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1. TEŞRiN 
1940 -

Bugün 2 nci sayfada 

Japonya nasıl bir 
il ••tt f.k . ) mu e ı ,, tır. 

Basvekil Reyhaniye ve Kırıkhanda 

yurttaşların dileklerini dinledi 

Sayım hazırlığını kontrol İçin 
istatistik Umum Müdürlüğü memurları 

bu kadar mesafe katettiler 

Cümhurreisimiz ve 
Danimarka kırah 

arasında telgraflar 
Danimarka anlmm 70 inci clolam 11l· 

daniimll mflnuebeti7'1• Reiaicflmbaramas-
1& kın1 aruıllda brflhkb te1ırlk n te
ıekldlr telsnflan teati edilmittir. (a.a.) 

s 7 7 6 us asssaıv 

Akdeniz, Afrika 

ve Balkanlar 
Falih RJln ATAY 

AcaM 1.m Breaner müllkatJn: 
0 ae aaatalmuttur? Hatıra , .. , 
pakt, t.paa1a. Akdeniz, ~alk~ar 
.,. Afrika. 1 ani bütün buıunku me
ieleler seli,_. Oçüslü anlat~a~m 
muhtelif mütebauaaları Derim de 
müaakerecleclirlerı lapanya da· 
hm,. naaırmm Berlin •• Roma zi
:Al'•tleri teriitazedir. Her halde 
ama._ı makaat, umumi men:u, ba 
kıt lasilt.... iberiatl• ıicldetli ltir 
taa~k yapmak, bir taraftan adalar 
thftrine 1'ilemna attırmak, ııklat
tırmak. diier taraftan ispanya yo
liyle CeMlitiank'ı, Mıaır ,oli)'le 
SiiYen'l aorlamak careJerhd arata 
tınna olaa ptektir. M11tat ol .... 
&zere, bu mfllakatm da ......,... da
ha aonra hldiaelerden öfreaecefi• r 
eler her hansi bir hareket karan 
-verilmipel Cünkii Jeni bir hareke
te, t....uta "11unalaa kara memle
ketlerin• 1apılmıt taarruzlar kadar 
kolaylıkla karar •erilmiyebilir. 

Hiç hatıra selmiyen Frama me
eeleti de .ardır. Telpaflar" do~ 
be, ltalyanlar Suriye de muıkülat 
aörmütlerdir. Afrika Fr.anaaı~, her
kele kartı müdafaa halindedır. Sa• 
ri,.'d• ltalJanlar mukaTemete ai· 
l'allllflal'IAt Dakar'da ıeneral de 
Caall• •• iqilisler seri çekilmef• 
meclMır kaldılar. Halbuki Afrika'da 

üe..w hir btinat, ancak Franaı• 
:...ih'ıeleriad• bulunabilir. Bunlar 
ubi Akdenis hanumm hemen 
~ ..ıın parçaamı itıal etmek· 
tedirl c•lüttank •• Framıa 
... u:~lerinden istif ad•. etmek, b~ 
L_ ..1 hlkimi1•t teman ·~·,• ........... • • Ancak banun ıçm 
lrola,.la~br~ltibr. etmek de kifayet 
Lpanra 11 ikna nk' d" füpnek, 
etm• ı C.lteliit~ "ta ı.ri.u elde 
eoaraFraDll• ..-urs• 
etmeklbancl~ -

Son s&al..-cl• selen haberi-!'• ~ 
M, 1940 Jppom muharebelen bil· 
...._ Akd..U• •• Afrika bölı•!-
"liiMle edecektir. Foa Rib
l:aentrep ~ mülakatlarının mn· 

·-ı "müstakbel alman 
....... ,...... al tetki· 
._ ital1aa hayat aab. armt ~tına al· 
lltlaachrmak •• _.nıye a • • 

L • .n.1.:1 ·ı if ad• etmıttır. 
llaaa,1 .,OrlBUKI 1 e "b • • dofra-
Ha,.t aaıha11nm e.ki ta ın, ülkeler 
elan dotnaya ilhak o!aaan .k di 
~ "eömih's•" • aiyUI •• ı tıdaa 

• • • alınan ••· llllenfaat tlhiiyeti ıçın• • i 
letl• için "nüfuz mrntakası,, ıd • 
Akcleals, Afrika ve Balk~nla':f ı:l; 
bıi ltalumdan naııl taksım • ! • 
•ldatana heniz kati olarak ~·tn•· 
hraa E•elemirde lnıiltere'JI ~ 
llaak .;.. onan ,eni yardımlar temın 
etıneaine mlni olmak lbrm~rr. Ef: 
1"unaa. C.sayir, Sariye ve dıfet an 
Pvatorlvlr kmmlarmda • ~·': ... 
ft.aaıızlar P'tain hükümet• ~~L· •111 

-· 1 • lliit halinde iaeler, buna; b-•ecefine 
Jta.,atol'111fun de•aın e e ı ümit 
..,it hafladıklarmdandrr. 8 \ükü· 
lf1&a ettiii •akit. hür Fr~n.. mda 
ateti ile Vichv hük~•hti' a~~: f aJ· 
t-eddüt etmekte belkı ·~ 1 

•• taaayygr etmiyeceklerdır. ltma 
H h t ntnivet a 

•7at aa • armı e . ' ı Fi· 
•l11ta1r demek, •İmali Afr:-k• Jc' Sü
llattn •• Suri•e'Yi ele 1reçınn ""; ta· 
._,.. •• CeheHittank kapıla asını 
taralı BGWk Britanya donan.:etıe 
Altdeaiz'den cıkannak •• 1nıhlkiınİJetİ 
A..,.a kıtuı Gıtiindekı " 
..,._..ıktaa •• tamaınladıktdt 

~' ... ,qjtı4aJ 

Kırıkhan, 4 a.L - Kırıkhanhların 
birkaç gUndenberi aabırıızlıkla ken• 
diıini bekledikleri sayın Bar-ekili· 
miı: Doktor Refik Saydam, dün 18· 
bah aaat 11 de 1ehrimizi ıereflendir
miılerdir. Şehrin me~ılinde ke?di· 
ıini kaza ileri gelenlerı, mektephler, 
gençlik teıkilltı meıwupları ve halk 
kartı lamıttır. 

Kmkhanhlara iltifat eden aayın 
misafirimiz, belediyede kırıkhanhla
rın dileklerini dinlemiıler ve tehrin 
ihtiyaçlariyle alikadar olmuılardır. 

Billhara Baıvekilimiz, refakatinde 
valimiz, komutanlarımız, mebueları· 
mız ve parti müfettiti olduğu halde, 
lskenderun'a hareket etmiılerdir. 

Baıvekilimu Sofulı Olukta 
Soğuk Oluk, LL - Ba1vekil Dok

tor Refik Saydam. tıkenderun, Rey· 
haniye ve Kmkhan'da tetkiklerde 
bulunduktan ıonra, ıehrimize gel· 
inlflerait. 

Ziraat Vekilimiz 
orman umum 
müdürlüğünde 

Zlnat Vekilimi• B. llahllı Erlnn .. 
düa ötled• aonn onaaa amam mlldtlrlfl
ltla• sltmiıtir. B. llahlis Er1ı:men amam 
mlldllrltlkte, amam mlidllr B. Fahri B61ı: 
ile dil« amum mlldllrttl1ı: erkin ve mtlte
buualarmm balandutu bir toplantıya re
lilik etml" orman amam mtidllrltıtün6n 
çalıpna faaliyeti berinde ba .. nlacak 
iıler etrafında dlre1ı:t1Rer vermiıtir. 

ı. lılf l•ldenltln tütün 
mantlkısındı tetklklerl 

Bursa. 4 a.a. - Dlln Ubıdaf da bir ıe • 
slllU yapuı tnhlurlar Vekili dönU,te ttı
tfin iıtlh1&I ed• Jraylera uin,.aralr tet
lciklet' yapm11tır. Raif Karadeni• vali Re
fik Koraltaa'la da 1,7rıc& villyetin ba ıe
neld ttltllD rekolteelyle tCltllnclHerln dilek 
ve ibtiyaçlan balrlanda .SrütmUttllr. 

Tesbit edilen esasların nası 1 tatbik 
edileceği alakadarlara bildirildi 

lktısat Vekili 
Trabzon' da da 

p 

Hitler ve Musolini 

Brenner'de 

Musolini 
ve Hitler 

dün üç saat süren bir 

mülakat 
yaptılar 

iki memlebtl ıllkıl1Mır11 
Manilatııra ~ Trabson, 4 a.a. - llmpl madenlerin-

de tetkiklerde bulunan İktıeat Vekili bütü• ·n meseleLı.r mÜllkertedildl 
Yurda ithal olunan iplik ve doku· -------------- B. HUantl Çakır Ece -.apunı ite Hopa'dan iV 

maları uaml aatıt fiyatlarının Tica· A • k 'd • İftanbul'a reçmekt• iken ıehrimiae çık • 
ret vekiletlnce teabit edildiğini bir· merı a Q J1U1 ve llçilncll amwnt mtlfettiı Nasif Er- Brenner, 4 a.L - Führer ve Duçe. 
kaç gUn evel tafıilltiyle yumııtık. 1111111111111111111111111111111111111111 ım. vali Oeman Sabri Adal, htlkilmet. be- bugün saat 11. de Brennerde bulut • 
Ticaret vekaleti bUtUn fiyat muraka· tediye, parti ve halkni erkim ve tllccar- muılar ve uzun bir görüpe yapmıı • 
be komiıyocılarının tubit edilen e· ı• ık .. , .. lar tarafmdan istikbal edilmiı ve bir kı· lardır. 
aulan naııl tatıbik edeceklerini al&- paraıu ~u ta asker iskelede selim r•mi lfa etmiı. Führerin huıuıt treni, alman ve i-
kalılara bildimıiıtir. Buna göre alı· ur. talyan bayraklariyle aüılenmiı bulu• 
nan kararlar bilfimum villyet mer· bö k ld Halkevlnde ıerefine bir aııe yemeli ve- nan Brenner italyan hudut iatuyo • 
kezlerinde ve her villyetln bütiln ka· • ıülü uru U rilen !ktıeat Vekilimi• Hilmfl Çakır 'V'i • nuna tam aaat 11 de varmıtbr. Biı9 l • 
salarındaki guetelerde de valiler ta• Jlyet makammı, ı kert lromatanhtı, parti, talyan kıtaaı ıellm resmini ifa etmiı 
rafından neırettirilecek, guete bil· baHrm ve belediyeyi slyaret ettikten son- ve muzika. iki memleketin millt m&l'f" 
lunmıyan mahallerde mUnuip aurette d n yeni liH binaanu ve 250 yatlıkh has • larını çalmııtır. Duçe, peronda, Füh • 
balkın ve allkadarların ıttılaına ar• l.039.441 kiıilik bir or unun tane intUtmı ıezmiı ve tetkikleri aramı- reri bekliyordu. Gerek Führer ve ce-
sedilecektir. teçhiz ve iqesini temin için da elektrik ıirketinin mali vuiyetinin ıs- rek Duçenin. gerek iki hariciye nuı-

Ankara, İstanbul, ve tmıir hariç lahı hakkında ıirket relıl Ali Riza Iıd • nnın buluıznaları çok ilmimi ohnuı • 
olmak üzere bilfimum villyet fiyat 1 48? ·ı 1 k dan lsahat almııtır. !lrttsat Vekili debai tur. 
murakabe komiıyonlan, perakende • ~ mı yon U aanatmm ihya ve lnld .. fı için azan va • FUbrer ve D uçe, bir italyan Alp la· 
utıtlar için PIUDuklularla p'lmuk ip- deli kredi "rlmuı hun111nda da &lika • tasını ve bir fa1ist partisi miliıi in • 
liklerhıde yüzde on beti ve yünlüler· bir proje hazırlandı darlan -.altte bvlanm111 ve aktam fheri tasını teftiı ettikten aonra, peronun 
le yiln ipliklerinde yüzde yirmiyt Ere vapuru ile !staııbul'a hareket etmit- öbür tarafında bulunan İtalyan buıa• 
geçmemek Uzere azamt gayri uft Jdr tir. (Sonıı 1 aacii ••y/•d•) 
yilı:delerlni te.bit edeceklerdir. 

Tesbit edilecek yüzdeler, vilAyet 
merkezi ile vil&yet dahllindelri tehir 

(Soaa I llacll a,iad•) 

Amerika Cümlaurr.ew B. Razuelt 
Vaılnston, 4 a.a. - DHB. ajann bildi· 

riyor: Harbiye aesaretl, 500 rhllllilden 
mirelrkep ilk peraıltçll böliltiinlln Geôr
ıia eyaletinde Fort Benniftl'de totek1ı:ill 
etmiı oldatamı bildirmektedir. 

Yeni talaıi•at 

Kasa soyguncusu 
Y ankoviç dün dört buçuk 
sene hapse mahkum oldu 
·Diğer zanlılar berat ettiler 

N. O. D. 36 melttep tayyaresi 
Vaılnrton, 4 a.a. - 1.039.441 kiıilik bir 

ordunun teçhiz ve iııesini temin için mll
messıller mecliıi , 1.482 milyon dolarlık 

bir tabıiut derpiı eden kanun lbihuını 
beyaz tar&)'ın tuvibine arıı:etmiftir. 

"" 1 Demirai'ın htınbul'daki fabri • 
ı'lur b"I ·ı _ .. _ tiirk emeli ve tiirk ı cııı ı e ya· 

kıııuua . o D ••) 
1 • olası mektep tıyyaresı (N. · · .v 

pı 1DI An'-- , 1 dlln !ıtanbuldan hareketle -~a ya re .• 
. . Ta-re bucllıl Divrlle ııderek bır 
~~~ ıı• f~ 
uva tesabtlrtl 78paca1ı:tır. Tayyare. a 
rllr&DJD bq piloaı Bac lllıarl Al.v tara • 

fından idare edilmekte ve tayyarede mı
kiniıtlik vaalfeai Bay Ali tarafından •ö
rlilmektedlr. 

11 emleketimhıde bul11S! t81ebblilllD 
ortaya ko,.m111 olduta ba milli •eri tak
dirle lrarplam, mflt .. ebblıini tebrilı: ec!e
rls. 

B. Ruzvelt Amerika mütlalaaı 
luılılnntla izahat verecelı 

Vqinstoa, 4 a.a. - Beyu ean)'daıı ba
CS.ıuı J 111ca u,1~ 

MabHm olan Jcasa hırsı Yanko iç'in muha me s inci say. 
/adadır. Yukarıda lcaadan •ıırılan paralar ve lcıymetlı eıya görülmek. 
ıedb. • 
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·Pellinen yarın Kara Ali 
ile revanş maçı yapacak 

Tekirdağlı da Mülayimle karşılaşacak 

Haber aldığımıza göre şehrimizde 
bulunan ve geçen hafta Hipodromda 
müsabakalar yapan profesyonel gü - • 
reşçiler bu hafta pazar günü bir re -
varış müsabakası yapacaklardır. Bu 
defakine Bağdatlı yerine Mülayim, 
dahil olacaktır. Malüm oldu ğu üzere 
geçen hafta yapılan müsabakalarda 
güreş federasyonunun sabık antre -
nörü olup memleketine avdet etmek 
üzere bulunan Onni Pellinen eski baş
pehlivan bandırmalı Karaaliyi gafil 
avlıyarak bir dakikadan az bir zaman
zarfında mağlup etmişti. Bazı merak
lılar ve pehlivanlar bu müsabakanın 

profesyonel güreş tarzına ve kaidele -
rine uygun olarak yapılmadığını yani 
Karaalinin sırtının minder üzerinde 
üç saniye durmadığını ve yenilme a
nında Alinin bacaklarının minder dı
ıında olduğunu iddia ettiler. 

Profesyonel güreş müsabakalarında 
tuı olmak için yarı belden yukarsı -
nın minder içinde olması ve güreşçi
nin sırtının üç saniye müddetle min .. 
der üzerinde bulunma11 icap etmek -
tedir. Bu fikre dayanarak Karaali, 
Pellinen ile bir daha karşılaşmayı 
tiddet ve israrla arzu etmiş ve bu i • 
tin organize edilmeıi için de alaj<alı 
m '<amlar nezdinde teşebbüslerde bu
l· muştur. Filhakika Karaali gibi 
yüz bet kiloluk kuvetli ve müşekkel 
bir pehlivanın böyle bir dakika içinde 
mağlup olması normal bir güreş te -
zahürü değildir. Pellinenin tekniği 
her ne kadar kuvetli olursa olsun zor 
oyunu bozar diye eski ve maruf bir 
tabir vardır. Geçen defaki güreş daha 
ziyade bir ba&kın şeklinde olmuştur. 
Bu itibarla Karaali bu defa geçen se
ferki gibi ııafil avlanmıyacak ve çok 
müteyakkız güreşecek ve güreş de 
çok çetin ve heyecanlı olacaktır. Her 
ne olursa olsun bu defaki güreş de 
bir devreden fazla devam etmiyerek 
çabuk neticelenmek istidadındadır. 
Bu güreş kuvetle tekniğin karşılaş -
ması demek olduğundan çok entresan 
olacaktır. 

ikinci mÜ•abaka 

İkinci müsabaka Tekirdağlı Hüse
yin ile Mülayim pehlivan arasındadır. 

Tekirdağlı Kurtdereli başpehlivan
lık kemerini iki ıenedir kazanmış yağ 
ve serbest güreşin en yüksek kıymeti
dir. Mülayim pehlivan da profesyonel 
pehlivanlar içersinde kuvet ve sertli • 
ğiyle şöhret bulmuş Tekirdağlı aya -
rında yüksek bir pehlivandır. Tekir • 
dağlı ile iki ıene eve! yaptığı mUsa -
bakalarda hep berabere kalmış ve ba
zan da güreşleri ihtilaflı bir tekilde 
neticelenmiıtir. 
Kırkpınarda yapılan başpehlivanlık 

müsabakalarına rahatsızlığı yüzünden 
girememiı olan Mülayimle Tekirdağ
lı arasında ezeli bir rekabet vardır. 
Bu müsabaka her ikisinin de hakiki 
mahiyetini ortaya koyacaktır. 

Güreı!er ıtadyom müdür!Uğü tara
fından organize edilmiş müsabaka ve 
hakem komiteıi de memleketin maruf 
ve bu itlere vukuflu amatörlerinden 
tetkil edilmittir. Bu makaatla mUsa -
bakaların teknik ıartları pehlivanlar 
ve hakemler müvacehesinde tesbit e • 
dilerek imza edilmiş ve hiç bir tekilde 
itiraza vesile bırakılmamıştır. 

T. Yalaz 

Daimi lisans alan 
futbol hakemleri 

Ankara Bölgesi Hakem Komitesin • 
den : 

Karaali ile tekrar kar§'lafacak 
olan Finlandiyalı Onni Pellinen 

/ 1940 tarihinde başlanacaktır. 
2 - Mevcut fikstüre nazaran bu 

hafta yapılacak maçlar aşağıya yazıl
mıştır. Bu maçlar Ankaragücil tasa
sında olacaktır. 

5/10 11940 CUMARTESİ : 
Galatasaray - Maskespor. Saat : 

H.30. Hakem: Celal Oskay. Yan ha -
kemleri: Ferih Esin, Bahaettin Veske 

Gençlerbirliği - Güneş. S$at 16.15 
Hakem: Yusuf Aysal. Yan hakemleri: 
Ali Ülgezen, Muzaffer Ertuğ. 

Yarınki maçlar 

Dinçspor - Ankaragücü. Saat 13.30 
Hakem: Ömer Üre!. Yan hakemleri: 
Celal Oskay, Yusuf Aysal. 

Demirspor - Birlikspor .. Saat: 15.15 
Hakem: Necdet Öz_güç. Yan hakem -
!eri: Ali Ülgeıen, Omer Üre!. 

3 - İlan olunan saatler filen topa 
vurulup, maçın başlaması saati olup 
bunun için hakem, yan hakemleri ve 
takımların belli saatten öne~ sahada 
bulunmaları Jazımdır. 

4 - Bu yıl lik maçlarına iştirak e
demiyen MuhafızgücU kulübUınüziln, 
hatırasını yaşatmak Uzere maç yapılan 
sahalardaki flamalara, mUaabaka ya • 
pan takımlariyle beraber Muhafızın 
bayrağı da çcki l<•cektir. 

Bisiklet ya rı_şla rı 
Bölge Bisiklet Ajanlığından : 
l - İkinci biaiklet seri yarııları 

bugün saat 16 da yapılacaktır. 
2 - Yarışlara ittirak edeceklerin 

bugün saat 15.30 da 19 May11 Stadyo
niuna gelmeleri rica olunur. 

Uludağ 

sığınak 

zirvesindeki 
tamir edildi 

Buna, (Huıuıl) - Denizden 2560 
metre yüksek olan Utudağın zirveıin
de viliyetçe ıporcular için 4 bin lira
ya yaptırılmış alan 11ğınağın içi hava 
tesiratı neticesinde kısmen tahribata 
maruz kalmış ve divarlar oraya çıkan 
sporculardan bir kısmının hitıralarıru 
kaydeden yazılarla karalanmıı bulun
makta idi. Dağcılık kulübü reiıi ite 
Uludağ otellerini idare eden ku!Up u
mumi katibi bu sığınağın kıştan evet 
derhal tamir ve islahını temin etmiı • 
terdir. Buraya hayvanların sırtında 

kar çıkarılarak bundan ateşle su ya • 
pılmış ve böylece duvarlar badana et • 
tirilmiş, demir kapı ve türk bayrağı 
yerlerine konıt)UI, pencereler ve diğer 
teferruat tamir ettirilmiştir. 

(ANKARASPOR) çıktı 

u 
............................................ 

20 lLKTEŞRIN PAZAR gll· 
nü bütün yurtta umumi nüfuı 
ıayımı yapılacaktır. Milli Şef 
geçen ıayımda fÖyle demitti ı 
"Sayım malılmatı üzerine 

memleket dertlerini görüp an• 
lamak ve tedbirler almak yo
lundayız. Bu da ıüpheıiz ve 
ancak doğru iıtatiıtiklerle 
mümkün olabilir.,, 

Yeni ıayım bize nüfuaumuz 
hakkında doğru hilıiler vere• 
cektir. 

Baıvekaiet 
lıtatiıtik Umum Müdürlüğü 

"······································--

Seyhan ve Ceyhan 
Size feyiz getirecek 

7 İlkteırinde 60.000 lira 

Adana'da çekiliyor 
Seyhan taşar, Ceyhan taşana etra· 

fına feyizli bir toprak bırakır. Eğer 
sizin de Adana'da 7 ilkteırinde tali
hiniz taşana cebinize 60.000 lira bı· 
rakır. İıterseniz bu 60.000 liraya fe· 
yizli bir iey demeyin 1 

Koordinasyon 
heyetinin yeni 

kararları 
Koordinasyon heyeti, MUnakatlt Vd:l

letinin teklifi üzerine Devlet Demiryol -
ları idaresinin bilumum iş yerlerinde ııaf· 
ta tatili kanununun tatbik edilmemesini, 
devlet deni:ıyotları ve devlet lima:ııırı iı
letme umum müdürlükleri iş yerlerinde 
de günde 3 saate kadar fazla ınesai 71. ... 
pılmasını v~ hqfta tatili~in t'\ 1 bi!t edilme· 
mesini kabul etmiıtir. 

Koordinasyon heyeti ayrıca Maliye Ve
kil etinin ıösterditi lilzum üzerine bilu • 
mum devlet daireleriyle mUlhak ve hu
suııi bütç~i dairelerde ve sermayesinin en 
az nıafı devlete ait olan müesıeıelerde 
kullanılacak matbua ve defter normları 

hakkında bir karar ittitıaz etmi,tir. Ko -
ordinaıyon heyetinin bu kararını yazı)'O· 

ruı: 
11

- Dairelerde ve Maliye lıurtaalye mU
dürliliü depolarında. meVcut ıtokların aar
fın.dan aonra, devletin bütiln daire, tqek
kill 'Ye müe.ıeıeleriylı mülhak: ve buıual 
biltçeli idareler, ıermayeıl devlet tarafın
dan verilen veya sermaye.inin en az 1'&rı .. 
sına devletin iıtiriki buluna.n hükmi ıah
siyetler, kurum ve menfaat temin ettlii 
mileuueler, fabrikalar, bankalar ve u .. 
muml menfaatlere h1dlm cemiyetler 'Yt 

hayır cemiyetlerinde: 
841 :s 1119 milimetre ebadında Ao nor

mu ve ecuıı, 1000 s 141'4 millmetrı eba· 
dında Bo noC'tn\l ... .caa.aı, O\ '7 • \'207 m.l
limetre ebadında Co normu Tt ecıuı. t .. 
tlmal odlleceık ve kırtulye, matbuıt H 

defterler bu normlara söre teablt oluna • 
caktır. 

Ao normu ve eczası alelumum kliıt ve 
matbua çeşitlerini tayin için esaı olarak 
alınacak Bo ve Co normları ve bunlarm 
ec'Zasına ancak Ao normu ve ecıuının 
karşılıyamadıtı Ye lıtlmıll u.rurt ~eıit 
ler in lhdaınnda mUracıat olunacaktır." 

Vasati çek fiyatları 
Maliye Veklleti, bonuunızda kote olan 

ve olmıyan yabancı dövizlerin v1.ıatl çek 
fiyatlarını tublt etmiıtlr. Buna l(Öre zilo
ti 25.7317 lira, regiıter mark 21.2337 lira, 
Danimarka kuronu 24.-4593 lira, Norveç 
kuronu 28.7913 Ura, Arnavut franıı 
41.4&49 lira, Hon.ıılron.ıı doları .,. Arjan
tin pezosu 32.75 lira, rial 7.3970, ruble 
25.23, Çek kronu 4.4370, Mısır liraıı 5.37, 
Kıbris Hraıı 5.24, Suriye liruı 0.5934, Fi
listin lirası 5..24, altın sterlin 10.3489, al
tın Rayımark 0.5011 altın pengö 0.3680, 
İsviçre fran~ 0.2331, ltlıalltta ranmark 
S0.50, ihracatta Ranma.rk .50.75 liradır. 

gazeteıi olan (Ankaraapor) un ylrmin 
ci aay111 dün intlıar etmiıtlr. At ko • 
şularının ikinciıine ait programı, he
men ekseriyetle isabet eden tahmin • 
!eri, futbol tild ve lik maçlarının fiks
türlerini ve 11 inci balkan oyunları • 
nın programını, çok cazip yazıları, iç 
ve dıt hlvadiılerl, muhtelif ve mUte • 
nevvi ruimleri ihtiva eden (Ankara
apor) u okuyucularımıza tavılye ede

Ankaramızın yegine haftalık spor riz. 

Amerika'daki Türklerin 
Çocuk Esirgeme 

Kurumuna teberruları 
Çocuk Esirgıem~ Kurumundan : 
Amerlka'da Blııodl Çocuk Eıirceme ku

rumu vaııtuiyle yurttaılarımızdan 585 
tira. 2 kuruş, Amerika'da Giritliler cemi -
yetinden 489 lira 46 kuruı, Amerika'dald 
yurttaşlardan 1!49 lira 4'5 kuruı, Amer.i -
daki yurttaşlarımızdan ikinci defa 504' li
ra 2 kuruı, ceman Z.928 lira 2 kuruı ku -
rumumuza teberru etmlılerdir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel mer -
kezi yurttan uzak yaııyan aziz yurttaı • 
larımızın yurt yavrularına kartı ilgi ve 
muhabbetlerine aleni teşeımc:ürlerini sun
mayı bir vecibe tell.k.ki eder. (a.a.) 

Yeni bir demiryolu 
af\laşması 

Ahiren BaUat ile dolu demlrye>lu mU
naaebattnın tesisi hasebiyle Türkiye, Su· 
riye, cenup demiryollıtrı ve Irak demir -
yoıta.rı idareleri araıında, nakliyatın tan· 
zim ve teahtli için beynelmilel demiryol 
nakliyatı mukaveleleri çerçevesi dahilin
dı dolru ttY• nakliyatına vı bunlara 
tatbik olunacak ücretler ve ayrıcı itlet • 
me icabı olarak mütekabilen teati olunan 
müteharrik malzeme hakkında bir anla~
ma aktedilmiıtir. Tatbikata ait hazırlık • 
lar ikmal edildikten ıonra yeni tarife me· 
riyet mevkiine girecektir. Bu anla$manın 
alikadar memleketlerin ticaret ve nakli
yatı için faydalı olacafı umulm&ktadır. 

(&.a.) 

Sıhat müdürleri 
arasında değişiklikler 
Ellzrğ ııhat ve içtimai muavenet mü • 

dürü BB. ÜstüntUrk Diya~bakıra, Niğde -
den Naci Kanşiray Erzinca.na, Mardin -
den Remzi Başkan Denizliye, Erzincan· 
dan Reşit Talimcioilu Elft.zıfa Burdurdan 
Naz.mi Öz:bek Muğlaya, Hakki.riden Ha -
bip Poyraz Burdufa, Gümüıaneden Muh
lis Gülnar Orduya, Vandan Emin Sal'un 
GümUıaneye, Ordudan Atıf Ergündilz 
Çankırı,.a, Çankırıdan Atıf Tumoy Mar
dine, Bir11"ölden Cemal Soylu Niideye, 
Denizliden Rlfat Barut Vana naklen, An· 
kara merkez hilıkümet tabibi Klıım Ll • 
çinalp Hıkklri'ye, Mudurnu hükümet ta
bibi Nacl Tuna terfian Binsöl ııhat ve 
içtimai muavmet müdürlüklerine tayin e· 
dilmlılerdlr. 

Halkevi temsil faaliyeti 
Halkevlmtzın teman komltHl dün ak

ıam, kıı ıezonunu "FedakA.rlık., ptyeı!llyle 

acmııbr. 

Halk.evleri repertuvarın.1 dahil aile, 
'it'• m•n. \il. 'it' \C ~..n.ı, ..,,._,._ ~ 

kilde ıtııteren bu plyeıl, ekler! ıahnelerl 
dlyalor olmuına ratmen, İlhami, Burhan, 
Kadriye 'ti Tethl muvaffaklyetıe b&1ardı
lar. 

Bu ıene zengin bir programla faallye· 
te ba,hyan Halk.evi temsil komlteelnln ve 
çalışkan amatHrlertntn mUteaklp eıerler~ 
de ıeçen ıenelerde olduğu gibi mUtevul 
çatııma.Iartyte Ankara halknıın tiyatro 
lhtty&,çlarını, bedU zevklerini tatmin ede· 
ceklerhıden 1Uphemlz yoktur. Kendtlerlnt 
tebrik eder ve muvattaktyetler temenni 
eyleriz. 

Ba.lrkeairde Ocak kongreleri 
Bıhkealr, 4 ı.a. - CUmhurlyet Halk 

Partiıl ocak kon.srelerlne baılanmıttır. 

!Consreler •ayıt umlml havı içinde ıeı;· 
mektedlr. 

Hastaneye ve Adliyeye 

sevkedilen eroinciler 
htınbul, 4 (Telefonla) - BuıUn zabı

taya müracaat eden altı seng, kendtlerlnln 
r.rotıı mUptelUı olduklarını, bundan vaz 
geçemedlklerlnl ıöylemtıter ve zabıtadan 
yardım letemlolerdlr. Zabıta bunları hu
taneye göndermtttlr. Gene bugün zabıta 

Kel Hu!wıl, Arap Talııln adında iki klıl i
le karıl&rı MUberr& ve Fatmayı. Mellhat 
adında bir kadınla beraber eroin kaçakçı
lığı yaparlarken yakalamıı, Kemal va S&. • 
diye adında bir erkekle bir kadın da. ea -
rar kaç&kçılıtı yaparlarken yakalanmzı
l&rdır. Suçlular adliyeye verllmtılerdlr. 

,,_G_ü_Nü_N _M_ES_EL_ELE_RI_,, 

Japonya nasıl bir 
"müttefik /1 tir ? 

Hü•eyin SAMI 
Ur!a Mebusu 

Geçen dilnya harıbi patladıiı ~•man Ja .. 
ponya, İngiltere'nin müttefiki bulunu 
yordu. 30 ikincikS.nun 1902 tarihli mua ... 
hede, 1911 de yenilenmişti. Japonya ya • 
rım aaır içinde aklın irilç alabileceği bir 
hızla inkişaf ederek ortaçağ devrinden bU
yük endüstri merhalesine erlımişti. Bu 
ilerleyişe, İngiliz ıiyaıetinin ve bilha•aa 
maliyesinin ardı arkası kesilmiyen mü 
zahareti büyiik bir ıempati içinde refa -
kat etti .. 

Fakat, İngiltere lle Japonya arasındaki 
slyast anıa,ma tedafüi bir mahiyeti ha.iz
di. Yalnız Asya ve doiu meselelerine in
hlaar ediyordu. Muahıdtnln pru.mbU!Un
de: "iki devletin Çin' deki müşterek men
faatlerinin ve uzak doğu ile Hindistan -
daki toprak haklarının korunulacağına te
mas etmekle iktifa edilmiıti." 

Sözü geçen bu hak ve menfıatlere, Al· 
manya'nın eli ermez, gücü yetmezdi. Bu 
itibarla Japonya, tnıllteu'11 yardımı 
hiç bir suretle mecbur değiWi ... 

2 ağustos 1914 de, Avrupa milletleri 
doym ı yacaia benıiyen kanlı bir ittiha ile 
biribirlerini yemiye başladılar.. Aradan 
bir hafta bile henüz geçmemişti.. 8 ağus. 
tosta, Japonya muahedenin sare.hatine 
rağmen, "gönüllü bir müttefik" olarak in
giliz hilkümetine milraca.at etti. Almanya
ya kar,ı müşterek bir harekette bulunul
m'lsını te-klif etti. Fakıt hedef Avrupa 
darUlharekiltlarından çok uzakta idi. Ja .. 
pon diplomaıiainin naurında, dllnya e•l
kiyesi üzerinde yürütülecek tek: bir oyun 
vardı. O da "fırsatı kollamak" dilaturun-a 
uygun düşüyordu. Japonya, uzak doiudaki 
alman milste~leke ve mileıaeıelerini ele 
l'eçirmeyi kurmuştu, Bu tarihi fırsatı ka
çıramazdı. Bilhassa, Kiyaçeu deniz llsıü
ne göz dikmişti. Bu üssü köprü baıı ya • 
parak, ilerde münas ip fırsatlar çrkınca, 
Çin'in Şantong eyaletinde nüfuzunu ya -
yacaku. (Burün de aynı usulü tıtbik e -
derek Çin Hindistanından münasip cör • 
dilğü üsleri ele geçirmekle meşguldür). 

"Bu fcdaklr ve gÖnüllil müttefikin" der· 
hal harbe l'İnnek hususunda göıtennl1 ol
duğu coşkun arzu Bilyük Britanya'yı iı -
klllen.dirdl... Tarihin tehlikeli bir aıçl • 
dinde kendi safında mevki almak istiyen 
Japanyanın hal ve tavrını iyice tetkik et· 
tikten sonra anladı ki Japonya Avrupa -
da olup bitenden ziyade Çin ile ilcilidir. 
Bilyük Okyanusta çarpışan bUyUk me.n -
faatlere hl.kim olan ıiyaıt mekanik kanun· 
ları da lnıiltere'yi bir hayli düşündürdü. 
Çünkil japonya'nın ıiyasl yakınhiı Ame
rika'nın uzaklaşmasını otomatik bir tarz
da. icabettirirdi. Halbuki İl\iiltcre kati za· 
ferin istihsalinde birinci derecede rol oy
nıyacağına emin bulunduğu Amerika mil-
--·--' •'- ··-·- _..___.u,..•A ... ı.,...,_ 
nutsuzluğa sebebiyet veremezdi. Carlık 
diplomasisine gelince, bu japon teklifin -
den ku~kulanmıdı. İıtlkbıle değil o &ün 
içinde bocalayıp durduğu ıa.rtlara. ha.kıtı ... 
Japonya'nm İngiltere'nin yanl ııra harbe 
girişinl uzak doluda.ki menfaatleri bakı -
mından hatt1 bir emniyet fakt6rU telakki 
edecek derecede IJi 11fdilllte vurdu ... 

Bu &önüllU miltte!lkln candan teklifi 
üzerinde. İnciltere kafa yoradursun 
15 atustosta Japonya, Almanya'ya. Ultl -
matomu dayadı. Klyaçeu lmtiya:r ı,ijlı• -
alnln - tonra Çin'e lade olunma\r: ıa.rtiyle
kendisine derhal devir ve teslimlni talı .. 
betti. Ültimatoma aıkııtırılmıı olan "bu 
iade kaydı" Amerika'yı teıkin iç.in konul
muştu. Nitekim, Vaıington bir diplomaıl 
veslkn.s1ndan ziyade mizah pzet.eılnı da
ha yalntık alan bu teminatla iktifa ıttl. 
Çin'in toprak bUtUnlUtüne riayet edece· 
ği hakkında Japonya'run vermiı olduiu 
ıöz.il 111enet lttihaı" etti bu ıuretle tesel· 
li buldu. 

23 aiuıtoıta Mikado Almanya'yı harp 
ilin ediyordu. Japon ordu ve donanması 
kom'bine bir harekete giriaerek 7 ikinci -
teırinde Taingtıu'yu dü~UrdUler. Sıruiy
le de BUyilk Okyanustaki diğer alman 
müstemlekelerine elattılar. 

Avrupa'da cereyan eden muharebelere 
zerre kadar teıirl olmıyaıı bu 11 japon tıi" 
b9.1ta İngiltere olmak Uzer• ltillf ırupu
nu ep!, düşUndilrdU. "GönUllU bir mUttı • 
fik" olarak cidale atılmı~ olan Japonya • 
dan. doiudaki he.aplarını bitirdikten son
ra., Avrupa harbine müessir olabilecek bir 
hizmet umuldu bir ka' Japon kolordusun
dan mürekkep bir ıeferl heyetin Avrupa.
ya izamını temin için itıll.f devletleri a -
raıında ıörilşmelerı başlandı. Fakat on-

1 - Yüksek hakem komitesi Anka
ra hakemlerinden Ömer Üre!, Necdet 
Özgüç, Ziya Ozan, Celal Oıkay, Yu
suf Aysal, Ali Ülgezen, Muzaffer Er
tuğ, Ferih Esin ve Bahaettin Veskeye 
daimi hakem lisansı verilmesini mu -
vafık görmüştür. Bu hakemlerin dai
mi lisansı için muktazt üçer adet ve
sika fotograflarını bölge katibine ver
meleri ıazımdır. " 
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2 - Daimi lisans alan Ye henüz ti · 
sansları verilmemiş olan bütün hakem
lerin iştirakiyle 8 110/ 1940 salı günü 
saat 18 de bölge merkezinde bir top -
Jantı yapılacaktır. Bu toplantıya An • 
karada bulunan hakem ve hakem nam
zetleri 11'elmiye m:cburdutlar. 

3 - Bugün file'1 futbolu terketmiJ 
sporculardan hakrm olmak iıtiyen -
lerin: 

A - Birer fotograflarını., 
B - Doğum tarih ve yerile adı ve 

sovadlarını. 

C - Ve hangi tarihlerde ve hangi 
kulüplerde futbol oynadıklarını .. 

bildiren birer mektupla ve beden ter 
biyesi Ankara bölgesi kAtibi vasıta • 
ıiyle hakem komitesi batkanlığına 
müracaatları rica olunur. 

Bu hafta 
futbol 

yapılacak 

maçları 
Bölge Futbol Ajanlığından : 
ı - 1940 - 19 ' 1 şild maçlarına 5/10/ 

1940 tarihinde, lik maçlarına 4a 19/10 

Bir dilenci ve "servet,, i ! 

I• stanbul zabıtası dinlencilere 
karşı giriştiği mUcadeleyi 

şiddetlendirdikçe yeni yeni dilenci· 
/er değil, yeni yeni zengin/er tanı
yoruz. 

Bundan bir mUddet önce oldukça 
külliyetli parası bulunan, çocukla -
rını Amerikada okutan bir dilenci 
yakalanmıştı. Şimdi öğreniyoruz ki 
Bakırköyünde yanında 631 lirı, 48 
kuruş, 30 para taşıyan, Ustelik bir 
köşkü bulunan, başkaca malı, mül
kU de bulunmasına ihtimal verilen 
yaşlı bir kadın dilenci tutulmuş -
tur. 

Bu kadına adını sormuşlar : 
- Servet 1 demiş ve cebinden bu 

ismi yazan bir nUfus kiğıdı dı çı • 
karıp göstermiş. Memurlar tahkik~
tı ilerletince anlamışlar ki gösteri · 
len nüfus kağıdı sahtedir ve kadın 
uservet hanım" değı'I, Satiri kızı 
Mari'dir. 

Ben o zabıta memurlarının yerin-

'#ANl~lllL7'R 
- ----~ 

de olsaydım, bu sahteklrlılı hıyttt 
etmezdim. Zenginken kendini dll.
necek kadar yoksul g6stetfn bit ka
dın, hıristiyan ikM müs/üman gıbi 
görünmüş, ne · çıkar ? 

Hem kıdıncağır: rastgele bir isim 
de takmamıı ki .... (Servet) demiı. 
(Servet) zenginlik demek olduıfun• 
göre kocakarı, ihtimal, bu isimle 
kemer 'ndeki liraları, Bakırk8yünde
ki köşkünü anlatmak istemiştir. 

••• 
Kıf •aati ! 

Bu gece, gece yarısında saatleri
mizi bir saat geriye alacalız. Yani 
bu gece iki defa ıece yarısı idrılı 
edecefiıı . 
Parayı seven ve ingilizlerin "va

kit nılıittir" vecizesini d/Jinden dU-

ıUrmiyen birisi : 
- Oh, diyordu, bir aut Jcaıını • 

yorus I ... 
Aıha dair! 

Gazeteler bir takım cinayet ha 
berlerinin Uzerine f/Jy/e bıılıklır 
koyuyorlar : 

"A.fk yilzQnden cinayet,, 
"Gene ıı.t yazanden kanlı bir 

h8dise.,, 
Güzelim a§k kelimesinin bu hl

vadis sütunlarında kepaze edildi -
ğinin, tabii, larkındasınıı:dır. 

Bizim bildiğimiz aşk uğrunda ni
hayet g8z yaşı dökülür; böyle sus
talı çakı kuJ/anılıp da kan dökUl -
mez. 

Bundan bir kaç sene 6nce asabi • 

ye mUtehassJ!ı bir doktor aşkın 
mUshille tMavi edilebilecek bir 
hastı/ık olduğundan bahsetmişti. O 
zaman anlaşılmamıştı; /akıt belki 
de doktorun kasdettili aşk, bu ci
clnayetlere sebep olanı idi, Jcimbi
lir 1 

••• 
Bir anıl münaıebetiyle : 

BugUne kadar ispanyolcayı arı • 
larında ana dili olarak kuJ/ınan 
musevilerin dini bir bayram gUnü 
bundan b/;yle tOrkçe konu~mak için 
and içtiklerini duyduk. 

Musaya inanan vatandaşlırımzz, 
My/ece biraz • biraz değil, bir çok
geçikmi§ olmakla beraber bir vui
leyi yerine getirmişler demektir. 

Bu haberi öğrenen bir tanıdı • 
ğım : 

- Gelecek sene sayfiyelerde ve 
sayfiyelere giden nakil vasıtaların
da kulaklarımız rahat eder in4al • 
/ah 1 

diyordu. 
T. l. 

Bu gece l 
yarısı 

iti 

Saatler bir saat 
al ınacdl< 

. 
gerı 

Kıı saati bu gece yarısın -
dan itibaren tatbik olunacak. 
trr. Saatler tam aaat 24 te 
bir saat geri alınacaktır. 

Bedava seyahat etmek 

istiyen bir macar para 

cezasına mahkum oldu 
tsıanbul, 4 (Telefonla) - BU«Un AT • 

rupa'dan celen b>nYansfyo~elin •aeonla .. 
rından birl9inin altından bir adam çıktı 

vı 1•kalanınk mıhkımeyı nrlldl. tıaı. 
ya'ya g-itmek üzere trene bindifini, pa • 
rası olmadığı için de vagonun altına aaJıı.. 

!andığını, fakat yanhı trene blndlll lçta 
İıtanbul'a geldiğini ıöyledl. Mahkeme adı 
İmre olan bu mıcan 50 Ura para ce.1& • 
ıına mahktlm ettikten sonra .za.bitay& t09' 
tim etti, 

• 
(. H. P. Yenişehir Ocağının 

kongresi azalarını davet 
Bugün ıaat lG te Yenişehir oca.tının O. 

H. P. kongreal toplanacaktır. 
BUtUn partUUere l.ıJmen ayn ayrı dA.ve

tlyeler gönderllmlıtır. 
Toplanb yurt için çok f&ydalı muıahlLo

belere B!.h.ne olacağından kongrenin hayli 
a1Akalı olacağı umulmaktadır. 

lar, daha milzakerelerini bitirmeden Ja. .. 
ponya ini olarak apğıdaki mealde nota.
ıını ıundu ... 

cJapon kıtaları 0 mecburt ukerUk., hls
cmeU eauına göre toplanmııtır. Bu ..., 
ekerler mersöner dfllldir. Kıtalanmım. 

cmllıt toprakların mUda.taa.ııına memur e
cdllmlıttr. Bu kıtaat, sebep ve lm.tlleriııl 
cbl1medtkleri bir takım mücadelelere tıtı... 

crAk ettirilmek tstentllrae, tıtihdamlan 

cbUyUk mUşkUllere ıebeblyet vereblUr.:. 
Bu nota Ilı iktifa etmtyerek 19 lklnoı. 

teırın 191' te Japonya hariciye nazın ~ 
ron Kato &yrıca ıu beyanatta bulunmtı1. 
tur: 

c Blı doğuda oulhu temin etmek !ltedi
<llml• içindir ki Almanya Ilı harp etmek 
cnıecuuıryecınulf ıuuu'"'' .&1t.1.cauta,.eı.uıu~11 

cımnlyetı, doiluda oulbun korunmuı b .. 
ckımınd&n dotrudan dotruya hiç bir men• 
ct&&UmJı yokken na.sıl olur da Avrupa 
cba.rp ıahnelerlnı japon kıtaları i'Hndere
cblllrlz. Japonya bu harbe kendi direkt 
cmentaatlerinl tatmin etmek için Jirmtı -
ctlr. Merkezi Avrupa devletlerine kartı 
ckurulan koalisyona ııtırll< etmek nı:r .. 
etinde dıflldlr. Bu itibarla Japon kıtaıan. 
cnın Avrupa.ya sönderllmesine muanz bu
clunuyorum.> 

Tam bu ıırad&ı muhteltt Avrupa d~W· 
hBrekA.tlarında mtıyonlarca muharip uker 
botu§urken japon gemllert, durmadan t .. 
ıtsatım gentıleten japon eanayttnlU mA.
mullerlnl dlledlklerl fiyattan bUtıtıı dojtu 
ve Aıya ülkelerine götUrUp ıatıyordu. 

Yalnı• kendi ihtiyaçlarını dllJUnebllen. 
kendl dertleriyle bqbqa kalmıı ole A.,,... 
rupa memleketleri bUtUn bu geDll pazar. 
tarı, kıs.yıtsız, ıartsız, rakipsiz:, j'apon en
dUıııtrtılne bırakmııtı. Japonya. da ham 
madde, bllhuea g"ldal maddeler yUallnde.D 
bUyUk aıkıntı çekmedi değil ... Fakat barp 
bUAnçoıu kendi lehine muuzam k&rlarla 
kapanıyordu. 1872 de Japon varidat bUt • 
çul eli mllı;on yenden ibaret iken 1918 cı. 
71' milyon yeni bulmuıtu. Geven dl!Jl)'a 
h&.rblnden evelld devrede her ıene dUyunu 
umumlyeıl 90 mtlyon dolar tezayüt eder
ken 1918 eeneal içinde japon hUkUmetl b.., 
rıl harı! muhtelif latıkru tahvillerini pi· 
yualarda.n toplatıyordu. Altın ihtiyatı blr 
mllyar dolara erlımtıtı. .. 

ıı teorlnlıan! 1918 .. Betbaht Avrupa lu· 
taaının kanlı botuıma ıahnelert Uz:erin• 
muvakkaten tarihin perdeıl inerken bu 
çıl~n trajedide 12 mllyoıı tnıan can vr .. 
mtı bulunuyordu. Harp ıonu devreılnde l· 
ıe ıu tablo tlı karoıl9.1ıyoruz .. 

XIX uncu uırda Avrupa ıanayll bUttln 
Aaya'yı iıUll ediyor .• 

XX inci urın ilk çeyreflnde Japon en• 
dllatrlıl Avrupayı b8ft&D b&f& tehdit edl· 
yor. 

[LancuhtreJ kapı kapamacuına bir 
çıtkUntU içinde kıvranıyor. 

(Roubatx) lıçl koyu ıe!&letln tadını ta
dıyor! .. Kendi memleketinde kilosu 36 
tranıız frangına au.t eatıldıfını cörünce 
tıvıore fabrikalarında ıs.tak atıyor .. 

Almanyada bUyUk fabrikalar blrlblrl 
ardı sıra taallyetlertnl talil ediyor. Am.s • 
terdam'da 25 franaız santimine elelttrlk 
lAmbaaı kapanın elinde kalıyor .. 

HUl/lııa, bUtllıı mallarını kendi vapur· 
larlyle nakleden Japonya dünya pazarları~ 
nın hepılnde hazır ve na.zır ... 

Bu defa da Almanyanın "gönUUU mUt .. 
tetik!,. olan Japonyanın bı11veklll Prenl 
Konoe Alman devlet reiı;lne 9ektlğl tel .. 
a-rafta "kati zafer a1JnUnUn mUmkUn ol· 
duğu kadar çabuk gelmeol için flmdli!~ 
hararetli temennilerde bulunuyor .. ,, 

Bu temenntlerde bulunurken PrPD.S Ko .. 
noe pek tyl blliyor ki Okya.nueıarda mut .. 
lak deniz hAklmlyetını daya.ıımad:ı.ıı kati 
zafer ,.unu gelemez... İkinci dUoya har' 
binde "J•pon İ§lnln .. ne oldutunu bizler• 
hldlıeler stt-~erecektlr •.•• 
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lngiliz tayyarelerinin 
baskınları yüzünden 

ALMAN İSTİLA 

PLANI BOZULDU 

Alman kıtalarının 

nikbinf iği de azalıyor 
N evyork, 4 a.a. - N evyor-k Taymis ga

&etesinin Liz'bon muhabiri yazıyor: "Al • 
ınanya'dan Bordeaux vasıtasiyle ve Por -
tekiz hududundan geçerek gelen bütün 
rapot"lara gör-e, ingiliz hava baskınları e
ğer Almanya'nın İngiltere'yi iatila teıcb
biısiınU tamamen akim bırakmamı&Sa, her 
halde bozmuıştur-. 

Bu raporlar-dan birine göre, Le Havre 
o kadar ağır hasara uğramıştır ki tekrar 
inşası için yıllar llzımdır. 

Söylcndifine naznran, ingiliz hava ku
Yetlerinin mUthir darbeleri alman kıtala
rı ar-asında tam bir his değişikliği hasıl 
ctmlı, Frann'mn ıüra.tle boyun eğmesi
ni taklbeden sevincin yerine artan bir sı
kıntı kaim olmuştur." 

Makalenin muharriri, bu raporların bi
tar-af milşahitler- tarafından d:ı teyit edil
diğini bildidyor-. Bu muıahitlcr- arasında 
almanca konuıan ve alman subay ve as • 
keriyle teması olan amerikah bir genç kız 
da vardır-. Bıı genç amerikah kız bu su • 
bay ve askerlerin n ·ı. •tlıklerinin bir haf
ta.dan öbür haft1ya n~sıl yor-gun bir ha • 
Yal inkisarına inkıl r.ı etti ini anlatmak -
tadır-. Amerikalı genç kız: "- Alman tay
Yarelednin İngiliz hava kuvetlerlnl Manı 
denizinden koiamıması, Bordeaux şarap
larının bile dağıtamıyacaiı bir yeis ha -
aıl etmiıtir" demektedir-. 

lngiliz tayyareleri bir gemi 
halile.ine hücum ettiler 

Londra, 4 a.a. - Hava Nezareti istih -
barat bürosundan ver-ilen maı<tmata na -
zaran ingiliz hava kuvetlerinln gUndüzün 
~aptıklan hücum esnasında 12 düışman ti
caret gemisinden mlirckkep bir kafile 
Dunkerque civarında bombardıman edil -
ıniıtir. İngiliz tay:yareler-i alçak bulutlar
dan istifade ederek hUcumlarıru yapmış -
lar ve cemi kafilesine refakat eden harp 
gemilerine alçaktan u~arak yüksek lnfi -
lak kudretinde bombalarla hUcum etmlı -
terdir. 

Bulutlar-, hücumların neticesinin ıö • 
rülmesine mani olmuştur. 

Akdeniz, Afrika 
ve Balkanlar 

(Başı 1 iııci sayfada) 

bu kıtaya aıağı yukarı ki.fi ihtiyaç 
maddeleri temin ettikten aonra, 
1940 harbini bir kıta aıırı harbi ma· 
hiyetine sokmak, inıiliz bayrağını 
Okyanoalara ıünnek demektir. 

Pek aceleci ve haris bir Balkan 
gazetesi mihver devletlerine hitap 
ederek ',._ bunu süratle yapmalı
dır!,, dlyor ve ilave ediyor: "- Şa.r
ki Akdeniz mihver dev!etle~ı'!ın 
hükmü altına girdiği vakıt, b.ızı~ 
küçük dünyamızın muhare~esı nı
hayet bulur.,, Ondan sonrakı safha, 
Almanya ve lta1Y8;,• hntt~ yalnız Al· 
rnanya'nm bileceğı ıeydır. 

Akdeniz ve Afrika harp saf~a.ııı: 
nın bir nezaketi, Sovyetler Bırlığı 
kutkulandırılmaksıztn yapılmak· 
br. Yeni paktın bu no~t~yı alttan 
alta kasdetmiı olduğu hızım ta~a~: 
1nızdan söylenemez. Eğer . şı~. ı 
So 1 B

. 1.w• ile hiç bir ıhtılat 
vyet er ır ıgı . . 

aranmak istenmiyorsa, bun~n kıc;ıtn 
t · ·· sıne ıı. • apanya'yı muharıp zurnr~ I 
tnak lazım geliyor. Cebeluttl\rıkd s

·ı 1 yol Fası arasın a• 
Panya ı e span d' . de bir ha· 
dır. Fakat acaba ken ısı l 

l 
arzeden apan· 

Yat aahaaı ıarl arını ·ır 
Ya, dahili harpte yıpranan mda~Üi 
tlerjiainin kullanılmasınba,l v~ 'l do-
h . h hara e erı ı e 
arbın bu ran ve b kıtalar 

lu topraklarında ya an~~ k mi· 
b l .. ade euece u unı;nasına musa • ikyaıta 
dir? Bundan baıka ~enıt ~ delesi 
bir Akdeniz ve Afrıka ınuca f • 
için, itıal altında bulunmı_r.;'Jen~z 
kat ispanya hudutları ve p • tain 
kıyıları üzerinde bulunnn. d e .• 
f:ransa'ıının kıymetli üalerın len ı~ 
tifade etmek zarureti haııl 0 aca • 

tır. 
Çöller, modern harp vasıtalar::. 

kıta memleketleri.. kadar kadar, 
laylık göstermez. Çol, su.y; f ne 
adam ve makine alır. Mu a aa .. 
k d . kndar guç· 

a ar zor ıae, taarruz 0 d fi r-
tür. Dijer taraftan bathca he e Kı· 
den birini te§kil eden Mısır, 
3:.ıldeniz yolu ile, doğrudan dof ğrbuyra 
Lt• • l ae er • • 
qındıstan ve Avustra ya H lA a 
lık kaynaklarına bağlıdır. ~ ~~. 
hu safhanın cazibesi kadar, mu

1
f u-

1• d -ru o ur. 
atını da hcaap etmek og lh u ne· 
Asıl sorulacak aual Ju: ~ek !a

tede oturuyor? Onu ramet . 'bi 
a:.ılll! Sulh, Hollanda kıraliçes~ gı ~ 
lıi.iyük Britanya inıparatorluıun_u 
~· f" 'd' D A · paratorlugu, ,ısa ırı ır. ava, un da de· 
b!" yere dağılmıt tali eczasın k· 
iıt, bizzat bünyesinde sıkı§tırnıa 
tıı-. 

Brenner'de 

Musolini 
ve Hitler 

dün üç saat süren bir 

mülakat 
yaptılar 

(Bası ı. inci sayfada) 

si trenine geçmişlerdir. • 
Görüımelere ba§ka kımler 

if tir ak etti ? 
Görüşme, Duçenin hu~usi vago~ : 

salonunda başlamıştır. GorUşme>:e ~kı 
memleket hariciye nazırları da ıştı -

rak etmişlerdir. . •. . 
Brenner seyahatın~, ı:uhrerın. h';1su-

si treninde aşağıdakı kımseler ıştırak 
etmi!llerdir : .. 

İtalyanın Berlin büy_llk elçısı . B. 
Dino Alfieri, mareşal Keıtel, Dr. Dıet
rich, Dr. Borman ve Führerin yaver -

teri. . 
Duçenin hususi t~eni ile ?e .bu se • 

yahate aşağıdaki kımseler ıştırak et-

miştir : .. 
Almanyanın Roma bUyük elçısı B. 

Von Mackenzen, general Nacci, Du • 
çenin hususi kalem direktörü B. Se
bastianini, hariciye nazırının hususi 
kalem direktörü B. Anfuso. 

Miillikat bitiyor 

MU15.kat saat 13.50 de bitmiştir. Mu
solini, Bitler, Ciano ve Ribbentrop, 
müzakerelerin cereyan ettiği vagon -
dan çıkarak öğle yemeği için yandaki 
vagona geçmişlerdir. 

Saat 14.40 Führcr, Duçe, B. Fon 
Riblıentrop ve Kont Ciano görüşme
lerin yapıldığı vagondan ayrılmışlar • 
dır. B. Hitler kendi askeri trenine 
binmeden önce bir askeri müfrezeyi 
teftiş etmiştir. B. Hitler Duçeye fev
kalfide samimi bir surette veda ey -
lemiş ve tren hareket etmiştir. B. Mu
solininin treni saat 14.45 de halkın al
kışları arasında Brennerd~n. aynln:ı1ş
tır. B. Ciano da B. Musolını ıle hır -
likte hareket ftmiştir. 

Rc•mi tebliğ 
Brenner, 4 a.a. - Tebliğ: "Führer 

ve Duçe, mevkut alman - İtalyan nok
tai nazar teatileri çerçevesine dahil O· 

tarak bugUn Brennerde mülaki olmuı· 
lardır. 

İki devlet adamı üç saat süren ve 
mihver ruhundan mlilhem olan ıami
mt bir görüşme esnasında iki memle
keti alakadar eden biltiln meseleleri 
iki hariciye nazırının huzuriyle mü • 
zakere etmişlerdir. 

Mare§al Keltel görüpnenln sonla -
rında hazır bulunmu,tur. G8rUımele
re hususi surette yenilen 611• yeme· 
finde devam edllmlttir. 

Berlin •iycui mahliHerinin 
mütaleaları 

Bertin, 4 a.a. - D.N.B. ajansı bildi-
riyor : 

Bugün Brennerde B. Hitlerle B. 
Muaolini arasında vuku bulan mü • 
lakat hakkında mütalea yürüten Ber
linin siyasi mahafili, müttefik mih • 
ver devletlerinin doıt ıeflerinin bu 
mülakatın altıncı görü§melerini tetkil 
etmekte bulunduğunu işaret etmek
tedir. GörUşme esnasında müzakere e
dilen ınevzular tahmin edilebilir. Fa
kat iki dost devlet hiç bir zaman mü
zakelerinin mevzularını, siyasi veya 
askeri neticeleri bariz ve müessir bir 
surette tahakkuk eylemeden evel ilan 
etmeyi adet edinmemişlerdir. 

Berlin mnhafilinde, bu son millakat 
dolayısiyle B. Hitler ile B. Musolini· 
nin bilhassa haziranda yapmış olduk
ları mUHikat hatırlatılmakta ve bu gö
rüşmenin bir devletin yıkılmakta ol • 
duğu bir ıırada icra edilmiş olduğu 
da işaret edilm~ktedir. 

Berlin gazetelerinin telsirleri 
Berlin, 4 a.a. - D.N.B. bildiriyor : 
Berlin matbuatı Br-ennerde yapılan 

mUhim mülflkatlardan bahsetmekte • 

dir : 
Deutscbe Allgemeine Zeltung ga • 

zeteei iki büyük tef arasında yapılan 
her görüşmeyi fevkalade tarihi hl
diselerin takip ettiğini yazmaktadıt', 

Gazeteler Brenner mülAkatının iki 
memleket arasındaki anlayışın gittik
çe kuvetlendiği bir zamana tekabül 
ettiğini tebarüz ettirmektedirler. 

Hamburger Fremdenbladt gazetesj 
mülakat esnasında sulhun tanzimin • 
den olduğu kadar harpten de bahse • 
dilmiş olması muhtemelse harp ye· 
ni bir safhaya girmek üzere bulun • 
duğtınu yazmaktadır. 

Gazete şimdiden tahminler yapma • 
nın lüzumsuz olduğunu çlinkU Bren • 
ner vagonunda verilen kararların ne • 
}erden ibaret olduğunu öğrenmekte 
gecikmiyeceğin~:_etmektedir. 

Uzun menzilli toplarla 

bir İngiliz gemi 

kafilesine ateı edildi 

Bakalım Brenner mülakatı bu 
lıllsuata neler dü;ıündü? 

Falih Rıfkı ATAY 

ı..ondr-a, 4 a.a. - Royter bildiriyor: 
ı:o·ro.nsız sahiline yerleııtlrllmlı olan uzun 
menz!Ill alman topları, Me.nş'ı geçmekte 
olan bir fnglllz semi kafllcalne, bu aabah 
ııatakla beraber ateıı açmıııtır. Pek muhte
mel olarak Grl.a • Nez civarına yer
ıeıtırllmil toplar, Uçer obUalUk iki aalvo 

1 ngiltere' deki kabine 
tôdillerinden sonra 

B. Çörçil Avam ................................ " .................. 
_ kamarasında ......................................... 
izahat verecek ................................................ 

Bazı Londra gazeteleri 
daha esaslı değişiklikler 

Amerika' da 

İlk paraıütçü 

\ bölüğü kuruldu 

Dokuma ve iplik 
ôzami sahş fiyatları 
(Bısı ı. iııcı sayfada) 

(Başı ı incı sayfada) ve kasabalar için icabına göre aynı 
ber verildiiine gör-e, B. Ruıvelt, 12 birin- veya farklı olabilecektir. Eğer, vila
citcşrin cuma günü Cayton - Ohio • da yet dahilindeki tehir ve kasabaların 
milli müdafaa hııkkında ılyasi mahiyette tetkiki uzayacak ise, evelemirde ve 
olmıyan bir nutuk söyliyecektir. süratle vilayet merkezi için yüzdeler 

B. Ruzvelt'in katibinin vermiı olduğu tesbit edilecektir. Bu yüzdeler ma
nıaliimnta göre reis nutkunda, Amerika lUmaten vekalete bildirilecektir. 
müdafaası hakkınü:ı izahat vererek, mccbu- Tesbit edilen ylizdeler-in alftkadar 
ri askeri hizmetin lüzumundan bahsede • mahallerde gazete ile ve yok ise mü
cektir. B. Ruzvelt, "Bu nısıf kürede ya:ıı- nasip vasıtalc:rla neşir ve illin edilme-

"Azami fiyatlar, tüccar ve esnafa 
yapılan top, paket ve grosa olarak 
satış fiyatlarıdır. (Toptancıya, yarı 
toptancıya perakendeciye, terziye, ağ 
ipliği hakkında balıkçılara, dokuma 
esnafına sa~ışlar gibi.) Binaenaleyh, 
perakendecıler bizzat müstehlike, ya
ni zati ve ailevi ihtiyaçları için satın 
alan müşterilere top veya paket ola
rak satıı yaptıkları takdirde peraken
deci karını alabilirler. 

' 

• , yan bütün milletlerin ne yaptıÇımızı ve sine bilhassa itina edilecektir. Aksi 
yapı masını ıstıyorlar bunları niçin yapmakta olduğumuzu bil. halde cezai takibat yapmak mümkün 

Londra, 4 a.a. _ Kabinede yapılacağı ı m~eri ;azı~dır·~~e.:niı oldu~u cihetl.e, nu- olmıyacaktır. 

Tüccar ve esnafa sandık, top, pa· 
ket, grosa olarak satış yaptığı halde 
aynı zamanda mlistehlike de peraken· 
de satış yapanlar, birinci satışları için 
kararın birinci ve dördüncü madde· 
leriyle 12 inci maddenin ikinci fıkra· 
sı hükümlerine tabi olurlar. Yani san
dık, top, paket ve grosa azami fiyat· 
ları dahilinde satmağa mecburdurlar. 
İkinci satışları için, perakendeci ka
rını a1mağa hakları vardır. 

dün haber verilmiıı olan tadilat, Londra tu ra yo ı e utun cenubı Amerıka'ya Ankara, İstanbul ve İzmir- fiyat 
gazeteleri tarafından hararetle selamları _ verilecektir. murakabe komisyonları, % 15 ve % 
maktadır. Fakat ilk Çörçil kabinesinin biz- Amerikanın Pasifik filosu 20 nisbetleri ile mukayyet olmaksız~n 
za.rure pek ziyade acele ol rak teşkil e _ kumandanı balıriye nazırı ile matlup nisbetleri tesbit edeceklerdir. 
dilmiıı <>lduğu ciheti hatırlatılmaktadır. lcabediyorsa ve imkan buldukları 
Bu ııebepten dolayı istisnai ahvalin taz • görüşecek t kd" d h" 1 • Vaşington, 4 a.a. - DNB. bildiriyor: a ır e şe ır semt erıne göre nis-
yikı altında te~ekkUl etmiş olan l:abine- betleri avrı avrı tc b"t 1 k " Pasifik denlzinueki amerikan filosu baş- .ı .ı s ı ey eme tnu· 
de yeni baştan tensik edilmesini telkin i- rcccah olacaktır. 
çln umumi bir tcmııy!il vardır. kumandanı amiral Riclıardson bugünler- ·ı b l f de Vaşington'a gelerek bahriye na:mı B. stan u iyat murakabe komisyo-

Royter'in parllimento muharriri diyor nu taraf n 1 t b't ·ı~ d
0

l ' Knox ile ı:örüşeccktlr. 1 can es ı ve ı an e ı ecei;( 

Aynı zamanda perakende de satan 
bir toptancının sırf perakendecilerle 
aynı fiyata perakende satması halin
d~ karının daha yüksek olacağı düşü· 
~ule~ek bunun niçin tecviz edildiği 
uzer~nde ~urmağa mahal olmamak ge
rektır. Zıra bu hal ticaretin normal 
intisacına dahildir. Per-akendecilik 
külfetini ihtiyar eden herkesin o şu
beye mahsus karı alması tabiidir.,. 

ki: fiyatlarm, mutlak bir zaruret olma-
Ka.binede vukua gelen her mühim deği- Ismarlanan tanf.llar Kanacl.a'ya dıkça, eylül fiyatlarını yi.izde yirmi-

şlklikten az sonra parlamentonun toplan- tedim edilmeve ba$ladı den fazla tecavüz etmemesi esas ola-
ması mu tattır. Parllimento azalarına se _ Ottava, 4 a.a - Knnada tnrahndan Ame- caktır. 
çim mıntakalannı dol115mak için verilen rika birleşik devletlerine sipariş edilen 200 Bu :;uretle tesbit edilecekı fiyatlar 
!ırısatıo bu rnUnaıı brlle uzun sUrml- tanktan 24 danelik ilk kısım ıimdiden tes- komisyon arca liste halinde tabetti-
yeceği zannedilmektedir. lim olunmuş ve bu 24 tank Kanada'ya gel- rilert'k alfıkadar-lara tevzi edilmek il-

Avam kamarnsı toplandığı zaman baş - miştir. zere kafi miktarda bilfımum fiyat 
vekilin harbin inki&afından bahsederken Bombaı·dtman fclah.ctzedelerine murakabe komisyonlarına gönderile-
B. Çemberleyn'den si tay işle bahsedeceiTi cekt" .. yardım icı'n balo ır. 

Fiyat mürakabe komi•yonlarına 

ve Dakar seferi h1kkında söz söyliyerek w İth 11:. J • 1 · Nevyork, 4 a a. - Binden fazla da'vet- a a t mer tez erındeki fiyat mu- verilen direktifler 
kabinenin bu harekete neden karar ver - k b 1 • linin ir.tirakiyle Nevyorkun bslo mevsimi ra a e tomısyonları birlik tarafın-diği ve hareketin ne için akamete uğra • ~ d · d.1 k f Ticaret vekaleti k d ğ dün gece mıittcfıklere yıı.rdım sandığının an ırae e 1 ece iyatları vesaike • • yu arıya yaz ı l• 
dıfı hakkında meclise izo.hat vereceği zan m ··.,t 'd t k"l d kl mız esasları bildiren dı·rektı

0

fı
0

nı
0

n so-nolunmaktadır. himayesi altın:la nçılmıştır-. Balonun ha - u ' l'OJ en et ı ~ e ece erdir. sılatı Londra'da almln bombardımanla - Yiinlü mensucat perakende satı•la- nunda fiyat murakabe komisyonları· 
Yapılan hareketler harp kabinesi umu- d ba ., na c.. 1 •· 1 d k d" • rlvle evleri yıkılmı"' olan nhaEye acil yar- rın a, zı yerlerde, % 20 nisbetinin ez um e şoy e eme te ır: 

mı heyeti tarafından ittihaz edilmiş ol - " .. b. k ı· l "P ki .. ı·· h k dım olarak "Önderilcccktir. ır ısım Ü ts veya fantazi kumaşlar- aınu u ve yun u mensucat a • 
makb. beraber b:1şvekilin hepsinin mesu - " d ll k nd 1 b k d" - ··h' 

11 
. . al d 1 Bı'r Amcr:kan 'z..,.uva~o"ru·· a, eze mle fantl!zi kadın kuına•la- ı a a ınan u .arar ıger mu mı 

rında, az görülmesi ihtimali vardır. ıa e ere e teşmı e ılmek üzere· yetım § ısen em ile etmesi mulıte - • ı • - "' n dd l d ·1 d' 
meldir. Ba11vekllln beyanatını, harp vazY. - cP1 ı·hi Amerikavn gidiror Muhik ve iyice tetkik edilmi!'\ ol- dir. Bu hususlarda, piyasanın normal 

ıı: , • . . - • age e u unan ame- ınak şartiyle vekalet bu nevi dilekleri ... aman ar a ı ve ugun u şartlar al-yetinde ve bu hususta muza.kerelerin ta - L' bon • a a .,. 'd b 1 " • 1 d k" b ·· k" 
kip edece~i tahmin edilmektedir. Londra- r"ı'-:ı den"ıı: f"ılosunıın bar.lıca kruvazo"r'u' t k"k d 1 tındakı· ı"ntı'•llCI ı"nceden ı"nceye tetkı·k to "'"· .. et ı e ama e o acaktır. " 
ya karıı yapılan hava bomb2.rdımanının 1 O aha hus • b" 0 f il ed

0

ld
0 

• • ·b· b o an m usı ır vazı e e cenup İleride lUzum hasıl olursa, harcıaA· ı ıgı gı ı ya ancı memleketler sis-
avam kamarasının difer bir celsesinde be- Amerika memleketlerine gönderilmiştir-. 1 temlerinin tetkiki de ikmal edilme-
his mevzuu olacağı tahmin edilmektedir-. em m?llarla fantazi mallar için ayrı · . B. Ru:veltin cümhurreisliği ayrı nısbetler kabulü de düşiinülebi- mıştır. 

İngiltere üzerine yapılan 
son hava akım hafif oldu 

İngiliz tayyareh~ri 

Hollanda kıyllarına 
bombalar alhlar 

Londra, 4 a.L - Alman hava küvetleri
nin dilıı lııciltero ilzerindeki faall7et!, niıı
beten mahdut olmuıtur. 

Gece, iki altrm !:ıaret! verilmiştir-. D!lş
manın birinci hava hUcumu pusklir-tülmii§
tür. ikinci hücum esnasında ,bir kaç al
ınan tayyaresi, Londra'nın cenup vo ıarp 
mıntakaları üzerinde uçma&ıı muvaffak ol
ınuılardır. Buralara ıeliıi ıüzel bombalar 
&tılmııtır. Büyük bir- bomba, §ehrin mer
ke.zlno düamüıtlir. 

Gece hUcumlan hakkında baıka tafsilat 
henüz yoktur. 

31 nahiye bombardıman edildi 
Alman tayyarelerinin hava hücumları, 

yek~ll:erlnden uzakta bulunan muhtelif 
noktaları bombardıman etmekten ibaret 
kalmııtır. U nihaye bombardıman edil -
mi:ıtir-. Maamaf'ih dün ıece, hava bubi • 
nln başlangıcından beri en ıükQnotli ııe -
s;en rece olmuıtur. 

Son "tehlike ges;miıtlr." lıareti, sabah
leyin pek erkenden verilmiştir ki, bir re
kordur. Bu gecenin mUmeyylı vasıfların
dan biri do alman tayyarelerinin Lon • 
dra'nm ıimali ııarbtslno girmek ister-kcn 
pek ıiddetli bir tayyare da!i mania ateşi
ne maruz kalmalarıdır. Tayyare dafi ba
taryalarının obüsleri o kadar- büyük bir 
ıldttetle pathyordu ki, bomba inflllkını 
andırıyordu. Hava hücumlarının vasi bir 
aahada yapılnsıı olma.sına rağmen hasa -
rat ve telefat cüzidir. 

Hollanda aahillerine 
;yapılan akmiu.· 

Amıterdam, 4 a.a. - D.N.B. ajansı bil· 
diriyor: Çarşamba gilnünü perı;embeye 

bailıyan gece ve perııembe günU :sarfın • 
da ı&bahın ilk ıaatlerinde ingiliı ıayya • 
releri yeniden Hollanda'nm bir çok mın
takalarına bombalar atmıılardır. Yapılan 
akınlardan en ziyade Haarlem şehri mil -
teessir olmuıtur. Mahalle arılarına dil • 
ı;en bombaların te&iriyle 17 kiıi ölmiit ve 
20 kiti yaralanmıştır. 

Dün aabah ingilizler, civarında hiç bir 
askeri hedef bulunmıyan Beç~rvl!k mev
k!lne hücumlar yapmıslardır. Birçok yan 
ıın bombaları haııarat yapmımıı olmakla 
beraber, bir infillk bombası bir evi ta • 
mamen yıkmış ve yanındaki diker bir evi 
de hasara uitratmııtır. Enkaz arasından 
bir an.a ile G ya,ındald kızı çıkarılmııtır. 
Civar-da bulunan diğer bir ovde de bit" ka
dın yar•lanmııtır. 

La Haye'in bit" civar mahallesi bombar
dıman edilmi§tir. Uç ev tamamen tahrip 
edilmiş ve üç kadın ölmü&tür. 
Şimali Brabant'ta Uç ev İngiliz bomba

larının tesiriyle tahrip edilmiştir. 

:vapmıılardır. İnglllm gemi katllcıl yoluna 
devam etmlı ve alman topçusu ateııı kes -
mtıtır. 

Salvolar yapılırken, tayyareye karşı 
mUdaf~ için sabit balonlar taııyan katile, 
dalgalı denimde Uerllyordu. ObUelerln ın
tUIJu ııetıccatndo bUyUk au sUtwılıırı fı§ -
kırmııtır. Top sesleri, Kent sahilinde o -
turauları uykusundan uyandırmııtır. 

ve mihver lir. Bunun için, vekfıletin tesbit et· Umwni surette şunu söyliycbilir~ 
Vaşington, 4 a.a. - Bugün gazete- tiği nisbetler bahsi g~en fantazi mal- ki her nol:tasında kamil ve hiç bir SU; 

ciler toplantısında Roma'dan alınan l lar içjn ciddi müşkülfıt mevzuu teş- retle tenkide müsait olmıyan bir sis
ve ikinciteşrin reisicümhur intihaba- ! k!l ed~rs.c bildireceğiniz mütalea tet- tem bulunamaz. Bütün-kontrol ıis
tında mihver devletlerin:., kendisini kıklerımıze esas olacaktır. Ancak, temleri zaruri olarak şu veya bu nok
kazandırmamak istediklerini bildiren kar ·~isbetlerine tüccar tarafından taıında bir mahzuru, az çok bir in
bir gazete telgrafı hakkında fikri so- ak: Jlamel gösterilmesi daima bekle- dilik hissini ihtiva eder. Binaenaleyh 
rulan B. Ruzvelt, bunun bir gazete nebileceği için, ilk aksülamel olduğu mahzursuz usulleri bulmak değil, e~ 
hikayesi olduğunu söyliyerek bahis gibi vekalete intikal ettirilecek ve az mahzurlu olanlarını tercih etmek 
mevzuu olan telgrafı okumuştur. bittetkik kanaat getirilen ıeyler ve- bahis mevzuudur. 

Bu telgrafta ezcümle deniliyor ki: kaeltc bildirilecektir. Kurulmakta olan sistemin kötü ni
"Mihver, B. Ruzvelt'i Amerika'nın Perakende satışlarda kontrol bil· yetti kimseler tarafından muhtelif 

dahili siya:.etine müdahale etmek hassa harcıalem mallar üzerinde tek- suretlerle tahribi te~ebbüalerine in· 
için değil fakat cüırihurreisinin hari- sif edilecektir. Fantazi ve modaya tizar etmeliyiz. Bilmiyerek matbua
ci siyaseti ve bu siyasetin alman ve tabi mallar kontrolün birinci mevzuu tımızın bu teıebbüslere makeı olmaıı 
italyan zeferinde temsil edilen §CY- değildir ve nihayet, icabederse veka- da mümkündür. Fakat, ne vekalet ve 
ler dolayısiyle ezmek istemektedir. let bunlar için daha geniş bir kar yüz- ne de murakabe teşk\latı tuttuğu yol· 

Reiaicümhur intihabının mihv~r desi vermekten de çekinmiyecektir. dan bunun için dönecek değildir. 
için büyilk bir ehemiyeti olduğu anla- Keza. murakabede, harcıalem mal- TabU, daha iyfyi arayan ve lra.e e
tılmaktadır. Binaenaleyh intihap gü- Jar mUstehllkleri, kupon haHnde ku- den hlisnilniyetll miltalea ve tenkit· 
nil olan 5 ikinciteırinden evel inti- maştan elb.i.şe giymek zevki için yUk· leri vekalet gibi murakabe teşkilatı
hap mücadelesi üzerinde büyük tesi- sek fiyat ödemeği kabul etmekte bu- mız da dinliyecektir. Haklı tikayet
ri olabilecek bir hareketin yapılması lunan mU~terilerden çok evel gelir· leri tahlil ederek mütalealarınızı bil· 
mihver için tabii bir ıtratejidir. 11 ler. dirirseniz vazedilen usullerin tatıbi-
/ngiltercye yapılan silah teslimatı Vekalet, aldığı kararın tüccar ve katta görülecek noksanlarıqı ikmale 

B R . esnafa yapılan satı§lar kaydından çalı§ırız. Vekalet tatbikatı bu bakım-
. uzvelt, aynı telgrafın Amerı· maksadını §Öyle izah etmektedir dan da takip edecektir.,, 

bnh~kındadiğerbirkısmını~ha --------------·------~~---~----~ 
okutarak mihverin her şeyden evel 
Amerika'nın harp harici bulunma
siyle alakadar olduğunu ve İngilte
re'ye yapılan yardımlara kısmen ve
ya tamamen mani olmak istediğini 
bildirmiştir. 

İngiltere'ye yapılan yardımlar hak
kında bir gazeteci Ameılika vadedi
len yardımların hepsinin yapıldığın
da şüphesi olduğunu &öylemiı, B. 
Ruzvelt de şu cevabı vermiştir: 
"- İmal meselesi Amerika milli 

müdafaa encümeni reisi B. Knudsen'e 
a~.ttir. İmalatta imkan olduğu kadar 
surat teminine gayret edilmektedir. 
Vadedilen bütün yardımların yapıl
~adığını söylemek umumiyet itiba
rıyle doğru değildir. 

Bununla beraber teferruat hakkın
da aynı sözü söyliyemlyeceğim.,, 

B. Ruzvelt, İngiliz ve Amerikan 
!~a~dardizasyonunda en geniş işbirli
gının tahakkuk ettirileceğini haber 
vererek bu kıı. Kanada ordusuna men 
sup olmıyan Kanadalı pilotların A
~erikada.ki hususi tayyare mekteple
rıı_ıd~ tahsil edebileceklerini söyle· 
mı ıtır. 

tayyaresi İki İtalyan 
Suriye arazisine indi 

Londra, 4 a.a - Hayfa üzerine yapıl
mıs olan akınların birinde yaralanmış bu
lunan iki italyan ıtır bombardıman tayya
resinin Sııriye'do karaya indikleri haber- a
lınmıı;tır. Bunların birisinin mürettebatı 
bir olman pilotu ile dört İtalyandan mü
rekkep bulunmakta idi. 

MUtueke ıartlarmr yeniden lhlll etmc
olmak için fransu: mıkamatının uyyare 
mürettebatını tevkif etmeleri luım celir. 
Bu husus hakkında Beyrut'taki İngiliz 
kons<>losıı, Suriye lli komiserine bir nota 
tevdi etnıi5tir. 

Suriyedeki üs ve tayyareler 
İtalya' ya verilecek mi 1 

Londra, 4 a.a. - Suriye makamatının 
ta.~are ve meydanların teslimi hakkında· 
kı ıt~lyan isteklerine kar11 red cevabı 
v~rm~ı olduklarına dair henüs Londra'ya 
hı~ bır teyit gelmemiştir-. Mesele hakkın
da henüz bir IC7 aö7lenemes. 

B. Serrano Suner Üçlü pak tan sonra .................................. ....... ,, 

Romadan ayrıhyor Japonya'nın Amerika 

1
. h b ve Sovyeller blrliğlne 
spanya ar e · 

karıı vaziyeti 
sürükleneceğe 

benzemiyor 
Roma, " a.L - B. Serrano Suner, Villa 

Madama'da öğle yemeğini husual su
rette yedikten sonra saat 16,SO da Unlver
ııte mahalleıılnl ziyaret etmlı ve rektör 
tarafından ve talebenin ılddetll alkııları 
ile karıılanmı~tır. B. Serrano Suner yarın 
sabah Romayı terltcdecektır. 

lıpanya harbe gireceğe 
benzemiyor 

Londr-a, " a.a. - B. Vlrglnlo Gayda'nın 
verdiği maUunata nazaran Suner'le B. Mu
solini arasında yapılan konuıımaların bir ne 
ticeye varmadıtı zannedilmektedir. Daily 
Telegraph gazcteal de İspanya'yı harbe ıü
rUklemek için sarf edilen gayretler-in mu
va!faklyctıc tetvlç edilmediğini tahmin et
mektedir. Avrupa vaziyetinin inkltafları 
B. Musolini'nin bliyük mahzurlarla karıı
laşmadan tereke paylalimak ümidiyle mey
dana atılmakta hata ettiğini gösterdiğin
den İspanya'nın aynı yanhıı adımı atmak 
istememesi mümkündUr. 
Franıız hezimetinden aonra iıpanyol ef

karı umumiyui alman nf erine lnanmııtı. 
Fakat alman propagandasının devamlı 

gayretlerine rağmen blitün müşahitler ln
&"iliZ mukavemetinin muvaffakiyetini isbat 
eden mUtemadt vakıaları g!lrebllmektedlr
lcr-. 

Dihr taraftan, Almınya'nm ıı.ndiılnı 
iltihak eden memleketlere naaıl muamele 
ettiğinin nUmunesl ispanyollıınn gôzleri 
<inünde bulun.dutundan aynı lkibetten kork 
tukları ihtimali vardır. 
Şimdilik lspanya ihtiyacı bulunan ıtda 

maddelerini dahili har"pten aonra hpanya'
nın tekrar kuralmaııına yardım arzusunu 
isbat eden İngiltere ile yaptığı anlasma 
aayeslnde tedarik etmektedir. 

Tokyo, 4 a.a. - Üç taraflı paktın 
imzasından sonra matbuata yaptığı 
il:~ beyanatta başvekil Konoye de • 
miştir ki 
"- Pasifikte harp veya sulh, §ark 

ve ga.rp nısıf küresinde Japonya ile 
Amerıkanın mUtekabil menfaatlerine 
ne şekilde hilrmet edeceklerine bağ -
lıdır.,, 

Batvekil. üç taraflı pakta rağmen 
~aponyanın Amerikayı sebepsiz tah· 
rık etmlyece~ine işaret etmiı fakat 
işbirliği yapmanın ilk şartını~ Ja • 
ponyanın tarktaki vaziyetine karşı 
Am.e~ikanın yeniden anlayış ve sem • 
patı ızhar etmesi lazım olduğunu ila
ve etmiştir. 

Sözü sovyetler milna!ebetine geti
re~ B. Konoye liç taraflı paktın ko -
mıntern prensiplerine muhalif hiç bir 
tarafı olmadığını ve Japonya ile sov
yetler arasında ihtilaf kaynağı olabi
lecek imkAnların kahil olduğu kadar 
azalacağını Umit ettiğini ıöylemiştir .. 

tJ'ç taraflı pakt hakkında japon mil
l~tıne radyo_da nutuk söyliyen hari
cıye nezaretı namına söz söylemiye 
se?.ahiyettar. şahıs demiştir ki : 

- Şlm~ı Japony~, cihanda yeni 
nizamı tesıı etmek ıçin Almanya ve 
İ~~lya il.e ~almayı veya ölmeyi teah • 
but etmıştır. 

Üç taraflı pakt, cihanda eski nizam 
yerine yeni nizamın kurulması lehi • 
ne beşeriyetin sesini temıil etmekte 
v~ Avrupa ve Asyayı süpüren yeni 
nızamın artmakta olan karşı konul -
maz. kuvetini beynelmile1 siyasetinin 
yenılenmesi,ni göstermektedir.,, 

General Franco, İspanya'nın yeniden 
kurulması yalnıa, denizlere hSkim oian 
İngiliz filosunun İspanya'ya temin edebi
leceği menbalara )>atlı oldufunu anlamak
tadır. 
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Dünya • • 
vazıyetı karşısında .ıı•·····································-.. ,. ...... BUGON ...... llflll 

ULUS Sinemasında (,_R_A_D Y_o_) Muayyen fasılalarla nüfuı : 
1 
_____ K_A_Z_A_L_AR _____ _ 

sayımı yapmak artık medeni : 
uluslarda bir ihtiyaç ve kaide : 
halini almıştır. • Tü ·kiye'nin durumu 

B. 
B. 

Mümtaz Ökmen İzmir' de, 
Rahmi Apak da Düzce'de 
birer konferans verdiler 

Biz de üçüncü nüfua sayı .. 
mımızı önümüzdeki ILKTEŞ
RININ 20 inci PAZAR günü 
yapacağız. 

Sayan ve sayılanların bu iş
te en yüksek ihtimam ve gay
ret göstermeleri bir medeni
yet ve yurt ödevidir. 

Harita yaptınlacak 

Avanos Belediyesinden : 
Açık eksiltıneye konan iş : 
1- Avanos kazasının imar pHinına 

esas teşkil eden halhazır haritasile 
münhanili haritasının alınması işidir. 

2- Harita~ı alınacak saha tahminen 
(35) hektar mesk(ln ve (45) hektar 
gayri mesk(lndür. 

3- Mesk(ln kısmın hektarı yirmi ve 

2 film birden 

14.30 - 18 

BAKİR DELİKANLI 
GARY COOPER 

16.30 da 

TÜRKİYE 

--( Radyo DifUzyon Postaları )-
TÜRKİYE Radyosu - ANKARA Radyol!1J 
---·cc Dnlga Uzunluğ\J ~>-----

1648 m. lb2 KCA./120 Kw. 
31.7 m. 9465 Kes./ 20 Kw. T. A. P. 

1g,74 m. 15195 Kes./ 20 Kw. T. A. Q, 

CUMARTESi: 5.10.1940 

İzmir, 4 a.a. An}(ara mebusu ve 
Cilmnııriyet Jlalk Partisi ur.-ıurnl ld~re 

hPyfli Azas1Dfl.1n ~flnltıız Ökmen. diin. 
HaJk.-.vinrl" alttka ile tal~ip f'C\1° n bir kon· 
f, rm~ verm ştır. )f'"V7.UH. dılnya vaT.iyetl 
ka~ıs nJ.<t T.lrk }i''n\n dıır ınıu olan bu 
).;,,n.er-ı.r..sta vali Fuat Tuksnl. b~ldlye r•'· 
1 t tr. RehÇ(t Cz. Parti mt.!Ptt:-ı Gı:ıp 

ltıhtiyJ..r Partı hA,'Jk ını Atıf 1 nan ııo 

J-Ialkevt rttsl, vıllyet ve brlediye rrl::\nı, 

nıhl'!.sseselcr mensublnl ve ı:ıtonun i<: \'~ 

dışını dulda.- n bini re dinleyici h:ızır bu-

Başvekalet 
istatistik Umum Müdürlüğü gayri meskun kısmın hektarı (15) lira 

trhltkeye karşı koymak için tcap edeli ~.,,, 1 ,,,, 1111111111111111 , 11111111111 ,r oJup işin tutarı 1375 liradır. 

Cehennem mahkiımlcırı 
Gece: 21 de Bakir Delikanlı 

7.30 Program ve memleket saat ayan. 
7.35 Müzik: plaklarla hafif program 
8.00 Ajans haberleri 
8.10 Ev kadınr - yemek listesi. 
8..2018.30 Müzik programının devamı 

(Pi.}. kıı<lret ve ehliyete eıııhlp böyle bir şahsi - 4- Eksiltme 23. 9. 940 gününden 
yetin ttirk milletinin başında olmasıDın itibaren 15 gün olup 7. 10. 940 günii 

···r mevcut ı •• yurdumu?.• k•rıı be•l•ne- XI ı·ncı· B~·· ikan belediyede toplanacak encümende ya. 
bilccı'k ht>r tlirlıl tecavüz temRyü11rrlnl 'tlıL 
köatf"kliycu bn.,ıı başına bir trrnınat oldu- pılacaktır. ANKARA V ALIL!Cl 

13.30 Program ve memleket saat ayarı. 

13.33 Müzik: muhtelif şarkılar (Pl.). 
13.SO Ajans haberleri. 

ğunu ifade E>lınlştir. 5- Muvakkat teminat 103 lira 12 14.05 Müzik: plaklarla muhtelif şarkılar 

programının dcvamt. 
Ebedi Şefe hitop ı kuruştur. 

Hatip, son söz olarak demiştir ki: oy un arı 6- Münakasaya iştirak edeceklerin 
7 Adet soba alınacak 14.20 Müzik: Riyaseticümhur 

(Şef: Ihsan Künçer). 
bandosu 

Arkndn~lar, mn.anatlc eder~<'nlz st- ticaret odasında kayıtlı ve bu gibi i~- Ankara Valilig ... inden: 1. Ernest Reevcs: Hobomoko (bir hint 
zln namınıza. vatan ve ıstllilı\l n ı"'"ı kah- teri yapabileceklerine dair ehliyet Vl°- Yenihayat, Keçiören ilkokullarına 

t;. romansı). 

ıurunakta .idi. ran1:ın tzmirtıh·r n~ınınıı İ7.rnır·in bil.riik bun~n ·~far!b,:l'da batrll"Or Eikas1 ibraz e-tmeleri. yedi 2 numaralı Zonguldak sobası pa- 2. Julius Fucik: Winterstilrmc (vals). 
hf'ınşf'hrlst. türk n1llll'tinin bilylik h!lll\s- ~ i r 7- Daha fazla izahat almak istiyen- zarlık.la s..ı.tı.n alınacaktır: M_uhammen J. G. Pares: konser uvertürü. 

Hatip be~ 0riyeli b'ı· Jk :flt'i'ap Vf' t>D<lı

eıc-ye sevked .. n bugü:ı.k!l bu:ır<tn .;nr~ıs:ııda 

hOklmetçe alınan t~dblrler rnnında \ .. .& • 

kf\rı bıı andn An:ıdolu ~·a_vl:llo.tr:nın .>·lıksck ı · A ı ı d' · · l bedelı 245 lırad1r İsteklılerın sarına 
.J er1n vanos 1e e ıye rıyasetıne ve . .. .. · .. .. . - 4. T~chaikovsky: hazin ıarkı. 

bir ı,:\hiltnıı;ı iistıınc.1(' eb<'ıliyete dalını• nl'.ln lst nh•ıl. 4 a.a 11 inci Rrılkan oyun- J meyı gurmek uzcre her gun Ma'3'"ıf 
v Kırşehir naf;;ı nıüdürlüğüne mürar.a - ...... v.. • .. .. - ı 5. Mlssenet: Le Cıd (antrakt ve b'llet 

Atattirk'e hite.p cd .. cf'ğin1: lnrın~ 1.,tır;)!{ ed<"cı>k Yl1Jr!l!'tlavya1ı atlotıcr tl 23 9 940 1 mudurlugune ve ıhale gunu olan 7. havaları). 
t ınd şlann da uyanık ve vazifeye ha7ır "'I;;y biiytik tilrk evl!'ı.<lı E>mln ve mliste- 26 klşılik bir k:ıfile h:llindt bugünkl\ kon- a arı. · · 

16001 
~· 940 pa7:artesik günü saat 15 de ve lS.OO/ 

15
_
30 

lt
1
üzik: şarkılı ve prkısız filaa 

bulunmal1r1nın JUzını·una lşı!U'c.t t•dt"rl'k rih uyu. J.flJlet kiir.~Usiindrn ,,.tiz ~·a•tarın- van$iyon?llc ŞPhriı.ıJz(' ~rolmlşler ve ~irke- :ı v._ 7 5 t t · · h • h 
P ti t f d o:- .r~ ıo . emına a çesını ususı mu a- 1 parçaları (Pi.}. 

ar Rr~ ın an ltrtip Pdil ·n hu n0vl ıa n1 ıııctıne enlanrt ettil\-in muknddPS b3.y- et ist~"i)'t1nunda kalahnlık bir spnrcu kilt - 1. ..d .. ı·· ... ·· . k 
k t ı ~ Befediyrnin tapu iTe iki evın seue mu ur ugu ve~nesıne yatırara 18.00 Program ve memleket saat av.a .... on eren? ıtrın vatıındru;lnr arn~ınrl·ıkl fi- rrığı a!-ılı\ t::Rmıır 3 drışllrnti'-'E'Cf'"iz.,, lesi t.ırtıfınUı:ı.n kıır ıl::ınrıışlHrdır. ·ı· t d · ... ·· · ·· I ,-~ 
k k .J ,.. ··ık· • l k vı aye aımı encuınenıne muracat a- 18.03 ?IIiizik: radyo caz orkestrası (İbra-
ır ve ma ~:ıt birll~inin tezıhilrıln .. vesi- D d k k f llisaflr sporr:ıılann knfilr:ııln,.. Yu~os- mu ıyetı satı 1 -tır · ... 

1 1 üzce e •i on erans rı ılan olunur. (5457) 16446 him Öz""';r idaresinde). e n m:'lk suretı~·ıe faydalı olduğıınn kay- lavyn nlllllzn1 f•'tl ı·as ·<1n11 trkılnınd:ın .... 
DilzCC>, 4 a.a. -- }-;\·etki gün bıır;.ıya g(•l- f{aym•nlf n,.r~-tıy!'.'iınrlrn : 18 .- '!" "k 

detmtl:tır. Slnıiıttch riyn!!I ctr.ıl'ktr.dir. Bayrak alı·nacak .~ n uzı · 
ltl!imta7. Ökmen. Tllrktye CUnlhuri.Yl'."tl- miş olsn Parti mıifctti~i Tt:kird3.ğ ın• bu- KRfil(yi teşkil etlen eporcular ıııın lar. 1 - Kayaba~t n1ahallesı Fevzipa$a ıokA- 1. Suphi Ziya - şevkefza tarkı: (Şimdl 

nin mlll1 misakı tahakkuk ettirdikten ,.cın- ıu Rrıhml Apalc. H:ıll,cvlnde VPrtJi.ı.;i bir dır: .:ında altı o<la bır Ahır bir avludan ibaret Ankara Valiliğinden : ay bir serüsimindir suda). 
ra bir tarııttan >"urtl1' g •n:ş bir in"la pro- konfernn~lıı hUkUmt"tlmizln dış polllikıı· '000 lira nıuharnınen bedelli k3rgir bina Ankara n1erkez l'Jecati okulu ile 2. Rifat - ;şevkefza şarkı: (Ey rüzellik 
r.-: lıını baş.1rmata ('altşırkl·n. di~rr t:ı- hını anlatmış ve tiirk milll'tlnin lcRp etti- Koşııc,rlnr : 2 hot edresc mahallesi Çal tepe soka Ke çiören okuluna üç bayrak ile al- burcunun mahı). 
r:ı!tan takip etti~i !!Ulh ve lyt komşuluk ~ takdird•~ kRdın. erkek, çocuk. hPr tilr- ı<tın#'r, Dı:~p .... t, P..açlı::, StPfonovlç, FlaA ·ıııda '4 oda bir mutbıh ve Onünde iki ev tı pa!'ıpas pazarlıkla satın alınacaktır. 3. Şerif İçli - ıaba şarkı: (Dili ben ıibl 
fi! ulııı.rına daya.nıın dıı politlltasının bu- li\ f~dak:,rh~ı Y'lPnl&ğa hazır b'Jlund~ığu- 3-farkrJviç, Ob ra k. Srakar. Burı.tovlç ıek b:thçesiylıe 500 lira ınuhamrnen bedel !~Iuhan1ırıen bedelleri 175 lira 50 ku- bir aşka). 
~\ne kadar olan fnkişnt sRfhıı1arını Ruln.t- nu bildirnll,tır Bau~<'ak, l\otnik, Koı:ılr. Gttberselt. 1i ahşılp bina. ru~lur. istt.k!ilcrin şartn:ımcyi gör- 4. Yusuf - hicaz şarkı: (Ate1i aşkıma 
rnış ve dünyanın içinde bı.;Jundıığu bu b(ı

yUk tPhlike karşısındR t!lrk milletinin m:ı
kı.dderatını talih ve te.sadilfe tl'r)( ed~ın; . 
yl'c ğ!nl. bu bııkımrt::ı.n hO.rJi."1 ·lrrt Uncrcl!'n 
~briip takdir ed~n ctimhurlyet ht.klln1ct:nin 
tc p ed~n tedbirleri zanıanında alnuş bu -
lund11ğıınu eö·.1l••nı: tır. 

Türkiyenin İç durumu 

Zeytinyağı na pıımı.;k Ye 

susam yağı kanştırılabHc e!< 
!stanbul, 4 (Telefonla) - Belediye 

zeytin yağlarına azami yüzde 25 nis· 
betinde, pamuk veya su•am ya~ların -
dan birinin etiketlerinde nisbeti ve 

Atlamalar: 
Laz .rovl<:. ZiYkovlç, 

kov, Vuç vıı:. Lot>n rt. 

Atmalar : 
I{eyııç~vi~. }.farkı slç, 

Stcpt.s!k, Uurçlç, \tuı::cvıç. 

Al:r:ııuovi.ç, Ba 

?ı.fa,•sar, Gols 

Sözlerini bundan !llonra TUrk!yenln iç. cinsi gösterilmek şartiyle karıştırıla
durıımuna tnt1klll ettiren hatip, milletin bileceğine karar verdi. 
b;tnye8indekt snlAbete, şimdiye kA.dar ga-

Bugün topıanacak olnn 12 inci Balkan 
kongr#'sl, yugosl;ıv nıurıı!ılıa~l:ırının tcah
hürle muva.1<ALıtları dolayısiylt> içtlmaını 

yarına t:ılik etn1Lşllr. 

lip gelmiş veya mağlüp otmuş fakat ast<\ 
1'1tiklilln1 kaybetmemiş bir milletin l!tlk· 
lillnl !eds etmesinin tnblatı eşyaya mu -
ha.lif olduğunu söyllyerek tUrk mlllelln!n 
öz toprakları, tsttkltU ve ıcre!l için her 
lf'YI yapmağa ha7.ır olduğunu ve milletin 
bu tartht ve trst karakterinin Atatürk'UII 
troadı ile son ylı;mt eenPde daha çok tak
viye edildiği. ayrıca tilrk milletinin slya-
11t bUnyestnde, temsil ettikleri zUmrelerJn 
menfaattnl, mnn menfaate üstün tutan, 
harict cereyanlar enıtr ve te.cılri altında 

bulunan muzır partJJertn mevcut olmadı -
ğ"ı, bunların yerine slya.'d bir partinin dar 
c;:erçeveslnden çıkarak bUlhn vatandaşların 
men!aatıerlnl tetıt etmeğl bllmiş ve bU -
tiın memleket çocuklarını alnestnP. getir -
mlş ve hatrında. toplamıı olduı:tunu \taret 
vo bu dıırumtın d.ıht türk milh~tının rnu -
kavcmet kudretini arttırdı . ını bJldirmi~ -
tir. 

Kahraman Türk Ordusu 
Jı.tümtaz Ökmen, vatan mtld·\fnaınnda 

ve hllh'lAsa mUdatae. muharcbelerinde ya
pıftıfı t?praktan hiç bır sur~tle eO'{Ulnıi

yen, diınyıının takdir ve hayranlığını ka· 
?.anmış olan türk orduırunun kumanda hc
YPtl, auhııyl.arı. talin1 ve terbiyesi ve teç
hizat itibariyle tarihin hl<: hir de\·rindl' 
b•ı dE"rer.e tekt"'mnıül etını::-diğinl kııydı>de

r 'k, hugün tllrk mtllettnin ba.şınıla bulu -
n:\n :ltl11t Ş~! fmıet !nönü"ntin, en mU~Jd.H 
fi ırtlar i"'ind"' Atatürk' Un de lu·ncltsine de· 
riı l gibi mlllPtin m:lkfi~ tallhinı yenn1e
g-... mııvarrak o1d:ı~unu.eulh mn.'!n!'lında bey
n•lmJlel şöhret kazan:nış kırk yıllık potl
t1kR kurtlarının elkı.den mlllt haklarınnzı 
c:etln bir ctctal ııe nlmata nıuvaf!ak oldu
g ınu ve Millt Şefin bllttin dikkat ve t!ıJcn

tlnt memlekttte kanun hf\1(im olnıa~ına 

vatanrta,ıarın hakta ve ftrefte mflsavl o· 
lar.ıık huzur ve emnlyetlE' re!ııh.ı kavu,mn
mın'l .. ·akfetUğlnt ve vntana gelecek her 

Üniversite talebesinin 

pasoları meselesi" 
İstanbul, 4: (Telefonla> - l~nıvcrı1lted~ 

yüksek tahsH gençlerinln paso ışlt>rlnl tet
kik eden komisyon ayrı blr ve~ikaya ihti
yaç olmadığını, gE>nçlerin mektepleri ta
rafından kendllE'rlne verilecek vesikalarla 
tenzilı\ttan istifade etmE"lertne karar ver
di ve bu kararını MtinııkalA.t Vek1letıne 

bildirdi. 

Yabaııcı dil 
imtihanlar sona erdi 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Üniversi

Taksim ôbidesiııe çelenk konuldu 

1 
Elen ve yurosla.v atlt>tlt•ri bug:in a:ıat 

16 da Cul:ıt::ısar::ı.y l~Re!iiıtclf" to11ıar~mı!,il~r 

\"e Tak!!lm O.bldcslnll nıcraı:ıııule çelenle 
koyn1U1'l:ırtlır. 

Bunıı nıütenldp va.il ve b('lr-diyc relRt 
Dr. Lllt!I J{ırd:ır, beden tl'rbiyeı:ıl gl Dl'l dl 
rektörlUğU İstnnbut bölgf'si binn.~ıntla mi
safir sporc11l3r Ş{rc!ine bir rr-~nıt kabul 
vernılt ve bu knbııl resnıtndr elrn ve YU· 
goslav knnı:ıolo;oları da hnzır bıılunnıu'tttır 
Sonra. Takslın bclrdiye ı;nzlnılsıındf\ mtsıı
flr f;porcul.ı.rın şerefine bir çny ziyafeti 
vC'rllmi.' ve 11 inci Balkan oyunlnrınfl iş -
tlr~k edrcek olan atletler yckd.lğcrlerlnı.:· 

takdin1 etlilnlişlcrdir. 

İstonbul'da profesyonel 
te y~bancı dil ~ek.tebinde imtihanlar d"lencı'lerle mücadele 
bugun sona ermıştır. Talebenın mu - ı 1 
vaffaki!.et .. n!sbet! yüzde s:k~endir. İstanbul, 4 (Telefonla) - İstanbul 

Rekt?r unıvcr~ıteye_ yenı gıren ta - polisi 631 profesyonel dilenci tesbıt 
lebel~rı ~afta~a. ıkı ~un .kab~I ederek etti. Şimdiye kadar mükerrer yakala
kendılerıyJe unıversıteyı alakadar e- na.ılar da dahil olmak üzere zabıta 
den işler hakkında görüşecektir. l 685 i kadın, 7825 i erkek, 1020 si ço -

cuk olmak üzere, 24578 ki~iyi dilenir-

'
• f b ld f • I .. kabe jtferİ !erken yakalamıştır. Bunlardan taşra
S an il a ıya mura 1 l lı olanlar memleketlerine gönderilmiş, 
İstanbul, 4 (Telefonla) - İstanbul- m~lüllar, Kims:sizler Yurduna veril

da kömür nakliyat ve tevzi işinin dört mış, 1178 çocugun da _ana v: babası 
tacire bırakılmış olmasına rağmen fi- ce~al~n.dırılmıştır. ~'lalulıyetı o.lma 
yatların hiç bir suretle arttırılmaması dı~ı ıçın s~rbest. bır.akılanlar ıhtara 
tekarrür etmistir. Fiyat mürakabe ko- ~a.gmen tekrar dılenıp yakalandıkları 
misyonu bugün manifaturacıları din- ıçın, rakam kabarmaktadır. 
!emiş ve içtima sonunda ticaret müdü
rü Jistenin yeniden tetkik edilece~ini 
söylemiştir. Çivi tacirlerinin fiyat tez
yit talepleri kabul edilmrmiştir. Pa

Kıskançlık yüzünden cinayet 
ı~tanbul, 4 {Telefonla ı Ortnköydc 

muk iplikleri cvel5 tercihan dokuma- F'nlk adındn blr tUtiin amelesi, metresi 
cılara, sonra da tacirlere verilecek - ltacr.rı kıskanı::tık yüzünden yarn.hynrak 
tir. öldtirdü ve tevkif edildi. 

Vilmoş'a, Dudapeşte sosyetesinin ileri gelen ailele· 
tinden mürekkep uzun bir liste verdi. Obluna, bu· lis
tede isimleri yazılı kimselere eserlerinden birer tane 
&öndcrmeği ihmal etmemesini sıkı, sıkı tenbih etti. 

3 - 27. 9 9CO tarihinden itib:ıren 15 gü.n mek üzere her gün maarif müdürlü- raptetti). 
niirJdetle açık arttırmay'l konulmuştur f . ğüne ve ihale günü olan 7. 10. 940 pa- ı S. Udi Cemil • hicaz şarkı: (N-e küstü.A 
·1;ıle 11 10 940 cun1a glinü saat 15 Je yapı zart~si günü sa:ıt 15 de ve % 7,5 te- bisebep öyle). 
ıac:ıktır. Taliplerin r~, 1.5 muvakk:'tt temi· minat akçesini hususi muhasebe mü- 19.00 Konuşma (bibliyoirafya). 
nııtını ih:ıle sl:\tinden evci b~!ediye ve7. · Gürlüğü veznesine yatırarak vil.1yet 19.15 Müzik: türküler. 
'1('<t~nt" VHtırmt'i olacaktır <629l l 16273 daimi cncüınenine müracaatları ilfin 19.30 Memleket saat ayarı, ve ajans ha.-

At •sahiplerin!-n nazarı dikkatine oiunur. (6456) 16445 
1 

berleri. 
9.45 Müzik. 

Karacabey Harası Müdürlüğünden: Bir tornacı ve bir memur alınacak A: -
Yetiştiricilere bir yardıın olınak ü-/ An1'Jra Va.Jili•;indcn: 1 1. Kemal Emin .. uştJ.k şarkı: (Balı .. 

zere miiessesemiz su~ıi tohu?1ıan;.a 13- Naııa müuurl~blı g~rajında istih- hüsnün o güzel gülleri). 
lıoratuvarında gelıclık teşhıslerı ya- daın ediımck i.tzerç imtihanla aşağı- 2. Dede - UŞ$ak şarkı: (Gitti de ıelme-
pılaca_kt~r: . . . . . . I daki şerait dairesinde 90 lira aylık yiverdi). 

Yetıştırıcılerın gebelıklcrırıı tcşhıs ücretli bir tornacı ustası ile 75 lira 3. Dellal zade - şehnaz şarkı: (Etmediıa 
ettirmek istedikleri kısraklarının id- ücretli lıir anlıar mcnıuru alınacaktır. bir lahza ihya). 
rarlaruıı a~aV,'ıdaki r.ar tlar daıresindc Şerait: I B: -
haraya göndermeleri: A) Tornacı ustası iç~, 1 1. Dede - karcriar şarkı: (Girdi eönül 

1 - Gebelik teşhisi için gönderile- ı _ Tür~ı: olmak, askerlig"ini ve en aşk yoluna). 
k "d k - f t t · 1 2. Köçekce - karcığar •arkı: (BenJi..t ce ı rarın ·ısral(ın son sı a arı- az ilk okul tahsilini vapmış olmak. • ,. 

h . d .. ·· J ı J aldım kaçaktan). 
ın en yuz gun sonra a ın.mış o ma- 2 _Torna, plcinya ve freze işlerin-

sı d · h . 1 , w 3. . . . . - güliıar türkü: (Esmer bu&iiıı 
, . . . . e ı tısası o ougunu sanat müessese· 
2 -.. İdrar şışes.ı ıyıce kap<1nma\ı !erinden aldıüı vesikalarla tevsik et- ağlamı$). 

1 b 1 l 1 d ı;, 4. llüscyni saz semaisi. ve guze ce am a a.1 yapı ma ı ır. mck (Sanat okulu mezunJarı tercihan 2 3 - Kısrak sahibinin aı;ık adresi alınır.) 
2

0.15 Radyo gazetesi. 

ve ısr~ ' .. n son. sı at tarı •. yazı ma. ı B) Anbar memuru irin: 2 · k ğ f 'h' J \ ) O 45 Müzik: fasıl heyeti. 
t hl l t 1 BiR 1 ,. 1.15 Konuşma (günün meseleleri). 

v. e a. •. ucre .. ı o a.n . _ıranın şışe 1 - Türk olmak, askerlig"ini ve en 21 1 b 1 k d 1 1 d 30 l\1üzik: radyo sa.ton orkestrası (vto-1 e ır ı te gon erı mesı azım ır. az orta okul tahsilini yapmış olmak · 
(9353 6411 ) 16448 1 lonist Necip Aşkın idaresinde). 

(Ticaretokulu mezLınları tercih edi-
----------------- 1. Thomas: Raymond uvertürü. lir.) 

MAARiF 'VEKALETi 

Bir memur afı.nacak 

Maarif VekMetinden : 
Münhal bulunan Hususi mektepler 

dairesindeki 15 lira maaşlı memurlu
ğa asgari orta mektepten mezun o
lup daktilo bilen ve memurlar ka
nununun 4 üncü maddesindeki vasıf
ları haiz olanlar arasından müsabaka 
ile bir memur alınacaktır. Taliplerin 
10. 10. 940 akşamına kadar evrakı 

müsbiteleriyle birlikte müracaatları. 
(6464) 16451 -----
Kayıp aranıyor 

Eylôlün 22 sinde kirmızı basma enta
rili ve ayakkabısız olarak gaybubet eden 
12 yaşında Bedia isminde Çerkeşli çocuk 
aranmaktadır. 

Görenin veya bilenin Yenişehir Olgun
lar sokak 5 No. ya haber vermesi insani-
yet namına rica olunur. 3971 

z - ~nna1ye xaaar munaseoe ve 2. Leopold \\reninger: Volııa sırkısı. 
3. Brnhms: macar dansları, Nos. l ... z. 

anbar memurluğu işlerinde çalıştığı- 4. Willi LautcnschJaaer: Arı'ant'ın 
nı tevsik etmek. • sero-

na.dı. 

3 - Ayniyat talimatnamesine bi- 5. Jos. Strauss: Delirien (vals). 
hakkın vakıf olmak. 6. Beccc: Noktürn. 
Yukarıda yazılı şeraiti haiz olanla· 7. Mozart: Figaro'nun düğün uvertiiril. 

rın nüfus tezkeresi, askerlik vesika- 8. Schmalstich: Amour et PsychE. 
sı, doğruluk kağıdı ve hükümet ta- 22 lı . l' .30 Memleket ~aat ayarı,- ajanı haber .. 
ıp ığindcn alacakları sıhat raporunu 

istidalarına raptederek 12. 10. 940 T. leri; ziraat ,es.ham - tahvilit, kambiye .. 
k nukut borsası (fiyat). 

adar vilayete müracaat edip nafıa 
müdürlüğünden imtihan günleriai 22.50 Konuşma (ecnebi dillerde - yalnu 
öğrenmeleri. (6449) 16442 kısa dalga postasiyle}, 
--------'---'-------- 22.50 Müzik: cazb:ı.nd (Pi.}. (Saat 23.10-a 

-

:!11111111111111111111111111111111111111!:, kadar yalnız uzun dal~a postasiy!c). 
23.25/ 23.30 Yarınki program ve kapanı1-

~ RADYO BİLGİSİ ~ 
: Radyoyu açık bir dille anlatan : 

Tahran Radyosu 

Tahran radyosunun Türkiye saatiyle pro.. 
gramı şudur : 
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Ziyafete, Rudolaf Ravberg ıle oğlu karo! l:{avbcrg 
de davet ed:lmişti. Karol'ün karısı, eski işçi kızı Erji, 
§ıklıkta ve zarafette Maria ile Vilmoş'un anasından 
aşağı kalmıyordu. Madam Karol, pek kısa bir zaman 
zarfında kibar SO!:iyetclerin bütün icap ve incelikleri· 
ni kavramıştı. Lükse, tuvalete avuç dolusu paralar 
••rfediyordu. İhtiyar Ravberg, büyük bir tasarruf ve 
yıpratıcı bir mesaiyle vücuda getirdiği servetinin, bu 
tarzda israf edilmesinden hiç memnun olmamakla be
raber, oğlunu kırmamak için sesini çıkarmıyor, genç· 
!erin işlerine karışmıyordu. Madam Karo! bu ziya· 
!ete davet edilmeği de büyük bir ehemiyetle karşı · 

!adı. Ve ziyafete i1tirak edebilmek için ltalya'ya ya· 
pacağı seyahati iki gün geriye bıraktı. Rudolf Rav
berg, hararetle profesör Loşonsi'nin elini sıktı. Arka
sından hemen gençliklerinin müşterek hatıralarından 
bahsetme~• başladı Fakat, profesörün bu mevzua cid· 
di bir alaka göstermemesi, ihtiyar direktörün s8zle~ 
rini. dudaklamıda dalgın ve yapmacıklı bir tebessüm· 
le dinlemesi ltlkırdıyı kısa kt"stirdi. Davetlilerin ara~ 
sında en mesut insan hiç ~üphcsiz ki: Gizella idi • 
Genç kadın, üçüncli noğumun yorgunluklarını henÜT 
atlatm1', vücutlu biraz daha dolgunlasmı~. bakışları 

daha derin ve m~n~lı hir hal almıstı. Güzelliği, mu 
hitindekileri hir mikn>Hs gihi kenrline doğru çeki
yordu. Yaslı t"rkckler hile ~1k. sık göT.lerini onda u 
nu':uvorlardt Gizella. dudaklarında mağrur ve me
fltıt bir gtiltlm~evi~le. bu uzun ve itina ile hazırlan

mış masanın etrafında toplananları seyrediyord(l. Bu 
aileyi, biribirini anlam1yan ve anlamak da istemiyen 

lıu insanları bir araya o getirmişti. Sofraya oturma-
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hepiniz biliyorsunuzdur. Dünyada, sevgiden daha bü
yük, daha kutsi ve her şeyden daha kuvetli ve daha 
tsrarlı bir kutlret tasdvvur edilebilinır mi? Bu öyle 
bir şeydir ki; bunun tohumunu kim atar ve ne zaman 
yeşern1eğe başlar, bunu kimse bilmez. Yalnız, birden• 
Lire filizlendigini, büyüyüp, kol budak saldığını gö
rürüz. Muhtelif istikametlerden, çok defa biribirle
riyle tamamen zıt noktalardan hayat yolculuğuna çı
kan insanların günün birinde, işte kimin tarafından 
ekildiği meçhul olan bu sevgi ağacının gölgesi altın
da toplandıklarına şahit oluyoruz. Küçük torunumuz 
İvan'ın doğması, aileler arasındaki bağları bir kat da
ha takviye etmiştir. Gittikçe kalabalıklaşan, genişli
yen ailemizi kalbimden gelen sonsuz sevgi ve say
gıyla seliimlarken, allahdan, saadet ve sevgimizin de
vamlı olmasını temenni ederim. Allah yeni doğan to
runumuzu, sevgili kızımız Gizella'yı, oğlumuz ViJ .. 
moş'u ve hepimizi bir çok yıllar mesut ve bahtiyar et
sin. 

!arından biraz eve! kayın validesi Gizclla'yı bir ke
nara çekerek şöyle bir teklif yapmıştı: "Annen, ba
ban senelerce çalıştı, didindiler. Artık bir kenara çe
kilip, istirahat etmeleri 13.zımdır. Bunun için de en 
iyi çare, onları, Budapeştc civarında, bahçe içinde kü
çük, güzel bir köşk alıp oraya yerleştirmektir. Sen, 
gayretli bir kadınsın. Azmedersen bunu da yaparsın. 
Tabii, ben de elimden gelen yardımı esirgemiyece
ğim. Her halde bu işe Maria da iştirak eder." Madam 
Iıoşonsi, Maria derken sesinde tatlı, samimi bir ahenk 
vardı. Anlaşılan artık onu eskisi gibi itham etmiyor
du. 

Tam yemeğe başlıyacakları sırada küçük bir hadi
se Gizella'nın yüreğini hoplattı. Ablasiyle konuşur· 
!arken, yanlarına ihtiyar direktör geldi. Gizella, onla
rı biribirleriyle tanıştırmak mecburiyetinde kaldı. 

Rudolf Ravberg, birdenbire şaşırdı. Maria'nın ismini 
işitince hayretle gözlerini açtı. Sap sarı kesildi. U· 
zattığı el havada kaldı ... Bereket versin ki; Maria ze 
ki bir hareketle vaziyeti kurtardı. Hemen direktörün 
elini yakaladı. Samimiyetle sıktı. İnsanı büyüliyen c 
her zamanki tatlı tebessümiyle güldü. Tatlı ve mü· 
tevazi bir sesle: 

- Kardeşime karşı gösterdiğiniz iyiliklerden do-

layı sizi tanımak ve bizzat teşekkür etmek istiyor
dum mösyö Ravberg, dedi. 

Direktör, hiç ummadığı bu sözlerin tesiri altında 
kaldı. Büsbütün bocaladı. Kısa bir tereddüt devresi 
geçirdi. Yüzünün rengi yerine geldi. Hiç sesini çı

karmadan eğildi, genç kadının, beyaz, yumuşak elini 
dudaklarına götürdü. Mesele böylece kapandı. Zaval
lı doktor Kulunyi, karısiyle bu yaşlı a:damın karşı

laşmalarındaki ehemiyetten habersiz, sükunetle duru· 
yordu. Bu iki insan ne feci, ne unutulmaz hatıralarla 
biribirlerine bağlanmış bulunuyorlardı. Hayat ne ga
ripti! 

Yemeğin ortalarına profesör Loşonsi ayağa kalk
tı. Bıçağiyle bardağının kenarına hafifçe vurdu. Bü 
tün başlar ondan tarafa çevrildi. Profesör nutuk söy
liyecekti. Ağır ve ahenkli bir sesle söze başladı: 

- Bir kaç cümle ile bu akşamki toplantının ehe
miyeti üzerinde durmak isterim. Hepimiz hayatın 
muhtelif yollarından hareket ettik ve nihayet allahın 
l(ltfiyle aynı noktada birleştik. Şimdi, burada bir ma
sanın etrafında ve aynı hislerle biribirlerimize bağ
lanmış bulunuyoruz. Bu kadar insanı bağlıyan bir a
raya getiren hissin, adı sevgi olduğunu hiç şüphesiz 

Herkes ayağa kalktı. Coşkun bir alkış gürültüsü 
salonu çınlattı. Kadehler son yudumuna kadar içildi. 
Çocuklar da büyük masanın etrafına yanaştılar. Her 
kes konuşuyor, gülüşüyor, biribirini tebrik ediyordu. 
Gizella'nın gözleri yaşardı. Kayın pederine karşı kal
binde derin bir muhabbet uyandı. Bir zamanlar, onun 
tarafından yapılan hakaretleri unuttu. Ablası yanına 
sokuldu. Yanağını okşadı. Usulca kulağına fısılc;ladı: 

- Benim küçük abdalım. Bir kaç kelime ile nasıl 
da gevşeyiverdin. Neredeyse saadetinden masaya ka

panıp hüngür, hüngür ağlıyacaksın. Kendine gel a

yol. Sakın bu sözlere kapılıp da bir çocuk daha pey

dahlayım demet 

- Neden? 

-Sonu var-
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RESMi ... !..~~.~.~~~.~~...! Ya~~:v~ç 5~ci'n9~;r~~~~uk 
İngiltere'ye yapılan h k .;,I 
hava taarruzları sene hapse ma Om o du 

Londra, 4 a.a. - Hava ve dahili emniyet 
nezaretlerinin tebliği: Dün gece düşmanın 
İngiltere üzerindeki faaliyeti, aon hücum· 
lardan daha küçük bir mikyasta inkişaf et
miştir. Hava da çok gayri müsait bulun
makta idi. Taarruzlar hemen hemen yalnız 
Londra üzerine icra edilmiştir. Fakat ln
riltere'nirı cenubu ıarkt mmtakaları üze
rine de az miktarlarda bombalar atılmıı
tır. 

1nıiltere'nin cenubu rarbi•in.de iki ma
hal üzerine de bombalar atrlmıttır. İsabet 
vaki olan yerlerde basarat az olmuştur. 
İnsanca zayiat da azdır. 

İngiliz donanması Akdeniz' de 
temizleme ameliyesi yapfl 

Londra, 4 a.ı. - İngiliz lmiralhk dairesi 

tebliğ ediyor: 
Akdeniz ingltiz donanması başkuman -

dan!rğmm bildirdiğine ıöre, Z2 eylülden 2 
birinciteırine kadar emri altın.da bulunan 
deniz kuvetleri, merkezi ve ıa.rki Akde
niz,de "temizleme ameliyeleri" icra ederek 
bu. meyanda Malta'ya yeni askeri kuvetJer 

ihraç etmiılerdir. . . 
Harekat esnuında, keşif tayyarelerımı~ 

tarafından büyük bir düşm8Jl deniz kuveti 
töriilmüştür. Donanmamızdan 100 .mil .. ~~
ıafede bulunan bu düşman kuvetı buyuk 
bir ıüratle üssüne doğru gitmekte bulunu-
1ordu. Bu sebepten dolayı düşmanla te • 
ınasa geçmete imkan hasıl ola.mıı.ınıştı.r. 
Rarekatımrz esnasında donanmamız bır 
b.~ defa düışman tayynrelerinin h~cumu~~ 
ınaruz kalmıştır. Bu hücumların bıç blrı~ı 
remileriml:ı:e bir zarar yapamadıkları gı-
bi, dU~mana zayiat da verdirilmiştir. . 

29 eylülde donanmamızı takip ed~n bır 
düşman tayyaresi görülmüş ve denız ku
vetterimize mensup bir avcı tarafından 
düşürülmüştür. Daha sonra ıene bizi te.ki.p 
eden bir düşman tayyaresi donanmanrn bır 
avcııt tarafından imha edilmiştir. Bilaha
re yapılan bav& hücumları esnasında do
ııa.nmanrn müdafaa bataryaları tarafından 
diler bir düşman ta.yyaresi daha düşürül
nıüştlir. ı birinciteırin ırUnü avcılarımız 
bir dördüncü düıman tayyaresi dü1ürmii5-

lerdir. 

Batırılan ve hasara 
uğratılan ltalyan ve 

Alman denizaltıları 
Londra. 4 a.a. - Amfralhk dairesi ta.

rafından bugUn ne§red!len bir tebliğde 
ıoıı haftalar zarfında yedi alman ve iki 
ltalyan denlzaltııının ingillz deniz ve hava 
kuvetleri tarafından batırıldığı ve diğer 
buı denizaltı gemilerin de hasara uğra -
tıldığı blldirllmektedlr. 

Amiralhğı.n tebliğinde ıöyle denilmek-

tedir: 
"Dilşmarı ahiren denizaltı gemileriyle 

ticaret vapurlarına karıı yaptığı taarruz
larda harbin tık aafhaianndakinden da.ha 
bUyUk muvaffaklyetıer elde etmiştir. 
Fransanın sukutundan ve Alnıanyanın 
fra.:rı.eız Ati!& ııahlllerindeki Umanları ele 
ge~ırmesinden sonra bu netice esasen bek
lenmekte idi. Bu Umanlardan kalkım de
n.l.zaltı ıemUerl Okyanusta atman ııma~
larında11 kalJ<anlardan da.ha fazla kalabıl
ınektedir. Bu ıon devre zarfında da evelkl 
devrelerde olduğu gibi dilşmana z~yia! 
'Verdirilmiştir. Deniz ve hava kuvetlerıml 
ıoıı haftalar zarfında yed! atman ve iki 
lta.ıyan denizaltısı batırmış ve diğer bazı· 
la.rını da hasara uğratmıştır. 

Denizaltıların& karşı elde edilen m~
'Va!faklyetıeri hemen tebliğ' etmek amir -
hk dairealnln ııyasetl ıcabın?an değildir. 
Zira bu kabil malı"lmat strateji bakımın-
dan dUıman için kıymetli olabilir. 

B d batka bir denizaltının zıyaı, 
llY"a :t~arı verilmediği takdirde, denlzt,al

Uhlm bir Aınil eş-
tı tayfaları ara!lında m B 

ırnı da malilmdur. una 
kn etmekte oldııe- ı muvafaJdyet
binaen denizaltılarına karŞ edl""

bl rnalilmat verm e• 
lertmı.ze dair hiç r faklyetıer 
ftllz zamanlarda hal<ikaten muva 

dllınemelldlr . ., 
lta.ydetmedlfimlz zanne 

Adriyatik'te bir İtalyan 
destroyeri batırıldı 

• , nlrallık ıdaresl o•i 
Lo:rı.dra, 4 ·a.a. -

' Pbllt edilmiştir: . 1 ltıın 22 
Osirlı adındaki lnglllz dı>n z~atone sı

YlUlde Adrlyatll< denizinde c;rlbi batır· 
1ıtından bir ıtalyan torpido m ül tarihli i· 
ll'lııtır. Hatırlardadır ki 26 eyi u}ıriblnin 
taıyan tebliğinde bu torpido m 1 u 
~ t ıı- bildirilm ş · dalar denizinde bat 1e 1 t rpldo 

Oııirls denizat tıınnın bir 1 tatya.n ° ,.av-
b denizaltının ,...,._, 

llıuhrıbtni batırmıı.sı, u G 1 9 ey-
iettıtı ikinci muvaffaklyettır. em • ,,. 
. diM veı:hlle ,._...

lül tarihli tpbllğde blldiril "'' ı~e 
denizde de 3000 tonluk bir ıta.lYaD 
\laııurunu batırmı,tır. 1475 ton-

Oıir1e 1928 de ınıa edilmiştir. 
luktur. ı an torpld('I 

Curtatone ıınıtından ita Y dölUJ1"1' 
ll'tuhr plorl 966 tonluktur ve ~e~ezdlrler 
1~ r.ar oden terttbatıa mil 

• • • 
lngiliz kuvetlerının . 

Afrikadaki faaliyetlerı 
kuvetleri· 

. ~ahire, 4 a.a. - İnıili:ı ha.~a Buqbucı 
ltı~ dilnkü ~bliii: Garbi ço!de · ıu 
ı,_ ında bır 
~erine yapılan alcınlar eınu 

deposu hasara utratrlınııtır· 
1 

deP ii-
l1a.ı7an aarld Afrikt.amda ııa 1 

24 nisan gününü 25 nisana b3ğhyan ge
cede Anafartalar caddesinde Arif Çubuk
çu'ya ait kasayı kırmak suretiyle içinde
ki 1Hi34 lirayı soymaktan suçlu Yanko
viç ve arıkadaşlarının muhakemesi dün 
1 inci asliye ceza ma11kemesinde netice-

lenmiştir. 
Dünkü celsede Yankoviç tahkikat ~ -

nasında kendisine yapılan tazyik netice
sinde isnat olunan suçu ikrar ettiğini, ha
kikatte bunun doğru olmadığını söyle -
mişse de bu iddiası mahkemece varit gö
rülmemiştir. Zira bu husus' için mahkeme 
tarafından. tahkikat yaptırıknış ve Yan -
koviç'i isticvap eden memurla.r ~ak~ında 
esasen ademi takip karan verılmıştı. 

Bundan sonra suçlu ile aynı evde otu -
Naime Çırkar amme şahidi olarak ran .. 

1 
. 

dinlenmif ve hulasaten şunları soy erruı-

tir: 
"- Daima para.ya ihtiyacı olduğunu 

söyliyen Yankoviç'in kasanın soyulduğu 
günleri müteakip fevkalade israfa dalma-

zaten bende şüphe uyandırmıştı. Sar 
~ b' d hoş bulunduğu bir akşam elinde ır e -
mirle kasayı nasıl açtığını, paraları nasıl 
aldığını bana anlattı. 

Bir kaç gün sonra odasında parayı bir 
yere sokuştururken gördüm. O ıııralarda 
pasaportunu çıkartıp, memleketten git-

zerine icra edilen bir hücum esnasında, 
bombardımanlar neticesi kara bir bulut 
sütunu müşahade edilmiştir. Hava müda
faa bataryalarının ve düşman avcılarının 
şiddetli mukavemetlerine rağmen, hücuma 
sonuna kadar devam edilmiş• : . Kumanda
Slna hikim olamadığı zannedilen bir düş
man avcısının 320 metrelik bir irtifa.dan 
tirbüşon şeklinde dönerek yere indiği gö
rülmüştür. Bir bombardıman tayyaremiz a
levler içinde yere düşmüştür. 

Mısır'da Assab üzerine dört akın yapıl
mıştır. Deniz efradı kışlaları, petrol ıah
rmçla.rı, bir men.direk ve rıhtımda bulunan 
binalar muvaffakiyetle bombardıman edil
miştir. Kı~laların üzerine tam bir isabet 
kaydedilmiştir. 

Dün düıürülen alman 
bombardıman tayyareleri 

Londra, 4 a.a. - Hava ve dahnt emni· 
yet nezaretleri tebliği: BugUn düşmanın 
geniş mikyasta hiç bir faaliyeti olmamış
sa da ötleden evel ve öğleden az sonra 
mUDferit uçuş yapan muhtelif düşman 
tayyareleri bulutlar arasında. uçarak bll -
hassa İngllterenin cenubu ııarkislne geligl 
güzel bombalar atmışlardır. 

Bombalardan bazıları bina bulunan 
mahallere duşerek birkaç kişinin ölmesine 
ve yaralanmasına ıebep olmutlardır. 

İkinci bir dUtman bombardıman tayya
resi öğleden az ıonra avcı tayyarelerimiz 
tarafından dUııürUJmüıtür. 

Alman resmi tebliği 
Berlln, 4 a.a. - Alman orduları başku

mandanlığının tebliği: Hava ı:ıeraltınln mü
ııalt olmamasına rağmen, Londra. üzerine 
yapılaıı mukabele b!lmiell taa.rruzlariyle 
cenubi ve merkezi lngllteredE'kl askeri 
hedeflere karı:ıı icra edilen hücumlar devam 

etmiştir. 
Londranı:rı. §imali garblslnde bulunan 

bir havagazı fabrikasında bir bombanm 
lnfilökını yUk.ııek bir alev sütunu takip 

etmiştir. 
Cheater yak1nında Coventry'de alman 

muharebe tayyarecileri fevkalAde büyük 
bir cesaretle iki al!A.h fabrikasına hücum 
etmişlerdir. Her iki fabrikada atelyeler 
ve makineler Uzerine tam isabetler vaki 
otmuş ve bunlar imha edilmiştir. 

Londra mıntakasındaki tayyare mey -
danlarına., St. Eval tayyare meydanına., 
Cornvall kontıuıtunda. hangarlara, kışlala
ra, tayyare meydanlarına karşı muvaffakl
yetll hücumlar yapılmıştır. Yerde bulunan 

eler ımha edllmlştlr. Skegness ka -tayyar . 
rargAhına karşı yapılan bir hücum bılhas-
118 müessir olmuştur. Meydanın etrafında 
dizilmiş olan kıtaata tam !sa.betler olmuş 
ve kışlaların bir kısmında yangınlar çık-

mıştır. 
Londranın şimalinde birkaç alman t.ıı.v-

i deınlryolu nakliyatına karşı b~lz yar es 
bir muvaffaklyetle hücum icra. etmişler 
ve bir kamyon kolunu dağıtmışlar!~~· 

Dün gündüz ve gece zarfında ııı;ıman 
hava. kuvetıeri pek az faaliyet göstermiş -
terdir. Yalnız bir tek düşman tayyaresi 
A.lmanyanın garbında bir fabrikaya hücum 
etmiştir. Fazla ha.sarat olmamıştır. 

Bazı lnglliz tayyareleri Norveç sa.bil 

taarruz etmişlerdir. Atılan bomba -
terine 

ha.sarat husule getirmemiştir. Alman 
lar ııiı.rı tarafından bir tayyare dtişürülm~1§ 
avc Düşmanın dUnkU zayiatının yekılnu 
tür. ·areye bal!ğ olmuştur. Dört alman 
Uç ta}')' i üslerine dönmemlııtır. 
tayYares 

i tolyan resmi tebliği 
1tatyada bir malıal, " a.a. - İtalyan or-

ml karargA.hı tebliğ ediyor: 
duları unıu 

M ıı]r Sudanında ıtalyan mulıaret g!llz - ı tn 1 1 RozE'ires mıntakasında as-
be tayyare er ' 

t Ve J<arargAhlare. ve Ga.lla · 
k ı tahkima er k nda bir askert karargahla 
bat mınta ası 

U e hUcunılar yapmışlardır. 
mühim bir sA 

hava kuvetlerl Berbera, Afma-
DUşman . 

A. ordat ve Aiscla ıstııayonla-
du Et.Va.!<, g Bu 

, hücumlar yapmışlardır. son 
ına 1<11.rşı r ü 1 e tekrar yapılan taarruz 

il<l mevki zer n 
büııil ıtalyan avcıları tarafından a-

teıeb bırakılmıştır. Biriııl yerli blr kıı.dın 
~:ak üzı>re üç ki§! ölmHş ve 5 kiti yara

ııtır Hasarat hafif oıınuıtur. 
ıaııını,. . -

mek için muamelelerini tamamlamakta 
büyük bir sabırsızlık gösteriyordu. 

Polise ihbar ettim." 
Bunu müteakip müddeiumumi mütale

asını serdetti, suçlu Yankoviç'in 25 nisa 
gecesi evelden tedarik ettiği hususi •alet
lerle gece yansın.dan sabaha kadar devam 
eden mesai neticesinde Arif Çubukçu'nun 
kasasrnr kırarak mevcut 11634 lirayx çal
dığı gerek suçlunun ikrarı ,suçlunun üze
rinde ve evinde yapılan araştxrmalar ne -
ticesi paraların ban.dlara bağlı olarak bu
lunması ve şahitlerin bu yoldaki ifadeleri 
ile sabit olduğundan kendisinin Türk Ce
za kanununun 493 üncü madde;;inin 1 in
ci fıkrası hükümlerine göre cezalandırıl
masını, hadisede Yankoviç ile beraber 
mahkemeye sevkedilen Kosti, Üzeyir ve 
Mustafa'nın suça iştirakleri hakkında. bir 
delil bulunmadığından beraetlerini talep 
etti. 

Müzakereye çekilen mahkeme bir müd
det sonra kararını bildirdi: 

Yankoviç suçu sabit olduğundan ve 
çaldığı paranın miktarı da nazarı itibara 
alınarak 4,5 sene h-ıpis ve o kadar müddet 
de emniyeti umumiye nezareti altına alm
mıya mahkUm oldu. 

Diğerleri, Kosti, Üzeyir, Mustafa be -
raat ettiler. 

Mevkuf İngilizler hakkmda 

lngiltere Romanya'ya 
yeni bir nota verdi 

Bükre3, 4 a.a. - İngiliz elçisi, Londra
da.n aldığı talimat lizerine, dün akşam Ro
manya hariciye ~ezaretine giderek beş İn
giliz tebaasının tevkifi hakkında yeni bir 
nota tevdi etmiştir. 

Bu notada, İngiliz bükümeti, İngiliz te
baalarının ne zaman tahliye edilecekleri
ni, bunların ne ile itham olun.duklarını, ro· 
men makamlarının bunları mahkemeye ver
mek niyeti olup olmadıtını, bu takdirde 
muhakemenin nerede ve ne zaman yapx
lacağını sormuştur. 

İngiliz elçisine, evelki gün kaybolan in
gtliz tebaası M iller'in şimdiye kadar bu
lunrnamııı olduğu bildirilmiştir, 

Bir tevkif daha 
Bükreıı, 4 a.a. - D.N.B. bildiriyor: Ro

maııya petrol mıntakasında lngillz serma
yedarlarının en milhlm mUmesslllerinden 
birl olan lnglllz tebaasıtıdan Clark dtin 
BUkteşln yUksek otellerinden birinde tev
kif edilmiştir. B. Clark sabotaj teşebbti· 
sUnde bulunmakla. itham edilmektedir. 

Bir mllddet evel ingillz sefareti petrol 
mıntakasındaıı ihraç edilen B. Clark'ın 
Ploeııtı ıehrl tngtllz konııolosluğun& ta -
ylni ıııtıfaar edllmiııtı. 

Amerika' da ki 1 ngiliz 
gemilerine suykast ! 

Baltimore, 4 a.a. - İngiliz gemilerine 
karşı suykast teşebbüsünde bulunulacağı 
hakkında alına'iı ma!Omat üzerine Balti -
more limanı muhafızlarının fazlalaştı -
rıldığını gazeteler haber vermektedir. 

Ba.ltimore Sun gazetesine göre, bu 1i -
mandan İngiltere'ye harp malzemesi nak
ledecek gemilerin kullanacağı yağa bir 
mayi karıştırılarak makineleri işlemez bir 
hale getirildiği muhakkaktır. Alınan diğer 
malO.mata nazaran da gemiledn su depO -
!arına tifo mikrobu atıldığı bildirilmek • 
tedir. 

Romen -Macar ticaret 

görüşmeleri baılıyor 
Budapeşte, 4 a.a. - Macar istihbarat a

jansı bildiriyor: Müşterek ticari müna
sebetlerin arazi teb~ddülatından sonra hu
aule gelen iktisadi vaziyete intiba.kını te
min maksadiyle, peraembe günü macar ha
riciye nezaretinde, romen • macar ticari 
müzakerelerine baslarulacaktır. 

Macaristan'ın dahili 
siyaseti değişiyor mu? 
Budapeşte, 4 a.a. - Stefani aJansmdan: 

Gazetelerde görülen ıayialara nazaran 
Ma.caristan'ın dahili siyasetinde entere -
san değişiklikler olmak üzeredir. 

Parlamento kulislerinde eski başvekil 
İmredy'nin siyasi dostlarından beş mebus 
ile hükümet fırkasını terkederek "oklu 
haç" fırkasına iltihak edeceği söylenmek
tedir. 

Almanya ve iıgal alhndaki 
yerlere yapllan hava akmları 

Lo:rı.dra, 4 a.a. - Hava nezareti tetııı 
ğl: Dün fena hava şartları bombardıman 
tayyarelerlmizin gündüz faaliyetini tahdit 
etml§tir. 

Rotterdam Hmanına ve Meuse nehri ü
zerinde Hudson'da toplu bir halde bulu 
nan mavnalara ve Dunkerk açıklal'ındıı 
dUşman gemilerine ve Vesel civarında bir 
sanayi merkezine hücum edilmiştir. 

Diğer tayyarelerimiz de Cherbourg ci
varında demlryollarını ve petrol depola · 
nnı bombardıman etmişlerdir. Tayyarele· 
rimlzin hepsi Uııleriı>e dön.mll§lerdir. Gece 
hava ıeraltl bUsbütUn tenala,mııtll'. 

Satılık hurda çinko 
Ulus Basmıevinde birikmiş o -

lan hurda çinkolar 10/10/ 1940 
perşembe günü sabah saat 1 O da 
açık arttırma suretiyle satılacak
tır. Taliplerin müessesemize mü -
racaatları ilan olunur. 

Sayın müşterilerime 
Anafnrtalar caddesinde 51 ve 65 numa

ralı mağazadaki Özen ve Moda terzile -
rinde şimdiye kadar icrai ticaret etmekte 
iken 24/ 9/ 940 tarihinden itibaren Ali Di
ker ve Mehmet Büke ile olan işbu şir -
ketleri feshederek Ana farta.tar caddesin
de Zincirli cami sırasında 65 numaralı 

mağaı:aya naklettiğimi ve yukarda zikre -
dilen iki terzihanenin bilumum senetli ve 
senetsiz alacakları bana kalmış olduğu . 
nu ve Ali Diker ile Mehmet Büke'nin bu 
alacaklarda alakaları kalmadxğını sayrn 
müşterilerime arzederim. 

Anafartalar caddesi No. 65 Özen 
terzievi sahibi Hamdi Bulgurlu 

3970 

Tapu tescili 
Ankara Vilayeti Kadastro Müdür

lüğünden : 
Kızlarpınarı mevkiinde 1858 ada 2 

parsel sayısiyle tahdit olunan 6006 
metre murabbaından ibaret tarla ile 
1955 ada 8 parsel sayısiyle tahdit O• 

lunan 11025 murabba metreden ibaret 
içerisinde harap evi olan bağ Boyacı 
oğlu karısı Sofya'dan metruk olarak 
hazine adına kayıt ve tesbit olunmuş
tur. Bu tesbite itirazı olanların 2613 
sayılı kanunun 25 ve 26 ıncı madde
leri hükümlerine tevfikan Ankara 
vilayeti kadastro komisyonuna müra
caatları ilan olunur. (6420) 16450 

Vekôletten azil 
Umumt vekdletlınlzl hatz ve ttcaretha

neme alt biltün işleri namıma takip ve 
imzaya saUılılyettar olan Ankara.da Soysal 
apartımanının ikinci katında oturan mat
bacı Şeref Gensoy'un benimle olan bütün 
aJAckasını tecrit eyledim. Kendisiyle hiç 
bir suretle irtibatım kalmadığının ve ve
ka.letten azledilmiş olduA-ımun, muhterem 
gazetenizle neşir ve il!\nını rica ederim. 

Ecza A!At ve ıtriyat ta.clri Evliyaza.de 
Nurettin 3867 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

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

misyonundan: 
1 - 33 kalem fotoğraf malzemesi pa

zarlıkla satın alınacaktır. :Muhammen be
deli (7109) lira olup ka.tt teminat mlkdarı 
(1067) liradır. Pazarlı'ı 7. 10. 940 pazar
tesi günü saat 10 da. ha.va. sa.tın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. İdart ve fenni 
şartname her gün öğleden sonra mezkfu' 
komisyondan alınabilir. ! steklilerin mu:ıy
yen gün ve saatte katı teminat ve kanuni 
belgeleriyle komisyonda bulunmaları. 

(6333) 16331 

Beton döşeme işi 
M. M. Vekaleti Hava Satın Alma Ko.: 
ı - Yer altı sularının akıtılması için 

döşeme ve hangarların zeminine beton dö
§eme işi paznrlıkla yaptırılacaktır. Ke§if 
bedeli (10147) lira olup kati teminat mik
tarı (1523) liradır. Pazarlıkla eksiltmesi 
(9. 9. 910) çıırşamba gUnü saat 11 de ha
va satın alma komisyonunda yapılacak

tır. Keşif evrakı her gUn öğleden sonra in 
kuruş mukabilinde mezkO.r komisyt1ndan 
alınabilir. Eksiltmeye iştlrAk edecekler Hv. 
mUstegarlığı Şb. 6 :Md. inden vesika alma
ları ııarttır. İsteklilerin muayyen gün ve 
saatte katı teminat ve kanunt belgeleriyle 
komisyonda bulunmaları. (6331) 16347 

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

motör pazarlıkla satın alınacaktır. Mıı -
hammen bedeli 3425 lira olup kati teminat 
miktarı 514 liradır. 

Pazarlıkla ihalesi (10/10/940) perşembe 
günü saat 10 da hava satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. İdari ve fenni ııartna
me her gün öğleden sonra komisyonda ıö
riilebilir. 

İsteklilerin muayyen gün ve saatta kati 
teminat ve kanuni belgeleriyle komisyon-
da bulunmaları. (6332) 16348 

Depo yaptırılacak 
M. M. VekAletl Hava Satın Alma Ko

misyonundan: 
ı - MUteahhit nam ve hesabına bir adet 

depo yaptırılacaktır. Ke11if bedeli (6750) 
lira olup ilk teminat mikdnn (507) lira -
dır. Açık eksiltmesi 12.10.940 cumartesi 
gUDü saat ıı de hava ıatın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Keşif evrakı her gün 
öğleden sonra 34 kuruş mukabilinde alına
bilir. İsteklilerin muayyen gUn ve saatte 
ilk teminat ve kanuni belgeleriyle komis
yonda bulunmaları. (6368) 16415 

ASKERLiK iŞLERi 

Şubeye davet 
Ankara As. Ş. Rs.: 
Ankara yerli şubesinde kayıtlr piyade 

üstegm. 313 doğumlu İlhami Recai Ut
kun 335 - 10 adresinde bulunamamıştzr. 
Mumaileyhin acele Ankara yerli askerlik 
şubesine miiracaatı. (6382) 16392 

Ankara 1. ci Asliye Hukuk Mahkeme -
sinden : 

Maliye Vekaleti mali tetkik bası Ke -
nan Yrlma:ı tarafından Ankara nüfus mü
dürlüğü aleyhine ikame olunan soyadının 
değiştirilmesi davasının muhakemesi ıo • 
nunda Özkal soyadının Yılmaz soyadı ile 
değiştirilmek suretiyle nüfusa tescil ve 
ilinrna. temyiz yolu açık olmak üzere 
10/7/940 gününde karar verildiği ilan o -
lunur. 3967 

ANKARA BELEDiYESi 

Odun ve çıra alınacak 
Ank.tt.a Belediy!!sr'nden ~ 

1 - Belediye ve ~uabatı için alınacak 
olan 79.5 ton kesilmiş gürgen odun ile 
260 kilo çıra on beş gün müddetle açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 1888 ira 80 ku 

ruştur. 

3 - Teminat 141 "66" kuruştur. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin 

her gün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 18/ 10/ 940 cuma günü saat 10,30 da be
lediye encümenine müracaatlarz. (6319) 

16328 

A. LEVAZIM AMlRLICI 

Mercimek alınacak 
Ankara Lv. A.. Sa. Al. Ko.: 
1 - Garnizon birlikleri için pe.ıarlıkla 

15 ton mercimek satın alınacaktır. 

2 - 8. 10. 940 saat 15 de pızarlrğı ya
pılacaktır. 

3 - Beher kilosunun muhammen be
deli ZO kuruştur. Taliplerin % 15 temi
natlariyle birlikte komisyona müracaat-
ları. (6389) 16399 

Makarna almacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko.: 
1 - Garnizon birlikleri ihtiyacı ıçın 

on beş ton makarna panrltkla alınacak

tır. 

• 2 - 7. 10 940 tarihinde saat 10 da 
pazarlığı yapılacaktır. Taliplerin 3 15 
teminat ve mektuplariyle birlikte Anka
ra Lv. A.. Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

(6352) 16380 

Şehriye almacak 
Ankara Lv. A. Sa.. Al. Ko. da.n : 

33 ton şehriyenin kapalı zarfla eksiltme
si 7. 10. 940 saat 15 te Ankara Lv. A. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. Muhammen bedeli 
8250 lira, ilk teminatı 618 lira 75 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda görülür. İçinde ka
nuni vesikalar da bulunan teklif mektup -
ları saat 14. e kadar kabul olunur. (5899) 

15885 

DfSCHlrHS 
~ 

il• tedavi edlllr. • 
Kanııi en mUhım unsu r"\J , kırmıZ1 )'UVar· 
ıakcıklnrdır Onıan daımıı çoCaıtnıakla 

vücudunuzun mukavemet nı arttırmış, 
karısızı Qı "'"zafiyeti gıaerm ş olursunuz. 
OESCHIENS ı;;urubu, l<nn, l<uvvet, 

ışıoha ve gençlıl< temon eder. 
euıun hastaııklann noknlıat devral• 

rinde kemali emniyetle kullanılır. 

~•ç•t• il• •• , .... 

FAKÜLTELER 

Perde yaptırılaca 1i 
Ankara Dil ve Tarih - Cografya Fa

kültesı Direktörlüğünden: 

7. 10 1940 pazartesi giınll ııaat 11 de 
Ankara mektepler muhaııebecıJı~inde top
lanacak olan eksiltme komlsyonımrla 4800 
Ura muhammen bedelli fakOltenin 80-100 
penceresine yaptırılacak perdelerin mU
nakasası yapılacıı.l<tır. Eksiltme şartnaı
mesi ve teferruatı fakillle direktörlUğiin • 
den alınır. 

Muvakkat teminat 360 lirnrlır. İstek-
111 erin muvakkat teminat ve şartnameııin-Bulgur almacak 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko.: de yazılı vesikalarını aynı giln saat 10 a 
1 - Garnizon birlikleri için 40 bin kadar komisyona vermeleri U'tzımdır. 

kilo bulgur pazarlıkla satın alınacaktır. (5860 ı 15848 
2 - İhalesi 7. 10. 940 saat 15 de An

kara Lv. A.. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedeli 15 kuruştur 
Taliplerin 3 15 teminatlariyle birlik

te vakti muayyeninde komisyonda bulun-
maları. (6390) 16400 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesine Bursiye talebe 

alınıyor 
Ankara Dil ve Tarih - Cografya Fakül-

tesinden : 

Makama alınacak Ankara dil ve tarih - coğrafya fakültesi-
Ankara Levazım A~ırlıli Satın Alma ne imtihanla tam veya yarım burs veril

Komisyonundan: 

1 - 75'ton makarnanın kapalı zarfla 
eksiltmesi 18.10.940 saat 15 te Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 22500 lira ilk 
teminatı 1687 lira 50 kuruııtur. 

Şartname ve nümunesi Ko. da görtilUr. 
İçinde kanun! ve ticaret odası vesikası bu
lunan tekl\f mektupları saat He kadar 
kabul oluııur. ( 6217 J 16275 

~ulgur alınacak 
Ankara L~vazrm Amırlili Sa.tın Alma 

Komisyonundan: 
1 - 170 ton bulgurun kapalı zarfla ek

siltmesi 17.10.940 saat 15 te Ankara. Lv. 
A. Sa. At. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedE'll 25500 llra ilk te
minatı 1912 lira 50 k\1::-uştur. Şartnamesi 

128 kuruş mukabilinde komt~yondan alı -
nır. NUmunesl de görUIUr. İçinde kanun! 
'Ve ticaret odası vesikasz da bulunan teklif 
mektuplan saat 14 e kadar kabul olunur. 

(6231) 16279 

Kırmızı mercimek alınacak 
Ankara. Levazım Amirlıti Satın Alma 

Komisyonundan: 
1 - 80 ton kırmızı mercimek kapalı 

zarfla eksiltmesi 16.10.940 sa.at 15 te An. 

kara Lv. A. Sa. Al. Ki>. da yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 16800 lira ilk te

mek üzere talebe alınacaktır. Tam burs ay-
da kırk ve yarım burs ayda yirmi liradır. 
Lise mezunu olup ta olgunluk imtihanı 

vermiş olanlardan veyahut evelce fakülte
de kaydedilmiş bulunanlardan burs talebe-
si olmak istiyenlerin birinci te,rinin 10 
una kadar fakülte direktörlüğüne istida ile 
müracaat etmeleri lazımdır. Burs alan ta
lebenin tabi olacağı Mrtlar fakülteye mü-
racaatla öğrenifü. (5977) 16003 

DEVLET ORMAN iŞLETMESi 

Satılık köknar tomruğu 
Devlet Orman işletmesi Düzce Revir 

Amirliğinden: 

3olu - Düzce ııosesl Uzerlnde Tatava 
ınevklindekl 1 numrıralı deroda mevcut 
(670) metre ve (558) desimetre klip mua
dili ( 1066) adet köknar tomruğu 14.10.940 
pazartesi güuti saat H te Düzçerle dE'vlet 
orman lı;;letmesi revir flmirliğlnde mllte -
şekki! komiııyonda açık arttırma ile satı -
lacaktır. Tomrukların bir metre kUpiinUn 
muhammt-n kıymeti (10 ı lira (50) kuruş -
tur. Satışa alt şartnameler İstanbul ve Bo
lu orman çevirge mild!lrllıkleri, Ankarada 
orman umum mllrllirlüğll ile DUzcede re
vir 11.mirliğimizde ve tomruklar yerinde 
ı;örilleblllr. 

minatı 1260 liradır. Şartname ve nilmune: Talipleri, yllzde 7,:; temlnııt ve evrakı 
ler Ke. da görUJl.ir. İçinde kaııunt vesika- lllzlmelerlyle beraber ihnledr>n eve! Dtiz. 
ları bulunaıı teklif mektupları saat 14 e cede mezkOr komisyona mUracaatları. 
kadar kabul olunur. (6232) 16280 IR710/ 5746) lf;373 

LiSELER 

Nazarı dikkate 
Ankara Erkek lisesı müdürlüğünden: 
Ankara erkek lisesi tedrisata yeni bi. 

nada 10 teşrinlevel perşembe sabahı saat 8 
de açılacaktır. Ancak bu tarihte talebeler 
yeni binaya' geleceklerdir. 

10 teşrinievel 940 tarihine kadar erkek 
lisesi muameHl.tı eski erlcek lisesi binasın
da yapılacaktır. Kayıt muamelesi gene 
eski erkek llseııl binasında. her gUn saat 
14 ten itibaren devam edecektir. ( 6409) 

16413 

• Zayi - Maaş senedi mahsusumu kay • 
bettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
kıymeti olmadığı - Amasya. belediye ta-
bibi Muharrem Yekmen. 3966 

1\ 

En ata cins saattir. Miknatislenme sure
tiyle katiyen durmaz, çünkü bütün TİS
SOT saatleri miknatisten müteessir ol -
mazlar. 
Umumi acentesi D. GALİMİDİ ve ORT. 
n. Bahçekapı, Kutlu han No. 1 - 4, İstan-
bul. Taıra için acente aranıyor. 6259 

HARTA G. DlREKTÖRLOGO 

Beton yaptırılacak 

Harta Genel Direktöı;lüğünden 
1 - Hrt. Gn. Drk. de bir deponun pa • 

zarlık suretiyle ahşap döşemesi sökülerek 
zemini beton yaptırılacaktır. 

2 - Keşifnamesi mucibince muham -
men 11edeli ( 464) lira 83 kuruş olup mu
vakkat teminatı 35 liradır. 

3 - Bu işin paze.rlığr 12/101940 cu : 
martesi günü saat 10 da Cebecide Gn. 
Drk K. Sa. Al. Ko. nundn yııpılacaktır. 

İstiyenler muvakkat teminatları ile ko
misyona müracrıat etmelidirler. (6338) 

16336 

OKULLA~ 

Müsabaka imtihanı 
Yüksek Mühendıs Mektcbı Dırektörlii

ğünden: 

Şimdıye karlar mektPbe kaydedılmış olaıı 
talebe adedi ıılınac~k ınlkt'ln teerıvıi:ı et· 
miş olduğu cıhetrn aşa~ıdnkı gilnJı>rdE' bir 
giriş müsabaka imtihanı yapılar.ııktır. 

7 Birinciteşrin 1940 pazartE'ııı 

Saat 9 dan 12 ye kadar er-bir, trlkono-
metrı 

Saat 14 den 17 ye karlar geometrt 
8 Bırınf'lteşriıı 19JO salı 
Saat 9 dıın 11 e kndıır fizik 
Saat 13,30 dan 15.ao a k ıdar klınya' 
Saat Hi.45 den ı 7 ye kadar yn b.1ncı dil 

''Fransızca, İn ııızce. Almanca,. 
Mektebe yazılı saatlerden geç ~cıenıer. 

kayıt karnesini yanındıı hııhınrl ırmıya;"J

larla kopye kalemsiz v > ı ma\• mllri'k
kepııiz gelenler !mtlh-ı"1 ı a iştirak .-de-
mezler. (9303/6365) 16369 



-e-

Ankara Lv. Amırliğı Sa Al 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT ILA:'llLARI 

Odun alınacak 
Edirne As. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 5320 ton odun kapalı zarf usulü ile 

ek!liltmeye konmuıtur. İhalesi 10/10/940 
perşembe günü saat 10 da yapılacaktır. 

ı - Odunun muhammen fiyatı 95760 lira 
olup ilk teminatı 6038 liradır. 

3 - Evsaf ve 1eraitini görmek istiyen.
ler her gün is aaatlcrinde ilin eden Sa. Al. 
komisyonlarında cörcbilirler. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatten en 
az bir ıaat evel resmt vesaik ve teminat, 
teklif mcktuplarınıa Edime ıanayı kışla • 
•ındaki Sa. Al. Ko. na verilmiş veya posta 
ile gönderilmiı olmaları. (6056) 16028 

Pirinç alınacak 
S•msun Aı. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 153600 kilo pirlnç kapalı zarna ek • 

ıiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 19080 lira olup 
teminatı 1341 liradır. 

3 - İhalesi 11/ 1. Tı./940 cuma uat 15 
de Ko. da yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi her rUn komisyonda ıö
rUlebilir. 

5 - İsteklilerin belli giln ve oaattcn bir 
ıaat evet Ko. Rs. ne ıarflanru vermeleri. 

(6087) 16071 

Buğday alınacak 

Arpa alınacak 
Siverek As. Sa. Al. Ko. dan: 
Ctnst: arpa, mtkdarı 4.MOOO kllo, mu -

bammen bedell: 20790 lira. muvakkat te
minatı: 1559 11ra 85 kuruıJ, ne zaman ve 
ne gr.kllde yapılacağı: 21. 10. 94.0 pazartesi 
gUnU saat 18 da kapalı zartla. 

1 - Yukarıda cln.s ve mlkdarı ile mu -
hammen bedel ve teminatı yazılı bir ka
lem arpa Si.erekteki alay ihtiyacı için 
hizasında gösterilen gün ve saatte kapalı 
zarfla ihaleye konmuştur. 

2 - İhale Siverekte Sa. Al. Ko. bina -
sında yapılacaktır. Şartname her gtln ko ... 
m!syondn görülebilir. Tekl!f mektuplan 
ihale gün ve saat 1~ e kadar Ko. teslim e .. 
dllecektir. 

3 - İsteklilerin Ko. na mUracaatlan. 
(6314) 16323 

Sade yağı alınacak 
Isparta As. Sa. Al. Ko.: 
1 - 12200 kilo sadeyafıdır. 
2 - Eksiltme 2S. 10. ~40 11at 16 da 

lspartada As. Sa. Al. Ko. da yapılacak

tır 

3 - Tutarı 15250 lira ohıp teminatı 

1143 lira 75 kuruştur. (6396) 16406 

Erat fotinİ alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko.: 
1 - 16457 çift erat fotini pazarlıkla 

ıatın ahnacak1ır. 

2 - Pazarlık 8. 10. 940 sah gilnll sa
at 16 da Kışlada İzmir LY. A. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

S - Tahmin edilen tutarı 115199 lira-
dır 

Umurb~y As. Sa. Al. Ko. dan: 4 Teminatı muvakkate akçası 7510 
1 - 120000 kilo buğday mukavele ile liradır. 

aatın alınacaktır. Tahmin edilen bedell 5 - Şartnamesi ve niimuneıl Ko. da 
19800 liradır. &"Örülür. 

2 - Eksiltme 14. 10. 940 Ta. ve pazar- 6 - İsteklilerin Ticaret odasında ka-
tesl gUnU saat 15 te Umurbey M. SL Al. yı:th olduklarına da:ir vesika göstermek 
Ko. da yapılacaktır. mecburiyetindedirler. 

3 - !atektller bu lDe alt ekalltme ıart· 7 - Pazarlığa iıtirlk: edecekler kanu-
nameslnl her gün tı ıaaUnde komisyonda nt vesikalarını ve teminatr muvakkat~ 

sörebillrler. teriyle birlikte ihale uatinden evel ko· 
'- - Eksiltme kapalı ı:art usulU tledtr. misyona mUf&caRtları. 

5 - Muvakkat teminatı H86 l!radır. (6383) 16393 
6 - Tekiıt mektupları· U. 10. 940 Ta. 

pazarteıı gUn ve eaat 1 e kadar Sa. Al. Ko. 
• Rs. liğine vermi1 olacaklardır. 

Bu aaatten son.Ta mektuplar kabul edil -
mez. (6091) 1~100 

Sade yağı alınacak 
Mutia As. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 64000 kilo ıadeyatı kimyevi tahll· 
Je tabi tutulmak ve mevzuatı tle birlikte 
mi.hallerine teslim ııııırttyle kapalı zart u· 
aullyle ekelltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi ~!uğlada ve Ankarada 
ve İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. da görUleblltr. 

3 • - Eksiltme!! 18 blrlnclteşrln 94.0 cu-

Kuru ot alınacak 
Erzurum Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 1640200 kilo kuru ot kapalı zarf u
sulU tle ekstttmeye konulmuştur. 

2 - İstekltlertn 14. b1r1nclteşrln 94.0 pa-
za.rteal gllnU •aat 10 te Erzurum F., Al. 
Ko. do. yapılacaktır, (o< 

3 - Toplu tutarı il230 llra llk temtnatı 
3093 llrndır. 

4 - Otun evsaf ve ıartnamesl Sa. A.l. 
Ko. da mevcuttur. Her vaklt görülebilir. 

5 - İateklUerin tayin olunan gUD ve ıa. 
att~n bir ıaat evellne kadar tekli! zartla· 
nnı Ko. na vermeleri. (6152) 16149 

ma gilnU saat 16 da yapılacaktır. Arpa alınacak 
4 - Hepsinin tahmin edtıen bedeıt 81000 Slver~k As. Sa. Al. Ko. dan: 

lira olup muvakkat teminatı 6075 liradır. Cinsi: arpa.. mikdarı 450000 kl\o, mu -
:J - Garnizonların ihtiyaçları ayrı ayrı hammen bedeli: 20790 lira, muvakkat te

veya grup halinde ihale edildiğine mlnatı 1559 lira 25 kuruı, ıekU, gün ve sa .. 
göre muvakkat teminat mlkdarı da o nts- atı: kapalı zart, pazartesi. 16 

bette deflşfr. ı - Yukarıda clna ve mlkdıt.rı tle mu· 
8 - İatek11lerln tekli! mektuplarını te- hammen bedel ve muvakkat teminatı ya. 

mlnata alt makbuzlarlyle birlikte Muğla zıh bir kalem arP,a Stverektekl alay ihtl· 
Sa. Al. Ko. vermlD olmaları. (6167) yacl lçln hizl'U'lında gösterilen aüu ve aa-

18137 atte kapalı zarfla ihaleye konmuıtur. 

Me,e kömürü alınacak 
Umurbey As. Sa. Al. Ko. dan: 

ı - 1,000.000 kilo meşe k6mUrU muka· 
vel ile eatın alınacaktır. Tahmin edilen be
deli rıo.ooo liradır. 

2 - Ektııtltme 14.10. 940 Ta. ve pazar -
tesı gUnU Baat 15 te Umurbey A!. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

S - İstekliler bu tıe alt eksiltme ıart
nameslnt her gün it satınde komisyon& 
müracaatla görebilirler. 

4 - Eksiltme kapalı zart usullyledlr. 
~ - Muvakkat teminat 8760 Uradır. 
6 - Teklif mektupları H . ıo. 940 Ta. 

pazartesi gUn ve Bat lts e kadar Sa. Al.Ko. 
'.Rs. ltfine vermtı olacaklardır. 

Bu ıaatten sonra mektuplar kabul e • 
dilmez. (6093) 16103 

Arpa alınacak 
Samsun Aı. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 480000 kilo arpa kapalı zarfla ek· 
ılltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 20420 ve muvak
kat teminatı 1532 liradır. 

3 - Şartnameıi her ııUn Ko. da g6rU!e· 
bilir. 

• - İhaleal 15 blrlnclteırin 940 ıalı ııU· 
nU saat 10 da komutanlık blna.aındaki Ko. 
da yapılacaktır. 

:> - İateklilerln bellt &"ÜD ve ıaatten bir 
ıaat evel a.zrflarını Ko. na vermeleri. 

(6221) 15204 

Buğday kırılması 

Sam.surı A.s. Sı. Al. Ko. dan: • 
1 - 7200000 kilo buğday kırılmaaı ka · 

pah zarfla ekılltmeye konulmuıtur. 
2 - !ıluhammen bedll 84960 ve muvak

kat teminatı 6372 liradır. 
S - Şartnamesi htr gUn Ko. da görüle

bilir. 
4 - İhalesl 16.10.940 çarfamba gUnU 

aaat ıo da komutanlık blnasındakt Ko. da 
yapılacaktır. 

5 - latekltlerin belli gUn ve aaatteıı bir 
ıaat evel zarflarını komisyon relellflne 
vermeleri. (6258). 1624.6 

Odun alınacak 
Konya Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 480000 kllo meşe odunu kapah 
zartla mllDRkasaya konmuıtur. 

2 - Şartnamesi Konyadıı, İstanbul, An
kara Lv. A. Sa. Al. Ko. dadır. İstekliler 
ıartnameyl Ko. da okuyabilirler. 

3 - İşbu 480000 kilo mete odununun 
muhammen tutarı 16800 llrndır. 

4. - Şartnameelndekt yUzde 25 mlkdar 
fazlası da dahil olduğu halde llk teminatı 

157~ liradır. 

5 - Eksiltme 17.10.940 tarihine mUsa
di! per§embe saat 11 de Konyada A. Sa 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

6 - İıteklller 17.10.940 perfembe günU 
as.at lı) a kt;ldar tekll! mektuplarını Konya 
Lv. A.. Sa. Al. Ko. Bşk. na vermeleri. :Ju 
eaatteo ıonra mektuplar kabul edllmtye-
cektlr. (6266) 16263 

2 - İhale Slverekte Sa. Al. Ko. bina· 
sında yapılacaktır. Şartnamesi her gün 
Ko. da g6rüleblllr. Teklif mektup,an lh,.. 
legUnU saat 15 e kadar Ko. teıllm edtlı • 
cektlr. 

3 - tateklllerln kanunt veılkalarlyle 
birlikte belli saatte Ko. mUracaatlan. 

(6312) 16323 

Sığır eti alınacak 
Erzurum Lv. A. Sı. Al. Ko. dan: 

1 - 96000 kilo ııtır et! kapalı zarfla 
eksiltmeye konmU§tur. 

2 - Pazarlığı 14 blrlncıteırln 940 pa • 
zartesl gUn saat 11 de Erzurum Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - Toplu tutarı 1084.0 llra tık tem1neı.tı 
1188 ıtradır. 

4, - Etin evsaf ve cıartları Erzurum Sa. 
Al. Ko. da mevcuttur. Her vakit gOrU.le· 
bilir. 

5 - İsteklilerin muayyen gUn ve ıa!lt .. 
ten bir saat eveltne kadar teklltlerlnl Ko. 
na vermeleri. (61~1) 1611IO 

OdU'n alınacak 
Hadrmköy As. Sa. Al. Ko. daıı 
1 - 1050 ton odun kapalı zari usulll !le 

ihale-si 16/ 10/ 940 çarıamba sünü aaat 15 de 
yapılacaktır. Muhammen tutarı 21000 lira
dır. İlk teminatı 1575 liradır. Şartnameai 

komisyondadır. 
İsteklilerin ilk teminat mektup veya 

malabuzlarlyle ihale ıaatinden bir ıaat e -
vetine kadar teklif mektuplariyle 'beraber 
Ko. Sa. Al. Ko. na vermeleri. (6259) 16247 

Nohut alınacak 
Erzurum A.s. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 57600 kilo nohut kapah ıarfla ek • 

ıiltmeye konulmuttur. Eksiltmesi 17/10/ 
940 perşerııbe günü sa.at 11 de Erzurum As. 
S ... Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Toplu tutaFı 7200 lira ilk teminatı 
540 liradır. 

3 - 1ıte-klilerin muayyen lril.n ve ıaatten 
bir ısaıt eveline kadar teklif zarflarını Ko. 
na vermeleri. (627Z) 16259 

Pirinç alınacak 
Isparta As. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 27000 kilo pirincin kapalı zarf uıu • 

tiyle eksiltmeye konulmuştur. 
Şartnamesi Isparta Sa. Al. Ko. da •e 

ht. Ankara Lv. A. Sa. Al, Ko. dadır. İı • 
tekliler aartnameyi Ko. tarda okuyabilir -
ıer. 

3 - İşbu 27000 kilo pirincin muhammen 
tutarı 8100 lira, 

4 - Şartoamıeıindeki yüzde yirmi beş 
mikdar fazl11ı da dahil olduiu halde ilk 
teminatı 607 lira 50 kr. dır. 

5 - Eksiltme 14/ 10/ 940 pazartesi aaat 
15 e kadar teklif mektuplariyle Isparta Sa. 
Al. Ko. B,k. verecek ve yahut ıönderı -
ceklerdir . 

6 - Bu saatten sonra verilen ve yahut 
gönder · en mektuplar ahnmıyacaktır. Sa -
at ayarı daire ıaati:rle yapılacaktır. {59Q4) 

16007 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Havza Aı Sa. Al. Ko.dın : 
Aıatıda cln•leri ve miktarları yazılı yiyecek yem ve yakacak maddelerinden yal

nız yemekltk tus ile hayvan tuzu açık eksiltme tle diğerleri karcıılarında sHatertlen 
sUn ve ıaatlerde kapalı z&rfla ihaleleri Havzada SL Al. Ko.da yapılacaktır. 

EveA! ve ıartnameler her gün komit:Yonda gHrülebtllr. 
tstekl!lertn ihale ıaatlerlnden en seo bir aaat evel teklif mektuplarım komJayona 

vtrmi§ olmaları 11.zımdır. (6090) 16074 
Ersakın clnıi Miktarı Tutarı Muvakkat Te. Alım İhale gllD 
Kuru fasulye 187 T. '8620 l!ekli Saati 

Nohut 120 T. 20400 

Kırmızı mercimek 145 T. 29000 

Arpa 4560 T. 864800 

Yulaf 360 T. 28800 

3647 Kapalı U·l0-1940 

1530 • 
2175 

183U 

2160 

Pazartesl 
12,30 

Kapalı 1'·10-1940 
Paz.arteıl 

16 
Kapalı U-10·1940 

. Pazarteal 
17.30 

Kapalı U·l0-1940 
Pazarteıı 

17,30 
111-10-1940 

11 
Kapalı 12.30 

Sadeyağı alınacak 
lzmit Sa. Al. Ko.daıı : 
1 - Aıatıda cins, miktar, fiyat tutarı, teminatı ve te.sllm yerleri yazılı olan Aade 

Yatı satın alınacaktır. 

2 - İlk kapalı zart tkalltme•l 1'·10-1940 ıUn, ı&at 15 de lzmitte Sa. Al. Ko.da 
yapılacaktır. 

3 - İstekliler ıartnaıneyl her ıUn Ankara, Eıkiııhlr latanbul ve İzmltte 
Ko.da görebıttrler. 

Sa. AI. 

4 - lattklll•r bel11 ıUn ve eaat!nden bir eaat evel ihtiva eden kapalı 
SL Al. Ko. vermeleri. (8057) 

zarflarını 

lô056 
Cinai lıttktan 

Sade yat Kilo 
.. 
" .. 
" 

.. 
" .. 
" 

81200 

18000 
6400 

19200 

74800 

Fiyat 
K\lruf 

180 
180 
130 
180 

Tutan 
Lr. 

40560 
23'°° 
8820 

24960 

752(0. 

Teminatı 

Lr. 
80~0 

1756 
624 

1872 

7291 

Muhtelif' yiyecek alınacak 
Havza A.s. Sa. Al. Ko. dan : 

1 - Aıaiıda cinıleri ve mikda.rlan yazdı yiyecek ve yem maddelerinin hizala -
rında .-öıterilen ıün ve ıaatlerde Havza Sa. Al. Ko. da kapalı zarfla ihıleleri ya -
pılacaktır. Evıaf ve ıartnameler her sün Ko. da gijrUlebUlr. 

İıteklilerin ihale ıaatinden en ıeç bir aa&t eval teklif mektuplarını Ko na vermi1 
bulunmaları lbımdır. (6236) ltİ.243 
Erzakın cinıl Mikdarı Tut&n Muvakkat alım ıekll 

Pirinç 
Makarna 
Sığır eti 
Saman 

104600 lı:ilo 

109 Ton 

364 " 
2030 • 

Lira 
43932 
33790 

131().40 
60900 

teminatı 

!29S 
2535 
!1828 
4561 

kapalı ıarfla ll/10/g40 cuma 10 
,. H 17 

lg/10/940 cuınartesl 10 

" 
11,30 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Edirn~ As. Sı. Al. Ko.dın t 

1 - Aoatıda clnı vı mlktarlan yazılan !ar kapalı zarfla alınacaktır. İhaleleri E -
dirnede ee"•.l MU,lrlyet datrealndı SL AL Ko.da yapıl&caktır. Eva&f ve ıartnamelerl 
her gUn Ko.da görUleblllr. 

2 - latekmerın ıHzU ıı•çen sl1n ve ıaatlerden en ııeç bir ıaat eve! teklıt mektup-
larını Ko.ı:ıa vermlı olmaları. (6998) 16040 
C!nılerl Miktarları Tutarları Teminat İhale gUn ıaatl 
Koyun tU 85625 Kilo 17812,llO 1886 14-10·1940 Pazarte•l 

Makarna Ton 

ıc. ı .. uly• 216 Ton 

Nohut Tou 

18720 

''"'" 
2H80 1836 

10.SO 
14·10·1940 Pazartesi 

12 
1-i-10-10.0 Pasart .. ı 

16 
lG-10·1940 Salı 

11 

İnşaat mü na kasası 
M erzilon Aı. S.. Al. Ko. tlan : 

1 - Gösterilecek yerde 1 cıraJ ve Uç pavyonun kapıh r.arfta aptıda cöaterildi
ii ıurette münakasaya konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi Merzifon•da Kolordu binaaındaiıi Ko. da yapılacaktır. 
S - Şartname ve keılf raporları her rl1n Ko. da rörüleblllr. Ve 157 ile 144 ku

ruı mukabilinde isteklilere verilir. 
4 - İsteklllerin bu !~!erin ehi! o!c!uklarına dair kanuni VOllkalarlyle teklif mek

tuplarmı eksiltme ıaatinden bir uat evel Ko. teslim etmeleri mocburfdlr. 
Postada Taki a-eclkmeltr muteber detlldir. (6237) 16244 

Cinai Muhammen bedeli İlk teminatı 
Lira K Lira K 

Garaj in,aısı !1!70 03 2352 76 
3 pavyon lnıası: 28776 5S 2151 2S 

Buğday öğüttürülecek 
Edirne Aı. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - lildirne Sanayi kıılumdaki AL Sa. 
Al. Ko. nu ta.rafından 9000 ton bujday k.a
palı zari uaulll llı öiiltUltmtlr. İhaleel 
21 / 10/940 &iln ve aaat 11 de yıpılıcaı.tır. 

2 - Buğday 5j1Utmt8lnln mulıammen 

bedeli 157,600 lira olup ilk ttmlnatı 9126 
llradır. 

3 - Evu.f ve ıeral"t.ini aörm.ek i•tiyenler 
her gün IJ ıaatıerinde ve hıteklllerln de 
belli sün v.e ıaatten en u bir aaaıt evel t• 
minat mektuplariyle vnik.alarını.n. ıözü ••
Ç'"'1 Ko. na vemıiı olmaları. (6267) 

16254 

Saman alınacak 
Samsun Aı. Sı. Al. Ko. dın: 

1 - 842000 kllo ıaman kapalı zarfla 
ekslltmete konulmU1tur. 

2 - Muhammen bedeli 21050 ve muvak
kat teminatı 1579 llradır. 

S - İhaleol 15 b!r!nctteırın 940 Balı I&· 
at 15 te komutanlık blnasındakl Ko. da 
yapılacaktır. 

4 - lateklUerln be111 g\lıı ve ıaatten bir 
ıaat evet zartlarını Ko. na vermeleri. 

(6222) 16205 

Kuru ot alınacak 
Edirne As. Sa. Al. Ko. el.an : 
1 - 1100 ton K. ot pazarlıkla alma • 

c&ktır. 

2 - İhalesi 11/10/ 940 cuma günll eaat 
11 de Edirne ellki mli1iriyet dairesinde 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Tahmin edi
len tutarı 66000 ve teminatı 9900 liradır. 
Evıaf ve şartnamesi her rUn Ko. da g6 • 
rlilebilir. İsteklilerin belli ~ ve ıaatte 
Ko. na relmeleri. (6442) 16437 

iş elbiselik bezi alınacak 
Çanakkale Aa. Sa. Al. Ko.: 
1 - 25000 metre it elb!ıeliti beai aa

tın alınacaktır, 

2 - Puarlıtı 8. 10. 94-0 aalı ııünll H• 

at 10 da yapılacaktır. 
3 - Bezin muhammen bedeli 30ı5o li

ra olup mr ıakkat teminatı 2343 lira 7.5 
kuruıtur. Tıliplerln iı. Al. Ko. na mil· 
racaatlırı. (6384) 16394 

Ekııil tme elin 
U/l 01940 Salı 

15/10/940 • 

SığIT eti almacalı: 
Sam.sun A.s. Sa. Al. ICo. dan ı 

eaat 
11 

• 

1 - 339000 kilo ııiır eti kapalı 
eksiltmeye konulmuıtur. 

zarfla 

2 - Muhammen bedeli 76275 ve muvak • 
iıat teminatı 5721 liradır. 

3 - Şartnamesi her &iln komlıyonda c6-
rllleblllr. 

4 - İhalesl 11/!.teı./940 cuma aut 10 da 
yapılacaktır. 

5 - İateklilerin btlll rl1n Ye ıaatttn bir 
uat ıvel sarftarmı komiıyon Rı. nı ver • 
meler!. (0016) 16070 

Yulaf alınacak 
Maraş As. Sa. Al. lGo. diaa : 
1 - 378000 kilo :rulaf kapalı zarfla ek • 

ıiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi İıtanbul, Ankara Lv. A.. 
Sa. At. Ko, ve Mara§ Aı. Sa, Al, Ko, dadır 

3 - Muhammen tutarı 24970 liradır • 
4 - llk teminatı 1&42 lira 75 kuruıtur, 
5 - Kapalı ıarf uıu1U. ile eksiltme 

15/ 10/940 Hlı rllnü ıaat 16 da Maraı Aı. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

6 - ·ıstekliler teklif mektuplarını en ıon 
U/10/940 aalı sünU aut 15 e kadar Aı. Sa. 
Al. Ko. Ra, nrmlı olacaklardır. (6196) 

16177 

Un alınacak 
Bolayır, As. Sa. Al. Ko.: 
1 - Evaaf dahili SOO ton un Bolayır'a 

teslim ıuretiylı pazarlıkla alınacaktır. 

Pazarlığı 7. 10. 940 pazarteıl saat 15 
de Gel!bolu Bolayır "-. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. (6393) 16403 

Odun alınacak 
Kırı Aı. Sa. Al. Ko. Ra. den: 
Bir kilosuna tahmin edUen !lyab 2 ku

ruı 65 ıantlm olan 6000000 lrllo oduıı ka· 
palı •arf1a mUnakuaya konmuıtur. 

İlk teminatı 7876 Ura olup lhaleıl 
7. ıo. 940 ıaat 10 tedir. 

Evsaf ve ıartnameılni almak tıtlyeo. 
ltr 666 kuruıa komisyondan tedarik ede
bl11rler. MUnakaaaya ,.treceklerln tekili 
mektuplarını ihale ıaatlnden blr ıaat evet 
Karı Aa. 8L Al. Ko. v•rmelerl. 

il881l 16882 

Sade yağı alınacak 
Gelibolu As. Sa. Al. Ko.: 
1 - Birlikler içln pazarhkl& ve kimyevi 

evsatla 20 ton sadeyağı alınacak ve 7. 10. 
9'° ıaat 16 da Gelibolu S&. A.1. Ko. da Iha· 
le edilecektir. 

2 - Yağın beher kilosunun muhammen 
bedeli 120 kunıı:ı ve katı teminatı 3600 11· 
radır. ( 6298 ı 16346 

Un alınacak 
Maraı As. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 600000 kilo un kapalı zarf uıulll ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi İstanbul, Ank&ra, Lv. A .. 
Sa. Al. Ko. dadır. İstekliler ıartn&mtı7İ 
Ko. da görebilirler. ' 

3 - Muhammen tutarı 84,000 liradır, 
4 - İlk teminatı 5450 liradır. 
S - Kapalı urlla oksiltmeoi 16/101940 

ça.rşamb1' günü saat 16 da Maraı•ta ıubay 
gazinosunda As. Sa. Al. Ko. da yapıl&cak· 
ur. 

a - İstekliler teklif melrtuplarını en ıon 
16/10/ 940 çarıamba günll •ut ı,s e kadar 
Ko. na göndenneleri. {6Z68) 16255 

Un alrnacak 
Isparta Aı. Sa. Al. Ko.: 
1 - 120000 kilo undur. 

' , 

2 - Eksiltme 25. 10. 940 cuma eünü 
ıaat 15 de Isparta.da askert Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

! - Tutarı 20400 lira olup teminatı 

1530 liradır. (6394) 16404 

Kuru ot alınacak 
Isparta As. Sa. Al. Ko.: 
1 - 265000 kilo kuru ot. 
2 - Eksiltmesi ZS. 10. 940 cuma sünU 

aaaı 17 de Ispartada As. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

3 - Tutarı 18550 lira olup teminatı 

1391 lira 25 kuruştur. (6305) 1640S 

Sadeyağı alınacak 
ErzinC1Jn Lv. A. S.ı. Al. Ko. d\ım: 
25000 kilo sade yağının kapalı zarfla ek· 

siltmesi 16/ 10/ 940 çarıamb.a giinU aaat 11 
de Sa.. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 25000 lira olup 
ilk teminatı 187.S liradır. 
Şartnamesi komisyondadır. Ta.llplerln 

tayin edilen günde Ko. na milracıa.tlırı 1&.. 
zımdır. Tebliğ mektupları blr saat evet 
verilmek lhımdır. (6219) 16277 

Kırmızı mercimek alınacak 
Sivı.s As. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Garnizonun 83 ton kırmızı merci • 

meği kapalı zarfla eksiltmeye k:onulmuı ... 
tur. 

2 - Mubaııımen bedel! 18260 lira ve mu
vakkat teminatı 1369 lira 50 kuru,tur. 

3 - Şartnamesi her cün Ko. da rörUlı -
bilir. 

4 - ihale 1S/ilktcşrln/940 1aat 16 da 
Ko. da yapılacaktır. 

5 - İıteklilerin belli &Un ve ıaatte ka • 
palı zarflarını Ko. na vermeleri. (6205) 

16185 

Ot alınacak 
Havza Sa. Al. Ko. daı : 
1 - Aşağıda cini vt mibiarı yazılı 7em 

Pirinç alınacak 
Elazıii Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Garniıon birlikleri ıenelik ihtiya. 

cı için 56 ton pirinç kapalı zarf usulü ile 
satın ahn.acıktır. 

2 - Muhammen bedeli 17920 lira ve ilk 
tem.inatr 1343 lira.dır. 

3 - Eksiltmesi 23/ 10/ 940 çarıamba gil. 
nü saat 15 de Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - Pirince alt ıartn.a.me ve evsaf Ko. 
da mevcuttur. Arzu edenler her zaman 
görebiHrler. 

.5 - İsteklilerin belli gün ve ihale sa • 
atinden evel teklif mektuplarını Ko. na 
vermiş veya göndenniı olacaklardır. 

Her hanri türlü l"ecikmeler mazeret ka· 
bul etmez. (6438) 16433 

Pirinç alınacak 
Eluıi Sa. Al. Ko. dın : 
1 - Elazığ birliklerinin senelik ihtiya.

cı için 60 ton pirinç kapalı zarf usulü. ilı 
ıatın almacaktır. 

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

3 - Eksiltmesi 26/ 10/ 940 cumartesi 
saat lJ de Sa. AI. Ko. da yapdacaktır. 

4 - Pirince ait ıartname ve evsaf Ko. 
da mevcuttur, Arzu e.denler her gün ıö .... 
rebilirler. 

5 - İsteklilerin belli günde ihale sa~ 
tinden bir aa1.t evel teklif mektuplarım 
Ko. na vermeleri veya göndermeleri li ... 
zımdtr. 

Her hanrl tllrlll ııecikmeler mazeret ka. 
bul etıınea. (5436) 16431 

Kuru Eaııulye alınacak 
lıtınbul Sa. Al. Ko. dan: 

1 - MUnakaoa gUnUnde lıtekl! çıkma. 

dıtından tekrar kapalı zarfla mllnakaa& -
ya konulan eenellk 800 ton K.. fuulyenl11 
mUnakuaaı 28.10.940 g\lııU •aat 11 de ya. 
pılacaktır . 

Muhammen bedel! 188000 liradır. İlk 
teminatı UlO liradır. Şartnameııl her gllıı 
Ko. da sörüleblllr. 1steklllertn mezkQr 
sün ve saatten btr ıaat evel teklif mek ... 
tuptarlyle Fındıklıda komutanlık Sa.. AL 
Ko. na vermeleri. (64.30) 184.2~ 

Kuru ot alınacak 
htanbul LeT. A. Sa. Al. Ko.daıı: 
1 - 766400 kilo K. ot alınacaktır. Pa. 

zarlık!& tkılltmtıl 11.10.940 cuma gUnU 
ıaat H,30 Tophanede ht. Lv. A. Sa. Al 
Ko. da yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 4 7900 lira llk teminatı 
8692 Ura 60 kuruıtur. Şartnameol Ko. da 
g6rülllr. lsteklllertn be111 saatte Ko. na 
gelmeler!. (6439) 16484 

Sabun alınacak 
t~mlr Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Birlikler için 37ts000 kilo sabun pa.. 
zarlık!& ıatın alınacaktır. 

2 - Puarlık 9.10.940 çaroamb& ıtJııll 
ıaat 16 da kıılada İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

3 - Tahmln edilen tutarı 182188 l!radır. 
4: - Teminatı muvakkate akçesi 2860 

lira. 
6 - Şartnamesi Ko. da görU!eb!llr. 
6 - htekllltr!n ticaret odaaında kayıt-

maddeıinin biıaısmda göıt.e:rllen ıUn ve .... h olduklarına dalr veılk& göstermeleri 
•tt.e Ha-.aa -tm Al. Ko. d.a kapah -rfla 

eksiltmesi yapılacaktır. 
Z - Evsaf ve prınameı! her rlln Ko. da 

~örülür. İıteklilerin ihalt aaatinden bir 
saat evel teklif mektuplarmı Ko. na ver • 
mit olmaları. 
Erzakın cinsi: ot, mikdarı: 3150 ton, tu

tarı: 189000 lira, mu. teminatı: 10700 lira, 
alım ıekli: kapalı zarfla 21/10/ 940 pazarte-
si ıaat 10 da. (6260) 16243 

Sadeyağı alınacak 
Sam.sun As. Sa. Al. Ko. dıııt 

1 - 24800 kilo ertm!ı ıadtyağı kapalı 

zartla ekslltmeye konulmuıtur. 
2 - Muhammen bedell 34.720 ve muvak

kat teminatı 2804 liradır. 

8 - ııartnameı! her gUn Ko. d& gOrUle· 
bilir. 

6 - İhalesl 16.10.940 çarıamba sUnU 
aaat 15 te komutanlık blnuındaki Ko. da 
yapılacaktır. 

O - htekl!lerın belll glln ve ıaatten 
bir ıaat evet aar!lanııı Ko. Rs. ne verme-
leri. (6261) 16249 

Bina yaptırılacak 
Balıke.sir A.s. Sı. Al. Ko. dan: 

1 adet .. kert blna kapalı zartla 18.10.940 
cuma gtinU ıaat 17 de Bahkeılr Aa. SL Al. 
Ko. da lhaleat yapılacaktır. 

Keılf bedeli 19998 lira 62 kuruı olup 
muvakkat teminatı 1499 lira 90 kuruDtur. 

Keılf plln ön ıartnameıinl görmek ia~ 
tlyenler Ankara, İetanbul, Lv. Sa. Al. Ko. 
va Balıkesir SL Al. Ko. da g6rebllirter. 

Taliplerin muvakkat temtnatıartyle tek 
Uf mektuplarını ve kanunun emrettltl ve .. 
aııJ.ki lhe.le saatinden bir eaat evet muka
bil komisyonumuza vermeleri ıarttır. 

Postada vaki a-eclkmeler muteber de -
ğ!ld!r. (6127) 16112 • 

Beyaz peynir alınacak 
lzmit .A.s. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 44000 kilo beyaz peynir kapılı 

zarf eksiltmesi ile alınacaktır. 
2 - İlk kapalı ek•iltmeı! 14/10/940 rl1n 

oaat ıs de As, Sa. Al. Ko. da yapılacaiı
tır. 

S - 44000 kilo beyaz peynirin beher 
kil01u iç.in tahmin edilen fiyat 60 kuruı 

olup tutarı 26400 lira, muvakkat temin.atı 
1980 liradır. 

4 - İstekliler her gün ıartnameyl An
kara, E11kl1ehir, İıtanbul ve İmtit'tı Sı. 
Al. Ko. da &"Örebilirler. 

5 - İstekliler belli &"ün ve aaatinden 
blr saat evet ihtiva eden kapah zarfları
nı Sa. Al. Ko. ya vermeleri. (6433) 

16421 

Sade yağı alınacak 
Diyarbakır Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Diyarbakırda komisyonca ahna -

cak olan 25 er ton ıa.de yağı 8/10/940 sa
h ıünü ıaat 10 ve 11 de ayrı ayrı pazar· 
hia konulmuDtur. 

2 - Her birinin muhammen bedeli 
382500 lira olup teminatı 4875 liradır. 

3 - Şartnameler her .-Un iı zamanında 

Ko. da rörillob!lir. (6432) 16427 

mecburldlr. 

7 - Pazarlıta ııtırlk edeceklerin ka. 
nunl veıalk ve teminatı muvakkatelerlyle 
birl!kte !hale ıaattnden eve! Ko. na mür,.. 
caatları. (6421) 16il& 

Beygir çulu alınacak 
/ımir Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Ordu blrllkler hayvanat ihtiyacı I • 
çln qatıda c!ııı ve mlkdan yazılı beı ka. 
lem bey.lr çulu ayrı ayrı ıatııı aluıacak -
tır. 

2 - Pazarlık 9.10.940 çarıamba gUnU 
ıaat 15 tı kıılada Lv. A. Sa. Al. Ko. ela 

yapılac&ktır. 

B - hteklllertn Ucaret odasında kayıtlı 
olduklarına dair veaalk a-öıtermek mec
burJyetindedlrler. 

6 - Pazarlıta lıtlrlk edeceklerlı:ı k,.. 
nunl veılkalar1nı ve teminatı muvakkat&
lertyle birlikte ihale aaattnden evet Ko. na 
mUracaatle.rı. 

Mikdarı kilo 10,000 beygir cine beyclr 
çulu Tah. tutarı llra Kr. 65000 teminatı 
akça Li. Kr. 4000 10,000 beyıılr çulu MOOO 
tOOO 10000 beygir çulu 65000 4000 10000 
beyrir çulu 56000 4000 10000 beygir çulu 
66000 4000 (6444) 16439 

Direk alrnacak 
Çandkal• Sa. Al. Ko. dan: 

1 - RUiumu clhetl ukerlyeye ait ol
mak Uaere Ayvacık dahiltndekl ormanlar
dan 0000 dlrek keollerek Çanakkale vııa -
yeti dahilinde aösterllecek yerlere nakle -
dllecektlr. 

2 - Bu kesme ve nakil IDlne talip olan
ların 7.10.940 pazarteıi gUnU aaat 11 de 
2250 Ura teminatı muvakkatelerlyle bera. 
ber Çanakkale Sa.. Al. Ko. na mUraca.atla-
rı. (609) 16U4 

Sığır eti alınacak 
Çanakkale A•. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 300 ton •ıtır eti 7 .10.940 pazarteııl 
!&at 10 da pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Etin mulıammen bedel! 84000 Ura 
olup muvakkat teminatı 54.50 Uradır. Ta.. 
llplerln Çanakkale A•. Sa. Al. Ko. na mtı. 
racaatıan. (6431) 16426 

Sade yapı alınacak 
ÇınaUa1e Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Blrllkler ihtiyacı lçln 120000 kilo 
eadey•tı pazarlıkla ıalln alınacaktır. 

2 - Sade yağının beher kilosu 120i kuruı 
tur. Tutarı 150000 liradır. 

8 - İhalesl 14.10.940 çarDamba gllnU 
ea.&t 11 de Ç&Dak.kale Sa. Al. Ko. da yapı
lacaktır. 

' - tsteklllerl ihaleden bir saat evet 
teminat &kçelerJ olah 8750 Ura ve vesika. 
İartyle komisyona müracaatları. (6440) 

1843!1 

Un alınacak 
Isparta As. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 175000 kilo unun ekslltmtsi 11.10. 
940 cuma ıünü &aat 17 de Isparta. As. Sa.. 
Al. Ko. da yıpılıcaktır. 

2 - Tutarı 21750 lira olup t~mina.tı 1701 
liradır. (6421) 16411 
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k Kanalizasyon in11.aatı s - Proje evrakı na.tıa mUdilrlUtilnde ne milra~aatları ve isteklilerin ihale a 11 n O Ca :ı- ö Ul bili saatinden 1 saat eveline kadar teklif yakacak Yiyecek ve 

Çanakkale Sa. Al. Ko. dan: 
1 

üç kalem yiyecek ve yakacak pazarlık 
ı - A§ağıda cln.s ve mikdarları yazı ı 

U.Suliyle satın alınacaktır. .. t ilmlııtır 
2 - Muhammen bedell hizasında gos er t 16 d~ Çanakkale As. Sa. Al. Ko. d& 
3 - İhalesi 12.10.940 cumartel!ll günü saa 

Kayseri Tayyare Fabrikası Sa.tın g· r e r. 
4 _ Muvakkat teminat (19159.157) lira - mektuplarını belediye riyasetine ver-

AJma Komisyonundan : meleri lüzumu ilan olunur. 
ı - Fabrikamız garnizonu dahilin- dır. (6454) 

ıs - İsteklUertn 940 maU yılına ait tı -
de umumi kanalizasyon ve fosseptik caret odası vesika.sının ve ihaleden en az 
tesisatı yaptırılacaktır. sekiz gUn evel nafıa müdilrIUğünden ala

A - Muhammen keşif bedeli 9224 cakları feıınt ehliyet vesikasını teklif 
lira 37 kuruştur. mektubunun içine koymaları lAzımdır. 

Hi444 

ASKERi F ABR!KALAR 

M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

130.000 kilo sa.bunun pazarlık 
ilanı 

Deniz Levazım Satın Alma Komisyo
nundan: 

B _ Muvakkat teminat 691 lira 83 
6 

_ İste'klilcr 2490 sayılı kanuna gö -
kuruştur. • re hazırlıyacaklardır. 

2 - İhale günü 14-10-1940 tarihine Teklif mektuplarım l6.10.940 çarşamba 

Yapılacaktır. 1 1 ve vesaik ne birlikte Ko. na 
4 - Taliplerin ihaleden evel teminat akçeler Ye (6443) 16438 

nıUracaatıarı. 

Cinsi Mlkdarı :Muhammen Muvakkat 
bedel teminat Saat 

10 
tesadüf eden pazartesi günü saat 10 gUnU saat 14 e kadar nafıa mUdürIUtune 
da yapılacaktır. makbuz mukabilinde vermeleri veya bu l!la-

K. soğan 3 - İhale açık eksiltme usulüne atıere kadar gelecek ııekllde posta ile gön-
0040 378 84000 

Keşif, tartname vesair evrakına 
göre Kırrkkale' de dıvar inşası 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

1 - 25 eylül 940 tlll'lhlndeki kapalı zarf 
elrsiltmestnde talip çıkmamış olduğundan, 
tahmin edilen bedeli 52.507 lira olan 
(130.000) kilo sabunun 8 I. Teşrin 940 tari
hine rastlıyan sah günü s3at 11 de pazar
Jıkla ekslltmel!ll yapılacaktır. 

11 

Odun göre yapılacaktır. dermeleri ldzımdır. 
... ~S~ı~ı~ır~ct~t~--------~~~-~=~---~~-~--~---~ 4-F~~~hlil~hn~şartnameft ~ddavakl~~~pcikmclub~ 

90() 80()00() 12000 
1590 12 

80000 21200 

Ke§if bedeli 2200 lira olan yukarıda ya
zılı duvar inııası merkez satın alma ko -
misyonunca 17.10. 940 perııembe gUnU sa
at 15 te pazarlıkla ihale edilecektir. Şart
name (11) kuruş mukabilinde komisyon -
dan verilir. Taliplerin muvakkat temJnft.t 
olan (165) Ura ile şartnamenin 4.cU mad
desindeki ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. 
maddelerinde yazılı vesikaları hAmllen 
yevmi mezkfirda muayyen saatte komis-

Nakliyat yaptırılacak 
Erzurum Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Kamyonla yapılacak efrat nakli 
pazarlığa konulmuştur. t 

16 2 - Pazarlığı 7.10.940 pazartesi saa 
da Erzunım Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. · 

3 - Toplu tutarı 25000 lira ve Uk te-
ıninatı 1875 liradır. K 

4 - Şartnamesi Erzurum Sa. Al. o. 
da mevcuttur. Her vakit görülebilir. 

.5 - İsteklilerin muayyen gUn ve saatte 
X.o. da bulunmaları. (6424) 16421 

Tımar fırçası alınacak 
Kayseri As. Sa. Al. Ko. don: 

1 - Aşağıda cins ve mlkdar ve muham
men bedel, ke.tı teminatı yazılı tımar 1'ır-
taaı pazarlıkla satın alınacaktır. . 

2 - Şartnameyi her gün Ko. da görebi-
lirler. · 

s - İsteklilerin belll gUn ve saatte ka
ııunt vesaik ve katı temlnatıarlyle birlik
te Ko. na mUracaatıarL (6445) 

Cinai: tımar fırçaaı 
ltlkdarı adet: 17144 
Muhammen bedell 16286 Ura 80 kurUll 
Katı teminat 2443 lira 2 kuru§ 
İhale Ta.: 1'.10.940 
Saat: 17 

Pirinç alınacaic 
Nltde As. Sa. Al. Ko. dan: 
Cinai: pirinç 
Kilosu: 40000 

16440 

M. Bedeli: 14200 Ura 
İlk Te.: 1065 lir& 
İhale gilnU: 23.10.940 çarııamba Sa. 16 
İhalenin ııekll: kapalı zarf 
İhalenin yeri: Niğde As. Sa. Al. Ko. 
1 - İstekliler ııartnameyi her g-Un ko • 

misyon binasında okuyabilirler. 
2 - Taliplerin ihale gUnUnden bir saat 

evel teklif mektuplarlyle ilk temlnatıan 
Ue milracaatıan. (6428) 16423 

Kuru fasulye alınacak 

Niğde As. Sa. Al. Ko. dan: 
Cinsi: K. fasulye 
Kilosu: 150000 
Muhammen bedeli: 42000 
111< teminatı: 3150 
İhale gUnU: 18.10.940 Saat: lb 
İhalenin ıekll: kapalı zarf 
İhalenin yeri: Niğde Aı. Sa. Al. Ko. 
ı - tateklller ıe.rtnameyi her gUn ko

mlsyond& paraau: olarak alabilirler. 
2 - Taliplerin ihale saatinden bir saat 

evel teklif mektuplarını ve ilk t eminatla
riyle beraber Ko. na milracaatları. (6437) 

16432 

Dikim evi inşası 

Sıvas Sa. Al. Ko. B§k. dan: . 
1 - Sıvas'ta kapalı zarfla dikim evl 

faptınlacaktır. d 
2 - Feıınl ııartnamest ve keşfi Ko. a 

ınevcuttur. UDU Sa. 16 
s - İhale 25.10.940 cuma g 

da Sa. Al Ko da yapılacaktır. 
· · ıı 40200 lira 4 - Muhammen keıılf bede 

kkat teminatı 3015 Ura-86 kuruı ve muva 
dır. • 

5 - tsteklllerln zarflarını kanunun 
tarıtatı dairesinde bazırlıyarak belll gUn 
\'e saatte Ko. na vermeleri. (6441) 16436 

Bulgur alınacak 

Elazığ Sa. Al. Ko. dan : . . · 
. b' l'klcri senclı'k ıhtıya-

1 - Garnızon ır ı fla sa • 
cı olan 103 ton bulıruru kap.alı zar 

tın alınacaktır. . 
6480 

lira ve ilk 
2 - Muhammen bcdclı 1 

teıninatı 1236 liradır. anıba gU-
3 - Eksiltmesi 23/10/940 çarı 1 ktır 

zı.u aaat 15 de Sa. Al. Ko. da yapı acaf ko. 
. t ame ve evsa • 

4 - Bulgura aıt ıar n d !er her 
trıisyonda mevcuttur. Arzu e en 

tatna.n görebilirler. .h 
1 

... a. 
b lr iÜflde ı a c -5 - İııteklilerin c ı K na 

tinden cvel teklif mektuta::ı:rdır~·Her 
\ıel'lniı veya göndcrmh o ac t kabul ct
lıanıi türlü gecikmeler mazcrc 
laıı.ez. (6435) 16430 

Arpa alına~ 
ll:tazığ Sa. Al. Ko. dan : . . 

3
.,, 

. 'ht'yacı ıçın .,,,. 
1 - Birliklerin senclık .. ı . ı satın alına.

ton arpa kapalı zarf usulu ıle 
:~altttr ·ık 

2 ...:_ Muhammen bedeli 26505 lira ve ı 
teminatı 1987 lira 87,5 kuruştur. .. ü sa-

3 - Eksiltmesi ZZ/10/ 940 salı ~ akt ıs de Sa. Al. Ko. dairesin.de ya.pı ac 
r. 

evsaf ko • 4 - Arpaya ait şartname ve • 
~· İ . 1 r her za ~~·ıs:vonda mevcuttur. stıyen c 
tlıan .. b'l' 1 ıtore ı ır er. . .. ihale sa • 
lt~ - İsteklilerin bellı g~ v:,cktupları· 
ın1en bir saat cvcl tcmıne.t .. d clcri 

Ilı u- • gon crm 
l "'O. na vcrmelcrı veya azeret 
~ · ·•~eler m ,_ 11'?ldır Her hangı gccı ...... 

11:ab • 164Z9 uı etmez. (6434) 

Arpa alınacak 
~ttincan Aı. Sa. Al. Ko. dan k 
l 1 zarfla c • 

, 11 - 200 ton arpanın kapa. 1 ıo/l0/940 
ı> trııesine talip çıkmadığından zar!rk-
1-erlienıbc gilnü akşamına kadar pa 

:; eksiltmesi yapılacaktır. 
1
. a olup 

ıı 2 • 16000 ır IJJı: - Muhammen bcdelı 
tenıinatı 1200 liradır. bı'rlik-

3 asları ~4 - Evsaf ve şartname es 
"~ .,. __ ,.,_ .. 

"ttlJ. 
4 

- 'T:ii;ıuu. ek1ilt?1c yapılac~f, fa~ 
~ alcıamına kadar Erzıncan Sa. 

20 ll'ıiiracaatları. {6423) 164 

· planlar mesai günlerinde saat 14 de edilmez. 162&6 Sığır eti alınacak kadar fabrika satın alına komisyonun-
Erzincan As. Sa. Al. Ko. dan dan alınabilir. 
ı _ 220000 kilo sığır etinin ka~.aı.~ zarf- 5 - Şartnameyi alabilmek ve iha -

ta eksiltmesi 25/ 10/ 94-0 cuma gunu saat leye girebilmek için inşaat işlerinde 
15 de Erzincan As. Sa. Al. Ko. da yapı - müteahhitlik yapabileceğine dair res-
lacaktır. 

2 - İlk teminatı 3795 lira olup mu -
hammen bedeli 50600 liradır: • . 

3 - Evsaf ve eartnamcsı bırliklcrde 

vardı~ . t' 
4 - Teklif mektupları cksıltmc ı;aa ın-

d 1 Ko. na verilmiş olacaktır. (6427) en eve 
16422 

ViLAYETLER 

Denizden 'enkaz çıkarttırılacak 
!stanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: 

Kapalı zarf usullyle Şarköyde batık 

Haneflye ve Pllcvne vapurları enkazının 

çıkarılmasına talip çıkmadığından keyfi
yet bugünden itibaren bir ay zarfında ve 

it dairesinde pazarlıkla talibine aynı ;ıera 

ihale edilecektir. Tahmin bedel! 15.500 

1r tV. 7 "' teminatı muvakkate 1162,5 1 a ve -;a •" 
liradır. Taliplerin 8.10. 94.0 salı gUnü saat 

15 te teminat ve vesaiki mutebereleriyle 
birlikte Galatada rıhtım Uzerlnde mınta • 
ka liman reisliği satın alma komisyonuna 
mUracaatıarı ntuı olunur. (8840/ 5886) 

15855 

Türbe tamir ettirilecek 
Bursa Maarif 'Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan ııı: Bursa Çe
lebi Mehmet türbesinin esaslı tamiri olup 
keşif bedeli 16659 Ura 74 kuruştur. 

2 _ Eksiltme 14 teıırln!evel 1940 pa
zartesi gllnil saat 16,15 ta Bursa maarif 
müdilrlilğU eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usullyle yapılacaktır. 

3 - Bu işe alt keşif hUIAsa.sı bayındır
lık genel ve Maarif Vekilliği husus! oart
narnclerl, mukavele projesl maarif mU
dUrltiğUnde görtilebllir. 

4 _ Eksiltmeye gireceklerin yUksek 
mühendis veya yüksek mimar olmaları 
aynı zamanda tarihi eski bir eseri tamir 
etmiş bulunmaları ve 1250 lira muvakkat 
teminat vermeleri, UçUncU maddede yazı
lı evrakı kabul ve imza etmeleri, bu ~?şa
atı yapabileceklerine dair nafıa müdurlU
ğUnden ehliyet vesikası ile Maarif Vekil· 
liğl veya evka! umum mUdilrlUğUnden 
husust şartların istediği vesikayı haiz bu
lunmalıµ-ı; (Bu vesika ihale gUnünden 
evel Bursa viltl.yetlne rnUracaat edile
rek nafıa mUdUrlUğUndcn ve Maarl! Ve
ktlliği müzeler ldareslle evkaf umum mU
dilrH!ğünden alınacaktır.) 

Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair 
940 yılı varakası ne birlikte teklif mek
tuplarını 2490 sayılı kanunun hUkUmleri 
dahillnde hazırlayıp 1' teıırinlevel 1940 
pazartesi gUnü ııaat 16,15 ta komi11yon re
isliğine mnltbuz mukabilinde vermeleri 1-

ltuı olur.ur. 
(Post';,,da vuku bulacak gecikmeler ka-

bul edilmez.) (5800) 15861 

Kereatt; yaptırılacak 

Balıkesir Valililinden: 
1 - Eksiltmeye konulan il!: Sındırgı 

kazasının Sığıreva ormanından lskA.n dai
resine meccanen verilen 7693 metre mikA.p 

1 a.mru. çam eııcarının kesilmesi ve 
gayr m ikd dahi 
artnruneslnde yazılı çap ve m ar • 
~inde 15000 metre mlkO.p kereste imA11 ile 
Bandırmaya nakli ve Bandırmada vapura 

a motöre teslimi. 
ve; _ Beher mamul metre mlkAp kereste 

h mmen bedel (S5) liradır. 
için ınuş a tname· Balıkesir, Bursa, Manl-

8 - ar ' 
anakkale iskA.n daireleriyle Ankara 

sa, ç mUdUrlüğUnde görUleblltr. 
isltAn umum 21 10 940 tarihine mü -

4 Eksiltme · · 
- azartesl gtlnü saat 16 da Balıkesir 

~::! ~aıreslndekl komisyonda yapılacak-
tır. Ek ntme kapalı zarf usuUyledlr. 

: : Mu:akkat teminat (10,000) liradır. 
İ tck!ller kanunun err.rettiği vesa-

7 - s t bu gibi taahhüt işlerinde bu
lkle birlik e dair vesika ibraz edecekler
ıundtlklarına 

di~ _ 2490 sayılı kanunun 32 inci mad • 
uclblnce hazırlanacak teklif mek

desl ~ 21. 1Ô. 9'!0 tarihine mUsadif pazar
tuplar unu saat 15 e kadar makbuz rnuka -
tes_i g k misyona verllmig bulunacaktır. 
bilınde 0 15868 

lOO EY yaptırılacak 

t . lskan Müdürlüğünden: 
zınır .. 

U 1 kazası merkezinde goçmen: 
• ~ a ıoo evin inşası 26. 9. 940 tarı· 

ler ıçın 
10 10 940 tarihine kadar 15 

h~?d:üddetl~ ve kapalı zarf usulü i
gun . 1 eye çıkarılmıştır. 
le eksı tm n bedeli beher evin 599 

:Muhamme ı· 10 . tan ceman 59946 ıra 
lira 48 kuıu!ıe ıo. 10 940 günil saat 
kuruştr· ~h tskan müdi.irlüği.inde ya-
11 de zmı~rn ve şartnameler 1sHin 
pıla~~k!~:-.. d: her gün görülebilir. 
müdu~lug.un ihale gilnil muhammen 
!atek~ıl~rın "zde edi buçuğu olan 
bedelının yu . yat mektubu veya 

497 liralık temın • 
4 . kbuzu ve ticaret ve s~~yı 
:Malıye ma hli et vesikalariyle bırlık
odası ve e y kanuna göre yapacak -
te 249~1~?~ıektuplarını iha~eden .bir 
Jarı te ı İ k"n dairesindekı komıs -

at evel s a 
sa d. etmeleri ilb olunur. 
yona teC4~05/6213) 16164 

m1 müessesattan alınmış vesika ibraz 
etmeleri lazımdır. (6250) 16199 

2 Pavyon yaptırılacak 
Kayseri Tayyare Fabrikası Satın 

Alma Komı'syonundan : 
1 - Fabrika garnizonu dahilinde 

iki pavyon inşa ettirilecektir. 
Bu inşaata ait : 
A - Muhammen ke~if bedeli 54673 

liradır. 
B - Muvakkat teminat 3933 lira 65 

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

tesadif eden pazartesi günü saat 14 
te komisyonda yapılacaktır. 

3 - Teklifler 12-10-1940 günü saat 
12 ye kadar komisyonda kabul olu -
nur. 

4 - İhale kapalı zarf usulü üzere 
yapılacaktır. 

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

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

Un alınacak 
Hatay Seyyar Jandarma P. A. Satın Al 

ma Ko. dan: 
1 - Hatay Seyyar Jandarma piyade ala

yınca cins ve miktarı aşağıda yazılı erzak 
kapalı zarf usuliylc mübayaa edilecektir. 

2 - İha.lc 15 birinci te~rin salı gilnü 
saat 16 da icra edilecektir. 

3 - Buna ait ıııırtnamc Ankarada vilayet 
J. K. İstanbulda vilayet J. Komutanlığın -
da Antakya'da levazım müdürlüğünde gö
rülebilir. 

4 - Talip olanlar ihaleden nihayet bir 
saat cvclinc kadar ticaret odasına musad -
dak vesikalal'liyle ve % 7,5 muvakkat te -
minat vo teklif mektuplariyle birlikte An
takya'da kıııla binasında mütcG-Ckkil satnı 
alma komisyonuna müracaatları. 

Muvakkat teminatı 2289 lira 38 kuruş, 

Muhammen kıymeti 30525 lira, 
Miktan 185000 kilo, 
Mübayaa edilecek erzakın cinsi un. 

16245 

İJlıfftat münakasası 
Bitlis C. Müddeiumumiliği'nd'en : 
ı - Teahhtit edilecek ~ey: ceza ve tev • 

kif evi binuı tekmil inşaatıdır. K~if be -
deli otuz iki bin dokuz tuz yirmi beş lira 
on sekiz kuruştur, 

2 - Bıı ite ait •artname, proje ve saire 
Bitlis C. Müddeiuınumiliğindc görebi -
lir. 

3 - İhale 18 birinci teşrin 940 cuma gU -
nü saat 10 da Bitlis C. Müddciumumtliği. 
dairesinde kapalı nrf uııuliylc icra kılına
caktır. 

4 - Muvalcltat teminat miktarı iki bin 
dört yüz altmııı doku:ı lira otuz dokuz ku
ruştur. 

5 - Taliplerin ehliyet vesikası ve temi -
nat makbuzlariylc birlikte teklif mektup -
!arını 18 birincitcşrin 940 cuma günü eaat 
dokuza kadar Bitlis C. Mtiddciumumtıiğl • 
ne vermeleri il~ olunur. (6290) 16272 

Kereste münakasası 
Seyhan Vilayeti iskan lt'füdürlüğünden: 
Ebadı Metremika.bı 

4.00 x o.osx 0.12 1687.50() 
4.00 x 0.04 x 0.12 525.000 
4.00 x 0.02 x 0.12 440.250 
uo x 0.012 x 0.12 1860.000 
4.00 x 0.08 x 0.08 1807.500 
4.00 X 0.04 X 0.08 952.fiOO 
4.00x0.04X0.28 137.250 

7.500.000 
1 - Salmbey1inin Çötten ormanından 

11538.400 metre mlk!bı gayrı mamulden 
yüzde 85 zayiat ile ebat ve mlkdarı yukarı
da yazılı kerestenin kat'ı biçilmesi, Kay
.Beri lstuyonuna sevki, istasyonda istifi ve 
vagonlara tahmlll 1 tcışrinlevel 940 tari
hinden itibaren 15 gün müddetle açık ek -
sutmeye konulmuş olup ihalesi teşr1nlevel 
16 car,şamba gilnU saat 14 te Seyhan iska.n 
mUdUrlil~ü binasında ihale komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Bu suretle alınacak olan kerestenin 
beher metre mlklbının muhammen kıyme
ti 28 lira 35 kuruıı ve tamamının kıymeti 
de 212625 ıtracıır. 

8 - İstekliler muvakkat teminat tutarı 
mikc!arı olan 11881 lira 215 kuruı.ıu ihale -
den evel malıandığın& yatırmıı olmaları 

lkımdır. 

4 - Daha fazla tıı.fslla.t almak ve bu ıııe 
alt ıartname ve mukavelenin örneklerini 
vesaireyi görmek üzere Kayseri, Sıvas, 
Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Niğ
de, İçel tskA.n mUdUrlüklertne, Gaziantep, 
Mar&§ ve Ha.tay Sıhat ve İçtimaı Mua.ve
net mUdUrlUklerlne milracaat edllmesl. 

16285 

Adliye binaH inıası 
Manisa Nalıa Müdürlüğünden: 

1 - 26127 lira 71 kuruo keşif bede111 
Manisa adliye binasının ikmali inşaatı ka
palı zarf usullyle ekelltmeye konmuştur. 

2 - Ekstltrne 16.10.9t0 çarşamba gUnU 
saat 115 te Manlıa nafıa müdUrlUğü oda· 
sıııda yapılacaktır. 

Kimyager aranıyor 
Kayseri Tayyaııe Fabrikası Genel Di -

rektörlüğünden : 
Fabrika teknik kontrol servisine mcta

loji işlerinde, tecrübeli bir mctalojjst 
kimyager veya mühendis kimyager alına
caktır. 3656 sayılı devlet memurları ay -
lıklarının tevhit ve tcadülünc dair kanun 
hükümlerine göre 300 liraya kadar aylık 

ücret verilecektir. Taliplerin aşağıda ya
zılı vesikaları bir dilekçeye ba.;:lanarak 
en geç 15 birinci tc~rin 1940 sah günü ak
şamına kadar Kayseri tayyare fabrikası 

genel direktörlüğüne göndermeleri veya 
vcsaiklc bizzat müracaat etmeleri ilh o
lunur. 

1 - Diploma. 
2 - Geçmiş devlet hizmetine ait ve son 

memuriyetten aldığı maaş veya ücretini 
gösterir resmi vesikalar. 

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

4 - Tasdikli nüfus cüzdanı sureti. 
s - Sıhat raporu. (Bulunduğu mahalde 

varsa, askeri hastaneden yoksa memleket 
hastanesinden bu da yoksa en az iki ta -
bip imzasiyle). 

6 - Polis hüsnühal kağıdı. 
7 - Askerlik vesikası sureti. 
8 - Fotoğraf 5 adot vesikalık. (6288) 

16304 

Bir garaj yaptırılacalc 
Kütahya Tayyare Birlikleri Satın 

Alma Komisyonu Başkanlığından: 
1 - Kütahya garnizonunda 31385 

lira 37 kuruş keşif bedelli bir garaj 
yaptırılacaktır. 

2 - Eksiltmesi kapalı zarf usuliy

ledir. 
3 - Eksiltmesi 17. 10. 940 perşem

be günü saat 15.30 da Kütahya mer
kez komutanlığı satın alma komisyo
nu binasında yapılacaktır. 

4 _ Garajın muvakkat teminatı 2355 

liradır. 
5 _ Keşif plan ve §artnamesini 

yona milracaatları. (6173) 16132 

Kereste alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komfsyonundan: 
60 metre mikAbı 4,5-5,00 M. boy 0,80 • 

0,40 M. kutrunda dişbudak tomruğu 
300 metre miklıbı 8,5-5,00 M. boy 0,25-

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

9,477 metrem!Mbı 615 adet 4,50 X 
X 0,18 M. ebadında dişbudak ağacı 

Tahmin edilen bedeli (21268 J lira 

0,18 

(62) 
kurıış olan yukarıda cins ve mikdarı yazı
lı tomrulc ve kereste askeri fabrikalar u
mum mlidllrl!lğii merkez satın alma komls 
yonunca 15.10. 940 l!lllı glinU l!lıtat 15 te 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (1595) li
ra (15) kurusu havi teklif mektuplarını 

mezkO.r gtinde saat 14 e kadıır komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa
lkle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 
ala.kadar tUccıırdnn olduklarına dair tica
ret odası vesikruılyle mezkOr gUn ve saat
te komisyona mtiracaatıan. (6172) 16133 

Nümune ve evsaf fartnamesine 
göe 600 ;ı det kilim alınacak 
Askeri Fabrihlar Umum Müdiirlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edlleo bedeli 24.00 lıra olan yu

karıda yazılı 600 adet kll!m askeri fabrika. 
lar umum nıUdilrlilğU merkez satın alma 
komisyonunca 17.10.940 perşembe gtinU 
saat 14 te açık eksiltme ile ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
180 lira ile 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu ol
madıklarına ve bu l§le alAkadar tüccar ol· 
dukla.rına dair tlcvaret odası veslkaslyle 
mezkO.r gtin ve saatte komisyona milraca.-
atları. (6210) 16191 görmek istiyenler her g~n, i~ale.~: 

girecek olan~ar. kan~nun ıc~be.ttırdı?ı Nümune ve evsaf şartnamesine 
vesaik ile bırlıkte ıhale guni.i teklıf göre 600 adet battımiye alınacak 
mektuplannı saat 14.30 a kadar mak- Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
buz mukabilinde komisyon başkanlığı- Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
na vermeleri ilan olunur. 16339 Tahmin edilen bedeli (5400) Ura olan yu

Menfez inşaatı 
Balıkesir Valiliğinden : 
1 - Balıkesir - Edremit yolunun 

56 + 350 - 80 + 400 üncü kilomet
releri arasında yapılacak 32 adet men 
fez inşaatı talip çıkmadığından tek
rar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Keşif bedeli (33803) lira (98) 
kuruş ve muvak!kat teminatı da 
(2535) lira (30) kuruştur. 

3 - BilO.mum evrak nafıada göril
lebilir. 

4 - Eksiltme 22 birinciteşrin 940 
salı günU saat 16 da hükümet kona
ğında daiınl encümen huzurunda ya
pılacaktır. 

5 - İsteklilerin muvakkat teminat
larını Balıkesir hususi muhasebe vez· 
nesine yatırdıklarına dair makbuz ve
ya bu miktar şayanı kabul banka mek
tubu ile ihale tarihinden sekiz gün 
evci vilayete müracaatla nafıadan a
lacakları ehliyet vesikasiyle Ticaret 
odası vesikasını teklif mektubunu ih
tiva eden zarfa koyarak mezkQr zarf
ları 2490 sayılı kanun hükümleri dai· 
re.sinde tanzim ve imza etmiş olarak 
saat (15) e kadar daimi encümene 
vermeleri, postada vukubulacak ge
cikmelerin kabul edilmiyeceği ilan o-
lunur. (9431/ 6452) 16443 

Yol yaptırılacak 
lzmir Belediyesinden : 
Aliçetinkaya caddesinin bir kısmı 

ile 1438, 1437, 1379, 1383 ve 1378 so
kaklarla Necatibey caddesinin Tevfik 
Rüştü Aras caddesinden itibaren bir 
kısmında yeniden beton yol yaptırıl
ması, fen işleri müdürlüğiindeki ke
şif ve §artnamesi veçhile kapalı zarflı 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif bede
li 25981 lira 67 kuruş muvakkat temi
natı 1948 lira 63 kuruştur. İhalesi 
18. 10. 940 cuma günü saat 16.30 da
dır. 2490 sayılı kanunun tarifatı da
hilinde hazırlanmış teklif mektupları 
ihale günü azami saat 15,30 a kadar 
Encümen riyasetine verilmelidir. 

(4149/ 6419) 16449 

Transformatör alınacak 
Bursa Belediye Riyasetinden : 
1 - Belediyemiz elektrik işletmesi 

için 1200 Kv. A. takatinde yağ ban
yolu 5600/ 390 voltluk 1 adet transfor
matör sif İstanbul kapalı zarf usuliy
le alınmak üzere eksiltmeye konul· 
muştur. 

2 - Alınacak motörün muhammen 
bedeli 7000 lira olup muvakkat temi
natı 525 liradır. 

3 - İhalesi 14. 10. 940 pazartesi gü
nü saat 16 da belediye encümeninde 
yapılacaktır. 

4 - Şartnameyi görmek ve fazla 
izahat almak istiyenlerin ihale tari
hine kadar her iş günü ve saatlerinde 
belediye elektrik işletme müdürlüğü-

karıda yazılı 600 adet battaniye askert 
fabrikalar umum mUdUrlU,!tU merkez satın 
alırıa Jıomlayonunca 17.10.940 perıemb• 

gUnU saat 14,30 da kapalı zarf1a thale e · 
dllecektlr. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (405) lirayı havi teklif mek
tuplarını mezko.r gUnde saat 13,30 a kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 oumarah kanunun 2 ve 3. maddelerin
deki vesalkle komisyoncu olmadıklarına 

ve bu l§le alAkadar tucco.r olduklarına da· 
ır ticaret odası veslkaslyle mezkQr gUn 
ve saatte komisyona milracaatıan. (6211 l 

16192 

15000 kilo kuru fasulye alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Muhammen bedeli 3600 lira olan yuka

rıda yazılı 15000 kilo kuru fasulya 21110/ 
940 pazartesi giinü saat 14 de açık eksilt
me ile ihale edilecektir. Şartname parasız 
komisyon.dan verilir. Muvakkat teminatı 

270 liradır. Taliplerin muvakkat tcminat-
1ariyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki ve komisyoncu olmadıklarına 
ve bu işle meşgul tilecardan olduklarına 
dair ticaret odası vcsikasiyle birlikte mez
kUr glin ve ıaatto komisyona mUracaatla-
rı. (6340) 16349 

8000 Kg. bir kaynamış bezir yağı 
2000 Kg. iki kaynamış bezir <?a~ı 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (6600) lira olan 

8000 Kg. bir kaynamış ve 2000 Kg. iki kay
namış bezir yağı askeri fabri~alar ıunum 
müdürlüğü merkez satın alma komisyonun
ca 21/ 10/ 94-0 pazartesi günü saat 16 da ka
palı zarfla ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Taliple· 
rin muvakkat teminat olan (495) lirayı 

havi teklif mektuplarını mezkur günde sa
a~ 15 şc kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 maddelerindeki vesaiklc komisyoncu 
olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccar
dan olduklarına dair ticaret odası vesika· 
siyle mezkur giin ve saatte komisyona mü-
racaatlan (6341) 16350 

90 : 225 Ton T oleol alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum MüdUrlilfll 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Beher tonuna (369) lira tahmin edilen 

90 : 225 ton toleol askerı fabrikalar umum 
mUdilrlUfU merkez satın alma komisyo
nunca 21.10.940 pazartesi günU saat 11 de 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
(416) kuruş mukabilinde komisyondan ve
rlllr. Tallplerln muvakkat teminat olan 
(6227) lirayı havı teklif mektuplarını mez
ko.r günde saat ona kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2·190 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesatkle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu l§le al!
kadar tUccardan olduklarına dair ticaret 
odası vea!kaslyle mezkfir gUn ve sa:ıtte 
komisyona rnUracaatıan. (64611) 

16••7 

2 - İlk teminatı 3876 lir& 815 kuru~ olup 
;ıartnarnesi her gün 263 kuru§ bedel mu
kabiltnde alınablllr. 

3 - İsteklilerin 2490 snyılı ltanunda 
yazılı veslkalarlyle birlikte belli giln ve 
aaa.tte Kasımpıı.ş:ıda bulunıın komisyonda 
hazır bulunmaları. 

(9175/6247} 16311 

170 Ton sade yağı ilanı 
M. M. V. Deni:ı Levazım Satın Alma 

ı:.omisyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli (212.215) Ura. 

olan (170.000) kilo so.deyağııı 26 eylül 94() 
taı·ihindekl kapalı zarfla eksiltmesine ta
lip çıkmadı#\"ındo.n 9 I. Teıırin 940 tarihine ... 
rastlıyan çarşamba günü sa.at 15.30 da pe,.. 
zarlıkla ekai itmesi yapılacaktır. 

2 - İlk temintı (11.862) lira (215) kuruı;ı 
olup ııs.rtnamesl her gUn komisyondan 
(1062) kuruş bPdel mulcablllnde alınabillr. 

3 - İstek1llerln 2490 sayılı kanunda ya. 
zıh vesikalarly1e' birlikte belli gün ve sa.. 
s.tte Kasımpaşada. bulunan knmisyona mü-
racaatls.rı. (9194/ 6248 l 16342 

MİLLi MODAF AA VEKALETi 

Bir kamyonet alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alm~ Komısyo
nundan: 

Tahmin edilen fiyatı: 3500 lira olan bir 
adet bir buçuk tonluk kamyonet açık eı:

stıtn1eye konulmuştur. El<slltmesi: 8. Hl. 
940 salı günll ııaat 11 dedir. İlk teminatı: 
262,5 lira olup ııartnamesl komisyonca. 
görUU!r. Taliplerin muayyen vak!ltc .l\I. M. 
V. Sa. Al. Ko. da bulunınalrı. t5983 ı 

15958 

Elektrik ve kolorifer ustası 
aranıyor 

M. M. Vekaletinden : 
1 - Milli Mlidafaa vekileti daire mü

dUrlUğüne imtihanla bir el,ktrik ustası ve 
blr de kalud!er ve su ustası alınacaktır. 

· 2 - İmtihanla alınacak bu ustalara eh
llyetıeriae göre, elektrikf:lye 52 - 75 .re 
kalorifer v. su ustasına 84 • 126 lira ücret 
verilecektir. 

3 - Aııağıdaki eartları haiz olan lstek
Uler Ulglğlnde polis t!ı.hkikatı ve tabip 
r •poru da bulunan istidalarını nihayet lO 
Birinciteşrln 940 gllnU akşamına kadar M. 
M. V. daire nıildUrlilğUne verml;ı olacak
lardır. 

Kabul ıartlan: 
&) Türk olmak ve ecnebi kadınla evll 

olmamak. 
b) On sekiz yaşını bitirmiş olmak ve 

t~8J ya~ından yukarı olmamak. 
c) Medeni haklardaıı mahrumiyet ce

zaslyle mahkOm veya devlet i~ln muzır 

teşki!A.tıara mensup olmamak. 
d) İyt ahlAk cshabından olmak ve hay

siyet ve namusu muhi fiillerle ve aleut; .. 
lak ağır hr.pis veya o derece cezayı müs
telzim bir fiil ile mahkOm olmamak. 

e) Barı bastahklara müptelA. olmamak 
ve va.zlfeslnt muntazaman ifaya mani ola.
bilecek bedeni ve aktı arıza ve hastalık· 
larla malO.l bulunmamak. 

(6346) 16354 

Yular ba~lığı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma "Komisyo .. 

nundan: 
Beherlne tahmin edilen fiyatı (160) yüz 

altmış kuruıs olup mUteahhlt nam ve lı!~ 
sabına açık eksiltme ı'e satın ..ıı.ıar,,~ i
lan edilen 1000 adet he7.ynlar !:.~lığına i -
hale gUnU t,ı!lp çıkma"ıf,ından tekrar açık 
eksiltme ile mUnakasay~ konmuştur. İha -
lesi 10. 10. <ı4U peef!P,mb~ günil saat onda
dır. İlk teminatı (120) llrac\ır . Şartnaıneı:ıt 
M. M. V. satın alıra k•ımlııyonunda görU • 
lUr. İatelfllerin kıı.,unmı em:-ettlğl bc:lı;e .. 
lerle ihale saatlııde J';:o na gelmeleri. 

(6329) 1G37~ 

Dinamo alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo ,. 

nundanı : 
Hepsine ta.hmin edilen fiyatı: 10875 li

ra olan 25 ,adet dinamo kapalı zarfla ek -
si itmeye konmuştur. Eksiltmesi: Zl/ 10/940 
pazartesi günii saat 11 dedir. İ!Jc tcmina· 
tı: 815 lira 63 kuruş olup evsaf ve şart -
namesi korniıyonda görülür. Taliplerin i
hale saatinden bir saat evetine kadar zarf
larını M. M. V. Sa. Al. Ko. na vermeleri 

(6370) 16416 

Matbaacılara 

M. M. VckS.lcti Satın Alma Komisy0 .. 
nundan : 

K~ğıdı Vek.Uetçe verilmek ilzerc 15 ka. 
lem evrakı matbua bastır:l11caktır. Hepsi
ne 4000 lira fiyat ta"ımirt ~~:ım : ştir. Bas
tırılacak evrakın nüı: uneler! M. M. V. 
srhat hicri ~airesinde görülür. İsteklile

rin 600 liralık kati teminatları ile birlik
te pazarlık günü ol~tı 14/birinci teşrin/940 
pazartesi günü saat 11 de Ankara'da M.M. 
V. satın alma Ko. da bulunmaları. (6403) 

16417 

Saraç heybesi alınacak 
M. M. V ckilcti Satın Alma Komisyo ,. 

nundan : 

Beher adedine tahmin edilen fiyatı: 45 
lira olan 400 : 500 adet saraç hcğbcsi pa
zarlıkla satın alınacaktır. Pazarhğı: 14/ 
10/ 940 pazartesi günü saat 11 dedir. Ka. 
ti teminatı: 2700 lira olup nümunc ve 
şartnamesi komisyonda ~örülür. Talip -
!erin muayyen vakitte M. M. V. Sa. Al. 
Ko. d& bulunm$.ları, (~446) 16441 

, 
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KOK KÖMÜRÜ SATIŞI 
Etibank umum nıüdürlüğünden : 

Bl!ğday Silosu yanındaki Kok depomuzdan, müşterinin vft· 
saitine teslim, tonu 24 liradan istenilen miktarda kok kömürü 

1 
satıldığını bildiririz. 

Müracaat yeri: Bankalar caddesi, Eti Bank Ticaret 
Telefon No: 2012. 2717 

Servisi, 

'MMWl4:EOP §MIAFQ!t•MPM& - • 

Elbise, palto diktirilecek 
Devlet Demıryoll.a.rı Üçüncü işletme Mül~:tişlii;inden : 

,, 

İşletmemiz memur ve müstahdemleri için 1940 mali yılında diktirilecek aşağı
da miktarı yazılı resmi e:b:se. p 1lto ve kasketler kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nularak 27/91940 tarihine tesadüf eden cuma günü saat 16 da yapılan eksiltmesinde 
talipler tnrafından teklif edilen fiyatlar komisyonca haddi !;iyikinde görülmediğin
den ihalesi 7/10 940 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 15 e talike-dilmiştir. 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. Taliplerin 2490 sayılı kanunda yazılı ve
aikalaı d.;ın maada şartnamedeki vesikalar la beraber tem inat mektup veya makbuz • 
tarının ve teklif mektuplarını havi zarfları muayyen saatten bir saat eveline kadar 
Balıke-;ir'de 3. cü işletme satın alma komisyonu reisliğine vereceklerdir. Bu saatten 
sonra teklif zarfı kabul edilmiyecektir Mukavele ve şartname projeleri koınısyon
dan ve İstanbul, Ankara, Sirkeci, Hayd:ırpaş~. İzmir garlarından tedarik edilebilir. 

16234 Tahmini bedeli tutan hepsine 
mikdarı 

Diktirilecek elbisenin cinsi adet 
Llicıvert seri kumaştan açık yakalı ceket 273 
pantolon. velekten mürekkep takım elbise 
Aynı kumaştan kapalı yakalı ceket, panto-
londıtn mürekkep takım elbise 4 

K. 
700 

600 

L. K. 
l!Hl 00 ) 

24 00 ) 

ait 
teminat 

Lacivert ve gri şayaktan açık yakalı ceket, 
pantolon, yelekten mürekkep takım elbise 165 
Aynr kuma$tan kapalı yakalr ceket, panto-

650 1072 50 ) 572 30 

londan ibare t takım elbise 183 
Kasta kumaştan palto 300 
Şnyak bmaştan palto 100 
Lacivert kasket 625 
Kırmrzı kasket 100 

600 
700 
600 
100 
200 

1098 00 ) 
2100 00 ) 

600 00 ) 
625 00 ) 
200 00 ) 

ANKARA PALAS 
PAVYON 

BU AKŞAMDAN iTiBAREN 

FRED GARDEN Orkestrası iştirakiyle 
SAYIN M0ŞTER1LERIM1ZE AÇILACAK TIR 

~=============·==========================================~/ 

· Kumaş ahnacak 
Yükc:ek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 

1 - Kurumumuz kız ve erkek talebesi için miktar ve muhammen bedel 
ile muvakkat teminatı aşağıda yazılı dört kalem muhtelif cins kumaşın 

12 10.940 cumartesi günü saat 11 de Rektörlük binasındaki müteşekkil ko
misyon tarafından ihalesi kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye girmek istiyenlcrin muvakkat teminat ve teklif mek
tuplariyle kanunun tayin ettiği vesaikle ihaleden bir saat eveline kadar ko· 
misyon reisliğine vermeleri. 

3 - Kumaş nümunelerini görmek ve daha fazla izahat ve şartnamesini 
almak istiyenlerin Enstitü daire müdürlüğüne müracaatları. (6139) 
Cinsi Miktarı Fiyatı Tutarı 

Erkek elbiselik kumaş 

Paltoluk kumaş 
Tayyör ,. 
Manto .. 

1200 m. 

345 " 
80 " 

25 " 

650 

750 
725 
650 

7800 
2587,50 

580 
162,50 

Muvakkat teminatı % 7,5 dan 834,75 liradır. 

11.130,00 
Hi117 

ARLON SAATLERİ 

Her miişteriyi memnun ed:bilecek vaziyettedir. Zarif ve doğru çalışır. Sa
tış yeri Ankara Yeni Sinema biti'iiğ inde Lonjin ma.ğaz;asıdır. 3972 

Tekirdağ vakıflar idaresinden : 
Sf"neleri Kental \!uhanımen Muvakkat 

bedeli teminat Mevkii 
I,r. Kr. Lr. Kr. 

940 941 1007-16 20149 20 1511 19 KarakUllerde Kocabayır ve 
Dedepınar 

94 ı !Hl 83439 208:'i9 75 1564 48 Derlndere ve Kokmuı:ı 
910 941 63162 13895 64 1°'12 18 Osmanağa kııılası 

940 iM ı 47187 11796 7.'i 884 75 Uncuyolu ve, Palamutdere 

ı - ~nraydıı mtHhak Ayıtl'paşa vakfı ormıınlarının yukarıda hizalarında evsafı 

ya?.ılı ıı k Jel kap ılı Zfırf usullyle uı·ttırma ve ekstltmeye konulmuştur. 

:.ı Arttırma ve ek tıtme 16 10.040 çar;;amba gün!.! saat 14 te Tekirdağ vakıf-

ı,r idar •sındı- yapıJnr-ıktır 

3 - .ı'.\l ıvakkat teminat vııkarıda yazılıdır. 

4 - ~Jil::aycdeye işllı«ik edecek roüşte rıler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikala-

ra brnzı mn·hurdur. 
fi - Teklif mektupları 2 lnel maddede 

kıfl <I" id re.'lı kom! )inn r !si ~ne makbuz 
r,ı c k Tr' }·t ıphr n ha!' t 2. inci maddede 
za fının r"lUh!lr mumn ile !yıce kapatılmış 
k hııl erl!lmez. 

yazıh saatten bir saat eveline kadar va
mukabllind~ vP.recektlr. Posta ile gönde
ya;ı:ılı saate kadar gelmiş olması ve dış 
olması şarttır. Postada olan gecikmeler 

6 - Bu ıış hnkkınrla yıı;ı:ılan ş11rtnamen in 
tarnfınclnn tuınamen kabıılil zaruridir. 

muhtevi bulunduğu mevaddın m!lşter1 

164:52 

AJmımB K A y s E R ----mml!1 
TALAS A~AERiKAN ~~OLEJİ 
4 senelik (1 ihzari, 3 orta) erkek orta okulu 

N G L Z C E 
Leyli : 195.00 Lira 

Kayıt ve kabıil muamelesi 15 Birinciteşrinde bitiyor 3975 

rr VAGONLI idaresinde 

GAR 
LOKANTA' ve GAZİNOSU 

CAZ 
ORKESTRA 

MUNTAZAM ve TEMİZ SERViS 
NEFiS YEMEKLER - HER NEVi MEŞRUBAT 

MUTEDiL FiYATLAR 

ZİYAFETLER İCİN , BÜYÜK SALON 
Her akşam meşhur LANTOŞ ( Macar ) ORKESTRASI 

~ ~ 

Tütün bayilerinin nazarı dikkatine 
Sigara, puro, pipo, nargile gibi şeylerin istimalinden mütevellit cihazi 

teneffi.isidcki sıkı~ıklığı bertaraf eden ve bu şeylerin ucuna, içine veya içi· 
lecek tarafına vazedilmek suretiyle istimal edilen ve kendi tarafımdan 

(DİFİ) tesmive olunan denikotin maddenin 2873 numaralı ihtira beratını 
haiz bulunmaktayım. Mezkur berat mucibince ve ihtira beratı kanunu ah
k5mı dairesinde me7.kur maddenin 15 sene müddetle mülkiyeti sınaiyesi 

tamamen ve münhasıran şahsıma ait bulunmaktadır. 
Bu kere bazı kimseler tarafından ihtira beratını haiz bulunduğum 

mezkur m'.ld,le tHklit edilmek suretiyle ve (Ferah) namı verilerek piyasa
va çıkarılmıstır. 

Miilkiyeti sınaiyeme tecaviiz edilen kimseler aleyhine Ankara dördün
cü huk·•k mahkemesine 940 45 ve 940 803 numaralarla müraca::ı.t edilmiş 

ve ellerinde mevcut mallar Ankara 4 üncü icra dairesinin 910/7~26 numa
ralı dos··.-r,= v~e miisarlere ettirilmiş ise de bu kimselerin gene gizli olarak 
imalatta devam ettikleri ve mütemadiyen piyasaya mal sürdükleri görül
mektedir. 

İhtira beratı k;mununun 44 üncü maddesi mucibince taklit olunmuş şe
yi bilerek satılığ:ı çıkaran kimseler dahi mukallitler gibi mesul bulunduğu 
cihetle isbu ilanla keyfiyeti bütün tütün bayilerine ihbar evliyorum. 

Bu itana rağmen hiç kimse tarafından (Ferah) m (DİFİ) nin taklidi 
olduğuna dair ademi ilim iddiası mevzuubahis olamıyacağından işbu iliin 
tarihinrlen sonra (Fc~ah) ismindeki maddeyi sattığına muttali olacağım 
kimseler aleyhine dava ikamesiyle mahkum ettireceğimi ve zarar ve ziya
nımın dahi kendilerine tazmin ettirileceğini ihtira beratiyle haiz olduğum 
hakka müsteniden beyan ve ilan eylerim. 

Ankara Dördüncü Noterliğine 
Tütün bayilerine ihtarı mutazammın yukarıdaki 4 nüs.ha ilanın iki nüs

hasının daireniz marifetiyle Ankara'da Ulus, fstanbul'da Akşam gazetele
rinde ilan ettirilmesini ve "Tütün bayilerinin nazarı dikkatine,, serlevha
sının biiyiik punto ile ve göze çarpacak şekilde dercettfrilmesini ve üçün
cü nüshasının dairenizde hıfzını dördüncü nüshanın iHinı müteakip tara· 
fıma iadesini saygılarımla rica ederim. 3968 

AnJ.~ara Genca~a Apartmanı No. 5 dairede Hiisrnü Beşiraki 

Taş ihraç ve nakli 
TÜRKiYE DEMİR VE ÇELiK F ABRIKA.LARI 

MÜESSESESi MÜDÜRLÜGÜN DEN 
Bartın deresi boğazında Boğazköy yakınında mUessesemlzce imtlyazı 

alınmış olan mıntakadan (:5000) beş bin ton dolomit taşı ihracı ve Kara
bUkte mUesseııemiz ııahasına nakll i§l bir mUteahhJde ihale edilecektir. Şart
nnmelerle yapılacak mukavelename ııureti İstanbulda SUmerbank İstan
bul şubesinden, Ankara Silmerbank umumt mlldürlUğU ticaret ~ubeaindcn 
ve KarabUk'te mUessese müdUrlllğUnden bedelsiz olarak alınabilir. Talip 
olanların en geç 20.10.1940 tarihinde saat 12 ye kadar müessese mUdUrlU-
ğüne tekliflerini vermeleri ua.n olunur. 3870 ,, __________________________ _ 

Fenni malzeme ahnacak 
Maliye Vekaletinden: 
2/14177 numaralı VekiJler Heyeti kararına bağlı toprak tevzi talimatna

mesine tevfikan tevzi olunacak toprakların kadostro tahririnin icrası için 
aşağıki fenni malzeme mübayaa edilecektir. 
1 - Mübayaa verilecek Beherinin fiyatı 

levazımın cinsi Adet Lira K. 
Takeometre 25 850 
Mira 50 40 
Pliinımetre 25 60 

YekOn 100 
2 - Keşif bedeli: 24750 liradır. 
3 - Muvakkat teminat miktarı: 1856 lira 25 kuruş. 

Tamamının bedeli 
Lira K. 

21250 00 
2000 00 
1500 00 

Y ekQn 24 7 50 

4 - İhale evrakını görüp almak istiyenler Maliye Vekaleti Milli Em • 
lak müdürlüğüne müracaatları. 

5 - İhale şekli: kapalı zarf usulü ile. 

6 - !halenin yapılacağı maha1 ve tarih: 23. 10. 940 tarihine müsadif çar
şamba günü saat 15 de Maliye Vekaleti Milli Emlak müdürlüğünde. 

7 - Teklif mektupları: 23. 10. 940 tarihine müsadif pazartesi günü sa • 
at 14 e kadar Maliye Vekaleti Milli Emlak müdürlüğünde kabul edilir. 

8 - Malzeme ihale tarihinden itibaren 90 gün içinde Maliye Vekaleti 
Milli Emlak müdürlüğüne teslim edilecektir. (5865) 15938 
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Ekmek ve yağ ahnacak 
Kütahya /. Okulu Tabur K. lığından: 
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27500 00 200000 21i0000 11 20G2 50 11 12.10.940 cumartesi (ekmek ekstraJ 
7SOO 00 5000 6000 130 58!5 00 11 14.10.940 pazartesi (sadeyağı) 
1 - Okul eratının ağustos 940 sonuna kadar ekmek ve sadeyağı ihtiyacı kapab 

..ııııııııııııııııııı'•••ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. -
DAKTİLO 

_ zarfla yukarıda hizalarında yazılı gün ve saatlerde ihalesi yapılmak üzere ekellt---- KURSU : meğe konulmuştur. -- : I·• 2 - 1Bteıcuı~rıı:ı teklif melttuplarını ve yukarıcta yazılı teın1nat akçe meKtup-- --- 76 ıncı devresini de % 50 tenzilatla açtı. Bir ayda diploma ve· : 

: rilir. Tahsil aranmaksızın herkes alınır. Belediye sırası Hanef : 

~ 1111111111111111111 Apartman N o. 4 Tl: 3714 3877 il lll lll lll l lll lll I;: 

Tekirdağ vakıflar idaresinden : 
939 senesi avanstan 

kental odun 

20000 
9000 
8500 

15000 
8000 

60500 

Muhammen 
bedeli 

Lr. Kr. 
4000 00 
1800 00 
1700 00 
3000 00 
1600 00 

12100 00 

Teminatı 

muvakkate 
Lr. Kr. 
300 00 
135 00 
127 1)0 
225 00 
120 00 

907 :>o 

Mevkii 

Güngörmez 
Güngörmez 
Kokmuş dere 
Fındıklıdere 

Kazan kışla 

1 - Sarayda mülhak Ayaspa.sa vakıf ormanlarının yukarıda hizalarında evııatı 

yazılı şekilde (5) parçanın ayrı, ayrı açık arttırmaıta konulmuştur. 

2 - Arttırma ve eksiltme 18.10.940 cuma gUnU saat 1:5 te Saray vakıf orman 
idaresinde yapılacaktır. 
· 3 - Muvakkat teminat yukarıda yazı Iıdır. 

4 - Müzayedeye Jştlrllk edecek mllşteriler (2400) sayılı kanunda yazılı vesika
ları ibraza mecbul'Clıır. 

5 - Bu işe alt şartname, posta Ucretl mUşterl tarafından verilmek şartiyle pa
rasız gönderilecektir. 

6 - Bn ııı hakltında yazılan şartnamenin muhtevi bulunduğu mevaddın mllşterl 
tarafından tamamen kabultl :r.nrurld!r. 164~3 

Kirahk I::_ ......................................... ~_ 
..ı 1111111 111111 h .. - ': ı ::- iLK-ORTA-LiSE :_ 1

• - Atatürk bulvarı No. 351 • Yunan -
_ sefareti bitişiğinde bahçeli ve tara- E : Okul kitaplarınızı ve kırtn.slyenizl : 
: çalı, 3 büyük, 3 küçük odalı, her : : Sarnanpazarı : 
_ türlü konfor vesaitiyle mücehhez bir E 
: daire ucuz kiralıktır. Orta kata mü- : 
_ racaat. 3969 : 

':tıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

Zayi - Gümrük Muhafaza Genel Ko -
mutanlığı karargahına ait motosiklet 
tamiri için yatırdığım 7 ,5 lira teminata 
mukabil aldığım 541481 sayılı l~/7/940 

günlü teminat makbu.:unu zayi ettım. Bu 
hususta genel komutanlığa müra.cııat et· 
tiğinıden kayıp makbuzun hükmü olma • 
dığı ilan olunur. - Zeki Bayraktar 3973 

ULU l:i 21. incı yıl. - Na. 6888 

İmtiyaz sahibi 
Iskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdar'l Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz faik FENiK 
Müessese .UUdUrU : Naşıt ULUÔ 

ULUS Basımevi ANKARA 

~AKAY KİTAPEVİ ~ - -- -- -E ve YenJgehlrdekt §Ubeainden herkes : = gibl ııız de temin edebilirsiniz. : = Tel: 358~ 8833 = - -.,1111111111111111111111nım111111111 ır 

Dr. Kemal Arıt:an 
CEBECİ HASTAHANESİ 

Deri, saç ve tenasül hastalıkları 
mütehassısı 

Çocuk 

..11111111 

sarayı karşısı 

Apt. Tel: 3101 
B. İbrahim 

3974 

Kiralık lllllllL. - -- -: Mobilyalı acele kirahk bir apar- : 
: tıman 3 oda bir hol, iki yatak odası, : 
: bir salon ve bir yemek odasından : 
E müteşekkil. Piyano, radyo, frijider, : 
: kalorifer ve sıcak su. Her gün aaat : 
: 18 den 20 ye kadar gezilebilir. Ad • : 
: reı: Atatürk bulvarı, Orduevi kar- : 
5 §tsı, Dirim apartımanı No. 7. E - -"1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr' 

lariyle 940 yılına ait ticaret odası vesikası ve (2490) sayılı kanunda yazılı sair v&
saikle birlikte gösterilen saatlerden bir saat ever J. okul binasında• müte§ekkil ko
misyona vermeleri. 

3 - Şartname okul komtsyonunda görUlebllir. 16203 

....... , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• iL.. - -- -
: MOBİLYA İMALATI iLANI § - ---- TÜRKİYE DEMiR VE ÇELİK F ABRIKALARI MÜES- :E 
- SESESl MÜDÜRLOCONDEN : E - -5 1. - Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Mobilya imalatı :E 
: vahidi fiyat üzerinden ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. •:: 
E 2. - İşbu imalatın muhammen keşif bedeli 18.605.- liradır. : 
: 3. - Eksiltme evrakı 3.- lira mukabilinde Ankara'da Sümerbank muame - : 
:E lat §ubesinden, İstanbul'da Sümerbank şubesinden ve Karabük'te Türkiye De- = 
: mir ve Çelik Fabrikaları müessesesinden alınabilir. : 
: 4. - Eksiltme 14/10/1940 pazartesi günü saat 15 te Karabük'te Türkiye 5 
: Demir ve Çelilt Fabrikaları müessesesinde yapılacaktır. 
: 5. - İstekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar yapmış oldukları bu :E 
: kabil işlere, bunların bedellerine, hangi Bankalarla muamelede bulunduk- :E 
: !arına, Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesikalarını koyacaklardır. : 
: 6. - Muvakkat teminat miktarı 1.395.38 liradır. : 
- 7. - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale günü saat 14 e 5 
_ kadar Karabük'te Türkiye Demir ve Çelik Fabrikıılarr müessesesi muamelat :E 
: şubesine makbuz mukabilinde testim edilecekti!'. Posta ile gönderilen teklifle • : 
E rin nihayet ihale saatinden bir saat evetine kadar gelmiş ve zarflarm kanuni E 
: şekilde kapatılmış olması liizımdır. Postada vaki olabilecek gecikmelerden : 
: dolayr müessese mesuliyet kabul edemez. 2 
: 8 . - Bu imalatı müessese taliplerden dilediğine vermek ve yahut müsaba- : 
: kayr hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. 3859 :: -.,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııır 

Elbise yaptırılacak 
Polis Enstitüsü Müdürlüğünden: 

Cinsi 

Harlct elbise 
Kaput 
DııhiU elbise 

mikdarı 

adet 
39 
39 
78 

beherinin tahmin 
olunan fiyatı 

L. K. 
18 
15 

9 

Muvakkat 
teminat 

L . K. 

1:50 00 

Polis enstıttisU hademeleri için açık eksiltme ile yÜkarıda yaz1h üç kalem e1. 
b!se yaptırılacaktır. Tahmin .edilen fiyat ve muvakkat teminat mlkdarları hizala
rında gösterilmiştir. Bu işe alt şartname polis enstitUsUndekl satın alma komleyo . 
nundan paraınz verilir. 

Eksiltme 15.10.940 salı günü saat 14 te polis enstıtli.stinde müteşekkil komisyon
da yapılacaktır. İsteklilerin muvakı·at teminat makbuzu veya banka mektubu ve · 
2490 sayılı knnunıın 2, 3. linci\ maddelerin de yazılı belgelerle birlikte muayyen gün 
ve saatte komisyonda bulunmaları. !6281) 16268 

/?:====================================:=========== 
Yeni Sinema Halk Sineması Sus Sineması 

Buglin bu gece 

ŞANZELİZE 
Yaşanmış tarih safhaları 

canlandıranlar 

Sacha Gultri ve 
Luclen Baroux 

Sean!lar: 14.30 • 16.30 
18,30 - 21 

Saat 10 - 12 de halk 
matinesi 

Bugün Bu gece 

Hintliler ge.ltyor 

Muazzam macera ro

manı birinci devre 

Seanslar: 14.30 - 16.30 -

18.30 - 21 de 

10 • 12 de halk matinesi 

Bugün bu gece 

SON ÜMİT 

Baş Rollerde : 

Jean Gabin. 

Arletty - Julles Berry 
Seanslar: 10 • 12 • 14 -

16-l~-20.30 

S ümer'in açılması 
gün meselesidir 

J 


