
f

ır 

• 

' 

IPerıembe 
3 

1. TEŞRiN 
1940 

ULUS Bunnevl 1 
Çankırı C~i, Ankara j 
Telgraf: ULUS Ankara ---TELEFON 

İNÖNÜ Türk 

birliğinin timsalidir 

Selin selamlarını bildirdi 
Başvekilimiz 

BCJ§vekil ve Ticaret Vekili, Seyhan vôliıi. Seyhan mebuaları ve 
• I k d H t halkla beraber Adana uta.yonuncla lnönü nün ya ın a a aya 
şeref vereceğ!ni de müjdeledi lfYUR'DüN' 16 gün süren Dörtyol, 2 a.a. - Baıvekilimiz Dokotr Refik Say. 
dam dün saat 16 da ,ehrimizi teırif etmiıler ve is
tasyonda Hatay mebustan, kaymakam, aakeri ve 
mülki erkan, parti ve belediye ileri gelenleri ve bin
lerce halk tarafmdan hararetle istikbal edilmiıler-

dir. 
Baıvekilimiz bir müddet halkla ıörüıtükten son-

ra yollarına devam etmiılerdir. 

BQfvekilimiz Hatay hududundan geçerken 

lgöklerinde 
........................... 111111111 

2500 l<ilometrelik 
bir uçuştan sonra 
Edibe Sayın İntibalarını anlatıyor 

Bafvekilimiz Adanadan ayrd~rlarken 
hususi vagonun pencereaınde 

Erzin, 2 a.a. - Baıvekil Doktor Refik Saydam 
refakatinde ticaret vekili Nazmi Topçuoğlu olduğu 
halde saat 15 de Hatay vilayeti hududu olan Erzin'
den geçmiıler ve burada Hatay valisi Şükrü Sök
mensüer ve komutan Şükrü Kanadlı tarafından kar· 
ııılanmıı ve bir kıta aıker selam resmini ifa etmiıtir. 
istasyonu dolduran halk baıvekilimizi sürekli alk11-
1arla kartılamq ve uiurlamııtır. Sonu 4 üncü say/adı 

Maarif ve mektepf 

imtihanları 
Falih Rılln ATAY 

.c.yıua ımıınanıc:ırınaa ruu .. auc:ıhl-
7et nispetinin yüzde 20 olduğunu 
cazetelerde okumuıtuk. Rumi iata
tiıtikler, bilakis, muvaffakiyetaizli
iin yüzde 40 olduğunu göstermit· 
!erdir. Nakıs 80 ile zait 60 araam• 
da ki fark, gazetecilik sanatının mü
balesa ananesi ile pek büyük bir te· 
zat teıkil etmez. Biz yü~de 8~ t~le· 
benin muvaffak olmadıgını aoylıye· 
rek çocukları dönen veya olgunluk 
imtihanı veremiyen ana b~bal~rı,,t~: 
aelli ettik; İstanbul Ma~.rıf Muduru 
muvaff akiyetaizliğin yuzde 40 ol
duflınu izah ederek, bizlere ferah 

verdi. d d .. 
Ne dönen çocukların, ne e o-

nen çocuk ana babalarının ıslı~ap 
ve teessüflerini takdir etme~~k ım· 
ki.nı yoktur. Fakat bu !e~rubeler, 
pek eakidenberi yalnız b_ızı~ m~m
leketimizde yer tutan b~r ~ıh~ıyet 
v 't• dı düzelteceklerdır: ımtıhan 
eıQa • ~ 

neticelerini tayyare pıyang_?. 
sibi beklemekten vaz geçec.egı~. 
Vaktiyle bizim mekteplerde, ımtı· 
h .. ·· d k'tap yaprakla· an kapısı onun e 1 •• 

· • k ndısıne te· rını açan, ve garıptır, e .. • d. - . 
aadüfen hemen oracıkta ogre? ıgı 
bahis sorulan talebe hikayelerı du
yardık O zamanlar hem mek~epı 
hem t~lebe sayısı az olduğu 1.~~ 
diploma bir nevi imtiyazname ı ı. 

O .. 't d'•"mı·z yerde kapılanır-nu gos er ıgı . . 
dık. Muhasebe memuru olmakk açın 

d ··1 h sap o unan hesap bilmek cgı ı e 
1 

k k" 
• eli l ı oma a· hır mektepten P oma 1 

fj idi. 
• J benin aayısı 

Mekteplerın ve ta e 1•. umu 
artmıttır. Devlet kadros.u, uz 
kadar titkindir; hele hırka~ ·~:~ 
•onra yalnız hi7.metlere ~ırer 
deg· il ' belki her terfii inıtıhaŞn.lard~ 

' kt' ım ı tiıbi tutmak Jizımgelece ır. d 
d h. • h . · d son ere· a ı, mesela arıcıye e, 

1 
.... 

C:e mahdut memuriyet namP.~t ıgını, 
l . . b' · Jıse ve e de etmek ıçın, ne t7.ırn A d 

.. . k k hatta ne e \lruversiteden çı ma • h ·ı· j "' .. • • 1 • de ta sı ın "'vrupa unıversıte erın 'f d 
b. h k ı a e teml\ml"mrıı olmak ır a 

•trnez. Çünkü bu sanatta bulunanla-
. 1 k olanların rın ıayrsı dalıı, a ınaca k.l der. 

•'lrt\k yüzde hirkıı.çınJ leş 1 e 
fn-• ihnn vermek lazımdır. 

Kitabı imtihan kapısın.da . kap~· 
ttıa it. ,..Jrj d evir! .. 1+1. tel "lr 1 ı ve1 go-k 

h o ara 
re, tatlı yahut acı atırıtsı okmuı 
katacaktır. Aileler, devlbe.t

1 
! . ·ıle 

... b. . k d' 1 gısı ' .. ı ı, yanı çocuk en 1 h tta 
lcendi olgunlug·u ile serbest dayla • le .. a e eıı· 
•Yıtsız ıartaız rekabet muc ti§me· 

",• ıririşecek gibi, onların .Ye tinde· 1 
''-ıe di'(kat etmek mer.burıye .f 
d• b 1 maarı • ırler Ne annlar ba " sr, l'd' t . b kleo.ıne ı ır· 

1 en, ıi.dece diploma e b kuk fa· 
't~~; ne de biz maariften, P~aton'ur 

llltesinin son sınıfında 
1
• -e \ .. ı ·· n ıse -•tolik olduğunu aoy uye • .. · 

Mektepler yeni ders 
yılına başla~ken ... 

Maarif Vekili talebelere güzel bir mesaj yolladı 

Mektep idareleri ile talebe velileri 
arasında sıkı bir temas temin edilecek 

lf ava Kuruma paraşütçüleri grup halinde 
Tam on altı rün, yurt fftnalarmda. u

çan renç kartallar yuvalarına döndüler. 
Biz uzaktan onları takip ediyor, her ırit.

t iklerl yerde nasıl karıılandıklarmı, na • 
ııl uçup, nasıl atladıklarını kısa haberler 
halinde veriyorduk. Fakat bunlar, ıenç 

havacıların seyahatini iıtediiimiz ve la
tedilinb ıribi canlandmunıyorıdu. 

-:.... "'~ ,~ '• ~ 
1940 • 1941 ders yılına baılamı~ bulu

nuyoruz. Orta tahsil okulları iki ııün • 
denberi, ilk okullar bir haftadanberi a • 
çıktırlar. Öğr'etmenler kürıülerinde, ta • 
!ebeler ııralarında yeni bir hızla vazife-

~ •·:.r- • 
~· • ıİ" .. "'!-• 

Mektep yolunda ..• 

lerine baılamıılardır. Maarif Vekilimizin 
bütün okullarda ilk derslerde okunan me
sajı talebele'rimizin ıevkini arttırmıı, o
kuma ve öğrenme aıklarını yeniden alev • 
lendirmiştir. Tüx1k çoeu'.klarının muvaf • 

1 
fakiyetlerl için tebrikleri ve istikballeri 
için mühim direktifleri ihtiva eden bu 
mesajı aynen neşrediyoruz: 

Maaril Vekilimizin meıajı 
"- Talebeler, 

Yeni ders yılına ırirdiğiniz ıu ıaatte, 

geçen sene verdiğ niz emeiin mükifatı 
ve karııhiı olarak yükıeldiiiniz bu yeni 
ıınxfta bulunmak zevkini temiı yürekle
rinizde doya doya h!Hetmeliıiniz. Hepi· 
nizi tebri'k ederim. Aranızda, imtihanlar· 
da muvaffak olamıyarak aynı ımıfta l -
kinci defa okuyanlar varsa, onlar da bu· 
nwı içiıı kıay~lanınamahdırlar. Önleriock 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Edibe Sayın Adaıuula 

C. H. P. Umumi 
İdare Heyetinde 
Cümhuriyet Halik Partı.i Umu· 

mi idare Heyeti; dün mutat haf. 
talık toplantısını yapmıf, Partiyi 
ali.kadar eden mevzular üzerin • 
de müzakerelerde buluımDUflur. 

- Dönsünler, seyahatlerini kendilerin
den dinliyelim, diye dilıUnliyorduk. 

Gençler Ankara.')"& pa.zarteai akıamı 

dönduler, fakat yorıundular. Dinlenme • 
!erini de bekledik ve dün. büyük memle
ket turnesinin lkl renç kahramanını, Edi
be Sayın'la Ferit AlgUzey'i :yuvalarmda, 
yani, Türk Hava Kurumunun ııcak hari -
mlnde kon~turmıya muvaffak olduk. 

Edibe Sayın, henUz çocuktur diyemi • 
yeceğim, • çUnkil yaptılı iıler değme bü
yüklerin bile ki.rı değildir - henüz çok 
rençtir. Fak.at, pazarteal ırUntı dördüncü 
yurt turnesinden dönmüt bulunuyordu. 
Evelld sene, o saman çocuklub daha ya
kın olan Edibe Saym lle Türk Kuıu mey.. 
danmda lroDuttuiumu batırhyorum. O 
zamanı 

- u,auftm, athyac:aiım, dl70rdu. ve 
(Sonu J bcii uTfadaJ 

İktisat Vekilimiz 
bakır madenlerinde 

letklkler yapll 
Gu•• mru .. k ı'nhlsarlar Hopa, 2 a.a. - İktisat vekili HUanU Çalctr, dUn saat 8 de Murgula hareket 

etınit BorçlCada ve Murgulda hükü • 
met erkanı ve halk tarafından karıı -

Vek'ıl'ı Bursa'da lanmıştır. Vekil Murgulda inşaatı, te
sisatları ve amele hayatını tetkik et -
mi öğle yemeğini Murgulda yedik • 

Bursa, 2 a.a. - Buraya gelen İnbi- ten sonra Kuvarahana hareket eyle • 
sarlar Vekili Raif Karadeniz refakat- miıtir. 
lerinde bulunan zevatla birlikte bu· Vekil dün Kuvarshanda izabehaneyi, 
gün vilAyet ve milteakiben partiyi zi. hastaneyi ve amele hayatını tetkik ey
yaret etmiı ve bu .ziyaret sırasında ha- lemit ve geceyi Kuvarıhanda geçir • 
zır bulunan idare heyetleriyle temaı- mi,tir. Bu aabah erkenden Kuvarshan 
ta bulunmuı ve gene parti merkezin- d.ı maden ma~aralannı tetkik eden 
de toplanmıı olan tehirli ve köylü tU- vekil Borçka yolu ile Hopaya hare • 
tlln mU.tabsilleriyle bir konuıma yap ket evlemiş ve Borçkada bükümet er
mışlarôır. Bu konuf111ada sıraaiyle söz kanı ve halk tarafından karıılanmıı 
alan mustahsiller tütün istihsali ve a- ve baz ı dil ekleri dinlemiştir. 
hş veriş üzerinde tatbikat bakımın- Saat ı 1 de Hopaya avdet eden ik -
dan kendilerini müşkülata sevkeden tisat vekilimiz deniz ticaret mekte • 
sebepleri anlatmışlardır. Raif Kara- binin Balık vaouru ile Rizeye hare -
deni~, bu.nlara kartı lbımgelcn bütün ket etmittir. 

-.. ti titıneSk 
''llllarmdan bol bol ye 1 _:ıı..,,1-L! L-J 
itte- ı· · 1 B' ''-Lla" bir .uaJ ClflllflMW'P CD'laRI~ ~ tlüel.J·-r. 

ted~ırlcrın alınacağını videtmittir. İktisat vekili hareketinde vali, kay
lnhıaarlar Vekili müteakiben beledi- makam. villyet, Parti reisleri, bele -
ycyi ve İnhisarlar idare&ini do siya-ı diye, Parti ve hallrevl lzaları ve lra • 
rtt •tı:ııiıtlr. labelak ba1k tarafından ufurlanmııtır. .... e ıyız. ır acn... ı · •yvı 

(Soa11 $. i11cl sqlıdı) 

5 İlkte,rin gece yansı 
saatler her yerde bir: 

• • 
saat geri alınacak i 
lcra V ekıilleri Heyetince a

lınan karar mucibince 5 Bi
rincitetrin 1940 ı 6 Birinci • 
tetrin 1940 a bağlıyan gece 
saat 24 den itibaren yaz aaa
tine nihayet verilecek ve bU
tün memleket içinde saatler 
bir saat geri alınacaktır. 

--······································ 

F ranıız bC&§vekil muavini 
B. Laval 

Fransa' da 

ihtilal • 
mı 

çıkacak? 

Bund gazetesinin •ususr 
muhabirinin bir yazısı 

• • : : 
1 

Ha 1 k B. Laval'i istemiyor 
Zuridı, 2 a.a. - Reuter: Bem'de çıkan 

Bwıd putesl, IHal altmda bulumnı,... 
Franaa'dald balkın hiısiyatmdan bm..cı.. 

(Sonu S. inci aı7lllda) 

lngiliz tayyareleri 

BERLİN'İ 
uç buçuk saaf 
bombaladılar 

Londra, 2 a.a. - Reuter: İnrills hua 
nezareti istihbarat bUroıu aah ıreceei Bw
lin mıntakuı hedeflerine in.cilia hava ır.
vetlerdnin tevcih ettlii hlicumlar h&kJun.. 
da diyor ldı 
Alır bombardıman tayyareleri aaat 22/30 

dan aabahın ikisine bdar yani tlç buçuk 
aaat Berlm üzerinde ltalmıılardır. 

Alman ietill limanları da teltr&r bombuw 
d.ıman edllmlılerdir, 

/ngilizler küçük yangın plakaları 
atmağa devam ediyorlar 

Berlin, 2 a.a.. - Stefani ajansı bildi.it
<Sonu 5 ıncı savladı) 

Berlin'tle zafer ahidai 
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HARP EKONOMİSİ l Terfie şayan adi iyeci lerimiz 

Japonyanın harp ômilleri!. 
Japonya'nın - milteveccih oldu

iu - mihver politikasına resmen il
tihakı aynı derde müptela olmasın -
dan ileri gelmektedir: hammaclde ih
tiyacı!.. 

Yazan : Sadreddin ENVER 
ri mevcudu pek azdır. Japonya'da de
mir mağdeninin mecmuu 30-35 dere
celik olmak üzere 80 milyon tahmin 
edilmektedir. Bu miktar dünya re
zervlerine nazaran % 0,1 tutar. Man
çuko'nun cenubunda Mukden Dairen 
ve gene Mukden ile Antung arasında 
yeni keşfedilen demir mağdenlerinde
ki mudahhar "1.300" milyon ton (% 
35-40) demiri havi cevher bulunduğu 
söylenmektedir. Mamafih; bu miktar 
da demir temel üzerine kurulması i
cabeden büyük imparatorluğu tatmin 
etmemektedir. Bu yüzden Avustralya 
ıimal körfezinde % 50 demiri ve 100 
milyon cevheri havi Derby ve gene 
§İmali Avustralya'da (Yampi-Sound) 
mevkiinde yüksek dereceli ve 600 mil 
yon ton cevheri ihtiva eden mağden
lere alakalanmıştır. Ayrıca Filipin 
54 derecelik bir mağden'de, Malaya'
da % 60 demiri ihtiva eden demir 
mağdeninde japon işletmesi bulun
maktadır. Hatdi fransızların yeni Ka
ledonyasında ve Kanada'da bir demir 
mağdeni imtiyazı aldığı haber veril
mişti. 

Karınhk tünelleri ge(lnce 
aydınhğa kıw11<1ksınıı 

60.000 lira 
7 lLkteıriınde Adanada çekiliyor 

Mebuslarımız 
yurtta tetkiklerine 

" devam ediyorlar 
Ceyhan, 2 a.a. - Buraya gelmiş o -

lan Bingöl mebusu Feridun Fikri ta
rafından burada hiikümetimizin dış 
politikası etrafında bir konferans ve -
rilmiımiştir. 

Adliye Vekaleti terfi 
defterlerini hazırladı 

Japonya'nın her gün artan nüfusu, 
genişliyen sanayii, yükselen hayat se
viyesi var. Şarkta doğacak dünyaya 
hakim büyük güneş imparatorluğunu 
besliyecek bir de iptidai madde lıazi· 
neai lazım. Evet, senelerdenbcri ja
pon iç ve dış siyasetinin ülklilenmiş 
hedefi bu 1.. 

Torosları aımak için yığınla tünel 
geçmek l!zımdır. Onları atladınız mı 
artık Adanadasınız; Dilzlilğe, ovaya 
çıkarıınıı. Eğer piyangoda timdiye 
kadar bir tcY kazanamadınızaa emin 
olunu.s ki, daha henUı karanlık tline]
lerdesiniz. Fakat arkasından düz ve 
feyizli ovaya çıkaeağınııdan ümit 
kesmeyin. Milli Piyanıonun 7 İlkteş
rin çekili§i Adana'da yapılacak. Ada
na'nın feyiz ve bereketini kendi tali
inize ekleyin. Unutmayın ki, (4) lira
lık biletle (60.000) lirayı, (2) liralık 

biletle (30.000) lirayı ıi.s de Adana
da kazanabilinini.s. 

Edirne' de 
Edime, 2 a.a. - Şehrimize gelmiş 

bulunan Denizli mebusu Necip Ali 
Küçüka tarafından dün akşam halke
vinde bugilnkU dilnya ahvali, mevzuu 
üzerinde bir konferans verilmiştir. 
Necip Ali Kilçüka bu mevzu üzerinde 
kazalarda da konferanılar verecektir. 

Eylül 1940 90nuncla terfi müddetlerini dolduran ve terfilerinde mttlı~ 
zur görülmiyen adliyecilerimizin Adliye Vekaleti ayınna meclisince 
hazırlanan listesini dünkü sayımızda ne§rc baılamıştık. Listenin bir kıs~ 
mmı da bugün koyuyoruz: 

İ§te vaziyeti gözden geçirelim: Ja· 
ponya'nın yeryüzünde k.apladığı arazi 
% 0,3, nüfusu da dünyanın % 3,3 dür. 
Demek, Japonya adalarının beher ki· 
Jometresinde ya§ıyan insan toplulu· 
ğu 186,3 kişidir. Buna işgali altında 
bulunan mahaller, Mançuko da, ilave 
edilirse japon hükUmdarlığnın arazi 
mevkii dünyanın (% 1,5), nüfusu da 
(% 6,4) dür. 

Japonya'da her karı§ toprak ekildi
li halde zirai mahsulatı halkını bes
liyemez, kısmen hariçten gelir. Nüfu
ıunun o/o 45 i balıkçılık ve ziraat ile 
ittigal eder. Japonya hayvan besle -
meğe de müsait olmadığından et gı
dalarını kümes hayvanatı ve balık teş· 
kil etmektedir. Pirinç, buğday, sebze, 
meyve esas gıdalarıdır. Koyun, keçi 
pek azdır. Bir buçuk milyon beygir
leri, bir milyon kadar da sığır ve i
nekleri vardır. Bu adetler Birleşik 
Amerika ve Sovyet Rusya ile muka· 
yese edilecek olursa Japonya'nın bu 
cephede nispeten fakir olduğunu ka· 
bul etmek icabeder. Ormanı ekim aa· 
hasının üç misline tekabül edecek ka
dar boldur. Son zamanlarda ipekböce· 
ği beslenmesi geni§ mikyasta inkitaf 
etmiş, ipek istihsalinde Çini de geçe
rek dünya birinciliğini almı§tır. 
Japonya'nın en büyük derdi, sana

yiinin ihtiyacı olan, hammaddedir. 
Yapılan tahminlere göre bugün dün· 
ya iptidai madde rezervlerinde Ja
ponya'nın hi11esi "% 2" &§ağıdır. Bu 
yüzden harbe tekaddüm eden 1936 yı
lındaki umumi ithalatı olan "2.764" 
milyon yenden "2.214" milyon yen'ini 
ham ve nim mrunul madde teşkil et
mektedir. Bu miktardan yalnız "850" 
milyonu pamuk, "200" milyon yen de 
yün ithali için harice tediyede bulun
muştur. 

Pamuk ithalatının "% 45" i Birle
tik Amerika'dan, (% 42) si de Britan
ya Hindiıtanından ve müstemlekele
rinden gelmektedir. Yünü de en zi
yade Avustralya'dan getirir. 
Japonya'nın hammadde ihtiyacının 

baıında üç madde gelir. Pamuk, yün, 
kauçuk ... Bunların hemen hepsini ha
riçten tedarik etmek mecburiyetin
dedir. 

Petrolde Mle Sahalin adalarında ve 
Sovyet Rusya ile yapılan son anlaş
mıya ratmen Japonya'nın istihıalatı 
istihlakinin ancak (% 10) unu karşı
lıyabilir. 1939 da Japonya'nın petrol 
lıtihsali (390.000) ton olup sarfiyatı 
da takriben (3.600.000) tondur. 

Demir istihsalatı iatihlakinin ancak 
% 48, alüminyom % 48, kalay % 15, 
kurtun % 7, civa % 2 dir. İşte bu ham 
madde noksanlığı hasebiyle Japonya 
hükümeti 1938 denberi demir, altın, 

çinko, kurıun, bakır, nikel civa, alo
minyum, amyant, kalay, deri, gibi 
maddelerin imal ve istihlSkini sıkı 
bir kontrol altına alarak tahdit ·et
miştir. 
Japonya'nın bilhassa demir cevhe-

Simav'da 250 değil, 
79 tane ev yandı 

Japonya Uzak-şark'ta demir ihtiya· 
cını karşılıyacak tedbirler alırken Çi· 
ni de metal mağdenlerinde ihmal et· 
memiştir. Bilhassa Çin bugün dUnya· 
nın en bilyilk demir cevheri rezervle
ri olduğu maliimdur. Bundan başka 
(volfran) ve antimuan dünya istihsa· 
linde Çin % 40 ını temin etmektedir. 
Kalay da dünya istihsalinin (% 6) 
sını verir. Ayrıca, gümüş, altın, kur-, 
şun, çinko, kükürt, pirit ihracatı da 
mevcuttur. 

Japon sanayii bütün bunlara muh· 
taçtır. Mensucat sanayii için dünya
nın % 11 ini teşkil eden pamuk tar
laları da Japonya için daha az ehe· 
miyetli değildir. Esasen 1939 yılında 
işgal ettiği arazi ile pamuk sahaları
nın nısfını kontrolü altına almıştır. 
Japonlar, istihsalatı bir misli arttır· 
mak suretiyle kendi ihtiyaçlarının la· 
aka! (% 90) ını Çin'den temin edecek 
lerini ümit etmektedir. 

Çin'deki pirinç tarlaları da llakal 
Japonya'dakinin altı misli genişliğin· 
dedir. Japonya'nın Çin'de bUtiln bu 
tabii servetlerden istifade imkanları 
Çin milli kuvetinin dayanma ve mü
saade kabiliyetine bağlanmaktadır. 

Petrol ihtiyacına gelince, bu daima 
bir açık arzetmektedir. Buna da ıon 
bir çare olmak üzere Japonya Man· 
çuko'da sahip olduğu fevkalide zen
gin kömür mağdenlerinden istifadeye 
karar vermiı, 1937 ıenesindenberi tat
bik ettikleri yedi ıenelik sanayi pll· 
nı mucibince kömürü mayileştirmek 
suretiyle benzin ihtiyaçlarının üçte 
ikisini ve % 45 de ağır makine yağı 
temin edecekleri hesaplanmaktadır. 
Bu hesaba göre 1943 senesinde Japon
ya'nın kömürden iatihaal edeceği ter
kibi petrol miktarı takriben iki mil
yon ton olacaktır. 

İşte şu kısa izahat Japonların her 
gün biraz daha genişliyen emelleri • 
nin bilançosudur. Bugün Uzak-şarkta 
esen emniyetsizlik havası da aynı 
mefkQre mahsulüdür. 

Evet, bugün Aksayı-şark'ta Çin'i, 
Hindiçini'yi de aşan, Somatra, Cava, 
hatta Filipin adalarına ulap.n bir ja
pon menafii var ... Fakat onun karıı
sında da birleşmiş ve yerle§mit Ame
rika ve ingiliz menfaatleri var. Bili -
nemez, daha ne kadar bu iki zıt kuvet 
topsuz, tüfeksiz karıılaıabilirler? 

f Karabük fabrikası 
1 (lvilik tel imaline basladı 

Çankırı panayırı 
Çankırı (Hususi) - 13 teırinievel 

çarşamba gününde açılarak 3 gün de
vam edecek olan Çankırı panayırının 
bu yıl çok mükemmel olması yolunda 
faaliyetlere başlanılmııtır. 
Çankırının tarihi Yapraklı panayı

rı kadar ehemiyetli olması beklenilen 
bu panayırın oldukça kalabalık ola
cağı umulmaktadır. 

Sevdiği kadınla 

evlenemeyince ... 
İstanbul, 2 (Telefonla) - Bu ıa

bah Yenicamide istediği kadınla iz
divacına pıini olduğu için seyyar sa
tıcı Mehmet arzuhalcı Seyfiyi 13•ye
rinden yaralıyarak öldürmüştür. 

Rü!vet alan bir polis mahk6m 
oldu 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Galata
da bir tacirden 20 lira ril§vet alan po
liı Nuri 6 aya mahkQm oldu. 

Bir dilenci kadının üatünde 
631 lira 84 kunıt bulundu 

İ•tanbu1, 2 (Telefonla) - Bakır
köyilnde 80 yaıında Marika adında 
bir dilencinin üzerinde 631 lira 84 
kurut para çıkmıttır. 

Birlik i.ziaı tacirlerin 
P.parekl..ra a-.-.. 

Bir ihracat birliğine iza olan ticir
lerin ihracat ruhsatnamesini haiz bu
lunduğu ve ihracat lisansı aldığı tak
dirde haaı bulunduğu birlik mınta· 
kaaı haricinden de ihracat yapabilme
si kararlaımıttır. 

Çekoslovak ticaret anla§muı 
tufiye olwıuyor 

Çekoe1ovakya Ue yapılmıt olan ti
caret ve klirinı anla1maanın ta•fiyesi 
kararlapnııtır. Anlatma hükUm1eri 
dablllnde kliring yoliyle ihraç olu
nan emtia bedelleri emtia ithali aure
tiyle tasfiye olunacaktır. 

l.Jmndinav memleketler.iyle 
ticari münueba.tımrı: inkiıaf 

ettirilecek 

Konya' da 

Konva, 2 a.a. - Vilayetimiz meb
usları intihap daireleri içinde tetkik
lerde bulunmak ilzere bugiln buraya 
gelmişlerdir. Mebuslarımız yarın Ka
raman ve Ermeneğe gideceklerdir. 

Divrik'te 

Divrik, 2 a.a. - Vilayet isinde tet
kiklerde bulunmakta olan mebusları
mız evelki gün kazamıza gelmişler ve 
halkla temasta bulunmuşlardır. 

Bu münasebetle halkevinde yapılan 
bir toplantıda Naci Demirağ hilkil -
metimizin dış politikası üzerinde bir 
konferans vermiş ve tilrk milletinin 
Milli Şefi etrafında teşkil etmekte 
olduğu çözülmez birliğin ifade etti -
ği büyük manayı tebarüz ettirmiştir. 

8 inci derece hakimlik .ınılına 
ait defter 

.Afyon lllllh hlklml Tevfik 8enöz, İl· 
tanbul ağır ceza Az!sı Atı! Varlık, Urfa 
hukuk hakimi Şerif TUmer, Yeıllova h&
klml Raalm Akyokuf, Erbaa hukuk hAkl
mi Ali Rıza,Kıvırcıoğlu, Sııllhll asliye AzA
sı İlyas Oğuz, Ordu U..'\lı Zeki HeklmoA'· 
lu, Eskltehlr ıulh hAklml Safer Hilmi .Al· 
tay, Ta,köprU hukuk hAklml Mesut De· 
mlr, Sındırgı hDJtlml Mustn!a İlhan, GU
mUiane Aztısı Şinasi TUzer, Kara lzAsı Ali 
Sabri YUce, Karuu 1Ulh hlklml Mahmut 
Nedim Altpınar, Behlsnl Mklmi Ziya U
ğurlu, Trabzon asliye ceza hlklml Yusuf 
Cemil Bllman, Gaziantep ceza hakimi Ali 
Salp GU\·eıı. :Mo.rdln lzlaı Remzi Öl'Ut; 
Pazar hAkhnl Osman Remzi Kıran, Said· 
eli hakimi Ahmet Ata Dalmaç, E11kl1ehir 
Aztısı Mustafa Vehbi Özdöl, Akfehlr UAaı 
Abdülkadir Mutlu, Adapazarı hlaı Hilmi 
Evren Orhaneli hAklml Sadık Otuz, Mut 
hO.ltlmi Ali Hıza Özdemlr, Gördeı hAklml 
RUıtU Teymlroğlu, Adapazarı ıulh hl
klml Ali Özataç, Dalya ht\Jdml Rasim Col· 
pan, Glllköy aulh hAldml Cemal .Ataç, 61· 

Aydında c. H. P. ocak blnkarahtsnr!zA.sıRUıtUOlcay,Nlzlphl· 
kimi Ali Tevfik :Mazman, Adana bA.lı Tev
fik İzgi, Silifke hukuk hAklml AgAlı Apay
dın, Söke ceza hAklml Hilmi TUzer, Be· 

, ı nlrkeııt sulh hli.klml ZUhtU Aytan, Ayvacık 
Aydın (rf uı;i) - Vilayetimi l r '·ılldml Sadık Öge, Bursa hUdml Mümin 

parti ocak ıt {rt· ı ! aş'r.mıştır l .ır ' rsöz. Saimbeyli ha.kimi Ali Tekinay, Sı· 
ti bölge müfettişimiz Mardin ı , :ı.ı vas sulh ht\klml Tahsin Garzanoğlu, Sinop 
Dr. Rıza Leventle mebusumuz Adnan t\zAsı Akit G!lney, Bolvadin hlklml HU.e
Mendres ve parti vi layet reisi Etem yln ııusnU Sayın, Mut AzAlı Cellkkıran, 
Mendres kaza ve nahiyeleri dolaşarak Denizli sulh hlıklml Tabir Bayçln, Zafran· 
kongre faaliyetini tetkik etmektedir. bolu ceza hft.ltlml Hakkı Tıkman, Bqrh~ 

Bursa' da 

Bursa, 2 a.a. - Halk Partisi ocak 
kongrelerine başlanmııtır. Parti mü
fettişi ile vilayet ve kaza idare heyet
lerince takip edilen kongrelerin hara
retli mesaisi arasında en ziyade göze 
çarpanı halkımızın yurdun refahı ve 
imarını alakalandıran mevzular teş
kil etmektedir. Milli birlik ve bera
berlikten doğan karşılıklı hislerle ça
lışan kongrelerin bu yılki mesaisin
den halk ve memleket lehine çok ha
yırlı neticeler elde edileceii memnu
niyetle müşahede edilmiıtir. 

lzmir'de 
1.zımir, 2 a.a. - Cümhuriyet Halk 

Partisi ocak kongreleri toplantıları
na başlanmıştır. Bu kongreler parti 
müfettişi Galip Bahtiyar tarafından 
takip edilmektedir. Ocaklıların kon
gerelere gösterdikleri alaka büyük
tür. 

Keçiören ocak kongresi 
azalarını davet 

C. H. Partisi Keçiören ocak kon
•greıi 6 teşrinievel 940 pazar günü sa
at onda Keçiören gazinosunda yapıla
cağından kayıtlı arkada§ların teşrif
leri rica olunur. 

Elbistan' da orta okulun 
a(ıhı töreni yaplldı 

nlye hukuk Mltlml HUscyln Kurtoğlu, E· 
dlrne ıulh hlıklml Kemalettin Engin, Urfa 
ceza hAldml Şera!ettln Orhım, Antalya A· 
zD.sı İkbal Argun, Karaisalı hAl<lml 0.11man 
Nuri Özak, İstanbul sulh hf'J>lrıl Altıettln 
Kirman, tııtıınbul sulh htıt..ı ını Mlinlr Kö
semlhaloğlu, Bayramiç Mklml HMan Şev
ket Yiğit, Aydın hukuk htıldml AbdUlke· 
rlm Kocarc§ltoğlu, Yozgat ceza hltklml S. 
Snbrl Çıtakoğlu, Adana sulh hAklmi Ali 
Sadi Çelik, ErzJncan hl.kimi Kadri Ömer 
Tabak, Siirt AzAsı Nazım Bugraya, Kavak 
sulh Mldml Kanber Öke, İstanbul .11ulh 
M.ktml Nlzamettın Özdeniz, İskenderun 
hukuk Mklml SWeyman Şevkl Ayar, Eıme 
hAklml Emin AkyUrek, Kalecik hukuk hA· 
kimi Mustafa Fevzi Mangal, Çatalca ceza 
.uc:ıaıııu .& :,ı.cuıı; V4Ua.3't oayUu ct: ""'"U"6.iG UQ.AIUU 

Sadık Dcğ'lrmencloğlu, Trabzon ld.ıu Ham 
dl SUzer, Akçaabad hA.klml Ziyaeddin Se
rim, Konya icra hAklınl Vahdi Öymen, 
Çankın hukuk hakimi Neslml Bayıoy, İn· 
ceııu hlklml t. Fevzi Kantoğlu, Bozdoğan 
hAklml Mehmet Arabl Seçkin, Yozgat AzA
ın Rlfat Kılıç, İzmir sulh hAklmi A.dem 
Safiyettin Balkıa, Urfa AzA.111 Hayri Kan· 
demir, Kütahya bAaı Tevtlk Uzel, Mani· 
ııa aztsı Baki Kocabalı, Biga ceza hAklml 
All Argın, Maraı sulh hAklml Muhtar 
Kumbaaar, Cebelibereket ceza hlklml Be
sim Yılmaz, Kıl'fehlr Azln Abidin SUmer, 
Keıan ceza hlklml Oııman Bahri Uzunha
ıanotullan, Çanakkale ıulh hAklml .Ali 
Aktuna, Niğde t.zln Nuri Kalantor, Ecea· 
bat sulh hAklml Mahmut Sarıgöl, .Afyon &· 
zAaı .Ari! Aydın, htanbul aulh hAklml .Av
ni eener, GlrelUn lzAlı Mehmet Hultıııl 

Bayraktar, Bulanık hAklml Naim .Akde
niz, Zonguldak t.zln :M. Esat Kırca, San· 

lakandinav memleketleri ile olan Elbistan, 2 a.a. - Maarif VekSle-
ticari mUnuebatımııın inkipfını te- tinin ve halkın yardımı ile burada ya-

kll · ı bu pılan orta okulun açılıt merasimi dün 
min için Ticaret Ve eti yen ı kazamız ve civar halkının iştirakiyle 
kararlar almııtır. Vekilet, bu mem-
leketlerle temaslar yapmak Uıere dıt yapılmıştır. Merasimde mebuslarımız 
ticaret raportörlerinden B. Natuk Zi- dan Mehmet Erden, kazamız kayma
ya lüzumlu direktifleri alarak İıveç'e kamı, maarif müdilril ve ilk tedrisat 

felaketzedeler yerleılirildi 

müfettiti ile kaza memurini hazır bu-
İstanbu1, 2 (Telefonla) - KarabUk hareket etmittir. lunmuşlar ve orta okul direktörü ile 

fabrikasının İstanbul çivi fabrikalan- l ko ,,.a kaymakamının söyledikleri nu-

dıklı ceza hAklml Haaan Karsdoğan, Gfl· 
rUn ceza hlklml Yakup ŞUkrü Demirhan, 
Niğde tzAlı CelAlettln Bayın, İstanbul 
sulh hAklml Yahya Naci Öztln, Edremit 
hukuk hlklml LUtfU BalkU\"ar, İatanbul 
sulh hltklml Oaman Tevhit Kocabalkanh, 
Tarsuı ceza hlklml Huan ttnal, Cermlk 
hlklml tııa Ruhi KUntU, Bergama ceza hl· 
kimi Abdurrahman Blncer, İatanbul aulh 
hlklml Reılt Nomer, Amaaya hlklml İb
rahim A vnl öztUrk, Ankara atır ceza hl· 
aı Etem Reaat Bayramotlu, Yıldızeli hA.· 
kimi Ali Barutçu, Bandırma &aliye lzlaı 
Necatı Gölterl, Samsun sulh hAkiml Recep 
Balkan, Zonguldak AzAııı Adil GUneıotlu, 
Kuıadası ceza hlklml Hasan Fevzi Öz, 
İltanbul ıulh hAklml :Muhittin ırermanlı, 

Dahiliye Vekaletine gelen malıima
ta göre Simav'daki yangında 250 de
ğil yalnız 79 ev yanmıttır. Felaketze
deler tamamen yerleştirilmit. iaıeleri 
temin edilmiştir. 

Maraı Halkevinde 

bir konf er anı 
Maraı. 2 a.a. - Birkaç gilndenbcri 

1ehrimizde bulunan İıtanbul üniver
ıi teıi tarih doçenti Mükrimin Halil, 
Marat tarihi hakkında dün Halkevi 
aalonunda bir konferans vermiıtir. 
Bu konferansı vali, belediye reisi, me
murlar ve birçok münevver halk ta
kip etmiıtir. 

Türk İktisat Cemiyeti senelik 
cahpnalarına yann baıliyor 
Haber aldığımıza göre Türk lktııat 

Cemiyeti 1940 kıt mevıimi Umt top
lantılarına yarın aaat 21 de Yeniıchir 
Halk Partisi binasında Samet Ağaoğ
lu'nun "Türkiyede küçük sanat me
selesi" mevzuu üzerinde vereceği bir 
konferansla baılıyacaktır. Cemiyetin, 
bası tarafından her on bet elinde 
bir verilen konferansları ayrıca bas- ı 
tırılmak üzere olduğunu da meınnu
niyetle öğrendik. 

n 12 miıı·metr tik tel verece~i habc Çankırı Halkevindeki çiçekçiik 
a e 6 - tukları takiben Mara§ mebusu Meb-

ri piyasada gayet mUsıit telakki e- kursu sona erdi met Erden, cilmburiyet devrinde ma-

dilmiştir. Çankırı, 2 a.a. _ Burada Halkevin- arif hayatımızın mazhar olduğu inki-
Haber tahakkuk ettiği takdirde pi· de açı1mıt olan çiçekçilik kursu niha- ıafı ifade eden bir hitabe ile korde

yasada çivi ııkıntııı nihayet bulacak- yet bulmuı ve kursa devam eden 60 layı kemıit ve okulun açılııını yap-
tır. talebeye diploma verilmiıtlr. mııtır. 
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Sokak sahulan ve musiki 1 

Sokak satıcıları KiJrültiJ yaparlar 
mı, yapmazlar mı? Bu ıürültü 

ile de ayrıca mücadele edilmeli mi· 
dir, edilmemeli midir? O ayrı ba
his ve ayrı hikaye. 

Ben, burada sokak satıcılarından, 
.fakat onların bayat kazanmak yo
lunda musikive ve besteye ebemi -
yet verdiklerinden bahsedeceğim. 

Gerçekten, her şehrin, hatti biJ • 
yük şehirlerimizde her semtin so -
kak satıcıları ticaret mallarını bir 
besteye bağlamadan satamazlar. 

Hele nane :ıekeri, keten helvası 
satanlarda bu hüner bir zaman ıa
irliğe, bestekArl1ğa kadar varırdı. 

Sokak satıcısı musikiye, makama 
o kadar ehemiyet verir ki bazan ne 
dediğini, ne sattığını bile anlıya · 
mazsınız. Ancak musikisinin husu
siyeti mandal mı satıyor, eskiler mi 
::ılıyor, belirtir. 

lstanbulda köprünün bu tarafı -
nın satıcı makamlariyle öte tarafı
nın makamları hiç de birbirini tut
mazdı. 

Ankara sokak satıcıları da son %a-

'#AN l~l IL~R 
~----~ 

manlarda balırırken gQfteden /az
la besteye itina etmiye ba§ladılar. 

Ne derıiniz? Bunu musiki haya
tımızda yeni bir merhale mi saya
lım! 

Ş,iire dair 1 
Edebiyatın ve estetiğin çok önem· 

li bir mevzuuna dair tetkikler de 
vam ediyor. 

- Hangi mevzui' diyorsunuz. "Şi· 
irin ifruattan sayılıp sayılamıyaca· 
~ı,, mevzuu. 

Galiba genç ıair Orhan Veli, if. 
raıattan sayılacağı fikrindedir. Şa· 
it, sade taraftar olmakla kalmıyor 
bunun kitapta yerini de bulup g6s· 
teriyor: 

"Ruhi hayatı bir maddeci gözil i 
'e izah etmek isteyen Cabanis "Ne 
sı/ karaciğer safra, tükrük guddt 
feri pityalin if ra-z ederse dimağ da 
fikir ifraz eder,, dermi:ı.11 

Bir iddianın kitapta yeri de bu 

lundulctan sonra artık sö;1/enecek 
s6z kalmaz. Yalnız bir nokta var : 

Orhan Veli de acaba Cabanis ka
dar maddeci midir? Ôyle göriJniJ -
yor. Eğer iSyle ise pekfli bir ıiir 
mecmuasına "Tükrük hokkası,. bir 
ba:ıkasına •csaira keusi" adını ve • 
rebilir. 

"'iizel bir bul~ I 
iyi yHı yazmak, iyi baber ver -

rnek gibi sayfaları, sDtunları süsle
mek de gazetecilikte marifet ıayı
f ıt. lstanbulda çıkan (Hakikat) ga
zetesinde her glln (Akisler) baı • 
/ıklı fıkralar yazan arkada§ımı.s B. 
S.' nin kendi sütununu süslemek i· 
· in bulduğu bir usule, doğrusu, ba· 
rıldık: 

B.S. üç satun üıerine basılan fık· 
;ı/arının ortasıaa o günkü sinema· 
ıırla radyo programını yerleıtit -
miı. 

Böylece fıkraların ihengi artmıı 
olmuyor mu 1. 

Kuveimaneoiye - Kuoeimaddiye/ 
ViJi'den gelen bir telgraf diyor 

ki : 
"General Hutzinger na.sırlar mec

lisinde ordunun kuveimlneviyesi 
hakkında beyanatta bulunmu:ıtur.,, 

Bu telgrafı olcudulctan sonra in -
sanın aklına bir fransız atalar ıiSza 
geliyo: : 

•Yemek bittik.ten sonra bardall., 
Yiıi Fransasında ordunun lruv11i

m11rtoviyesil Fakat bir kuveimane
viyenin bulunabilmesi için daha ön
ce bir kuveimaddiye Ji.sım değil mi
dir l 

Zel.tinyafı, zel_tin dalı I 
ita/yada, ltalyadan sonra Papa

nın bükamet merkezi olan Vat/kan
da seytinyağının vesika ile ve mah
dut miktarda satılmasına karar ve
rilmiı. 

lngilis ablukasının tesirini bak
kal dükklnında görmek de olsa ol
sa. buna denir. 

Bir Akdeniz memleketinde zey
tinyağının b6yle tahdit ve takyidi 
oldukça ha.sindir. Fakat a. yapma
lı? $imdi zeytinyağının tahdidine 
vaktiyle seytin dalının tahdidi yol 
açmıı değil midir 1. T. l. 

Kavaklı sulh hAklml Mehmet Ata Ataoğ

lu, Ezine Mklml Mithat Tulga, Adıyaman 
h&klml Hıfzı Şltmanoğlu, Ankara ticaret: 
ba.lı Umran Öktem, Antalya A.zAsı Kadri 
Şener, Aydın AzAsı İhsan Uzman, Fenike 
hlkiml Naci Salim Erel, Tavas hukuk htı

klml Salih Ertem, İııtanbul icra muavin 
hAklml Mehmet YUcel Nafiz, Kandıra lıA

klml Kemal Eccvit, İstanbul ticaret mah
kemesi A.zAaı Süleyman Nazım Arga, İz· 
mir ağır ceza Az!8ı Abdurrahman Birin, 
İzmir sulh Mklml Ahmet Behçet TUrkay. 
İstanbul sulh Mklınl Reuat Köksal, Ci!:ek
dat hAklml MUmtu Yılmazoğııllan, An
kara icra muavin hl klml Vehhi Tetik, 
Kırkataç hAklml Hamdi Aı·da, GUlnar hA
klml Abdullah Avni Deniz, İlltanbul ağır 
ceza bAlı .Ali Neft Demlrllhoca, Kasta
monu ıulh hAklml Cemal GUndUz, İstan
bul ıuUı hAklml CelAlettın Alparslan, Siirt 
A.zAın Recep Tolaıöz, Bayındır hukuk hA.
klml M. Salt Göçvan. 

9 uncu derece hakimlik •ınılın" 
ait defter 

Salihli asliye hukuk hlklml Kemalettin 
Aktlt, Karı sulh hlklml Tevfik Erdem, 
6lran ıulh hAklml MUnir Önal, Denim hl
kimi Fevzi Sen, Manavgat hlklml Salt 
Bahçeevll, Sıvaıs A.zAın Hamit Güven, Vl
rllllfehlr hAklml Tahir Kaysertlloğlu, Bil§· 
kale ııulh Mklml Ali Rıza Bahadır, Corum 
hlaı Bahri Demir, Mu, ceza hAklml İbra
him Haalp Ertskten, Gaziantep aulh hAkl
ml HUııeyln özer, Urfa AzA.lı Salih Alpars
lan, Ceyhan ceza blklınl Yusuf Zlyaettın 
Can, Çorum tzA.lı Hakkı Kaya, Giresun 
aulh hAklml Muııtafa Hllml Berktsz, ttr
gUp hukuk htıklml Hasan Tunca, Yozgat 
aulh hAklml İhııan Balkan. Bolvadin hu
kult hlklml Ziya Özaydın, Eııklıehlr k~ 
daıstro hlklml Ekrem Akıun, Artvin 11Ulh 
hAl<lmi Seyit Habibullah Erkılıç, Emirda
ğı ceza hAklml Ahmet Fikri Doğanoğlu, 

Balıkesir ııulh h!klml Talıı.t Uras, l3Unyaıı 
cua hlklml Abdullah Kuvçu, Artıkov& 

sulh hAklml Avni Tatay, Akhisar ceza h.A.
klml Şemi TUmer, Burhaniye sulh hAklml 
AbdUlkadlr Karas, Manl.11a tzAlı Emin 
Bllke, Bnyburt hukult hAklml İhsan Ki\ml 
G6ktUrk. Gebze ceza hlklml Ali Rı&& 

Önen, Tefenni htııdml S:ıbrt Ö:ıtUrk, Bos
caada hAklml Fehmi ÇeUn6ner, Sarayköy 
hlkiml Salih Engin, Çubuk hAkiml Hllınl 

Arıııoy, Kuruçay hlklml Niyazi Ba~Tam, 

hAkimi All Rıza Azak. 
(Sonu yarın) 

lzmir' de nüfus sayımı 

haz1rhkları çok ilerledi 
lmıir, (Hususi) - 20 Birinciteırin

de yapılacak nUfus umumt sayımı ha
zırlıkları, viJAyetimizde çok ilerlemit
tir. 

İzmir merkezinde şimdiye kadar 
2700 sayım memuru, SOO kontrol ıne· 
muru, 50 yedek kontrol ve sayım me
muru, 8 müfettiş tayin olunmuıtur. 
İzmir, sekiz sayım mıntakasına ayrıl
mııtır. 
Sayım gilnU, İzmir'ln muhtelif yer

lerinden on telefonla hükllmettekl 
merkeze sayım işleri hakkında saati 
saatine malQmat verilecektir. Yapılan 
esaslı hazırlıklar sayesinde o gün sa
yımın, İzmlr'de saat on bire kadar in· 
taç edileceği tahmin olunuyor. 

l•tanbulda 
İstanbul, 2 (Telefonla) - İstanbul

da nüfus sayımı hazırlıkları tamam
lanmı§tır. Sayım için 13500 kişi va
zife almıştır. 

Urla'da orman yangını 
İzmir, 2 a.a. - Urla kazasında GUl

pınar dağında çıkan bir orman yan
gını dağı örten ormanı ve bu arada 
bir miktar zeytin ağacını tamamen 
yakmıttır. Yangına aebcbiyet verdi
ği anlatılan Münevver adlı bir kadın 
hakkında adli takibata batlanmııtır. 

Ege bölgesinde zelzele 
İzmir, 2 a.a. - Evelki gece yarısı 

Çandarh'da ve Bergama'da Uç saniye 
devam eden oldukça §iddetli bir zel
zele olmuttur. Hasar yoktur. 

Kara ve deniz ticareti 

kanun projeleri 
Adliye VekAleti, yeni kara ve deniz 

ticareti kanunlarını hazırlamağa de
vam etmektedir. Bu hususta ev elce 
tetkil edilmi§ bulunan iki komisyon, 
muhtelif memleketlerin kanunlarını 
tercüme ettirmekte ve yurdumuzda 
tatbik kabiliyeti olan maddelerini ye
ni projeler hazırlanmasında göz önü
ne almaktadır. 

Diyarbakır köylerine radyo 
tevzi ediliyor 

Diyarbakır, (Hususi) - Diyarba -
kır'da köylilleri tenvir ve irşat mak· 
sadiyle bazı köylere Halkevince rad
yolar verilmesi kararlaştırılmıştır. İlk 
radyo cihazı Karalıq köyüne gönde· 
rllmiıtir. 



1/10/1940:_ ___________ _ 

1 

.................................................... 1 
RESMİ TEBLiGLER 1 .................................................... 
İngiltere üzerine yapılan 

tayyare laarruzları 
Londra, 2 a.a. - Hava ve dahili em -

niyet nezaretlerinin tebliği: Düşman, dün 
&ece, İngikere'nin bir çok kııımları Uzo
rinc hücumlar yapmış, fakat bir kere dıv 
ha bu hücumların aıııl hedefini Lon.drı 
ve İngiltere'nin cenubu prJı::i ınıntakaaı 
teşkil eylemi11tir. 

Mersay nehri kıyısında bir şehre yük • 
ıek infilak kuvetinde bombalar ıtılmıt
tır. Bazı binalar haııara uğramı:ıtır, fakat 
Yangın bombaları, süartle M>ndilrülmüttür. 
H11ar ciddi mahiyette değildir. 

İngilterc'nin :ıimali garbisinde diğer 
tehirlerde de, evler ve cııdilstri binaları 
hasara uğramıstır. Bu şehirlerden birin -
de bir çok mahallede ynngınlar çıkarıl -
ıırıtt ise de hepsi derhal söndürülmüştür. 
Bu :ıehirlerde az miktarda yarılı ve bir
sok ölü vardır. 

Londra mınta kasının bir ço'k kısımları
na yeniden bombalar ıc.rpilmiıtir. Şimdi
:Ve kadar alınan raporlar, ha.sarın ve ya
ralı ve ölü mikdarmın ciddi mahiyette 
olmadığını göstermektedir. 

1nıiltcrc:'nin cenubu ıarkf mmtaıkasın
da bazı mahallelere bombalar atılmışur. 
Bi~ kaç ev yıkılmııtır. Esscx konduğun· 
da bir köyde bir nrikdar yaralı vardı(. 

Memleketin bütiin diğer rruntakaların· 
da, pek az haso.r ve pek az yaı1alt ve ölü 
bulunduiu haber verilmektedir. 

Almanya üzerine 
yapılan hava hücumları 

Londra, 2 a.a. - Hava nezaııetlnin teb
liği: İngiliz hava kuvetlerlne memıup ~
vetll filolar, dün gece, Berlin'de bir ınu · 
himmat fabrikasına, Dıılır.berg ve Kolon
ya'da petrol tesisatına, Ham. Söst. V es • 
tcrholt, Gremherg ve Koblenz vagon ~ -

Y-· kanal nhtmrlarına, Rotterdam da 
····- k d .. bir tayyare fabrikasına ve blr ço . uş-

ınan tayyare meydanına hücum etmııler
dir. Rotterdam. Flessingue, Dunkerq~e, 
Boulogne, Caalis, Ha.vr.e limanları ıl.e 
Gria _ N-ez bumu civarında topçu mevzı· 
leri de :ıiddctle bombardıman edilmiştir. 
Tayyarelerimizdcn llç tanesi üslerine 

dönmemittir. 

Hayfa'da bir ltalyan 
tayyaresi indirildi 

Kahi11C, 2 a.a. - Umumt kararglhın 
lteıblllil: 29 eyHUde Hayfa iizerine yapı -
nan hava akını eenasmda ha.va d&fi top -
narı l~nde bet kiti bulunan bir it.alyan 
bombardıman tayyaresini hasara uğrat • 
mıs ve tavvııre Suriye topraklarına inmc
ıy.e niecbur kalnu:;tır. lJıgcr ccpncıera:e 

.uırtlnet vardır. 

Dün dokuz iane alman 
tayyaresi düıürüldü 

Londra, 2 a.a. - Hava vo emniyet nc
&aretlet1inin tebliği: Bu sabah e~en 
'1lünfcrit düşman tayyareleri cenup doğu 
"-ahilleride muht.clif kısa taarruzlar yap
ıtnıılardır. Bu taarruzlar esnasında İngil
~erenin ve Calaisnin cenubunda ve Esseıı: 
lkont.ıuiunde münferit noktalara bir kaç 
t>o:nba btrakılmıştır. Az hasar ve bir kaç 
'>'aralı kaydedilmektedir. 

Londra llzerine saat 9 da blşlıyarak 
bil'tün giln devam ıedcn bir ııra taarı:uz -
llar vukubulmuştur. Bütün dıişman fılo -
'arı avcılarımtz tarafından yakalanmış ve 
ldağrt:ılmtŞtır. Londra bölgesine az ~i~ -
'tarda dü$man tayyaresi bulu! cdebılmış
tlr, Ve relen raporlar bomba atrlan ye:
lerde de az hasar ve insanca da az zs.yı
lt olduğunu göstermektedir. 

Dilem.an u)7'llrelerinden bazıları Lon
drı'ya ıeliııkcn vo Londradan dönerken 
bombalanmı Kent kontluğunun bazt ııe • 
birleri iiııerine muvaffakiyetsiz bir ııuret-
~ bırakmışlardır. .. 
Şimdiye kadar alın:ın rapcrlara gore 

dokuz dllııman tayyaresi düsiiı:illmüştür. 
~VCJlarımızdan biri kayıptır. 

Alman resmi tebliği 
Bcrlin 2 a.a. - Alman orduları baş -

ltııınanda~lıiının tebliği: 1 birinci teşıı!n 
ttinıı ve 1/2 birlncl teırin gecesi alm~ 
L _ • ' k. sk ri noktaı '"ilva kuvetlerı Londra da .ı a e 
rtıızardan miıhim olan hodeflerle merke
tt ı ·· · ücumla • ve cenubt ngilterc uzerıne 
tırıı tekrar etmlşlendir. Şiddetli yan~ın
lar ve infiliklar müşahede ~:lilcbllmış -
ti men· r. Bir muharebe tayyare gru;iltla 
l\tp bir kaç tayyare, müdafaa batarYala.rı
ll.ııı ıiddetli ateşlerine rağmen, alç~ktan 
"sarak Pembroke • Ca.rev tayyare ıstas
>onunu bombardıman etmiştir. En bllyük 
t~Ptaki bombalar hangarların ve mitral
ro:z ateş-terinin tesiriyle hasara uğr~ış-
ltdır. Bütün alman tayyareleri üslcrıne 
~011rıı!işlerdir. 
l·lliğer muharebe tayYue filotillS.ları 

\ 
ıverp0ol limanının tesisatiyle. Manches
tr'" • ·· esele. ıı:ı liman teslsa.tı ve sınat muess . 

tıı:ı• · ş·ddetlı 
): 1 bombardıman etmişlerdır. 1 

<lllgın ve infilaklar husule gelmiştir. 
'- llundan maada müteaddit muharebe 
b·l'}'areleri Londra'nın f{ınallnde buluna~ 
1ı'.r •ilfilı fabrika.siyle bunun yakını~dakı 
ır un uze • 

t' &ece tayyare uçuş istasyonun 
.._lrıt en bilyük çaptaki bombalardan at • 
'''IJ.>a. 

l) ntı.ıvaffe..: olmuşlardır. 
1 

• 
il İinkü giln zarfında inglliz tayyare erı 

t aı • ı altın-~ rııan toprakları ve ne de ışga 

B. Mussolini 
Suriye'nin teslim 

şartlarını görüşen 

beş generali 
geri çağırdı 

500 tayyare Orta Şark' ta 

meçhül bir semte gitti 
Londra, 2 a.a. - Mihverin pllnla.rını Y~ 

zısında. tıahismcvzuu eden Timea gı:zıcteıı
nin Kahire muhabiri diyor ki: 

Suriye'nin teslim prtlarını mü~kere ~~: 
k .. B Muıolini'niıı ilk gonderdıgı mc uzere • . 

beı general gozden dilıere~ ger~. ça!rıl -
mıılardır. Generaller Roma ya dönmuıle~
dir. Bu generallerin yaptı~ları ta~ep~erın 
hepsi ya avutma hareketlen veya atı ret 
c.evaplariyle karşılanmıolardı.r.i 500 taı· y~a~ 
relik bir fransız hava kuvotın n tC1i ımını 
. tedikleri zaman bu tayyareler orta ıark· 
ıs . . 
t meı;hul bir ıemtıe hareket etmıı, aaır 
t:yyareler de Lübnan hiikümetine aatılmıı 
bulunuyorladı. 

Hava ialerine gelince, Suriye fransız 
fevkalade koıniııeri B. Puauıı:, bunların 
Lübnan arazisinde bulunduklarını ve man
da hükümleri mucibince bunlara el ıtıla
mıyacağını bildirmiı;tir. 

Bunun üzerine İtalyan ıreneralleri ordu
nun harpten evelki mevcuduna yani 40 bin 
kişiye ı rcaı hususunda iarar etıni5lerse de 
fransızlar &imdiki vaziyette ordu mevcu
dunun indirilmesinin Suriye'yi miidafauız 
bırakacağını iddia etmişlerdir. 

Bu b95 generalin yerine İtalyanlar yeni 
murahhaslar tayin etıniılerdir. Bunlar a
rasında daha dirayetle müzakereleri idare 
eden muhtelif siviller vıı.rdır. Son İtalyan 
talepleri fransız orduıunu içinden bozmak 
ve mihverin Akdeniz ıiyaseti planlarının 
inki:ıaf edebilmesi iı;in vakit kazanmak ü
zere zahiren tadil edilmiolerdir. 

Hollanda harpten sonra 
müstôkil kalacak mı ? 
Amsterdam, 2 a.a. - Stefani ajansı bil

diriyor: Holanda ajansının bildirdiğine 
göre, milli parti ıcfi Musscrt geçen haf· 
ta B. Hitler tarafından kabul edilmi:ıtir. 
Telegraph gazetesinin haber aldığına na -
zaran B. Mu&&ert, harpten &0nra Holanda
nm müstakil kalması için B. Hitler'in u
lüvvücenabına. müracaat etmiıtıir. 

Aden 32 inci defa olarak 
haYa baskınına uğradı 

Aden, 2 a.a. - İtalyanlar dlln Aden üze
ı-lnP ntıız tkfnrl bıuıkın tP.aebhüslerini vao
mıılardır. Şehrin Uzerine bir tek tayyare 
geçebllmtı, o da harp gemilerinin atesi yü
zllnden ytlkaelmlye mecbur kalmııtır. Tay
yarenin attığı bombalar bu •ebeple huar 
tevlit edememl§tlr. Bir lngtlla avcıırı dllf
mnn tayyaresini mltraly1!z ateılne tutmU§ 
ve dUıman tayyarulnln motıırUnden du -
man çıkarak uzaktaotığı g!!rUlmUıtUr. 

kametinde olmak Urere ılmaU Almanya
rıın Uzerinde u9111u~lardır. Fa.kat müda • 
iaa bataryalarmm ııhatli endahtlan bun· 
Jarı istikametlerinden sarfınazar etmiye 
mecbur kılmıll'tır. 

Berlin'ln prk kısmı Uzerine fngillz tay
yareleri müteaddit bombalar atmışlardır. 
Atılan infili.k ve ya.nıın bombaları bir 
tuğla ocağına is.bet etml:ıtir. baJka bina
larda l:asarat olmadığı ıihi insanca da 
zayiat yoktur. 

1 birindteşrin giln!l ve 1/2 birinciteJ
rin gec~i zarfında düşman zayiatı 17 tay
yare olmuştur. Bunların on beıi hava 
muharebelC'l'i, biri gece avcısı ikincisi de 
bava ınUdafaa topları tarafından düşü -
cülınU,tür. İki alman tayyaresi üssüne av
ıdlet etmemietir. 

Gece avcılarının ve hava müdafaa ter
ıtiba.tınm büyUlı: inkişafları sayesinde bu 
eon 11manlırda dU,man afır zayiata ut -
ramıştrr. Düşman hemen her yerde plan 
larını metodlu bir ıur~tte tatbik etmek 
ıtıen menedilmi:ıtir. 

i talyan resmi tebliği 
tıalya'da bir mahal, 2 a.a. - ıtalyan • 

muınt kararg!hının 117 numaralı tebl el· 
Şimali Afrlka'da ıerl ctlz!itamlanmız düş 
manm Sidi • el - Barrani'den kaçtığı esna. 
da, bırakmıt olduğu bir kaç silihlı kam· 
,-onla motosi.kleıti bularak müsadere et -

nıi1;1tir. 
Alınan yeni tafsilittan anla,ıldığına 

ırörıe 116 numaralı tebliğde bahsedilmiş 
olan a'krn can.asındı düş!irülen düşman 
ıtayyare adedi ikidir, 115 numaralı teb -
)iğde bahsedilmie olan hava mtlharebele· 
ı-i esnasında dii,~rllldUğll bildirilcn üç 
diı~man tayyaresınden başka, bombardı -
ınancdarımızın ateşiyle ağır suretıte ya
ralanan diğer: iki düşman tayyaresinin de 
Girid adasına inmeğe mec.bur kaldıkları 

anlaşılnuştır. 
Düşmanın Tobruk Uzerinde yapm11 ol-

duğu a'kınlar esnıısında Rug civarında beş 
kişi yaralanmıştır •. Hanra t çok hafiftir. 

Merkezi Alcdenızdc Medusa denizaltı 
'ıniz Sunderland tipinde döııt motör-

gcmı · dil !i il il 
1 .. b'r•ingillz ıtayyarıesı ı 1'm ş r. 
uş 1 

kt .Akdeniz'de hava kuvıctlerimiz iki 
ar d . k •. ··rden miirckk-eı> bir enız teşe • 

~ruvn.zo . 
:külüne hücumlar yapmıetır .. Adc.n dcnız 

ıt re meydanı bir hava fılomuz tara -
ayya · · 1 BU .. ıfından bombardıman edı_l.mı31~ r. . tun 

ıt yyarelerimlz fiılerine donmoışlerdır. 

U L U S 

o~ taraf h pakt Times gazetesine göre 

Sovyeller Birliği Japonyada iktısadi 
vaziyet iyi değ il 

İngiliz ve Japon 
basınının tefsirleri 

Londra, 2 a.a. - Times gazetesi, üç 
taraflı pakt hakkında diyor ki: 

"Sovyetlerden gayri-askeri yardım
lar elde etmek hakkındaki alman ümi
di, Moskova'nın, garpte alınan ve 
şarkta japon, iki cephede tedafüi harp 
ihtimalini nazarı dikkate almasındaki 
tarza bağlıdır. Bu keyfiyet, aynı za
manda, esasen her ne suretle olursa 
olsun kolayca Sovyetlere gelecek o
lan şeylerden alınanların Sovyetler 
Birliğinde büyük bir pay vermek ni
yetinde olup olmadıklarına da bağlı
dır. Kremlin'in kararı üzerine tesir e
decek üçüncü keyfiyet de Avrupa 
harbinin alacağı vaziye~ ve Amerika
nın lngiltere'ye yardımının ehemiye
tidir. 

Londra, 2 a.a. - Times gazetesinin 
neşrettiği raporlara göre, Japonyada
ki vaziyet, ekonomik bakımdan mem
nuniyet verici olmaktan çok uzaktır. 
Bu vaziyetin bariz vasıflarını, tahdit
ler, vesika usulleri, kıtlık ve yüksek 
fiyatlar teşkil eylemektedir. 
Japonların esas yemeği olan pi

rinç, vesikaya tabi değildir, fakat ja
ponların beğenmedikleri yabancı pi
rinci ile karışıktır. Mensucatın kali
tesi fenadır. Kömür, kış için vesika
ya tabi tutulmuştur. Otomobil ithala
tı durmuştur. Devlet makamları fiyat
ların yükselmesine mani olamamakta
dır. 

Mihver devletlerinin yeni mütte-

Sovyetl.erin vaziyeti ne olacak ? 

fikinin vaziyeti budur ve mihver dev
letlerinin bu vaziyeti iyileştirmeğe 
yardım edebilmeleri imkansızdır. Al
manya ve İtalya'nın Japonyaya tek
lif etmiş olabilecekleri menfaatler a
rasında, Japonya'yı Hindiçini'de ser
best bırakmak vardır. Bu takdirde şu 
ciheti kaydetmek faydalı olur ki, Al
manya, birkaç ay eve!, Japonyaya bu 
serbestiyi vermeği hiç de istemiyor
du. Almanya'nın Hindiçini meselesin
de bu hattı hareket değişikliği, şim
diye kadar alakadar olarak gözüktü
ğü bası vaziyetlerin terki demektir. 

Alman - italyan - japon kar§ılıklı 
yardım paktı karşısında Sovyetlerin 
vaziyetine gelince bu vaziy.et henüz 
esrarla doludur. Paktın imzasından 
evel Sovyetlerin haberdar edildiğini 
zannetmek için güzel sebepler vardır 
ve Sovyetlerle japonlar arasında bir 
ademi tecavüz paktının imzası ihti
mali fikrini takviye etmektir. Böyle 
bir pakt imza edilirse Japonya'nın 
Çin'in şimaline doğru genişlemek ni
yetinde olmadığını ve faaliyetini ce
ılUba doğru Filipin, Hindiçini'ye tev
cih etmek ve Mançuko ile iç Mogo
listan hudutlarındaki mevzilerini is
tikrar altına almak istediği teyit edil
miş olacaktır. Buna mukabil Sovyet
ler Çankayşek'e yardıma nihayet ve
recek midir? Bu yardımın ufak mik
yasta yapılmasına devam etmek Sov
yetler menfaatlerine dahi uygun ola
caksa da bu takdirde ademitecavüz 
paktından Sovyetler Japonya'dan faz 
la istifade etmiş olacaklardır. " 

Japon gazetelerinin tel•irleri 
Tokyo, 2 a.a. - D.N.B.: Japon ga

zeteleri, Uç taraflı pakta ve bunun 
muhtemel aksülamelerine hususi e
hemiyet atfetmekte devam eylemekte
dir. Japonyanın Sovyetler Birliği ile 
münasebetleri, ön safta bugünkü va
e:iyete hakim bulunmaktadır. Umumi
~,~tle bu münasebetlerin iyileştirilme
~i arzusu ifade edilmektedir. 

Fon Ribbentrop nerede ? 
Moskova, ı a.a. - Rcutcr ajan:sı 

bildiriyor: B. Ribbentrop'un Berlin
den Moakovaya geldiği hakkında ha
berler atı.nmıt olmakla beraber alman 
nazırının Moıkovada olduğu hakkın
da Moskova resmt mahfillerinden hiç 
bir malnmat alınamamı§tır. 

B. Ribbentrop'un faaliyetine ve 
Sovyetler Birliğinin Uç taraflı pakt 
karşısında muhtemel aksUlameline 
dair olarak verilen haberlere gelinc::e, 
turası kaydedilmektedir ki, hilkümet 
gazetesi olan Pravda ve İzvestia, her 
ikisi de B. Molotof'un 1 ağustos nut
kunda söylediği gibi, Sovyetler Birli· 
ğinin bugünkü harpte bitaraflığını 
bilhassa kayıt ve işaret eylemişlerdir. 

Romanya' da naıiım 
cereyanı gittik(e arhyor 

Bükreş, 2 a.a. - Reuter: Eıki T.ransil· 
vanya kırallığını vo Banat'ya yeni uınuınt 
valiler tayin edilmcainden ıbaıka alman e
kalliyetlc.ri bulunan 12 bUyiik ıehire alman 
belediye reisi ve belediye reiı muavini se
çilmiı olmaaına bakılırsa Romanya'nın na.
zileııtirilmesi oldukça yol almıı demektir. 

Bu tayinler, ekalliyetler lideri B. 
Schmidt tarafından yapılmııtır. Bundan e
vel Schmidt Romanya başvekil muavini ve 
'demir muhafızlar lideri B. Horia Sima ile 
111mimi diye tavıif edilen bir mlllikat yaP
mııtır. 

Bundan baıka. alman ve H•l"an pilot
ları romen askeri pilotlarının yetı;ıtiril • 
meaini deruhte etmişlerdir. Bir ~ok itılyan 
pilotları ıimdiden Bükreş'tedirler. 

Filistin radyosunun Türk~e 

neıriyah iyi kaııılandı 
Kudüs, 2 a.a. - Arap matbuatı, Fi

listin radyosunun türkçe haberler ne~ 
riyatını memnuniyetle kar§ılaınakta· 
dır. 

Bu münasebetle "Addifaa" gazete~ı 
şöyle yazmaktadır: 

"Türkler, büyük bir tarihe malik 
bUyük bir millettirler. Büyük Britarı 
ya ile münasebetleri gayet dostane
dir. Onlar, aynı zamanda bizim dt 
komşularımızdır. Memleketlerimiz i· 
yi dostluk bağları ile yekdiğerine bal 
lıdır. Atılan bu büyük adım dolayı· 
ıiyle Filistin radyotıunu idare ede11• 
ler tebrike şayandır." 

Manı denizinde f ırllna 

Bulgarlar Dobruca' da 

son mıntakayı da 
işgal ettiler 

Sofya, 2 a.a. - Üçüncü ordu kumandan
lığı dün akşam eu tebliii neşretmiotir: Kı
taat saat 9 da iiçüncil hattı geçerek son 
mıntıkayı iual edecektir. Saat 18 de bu 
mıntıka hic; bir hadise çıkmaksızın işgal 
edllmi:ıtir. Bu suretle bütün cenubi Dob
rica anavatana iltihak etmi:ı bulunmakta
dır. H,alk kıtaatı tarif edilemez tezahli· 
ratla kar:ıılamı:ıtır. Her hangi bir hıidiseye 
sebebiyet vermemek için yeni hudut hat· 
tı bulgar - romen muhtelit komisyonunun 
huzuriyle i:ıgal edilecektir, 

Pierre Cot'nun emlaki 

müsadere edildi 
CeM.t:e. 2 ~.a. · · DNB. Vıchy'den ı;e

len haberlere göre, Chambery mahkemesi 
eski nazır Pierre Cot'un Chambery bölge
sinde emlakini tamamen müsadere etmi~

tir. 
Fra.nsı.z tabiiyetinden çıkarılan Pierre 

Cot Paris'te ikamet etmektedir. • 

Belçika'da bulunan 

alman askerlerinin ve 

halkın haleti ruhiyesi 
Lonıdra, 2 a.a. - Royter: Tlmcs gaze· 

'esi, aon zamanlarda Belçika'd:a bulun -
muş olan bir muhabirin Belçika halkının 
-ie almn.n askerlerinin haleti ruhiyeslni 
gösteren bir yaznıım neşretmekıtedlr. 

Makalenin muharririne göre, alman as
kerlerinin ekserisi harpten brkınıı bu -
hıınmaktadır. Belçik.alıların ek:Serial al -
man istilisın n yara.ttığt baı döndürücü 
darbenin tesirinden kendilerinr kurtar -
mışlardır. İhtilil kelimesi, yavaı ecsle 
pek çok tekrarlanmaktadır. Şimdilik ih -
tilll ruhu, yainız eker pratik bir fırsat 
düııerse kendisini eöstenniye hazır .bi:r 
vaziyettedir" 

Binnanya yolu a(ıhrsa . 
lngiliz Japon münasebafl 

nazikleıeceğe benziyor 
Londra, 2 a.a. - Royter ajansının diP

lomatık muharriri yazıyor : ÖnUmUzdekl 
on beı gün zarfında Birınıı.ııya yolunun 
teicrar açılmasına karar vuildiii zaman 
İngiltere ilı Japo!J)'Q arasındaki müna -
sebetlerin nuıik bir aa.fhaya girmeai mırlı
temeldir. Japonya'nm bazı ihtimallıcrde 

mihvere ıc;ı'Jc:tan açığa müzaharet vadetti
ği bir sırada y.atıştırmayı matuf olan bir 
~birin idamesl pek az muhtemel görUn
mclctedir. 

Cezair' de işsizlik ve 

iaıe güçlükleri artıyor 
Tanger, 2 a.a. - D.N.B. bildiriyor: Ce

~ir'den bildirildifiM göre, fransız u -
mumt wliıi, itsirliğin önüne geçmek ii
ııcre bUtiin evlerin yeniden boyanmasına 
:mretmiştır. Bu işlerde kullanılacak ame
'enln y(izde 30 u terhis edilen aSkerler a
·asmdan aeçilecektlr. 

Cezalr'de iaşe meselesi gittikçe etlç -
cşmelıitedir. Çünkü ablult'I sebebiyle ih -

tilil durmuı ve l1ıal altında bulunmıyıan 
Fr11111a'ya yapılan ihracat miktarı fransız 
makamları tarafından arttırılmıştır. İh -
dlıtr •• b&ak mal ticareti de gittl'kçe 
ıır.tıınaktadır. Umumi vali aıtr bir emirna
me neşrederek zahire ve :ıaraptan maada 
yiyecek maddelerinin yeni bir nizamna
meye tabi olacağını bildirmi,tlr. 

Ilı buıunan arazi üzerinde uçuslar yap -
ıı.~ılardır. Gece .zarfında müteaddit diis • 
... il rbinde 
lıııı tayYarelerl Almanya'nın ga _ 

a Düşman hava kuvetler! ~omali'd~ Ghe
till'yi bom'bardmıan ctmııı ıse de, ınıan -

ayiat olmadığı ıibi hasarat da olma
:ı;.r. Dire • dıı.ua'nın :ıl:mııli :ıarklsin:le 
~ •O Hatt yakmıırıdakl de :ryolu da 
~bardnnan ıdilmiı, basarat '9'ukıı bul
tınaınll. bir yel'll Defer ölmll.ttıllr. 

Londra, 2 a.a. - Bu akşam Pas de Kiyef hususi bir askeri bölge 
Calaise'de oldukça tiddetli bir rüzgar haline konuyor 
esmekte ve Manş denizinde deniz ol- Moskova, 2 a.a. - Ukranyadaki Ki-

it~ ıebirlere hücumlar yepınıl d
llt r, Çtiiaa ıiddetli ya~nlar ~ 
tıı~i&ar.at husule getirmistir. Bir ~ç ;· 

bombardıman tayyaresi Berlın • 

dukça dalgalı. bulunmaktadır. Rüyet ;ıd, müdafaa komiseri Mareşal Timo
mahduttur. Bıe franaız aahillerini pe ı:::enko'nun emriyle huıusi bir asked 
o.elemektedir. ı böl&• haline ifral edilecektir. 
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Yurdun göklerinde 16 gün süren 

2500 kilometrelik 
bir uçuştan sonra· 
Edibe Sayın İntibalarını anlatıyor 

(Bası 1. inci sayfada) 
hemen yanında olan öiretmeni Sabiha 
Gökçcn'i model almı:ın. Modeli, muvaf -
fak olmuı bir türk kızıydı. Talobeai onun 
aı;tığı yolda çok llerlcmiıtir. 

- HoHeldiniz, dedim. 
Edtbe ve gcnı; arkadaıı Ferit Alırüııey: 
- Hoıbulduk, dediler. 
- Dolaşuğınız yerlerdeki zi7afetleri 

uzaktım duyuyorduk, yediniı, içtinie." 
Bunlar &izi:ı olsun ben gördüklerinizi 
dinleıniye ıeldim. Hem yeme ve içme, 
yer işlerindendir. Ben sizinle daha ~k 
havadan komeynıya geldim. 

İki genç biribirlerinln yüzlerine baktı
lar. Öyle ya, 115 tünde o kadar çok yer 
dolaljmış ve o kadar çok :ıcy görmU,Ierdl 
ki ... Neresinden ve hangi11inden başlasın

lar .. 
Tereddütlerini, seyahat proıramlarmı 

okuyarak ben gidermeılc istedim: 
- Şimdi, dedim, ayın ıs inde buradan 

~.ıktınız. Nereye, Adana'ya" 
1 Adan:ı sözü, Edibe'nin dilini çözdü. 
ı - Büyük bir yurt turnesine ç.kıyor -
dunuz. Elbette ki heyecanlı idiniz. 

Edibe ıüldil. 
- Heyecanlı idik, doğru, fakat ben 

bUtiin arkadaolarımdan daha heyecanlı i
dim. 

- Sebep? 
- Sebep şu: biliyordum ki babam A-

dana tayyare meydanında beni bekliyor. 
Onu da gÖrC"ceğim. 

- Babanız ıizi tayyarede ilk defa mı 
'ti'Örüyor? 

- Hayır, dedi Edibe, ıcçen ıcne de 
uçtuğumu gormüvtU. Fakat ıtladığnnı da
ha yeni ıörüyor. ParaşütLc atladığımı bi
liyordu. merak da o:liyordu.. Bu aefer 
yakından gördü. 

- Yol nn.sıldıT 
- Harikulide .• Toroslar havadan pek 

şahane gbninüyorlar. Sonra Çukurova 
başlıyor. Ve nihayet Adana ..• 

- Meydan kala.balık mı idi? 
- Ne diyorsunuz. İğne atsanız yere 

dllşmez. Koca tayyare meydanı simsiyah 
görii üyor. BütUn başlar havada ... Etraf
lar •da bir iki tur yaptık. Beynnameler 
•attık. İlk attı'klarımız bağlara, ikincil.er 
tam üstlerine düştü, 

Derken indik ... 
Ben hep, Edibe'nin babasiyle karııLaş

masını anlatmasını bekliyordum. O da, 
nedense bundan biraz kaçınır ıibi ıörii • 
nüyor. Ama aöyledi nihayet: 

- Kucaklaşıık, ağladı babam, dedi, za
vallı dolu dolu gözlerle benimle konllf& -
madı bile-
-Ya aid 
- Ben de atlıdan pliba" 
Muhaverenin burasında ara:ra Ferit 

girdi: 
- Orada, galiba bir muharrir olacaktı, 

bir ıat geldi Edibe'nin babuiyle konUf
tu, deıdi, ben fiU konu~malarını duydum: 

- Kızınızı bu mesleğe verdiğinize 

memnun muıumız7 
- Çok, çok memnunum. Kızımın vatan 

ıöklcrinde uçtuğunu gördükçe lı;lm iı;ime 
sıtmıyor. 

Edibe, Adana'dan ı;ahucak Mersin'e at
ladı. Babasının arkadaşları ıerefine ver -
diii bir ziyafeti eöylemiye mecbur ol -
madan bu bahsi geı;i&tirmek istiyordu. 

- Mersinliler de, dedi, ıeleceğlmiıi 

biliyorlardı. Meydanı doldurmuıılardı. Fa
.kat tayyareler oraya inmediler, Mersin 
üzerine gelince biz atladık, onlar tekrar 
Adana'ya döndiJler. 

- İnişleriniz iıabetli oluyor mıydı T 
- Ekseriya .. Fakat Mcrsin'de ben bir 

pamuk tarlasına indim. Genç bir subay 
yetişti, atmı bana verdi ve tayyare mey • 
danını at ilırtilnde ıirdlm. 

- Seyaha.tlnizln en cüul tarafıT 

Gene iki genç birden cevap verdiler: 

- Anta.kya'da .. 

- Ne itibarla? 
- Antnkya'ya ilk tilrk tayyaresi gırı-

yordu. Onlar da, biz de çok heyecanlı i
dik. Tayyarelerimiz buraya da inmedi -
ler, biz atladık onlar döndiiler. Antakya
lılar bizi o kadar coŞkun bir ıekilde kar
şıladılar ki otoındbile bile bindirmediler. 

Çoluk çocuk, binlerce antakyalı f(Syle 
bağırıyordu: 

- Varolsun İnönü, vırolsun onun ço
cukları türk tayyarecileri 1 

Ferit küçük bir hatıra naklediyor: 
- Halkın Uyyare meydanına ta11ndı -

ğını gören bir antaltyah emniyet müdürü
nii ikaz etti: Aman şehirde hırsızlık filin 
olmasın. Emniyet mü.düriinün cevabı ga
yet basit: 

- Hırsızlar da tayyare meydanmdalar. 
Edibe, haklı olduğu halde öğünmeden 

anlatıyor: 

- Eskiden Antakya'ya gelen fransız 

kadınlan otomo'bil kullanırlarmıı ve an
takyalılar hayretler içinde kahrlarmıt: 
bir kadın otomobil kullanıyor diye.. Bu 
aefer bizi, kendi çocuklarını tayyare kul
lanırken, tayyareden atlarken gördüler. 

- Ne yaptılar? 

- Heyecanlarını &Özle ifade edemiyor-
lardı. Kar&ılandığımız yerde ırençler teb
rik ediyor. İhtiyarlar kucaklayıp CSpüyor
lardı. Ve hepsi ağlıyorlardı ..• 

18 yıl vatan hasreti, kurtuluı ve ıök -
!erden inen türk çocukları; antakyalılar, 
ıevinç göz yaıılarınız yerlndedirl 

İki genç arkadaı bir hatıralarım aynı 
zamanda hatırladılar: 

- Bize, ırokten zenbllle inen mısaflr -
!er diyorlardı. 
Yarım 111att•, Edibe ve ııirltıe blrlilD

te ben de 7W'du do\ql}"GC' alb! idim. Hem 

de tayyare .Urıtiyle geziyoruz Antep'to 
biraz ba1klava yedik, Urfa'da Aynı Zeli -
ha'da bılıklara yem attık. Diyarbakır'da 

Aıtatilrk'iin Sem.an köşkünü dola!itık. Fakat 
seyahatin ben.im i~in o kadar değil, tay -
yareciler için en eziyetli tarafı Ante;ıten 
Urfa'ya !tadar olan otomobil yolculuğu 

oldu. Tayyareler, genç paraşütçuleri, Ur
fa'nın üstünde - leylecin yuvadan attıCı 
yavrular gibi • bır&kmıı ve dônmüştüler. 
150 ltilometrelilr bir ctomobil :yolculuğu 
yapmak icabcdiyordu. Göklerde dolasını
ya alııdt olanlar için ba kara yolculuğu 
mehr ne zor ıeymi'I 

Derken bir de baktrk Elizıiın ü&tiin • 
deyiz. Şimdi .özü gene onlara bırakayımı 

- İneceiimiz meydan mahseri andı
rıyordu. Parqutle atlıyacaktık. Halk bi
z.i atladığımız yerde ırörmck için evcil 
baılariyle tayyareleri takip ediyor, fa • 
kat bir yandan da d:ılıa halinde o yandan 
bu yana, .. idan ıola ko~uyordu, atladık. 
Bizi iı;lerine aldılar. Ana, baba, kardct 
kucakls.yı:ıı başladı. 

Edibe, kendisinden bahsetmek lazım -
geldiii zaman susuyordu. O susunca Fo
ridin yüzüne bakıyordum. Gene austu. 
Gene bak.um. Ferit anlattı: 

- Atlayıılardan aonra gcnera.I Abdul
lah Alpdoğan, halkı topladı, Edlbe'yi goet
terdi: 

- Ey tilrk anaları ıizden böyle evlat
lar istiyonı%, dedi. 

Edibenin yüzüne bakıyorum. Kızarmı~ 
kendisinden bahsedilmesini istemiyor, 
Fakat oimdi ben de tekrar eıdiyorum: 

- Ey türk anaları sizden, Sıı.lbibalar, 
Edibeler, Ali'Jer, Feritler iıtiyoruz. B~ 
lar birer mütevazi örnektirler: ıizden 
kartallar istiyoruz. Siz, zaten ana olur • 
sanız, ancak kahraman anaııı olabilirsi • 
niz, sizin çocuklarınız, de;il mi ki, türlr 
çocultlarıdır.I 

Kemal Zeki GENÇOSMAM 

Hava Kurumuna 
yapılan leberrular 
Hava Kurumuna iza yazılmak hu

susunda halkımızın göstermekte ol
duğu alaka gittikçe artmaktadır. Kas
tamonu vilayeti içindeki köylerde 
yıllık teabhüdat ile kuruma aza kay
dedilmiş olan vatandaşların sayısı on 
bitıi geçmiftir. Bu arada yalnız Dev• 
rekini nabiyeai halkından kuruma a
za kaydedilmiş olan vatandaş sayısı
nın iki bine vardığını bundan maada 
bu nahiye halkının iki yüz liralık bir 
teberrüde bulunduğunu kaydeylemek 
kuruma karıı gösterilmekte olan yar
dım alikaıının derecesini gösterebi -
lir. Yine Kastamonu halkı tarafından 
ikinci parti olarak dört yüz küsur li
ralık bir teberru yapıldığı gibi bakır
cılar esnafı da sandıklarından ayrıca 
30 küsur liralık bir yardımı kuruma 
tevdi eylemişlerdir. 
Alaşehir'de iımini bildirmek iste· 

miyen bir vatandaı 100, Eşmenin El
vanlar köyünden Bayan Ununü ö
zenç, Nazillinin Yağdere köyünden 
Mehmet de Kuruma ellişer lira ver• 
mitlerdir. 

Kırklarelinde Kofcağız, Polos ve 
Üıküp kazaları halkı da 534 lira te
berru eylemiılerdir. Kırklarelinin 
Maarif memuru Rahmi de evlenme 
'yüzüğünü kuruma terkeylemiştir. 

Türk - Rumen ticaret 
anlaşmasının tatbikatı 

hazırhktarına başlandı 
Hilkümetimizle Romanya hüküme

ti &ruında bugünkü ıartlara ve ihti
yaçlara uygun bir şekilde yapılmı§ 
bulunan yeni ticaret anlaşması İcra 
Vekilleri heyetinin tasvibine arzedil
miştir. Ticaret Vekaleti anlaşmanın 
tasdikinden sonra alınacak tatbikat 
ve tcferrüata ait kararları hazırlama
ğa baılamıştır. Vekalet alınacak ka
rarların tatbiki etrafında alakalı dai
relere verilecek direktifleri anlaşma
nın tatbiki için ayrıca icabeden for
maliteleri de hazırlamaktadır. 
Diğer taraftan haber aldığımıza gö

re yeni anlaşmanın tatbiki etrafında 
rumcn hükümeti ile temaslar yap
mak üzere Bilecik mebusu Dr. Asım 
Güdük ve İstanbul Ziraat Bankası 
müdürü Mehmet Ali Tiney Biıkreşe 
gideceklerdir. 

Toprak mahsulleri Ihsan iye' de 
buğday alıyor 

AfY_on .<J:iususi) - Toprak mah
sullerı ofısı İhsaniye istasyonunda 
buğday almağa başlamıştır. Bu ist:ls
yon etrafında çok köy mevcut oldu
.ğundan, mübayaa köylü için çok fay. 
dalı olmuştur. 

Tütün müıtahsillerine avans 
veriliyor 

Trabzon, (Hususi) - İnhisarlar i
daresi Trabzon ve Polathanede tütün 
mlhtahıillerine avans tevziine başla
Dllftır. 
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Gençlikte yürek çarpıntlsı 
Yürek çarpıntısı insana her yaf-' hekime muayene ettirerek ondan j. 

ta gelebilir. Fakat gençlikte daha zin almak tarttır. 
sı.· sık geldiği ıuphe~izdir. Delikan- 1 Hafif sporlara yürek çarpıntısı· 
hlar arasından bundan şiknyet e· I nın müsait olup olmadığını anlamak 
denl~r az işitiline de bundan dola- için, herkesin kendi kendine yapa· 
yı yurek çarpıntısının genç erkek- bileceği, küçük bir tecrübe vardır: 
lere musallat olmadığına hükmet- bir dakika kadar bir zaman jimnas
n'lek doğru olamaz. Onların şikayet tik adımiyle hafifçe koştuktan ıon· 
etmemeleri~e. ıebe~. buna ehemi~et ra durulur. Bu derece bir yorgun • 
veı:me1n;elerıdır. EsK~. z.a_~8:n hekım- luklan sonra yürek çarpıntısı gel • 
lerı delıkanlı!ı;ırın yuregını, çarpın· mekle beraber iki, nihayet üç daki
tıda~ b~şka bır ~be~ten, çok defa ka sonra kaybolursa hafif spor yap
anneıerm 11rarı uz.erıne, muayene mak - tabii başkaca bir mahzur 
edi~ de .hızlı .hızlı . vurduğunu hi~· olmazsa m~mkündür. Fakat y'ürek 
a~t~ıklerı vakıt, del~~a~~ı~ın .. k7_nd_~- ı çarpıntı~r Jımnastik adımlarından 
~ı~ı faz.~a yorarak yuregını buyuttu- sonra dort, beş, hele altı, yedi daki
gune hukmederler. Yahut - anne- ka sürerse o zaman spor yapmak
aını muayene odasından çıkardık· tan vaz geçmek daha ihtiyatlı 0 • 

tan sonra - delikanlıyı çocukluk lur. G. A. 
adetini yerine getirdiğini söy)iye-
rek kendisine bir hayli de çıkışırlar- ı 
dı. ~ 1 ili lll lll lll l lll l lll l lll ll lll lll lll il L 

Çarpıntıdan daha çok tikiyet e- : .. .. E 
den genç kızları muayene ettikleri : U L K u : 
zaman da - bir genç kız.a çok ge· ı E 
ziyoı-sun deme!t kendisine "aürtük" E Halkevle•ı' ve ı.ıa!kodala..., :;: 
demek gibi olacağından - onlııra : • I •• 

evde çok kapalı kalmaktan kanıız· - Dergisi _ 
lık gelmi§ de onun için yürek çar- - BİRİNCİTEŞHİN aayıııı çıktı : 

u L u s 

Baivekilimiz Halayda Mektepler yeni ders 
(Barı l. incı sayfada) 

Sevgi ve saygı tezahürleri y ı l ı n Q b 1 k İskenderun, 2 a.a. - Başvekilimiz a ş a r en • • • 
doktor Refik Saydam dün saat 17 de 
!skenderun'u t.eşrif etmiştir. İstasyo~ !Maarif Vekili talebelere güzel bir mesaı· yolladı 
nu dolduran bınlerce halkın hararetlı 
tezahüratı arasında vagonlarından 
inen Başvekilimiz yolda dizilen mek
tepliler ve gençlik teşkilatı mensup -
larını teftiş ederek gençlere iltifat et
mişlerdir. 

Mektep idareleri ile talebe velileri 
arasında sıkı bir temas temin edilecek 

Başvekilimize muhtelif teşekküller 
namına birçok buketler verilmis ve 
geçtiği yollarda hararetle alkışlan
mıştır. Doktor Refik Saydam, komu~ 
tan Şükrü Kanadlı'nın evinde bir 
müddet istirahat ettikten sonra oto
mobille Antakya'ya hareket etmişler
dir. 

Başvekil Dr. Refik Saydam'ın 
Hataylılara hitabesi 

(Başı l. inci sayfada) 

çah~mak, öğrenmek ve muvaffak olmak 
için bir yıllık UZlın bi....,_ .man vardır. On
dan istifade edip kaybe.!ıkleri seneyi ye
niden kazanabilirler. 

Yeni yıla başlarken benim ıize öğütle
rim ~unlar olacaktır: 

1 - Ana ve babalarınrza, hocalarınıza 
daima sevgi ve saygı çluygulariyle bağlı 
olunuz. Hakiki insanlık bu duygularla 

Antakya, 2 a.a. - Başvekilimiz Re- başlar. Milletinize, memleketinize ve ona 
fik Saydam, refakatinde Ticaret Ve- çok hizmet etmiş büyilklere sevgi, bu 
kili Nauni Topçuoğlu, hususi kalem duygulardan doğar. Hiç hatırın11.cb.n çı
müdü;ü ve yaveri olduğu halde şeh- karmayın: Bilyükrerine saygı, küçükle -
rimizı tı;::şrif etmişlerdir Şehir met- rine sevgi beslemiyen, tür'k değildir. 
halinden bdediyeye kadar lnitün yol 2 - Her türlü kıymetli ve iyi vasıflu 
ve meydan · arı dolduran on binlerce, çalışmakla kazanılır. Çalışan, her zaman 
ha taylı mıı .;. şkun ve sevgi tezahür:ı- j kazanır; ten bel, hiç bir vakıt kaybetmek
ti arasrnr!·~ \'Ürüyen Başvekilimiz be- ten kurtulamaz. Muntazam, ihmalsiz ve 
tediye or.i.in:le hataylılara hitap etmiş- devamh çalışmalar, birike birike, biiyük 
ler ve demişlerdir ki: servetler olur, büyük hizmetler olur. Va

tan ve insanlrk bu küçük küçük çah~ma • 
"- S.ıyın Hataylılar, 

çift tedrisat yapılan okullarda talebenin 
mevcut programlara göre en iyi bir tarz
da yetiş.tirilmeleri için gorekli görülen 
bütün tedbirler alınmış bulunmaktadır. 
Şehrimizdeki orta okullara bu ders yı

lı yeniden kaydolunan talebenin sayısı 

1600 Ü. ilk okullara yazılan talebenin sa
yısı da 2500 Ü tecavüz etmektedir. o~ı 
idareleri ve öğretmenler talebe velileri
le çok sıkı bir temas temini arzusunda -
dırlar. Maarif Vekilimizin de evelki ge
ce Ankara radyosunda talebe velilerine 
hitaben yaptığı güzel konuşmada tebarüz 
ettirdiği veçhile okulun muvaffakiye-ti, 
talebe veliler inin gösterece&'i yakın ala
ka ile bir ni~bette olacakıtır. Artkara ta -
lebe velileri esıı.sen bu zarureti önceden 
hissetmiş ve çocuklarının okullariyle da
imi temas halinde bulunmuşlardır. 

pmtısı oluyor, derlerdi. : TUrk dili hakkında Namık Ke· : 
Hormonların i~leri, bilhassa bü- : mal'ln bl'l.zı dilşünceleri • Prof. M. 

Ankar t'dan ayrılacağım zaman aziz 
- Milli Şcfımız büyük Re(~ir.ümhuru· 
5 muz İnönü size muhabbet ve selam
:, tarını bildirme~e beni memur buyur
: dular ve en kısa bir zamanda fırsat 

luğ ya~ındaki hormonların marifet· Fuat KöprillU, Hııllcevelrlnln ça)ış-
lcri tetkik edildiğindenberi anlaşıl- masında bazı yı•nl Ps>ıslar - Kemal 
dı ki gençiikte musallat olan yürek : Turan, ÖlUmU müna~ebetiyJe Sir ne· 
çarpıntı.11 rH• yüreğin fazla yorula- : nıaon Rmıs ve Psı•rlerl - Prot. Zt'ki 
rak büyu neticesidir, ne de ev· ı : Vaıtdl Toğan. Ortaz:ıman TUrk - İs· 
de kapanrµ ltnlmanın. Çarpıntıya : ltı.m dllnyaııında din - Prof. A. Mez : 
aebep; büluğ ya4]arında yeni i~le- : (Almancadnn çeviren: Cemal Köprü-: 
meğe baslıyan hormonların işe ka· : IU l. Son yazdıklarım "şiir., • FPth! _ 
rışmasmdan dolayı kalbin sinirle- : Tevet, Bir bedC'n terbiye!11 cmıttttlııii : 
rinde muvazenenin bir zaman için : eııruııarı - Nllzhl"t Baba. Buglinl<U Al· -
bozulmaıı.ıdır. : manya'da felııcn cereyanlar - Prof. : 

tarın bir araya gelmesiyle zenginleşir, 

ı~zelle~ir ve bahtiyarlık bulur. Hiç bir 
ı•aman unutmayın: vazifesini günü günü
ne yapmıyan, tenbellik eden, türk değil
dir. 

3 - Bilmemek, anlamamış olmak asla 
ayıp s:ıyılmaz. Ayıp ve fen3 ohn hare· 
ket bilmediğini sorup öj;;renmemek, an -
lamadığını anlamak için emek vermemek
tir. Onun için bilmecli;'.iniz ve anlamadı • 
ılrnız şeyleri d1i•n1 ve hiç çekin ne len 
hocalarınıza sorunuz. Sizin vazifeniz öğ
renmek, ö;r~t·1.!rı!c~inizin zeV'k ve saa • 
dcti ise b:lme liklerinizi size öğretmek -
tir. 

Bu tem:ıs yalnız karnelerin tevzi edil
diği _veya imtihan neticeleri belli olduğu, 
çocugun ikmale veya sınıfta ka.ldıi;ı za -
manlara münhasır değildir. Bilhassa ilk 
notlar alınınca tıalebe velilerinin çocuğun 
zayıf not almış olduğu derslerden yetiş
tirilmesi için öğretmenleriyle derhal te _ 
masa geçmeleri çok faydalı olm1ktadır. 

Yavrularımıza yeni ders senesi sonunda 
muvııffakiyetli neticel~r temenni ederiz. 

Kız olgun. erkek olsun, gençlerin : von Aster (Almancadan çeviren : z. : 
birçoğunda yürek çarpıntısı, genç- : F. ). DPllormıın tlirkl,,rl hakkında - : 
tikten baska belli başlı hiç bir se- : Prof. S. S. Bobçev (Bulgarcadan çP· : 
hep olmadan kendi kendine başlar. : viren : T!lrker Acaroğlu), Kırşehir : 
Ba.zdannda çarpıntının meydana - viH\yetınde - Nahit Sırrı, Rııya "şiir .. : 
çıkmasına birer bahane gibi, bir : • Ceyhun Atıf Kansu, Kıra! İdipu• : 
hastalık, kederlenmek yahut spor _ Sofokl!s (t!lrl<çeden nazma <:eviren : 
yapmakta ifrata gitmek gibi sebep· : C. Kudret Solok), Tiirk ki\ltllr tari-
ler bulunur. - hinden ı:ın kaynaklarına göre ortcı<ı~- :: 

ya'da at cinsleri ve beygir yetiştir-
Çarpıntı başladıktan sonra, tabii, 

aralıksız değildir. Hızlıca yürürken, 
merdiven çıkarken, spor yaparken, 
tekdir işitirken, bir de, imtihan o· 
dasınm kapısında beklerken mey
dana çıkar. Gerçekten bir yürek 
hastalığından ileri gelen çarpıntı ile 
gençlikten gelen çarpıntıyı ayırt et· 
mek için en iyi alamet gençlerin yü
reği çarparken nefes darlığının pek 

me hakkında malfimat - Prof W. : 

: Eberhard, 30 a~ıııtos • Recep Peker. = 
Halkevlerl posta.sı : Hnlkevlerı ve : 

Halkodaları çıılışmnları (sosyal yar- : 
: dım "M. Ccltıl Duru.,. - Hnlkevlerl : 
: neşriyatı) = 

Ayın H!\dl!lelerl : Biıımll'ı\e ilk : 
: tren. • l\flllt Şef VP gençlik terbiye. : 
: al. • Dil bıı.yramı. - EyllllUn dış hA- : 

az olmasıdır. Hasta yürek fazla -
çarptığı vakit nefesi de çok güçlet· -
tirir. Anne ile kız, aaansörsüz apart- : 
manlarınm merdivenlerini çıkarken -
annesinin nefesi daralır, kızının yü-
reği çarpar. : -Nefes pek daralmamakla bera· : 

dlseleri. 
Fikir hayatı : Bir okuyucunun _ 

notları IRoma'dan birkaç hatıra • : 
İki tarih kitabı .• Bazı yeni şiirlere : 
dair.) Nahit Sırrı : 

Bibllyoğratya : .M:e Govcrn, Willi- : 
am Montgomery "The early emplres : 
of Centraı Aat~. W. Eberhard. - : -Ahmet Kutsi Tecer "Köy!U temsille-
rl.,. --
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beraber, yürek çaı-pıntısı ile birlikte : 
bazılarının yüzü kızarır, parmakla- : 
rınm uçlar1 morarır, ter gelir. Çar· 
pmtr yemekten sonra olursa üstü~te 
esneme geldiği, uyku b ... l!tırdığı da 
olur. Gece gelirse uyku bozulur. 

Gençlikte musallat olan bu yÜ· 
rek çarpıntısı merak edilecek bir 
şey değildir. Hele bir hastalık gibi 
bahaneden sonra gelirse birkaç ay 
içinde kaybolur. Kendi kendine ba§• 
ladığı vakit daha uzun, aıanelerce 
sürebilir. Fakıo.t öyle oha da ya' ;. 
terledikçe azalır ve nihllvet kaybo· 
lur. Gençlikte gelen yÜrek çarpın· 
tm yüreğin zayıflamasına sebep o· 
lamıo.z. 

Yüreğin çaJ"l)mtm olduğu vakit 

6m----suGON ..... --. 

ULUS Sinemasında 
2 film birden 

14.30 - 18 . 
BAKIR DELİKANLI 

GARY COOPER 

16.30 da 

Cehennem mahltumları 
Gece: 21 de Bakir Delikanlı 

dü~ünülecek ehemiyetli şey bunun 
spor yapmrya bir mini olup olma · 
yacağıdrr. Ağır ıporlardRn birinj 
yapabilmek için, zaten, spora baıt· j 
lıtmadıın öne~ yüreği müteha.ssrs ~-•••••••••••••lfl 
E 

bulunca sizin aranızda bulunacakları
nı vadettiler. Bunu size sevinçle müj
deliyorum 
Sayın hataylılar, hakkımda göster

d.~ğiniz sevgi tezahüratından dolayı 
şukranlarımızı arzederim." 

M üteakiben vilayet konağında bir 
müddet istirahat eden Başvekilimiz 
saat. 20,30 da şereflerine tertip edilen 
Turızm otelindeki 100 kişilik ziyafet
te bulunmuslardır. Bu ziyafeti vali 
konağı bahçesinde verilen bir kabul 
resmi takip etmiştir. Hatay, hükümet 
reisimizi aralarında gördüğü bu gece 
bayram yapmaktadır. Her taraf do -
nanmıştır. Halk memnuniyet ve he
yecan içindedir. İskenderun'dan An
takya'ya kadar yol üzerinde civarda
ki kazalar ve köyler taklar yapmışlar 
ve yüzlerce atlı ve yaya halk Başve
killerini heyecanla alkışlamışlardır. 

BQ§vekilimizin tetkikleri 
Antakya, 2 a.a. - Geceyi vilayet 

konağında geçiren Başvekilimiz Dr. 
Refik Saydam bu sabah dokuz buçuk
ta vilayete gelmişlerdir. Burada bir 
müddet vilayet işleriyle meşgul olan 
&ayın B~v~k.ilr ~t:a.y'•n ~Lr•.-.o•cl: v.::1.-

ziyeti hakkında alakadarlardan izahat 
almışlardır. Tüccarların dileklerini 
dinlemişlerdir. Toplantı iki saat sür· 
müştür. 

Müteakiben otomobillerle on kilo
metre mesafedeki Defne şeliilesinde 
bir gezinti yapmışlardır. 

Başvekil, öğleden sonra saat 17 de 
müzeyi gezmişler ve bitahare Halke
vinde verilen çay ziyafetini şereflen
dirmişlerdir. Başvekilimiz burada şe
hir, kaza ve nahiye parti teşkilatı 
mensupları, Halkevi §zalariyle tanış
mışlar ve uzun müddet hasbihal et
mişlerdir. 

Kaymakamlar arasmda 
değiıiklik yapllıyor 

Dahi1iye Vekaleti, kaymakamlar a
rasında yeni bazı değişiklikler yap
mağa karar vermiş ve bu hususta ha
zırladığı kararnameyi yüksek tasdike 
arzedilmek üzere Başvekalete sevket
miştir. 

4 - Size fazla çalııı.ma zam'.ln ve im -
kanı kazandırmak için öğleden s.onraları 

müzakere saatleri koyduk. Bunlarda sü -
kilnla ve ciddiyetle çalışmanızı bilhassa 
isterim. Son pişmanlık fayda vermez. Da
ha bugünden, ders yılının ilk saatinden i
tibnren, ilerde gireceğiniz [mtihıı.nlarr ve 
on.da muvaffak olamamak bahtsızlığını 

düşünerek çalışınız. Bir günün ders ve 
vazifesini ertesi giine bırakmadan çalı • 
ııırsanız muvaffak olmanrza mani olacak 
hiç bir sebep kalmaz. 

Hepinize sıhatler vo muvaffaklyetler 
dilerim; hepinizden terbiyeli, çalışkan, 

gelecek ders yılı başında sınıfı geçecek 
rıekilde vazifesini yapan talebelerimiz ol
manızı isterim. 

Eğitmenli ve öğretmenli 
-,,~ __ k_öy okulları 
Şehrimizde faaliyete geçen resmt okul

lar şunlardır: bir-inci, ikinci, Uçiincü dör
düncü orta okullarla, kız lisesi, Gazi li -
sıesi ve Ataıtünk lisesi... Ankara erkek Ii
~esi bu ayxn 15 in.de Elektrik Şirketi el -
varında yapılan yeni binasına taşınacak -
tır. Hususi okul olarak da şehrimizde 

Türk Maarif Cemiyetinin Yenişehirdoki 
kız ve erkek kollejleri vardır. 

Bunlardan başka şehirde bölge sanat 
okulu, İnşaat usta okulu, Ticaret lisesi, 
İsnıetpaşa kız enstitüsü d-e orta tahsil 
rnücsseseleri olarak faaliyete geçmis bu
lunmaktadırlar. Kız enstitüsiyle sana.t o
kuluna bağlı bulunan e.k:şam sanat okul· 
ları da yalkında Qalışmalarına başlcy.aoak
Jardır. 

Ankara merkezin.de bu yıl 2'1 ilkokul 
müthakatta ıı ilk okul, ısı öğretmenli v; 
322 eğitmenli okul mevcuttur. Ayrıca An
kara merkezinde Türk Maarif Cemiyeti
nin ilk okulu vs Özel Işık okulu mev _ 
cuttur. 

Muğladaki tören 
Muğla, 2 a.a. - Dün ilk okullarda der

se başlamadan önce bütün mektepler 
Cümhuriyet meyda11Jın.da toplan:ırak !s.~ik
lal Marşını söylemişler ve Atatürk aıutı
na bir çelenk koymuşlardır. Bu merasim
den sonra talebeler mekteplerine giderek 
derslere başlanmıştır. 

Hastabokıcı okulu yeni 
·binaya nakledilecek 
Geçen sene kurulan ve Cebeci has

tanesinin üst katında çalışmakta olan 
kadın hastabakıcı okulu önümüzdeki 
ayın başında hastane yanındaki, inşa
sı tamamlanan, yeni okul binasına ta
şınacaktır. 

Meksika Cümhurreisi aleyhine 

isyan haurhyan General 
Zarzoza öldürüldü 

J.UCKti11tU, &. a.a. - .neU'tc:r; ''ıuııtıcts.TCT• 

de ikametgfilıı şafaktan az evel polis ta. 
•rafından sarıldıktan sonra gen·eral Zarz.o
:za ve yaveri öldürlilmüştür. 

General Zarzoza'mn, yeni intihap edilen 
Meksoika cümhurreisi general Avila Ca.
macho aleyhine ıeniş bir isyan hazırladığı 
söylenmektedir. 

Kendisini tevkife gi.den polisler bir kur
şun yağmuriyle karşılandıklarından poli· 
ıin yardımına askeri: kıtalar ıönderilmiş, 
müteakiben atılan kursunlardan biri gene
rale isabet etmiştir. Taraftarları komşu 

evlerin damları üzerinden kaçmı$lardır. 

Müsademede bir de asker ölmüştür. 

Vatikan yiyecek 

maddelerini tahdit etti 
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(_R_A _o v_o__,,,,) 
TttRKtYE 

--(Radyo Difllzyon Postaları ı
TttRKİYE Radyosu - ANKARA Radyosu 
---« Dalga Uzunluğu »·---

1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 
31.7 m. 9461) Kes.! 20 Kw T. A . P 

19.74 m . l!ll!lfl r.-cs./ zn K ı T A. Q 
PERŞEMBE: 3.ıo.ı940 

7.30 Program ve memleket saat ayarı 
7.35 Müzik : plaklardan hafif musiki. 
8.00 Ajans haberleri. 
8.10 Ev kadını - yemek listesi. 
8.20/ 8.30 Müzik: hafif musiki programı 
nın devamı. (Pl.). 

ı2.30 Program ve memleket aaa.t ayarı. 
12.33 Müzik. 

1. Galip - kilrdill H. ıarkı: (Ne deri 
sevgiye düştüm). 
2. Hacı Arif - kürdili H. şarkı: (oaisi 
figanı nalemc). 
3. Halk türküsü: (Mecnun Leyli). 

ı2.50 Ajans haberleri. 
ı3 .05 Müzik. 

1. Litif ağa - hicazkar p.rkı: (Yok 
zaman gel). 
2. Haşim - hicazkar şarkı: (Şeb tS6 
her). 
3. Leyla hanım - hüzzam ~arkı: (Ey u 
bah hüsnü an). 
4. Selfilıattin • bü?.zam 11arkı: (Umidinl 
kirpiklerine). 

13.20/ 14.00 Müzik: hafif tarkılar ve or
kestra parçaları (Pi.). 

18.00 Program ve memleket ıaa>t ayan. 
18.03 Müzik: radyo caz o~estrası (İbra 

him Özgür idaresinde). 
ıS.40 Müzik. 

1. Rahmi - suzinak prkı: (Bir ılhri. ta 
rap). 
2. Hacı Arif • ıuzinak ıe.rkı: (Yeter hic-o 
ranlı sözler). 
3. Ahmet Rasim • ınızinik: şarkı: (Pelc 
revadır). 

4. Kazım Us - şetaraban p.rkx: (Gamı 
~eni terkeytemezse). 
5. Şemsettin Ziya - şetaraban şarkı: (01 
du şep mahmuru şevkin). 
6. Asım - hicaz şarkı: (Bilmem neye bir: 
puseni). 
7. Fahri Kopuz - hicaz şarkı: (Bir gec 
cik sevdiğim). 
8. Halk türküsü: (Erkilit gilroeli bailar) 

19 1 c, Konuşma (istatistik umum müdü 
lüğü). 

ı9.30 Memleket saat ayan, ve ajana 
berleri. 

19.45 Müzik: fasıl heyeti, 
20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik: Şan solo • Bedriye 

tarafrndan. 
21.00 Müzik: dinlı-yici istekleri. 
21.30 Konuşma (sıhe.t saati). 
21.45 Müzik: radyo orkestrası (Şef: RJ 

Ferit Alnar). 
1. P. Tschaikovsky: Caprioio italiene. 
2. M. Glinıka: valse fantaisie. 
3· D. Fr. Au:ber: la Muette de Porticl 
(uvertür). 
~· E. Grieg: Sieıırd Jorsalfar'dan 3 par 

22.30 Memleket saat ayarı, ajana haber 
leri; ziraat, esham - tahvilat, lr:amıbiyo 
nukut borsası (fiyat). 

22.45 Müzik: caZband (Pi.). 
23.25/ 23.30 Yarınki program ve kapan11-

Tahran Radyosu 
Tahran radyosunun Türkiye saatiyle prQ.i 

gramı §udur : 
Saat 11 dı?n 13.80 a kadar kısa dalga 

19.87 metre 15.100 kilosikl Uzerinden. 
Saat 16,4:'i den 19.45 • kadar 80.99 metre 

96SO kilosikl Uzerlnden. 
Sa.at 20 den 23 e kadar 48.74 metre 61615 

kilosikl üzerinden • 
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Ma-arif ve mektep AMERİKA Romanya'da Fransa' da Dil ve Tarih-Coğrafya B. Sunerin Romad l 
........................................ Fakültesi geniı bir yaptığı temaslar 

ilkbaharda İngilizlerin tevkifi ihtilal mi kadro ile yeni ders Roma, 2 •.•. - Stefoni bildl<iyor 1 
( Başı 1. inci sayfada ) İspanva dahiliye nazırı B. Serrano 

imtihanları 

k h 11. ı 11. d d' k · k ? yılına giriyor Suner, bugün öğleden evel Villa Ma-Eğer sınıftan geçme ve ~tihan harbe gı·rece a a evam e ıyor ÇI aca . dama'da kalmış ve öğle üzeri, parti 
verme nisebetlerinin yükseklı~ı, m~- sekreteri tarafından Forum Musolini-
allim ve vekaletin takdir edılmeın- Derslere 1 ilcinciteırinde de şerefine verilen bir ziyafette hazır 
ne baş.ıca sebep gibi iddia olunu~- Amerı·kan sefaretinin (Bas1 1 lDCI sayfada) başlanacak bulunmuştur. B. Sunner, biliihare, 
a:ı muallimlerle vekalet için, takdı- Yaş i ng ton I da rok, maresat Peten'e olan imanın artık kı- Geçen ders yılından itibaren İsmet Chigi sayında Kont Ciano tarafından 
ri~izi kazanmak güç değildir. Ma- rıldr~ını ve diktatör Lava!'e karsı duyulan İnönü kız enstitüsiinün yanındaki bü- kabul edilmiştir. 
arifi eski nezaretler gibi id~r~ .et- •• şiddetli bir protestosu infiali yazmaktadır. yük binaya nakleden Dil, Tarih Coğ- 1 /ngiliz gazetelerine göre 
mek, talebeyi eski hocalar gıbı ım- bu kanaat gun Makale &öyle devam etmektedir: rafya fakültesinde 25 cyliıldenberi 
tihan etmek gerek öğretenler, ge- Bükreş, 2 a.a. -Astra Romane Oil Alman talimatına riayet etmek mecburi- kayıtlar başlamı~ bulunuyor. Londra. 2 a.a. - İngiliz gazeteleri, 
rek ba§ta bulunanlar için bembeyaz geçtikçe kuvetleniyor kumpanyasının ingiliz direktörü A. yetimle bulunan Vi:si hükumeti, halktan Öğrendiğimize göre yeni fakülte B. Suner'in Roma ziyaretini dikkatle 
aicil almağa kifayet eder. Fakat . Millerin dün gece yarısı kumpanya- cöremediği m~z:ah.ar~ti telifi etm.ek için 'binasının açılma töreninin 29 birinci- takip etmektedir .. Bir çok muharrir-
biz de o bembeyazlık. nispetinde . 2 a.a. - Mihver devletlerı- nın Bükreşe 32 kilometre mesafede katolik kitlaesıne ııtınat etmektedır. Fa - teşrin Cümhuriyet bayramında yapıl- ler, Romadan verilen haberlerin ve 
bombo§ kafalnrla sevıye sıfırına . Vaşın.gton, 'le blrleımesi, şimdiye kadar bulunan Snagov'daki spor kulübünde kat bozguncu rejime iltihak edecek olur- ması muhtemeldir. Bina esas itibariy- bilhassa Gaydanın Giornale d'İtalia'-
doğru rical ederiz. :ı~!~~~::~;diselerin he~in~en fazla bir- tevkif e~ildi.~i .. bu~n if~. edilmiJtir: &a, b~ kilise de nlifuzunu kay~edecektir. le tamamlanmış ol!-1P·.şimd~li~ öndeki d~~i. makal~sinin İspanya tarafın~an 

A d Öw t . A 'ka'yı harbe gırmege yakla1tır- Bu tevkıf hukumetın sıvı) elbıselı Lava! e sadık kalan ve B. Flandın ve Bon- bahçe ve antrelerın ıkmalı ıle uğra- muhım yenı kararlar ahnmıyacagını 
Bize bilenler lazım ır. grekmeb. leşık . ~er~ .. mcktedır. Vaşlngton'da ve ldört memuru tarafından yapılmıştır. net gibi e~ııstan milrekkep olan kuçük ı=ılmaktadır. Fakülter.in geçen sene- gösterdigwi fil:rindedirler. 

11 • • . sıtalarımızın a ı- mı' gıbı gorun d b' b bil "k b' k "' 
usu erınuzın, va • d ' ld . f' d mahafilde ilkbahar a ır- Miller'in halen nerede bulundugw u ma- bir KTUP, mat uatın yu ır ııı.mını den kayıtlı 800 talebesi vardır ve ye- Taymis sgcızetesinde bir mesa3'ı net-i . · • • en yerın e o u- battl ın ıra cı · · ek d' F k hft'k fk" · ıyetımızın tamam. k l ı . ' k n belkı de harbe rıreceğı Ilım degwildir. Zira kendisi kulüp hah- kontrol etm te ır. a at w m, e an niden kaydolunanların adedı 30 u geç redilen Nevyork Taymis gaT.etesin.n 
w 'dd' d d w 'lız Anca ev er- leşık ~merı anı k • . 1 k 1 1 
gu ı ınaın a cgı • . k ı · . 'k daha fazla vücut bulma - çesinin dışında bekliyen bir arabaya umumıyeye tercuman ° mıyan ontro a • miş bulunmaktadır. Roma muhabiri Romadaki umumi ka-
de talebenin çalı§maa!na dıkl at et- kanaat~ gıt:ı d~ Vaşington'da çıkan Star - konulmuştur. İngiliz konsolosluğu tındaki matbuata itimadı kalmnmıştır. 1 Geçen sene ihdas edilen (felsefe) naate göre lsp~nyanın mihver harhi-
mek, çocukları hususı hoca arka ve- tadır. att · ı&an ayını bıle zıkretmiı- tahkikat yapmaktadır. Makale muharririn intibnlarına göre de cub:si ile beraber tedris heyeti azala- ne tan. ımivle iltihak etmeyi arzu et • 

b d l ko•turma ço· Post gazetesı n t · h •·· h k ı h Ik hd b' k :ır • • 
ya aer e.st era ere ,.. ' k nı zamanda ngıltere ar- . k 1 f Gautle un are et a ın ma ut ır 11• rının ad .. di 100 ü geçmektedır. Bu ra- 1 mıvecek kadar iktisadi vaziyeti fena-kı f ek için çok pe tir. Bu gazete ay . k. Mıller rumen ma am arı tara ın - . · · M · d 1 d t ~. .. . ! . t J, •w• 
cu arın aını geçm ld '- b ··"takdirde birleşık Amerl anın k'f d"l 1 . ,,.T d" mına tesır etmıııtır. ucn e eye evam e - kam yerlı ve yabancı profesorlerı, do- dır. Ve ngıltere talya harhe gırdıgı 
çok çalı§mağa ihtiyaçlar.ı o ugkulnu bı kay,,. etıg~nferıt vaı.iyete işaret ederek, ! dan kt'ef': ı ke ı .. eh~ a ttını~ckık' ınd~; ız kır. mekte olan adama karşı sempati duyup bu çentler ve ilmi yardımcıları ihtiva e- zaman Fransanın uğradığı h;zimet 
kabul etmek de, bu imtıhan 11

1 b a- kalacaı.ı. m mihver devletlerine iltihak et- Ted~ 1 ~· pe M~r 1~ e " ı e 
1 
m\.: hareketi takdir etmekle beraber koylü ve diyor. Fakülteye yatılı talebe alınını- vaziyetine düş·incey~ kadar harbe iş

rından sonra ba~lamı§tır. Ne ~a e e- J~ponyla nın n •imdiye kadar muvaffaki· ı t~. ır. ıral . ık e~ doma~hy~nınb' en u- amele, rahatea yavayıp hayatlarını kazan. yacaktır Yalnız bazı talebeler için ti tak etmeyi tehir niyetindedir 
· · d ·ı l r·n· bu ezıyetten mış omasını " 1• yuk petro 'ır etın e mu ım ır mev- k dl . · • . . Ü . · . 

mızı, ne e aı e e 
1 ı h 1 tblk edilmekte olan tota ıter ve k' • 1 k d" mayı arzu etme te r. Maarıf Vekaletı tarafından bır burs ç taraflı paktta Amerıkaya tevcıh 

k t k h sun da pek mer a- yet e ta f • • • • .. t r ı ışga etme te ır. A k b l kt • . d'l . k .. . . d'l • hd' ı· . .. ur arma usu . b ·· hd · politikanın iııklsa ettıgını gos e · a er ve ıu ay arın no aınaz!trı temın e ı mcsı te arrur etmıştır ve e ı en zımnı te ıc ın Amerıkayı ur-
metli davranmamalıyız. !;lız .. ugun teck ıtçı tduğunu da ilave eylemektedir. Miller Bükreşte çalışan İngilizler Diğer taraftan asker ve subayların nok- bu husus için Maarif Vekaletinde bir küteceğine, aksine olarak Amerikada 
ağlıyan çocuğu birkaç g.~~. ıçıhn ae- mGte ot yazısına şeyle devam ediyor: arasında ilk tevkif edilendir. Diğer I tai nazarı büsbütün ba,kadır. Bunlar rad- talimatname hazırlanmaktadır. Haber ln~iltereve yardım arzı•sunu arttırdı-

. d' w · d w ·1 u bu tun aya- aze e ıe k fi h · et ol b""Jg · d d' 1 d'kl · ğı vın ırmcgı egı , o~ w F •. b gunkiı vaziyette bu P .nın ta-- mev u arın epsı P r o esın e yoda de Gaulle'ün sözlerini ın e ı erı aldığımıza göre tam burs 40 lira, ya- nı Roma anlamaktadır. 
"ld" -··stıyoruz O egcr, a .. at u d · V 1 1 d .. 1 · kd ·1 k · · · tınca gu urmegı 1 

• ' .. •t h kk k tmesine müsaade e emeyız. a- ça ışıyor ar ı. zaman bu sozler kalp crıne a ar ış eme - rım burs 20 lıra olarak tespıt edıl-
bizim nesillerimizin .~ıttına, ~usr• 1 k a . ~ r:ııında gozlerimiz.i kırpı~tırmak - • • tedir. Umumıyetle mevcut olan kanaat, ie miştir. , • • , 
yatında zahmet ve kulfetlere at a- ayı b'a bir fayda elde edilemez. Hazır· Tevkıller devam edıyor Gnulle harckttinin istikbalinin, Vişi ma- Yeni Fakülte binasının katlan ay- A ·dm da lnClfr l.~··fln 
nacak olursa, ölünciye kadar, gfene 1ta:1 ızç ıulh irin değil harp içindir. Sulh A · sefaret' l kamatının zorla kurduf,u rej;min is~ikba- rı, ayrı muhtelif renklere boyanmıc-• • •11 • • • tt na ena ıgımı "' . . . Bükreı. 2 a.a. - merıka ı _ . :ır k I I! • hızım ne.sı erımı::r:ın zı .~ , . t -ı starı Uzerine ııillhlanmak gıbı tehlıke- en hükümetine bir nota vererek !inden daha parlak oldubu merkezlndedır. tır. Bu suretle her bir katta yer!eşen ve pamu ma ~~i.!.Crl 
tahsilin mukadder ve muz::ıınk:j;_ :t~ir işten ne kanar çabuk sarfınazar ede· ~~~z ün eve) Pleestide Rumano A _ Amele sınıfı, so~ sene1 ~rde elde c.tmı1 ol- ~uhtelif şubelerin tefriki k?layca k~-
raplarınr çekmekten mas: ana ba- rek harp esası Uzerine hazır!anmaia ba,. merik:no Oil kumpanyası memurları duğu menfaatlerın tehlı_k~ye .. '.'.rmı~ ~l~a- bıl ol~caktır. y~pılan taksımata .. g?.- Aydın, (Hususi) - Havaları:ı müsa
caktır. Ne talebeye, ne d 1 1 a- !arsak bizim için 0 kadar iyı olur. 1 arasında Amerika vatandaşlarından undan korkmaktadır. Vışı hukumet~nın ,,_ re, tarıh şubesı, ıdare kısmı ve kutu- it gitmesi incir kalitesini iyileştirmit
balarına imtihanl~rı_n ı k? ard af~Csi· Bazı infiratcılar birleşik Amerika'nın Lester Freemanın tevkifini şiddetle çilerin seslerini tamamen susturmak iste- pane birinci katı, ya§ıyan diller ve e- tir. Mahsullin idrakindeki zararlı rüz
ir, muvaffakiyet&ızlı~ e~ın •d.~rı .Yi haııbe girmesini bir zaman meseleıi gibi rotesto etmiştir. Freeman az çok diğinden korkuyorlar, debiyat şubesi ikinci katı, eski Ana- gar ve yağmurlıır ma~sulün %25-30 u• 
yaai mülahazaların ~a.mır e ı ecc.,.k telakki etmeie başlamışlardır. Diğer bir h alandıktan sonra serbest bırakıl - Bazı kimseler bir ihtilil çıkacağım un- dolu ilimleri, klasik filoloji, arkeolo- nu.n h:>zulmasını mucıp olmu_ştu~: Son 
ümitlerini vermemelıyız '!e f;~~ 1 f' t 1 grupu yabancı gazetecilere şu be- ır~ netmekte, sair bazı kimseler de Lava! ka- ji, sümeroloji v.s. şubeleri uçüncü ka- gunlerde devam eden müsaıt ruzgcir 
gazetelerde, gerek umumı ~? ı 1 

a n ırattc bulunmuctur· mış ır. binesinin iskambil kiğıdından yapılan bir tı coğrafya ve felsefe şubeleri de dör ve sıcaklar incirleri iyileştirmiştir. 
b b · d goJı mev- yana 8 

.. • ş· d' 1 l" t ·· t k'f ' H 1 bö 1 d d · hayatında bu a aı, cma "B' 1 ile A ika harbe girecektir. ım ı a ınan ma uma a gore ev ı oatonun yıkıldığı gibi yıkılacağını tahmin düncü katı işgal etmektedirler. ı ava ar y e evam e erse ılk zara• 
zularmın dı§ında tutmalıyız. Halk•~:~u arz~e:der gibi gcirünmektedir." edilen beş İngiliz tabaasından başka eylemektedirler. Derslere ı ikinci teşrin günü baş- rın bir kısmını telafi edeceği umulu-

Bir taraftan da tahsil ve terbiye Bazı amerikahlarla çok &amimi gcirüşen gene ingiliz tabaasından Bay ve Bayan Gene mıı.kale muh:ırririnin intibama rö· lanacak ve aynı gün saat 15 te fakül- yor... . . • . • 
• • d k' ksanlarını, aynı iti - iyi ma!Umat alan almanlar, üç taraflı pak- Embury geçen hafta Ploestideki ika- re.hezimeti~ do.tu:muş oldu~u şaşkınlıkta~ tenin hedefi hakkında tenvir edilmek Huküm~tıı:ı ald.:ğ.ı katı ~ed~.ırle f~-
ııstemın e 

1 
no 1 t · asından henüz dört ıün evet, Al- ~ . h f 1 sonra kendılerıne relen kımseler. esklsı üzere yeni talebe dekan tarafından yatların gıttıkçe ıyıleşmesı mustahsı-

na ve aynı hassasiyetle, tamam ~- ın ım.z japonya'yı oarkın petrol, kalay metga.blarında demır mu a ız ar tara- kadar ümitsizlik içinde bulunmamaktadır- kabul edilecektir. lin yüzünü güldürmüştür. Köylüler 
makta taassup göstereceğiz. Eskı- mankya nınk k klarından uzak tutmayı fından mevkuf tutulmuşlarsa da son- lar. Fakat vaziyeti kuvetle isl&.h etmeğe de köylerine kadar giden alıcılara mal 

T .. k' dA ve auçu ayna ı 1 1 d E . 1 kt T' V k' . . . 
den kültür hayatında, ur ıy.e ~. • arzu etmekte olduğunu söylemişlerdir. Ay- radan serbest bırakı mış ar ır. m - imktn olmadıtt kana.atini edınmi, bulun- Zı'raaf Bankası Tr~'Na'da v.crme~e • e: ıcaret e ılımızın !.av-
vaaı iki medeniyet arasında bır mu- nı alınanlar bu ani deği,ikliii Uç ıebebe at- burylerin evine giden bütün şahıslar maktadırlar. at~ ı sıyelerıne r:ayet ederek mahsuluntı 

d 'le davası idi. Bu dava, garp fetmektedirler: isticevap edilmiş ve bunların evleri- Franıa'da kar yağmağa azar azar pıyasa~~ çıkarı!'aktadır. 
ca de • ti .. delecilerinin lehine ı. _ Almanya harbın uzun süreceğini nin önüne konulan muhafızlar ancak bcq/aJı fOh~mfUk Safın ahyor Pamuk mahsulune gelınce; geçen 
me enıye muca • • . • b' takdir etmiştir. salı gününü çarşambaya bağlıyan ge- seneden çok fazla oldu,ğu gibi mah-
hallolun~uttur. Şı~dıkı dava, ~ ır 2. _ Almanya, birleşik'\Amerika'da B. ce geri alınmışlardır. Ctermont - Ferrand, 2 a.a. - İlk karla-• Tekirdağ, 2 a.a. - Ziraat Bankası ~ul de umumiyet itibariyle 'l?k. müsa-
leViye davasıdır. lçınde bulundugu· Ruzvelt'in tekrar intihap edilmesinin arzu .. . rın düştüğü haber verilmektedir. Merkezi Trakya köylüsüne tohumluk tevzii ıt ve tutumlu, çok bereketlıdır. Fi. 
muz garp medeniyeti aleminin lise edildiğını anl:ımıştır. Pek yakında petro! !'ölgesırıde ç~lı- Pirene dağlariyle cenup tepeleri üzerine maksadiyle Tekirdağ zahire borsasın- yatlar da saf;lam olduğundan çiftçi· 

- • 't 1 · d k gençler 3. _ Jft•·onya'nın m'ıhver devletlerine il· şanlardan hiç bir ingılız tabaasının ıı- kar düşmilıtür. Auvergnc dağları ve Puy dan ve tüccar elinde mevcut &toklar- miz büyük sevinç içindedir. Havalar 
•• unıveraı e erın en çı an , .. ,. . d k 1 1 .. k"' d'" d b ğd k'l b k k bö' 1 .. . • 

k · ı b" • k'J d tihak etmesinin, belki de birleşik Ameri- lerın e a mama arı mum un ur. du Dome'daki rasat.hanede da.hi kar gö- an u ayın ı osunu on uçu u- 1 ye musaıt gıderse rekoltenin ge. 
ne ıratta ıae er, ızı~ ı .~r ~ 0 

'-a'yr Avrup.ıı. harbından uzaklaıtıracaiı lca- . 1 • ha d 1 1 d .. il rilnmilıtür. ruşa kadar almaktadır. Bu suretle çen seneden % 50 fazla olacağı tah-
kıratta olacaklardır. Tuy~~z .. yuz- .. naat!. Henüz ış en şın a 0 an ar an uç Trakyada köylünün tohumluk ihtiya- min olunuyor. 
den ak aakala k dar her turlu ter ha~ka yerlerde vazife almışlardır. Franaadaki yolların tamiri irin k b b .. h ·ı· v·ı· · · d · 

a ' - Vatil\gton'un diplomatik ve aair maha. Diğer iki kişi de BUkreşte çalışacak- :r cı karşılanma la era er musta sı ın ı ayetımız e zeytın mahsulil dı 
ti haklarmda yalnız bir feYİ bılme- filinde tahmin edildlilne g(jre, Almanya Jardır. 300 milyon lranlı laarcan~ak malı da değer bulmaktadır. Tekirdağ bu yıl çok iyi ve bereketlidir. 
fi kıJ1Det olarak tutacafı:ıı:. Japonya'yı paktı imza etmeie ikna etmek :Parls, 2 a.a. _ Yolltrm tamiri ve nehir boraaaında her &iln vasad 1.200 çuval 

l ,..1·n Hı'nd'ııtan'ın ıa-'-mda elı'ne •erirec:etl 1 i i • zahire muamele görmektedir. Buğda- k'l b' b' l .• 
,. .-.. • :ır üzerinde seyrlıefaln Iılerinln al hı çın · be d. b' ı ır ınanın yapı ması ışıne ba•)a. 

Falih Rılkı AT AY ye•ları' muhafaza etmesine milsaade etmlt- Berlı'n u" 1 buıuk saat 1 le h 1 yın fiyatlanması üzerıne le ıye ı- 1 İ :ır 
• ~ 400 milyon frıır.k r ta ı sat a.frrlmıştır. rinci ekmeği 14 ve ikinci nevi ekme- nı mıştır. stasyon caddesi üzerinde 

tir Bunun 300 milyonu yolların tamiri için temellerinin kazılmasına başlanan bi-B. Ruzvelt lôtin Amerikanın 2() kutlanılacaktır. ği 12 kurup çıkarmıştır. nanın inşaatı süratJe yapılacaktır. Bi-

Sark· vi lôyetleri 

-

zelzele iane listesi 
Lira Kr. 

1 97 
64 00 
ııo 00 

iti 34 
6 00 

J 25 

988 10 

14683 

171 83 

12 40 

6 27 

' 27 

14000 00 

Şeker ılrketlnden 
Erclı K. fUbeslnden 
Bulanık K. ıubeslnden 

LAdlk K. ıubeslnden 
Kemaliye K. ıubeslnden 
Ziraat banka.siyle 
İncesu K. ıubealnden 
Ziraat bankaalyle 
Tokat K. merkezinden 
zıraat bankaslyle 
Sinop K. merkezinden 
Ziraat bankaalyte 
Niğde K. merkezinden 
Ziraat bankaslyle 
Keıan K. fUbeslnden 
zıraat bankaalyle 
Çonıh K. merkezinden 
Ziraat bankaalyle 
Balıkesir K. merkezinden 
·ztraat banka&lyle 
Ziraat bankasından 

7~ 00 66 NoJu Ustemlzce 
Lice Kızılay ıubesln
den gelip komite he
sabına alın8ll bu p&
ranın ıube hasılAtı ot
duğU anlB§tlmakla 

tenzil. 
M 00 68 No.lu ıııtemizde 

KUre Kızılay ıubeSln
den gelen lııbu para
nın fUbe ha&ılll.tı ol
duğU anJqılmakla 

tenzil. 

110 00 110 00 

lM47 68 Yeldln 

l300813 02 87 numaralı listemiz ye~· 
nu 

8316260 80 Umumi yeklllı 
J'ransız !rangı 

ı vuıtuı ve 
8035 Parla elç!llftmk~mitesi etiyle 

Milli yardım • Françals 
'~ il 'da cen.re .-.ars ya ki te~ek -
d"expanslon leminde 
kUl tara!ınd8ll 

Dolar 
arna enstitU-

10 Maden Tetkik ar taıebele-
ııOnUn .Amerlkadak~zkal tara· 
rlnden .A. Kemal Jillae 
tından istanbUl'd& BaY 
71.a öuaJ ell)'l•. 

genelkurmay btl§kanını kabul etti b ba d d'ld' , . .. .. .. ..... na tuğla ile yapılacak, döşemeleri tah 
Vaeington, 2 a.a. - DNB. bildiriyor: om r ıman e 1 1 Fransacla yahudiler hakkında Çankırı da emruyet mudurlugu ta olacaktr. On iki odadan ibaret ve i-
Reiaicümhur B. Ruzvett dün ıenel kur- bir ıt:ıtü hazırlandı binası yapılacak 1 ki katlı olarak yapılacak olan bu bi-

ma1 ba§lnlnıı general Marshall'in daveti il- (Başı 1 inci sayfada) Vi,i, 2 a.a. _Havas: B. Laval, nazırlar Çankırı (Hususi) - Emniyet tcır na; bütün emniyet bürolarını, kara-
:ıerine askeri mileııseseleri gezmek üzere meclisinde, dünkü kabine konseyinin mil- kilatı için liizumu hissolunan müsta- kolu bir araya toplıyacaktı.r. 
Nevyork'a relen lltin Amerika memleket- yor: Dün rece bir çok incili:ı tayyareleri za.keratı hakkında izahat vermietir. Bili-
lerini temsil eden 20 genel kurmay baı- yeniden Berlin'e varmağa teşebbüs otmit- hare yahudiler baklanda hazırlanan atatil 
kanlyle askeri heyetlerini kabul etmi:ttir. tene de hemen hemen hepsi tayyare dafi tetkik editmiıtir. General Hutzinger ordu-

Bahamada kurulacak üaler toplarının oiddetli ateşi ltarımnda dönm~ nun kuvvei mtnevlyesi hakkında beyanat-
Florida, 2 a..a. - Amerikan kara ve de- h mecbur olmu,lardır. Barajı ıeçmeie ta bulunmuıtur. 

niz kuvetlerine mensup ıubaytar, Baha • muvaffak olan bir kaç tayyare alman hil
ma adalarıında tesiı edilecek !islerin ıııa- kilmet merkezi civarına bombalar atmıt
hallerinl tetkik için bugün tayyare He lardır. Mühim hasar olmamııtır. Allrm lki 
ba adalara hareket etm-iıterdir. Amerikan saat kadar silrmil,tür. 
subaylan, evell Bahama adaları umumi Öirenlldiilne ıöre, pazartesi gecesi in
valisi dük de Vindaor ile ırörüımek il:PJC- gitiz tayyareleri Hanovre üzerinde uçarak 
re Nev Providence adasma tneceklerdir. infilak ve yangın bombaları atmıılardır. 

Japonyaya •atılan harp İngiliz tayyarecileri ıehir ve köy evleri 

l ilzerine her ıece kilı;ilk yanım plilı:aları 
malzemeıi müsadere edi ecek ıı.tmaiı devam etmektedirler. 
Vaııinııton, 2 a.a. - Stefani ajansından 

dün i.yan meclisi, hükümete Japonya ta
rafından ıatın alınmıı ve henüz aevkedil
memiı harp malzemesini müsadere satl
hiyetinl vıeren bir kanun lbihaaıını tas -

vip etmiştir. 
Bunlar, 1nııiltere'ye ıa.tılacaktır. Al -

manlarm işgali altında bulunan memle -
ketler ı,arafından satın alınmıı malzeme 
için de aynı sallhlyet verilmiıtir. 

filipin'e gelen amerikan fil :ı 
Nevyork. 2 a.a. - Stefani aj&Mmdan: 

Hcutanelere clüıen bombalar 
Brüksel, 2 a.a. - DNB. ajanıı bildiri

yor: İnılliz tayyarecileri Ma111 11hilinde 
bir hastahaneye infillk bombaları atıtııı -
tardır, Bu hastahane kısmen alman aslı:ert 
hastahanesi olarak kullanılmakta idi. Has
tahaneye "Kızılhaç" alametleri mevcut ol
ma11na rağmen seri halinde büyük çapta 
bombalar dilfmilıtür Bombaların seri ha
linde hastahaneye atı11riı müıaha1~ ve 
tesbi~ edi.miıtir 

••• 

! 
.................................................... ! 
KÜÇÜK Dl~ HABERLER .. ................................................. . 
Tokyo, 2 a.a. - Japon aözeUııU, gazeteci

ler toplantısında, Londra'da oturan ıso ka
dar japonun, ıehri, Tok:yo'dan gönderilen 
tallmat nctlceıılnde değil fakat kendi ih
tiyarları ile terkedeceklcrlnl bildirmiştir. 
Budapeşte, 2 a.a. - Macar ajansı bildi

riyor: Et ihtiyacını temin etmek maksa
diyle hilklimet bir ıiçıincü etsiz J\İn ihdas 
etmiı ve av etlerinin satılmasını da me
neylemlştir. 

Londra. 2 a.a. - Ba,vekAlet lordu B. 
Çembcrleyn 1l33vekllin tELBVlblyle, blr Ulm 
lstııare komltesl teıkll etmiştir. Bu ko
mitenin vazifesi lllm adamlarının harp 
gayretlerinde tam l1blrllğln1 temindir. 

Patna • Hindistan, 2 a.a. - Beı sene
denberi Hlndlatanda oturan japon budlst 
rahibi Manıyama, Hlndlston•ın mUdataası 
nizamlarına tevfikan bugUn burada tevkif Cin'd<: bulunmak~a olan A~e.rika'nı~ ~ 

a filosunun clizütamtarı. ılcı muhrıp fı
~osu ile birlikte Fltipin'e varmııtır. Bun· 
lıar yakında Honolulu üsaübahriaini tak -
viye edeoelderdir. 

edllmtottr. 
Londra, 2 a.a. - Buiiin verilen mald- Roma, 2 a.a. _ Bütun ttalyan gazete-

mata röre alo.anlar fnıiltere üzerine yap- lerl, bug\ln, Habeşlstan'a karoı mücadele· 
tıkları han hücumlarında en u 20 hH· nln ba.tlamasıııın yıldönUmUnde, 2 teıırtnl-
t.ahane boabardıman etmiılordir. eveı 1935 tarihinin ehemlyetlnl tebarüz et-

Amerika /ngiltereye boyuna tiren yazılar yazmaktadır. 

A d k•• 1 • de meyve Cenevre, 2 a.a. - Fransız hUkUmetl, Y iM OY erin tayyare gönderiyor harp esnasında Amerika Blrlcılk devletle-

• t bb" 1 • VB.Jington, 2 a.a. _ Tayyare imallt rlnden yopılmııı olan harp malzemeal, ipti· 
yetiştırme eşe US eri lllrm Lord Res.verbrook, ing'Ji,. müba- da1 madd" ve makine mübayaatını tasfiye 

' 111 komisyonuna ve Vaıington ıa.lkına için Vqlngton bllyUk elçillğlndekl maliye 
Aydın (Hususi) - Aydın Halkevi \ııtaben gönderdiii bir mesajda ıu:ıları atrıeıılne scttıhlyet vermlııtlr. 

k"" cülilk şubesi evelki gün Dağemir. yu.nıtlrta&~: BUkreı. 2 a.a. - Romanya ekonomi ne
k?.~üne bir gezi tertip etmiştir. Zira- . BirleıiJc Amerilca'dan ıelmekte olan zaretlnln bir heyeti, ekonomlk görütmeler
a~} mücadele teknisiyeni Enis Alt~ t:ı.yyare akını, havalarda yapmakta oldu· de bulunmak Uzere. önUmUzdekl hatta Ber· 
.1 eytin bakım fen memuru Velı tumuz azun muharebenin kati muzaffe· llne hareket edecektir. Ayrıca bir heyet de 
be: plan'ın da iştirak ettiği bu gezi· riyetl hak.kında bize daha ziyade itimi/ Bııdapeııteye gidecektir. 
d: b~ köy civarının arazi vaziyeti tet· vemıeokted!r. Faaliyette bulunan Bren • Budapll§te, 2 a.s.. - D.N.B.: 215 atuatoata 
kik edilmiştir. • • . tler tipindeki bir filotilll, en lmymetli pi- P rate edllmlı olan Macar • S~ov~ ~mu-

Bay Enis bu mıntaka arazısının !otlarımızın takdirlerini ltuıanmııtır mi at anlsımıuıı, dUn Budapeıte e nu an-
K deniz mıntakasından fazla fındı\.- Dougtaa 27 tipindeki tayyarelerle yen m·~tır. · 
a~a t' mcğe gayf't nefis, ihraca mü- Curtlu'ler de faaliyete &'eçmi~ bulumn~3' Stokbolm, 2 a.a. - 2000 tonluk Gondol 

y~tış ;~a ve kayısı istihsaline ve iy adır. Bu Uç tip tayyare en lyi tayyır • amindekl İsveç gemisi hveçle Danimar-
~ıf elığa müsait olduğunu söylemiş erimizin ayanndadır, "a arasında Oereıund boğazının cenup kıa-
v: ~~yliilerle bu mevzu üzerinde u- ... ında bir mayne çarparak batmııtrr. Mü-
zun ve aydınlatıcı konuşmalar yap 1 rettebattan bir kısmı yaralanmıısa da hep-

ıına kadar Uzüm gelir. ıi lcurtarılmıılardır. 
mış~ır. kika Nazilli'ye kadar devam Halkevi bu köylere fındık ve cinı Berlln, 2 a.L - Sovyetler liUrlltt ve A.1-
d Fıl~~ dağ silsilesi üzerinde bulu· kaysı fidanı celp ve tevzi için çalıp- manya aruında demlryollar yUk ve yolcu 

e e\ .. Jer yurdun en nefis meyvesi· cak, aynı ramanda bafcılıfın inkfşa' I nakllyatım •• yeni hudut ııtuyonlan hı
~~nyet~itırir, bu dağlarda~i yetlıen için Amerikan uma çubuğu temin e- şaatım derplıı iden katı anlqmalar tmsa-
baf !ardan Aydın ve NuUlıye mart a- dcc~ktlr. r lamnı.Jtır. 

TÜRKiYE CÜMHURiYETI 

KURULUŞ TARiHi : 1888 

Sermayesi : 100. 000.000 Türk 
Şube ve ajans adedi : 265 

lirası 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 
ikramiye veriyor 

lira 

Ziraat Banı •. ında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf he.,:.:ıplarınn 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 ,, 500 ,, 2.000 ,, 
4 ., 250 ., 1.000 ,, 

40 ,, 100 ,, 4.000 ,, 
100 ,, 50 ,, 5.000 " 
120 ,, 40 ,, 4.800 •• 
160 ,, 20 ,, 3.200 •• 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 
l Haziran tarihinde ç:ı.kilecektir. 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene 
liradan qağı dütmiyenlere ikramiye çıktığı 
% 20 fazlaaiyle verilecektir. 

1 Mart ve 

içinde 50 
takdirde 
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Türk Ticaret Bankası A. Ş. lzmit şubesinden : 
PeJln para ve acık arttırma ile 21 Birindteırin 1940 tarihinde satılacak emlak 

3/1071hJ 

8000 Kg. bir kaynamıf bezir Y•lı 
2000 Kg. iki kaynamıt bezir yağı 

Asbrl Fabrikalar Umum Müdürlüll 
JlerJ:H Satın Alma Komis7onundan : 

B1nka 
K. No. 

5 

Tapu No. 
Sahife Cild Tarihi 

65 38 21- 1-1936 
Mevkii 

Kocaeli, Karamllrsel, Eregll Ba
li, Kayseri, Bayram.cık mevkii 

Nev'i 
Tarla 

Hiss~ 
Miktarı 
Tamamı 

Hududu 
Şar-kan Ali kızı Ayte, tlmalen 
Ali kızı Ayşe, garben sahibi tef
viz, cenubcn tepe ile mahdut. 

Muhammen 
Kıymeti 
TL. 
600.- · 

Teminat 
Akçesi 

TL 
120.-

Tahmin edilen bedcll (6600) lira olan 
IOOO Kı. bir kaynamıı ve 2000 Kg. iki kay
ııamıı bezir yağı askeri fabrikalar umum 
mUdUrliliü merkez satın alma komiıyonun
ca 21/10/940 pazartesi günü ıaat 16 da ka
palı 11rflı ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verılir. Talıplc

rin muvalakat teminat olan (495) !ırayı 

havi teklif mektuplarını mczk(lr etinde sa
at 15 ıe kadır komisyona vermelerı ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 maddelerin.deki vesaikle komısyoncu 
olmadrklarma n bu iıle al5.kadar tuccar
dan olduklarına dair ticaret odası vcsika
siyle mezkfir gtin ve saatte komisyona mii-

• 68/851 

' 276/851 

1 276/851 

ıı 51 

.. 

ıs 2 

115 1 

17 

18 59 

2S 4 

24 4 

25 22 

26 23 

40 24- 8-1936 

40 24- 8-19315 

40 24- 8-1935 

40 21-11-19315 

- 17-11-1937 

- 4-11-1937 

- 4-11-1937 

154 7- 9-1937 

KaramQrıel İsmail ağa mahalle· 
si Hamambaıı mevkii 

Karamnrsel Camiatik mahallesi 
Hamambaıı mevkii 

Karamilrael Camiatik mahallesi 
Hamambqı mevkii 

KaramUrsel Kayacık mahallesi 
çarıı içinde 

Kocaeli Gölcük İhsaniye köyU 

Kocaeli, Gölcilk İhsaniye köy 
sıra cevizler Akça kulesi 

Kocaeli Gölcük Hamldlye köyil 
köy içi 

İzmit, Ömerağa mahallesi Gilm • 
rUk caddesi Kozluk mevkii 

154 7- 9-1937 İzmit Mustafa Kemal Paşa ma , 

161 18-10-1939 

161 18-10-1939 

44 28- 9-1940 

42 28- g.1940 

·~. hallesi eski Gümrük caddesi 

İzmit, Ömerağa mahallesi Anka
ra caddesi 

İzmit, Karabat mahallesi An -
kara caddesi 

Kocaeli, KaramUrsel Hacı ömer 
mahallesi Büytikdere mevkii 

Kocaeli, Karamtirael Hacı ömer 
mahallesi Bilyükdere Dalyan 
aıevkil 

ArmutlutC ve derununda 
iki oda ve bir ahırdan 
mürekkep bir bal kulesi 

Bahçe 

Bahçe 

Ktrıir mafua 

Maa bahçe, dUkkln, 
fırın, ahır, kahve ve hane 

Tarla 

Maa bahçe hane 

Arsa 
\ 

Arsa 

Uzerl çinko tle kaplı 
~üyük bir ahır 

Arsa 

• 

• 

• 

• 

.. 

.. 

'1/3 
biaaesi 

• 

Nısıf haf yeri ile 
ile g{irumu 

Tamamı 

Bahçe yerl ve 
eıcarı 

56da 
16sehmi 

Şarkan, garoen, cenuben yol, ti· 
malen hissedarandan Fatma Na
dide. 

Şarkan ve garben yol, şimalen 
mukaddem Silleyman, elyevm ki
raz Mehmet, cenuben Fatma Na
dide elyevm Riza bey. 

Şarkan ve garben yol, timalen 
Nigar hanım, elyevm Riza bey, 
cenuben Nihat efendi, elyevm 
Riza bey. 

Sağ tarafı Hafız Rauf efendi ve· 
resesi ve Hacı Bayrakdar vere • 
seteri dükkln ve arsaları, sol ta
rafı Çorbacıoğlu veresesi, arkası 
deniz, önü yol. 

Yemini ve Yesari, cephesi yol, 
arkası Aydınzade Arslan bey 
hane ve bahçesi 

Şarkan yol, şimalen Hacıoğlu 
veresesi tarlası iken elyevm sa· 
bibi senet tarlası, garben Kazık
lı deresi ve cenuben yol. 

Yemini cadde, Yesari Gilrcü oğ
lu Hacı Hasan bahçesi, arkası 
yol, cephesi tarikihas ve kısmen 
Timur oğlu Said bahçesi. 

Yemini Bekir ağa kahvesi, yesarl 
Patikan veresesi dükkAnı, arkası 
Kostanti meyhanesi, cephesi yol. 

Şarkan sahibi senet mağazası, 
garben Misoğlu Hacı Minos ve
resesi, bakkal dükkanı, gimalen 
Mihail veresesi meyhanesi, cenu
ben tarikiam. 

Şarkan lekele yolu, solu Ohan • 
nes'den metrük Herman tirketi
ne geçen mağaza, arkası deniz, 
cephesi yol. 

Sağı Cami§Crif ve bostan yolu, 
solu Tahir mağazası, arkası ca -
mişerif mağazası, cephesi An.ka
ra caddesi. 

Şarkan dere, ılmalen kazancı 
Hasan bahçesi: garben yol, cenu-

ben Hafız Mehmet ve Ali Rıza. 

Şarkan dere, ıfmalen Yusuf oğlu 
Ahmet usta ve kansı Ayte hah -
çesi, garben yol, cenuben Ah • 
met usta ve muhacir SUleyman 
bahçeleri. 

500.-
1 

100.-

200.- 40.-

200.- 40.-

ı200.=- 240.-

1000.- 200.-

1000.- 200.-

400.-

200 ... 40.-

200.- 40.-

300.- 60.-

60.- 12.-

350.- 70.-

100.-

t - Yukarda mevkii ve hudutları yazıtı gayri menkuller pe,ın para ve açık arttırma ile ve bu hususta tanzim edilmit bulunan prtnameaine tevfikan satılacaktır. 
2 - Satış şube binasında 21 birlnclteft'ln 1940 tarihine teadtıf eden pasartesl g6tl9 ... t: on4a W)>twea vtae t:ıdn ..nı eumwyuua mıaaıanua ıcıa .nunacaırnr. 
S - Arttırmaya iıtirak edecekler içinde milhilr kullananların mühürlerini noterlikten tasdik ettirmeleri §arttır. 
4 -Arttırmaya ittirak edecekler teminat akçelerin{ (Nakit, Devlet tahvili, Banka teminat mektubu olabilir) muayyen gün ve saatinden evet satı~ komisyonuna tevdi etmeleri ve hilvfyet 

cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları lhımdır. Müzayede esnasında verilen bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde taliplerin dipozitolarını nisbet daireaindo tezyit etmeleri ll· 
:rımdır. 

5-Futa malOmat almak ve prtnamealnl glSrmek isteyenler ıubemble, ba,kamızın Ankara ve İstanbul tubelerl mUdllrlüklerine mliracaat edebilirler. 
15-1,bu ilinda yazılı gayri menkullerin müzayedesine tıtirak edenler tartnameyf okumut ve milnderecatını kabul etmit sayılırlar. 3939 

KAZALAR 

Belediyenin tapu ile iki evin 
mülkiyeti satılıktır 

Türkiye Cümhuriyet Mer!(ez Bankasının 28-9 • 940 vaziyeti 

H~na B~1Hi7'esind•n : 
AKTiF 
KASA ı 

Altın : Bati kltosram 
Banknot 

71.814.,US 

Ura 

101.012.889,M 
ıı. 788.381,-
2.288.924,18 

PASI F 
BllRKAYIJ: 

iHTİYAT AKÇESİ f 

Lira 

115.000.000,-

racaatları. (6341) 16350 

M. M. V. DENİZ LEVAZIM 

130.000 kilo sabunun pazarlık 
ilanı 

Deniz Lnazım Satın Alma Komisyo
nundan: 

1 - 25 eyllll 940 tarihindeki kapalı zarf 
ekailtmealnde talip çıkmamııı olduğundan, 
tahmin edilen bedeli 52.607 Ura olBD 
(130.000) kilo sabunun 8 L Teırln 940 tari
hine raeUıyan salı günU saat ıı de pazar
lıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 3875 lira 35 kurut olup 
ıartnamesl her gün 263 kuruı bedel mu
kabilinde alınablllr. 

8 - İateklllerln 2490 sayılı kanunda 
yazılı veslkalarlyle birlikte bel11 gün ve 
aaatte Kuımpqada bulunan komlayonda 
hazır bulunmaları. 

(9175/6247) 163'1 

170 Ton sade yağı ilanı 
il. •· Y. D~niz Lnazım Satın Alma 

Eomis7onrından : 

1 - Tahmin edilen bedeli (212.245) lira 
olan (170.000) kilo aadcyağın 26 ey!Ul 940 
tarihindeki kapalı zarfla eksiltmesine ta
lip çıkmadıtından 9 I. Teşrin 940 tarihine 
rastlıyan çarıamba günU saat 15.SO da pa
zarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk temintı (11.862) lira (25) kurut 
olup ıartnameat her gün komisyondan 
(1062) kuruş bedel mukablllnde alınabilir. 

8 - ı.teklllertıı 2490 sayılı kanunda Y• 
ır:ılı vealkalarlyle birlikte belli gün ve ..,. 
atte Kuımpqada bulunan komisyona mU-
racaatıarı. (9194/6248) 18342 

300 Ton pirincin pazarlık ilinı 
D~nl• Lıwarım Satın Alma Komisyo

nundan: 

1 - 28 eylUl 940 tarihindeki kapalı zarf
la mtlnakaaa.sına talip çıkmı:van S00.000 
kilo pirincin 10 I. Tqrln 940 tarihine rut
u_yau vmvemw guı.ıu 11ıı.a1. J.O ua pıı.z..4u1A• 
la ekalltrnesi yapılacaktır. 
2 - Tahmln edilen azamı fiyatı (111000) 

lira olup ilk teminatı (8800) liradır. e~ 
namelt her gün komisyonda (553) kurut 
bedel mukablllnde ahnablllr. 

8 - bteklllerln 2490 aayılı kanunda ya
zılı vealkalarlyle birlikte belli stm " -
atte Kuımpqada bulunan koml1Yonda 
bazır bulunmaları. 

(92156/628G) 19" 

ANKARA VALILtat 

Hüldlmet konalı tamiri 
Ankara V•Iiliğlndea ı 

l - Kaysbaıı mahall* Pevzlpa1& aok&
lmda altı oda bir ahır bir avludan ibaret 
1000 lira muhammen bedelli ktrılr bina. 

2 - Medrese mahallesi Çaltepe ıo1ra -
lmdı 4 oda bir mutbah ve önUnde iki ev • 
lek bahçesiyle 500 Ura muhammen bedel -
U ahfap binL 

Ufaklık 

DAHİLDEKİ JııtUHABİRLER 1 

TUrk Lirası 
HARİÇTEKİ MtJll.ABİRLER r 

115.040.194, 70 

880.781,87 880.761,87 

A.dl ve fevkalAde 
Huauat 

TEDAVULDEKİBANKNOTLARI 

Deruhte edilen evrala nakdiye 
Kanunun 8 - 8 inci maddelerine tev-

8.188.688,18 
8.000.000,-

188.748.563,-

12.188.666.10 1 - Ketlf bedeli (70815) lira 92 ku
ruştan ibaret olan Ankara viliyetl 
hlikümet konağının tamiri iti açık 

' eksiltmeye konulmuttur. 
2 - İhale 14-10-1940 tarihine teaa

dif eden pazartesi gilnil saat 15 te An
kara defterdarlığında milteıekkil ko
misyonda yapılacaktır. 

S - 27/9/940 tarlhiodea itibaren 15 aüıı 
mllddetle açık arttırmaya koı.mlmuıtur. t
ule 11/10/940 cuma ııünU saat 15 de yapı • 
lacaktır. Taliplerin % 7,5 muvakkat teml
utmr ihale saatinden evet belediye .ea • 
ee.ine yatırmıı olacaktır. (6291) 16273 

Ankara İkf.ncl Sulh Hukuk HWnıll.lln
den: 

Ankara Yenlıehlr Vardar apartmanı 2 
No da Ayıntaplı 1uet Tunguz'&: 

Ankara'da aarrat Avnl Altun tarafından 
aleyhlnlse açılan 128 liralık alacak davbı 
tkerlne yukarıda yazılı adresinize çıkarı
lan davetiye Qzerlne adresinizin meçhull
:petıne mebni mahkemece ll&nen tebligat 
lfuına karar nrllmlı dUl'Ulma 17. 10. 940 
saat 1' e bıralu1mııtır. 

Mezldlr tarihte mahkemeye selmenls ve
p bir vekil ~ndermedltınts takdirde sı· 
pbeıı duruımaya devam olunacatı ltlsu
mu davetiye ve dava arzuhalı yerine kaim 
olmak Uzere UAnen teblil olunur. 8984 

POLiS 

Elbise diJrtirilecek 
~mm7n Umum Jfüdürlülünd~ıı : 

l - Zabıts memurları için azı 1350 ço
la 1~00 takım maa kasket kıtlık elbisenin 
dık•m lıinın 21/10/940 pazartesi ıthıll ya
pılan n.ünakasuında teklif edilen fiyat 
baddi Jlylk ıorülmedliinden 17110/940 
pertembe ıünil saat ıs te kapalı zarfla Y• 
Diden münakasaya 1ronulmuıtıır. 

ı - Beher takımına 600 kurut fiyat tah
min edilen elbiselerin nitmanesinl rörmek 
.,,. tartnamesinl almak iıtiyenlerln umum 
müdilrlük satın alma lromis1onuna mlira
caatlırı 

S - İsteklilerin 675 liralık muvakkat 
tt>mınat malrbuı veya banka mektabıınu 
mulıtm teklif mcktuplannı ve 2490 sayılı 
kanunun 5 • 4 • cU maddelerinde yazılı bel
aelerle birlikte Hat 14 de kadar lcom!syo. 
na vermelerL (8111) llS40 

Altın : satı kllogt"am '5.349,992 
Altına tahvili 1rabtl' 1erbeııt dövblu 
Diğer dövizler ve borçlu kllrlD8 
baklyelori 

HAZİNE T AHVİLLlllRİ : 
Deruhte edl. evrakı nakdiye klll'llhtı 
Kanunun 6 - 8 lncl maddelerine tev
fllcan bazlne tarafından vaki tedlyat 

SENEDAT CUZDANI ı 

Tlcarf ııenetler 
ESHAM ve TAHVİLAT CUZDANI 1 

A • Deruhte edilen evrakı nakdlyenln 
lr&rfllılt ..ııam ve tahvilt.t (ltl· 
bari kıymetle) 

B - Serbeat eabam " tahvtl&t 

AVANSLAR ı 
Altın ve dövts Qzertne avam 
TahvllAt Osertne avans 
Ha.sineye kıu vadeli avam 
Hazineye 88ftO No. lu k&DUD& aiJre &Ol• 
lan altın k81'flhklı avam. 

HİSSEDARLAR 1 
lıWHTELİI' ı 

1.823.192,41 
88.878,U 

1U31ıl80,82 

1158. 748.ııQ,-

19.810.198,-

287.420.474,27 

47.880.7158,98 
1.2'1'7.0~7.eT 

7.808,12 
1.808.122,-

10.020.000,-

48.000.000,-

28.101.849,86 

139..t.sl.367,-

1515.881 .814,80 

U.836.~, 72 

uoo.ooo.
~.4".408,48 

683.120.195,90 

fikan hazine tarafından vaki tediyat 

Deruhte edt. evrakı nakdiye baktyelt 
KBrflhğl tamamen albn olarak lllve
ten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabllt llt.veten tedavUle 
vazedilen 

Hazineye yapılan attın karfılıldı a
vana mukabili 3902 No. lu kanun mu· 
clblnce ııaveten tedavUle vazedilen 

KBVDUAT: 
TUrk Llraaı 

Altuı : Safi Kllf. 18.915,8'5 

8850 No.lu KANUNA GÖRE HAZİNEYE 

AÇILAN A. V .ANS MUKABİLİ TEVDİ 
OLUNAN ALTINLAR : 

san Klg. 88.71'5,W 

DÖVİZ TAAHH'UDATI : 
Altına tahvili kabil dövizler 
Dlter dövlzler ve alacaklı 
baldyea1 

MUHTELtr ı 

19.310.198,-

189.488.387,-

17.000.000,-

212.000.000,-

88.181.443,64 
26.608.649,01 

81.643.228,22 

8.8'59,71 

28.825.328,ISO 

888.438.381,-

94. 794.092, 71 

51.641.221,n 

28.828.683,27 
112.227.188,5'5 

883.120.195,90 

1 TemmWI 1938 tarlhlndeıı itibaren ı bkonto haddi % 4 Altın Osertııe avam CJr. 1 

ASKERi FABRiKALAR 
Nümune ve evsaf pıtnameıine 
göre 600 adet battaniye alınacak 

Ashrl FabriJ:alaı Umum lılüdürlülU 
M erJ:ez SatıZJ Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (5400) lira olan 711-
kanda yazılı 600 adet battantye askeri 
fabrikalar umum mUdUrlUğU merkes satın 
alma komlayonunca 17.10.940 peroembe 
günU saat 14,SO da kapalı zarfla ihale e -
dilecektlr. eartname paraaııı olarak ko
mlayondan verlllr. Taliplerin muvakkat 
teminat olaıı ( 405) lirayı havi tekllf mek
tuplarım mezkitt günde saat 18,30 a kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve S. maddelerin
deki veaaJkle komlll)'ODCll olmadıklarına 

ve bu ııle alt.kadar tUc:car olduklarına da
ir Ucaret odası veııtkaaiyle mezkitt sQn 
ve saatte komfayona mUracaatıan. (6211 > 

uıa 

Merkezde yapılacak intaat ve 
tamirat 

A•brl Fabriblar Umum llüdUrlUlü 
•eıJ:n SatıZJ Alma Komi•7onıuıda11: 

Kqlf bedeli (1202) Ura (156) kurut o
lan yukanda yasılı tnpat ve tamirat u -
kerl fabrikalar umum mUdUrlutU merkeıı 
satın alma komisyonunca 14 tepiıılevel 
940 paııartell stınü uat 1uo da pazarlık
la lhale edilecektir. eartname (61) kurut 
mukablllnde komisyondan verlllr. Taliple 

lar umum nıUdUrlutU merkez satın alma 
komisyonunca 17.10.940 perıembe günü 
saat 1' te açık ekslltme tle ihale edilecek· 
Ur. Şartname parasız olarak komisyondan 
vermr. Taliplerin muvakkat teminat olan 
180 Ura lle 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesalkle komisyoncu ol
uıadıklanna ve bu ifle alAkadar tüccar ol
duklanna dair tıcvaret odası veılkulyle 

me.zkOr gl1ıı ve saatte komill)'OD& mllraca--
atlan. (6210) 16191 

rtıı muvakkat tenılnat olan (90) lira (20) 15000 kilo kuru fuulye alınacak 
kurul ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 8. Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
maddelerindeki veaalkle muayyen sUn ve JferJ:~z Satın Alma Komis7onundan : 
saatte komlayona mUracaatları. Muhammen bedeli 3600 lira olan yuka-

(8115) 1610~ nda yazılı 15000 kilo kuru fasulya 21/10/ 
Nümune ve evsaf ıartnameıiue 940 pazartesi ıünü ıaat 14 de açık eksilt

göe 600 adet kilim almacalc me ile ihale edilecektir. Şartname parasız 
Asbrl TabriJ:alar Umum llüdürlülil 

1 

komisyondan verilir. Muvakkat teminatı 
•~rJ:n Satın Alma 1Comis7onıuıdu: 270 liradır. Taliplerin muvakkat 'temlnat-

TalımtD edilen bedeli MOO Ura olaD yu- lariyle 2490 ıa71h kanunım 2 ve 3. mad
bnd& 7uılı eoo adet kll1m u:ırerı f&IJl1k&. delerindeld ve Jı:omla7onc:u olmadılı:lanna 

ve bıı lıle me11ul tBccardaıı olduklarına 
dair ticaret odur vnikulyle birlikte mu
ldlr rUn ve ıaat1e komlıyona mflncaatla-
n. (6340) 11349 

100 Adet bidon alınacak 
A•hrl Fabrikalar Umum •twlrlllll 

1J111rJ:n Satın Alma Kom167onumlan ı 

Tahmln edilen bedeli (800) llra olan 
100 adet Bidon Aııkerl l'abrlkalar umum 
mUdUrlUl'U merkez satın alma komisyonun 

ca 10. 10. 940 peroembe snnu saat 14.80 da 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. eartna
me parasız olarak komlll)'ondan vermr. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (87) li
ra ( ~) kuruı ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve S. maddelerindeki veaalkle kom11Y0Dcu 
olmadıklarına ve bu itle meı,.W tUccardalı 
bulunduklarına dair Ticaret odan vellka
ılyle mezldır sUn ve aaatte komlayona 
mOracaatlıın. (U'lTl lll'll 

3-Muvakkat teminat miktarı (531)' 
llra 52 kuruftur. 

4 - Bu ite alt keılf, fennt p.rtna
me, mukavelename, eksiltme prtna • 
mesi n resim defterdarlık millt em • 
lak müdürlüğünde her glin görülebi • 
lir. 

5 - Eksiltmeye girebileceklerin bu 
ite ait vilayet nafıa mUdürlüğUnden 
alacakları fenni ehliyet vesikası, mu
vakkat teminat makbuzu veya banka 
mektubu ve ticaret odası vesikasiy1e 
adı geçen gUn ve saatte komisyona 
mUracaatlan. (6252) 16197 

Tamirat yaptmlacak 
Azı.tara V aliliiİllden: 

Beypuarında hwrual idareye alt lOM li
ra aş kurut keılf bedll olan dört dUkkA. • 
nın Unılri 1'.10.940 pazartesi gUnU saat 
llJ,80 da vilAyet dalml encilmentnde lhale-
81 yapılmak U.ere açık ekailtmete kon -
m111tur. 

Taliplerin % 1,'5 teminat mektup veya 
makbuzlarlyle ihale gtınU daimi encUmene 
ve ıartnameslnl görmek lsUyenlerln hu· 
sual idare tahakkuk mUd rlUğtıne mllra· 
caatlan HAD olunur. (6254) 16236 

Tamirat yaptınlacak 
Ankara Yalililinden: 

Bankalar caddesinde hususi ldllreye art 

2951 lira 62 kurut keflf bedell olan 53 ve 

84-38 No.lu m&luaların tamiri 14 10 940 

pazarteal sUDU saat 15,30 da vllA) et dıı.i· 

ml encümeninde ibaleal yapılmak Uzere 

açık ekslltmete kon.-nuotur. 

Taliplertıı % 7,5 teminat mektup veya 

makbualarlyle ihale gllııü daimi encUmeoe 

ve prtıwneıllnt ~rmek tatlyenlerln hu -

aud ldare tahakkuk mOdUrlUtüne mtıra" 

oaauan 1lAn olunur. (62153) 18231 
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Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT ILANLARI 

Koyun eti alınacak 
1zmir Lv. A. Sn. Al. Ko.dan 
44000 kilo kesllmlr ıwyun eU kap:.\lı 

zarf usullyle eksiltmeye konmuştur. Ek • 
slltme 4-10-1040 saat 16 da İı::mir Kı§lada 
L ı. A. Sa. Al. }{o.da yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 19800 lira ilk temlnııb 1485 liradır. 
Şartnamesi komlsyonu:ı görUIUr. İstck11 • 
ler ticaret odası vesikasını göstcrmel< 
mecburiyetindedirler. Eksiltmeye ıııtırak 
edecekler kıınunt vesikalarlyle teminat ve 
teklif mektuplarını ihııle so.atındı:uı bir sa
at evel komisyona vermlıı bulunacaklar • 
dır. (5S34) 15820 

Buğday alınacak 
Am:ısya Sa. Al. Ko. dan: 

l - (1,0 0,000) kilo buğday kısmı ka -
palı zarf ile eksiltmeye konmuştur. 

2 _ Muhıınunen bedeli (21,600) Ura o
lup muvakkat teminatı (1620) llrndır. 

8 - Eksiltmesi 9. ıo. 94.0 çarşıunba gU
nU s3at 15 te yapılacaktır. 

4 - Şartname satın nlma komisyonunda 
g1Srüleb111r. 

l5 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 
a. maddelerinde yazılı ves:ılk ve teminat
la birlikte tekli! mektuplarını ihale saa
tinden bir saat cvel komisyona vermiş 
bulunmaları lA.zımdır. (5934) 15946 

Kuru ot alınacak . 
Erzincan As. Sa. AI. Ko. dan : 
500000 kilo kuru otun kapalı zarfla ek • 

ıiltmesi 8/10/940 sah &finü saat 1 ( de Er
zincan' da Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

İlk teminatı 1500 lira olup muhammen 
bedeli 20000 liradır. 

Evsaf cartna:ne esasları birliklerde var-
,... · den 

dır. Teklif mektupları eksiltme aaatın 
bir saat evel komisyona verilmiıı olacaktır. 

(5949) 1S948 

Kuru f asulya alınacak 
Edirne Sa. AI. Ko. dan: 
100 ton K. fasulye alınacaktır. Kapalı 

zarfla eksiltmesi 9. I.teıırln 94o çar§amba 
gUnU saat 16 dıı Edirne eski mll§lrlyet da-
1reslnde Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Tah -
nıın edilen tutarı 25000 lira ..,.e ilk temina-

tı 1871> liradır. 
Evsaf ve liartnamesl her gün komls· 

yoııda görllleblllr. 
İsteklilerin slizU geçen gUnde ihale sa

atinden en geç bir sat evel teklif mek· 
tuplannı komlsyonıı vermıo olmaları 10.· 
&ımdır. (6987) 15959 

Patates alınacak 
Umurbey As. Sa. AI. Ko. dan : 
200000 kilo patates mukavele ile satın a

lınacaktır. Tahmin edilen bedel 20000 lira· 
dır. 

Eksiltme 11/10/940 tarih ve cuma gunu 
aaat ıs de Umurbey As. Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. 

İstekliler bn ise Ait eksiltme sartnamesi
ni her gün iıı saatlerinde Ko. da milracaatla 
görebilirler. 

Eksiltme kapalı zarf usulil iledir, 
Muvakkat teminatı 1500 liradır. 
Teklif mektuplan 11/10/940 cuma gün 

•e saat ıs o kadar Ko. Rs. liğine verilmiş 
olacaktır. 

Bu saatten sonra mektuplar kabul edil-
nıez. (S993) 16006 

1 Pirinç alınacak 
Umurbey As. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 70000 kilo pirinç mukavele ile sa
tın alınacaktır. Tahmin edllen bedeli 24500 

liradır. • ·· ü 
2 - Eksiltme 14-10-1940 pazartesı gun 

&aat ıs de Umurbey As. Sa. Al. Ko.da 

Yapılacaktır. 
3 - tateklller bu llie alt eksiltme şart

rıarneaını her ~ iı saatinde komisyonda 

C!lrebillrler. edlr 
t - Eksiltme kapalı zarf usulU 11 ~ 
'5 - Muvakkat teminat 1837 Ura M • 

t'utıtur. O 940 Ta. 
6 - Teklif mektupları 14. l . Al 

~artesl gün ve saat 15 e kadar Sa. . 
lto. Rs. llğtne vermlD olacaklardır. 

Bu ıaatten sonra mektuplar kabul edil· 
l:ııea, (6092) 16101 

u ~ u s .. 
Saman alınacak VlLAYETLER 

Sığıreti alınacak 
tzmit Sa. Al. Ko. Rs. den: 

.1 - Garnizonlar ihUyacı için 294..000 
kilo sığır eU knpıılı zarfla satın alınacak-

!zmit As. Sa. Al. Ko. dan : 

1 - Birlikler ihtiyacı ı,ın aşağıda clna ve m.1kdarı fiyat 'tutarı ilk teminatı 
ve teslim yeri yazılı olan kapalı zarf eksiltme.i ile aatın alınacaktır, 

100 Ev yaptırılacak 
lzmir lsk§n Müdi1rlüği1nden: 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Bir kamyonet alınacak 

tır2 _ Talip çıkmadığından bir ay mUd
detıe pazarlıCa konmuş ve ilk puarlığı 

7. ıo. 940 gUnU snat ı~ te Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

8 - 204000 kllo sığır etinin beher kilosu 
taıınıln edilen fiyat 80 kurul olup tutarı 
88200 lira muvakkat teminatı 6630 liradır. 

4 - Her garnizon ayrı ayn m!lteahhlt
lere ihale edilebildiği gibi teminatları da 
ııyrı ayn alınnblleccktlr. 

O - İstekliler belli saatte İzmit Sa.. Al. 
Ko. na gelmeler!. (6310) 16319 

Sade yağı alınacak 
Gelibolu As. Sa. Al. Ko.: 
1 - Blrllkler için pazarlıkla ve kimyevi 

evsafla 20 ton sadeyıığı alınacak ve 7. 10. 
94.0 s!l.llt 16 d3 Gelibolu Sa. Al. Ko. da iha-

le edllccektır. 
2 _ Yağın beher kllosunun muhammen 

bedeli 120 kuru§ ve kati teminatı 8600 ll· 
radır. (6296) 16345 

Un alınacak 
Esl:işehir Sa. Al. Ko.: 
1 _ 400 ton un pazarlıkla satın alına-

caktır. Pazarfığı o. 10. 94.0 cumartesi gU
nU saat 11,30 Esklııehlr nııntaka Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

2 _ Evsaf ve ııartnamesl komisyonda 
gllrUlebtllr. Tahmin bedeli 58800 liradır. 

İlk teminatı 4.190 liradır. hteklllerln 
mezkQr gOn ve saatte teminat rnakbu.zla
rlyle komisyonda hazır bulunmaları. 

(6350) 16355 

Zeytin alınacak 
lzmit As. Sa. Al. Ko.: 

1 _ Aekcrı ihtiyaç için 40.000 kilo zey-
tin tanesi kapalı zarf uaullyle ekslltmesl 
yapılacaktır. 

2 _ İlk kapalı zari' ekslltmesl 14.10.940 
gUnU saat 15 de Sa. Al. Ko. da yapılacak· 

tır. 
8 - 40.000 kllo zeytin tııneıılnln beher 

kilosu !çln tahmin edilen fiyat 22 kuruı 
olup tutarı 8800 liradır. :Muvakkat temina
tı 660 liradır. 

4 - istekliler her gOn ıartnameyl An· 
kara, Esklıchlr, İstanbul ve t:ı:mıtte Sa. 
.Al. Ko. da göreblllrler. 

5 - İstekliler belU gün ve saatten bir 
sa.at evel ihtiva eden kapalı zarflarını İz
mit AB. sa. Al. Ko. na vermeleri. 

(6354) 16358 

Sade yağı alınacak 
lstanbul • Tophane As. Sa. Al. Ko.: 
1 - Asker! ihtiyaç için 5. 10. 940 günU 

saat ll.SO da pazarlıkla 40 ton sadeyağı 
alınacaktır. 

:Muhammen bedeli 56000 liradır. Şartna
mesi her gUn Ko. da görUlebillr. İstekllle
rln belll gUn ve ııaııtta % 6 katı temlnat
larlyle blrllltte Fındıklıda komutanlık Sa. 
Al. Ko. dıı gelmeleri. (6355) 16359 

Bulgur alınacak 
Diyarbakır As. Sa. Al. Ko.: 
1 - Dlyarbakırda kor SL Al. Ko. ca a

lınacak olan 144000 kilo bulgur ıs. ıo. 9'° 
cuma gUnU saat 11 de kapalı zarna ek.sllt· 
meye konmuştur. 

2 _ .Muhammen tutan 17280 lira olup 
muvn.kkat teminatı 1296 liradır. 

s _ şartnamesi her gUn Ko. da glSrUlUr. 

4 _ Teklif mektuplarının ekalltme aaa
tından nihayet bir saat evellne kadar ka-
bul edilir. (6356> 16360 

Sade yağı alınacak 
Erzinc:ııı As. Sa. Al. Ko.: 
1 - 1600 kilo sadeyıığı kapalı zarf ne 

eksUtmeye konmugtur. 
Eksiltmesi 16. 10. 940 çargamba saat 11 

de Erzlncanda As. Sa. Al. Ko. da yapıla-

caktır. 
2 - Muhammen bedeli 2:SOO lira olup ilk 

teminatı 1875 liradır. 
3 _ şartnamesi birliklerde vardır. 
4ı _ Talip olanlar tekili' mektuplarını 

ekBlltme saatinden bir saat evel Ko. na 
verml!I olmaları. (6857) 16361 

Odun alınacak 
Erzurum Lv. A. Sa. Al. Ko.: 
ı - ıooo ton meıe odunu ihale gUnü 

24 9 940 Ta. salı gUnU hiç bir talip 
olan · · 

2 - Talip 'ıkmadıfmdan bir ay milddetle pazarhfa konularak ve ilk paxar 
hfı 7/101940 günU saa.t ıs de Tilmen Sa. Al Ko. da yapılacaktrr. 

3 - Her garnizon samanı ayrı ayrı müteahhitlere ihale edileblldlf{ gibi te 
minatları da ayrı ayn alınabilecektir. 

4 - İstekliler belli gün ve saatında Sa. Al. Ko. na gelmelerl. (~315) 16324 
Cimi Mikdarr Fiyatı Tutarr • "' 

Ton Kr. - Lira 
Saman "10 S M~O .. 825 s 27450 .. 660 s 19800 

H 1023 s 30690 

":'eminatı 

Ltra 
5198 
1856 
148S 
2302 

Arpa, yulaf ve kuru ot alınacak 
Kayseri Sa. AI. Ko. dan: 

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

Muhammen bedeli beher evin 599 
lira 48 kuruştan ceman 59946 lira 10 
kuruştur. İhale 10. 10. 940 günü saat 
11 de İzmir İskan müdürlüğünde ya
pılacaktır. Plan ve şartnameler İskan 
müdürlüğünde her gün görülebilir. 
İsteklilerin ihale gUnil muhammen 
bedelinin yüzde yedi buçuğu olan 
4497 liralık teminat mektubu veya 

M. JI. Vekileti Satın Alma Komisyo
nundan: 

Tahmin edilen tlyatn 8500 lira olan bir 
adet bir buçuk tonluk kamyonet açık ek
alltmeye konulmtııJtUr. Eksiltmesi: 8. 10. 
9f0 ııaJ.ı gUnU saat 11 dedir. İlk teminatı: 
262,~ Ura olup ~artnamesl komisyonda 
glSrUUlr. Taliplerin muayyen vakitte M. M. 
V. Sa. Al. Ko. da bulunmaın. (6988) 

15958 

Çamaıır diktfrilecek 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo

nundan: 

1 - Aşağıda cins, mlkdar ve tahmini bedeli ve kati teminatları yazılı Uç ka -
lom hayvan yiyeceği satın alınacaktır. 

Maliye makbuzu ve ticaret ve sanayi 
odası ve ehliyet vesikalariyle birlik
te 2490 sayılı kanuna göre yapacak • 
ları teklif mektuplarını ihaleden bir 
saat evel İskan dairesindeki komis -
yona tevdi etmeleri ilıln olunur. 

Beher takımına tahmin edilen flyab on 
kuruo olan 75 bin takım çamaşır ile be -
herine iki buçuk kuru§ tahmin e<ijlen 75 
bin tane yaatık yllzU vebeherlne lk1 buçuk 
kuruıı tahmin edilen on bin tane yastık kı
lıfı dlktlrtlecektır. Bunların yalnız bezi 
Veka.Ietçe verllecek ve glSst~llecek ma
halde dlkUrllecektlr. Şıı.rtnameııl her gUn 
öğleden sonra Ko. da görUIUr. İstekUlerln 
pazarlık gUnU olan 15 birinci teorin 9'0 
sah gtinU saat 11 de Ankarada M. M. V. 
satın alma Ko. da 1368 lira 715 k-u~luk 
kaU temlnatlarlyle birlikte bulunmaları. 

2 - Şartnamesi İstanbul, Ankara ve Kayseri Sa. Al. Ko. da her ctın görüle -
bilir. 

3 - İsteklilerin kanunt vesaik ve teminatlariyle birlilııte belli glln ve saatte 
Ko. na müracaatları. (6316) 16325 
Cinsi Mfkdarı Muhammen Kati teminat Pazarlık günü 

kilo Lira K Lira ııaatı 

10 
10,30 
11 

Arpa 
Yulaf 

300000 15000 00 2250 7/10/940 
300000 21000 00 3150 ,, ,, 

Kuru ot 1000000 45000 00 6750 . " 

Ot ve saman ahnacak 
Niğde As. Sa. AI. Ko.: 
CJnst Kilosu .M. bedcll İlk teminatı İhale gUnU saat 
Sııman 1.380.000 33.250 2492 L. 75 K. 21. ıo. D'O 16 
K ot 1.220.000 61.000 4.575 22. ıo. D'O 16 

1 - İstekliler ııartnameyi her gUn Ko. da glirUr ve parasız olarak alabilirler. 
2 - Taliplerin tık temlnatıariyle ve tekili' mektuplarlyle beraber ihale gUnUnden 

ve saatından bir saat evet Ko. na rnUracaaUarı. (6.,53) 163!17 

11 de Gelibolu As. Sa. Al. Ko. da olacak
tır. Şartnamesi bu mahalde parasız alına
lı111r. 

8 - Eksiltme kapalı zarf ueullyledlr. 
4 - :Muvakkat teminat 1224 lira 75 ku

ru§tur. 
6 - Teklif mektupları 24. 10. 940 ve sa

at 18 e kadar Sa. Al. Ko. b~ka:ılığına ve
rllmlıı olacaktır. 

Bu saatten sonra mektuplar kabul edil
mez. 

6 - Taliplerin ihaleden bir saat evci te
mln3t paraları olan 1224 llra i5 kuruo ve 
vesaik ile mUracaUarı. 
I. Tıı. II. Tş. I. KA.n. II. Ktuı. 

100 150 150 150 
Şubat Mart Nisan Mayıs 

75 75 75 75 
Ha.~lran Temmus Ağustos F.yllll 

75 75 75 75 
(6361) 16365 

Odun alınacak 
Gelibolu As. Sa. Al. Ko.: 
1 - 920 ton melie odunu satın alınace.k

tır. Beher kllosuna 1 kuru' 67 santimden 
tahmin edilen bedeli 15364 llr&.dır. 

2 - Eksiltme 25. 10. 940 tarihinde ııaat 
ıı de Gelibolu askeri satın alma komis
yonunda olacaktır. Şartnameııl bu miı.hal· 
de parasız alınabilir. 

s - Eksllbne kapalı sarf usullyledlr. 
4 - Muvakkat temfnab ıı:ı:z Ura 80 ku· 

ruııtur. 
6 - Teklif mektuplan 24. 10. 9'0 ve ııa

at 18 e kadar Sa. Al. Ko. b!l§k&Dlığına ve
rllmlı olacaktır. 

6 - Taliplerin ihaleden bir ııaat eve! 
teminat paralıın olan 1152 lira 30 kunııı 
ve veslkalarlyle rnUracaatııın. 
I. Tıs. II. Tıı. I. K!n. 

80 120 120 
Şubat Mart Nisan 

60 60 60 
Haziran 

60 
Temmuz 

60 
(6362) 

Ağustoıı 

60 

Odun alınacak 
Gelibolu A.r. Sa. AI. Ko.: 

II. KAn. 
120 
Mayıs 

60 
EylUl 

60 
16866 

1 - 1150 ton odun satın alınacaktır. Be· 
her kilosuna 1 ktıruotan tahmin edllen be· 
deli 11500 liradır. 

2 - Eksiltme 25. 10. 94.0 tarihinde saat 
11 de Gelibolu As. Sa. Al. Ko. da olacak· 
tır. Şartnamesi bu mahalden parasız alı· 
Dablllr. . 

3 - Ekıılltme kapalı zart usullyledlr. 
4ı - Muvakkat teminatı 862 lira 00 ku

ruııtur. 

Odun alınacak 
Gtlibolu As. Sa. Al. Ko.: 
ı - 2240 ton meşe odunu alınacaktır. 

Kilosuna 1 kuruı tahmin edilen bedeli 
22400 liradır. 

2 - Eksiltme 25. 10. 94.0 tarihinde sıuıt 
11 de Gelibolu As. Sa. Al. Ko. da olacak
tır. şartnıımcsi bu mahnld:ı parasız alına
bilir. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usullyledlr. 
4 - Muvaklcnt teminatı 1780 liradır. 
5 - Teklif mektuplan 24. 10. 9'0 ve sa

at ıs e kadar Sa. Al. Ko. başkanlığına ve
rilmiş olacaktır. 

Bu saatten sonra mektuplar kabul edil-
mez. 

Taliplerin ihaleden bir saat evci teminat 
mektupları ve teminat p:ıraları olan 1780 
lira lle birlikte mllracaaUarı. 

Teslim gtlnlcrl 
I. Tş. II. Tg. I. K!'ln. II. Klln. 

so 50 llO 50 

60 60 60 60 
80 120 120 120 

190 230 230 280 
Şubat Mart Nisan Mayıs 

50 50 so 60 
60 60 60 60 
60 60 60 60 

170 170 170 170 
HazJraıı Tenımuır: .AS'U.sto• Eyllll 

50 00 60 ti O 
60 60 60 60 
60 60 60 60 

170 170 170 170 
(6364) 16368 

A. LEVAZIM AMlRLIGI 

Kuru f asulya alınacak 
Jtn1:ara Levazım Amirliği Satm Alma 

Komisyonundan : 
200 ton K. fasulya kapalı zarfla eksilt

mesi 8/101940 sşat 15 de Ankara Lv. A. Sa. 
Al. Ko da yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 4-4000 Ura, ilk temi -
natı 3300 liradır. Şartnamesi 220 kuruş 

mukabilinde komisyondan alınabilir. İçin -
de kanuni vesikalar bulunan teklif mek -
tuplarmrn saat 14 e kadar komisyona ve • 
rilmesi. (S900) 15941 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Anl:ara Lv. A. Sa. Al. Ko.: 

(4005/6213) 16164 
Parke kaldınm yaptmlaca.k 
Eskişehir Beıediyesinden : 
Eskişehir belediyesi tarafından yap 

tırılacak parke kaldırım ve bordür 
inşası işi kapalı zarf usulile eksilt -
meye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 17,500 lira ve 
muvakkat teminatı 1312,50 liradır. 
Şartnameler parasız olarak mühendis
likten verilir. İhale 14. 10. 940 pazar 
ertesi giinü saat on be§te belediyede 
yapılacaktır. Talipler muvakkat temi-
natlarını ve ticaret odası vesikalarını 
ve 2490 No. lu kanunun tarifatı dai -
resinde hazırJıyacakları teklif mek • 
tuplarını ihale günü belediye riyase-
tine vermeleri ilan olunur. 16201 

Elektrik ve kalörifer tesisatı 
Balıke.c;ir Valiliğirıden: 

1 - Balıkesir hükümet konağı ad
liye kısmının 2(il0 lira elli kuruş k~
şif bedelli elektrik tesisatıyle 15302 
lira keşif bedelli kalörifer tesisatı ka 
palı zarf usulü ile eksiltmeye kon -
muştur. 

2 - Her ikisinin keşif tutarı 17912 
lira 50 kuruş muvakkat teminatı da 
1343 lira 45 kuruştur. 

3 - Bilumum evrak her gün na -
fia müdürlüğünde görülebilir. 

4 - İhalesi 15 birinci teşrin 940 sa 
lı günii saat 16 da hükümet konagın
da nafia müdürlUğünde mUte§Ckkil 
komisyonda yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin muvakkat temi -
natlarını Balıkesir malsandığına ya -
tırdıl:larına dair makbuz veya bu mik 
tar şayanı kabul b:ınka mektubu ile i
bate tarihinden sekiz gün evel vita -
yete müracaatla nafiadan alacaktan 
ehliyet vesikası ile ticaret odası v~si
kasını teklif mektubunu havi zarfa 
koyarak mez:kiır zarfları 245>0 aayıb 
kanun hUkOmlerf dairesinde tanzim 
ve imza etmiş olarak ihale günü sa.at 
15 e kadar komisyon riyasetine ver • 
meleri, postada vuku bulacak gecik
melerin kabul edilmiyeceği ilan olu-
nur. (6255) 16238 

Yün fanila ipliği alınacak 
lstanbul Jandarma Satın Alma Komis

yonundan : 
1 - Jandarma dikim evinde fanill. imali 

için "on beş 'bin" kilo yerli ylin fanill ip
liği 18 birinci te:ırin 940 cuma ıünü saat 
on be:ıte Taksim - Ayazpaıada J. mıntaka 
K. lığı binasındaki komisyonumuzda ka
palı zarf eksiltmesi ile satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel "kırk ıekiz bin" 
ve ilk teminat "üç bin altı yüz" liradır. 

3 - Şart kSğ ıdı ve nUmune komisyonu
muzda her gün görillebildiği gibi ıart kl
ğıdı iki yüz kırk kuruıı mukabilinde alına
bilir. 

(6107) 16161 

Soba alınacak 
M. M. Velcil~ti S..trn Alma Komisyo .. 

nundan : 
Behcrine tahmin edilen fiyatı (17) on 

yedi lira olan 1300 adet soba pazarlıkla 
münakasaya konmuştur. İhalesi 5/10/94-0 
cumartesi gilnU saat on birdedir. Kati 
teminatı 3315 liradır. Şartnamesi M. M. 
V. satın alma komisyonunda görülür. İs
teklilerin kanunun emrettiği belgelerle 
ihale saatinde Ko, na gelmeleri. (6289) 

16305 

Bez alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. : 
Yirmi bı:11 bin met.re 90 ııaııtım eninde 

veya 12500 metre 180 •antlm eninde htırp 
paketi sarmak için mevcut ıartname ve 
numunesi gibi bez 21 Blrlnclteşrln 9il0 pa
zartesi gUnU saat 11 de Anka!".ada M. M. V. 
ıatın alma Ko. da puarlıkla satın alına
caktır. 90 santim enindeki bezin beher 
met.resine 75 kuruı ve 180 santim eninde
ki bezin metresine 150 kuruş fiyat tahmin 
edllmlııtır. İsteklilerin pazarlık gUn ve sa
atinde 2812 lira 60 kuru11luk kati temlnat
lariyle birlikte mezkQr Ko. da bulunmııla,. 
rı. (6827) 163'6 

lntaat münakasası 
M. M. V dil eti Satın Alma Ko. : 
Ke:;lf bedeli 9,.979 doksan dört bin do

kuz yüz yetmlı dokuz lira 69 aıtmıı do
kuz kuruo olan Esklşehlrde yaptırılacak 8 
adet inşaat kapalı zarfia eksiltmeye kon
muııtur. Eksiltmesi ıs. 10. 94.0 cuma günll 
ııaat 11 dedir. İlk teminatı: 5999 Ura olup 
ıartnamesl 4 i5 kuruıe. komisyondan alı
nır. Taliplerin muayyen saatten bir saat 
eveltne kadar aartıarını lıC. M •• V. Sa. AL 
Ko. na vermeleri. (63415} 16354. 

Kösele alınacak 
M. M. Vekiletl Satın Alma Ko. 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 

(360) Uç yUz altmıo kuru§ olan on ton san 
sabunlu köse!!' pazarlıkla mUnakasaya kon
muıtur. İhalesi ~. 10. 940 cumartesi gllnU 
ııaat 10,30 dadır. Katı teminatı ~400 lira
dır. Evsaf ve ııartnamesl M. M. V. satın 
alma komisyonundan 180 kurut mukabllln
de alınablllr. İııteklllerln kanunun emret
Uği belgelerle ihale aaatında Ko. na gel-
meleri. (6869) 16371 

Elektrik ve kolorifer ustası 
an.nıyor 

M. M. V dil etinden : 
l - Mlllt .M.Udafaa vckAletl daire mO

dUrlllğUne imtihanla bir elektrik uataııı ve 
bir de kıılodter ve ııu ustası alınacaktır. 

2 - İmtihanla alınacak bu ustalara eh- -
llyetlerl:ıe göre, elektrikçiye 52 - 75 ve 
kalorifer ve su ustasına 84 - 126 lira Ucret 
verilecektir. 

d ,.ındıın tekrar pazarlığa çıkarıl
çıkma ıı; 

mı.otır. 

7. ıo. 94.0 pıızartesl gUnU sat 15 de Er-

sa. Al Ko da yapılacaktır. 
zurum · · 

l5 - Tekli! mektupları 2•. 10. 940 ve sa· 
at 11 de Sa. Al. Ko. bqkanlığına verilmil 
olacaktır. 

1 - A§ağıda cins ve miktarları yazılı 
6 kalem iaşe mevadının pazarlığı 4.10.940 
cuma gUnU saat 10 da Ankara Lv . .A. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - İsteklllerln teklif edecekleri i'lyat
ların % ı~ katı temlnatlarlyle birlikte ko
misyona mUracaatıarı. 

4 - İsteklilerin İstanbul levazım !mir
liği muhasebeciliği veznesine yatırac.akları 
ilk teminat makbuzu veya banka kefalet 
mektubu ve ııart kağıdında yazılı sair bel
geleri de havi teklif nrflarını eksiltme sa
atinden bir saat evcline kadar komisyonu
muz.da bulundurmıılan. (9244/6284) 1634-3 

Hükümet konağı Tnfa.sı 
Jtntalya N:ılıa Müdürlüfündl'n : 

3 - Aııağıdakl Dartları haiz olan istek
liler tılglğlnde polis tahkikatı ve tabip 
raporu da bulunan istidalarını nihayet 10 
Blrlnclteşrln 940 gUn!I ak§amına kndar M. 
M. V. daire mUdUrlUtUne vermıo olacak-
!ardır. 

Bu saatten sonra mektuplar kabul edll· 

Tamirat yaptırılacak 
lst•nbul K. Sa. Al. Ko. dBTJ : k f" 
1 - Kuleli askeri lisesi ?1evcut ·ıı;!s~ 

llılıcibince tamir ettirilecektır. Eksı d 
~•Palı zarfla lS/10/940 glinli saat 11 e -
dir. Keıif bedeli 31046 lira 69 kuruştur. 

Bu miktar odun toptan istenileceği gibi 
parti pnrU piyasada bulunabllen miktara 
göre de parçıı parça alınabilir. 

ilk teminatı 1875 liradır. Evaaf ve ııart-

meL 
6 - Taliplerin ihaleden bir saat evel le· 

mlnat mektupları ve paralan olan 862 lira 
50 kllnlf ve vesaik ile mUracıı.atıarı. 

Kilo CID.91 
600 Pirinç unu 
200 Soda 

1. - İh:ılesinin 26/9/940 tarihinde yapı
lacağı Ulus gazetesinin l, 5, 10, 15 eylül 
ve Tasviriefkir gazetesinin 5, 9 eylül ve 
münakasa gazetesinin 13, 17 eyllil 940 ta
rihli nüshalarında ilin olunan "Elmalı hü
kümet konağı ikmali ıineaatı" işine talip 
zuhur etmediğinden aşağıdııki ıartlar dai
resinde yeniden kapalı zarf usulil ile ek
siltmeye konulmurtur. 

Kabul ıartıarı: 
a) Türk olmak 

olmıımak. • ve ecnebi kadınla cvll 

lııc teminatı 2328 lira 50 kuru~tur. örlile
Şartnamesi her ıUn komisyon a g 

b·ı· ı ır. t bir saat 
lıteklilerin belli giin ve saa: en ve iste· 

8ııceye kadar teklif mektuplarıyle K 
ıııı 'd :Ko Sa. Al. o. en vaslkaları Fındıklı ıı · 

79 
•ermeleri. (6198) 161 

Sade yağı alrnacak 
Samsun As. Sa. Al. Ko. daa : 
1 - 38400 kilo erimiş sade yağı kapalı 

~rfla eksiltmeye konmuştur. ak 
2 - Muhammen bedeli 53760 ve muv • 

tat teminatı 4032 liradır. -rn 
I 3 - Şartnamesi her gün Ko. da go • 
tbi!ir 

· • aat 
1 

4 - İhalesi 14/1. Tş./940 pazartesı 11 

S cı .,, • d apılacaktır. e r..o. binasındakı Ko. 11 Y bir 
~ S - İsteklilerin belli &Ün ve saatt~n 
•t eveı zarflarını Ko. Rs. vermelerı. 

(6200) 16181 

Sade yağı alınacak 
'41llasya As. Sa. Al. Ko. dan : k alı 

1l 
1 

- 20500 kilo erimiş sade yağı ap 
tfıa eksiltmeye konulmuştur. k 
~ • 700 ve muva • 
~ - Muhammen bedelı 28 
~ tenıinatı 21S3 liradır. • • d gö-

ttiı - Şartnamesi her gün komısyon a 
tbtıır 

4 · i saat 
ıo - lhalesi 14/1. Tı./940 pazartes 
~ı' da Samsun Ko. binasındııki :Ko. da ya • 

•tca'-
s cttt. bir 

'- - lıtelrıa.rin belli gün ve saatten 
lt t11e1 zarflarını Ko. na vermeleri. 
(62oı) 16183 

E rum AB sa. Al. Ko. da mevcut-
ınrı rzu · 
t Her vakit göreblllrler. 
u~~teklllerln belll gUn ve saatte teminat

ı le birlikte Ko. da bulunmaları. 
ıar Y (6859) 18363 

Kuru ot ve saman alınacak 
Bolayır As. Sa. AI. Ko.: 

500 400, 200, 400 ton olmak Uzere cema.n 

1500 ~on K.. ot pazarlıkla alınacaktır. 
1 klar 7 10. 940 pazartesi saat 16 

pazarı · 
da Gelibolu'da Bolayır As. Sa. Al. Ko. da 

ktır Bole.yır Aı. SL Al. Ko. ca 
yapılaca · d k 

erilecek yerlere teslim e ilme ıartıy-
göst t saman pazarlık& satın alınacak
le 900, onlı,.ı 7 10 940 Ta. puarte.sl aaat 
tır. pazar "' · · 

Gellboluda Bolayır Aa. Sa. Al. Ko. 
11 de (6858) 16362 
da yııpılacııktır· 

Odun alınacak 
Bolayır As. Sa. AI. Ko.: 

kert sa. AI. Ko. 122, 1200, 
Bolayır ast olmak ve gösterilecek yer-

1200 1800 on •oo t • dilmek üzere ceman 5.. on 
lerde teslim e 

artıkla satın alınacaktır. 
odun paz 

7 10 940 Ta. pazartesi sa-
pazarhkları · · K d 

G Uboluda Bolayır Ae. Sa. o. a 
at H de e (6360) 16364 
yapılacaktır. 

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

1150 ton meoe odunu satın alınacak· 
l - kilosuna l kuru§ 42 santimden 

tır Beher 
~in edilen bedeli 16880 Ura. 

ta 3 - J!lkailtnı• 36. 10. HO tarihinde IUt 

!. To. 
100 

Şubat 

7:5 
Hulran 

7:5 

Teslim gUnlerl 
II. To. I. KAn. 

150 150 
Mart Nisan 
7~ 75 

Temmuz Ağustos 

75 75 

II. KA.n. 
150 
Mayıs 

7~ 

EylUl 
76 

(6363) 16367 

OKULLAR 

Müsabaka imtihanı 
Yüksek Mühendis Mektebi Direktörlü

ğünden: 

Şimdiye kadar mektebe kaydedllmlı olan 
talebe adedi alınacak miktan tecavOz et
mlg olduğu cihetle ıı,şağıdakl gUnlerde bir 
glrlli .müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

7 Blrlncltel}rln 1940 pazartesi 
Saat 9 dan 12 ye kadar cebir, trtkono-

metrt 
Saat U den 17 ye kadar geometri 
8 Blrlnclteıırln 1940 ealı 
Saat 9 dan 11 e kadar i'lzlk 
Saat 13,30 dan 15,SO a kadar kimya 
Saat 15,45 den ı 7 ye kadar yabancı dil 

"Fransızca, İnglllzce, Almanca,, 
Mektebe yazılı saatlerden geç gelenler, 

kayıt karnesini yanında bulundurmıyan

larla kopye kalemsls veya mavi mUrek
kepeiz gelenler imtihanlara ııttrAk ede· 
meal". .{8808/6866). 16369 

500 Kuskus 
500 Nloasta 

. 100 Kuru bamya 
SOO Kuru kaysı 

(6851) 16356 

VAKIFLAR UMUM Md. 

Bina tadilatı 
Vakıllar Umum Mudiirlıiğünden : 
HacıbaYram caddesinde Antartaıar po

lis merkezinin Jcarı altında bulunan vakıf 
47 sayılı binanın bodrumunda yapılacak 
tadlll!.t pazarlıkla eksiltmeye konulmuıı
tur. Keıılf bedeli 84. lira 87 kurug ihalesi 
-4. 10. 1940 cuma gUnU ııaat on be:ıte ikinci 
vakıf apartman vakıflar inşaat mUdtlrlU
ğUDde yapılacaktır. Taliplerin yüzde on 
beş teminat paralarlyle blrltkte mUraca-
atları. (6343) 16352 

Vekôletten azil 
Umum! vek!'lletımlzi halz ve tlcaretha

neme alt bUtUn işleri namıma takip ve 
imzaya salA.hlyettar olan Ankarada Soysal 
apartımanının ikinci katında oturan mat
bacı Sere! Gensoy'un benimle olan bfitUn 
alMtasını tecrit eyledim. Kendisiyle hiç 
bir ırureUe irtibatım kalmadığının ve ve
kAletten azledllmlı olduğumın, muhterem 
gazeteniz.le ne,ır ve llAnmı rica ederim. 

Ecza a.ıa.t ve ıtriyat tAclr1 Evllyuade 
N~ettlıı 1867 

2. - Bu inşaata alt ıartnameler ve ev-
rak şunlardır: 

A. - Eksiltme şartnamesi 
B. - Mukavele projesi 
C. - Bayındırlık işleri ıenel ıartnamesi 
D. - Husuııt şartname 
E. - Keşif cetveli 
F. - Proje 
3. - Keşefi bedeli "30559" lira "34" ku

ru:stur. 
lstiyenler evrakı lı:eıfiye ve mliatenida

tını nafıa müdürlüğünde görebilirler. 
4. - Eksiltme 22 birinci teşrin 940 ıalı 

gilnü saat onda Antalya nafıa müdürllifiln
ddti eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 

5. - Eksiltme kapalı zarf usulü ile ve 
vahidi fiyat esası Uzerinde yapılacaktır. 

6. - Eksiltmeye girebilmek için "2.291" 
lira "93" kuruşluk muvakkat teminat ver
meleri bundan başka aıağıdaki vesikaları 
haiz olup getirmeleri lb.rmdır. 
Nafıa mildürliiğıü müteahhitlik komis-

yonundan alınacak vesika 
Ticaret odası vea.ikaaı 
Muvakkat teminat akçesi makbuzu 
7. - İstekliler ebiltme vaktinden bir 

ıı.aat evet tekliflerini uıulilnde huırlıyaralr 
komisyon riyasetine Ycnneleri prttır. 

(9279/6326) 16351 

b) On sekiz ya§ını bıtlrmlıı olmak ve 
(58) yaşından yukarı olmamak. 

c) ?.Iedent haklardan m:ıhrumlyet ce
zaslyle mahk<ım veyıı devlet için mm:lr 
teokllAtlara mensup olmamak. 

d) İyi ahl~k cshabından olmak ve hay
siyet ve namusu muhll fiillerle ve alellt
lak ağır hnpls veya o derece cezayı mfls
telzf m bir tın ile m'\l.ıkftm olmamak. 

e) Sari hastalıklara m~ptelA olmamak 
ve vazifesini muntazaman ifaya mani ola
bllecek bedeni ve akıt arıza ve hastalık-
larla malQl bulunmamak. 

(6346) 16354 

P. T. Telefon Umum Md. 

10 Makinist alınacak 
P. T. T. Umumi Mudurlütiınden : 
İstanbul ve Ankara'da bir müddet staj 

yaptırıldıktan sonra lUzum görülen mahal
tere tayin edilmek üzere ve müsabaka im
tihanı ile 10 makinist alınacaktır. 

Taliplerin ııanat okulundan mezun olma
ları ve memurin kanununun 4 üncü madde
sinde yazılı evsafı haiz bulunmalan lizım
dır. 

Müsabaka imtihanı 15/10/g40 tarihine 
müsadif salı günü İstanbul ve Ankara mü
dürlüklerinde ı;aat (10) da yapılacaktır. 

Taliplerin 10/10/940 tarihine muSJdlf 
perıembe gilniJ akıamına kadar Ankara ve
). İstanbul P. T. T. viliyet müdurlüklerl
ne iıtida ile müracaatları ilin olunur, 

(60351 16041 



8- u ı: u s 
# selııel numaralı m.akbu.z mukabilinde lru- te icabet eden lzanm adedi ne oluna ol-

Taş ihraç ve nakli 
TÜRKiYE DEMiR VE CELIK FABRiKALARI 

MÜESSESESİ MÜDÜRLÔCONDEN 
Bartın deresi boğazında Boğazköy yakınında müessesemizce imtiyazı 

&lınmııı olan mıntakadan (5000) bef bin ton dolomit taşı ihracı ve Kara
bUkte müessesemiz sahasına naklı işi blr mtiteahhide ihale edilecektir. Şart
namelerle yapılacak mukavelename suretl İstanbulda SUmerbank İstan
bul ıubesinden, Ankara SUmerbank umumi mlldilrltig11 ticaret şubesinden 
ve KarabUk'te müessese müdürllığünden b~delslz olarak alınabilir. Talip 
olanların en geç 20.10.1940 tarihinde saat 12 ye kadar müessese mUdürlU-
f(lDe tekliflerini vermeleri llrın olunur. 8870 ,, ____________________________ _, 

Türkili 

lübiin varidatını kabıeder. Ma.sral evra -
kı mil!.bitesini ve makbuıı dip koc.anl.a.n -
nı muhafaza eyler. 

Ma.dde 32 - Katip, idare heyeti karar 
defteriyle lza kayıt defteriyle gelen ve 
giden evrakın kaydına mahsus olan def -
terleri tutar ve muhabere evrakını tarih 
ve numara sırasiyle d~y.alarmda hrfze -
der. 

Madde 33 - İdare memurn, kulübün 
şenliğini arttırır, nizam ve intizamına, 

temizliğine nezaret eder ve demil:'baş eş
yayı muhafıı.ı:a eyler, zıyaa uğrıyan eşya
yı öder veya ödetir. Ve demirbaş eııya 

defterini tutar. Kulübe muktazi eşya mü
bayaatı idare memuru marifetiyle yapılır. 

Madde 34 - İdare heyetinin kararına 
iktiran etmedikçe kulüp basılatmuan bir 
gftna sarfiyat yapilamaz.. Ancak idare 
memurunca lüzum gösterilecek kırtasiye 

sun fesih keyfiyeti müzakere edilebilir. 
Her iki halde de feıı.ih kararı içtimada 

hazır bulunan izanın üçte ikisinin ittifa -
kiyle ittihas olunur. Bu ıuretle infisah 
vuku unda mevcut demi rbaı elJYa ve na -
kit Kızılay ve Çocuk Esirgeme kurumla
rı ile diğer hayır cemiyetlerine mütcu -
viyen makıbuz mukabilinde terk ve te -
berrü olunur. 

Madde 55 - (43 llncU maddenin E. fık-
rasına) demirbaş eşya defteri, idare mo
muru tarafından tutulup mevcut bulunan 
bütün demirbaş eşya sıra No. sunu taki
ben kaydedilir. Ve eşyanın üzerine de etıi
keti yapıştırılır. 

Madde 56 - İşbu nizamname 3512 sa -
yılı cemiyetler kanununa tevfikan 25/ 3/ 
940 tarihinde tadilen kabul edilmiştir. 

,:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 

ve buna mümasil ufak tdek eşyanın mü- : ---
avcılar kulübü ana 

nizamnamesi umumi hükümleri 
Madde 1 - Dördüncli maddede isimle- E - İdare heyetinin yıllık hesaplarını 

ri yazılı mü:ssisler tarafından Ankara'da tetkik ve rüyet etmek ve nihayet kulüp 
25/3/340 tarihinde Tiirkili avcılar kulii - için lüzumlu ve faydalı gördüğü işler 
bil namiyle bir cemiyet teşkil olunmuş - hakkında idare heyetine direktifler ver -
tur. Bu cemiyetin merkezi An.kara'dadır mek hak ve vazifesiyle mükelleftirler • 

bayaası için k!en.disine on lirayı geçmemek : 
şartiyle avans verilebilir, bu kabil sarfi- = 
yatın evrakı müsbitesi badelsarf idare he- -
yetinin tetkjkinc arzolunur. E 

iLK - ORTA- LlSE 
Okul kltaplannızı ve kırtasiyenizi : 

'samanpazarı : 

Madde 35 - Kulübün resmi mühürü i- : AKAY KJ. TAPEVI. --= 
dare heyeti reisinde veya vekilin le bu - _ _ 

ve şubesi yoktur. Madde 14 - Umumi heyet her sene -
Madde 2 - Kulübün mevzu gayesi, av- nin mart ayı ortasında ve idare heyetinin 

cılık işlerinden dolayı avcılar arasında tensip edeceği günde toplamr. 
tesanüt tesisi ve yardım temin etmek, a- Madde 15 - 1dare heyeti, resen lüzum 
tış rr.iısabakaları ve av eğlenceleri tertip gördüğü takdirde veya mukayyet öz aza. 
etmek, en zevkli bir -prır olan avcılığı nın üçte birinin vaki talebi üzerine u -
ıençliğe sevdirmek, -~r~rı ı ve yırtıcı mumi heyeti fevkalade içtim:ı.a davet e -
hayvanları öldürmek, av ha, 11anlarmı il - der. 
retmelc, cins köpekler yel.,! r ı-k ve Ma.dde 16 - Umumi heyet içtimarndan 
yaymak, yabani hayvanların tıı.h ıit c lil •

1 
en a.ı üç gün evci ayrı ayrı iki gazete ile 

miş kolleksiyonlarını tertip etmek. avcı - toplantının yapılacağı yer, gün, saat ve 
lığa ait bilgileri arttırmak için eserler ve rı ı meye dahil bulunan mevad ilan edi
mecmualar meydana getirmek ve konfe- lir. 
ranslar vermek hulS.sa av hayvanlarının Madde 1 i Umumi heyet, kulüpte ka-
uçan ve kaçanlarını hakim olmak gibi av- yıtlı fi.zad2ı:ı. } .,, uunın bir fazl'.l.!liyle 
cılığın yüksek gayesine erişmek için re • teşekkül eder, ~u e--: eriyet hasıl olma -
reken i:;leri yapmaktan ibarettir. dığı takdirde içtima on beş ı:iin sonraya 

Madde 3 - Kulüp siyasetle iştigal et- talik olunarak tekrar ilan edilir. İkinci 
mez. 

lwıur. 

Madde 36 - Vezne mevcudundan elli 
liraya kadarı her türlü mesuliyet kendi -
sine ait olmak üzere muh:ı.sip ve V'cı:ne -
dar tarafından muhafaza olunur. Bu mik
tardan fazlası idare heyetince tensip olu
nacak bir bankanın hes:ıbı carisine yatı • 
rılır. Bu hesaptan pıtra Çekmek idare he
yeti reisi \•ep rei<ı vekiliyle muhasip ve 
veznedarın m\İ~terek imzasiyle mümkün 
olabilir. 

Madde 37 - İdJre heyeti her yıl so -
nunda umumi heyete hesap vermiye ve 
bir senelik icraatı bir raporla bildirmiye 
ve miirJdcti hitamında mevcudu vezneyi, 
demirbaş eşyayı V'e bilcümle evrak ve 
kuyudatı tamamen kendisini istihlaf eden 
heyete devir ve teslim etmiye mecbur -
dur. 

TUTULACAK DEFTERLER 

Madde 38 - Kulüp idare heyetinin tut-
mıya mecbur olduğu defterler şunla.r<lır: 

-: ve Yenlşehlrdekl şubesinden herkes : 
: gibi siz de teınln edebilirsiniz. : 

'l'el: 358:1 3833 -., ı ı m 11111111111111111111111111111111 ır 

M. M. V. Hava Mü:steşarlığı 

Hafif maden malzemesi satrn 
alınacak 

M.M.V. Hava Satın Alma Komisyonun -
dan : 

1 - Muayyen günde talibi zuhur etme
yen 200 kalem hafif maden malzemesi ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu -
hammen bedeli 90.000 lira olup ilk teminat 
miktarı (5750) liradır. 

Kapalı zarfla eksiltmesi 11-10-1940 günü 
saat 11 de hava satın almıı. komisyonunda 
yapılacaktır. tdari ve (enni şartname her 
gün öğleden sonra 450 kuruş mukabilinde 
alınab i lir. İsteklilerin muayyen gün ve s~-

Madde 4 - 1 - Naşit Toygar tuz ~irke
ti Gazi bulvarı Toygar apartımanınd.a, 2 -
fl ehbı Koç Ulus alanın•la tüccar, Yeni -
~eh i ı 1 • apartımanında. 3 - Aka.gündilz 
Jo.:ıkarııı. s.aylavı. Keçiörende Cevat Ab -
bas bey bağında. Tel; 2236. 4 - Hüse -
yin Kadri Sav, Emekli albay, Belediye -
ler Bankası meclisi idare azasından, Dik
men bailarrnda Gazipaşa mab. N. 44. 5 -
Mustafa Kemal Olgun Avukat, Ankara -
da avukatlar baro heyeti azasmdan. Gü
aeI İzmir caddesi Rılgrpbey apartıma -
tunda mukim. 6 • Kazım Hanef Dumlu -
pmar mah. Cümhuriyet ıo'kak N. 8 Tel: 
1051 Maliye tahakkuk memurluğundan 

mütekait. 1 - İsmail Bulum. Manifatura
cı Saraçlar caddesinde No. 63 de Kırkız 
mah. Boryacı ıokak No. 8 evde. 

içtimada mevcut aza adedi her kaça ba
liğ olursa olsun mfünkereyi küşat ve ka
rar itihazına salahiyettar olarak her iki 
halde de keyfiyet ilanla birlikte hüküme
te haber verilir. Kararlar mevcut azanın 
mutlak ekseriyetiyle ittihaz olunur. Rey
ler"de müsıı.vat hasıl olursa reisin bulun -
duğu taraf tercih olunur. 

A - Aza kayıt defteri, 
B - Karar defteri, 
C - Gelen, giden evrakın 

terleri, 

atten bir saat eveline kadar ilk teminat 
kayıt def _ ve teklif mektuplarını komisyona makbuı 

mukabilinde vermeleri. 

KABUL ŞARTLARI 
Madde S - Avcıların hepsi yekdiğe -

rinin ar,kadaşı ve karde'Ji olup ar.alarrn • 
da din, mezhep ve milliyet farkt gözetil
mez. Bu itibarla 18 yaşını ikmal eden ve 
medeni hakkına sahip olan her avcı kulil
be iza kayıt ve kabul olunur. 

Kulübe girmek istiyenler ya:r:rlı veya 
ıifahi bir b~yanla idare heyetine mUra -
caat ederler. Kulüp basından en aı iki 
zat tarafından tezkiye olunduktan ıonra 

talibin kayıt ve kabulü icra olunur. Kıı. -
yıt ve kabule karar verilen baya keyfi
yet tebHı ve iki kıta fotografı i•tenilir. 

Madde 6 - Kulübün üç türlli &zası 
vardır. 

(A) Koruyucu lza 
(B) Öz lza 
(C) Misafir aza. 
Madde 7 - Koruyucu lzL Dileklerin 

başarılması ve gayeye eri1tilmesi için pa
ra ile, söz ile ve gönülden kulübe yardım 
edenlerdir. 

Madde 8 - Öz tz.a. Bilfiil a"Vcılrk ede
bilenlerdir. 

Madde 9 - Misafir iza. Başka ıehir 

Ye kasabalardan muvakkaten Ankara'ya 
gelip de kulübe girmek iatiyen avcılardır. 

En az bir sene müddetle memlekette o
turmalarma hükümetçe izin verilen ec -
nebi avcıların da kulübe misa.fir lza ola
rak kayıtlan caizdir. 

KENDİLİÔİNDEN ÇEKİLME (İstifa) 
Madde 10 - Kulüpte mukayyet .aza, se

bebini gostermek şartiyle istifaen veya 
difer bir mahalle nakil suretiyle ayrıla
bilırler. İstifaen ayrılanların gö~terdık -
leri mazeret idue heyetince makul gö
rülürse ka•bul edilir. Aksi takdirde geri 
aldırmrya çalışır. Gerek istifaen ve ge 
rek nakil suretiyle ayrılanların mütera -
kim aidatlarını ödemeleri ve kulüple o -
lan münasebetlerini tamame~ kesmeleri 
lazımdır. 

Jıu suretle ayrılanlardan eski aidat 
borçlarını tamamen odemiyenlerin tek -
rar kulube kayıtları caiz değildir. Bu 
borçlarını defaten vermiye muktedir ola
mıy;mlara idare heyeti tarafından ko • 
lcıylık ıosterilir. 

ÇIKARILMA 

İttihaz olunacak kararlar içtimada ha
zır bulunamıyan ve mazereti:ıi bi ldirmiş 

olan azaya birer mektupia bildirilir. 
Mailde 18 - Umum! heyet itçimat, i -

dare heyeti reisi tarafından küşat olunur. 
Yoklama yapılarak nisabı ekseriyet an -
!aşıldıktan sonra aza arasından b • t i -
maa mahsus olmak üzere bir reb. • c !u
zumu kadar katip seçilir. 

Madde 19 - Umumi heyet müz:ıkere 

zabıtları reis ile katipler tarahn<lan im -
za edilerek saklanır. 

Madde ZO - Umumi heyet tarafından 
bir hami .reis intihabiyle idare heyetine 
•eçilecek azanın isim ve hüviyetleriyle 
ana niıamnamede yapılacak tad .. at bir 
hafta içinde hi.ikümete bildirilir. 

İDARE HEYETİ 
Madde 21 - İdare heyeti umumt he -

yetçe öz aza meyanından seçilecek yedi 
kişiden teşekkül eder. Umumi heyetçe ge
ne öı iza meyanından beş kişilik bir de 
yedek aza grupu seçilir. 

Gerek idare heyeti ve gerek yedek a -
zalar gizli reyle ve bir sene müddetle in
tihap olunur. Seçim umumi heyetten kura 
ile ayrılacak üç aza tarafından idare edi
lir. 1dare heyeti azalığına namzetliğini 

koymuş olanlar bu heyete giremez. 
Madde 22 - ldare heyetine seçilen ze

vat, umumi heyet içtimaından bir gün 
sonra toplanarak aralarından bir reis, bir 
reis vekili, bir muhasip ve veznedar, bir 
katip ve bir de idare memuru seçer Ku -
lüp muame!atından dolayı hükümete kar
şı ancak idare heyeti reisi mesuldür. Ya
zı ve hesap işleri reisin nezareti altın -
dadır. 

Madde 23 - İdare heyeti balıkların • 
dan bir veya bir kaçının inhilali halinde 
yerlerine, intihapta ka.zandrkları rey sı -
rasiyle yedek azalardan getirilir. Ve bu 
değişiklik derhal hükümete haber verilir. 

D - Varidat ve sarfiyat defteri, 
F - Demirbıı!i r .ya defteri. 
Madde 39 - A • ı vıt defteri: Cemi -

yete girenlerin s. ;ı num·ırası tahtında i
sim ve hüviyetle r ıııi ve aylık para teah -
hütlerinin :nil:da r ı• ı ı ihtiva eder. İsimle -
rinin hizasına birer kıta fotografları da 
ilsak olunur. 

Madde 40 - Karar defteri: İd'lre he
yetinin ittihaz edeceği kar.arlar tarih ve 
numara sırasi.yle bu deftere yazılır ve 
her kararın altı o karara iştirak eden t
zaların imzalariyle tasdik olunur. 

Madde 41 - Gelen ve giden evrakın 
kayıt defterleri: Kulübe gelen ve kulıip. 

ten yazılan evrak tarih ve num9.ra snası 
ile bu deftere kayıdolunur. Gelen evra -
km asıllariyle kulüpten yazılanların 
müsv.,<\deleri bu tarijı v" nvınar& ~da 
dosyalarında hıfzolunur. 

Madde 42 - Varidat ve sarfiyat defte
ri: Her ay cemiyet hesabına evrakı müs
bitesiyle tahsil olunan paralar bu defte -
rin sağ ve sarfedilen paralar da sol say
fasına yaııhr. Ay nihayetlerinde irat ve 
masraf sütunları yekUn edilerek altları 

çift çizgi ile kapatılır ve altı reis veya 
reis vekiliyle muhasip ve veznedar ta • 
rafından imza olunur. Bu yekilnlar ikin -
ci ay hesabının ilk sayfasına nakledilir. 
Bu defterin mülahazat hanelerinde irad 
ve masrafların nevi ve mahiyetleri açık 
olarak yazılır. 

Mad<le 43 - Yukardaki maddelerde 
zikri geçen de-fterlerin sayfalarına müte
selsil numaralar atılarak kulüp mühüriy
le mühürlenir ve sayfa adedi tesbit ve 
tas<lik olunur. 

KULÜBÜN GELİRİ 

Madde 44 - Her banın vereceği (gir
me) ve (aylxk) aidatlariyle, tertip oluna~ 
cak eğlenceler hasılatından artan paralar 
ve bilumum teberrüler kulüb!in gelirini 
teşkil eder. 

Madde 24 - İdare heyeti, azadan dör- Ma<lcle 45 - Aylık aidat elli kuruştan 
dünün huzuriyle mevcut işleri müzakere az ve on liradan çok olamaz. Her aynı 
ve kararını ittihaz eyler. Kar.arlar, ekse- ai.datı ayın altısına kadar verilmelidir. Ve 
riyetle verilir. 

Madde 25 - İçtimaın gün ve saıı.ti, haf
tada bir defadan eksik olmamak üzere, 
idare heyeti tarafındnn kararlaştırılır. 

Ust üste üç defa içtimaa bilamazeret 
gelmiyen aza idare heyeti karariyle bu 
vazifeden miıstafi addolunur. Mazeret se
bebiyle gelcmiyenler idare heyeti aıasın
dan bir başkasını yerine vekil tayin ede
bilir. Bu takdirde vekil iki reye sahip o
lur ve ekseriyetin tayininde hesaba katı
lır. 

Madde 26 - İdare heyetinin ittihaz e
deceği karar tarih ve numara vaıedilmek 
suretiyle bir deftere geçirilir ve altı ka
rara iştirak edenler tarafından imza olu-
nur. 

üç ay üst üste aid:ıtını vermiyen azalar 
hakkında 11 ınci maddenin D frkraı;ına gö
re muamele yapılır. 

Macide 46 - Her azadan alınacak gir
me ücret! elli kuruştur. Kendilerine bu -
na mukabil birer kıta fotogra.flı hüviyet 
varakası verilir. İş.bu hüviyet vara!~.ı.ları 
btr sene için muteberdir ve sene ni'ıaye • 
tinde tebdili ücrete t5.bi değildir. 

Madde 47 - Girme ve aylık a!ditının 
azami haddinden fazlasını vermek isti -
yenlerin bu tevdiatı teberrü sayılır. 

Madde 48 - İdare heyetince yoksul 
olduklarına kanaat getirilen avcılardan 

girme ve aylık aidatı a.lımnaz. Ancak bu 
suretle k.aydolunacaklar mukayyet i.za -
nm ylizde beşini geçemeı. 

Madde 11 - A,ağıd11 yaıılı haller ter-
kiyni kaydı muciptir: Mad.de Z7 - İdare heyeti baları ifa 

A _ Kayıt ve kabulden sonra medeni ettikleri hizmetlerden dolayı ücret veya 
hakkı huzur alamazlar. Bu memnuiyet ku-

MÜTEFERRİK HÜKÜMLER 

Madde 49 - Av başlangıcx her sene -
haklardan ıskat olunmak. nin ağustos aydır ve 15 mart tarihine ka-

B - Kulübün ana nizamına kar$ı say- lübiin bütün azalarına şamildir. dar devam eder. 
gısızlık gostermek, dirlik ve düzen ligi Madde 28 - İdare heyetinin vazifeleri: Her ağustos aymın ilk pazar günü av-
bl'lzmıık A - Senelik bütçeyi hazırlryarak umu- cıların bayramıdır. 

C _ tdare hevet'ı.,·ın 1••1·n •e malOmatı mi heyetin tasvibine arzetmok. M 11 M . ' at 'e 50 - ünasıp zamanlarda sil -
ol!Tıak!.zın •·e lruluple ilıs R:ini kesmeden B - Kulüp namına iktisap ve iltiıam rek avları tertip olunur. 
dıger bir a.vcr kulubune ~irmek veyıı hususlarında idare heyeti reisine mezu- Madde 51 - Kulübün faidesi için ken-
ba<ı'<a bir kulüp açmak niyet vermek. disine iş tevdi olunacak aza, manii y-ok-

D - Biribiri ardısıra üç aylrk aidatını C - Umumi heyet kararlarını infaz ey- sa bu vazifeyi sevinçle yapar. Söz veren-
vermemek. !emek ve dahili idareye teallftk eden bil- ler makbul özürü olmadıkça bu sözlerin-

Madde 12 - Terkini kayıt kıı.rarı ve - tün işleri görmekten ibarettir. den dönemezler. 
rebilmek hakkı umumi beyete aittir. An • Madde 29 - Reis. İdare heyetine riya- Madde 52 - İdare heyetince av hay • 
cak 11 inci maddenin A. B. C fıkraların- set ve bu heyet kararlarını infaz etmek. vanlıı.rının avlanma zamanlarını gösterir 
da tadat olunan hallerde idare heyeti ka- 28 inci maddenin B. fıkra~ı mucibince bir cetvel tanıim olunarak kuliibün iı;ti

rariyle kul!ipten muvakkaten ıllakası ke- verilen mezuniyetler dairesinde kulüp na- ma saionuna asılır. 
silerek kayfiyet ilk içtimada heyeti umu· mına iktisap ve iltizamda bulunmak ve Madoe 53 - Kulüp llzaları, kulübün iıı-

miyen ·ıı tas• •bın~ arzolunur. teahhiitlere ıcirişrnek, kulübe yapılan te- lerin'" dilediği gibi miıdah:ıle edemezler. 
UMl ?vtt HEYET berrulerı ltftbul ve btitçeyi ta~bik etmek Her hrgi bir dile~i veyıı. şi~ayeti olan-

M ddt 13 - Umumi heyet kuliıbün en vazifesiyle mükelleftir. lar ıımumi heyete veya idare heyetine 
viıksek cnerciidır. Madde 30 - Reis "ekili, reisin gay - mürRcaat edebilirler. 

A lıbre neyeti ıeçmek, bub~~ı halinde riyasete mevdu bilcümle Madde 54 - Fesih kararı ittihaz ede -
B - But,.eyi tetkik ve tasdik etmek, ıımuru vekaleten idare eder. bilmek için mukayyet ba adedinin üçte 
C - s,rlt~iıı feshine karar vermek, Madde 31 - Muhasip ve veınedar, 42 ikisinin huzuru prttır. Bu suretle ekse
D Nizamt1amede kısmen veya tama inci maddede zikredilen varidat ve sar • riyet hasıl olmadıit takdirde 17 inci mad-

oıen tadilit yapmak. fjyat defterini tutar. Dip ko~ı n mii- deye göre ikinçi defa vuku bulac&k dave-

(5023) 15023 

Manevra kemeri alınacak 
M. !fl. Vekaleti Hava Sat.ıo AlnMı Ko -

misyonundan : 
1 - 1000 &.det manevra kemeri pazarlrk

la satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
3.000 lira olup kati teminat miktarı 450 li
radır. Pıı.zarlığx 5/10/ 940 cumartesi günü 
saat 11 de hava satın alına komisyonunda 
yapılacaktır. İdari şartname, evsaf ve nü
munesl her gfuı öğleden sonra komisyon • 
da görülebilir. İsteklilerin muayyen gün 
ve saatte kati teminat ve kanuni belgele -
riyle birlikte komi&yonda bulunmalarL 

(6279) 16Z66 

Beton döşeme işi 
M. M. Vekaleti Hava Satrn Alma Ko.: 
ı - Yer al.t.1. auıa.rtlllD l!UUt."S'lnla#I. s~ ... 

döşeıne ve hangarların zeminine beton dö

şeme işi pazarlıkla yaptırılacaktır. Keşif 

bedeli (10147) lira olup katı teminat mık
tarı (1523) liradır. Pazarlıkla ekslltmesi 
(9. 9. 940) çaraamba gUnU sa.at 11 de ha
va satın alına komisyonunda :yapılacak

tır. Keşi! evrakı her giln öğleden sonra 51 
kuruş mukabilinde mezkQr komisyondan 
alınablllr. Eksiltmeye iştirAk edecekler Hv. 
müsteı.ıarlığı Şb. 6 Md. inden vesika. alma
ları ıarttır. İsteklilerin muayyen gUn ve 
saatte katı teminat ve kanun! belgeleriyle 
komisyonda bulunmaları. (6331) 16347 

Transformatör alınacak 
M. M. Vekaleti Hava Satın Alma Ko.: 
1 - Bir adet 250. KV. A. lık transfor

matör pazarlıkla satm alınacaktır. Mu -
hammen bedeli 3425 lira olup kati teminat 
miktarı 514 liradn. 

Pazarlıkla ihalesi (10/10/940) perşembe 
günü saat 10 da hava satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. İdari ve fennt şartna
me her gün öğleden sonra komisyonda gö
rülebilir. 

İsteklilerin muayyen gün ve saatta kati 
teminat ve kanuni belgeleriyle komisyon-
da bulunmaları. (633Z) 16348 

Naklıyat yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Hava Satın Alma Ko.: 
200 ton sıkletinde iki portatif hangar 

Etimesguttakl tayyare meydanından Eti
mesgut tren istasyonuna pazal"lıkla nakltıt
tirllecekUr. Muhammen bedel 500 lira olup 
katı teminat miktarı 75 liradır. Pazarlığı 
4. 10. 940 cuma gUnU saat 10 da Hava sa
tın alma lt0mlsyonunda yapılacaktır. İs

teklilerin muayyen gün ve saatte katı te
minat ve ke.nunt belgeleriyle komisyonda 
bulunmaları. (6367 16370 

Ankara 2. tnci Asliye Hukuk lUklmli
ğinden : 

Askerl Fabrikalar Umum mUdürlUğU 

tekaüt ve muavenet sandığı mildllr vekili 
Bekir İnil tarafından mahkememize 940/ 
1726 sayısına açılan soyadı dava.sının mu
hakemesi sonunda İnil soyadının (Bayrak
ta.rlıoğlu) soyadiyle değiştirilmek suretiy
le nllfusa tescil ve na.nına temyiz yolu a
çık olmak llzere 12. 9. 940 gUnünde karar 
verildiği llAn olunur. 3928 

I~ US - 21. inci yıl. 

lmti yaz sahibi 
lskender Artun 

No. 68&G 

•umi Neşriyatı İdar~ Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müell8e11e MüdtirU : Naşit ULUÔ 

LJLUS Baannevi ANKARA 

3/10/1940 

...11ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

3 DAKTİLO KURSU ~ ----- 76 ıncı devresini de % 50 tenzilatla açtı. Bir ayda diploma ve- : -rllir. Tahsil aranmaksızın herkes alınır. Belediye sırası Hanef : -.,1111 Apartman No. 4 Tl: 3714 3877 nu? 

Elbise, palto diktirilecek 
Devlet Demrryoll•rı Üçüncü t~Jetme Mül~ttişliğinden : 
İşletmemiz memur ve müstahdemleri için 1940 mali yılında diktirilecek a.ş..tğı

da miktarı yazılı resmi elbise, palto ve kasketler kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nularak Z7/ 9 /940 tarihine tesadüf eden cuma günü saat 16 da yapılan eksiltmes 'nde 
talipler tarafından teklif ~dilen fiyatlar komisyonca haddi lbikinde görülmed;ğin
den ihalesi 71101940 tarihine tesadüf eden pazartesi gı.inü saat 15 e talik edilmiştir. 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. Taliplerin 2490 sayılı kanunda yazth ve
sikalardan maada şartnamedeki vesika.1.ırla beraber teminat mektup veya makbuz -
!arının ve teklif mekt11plarmı havi zarfları muayyen saatten bir saat eveline le.adar 
Bıı.lıkesir"de 3. cü işletme satm alma komisyonu reisliğine vereceklerdir. Bu saatten 
sonra teklif mrfı kabul edilmiyecektir. Mukavele ve şartname projeleri komisyon.
elan ve İstanbul, Ankara, Sirkeci. Haydarpaşa, İzmir garlarından tedarik edilebilir. 

16284 Tahmini bedeli tutarı hepsine 
mikdan ait 

Diktirilece'k elbisenin dnsi adet K. L. K. teminat 
Lacivert serj kumaştoan açrk yakalı ceket 273 700 1911 00 ) 
pantolon. yelekten mürekkep takım elbise 
Aynı kumaştan kapalı yakalı ceket, panto
londan mürekkep takım elbise 4 
Lacivert ve gri şayaktan açık yak-ah ceket, 
pantolon, yelekten mürekkep takım elbise 165 
Aynı kuma'jtan kapalı yakalı c.eket, panto
londan ibaret takım elbise 
Kasto kum~ştan palto 
Şayak kuma~t::ın palto 
Ltcivert kasket 
Kırmızı kıı;ket 

183 
300 
100 
625 
100 

600 

6SO 

600 
700 
600 
100 
zoo 

24 ()() ) 

1072 50 ) 572 30 

1098 00 ) 
2100 00 ) 

1100 00 ) 
625 0(1 ) 
200 ("~ ) 

ANKARA PALAS 
PAVYON 

CUMARTESi AKŞAMI 5-10-940 TARİHiNDEN iTİBAREN 

FRED GARDEN Orkestrası iştirakiyle 
SAYIN MÜŞTERi: f.RlMİZE AÇILACAK TIR 

~=============================================~ 

Muhtelif yiyecek ve yakacak ahnacak 
Kılis Gümrük Muhafaza Taburu Satın A ima Komisyonu Başkanlığtndaıı : 

Erzakın Erzakın Muhammen Muvakkat 
Cinsi miktarı bedeli teminatı 

Kilo Lira Kıı. Lira K§ 
Arpa 120000 6600 495 
Bulgur 6000 600 45 
Sade yag·ı 3000 8750 231 2:S 
Kuru 
fasulya 6000 
Nohut 3000 
Kuru 
soğan 4000 
Kırılmı11 
:meTCtm eıır'tJQVO 

Gaz yağı 4000 

Un 80000 
Koyun, 
Keçi, 

1200 
800 

160 

1100 

12000 

90 
22 50 

12 

82 50 

900 

Ek•lltmenia 
Tarihi GUnU Saati Cinsi 
10-10-1940 Peroembe 9 Kapalı 

10-10-1940 Perııembe 9 Açık 

10-10-1940 Perşembe 9 Açık 

12-10-1940 Cumartesi 
12-10-1940 Cumartesi 

12-10-1940 Cumartesi 

ı:.e-ıu-.ııı•u 1....'llmartesı 

14-10-1940 Pazartesi 
14-10-1940 Pazartesi 

9 Açık 

9 AÇ1k 

9 Açık 

9 Açılı 

9 Açık 

9 Kapalı 

sığır eti 2::>000 7500 ti62 150 14-10-1940 Pazartesi 9 Kapalı 

Odun 700000 11900 892 50 16-10-1940 Çarşamba 9 Kapalı 

Kuru ot 90000 4500 337 50 16-10-1940 Çarııamba 9 Açık 

Saman 70000 1400 105 16-10-1940 Çarıamba 9 Açık 

A - Tabur ihtiyacı için yukarıda yazılılS kalem erzak, yem, yakacak odun eksilt.. 
meye konulınuı,ıtur. 

B - Şartnameleri lrnmlsyondndır. GörUIUr, ve alınabutr. Ekl'liltmeler tabur ka • 
rargAhında komisyonda yapılacaktır. 

C - Açık eksiltmeler için muvakkat teminat makbuzlarını ticaret odası vesika • 
larını getirmeleri. 

D - Kapalı zarfla eksiltmeler i<;in yukarıdaki vesikalarını tekllf mektuplarını 

havi kapak znrtıa.rını ekRlltme saatlerinden bir saat evel eksiksiz komisyon ba.şkan
lı#ına makbuz mukabilinde vermiş olmaları, eksiltme saatlerinde de komisyonda ha
zır buhınmııları 11An olunur. (9046 ı 16061 

,:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111&.. - -
~ YÜN İPEK ~ - -- -E Bayanlar ve Baylar Fantazi kumaş mağazası 1 Teşrinievelde : 

açılıyor. : 

:. Anaf artalar caddesi No. 43 3872 E 
.,.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr' 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. --Memurlar kooperatif ıirkeli §§ --------
---------- Ortaklarının odun ihtiyaçlarını taksitle - -= temin etmektedir. ~ -- -"::illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
Zayi - Ankara belediyesinin tanzifat 

bordrosundan almakta olduğ'um maaş nıU
htirümü zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hük.mU yoktur. 

.................................. 

3936 Süleyman Bekkeleli l Satılık piyano 
S.10.940 perşembe gllnll belediye 

rnUzayede salonunda sııtılacaktır. .................................... , .................. .... 
Zayi mUhUrler - Ankara birinci noter

liğinde tasdikli ve (R. Derlngöz) (H. De
ringöz) isimlerine muharrer iki adet mll
htir kaybolmuştur. Yenileri alınacağından 
eskilerinin hUkmU yoktur. 

Zayi - Ankara eı·kck lisesinden aldı· 

#ıın tasdiknamemi kaybettim. Yenisini a• 
lacağımdan esklslDin hükmU olmadığı il~ 
olunur. 

8929 R. Deringöz ve H. Derlngöz 3941 Muzaffer Bozkurt 

« ~ 

Yeni Sinema Halk Sineması Sus Sineması 
Bu gece 21 de 
ŞANZELİZE 

Baş Rollerde : 
Sache.guitri ve 

Luclen Baroux 
Saat 14.30 - 16.30 - 18.30 

seansında 

ŞEREF YOLU 
Baş Rolle.:-de : 

Don Ameche -
Loretta Young 

Bugün bu gece 
940 - 941 mevsiminin 

açılıı programı 

Hlntlller geliyor 
1. inci devre 

Baş rolde: John :Mack 
Brovn. Muazzam macera 
tuml 

Saat 12. ı::; de 
ucuz matine 

İki A§k Arasında 

Bugün bu gece 

SON ÜMİT 

Baş Rollerde : 

Jean Gııbln -

Arletty - Julles BerrY 

Seanslar: 12 - 14 -16 • 
18 ve gece 20,30 da 

SÜMER SİNEMASI 
pek yakında a~ılıyor 

~:r:::===========ı:c::==========:ı::::=============:========~~ 


