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jsf anbul dün kurlulusunun 
17 

-!Geçit 
Japonlar ve 
yeni cihan harbi parlak 

• 
resmı ve tören 

ve güzel oldu 
Falih Rılkı ATAY İstanbul, 6 a.a. - fstanbul'un kurtuluş bayramı bu-

Cihan harbinden sonra Japonya, gün diğer senelere nazaran daha geniş bir şekilde 
Alman imparatorluğu sÖmÜrge mi- kutlanmıştır. 
raslarının taksimine i§tirak etti. Ye- Sabahın erken saatinden itibaren halk sokaklara 
ni harp dahi Okyanos'ta büyük mi- dökülmüş ve merasime iştirak edecek askeri kıtalaı 
raş davaları çıkarmaktadır: evelfı 

••• !\lansa'nın, bizzat anavatandan yüz ve mektepler Sultanahmet meydanına toplanmağa 
tıevletİ(Üsur bin kilometre daha büyük, 22 başlamıştır. Saat 10 a doğru ana caddelerin kaldırım 
he si: milyon nüfuslu sömürge, himaye "..e 

1

. !arı halk tarafından iki sıralı işgal edilmişti. Saat tam 
...., kira toprakları vardır. Hollanda so· 10 da atılan yirmi bir pare topla merasime başlanmış· 

miirr.eleri hemen hemen Anadolu-

Geçen yılkı törende üniversite gençliki 
Taksim abidesine çelenk koyarken 

.. · ı· k d 54 ·ı tır. nun uç mıs ıne ya ·n ır. mı yon .. . . 
.. f ı t kt d r Hollanda Alay, on de muzıka ve onu takı ben 1 

n•: us ça ış ırma a ı . . . d:iştüğü vakit, lngiltere i)e Ameri- yedek subay okul~, tıbbıye, bandolarıy 
ka statüko meselesini ortaya attı- le beraber Kuleh ve Maltepe asken 
lar. Yani, Avrupa harbi nihayet bu· lisesi, deniz bandosiyle beraber deniz 
luncıya kadar, bu memleketin sÖ· harp okulu, askeri bando ile piyade, 
mürgeleri sahipsiz addedilmiyecek, suvari ve topçu kıtaları, önde itfaiye J 
ve başkaları tarafından İşgal o!.un- bandosu olduğu halde polis ve itfaiye 
mıyacaktı. Japonlar, fransız muta- miıfrt, el eri bunları takiben izciler , 

k ' d H. d' . "'d d h ' ' re. esın en sonra ın ıçını, e a. a . kız ve erkek mektepleri tam bir inti-! 
atık davrandılar. Hollanda nın elın· d h'l' d S lt h t't h 1 
de bulunan adaları zaptetmek, ln-ı~am a .ı ın e u ana .me .en are-
giltere ve Amerika menfaatlerine Ket e~_mış ~elana caddeyı takıben hal-! 
ağır bir darbe olacaktı. Halbuki l km surcklı a.kışları arasında 11.15 de 
Hindiçini, Japonya • Çin muharehe- ·Taksim mevu&nına gelmiştir. 
sini yakından alakadar eden bir Geniş meydana çepeçevre kesif bir 
mevkide idi. Bundan başka, Fransa, halk kütlesi toplanmıştı. Alay sırayı 

1 Hollanda gibi İngiltere. ile birli~~e !muhafaza ederek meydandaki yerleri
harbe devam eder vazıyette degıl- ni almışlardır. Bunu müteakip mera
d.i.:.Japo!1ya Hindiçini'ye taarruz et- sime t-and mun çaldığı ve 10 askeri li-ı 
lıgı va kıt. artık lngiltere'nin bir . . . .. · - · nıenFantine do "'lmu 1 l t se talebesının mıkrofonda soyledıgt 

... ~ O mtyc>C '1, 1. • • ı , J V J h h • ıstıkı 1 marşıy e başlanmıştır. e son-
d apon ay~t aa asrnm ılk hu- ra abideye çelenkler konmuş ve vali 
utları malumdur: karada, fark l a· · · L" r· K d 1 

V k b h d ti k d 
ve be c ıye reısı ut ı ır ar, stan-

e far -cenu u u u arına a ar . A • 

Ç
. b t ı· D · ) d · bul komutanı ve C.H.P. vılayet ıdare 
ın a§ a ge ıyor. enız er e ıse . . . . . 

Pasifik Okyanosu ile Hint Okyano· heyetı reısı defterı ımzal~ışlardır •. 
sunu birleştiren boğaz ve adaların Bundan sonra şehır metjı
tarkındaki havza vardır. Hollanda si azasından Refik Ahmet Se
aömürgelerinden başka, Filipin a- vengil ve Tıp Fakültesinden Or
daları bu havzanın içindedir; Avus- han çok heyecanlı birer hitabede bu
tralya, aynr havzanın hemen bitişi· lunmuşlardır. Hatipleri müteakip çok 
ğindedir. Esasen Japonya Hollanda muntazam bir geçit resmi yapılmış ve 
miraslarına konduğu vakit, Filipin iştirak eden askeri mektepler, askeri 
adalarını ve Avustralya'yı doğl"\I- kıtalar, izciler, talebeler, polis ve it
dan doğruya tesir ve hareket muhi- faiye grupları meydanı dolduran bin
ıti içine alabilecek en mühim strate- lerce halk tarafından uzun uzun al-
jik noktalara hakim olacaktır. kışlanmışlardır. 

A 
'k ' J "it r ·1 Uzak do- Vali ve belediye reisi Dr. Lutfi 

i 
'dm~nb.a1 ?'!. ngı eke ıden sebep Kırdar, bu gece şehir gazinosunda or-

u a ı§ ır ıgıne sev e e ' A b' · f · Ad F'I. · d ı o)madıgw ına du erkanına ır zıya et vermış ve 
sa ece ı ıpın a a an . d 1 b 1 k 1 

Amerika bahriye nazın 
Albay Knox 

Albay Knox diyor ki: 

Bizi harbe icbar 
ettikleri takdirde 
HAZIRIZ! 

·· h d'I A "k Çı'n'de ve Halkevlerın e, stan u un urtu uşu-
fUP e e ı emez. merı a, .. . . h. b 1 d b 1 
U k d 

- 'd · h~,-·m"yet İn· nu tebaruz ettırır ıta e er e u u-
za - ogu a Japon AAI 

1 1 t Amer
0

ıka denı"z ordusu 
hisarını iktısadi inkişafına pek ağır nu muş ur. · 
bir darbe telakki eder. fngiltere i- ----
çin, japon hayat sahasın!"• Tokyo 
liderlerinin kaf alarındakı hudutları 
ile tahakkuk etmesi demek, Büyük 
Britanya imparatorluğunun bu sa
hada tamamen zayıflaması, belki 
de bir gün, oralardan çekilmesi de
rnektir. Bu hayat sahası, karada ve 
denizde, öyle bir kül teşkil edecek, 
ve bu memlekete o kadar kolay ve 
mühim müdafaa ve taarruz imkan
ları verecektir ki ondan sonra artık 
Uzak-doğu'da, belki de bir gün._As
ya'da beyazların adın~an ve ~ufu
zundan bile bahsedilmıyecektır. 

İngiliz hava şefliğindeki 
değişiklikten sonra 

Almanya'ya 
hava hücumları 
şiddetlenecek 

mevcudu a rttl rılıyor 

Japon Başvekili, eğer Amer~ka 
kendi memlc!ketinin menfaatlerıne 
hürmet ederse bu devlete karşı her
hangi bir tec;vüz niyetinde olma· 
dıklarını söylemiştir. Çünkü Japon· 
ya biliyor ki Fransa kendisi ile bun· 
dan böyle uğraşamaz; Ho~landa h.e· 
saba bile katılmamak lazımge.Jır. 
Japonya bu miraslan alır~en~ şı~· 
dilik lngiltere'den de çekınmıyebı
lir. Tokyo'nun iki korkusu vardı~: 
biri karadaki davasına karşı, fngıl· 
ter~ . Sovyetler Birliği, ikincisi. de, 
der' leki cfaw•'"rına karo;r, fnl!'ılte· 
ı-e • Amerika müşterek har.e~etlew 
ridir. Üçüzlü ittifak, zikredılsın e· 
dilnıesin, kastolunsun olunması~, .bu 
tehlikf't,.rden bilhassa birincısıne 
k .. . b' ··d faa vasıtası ar" mueıı•.... ır mu a .. ..k 
teşld 1 eder. ikincisi üzerinde. huyu. 
b• . • 

1 
w annedılemez. 

ır tesırı o acagı z h' b'r 
ÇÜnkü /' ' rıanya ve ftalya 

1J b~ 
h t z ene ı· 

ıur,.tl .. Amerika'·•• ra a sı 
lece!< ıaziyette de-ğildirler Buna 
k .... 1·· 'tt'fakın Almnn· 

aro "'vnr uC" • u ı 1 .k ' 
Ya ve ft,.lva'ya faydası, Amderbı'la yı 
J hd •t ,. ı me· .. .,.,,.,v8 :1,. a7 rr-1< te ı e J 
•ind•di ... Bunlr· -l1şınd 11 da ~p~n: 
Ya. ııimdiden. ı "ihver devbl.et -~d~; 
l!zak..d~::.u'd'l herhangi ır ~ •. l 
Pesind,. kJ> 11 • maktan vaz gec!"".

1
.' 

olnıakt11 .:.,;: Almanya'nm eskı so· 

(SODll 4. iilJcÜ şay/adı) 

Alman tayyareleri Londra'da 
ate~ barajmı gecemediler 

Londra, 6 a.a. - SeJahiyetli bir 
kaynaktan öğrenildiğine göre, ingiliz 
hava kuvetleri tarafından Almanya 

(Sonu J. fincü sayfada) 

Vaşington, 6 a.a. - Bahriye Nazırı al
bay Knox dün çok mühim bir nutuk söy • 
!emiştir. Nazır bu nutkunda ezcümle de • 
mi~tir ki: 

"- Bizi harbe icbar ettikleri takdirde 
hazınz. Birleşik Amerika şimdiye kadar 
asla harp kaybetmemiştir. Totaliter dev -
Jetlerin hedeflerine vasıl olmak için taki
betmeleri icabeden yolda en büyük engelin 
Amerika olduğunu çok iyi biliyoruz. 

Eğer zulüm rejimini İngiltere durdur • 
mıya muvaffak olamazsa Amerika en bil· 
yük zaferi kazanmak emelinde olan bu 
beynelmilel şakilerle muhat olacaktır. Bu 
emel şudur: Amerika'nın tahribi." 

B. Knox üç taraflı paktın Amerikaya 
müteveccih olduğunu söylemiş: "- Fakat 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Jnıiltere'de bir torp_il fabrikaıının dahili ıörünüıü 

B. Cevdet Kerim 
İncedayı Kars'ta 

bir konferans verdi 

Mebuslarımız yurtta 

tetkiklere devam ediyor 
Kars, 3 a.n. - (Gecikmiştir): Şehri -

mizde bulunan Cümhuriyet Halk Partisi 
umumi idare heyet ılzasından Sinop Mebu
S'l Cc ı\ct Kerıın 1nccdı.yı diin a am be
lediye sinemasında hukumet ve ordu er • 
lctnı ve halktan her zümreyi temsil eden 
bliylik bir halk huzurunda dunya ahvali • 
nin bugünkü durumu karşısında devletin 
ittihaz ettiği siyaseti izah etmiş ve bil _ 
tıin sulhperverliğimizi ve bu yolda samı
mi ve dikkatli davranmamıza rağmen ica
bcttiği takdirde ordu ve milletin her tür
lü fedakarlığı yapmıya hazır bulunduğu

nu tebarüz ettirmiştir. 
Büyük bir ali.ka ile dinlenen bu kon • 

feransını müteakip söz alan bir kaç köylü 
ve &ehirli vatandaş Cevdet Kerim lnceda
yı'dan başta Milli Şefimiz İnönü olmak 
üzere bütün büyiıklerimize, Kars ve hava
lisi halkının derin snygı ve sarsılmaz bağ. 
!ılıklarını bildirmiyc delfilet etmesini di· 
!emişlerdir. İncedayı berabererinde par • 
ti müfettişimiz Ordu mebusu Doktor Veh
bi Demir ve mebuslarımızdan Ömer Kamil 

(Sonu S. inci sayfada) 

Maneviyat m yüksekliği 
ve müdafaa sisteminin 

mükemmeli iği sayesinde 

İngiltere'yi 
istila ümidi 
suya düştü 

Londrn, G a.a. - Royter ajansının ha
vacılık muhnrrlrl yazıyor: 

"Londranın maneviyatı ve mtidııfaası 
İngilterentn lsUldsı ilmi dini suya dilşUr -
milııtUr. Almanlar Londranın muayyen bir 
devre zarfında susturulmasına tmkll.n ol -
madığını anlamak mecburiyetinde kalmış
lardır. Londra üzerine yapılan ilk hava 
hUeumlnrındnkl şiddet ve vahşet ve bun -
ların devamı, almnnların Varşovayı yere 
sermc:k için dört hafta kMI geldiğine gö
re ı.ondrada dn istlltı.yn tevcssuı edilebile
cek derecede bir keşmekeş tevJtdi için 
Hitler vas:ıU olarak geceleri 150, gUndtiz
lerl de 500 tayyare kullanmnk suretiyle, 
Londrnyı da, Vnrşovayı d:ı eT.mck için 
kııllnndı~ t{ıbiye ile ezilerrğlnl zannet
miştir. Hltlcr cvel!!mlrde dokları, sonra 
mUnaknH'ıt ve d:ıhn sonrıı lımme hizmetle· 
rint bombardıman etmcğe çalıştı. Rilhass:ı 
geceleri hedef aramaksızın bombardıman

larında pek cömert davrandı. Bundaki he· 
drfı, hıılk arasında dehşet s:ılmaktı. Fa -
kat b!ltUn bunların neticesi olarak Lon
dra. geçirdiği fena geceler ve rahatsız 
gUndlizkrdcn sonra en az eskisi kadar 
maneviyata sahip bulunmaktadır Umuma 
mahsus nnkllyat vnsıtalan belki ilk haf
talardan dntu iyi işlemekte ve posta ve 
telgraf mllnaknlc ve muhabereleri ıslah e
dllml§ bulunmaktadır. Postaneler alamı J 

(.Soau S. İDCİ say/ad•) 

Bugün 2 nci sayfada 
BÜYÜK OKYANl'S TA (,'ARPIŞAN 
• BÜYÜK MF:NFAATLBRllEN 

1 ngiliz-Amer~~'cn 
ittifakı doğacakt il 

Yazan : 1-l. SAU ı_ı 

Vekillerimizin seyahatleri 

Ticaret Vekili Dörtyol'da 
portakalcılarla görüştü 
Gümrülc ve İnhisarlar Vekili Ege 

bölgesinde tetkiklerine devam ediyor 
Dörtyol, 6 a.a. - Ticaret vekili Nazmi 1 

Topçuoğlu refakatlerinde vali Sökmensüer 1 
ve parti müfettişi olduğu halde dün oto· 
mobille buraya gelmişler, şehir methalin· 
de kaymakam, parti ve belediye reisleri, 
komutan ve kalabalık bir halk kütlesi ile 
mektepliler ve gençlik kulübü tarafından 
karşılanmıştır. Bir kıtn asker de resmi se· 
lamı ifa etmiştir. Nazmi Topçuoğlu porta
kal satış kooperatifinin umumi heyet top
lantısındn bulunarak ortaklarla iki saat 
hasbihııl etmiş ve şereflerine alay bahçe
sinde belediye tarafından verilen ~iyafette 
hazır bulunduktan sonra saat 21.30 da ls
kenderun'n nvdet etmiştir. 

Gümrük ve inhisarlar vekili Raif 
Karadeniz Sındırgı'ya gitti 

Balıkesir, 6 a.a. - Şehrimizde bulunan 
gümrük ve inhisnrlar vekili Raif Karade
niz diin partiyi, belediyeyi, vilayeti ziya
ret etmiş öcleden sonra da tütün müstah
silleriyle cörüşmek üzere Sındırgıya git
miştir. Gümrük ve inhisarlar vekili Sın

dırgıdan Akhisar ve Manisa'ya geçecektir. 

iktisat vekili Hüsnü Çakır 
Samsun'dan geçti 

Samsun, 6 a.a. - İktisat vekili ve Sam
sun mebusu Husniı Ç.ı

0

tır fl.ın limanımız

dan g çmiş valim z Av'li DoğJn ve vila
yet erkanı tarafın.ltn Vclpurda seljınlan-

mıştır. 

B. Ruzvelt amerikan mekteplilerl
ne hitaben verdigi nutukta diktatör
leri şiddetle takbih etmiştir. (Yazısı 
3 üncü sayfadadır.) 

XI inci Balkan oyunları dün bitti 

Ekiplerin elde ettikleri 
muvaffakiyet sırasiyle 

Türk ekibi en başta! 
İstanbul, 6 a.a. - On birinci balkan 400 t "al 

] 
.. me re manı t: 

oyun arına bugun bulutlu ve rüzgarlı . .. 
bir havada devam edildi. Oynların ya- 1· Faık (Turk) 56 4/ 10 (yeni Türld-
pıldığı Fenerabahçe stadında sekiz bi- ye rekoru); 2. Melih (Türk) 58; 3. Kli-

k 
. . . nar (Yugoslav) 58 9/ 10 

ne ya ın hır seyırcı kalabalığı toplan- · 
mıştı. Şeref tribününde beden terbiye- 800 metre: 
si genel direktrörü general Cemil Ta- 1. Rıza Maksud (Tiirk) 2.01 
ner, mebuslar ve güzide bir davetli 2. Markoviç (Yugoslav) 2.01 
grupu bulunuyordu. 3. Stratakos (Elen) 2.01 9 10. 

Müsabakalar büyük bir intizam Disk: 

3 ' 10; 
6, 10: 

içinde cereyan etti. Alınan teknik ne- 1. Sylas (Elen) 50.10 ·, 2 V i . eys 
ticeler şunlardır: (Türk) 43.20; 3. Çurçiç (Yugoslav) 

200 metre: 41.15. 
1. Melih (Türk) 22 6/ 10; 2. Muzaf- Yüksek atlama: 

fer (Türk) 22 8/ 10, 3. Raçiç (Yugos- ı. Lakatsos (Elen 1.87: 2. Lambros 
lav) 23. (Sonu 5. ın<'ı savl.•d l ı 

DUn şehrimizde pehlivan gUrrşlerl fut bol mn,.la t ı • .. rı ve a )'nrı ıı ı \''lpılmıştır 
ıtıllln bu mUsabakalar kalabalık bir seyirci klltl ı t f ı ı k · . rs arn ınc an a ı V<' hcyceanla 

tAklp edtlmıştlr. Yuknndakl resim Tekirda"'I uuı ll • "' 1 • m n llll g r maçı r BRlnd::ı , a. 
şağıdnkl de Kırıkkale Blrllkspor - Demirspor futbol maı;ı esnasında 
Spor haberlerimiz o. inci sayfadadır. alınml!Jtır. 
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GÜNÜN MESELELERi 

Büyük Okyanusta (arpışan 

büyük meni aatlerden 

İng i liz-Amerikan 
ittifakı doğacaktı r .. 

H. SAMI 
Urfa Mebusu 

Japonya, bu zorlu adalı millet, hangi ka
ra sınırlarına kadar istıla bayragını gotür
mek ıstiyecek? Mançukou adını taktığı 
Mançuriyi, geniş Çin ülkelerıni, Çin Hin
dıstanını, Felemenk mıistemlekelerini ori

İlk Türk tipi 
tayyarelerden biri 

Divriğe geldi 
Divriği, 6 a.a. - Nuri Demirai tayyare 

fabrikasının yaptığı ilk Türk tipi tayyare
lerinden biri pilot Basri Hocanın idare
sinde olarak dün Ye5ilköy'den Divrik'e 
gelmiştir. Bu tayyarenin kazamıza geliıi 

halkımız tarafından büyük sevinı; ile kar
ıılanmı~tır, 

Sinop havalisinde 

keten ziraati inkişaf 

ettirilecek 

u ı.; u s 

Maliye memurları 
arasında yapı lan 

nakil, tayin ve terfi ler 
.Maliye VekAletl merkez ve ta;,ra me- Seyhan husust muhasebe tahakkuk ve tah

murları araaında yeniden bazı tayin, ter - sil oubc ııc!l Sadi Arı baş İzmir tahsil kon
fi ve naki11er yapmıfjtır. Bunlıırı sırr.uılyle trol memurluğuna, İstanbul irat ve servet 
yazıyoruz: 

Terli ettirilenler 

vergileri mUdUr muavini Esat Atalıoğlu 
İstanbul varidat kontrol memurluğuna. 
Seyhan tahakkuk ııubc §eti Cevat Setde -

jinal olduğu kadar yaman bir emperyaliz- Sinop, 6 a.ıı. - VllA.yetln 11ahll bölge. 
min zincirleriyle japon adalarına bağlayıp l<'rlnde istihsal edilen keten cinsinin ı.ılıı
muazzam bir siyasi ve iktisdi blok mu vü- hı ve ketencllik sanatının bütıin koylere 
cuda getirmege kalkışacak? yayılarak lnklg::ıfı Uzerinde tetklltler yıı.p-

Beynelmilel imtiyaz bolgelerini köprü- mak için ı,ıehrlmlzegelmlıı olan İh:ısat Ve
başı yaparak ilerlıyen istila dalgasının, gü- kAlcU sanayi umum mUdUrU ne.,nt Bcuer 
nun birinde, milli Çin'in mukavemetini ne sanayi tetkik heyeti reisi ';!Pvket SU -

kırdıktan sonra, Mongolistan'dan geçerek reyya merkez kazası ile Ayancık kiJyle -
Sibirya'ya uzanmasını önlemek için hudut' rinde faaliyette bulunan tezg-r.lılı:ırı ı;ör -
ta5ları üzerine uçüzlu paktın teminat mad- mUşlcr ve keten sanayii lçl!ı çok elveclı;ıll 
desini yazmıv olmak klfı gelecek mi? oldu~'ll anlll.§ılan bu mınuıknnın nah.ye 

Muhasebat U. Md. 2.cl mUmeyylzi Enis mir Bursa tahakkuk oubc ııcfllğine, İçel 
Şanlıoğlu, Muhasebat U. Md. emrinde V. tahakkuk oefl Yakup Lemi Taner Seyhan 
muhasebe memuru Kerim Tezel, Muhase- tahakkuk ııube ııe!liğlne, Bursa tahakkuk 
bat U. Md. memuru Salih tlstUnel, Teşkl- ııube ııefl Cemil Bal İçel tahakkuk ııubc 
lAt ka. 42. el maddesi mucibince verilen ııefllğlne, Kars varidat mUdUrU Ziynettin 
kontrolör Saim Arca Kızılbey §Ubesl tahsil İpekkan Niğde varidat müdilrlilı:tflne, !<~ -
oefi M. Ali Sipahi, İstanbul Galatn tahak- 11\zığ varidat mUdUrU Hilmi GUlerman 
kuk oubesl ııefl Namık J:<~(lhml Pekergin, Çankırı varidat mUdUr!UğUne, Erzincan 
İzmir varidat kontrol memunı ::\'usrct Ba- varidat mildilrU Suphl Okutan Eldzığ va
bahan, Seyhan tetkiki itiraz komisyonu A- rldat mlldUrlUğllnc, Çnnkırı vnrldat mUdU
zıun .Mustnfıı Tekinalp, Konya varidat mil- rU Ahmet Hamdi Erg!'ne Erzincan varidat 
dilrU Fevzi Şarman, Çorum varidat mildil· mildilrlilğtlne, Hatay varidat kontrol mc
rli Cemal Tunçer, Seyhan varidat kontrol muru Saim Turgut Candan Bursa varidat 
memuru A vnl Savaş . kontrol memurluğuna, ı. el kor muhas!'be-

Japonlara sorarsanız, her mütearrız gibi merkezlerinde. köylerinde her el•ln birer 
onlar da hareketlerini bir tedafüi formüle tezgll.h sahibi olması maksadiyie Veklılet 
bağlarlar. tarafından gönderilecek 300 adet yeni us ... l 

Açıktan yilksek lktısat ve ticaret mek- clllği muhıısebe kt'ltlbi Eyup Sabri J{osovıı 
tebl mezunu Burhanetttn Baydur Muhase- 2. el tUrnen muhıı.sebeelllğl muhasebe kd
bat U. Md. memurluğuna, Milli MUdııtan tlpllğlne, Iğdır malmUdürU Mehmet Tokur 
Vekdletl kara muhasebe mildUrlUğtl 2. el 2. el tllmen muhasebe mUmeyylzliğinc, Be
mUmeyyizllğlndcn vekAlet emrinde Meh - glrl mnlmUdllrU H. Hnmit Ilgaz İzmir rnils 
met Fuat Birinci muhasebat umum mUdUr- tahkem mevki muhasebeciliği muhasebe 
lUğU memurluğuna, açıktan ilk mektep kAtlpllğlne, D.P.Yollnrı maliye nıııhnsebe 

mezunu Tahire Ercan muhasebat U. :Md. dairesinde mUdekklld Ali Rıza Bnşokçu 
IUğU daktlloluğuna, açıktan ilk mektep Oevlet Demlryolları Hayı!arııaııa muhnse
me7.unu Cemalettin Üryani muhıısebat U. besinde müdekklkllğlne, İnhisarlar U. Md. 
Md. daktlloluğtına, açıktan orta mektep lüğtl umum muhasebe rııUdUr muavini Mıı
mezunu Cavit Ertekin muhasebat U. Md. znffer Sakısı İnhlsıırlar umum mUdUrlUğU 
IUğU daktlloluğuna, açıktan llsemezunu umum muhasebe mlidUrlUğUne. Ltılcbur

Seyfl Bııskan D.D.yolları maliye ve mu - gaz kazası varidat memur muavini Kfi§lf 
hasebe dairesinde müdekkik veklıletlne, Girgin 2. el süvari ttıınenl mııhnseb!'cillğl 
Kırşehir husus1 muhasebe mUdUrlllğU tah- veznedarlığına. Isparta defterdarlığı mu
sllAt mümeyyizi İsmail Akyıldız H.cil sU- ı hasebe kAtlbi Ahmet Coşkuner 6. cı tlimen 
varı tümen muhasebeciliği kfıtlpllğlne, muhasebeciliği muhasebe kll.tlpllğine. 

"Kora yarımadasını japon adalarını ko- dokuma tezgllhlarının çalıomıı snnaını·ını 

ruırtak için iıı::al ettik. Kora yarımadasını teeblt etmiglerdlr. Bu tezgtıhlard.ı klSylU 
emniyet altında bulundurabilmek emeliyle kadınlara yeni usul lmaltıt gbsterllecek ve 
Mançuriyi baştan basa istiliya mecbur kal- bu sayede köylerimizde keten ipli~! ve 
dık. Mançuriyi müdafaa edebilmek gaye- keten bezi istlhealAtı arttırılarak dahili 
siyle evcli şimali Çin'e, sonra da 500 mil- ihtiyacın önlenmesi temin edllec~ktlr 
yon nufuılu Çin aleminin göbeğine daldık. 
Çini ıiyanet edebilmekliğimiz Mongolls
tanı tamamen elimize geçirmekliğimizle 
mümkiln olabilir. Uzak doğu'daki bütün 
bu topraklarımızı rahat, rah t, kaygısız, 

üzüntüsüz iııletebilmck için de nüfuzumun 
Siberya'ya ve belki de daha ileriye gitme
si lazımdır" derler." 

Acaba, istila rüyası, Japon dimağlarında 
daha da ilerilere gidiyor mu? 

Japon emperyalizminin hat ve hudut ta
nımıyan yayılmasına engel olmak için a
merikan siyaseti epey emek sarfetmiştir. 

İki millet aruındaki zıddıyet oldukça 
eskidir. Amerikalılar. Fi!ıpin, Havai, Sa
moa, daha bir çok adalarda kuvetli deniz 
üsleri vücuda getirdikten sonra Japonlarla 
karşı karşıya gelmiş oldular. Seneler var 
ki iki milletin menfaatleri Uz:akdoğu'da, 
Pasifik'te ı;arpışmaktadır ... 

Bir yogurt muhtekiri hakkmda 
takibat yapılıyor 

Ankara zabıtası dUn de vaki şlkt\yet U

zerine Karaoğlanda Şakir biraderlere ait 
Buna pazarında etiketsiz satış ve ihti -
kar yapıldığı hakkında zabıt varakası tut
muştur. Yapılan ıikiyetin nası yoğur -
dun kilosunun 40 kuruıa ı;a tılmasından -
dır. 

arruza geçen Japonya karşısında milletler 

inıaal usta mektebine 
ahnan parasız 

cemiyetinin hareket tar~' mli:lm Lytton 

raporu hatırlarda... Mançukou hukukan yatılı talebeler 
tanınmadı. Fakat hayatta, filiyatta, tatbı-
katta tanınmıı oldu Japonya ile ikisadi ve . 
mali münasebetler devam edip gitti. ı İnşaat usta mekteplerıne alınacak 

Mançuri meselesinde, kendisine müzaha- parası.z y.atılı talebe için açılan rr:üsa
ret edilmediğini gören amerikan siyaseti 1 baka ımtıhanında kazananlar be.il~ o~
Avrupa meselelerinde büsbütün küskün bir muştur. Kazanan talebeler 21 bırıncı
tecerrüde bağlandı. teşrinde verildikleri mekteplerine ha

Maliye Vekaletine ahnan 
Siyasal Bilgiler okulu mezunlart 

Maliye V eklı.leti, Siyaııııl Bilgiler Oku
lundan bu sene mezun olan 29 genel stnjl
yer olarak 25 lira asli maaşla merkez da
irelerine tayin etmıııtır. Bu gençlerin isim
lerini yazıyoruz: 

Talo.t Beken, İlyas Seçkin, İhsruı Erzl, 
Enis ÖzgUn, AbdUrrezzak Alakoç, Kenan 
Alamıır, Saim Merslnlloğlu, Tacettin Pc -
te, Yll§ar Gökbel, Haluk Uğurlu, Mustafa 
Alkım, Ferruh Aryal, Sadık Çağlar, Seznl 
Kurtoğlu, Hamdi özer, MUbln Başar, Salt 

Hiç vüphe yok ki Japonya, yalnız Çin'
de defil bütün Asya'da hatta Hindistan'da 
hile İngiltere'nin yaman bir rakibidir. 

(Lancashfre) mensucatı bu geniş Asya 
istihlak pazarlarında hiı; rastlanmaz bir 
meta haline gelmi~tlr. 

Glirsoy, Hasan Tangoloğ'lu, Orhan Uzay, 
Denilebilir ki 18 eylül 1930 danberi, Ja- reket edeceklerdir. Bunları sırasiyle Ali Orhon, M. Bahaddin Kayalıoğlu, Tur-

İngiliz dominyonları coğrafi ve strate
jik durumları itibariyle japon emperyali~
minin hırsını tahrik eden çok tatlı ve bU
yük Iokmalardır. Hindistan'ın em.niy~ti b~
kımından birinci derecede ehemıyetı haız 
olan Felemenk müstemlekelerinin petrolü, 
kalayı, kauçuğu japon emperyalistlerinin 
rüyasına girmektedir. . 

Fakat şurasını dn hatırlamalı ki, domın
yonların tlcart ve iktisadi menfaatleri dai
ma metropolün menfaatlerine uymaz:. Do
minyonlar Japonya'nın mutlak ihtiyacı olo.n 
ham maddeleri yetiştirirler. Ticari müna
aebetleri genişletmek için Japonya nezdin
de ayrıca müstakil diplomatik mümessiller 
bulundururlar. 

(City)nin bilyük bankaları ı;imdiye ka
dar, uzun bir tarihi devre içinde, japon 
istikrazlarını finanse etmek hususunda 
sempatik bir alaka göstermlılerdir. İngiliz 
mali ve iktisadi mahfilleri bir İngiliz - Ja.
pon yakınlığını dalma iyi naıarla kareıla
mıı;lardır. 

Görülüyor ki lngiltere'nin Uzakdoğu PO· 
litikasına müessir olan amiller çok muh
telif ve girifttir •• 

İngiltere bir taraftan Japonya'yı kolla
makla beraber diğer taraftan Amerika ile 
olan siyasi münasebetlerine dalma hususi 
bir önem vermiıtir. 

1921 de Japonya ile olan tedafili ittifak 
muahedenameslni, bilhassa Kana.da'nın iı
ra. ı üzerine ve Amerika'nın hatırını hoı 
tutmak maksadiyle denonıe etml tir. 

Fakat mali miizaharetinl keımemiı. Ja
ponya'nın bilyuk milli felAketlerinde - yer 
s..nıntılarında ''City" harekete geçerek 
mühim Japon istlkrazlarının ıuskripsiyonu
nu üzerine almııtır. -

Tarihinin inklııaf ve terakki devresinde 
İngiltere'nin mali yardımını inkitasız bir 
tarzdı temine muvaffak olan Japonya ıon 
ıeneler içinde yanlış bir te§hls koydu. Çini 
İngiliz sermayesine dayanarak istill edebi
leceğini, sonra da Çln'i gene İngiliz serma
yesiyle işletebileceğini tasavvur etti. 

Şurası muhakkak ki, lngıltere, nasıl A
mcrika'nın kendi aleminde inkivafına zorla 
engel olmağa kalkıemadı iıe japonya'nın 
da tabii genlelemeıine allih kuvetiyle ma
ni olmalı ıimdlye kadar düeUnmedi. Eter 
Japonya harbe girişmeden, ıilllıla, Çini 
ezmefe kalkıemadan, yalnız iktiıa.dt yol
lardan gitseydi, belki de gene İngiltere
nin sempati ve yardımına mazhar olacak 
idi 

Nitekim, toprakaltı ve üstü çok zengin 
olan Mıınçurinin el çabukluğiyle yutulma
sına goz yumuldu. 

Japon emperyalizmi büyük bir sömürge 
gerdeğine girerken, görmemezlikten ııe
lindi, Hırsı, iıtihası, biraz teskin olur sa
nıldı.. Fakat japon istilası yayıla, yayıla 
nihayet İngiltere'nin nüfuz bölgelerine hat
tli Hindistan'a kadar dayandı .. Çin, İnıll
tere'nin musait temayülUnU sezdiğinden, 
Mançurı meselesinde taarruza mukabele 
etmedi Fakat 1937 de, maruz kaldığı isti
lli. hareketini. coşkun, samimi köklü bir 
milli kurtuluş hareketi ile karşıladı $ ma
H Çl:: de elden gittikten sonn bir milli 
mukavemetin rtık organiz,. edil t'ı:ıiyece
ğın,. kanaat getırdi. 

Mukden demiryoluna bir "suikast" ya -
T' ' ' -ı t'lı ıddia ederek 18 eylQl 1930 da ta-

ponya ile Çin arasında harp hali filen de- yazıyoruz: 

vam etmektedir. Ankara inıaat usta mektebine 
Geçen dünya harbinde, ölçilye gelmiye- alınanlar 

cek derecede buyuk kaznnç\ar elde eden 
Japonya 500 milyon nüfuslu Çin ilemini 
istil& sevdasına kapıldıktan sonra "mali 
buhran'ın tadını tatmış oldu. Bütçesi ô
nemli açıklarla kapanmaf:a başladı. Milli 
parası dü~tü. Her ne kadar milli paralarını 
ihracatı te~vik için düııürdük derlerse de 
ihraç ettikleri mamüllerin ham maddeleri
ni devaliie edilmiş bir para ile daha ba
hahya tedarik ettikleri de bedihi bir ha
kikattir. Japonlar dış t icaretlerinde deva
liiasyonu bir silah olarak kuilanmııılardır. 
Fakat dilnya rekabetinde lehlerine müe&1ir 
oan devalüasyon nakdi değil sosyaldir. 
Halk yığınlarının, iıçilerinin hayat ıevi
yesi üzerinde 7apılmııı olanıdır. 

Vergileri mütemadiyen arttırmak met • 
buriyetinde kaldılar. Vaziyet o hale ıcl· 
di ki umunıi bütçenin (harp maı;raflan da
hil) üt,e ikisin.den fazlası yalnız istikraz 
ile karşılanmaktadır. 

İngiltere mali miizaharetini yavaı yavaı 
kısmış gittikçe daha mıibteriz bir siyaset 
takibine baalamııtır. 

Son senelerde birlblrine çok yaklaıan 
lngiliz ve amerikan siyasetleri Uçüzlil pakt 
sayesinde bugiln blrleımlıı bulunuyor. 
Amtılka'nın, lnglltere'ye Avrupa kıta

ıında yapacağı kuvetli yardımın temeli Pa
sifikte atılıyor. 

Amaayaüan l'la)'T<rtt!.n Ör.11u., A'b-

dulah Ak, Ahmet Kara, Dursun Boz

kurt, Cevdet Hepşen, Ahmet Yıldıı, 
Ahmet Mercan, Ankaradan Hüseyin 
Dereyedalan, Faruk Tekin, Hüseyin 
Okur, Cavit Sıdak, Ahmet Öztürk, 
Gaziantepten Adnan Canseven, Kazım 
A ykent, Ahmet Batur, Fadıl Elül, Be
kir Orak, Mümtaz Koldar, Hataydan 
Kemal Bereket, İsmail Dinçer, Halef 
Papalos, Zekai Alpoğuz, Muhlis Dinç
er, Sıtkı Sönmez, İçelden Kerim Kes
kinbora, Mehmet Solgun, Mustafa Il
gın, Mustafa Kanın, Abdülkadir Tip, 
İstanbuldan Müştak Tüzümen, Kırşe
hirden Yusuf Kürkçü, Abdullah Bay
da, Abdullah Altan, Mustafa Tuğ, 
Muzaffer Haker, Mustafa Bayrak, Niğ 
deden Hakkı Uçku, Kemal Soylu, Ri
zeden Süleyman Ketenci, Tokattan 
Ahmet Sislier, Adil Şener, Sabahattin 
Boz, Dursun Sezer, Fuat Karaata, Şük 
rü Çevik, · Hüseyin Doğan, Zeki Baş
ku, Yusuf Göz, Ahmet Şahin, Dursun 
Gülipek, Urfadan Abdurrahman Aloğ
lu, Sabri Gerçek, Milslim Tekgöz, 
Mehmet Ceyhan, Yozgattan Nejat 
Berkay, Zonguldaktan Suat Yağı§, Ke 

mal Çantı. 

lstanbul inşaat usta mektebine 
alınanlar 

İngiltere, Amerika ve Sovyetler birliği 
eğer Çine milııtakil bir millete yakıııan mu
ameleyi yaparlarsa, malt yardımlarında, 
silih ve mühimmat vermelerinde gizli ka
paklı eski tertip imtiyaz ve bultll muz
merleri bulunmana mahut imtiyazlardan Afyondan Osman Kıran, Ali Er· 
ken.di teıebbUaleri ile vaz ıeçlp Çin mil- dem, Antalyadan Sabahattin Uysal, 
letine itimat ederlerse, hem kendi menfa- Mehmet Ersoydan, Bilecikten Salih 
atlerinl hakkiyle korumuı olurlar, hem de Erbil, İbrahim Tezer, Boludan Muzaf· 
diinya efkarı umumlyesinin manevi mil- fer Tezsezer, Mehmet Selfiraz, Deniz-
zaharetinl kendi taraflarına ıe,irmiı olur- 'd t ·ı Alba E k' h' d Sa it en smaı y, s ışe ır en -
lar. A • T 1 M f M T Ah Beş yüz milyon nüfusa sahip olan Çin, lahattın • opa • ust~ a avı ı, -
yıllardanberi devam eden ve daha da ede-, met Şevkı, Mustafa Bıl?l, İsta~buldan 
ceğe benziyen mill ikurtuluş savaşının so- Muhtar Çankaya, Zıya Kosemen, 
nunda milli birliğine ml111 istikUiline ka- Kırklarelinden Mümin Akın, Bayram 
vuıabilir. Bugün harabeye dönen büyük Uçar, Hilmi Ersin, Kocaeliden Raif 
Çin ıehirlerinln enkazı altından, çiğnenen Uras Manisadan Mustafa Çeviksoy, 
topraklar~ndan o:ııır i~ti~~aı tohumu mu- Muğİadan Mustafa Gön, Mustafa 11-
hakkak fıliz 0verır. Çünku fedaklrlık ile gün, Ordudan Mehmet Çarkçı, Muhit-
beılenmektedır. Böyle medent ve ln11nnt • E H" • G İb ah· 
bir harekete miizahir olmak ile, büyük Çin tın rsoy, usey.ın enç, r ım 
nehirlerinin ağzına yapıımıı modern bezir- Bostancı, Fahrettın Aksoy, Hasan 
~an kararglhlarını ivletmek ar<1s:nda ne Ali Öztiırk, Samsundan Şevket Temel
bilyük manevi bir fark vardır. kaya, Mustafa Özatkan, Giresundan 
Amerlka'nın doğu bölıelerlndekl halk Rüştü Öksüz, Ispartadan İbrahim Öz

bilhassa Atlantlk kıyılarının sakinleri in- azı. 

gilizlere karşı candan yürekten bağlıdır. /zmir infaat usta mektebine 
Anglosakson yakınlıf'ı buralarda daha ba- alınanlar 
riz bir ıekilde tezahür eder. Batı Ame-
rlkası halkı iac Avrupa'dan gelecek bir tch- Ağrıdan Celal Ayhan, Cemal Bilar, 
llkeye kar~ı o derecede hanu delildir. Muhip Dursun, Bitlisten Mehmet Na
Oralarm nevraljik mevzuu ise Japonya'dır. şir. Bahri Türeli, Çoruhtan Halim Sn
Japon emperyalizmidir. İngiltere, Pasifik rı, N ail Uygur, EHizığdan Mustafa 
daavıında amerikan ıiyuetlne deıtek <>- İspir, Mcmiş Asar, Hikmet Karakaş, 
tunca, Amerika efkarı umumiyeslnde ln- Yusuf Ergi.iven, Zeki Çıkarel. Hamit 
giltere lehine birlik kendiliğinden vilcut Kırk, Mehmet Öztürk, Fethi Yıldı-
bulacaktır. B 

İngiliz ılyaaetl Japonya ile "pazarlık" 
rım, Alaettin Uygur, Osman or, 

han Ayvalı, Ekrem Tursen, Nusret Ham -
zaoğlu, Faruk Berker, Mehmet Turfanda, 

YUcebllgln, EyUp İskender, Nazım 

İzmir' de denizden meçhul 
bir ceset ~ıkanldı 

lzmir (Hususi) - Dün öğle üzeri Kııla 
önünde deni:ı:de bir ceset bulunmuştur. 
Derhal müddeiumumiliğe haber verilmiıı, 

ceset, denizden çıkı.ırılarak memleket hasta 
hanesine nakledilmietir. Üzerindeki elbise
den deniz amelesi olduğu tahmin edil -
miştir. Tahkikata devam edilmektedir. 
V ücudunda yara, bere izi yoktur. Hüviye
ti meçhul şahsın, kazaen denize dlleere'k 
boğulmuş olması muhtemel ıörülmekte

dir. 

Silôh araştırması 
lzmir, (Hususi) - Evelki gece şehrin 

muhtelif yerlerinde umumi silah ara;,tır
ması yapılmı!J, Üzerlerinde bıçak taşıyan 

bir ı;ok kimseler bulunmuş, bunlar, hakla
rında tutulan zabıt varakalariyle adliyeye 
sevkedilmişlcrdir. 

Silii.h taıımak yasağına aykırı hareket e
denler, ıiddetle cezalandmlacaklardır, 

Adana'da bir ev sahibi 

misafirini soydu 
Adana (Huıusi) - Dün şehrimizde ben

zerine a:ı tesadüf edilir enteresan bir hır
sızlık vakası olmuştur. Sarıyakup mahal-

lesinde Gani Yurtçu adındaki ı,ııılııs evine 
misafir olarak kabul ettiği Şevki Gülşen

in caketinin cebinden 110 lirasını !öalarak 
evin bahçesine gömmUştUr. Vaka misafir 
Şevki Gülşen uyurken ıece cereyan etmlı. 
sabahleyin elbiselerini sırtına geçiren Ş. 

Gülşen 110 lirasının yerinde yeller estiğini 
görünce ev sahibinden sormuıtur. Ev ııa
hibi haberi olmadığını söyleyince iş poli
se duyurulmuıı ve Gani Yurt!öunun evinde 
yapılan arnııtırmada paralar gı;i=ıil!ü bulun
dukları toprak altından 'ıkarılmıı ve mi
safirini soyan hırsız ev sahibi adliyeye ve
rilmhtir. İkinci aıliye ceza mahkemesin
de mevkuf en muhakemesi yapılan ıu!ölU 
3 ay hapse mahkQm cdilmiı;tir. 

İki fabrikatör alhn madalya 
ile taltif edildiler 

Mersin, (Hususi) - Tarsus Çukurova 
fabrikası sahiplerinden B. Şadi Eliyeıil 
ve B. Salih Bosna'nın iıticarında bulunan 
M. Rasim fabrikası müdürü B. İbrahim 
Türk Hava Kurumu Mersin ııubeslne de
faten iki yüz elliıer lira teberrü ettikle
rinden Türk Hava Kurumu merkezince 
birer altın madalya ile taltif cdilmivler -
dir. 

Mehmet Bor, Rüştü Öztürk, Sabri Eriçin gerek kendi hesabına ıerek Amerika 
namını belki kapıyı biraz açık bırakabilir. dinç, Naci Uner, Nuri Naz, Sıtkı Ak- Korucu, Osman Şentürk, Mardinden 

Fakat UçüzHl pakttan Almanya ve ltal- gün, Mehmet Köroğlu. Hamza Oğuz, Cevdet Eren, Nazir Saygı, Hasan Ak
ya'nın ne faydası olabilir? Hili kavnya- Karstan Cevdet Husi, Malaty;ıdan İs- deniz, Sıvastan Yakup Çankaya, Ke-
madık... mail Ünlü, Abdullah Yaman, Hasan mal Kaldı. 
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Sonbahar at yarışlar1nı 
ikincisi dün yapıldı 

Tiftik koşusunu Bozkurt, Ziraat 
Bankası koşusunu Romans kazandı 

Sonbahar at yarışlarının ikincisi Dördüncü koşu: 
dün şehir ipodromunda yapılmıştır. üç ve daha yukarı yaştaki haliskan 
Milli Şefimiz de refakatlerinde bazı 

ingiliz at ve kısraklara mahsus satış 
vekiller bulunduğu halde yarış yeri- koşusu idi. İkramiyesi 255 lira mesa
ni şereflendirmişler ve koşuları sonu- fesi 2000 metre idi. 
na kadar alıika ile seyretmişlerdir. 

Koşular umumiyet itibariyle çok Beş haliskanın iştirfilc ettiği koşu-
güzel ve heyecanlı olmuş ve ipodro- da çok güzel start alan Tomru rakip
mu dolduran çok kalabalık bir halk lerini deııhal açtı. Fakat dünkü nüs
kütlesinin iyi bir vakit geçrimesine hamızda da bildirdiğimiz gibi geçen 

hafta 1800 metrelik yarışı çıkaramı -
vesile olmuştur. yan bu hayvanın yarışı kazanacağı 

Birinci ko§U: çok şüpheli idi. Netekim öyle oldu. 
İki yaşında ve hiç koşu kazanma - Tomruyu evela Mis yakaladı. Bir 

~ış yerli haliskan ingiliz erke~ v_e di- müddet boğuştular nihayet Mis ken
şı taylara mahsus satış koşusu ıdı. İk- dini" kurtarmağa muvaffak oldu. Fa
ramiyesi 400 lira mesafesi 1000 metre , kat bu esnada arkadan adım adım bu 
idi. Koşuya üç tay iştirak etti. Suat vaziyeti kollayan Çenginin hücum et
Kara Os1manı~ sa_h_i,P olduğu ve)ok_ey tiği görüldü. 
Mustaf~ nın bındı~ı Roy ~aşıdı.g!. kı~o Çengi eveıa Tomruyu sonra da Mi
dolayısı~le ku-:_e:ıı rakıb~ Yetış ı bır si geçerek öne düştü ve sona kadar 
boy ara ıle maglup etmege muvaffak Misin hücumlarına mukavemet ederk 
oldu. Yetiş ikinci Torkan üçüncü ol- ı iki boy ara ile birinci oldu. Suat Ka
du.: Bu koşud.a zaman alınamamıştır. raosmanın sahip olduğu Cenginin jo
~ uşterek bahıs ganyan 380 kuruş ver- 1 keyi Filips idi. Bayan Nihal Atlının 
dı. Misi ikinci, son anlarda güzel bir hü-

lkinci koşu: cum yaparak Tomruyu geçmeğe mu-
Tiftik koşusu idi. Üç ve daha yuka- vaffak olan Gürayak da üçüncü oldu

n yaştaki haliskan arap at ve kısrak- lar. Zaman 2,12 dakikadır. 
lara mahsustu. İkramiyesi 400 lira me- Müşterek bahis ganyan 700 plase sı-
safesi 1400 metre idi. rasiyle 280 ve 150 kuruş verdi. 

On hayvanın girdiği bu koşu fev- • • • 
kalade güzel oldu. Mamafih start her Beşıncı koşu: 
zamanki gibi gene bozuktu. Bütün Bu koşuya gelinciye kadar kaza~ç-
koşu imtidadınca Sava, Bozkurt mü- lan yekfuıu 4500 lirayı doldunnıyan 
cadelesi gördük. Bu mücadelede B. üç ve daha yukarı yaştaki yerli yarım-

~~~~~~·~nu~a:;.;~i !~:=~:~~u J~::rı! kan İngiliz at ve kısraklara mahsustu. 
rakibi Saya'yı bir baş farkı ile mağ- İkramiyesi 300 lira mesafesi 2000 rnet
lfıp etmeğe muvaffak oldu. Sava ikin- re idi. 
ci, çok geriden çıkmasına rağmen son Altı yarımkanın girdiği bu koşuda 
anda kuvetli hücumlar yapan Örnek Sait Halim ahırının a§ikar ilstünlüğü
de bir baş ara ile üçüncü oldular. Za- ne şahit olduk. 
man 1,39 dakikadır. Müşterek bahis Fevkalade seri olan Bakırı startla 
ganyan 480 plase sırasiyle 160, 135 ve 
155 kuruş verdi. beraker rakiplerini 150 - 200 metre ka-

Üçüncü ko§U: dar açmağa muvaffak oldu. Fakat ken-
• . . disinden bir yaş küçük olmasına rağ-

Zıraat Bankası koşusu ıdı. Üç ve lmen Şehnaz bu iki yüz metrelik arayı 
daha yukarı yaştaki yerli halis kan d h 1 k ak b t' v · t 
ingiliz at ve kısraklara mahsustu. İk- ~r a • apayar ~aşa. g~ç ı. _ azıy~ 
ramiyesi 950 lira mesafesi 2200 met- boyle giderken aşagı vıraJa dogru Nı
re idi. ' roananın hücum ettiği görüldü. Fa-
Koşuya sekiz haliskan iştirak etti. kat Poyraz daha atik davranmış ve a

Startla beraber numarayı alan Ka- hır arkadaşı Şehnaz'ın arkasında yer 
ranfil yüz metre sonra yerini Romans almıştı. Niroananın kuvetli hilcumu 
ve Abime terkctti. Aşağı viraja kadar yarışın nihayetine iki yüz metre kala 
~R !UUL~Cl- Abim~ve J{aı:anf il ~j" .,t .... ~ v~ •.ohlô.lco.U... ~..,st_lft!m:: hü~ 
1<~ a -gidıyorıa~~aran ~ .bura a meden Şehnaz da bura a . z m 
hucum etme.k ıstedı ve Ahımı yaka- kendisini geçmesine müsaade etti. Bay 
laya~~k geçtı ve ~omansa yaklaştı. F.~- Sait Halim'in Poyrazı jokey Davut 
kat onde ~~hat ~ıden Romans b_u hu- idaresinde birinci gene Sait Halim.in 
cumdan mut.eessır olmadı ve .a~agı yu- Şehnaz'ı bir baş ara ile ikinci Niroana 
karı rahat bır koşu yaparak ıkı boy a- .. •. .. • • 
ra ile birinci oldu. Bay Sait Halimin ancak uç uncu olabıldı. ~ok rahat. ka-
sahip olduğu Romans'a jokey Davut zanılan koşunun derecesı 2,15 dakıka-
binmişti. dır. 

Son anlarda çok güzel bir hücum Müşterek bahis ganyan 120 pHise 
yapan ~·. Karaosm~r:ın • Yataganı da sırasiyle 150 ve 165 kuruş verdi. 
Karanfılı geçerek ıkıncı oldu. Karan- H .. .. d" d.. .. k 1 
f ·ı .. .. ·· k ld uçuncu ve or uncu oşu ar arasın-
ı uçuncu a ı. . 'f hah. R ç t 
Zaman alınamamıştır. Müşterek ba- dakı ~ı te ıste . omans -. e~g 

his ganyan 150, plase sıraaiyle 115, kombınezonu?u bu~abılenler bır lıra-
160 ve 140 kuruş verdi. larına mukabıl 16 lıra aldılar. 

Şima 1 memleketleriyle 

tica retimiz 
İzmir, (Hususi) - Şimal memleketleri 

ile tıcaretlmlzl arttırmak için lftzırn gelen 
esasları hazırlamağa Ticaret Vekl\letınce 
memur edilmiş olan eski Stokholm ticaret 
ntnşemlz B. Natuk Ziya ihracatçılar bir
likleri tarafından hazırlanan numuneleri 
alarak 1stanbula gelmiştir. 

İhracat ve lthalAtçılar birlikleri umu
mi klı.Ubl B. Atıf İnan da Bandırma eke -
presiyle İatanbula hareket etml§tlr. 

Her lkils lstanbuldııkl tAcirlerle Fin -
landlya ve İskandlnavyaya yapılacak ihra
cat ve oralardan getirilecek ithalAt eoya
aı Uzerlndo temaslarda bulunacaklardır. B. 
Natuk Ziya, istanbuldan 1aveçe gidecek
tir. 

Şimal memleketleriyle yapılacak tica
ret için Sovyetler Birliği veya Tuna yolu 
ile Almanya arazisinden istifade edilmesi 
milmkUn görUlmektcdlr. 

İzmirin eylüldeki ihracah 
İzmir, (Hususi) - Geçen eylül için

de limanımızdan ecnebi memleketlere 
1.677.000 lira kıymetinde 3.401.169 ki
lo muhtelif mahsul sevkedilmiştir. Bu 
mahsullerden bir milyon 456.841 lira
lık kısmı Amerika'ya, 65.712 liralığı 
Finlandiya'ya, 26.200 liralığı Yugos
lavya'ya, 24.790 liralığı Kanada'ya, 

Türk iktisat cemiyeti 

kış devresinin ilk 

top 1 antısını yaptı 
Türk lktzsat Cemiyetinden: 
ÖnUmUzdeki kııı devresine alt ilk top· 

lantısı 4 blrlnclteıırln cuma gUnU Yenlııe -
hlr c. H. P. al binasında yapılmıştır. 

Toplantıda Samet Ağaoğlu tarııfındıın 

"TUrklyedo kUçUk sanatlar,. mevzulu bir 
konferans verllmlş ve konferans mUnaka
ııah olmuştur. 

Cemiyet ikinci konferansını 18 blrlncl
teonn cuma gUnU sıınt D da yapacak ve 
ikinci konferans Ticaret Veklı.letl IS!çU!er 
ve ayar mUdUrU Lemi Aksoy tarafından 
verilecektir. Konferanınn mevzuu "TUrkl· 
ye'de ölçUler ve ayar dAvası., dır. 

Adana köyleri nde radyo 
Adana, (Hususi) - Adan köyleri mu

allimlerin meslek1 ve umumi mnlOmatl'\
rım genl§letmek maksadlyle Gnzlpn 
mektebi kUtUphaneslnden köy munlllnıle
rlne kitap verilmesi kararlaştırılmı;,tır. 

Bundan başka köy muallimleri bulun -
dukları köylerde birer köy okuma odn ı 

açacaklar vo bu oda için Zlrant VekAletl, 
Halk Partisi ve Halkevlerl neşrlyıı.tlarını 

temin ederek köylUlcrlmlzln okumn zevk
lerinin yükselmesine önayak olacaklardır. 
Bu köy odalarının daha cazip bir kil a
labilmeleri dUşünceslyle birer radyo teda
riki için de c;ıılıııılacaktır. 

22.970 liralığı İsviçre'ye, 11.730 liralı- i"""'""'"""""' ............................... i 
ğı İsveç'e, kalanı da diğer bazı ecnebi ! N üfus sayımı, bir devletin sınır-: 
m emleketlere ihraç edilmiştir. f ları içinde yaşıyan insanların sade-1 

A Y · t • d 72 800 ı· a i ce azalı p, çoğalmasını bilmek için f 
yrıca unanısana a . ır • d ~· 1 d ·1 · d - • 

~ . . t egı , aynı zaman a ı erı, ogru ve i 
degerınd:. 15.1?2 ?a~ muhtelıf canlı f hesaplı bir yaşamanın imkanlarını i 
hayvan gonderılmıştır. J bulmak ve tanzim etmek için yapı- i 

i lır. Bu bakımdan önümüzdeki f LK-f 
: TEŞRİN'DE yapılacak sayım dev-J 

Bergama' da orman yangım ı ıetin daha ileri bir yaşama seviye-: 

1 

sine varması için alacağı tedbirle- i 
rin saha, çare ve yollarını göstere-! 

İzmir, 6 a.a. - Bergama'nın Kozak na· 
hlyeslnde Aşağıbey köyU clvıı.rındnkl dev
let ormanlarında çıkan yangın halkın gay
reUyle söndUrUlmUştUr. Yangın falll ııld -
deUc aranmaktadır. 

cektir. i 
BAŞVEKALET ı 

ı İstatistik Umum Müdürlüğü f 
•11111111111111 .... H t .. t • •••••tttttt tt ... ..... ... . 
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i DIŞ POLİTİKA) 
\. .................................. .......... 

Üçlü· pakt 
Almanya, ltalya ve Ja~onya ara

•ında birkaç gün evel ımzalana~ 
Pakt, beynelmilel muvazenede yenı 
bir unsur yaratrnı§ olmuyor. Filha
kika bugün "üçlü pakt" etiketi al
hnd" yeni miımul imit gibi karşı
tnıza çıkan kombinezon üçüzlü "an
tikomintern" den baıka bir ıey de
iildir. 

Maliimdur ki antikomintem pak
tı Önce, Berlin ile Tokyo arasında 
aktedilmiıti. Sonra bu pakta İtalya 
da i§tirak ederek Berlin - T~ky'? : 
Rorna antikomintem paktı ısmını 
alrnııtı. Fakat bu isim, paktı imza
lıyan devletlerin harici politikaları
bı izah etmiyordu. Oç devlet, büyük 
tnikyasta çapulculuğa çıkmışlardı: 
Bu çapulculuğu yaparken, hangı 
devletin aktif mukavemeti ile kar
tılaşacak olursa, antikomintern 
kornbinezonu da ona karşı tevcih e· 
dilecckti. Şu halde "antikomintern", 
l'nesela "sadık" gibi çocuğa doğdu
iu zaman verilen bir isimden iba
retti Fakat küçük ııadık, bütün ha· 
Yatı~da sa ~ık kalamıyacağı gibi, 
antikomintem kombinezonu da im· 
~asını takip eden yıllar, hatta aylar 
içinde Sovyetlerin yerine, demok· 
rat d:vletlere karıı vaziyet almıya 
başladı. Sadık'ın sadakatle ~üna~e
heti olmıyacağı gibi, antıko~m•.n
lerin de komünistlik aleyhtarlıgı ıle 
bıünasebeti olmadığı anlaşıldı. 

Antikomintern pal<t ort.~~l~r~n: 
Clan Almanya'nın tal·: - r~tıgı ıstıla 
\'e t• akküm politi! • .ı lliha_yet, bu 
> et lngiltere ve f • " ıle har-

!'ru1deyincc, ortaklardan ltaly~, 
.ıhteriz davranmıya karar verdı. 

Fakat bu ihtiraz, istila politikasının 
İtalya'yı sürüklediği or:_taklıkta!' 
\'az geçmesi manasına delalet e~ı
Yordu. ltalya, maceranın ?kıbe~ıdn_
den korkmuştu. Japonya ıse, ha ~
&elerin inkişafını bekliyerek 0~~ go
re hareket hattını tayin etrnegı da
ha elverişli gördü. 

Almanya tarafından Avrupa ~i
tasında kazanılan zafer, ltalya yı 
harbe sürüklediği gibi, .Uzak~şark
la Japonya için ümit edılmedık ye
lli fırııatlar hazırlamıf bulunuyor. l
ta)ya, artık mukadderatını ~lman· 
l'a'ya bağlamıştır. Japonya ıse, bu 
Fırsatlardan ancak Almanya'nın ?'a· 
ler kazanmasiyle istifade edehıle-
cektir. . 

Diğer taraftan gittikçe fngılter~
Ye temayül etmekte bulun~n b!r 
Amerika belinniıtir. Amerıka hır 
taraftan ln i1tere'yi Almanya'ya 
L.ıırşr takviye etmekte, di w er taraf
tan da Uzak-şark'ta hadiselerin ha· 
'2':ırladığı fırsatlardan Japonya'nm 
istifade etmesine engel olmakt~· 
dır. Bu şartlar altında resmen hıç 
bir zaman feshedilmiyen mahut an· 
likomintem paktın bu d~fa .bbşta 
'bir isim altında ihya edılmes_ı e • 
lenirdi. Kombinezonun hedefı mey-

dandadır: k'ta ve Al-
Japonya'nm Uzak-ıar 'd 

·ı it 1 'nın da Avrupa a 
tnanya ı e ~ Y.a k bul etmiye
kuracakları N ızamı a • a· 
cek olan devletlere karşı vazıyet 
lınacaktır. diyor. h den evci, 
Şu halde pakt, er şey 

Arnerika'yı JngiJtere'ye yardıkdan 
._,e Uzak-şark işlerine karışml a ~~n 
llıenetmeğe matuftur. Sovyet er ır-
l• ~. k't . pon ve Avrupa-
ıgı Uzak-şar a Ja 1• "k 
da da alman tahakküm • po ı~ı at.sı-

"f b" yircı vazıye ın-
l'ıa karşı pası ır ııe • dTk bir da· 
de kaldıkça, onunla şım ı ı "k da 
._,aları yoktur. Esasen Amerı anla 
,,_ • • dü .. erse onu 
.... yirci vazıyctıne "' J ' hari· 
da bir davalan olamaz. apon 

• "k 'yı Avrupa ve 
~ıye nazırı, Amerı a da· 
\Jıak-ıark'tan aliikasızlanmı_y~ tak
"et etmiş ve bun~ kabul ettı~ı kı· 
dirde mihvercilerın de ~dm-:r·~~anı· 
tas ·ı Monroe kaı esını •na ıamı • • • 
)acaklarını bildırmııtır. f 

O • olan tara ı 
çlü paktın nazarı • ·n 

h1.1dur Fakat bir Sovyet gazeteaılnı • 
d • • • "h er devlet erı 
'be Yazdığı gıbı, rnı v 1 k için 
~- gayelerine vannıt 0 :ı:buriye-

ltıucadeleyi kazanmak m ln 
ti!'dedirler. Bugün k9:rşılarİ:d~ter~ 
tıltere vardır. Filhakıka g 
'b • ası ya• •kımından üçlü paktın ımz 1 ~iYette büyük bir deği,iklik husl~ ~ 
tetirmiı degv ildir. Sovyetlere ge 1 1~ . · r po ı· 
~.e; anlaıılan, onlar da ıntız~ Fa· 
.11tasında devam edeceklerdır. "k 
ıt"t k . Amerı a-.. acaba pa tın ımzası b" 
'-ırı hareket hattı üzerinde nasıl ırt 
t. · . kt" ? Bu kuve "'•r husule getırece ır . b zı 
tezahürü karıısında Amerıka, a 
\ • "b" ken-.ı ltıerikalıların istediklerı gı 1•. 1 "'" k · t" ı ya· 1 •tasına çekilerek emnıye ın k? 
~Zlık politikasında mı arıyaca. • 

0 ksa diğer bazı amerikalıları~. 1.~
lect·kl • .b. .. l . bu tezahuru· 
tı ı erı gı ı, uç erın I .

1 
'ye 

) t meydan okuyarak ngı !ere:. r 
A''"dımda devam mı edecek· Ege 
"' •• ya t'tıtrika'yı korkutarak ınzıva 
•tvk · b. t" verirse, etmek gibı ır ne ıce 
t&k· "k • • b yeni ma-tı ı antı omınternın u k 
t t\'raııı muvaffllk olmuı sayılaca -
1
" Ak · b" · • bu teza-~-: " sı ır netıce verırse, 

) 11"1e mihver devletleri, İngiltere· 
t ~ardım etmiş olacaklardır. 

A. ş. ESMER 

Leningrad' da hava 
müdataa tecrübeleri 

~- . ~~ 
1 rııngrad, 6 a.a. - D.N.B. aJansı, 
'de b k · h"m hava ' n crı Lcningrad'da ço mu ı 
lıdafaa tccrubclcri yapıldığını ve b~ t.c~· 

~~lcrin dun nihayet bulduğunu bıldırı· 

~ ••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• r 

B. Ruzvelt iST 
diktatörleri 

Yeni Sabah 

takbih etti 1 Diktatörler mülakatı 

a.a. Matbuat servisi 

ıçın §İmdilik alman matbuatının neşri· 
yatına istinaden tahminlerle iktifa ede
lim ve kati hükmümüzü hidiselerin iıı.
kişafına bırakalım." 

Hiydc - Park, 6 a.a. - Cumartc~i günü 

H . d • Park civarında Uç mektcbın açıl
ıy c k .. I" B 

ması münasebetiyle bir nutu soy ıycn . 

1 

Ruzvclt, talebeye, "mektep kitapların~n 1 
k d'l . ile aynı fikirde bulunmıyan hır iill11iiiiiil~İ en ı crı ğ., h k 
diktatör tarafından yakılmıya~a ı .. a - ~ 
kında teminat vcrmi&, Ame.rlka d~ ~ur tah
sil ve terbiyeye devam cdılcccğı~ı vlidcy- 1. 
lemis ve gençlerin dünya Mdlselerı hakkın
da tam malQmat almak hakkı~ı ?c7.c~.ıe - lngiliz tayyarelerinin sık sık hücumuna uğrıyan 

d·kı . d n dolnyı Avrupa'dakı dıktatorle-
ı crın c . .. 

1 ri şiddetle takbih ederek sözlcrıne şoy c 
devam eylcmietir: . . . 

Amerika birleşik dcvletlcrı gençlığıne 
.. su"z ve kayıtsız bir tahsil ve terbiye sansur . . • 

verilecektir. Amerikan gençlıf:ı, mccburı 
iş kamplarına sevkcdilmiyccck ve yahut. c: 
sarct mcvkiine indirilmiı vatandaşlar gıbı 

1 tanzim dilmiş siırli haline gctirilmiyecck· 

tir. 
B. Ruzvclt, sözlerine şöyle devam et-

mistir: 
İstidadın ,tahsil ve terbiyeden doğan hür 

fikir teatisinden ve hür düşünceden da.ha 
ziyade nefret ettiği ve korktuğu bir şey 
yoktur. Amerikan üniversitesinde tahsil 
programı, bir propaganda bürosu tarafın
dan hazırlanmıyacaktır. 

B. Ruzvelt'in tekrar 
intihabından sonra 

Bir İngiliz Amerikan 
itilafı yapılacak mı ! 
Vaşington, 6 a.a. - Havas ajansının 

muhabiri bildiriyor: 
İngiltere bUyilk elçisi Lord Lothlan·ı~ 

Avusturalya orta elçisi B. Caeey ve harı
clye nazın B. Cordel Hull ile yaptığı son 
görllşmelcr beynelmilel meseleler ve bil -
hassa Pasifik meselesi hakkında bir an -
ıaşnıa vukuunu derpiş ettirmektedir. 

n. Ruzvelt"ln tekrnr intihabım bir İn
giliz • Amerikan nnlaıımaın takip ettiği 
tnltdlrde bu anlıışma ı;lya.st mahflllt'r için 
bir silrprlz olmıyncaktır. 

Amerika efklrı umumlyeslnde ve en 
ziyade infirat taraftan olanlar da dahli 
olduğu halde Senato Azası nezdlndekl ak • 
sUlll.mcl Ruzvelt hUkümetlnl İngııtereye 
kar§ı teıırlkl mesai ve yardım siyasetini 
takviyeye te11vlk ve teııel etmektedir. 

Bazı Amerika deniz mah!lllerl. bir kı
sım Amerika filosunun yakında Avustural
ya'ya ve Slngapura gideceği ve Slngapur
da en mUhlm UssllnU tesis edeceği mUta -
leruıındadırlar. Böyle bir manevra japonla
rın manevralarına tekaddUm edecek ve Ja
ponyanın petro!UnUn ve diğer ham madde
lerinin bUyUk bir kısmını temin ettiği Fe
lemenk Hlndletanmın mUdafıı.asını kolay· 
la;ıtıracaktır. 

Romanya'da bir İngiliz 

tebaası serbest bırakıldı 

Berlin'den bir görünüş 

İngiliz hava şefliğindeki 
değişiklikten sonra 

Almanya'ya 
hava hücumları 
şiddetlenecek 

Alman tayyareleri Londra' da 
ateı barajını ge(emediler 

lara bombalar atılmış, büyük bir ha
sar yapmamıştır. Bu müdafaa baraj 
için hakiki bir zafer olmuştur. 
Düşman tayyareleri Londra'nın bir 

kaç bölgesi üzerine yangın bombaları 
yağdırmışlarsa da bu b6mbaların ek
serisi yangın çıkaramamıştır. 

Alman tayyareleri barajı 
geçemediler 

Londra, 6 a.a. - Dün gece miinfe
Tit birkaç alman tayyaresi Londra'nın 

tayyare dafi mania ateşini zorlamağa 

teşebbüs etmişlerdir. Her zamandan 

ziyade şiddetli olan hu mania ateşi 12 
mil mesafeden bakıldığı zaman mu -

( Başı ı. ını:ı sayfada ) azzam bir alev perdesini andırıyordu • 
. . . . Alınan ilk raporlar, bir veya iki al -

ve Almanya nın ışgah altındakı top- . . ""k kten ve sür 
raklara yapılan bombardımanlar 4 teş- man tayyaresın~n yu .se. -
rinievelde nihayet bulan hafta zarfın- I atle uçara.k ~~nıa ateşı.nı zorlamış ol- , 
da havanın fevkalfıde fena olduğu per dukları bıldırılmektedır. Alman tay
şembe akşamı müstesna olmak üzere yarelcrinin ekserisi, bu hakiki ateş 
'her gün ve her akşam devam etm_iş- duvarı önüne gelince istikametlerini 
tir. Başlıca hedefler arasında Berlın- d ~. . "şlerdir 
deki fabrikalar ve elektrik tesisatı egıştırmı · 
vardır. Berlin bu hafta zarfında üç Almanya'ya yapılmakta olan 
gece bombardıman edilmiştir. Bu bom hava taaruzları 
bardımanların en uzunu 30 eylülde iddetlendiriliyor 
yapılanı olmuş ve beş saatten fazla § 

sürmüştür. Lonrlrn, 6 a.a. - Rcuter'i,. hava mu-

Diğer mühim hedefler şunlar ol- habiri yazıyor: 
muştur: tnglllz bombnrılıman filoları ııc!lnln ın-

giliz hava genel kurmay ba!ikanlığına tayi-
Stettin'de Petrol ve liman tesisat- d ni, Almanya'ya karşı yapılan ve esasen a-

lan, Magdeburg'da "Braunkohlen ha şimdiden çok şiddetli olan İngiliz hava ı 
benzin" şirketinin petrol tesisatı, Ha- kuvetlcri taarruzunun daha ziyade şid -j 
nan'da mühimmat fabrikası, Stut- detlcndirilccc&ini göstermektedir. Yeni 
grad'da Bosch manyeto fabrikası, hava efi Sir Charles Portal, 47 yaşında l 
Buttcrfeld'de altiminyum fabrikası, ve çok enerjik ve <finamlktir. Bana sir 
Essen'de Krupp fabrikası, Amster- Charlea hakkında. "Hıtler'le meKUI ol
dam'da iki gece bombardıman edilen 
Fokker tayyare fabrikası, Pottenburg 
da tayyare fabrikası. Limanlara ve sa
hil müdafaa gemilerine 57, demiryolu 
merkezleriyle marşandiz garlarına 37, 
fabrikalara 4, hava meydanlariyle de
niz tayyare üslerine 27, petrol depola
rına 15, ve amme hizmeti tesisatlarına 
karşı da 8 bombardıman yapılmıştır. 

Bu bombardımanların hepsinde 15 

tayyarcmiz düşmüştür ve alınanların 
ingilizlerce mallım olan zayiatı da S 
tayyaredir. 

''Ateıten bir perde .. ,, 

Londra, 6 a.a. - Londra bölgesinde 
dün geceki hava dafi baraj ateşi haf
tanın diğer bütün gecelerinden daha 
şiddetli olmuştur. Alertin ilk iki saati 

mak için tam adamdır'' dediler. Sir Char
les, azlmkir ve enerjik bir ıeftir. Berlin'
dcki askeri hedeflerin bombardımanını 

kendisi idare etmiştir. Sir Charlcs, İngiliz 
bombardıman filoları şefliğine, Almanya
nın Holanda'yı istil&sından iki ay evci ta
yin edilmiş ve nazi Almanyasının harp 
makanizmnsını tahrip seferini parlak su
rette idare cylemiljti. 

lıveç gaz.etelri Berlin'deki 
hasarları yazamıyacaklar 

Stokholm, 6 a.a. - İsveç gazetelerinin 
Bcrlin muhabirleri ingifü: hava kuvctleri
nin yaptıkları hücumlar neticesinde mey
dana gelen hasarlan bildirmekten mene
dilmişlerdir. Bcrlin üzerine tevcih edilmiş 
ingiliz hücumlarından sonra esasen muha
bir haberleri scyrckle&mİ!itl. 

Bükreş, 6 a.a. - Reuter: İngiltere· zarfında dafi topları beş dakikadan 
ınin Bükreş elçisi, perşembe günü tev- fazla bir müddet zarfında hemen he
kif edilerek cuma günü serbest hıra- men hiç susmamışlardır • 

lngiliz tayyareleri lsveç üzerine 
bomba atmı§ değil 

Londra, 6 a.a. - Rcııtcr bil.diriyor: kılan ingiliz tebaası Mercy Clark'ı Londranın merkez bölgesinden 20 
dün akşam Ploesti'de ziyaret etmiş- kilometre kadar mesafede bulunan 
ıtir. Clark henüz yatakta idi ve tevkif bir müşahit "Londra yolu düşman a
edilirken maruz kaldığı fena muame- kıncılarına obüslerin ihdas ettiği bü
le yüzünden kımıldanamaz halde bu- yük ateş perdesiyle kapatılmıştı" di-
lunuyordu. yor. 

Verilen malfimata göre, kendisini Hakikaten gece yarısından biraz 
tevkif edenler serbest bırakılması i-

0

sonra o saate kadar gelen malUmata 
çin 10.000 ley istemişlerdir. Clark bu dayanarak çizilen kablo baraj ateşi
parayı vererek serbest kalmışsa da nin şiddet ve tesirini ispat etmekte 
ibiraz ötede diğer bazı.gençl~r roKvel- idi. Sadece merkez bölgesinden uzak 
verle üzerine ateş etmışlerdır. ur- "k• kt bo b d'" .. h 

Clark'a "sabet etmemiştir. 1 ı no aya m a uşmuş \.: nsara· 
-şunlar 1 

_ __ ta sebep olmuştur. Daha uzakta kır-

' 

Almanların laava müdalacmnda lrullanclıklan bir ağır 
ınalrineli tiilenlı 

İsveç radyosu, perşembe sabahı emisyo
nunda, o ııpbah yabancı tayyarelerin İs
veç arazisi üzerine bombalar atmış oldu
ğunu ncşrctmiliti. O zamandanbcri muh
telif yabancı kaynaklar, bu bombardımanı 
İngiliz tayyarelerine atfetmiş ve S tcşrini
evcl sabahı İsveç'in Londra elçisi hariciye 
nezaretine giderek bu hususta bir protesto 
notası tevdi eylemiştir. 

İngiliz hava nezareti, dün öğleden sonra 
neşrettiği bir tebliğle, her hangi bir İngi
liz tayyaresinin bahismevzuu olan tarihte 
İı;vcç arazisi üzerinde ve yahut yakınında 
bulunmuş olduğunu kati surette yalanla • 

Bir Narveç limanına yapılan 
İngiliz hava akını 

Oslo, 6 a.a. - Stefanl ajansından: Cu
ma gtlnU öğleden sonra b<"ş lngillz tayyare 
si Haug - Sıınd limanına hücum ve bir 
Norveç ticaret gemisini bombalama.ğa te
§ebblls etmişlerdir. Bu hUcum unasında 
16 klııl yaralanmıştır. 

Almanların bir haftalık zayiatı: 
104 tayyare 

Londra, 6 a.a. - İstihbarat nezare
<ti bildiriyor: 

5 teşrinievel gece yarısı nihayet 

bulan hafta zarfında alınanların İn -
giltere üzerindeki hava muharebele -
Tinde teeyyüt eden zayiatı 104 4-ıyya
redir. Bunda hasara uğrayan veya 
muhtemel olarak kaybedilmiş olan 

alman tayyareleri dahil değildir. Bu 

104 tayyareye tekabül eden pilot ade
di 250 den fazla olarak tahmin edil
mektedir. 

Aynı devre zarfında ingiliz hava 
kuvetleri 40 tayyare kaybctmi§lerse 

de 21 pilot yani pilotların yarıdan 
fuluı lai ve aalimdir. 

Hüseyin Cahit Yalçın yukardaki baı
lıkh yazısında diyor ki: 

"FUhr<"r ile Dlıçe Brcnn<"r"de zırhlı 
tren içinde gôrüştuler. Gene gazeteleri 
ve cfkan umumiycyl meşgul etmek, na
zarları kcnd\lcrinc çevirmek suretiyle 
prestijlerini tazelemek çaresini aradılar. 
Reklam ve propaganda hususunda dün
yanın en buyı.ik artisti olan bu şefleri 
bermutat alkışlıyoruz. Mihver ve bilhas
sa İtalyan gazeteleri bu mülakatları 
dünyanın en bı.iyiik muvaffakiyetlcri ı:ıck
linde göstermekten geri kalmazlar. Mu
vaffakiyet denilen şey bir zırhlı tren 
seyahatini gcize almaea ve tayyare hü
cumlarından uzak bir noktada biraz 
sohbet ctmcğc inhisar edecek kadar u
cuzladıktan sonra bunda iftihar edile
cek ne kalacagı kestirilemez." 

Neşrolunan resmi teblicde mülakatın 
mahsulü etrafında malumat mevcut ol
madığını kaydeden muharrir, İtalyan ea
zctelcrinin bu telakıye vermek istedik
leri chcmiyctc işaretle diyor ki: 

"Zannederiz ki alman ve İtalyan dev
let adamlarının goruşmelcri hakkmda 
zihin yormaktan ise vakayiln cereyanını 
beklemek daha doğqı olur. Hitler ile 
Musolini'nin göriitimcsi harbin cereyanı 
üzerinde bir tesir yapamaz ve mihver 
devletlerini, kendilerini bekliycn mağ
lubıyet ve felaketten katiyen kurtara
maz.'' 

Mihvercilerin İngiltcrc'yc vurmak is
tedikleri dnrbenin boşa gittiğini kayde
den muharrir, Almanya ve İtalya'nın 
karşısına korkunç bir hakikatin dikil
dicini izah ederek diyor ki: 

"Mihver devletleri artık dünyada kim
senin goziındcn kaçmıyan bir hakikat 
karşısında bulunuyorlar. İngiltere mu
kavemet ediyor ve bu mukavemet mu
zaHcrane bir şekil alıyor. Halbuki on
lar fngiltcrc'yi kıs gelemeden evci sul-
1. ı mecbur etmek ümidinde idiler." 

Üçler ittifakının mihvcrciler lehinde 
bir tcbcd diıl yapmadığını söyliyen mu
harrir, Ilrcnncr miılakatının lngiltcrc'yi 
maglup edecek bir çare bulmak şartiylc 
ehemiycti olabilcccfinc iııarctle diyor 
ki: 

"İn iltcre'yi mağlup edebilmek çare
sini iki ıef kendiliklerinden bulabilse
lerdi ıimdiye kadar ı;oktan bunu yapar
lardı. İngiltere ancak kuvetlc mağlup 
edilebilir. Mihver ıeflcri azami kuvet
li olmak için ellerinden geleni zaten 
yapıyorlar." 

Hüseyin Oahit makalesini şöyle biti
riyor: 

"İş, ne kadar yüksek olurlarsa olsun
lar, fertlerin elinden çıkmıştır. Ortada 
tam manasiylc milletler harbi vardır. 
Ve bu harp milletler için hakiki bir ha. 
yat ve memat savaşıdır. Bu savaş git
tikçe şiddetini arttırarak daha çok za
man devam edecektir. Vakit geçtikçe de 
mihver devletlerinin zor mevkii herke
sin gözüne çarpacaktır. Şimdiki halde 
bu safhanın ancak başlangıcında bulu
nuyoruz." 

TAN 

Brenner mülakatından sonra 

M. Zekeriya Sertel bu başlıklı maka
lesinde, Roma'da mihver hariciye nazır
larının buluıımasından !:ıkan üçler ittifa
kının vaziyeti halle ki.fi gelmediğini ve 
Brcnncr mulikatının da bu zaruretten 
doğduğunu yazmaktadır. 

Muharrir, mülikattan sonra neşredi
len resmi tcbliiin bir tcy öırctmcdigini 
tebarüz ettirdikten sonra diyor ki: 

"Bu mulikattan ba.hıcdcn dün sabah· • ki Bcrlin gazetelerinin neşriyatından 
mülikatın mevzuu ve kararların mahi
yeti hakkın.da bir ip ucu çıkarabiliriz. 

Berlin gazeteleri, İngıltcre'nin ve İn
giliz imparatorulgunun imhası lüzumun
dan bahsediyor ve İngiltere mahvolma
dıkça Almanya ve İtalya'nın sulhu na
zarı dikkate bile almağa tenezzül ct
miyeceklcrini söylüyorlar." 

Gene Berlin gazetelerinin İngiltere • 
nin Afrika"dan bu kış tardedilmcsi için 
icap eden tedbirlerin alındığını yazdık
ların. lJıydcden muharrir diyor ki: 

"Bu neşriyattan anlıyoruz ki, Brcn
ncr hülikatında konu$ulan en mühim 
mevzu, harbin Akdcniz'e intikali ve Af
rika'da yapılacak mı.i&terck ve bıiylik ta
arruzun şeklidir. Almanya ve İtalya'da 
hazırlanan miistcmlckc kıtaları Afri
ka'ya nasıl eeçcccklcrdir7 Almanya Af
rika harbinde İtalya'ya nasıl yardım e
decektir? Afrika harbı bir yıldırım har
bı halinde nasıl sevk ve idare edilecek
tir? Ve İngiliz donanması Akdcniz"den 
nasıl çıkarıla~aktır? Bcrlin matbuatına 
ı:örc, iki devlet adamının mülakatında 
bu meselelerin halline chcmiyet veril
miştir." 

İngiltcrc'nin alman hava taarruzları
na muvaffakiyetle karfı koyduıunu te
baruz ettiren muharrir makalesini !i<>ylc 
bitiriyor: 

"Mamafih henüz kati hüklim verecek 
vaziyette değiliz. İki devlet adamının 
her mülikatın.dan ıonra bir sürprizle 
karşılaşan dunya, bu defa da yeni bir 
Jilrpriale kartı Ul'flJ& ıelobilir, Omua 

iKDAM 
Yeni Brenner müla.katrndan 
neler doğabilir? 

Abidin Daver, bu başlık altında dl· 
yor ki: 

"Almıı.nya'nın Führcri ile 1talya'nuı 
Duçesi, artık siyasi bir ehcmiyet ka -
zanmııı olan Brenncr geçidinde bir daha 
görüştüler. Bu iki mihver şefinin altın
cı görü~mcleri imiş, Acaba üç saatlik 
mıiliikatta neler gorüştlıler ve ne karar • 
!ar verdiler? !Hr vagon salonda konuş -
tukları şeyleri ke:;fe imkin yoktur. Al
manlar tarafında, mareşal Keitcl'in ve i. 
talyan heyetinde de general Naccinln 
bulunması, bazı askeri meselelerin de 
tetkik edildiiini gosterir." 

Muharrir bu bulu§manın askeri ve si
yasi cephelerinden bahısle diyor ki: 

"Son zamanlarda mihver hariciye na
zırları arasında vukua gelen Roma ve 
B rlln görüşmelerinden ve ispanya da· 
hi!iye nazırının mihver şeflerini ziyaret
lerinden sonra Brcnncr'dc yeni bir mü
lakat yapılması, daha evelki müzakere
lerde ikinci derecede mihver erkinının 
halldemedikleri bazı ihtlllflı noktalan 
Hitlcr ile Musollni'nin goruşmck mec
buriyetinde kaldıklarına delilct eder. 
Siyasi cephede a.kla ilk gelen muzakere 
mevzuu, İspanya'yı ya rızasiyle ya ceb
ren harbe sürüklemek meselesidir. Aske
ri cephede ise, bu mcvzııun tatbikatı gö
ruşiılmüş ve kararlaıtırılmııı olsa gerek· 
tir." 

Abidin Davcr, beş lbin İtalyan pilotu
nun Almanya'ya gitmesi etrafında veri
len haberlerin eğer İngiltcre'ye bir ta
arruz yapılacaksa doğru olabllcccf:ini 
nitekim Afrika'da geniş bir taarruz bao
larsa bir o kadar alman pilotunun İtal
ya'ya gelmesi kabil olduğunu izah ede
rek diyor ki: 

"Brcnncr mülfikatından neler doğaca
ğını çok gcı;mc:dcn gcircccğimizc ııiıphe 
yoktur.'' 

. 
VAKiT 

Brenner' de neler konuıuldu? 
Asım Us, bu başlık altında H tler -

Musolini mulikatının gizli tutulan 
mcvzuunun neler olabilccegini araştı • 
nyor ve muhtelif ihtimalleri ileri slır ... 
dükten sonra diyor ki: 

"Acaba Brcnncr'de Yunanistan ve 
Yueoslavya meseleleri etrafında bir ka
rar verilmiş midir? Vaziyetin mantıki 
icabı eerek Yunanistan, gerek Yugos • 
lavya mesclelcrlnl Mısır'ın isti! ı ından 
sonraya bırakmaktı, zira balkanlarda 
harbi göze almadıkça bu meselelere el 
sürmek ihtiyatsızlık olur. Avrupa'da e
sasen harpsiz olarak kışı geçirmek ne 
çok zorluklara yol açacağı malüm ol • 
duğuna göre, ayrıca balkanlarda yeni 
bir harp cephesi açmanın bu zorluklan 
ne hale getireceği kolay tahmin edile • 
bilir. 

Bununla beraber mihver devletlerinin 
hareketlerini mantık ölçüsune uydurma
dıklarını zaman zaman gordlicümiız için 
Balkan hidiıelerinin inkişaflarını kar
şı çok dikkatli olmamız lizımdır." 

T asvirief kar 

Bu kaçıncı Brenner 
konuşması 

İmzasız ba§ yazıda, bu başlık altln· 
da deniliyor ki: 

"MUltıkatlnrdan da biraz usanmadık 
değil, §U bir iki hafta içinde bununla 
galiba dördUncU mUlfıkatı idı"dk etmiş 
oluyoruz. Evo!A Romad11 Von Rlbbcn
trop • Clnno mtiltlkatı olmuştu. Aı ka
sından Bcrllndc gene Von !Ubbcııtrop -
Sunner mllH\katı yapıldı. Onu tl'ıklbcn 
M. Sunner Roma"ya geldi. Orada Mııso
llni ile görUııtil. Bu suretle blrlbirlnl 
mUteaklp Uç miiltıkat vuku buldu. On
lardan çıkmış olan veya çık11calc olun 
neticeler dedikodulardan henüz kurtul
mağa vakit bulamadan bu d<"fa her U
c;llnU de geri bırakacak kadar mühim, 
Brenner mUltıkatına §ahit oluyoruz . ., 

Son Brenner mUICı.katı hııkkında hlc 
bir tahmin yapmanın kabil olmadığına 
lşnret eden muhnrrlr diyor 1iJ: 

'Bu muhakkak ki, lkl topycktlncu 
devlet A vnıpada bidayetten b rl tatbik 
ettikleri harp pltlnlarının birinci saf
hasından c;ok, hem pek çok muvaffak 
olmuşlar, fakat İngiltereyi ortal1nn knl
dırmağı istihdaf eden tdnci safhada u
ııağı yukarı çelin bir ka)aya çarpıırnk 
duraklnmı~lardır. Şimdi işte bu duııık
laınağı tell\fi etmelc vehcrlıaııgi bir çe
virme harek('tiyle İngiltereyi bir bu: ka 
yerden vurmak için yeni bir takım plan
lar hazırlamak ihtiyacını hissetmekte
dirler. İşte, Brcnner mlllt'ıkntı hakkında 
şimdilik yegll.ne ileri sllrülccek ınUlalca 
bundan ibarettir. · 

O mUlAkatta ne gibi k rarlar verll
dlğlnl ve ne gibi yenl pi nların eaa. lan 
kuruldutunu lae ancak aamıuı göster• 

-~ .. 
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1 nsan ın sekli 
yeni cihan harbi 

(Başı 1. inci sayfada) 
.1 aydınlatmıya azmetmiştir. Bunun·.: TÜHKİYE ftadyosu ANKARA Radyosu 

mürge meseleleri vardır,· İtalya Çin 1 t Dal a Uzunlıı·"u •> içindir ki 20 LKTE$R N PAZAR:. 
1648 

cc g " 
imtıyazıarından istifade eden bir - m. 182 Kcs./120 Kw. 

Dünyanın neres.inde ve hangi. ırk-. 1 Kadınlık vey. a .. erk.eklik h. o.rm. on- 1
1 
devletti; Hollanda'yı Almanya zap-

1
. • ı. günü yapılacak olan genel sayı - i ı 31.7 m. 9465 K<'s.I 20 Kw T A P. 

.::> 

elan devam 

t 1 1 l 1 Spa Ya nell•ceyı i mında memleketin bütün teskilat: 10.74 m. 1519fı Kes./ 20 Kw T A Q an o una o sun, msnn ardan kımısı arının da şekıl uzerıne tcsırını ta- tetmiştir; Fransa'yı mağlup eden de 1 • • • 
U b 1 k . · · k k' · b .• k b 1 d • · F k • d i ve kuvetlerinin birleşmesine ihti - ••• PAZARTESİ .. 7.10 n•" zun oyu, ımısı ısa, ımısı cıe ıı a u e ersınız. a at sa ece odur. l.VJİllver devletleri, Japonya 7 ·• 

orta boylu. Kafanın buyuklugu de anne ve baba olmak bakımından de- iıe anlaşırken bütün bu davaları ı yaç vardır. Bu iş~ muvaffa7.iy~~i ~ 8.00 Program ve memleket saat ay,rr. 
türlü türlü. Sözün kısası biribirine ğil, bütün vücut bakımından bir ka· defterlerinde~ silmekte ve Avru- su" ku" netle bekıı•yor : ıçin el ele verme en önem ı ır ! 8.03 Müzik: plaklarla hafif miızik. 
noktası noktasına benzıyen İkı ın • ı dın bir erkekten farklıdır. Vakıa pa, Afrika ve kim bili; ne;elerine I i yurtdaşlık ödevidir. i 8.15 Ajans haberleri. 
san bulmak im~ansız. Bu farK ~ca- bir çocuğun kadınlık veya erkeklik kndar, Asya kıtalarındaki kazanç- f BAŞVEKALET j 8.30 Miızık: plaklarla hafif muzik pro-
ba nereden gelıyor ! '\'akın vakıtle- tarafı gaiip o!arak doğmasına se- ları ve nüfuz bölgesi taksimleri ile Madrid, 6 a.a. - Reuter: f İstatistik Umum Müdürlüğü ! gramının <levamı. 
re gelinciye kadar esrar perdesi al- hep babasının tohumudur. Fakat kanaat etmektedirler. Brenner görüşmesinin neticeleri, burada ........................................................ 8.50/9.00 Ev kadını - yemek listesi. 
tında kalmış bir şeydi. Şimdi yava:ı sonradan kadınların - hepsinin de- Mihver devletıeri, lngiltere'ye sükunetle beklenmektedir. 12.30 Program ve memleket saat ayan. 
ya.vaş o perde kalk.ıyor. Bu mesele- ğilse de -.sakalsız ve uzun saçlı karşı harbi kazanmak için, kendile- Yozgat lı.sel .. ler·ını·n 12.33 Müzik: fasıl heyeti. İspanyol gazeteleri, "Bitaraflara karşı 
nın her tarafı henuz aydınlatılmış erkeklere nıspetle daha yağlıca ol- rine faydası olacak olanlara büyük hiç bir komplo yapılmadıı:ı" hakkında Ro· 12.50 Ajans haberleri. 
de.ğı_·ıse de, .. bnzı tarafla. rı hayat il- m.alar.ı o h.ormonların tesirinden ile- bahşişler vermekte asla hasis dav- 13.05 Müzik: fasıl heyeti programının do-ma'dan gelen haberleri neşretmektedir. b •· 1 
mınm tecrube ışıklarıyle epeyce rı gelır. Bır kadının alnına ve ense- ranmıyorlar. Eldekini kaybetmek- se rg 1S1 U Q Un a Ç 1 ıyo r vamı 
görülebiliyor. sine dikkatle bakılınca saçlarının tense bir piyango kadar hayal-n"I· Bazı kimseler ,general Franko'ya İtalyan 13.20 14.00 Muzik: karışık program (Pi.). 

1 ki. d ·ı· b'. 'k' b ' ' Y kıralı tarafından verilen ı\nnunciade bu- Yozgat lisesi birinci devre talebeleri 
.. n .. snnın. şe ı enı .ınce,, t.a ıı, ı ı başladıkları ve ittik_ !eri yerler ar. a- rı olan kazançların bir kışmı ile ka- . d kl 18.30 Program ve memleket saat ayarı. 

l k 1 h 1 B b .. · k ki l h 1 yuk kordonunu tevdi elmek üzere marecal ders senesi içinde vucude ı:etır ı eri İ turu şe ı ntıra gc ır. ırı utun sında er e ere nıspet e ay ıce naat etmek bir defa bu suretle cer- " 18.03 Miızik: radyo caz orkestrası ( bra-. 1 d k ' Bono'nun yakında lsp a'ya gelecc - muhtelif teknikte 1.800 parça eseri An - Ö 
ınsan .ar. a. rası.n a müştcre ve on - fark bulursunuz. . men ve Roma İmparatorlukları ku- d S him zgür idaresinde). 
ı b b 1 b ki b berini de başka bir iyi aliimet olarak te- kara Sergıevinde teşhir edecekler ır. er-
nrı ırı ır erme enzetme e era_- , O _h_alde .ırk farkı neden,. d.ıye.- rulduktan sonra, dig'er işler Üzerin- . d 1 k T h 18.40 Müzik. 

iL b k h 1 d b I Uikki eylemektedirler. gı bugün saat 17 e açı aca tır. eş ır e-oer nş a ayvan ar an ayırt eth- ceksınız. Bır avrupalınm, ır çın ı- de du"u"nmck onlara daha ma' kul 1. Faize - şetaraban şarkı: (Badei vuı-... dilen eserler arasında sulu ve yaglı boya 
ren umumi insnn ~c :li. Bu umumi 1 ye, bir zenciye benzemediği şüphe- g""rJ·n.;yor. Brenner mu'"laAkatından çıkan . 1 d 1 b · ük .. dl d lat içilsın). .... ... resım er, esen er ve uy usta ar an 
şekil, insanın o.na ve baba tohum- siz, ırk farkı da gene hormonların Butı.in mesele, en batşa İngiliz mana yapılmış kopyalar bulunmaktadır. 2. Sadettın Kaynak - ııetaraban şarkı: 
lanndan gelir. Mikroskop işlerinde tesirinden. Ancak hormonların ken· mukavemetinde, ondan sonra ela bu (Gecemız kapkara saki). 
gözü alışık bir alim bir erkek ve bir dileri de türlü türlü tesir altında vaziyet.erin Amerika'nın hareket Nevyork, 6 a.a. - Nevyork _ Times 3. Fahri Kopuz - suzidil şarkı: (Tıfh 
dişi tohumlarını tetkik eaince bun- kalırlar. Güneşin tesiri, havadaki e- tarzı üzerinde yapacağı tesirde, ve 1 gazetesi yazıyor: Brenner miıllikatl, al - İskenderiye'de hür Fransular nagamın acınmaz). 
lardan hasıl olacak hayvanın cinsi- lektriğin tesiri, rutubetin tesiri ve hadiseler in!dşaf ettikçe, Sovyetler man tethiş s:steminin ingiltcre'yi tethişe 4. Tanburi Ali Ef. - suzidil şarkı: (Her 
ni önceden haber vedebilir, bir in- daha bilmediğimiz birçok şeylerin Bir!iğinin tutacağı siyasetin, şu ve- muvaffak olamadıcının ve alman milleti· mı·ıı"I komı'te~·I arıldl bir bakışında neşe buldum). 
snnın kadınlık veya erkeklik tarafı tesiri. kısa sözle iklimin te~iri. lk1im ya bu tarafa doğru inkişafındadır. ne ıs a ,ustos ve 15 eyliil için vade.dilen 1 .ı ' 5. Suzidil saz semaisi. 
galip olacağını da babasının tohu- hormonlar Üzerine tesir eder, onlar • •zaferin başarılamn:lı~ının biıtün dunya o- ı İskcndcrlye, G n.a. _ Dlin buradt hUr 6. Rahmi bey - tahirpuselik ııarkı: (Geç. 
mu Önceden bildirir. Demek ki, in- da iklime göre insan şekli meyda- Fal ıh Rıfkı ATAY ı niı'lde itırnfıdır. Geçen mayıs ve haziran I frnnsıılar milli l<0mltrslnln kilşadı yapıı - ti o gamlı eyyamı serma). 
&anın umumi §ekli ile kadın veya er- na getirirler. Aynı ırktan saydığı- - - - aylarının umitsiz gunlerinde İ'lı;ilterenin mıştır. Komltryl lngillz, Belçika, Polon- 7. Ziya bey - tahirpuselik şarkı: (Nim 
kek olması, hasıl olduğu anda hal- mız İnsanlardan, dağlar arasında Alb T/' J" k. kışa kadar berhayat kalacağı iımit edil - yıı, Hollanda konsolosları ve birçok fran- nigaha kail oldum). 
lcdilmİ§ bir meseledir. yaşıynnlar kısa boylu, ovalarda ya- Q V 1~'10.il' lyor l : mekle beraber bu limit kanaat mahsulü sızların huzurlyle Baron fünolst açmıştır. 8. Tahir türkü: (Bahçe duvarını aşdı). 

Fakat bundan sonrası, yani İnsan- şıyanlar daha uzun boylu olurlar. B • • h 1 • b de •ildi. Bugıin ıse bidayetteki limitler, tngllız başkonsolosu tarafından verilen 19.15 Konuşma (istatistik umum mudür· 
lardan kimisinin uzun boylu, koca tabii, hepsi değil, en çoğu. !Zl aroe ıc ar İngiliz millet'n'n tarih sayfalarında en çelengin (!zerinde şu yazı okunmakta idi: lügü tarafından). 
kafalı, yassı burunlu, kocaman elli Bir İngiliz kızını Büyük Britanya kahramanca vakalar arnsında yer alacak "Hevglli Frnnsa'yn, ihya edilen Prnnsn'yn,.. 19.30 Memleket saat ayan, ve aja, l ha-
ve ayaklı olması, insan yavrusu he- ı adasından Hindistane götürürler, e".e.:J ... 1eri t,.. ı.. ·i:rd.e olan mukavemeti s::ıyes.nde tahakku'k et - Merasim hep bir ağızdan bi.lylllc bir ha- berleri. 
nüz annesinin karnındayken çıkmı- ikinci nesilde torunları hint kızları- • ..... __ ~ ~ !A.. miş bulunmaktadır." rnretlc söylenen lnglllz milli marşlyle ka- 19.45 Muzik: radyo ince saz heyeti Y6. 

ya başlıyan hormonlarının neticesi- na benzemeğe başlarlar, çocukların H /\ 7 ı R ı z T pnnmıştır tarihten sesli hatıralar. 
dir. Bu i"te belki, annesinin çıkardı- 1 babaları da halis İngiliz olr'·ıkları ['~ i/_. · • 20.15 Radyo gazetesi. 

:l'" ! .................................................... :. 

ğı hormonların da tesiri olur. Fakat halde... G. A. s· · ı H. d. . ,., • 20 45 Müzik: Bariton Max Klein - Schu-
daha ziyade kendi hormonlarının . Amer·ka deniz ordusu !yam 1 e ın ıçını iKü~üK DIŞ HABERlERl 1 

bert, Wolf ve Löwe'den Liedler. 
tesiri. Çünkü annesinin hormonları i l 21 05 Müzik: dinleyici istekleri. 
ancak dokuz ay içinde tesir ederler. Atlantikte torpillenen a:asındaki hudud !. ................................................... : Zl.30 Konuşma. 
Halbuki insanın ,ahsına mahsus meVCUdU Ortt1r1hyor La Haye, 6 n.a. - Hollanda ile yaban- 21.45 Müzik: radyo orkestrası (Şef: Dr. 

ki . d - d b'" b'"t"' b il" l d k" 1 1 meseles·I cı memleketler arasınd:ı posta, matbua ve E. Praetorı'us) §e ı oguşun a us u un e ı o - Vapur a 'I YO CU arln (Başı 1 ıncı sayfada) 
muş değildir. Çocuk büyüdükçe, İn· bu korkutma te~ebbıısune asla ehemiyet gazete muamelelerinin tekrar açıldığı res- 1. A. Bruchkner: uvertür, sol majör. 
san yaşadıkça şekli de az çok deği- hepS·I kurta' rtldl vermiyeccg"iz" demictir. R men bildidilmektedir. 2. C. Ph. E. Bach: senfoni, mi bemol · a· d h 1 1 ·k· .. Bangkok, 6 a.a. - euter: Amsterdn.m, 6 a.a. - Aksine verilecek :ı"· 
~ır. ır yumurta an ası o an ı ız Bahriye Nazırı, h:ılkn beşincı kol aza- m Jor. 

1 · b"I h 1 •· • t · Ö Siyam ile Hindiçlni arasındaki hudut emre kadar Hollanda'dn yaz saati degiş- 3 F D ı· R 1··ı· k'' d eş erı ı e, ormon ar uzerıne esır Londra, 6 a.a. - ğrenildiğine nuaran sına ve sabotajcılara dikkat etmesini tav- · r. e ıas: omeo ve u ıet ·oy • 
k b h ı w l b' · meselelerini hal için, pek yakında bir ha- t'r'lmiyecektir d edece ir asta ıga tutu unca, ırı- Atlantik'te torpillenen Highland Pntroit siye etmiş: " Bunlardan binlercesi etra- 1 1 

• opernsın an entermezzo. 
birinden ayrı şekil alırlar. İngiliz gemisinde bulanan 33 yolcunun hep- fımızda dolaşıyor. Bu gizli kuvetleri bize kem komisyonu tayin edileceği sanılmak- Madrid, 6 a.a. - 200 kişiden mürekkep 4. R. Wagner: Tannhauser uvertürü. 

Hormon çıkan guddelerden üçü- si sağ ve salimdir. 136 kişiden murekkep fenalık yapamıyacakları yere tıkmalıyız." tadır. alman askeri mızıkası dun akşam Castel- 22.30 Memleket saat ayarı, aj~ns hı)berle-
nün, insanın şekli Üzerinde tesirleri mürettebattan 133 ü kurtarılmıştır. Oçü demiştir. Siyam başvekili Pibul Songgram, gaze· !anada verdiği konserden sonra şehir so- ri: ziraat, esham - tahvilat, kambiyo • 

· d.d h ı· I 1 B 1 tec'lere verdı'«"ı bı'r beyanatta demı'.,t"ır kakalarında bir "eçıt yapmıştır. k t b (f' ) 
ların da en bnşında tıroıt guddesı - ken batırılmıştır. Gemide buluranlar bir "- Muharebeye meclıur k!ılırsak,. duş - ki: Biıkreş, 6 a.a. - Geçen hafta tevkif e- Z2.45 Müzik: cazband (Pi.). 
~ım ı en ay ıce an a!ı ~ıştır. u?-,öımüştür. Gemi cenubi Amerika'ya gider- Nazır sbzlerini şöyle bitirmiştir: ı .. .. .. nu u orsası ıyat · 

nin kemikler üzerine, adaleler Üze- İngiliz harp gemisi tarafından kurtarılmış- 1 mana sııhillerimizden uzaklarda, çok u - Tayland, talep ettiği araziyi elde et- dilen İngiliz tebaaları arasında bulunan 22.25/ 23.30 Yarınki program ve kapanış. 
d • 1 •• • 1 · bayan Tracey serbest bırakılmıştır. rine, deri üzerine, ış er uzerıne le- tardır. zaklarda taarruz etmeliyiz." mck için silaha müracaat niyetinde değıl-

siri laboratuvar tecrübeleriyle sabit· Bahriye nazırı Albay Knox dünku nut- dir. Sof ya, 6 a.a. - DNB. bildiriyor: Tahran Radyosu 
k "ki · · Bulgar ziraat nazırı B. Bagajanoff bir 

tir. Bu gudde insanın emı crını 1 kunda, hizmette bulunaı;ı deniz kuvetleri Tahran radyosunun Türkiye sao.tiyle pro-
yoktan var etmez. Fakat onları bü· Vichy hükümetİ efradı mevcudunun 239.281 e çıkarılaca - hafta seyahat etmek Uzere Deutsche Luft- gramı şudur: 
yüten, uzatan ve irileştiren tiroit i':ını bildirmiştir Bu yekun umumi harp- Meksilra sclaırnda bir hansa tayyarelerınden bıriyle Almanya'y_a_.,_~.., ... 
guddesinin hormonudur. Hem de 'SVİÇre' deki büyük ten bcrı en yukack r \camdır. 
en ziyade uzun kemikler üzerine te- "Bize meydan o mnursa ... ,, alman vapuru zapledildi 
air eder. Bu guddeden çıkan hor- I . . . d ... . • • Vaşington, 6 a.a. - Bahriye nazırı Al· 

Vaşington, 6 a.n. - Amerika ağustos a
yı zarfında yüzde sekseni Kanıı.da'ya ve 
İngiltereye olmak üzere 600.000 İngiliz 
lirası kıymetinde mühimmat ve küçuk 
çapta silahlar ihraç eylemiştir. 

ur. o kilosikl üzerinden. 
monun nispetine göre bir insanın e ÇISlnl eglŞtlrlyOr bay Knox Vaşington polisine hıtaben bu- Londra, 6 an. - Roytcr ajansına Kn-
boyu beşte iki niseptinde farkeder. . _ . gün bir nutuk sbyliyerek demiştir ki: 

l k B 6 S ahfıllerde zan nadanın garp sahilinde bir limandan bil -
Şu halde - birinci madde o ara - .e~~: a.~. - . ıyası '!1.. . v· e- 1 "- Şayet bize meydan okunursa Ame- Bükreş, 6 a.a. - (Stefani) lfomen le -

jiyoner hareketi teşkilatlarına mensup 
1100 genç, bu sabah 1talya'ya miitevecci -
hen hareket edeceklerdir. Seyahatlerinin 
gayesi, İtalyan gençliğinin Padoue'da ya
pacakları tezahüratlara iljtirak etmektir. 

Saat 20 den 23 e kadar 48.74 metre 61M 
kilosikl üzerinden . 

bir insanın uzun boylu, orta boylu nedıldıgıne gore Vıchy hukumetı İs .ıçr - rika donanması da denizde, ordusu da bu diriliyor: Kanadanın silıihlı ticaret knıva-
yahut kısa boylu o\ması tiroit gud- deki büyiık elçısı. B: Coulondre'u de(iıştı~- meydan okunuşa karşı koyacaklardır. Va- zörU Prlncc Robert buglln Knnadaya nıu
desinin işidir. Kafanın şekline ge - ~eye kara~. v~rmış~ı~. Bu karar .B. Lava~ - zifeniz hiç kimsenin onları arkadan vur - vnsıılat elmiş ve Vescr adındaki nlmun va· 
lince onun da gene bu hörmona bağ- ın alman buyuk el~ıs! B Ab~tz _ıl~ yaptıgı mamasına nezaret etmektedir." punınun 25 cyllılde Meltslka sulannd:ı na 
h olmadığı iddia edilemez, çünkü mlıHikattnn sonrn ıt_tıhaz edıl111ıştır. B~na Avrup~ sularındaki muhripler sıl znptC'dlldlğl hakkındaki raporunu vcr-

t . •t h kıncft ı"nsan ko sebep, harp başladıgı zaman Fransa nm mlştır. 
ıroı ormonu az çı .. - . . · v l 

ca kafalı olur. Bu hormon lüzumu Almanya'da buyuk elçısı b_ulunan B. C?u· gerı çagrı ıyor 

k d 1 
• n adaleleri Jondre'un harp ilanını Wılhelmstrasse ye Vaşington, 6 a.a. - Ögrenildiğine göre, 

a ar o mayınca ınsanı f d h Amerika halen Avrupa sularında bulunan 
de küçülür. Demek ki sadece uzun tebliğ etmesi ve almanlar tara ın an o~ 

· fil 'dl Amerika bandıralı torpido muhriplerin ge-
vcya kısa boylu değil, iri yarı yahut gor memesı r. 

b h 
___ ri çağırılmasına karar vermiştir. Bu ted-

ince vücutlu olmak da gene u or- birin hedefi bu torpido muhriplerin geçen-
mon işidir. Derinin ince veya kalın Amerikalı siviller !erde İngiltere'ye satılan torpido muhrip· 
olmasının da insanın şeklinde ehe- !erle karıştırılmasına mani olmaktır. 
miyetli bir yeri vardır. Tiroit hor - } 
monu az olunca deri kalınlaşır. Saç- Şanghay'dan ayrı ıyor hepsi, tutulmuş bulunmaktadır. 

Kanada bahriyelileri llk ihtarı mUteaklp 
15 dakika zarfında alman \'apuruna ntlcmıış 
ve vpuru mulııırebeslz zaptetmlşlerrtır 

Alman kaptanına PaslCik denizinde hiç 
hlr lnglllz gemisi bulunmadığını bildirmiş
ler ve kaptan da bunun Uzerlnc Almnnya
ya mlltcverclhcn yola çıkmıııtır. 

,:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 

Genova, 6 a a. - (Stefnni) İtalyan genç
liğinin misafirleri olan 200 genç ispan -
yol Falanjisti, fspanya'dan buraya gelmiş
lerdir. 

Buenos - Aires, 6 a.a. - Arjantin filo.
su, Atlas okyanosunun cenup sularında 

manevralar yapmaktadır. Bu manevralar, 
ayın yirmisine kadar devam edecektir. 

Rio • de - janeiro, 6 a.a. - (Stefani): 
Arjantin - Brezilya iktisat konferansı, mü
tekabilen fazla mahsullerini satın almak 

Adana' da bir ayda evlenenrer 
Adana, (Hususi) - 940 cyllll ayı zar -

!ında ,şehrimiz belediye evlenme mcmur
luğuııcla 4G çiftin nlktı.hları kıyılmıştır. 

JllJm .... BUGÜN ...... ...._ 

ULUS Sinemasında 
2 film birden 
14,30 - 17,30 da 

MEMNU AŞK 
ların uzunluğu veya kısalığı, par- Bahriye mensuplarının aileleri 
lak veya donuk olması hep o hormo- Şanghay, 6 a.a. - Burada amcrikalılarıı Honolulu, 6 a.a. - Amerikan bariye - RA Oy Q B İ LG İSİ : için karşılıklı kredi açan bir anlaşmaya 
nun işleri. O hormon yolunda olursa tahliye hakkında hiç bir resmi emir veril- sine mensuplar ailelerinin uzak şarkta se- : : vasıl olmuşardır. 

Alber Prejents 

16,30 ve 19 da 
saçlar gür, parlak ve güzel olur. memiş olmasına rağmen, resmi amerıkan yııhatleri için aldıkları biletler San Fran- : Radyoyu açık bir dille anlatan : Madrid, 6 a.a. - D.N.B. ajansı İtalya 1 

insanın şekli üzerine tesir eden makamlanna mUracaat eden blitün amert- sisko ve Honolulu'da iptal eclilmıştir. Bu : Yüksek Mühendis Talat Tolun- : ile İspanya arasında dogru tren münakalii
ikinci bir hormon ipofiz guddesinin kalılara, !tadın ve çocuklann hemen der- tedbır hakkında denız makamları hiç iza- : ay'ın bu kıymetli eseri intişar et· : tının tekrar teessus ettiğini bildirmekte -

YILDIRIM SÜVARi 
İlaveten 

Ön tarafından çıkan hormondur. Bu hal tahliye edilmesi tııvslyeslnde bulunul- hat vermemektedir. : miştir. = dir. 
hormon fazla gelince insanın elleri, muştur Kadm ve çocukların tahliyesi hak- Asya fılosuna iltihak edecek zabitler a- - Bertin, 6 a.a. - (Stefani) Danimarka, 

ki k bl'rer kürek gibi kında blrka" rrUndenberl yapılmakta olan ilelerini "Ötiırmemektedirler Uzak şark : Akba, Haşet, Şencan kitapev- Norveç ve Belçı"ka hu''ku"metlerı'nı'n Al -
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Gece 21 de 

Memnu aşk ve deniz yarışları 

Fakat, bunu bastırmak da bir meseleydi. Kitapçı
lar ciddi mevzulara rağbet etmiyorlardı. 

Gizella, bunun da çaresini buldu. Daha olmazs3 
Rudolf Raberg'den rica edecekti. ~itabın matbaada ba 
sılmasını ve bedelinin butçelerini sarsmıyacak tak· 
sitlerle maaşlarından kesilmesine müsaade etmesinı 
istiyecekti. Direktör, her halde onu kırmazdı. Esaserı 
son zamanlarda Vilmoş'u da ::.evmeğe başlamıştı. 

ııı 

Saat sabahın üçüne geliyordu. Vilmoş, ayağa kalk
tı. Arkadaşlarına veda etmek ıstedi. Pashanede altı 

arkadaştan başka kimseler kalmamıştı. Diğer mıişte
riler, çoktan dağılmışlar, kendi gruplarından ekseri· 
s: de on ikiden biraz sonra gitmişlerdi. Bıribirlerini 
en iyi anlıyan bu altı kafadar hararetli münakaşalar 
arasında ~..ıucrın nasıl geçtığın.n farkına bile varma· 
mı:;ılardı. Vılmoş·un ayrılmassına hep b:rden itiraL. 
ettiler. lçlerınden bırı, yenı yazdı~ı bir hikayesıni o 
kuyacafıını söylıiyor, diğer biri de hep birlikte Tuna 

sahilıne gıderek, orada 1.ıneşin doğmasını seyretme 
ı;ı teklıf edıyor ve Buoa1 c~te nın gurubundakı guzel 
lıği şaırane bir eda ile anlatıyordu. Vilmoş, kısa biı 
tereddut devresi geçırdi. Saatine bir defa daha gö, 
attı. Nihayet, eve gitmeğe kati surette karar verdı 

Arkadaşlarından ayrıldı. Yolda giderken kendi kendi 

nt> duşünuyordu Saat iıçü iki dakika geçiyordu. Eve 
varıncaya kad.ır uç buçuk olacaktı Yatak odasına gı 

rer girmez Gizella uyanacaktı. Bir müddet onunla d. 
konuşmak, bu saate kadar nelerden bahsettiklerini an 
latmak icap edecekti. Yatağına girmesi dört, dört 

buçuğu bulacaktı ... Yorgunluktan bitkin bir haldey· 
di... Gözleri kızarmış, boğazı kurumuş, beyni oğul 

duyordu. Si_&aradan, ağzı .zehir gibi olmuıtu ... Bu i" 
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kıllı bir iş miydi böyle? Belki, değildi. Fakat, şimdi

lik başka türlü olmasına imkan yoktu. Artık bu hep 

böyle devam edecekti. Arkadaşlarından bazıları, yaş· 

lan kırka yaklaşmasına rağmen hala ne hoş bir hayat 
geçiriyorlardı. Mihay, bu akşam pastahaneye sevgi· 

lısini getirmişti. Ne tatlı, ne dvelek bir kızdı bul 
Feri'nin, zengin bir müteahhidin kıziyle coşkun aşk 

nıaceraları yaşadığını herkes bliyordu. Anti, Buda
peşte'nin meşhur tiyatro ~ıldızlarından biriyle sevişi· 

yordu. Kibar sosyete aylardanberi onların dedikodu 
lariyle meşguldü. Aşk! Dünyada onsuz hayatın ta 

dı olur muydu? Yaşamanın rengini ancak ihtiras!• 
bir a§k verirdi. Kalbinde, bir kadın için heyecan duy 

mı yan ınsanın öliıden ne farkı vardı? Hele bu akşam 

ki yemek ne kadar tatsız geçmişti. Gizella, son dakı 

kada Maria ile kocasının yemeğe geleceklerini söy 

!emişti. Bu haber, Vilmoş'un müthiş canını sıkmışt• 
Doktor Kulumyi, adam akıllı sinirine dokunuyordu 

Ne abdal, ne sersem bir herifti bu 1 Güya kadın dok· 

toru olacaktı. Sokaktaki hamallar bile kadınları her 

halde ondan çok daha iyi anlarlardı. Bu kadın, ona 
kimbilir ne kiilahlar giydiriyordu. Fakat, zavallının 
dünyadan haberi yoktu. Saat tam sekizde, Maria, ko

cası ve kızı gelmişlerdi. Genç kadının, odadan içeri 

girmesiyle her şey değişiyordu. Etrafı bir neşe bir 
canlılık kaplıyordu. Vilmoş, mümkün olduğu kadar 
onunla karşılaşmaktan çekiniyordu. Çünkü; onu gör· 

mediği zamanlar, cazibesinin tesirinden biraz kurtu
luyor, katlanmağa mecbur olduğu bugünkü hayat 

şartlarına daha az güçlükle razı olabiliyordu. Maria 

ile her karşılaşması onun en az bir kaç hafta huzur 
ve sükununu alt üst ediyordu. Bu kadının ne mezi

'>'eti vrdaı? Biç! Kalpsiz ve yalnız kendi menfaatini 

:lüşünen bir mahliiktu. Bunu gayet iyi biliyordu. Fa

~at, buna rağmen onu gördüğü, sesini duyduğu anda 

bütün vücudunu garip bir titreme sarıyordu. Ondan, 
el öptürmekten vaz geçmesini kaç defa rica etmişti. 
Bilhassa ,eli dudağın adeğdiği zaman adeta kendini 

kaybediyordu. Hele, gözlerinin içine çapkınca baka

rak gülümseyişi onu büsbütün çileden çıkarı yordu. 

Maria, inadına her karşılaştıkları yerde elini dudak

larına uzatıyordu. Bazan yanağını da bir abla edasiy
Je okşadığı oluyordu. Böyle fettan bir kadının karşı· 

sındaki erkeğin geçirdiği buhranı farketmemesine 

imkan yoktu. O hlade, niçin biraz çekingen davrarunı
yor, zorla onun ihtirasını kamçılamağa uğraşıyordu? 

Alay mı ediyordu? Bir gün, onun yerinden fırlayıp, 

ı;,igara tablsaiyle ampulü parçalıyarak ortalığı karan
ıığa boğmasının ve sonra kendisine hücum etmesinin 

muhtemel olduğunu düşünmüyor muydu? Böyle bir 

rezaletin akibetlerin<len korkmuyor muydu? Kızı 

Margerit de tıbkı anasına benziyordu. Daha bacak ka
dar boyuyla küçük Vili'nin üzerinde hüküm yürütü

yordu. 

Ortalık yavaş, yavaş ağarıyrodu. Vilmoş, yolun 
oı ta~ında durdu. Bir sigara yaktı. Kendi kendine 

söylendi: 

- Aklını mı kaçırdın Vilmoş? Bu kadının ne ol· 

duğunu pek iila biliyorsun. Onunla evlenseydin hali

nin nerelere varacağını takdir ediyorsun. O halde ne 

diye haHi onunla. meşgul oluyorsun? Bırak kaltağı! ... 

Onun için huzurunu bozmağa yazık değil mi? Sen, 
bütün mevcudiyetiyle sana bağlanan kadını düşün. 

Hayatta kendine bir mevki yapmağa çalış. Toy bir 
lıse talebesi gibi, bir kadının arkasından ah vah ede· 
rek dolaşmak sana yakışır mı? Niçin zorla kendini 

küçük düşürüyorsun? Bırak, o senin arkandan koş· 

sun! Sen, artık bu gibi ihtiraslara veda etmelisin. Üç 
çocuk babası oldun. Evlatlarına iyi bir misal göster'" 

melisin. 

-Sonu var-

I+ 
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RESMİ TEBLiGLER 1 
: .................................................. 

Alman tayyarelerinin 

i ngiliz a rozisi üzerine 

yaptıkları taarruzlar 
Londra, 6 a.a. - Hava ve dahili emn~ : 

yet nezaretlerinin tebliği: Cumartesı~ı 
pazara bağlıyan gece, duşmanın hava. h.u -
cumları bilhassa Londra ve civarını ıstıh· 
daf etmiştir. Manmafih, cumartesi akşamı 
ve cumartesiyi pazara bağlıyan gece, me.m
leketin diğer kısımları üzerine ufak mık
yasta ve kısa suren bazı hiıcumlar da ya-

pılmıştır. 

Londra'da ve civar mıntakalarda. bazı 
evler ve ticaret binaları ile fabrikalar ha· 
sara uğramıştır. Bzı yangınlar. çı_~mışt~:" 
Bunlardan bir çoğu si.ıratle sondur~lmuş 
ve hepsinin önune geçilmiştir. Bir ~ı~d~r 
yaralı ve bir kaç bhi bulunduğu bıldırıl-
mektcdir. 

İngilterenin şark ve cenubu şarki kont· 
luklarında bir çok noktalara ve memleke
tin diğer mıntakalarında bir kaç noktaya 
da bombalar atılmıştır. Bir kaç noktada, 
bazı evler ve diger binalar tahrip edilmiş 
veya hasara ugramıştır. Bütün bu mınta
kalarda,ölu ve yaralı mikdarı azdır. 

Gece, bir duşman bombardıman tayya

T"CSİ tahrip edilmiştir. 
Dün kaybolarak gosterilen pilotları • 

mızdan Uç tanesinin daha sağ ve salim 
bulundukları anlaşılmıştır. Bu suretle 
'dlfnkü kayıbımız, yalnız iki pilota inhi -
ıar etmilitİr. 

Alm3nya ve Hollandaya 

yapılan İngiliz hava akmlan 
Londra, 6 a.a. _ Hava nezaretinin pa

tar sabahı tarihli tebligi: 

Cumartesiyi pazara bağlıyan gece.' tay-

ı . 'z Almnnya'da petrol tashyeha-
yare erımı • . 

1 
. ve diğer endüstri hedeflerıne ve 

ne erıne h tle 
Holla u 'da mavna ve vapur ta aşşu -
ri.P• • e tayyare meydanlarına hucum et -

ır \ :r .. ır. 

İngiliz tayyarelerinin 

eve iki geceki faa 1 iyeti 

İta~yan tayyarelerinin 
Mersa - Mat ruh' a hücumu 

Kahire. 6 a.a. - Bu sabah neşredilen 
resmi ıeblig: Dun duşm:ın bombardıman 
tayyareleri avcıların hımaye.;inde olarak 
Mısır'daki Matruh üzerine taaruz etmiş
ler 'ır. Üç kişi olmuş ve yaralanmıştır. ! Maddi zayiat azdır. Daf~ t~pları~~n at~ş~ 
bir ıayya&_eye isabet. etm~ştır. Dı~er ıkı 
tayyarenin hasara ugradıgı zannedılmek -

tedır. 
Diğer cephelerde kayda değer bir şey 

yoktur. 

İtalyan ~arki Atrikasmda 
ve Malta' da hava taaliyeli 

Kahire, 6 a.a. - İngiliz hava kuvet· 

lerinin tebliği: 

Bir italyıın tayyare filosu, Malta üze
rinde uçmuştur. Filo, haxa dafi batarya
larımızın şiddetli ateşi üzerine dağılmış
tır. Bunun üzerine avcılarımız, düşmanla 
muharebeye tutuşmuştur. Macchi tipinde 
bir tayyare ,denize düşürülmüştür. Diğer 
bir tayyare de o derece hasara uğratılmış
tır ki bunu üssüne dönebilmiş olması şüp-
helidir. 

İtalyan şarki Afrikasında, Agordat, Sa
leaya, Ayşe ve Mega üzerine hücumlar 
yapılmıştır. Agordat'da bazı binalara tam 
isabetler miı§ahade edilmiştir. Saleaya'da 
bir kale muvafakiyetle bombalnnmıştır. Ay 
şe'de demiryolu muvaffakiyetle bombardı
man edilmiştir. Mega'da ise, cenubi Afri
ka hava kuvetlerine mensup bombardıman 
tayyareleri, kışlalara tam isabetler kay • 

detmi l~rdir. 
Tayyarelerlmizin hepsi, bu harekattan 

sağ ve salim dônmliıılerdir. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 6 a.a. - Resmi tebliğ: Dün ku

vetli hava filoları Londra'da liman ve ia· 
şe tesisa tlııriyle siUih fabrikaları ve di -
ğer askeri hedefleri üzerine gece ve gün
düz bombardıman yapmışlardır. Tilbury 
petrol ve hava gazı depolarına tam isabet
ler kaydedilmiştir. İngiltere'nin cenubun
da ve batı sahıli üzerinde limanlara, ha • 
va meydanlarına, demiryolu tesisatlarına 
kıtaat, tecemmulnrına ve silah fabrika • 
!arına da taarruzlar yapılmıştır. Bir çok 
yangınlar uzaktan, bilhassa gece ııkınları
nın tesirini göstermiştir. 

Doğu sahili açıklarında büyük çapta 
bombalarla yapılan bir taıırruz üç kafile· 

d 
6 8 8 

_ Hava nezaretinin öğ· yi dağıtmıştır. iki biıyıik ticaret vapuru • 
Lon rn, · · t· c e bom na isabet kaydedilmiş. bunlardan biri ya • 

lednn sonra verdiği tebliğ: D ın g c • ~ h na yııtmıştır. Diı;er vapur da ateş almış • 
arclerlmlz Gclsenklrc en 

barclıman taYY , Cnbrlknla- tır. 
petrol tesısatlyle Essen de krup K ıonya'da İngiliz limanlarına maya dökülmesi i&i-
rını, Hamm, Osnabruck ve d om'da ge- ne devam edilmi5tir. Muhtelif ~erlerde 
marşandl?. garlarını. ve Rotte: 3 ı hava muharebeleri vuku bulmuş ve alman 
miler! bombardıman ctml§lerdır. avcıları için muvaffakiyet teşkil etmiştir. 

Snhll mlldaCaa servisine mensup tayya· Duşmanın S 6 teşrinievel gecesi Al • 
relerimiz Brest ıımanında gemilere ve an '!lanya'nın şimaline yapmak teşebbiısun -
lrepolara ve Gravellncs'te mavna tecem de bulundugu akınlar tard ve düşman tay-

u akllyata taarruz et · b d'I "şlerdir 
mülerlyle ınotörl n d kme hareki!.' yareleri donmıye mec ur e ı mı · 
mlşlcrdlr. ı.ıutad marn ° Oç alman mevkıine .. ve bi~ :ıona.~da. şeh
yapılmıştır Tayyareleriml:r.den UçU don rıne bombalar diı5muş ve sıvıller olmu5 ve: 

meml!!•lr yaralanmıştır. 

Dünkü hava harpleri 
H va ve emn' · ... e • 

Londra, 6 a a. - a B 6 un-
zaretlerinin muşterek tebJıgı: hug ıcıiçılk 

r 'd n ya ut 
düz duşmanın mun erı e . 1 ·ııe-

yarclerı ngı 
gruplar halinde uçan tay d • b""I -d Lon ra o 
re'nin dogu - cenubun a ve d buh!ı 
Kesinde bazı yerlere taarruzlar a Ea~ 
ınu•lardır Mıdland'ın doğusuna .ve .. 

"' · ·· · ştur 
tanglia'ya bir kaç bomba duşmu . . 

t n Shırt ın 
Folkestone ve NorthamP 0 d ·-

. . f'l~kl bombalar u 
bır şehrine yuksek ın ı " 1 

insanca za· 
Şerek bir kaç evi yıkmıştır. k'l rde h rr mev 1 e 
.Yiat azdır. Diğer mu te ı . d n bı 
düşman tayyarelerı bulutlar uzerın e 

k 
ti uT.aklaşmı:i -

aç salvodan sonra sura e · k 
lardır B ,.,ka yerlerde biribirinden ç_o .. • -.. d mUŞ u,-
tak bazı mevkılere bombalar uş 

• h ve insanca "' • 
ınakla beraber maddı asar 
Yiat pek azdır. hare!> -

Hava şartları avcılarımızın mukl be' 
.. olma a -

Ye gi rişmclcrinı zorlı:ıştırmı.. b 
· d"' man onı"' 

raber alınan raporlar bır uş .... Ci • 11 • 

dıınan tayyuesinln düşürülduğun go 

tcrmcktedir. 

lngilizleı oni~~i ado'da 

b. .. .. b~ · ... r adılar 
ı r ussu <J-- -· 

İngiltere uzerine vukubulan hava mu 
harebelerinde dlişman 30 tayy re kaybı: 
miş, buna mukabil 7 alman tayyaresi u 

ne dônmc:miştir. 

i t'alyan resmi tebliği 
Roma, 6 a.a. - Resmi tebliğ: Bir deni -

.ıltınıızla se·i motorbotlaı ımızdan biri 

k
i düşman denı altısı batırmıştır. Şımal 

1 k ' Afrikasında bır italyan hava teşek u 

1 'liz bahriyesi· 
lskenderiye 6 a.I' - nı:ı. e'de neşret-

t:!n cumartesı gıinu .skenderıY ı 
llğı tebliğ: b' gemi, 

Deniz kuvetlerimize mensup ır 

B. Cevdet Kerim'in 

konferansı 
(Başı 1. incı sayfada) 

Kuntay, Kahraman Arıkoğlu, parti reis 
vekili ve beledıye reisi olduğu halde cu
ma günii Ardıhan'a gitmiştir. 

lnebolu'da 
İnebolu, 6 a.a. - VıUi.yetimizin butün 

mebusları dıin akşam Kastamonu'dan lne
bolu'ya gelmişlerdir. Gece halkevinde u
mumi bir toplantı yapılmış ve mebusları
mız halkın dilekerini yakından tetkık ve 
tesbit etmişlerdir. Bu meyanda bilhassa 
kazamızın ve limanımızın yegane derdıni 
teşkil eden vapurların avdette yolcu ve 
yuk almamaları yuzunden iktisadi hare • 
ketın günlerce sekteye uğramakta ol • 
ması meselesi iızerinde bilhassa durulmuş
tur. 

Ordu C. H. P. müfettişi 
çalışmalarına başladı 

Ordu, 6 a.a. - C. H. P. mıntakamız: 

müfettişliğine tayin edilen Kayseri mebu
su Ahmet Hilmi Kolaç şehrimize gelerek 
parti işleri üzerinde çalışmalarına başla • 
mıştır. Yeni parti mıifettişi yakında parti 
viHiyet reisiyle birlikte kazaları teftişe 

çıkacaklardır. 

100.000 Demirmuhafız 

Bükreşte tezahür yaptı 

Bükreş, 6 a.a. - Tahminen 100.000 
Demirmuhafız bugün lejyoner reji -
min 30 uncu günü münasebetiyle 
Bükreş'te tezahüratta bulunmuşlar

dır. 
Mihvere olan bağlılığa işaret olmak 

üzere, alman gençlik teşkilatı mü -
messilleri ile alman ordusu mümes
silleri bu tezahüratta hazır bulun -
muşlardır. Vilayetlerden masrafı dev
lete ait olmak üzere hususi trenlerle 
40.000 taraftar gelmişti. 

B. Antonesku bir nutuk söylemiş. 
tir. Kıral Mihail Bükreş'te değildi. 

Rom~nya'da kalan Macarlara 
(ok fena muamele ediliyormuş 
Budapeşte, 6 a.a. - Resmi tebliğle

re göre, Romanya'da kalan macarlar 

çok fena muameleye maruz kalmakta

dırlar. Romanya'dan şimdiye kadar 

50.000 macar mülteci Macaristana gel 
miştir. Rumen makamlarının Viyana 
hakem kararına aykm olan bu hattı 
hareketini aydınlatmak için yapılan 
bütün teşebbüsler rumen hükümeti· 
nin teannüdü karşısında akim kal-
maktadır. 

Bu şartlar içinde macar hükümeti 
mukabil tedbirler almağa mecbur kal
mış ve Macaristan'daki rumenleri sür 
meğe başlamıştır. 

t 

Nöbetci Eczaneler .,. 
119/940 gününden 31/10/940 akşamına 
kadar eczanelerin gece nobet cetveli 
1. Yeni eczane 1 12 23 4 ıs 26 
2 ·Merkez Ec. 2 13 24 5 16 27 
3 - Ege Ec. 3 14 25 6 17 28 
4 ·İstanbul Ec. 4 ıs 26 7 18 29 
5-Sebat Ec. S 16 27 8 ı9 30 
6 • Halk Ec. 6 17 28 9 20 31 
7 • Snkarya Ec. 7 18 29 10 21 
8 - Cebeci Ec. 8 19 30 11 22 
9 ·Yenişehir Ec. 9 20 1 12 23 

10 - Ankara Ec. 10 21 2 13 24 
11 ·Çankaya Ec. 11 22 3 14 25 

1940 eylül ve 1 inci teşrin aylarının 
eczaneler gece ncibet cetveli tesbit edil
miştir. Pazar geceleri nöbet alan e<'za· 
ne pazar günil de nöbete;! olarak açık 
bulunmak mecburiyetindedir. Diğer ec-
zanelerin pazar günleri ihtiyari olarak 

tatil yapmaları kabul edilmlstir. 

'-----------------~ 
Mersa • Matruh'daki dıişman mevzilerine 
bombalarla taarruz etmİ§, mühim muvaf
fakiyetler elde etmiştir. Bu tayyareler 
dönerken muhtemel olarak bir dıişman 

tayyaresi düşiırmüşlerdir. Butün tayya • 
relerimiz üslerine dönmuşlerdir. Şap de -
nizinde, tayyarelerimiz Perim adasında 
askeri hedefleri bombardıman etmişlerdir. 
Düşman tayyareleri eşya ve Assab'ı 

bombardıman etmişlerdir. Maddi az hasar 
:l.lku bulmuştur. İnsanca zayiat kayde -

ektedir. 

iıtiı .. !,;:dte 

Brenner' de yapılan 

görüşmeden sonra 

Mihver devleHeri 

neye karar verecek ! 
l.ondra, 6 a.a. - Royter ajansının dip -

lomatık muharriri yazıyor: Brenner mu
lfi.katı hakkında Roma ve Berlın'de inti • 
şar eden mıilhem tefsırat bu mulli.kattan 
doğabilecek blitiın askeri ve diploma tık 
had.selerden bahsetmektedir. Hatta Zu -
rich'ten gelen haberlerde: bir barış akdi i
çin teşc:bbus yapılması imkanından bile 
bahsediliyor Butıin bu tahminlerde kati 
ve miısbet hiç bir şey yoktur. Vaziyet hak
kında teşhiste bulunan diktatorlerin yeni 
usuller mi kullanacaklarını. yoksa esasen 
tatbik edilmekte olan projelerini başar • 
mak istemekte mi ısrar edeceklerini yal • 
nız zaman gôsterecektır. 

Brenncr müll'ikatında alman başkuman
danı general Keitcl'in hazır bulunmuş ol
ması münasebetiyle, ıtalyan başkumanda -
nı Graziani'nin Rom:ı'ya çagrılınış oldu
ğunu ve fakat Brenner göruşmclerine iş • 
tirak etmemiş oldugunu kaydetmek icabe
der . 

Bazı alman ve İtalyan gazetelerinin 
miıttefikler için felaketli hadiseler ha • 
zırlandıgını ıhsas etmeleri derpiş edıl • 
mekte idi. Fakat bu, mihverin evclki gay
retlerinin akim kaldığını itiraf demektir. 

Bir taraftan sonbahar fırtınaları ve 
Pas • de - Calais'de fena ruyet şartları bir 
istila teşebbiısiınu gittikçe daha azaltır • 
ken, diğer taraftan da aynı mevsim de -
ğişikligi Libya'dn harekatı kolayla:stıra • 
cak, çöldeki sıcaklığı ve kum fırtınaları -
nı teskin edecektir. Bu şartlar itnlyanla • 
rın zorluklarınt hafifletmiyecek, fakat bu 
zorlukları daha ziyade iktıham edilir ha
le koyacaktır. Buna binaen • 'ilan tara • 
fından Afrika'da yeni bir .. ..ı atılması 

imkansız değildir. 

N evyork Times gazetesi yazısına 
şu suretle devam ediyor: 

"Geçecek ikinci kış alman milleti
ne maddi mahrumiyetlerin dışında 
başka bir şey daha getirecektir. Bu 
yeni kış alman milletine taarruz ku
vet ve kudreti müthiş surette artacak 
olan bir düşmanla harbetmekte oldu
ğunu öğretecektir. Bu yeni kışla Al
manya ve tabileri yeni dünyanın mad
di kaynaklarından mahrumiyeti daha 
ziyade hissedecektir. 

İşte İngilterc'nin berhayat olması
nın müthiş manası budur." 

Maneviyahn y~hse~{liği 
ve müdafaa sistem:nin 
mükemmelliği sayesh~de 

İngiltere'yi 

istila ümidi 
suya düştü 

p 
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Dün Tekirdağlı Hüseyin 
Mülayim 'i tuşla yendi 
Pellinen Karaali'nin l[arşısında pes etti 

Yaşar 
40 

l(iper'i 8 dakika 
mağlup etti 

Doğu Aziz 
saniyede tuşla 

Karaali - Pellinen maçından bir görünüş 

Dlln öğleden evci 1ll mayıs stadmda 
5.000 den Cazın bir seylrı-1 yığını önUnde 
amatör ve profcgyoncl güreşçiler arasında 
güreşler yapıldı. 

İlk karşılaşma amatör gllreşçllerlmlz -
den 72 kiloda gUreşcn Aziz K!per ile Ya 
ı::ır Doğlı arsında yapıldı Birinci devresi 

beraberlikle neticelenen bu ı; reşl Y.''jnr 

Doğu 8 dakika 40 saniyede tuşla kazandı. 

Alinin gUzcl hnmlelc>rl ve b rlv. UstünlU!l'll 
altındn geçti İki d:'lklknlık istirahatten 
sonra, ikinci on beş dnklkncb, ılk andan i
tibaren gE'nC llstlın gllıcşmrA°t' ba lıyan 
Karn Alinin karşı ında, s ldzlncl dakikada. 
Finlandiyalı Pcllıııen pes etti Knra All 
halkın coşkun nlkı lan arasında hlıkmen 
galip lllın edildi. 

Gllnlln son gllrt>şl, Tt>kird:ı#!'lı Hllseyin 
ile Müll\yim arasında yapıldı. Bu glıre3 

Sıra profesyonellere gelln<'e, Kara Ah iddialı bir knrşıla.şmad n ziyade iki p<'hli
ile Finlandlynlı Pelllncn mindere çıktı. vanın glircşt<'kl marifet ve ınahnr<'llcrinln 
Bu karşılaşma iki gUrcşçl arnsıncln geçen bir gösterisi oldu ve nıhay t Tekirdağlı, 
pazar günU yapılım gtlreşln revanşı idi. kendine h!Uı oyunlarından birini tatbik e
On beşer dakıkalık Uç devreye ayrılan bul derck Mlllllylml 22 dakika 28 Eanlvede 
karşılaşmanın llk on beş dakiltası Kara tuşla yeneli. 

XI inci Balkan oyunları dün bitti 

Ekiplerin elde ettikleri 
muvaffakiyet sı resiyle 

Tork ekibi en boşta! 
(Başı 1 inci sayfada) 

[ 
On birinci Balkan oyunları çok iyi 

Abra-
1 
neticelerle bitmiştir. Takımlar, elde 

• 

ettikleri muvaffa}dyct sırasiyle şu 
neticeleri almışlardır. Türk ekibi: 6 

5000 metre: 'birincilik, 10 ikincilik, 5 üçüncülük, 

(Elen) 1.87; 3. Jerfi (Türk) ve 
(Başı 1. inci sayfada) moviç (Yugoslav) J.80. 

?.amnnlarında da halka açıktır. Londrada
kl hasaratın vUsatı hllklımct merkl'zlnln 
muazzam mesah::ısına nlsbetle çok azdır.,, 

Muharrir, istatistik elde edememiş ol
makla beraber, Polonyn mahClllerinln ken
disine temin ettiklerine göre harp malze
mesi lmaltltına vaki olan isabetler, sivil 
hasarlar ve insanca zayiat Varşova ile 
mukayese edildiği takdirde hemen hemen 
chemlyetslzdlr. 

Diğer taraftan havanın muhalrfl'tl ve 
Lonctrayı dı arıdan çeviren mlldafaa çcn
bcrlnln mllcsslrllğl hlıkılmct merkezi llzc
rlnc gP<'e taarruzlarının gittikçe M:alma
sıne hl'ıdım olmu,tur. 

1 M t 1 (El ) ıs 22 ( 
• 3 dördüncülük, 7 beşincilik, 5 altıncı-

• avropos o os • en . yem lık. 

Balkan rekoru); 2. Hüseyi~ (1'ürk) 1 Elen ekibi: 7 birincilik, 6 ikincilik, 
16.00 8/10; 3. Mustafa (Turk) 16.06 6 üçüncülük, 8 dördiincülük, 3 beşin-
z, 10. cilik. 6 altıncılık. 

Cirit atma: Yugoslav ekibi: 6 birincilik, 3 ikin-
1. Mavser (Yugoslav) 64.24: 2. Pa- cilik, 9 üçiincülük, 5 dördünciilük, 5 

pas (Elen) 61.64; 3. Markusiç (Yugos- beşincilik, 2 altıncılık. 
lav) 59.98. General Cemil Taner'in 

Üç adım: teşekkürü 
l. Palamiyotis (Elen) 14.50 (Yeni İstanbul, 6 a.a. - Balkan oyunları-

Balkan rekoru): 2. Yavru (Türk) 14.37 nın neticesini müteakip, Beden Ter
(Yeni Türkiye rekoru); 3. Marinakis biyesi Genel Direktörü general Ce-
(Elen) 14.26. mil Taner, oyunlara iştirak ederek 

Maraton: türk renklerini müdafaa etmiş olan 
ı. Ragazos (Elen) (Yeni Balkan re- bütün türk atletlerine, onları çalıştı~ 

koru) 2 Sa. 41 Da. 31 saniye 6 /10: 2. mış ve yetiştirmiş olanlara teşekkür 
Şevki (Türk) 2 Sa. 43 Da. 33 saniye ve tebriklerinin bildirilmesini Aando-
5 /10; 3. Kiryakidis (Elen) 2 Sa. -16 lu Ajansından rica etmiştir. 
Da. 43 saniye. Balkanlıların sulh azmine bir 

8n1kan bayrak: delil 
1. Yugoslav ekipi 3 Da. 26 Sa. 8/10: 

1
2. Elen ekipi 3 Da. 28 Sa. 9 10: 3. Türk 

ekipi 3 Da. 29 Sa. 5/10. 
On birinci Balkan oyunları bu so-

nuncu müsabaka ile bitmiı:tir. Balkan 
konfederasyonu bavrağı, Balkan mar
şı çalınırken indirildi ve oyunlar bu 
ı;uretle kamıtılrlı. 

Atina, 6 a.a - Atina ajansı bildiriyor: 
Bıitiın Elen gazetclcrı, lstnnbul'da başla 

mış olan on bırinci Balkan atletizm oyun
lnrına geniş sutunlaı tahsıs etmekte ve bu 
Bankanyedın cenubu şarki Avrupası mil
letlerinin sulh aznfi hakkında yeni parlak 
bir bürhan teşkil eylcdiı:ini tebaruz ettir-
mektedir. 

Atış müsabakalarına poligonda 
devam edilmİ§tir. Resmimiz, bu ı 
müsabakalar esnasında alınmı§tır 

Fuar kupasını 
Altınordu kazandı 
İımir, 6 (Telefonla) - İzmir Enter -

nasyonal fuarı münasebetiyle ttrtip edilen 
fuar kupası maçları bugUn sona erdi ve 
Altınordıı Karşıyaka'yı 2 • 1 yenerek fuar 
kupasını aldı. 

Türkiye birinciliklerine 1stirak 
edecek İzmir!i tenisçiler 

İzmir, 6 a. - Anknrada yaıııl.ıı-ıı:t 
Tlirklyc tenis bırlnclllkkrl mCss.bnkaları
na tııtırtık etmek l\zerc İzmtr'ln tı;nl!I ku -
1 lbllnden iki kadın ve altı erkckt<'n mil-

i 
rekkep bir kafıle gelecek çarıamba ıtabahı 
Ankaraya hareket e4ecektl1'. 

Dun Ankara'da yapılan şilt maçlarında Ankara Giıcu Vuıcsp ru btr k rş • 
tle, Demtrspo~ da. Kırıkkale Birliksporu stfıra karşı uç sayı ıle Y<'l'm şl rdır. 

Yukarıdakı resımde Kırıkkale Birlikspor ve Demirspor takımları bır arada 
riilmdıedir. 

YI 

ıö-
2 teşrinieveli 3 teşrinicvele bagtıynn b ge~ J d b • 
Ce, on iki adada Stampalia deniz ve av Orta S"r.'. 'taki İngiliz kıtaların an ır mutreze 
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= 
irestnde Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Tah. 
mln edilen tutarı 2~ lira ve Uk temina

: tı 1875 liradır. 
Evsaf ve ıartnamesi her gün komis-

yonda görUlebllir. = Ü L K Ü = 
= : Halkevleri ve Halkodaları 

Dergisi 
B1R!NCİTEŞRİN eayıaı çıktı 

TUrk dili hakkında Namık Ke· = 

_ isteklilerin sözll geçen günde thale sa
: attoden en geç blr sat evel teklif mek
: tuplarını komisyona verml§ olmaları IA-
- zımdır. (5987) U9~9 

: mal'in bazı d~ünceJeri - Pro!. M. : 
: Fuat KöprtılU, llalkevelrintn çalış- : Yulaf alınacak 

--- muında bazı yent esaslar - Kemal -- U b A S Al K d mur ey s. a. . o. .aıı : 
: Turan, Ölü.mil mUnasebetlyle Sir De- _ 
--- nison Ross ve e~erlerl _ Prot. Zeki - 1 - 1200000 kilo yulaf mukavele ile ıa-

tın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 90000 
Valldi Toğan, Ortazaman Türk · İs- - liradır. 
Jı\m dünyasında din - Prot. A. Mez : 2 - Eksiltme 11/JO '940 Ta. cuma rUnü 
(Almancadan c;evlren: Cemal KöprU- - saat ıs de Umurbey'de As. s3 . Al. Ko. da 
lü ), Son ya:r.dıklanm "şiir., ·- Fethi 
Tevet, Bir beden terbiyesi enstitüsü : 

: eıulaları - NUzhet Baba, BugUnkU Al- : 
manya'da !else!t cereyanJar - Pro!. -
von Aıter (Almancadan çevlren : z. : 

: F. ), Dellorman tilrkleri bak kında - : 
: Pror. S. S. Bobçev (Bulgarcadan c;e· : 

viren : Türker Acaroğlu), Kırşehir : 
: vilAyetlnde • Nahit Sım, Ruya "ılir,. : 
: - Ceyhun Atıf Kansu. Kıral İdlpus : 
:; Sofoklt• (tUrkc;eden nazma çeviren : 

c. Kudret Solak), Türk kWtUr tarı- _ -: hlndeu çln kaynaklarına göre ortaaa- : 
ya'da at cJnaierl ve beygir yettıttr- : = me hakkında maltlmat • Prof W. : 
Eberhard, 30 agwıtoa • Recep Peker. --= Halk.evleri poatuı : Haikevlerl ve : 

: Halkodaiarı çahımaıarı (aOl!lyal yar. 
: dım. "'14. CelAJ Duru ... - Halkevlert : 

nefriyatı) : 
: Ayuı HAdleelerl : Blamll'de ilk _ 
- tren. • Mllll Şef ve ırençllk terbiye- : 
- aL • Dil bayramı. • Ey!WUn dıı hl· = 
: d.J•elerl. : 
: Fikir hayatı : Bir okuyucunun :: 
- notları (Roma'dan birkaç babrtL • : 
_ İki tarih kitabı. • Bazı yeni ıllrtere : 
- dair.) Nahit Sım : 

Blbliyoğrafya : !.le Govern, Wi1ll- : 
:; arn Montgomery "The early emplres : 
- ot Central Asta,, W. Eberhard. • : 
: Ahmet Kutal Tecer .. Köylü temsille- E: = rt,,. --"'1111111111111111111111111111111111111111" 

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

KITAAT iLANLARI 

Buğday alınacak 

:Amasya Sa. Al. Ko. dan.• 

1 - (1,080,000) kilo buğday kımnı ka -
palı zarf ne ekstıtmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (21,600) Ura o
lup muvakkat teminatı (1620) liradır. 

3 - Ekslltmeal 9. 1~. 940 çargamba gU
oll saat l!S te yapılacaktır. 

• - Şartname aa~ın &lma komisyonunda 
görülebiltr. 

5 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 
::J. maddelerinde yazılı vesaik ve teminat
la birlikte teklif mektuplarını ihale u.a
tindeo bir saat evel komisyona vermle 
bulunmaları lAzımdır. (5934) 15946 

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

•iltmeai 8/10/940 sah ~nü aaat 1( de Er
zincan'da Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

İlk teminatı 1500 lira olup muhammen 
bedeli 20000 liradır. 

Evsaf, fartname eıaslan birliklerde var
dır. Teklif mektupları eksiltme saatinden 
bir saat evet komisyona verilmiıs olacaktır. 

(5949) 15948 

Sığır eti alınacak 

l•mir Lv. A. Sa. Al. Ko. dm : 

154000 kilo kesilmiı sığır eti ihtiyaçı lı:a
pah zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur, 

Eksiltmeıi 7/1. T~./940 günü ıaat 16 da 
kışlada, İzmir Lv. A. Sa. AL Ko, da yapı -
lacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 40810 liradır. 
Teminatı muvakkate akçesi 3061 liradır. 

Şartnamesi Ko. da görülebilir. 
İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı ol -

duklann1l dair vesika göstermek mecburi
yetindedirler. 

Eksiltmeye lştirlk edecekler kanuni ve. 
•ikalan ve teminat ve teklif mektuplarını 
ihale saatinden en aı: bir saat evci Ko. na 
vermiı bulunacaklardır .. (5950) 15949 

Nakliyat yaptırılacak 

Gtlibolu As. Sa. Al. Ko. d•n: 

Yapılacak bilumum içecek giyecek ve 
mtihlmmatıu ve eratın oakll blr sene mUd
detle münakasaya çıkarılmıştır. 

Malzemenin beher kilosunun nak11ye 
fiyatı tahmlnt olarak yetmiş beaı santim 
ve bir erin 25 kuruştao katt teminatı 22:SO 
liradır. 

olacaktır. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. 
4 - Muvakkat teminatı 15750 liradır. 
S - İstekliler bu işe ait eksiltme 5artna· 

mesinl her rün iş ıaatinde komisyona mü
racaatları. 

15 - Teklif mektupları 11/10/940 tari -
hinde ıaat IS d: Aı. Sa. A7. Ko. Rı. liiine 
vermiı olacaklardır. Bu su.tten ıonra ka ... 
but edilmez. (6055) 16027 

Un alınacak 

Ispırtı As. S•. Al, Ko. dın : 
350000 kilo undur. Ekıiltme 14/10/940 

pazartesi 111t 17 de hparta Aı. Sa. Al. Ko. 
yapılacaktır, Unun tutarı 49000 lira olup 
muvakkat teminatı 31575 liradır. (15180) 

16171 

Sığır eti alrnacak 

Isparta As. Sı, Al. Ko. dın : 

85000 kilo ııjır etidir. Ekıiltme 14/10/ 
940 pazartesi ıa.at 16 da Isparta AL Sa. AI. 
Ko. da yapılacaktır .• 

Sıiır etinin tutarı 115150 Ura muvakkat 
teminatı 1211 lira 25 kuruıtur. (6181) 

16172 

Sade yağı alrnacak 

Samsun As. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 38400 kilo erimi& sade yait kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 53760 ve muvak

kat teminatı 4032 liradır. 
3 - Şartnamesi her etin Ko. da c-öril • 

lebilir. 
4 - İhalesi 1411. T$.1940 pazartcıi ıaat 

ıs de Ko. binasındaki Ko. da yapıJacaktır. 
s - lıtelr:lilerin belli riln ve ıaıtten bir 

ıaat evel zarflarını Ko. Rs. vermeleri. 
(6200) 16181 

Sade yağı alınacak 

Ama.sya A.t. Sı.. Al. Ko. dı.n : 
1 - 20500 kilo erimiı ıade yaiı kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuıstur, 
2 - Muhammen bedeli 28700 ve muvak

kat teminatı 2153 liradır. 
3 - Şartnamesi her gün komisyonda gö

rUlebilir. 
4 - İhalesi 14/1. To./940 pazartesi •aat 

10 da Samsun Ko. blnas.tndald Ko. da 7a -
pılacaktır. 

5 - İsteklilerin belli gün ve saatten bir 
saat evel zarflarını Ko. na vermeleri. 

(6201) 16182 

Un alınacak 

Umurbey As. Sa. Al. Ko. dau: 
1 - lSOOOOO kilo un mukaveı, tle 11atın 

at ınacaktır. Tahmin edllen bedel 75000 il -
radır. 

2 - Eksiltme 15.10.940 Ta. ve aalı g0. 
nU saat 1~ te Umurbey .Aıı.Sa.Al.Ko. da ya 
pılacaktır. 

3 - İsteklller bu ııe att ıartnamılerl 
her gUn iş saatinde Ko. da cöreblllrler. 

4: - Ekslltme kapalı zarf uaullyltdtr. 
5 - Muvakkat teminat 15625 liradır. 
6 -. Teklif mektupları l~.10.940 •alı gU

nU aaat 13 e kadar SLAI.Ko.Ra. verllmtı 
olacaktır. Bu saatten sonra mektuplar 
kabul edilmez. (6204) 16185 

Sığır eti · alınacak 
Umurbey As. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 400000 kilo sığır etl mukavele ne 
•atın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 
108000 liradır. 

2 - Ekalltme 15.10.940 Ta. vı satı gU -
nU •aat 15 te Umurbey AB. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

3 - İsteklller bu ite alt ckslltme ıart -
namesini her gün I§ saatinde Ko. da gö • 
re bilirler. 

4 - Eksiltme kapalı zuf uautıytedlr. 
5 - Muvakkat teminat 8100 liradır, 
6 - Teklif mektupları lU0.940 ıatı 

gün saat 15 e kadar Sa. Al. Ko. Rı. veril ... 
mi~ olacaktır. (6206) 16187 

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

1 - 1150 ton meıe odunu eatın alınacak
tır. Beher kilosuna 1 kuru§ 42 •antlmden 
tahmin edllen bedeli 16330 lira. 

2 - Ekeııtme 25. 10. 940 tarihinde saat 
11 de Gelibolu As. Sa. Al. Ko. da olacak-

İhateaı 8/1.teş./940 aaat 11 de 
Ko. da yapılacaktır. (~9~1) 

tır. Şartnamesi bu mahalde parasız alına
Sa. Al. bltir. 
16950 8 - Ekılltme kapalı ıar! usullyledlr. 

Sade yağı alınacak 

Tokat As. Sa. Al. Ko. dın: 

24000 kıto erlml=ı ıadeyatı 
rak ek.slltmeye konuımuotur. 

kapalı ola

Tutarı 32400 ıtradır. Muvakkat temine.· 
tı 24.SO ıtradır 

thalest 9 blrtncıteırln 940 
ırUnU saat 15 tedlr. (~9~2) 

Yulaf alınacak 

çartamba 
1~9~1 

Gtlibolu A.s. Sı. Al. K.o. dın: , 
400 ton yulaf alınacak ve 8/I.teı/940 

ıaat 11 de Gelibolu SL Al. Ko. da ihale 
edllecektır. 

Yulafın beher .dtosunun muhammen 
bedeli 7 kuruı ve kati teminatı 4000 ltra· 
dır 159/14) 159:ı8 

K-.ru fasulya alınacak 

Ed:rı:ı: Sı. Al. Ko. dan: 
100 ton K. !aaulye alınacaktır. Kapalı 

zarfla ekstltmesl 9. ı.teırtn SMO çareamba 
gtinU saat 16 da Edirne eski mU,irl)'.et da-

' - Muvakkat teminat 122t lira 75 ku-
ruıtur. 

5 - Teklif mektupları 24. ıo. 940 ve sa
at 18 e kadar SL Al. Ko. bqkaıılıtına ve-
rllmtı olacaktır. 

Bu ıaatten ıonra mektuplar kabul edil
mez. 

6 - Tallplerln ihaleden bir ıaat eve! te
minat paraları olaıı 122' lira 75 kUl'UI ve 
vesaik ile mUracatları. 
I. Tı. II. Tı. I. KAn. II. K&n. 

100 lılO 1ııo 150 
Şubat 

75 
Haziran 

75 

Mart 
75 

Temmug 
75 

Nl•an 
75 

Atuıto• 
75 

Mayıs 

76 
EylUl 

75 
(6361) 16865 

Odun alınacak 
Gtlibolu As. Sa. Al. Ko.: 
1 - 920 ton meıe odunu satın alınacek· 

tır. Beher kilo.suna 1 kuruş 87 eantlmden 
tahmin edilen bedelt ı:sse4 ıtrA.dır. 

2 - Ekslltme 2~. 10. 940 tarihinde saat 
J.l do Gelibolu &lkerl ıatuı ,.ıma J<omlı· 

yonunda olacaktır. Şartnamesi bu mahal
de paruız alınabilir. 

3 - Eksiltme kapalı zart usuliyledtr. 
4 - Muvakkat teminatı 1152 Ura SO ku

ruştur. 

5 - Teklif ınektuptan 24. 10. 940 ve sa
at 18 e kadar Sa.. Al. Ko. bqkanhfına ve
rllmi§ olac&ktır. 

6 - Taliplerin ihaleden bir saat evel 
teminat paraları olan 1152 lira 30 kuru§ 
ve veslkalarlyle mUracaatıarı. 
I. Tş. II. Tş. I. Kan. II. KAn. 

80 120 120 120 

Un alınacak 
Bitlis As. Sa. Al. Ko. daıı: 

1 - f.:SO ton unun ihalesi 16.10.9i0 çar· 
gamba gUnU saat 15 le Bitliste Taş mahal
lesinde Kilisedeki Sa. Al. Ko. da yapılmak 
Uzer kapalı zarfla ekelltmeye konulmuş -
tur. 

2 - Muhammen tutarı 489000 lira mu -
vakkat teminatı 5750 liradır. 

3 - Şartnamesini görmek tstiyenlerin 
her gün iş saati içinde müracaat etmeleri. 

4 - Tekli! mektupları ihale saatinden 
blr saat evel Ko. na vereceklerdir. 

Şubat 

60 
Haziran 

60 

Mart 
60 

Temmuz 
60 

(6362) 

Nisan 
60 

Mayıs (6492) 16492 
60 

Atuato• 
60 

Odun alınacak 
Gtlibolu As. s •. Al. Ko.: 

Eylül 
60 

16366 

1 - 1150 ton odun •atın alınac&kbr. Be
her klloıuna 1 kuruştan tahmin edilen be· 
deli 11600 Uradır. 

2 - Eksiltme 25. 10. Of.O tarihinde saat 
11 de Gelibolu A•. Sa.. Al. Ko. da olacak
tır. Şartnamesi bu mahalden parasız alı· 

nabillr. 
S - EkıUtme kapalı zarf usuıtyledlr. 
4 - Muvakkat temlnatı 862 Ura 60 ku

ruştur. 

t.i - Teklif mektupları 2~. ıo. 9'0 ve aa
at 11 de SL Al. Ko. bqkanlıfına verllmtıt 
olacaktır. 

Bu •aatten sonra mektuplar kabul edil
mez 

G - Taliplerin ihaleden bir 11aat evet te· 
mtnat n1ektuplar1 ve paraları olan 862 lira 
M kuruı ve v•eatk ile müracaatları. 

I. Tı. 
100 

Şu bot 
75 

Haziran 
75 

Tesllm günleri 
n. Tt. ı. Kan. 

1ııo ıııo 

Mart 
75 

Nisan 
75 

Ağuı1tos 

75 

il. KAn. 
1ııo 

Mayıa 

75 
Ey!Ul 

75 
Temmuz 

75 
(8383) 18367 

Odun alınacak 

G~libolu As. Sa. Al. Ko.: 
1 - 2240 ton meıe odunu alınacaktır. 

Kilosuna 1 kuruı, tahmin edilen bedell 
22400 liradır. 

2 - Ekıdltme 2:5. 10. 940 tarihinde saat 
11 de Gelibolu As. Sa. Al. Ko. da olacak· 
tır. Şartnamesi bu mahalda paruız alına
b!Ur. 

S - Eksiltme kapalı zarf uau11yledtr. 
' - Muvakkat teminatı 1780 liradır. 
lS - Tekltf mektupları 24. 10. 940 ve •&· 

at 18 e kadar SL Al. Ko. bqkanlıt1na ve .. 
rilmlı olacaktır. 

Bu saatten sonra mektuplar kabul edU
me•. 

'ı~altplerin ihaleden bir ıaat evel teminat 
mektupları ve teminat paraları olan 1780 
lira ile btrltkte mUracaatıarı. 

I. T§. 
60 

Teıllm günleri 

II. Tf. I. Kan. 
50 50 

II. Kıl.n. 
50 

60 
80 

60 
120 

60 60 
120 c~=o~ UO 

190 
Şubat 

ııo 

60 
60 

170 
Haziran 

ııo 

60 
60 

170 

230 
Mart 

ııo 

60 
60 

170 
Temmuz 

ııo 

60 
60 

230 
Nlıan 

50 
60 
60 

170 
Ağustoo 

50 
60 
60 

170 170 
(8364) 

Sade yağı alınacak 
Kırklaretı SL Al. Ko. dan: 

230 
:Mayıs 

ııo 

60 
60 

170 
EylUI 

50 
60 
60 

170 
18368 

1 - Aıkerl evsaf dahilinde 15 er ton Uo 
parti sadeyağı alınacaktır. Tallplerln 10. 
10.9t0 perıembe ııUnU oaat 17 htikUmet 
cadde•lnde Aı. Sa. Al. Ko. na müracaat .. 
tarı. (6469) 16457 

Kırmızı mercimek alınacak 
İıtanbul Sa. Al. Ko. dan ; 
1 - Kapalı zarfla münakasaya konula

rak isteklisi çıkmıyan 200 ton kırmızı 
mercimeği bir ay zarfında pazarlıkla alın· 
maun& karar verllmiıt!r. Pazarlıfı 10/10 
/940 cUn ıut 11 dedlr. Muhammen bede
li 38000 liradır. Şartnameıl her ~n Ko. 
da ıörUleblllr. İ•teklllerin belll cUn ve 
saatte 3 15 teminatları ile birlikte Fın • 
dıklıda Sa. Al. Ko. mUracaatları. (6481} 

16469 

Sabun alınacak 
bmlr Lv. A. Sa. Al, Ko. dan ı 
1 - 60000 kilo ı&bun pazarlıkla aatın 

alınacaktır. 

2 - Pazarlık 9/10/940 çarıamba cilnU 
saat 11 de kıılada !zmlr Lv. A. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 21150 llra • 
dır. Tcm!n&tı muvakkat• akçea! IS87 lira· 
dır. 

3 - Şartnamcı! kom!ıyonda cörUleb! • 
llr. 

4 - htekl!lerln ticaret odaaında ka • 
yıtlı olduklarına dair vesika. &östermek 
mecburiyetindedirler. 

S - Paza.rhla iıtirlk edeceklerin ka -
nunt veıikalariyle ihale saatinden evet 
komisyona müracaatları. (6486) 16480 

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

Sadeyağı alınacak 
Çanakkale Aa. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 20000 kilo 11de yaiı paazrlıkla 

14/10/940 pazartesi günü ıaat 11 de ıatın 
ahnacalctır. Taliplerin Çanakkale Sa. Al. 
Ko, na müracaatları. (6489) 16496 

Yulaf alınacak 
Kırklareli As. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Askeri evsaf dahilinde üç parti 250 

şer ton yulaf alınacaktır. Taliplerin 
11/101940 günü saat 11 de Kırklareli hü
kümet caddesi Aı. Sa. Al. Ko. na celme-
lcri. (6490) 16497 

Kuru fasulye alrnacak 
Kırklareli As. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Askeri evsat dahlHode yetmiş be
§er tonluk K. fasulye pazarlıkla alınacak
tır. Taliplerin 12.10.940 cuma ,ıünU saat 
11 de Kırklareli hUkUmet caddesindeki As. 
Sa. Al. Ko. na müracaatlaN. (6491) 

16498 

Kuru fasulye alrnacak 
Eskişehir Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - As. ihtiyaç için 100 ton K. fasuJ. 

ya pazarlıkla satın alınacaktır Pazarlığı 
10/101940 perşembe günü saat ıs de mın
taka Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

100 ton K. fasulyanın ıs er tondan aıa.
iı olmamak Uzere ayrı ayrı isteklilere i. 
hale edilebilir. Tahmin bedeli 25000 lira
dır. İlk teminatı 1875 liradır. 

İıteklilerin belli slin ve ıaatte teminat 
meUtupJariyle komisyonda hazır bulun 
maları. (6493) 16500 

Un alınacak 
Beykoz Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 500 ton ekmeklik un 25.10.940 cuma 

gUnU ıaat 11 de Beykoı halk partisi blna
ıında Sa. Al. Ko. da kapalı zarfla satın a
lınacaktır. 

2 - İlk teminatı 8000 llrodır. 
3 - Evsaf ve 15eraltl her gün mezkOr 

Ko. da ı:örUleblllr. 
4: - tsteklllerln belli sün ve ıaatte Ko. 

da bulunmaları. (6494) 16501 

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

lafı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
İhalesi 27/10/940 ~nil •aat 14 dedir. Mu
hf.ınAı•n bedeli 319200 ilk t.eminau 2394 
liradır. 
Şartnamesi her gün Manisa Sa. Al. Ko. 

da &örülür. Eksiltmeye girmek istiyenle· 
rin belli gün .,, saatinden bir ıaat evell
ne kadar teklif mektuplariyle Ko. na gel .. 
meteri. (6495) 16502 

Soba ve boru alınacak 
Çanakkale Sa. At. Ko. dan : 
1 - 300 • 500 adet madeni soba bin bo

ru 300 dirsek pazarlıkla satın alınacak • 
tır. 

2 - Muvakkat teminatı 2406 liradır. Pa
zarhfı 14/10/940 pazarteıi günü •aat 17 
de Çanakkale Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

S - Taliplerin komiıyona müracaatla-
rı. (6496) 16503 

Yulaf alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Blrlltın ihtiyacı ot&n 48000 kilo 
yula!ı açık ekslltme ile mUnakaaaya kon
muıtur. 

2 - İhalesi 27.10.940 ııUnU ıaat 14 tedlr. 
Muhammen bedeli 8860 ve tık teminatı 2:S2 
llradır. Şartnamesi her gün Manisa Sa. Al. 
Ko. da görUIUr. Eksiltmeye girmek letl
yenlerln belU atın ve ıaatlrıden bir saat 
evellne kadar tekllf' mektuplarını ve vesi
kalarlyle Ko. na müracaatları. (6497) 

16504 

Sı ğıreti alınacak 
Edirne Sa. Al. Ko. dan : 
l - Edirne sanayi kışlasındaki Sa. Al. 

Ko. nu tarafından 400 ton sığır etl lhale
ıi kapalı zarf uhulU ile 24/101940 peroem
be ıünü saat 16 da yapılacaktır. 

2 - Sığıretinln muhammen bedeıt 
124000 lira olup ilk ıemlnatı 7450 lira -
dır. 

3 - Evsaf ve ~eraitini görmek istiyen • 
ler her gün iş ıaatlorinde ve isteklilerin 
de belli gün ve saatten en az bir aaat c -
vel teminat mektuplariyle vesikalarının 

sözü geçen Ko. na verilmi~ veya posta ile 
ıröndermiş olmaları. (6498) 16505 

Sadeyağı alınacak 
!atanbut Lv. A. Sa. At. Ko. daıı: 

1 - 4~ gllnde teallm ıartıyte 85 ton aa
deya.lı alınacaktır. 

Pazarlıkla ekalltmeel 11.10.940 cuma 
gUnU saat 16 da Tophanede !at. Lv. A. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 
S2500 lira ilk teminatı 387,5 liradır. 

Şartnamesi Ko. da g6rUtUr. İateklllerln 
kanunt veılkalariyle belll ıaatte Ko. na 

1 - 60000 kilo aabun pazarlıkla satın gelmeler!. (6499) 18506 
alınacaktır. 

2 - Pazarlık 9/10/940 çarıaınba ırunu Yulaf ve arpa alınacak 
saat 10.30 da kıflada tzmir Lv. A. Sa. Al. Bahkealr Sa, Al. Ko. dan: 
Ko. da yapılacaktır. 1 - 2000 ton yulaf 2250 ton arpa 10/ 

8 - Tahmin edllen tutarı 21660 lira· 10/940 perıembe cUnU ıaat 16 da mınta • 
dır. ka Sa. Al, Ko. da pazarlıkla •atın alına .. 

4 - Teminatı muvakkate 1587 liradır. caktır. 
5 - Şartnameıi komisyonda görülebi Arpanın muhammen bedeli beher kiloıu 

llr. 6 kuruı ıeksen ıantim olup 1'att teminat! 
6 - hteklilerln ticaret odaaında ka ı 7800 liradır. Yulafın muhammen bedeli 

71th olduklarına dair vesika cöıterme. oeber kiloıu yedi kuruı olup katt temi -
mecburiyetindedirler. 1\ natı 16500 liradır. 

7 - Pazarlıi• lıtirlk edecekler kanu · Bıı mlkdar 250 ton olmak ıartiyle muh· 
nt veılkalariyle ve teminatı muvakkate telif taliplere ihale edilebilir. 
teriyle ihale uatinden evel komiıyoı. I Pazarlığa iştirak edeceklerin komisyo -
müracaatları, (64a7l 1!141l na mUracaatları, (6500> l6S07 

TÜRKiYE CÜMHURIYETİ 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ T ARlHl : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 
Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para 28.800 
• 

biriktirenlere 
ikramiye ven yor 

lira 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbanız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı

daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet 
Adet 

Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 

1000 
500 
250 
100 

50 
40 
20 

Liralık 
Liralık 
Liralık 
Liralrk 

Liralık 
Liralık 
Liralık 

4000 
2000 
1000 
4000 
5000 
4800 
3200 

Lira 

Lira 
Lira 
Lira 

Lira 
Lira 

Lira 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihinde çe.ldlcccktir. 

DlKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı dü,miyenlere ikramiye çıktığı takdirde 
7o 20 fazlasiyle verilecektir. 

Ot ve saman c'ınacak 
Nild• As. Sa. Al. Ko.: 

Cln•I Klloıu M. bedeli İlk teminatı İhale gUnU saat 
Saman 1.330.000 38.250 2492 L. 75 K. 21. 10. 940 16 
K ot 1.220.000 61.000 4~75 22. ıo. 940 16 

1 - tıteklller ıartnameyt her sün Ko. da &örür ve parasız; olarak alablllrler. 
2 - Taliplerin ilk temlnattarlyte ve tık ll! mektuplarlyle beraber ihale gününden 

ve ıaatından bir •aat evet Ko. na mUraca atları. (6353) 1 57 

Yulaf ve arpa alınacak 
Balıkesir Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 1550 ton yulaf ve 3000 ton arpa 
10.10.940 perşembe gUnU saat 17 de rnın
taka sa. Al. Ko. da pazarlıkla satın alına
caktır. 

Yulafın muhammen bedell beher kiloıu 7 
krş. ve arpanın muhammen bedeli beher ki· 
losu 6 Kr. Teminatı 122900 Hradır. Yula .. 
tın katt teminatı 13350 liradır. Bu mtkdar 
250 ton olmak ayrı ayrı taliplere de ihale 
edlllr. 

Pazarlığa fttfrA.k edeceklerin Ko. na 
gelmeleri. (6501) 16ıl08 

Pirinç ve bulgur alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Yeni çuvallı olmak il:ıere 100 ton 

bulgur 25 ton pirinç pazarlıkla ıatın ılı· 

nacaktır. 

2 - Buliurun toplu tutarı 102'50 lira, 
ilk teminatı 768 lira 75 kuruştur. 

3 - Pazarlığı 11/10/940 cuma günü ıa· 
at 11 de Erzurum Sa. Al. Ko. da yapıla • 
caktır. 

4 - İsteklilerin tayin olunan giln ve sa
atte teminatları ile birlikte komiıyonda. 

bulunmaları, (6502) 16509 

Çuval alınacak 
Erzurum Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 4.0000 adet kırmızı veya mavi ko .. 
lanh erzak çuvalı pazarlıkla ıatın alına

caktır. 

2 - Pazartıtı 11.10.9t0 cuma ırUnU ••
at 11130 da Erzurum Sa. Al. Ko. komleyo .. 
nunda yapılacaktır. 

8 - Toptu tutarı ll6000 lira llk temina
tı 4200 liradır. 

4 - İateklllcrln tayin· olunan gUn ve 
saatte komisyona müracaatları. (6503) 

16~10 

Yulaf alınacak 
Manisa. Sa. AI. Ko. dan : 
1 - Birliğin ihtiyacı olan 840000 kilo 

yulafı kapalı zarfla mUnakaıaya konmuı· 
tur. İhaleıi 27/10/940 ıUnU aaat 1-4 dedir. 
Muhammen bedeli 58800 ve ilk teminatı 
4410 liradır. Şartnamesi her ıiln Maniıa 

Sa. Al. Ko. da &"Örillilr. İateklilcrin betti 
&rtin ve saatinden blr ıaat evel teklif mek
tupları ve veıikaları ile komisyona mü .. 
racaatları. (6504) 16511 

Yulaf alınacak 
Manlıa Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Birliğin ihtiyacı olan '8000 kilo 
yula!ı açık eksiltme ne münakuaya kon
muıtur. İhateıl 27.10.940 gUnU ıaat 1' te
dlr. Muhammen modeli 3360 ve ilk temi -
ııatı 2t:i2 liradır. Şartnamesi her sUn Ma· 
nı .. Tümen Sa. Al. Ko. da görUlUr. Ekallt
meye girmek tıtlyenlerln belli ,un ve sa
atten bir saat evellne kadar teklif mek
tuplarını ve vealkalarlyle Ko. na mUraca-
attarı. (6:SO~) 18613 

Kömür alınacak 
İzmit Sa. At. Ko. dftll: 

1 - 216 ton kırtblekömUrU kapalı zart 
eksiltmesi tle satın alınacaktır. 

a - ;Kapalı zarf ~luıııtmesı ~ı.ı0.94(1 

gUnU saat 15 te Sa. Al. Ko. da yapılacak -
tır. 

3 - Kırlble kömilrüniln beher tonu tçln 
tahmin edllen fiyat 17 tıradır. Tutan 36720 
lira muvakkat teminatı 3f.54 liradır. 

' - !ıtekliler her gUn şartnamesini An .. 
kara, Eaklşehlr, İstanbul ve İzmltte Sa. 
Al. Ko. da görebllirler. 

5 - İsteklller belli gün ve uatınden bir 
saat evel thtlva eden kapalı zarflarını Sa. 
Al. Ko. na gelmeleri. (8506) 16518 

Kömür alınacak 
Edirne Sa. Al. Ko. dan: 

l - ı 775 ton Iavemarln rekompoze kö· 
mUrU pazarlıkla 9.10.94.0 tartamba •UnU 
saat 11 de alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 46150 tlradır. 
3 - Evsaf ve şerattlnl görmek tstlyen. 

ler her gUn iş saatlerinde ve isteklilerin 
de belli gün ve saatte eözU geçen komi1"
yona gelmeleri. (6507) 16614 

Buğday kırdırılacak 
Kayseri Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 4000 ton buğday kırdırılacaktır. 

Bedeli 52000 liradır. 
İlk teminatı 3900 tıradır. 

2 - İhaleal 21.10.9i0 pazartesi ı;-ünü sa,. 
at 17 de kapalı zarfla yapılacaktır. 

8 - lateklllerln belli ırUn ve saatte ka.
nunt veıalk ve teklif mektuplariyle ihale· 
den lAakaI bir saat evel komisyona verme
leri h\zımdır. 

4- Şartnamesi her gün İstanbul, Anka
ra Lv. A. ilkleri ve .Kayseri, Adana As. 
Sa. At. Ko. görUleblllr. (6508) 16515 

Odun alınacak 
Zara As. Sa, A1. Ko. dan : 
1 - 1.800.000 kilo odun alınacaktır. 
2 - Odunun evsafiyle teslim ~artı şart.

namesinde yazılıdır. 
3 - Şartnameler 168 kuru, mukabilinde 

Ko. da satın alınabileceği gibi her gürı. 

Ko. da Sivas Sa. Al. Ko. da da görülebilir. 
4 - Tahmin bedeli 33480 liradır 
5 - Eksiltme kapalı zarfla 28/10/940 

pazartesi günü saat 14-,30 da alay ıaz:i.a.o 

binasın.da yapılacaktır. 

6 - İlk teminatı 2511 liradır. 
7 - Teklif mektupları 28/10/940 ıaat 

13 e kadar Ko. na. verilmlı otııcaktır. 
(6509) 16516 

Bulgur alınacak 
Kayseri SL Al. Ko. dan: 

1 - Mikdar, muhammen bedel ve temi
natı yazılı bulgur ve nohudun ihale ıekll 
aşağıda yazılıdır. 

2 - Bulgur ıartnamesl here-Un İ"tanbul, 
Ankara Lv. A. Jerl ve Adana., Kaysrri J\.9. 

Sa. Al. Ko. da görülebilir. 
3 - İsteklilerin belli gUn ve saatte kil .. 

ııunt vesaik ve temlnatıarlyle birlikte J(o. 
na müracaatları. 

Kapalı zarfla ihalelerde teklif mektup
larının ihale sutinden bir aaııt evel KO. 
na vermeleri. (6!510) 

Cinsi Bulgur, mtkdarı 270 ton, muharrı~ 
men bedeli 27000 Ura. teminatı 2025 lirtı. 
ihale ırUnU ıaatl 21.10.9•0 s. 15 kapalı znrt 
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7 - 10. 1940 

MlLLI MÜDAFAA VEKALETi 

inşaat münakaıa11 

M. M. Vek!ileti Satın Alma Ko. : 

Kcıılf bedeli 94.079 doksan dört bln do
kuz yüz yetmıv dokuz lira 69 nltmıı do
kwı: kunı~ olan Eskiorhlrde yaptınlncak 8 
adet inşunt kapalı zarfla ekslltmeye kon· 
nıuştur. Eksiltmesi ıs. ıo. 940 cuma glinU 
saat ıı dedir. İlk teminatı: 5999 Ura olup 
§artnıımesl 475 kunış:ı komisyondan alı· 
nır. Talıplcrin muayyen saatten bir saat 
cveıınc kadar zarflarını :M. ?ıI. V. Sa. Al. 
ko. na vermeleri. (6345) 16853 

Elektrik ve kolorifer uı~ası 
aranıyor 

M. M. Vekaletinden : 
ı - :Milli Müdafaa vekll.letl daire mU· 

l'lürlUğune imtihanla bir elektrik ustası ve 
bir de kalorller ve su ustası alınacaktır. 

2 - imtihnnln alınacak bu ustalara eh· 
liyetıeri:ıe göre, elektrikçiye 52 • 'i5 .;e 
kalorifer v. su ustasına 84 - 126 lira Ucret 
\>erneccktlr. 

3 - Acıağıdnl'l Jıartları halz olun istek· 
iller ilişiğinde polis tahkikatı ve tabip 
~ı:Poru da bulunan tetldalnrını nihayet 10 
lllrlnciteşrln 940 gtinU ak§amına kadar M. 
lr. V. daire mUdilrlUğUno vermlıı oıııc:ık· 
lıırdır. 

Kabul şartlan: 
a) Türk olmak ve ecnebi kadınla evli 

olmamak. 

lan ıarttır. ı.teklllerln muayyen gün ve 
saatte katı teminat ve kanuni belgeleriyle 
komisyonda bulunmaları. (6331) 16347 

Transformatör alınacak 
M. M. Vekaleti Hava Satın Alma Ko.: 
ı _ Bir adet 250. KV. A. hk transfor

motör pazarlıkla satın alınacaktır. M.u • 
hammen bedeli 3425 lira olup kati temınat 
miktan 514 liradır. 

Pazarlıkla ihalesi (10/10/940) pere~mbe 
günü ıaat 10 da hava satın alma komısyo
nunda yapılacaktır. İdari ve f~nnt şartn~
me her gün öğleden sonra komısyonda iO· 

rülebilir. · • 
hteklilerin muayyen gün ve saatt~ kıtı 

teminat ve kanuni belgeleriyle komllyOn· 
da bulunmaları. (6332) 16348 

Elbiselik kumaş alınacak 
M. M." Vekaleti Hava Satın ~im~ Ko.: 

1 _ lO.OOO metre kışlık elbıselık ku-
mae pazarlıkla satın alınacaktır. ss_soo 
1• 1 P kati teminat miktarı 5775 lıra
ıra o u b .• ü 
dır. Pazarlığı 10. 10. 940 perıem. e gun 
saat 10 dn Hava satın alma komısyonun· 
da yapılıı.caktır. İdari şartname evsaf ve 

il . her gün öğleden sonra 195 ku-n munesı .... 1 b' 
mukabilinde komisyonda goru c ı-ru5 . .. 

l' İsteklilerin muayyen gun ve saatte 
~;~i teminııt ve kanuni belgeleriyle bir
likte komisyonda bulunmaları. 

(6400) 16408 

Kaputluk kumat alınacak 

u ~ u s 
vesika rapdetmelerl muktazidir. Bu 
müddet zarfında vesika talebinde bu
lunmıyanlar eksiltmeye giremiyecek
lerdir. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale günü olan 23, 10. 940 çarşamba 
günü saat on dörde kadar komisyon 
reisliğine makbuz mukabilinde teslim 
etmeleri Uizımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (6417) 16520 

lKTlSAT VEKALETİ 

Müfetti§ Muavinliği imtihanı 

lktısat VekBletindcn: 
35 lira maaşlı lktısat Vekaleti Mü

fettiş muavinliği için 17 teşrinevel 
1940 perşembe günü müsabaka imti -
hanı açılacaktır. 

DEVLET ORMAN iŞLETMESi 

Satılık köknar tomruğu 
Devlet Orman Jşletmesi Düzce Revir 

Amirliğinden: 

lolu - Dllzco uosesi Uzorindo Tatava 
mevkllndcki l numaralı depoda mevcut 
(670) metre ve (558) desimetre kUp mua
dili (1066) adet köknar tomruğu 14.10.940 
pa:r.nrtesl gUnU eant l4 te DUz<;edo devlet 
orman ıııletmcsl revir t'ınıirliğlnde mUte · 
şekkll komisyondn açık arttırma ile satı -
lacnlctır. Tomnıklnrın bir metre kllpUnUn 
muhnmmen luymeti (10) lira (50) kuruş
tur. Satı§a alt şartnameler İstanbul ve Bo· 
ıu orman çevlrge mlldılrlllklcrl, Ankarada 
orman umum mUdUrlü@ ile Düzcede re
vir Amirliğimlzde ve tomnıklnr yerinde 
görııteblllr. 

Talipleri yih:de 7,'i t<'mlnat ve evrakı 
111.zimeleriylc beraber lhaledf.'n evel Dllz • 
cede mczkt'ır komisyona mllracaatıarı. 

(8710 5746) 16378 

VILA YETi .ER 

inşaat münakasası 

Hatay Naluı Müdürlüğünden: 

1 - Sıiveydiye, Fatık/ı, Şenkoy, Sıçan
lı. Guzclce, Çen,;en. Erzın, Sarıkaya mev
kilerinde yapılacak (8) adet jandarma ka
rakollarının bir kısım ınşaııtı kapalı zari 
usuliyle eksıltmcye konulmuştur. 

_,_ 

b) On sekiz yaısını bltırmlıs olmak ve 
'(5 ) yaJtndan yuknrı olmamak. 

c) Medeni haklardan mahrumiyet ce
tasiylc mnhkQm veya devlet için muzır 
t~kllAtlara mensup olmamak. 

M. M. Vekaleti Hava Satın Al111a Ko.: 

1 _ 2'SOO ınetre hava rengi kaputluk 
kumaş a;ı:arlıkla satın ?lınacaktır. Mu
hammen bedeli {16750) !ıra olup katf te
minat miktarı (2513) liradır. Pazarlıi:ı 

12. 10. 940 c. Ertesi glinü aaat 10 da Ha
va sa tın alma komisyonunda yapılacak
tır. İdari şartname ve evsaf her gün öğ
leden sonra mezkur komisyondan alına· 

Aranılan şartlar şunlardır: (A) me 
murin kanununun 4 üncü maddesinin 
A,B,C,V ve Z fıkralarında yazılı e'l
safı haiz olmak, (B) askerlik biznıe· 
tini ifa etmiş olmak, (C) Siyasal Bil
giler Okulu, Hukuk ve 1ktısat Fa • 
külteleri veyahut Yüksek İktısat v~ 
Ticaret mektebi mezunu veyahut ela 
bunlara mümasil ve aynı derecedeki 
ecnebi mekteplerinin birinden mezun 
olmak, (Ç) 1. 1. 1940 tarihine göre 30 
yaşından yukarı olmamak, (D) Veka
leteç hakkında yapılacak tahkikattan 
müsbet netice alınmış olmak, (E) 
yolculuk zahmetlerine müteahmmil 
bulunmak. 

2 - Bksıltme 22. 10. 940 salı gunü saat 
15 te Antakyada nalıs mudurluğıi odasın- , 
da muteşekkıl komisyonca yapılacaktır. KENDiN BiRiKTiR 

d) İ)1 ahlllk eshabındnn olmak ve haY· 
lllyct ve namusu muhi fllllerlo ve aıeııt· 
lak ağır hnpls veya o derece cezayı mUs
telzim bir fili llo mahkQm olmamak. 

e) Sari hastalıklara mUptelt'ı olmamak 
\>e vazifesini muntazaman ifaya mani ola· 
bilecek bedent ve akıt nrıza ve hastnlık-
lıırıe. malQl bulunmı.unak. 

!G3~6) 16354 

Matbaacılara 

bilir. 
hteklilerin muayyen gün ve saatte ka-

ti teminat ve kanuni belgeleriyle komis
yonda bulunmaları. 

(6401) 16409 

Kaputluk kumaf alınacak 

İmtihana talip olanlar 12 teşrine • 
ve! 1940 tarihine kadar İktısat Vek5-
leti Teftiş Il ey eti reisliğine istida i
le müracaat edeceklerdir. 

3 - lstiycrıler hususi şartname ile pro
je ve evrakı keşi iyeyi ( 100) kuruş bedel 
mukabılınde satın alabılırler. 

4 - Bu işın keşif bedl'li (19943) lira 
(76) kuru~ tur. 

S - Muvakkat teminat (1495) fıra (78) 

kuruştur. 

T. İ~ BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplaı

İKRAMİYE PLANI 

1940 iKRAMiYELER[: -

ı adet 2000 
3 .• 1000 
6 500 

12 
40 .. 
75 

210 M 

200 
100 
l'ıO 

25 

liralık 

.. .. 
" .. 

- 2000.- lira 
8000.- . 
8000.- .. 
8000.- .. 
4000.- .. 
8760.- " 
52.'iO.- . 

Keşidcler: 1 şubat, 1 mayıs, 
1 ağustos, 1 ikincitcşrin tarih
lerinde yapılır. M. M Vekaleti Satın Alma Komisyo • 

ilandan : 
Kiı:ıdı V ck&lctçe verilmek üıerc 15 k~· 

lem evrakı matbua butırd<ıcaktır. H"psı
rıe 4000 lira fıyat taltmın ::.a=ım:ştir. Bas· 
tırılacak evrakın nur uneleri M. M .. V. 
ııhat itleri ~airesinde gorülür •. İste~lı~e
rin 600 liralık kati teminatları ılc ~ırlık· 
te pazarlık günü olan 14/birinci t~şrın/940 
Pazartesi gunü saat 11 de Ankara da M.M. 
V. satın aloıa Ko. da bulunmaları. C54o3) 

M. M. Vek&leti He.va Satın Alma Ko.: 
l - 10.000 metre hava rengi kaputluk 

kumaş pazarlıkla satın alınacaktır. 
39.750 lira olup kati teminat miktarı 
5963 liradır. Pnzarlığı 9. 10. 940 çarıam· 
ba günU saat 10 da Hava satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. İdari şartna
me evsaf ve nümunesi her gün ö~leden 
sonra 2 lira mukabilinde görillebillr. İs
teklilerin muayyen gün ve saatte kati te
minat ve kanuni belgeleriyle birlikte ko
misyonda bulunmaları. (6402) 16410 

lstidaya şu evrakın bağlanması la
zımdır: (A) nüfus hüviyet cüzdam, 
(b) hal terciimcsi hüliisası, (c) asker
lik vesikası, ç) mezuniyet şahadetna
me veya tastiknamesi, (d) sağlam 
bünyeli ve yolculuğa dayanıklı oldu
ğuna dair resmi tabip raporu. 

Aranılan evsafı haiz görlilenler e
veıa tahriri ve müteakiben şifahi ım
tihane tabi tutulacaklardır. 

6 - Taliplerin ıha/eden en az sf.'kız gün 
evl'I bu işe benzer ınşaatı başardıklarına 
dair f.'Vrakı müsbitelt'rıylc bırlıktc vilaye
te mıiracar ederek alacakları ehliyet vesi
kasını 2490 sıyılı kanuna uygun olarak 
hazırlıyacakl:ırı teklıl mektuplarını ve 
bun/. r/a birlikte teminat mektup veya 
makbuzlarını ve ticaret odası vesıkasını 
ihale gunu saat 14 ek:ıdar komisyon rıya -
setine makbuz mukabılinde vereceklerdir. 

'-----------------------------

16417 

Saraç heybesi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo -

nundan : 

Depo yaptırılacak 
M. M. Vek!Uetı Hava Satın Alma Ko

misyonundan: 
ı - .Müteahhit nam ve hesabına bir adet 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
(6140) 16118 

Parke kaldırım yaptırılacak 

İmtihanlar taliplere bildirilecek o
lan günlerde Teftiş Heyeti reisliğin
de yapılacaktır. Tahriri imtihanda 
muvaffak olamıyanlar şifahi imtiha· 
na giremiyeceklerdir. 

İmtihan programı: (1) İktisat (is- Eskişehir Belediye~iııden : 

tihsal, tedavlil nakit ve itibar, inki Eskişehir belediyesi tarafından yap 
sam ve istihHik) 2) Maliye (vergi na- tırılacak parke kaldırım ve bordür 
zariyeleri ve vasıtalı vasıtasız vergi - inşası işi kapalı zarf usulile eksilt -
lerle bütçe hakkında umumi malCt - meye konulmuştur. 

Hükümet konağı inşası 
Antaly.1 Nafıa Mudurliığünden : 

1. - İhalesinin 26 9/940 tarihinde yapı
lacağı Ulus gazetesinin 1, 5, 10, 15 eylill 
ve Tasviriefkar gazetesinin 5, 9 eylül ve 
miınnknsa ı:azetesinin 13, 17 eylül 940 ta
rihli nüshalarında iliin olunan "Elmalı hü
kümet konaitı ikmali inşaatı" işine talip 
zuhur etmediğinden aşağıdaki şartlar dai
resinde yeniden kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konulmuştur. 

2, - Bu inşaata nit şartnameler ve ev-

Kapalı zarfla eksiltme ilam 

Zonguldak Amele Birliğinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş Zongul
dak~a amele birliği hastanesi yanında 
su ve elektrik, çamaşırlık ve mutbab 
ve sıhhi tesisatı havi (betonarme de
miri malzemesi birlikçe verilmek şar
tiyle) çamaşırhane ve mutbah ve poli
kilnik inşaatLciır. 

2 - Keşif bedeli 23257 lira 14 ku-
ruştur. 

Beher adedine t bmin edilen fiyatı: 45 
lir olan 400 : 500 adet saraç heğbeai pa
zarlıkla t n mııcaktır. Pazarlığı: 14/ 
10 9'40 pazartesi gUnü ıaat 11 dedir. Ka
ti teminatı: 2700 lira olup nümune ve 
Şartnamesi komisyonda görülür. Talip • 
lerin muayyen vakitte M. M. V. Sa, Al. 
ko. da bulunmaları. (6446) 16441 

depo yaptırılacaktır. Keıılf bedell (6750) 
Ura olup tık teminat mtkdan (507) lira
dır. Açık eksiltmesi l2.10.!1f0 cumartesi 
gUnU saat ıı de hava satın alma komlBYO· 
nunda yapılacaktlr. Keılt evrakı her sUn 
öğleden sonra Sf kunı!I mukabilinde alına
bilir. İsteklilerin muayyen sUıı ve saatte 
ilk teminat ve kanuni belgeleriyle komi&· 
yonda bulunmaları. (6868) 16~15 

mat) 3) Ticaret usul defteri (defatir Muhammen bedeli 17,500 lira ve 
ticariye, bilançolar ve bunl.ar ~akk•n- muvakkat teminau 1312,50 liradır. 
da tatbıki malOmat) (4) T~carı he ap Şartnameler parasız olarak mühendis
(baıit ve mürekkep faizı 11konto fa- Jikten verilir. İhale 14. 10. 940 pazar 
izli hesabı cariler) (5 ) Hendese .. (~- ertesi giınü saat on be§tc belediyede 
tıh ve hacim ~esahaları) _(6) Turkı- yapılacaktır. Talipler muvakkat temi-

rak unl rdır: 

A. - Elnihme ı•rtn•m"i 
B. - Muk•vele projesi I 3 - İlk teminat 1744 lira 28 kuruş.. 

tur. 

Ampul kutusu alınacak 
lt. M. Vcldl.letl Satın Alma Komisyo

nundan: 
Beher adedine tahmin edllen fiyatı 13 

ku~ olan yUz bin tane mukavva ampul 
kutusu 15 blrlncitcıirln 940 salı gUnU saat 
ıı de Ankarada M. M. V. satın almn Ko. 
da pazarlıkla ihale cdllccetlnden ısteldl· 
lertn her glln nUmuno ve liartnamesin\ gor
rtıek için M. M. V. sıhat t,şlerl dairesine 
\'e pazarlığa girmek için 1050 liralık kati 
tcrnınatlariylc birlikte pazarlık gUn ve 
•:ıatındo mczkQr komisyonda bulunmaları. 

(G40S) 16475 

Muhtelif malzeme ahnaeak 
M. M. VekCi.letl Satın Aimn Komisyo

llundan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 1840 Ura 

oııı.n a,ağıda numara cins ve mlkdarları 
Y~ıh malzeme 11 blrtnciteşrin 940 cuma 
tilnu saat 11 de Ankarada :M. :M. V. aatın 
lllına ko da pazarlıkla aatın alınacağın· 
C2an iste~lllerln 276 liralık katı tcmınatıa
l'lyıe birlikte pazarlık gUn ve saatinde 
lııezJt(lıo ko. da bulunmaları·. <6~~G) 
20 tane emaye çaydanlık 1' 0 · 
200 tane emı:ıye çaydanlık No. 20 

20o tane emll)'e çaydanlık No. 22 

20o tane emaye çaydanlık No. 24 

tı<lu tane emaye ma.,.<:Tapa No. 6 c k0-
20 tane emayo Ustten kulplu emay 

\>a No. 28 •e kO· 
20 tane emaye Ustten Jrulplu ema) 

16476 
va No. SO 

Çorap makineıi iğneıi alınacak 
ld. M Vek~eU Satın Alma Komis • 

~ . 
0nundan: edl 

l3eherine tahmin edilen fiyatı <7 > Y 
lt1ıruş olan 17 000 adet Harlson marka ço· 
h ' 1 Unııaksaya 
'ıı rnaklnesi iğne 1 pazarlık a m 
ltonrnuştur. İhalesi 9.10 940 çarşamba g~~~ 
!!tat 10 5 tadır. Kati teminatı 178•6 Ura · 
ıı • k isyo· "llıtnnmesl M. M. V. satın ıııma om 

Benzin alınacak 
l\I. ı.r. Veklı.lctı Hııva Satın Alma Ko • 

misyonundan: 
l - Tenekeler dahilinde 300 ton otomo· 

bil benzini pazarlıkla aatın alınacaktır. 
Muhammen bedeli (111.000) lira olup kati 
teminat mikdıırı (13.600) liradır. Pazarlığı 
12.lO.OiO cumnrtcsl gUnU ııaat 11,80 da ha
va aatın nln1a komisyonunda yapılacaktır. 
idart ve fenni ıınrtname her glin mezk1lr 
komisyonda f.i55 kuruş mukabilinde alına
bilir. isteJdllerln mull)<Yen gUn ve saatte 
katı teminat ve kanuni belgeleriyle ko -
misyonda bulunmaları. (6523) 1G521 

MAARiF VEKALETi 

Bir memur alınacak 
Maarif Vekiletinden : 
Münhal bulunan Hususi mektepler 

dairesindeki 15 lira maa§h m~murlu
- a asgari orta mektepten mezun of daktilo bilen ve memurlar ka-
u~unun 4 üncü maddesindeki vasıf

~a~ı haiz olanlar arasındarr mü~aba~a 
ile bir memur alınacaktır. Tahplerın 
lO. 10. 940 akş~ı1.1a kadar evrakı 
müsbiteleriyle bırlıkte müracaatları. 

(6464) 16451 

NAFİA VEKALETi 

Yapı ve imar itleri ilanı 

yenin tabii ve ıktısadt cografyası ve • 
'h. h kk d 1fı t) natlannı ve ticaret odası vesıkalarını 

iktıstadi tarıkuı k a ın a. ma hırnka ve 2490 No. lu kanunun tarif atı dai -
( 7) dare hu u, memurın mu a e- . 

k hak 1 • u resinde hazırlıyacakları teklıf mek -
mat anunu, ceza mu eme en us - . . .. . . 
1ü kanununun tahkikat usullerine mü t~plarını ıhal~ .günu beledıye rıyase-
teallik hükümleri ile ceza kanununun tıne vermelerı ıHin olunur. 16201 

memur suçlarına ait kısmı, Medeni 
kanunun hakiki ve hükmi şahıslarla 

Eksiltme ilanı 

medeni haklardan istifade ve istimal SUrt Dcftıcr'darlığrndan : 
ehliyetlerine müteallik hükümleri, 
Ticaret kanununun şirketlere ait hü
kümleri, borçlar kanununun umumi 
bükümleri hakkında malfımat, (8) Ec 
nebt lisanı (Fransızca. İngilizce, Al
manca lisanlarından biri). 

Üç senelik bir devreden sonra mil· 
fettişlik ehliyet imtihanını muvaffa
kiyetle veren müfettiş muavini İktt· 
sat Vek81eti Müfettişliğine tayin o· 
lunur. (6215)' 16216 

A. LEY AZIM AMIRLICI 

Kuru fasulya alınacak 
Ankara Levaum Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan : 
200 ton K. faaulya kapalı zarfla eksilt· 

mesi 8/10/940 saat 15 de Ankara Lv. A. Sa. 
Al. Ko da yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 44000 lira, ilk temi -
n.atı 3300 liradır. Şartnamesi 220 kurus 
mukailllinde komisyondan alınabilir, İçin -
de kanuni veıikalar bulunan teklif mek • 
tuplarrnın aant 14 e kadar komisyona ve • 
rilmesi. (5900) 15941 

1 - Kurtlan kazası hükumet konağının 
14933 lira 79 kuruş bedeli keşifli ikmali 
inşaatı kapah zarf uı;uliyle eksiltmeye ko
nulmustur. 

2 - Bu işe ait &nrtname ve sair evrak 
şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi, 
. B - Mukavele projesi 

C - Bayındırlık i§lcri genci şartnamesi, 
D - Vahidi fiyat listesi, hususi ı;:ırtna -

me. ke!iif hulasası ve cetveli, 
E - Yapı İ!ileri 1lmumi ve fenni şartna

mesi, 
F - Projeler 
lsteklilerin ihale ıtününc !kadar Siirt def. 

tcrdarlığı ve nafıa mudürlü~ü ile Nafıa 
V ckiletindc bu evrakı görebileceklerdir. 

3 - Eksiltme 14/10/940 pazartesi günü 
saat 11 de Siirt defterdarlığında müteşek -
kil komisyonda yapılacaktır. 

Nafıa Vekaletinden : • Buğday alınacak 
1 _Eksiltmeye kr,nulan ı': An.~.a- Ankara Lv. A. Sa. Al, Ko. dan: 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli
lerin 'bedeli keıfin % 7 buçuğu olan 1120 
lira 4 kuru5luk teminat mektup veya ban
ka makbuzunu ve burulan baska Hl.aka\ iha· 
le günlinden 'bir hafta cvel bu iş için Siirt 
vilbetinden alrnmıı; 940 oıali senesine ait 
ticaret odası ehliyet vesikasını kap::ılı zarf 
usulÜ dairesinde zarflara koyarak ihale gü. 
nunde komisyona tevui eylemesi mecburi
dir. 

S - Teklif mektupları yukaroa adı ge -
çen komisyon riyasetine getirilerek mak -
buz muubillndc verilecektir. Postada VU· 

kua gelecek gecikmeler kabul edilmez. 

ra'da inşa edilmekte bulunan Atatur~ 1 - Pazarlıkla 2400 ton buğday alına· 
• . ilave kısmına yapılacak kalorı-
lısesı . 'di 
fer ve ııhhi tesisat ışı r. 

Ketif bedeli 23245 lıra 85 kuruştur. 

2 
_ Eksiltme 23. ıo. 940 çar§amba 

.. .. at on beııte Nafıa vekaleti ya-
gunu sa :ı • k • 

caktır. 

2 - Buğdayın muhammen bedeli 180.000 
liradır. Pazarlığı ıı.ıo 940 saat 16 te An· 
kara Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Taliplerin mezkQr tarihte Ko. da mU • 
racaatları. (6898) 16492 

"g206 - 6282) 16269 

Yün f anili ipliği alınacak 
!stanbıi/ Jandarma Satın Alma Komıs

yonundan : 

C. - Bayındırlık iııleri genel şartnamesi 
D. - Huıusi şartname 

E. - Keş.if cetveli 
F. - Proje 
3. - KC3efi bedeli "30559" lira "34" ku· 

ruştur. 

İstlyenlcr evrakı keşliye ve müstenida· 
tını nafıa müdiırliığünde gorcbilirler. 

4. - Eksiltme 22 birinci teşrin 940 salı 
günü saat onda Antalya nafıa mlidürlilliln
deki eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 

S. - Eksiltme kapalı zarf uıulü ile ve 
vahidi fiyat esası üzerinde yapılacaktır. 

6. - Eksiltmeye ıircbilmek için "2291" 
lira "93" kuruşluk muvakkat teminat ver
meleri bundan başka aşağıdaki vesikaları 
haiz olup ı:etirmcleri lazımdır. 

Nafıa mudUrluğü miıtcahhitHk komis-
yonundan alınacak vesika 

Ticaret odası vesikası 
Muvakkat teminat akçesi makbuzu 
7. - İstekliler eksiltme vaktinden bir 

saat evcl tekliflerini usulilrı.de hazırlıyarak 
komisyon riyasetine vermeleri şarttır. 

(9279/6326) 16351 

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 
beledive elektrik işletme müdürlüğü
ne m't'.tcaatJarı ve isteklilerin ihale 
saatinden 1 saat eveline kadar teklif 
mektuplarını belediye riyasetine ver
meleri lüzumu ilan olunur. 

(6454) 16444 

4 - Eksiltme müddeti 3. 10. 940 ta
rihinden itibaren on beş gündür. 

5 - Eksiltme 18. 10. 940 cuma günü 
saat 16 da Zonguldakta Amele Birliği 
salonunda birlik faal heyeti tarafın
dan yapılacaktır. 

6 - Talipler eksiltme şartnamesini 
mukavele projesi ve bu işe ait diğer 
bütün evrakı 3 lira bedel mukabilinde 
Zonguldakta Amele birliğinden teda-
rik edebilirler. 4004 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme 
ilanı 

Tekirdağ Nafıa Müdürlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Şarköy
Gölcük yolunun (O + 500 - 10 + 
300) kilometreleri arasında (9800) 
metrelik kısmın şose esaslı tamiratı 
ile imalatı sınaiye ve bir adet küçük 
tip ekip binası inşaatı. 

Yeniden tanzim ve tasdik kılınan 
keşif bedeli: (109,426) lira (71) kurur 
tur. 

2 - Eksiltme §artnamesi ve buna 
mütcferri diğer evrak (550) kuruş be
del mukabilinde nafıa müdürlüğün
den alınabilir. 

3 - Eksiltme (25. 10. 940) tarihine 
rasthyan cuma gilnü saat (15) te Te
kirdağ hükümet konağında nafıa mÜ· 
diirlüğü eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

4 - J<:ksiltmeye girebilmek icin ta
liplerin en aşağı (50 bin) liralık hu 
gibi şose işleri yapmış olmaları ve 
(6721) lira (34) kuruşluk muvakkat te
minat vermesi ve ihale gününden en nz 
(8) gün evel Tekirdağ valiliğine mü
racaatla ibraz edecekleri yeni sene 
belgelerine göre komisyondan (ehli
yet vesikası) olmaları ve (940) yılına 
ait Ticaret odası vesikası gösterme
leri şarttır. tı1ında görll!Ur. İsteklilerin kıınunıın em· 

~ettı i b lgcl rle ihale saatinde aomtsyo· 
tıq gelmeleri. (6447) 16495 

Pı ve imar işleri eksıltme. omısyorlıu 

d kapalı zarf usulıyle yapı a
odasın a 

Un çuvalı alınacak 
Ankara Levazım A. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 20000 adet yerli bezinden un çuva· 

lına teklif edilen fiyat vekll.letçc pahalı 

ııörüldüğünden tekrar pazarlı ı 9/10/940 
saat 14 de Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da 

ı - Jandarma dikim evinde fanila imali Yol yaptırılacak 5 - İsteklilerin teklif mektuplarım 
için "on beş bin" kilo yerli yiın fanila ip- lznıir Bell'diyesindcn : (3) üne~ maddede yazılı saatten lıir caktır. t b 

3 - Eksiltme şartname& ve una 
.. r . evrak bir lira 16 kuru~ be-

l mute erkrıb·1· de ·•apı ve imar işleri ..._ M. M. V. Hava Müsteşarlığı del mu a ı ın 7 • • 
~ ... _..:.,:=...:..:..:~:.:.::..:.:.:.:.-~---- . r g-inden a lın&bılı r. yapılacaktır. 

• • reıs ı il e girebilmek için is- 2 - Muhammen bedeli 19600 liradır. 
Beton döşeme ışı 4 - Eks tmey. d. ..z kırk ü~) Taliplerin t'f() ıs teminatlariyle komis -

Ko • teklilerin 1743 (hın ye ı yu ~ 
Al, M. Vekaleti Hava Satın Alma ·• • (k k dört) kuruşluk muvakkat yona müracaatları. (6399) 16493 
l tçin lıra 44 ır · N f Uletin-

" - Yer altı sulannın ııkıtıiması · at vermelerı ve a ıa ve Ot alınacak 
" b ton dö- temın kl • d ·r altn-
tt ınc ve hangarların zeminine e • lf d bu işe girebilece erıne aı Ankara Levazım A. Sa. Al. Ko. dan 
ı.. ltıe i ı pnzarhkla yaptırılacaktır. Ke!I 1 en ·ka rapdetmeleri lazımdır. Ru ı - 400 ton K. ota teklif edilen fiyat 
"l!d ıı 1 t ınat mik· mış vesı y •• 

tarı 00117) lira olup kat em si "k • ·n eksiltmenin yapılacagı gun vekaletçe pahalı görlilduıünden yeniden 
111 ll523) liradır. Pazarlıkla ekSlltm:a- vesı a ıçı Ü gün evt.:1 bir istida ile pazarhğı 9/10/940 ıut 14 de Ankara Lv. 
,_ ll 940) çarşamba gUnU saat 11 de ak· den en az ç · müracaatları ve di- A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
tt Batın alma komisyonunda yapılac Nafıa vekaletıne • 1 d (50 000) 2 - Muhammen bedeli 21000 liradır. 

1'. i< öğl den sonra 51 1 • en az bır ka em e • 
~ '"il§ t'§ıf evrakı her gUn e 1 yondan tekçe erıne. b r it yaptıklarma Kati teminatı 3150 liradır. Şartnameıi 
' ınukablllnde mezl<Clı' kom s , liralık bu ııe enze 1 Ko da 1ısrU1Ur (6425) 16494 
ı.. •• ·bilir. Eksiltmeye ı1urlk edecekler B\~ dair iti Y.aptıran idarelerden a ınmıı s ~ • 
~leıarıııı Şb. 6 J4(L bıdeıı x.~ikl AlJıı& 

liği 18 birinci teşrin 940 cuma günü saat I . . . . . saat evclıne kadar komisyon rcisliginc 
on beşte Taksim _ Ayazpaşada J. mıntaka • Altçetınkaya caddesının bır kısmı makbuz mukabilinde vermeleri 15zım
K. lığı binasındaki komisyonumuzda ka- ıle 1438, 1437, .1379, 1383 ve 1378 s?- dır . 
palı zarf e-kslltmesi ile satrn alınacaktır. kaklarla Necatıbey caddesinin Tevfık 1 . . 

2 - Muhammen bedel "kırk sc'{j: bin" Rüştü Aras caddesinden itibaren bir Postada olan gecıkmelcr kabul edıl-
ve ilk teminat "Uç bin altı yliz" liradır. kısmında yeniden beton yol yaptırıl- mez. (9468/ 6524) 16522 

3 - Şart k&ğıdı ve nümune komisyonu- ması, fen işleri müdürlüğündeki ke
muzda her ııun ııörülebildiği gibi ııart kii- şif ve şartnamesi veçhile kapalı zarflı 
ğıdı iki yüz kırk kuruş muknbilınde alına· eksiltmeye konulmuştur. Keşif bede-
bilir. li 25981 lira 67 kuruş muvakkat temi-

1 
4 - lsteklilerin İstanbul levazım amir- natı 1948 lira 63 kuruştur. İhalesi 

liği muhasebeciliği veznesıne yatıracakları 18. 10. 940 cuma günü saat 16.30 da- ı 
ilk teminat makbuzu vcy:ı banka kefalet dır. 2490 sayılı kanunun tarifatı da
me tubu ve şart klfıdında yazılı sair bel- hilinde hazırlanmış teklif mektupları 
gcleri de havi teklif zarflarını eksiltme sa- ihale giinü azami saat 15,30 a kadar 
atinden bir saat evcline kadar komisyonu- E:lcilmen riyasetine verilme idir. 
ınulda bulundurmaları, (9244/6284) 16343 1 (4149/6419) l644!1 

Dr. Şerif Korkut 
Nümune hastanesi şef operatorü 
Her gUn hastaıar ... ı s at 15 tı.>n 

sonra kabul eder. Koop ratıf arkam 
Ali Nazmi Ap. 8755 



VAKİT, NAK.TTİR ! .. 
5 Porsiyonluk bir komprime ile ( su ve ateşten gayri hariçten hiç

bir madde ilave etmeyi düşünmeksizin ) 15 kuruş mukabilinde 15 
dakika gibi kısa bir zamanda zengin ve iştihalı bir sofra hazırlıya
bilirsiniz. Maruf ve meşhur lokantalarımızda dahi bu derece nefis 

bir çorbayı her zaman bulamazsınız. 

Büylik yardım ve faydası aşi~ar olan çorbalık <ehıt komprime . 
lerirı;izin senelerce nefaset ve ~nzeliğıni muhafaza f!ttığıne ~dhit 

olacaksınız. 

ÇAPA MARKA 
MERCtMEK, BEZELYA, NOHUT vesair hubub:ıt ,el-ıze ve çorba

lık komprimelerini kileriniz<le bulundurmayı ihmcil etmeviniz. 

Yedek erzak : Tasarruf edilmiş servet gibidir. 
Bilhassa dar ve sıkı~ık bir zamanda kıymeti 

daha çok takdir edilir. 

Aileler için olduğu kadar yolr.ular ve sporcular \çin de her zaman 
ve her yerde sıcak bir yemek temini kabildir Bakka!J:lrınızdan 50 
gramlık bir komprime 9. 100 Jramlık bir komprimeyi 15 kurL:ştan 

alabilirsiniz. 
Beşiktaş ÇAPA MARKA Tarihi tesisi : 1915 

KOK KÖMÜRÜ SATIŞI 
Etibank umum nıüdürlüğünden : 

Buğday Silosu yanındaki Kok depomuzdan, mü~terinin ve
saitine teslim, tonu 24 liradan İstenilen miktarda kok kömürü 
satıldığını bildiririz. 

Müracaat yeri: Bankalar caddesi, Eti Bank 
Telefon No: 2012. 

Ticaret Servi:-i, 

3956 

··-"-PATrv,, g ü;liik"E~~tifü·;u··--ı 
j 

İstanbul. Beyoğlu istiklal Cad. No. 211 (Perükar Wili) 
"PATTY., nin güzellik müstahzaratı, Avrupanın en mükemmel 

j mevaddı iptidaiyesiyle imal edilmiş. gerek yağlı ve gerek kuru 
! ciltlerin hıfzıssıhhası ve tuvaletleri için pek elzem müstahzarat-

·
i: tır. 

Bayan PATTY; 14, 15, 16 Birinciteşrin 940 günlerinde 

ANKARA' DA 
Sayın müşterilerine meccanen tecrübe ettirecek ve kulla
nış tarzını gösterecektir. 

ı 

1 
ı 

i 

1 
! 
ı 1 

ı_.TEC~ÜBE "_:ERİ 
Ankara'da Anafartalar cadde-! 
sinde 46 No. Ş,ark Merkez Eczai 
deposu 6263İ __ .. ________ ... 

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

(3541) almaktadır. 
T elP,raf : KAV AK. Telefon : 653~ 

TAMÜLAYAR 
iYi CiNS 

DAYANIKLI 
Genel acentalığı 

D. GALIMIDI ve ORT.-rı 
Bahçekapı, Kutlu Han 1, 4, 

İstanbul 
Taşra için acenta aranıyor 

:# 1ilil111111il11111111111111ililil11111 !:. ı ·-------------
= iLK-ORTA -LiSE -

= = 
Okul kttaplarını?ı ve k"1't; sıyenızı : 1 

8ıım11npıız·\rı 

= 
AKAY KİT AP EVİ = 

= = : Yt" Yenıı ·hırd kt ube ındcn herkes : 
: gıbt sız de temın edebılırstfilz 

: rE'ı. i.">R."t asaa = --
, 111111 111 111 il 1111111111111111111 il il 1 ;: . 

Satılık çimento 
Küçük Evler Yapı Kooperatifinin 

ınşaatınd:ın artan takriben 2350 tor. 
ba çimento açık arttırma ile satılığa 
ı.;ıkanlmıştır, 

Çımentolar her gtin inşaat mahal· 
ınde görülebilir. 

Taliplerin 12. birinciteşrin. 940 
cumartesi günü saat 16 da belediye 
karşısında Ktnacr hanında şirket 

merkeıine müraca:ıtlarr. 3978 

..ıı::.-:=:u. KANAAT ::::::::::::ıL ı-----------.1 

P. T. Telefon Umum Md. 

Muhtelif kablolar alınacak 

HARTA G. DIREKTÖRLÜGÜ 

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

1 - İdare ihtiyacı için 25.000 metre tt•k zarlık suretiyle ahşap döşemesi sökülerek 
nakilli ve 5000 metre dört nakilli kablo 1 zemini beton yaptırılacaktır. 
kapalı zarfla eksiltn1eye çıkarılınıştır. 2 - Keşifnamesi mucibince muham • 

2 - Muhammen bedel 125.000 muvıtkkat . ( . 
teminııt 9375 lira olup eksiltmesi 23-10-940 men bedelı. 464) lı~a 83 kuruş olup mu-

P. T. T, Umum Müdürlüğünd~n ; 

t:arvamba günii saat 16 da Ankarada Ev- vakk.at temınatı 35 hradır. 
kat apartnıanında P.T.T. Umum nıUdürlUk 3 - Bu işin pazarlığı 12, 10, 940 cu • 
salto alnul kon1lsyonunda yapılacaktır. martesi günü saat 10 da Cebecide Gn. 

3 - İsteklıler, muvakkat teminat mak -
buz veya banka nıcktubu ile kanun1 vesaiki Drk. K. Sa. Al. Ko. nunda yapılacaktır. 
nnıhtcvi kapalı zarflarını 0 gün saat 15 e İstiyenler muvakkat teminatları ile ko-
kadar mezkQr konılsyona vereceklerdir. misyona müracaat etmelidirler. (6338) 

4 Şı.ırtnanıeler. Anka.rada Evkaf apart- 16336 

manında P.T.T. Levazım, İstanbulda Yeni =================. 
Valide Hnnında P.T.T. Leva~ı:ıın ayniyat 
oubesl miıdürlliklerinden 625 kuruş mu - DEVLET DEMIRYOLLARI 
kabilinde verilecektir. 

(52101 

Sahra kablosu alınacak 

15271 Toprak kazması alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun· 

dan: 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden : .Aıhthammen bedeli G0.000 lira olan 
1 - İdare lhtıya<-·ı i~in 40.000 metre sah- 15000 adet buraj 10000 adet toprak kaz. 

ra kablosu açık eksiltmeye çıkarJlnııştır. 
2 - ).fııhanımt-n bedt'l 4000 ınuvıtkkat te- ma.sı 1!'>.11.40 cuma günü saat 15,30 da 

minat 300 tını olup eksiltnıcsi 21-10-1940 kapalı zarf usulü ııe Ankarıtda idare blna
pazrtrtest e-unrl saat JU drı Ankarııda Evkaf sında satın alınacaktır. 
ap:ırtmıınında PT.T. Um11nı ıniidUr!Hk sn· Bu l12e girrnek tstlyenlerln (4250) lira 
tın alma kon~isyonunda yapılacaktır. tık nnıvakkat teminatla kanunun ta\'ID et· 

3 - lsteklılcr, muvakkat tt'nıınat ınak - . . . •. 
buz veya banka mcl<tuhıı ile kanuni vesi _ , lığ.L \'t"'Slkaları ve teklıflerınl aynı gün sa-
kalarının han1ilt"n nıe?kür ı:iin ve saatte o nt 14.:10 a kadar komisyon rehıliğıne ver 
kon1isvona miiracan.t ed!'Clklerdir melf'ri ıtt.ı:ımdır . 

4 RartnJ1mrlf'r \nkarf1ıl·1 F.vkftf npart. Şartnan1eler 130UJ kuruşa Anl<ara Vl 
mAnında, P.1' T Leva7.ım. İ!ttanbulda yeni 
Valide hanınıla P.T.T. Leva7.ım a\'nı:ı-at 

ftıb ~i mtıJilrhll<lerind n bedelsiz olarak 
verilecektir. 

1 t.211) 152i2 

Porselen izalatiir alınacak 

P. T. T. Umum lı1üdür1Üi(.ünden : 

1 - İd·ıre ihtiyacı t~in 100 bin Rcll•t iki 
No.lu porselen ızal.ltor kapalı zarfla ek -
siltıneye <; ık.u·ılnıışt~r 

2 - !l.1uhanınH·n U dt>l 411000 mııvakknt 
tcınınat 31100 llnı olııp eksıltn1esı 22· ıo.~.ın 
salı J:"ıiııU s:ıat 1H da Ank&r ıd:ı F:vk ıf apRrt

; ınıını P.T ·r unıum ntlldul'lıık satln alnıa 
kanıisvnn ında ~·npıl.ıenktır 

1 

3 istf kliler mııvRkl<at tenıınat mcık 
bu7' VE"Ya bankn nu ktuhu ılt! kanunt vf'saiki 
nıuhtcvl kapııh znrtlannı o gün eaat l!l e 
l<rıdar mczkOr komısvona vcreE"cklerdlr. 

·l s· r•n:ım IPr Anknr ırla ı:.;vkaf apart-
mnn1nda p 1' 1" Lf'vnzınt, t~to.nhıılda Yeni 
Valide Hnnın<la l' T.T. L vazın1 ayni\'Rt şu
besi mıidUrlUklf'rinden 200 kuruş ıııukabi -
tinde vcrilecC'ktlr 

t:J242) 15273 

Haydar[laşa veznelerinde satıln1aktad1r. 

ıfıl33ı 16239 

Soğuk hava dolabı alınacak 

D D. Yolları Satın Alma Komisyonun· 
dan: 

A!uhnmmer bedeli 20~0 <iki bin otuz ı 
Jfra olan 4 adet 1ıoğuk hnva dolubı 15. 10 
910 salı gllnil Rant 15 te knpnlı zıırf usu 
llyle Ankcırada idare binasında satın ah 

nacakt1r. 
811 işe girmek istlycnl +:·rfn 152.25 (yDz 

ellf ıkı lır.ı ytrmi be!J kuruş ı lirnlık mu 
va'kkat teminat ile kanunun tayın ettHtı 
vestkA.ları ve tt'kliflerini aynı g ın saat 
14 e kadar konlisyon reisliğine vermeleri 
!Azımdır 

Şartnan1elt'r parasız a'lar·1k Anknradıı 
ınalzeme dairesindt:n dağıtı\acaktır. 

(61321 16240 

ANKARA VALILICI 

Tel alınacak 
Hükümet konağı tamiri 

P. T. T. U. Müdürlüğünden Ankara Vfılilii!,inden : 
1 - İdare ihtiyacı beş yüz bin 1 - Keşif bedeli (7086) lira 92 ku-

metre çift nakilli lastikli bronz t,J ruştan ibaret olan Ankara vilayeti 
1 münakasasına talip çıkmadığından ~a· hükümet konağının tamiri işi •açık 
1 zarlıkla mühayaası tekarrür etmiştir eksiltmeye konulmuştur. 

1 
ı - Muhammen bedel doksan bin 2 - İhale 14-10-1940 tarihine tesa

lira olup pazarlık 11 10. 940 cuma gü· dif eden pazartesi günü saat 15 te An
nü saat 11 Ankara'da evkaf Apr. P. T kara defterdarlığında müteşekkil ko

, T. U. müdürlük binasındaki satın al- misyonda yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat miktarı (531) 

ma komisyonunda yapılacaktır. lira 52 kuruştur. 
3 İ•tek\il•r. muvakkat. U:min,..,,,,1~~--a .... ~ ... .,.; ·er• 

makbuz veya banka mektubu ile kanu- me, mukavelename, eksiltme sarına -
ni vesikalarını hamilen mezkiır fÜn ve mesi ve resim defterılarlık milli em -
saatte komisyona müracaat edecek- lak müdürlüğünde her gün görülebi -
!erdir. lir. 

5 - Eksiltmeye girebileceklerin bu 
4 - Şartnameler, Ankara'da evkaf işe ait viJayet nafıa müdürlüğünden 

apartmanında P. T. T. levazım. İstaı'- alacakları fenni chlivet vesikası, mu
bul'da yeni Valde hanında P.T.T. ay- vakkat teminat makbuzu veya banka 
niyat şubesi müdürlüğünden 450 ku- mektubu ve ticar~t odası vesikasiy~e 
ruş bedel mukabilinde alınabilir. adı geçen gün ve saatte komisyona 

(6414) 16518 müracaatları. (6252) 16197 

Müsabaka ile makinist. montör ve 

elektrikçi alınacak 

Ankara Telefon Müdürlüğünden: 

KAZALAR 

Belediyenin tapu ile iki evi~ 
mülkiyeti satılıktır İstanbul ve Ankara telefon müdür

lüğü santral ve atölyelerinde yetişti-
rildikten sonra diğer merkezlere ta - Haymana Btl~diyes;nden : 
yin ve izam edilmek üzere müsabaka 1 - Kayabaşı mahallesi Fevzipaşa soka. 
ile (31) adet makinist, (3) adet elek- ğında altı oda bir ahır bir avludan ibaret 
trikçi ve (10) adet montör alınacak· 1000 lira muhammen bedelli kirgir bina. 

2 - Medrese mahallesi Çaltepe soka • 
tır. d 

Müsabaka imtihanı İstanbul ve An ğın a 4 oda bir mutbah ve önünde iki ev · 
'c-k bahçesiyle 500 lira muhammen bedel. 

kara telefon müdürlilklerindc 25. 10. li ahşap bina. 
940 tarihine müsadif cuma günü saat; 3 - 2119 940 tarihinden itibaren ıs gün 
10 da yapılacak ve muvaffak olanla - .. . .. . . . nuddetle açık arttırmaya konulmuştur. 1-
ra staJ muddetınce ellışer ve tayınden nale 11110 940 ·· .. ıs d 

1 !
. " . t ·1 kt'r i cuma gunu saat e yapı -

sonra a tmısar ıra ucı e verı ece ı · ıacakt T 1. 1 . - 7 5 kk t t · • • • .. • ı ır. a ıp erın '.'o , muva a emı-

Talıplerın. kanun~ evsafı. haız sanat 'natını ihale saatinden evci belediye vez • 

mektepJerı elekt~_ık şubesı m~zuı:ların 'nesine yatırmış olacaktır. (6291) 16273 
dan olması ve musaba kaya gırebı imek 
için 21. 10. 940 pazartesi günü saat 17

1 

At sahiplerinin nazarı dikkatine 
ye kadar mezkür telefon müdürlük • K .. .. .. ... 
lerine evrakı müslıite ile birlikte mil· ar~cabey Harası Mudurlugunden: 
racaat edilmesi şarttır. (6212) 16165 Yctıstiricilere bir yardım olmak ü-

zere müessesemiz suni tohumlama 15.-
boratuvarında gebelik teşhisleri ya

ANKARA BELEDiYESi 
pılacaktır. 

Gaz yağı alınacak 

Yetistiricilerin gebeliklerini teşhis 
ettirmek istedikleri kısraklarının id
rarlarını asağ"ıdaki sartlar dairesinde 
haraya göndermeleri: 

Ankara Belediyesinden: 1 - Gebelik teşhisi için gönderile-
l - Su işleri için alınacak olan c~k idrarın kısrağın son sıfat tari-

277 aılet büyük teneke gazyağı on beş: hınden yüz gün sonra alınmış olma
gün müddetle açık eksiltmeye konul-ı sı, l 
mustur. 2 - drar şişesi iyice kapanmalı 

1 

i - Muhammen bedeli 1073 lira ve güzelce ambalaj yapılmalıdır. 
37.:ı kurustur. 3 - Kısrak sahibinin açık adresi 

3 - T~minat 80 lira 50 kuruştur. ve kısrağın son sıfat tarihi yazılmalı 
4 - Şartnamesini görmek istiyen· ~e t~.hlil ücreti olan BİR liranın şişe 

lerin her gün encümen kalemine ve ıle bırlikte ~önderilmesi lazımdır. 
isteklilerin de 15 10. 940 salı günü sa (9353 '6411) 16448 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Ankara Jandarma Satın Alma Komisyonundan: 

Miktarı Cinsi 

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

55 ., Çay 
5000 ., Tuz 

10[•00 ., Fasulye 
15000 ., Patates 
7000 ., Kuru soğan 
1200 ,, Kuru üzüm 
1600 ., Mercimek 
1000 ., Nohut 
1600 ., Şehriye 

Tahmin 
bedeli 

Lira 

1950 
1800 

225 
7000 
1170 

700 
1200 

900 
1900 

330 
350 

2300 
1050 
490 
300 
360 
150 
480 

İlk teminatı 
Lira kuruş 

146 25 
135 00 

16 88 
525 00 
87 75 
52 50 
90 00 
67 50 

142 50 
24 75 
26 25 

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

22655 1699 13 

İhale gün ve saati 

14-10-940 pazartesi 
saat 15. 

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

2 - Bu on sekiz kalem yiyecek malzemesinin hepsinin birden bir istek
liye ihalesi caiz olduğu gibi (bulgur, pirinç ve unun) bir, sade yağın bir, 
zeytinyağı ve zeytin tanesi, sabun ve beyaz peynir bir, toz şeker, çay ve 
tuzun bir, fasulya, patates, kuru soğan, kuru üzüm, mercimek, nohut ve 
şehriyenin de ayrıca bir istek1iye ihalesi caizdir. 

3 - 2490 sayılı kanunun istek ve şartlarını havi isteklilerin ilk teminatı 
muhtevi kapalı zarf teklif mektuplarının ihale günü saat on dörde kadar 
komisyonumuza vermeleri. 

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

Muhtelif yiyecek ve yakacak ahnacak 
Kilis Gümrük Muhafaza Tabu,ru Satın Alma Komisyonu Başkanlığından t 

Erzakın Erzakın Muhammen lluvakkat 
Cinsi miktarı bedeli teminrı.tı 

.Kilo Lira Kş. Lira Kş. 

Arpa 120000 6600 •95 
Bulgur 6000 Goq 45 
Sade yağı 3000 3750 281 25 
Kuru 
fasulya. 6000 
Nohut 3000 
Kuru 
so~an 4000 
Kırılmış 

ıı.tercimek 5000 
Gaz yaı:tı 4000 
Un 80000 
Koyun, 

1200 
300 

160 

600 
1100 

12000 

90 
22 50 

12 

45 
82 50 

900 

Eks!ltm 
Tarihi Günü 
10·10-1940 Perıembe 

ıo.ı0-19'10 Peroembe 
10-10·1940 Perşembe 

12-10-1940 Cumartesi 
12·10·1940 Cuınartesl 

12-10-1940 Cumartesi 

12-10·1940 cumartesi 
14-10·1940 Pazartesi 
14-10-1940 Pazartesi 

e n l n 
Saatl Cinsi 

9 Kapalı 

9 Açık 

9 Açık 

9 Açık 

9 Açık 

9 Açık 

9 Açık 

9 Açık 

9 Kapalı 

KeQl, 
25000 7500 562 50 14-10-1910 Pazarte•I 9 Kapalı 

9 Kapalı 

ô ""'"'~ 
~-'-iim'ıU"-~~1~190ii!i!Oi=== 892 50 ~==lii6;:·10-1940 Çartamba 
1 'nT 1'0 ·-· 'IU·Y9f0 Çiir~b& 

Saman 70000 1400 105 16-10-1940 Çar~amba 9 Açık 

A - Tabur ihtiyacı için yukarıda yazılı 13 kalem erzak, yem, yakacak odun ekallt· 

meye konulmuştur. 
B - Şartnameleri komiRyondadır. GörUlür, ve alınabilir. Eksiltmeler tabur ka • 

rargı\hında komisyonda yapılacaktır. 
c - Açık eksiltmeler için muvakkat teminat makbuzlarını ticaret odası vesika • 

larını getirmeleri. 
D - Kapalı zarfla eksiltmeler için yıı karıdakl vesikalarını teklif mektuplarını 

havi kapa!~ zarflarını eksiltme saatlerinden bir saat evel eksiksiz komisyon başkan· 
tığına makbuz mukabilinde vermiş olmaları, eksiltme saatlerinde de komisyonda ha· 
zır bulunmaları ilAn olunur. (904.6) 16061 

ASKERi FABRiKALAR 
90 : 225 Ton T oleoI alınacak 

Askert Fabrikalar Umum Mildürlilğil 
15000 kilo kuru fasulye alınacak Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

Muhammen bedeli 3600 lira olan yuka
rıda yazılı 15000 kilo kuru fasulya 21110/ 
940 pazartesi günü saat 14 de açık eksilt· 
me ile ihale edilecekt_ir. Şartname parasız 
komisyon.dan verilir. Muvııkkat teminatı 

270 liradır. Taliplerin muvakkat teminat:
lariyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki ve komisyoncu olmadıklarina 

ve bu işle meşgul tüccardan olduklarınıı 

dair ticaret odası ve~ikasiyle birlikte meı· 
kUr gün ve saatte komisyona müracaatla· 
rı. (6340) 16349 

8000 Kg. bir kaynamış bezir yağı 
2000 Kg. iki kaynamı' bezir :·ağı 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bf'dell f6H00) lira olan 
8000 Kg. bir kaynamış ve 2000 Kg. iki kay
namış bezir yağı askeri fabrikalar umum 
nıüdürlüğü merkez satın alma komisyonun
ca 21110 '940 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 mezkBr günde sa· 
at 15 3e kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmadıklarina ve bu i3le ali.kadar tüccar· 
dan olduklarina dair ticaret odası vesika. 
siyle mezkılr gün ve saatte komisyonn mi.ı. 

racaatları. (6341) 16350 

Beher tonuna (369) lira tahmin edilen 

90 : 225 ton toleol askert fabrikalar un1turı 

mtidi.Jrlilğil merkez satın alma komtsyO"' 
nunca 21.10.940 pazartesi gUnü saat 11 de 

kapalı :zarfla ihale edilecektir. Şartname 
1416) kuruş nlukabilinde komisyondan vf' 
rllir. Taliplerin 1nuvakka.t teminat oJqO 
(6227) lirayı havi teklif mektuntarını me:r.J 
kOr günde saat ona kadar komUıyona veJ"" 
meleri ve kPndilerinin de 24.90 numaraıı 

kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesatkl• 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle aIA 
kadar tüccardan olduklarına dair ttcareC 
odası vesika.<iiyle mtzkiır giln ve saatt• 
komisyona müracaatları. (6465) 

16H7 

U L U $ - 21. ınci yıJ. N o. 61S90 

İmtiyaz •ahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı !dar. Eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
1\1 uesseıH· ~ı Uduru N 11~1t l · LllÔ 

UI US Basımevi ANKARA 
' ). 

at 10,30 da Belediye Encümenine 
müracaatları (6137) 16128 

,------------------·--------------~ 800 direk alınacak Yeni Sinemada Halk Sinemasında SuS Sinemasında Sümer sinemasında 
Ankara Belediyesinden : 

Bu g~ce saat 21 de 

AŞK FIRTINASI 

Bus;ün bu gece YENİ MEVSİME HAZIRLIK 

İÇİN KAPALI 

Bugün bu gece 

DİŞt TARZAN ii 7. j 

ijOtomob:ı tômirhanesi;i ı•--------.. 
il FEYZi ESER i! Dr. Kemal Arıcan 

1 - Belediye ihtiyacı için dört met
re uzunluğunda birinci nevi beyaz 
çam ağacından olınak üzere 800 adet 
direk pazarlıkla ahnacaktır. 

Baş rolde: Dorthy Lamour 
Nevine n1ünh:ısır ,:ıheser 

HİNTLİLF.R GF.LİYOR 

• 
İkinci vesonııncu devre 

Oynıya.n: Dorothy Lamour 
Türkre eözlli büyilk macera 

filmı :: U!us matbaası \::varı p nsıyon cad· ii 
:: J.esı No 15 Anka a Ti: 3511 :: :: ~ 
:: iter ı.s.nan muşterilc ımizin müra ~ •ı u i •-; caatlarına en gayrı nuis:ıit 1artlar 

dahilinde de olsa tahlisıye vasita}a. 

CEllF.C! HASTAHANF.Sİ 

Deri, 5'\Ç ve tenasül hastalıkları 
mütehassısı 

Çocuk sarayı kar1ısı 

Apt. Tel: 3101 
B. İbrahim 

3974 

2 - Muhammen bedeli 1600 liradH 
3 - Teminatı 340 liradır. 

i 4 - Şartnamesini görmek istiy~n-

, lerin encümen kalemine ve isteklilc· ı 
1 • d rın c 8. 10. 940 salı günü saat 10,30 da 
belediye encümenine müracaatları. 

Saat: 14.30 -16.30 -18,30 da 
ŞANZFJLİZE 

SachR Guitri • Luclen Baroux 
nun canlandırdıkları 

ge~miş günler 

Seanslar: Saat: 14,30 - 16,30 

18,30 - 21 

Saat 12,15 te ucuz matine 

Katil Benim 

Su~ sinema.c:ıı altında yeni açı

lan SUmer sinema.~ı ziyaretçi

lerinin takdirlerini kazan -

maktadır. 

Seanslar: 12,15 . 14.30 -16,30 

lS,30 ve 21 de 

Konfor ucuzluk 
Balkon: 30 K. Salon 15 K. 

t 
) 

B 


