........................................................ 

A nkara S. inci l cra Memurlulundan: 
Ankarada Altındağ mahallesinde 195 

No. lu hanede mukim Şevket Sırrı Yurde
rlnln Tabakhane mahallesinde 26 No. lu 
hanede mukim Ali İemallde olan alaca
ğından dolayı haczedilen eı:ıyaları sıraaın

da tutulan zabıt varakaııını görmek üzere 
borçlunun lkametglhına tebligat gönde
rilmişse de borçlu mezkQr lkametgA.htan 
çıkmıı ve h.Alen nerede bulunduğu meçhul 
olduğu posta T. T. adıt tebligat memurlu
ğunun lşarından anlqılmıııı olmakla mah
cuz eııyaların blrinı:l. satııı günU 17.10.940 
ikinci satııı günU ise 19.10.940 ııaat 12 de 
belediye mezat salonunda tcra edileceğin
den lrıbu llAn tebliğ makamına kaim olmak 
Uzere llAn olunur. 3R90 

Ankara 3. üncü S ulh H ukuk Hakimli -
linden: 

Ankara Demlrllbahçe Özgörenler soka
ğı 16 numaralı evde ve diyanet f§lerl he
yeti mllgavere lzaaı Necatı Perhizin 12.9. 
940 tarihinde vefat etmesi hasebiyle em -
vallne mahkemece vaziyet edilmiş ve ka
nunu medeninin 532 inci maddesi mucibin
ce defter tutma muamelesi de lkmAl olun
muııı olduğundan kefaleti hasebiyle alacak
lı olanlar da dahli olduğu halde bllcUmle 
alacaklı ve borçluların kanunu me~run 
Ml inci maddeal mucibince bir ıy zarfın

da vesaiki resmlyeleriyle birlikte Ankara 
UçUncQ eulh hukuk mahkemesine müraca
atları ve alacaklarım vaktinde kaydettır
mlyenlerln mirasçıya ne oaluıen ve ne de 
terekeye izafeten takip edemlyeceklerl ve 
mirasçılarının dahi kanunu mezkOnın 534 
Uncu maddesi mucibince 3 ay zarfında 

müracaatları 111.n olunur. 3891 

Endüstriyel maliyet fiyatı 
Kenan ASAFKAN 

Maliyet hesaplama, rasyonel çalışma, 
teşklltt elstemlerinl pratik gösterir. Her • 
kese lüzumlu kitap. Fiyatı 150 kurut 

Nazarı dikkate 
A nkarada Karaoğlanda Ucuzluk 

manifatura mağazası sah ibi pederimiz 
Haıan A kdemir'in vefatı üzerine mez
kf1r mağazayı Naciye A kdemir ile Ya
şar Akdemir'e 1 Teşrinievel 1940 sah 
günü A n kara birin ci noterliğinde ara
mızdaki ıulhname mucibince kendile
r ine satış yaptığımızdan bugünden 
itibaren mağazanın biliimum borç ve 
alacağı Naciye A kdemir ile Yaşar Ak
demir'e ait olup mağazada hiç bir ala
kamız kalmadığını ilan ederiz. 

Kızı : Sıdıka Kızı: Firdevs 

SRCJ 
Tayyare 
Otomobil 

Kamyon 
MoUSr 

ve 
bllQmum 

makine

lerde 
tevt~e 

mA.mQlA.b 

S R O Rulmanlarını kullanınız.. 
Deposu: Galata Karaköy Palas hanı 

ıcarşııında S• No. İBRAHİM TAŞ· 
ÇIOGLU ve ORTAK LARI P . K. 

1039, Tell{raf: TAŞKOL 

.1ıııııııııııııı ıtı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı11ı. 

~ DAKTİLO KURSU ; - --: 76 ıncı devresini de % 50 ten zi latla açtı. Bir a yda diploma ve· : 

: rilir . T ahsil aranmaksızın herkes alınır. B elediye sırası H anef : 

; 1111 A p artman N o. 4 T l: 3714 3877 uui' 

Ankara Kavaklıdere şarap fabrikası 
Her gün büyük mikyasta beyaz ve siyah taze iizüm satın 

almaktadır. (3541) 
Telgraf : KAV AK. Telefon : 6532 

.ııııııııııııı ııı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1ı. --

olup şartnamesi her (iin komisyondan pa -
raıuz olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda ya
zılı v~sikalariyle birl ikte Kasımpaşn'da 

bulunan komisyonda hazır bulunmaları. 
"9173 - 6245" 16282 

130.000 kilo zeytinyağı 
M. M. V. l>eniz Levazım Satın AJmııı 

Komisyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli "7S400" lira 

olan "130.000" kilo zeytinyağının 25/ ey -
hll/940 tarihindeki kapalı zarfla eksilt -
mesine talip çrkmadığından 8/birinci te$
rin/94-0 sah günü saat 16 da pazarlıkl a ek
siltmesi yapılacaktır. 

2 - İ lk temi natı S020 lira olup şartna
mesi her gün komisyondan 377 kuru, be
del mukabilinde nlınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesi kalıı~la birlikte belli giin ve sa
atte Kasımpaşa'da bulunan komisyona 
müracaatları. (624619174) 16300 

130.000 kilo zeytin ilam 
Deniz Levazım Satın Alll'UI. Komisyo -

nundan : 
1 - 26/eylU!/940 da kapalı zarfla ya -

pılan eksil tmesinde teklif edilen fiyatlar 
yüksek gö r üldüğünden 130000 kilo zeyti· 
nin 5/ 1. tcşrın/940 cumartesi günü saat 
12 de pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 182S lira 20 kuruş o
lup şartnamesi her gün komisyondan pa
rasız olarak alınabili r. 

3 - İsteklilerin 2'490 sayılı kanund1 
yazılı vesikalarla b irlikte bell i ıun ve sa
a"tt e Kasımpaşa'da bulunan komisyona 
miırac3'8tları. (920316283) 16303 

M. M. V. Hava Müsteşarhğı 

Battaniye alınacak 
M. M . Vekaleti Hava Satın Alma Ko

misyonundan: 
1 - Talibi zuhur etmlyen 2500 adet 

battaniye yeniden pazarlıkla ihaleye ko -
nulmuştur. .Muhammen bedeli 18750 lira 
olup katı teminat mlkdan 2813 liradır. 

Pazarlığı 510.940 <'ıımartesl glinll snat 10 
da hava satın alma komisyonunda yapıla
caktır. tdart şartname evsaf ve nllmunesl 
lJer gün öğleden ıronra komisyonda gorii le
blllr. İılteklilerin muayyen giln ve saatte 
katı teminat ve kanuni belgeleriyle birlik
te komiııyonda bulunmaları. (6320) 16329 

Fotoğraf malzemesi alınacak 
M. M. Vekileti Hava Satın Alma Ko

misyonundan: 
1 - 33 kalem !otoğrat malzemesi pa

ır.arlıkla satın alınacaktır. Muhammen be· 

deli (7109) lira olup kati teminat mlkdan 
(1067) liradır. Pazarlığı 7. 10. 940 pazar
tesi günü saat 10 da hava satın alma ko -
miıyonunda yapılacaktır. İdart ve fenni 
şartname her gün öğleden sonra mezkQr 
lrt>m.iıYıOnd.an alma'!>ilir. İsteklilerin muny. 
yen glln ve 11aatte kati teminat ve kanuni 
belgeleriyle komisyonda bulunmaları. 

(6333) 16331 

F ot in alınacak 
M. M. Vekaleti Hava Satın Alma Ko

misyonundan: 
Talibl zuhur etmlyen 2000 çift er fotini 

yeniden pazarlıkla eatın alınacaktır. Mu -
hammen bedell 13,000 lira olup katı temi
nat mlkdarı 1950 liradır. Pazarlığı 7.10.940 
pazartesi ııaat ıı de hava ııatın alma ko
misyonunda yapılacaktır. İdari şartname 
evsaf ve nUmuneııl her glin öğleden sonra 
komisyonda görUleblllr. İRteklllerfn mu
ayyen gün ve saatte kat! teminat ve ka -
nunt belgeleriyle birlikte komisyonda bu
lunmaalrı. (633•) 16332 

Avadanlık malzemesi alınac3.k 
M. M. Vekileti Hava Satın Alma Ko

misyonundan: 
l - Muayyen günde talibi zuhur etml

yen 379 kalem avadanlık mal:r.emesl yeni
den kapalı zartla eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedell (18.0001 lira olup ilk 
teminat mlkdarı 1350 liradır. Kapalı zarf
la lhalesl 10.10.940 gilnU eaat 11 de hava 
aatın alma komisyonunda yapılacaktır. t
dart ve tennt şartname her gün komlııvon
da görülebilir. hteklllerin muayyen saat -
ten bir saat evellne kadar ilk teminat ve 
teklif mektuplarını komisyona makbuz 
mukabili vermeleri. 149201 14968 

HARTA G. DIREKTORLUCO 

Beton yaptırılacak 
Harta Genel Direktörlüğünden 
1 - Hrt. Gn. Drk. de bir deponun pa -

zarlık suretiyle ahşap döşemesi sökülerek 
zemini beton yaptırılacaktır. 

2 - ' Keşifnamesi mucibince muham -
men bedeli (464) lira 83 kuruş olup mu
vakkat teminatı 35 liradır. 

3 - Bu işin pazarlığı 12/ 10/ 940 cu -
marteıi günü saat 10 da Cebecide Gn. 
Drk. K. Sa. Al. Ko. nunda yapılacaktır. 

htiyenler muvakkat teminatları ile ko
miıyona müracaat etmelidirler. (6338) 

16336 

Anura Birinci Sulh Hukuk Hakimli -
ğintkn : 

Küçük Öksüzce mahallesi Eğri Bucak 
sokak 17 numaraôa Hamit oğlu Aziz'e: 

Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü ve
kili avukat Güzide Alpar tarafından aley
hinize açılan 16S lira alaca.k davasının 
yapılmakta olan duruşma sırasında adre-
sinizin meçhuliyetine binaen tebliğat ya
pılamadığı görülmüş ve 141 inci maddesi 
mucibince 20 gün müddetle ilanen tebli-----.. 

----
YÜN İPEK 

Bayanlar ve Bayla r Fantazi kumaı mağazası 1 Teşrinievelde 

açılıyor. 

: ıat yapılmasına mahkemece karar veril
- miş ve duruşmada 16/ 10/ 940 çarşamba gü= nü ıaat 9,5 a talik edilmiş olduğundan 
: mezkQr günde mahkemede bizzat hazır 

: bulunmadıiınız veya bir vekil gönderme
: diliniz takdirde mahkemenize gıyaben ba-

: Anaf artalar caddesi No. 43 3872 E kılacıiı teblig makamına kaim olmak ü-
,llllll llll l llll l il il l lll l l llll llllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr"' zere ilin olanur. (6339) 16337 

19.74 m 15191' K <'.s./ 20 K w T . A . Q. 

7.30 
7.3S 

ÇARŞAMBA: 2.10.1940 
Program ve memleket saat ayarı. 

Müzik: haf if program ( P J.). 

8.00 Ajans haberleri. 
8.10 Ev kadını • yemek listesi 
8.20/ 8.30 Müzik : hafif musiki programı• 
nın devamı ( Pi.). 

12.30 P rogram ve memleket saat ayan. 
12.35 Müzik. 

ı - Haşim - bayati araban prkı: (Ni-
meti vasim için). • 
2 - Su Yolcu - bayati araban prku 
(Neyleyim nicedeyim). 
3 - Mustafa Çavuş - hisar pu.e.lik l&llt 
kL: (Dü ç eşm imden gitmez aşkın). 

4 - 1sn'k Varan hüseyni ~rkı: ( B8P,' 
gın tuların). 

12.50 Ajans haberleri. 
13.05 Müzik. 

1 - S. Kaynak - beyati şarkı : (Bi ~ cDaı 
dü) . 
2 - Hacı Arif - isfahan şaııkı: (Diltmf 
ey aşık hayale). 
3 - - Lemi - h icaz şarkı: (Son afloml 
canlandıran) . 

4 - Y. Asım - !kürdili H . prkı: (I• 
gitgide bir Uçti devran olacalaım). 

13.20/14.00 Müzik: radyo salon or'lııestr .. 
(Vioionist Necip A-~kın idaresinde). 
1 - Mozart : Don Juan uvertürü. 
2 - Hanns Löhr: vals entermezzo • 
3 - Joh. Strauss : şark masalları. 

4 - Rachmaninov: eleji (Hazin par;a)', 
S - Armandola: İspanyol seranadı. 
6 - Mannfred: bir karnaval rüyasL 

18.00 Program ve memleket ıaat ayan. 
18.30 Müzik: cazband (Pl.). 
18.30 Konuşma ( istatistik umum müdilr-

lüğü). 

18.'4S Çocuk saati. 
19.lS Çocuklar iç in müzik. 
19.30 Memleket saat ayarı ve ajans ha-

berleri. 
19.45 Müzik: fasıl heyeti. 
20. 1 S Radyo gazetesi. 
20.4S Müzi]f. 

A: -
1 - Tnnburi Cemil - kürdili H. prbı 
(Defi naliş eylerim). 
2 - Hacı Arif - kürdili H . ıarkı: (Sa.
na hiç nale eser etmez mi). 
3 - Rakım - hüzzam prkı: (Sutımq 
gece her yer). 
4 - Tatyos - hüzzam şal'kı: (Suyi Kl'°' 
hanede). 
B:-
1 - Şevki - uşşak ıarkr: (Dailar ct.ı 
yanmaz eninine). 
2 - Şevki - uşşak sarkr: (.>alıp ında
lara). 
3 - Halk türküsü: (Küçük yaıtan al
dım sazı) • 

21.10 X ı . .nuşma (operaya dair: Yeni G&i
larda opera). 

21.25 Müzik: geçit konseri, 
21.4S Müzik: Riyaseticümhur banclon 

(Şef: İhsan Künçer) . 
1 - W. Lfodemann: MaiHeder (maf1). 
2 - Emile Martron: Dream Nigbt ia 
Havai (vals - serenad). 
3 - Florent Schmitt: Selamlıık (Diver• 
t isman). 
4 - Frnnz Liszt: Tasso Lamento e Trl· 
onfo. 
S - E. Giraud: İran dansı. 

22.30 Memleket saat ayarı, ajans haber. 
leri, ziraat, esham • tahvilat, kambiyıo • 
nukut borsası (fiyat). 

22.4S Müzik: dans müziği (Pi.). 
23.25 113 30 Yarınki program ve kapanı1o 

Tahran Radyosu 
Tahran radyosunun Türkiye saatiyle pro

gramı oudur : 
Saat 11 den 13.30 a kadar kııa daJp 

19.87 metre 15.100 klloslkl Uzerinden. 
Saat 16,45 den 19.45 t kadar 30.99 metre 

9680 kilosikl Uzerlnden. 
Saat 20 den 23 e kadar 48.74 metre 8111 

kilosikl üzerinden . 

NAFİA VEKALETi 

Yapı ve imar itleri ilim 
Na!rJJ V.eUlefinden : 
1. - Eksil tmeye konulan it : Ankara 

Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi talebe 
antresin in ikmali ve esas antrenin i~ 
tıdır. 

Keşi f bedeli 3000 liradır. 
2 - Eksiltme 3/ 1 O 940 pel'1embe rtlnl 

saat ıs de Nafıa Vekaleti yapı ve imar 
işleri eksiltme komisyonu odasında pa • 
zarlıkla yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mil • 
teferri evrak 15 kuruş bedel mukabilin • 
de yapı ve imar işleri reisliğinden alına. 
bilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için iıtek
lilerin 22S (iki yüz yirm.i beş) liralık ma
vakkat teminat vermeleri \.e bu iıe ben
zer bir iş yaptığına dair işi yaptıran ida
rele\den alınmış vesikayı komiıyonı ver-
meleri 11\zımdır. (6335) 163U 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
2 film birden 

14,30 17,30 da 

ÜÇ MODERN Kil 
DEANA DURBİN 

RAY MİLLAND 
16 - 19 da 

RİN TİN TİN KURTARIO 
Gece 21 de 

ÜÇ MODERN KIZ 



ı. 10- 1940 
2 - TaUpmta lh&1e ••tteden 1ılr IUt 

Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. evel teklif mektuplan ve temınaHarSJle 

K d 1 ba · aakeri komllYOD& mOracaatıan. 
o. na gön eri en nç Atatıda clDI ve s1lnlerl )'U11ı UIDlll'lll 

___ K;,;;,IT~AA;,;;.;;..;T;..ILA~-NL-AR __ ı __ ihale sOzılerl 10. 10. HO peqembe gQDUne 

Saman alınacak 
lstaabul IC. Sa. Al. Ko. Rs. dn: 

1512 ton u.man kapalı sarf uaulfyle ek
atltmeye komnuttur. ıcutltme G.10.HO a
at 11 dedir. Muhammen bedell 1686 lira. 
8artumm ber SÜJl komll)'onda g6r01Ur. 
1ateklllerlıı muayyen aaatteD bir saat &ı
oeye kadar teklif mektuplarım FmdıJdı· 
da komlqon rel•llttne vermeleri. 

(5774) 15758 

usatılmıttır· (6052) 
C1llld 
Ü ton udeYat 
80 ton patata 
ao ton K. llsUm 

IJla1e pil uat 
10.10.MO ıo 

10.10.HO 10 

ıo. ıo. "° lt 
16026 

Yulaf alınacak 
Umıub~ As. Sa. Al. ICo. daa : 
ı - 1200000 kilo ,.alaf mub•elı ile aa

tın atmacaktır. Tabmla tdilCA bedeli 90000 
liradır. 

Kuru ot alınacak 2 - Ebiltmc 11110/MO Ta. cama dDil 
Edıru Aa. Sa. Al. Ko. daa: ıaat 15 de Umurber'de AL Sa. AL Ko. da 

2000000 kllo kuru ot kapalı zarfla ek· olacaktır. 
llltmeatnde talip cıkmadıfıDdaD aJD1 ~ 3 _ Ekliltme kapalı sırf aaullJ'ledlr. 
lar da1ruinde tekrar Uıalelll 3. 10. HO .,,_ 4 _ Muvakkat teminatı 1750 Hrıdl!'. 
u 17 da yapılacaktır. 5 _ bteldller ba ı .. alt ekalltme 11rtna-

Kuhamınen bedeli 110000 Ura ilk te- metini ber da it 1Utlndl komilJ'ona mil
DllD&tı 8250 liradır. ıı:vaat ve .. raıtiDI sör- racaatlan. 
inek latlyenler ber sUD ve tateklilerbl 6 _ Teklif mektaPlan 11/10/940 tari -
belli aatten bir uat evel teklif mektup- binde 1&1t 15 de As. Sa. A.7. Ko. RL liiine 
lanm BaDayt lafluında Sa. Al. Ko. D& YCrmlt olacaklardır. Bu 1&1tten aoara b -
'Yermlf veya po9ta ne göndermlı oımaıa- bul edllmeL (&055) UI027 

n. CSS03> 15788 t}n alınacak 
SadeyaiJ alınacak Isparta As. Sa. Al. Ko. da: 

SanbJDlf As. Sa. Al. Ko. d&O : 350000 kilo undur. Ekliltme 14/10/940 
Ataiıda 7anh 150 ton aade J'aiı iiç par· puartesl Nıt 17 de llpırta As. Sa. Al. Ko. 

sa halinde am am lcapah sarila ebilt • J'&pdacaktır. Unun tutan 49000 lira olup 
a.,.e konmattv. EY1&f ve prtname tek • mankbt teminatı 3675 liradır. (&180) 
ali sarnisonlarda mevcut ve tamamm &J' • 16171 

ardır. Sıiır eti alınacak 
Teklif mektuplan eblltme ... tlerlnden Isparta As. sa. Al. Ko. dan : 

bir ... t evet komiı,.ondı balulltlllll olacak· ısoor kilo ııtır etidir. Bkıiltme 14/10/ 
tır. Bir parti 50 toD Ndl J'&iın tahmin b• 940 puarteai 1&1t 16 da ltparta As. Sa. AL 
deli 55000 lira ilk teminatı 4000 lira eklilt- JCo. da J'lpılacaktıru 
me S/10/940 aat 1G da. Sıiır etinin tutarı 16150 lira muvakkat 
İkiDd puti 50 ton tahmin fiJ'&tl 55000 il- teaıiılatl 1211 lira 2S kunııtur. (6111) 

n, lllr teminat 4000 liradır. Eksiltme 16172 
1/10/940 IUt 17 de. 

UçllncB parti 50 ton Nde J'&lm tahmin Kunı ot aJmacak 
bedeli 55000 Ura ilk teminatı 4000 liradır. Eıiiıebir As. Sa. Al. ICo.daa: 
Ektiltmesi S/10/940 ... t 11 de. bteklile - 1 - 1000 ton K. ot pazarlıkla aatın alı-
riıı belli sinde lcomiı,.ona miiracaıtlan. nacaktır. Puarhtı UO.HO cuma sUnll aa-

(5115) 15793 at 11 de JCekfrblr mmtaka la. Al. Ko. da 

al 
___ 1_ yapılacakbr. 

S.•an m11C11& t.teldı,.. gere )'8w' tona belOneblHr. 
l!ard& .. Aa. S.. Al. l!o. daa: eaıtnamni ve ev.atı Ko. da görtıleblllr. 
İbtlyao tein IGO ton aaman kapalı arf· Bedell liOOOO liradır. tık temtnab 1'1&0 

la eıc.tltme:ye cıkanlımltır. TabmiD ed1 • liradır. teteldllM'ID tembaat makbuslartyle 
len IMıde1 8TliO liradır. 'belli .un ve saatte Ko. hasır bulumnala • 

İlk temınatı IDO Ura 2D kurUftUı'. n. (l203) 1618' 
tlıaıeet '1. 10. HO puarteal saat 15 te 

aa. AL ıto. c1a ~acaktır Muhtelif yallar alm•cak 
Teklif mektuplaruuD ihale aaatıDClen lsuabul K. Sa. Al. ICo. daa : 

bir aat evel komlaYon& verilmem ıumı- ı - Askeri ihti~ 15111 pasarlıkla 41 I. 
dır. Tt/MO ıtinl Nat 11 de a11tıda clna ve 

ıcvaat ve ,.raıt esuıan kolorduııun milrtan J'&llh J'atlır Ntm alınacaktır. tart 
tekmil pndsonunda mevcut ve aynıdır. nameli her sün lromiı,.onda s6rllebilir. Bu 

.(IHO) 15893 yajlır ayn anı tallplen" ihale edilebilir. 
leteklilerln belli sfln ,,. Nıtte J'ilııde on 

Sıpr eti alınacak bet kati teminattan Ilı birlikte JPmchkh'da 
l•mir LY. A. Sa. Al. ICo. da : Ko. iL AL Ko. na selmelert. Yıslık va • 
154000 kilo keailmiı aıiır eti ibtlJ'&Ç• b- kum mikdın 21250 kilo mabammen bed'tli 

,.h arf usali1le eksiltme,.. konmaıtur, 12537 lira 50, Valnlln 6540 kilo 1740 lira 
Ebiltmni 7/1. Tf,/MO prıll Nlt 16 ela liO sın 4110 kilo 1726 20 IU Jaiı 550 kilo 

atlıda, tamir LY. A. Sa. AL Ko. da yapı - 13062. (6229) 16212 

ıa;=ln edllea tatan 40810 liradır. s.deJaiı al~c~-· 
Temluta ......ısbte üCee1 1061 Jlndu. DIFUialıu M. )a_ ~ o. --
.. da 

....... bilk 1 - bııl .,.,. anı..,,. 7lnd ....... 
rtnamni Ko. ps.--e • ude ,.... 4/IOIMO ...... ıt .., 11 • 

11teklllerbı ticar.ct odıamda arıttı ol - puuhla ._aJmlllıtar. 
daklanu dair Yea&ka p.termek meebari· J - Her blrlala lllllhMllllen tmn 11290 
J'ltindeclirler. Ura olap temiutr 4117 Un 11 lalnltar· 

Bbiltme1'e iıtirtk edecekler kanaal .,.. 1 _ ~ her silD it aaatlllııle Xıo. 
alblan .,. t--t .,. teklif meJrtap1armı da --·.wllc'. (1111) 11111 
fbale ••tinden • u bir ... t eni Ko. • --
•ermiı balanacaldardır .. (5950) 15941 lsıair Z.•. A. 8a. Al. •o. ,,.., 

Nakli,.t yaptınlacak 
Gel/bola Aa. Sa. Al. ICo. du: 
YapalllCÜ bilumum lgecek _.,..- ve 

lllflhtmmatm .,. eratın nakli bir 8en8 mlld
detle mOnakM&P ~tır. 

lblwmenbl beMr ldlOIUJIUD aü:HY8 
flJ'&tı t;abmtıd olarak yetmtı bel lalltim 
'YI bir 9l'lll 21 JmraltUl Dtl teminatı 32CIO 

liradır. AL 
tlıa1..ı 811.bf./940 ... 11 ..... 

Ko. da ,apılacübl'· (1861) 1lllO 

Sade ptı al1D11cak 
2'olat Aa. Sa. Al. Ko. da: 
2'000 ld1o erimli aade:vatı kapalı oıa. 

raJr eblltm.,.. konulmuttur• 
Tutan l2'00 Uradll'· Kuvakkat temln&-

tı :MIO Uradır. b& 
tbalell 9 bll'IDcltetriD HO caream 

aQaU IUt 16 tedlr0 (5962) U961 

Yulaf .ımvak 
Gelibolıı Aa. Sa. Al. ICo. daa: • 
400 ton JQ1af almacd .,. 8/Ueı/MO 

9U.t 11 de Qe1ıb01U 8a. AL Jto. da ihale 

eclUICektlr. ull&mJlleD 
Yulafm beher .dl~ •• ~ 4000 Jlra-

1-t.U 7 llurut ve kati teııı......-
dlr. (GINK) 169U 

Sad.,aiı alM'rM 
•lld• Sa. Al. ICo. daa: •KANl JI. be
Clmt: Slld.,..,, ldlOllU: _,.,..., • 8882 

ten: 628 Ura 60 kurUI. ilk tenı!DAll· ıo 
11ra ao ""·-· 0ıa1e -ıhıın 10.ıoMO ...ı • 

---· •- eD1a )'9l'l: Ntl-a..ı. tekli: kapalı sarf, IJaal - .. ko-
l - leteklller prtDAJDul htt •

la!Qonda s6rl1r ve paruıs olarak alabllll'-

a... te-
2 - TaUplerlD Uıale •UDdeD bir -:an

"91 teklif mekbJplanlll .,. ilk tem1D&ıeo21 
Ilı Ko. Da nrmelerl. (60'8> 

Patat• abnac*c 

1 - PuarlıJda IOO tan ,,.ıat 8abD a
J.ınacaldnt, 
1- Puar1ı1ı 1.10.NO pel'lllll .. slDO .._ 

at 10 da IDflada L'I. A. ... AL ICo. da ,.apl• 

ıaoütır. 
1 - 'l'alnnlll edil• tutan 1111() Uradır. 
' - TenılDatı ımnakbte ..... lal 

llrL 
1 - eartnameel k~oada ,&1UeM· 

ur. 
t - bteldll• Jranmd ~an " t. 

nılD&b ~ Mr1tım "'m sua 
ve eaatte ~ mtnoutlan. 

(82151) 1ll01 

1.-Jr LY. A. S& Al. ICo. dan: • 
1 - Puarlalda 11000 adet JdSMle 1Ul&r 

bllh'1 atul al•nıoütır. 
2 - PUal'lık 1.10.MO .,.....m.. aGnG 

uat 15 te laflada lmnlr LT. 8a. AL Ko.da 
,.apılacakbl'· 

1 - TabmlD edil• tutan l8CIOO llradll'. 

' - TemlD&b mmüllaü ........ 
liradır· 

1 - eartnamel1 " ııdbllaMld Ko. .. -
rOlebllll'. 

1 - hteklll• ttcant od&lmda kqıtlı 
olcluldanDa dali ...uca ----..... 
rtyettndedlrler. 

f - Puarlıta lftlrllı ecleoeld• lmml-
111 veslb ye tem••b mun1dlate1erl1'• 
blrltkte lbale ...ıtDdeD .... ~-
ırıaraoaatlM'L <mT> ıaot 

u.aım.cu 
UJJ--6• A .. Sa. Al. ICo. dut 

1 - JOIQJ'8'll ...., dôllhldt IU'blW
lllDde ıneftQt m•'allı t.ım ldlbDü • 
..... ..,...., da ,..... lıll'lllalaa 100 
Un W1A taliP aıılmWhlmf'• ,....... ... 
sarııta kODJlluttm'· 

J - Paaarlıtı UG.NI sQaD .at 16 te 
ı.oıebUl'IU A& 8L .Al. Ko. da JllPllacü-
bl'· (itti) 1tlO'l 

KUIU ot almac•lr 
ç.ıaüah Aa. .._ Al. ICo. ._ ı 
l _ 500 tem K. ot 4/lOIMO cmu dal 

... , il 41 ,.....lıkla Mim alma-.. 
2 - Otu beller k\lom 6 1w •.a 

SOOOo Hr!Mbr· 
1 _ xat1 t..mau AOO unm. TaJı.t• 

rin Çanakkale As. Sa. AL Jto. u mln -
eütlan- (1190) 16IOI 

Sıtıreti abnec.k 
B.,kos AS. Sa. AL Ko. claD ı 
1 
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U L U S 

Un ve yulaf ahnacak 
Adan Aa. Sa. Al. il.o. dan: 

Ctul mlkdan Muhammen bedell Muvakkat temııuıt 
kilo lira Ura Kr. 

tJ'a 720,000 100800 '1580 
Yuıat 1,ll00,000 97000 '7312 &O 

1 - Yubnda olu vı mlkdarlartyle muhammen bedel ve muvakkat temlnat
lan J'uı1ı Od kalem ersalc kapalı sartıa ekalltmeye konulmUftur. 

2 - ıı:utltmeaı 7. 10. HO Puarteat gtınU saat 10 da unun, 11 de de yulafın Ada
u .A& 8L AL Ko. da yapılacaktır. Şartnameleri ADkara. :latanbul Lv. A. lerl lle A
dana AL SL Al. Ko. da her glln sörtlleblllr. 

1 - Taltplerln kanunun 2. 8. cU maddelerindeki teraiU haiz olduklarına dair ve
ulkl bAmll teklif mektuplarım tayın ed1 len saatten en az bir saat evel komll)'ona 
nrmelerL (GNT) 1~932 

Arpa, yulaf, ot ve yağ ah nacak 
•erdloa As. Sa. Al. ICo. dan: 
1 - Cbıa, mlkdar, muhammen bedeli ve llk temlD&tı ne ihale s1lnlerl aıatıda 

J'Ullı Do :vem maddut kapalı arfla eksiltmeye konulmuttur. 
2 - İhaleleri lıılerzlfonda kolordu blnaaındakl Ko. da yapılacaktır. 
1 - eaıtnamelert her il sünU veaatınde .uıJtan ile lat. Lv. A. llklert ve Mer

lllfondaJd Ko. da st'rtlleblllr. 
, _ tırteldllerln belli ııQn ve aatte Ko.da bulunmaları.. 
1 - Poetada pctlnneler muteber dettldlr. (5198) 

Clıı8I lıllkdarı lııl. bedeli İlk teminat 
llll'll 

thaıe sün ve aaatı 

Arpa 
'!"ulat 
Ot 
8ade111 

Kilo Lr. Kr. Lr. Kr. 
1162 ton 61720 00 4736 00 

280 ton 18800 oo 1280 00 
ISO ton 181!50 00 1361 25 

HIOO ld. 18276 00 U20 70 

11/10/940 cuma 16 
12/10/IMO 
H/10/940 
11/10/940 

Muhtelif yiyecek ah nacak 
Dlrt7ol As. Sa. Al. Ko. daa: 
1 - Mlkdarı, flyaUarı, muvakkat temınaUan ve muhammen fiyatları 1tatıda 

yazılı bulUD&D llate mevaddl mUııakuaya çıkanlmııtır. 
2 - Ktıııaka.ııa H.10.940 puarteal süııU saat 16 te Dörtyolda belediye aalonunda 

lcra edllecektır. 
1 - Bunların evaaf w prt.ııamelert levazımda mevcuttur Talep vukuunda ve-

rtllr. (8208) 18189 

Clıı8I Mlkdan Tahmini JI'. U. tutan Mu T. Ne ıuretle 
Kilo kUl"Uf Kilo L K. yapılacatı 

Un MOOOO 17 91800 6883 kapalı sarf 

Bulgur 108000 11 11880 891 kapalı sarf 

K. fuulye 60000 25 ıMOO 1126 kapalı zarf 

Sadayatı 19600 125 23985 1796 kapalı Hrf 

Pirinç 18000 34 6120 4&9 kapalı sarf 

Yulaf 432000 6 25920 1944 kapalı zarf 

Et ve odun ah nacak 
Edirae Aa. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Atatıda ctna ve mtkdarlan yazılanlar kapalı sarfla aatın alınacaktır. İha

leleri Edlrnede eakl mU,lrlyet dalrealndeSL Al. Ko. da yapılacaktır. Ev.at ve ıart
namelerl her sUn ko. da ıörtlleblllr. iateklllerln ııözU geçen günde lbale eaatınden 
bir aaat evel teklif mektuplarım Ko. na vermlı olmaları lbımdır. (6202) 18111 

cmm Mllldan Tutarı İlk te. İhale sUntı 
Sıtır eU 120 ton 42000 Lr. 31&0 1 T.10 HO pereembe 
Odun 1000 ton 20000 ı.r. 1600 17.10.940 peqembe 

Saman alınacak 
l•mlt Aa. .Sa. Al. Ko. cim : 

ı - BlrlYder ihtl)'&Cı için ataiıdı cim ye milıdarı fiJ'&t tuı.ı ilk teminlltl 
•• teslim 1eri ,.azılı olan kapalı sari ek sik.meli ile NtıQ alınacaktır. 

2 - Talip planaclıimdan bir IJ' müddetle puarlıiı konularak n ilk puar -
bit 7/10/940 sflnli MM 15 de Tümen Sa. Al Ko. da ,.apılıcaktır. 

3 - Her pmizon samanı ayn ayrı mlitcalılıitlere ihale edilebildiii cibi te • 
minıtları da ayrı ayrı alınabilecektir. 

• -Ja1etıi~r belli ıiin ve saatında Sa. Al. Ko. na &elmelerl. (6315) 16324 
..., ' ..... lnAta ,...... ,. ...... " 

Tail .st. U. .... . .. 
.. 1 2'14'iı 
119 S IMIOI 

IOIS 1 .to6M 

.. .. .. 
Arpa, yulaf ve kuru ot ahnacak 
ICqaeri Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Alabla clna, mikdar Ye tlıbmial bedeli •e kati temlnatlan 7asılı lic ka • 

l• ı.a,. ... 7f7ecetf utm alınacaktır. 
1 - fartmm•i ı.tanbaı, Ankara " KaJHri Sa. AL Kıo. da bir da psrille • 

bilir. 
1 - 1..Wlleria bnaal •ll&ik ft te miaatlari7le birlillt.e belll illa •e IUlte 

Xo. u milrM:Utlan. (6SH) 16325 
Cinai llikdarı lfulwmnn Keti tembaat Puarhk sW 

Arpa 
Yıalaf 
Kana ot 

kilo Lira K Lira 
IOOOOO 15000 00 2250 
300000 21000 00 1150 

1000000 45000 00 6750 

Ot ahnacak 
tı .... la. Al. Ko. dan: 

7/10/940 
,, ,, . "' 

.... 
10 
10,30 
1l 

ı - Afalı4a Plllı ı-enı ID9dcleJeriDID&)'n çrı puar1ık1a alımı • ıo.MO cuma 
samı Qmee'de ... 41. Jto. da yapılaCaJrbl'. 

2 - ı..Jrıu.ta 'belU ...ıte bDUDl vestkala.rtyte birlikte Jto. na plmelerl. 
a..ı mlkdan ton beher klloeu tutan 
ot 100 T-2G MIOO 
canI1ı arpa 100 8-TI 4111 

- IOO G tııoOO 

H 
H,80 
15 

(ll05) 1111' 

Sabun ve yağ ahnacak 
»Ula. A .. Sa. Al, ICo. daa: 
ı - Aplıda olu " m:... an 7UJlı madcleler puarhJda Atın al••acütır. 
1 - Sbalelerl lldlnlede eaki mupdJ'Ct datre9lncle Sa. Al. Ko. da JIPılaoütır. 

mnd ft ~ ber sUa Ko. da s&'llleblltr. İeteklllertn 81Sd P01D s0n 'ft _. 

atte Kô. da bıılJ1111JMlan. <m'l) 1taOI 
ClDllerl mlkdan JL tatarı la T. lllalı s0n uat 
IÜllll 48 ton 1040 ıau ilo.NO 11,IO 
llde7ll tl200 ko 6'000 60IO UO.INO ll.80 

Yiyecek ve yakacak ahnacak 
.,,,,.,.,,.. n... ama Al.m• xo.ın•,,,,,,,,_ ı 
Atatıda dmi, miktar •e mabamlll• hedellerl ,....ıı malltcllf J'b-ecek .,, ,... • 

kacak maddeleri bisalarmda psaterU• tarill, .an •e uat.ıercle kapalı ad - • 
liri• .... ltm8" lroınalaı11fU· Bblltml -•leleri Btbtllrder• islıeleai kartı • 
&m4ald ukerl ubarcla ba11macü o1aD tlmen aatm alma kom..,_ada JllPlla_. 
tir. !etelıılilerin ıeraitl anl1m1k tlser• ller sün •e eblltım.,. ittir• için ele al...,. 
Olılı maddelerJn mlrtarma .,, tahmin edilen fiJ'&ta ıöre tıatan olan n aeaiıda 
:rudı balaMa teminat *selert,te birlikte lromi•JOM mllracutlan Ye teklif 
aelltaplanm kapak al'flar foçin4e ebiltme IU.tlerindelJ bir IUt 99ellne kadar 
....,.. mulaıbllllldı •ermeleri ıtsaam ilb olanıar. (121111325) ıeua 
... , KDlltmı tarib Teminat llabaaımen ili~ Almacak 

11 
1s.ao 
ti 
ıuo 
11 
11.-
11 
11.10 
ıs 

15.10 

•• 
ıuo. 

.,,. dd .- tutan kilo maddelerin 
Lira it. Lira cinli 

U/10/940 peqembe 1100 1 uıooo 290000 Bıtu eti "'° ısıeoo 329000 ,. 
7590 101200 253000 .. 

.. • 
"' .. .. • 5S40 71200 178000 .. .. "' 

800 IOOO 400000 Odan .. "' 
525 7000 350000 "' 

• .. 176 11610 584000 • 
657 1780 4JIOOO n 

l!2 11100 SOOOO Tos .. ıcer 

• "' 1110 14800 40000 .. ,, 
"' 

1350 1aooo 45000 .._ 
1850 l2000 55000 
111.1 ., .. 

Kuru fualya almKllk 
~r•rırum Lv. A. Sa. Al. lfo. daıı: 

1 - llO tcıo K. t~ 16.9.NO TL 
de y ... ılan Ulalulade l•teklt flkmadltUI • 
daD yeniden puarhkla •tın al>nacaktır. 

Bunun hepetnln blrdeb veya kUçOk pU'po 
lar halinde vereceklere de tbale edlleblUJ'. 

1 - Puerbtı ilo.HO cıanaa &'iDi llat 
10 da Enurum 8L Al Ko. da )'Çılaoü. 
tır. 

1 - Toplu tutan M809 Ura ilk temt.. 
b 2688 llradıl'. 

' - 1''8U1Yenl• ...., " IU11UI kol• 
dunun tekmil pnılsoDlanDda. mevcuttur. 
Tunemea ayıudır. 

1 - İsteklilerin t&711l OlUD&ll sQn Ye 
8&&tte Sa. Al. Ko .. da bulunmaları. (llOO) 

1llOI 

Er:ıurum Sa. Al. Ko. du: 
1 - 2&0 ton un puarlıkla aatın alma -

caktır. 

2.. - Puarhtı 6.10.HO cumarteal uat 
10 da Enurum As. Sa. Al. Ko. da yapda
caktır. 

1 - Toplu tutan •GOOO Ura 'ft ilk te -
mıaatı llTI llNdu". 

4 Unun evsaf ve tartıan kolordumm 
tekmil sarnlzcmlarında mneuttur. 

6 tateklllerln ta)oln olunan sb •• 
saatte Ko. da bulunmaları. (8301) 

ltllO 

Yulaf alınacak 
Lüle6ıır6H As. Sa. Al. l!o. daıı: 

1 Şartıwneıdnde yuıb ıntkdar ve 
mahallere teslim prtıyle 11.9.HO ta Qn 
ayn pazarlıkla 900 ton yulafa Yllilu fi -
yat pahalı ıörllldlllUDden yeniden puar
lıfa konmasına pazarlıtı 4.10.HO nat 11 
te LWeburps As. Sa. Al. Ko .. da yapıla-
caktır. <8302> ıeau 

Hayvan çulu almacM 
l:ımır Lv. A. Sa. Al. l!o. daa: 

1 - Pazarlıkla 8llOO adet ~ gulu 
aatın alınacaktır. 

2 - Pazarlık: 3.10.HO pereem'bl la&t 
15 te kıtlada İzmir Lv. A. Sa. 41. Ko. da 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutan 11280 llr& • 
dır. 

4 - Teminatı muvekkate üOeıd 1"6 
liradır. 

6 - eaıtname ve ntlmuned Jto. da sO
fWUr •• 

6 - İateklll_. kallmd vnikalan n t. 
mlnatı muvakkatelert7le birlikte ihale ... 
atlnden evel komtQOD& mtıracaatıan. 

<6803> ıeau 

Arpa •• yulaf naldeltirilecek 
Sülo/lu Sa. Al. Ko. cin : 
ı - İltarıbul Derince .liloa111Mları m1* -

telif birliklere 2000 ton arpa •• J'lllal 

K...ıeahmak 
lUİn# As. S.. Al. Ko. dta : 
l - IOO ktlsur metre mildbr klr•te 

pa•l'lıkla •tın ılaıacallltır. U..l•l 4/ lQI 
940 cama sflntl •at 16 ela Edirne .ad 
m&ltlrlnt daltcsinde la. AL Ko. da J'& • 
pılaeaktır. 1'1atarr 21000 '" teminatı sı• 
liradır. İe&eldileri11 eözii ıeçea FUıde Ket 
aa ıeJmeleri, (6112) 16321 

ANKARA BELEDiYESi 

Yal tasfiye cihazı almac•k 
Adar• Beledıyesla4nı : 
1 - la itleri için ılınacak ol• bir ıdtl 

111 ta•flJ'• cihuı on bet sün müddetle .. 
sık ebiltmlJ'I konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (1400) liradır. 
S - Teminat (105) lirıdl1'. 
4 - Şırtnameaıni sörmek iıti1ealn 

ber itin encümen kalemine ve iıttkllleria 
de 11101940 •lr sflntl uat 10.IO 4& biledi
,., •cimenine milracaatlan. (58IO) 1'911 

Filitre kamu almecak ~ 
A•bra Beledıyesiad• : 
1 - lu itleri iGin almacak olaa 50 toa 

filitrı inama en bet itin mHdetle aplr elr • 
ıilmae7e koaulmuttur. 

2 - Mııhupnea bedeli (1'00) liraclrr. 
1 - Teminat (117,5) lirsclır. 
4 - tartnam•lnl a&-ü latl,..ıerla 

Itır illa encilmen kalemine •• lıtelı:lUeda 
de 1/10/MO uh süntl Nlt 10.50 da bellcB
,.. •cimeolne miiracaatlan. (5111) 

15957 

Muhtelif inpat 
AnJ:ara Belediyesiad•a: 

1 - Cllmhurtyet bayramında I01ra1d .. 
dlldlecek dlreklerln blrtblrlDI 1'Qtı '* 
" alüol badana J'IPl1mua " IMllmla 
'blflıklann llanlll .. ao adet meııc11 ... 
lm&U iti puarlıkla yaptınJaoaldlr. 
ı - Kuhammea be4ell ım un 40 ı.: 

ııqtur. 

1 - TemlDat 192 Ura 18 lalr .. bar. 

' - eartnameetnt sOnnek t.u~ 
ber stın enctlmen kalendae ft taeldtl_.. 
de '- 10. NO cuma stbdl ...ı 10.ao da ı.t• 
ledl19 eDCOmeDIDI lldlneutlan. (em) 

1Ulf 

Direk alımc• 
Anl:ara Beledi-,slada: 
ı - Belediye tein eoo actet dink .,..... 

lıkla almacaktır. 

2 - Muhammen 'bedeli 1IOO Uraclır. 
1 - Teminat 221 Undır. 
' - IU'tumelbd ,ermek ~ 

her sQD encama kalemtıae .. ~ 
de UO.INO cama sDaG .at 10,IO da b11ea 
dt7e actımeDIDe mtıraoutım. (qat) 

11111 

nakledilecektir. Tmdnatı 450h liradır. T ..... itleft 
ı - ihalesi ıııo/940 ç~ lbll ... Ani•• a.ı.ııymadaı 

at 11 de Süloitu Sa. AL JCo. da,.....• 1 - Sokaklara dtldlecek dllül• 1111 
caktJr, (6304) 16313 1IO adet ,.m yuva kapllı Ue llMftQt-.. 

Kuru - almvtık pülll'Ul tamiri .,. :11r1er1ae tm1mea 111 
'1mlale1 S.. Al. Ko. clu : puaıtıJda yaptınJaoaldlr. 
25/ 9/940 ıünü kapalı zarfta lbal•l :ra- 2 - Ku!wnm• llede1l • llıw1ll'. 

prlacaiı illn olunan 450 ton K. ota talip 1 - TemiD&t N.G Uraclır. 
,1~tır, ' - 8artnamealııl ıörmek ~ 
....... ! ~· :'.,_._, !• ........ '"llt*I~ 
:ae.=~» _. -• -;: =-:.=:';.:::-* 

Tallphrln ..-er .W. ICo. aa mira- 11111 
c:aatıan. C630I> 1011 Tel çm aire almecalr 

Sıiıreti almecak Ada• B-1.ıi"1iill!I•: 
l:ımit Sa. Al. l!o. Ra. d••: 1 - Belldln lhtb'lım lobi altı Jml111141 

1 - GanıtzoDlar thtlyam tein 9'.000 tel, tl'll " nllı te""1r ft em. ,..... 
kilo aıtır ıtı kapalı artla atm alınacak- lılda almacütıl'. 
tır. ı - ... ,,.,,,,,, ... 'becleU <m> Undlr. 

2 - Tallp cıkJDadılQadaa tı1r q mu. a - Temlut ııo Ura 1115 Jalrultv. 
detlı puarııta koam111 ve Uls puarblı ' - .Alı•ıcek ID& u.te.hd sOrmü ... 
7.10. NO sDDQ IUt 16 ti la. .AL Ko. da u,.nı_.. her s0a ...,_ blemlae .,. 
yapılacektu'. a.teldll ... de 4.10.NO ... slall ... 

a - 294000 kilo 111ır ıtllda be1llr' Jdlt1a ıo.ao da wee,.. -.:Qmenl• aanou.tta. 
tehmJD edilen fiyat ao kurut olup tutan n. (Wl) Mm 
88200 Ura muvakkat temiD&b HIO liradır. ez ___ mw• 

' - Her p.ndsoD ~ arn mUteahlllt- ~ ·--
len ihale edüel»lldlll slld temlD&tıan da Aai•• Bel.ıiymodH: 
ayn &)'n alınablleclktlr. ı -~ VüUIU IDtbldllıd nl ... 
ı - !etekliler belll aatte hmlt 8L .Al. • olarak puarlıkla: ~. 

Ko. u plmeleri. (IUO) ıuıt 2 - lfulwpmM' bedell lifi Ura Ti ı. 
l'altal'o 

Sedye arabası lllmK.k ı - TenalDat • Ura a Jmn4tut. 
ld/lllbul LY. A. Sa. Al. a.. .. 1 6 - eutume ft kettf oetvelbd ..... 
l - 200 adet cezmi maili modeli Bnet mek tett781M'ID her sQn encOmea q.ı .... 

tedJ'e ırıbuı almacaktır. Puarlrlda ek • ne " tNldl1ertll de U0.940 aama .... 
lilıtmeel 1110/940 uıı tini wt ıuo da aut ıo.ao da beld1J'C acıOııDtlatDI ..._. 
TOllhenede tat. L'I. A. la. AL Ko. ela ,.,_ atlln. (82U) ıtm 
pdacalrtrr. 

2 - Tümba w.u ıuoo un, nır temi- Odan w çıra a._calr 
natr ııeo liradır. A1'l6a nlmaaell .,. tart- AÜIN B•W~ ~ 
mım•l Ko. da Plrtlllr. 1 - BelecllJ'• •• IPN&ı lcla lllmı .. 

t.ttlıllleria kamml •mlı:alarble WU ola 79.1 ton lııllHııaiı drl• oda u. 
auıttı ıelmeleri. (6Sll) 16llO 180 kilo "ra OD b11 libı mlclcletlt 15* 

Arpa alımeelE lbiltmeJ'e konlllmuttur. 
SIY•el: .ta. Sa. Al. ICo. daa: 2 - lluhunmm bedeli ıa• Ura IO .. 
Cinai: arpa, ıntkdarı 450000 ldlo. au- raetıar. 

hammen bedeli: to'llO Ura, mU'laldrat te- 1 - Teminat 141 •w Jrurqw. 
mlDatı 15111 Ura 15 lmruf, ll1dl. sua " ... 4 - ••nnamninl &irmelı 18t11'lllula 
atı: kapalı sarf, puarte9I. ıe her dn encllmen kalemine n htülihria 

1 - Yukarıda .a. w m1Man De -.. de 11/10/940 cmıa sini ••t 10,JO da ... 
hammen bedel n lllUftldcat tenılllab. ,.. • ledi1t eadimeaiu llllNcuıtlan. (6Slt) 
alı bir kalem arpa ~ki al~ thU- 11121 
J&CI lGID lllsualldl ,a.tertıeD sQa ft 1& • 

atte kapalı sarfla uaaı.,. komnUftul'. MiLLi MODAF AA VEKAl.En 1 - bale atnrekte 8L AL Ko. bin&- ___________ ,,;;.;;;.;_;; 

mıda yapılacektu'. larbwn911 .... 
Ko. da ~. Teklif mektupluı .... 
ıe,antı IUt 161 lradar Ko, teeıbQ edUe· •· •· V.UW ..,_Al.-~,. 
cektlr. ....... : 
ı - ı.tekln..m kanuni 'ftllUralerl1lt a.rıae talllsdn edilen fl:ratı (17) • 

birlikte 'belli IUtte ıto. mOracaatlan. Jedl Ura olan 1300 adet eoba ~ 
(1111) ıun minüa1a1a koam111tur, !haı.ı Slll/Mt 

•-- al--e+ oamart..ı ıtbıtl aaıt 011 bi~edlr. Kati 
.....-pa ---- .mı.ta 1115 liradır. eannaa.a .... 

Si•«ei Aa. Sa. Al. ICo. luı V ...... alma llomiQODllllda alrllb ft. 
Cimi: arı-. mDalan 'IOOOO Jdlo. - - taldllerba IWllllltlll 1111r.t•l&I -·-'-l• 

bammen bedeli: ~ u- mınaldrat t. ....._, .... ----. -•. taatlnde Ko, u plmelerl. (lalt) 
mblab: 16158 Ura 8G kural. .. -- " 
ne .. kilde Japılacatı: ıı. 10. .., ,._.tM ---------..:1~111:.:;,S __ _ 
ıtıall A&t 11 da ba*ı ....... 
ı - Yullancla c1m " 11111111n at -- DAHiLiYE VEKALETl 

lwmna bedel ft teadNb ıuaJ1 1* lra- -..ıiiii---=.:.:::...:.:=::=::.:.-c 
lem arpa 81~ ~ llltlJMa lcla Kallrif• tamiri 
btuaında sen-D• ... ft IUttıe larfıah DdlliJW v.ur.,_,. : 
sarfla lllalqe •www ı.-r. vı~ .. ev1 lııalorlhr ............... 

1 - tbale •nnkte ... Al Ko. ..... Wriala bir 4ili•k•• - ~-
amda ppleoatmr. IU'tMme im sGa ko • •• ar..... tıamirlala _.., __ ketif 
mlqoada stJrDl•'bWI'· ~ mlktuplan bedeli ıu llndır • 
1ba1e slD n a.at 1'• War ICo. tllUm t- TualılM '8ut olaalarm 7/IOlttf tarS. 

·~tceld--~ . ......., : ····" ~ ......... v-: 



-4'- U L U S ~~~~~~~~---~~~.:...._~~~~~~~~~~~~~:........=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2-10-194ft 
,:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. leye girebilmek ıçın inşaat işlerinde 

müteahhitlik yapabileceğine dair res· 
mi müessesattan alınmış vesika ibraz 
etmeleri liizımdır. (6250) 16199 

------- Un ve ekmek fiyatları i - -- -- Belediye Re.sliğinden : ------ ---: Buğday fiyatlarına yapılan zam dolayııiyle un fiyatla- : 
: rı yükselmiı olduğundan ekmek fiyatı 2. 10. 1940 çarşam. : 
: ba sabahından itibaren yirmi para zamla (11.50] kuruıa, : 
: ve francala fiyatı otuz para zamla (15) kuruta çıkarıl- : 
: mııtır. Toptan ve perakende un ıatıı fiyatları aıağıda ay- : 
: rıca göıterilmiıtir. = 
: Sayın halka ilin olunur. (6336) 16334 : 
: Un satıı fiyatları :E 
_ Değirmenlerde Uncu ve Bakkallarda -- -: Çuval Çuval Kilo : 
: Krı. Krı. Krı : 
: Birinci nevi un 890 915 15.50 :E 
: Ekstra francalalık un 995 t 020 16. 75 :E 
: Ekstra Ekstra un 1045 1070 17 .25 -
: ikinci nevi düz harman E -: un 700 725 11.75 E 
.,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ -

Muhtelif yiyecek ah nacak 
Ankara Jandarma Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin 

Miktarı Cinsi 
bedeli 

Lira 
İlk teminatı 
Lira kuruı İhale gün ve saati 

13000 Kilo Bulgur 
6000 .. Pirinç 
1500 ,. Un 
5000 ,. Sade yağı 
1800 .. Zeytin yağı 
2000 ,. Zeytin tanesi 
3000 ., Sabun 
1500 ,. Beyaz peynir 
5000 ,. Toz şeker 

55 ., Çay 
5000 ,, Tuz 

10000 ,, Fasulye 
15000 ,, Patates 

7000 ,, Kuru soğan 
1200 ,. Kuru üzüm 
1600 ,. Mercimek 
1000 ., Nohut 
1500 ., Şehriye 

1950 
1800 
225 

7000 
1170 

700 
"1200 

900 
1900 

330 
350 

2300 
1050 
490 
300 
360 
150 
480 

----
146 25 
135 00 

15 88 
525 00 
87 75 
52 50 
90 00 
67 50 

142 50 
24 75 
26 25 

172 50 
78 75 
36 75 
22 50 
27 00 
11 25 
36 00 
----

22655 1599 13 14-10-940 pazartesi 
• saü l~ 

1 - Yukarda miktarı, cinsi, tahmin bedeli ilk teminatiyle ihale gün ve 
saati yazılı (18) çeşit yiyecek malzemesi Ankara J. Genel Komutanlık bi
nasındaki Jandarma satın alma komisyonunca kapalı zarf eksiltmesiyle 

aatın alınacaktır. 

2 - Bu on sekiz kalem yiyecek malzemesinin hepsinin birden bir istek

liye ihalesi caiz olduğu gibi (bulgur, pirinç ve unun) bir, sade yağın bir, 
zeytinyağı ve zeytin tanesi, sabun ve beyaz peynir bir, toz şeker, çay ve 
tuzun bir, fasulya. patates, kuru soğan, kuru üzüm, mercimek, nohut ve 

ıehriyenin de ayrıca bir istekliye ihalesi caizdir. 
3 - 2490 sayılı kanunun istek ve şartlarını havi isteklilerin ilk teminatı 

muhtevi kapalı zarf teklif mektuplarının ihale günü saat on dörde kadar 

komisyonumuza vermeleri. 
4 - Şartnamesi parasız olarak komisyondan alınabilir. (6028) 16092 

Ekmek ah nacak ve "" yag 
Kütahya ]. OJıulu Tabur K . lılından: 

~ .,!.s:ıO'ı ~i: 
iil .:ıı: - ,.; i ..!! 
"' ~E:ıı: .:ıı:~ 
.:ıı: .c: -a... ~ ~ 
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17500 00 200000 250000 11 2062 :ıo 11 1210 940 cumartesi (ekmek ekstra) 

7800 00 5000 6QOO 130 685 00 11 14.10.940 pazartesi (sadeyağı) 
1 - Okul eratının ağustos 940 sonuna kadar ekmek ve aadeyatı ihtiyacı kapalı 

sarfla yukarıda hizalarında yazılı gün ve saatlerde ihalesi yapılmak Uzere eksllt-
meğe konulmuştur. 

2 - tııteklllerin teklif mektuplarını ve yukarıda yazılı teminat akçe mektup 
larlyle 940 yılına alt ticaret odası vesikası ve (2490) sayılı kanunda yazılı sair ve
aalkle birlikte gösterilen saatlerden bir saat eve! J. okul blnaaında mUteıekkll ko· 
misyona vermeleri. 

3 - Şartname okul komisyonunda görUlebllir. 16203 

Pelerin ah nacak 
lstanbul Maarif Müdürlüğünden : 
Maarif Vekilliği Köy Enstitüleri için satın alınacak aşağıda cins ve 

mikdarı yazılı pelerinler kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuıtur. Bu 
plerinlerin muhammen bedeli 61350 lira ve muvakkat teminatı (4601,25) 
liradır. İstekliler bu pelerinlere ait şartname ve nümuneleri İstanbul M:t 
arif müdürlüğü yardirektörlüğünde görebilirler. Eksiltmenin 11. birinci 
teşrin cuma günü ıaat 14 de İstanbul maarif müdürlüğü binasında yapıla 
cağı ve kapalı zarfın en geç saat 14 de alınacağı ilan olunur. 
Eıyanın Beherinin muhammen fiyatı 

cinsi Mikdarı Lir:ı Kr. Sa. 
Pelerin 6000 10 22 50 

(9077 6073) 

Yekun 
Lira 
61350 

16062 

Fenni malzeme ah nacak 
Maliye Vekaletınden: 
2 14177 numaralı Vekiller Heyeti kararına bağlı toprak tevzi talimatna· 

ıneaine tevfikan tevzi olunacak toprakların kadostro tahririnin icrası içi.n 

aşağıki fenni matzem,. mübayaa edilecektir 
1 - Mübayaa verilecek Beheri'lin fiyatı 

levazımın cinsi Adet Lira K. 
Takeometre 25 850 
M~ ~ ~ 
Planımetre 25 60 

Yekun 100 
2 - Keşif b ı e ı .,+;50 liradır 
3 - Muvakkat teminat miktarı 1856 lira 25 kuruı 

Tamamının bedeli 
Lira K 

21250 00 
2000 00 
1500 00 

YekQn 24750 

4 - İhale evrakını görüp almak istiyenleı Maliye Vekileti Milli Em 
lak müdürlügiine müracaatları. 

5 - ihale şekli kapalı zarf uıulü ile. 
6 - İhalenin yapılacağı mahal ve tarih . 23 10 940 tarihine müsadif çar 

pmba günü saat 15 de Maliye Vekalet! Milli Emlak müdürlüğünde. 
7 - Teklif mektupları 23 10. 940 tarihine müsadif pazartesi günü sa 

at 14 e kadar Maliye Vekaleti Milli Emlak müdürlüğünde kabul edilir. 
8 - Malzeme ihale tarihinden itibaren 90 gün içinde Maliye Vekiletı 

Milli Emlak müdürlüğüne teslim edilecektir. (5855) 15938 

Zayi Ankara f'rkek llıeslnden aldı 
tım orta mektep dlpl nasını kıı\ h ttlm 
Yenisini alaeıığımdan eskisinin hUk 
7oktur. Haaan Tuncalı. 1886 

Zayi - Ankara belediyesinden aldığım 
21~ numaralı araba pllkasım kaybettim 
Yenisini alacatundan eaklatnln hUkmU ol 
madıtı 1lb olunur. Alt Çakmak a896 

ViLAYETLER 

Yol yaptırılacak 
!stanbul Beledıyesmden : 
Halkalı • Nalbantçcşme - Hadımköy il· 

tisak yolu inşaatı kapalı zarf usuliyle ek • 
siltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 109,407 
lira ve ilk tcmınatı 6720 lira 35 kuruştur. 
Mukavele, eksıltmc, bayındırlık ışleri ge· 
nel, hususi ve fenni şartnamelerı, proje ke
şif hulasalariyle buna miıtcl erri diger ev -
rak 5 lira 47 kuruş mukabilinde nafıa mıi • 
di.ırluğünden verılccektir. 

İhale 9 10 940 çarşamba gunu saat 15 de 
daimi encumende yapılacaktır 

Taliplerin ılk tcmınat makbuz veya mek. 
tup!arı, ihale tarıhındcn 8 gun evel nafıa 
mıidurliıgune muracaatla alacakları fenni 
ehliyet ve 940 yılına aıt tıcarct odası vesı
kalariyle 2490 numaralı kanunun tarifntı 

çevresinde hazır!ıyacakları teklif mektup
larını ihale gunu saat 14 de kadar daimi en
cümene vermelerı lazımdır. (8934-5973) 

15974 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilam 
Yozgat Nafıa Mudurluğunden : 
Sorgun kazası ılk okulunun 28746 lira S 

kuruş keşifli ikmali inşaatıdır. 
2 - Bu işe ait şartname ve evraklar, 
A - Eksiltme şartnıımesi, 
8 - Mukavele projesi 
C - Nafıa işlen genel şartnamesi, 
D - Fenni ve hususi şartnameler, 
E - Keşif metraj, proje. 
İstekliler Yozgat daimi encümeninde bu 

evrak ve şartnameleri gorebı lir!cr 

3 - Eksiltme 14 10 940 pazartesi gtinü 
saat 14 de Yozgat daimi encümeninde ya -
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli
lerin "2155" lira "95,, kuruş muvakkat te -
minat vermclcrı ve bundan bıışka aşagıdaki 
vesaiki ltaiz bulunmaları lazımdır. 

A - En az on bin liralık yapı inşaatı 

yapmış bulunmak. 
B ihale tarihinden sekiz giin evci mü· 

•aca'l.tla vi15.yettcn eksiltmeye girecekleri
ne daır evsıka almaları. 

~ - in at mayıs gayesine kadar ikmal 
• İh 'e bedelinden on uç bin lirası 

940 b ltç sine me~ zu tahsisatından senesi 
ç nde odcnecek mutebaki ıstihkakı 941 
!:ııitçcsinde defaten tediye edilecektir. 

6 - Teklif mektupları uçiıncu maddede 
yazılı saatten bir sııat cvcline kadar daimi 
encıimene getirilerek komisyon reisliğine 

makbuz mukabilinde verilecektir. Posta i
le gondcrilecck mektupların nihayet 3 un
cu maddede yazılı sııate kadar gelmiş ol -
ması ve dış zarfın muhur mumu ile iyice 
kapatılmış olması şarttır. Postada olan ge
cikmeler kabul edılmcz. (9004·6020) 1S992 

inşaat münakasası 
Hatay Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Sıiveydıye, Fatikli, Şenkoy, Sıçan
lı. Güzelce, Çengen, Erzin, Sarıkaya mev
kilerinde yapılacak (8) adet jandarma ka
rakollarımn bır kısım inşaatt kapalı zari 
asu/ıyle eksıltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 22. 10. 940 salı günü saat 
IS te Antelı7ada nalı• mÜdiirliilii odasın
da müteşekkıl komisyonca yapılacakttr. 

J - lstiyenler hususi ş ;ırtname ile pro
je ve evrakı keş/iyeyi (100) kuruş bedel 
mukabilinde satın alabtlırler. 

4 - Bu işin keşif bedeli (19943) lira 
(76) kuruştur. 

S - Muvakkat teminat (1495) lira (78) 
kuruştur • 

6 - Taliplerin ihaleden en az sekiz gün 
eve/ bu işe benzer inşaatı başardıklarına 
dair evrakı mıisbıteleriyle birlikte vilaye
te müracat ederek alacakları ehliyet vesi
kasım 2490 sayılı k anuna uygun olarak 
hazırlıyacakları teklıl mektuplarını ve 
bunlarla bırlıkte teminat mektup veya 
makbuzlarım ve ticaret odası vesikasını 

ihale günü saat 14 ekadar komisyon riya -
setine makbuz mukabilinde vereceklerdir. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
(6140) 16118 

2 Pavyon yaptırılacak 
Kayseri Tayyare Fabrikası Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Fabrika garnizonu dahilinde 

iki pavyon inşa ettirilecektir. 
Bu inşaata ait : 
A - Muhammen keşif bedeli 54673 

liradır. 
B - Muvakkat teminat 3983 lira 65 

kuruştur. 
2 - İhale günü 14-10-1940 tarihine 

tesadif eden pazartesi günü saat 14 
te komisyonda yapılacaktır. 

3 - Teklifler 12-10-1940 günü saat 
12 ye kadar komisyonda kabul olu -
nur. 
· 4 - İhale kapalı zarf usulü Ü.lere 
yapılacaktır. 

5 - Fiyat tahlili ve fenni şartname 
ve planlar 2 lira 73 kuruş mukabiJin-· 
de mesai günlerinde saat 14 kadar 
fabrika satın alma komisyonundan a
lınabilir. 

6 - Şartname alabilmek ve ihaleye 
girebilmek için, inşaat işlerinde mü-
teahhitlik yapabileceğine dair resmi 
müessesattan alınmış vesika ibraz et
meleri lazımdır. (6249) 16200 

Kimyager aranıyor 
Kayseri Tayya,,e Fabril~ısı Genel Di . 

rektorlcğundrn : 
Fabrika teknik kontrol se•vis:ne meta· 

loji işlerinde, tecru!ıeli bir metalojist 
kimyager veya muhendis kimyager alına

caktır. 3656 s'lyılı devlet memurları ay -
lıklarının tevhit ve teadiilıine dair kanun 
hıikumlerine gore 300 liraya kadar aylık 
ucret verilecektir. Taliplerin aşagıdıı ya
zılı vesi kaları bir dıle'<çeye b'l~lanaıak 

en geç ıs birinci teşrin 1940 salı gunlı ak
şamına kadar Kayseri tayyare fabri'r.1sı 

genel <l i rcktorluğıine göndermeleri V! 3 

vesaiklc bizzat muracaat etmeleri ilan 
lunur. 

1 - Diploma. 
2 - Gcç.mış devlet hizmetine ait ve so 

memuriyetten aldıgı maaş veya ıicrctini 

gostcrir resmi vesıkalar. 

3 - Halen devlet hizmetinde müstah • 
dem ise bu yerden ayrılmasında mahzur 
olmadıgma dair resmi vesika. 

4 - Tasdik'ı nufus cuzdanı sureti. 
5 - Sıhat raporu. (Bulunduğu mahalde 

varsa, askeri hastaneden yoksa memleket 
hastanesinden bu da yoksa en az iki ·ta • 
bip imzasiylc). 

6 - Polis hıisnühal kağıdı. 
7 - Askerlik vesikası sureti. 
8 - Fotograf 5 adet vesikalık, (6288) 

16304 

Bir garaj yaptırılacak 
Kütalıya Tayyare Birlikleri Satın 

Alma Komisyonu Ba~kanlığından: 
1 - Kütahya_ garnizonunda 31385 

lira 37 kuruş keşif bedelli bir garaj 
yaptırılacaktır. 

2 - Eksiltmesi kapalı zarf usuliy
ledir. 

3 - Eksiltmesi 17. 10. 940 perşem
be günü saat 15.30 da Kütahya mer
kez komutanlığı satın alma komisyo
nu binasında yapılacaktır. 

4 - Garajın muvakkat teminatı 2355 
liradır. 

5 - Keşif plan ve şartnamesini 

görmek istiyenler her gün, ihaleye 
girecek olanlar kanunun icabcttirdiği 
vesaik ile birlikte ihale günü teklif 
mektuplarını saat 14.30 a kadar mak
buz mukabilinde komisyon başkanlığı-
na vermeleri ilan olunur. 16339 

A. LEVAZIM AMIRLICI 

7 kalem mutabiye alınacak Sicim alm~cak 
lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: Ankara Levazım Amırlili Satın Alma 
İdaremiz bendiye ihtiyacı için 16800 Komisyonundan: 

kilo sicimin alınması kapalı zarf usu- 1 - Aııağıda cins ve mlkdan yazılı 7 
liyle eksiltmeye konulmuştur. kalem mutablye pazarlığı 3.10.940 saat 15 

Eksiltme 16. 10. 940 çarşamba saat te Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. yapılacaktır. 
16 da B. postahane binası karşısında ı 2 - :Muhammen bedeli 74150 lira kati 
Valde hanının ikinci katında idare- teminatı 11122 lira 50 kuruştur. 
miz umumi depo muhasipliği odasın- Her kalem ayrı ayrı taliplere ihale e -
da toplanacak müdürlük alım satım teklifler de kabul olunur Şartname ve nU-
komisyonunda yaplacaktır. muneler Ko. da görUIUr. 

Beher kilosu muhammen bedeli 123 Cinsi mlkdarı 
kuruş, hepsinin 20564 lira, muvakkat Çul 1 lOOOO Belleme 3500 
teminat 1549 lira 80 kuruo:.tur. 

'11 Kolan 
Taliplerin olbaptaki şartname ve 

10000 
8500 

mühürlü nümunesini görmek ve mu
vakkat teminatlarını yatırmak üzere 
çalışma günlerinde B pastahanede 
mezkur müdürlük idari kalem leva -
zım kısmına, eksiltme saatinden bir 
saat eveline kadar 2490 No. lu artır
ma, eksiltme ve ihale kanununun ta. 
rifatına göre hazırlamaları liizım ge
len mektuplarını, 940 senesi için mu
teber Ticaret odası vesikası, muvak
kat teminat makbuzu veya banka mek 
tubu, teklif mektuplarını havi olarak 
B. postahanede alt katta posta mua • 
vinliği odasında bulunan komisyon 
reisliğine No : lu makbuz mukabi -
tinde tevdi eylemeleri. (6155 5190) 

16163 

Kan;- 1"zasyo .... nşaatı 
Kayseri Tayyare Fabrikası Satın 

Alma Komısyonundan : 
1 - Fabrikamız garnizonu dahilin

de umumi kanalizasyon ve fosseptik 
tesisatı yaptırılacaktır. 

A - Muhammen keşif bedeli 9224 
lira 37 kuruştur. 

B - Muvakkat teminat 591 lira 83 
kuruştur. 

2 - İhale günü )4-10-1940 tarihine 
tesadüf eden pazartesi günü saat 10 
da yapılacaktır 

3 - İhale açık eksiltme usulüne 
~Ört' yapılacaktır. 

4 - Fivat tahlili , fenni şartname ve 
planlar mesai günlerinde saat 14 de 
kadar fabrika satın alma komisyonun
h11 alınabilir. 

5 - Şartnameyi alabilmek ve iha -

10000 
4500 

Yular maasap 
Yem torbası 

MekkArl urgan 
Gibre 10000 16274 

Makama alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

'\omısyonundan: 

ı - 5000 kilo makarna alınacaktır. Pa
zarlığı 3. 10. 940 tarihinde saat 16 da An
karada Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli beher kilosu 29 
ımruştur. İsteklilerin teminat bedeliyle 
birlikte vakti muayyeninde komisyonda 
bulunmararı ( 6307) 16316 

Bulgur alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan: 
l - Garnizon birlikleri için 10000 kilo 

bulgur pazarlıkla alınacaktır. 
3.10 940 tarihinde saat 15,30 da Ankara 

Lv. A. Sa. Al. komisyonunda yapıfacaktır. 
2 - Muhammen bedeli beher kilosu 15 

kuruştur. Teminat bedell ile birlikte vakti 
muayycnln<le Ko. da bulunmaları. (6309) 

16318 

Zayi - Maaş almakta kullandığım 

P.Useyln Kalender namına yuılı tatbik 
mUhunımU kaybettim. Yenisini alacağım

dan eskisinin hükmU olmadığı lllln olunur. 
Belediye temizlik işleri Mehmet oğlu Ha-
san Hllseyln Kalender. 3898 

Zayi - TUrklye ID bankasındaki 37545 
numaralı K. cari hesabımda kullandığım 

tatbik mUhUrOmU kaybettim. Yenlıılnl a -
lacıığımdan eski.alnın hUkmU yoktur. 

fUkrlye AkaaD IU7 

Pide fiyatları 
Belediye Reisi iğ inden : 
Ramazan münasebetiyle ekstra francalalrk undan ya. 

pdmak şartiyle beheri ( 250) gramlık yumurtasız pideye 
(4) ve yumurtalı pideye (5) kuruş fiyat tayin edilmiftir. 
Sayın halka ilan olunur. (6330) 16330 

KAZALAR 

Harita yaptırılacak 
Avanos Belediyesinden : 
Açık eksiltmeye konan iş : 
1- Avanos kazasının imar plc1nına 

esas teşkil eden halhazır haritasile 
münhanili haritasının alınması işidir. 

2- Haritası alınacak saha tahminen 
(35) hektar meskun ve (45) hektar 
gayri meskfındür. 

3- Meskun kısmın hektarı yirmi ve 
gayri meskun kısmın hektarı (15) lira 
olup işin tutarı 1375 liradır. 

4- Eksiltme 23. 9. 940 gününden 
itibaren 15 gün olup 7. 10. 940 güniı 
lıe lediyede toplanacak encümende ya
pı lacaktu. 

5- Muvakkat teminat 103 lira 12 
kuruştur. 

6- Münakasaya iştirak edeceklerin 
ticaret odasında kayıtlı ve bu gibi İ<ı 

!eri yapabileceklerine dair ehliyet ve
~ikası ibraz etmeleri. 

7- Daha fazla izahat almak istiyen
lerin A\•anos beledive riyasetine ve 
Kırşeh;r nafia müdürlüğüne miirar:ıı -
... . •..,rı. 23 9. 940 

16091 

/ı 'S'(ERI F ARR!KALAR _______ ...... ______________________ _ 

Tabip, sıhiye 
memuru ahnacakllr 
Askeri Fabrikalar Um. Müdürlüğünden: 
Kırıkkale'de istihdam edilmek üzer~ bir 

tabip ve iki sıhiye memuru alınacaktır. 

Kendilerine 3656 sayılı kanun hıiktimlcrin.e 
göre iıcret verilecektir. 

İsteklilerin ellerindeki vesika ve hat ıer
cıimesini istidalarına bağlıyarak umum mü-
dıirlıiğc müracaatları. (6174) 16233 

ilaç alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Sattn Alma Komisyo~urıd:ı n : 
Askeri fabrikalar tekaüt ve muavenet 

aandıtı ihtiyacı için illç mubayaa edıle· 

cektir. Taliplerin eartnameyi almak üzere 
her gün öğleden sonra askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü binası dahilindeki sandık 
müdürlüğüne milracaatları. Pazarlık 9 Te. 
eve! 940 günü ıaat ıs de mczknr müdürlük
te müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

(6031) 16015 

Keıif, ıartname vesair evrakına 
göre Kırıkkale' de dıvar inıası 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlülü 
M erir.ez Satın Alma Komisyonundan: 

Keşif bedeli 2200 lira olan yukarıda ya. 
zıh duvar iıı§ası merkez satın alma ko -
mlsyonunca 17. 10. 940 perşembe gUnU sa. 
at 15 te pazarlıkla ihale elUlecektlr. Şart
name (11) kuruş mukabilinde komisyon -
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan < 165 l lira ile ıartnamenin 4.cU mad
desindeki ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. 
maddelerinde yazılı vesikaları h4mllen 
yevml mezkClrda muayyen aaatte komis-
yona müracaatları. (6173) 16132 

Kereste alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
60 metre mlk4bı Ui-1'.i,OO M. boy 0,30 

0,40 M. kutrunda dişbudak tomruğu 
300 metre mtk4bı 3,5-S,00 M. boy 0,25 

0,45 x 0,08 - 0,11 M. ebadında dlobudak ka
lası. 

9,477 metremlkAbı 65 adet 4,60 x 0,18 
X 0,18 M. ebadında dişbudak ağacı 

Tahmin edilen bedeli (21268) lira (62) 
kuruş olan yukarıda cins ve mlkdarı yazı
lı tomruk ve kereste askeri fabrikalar u
mum rnUdUrlUğU merkez atın alma komla 
yonunca 15.10. 940 ııalı gUnU saat 15 te 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname I 
parasız olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (1595) li
ra (15) kurugu havi teklif mektuplarını 

mezk1lr gUnde saat 14 e kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numa
ralı kanunun 2 ve S. maddelerindeki vesa
lkle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 

alAkadar tüccardan olduklarına dair tica
ret odıuıı veslkaslyle mezkQr gUn ve saat
te komisyona mUraeaatlan. (6t72l 161~3 

142 ton benzin alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mudilrluğu 

M erlıez Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli {52540) lira olan 

142 ton benzin uker! fabrikalar umum 
müdtirlUğU merkez satın alma komisyo
nunca 18.10.940 cuma gUnU saat 14,30 da 

kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 

(2) lira (12) kuruş mukabilınde komis
yondan verilir Taliplerin muvakkat temi· 
nal olan {3877) lirayı havı teklif mektup. 
!arını mezkQr gUnd saat 13,30 a kadar 
komisyona verıncleı i ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddele -
rlndeki vesalkle komisyoncu olmadıkları. 
na ve bu işle allkadar tüccardan oldukla -
rına dair ticaret odası vesikasiyle mez
kQr gün ve saatte komisyona mUracaatla.-
rı. (6114) 162 8 

Kırrkkalede yaptınlaca:k illf&8.t 
Askeri Fabrıkalar Umum MudurlıiğiJ 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Keşi! bedeli l 200 lira olan yuknnda 

yazılı inşaat askeri fabı lkalar umum mil· 
dUrlUğli merkez satın alma komisyonunca 
18 10. 940 cuma gt.ınll saat 15 te kapalı 
zarfla ihale edil ccktlr. Şartname (91) 
kunış mukabilinde komlsyondnn verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (1365) 
lirayı havi teklif' mektuplarını mezkQr 
gUnde saat 14 e kadar komisyona vermele· 
rl ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesalkle muayyeıa 
gUn ve saatte komi yona mllracaatıarı. 

(6182) 16289 

7 baş koşum beygiri alınacak 
Askeri Fabrıkalar Umum MudurlulO 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Behel'ine 250 lira bedel tahmin edile• 

7 baş koşum bt'yglrl askeri fabrikalar u. 
mum müdllrlüğil merkC'z satın alma komla 
yonunca hayvanlar görlllerek heyetçe 
takdir edilecek bedeller Uzerinden pazar· 
lıkla satın alınacaktır. Şartname parası:a 

olarak konılsyondun verilir. Taliplerin 
18.10.940 cuma gllnll saat 14 te hayvanları 
beraberinde olduğu halde mezkCır komls -
yona mUracaatlnn. (6317) 16328 

116.000 adet birinci nevi 
tuğla alrnacak 

Askeri Fabrıkalar Umum Müdurlültl 
Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

Yukarıda yazılı 116000 adet birinci ne
vi tuğla 3.10.940 perııembe gUnU saat 11 
de pazarlıkla satın alınacaktır. Mezk{lr 
günde taliplerin temlnatlarlyle birlikte 
satın alma komisyonuna mUracaatlnrı. 

(6318) 16327 

ENSTiTÜLER 

imtihan günü 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör· 

lüğünden: 
Bu yıl Veteriner, Orman ve Ziraat 

Fakültelerine kabul edilecek talebe • 
lerin seçim imtihan tarihleri değişti
rilmiştir. 

İmtihanlar 3. 10. 940 perşembe sa
at 9,30 da 4. 10. 940cuma ve 5. 10. 940 
cumartesi günleri saat ikide başlamak 
suretiyle yapılacaktır. (5138) 15129 

Mersin' de l(el pamuk ve . 
yağ Türk Anonim şirketi 

(İÇPAK) pamuk ipliği fiyattan 
Yüksek iktısat vekaletinin 24 eylül 

1940 tatihinden itibaren vazetmiş bu
lunduğu fiyatlar mucibince fabrika
mız mamu11itı pamuk ipliği fiyatları: 
Numara Vater Katlı Kıvrak 

4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

Kuruş Kuruş Kuruı 

315 340 
335 375 
470 505 515 
490 
530 
565 
585 
610 
635 

530 
575 

705 
3894 

550 
595 
545 
670 
705 
740 

U L U S - 21. lncı ) ıl. 

lmtiyaı sahıbı 
lskender Artun 

No. 6885 

Umumi Neşrıyatı ldar,. Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Mtlessese MlldUrU Nnsıt ı LlJÔ 

ULUS Basımevi AN KARA 
~ 

Yeni Sinema Haık Sineması Sus Sineması 
Bugün bu gece 

1 - Şeref yolu 
Telefon mucidi Graham 
Bell 'in hayatı 

2 - Fox dünya haber
leri 
Seanslar: 14,30 - 16,30 

18,30 ve .rece 21 de 

saat 12,IS te ucuz mati
ne. İki afk aruuıda 

Bu gece tam 21 de 
940 - 941 mevsiminin 

açılıı programı 

Hintliler geliyor 

I. inci devre 

Ba, rolde: John Mack 
Brovn Muazzam macera 
filmi 

Bugün bu gec"' 
SON ÜMİT 

Baş rollerd~: Jean Ga 
bin, Arletty ve Julles 

Berry 
Seanslar: 12 - 14 - 16 -

18 ve gece 20.30 da 

Ankaranın aile slnemaaı 
SUmer pek yakında açı
lıyor. 


