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1. TEŞRiN 

1940 

Ulu Basımevi 
Çankırı Caddesi, Ankara --Telgraf: !:!!:!:!.S Ankara 

TELEFON 
Başmuharrirlik 

Öğretmen okullarına 

kabul edilen parasız 

yahh talebeler 
Okuyucularımız buna dair listeyi 

ı _ _: KURUŞ 
Yazı hleri Müdürü 
Müe111ese Müdürü 
Yuı hlerl 

1371 
1061 
1144 
1062 
1064 

A C 1M1 'Z · . . · AN D 1M1'%D1 R. 2 inci ıaylamızda bulacaklardır._J 

İdare 

Bıışvekilimi% Hatay'da tetkiklerine devam ediyor 

Başvekilimiz Amik 
batakhaını kurutma 

' 

Vekilin seyahat inhbalan 
hakkındaki beyanall 

İstanbul, 7 (Telefonla) - İktısııt Ve. 
kili bugUn İstanbula geldi. GazetclleN 
beyanatında dedi ki: 

"- Turhalda anttmuv.ıın mlldE>niyle ııe • 
ker fabrikasından başlıyarak :Murgol b& • 

kır işletmesinin Artvindekl bakır tzabeha.
nesinl gördüm. Her tarafta vatandaşları 
daha çok çalışmak mecburiyetini hisset• 
rnlş buldum. Yakın zamanlara kadar Bl• 

(Sonu S. inci sayfada) 

B. Nazmi T opçuoğlu 

şehrimize döndü 
••. ve petrol arama sahasında tetkikler yaptı 

---ı Soğukoluk, 7 a.a. - Bugün Başve· 
----------- I kil Dr. Refik Saydam saba_h sa~t ~-1 

Ba~oe'liUmiz Antah.ya'da b:ırşdanırken 

Biı.şvekilimizle birlikte Hatay'a gitmit 
bulunan Ticaret Vekilimiz B . Na:ı:mi Top. 
çuoğlu ~ehrimize donmüştür, 

Uzak - Doğuda de valiyi. vilayet nafıa su ~şlerı mu
dürlerini kabul ederek Amık ovası 

iktısadt bataklığının kurut~lmas~, vilayet yol 
işlerini tetkik etmışlerdır. 

sevkulceyş Öğleden sonra .~efa~a.tlerinde •;ali, 
komutan, parti mufcttışı ve mebuslar 

H. SAMI olduğu halde Ekverk mevkiindeki 
Urfa :Mebusu petrol arama sahasına gitmiş ve bu-

Tannnın bile şimdiden ıınırtarım kes- radaki mesaiyi görmüşlerdir. 
tlrcmlyeceği "Aııya'dakl bUyük japon ha- Avdetlerinde İskenderun civarında-

- lU aktın bu esrarlı k yat sahası!-.,. U1;Uz P ki hurmalıkları gördü ten sonra geç 
maddesi karşısında. coğrafyanın. ekonomi· vakit Sog~ ukoluk'a dönmüşlerdir. 
nln stratejinin er geç birleştireceği Uç 
bU~Uk devlet; Amerika, İngilterı>, Sovyet (Foto arkada§ımız Cemal Işıksel'in 
Ru"°sya.. Kom§Umuz Sovyet Rusya'dan b~- Başvekillmlzln seyahatine ait olarak c:e

Milli piyango dün 
Adana'da çekildi 

soı.ooo lira 8756 numaraya çıktı 
Milli piyangonun 3. üncü tertip 3 üncü çekilişi dün Adana'da şehir stad· 

yomunda on bini mütecaviz bir halk kütlesi önünde merasimle yapılmıştır. 

hyalım: 
Viladivostok, Nlkcılayevsk; yalnız 

kip bize ıönderdiği diğer resimler S inci 
aayfamızdadır.) 

Antakya kadınları Başvekilimizi alkışlıyorlar 
Çekilişe saat 16 da istiklal marşiyle ha§lanmııtır. Bu çekilişte kazanan 

numaralar şunlardır: 

Sib!rya ormıı.nlaruıdan keBllmiıı odun
ları, steplerinde avlanmış hayvanların de
rilerini, nehirlerinde tutulan balıklan ih
raca yarıyıı.n Ucre., hareketsiz, ııönUk il· 
mıı.nlar olmaktan. çıkalı epey :ıaman ol· 
muştur. Çok klmıııe, Bo.ykal göll\ ile Amur 
körfezi arasındaki bu çok geni~ Ullteyl, 
hAlA buzlu topraklarında yeis verici bir 
tilnhalığın, \ç çökerten bir boşluğun hll
kUm aürdüğli ıürgllnler diyarı sanır. Yüz
lerce kilometre aşmadan ne aefll bir izbe
ye ne garip bir göçebe çadırına rastlana -
mıyacasını tahayyül eder. 

Geçmiş gilnlcrln m rası oıan t•ofT.ltı 
blal!Unatıannı tazelememefe ahdetmlı o
lanların muhayyelestnde anc,a.k bUyUk or
man yangınlarının ara aıra aydınlattığı 

ruhsuz, ıssız bir Siblrya YB.f&r •• Çok kim· 
ııe , elan dondurucu gecelerin, ucu bııcn~ı 
olmıyan buzlu steplerin derin esrarı lı;lnı' 
gdmUlmU,, .ııinmlı. yarı ölil, yıı.rı diri in
sanların aUrUndUğU bir zalim Sibiry:ı. Jın
yal eder. Sotufun, boşluğun, yoklıı~un. 
yolsuzluğun bu:ı:lu ,ımal rU.r.gArlarına fer
man okuttuğu bahtsız bir diyar tasavvur 
eder. Halbuki buglln Ural"dan tA uzak d_o
fu kıyılarına kadar u:ı:anan bu zengin böl
ge en modern, daha ziyade yakışık alan 
bir ifade lle amerlkanvıırt muazzam bir 
endUstrl ısıa.nzumeslnl kucağına almııı bu-

lunuyor... b 1 b 1 
Hem kömUre, hem de demire o , o 

sahip olan Sovyet Siblryıısının sanayici 
devleti, demir ve çelik sanaylln~, kimya 
sana};ini, kömür ve nı~den ııanaylınl, .bı'.~
lara muharrik ıcuvet temin eden büyıık 
elektrik santrallarını kurmuş bulunuyor. 

B Unkil Slbtrya'nın nehirleri (brı.Jık)
ta.n e~l (enerji} vermektedir. Vaktlylı>, 
ara ıııra bUyUk kayın aA-e.c:larına, Rı>n sıı
rtilertne' göıU ilişerek oyalımıın Trırns Si· 
berlyen yolcuıu, fl~dl bllyük sn bentleri, 
kudretli elektrik sırntralları, nıAdrn lşl~t
me teıtsatııı.rı, tzabelerl, kömilr ocRk
ları fabrika kombinaları ve elektrik pro· 

• h ı>lerl ıırasınrtıın 
jektörlerinln km•etll uzm . 

Bilhassa Baykal gö!U etrıı-
geçmektedlr. t 1 köm\lr ve 
tında ve onun bölgeı;ılnde pe ro ' 

ilk anavl gruplarına 
diğer madenler bUY s m · lstikrıı.rlı bir 
geniş olduğU kadar ıa~la ' 
temel teşkil etmektedir. M · 

d • • a doğru agnı • 
Ural'dan Uzak ogu .Y k Sverdlovsk 

togorsk Kuznetzk, Solıkaıns ' b" r 
' "b' "simler ıre 

Kytlin, Türksib ilah .. gı. 1 1 

endüstri faaliyetini temsıl ~er: .. 1 mer
.. k"" tekamu 

Daha bugünden, bugun u et Si 
halesinde dahi denilebilir ki, So~Y : 

bu "k bır sanayı 
biryası artık "Asya'nın yu . • 
ınerkezi" olmuııtur. İstihsal kudretı: :ı;a 

üstehlık yı-
nıanla, gitgide artacak, ve m. . Ok· 
, 1 . . mak ıçın ne 
rınlarına mamu lerını sun . ne de bir 
)'anuslar ne tayfunlu denızler, • . . h Jr kara-
türlü sonu gelmek bılmıyen pa a k 

'h · cı oJmıyaca ... 
Yolları aşmrya hiç de 1 uya . n nüfusu 

Çin ve Mongolistan, 500 mılyo . d 
ile yanı b8.$ında.. Yeter ki milli Çın evi -

.1 Jsun mem e
leti devamlı bir sulha naı 0 ' • t" 8 
ketin istihsalini arttırarak halkın ~~~irr-
lnıvetini tezyit edebilsin 1 .. Sovyet . 1 • ..1 · · demıryo u 
l'aııının oeni• ııanayı bo gesını ... ·ıa 

• ~ "f"k'e .,..g 
başt2n başa katetmekte ve Pası 1 

• ·ne 
1 talcvıyesı 

nnktadır. Mııvaııala hat arının 'ftlet-
Çalrşıidığı, bilhassa demiryolunun ~ı 
tirilmiye uğrasıldığr işitiliyor.. • • 

erasımle, nu 
Üçüzlü paktın mutantan m .... k ja,. 

tukJarta bağı!)ladrğı (Aıya'daki bu:U ~ 
Pon hayat sahası) işte bu çapta ~ır ıı:~~ 
istihsal kuveti ile, bu mikyasta bır zı 
hk ile kar~rlaşmıya namzettir. 1 • belli o -

Asya'da, Japonya'ya sınırları "f di· 
l?llf'an yalnız "büyük'' srfatiyle taVSl Se 

b Pakt ov-
ltt hayat sahasını bağışhyan u . . 

. ·· sebetlerını 
~e<. ıanayiinin Pasifik ıle ınuna 

(Soııa s. iaci ıaylıdaJ 

bir ziraat 
mektebi 

Şehrimizde 
ve makineleri 

.... ıt 

aletleri 
açıhyor 

Ziraat Enstitüsü talebeleri bir biçer - döğer makinesini 
i§letirlerken 

1 General Antonesko'ya 

verilen garanti 

hükümleri mucibince 

Alman kıtaatı 

Rom~nya'ya 

doğru yola ,ıklı 
Nevyork, 7 aa. -Transradio ajansı 
tarafından verilen bir telgrafta §ÖY· 

le denilmektedir: 

Berlin'in ıelahiyetli mahfillerin· 
de alman kıtatının Romanya'ya 
doğru yolda olduğu teslim edilımk· 
tedir. Bu telgrafa nazaran mezkilr 
kıtaat Almanya tarafından general 
Antonesko'ya verilen garanti hU· 
kümlerine uygun olarak Romany~'-

• ya gitmektedirler. 

Londra'da haber yok! 

60.000 lira 8756 numaraya 
20.000 lira 92764 numaraya 
10.000 lira 9029 numaraya 
10.000 lira 90557 numaraya 

çıktı. 

5.000 lira kazananlar 

14201 23549 
98864 168538 

2.000 lira kazananlar 
19414 32030 47394 76301 
71704 !M904 148557 165261 

189398 191692 

1.000 lira kazanan numaralar 

3672 3977 9278 10497 
14990 16560 17788 20798 
27910 35684 39460 42358 
42735 44808 47620 55755 
55884 61246 62604 63395 
66889 67054 67745 74257 
75998 77610 78637 79589 
79825 80365 81321 82543 
84158 87516 88790 90286 
91087 94685 97471 102521 

103409 109843 111678 113980 
114192 116786 117259 120317 
122059 122124 124902 128852 
129222 137555 140545 144863 
144932 145522 146709 147706 
149207 154428 158209 161610 
161853 !64239 164574 174283 
178354 181107 181377 182777 
186478 189210 191966 192893 . 
194513 194681 197337 197809 

Diğer ihrami •e ve amortiler 

ltümhuriyet Bayramında 
• 

Bir Cümhuriyel 
1 

pıyangosu 

lerlip ediliyor 

Bu piyangoda birçolC • 
yenilikler yapılmıştır 
Mlll! Piyango idaresi, gençlik ve zıı.f~ 

bayramları mllnaııebetıyle ha:ı:ırlanan fev
kallde piyangoların gördll.ifü bllylik rRt
bet kartıısında, 29 llkte,şrln cilmhurlyet 
hayra.mı için gene !evkalft.de bir piyango 

(Sonu 5. incı sayfada) 

Londra, 7 a.a. - Royter ajansının 
diplomatik muhabirinin selahiyetli 
mahfillerden öğrendiğine göre, Lon· 
dra'da Almanya'nın Romanya'ya ba· 
zı kıtaat gönderdiği hakkındaki haber
l~ri teyit eden hiç bir malUmat gelme- [ 
fniJtir. 1 

Son üç rakamı (031) ile nihayet bu-

General de Gaulle 

Hür Fransızla~ 

her tarafta milli 

kümileler kuruyorlar 
(Yızısı 5 irıci sıy_lıd•) 

Gümrük İnhisarlar 
Vekili Manisa'da 

Vekil tütün işçi ve 
müstahsillerinin 

dileklerini dinledi 
Manisa, 7 a.a. - İnhiurlar Vekili Raif 

Karadeniz bugün Balıkesirden şehrimize 
gelmi§tir. Vekil, vilayet hududunda Vali 
Faik Türel tara!ından ve 1sta.syonda da 
şehrimizde bulunan mebuslarımızla tüm 
komutanı, Parti halkevi ve belediye reisle
riyle memurin ve halk tarafından istikbal 
edilmittir. Raif Karadeniz doğruca Parti 
bina.ına giderek bir müddet istirahatten 
sonra inhisarlar müdürlüğünde tetkiklerine 
baılamıştır. 

Vekil ~erflne vali tara!ındıın şehir ku
lilbilnde bir ziyafet verilmiş ve bu ziyafet
te mebuslarımız, tüm komutanı, beledi~·e, 
Parti, Halkevl, Ticaret odası ve borsa re
isleri ve Vekllln refakatinde bulunnn :r.e • 
vat ile İzmir ve Manisa inhisar mlldtirle
ri ve bazı tutun mllstahslllerl hazır bu-

(Sonll s. inci ••ylıda) 

(Sonu S. inci ıayfıda) 

Romanya' da petrol kuyuları 

Fransa hariciye nazın 
B. Baucloin 

Fransa' da kurulacak 
olan yeni 1 

nızam 

otori.ter ve sosyal olacak 
Bern, 7 a.a. - Fransız hariciye nazırı 

B. Paul Baudoin, 'La Su isse gazetes ine 
verdiği 'ir mülakatta Mareşal Petain' iıı 
Franıaya vereceği yeni kanunu esasinin e
sas hatlarından bahsederek ezcıimle de • 
mi,tir ki : 
"- Yeni siyasi nizıı.mımrz otoriter ve 

sosyal olacaktır. Fransa "Hüriyet, karde$· 
lik ve idalet,, tilküsünü inkar etmemekte
dir. Fransa kumanda eden b ir hükümet is
tiyor. · Bütün sahalarda otoritenin c;ökır: e· 
si hezimetimizin esas sebeplerinden biri • 
dir. Devleti y eni ·'en kurmak için Fransa • 
da bütün içtimat nizamın ananevi temeli· 
ni teşkil eden aile ve meslek mefhumla -
rından istifade ed ilecektir. Hükiimetin mü
cadele ve imha etmek isted iği şey b:tı:l a
rındaki hodbinliktir. Bunlar fena kulla • 
nılan "fcrdiyeiçilik" ve "hüriyef' ismi al
tında her tilrlü kollektif gayreti imkansız 
hale getirmekte ve her tiirlü iılkiiyü tab • 
rip etmekteydi." 

• 
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• kat bu miktar namütenahi değildir, y Og""' ret men . oku 11 a r 1 na ta okulUDdan, Mehmet Dağlı Konya erk"k 

• 

olamaz da ... Eksileni yerine koymak orta okulUDdan, Necd!'t Oralbıı.y Eregll 

A blukan ln 
1l1Ususunda da Almanya'nın vaziyeti bayramı dolayısiyle orta okulundan, Mehmet Kererll Nev~~h·r 
İngiltere ile mukayese edilemez. Al-

1 1 
k orta okulundan, o~man Gllrtemel Nev '-

manya'nın limanları, Ötedenberi tica- ı•stanbul va" 
11
•
51

• ve parasız yatı 1 o ara hir orta okulundan, Al! Arıgilmllş Nlgcte 
ri bir transit üssü olarak kullanılan orta okulundan, Osman Güney Oemo.n :·:l 

k memleke_t yolları tamamen kapanmış- orta okulUDdan, İllııın Ünal Siirt ortıı o -

ısa tır. Hatta dahili nakliyatı - harp ve komutanı arasında 1 k t 1 b 1 kulundan, E. Necdet Danı§ Van orta olm-
ıasker sevki yatı do?ayısiyle - pek bü- a 1 n a c a a e e e r lundan 

b • hı •ı • , yük güçlükler ile karşılaştığı muhak- 1 /z~ir kız öğretmetı okulnna 

l r ta l ı kaktır. Daha geçen sene Almanya'da teati edilen nutuklar 
0 

• \ alınanlar 
e e e en bol olan kömürün bir,.ok büyük Bu yıl öğretmen okullarına parasız ya. - dan, Nemıka unver Erzmcan orta oku - F tın 

8 1 . k ö'- t 
:s İstanbul, 7 n.a. - Vali ve belediye reisi . İ a a aygan zmır ı:ı: ,;re nFn o -

~ehirler tedarikinde müşkülat çekti - tılı olarak alınacak talebeleri listesi Ma- lunda.n, Miizeyyen Peyker ıtanbul kız li- k 
1 

d ,,.
0 

Y t 
11 

t 
1 

, 
~ · · b'l" t J d k Dr. Llllfl Kırdnr, diln gece ıınat 21 de İli- arif Vekaletince teabit edilmiştir. Bu tıı.- sesinden Nimet Menilik Beyo•'lu orta o u ıın an, .J.'fJ. nevver ur g w•n zm r ··~ 

Yazan: Sadreddin ENVER gım ı ıyoruz; gaze e er e 0 umuş- tanbııl'un kurtuluşunun yıldönlimU mlina- k 
1 

d ' N ih Ö"U 
1 
.. Çank" - öğretmen okulundan, :'lferguhe Altını···~ 

tuk. Böyle de olmasa, Almanya'nın sebetlylc, kahraman ordıımuz şerrflne lehe ımıflarım pek iyi ve iyi derecede ıe- u un an, ez e ı t u ın orta o- İzmir kız öıtretm"n okulun•lı:ın, Ncz.118 
Harp başlı yalı on üç ayı da birkaç civarında bulunan memleketler bu bil- Taksim belrdiye gazinosunda 200 kişilik çip öğretmenliğe en yüksek kabiliyette o- k~l~nd~n, Mübeccel Akpolat İzmit orta Tezölmez Adıına kız lltı!'slnden. Ayıse T e. 

giın geçti. Bu müddet zarfında Al- yük endüstri memleketinin, bilhassa bir ziyafet vermiştir. !anlardan öğretmen kurullarınca namzet o u un an. reAleci Antalya llseslnr1en, Neb-ı:-tat GıHlt-
manya'nın askeri zaferleri biribirini harbinin ihtiyacını karşılıyamıyacak Vali, ıı:lynfetın sonunda Irat elli#i bir gösterilenlerden ıeçilmiştir. Talebelerin Edirne erkek öğretmen okuluna kin Balıkesir llseslndr.n Adile EntPn iz 
takip etti. Polonya Avrupa haritasın- ·kadar verimsiz topraklardır. nııluktn 22 yıl önce tılrk milletinin mu- isimlerini aşağıya yazıyoruz: alınanlar bmır kız ll11eslnden, :Melek Tuğ Akhi<>ıır 
dan silindi. Danımarka işgal edildi. O halde? ... Evet, o halde günler, J(adderatına l\rız olıın Jrnra bir talih netl- Adana erkek öğretmen okuluna 
Norveç - ta Narvik'e kadar - istila· aylar geçtikçe Almanya'da İngiltere- ce111 olarak tstnnbul'un dtı.5mıın lşgnlt al- alınan 
ya uğradı. Hollanda'da alman ordusu, nin ablukası daha kavi olarak hisse- tına dil~tlljl;ilnil ve bu lşgııl Jıtldiııestne A- Ekrem Candar Adana ikinci orta oku -
en güvenilen su baskınından, daha dilmektedir. nadolu ıstıl~ll\l Jııı.rbinln feyizli ve rehakl!r !undan. 
daha kıvrak davrandı. Belçikada Li - İşte on üç ay ve beş, on giinlük har- neticcl"rindcn olarak nihayet v<'.rlldlğini Balıkeıir öğretmen okuluna 
yej, Namur, Brüksel aynı akıbet ile bin askeri ve iktısadi ccphesininJusa- ve turk iBtanb11l'ıın tUrk ordusunun mu- alınanlar 
kar•ıla~tı. ca bir bilançosunu yaptık. İktısadi znffer kılıcı sn>.·es!nde bu musibetten kur- ! 

:s ~ smail Gür Bcı lıkesir öğretmen okulun-
Doğrusu, bunların hiç biı i, beklen- cephedeki her gün aleyhinde artan tıılduğunu kaydettikten sonrR !!özlerine dıın, lrfan Aksiiyek Eski$ehir lise•inden, 

mi'-·en netice dcg-il idi. Alman ordu- muvazenesizliği Almanya askeri cep- şövıe devam etnıl .. tlr: 
1 J J " Nurettin Oğuz zmir ikinci erkek lise~in-

Sunun hazırlığı. kabiliyeti lıu hedef- hede kazanacağı yeni zaferler ile 6 llkteşı-inin mfü1ası den, Mehmet Aşçı İzmir ikinci erkek !i-
leri küçültecek kadar }'Üksek idi; öy- - maddeten olmasa bile mağnen - " - 6 llkteşrlnin İstanlml için ve bll- sesinden, ö. KRya Giilen Kütahya lisesin-
le de oldu. Belki gösterilen ask~ri tetafi etmek zorundadır. Evet, gene tiln turk milleti için taşıclıl\'ı bilyll];< bir den, Mehmet Çelik Ay.dm orta okulundan, 
çalaki zaman mefhumunu kısalttı. Iş- bir şeyler yapmalıdır!.. Aksi halde mi\na vardır: o da, lllrk orduııunun her Kemal Kaptanoğlu Ayvalık orta okulun
te o kadar!.. muvazene Büyük Britanya devleti le- muıolb,..t kıırşı,;ıncla, mlllrtln mııkııdder'ltı- dan, Şerafettin Çallı Bandırma orta oku-

Fakat, bir Flander harbinde koca I hine inkişaf edecektir. na ı\nz olması mellı11z mdkliıı talihi yen- !undan, Mustafa 7.eybekoğlJ Bergamıı or-
Fransa ordusunun çözülüvermesi ile mcğe, ,-;atanı hUriyet ve istlkll\le kavuş - tıı okulundan, Ahmet Gülünay Burdur or-
uyanan hayret, galibine herhangi bir tıırmağa dıılma Jınzır ve muktedir oldu- ta okulundan, Hasan Candan Edremit or -
hayranlık payı bırakmıyacak kadar, Mebuslarımızın ğuclıır. ta ol<ııluncian, Yusuf Aytaç Isparta orta 
büyük oldu. Tarih Flander zaferini Türk ordt 11unıın ba~ı-mt.1.an yetl~mlş, okulundan, Nail Gökb;ıyrak İzmir orta o-
Almanya hesabına kaydederdi, ama vatım uğrunda bin bir cilı:ı.t ve cidal !le kulundan, H. Muo:;a Dii:r.o~hı İ:r.mir orta o-
Fransa askeri de gene Som cephesin- konfer:.ns serı'sı• yhksl'lmiş oln.n büyiik Milli Ş"f, başımız- kulundan, S•ilerman Bayer Tilkilik orta 
de çarpışahilirdi; fransız vatanper - M dadır. Onun ve genel kurn'OY ba"ltanımı- okulund.-n, B-ıram Baf;cı Kırşehir orta 
verliği de Sen nehri kıyılarında bir zın giinclen gllne kııvl'tll!ncllrmekte olduk- okulundan, Osman Çokr,er.eıı Manisa orta 
kahramanlık yaratabilirdi. Ne bile- !arı tlirk orchısıı, hudut bo~·ıı:ıdaclır. Bu okulundan, Seyfettin Aydın Mersin orta 
yim? Nihayet Pirene dağlarına kadar devam ediyor heybetli mım:ı:ara ba~lıca emniyetimizi ve Ç>kulundan, Kemal Zorb~z Milis orta o-
uzanan bu geniş ülkede milli birlik- ~ lstirahatiml:ı:I t<'ı;<kil ediyor... kulundan, Hüsamettin Algan Nazilli orta 
ten çekilmiş, çelikleşmiş bir hat ku- İstanbul komutanı Uimı::-eneral İı<hak okulundıın, Nihat Atılgan Ödemiı orta o-

Bolu, 7 a,a. - C. H. Partisi bölge mü - 1 rulabilirdi; böyle beklenirdi de ... 01- Avni, kendi ve sil~h •arlrnda~ arı nRmına kulundan, Hüseyin Sevim Silifke orta o-
fettişi ve Tekirdağ mebusu Rahmi Apak 

madı. verdiği cevapta, ordıınıın vazifesini dalma kulundan, Ahmet KocakalF.ıy Simav orta 
dün burada halkevinde hükümetimiıin dış Bütün bu muharebe sahnelerinde aynı ıııı.clnkatle lfnyl\ azm~tmlş bulundıığu- okulundan, Safi Ceylan Simav orta oku-
ve iç politikasını izah etmiştir. Paur ol- k b ·ı d k müttefikler lehine beliren bir, tek za- nıı kaydclll ten soma, ugı n or nya ar- !undan, Celalettin Balçık Tire orta oku -
mnsı miinasebetiyle civar nahiye ve köy- ·· t ı "'I f l"d h ı fer meı:ıaleıi vardır. Dunkcrk rica ti!.. şı halkın gos rrc !,. evka" e ryecan 1 !undan, Fey:r.i Dikici Turgutlu orta oku-

x lerden şehre gelmiş olan binlerce halkın d d ı biltll · t b 11 l t Dunkerk'in cehennemi muhitinde ıılf'llcıı an ° ayı n ıs an u u ara e - lundıın, Osman Erdoğan Uşak orta oku -da takip eylemiş ol<lıığu bu konferansta 1 t• .. 350.0000' ingilizi ölüm ve esaretten şekkllr etm ş ır. !undan, M. S'lbri Eker Yalvaç orta oku -
kurtaran muazzam cidal herhangi bir Rahmi Apak, dünya vaziykcti ~lal rşısbı.ndı~- .- -- -- lund;ın, 

ki politikamızı izah edere mı et ır ıfı- h k l 
isti1l~dza~~lrdi?deBndahh:d~z 1?uv.a1~fakdi- nin büyi.ık kuvctinı bilhassa tebarüz ettı - ŞehrimizJekİ sayım Bursa ız öğretmen o u una 
yet 1 egı ır. u a ıse ıngı ızce e rerek tiirk milletinin Milli Şef'i etrafın - almanlar 
ba.rp spor meselesinin üstünde bir va- d'.\ te~kil eylediı;i beraberliği ve cümhu - hazırlıkları bitti Mürüvvet Soy!ıal Bursa kız öğretmen 
tan sevgisine bağlandığını anlatır. riyet hükümetine karşı olan ıarsılmaz i- okulund~n. Melahat Yahner Bursa kız öğ-

Artık henüz eskimiyen bu hadisat nanını kııydey!emiştir. Şehrimizdeki sayım hazırlıkları tamam- retmcn okulundan, Neriman Gülüç Bursa 
ille yaşadığı~llZ ~ugündler karşdılaştırık- Giimüşane'de lanmış bulunmaktadır. Dün Yeni Sinema kız öğretmen okulundan, Nilüfer Güven 
ınca umumı vazıyet urgun enece salonunda sayım memurlarının tavzifine Ankara kız lisesinden, Cumhure YHkin 

kadar sükunetli ... Vaitler hilafına, ne Güm~'jane, 7 a.a. - Parti müfettişi Ba- 'f · b .. d Samsun lı"r. esinden, Remziye Girgin Zon -
başlanmıştır. Ta vzı ışi eş gun evam e- ·' 

Douvres sahili işgal edildi; ne de Lon lıkesir mebusu Muzaffer Akpınar ile şeh- decektir. Ankara vilayeti dünkü gün tav- guldak ÇeFkel lisesinden, Nezihe Yavru-
dra'da zafer alayı oldu. Yedi, on be~ rimize ıı-elmiş olan Konya mebusu Ali Rı- ·•· cuk Ankara ı·kı'ncı· orta okulundan, s~adet :ı zif edileceği kendilerine teblii edildıgı .. ·~ 
ağustos, bir eylül tarihli hücumlar zoı. Tür!!! halkevi salonunda kalabalık halk hal.de gelmemiş olanlar hakkında cezai Ergin Ankara ikinci orta okuldan, Sabiha 
gazete sütunlarında kari merakını gı- kütlesi önünde dünya vaziyeti kaı:şı!!ında k Ay Ankara u··çu··ncu" orta okuldan, Nevı"n takibata başlamrştxr. Bugiin ve mütea ip 
cıklıyan ııonu gelmiyen haberler seri- Tiirkiye mevzulu bir konferans vermi~tir Şahinler Ankara dördüncü orta okuldan, giinler gelmiyenler hakkmda da ıene ce-
line karıttı. Van' da zai takib~t yapılacaktır. Zeliha Akol Bartın orta okuldan, Saadet 

Halen hava taarruzları devam edip Van, 7 a.a. _ Dün öğleden sonra Halk Cengiz Bolu orta okuldan, E. Remıııi Dal-
gidiyor. Hedefler askeri olmaktan zi- Part;si müfettişlerinden Hasan Reşit Tan- kıran Edremit orta okuldan, Ş. Türkan 
yade mağnevidir. Yakıyorsa da yakı- kut tarafından bugünkü politik dı.ırum et - Filarmonik orkeılra ve devlet Çağhyan Gemlik orta okuldan, Nermin 
lıyor da ... Düşen bombanın tahribini, rafında bir konferans verilmiştir. Konfe _ Ersoy İnebolu orta okuldan, Şükriye Ba-
düşUrülen tayyare ödemiyor mu?... ransta vali, komutan, mobuslarımu. subay- konsetva\U'lafl lc.oftWllerl şarrr İnnöl orta okuldan, Meliha Şen -

Zaten mutlak bir hava hakimiyeti !ar, memurin ve çok kalabalık bir halk kilt- nur ""rcnrun orn oıcuıtı1"'1, ı:ııurıı7" .l'.anm:• 

teesslis etmediği gibi Büyük Britan- lesi hazır bulunmakta idi. Cümhurreisliğl fila.rmonik orkestrasiy- mir Silifke orta okuldan, Melahat Ana -

Ya'nın deniz üstünlüğü de sarsılma- le devlet konservatuvarının vereceği kon- kök Sinop orta okuldan. 
Artvin' de 

dı. serlerden ücret alrnmau hakkında Maarif Edirne hız öğretmen okuluna 
Fa.kat harıbin durmıyan her gün bir- Artvjn, 7 a.a. - Cümhuriyet Halk Parti- Vekaletince har.ırlanmı, olan bir kanun alınanlar 

h si umumi idare heyeti llzastndan Sinop · ı · az daha daralan bir cephesi da a var: projesi Büyük Millet Meclisıne ge mış - Emino Aslıınel Edirne kız ö~-retmen o-h" mebusu Cevdet Kerim !ncedayı beraberle-
iktıaadi harp!.. Bu iktısadi harbin ı- rinde Kars mebusları Ö. Kuntay ve Kah- tir. kulundan, Cahide Yılmaz Edirne kız öi -
Ticik tabiyesi de abluka kelimesi ile retmen okulundan, Emine Özdemlr Çam· raman Arıklı olduğu halde Artvine ıelmiş-
bulbalandırılabilir. !er ve şehir methalinde vali, parti miifetti- 'ark hahları transit ticareti lıcı kız lisesinden, Müferrah ÖztUrker A-

Her iki taraf da harbin başlangıcın- şi, parti ve belediye heyetleriyle halk ta _ rJ dapazarı orta okulundan, Leman Topka -
danberi bu cepheyi ihmal etmemişler, rafından karşılanmışlardır. Geceyi halke - ya Bakırköy birinci orta okulundan, Sil -
müdafaa ve hücumda ellerindeki bü - ı"nkı'caf eltı'rı"l"ıyor heyla Aksoy BRktrköy birinci orta okulun-vinde geçiren İncedayı diin öğleden önce f . 
tün vasıtaları kullanmışlardır. Al- dan, Mahçure O-naldı Bakırköy birinci or-

. , k d b. k . halkevi salonunu dolduran kalabalık bir Şark halılan transit ticaretinin inkişafı 
manya'nın şımdıye a ar tat ı ettı- halk kütlesine hitaben hükilmetimizin dış ta okulundan, Şemsi Nurçoban Bakırköy 
ği usuller arasında tahtelbahir, mayn, f için Maliye Vekıiletince bir kanun pro - birinci orta okulundan, Dürdane Ceylan 

h 1 .. 1 ve iç politikasını i:r.ah eden bir kon eranı jesi hazırlanarak BaşvekA.lete gönderil -
miknatıslı mayn arp erı ı e tayyare vermiştir. Bu ""Üzel toplantı vesilesiyle Beşiktaş ikinci orta okulundan, Melahat 
hil 1 d N t . •t•barı"y]e • miştir. Yakında Büyük Millet Meclisine p B ·k ik' · t k ıu d cum arı var ır. e ıce ı ı Artvinliler bir defa daha Milli Şeflerine ozan e$ı taş ıncı or a o u n an, 
At • b h d k' affa takdim edileceği anlaşılan bu proje ile, 'I hl.ka A 1 B "k 'k' · t k manya nın u cep e e ı muv - karşı duydukları candan bağlılık hislerini n e ı ta ay eşı t'.lŞ ı ıncı or a o u-
kiveti hiç bir zaman izaç mahiyetini şark halıları hakkında tatbik edilmekte 0 - !undan, Feride Moyda Çapa kız orta oku-

J izhar eylemişlerdir. 1 ·· ··k l ·· · ad 
aımamıştır. Bunun en büyük adil şa- an gumru antrepo ar reJtmı gayet 1 e tundan, Faika Gülsen Çapa kız orta oku-
hidi de istatistik cetvelleridir. Evet, Er1J1.enak'ta bir hale ifrağ olunmaktadır. !undan, Bedia Okçuoğlu Çorlu orta oku -
Almanya'nın bütün gayretlerine rağ- Ermenak, 7 a.a. - Vilayet içinde tetkik ]undan, Müjııin Unal Edirne orta okulun-
men Büyük Britanya adalarının itha- gezisinde bulunmakta olan mebuslarımız ı· f ' 1 f' 1 • • • dan, Şayeste Elkin Eyilp orta okulundan, 
lAtı harbin öncesinden kıymet itiba- Ermenak'taki temaıılarını bitirerek dün bu- S an~JU lrlnCI arln10 (eıntSI Leman Çakmakçı Fa.tib kız orta okulun-
riyle takriben "% 30" artmıştır. Bu- radan ayrılmışlardır. İstanbul, 7 (Telefonla) _ İstanbul fı- da.n, Mutena Şavşal Gelibolu orta okulun-
rada "M.0 20" kadar ingiliz lirasının Mebuslarımız kazamızda ı..utundukları ea k k dnn, Şerife Çamlrkaya Göztepe kız orta 1' ~ rınlarınm belediye çeşnisine uygUn e me 
•ııkutu da göz önünde tutulsa "ene nada Muzaffer G.o"ker verdil"ri bir konfe - d 1 okulundan, Hatice Horasan İstanbul kız " " .. çıkarmııdıkları hakkındaki dediko u arı 
lngiliz ithallitının bir sene evelkin- ransla dünya va:ı:iyeti ve Türkiyenin poli - vali bir beyanatla bugtin tekzip etti. orta okulundan, Leman Derici İstanbul 
den "% 10" fazlalığı bulunduğunu tikası etrafında halkımızı tenvir eylemiş - kız orta okulundan, F. Nuriyc Tilrel İzmit 
kabul etmek icabeder. tir. urta okulundan, F. Şükran Goıo Kadıköy 

Bu vaziyeti Almanya'da neşrolunan Bir garaJ· da yangın ikinci orta okulundan, Muazzez Yurddaş 
"'Metall Markt" gazetesinin son nüs- Z 1 b• k d J{asımpaşa ikinci orta okuldan, Mela.hat 
'balarının birinden Amerika'dan aldı- 0 r U 1 r Q 1 n \ İstanbul, 7 (Telefonla) - Bu ak~a.m Doğllncı Niııantaşı kız orta okulundan, Ni-
ğı ~u havadis de tekit ediyor· İstanbul, 7 (Telefonla) - Üsküdar'da Şi~hane yokuşunda bir garajda yangın ğar Doğanay Pendik orta okulundan, Lut-

B • k B · Rahime adında bir kadın kızmış, kocasını çıkmış, iki otomobil yanmış ve itfaiye ge- fiye Uçkun Pendik orta okulundan, Rahi-
"Birleşik Amerika'nın liyü rı- mo Güneş Süleymaniye kız orta okulun • 

tanya adalarına ihracatı harbin ilk bıçakla yaralamıştır. lip yangını söndürmü,tür. 

Ra'j!t Ho,ça Edirne erkek 8iretmen o
kulundan, Rasim Yı!kan Edirne lisesin -
den, O. Nuri Balşık Edirne !isP.Sinden, 
Ahmet Erdem Kastamonu liseAinden, M. 
İhııan Bulur Kastamonu liııesinden, Nuret
tin Bayramoğlu Adapazarı orta okulun -
dan, Muammer Önğ Aksaray orta oku -
lund'ln, Cahit Arat Bartın orta okulun -
dan, İzzet Şahin Bart.ın orta okulundan, 
Enver Goıeren Beşiktaş birinci orta o -
kulundan.N ejat Günsel Beykoz orta oku
lundan, İlhami Çakar Beyoilu ortR. oku -
!undan, 1. Hakkı Ekin Biıa orta okulun
dan, Necmettin Uyul Bilecik orta okulun
dan, Hasan Ünver Çankırı orta okulundan, 
A. Nihat Erdem ÇR.talca orta okulundan, 
B. Ali Şenkal Çorlu orta okulundan, Ha -
san Aynagö:r. Düzce orta okulundan, Hü
seyin Acar Edirne orta okulundan, Ahmet 
Akman İnebolu orta okulundan, H. İbn -
him Gültekin İzmit orta okulundan, Zeki 
Yı!mıı.z Kadıköy birinci orta okulundan, 
Aydoğan Çamlısoy Kadıköy birinci orta 
okulundan, Hüseyin Öztel Kuınkapı orta 
okulundan, Celal Yiirük Lüleburgaz orta 
okulundan, İsmail Evyapan Tekirdağ or
tao kkulundan, N. Kemal Tunalı Üskü -
dar 3 üncü orta okulundan, Ali Öztoprak 
Üskiidar 3 iincü orta okulundan Mu~tı>fa 
Pehlivaner Tekirdağ orta okulundan, ll -
han Güvenç Sinop orta okulundan, Sala -
hattin Tütüncüoğlu Üsküdar 1 inci orta 
okulundan, Nurettin Aksoy Pertevniyat 
li!!esinden, Mehmet Sarıtaş Kartal orta o
kulundan. 

Erzurum erkek öğretmen 
okuluna alınanlar 

Abdiilhakim Kı:r.ıl Diyarbakır lisesin
den, Hllseyin Özay Erıı:urum lisesinden, 
Hn~an Türker Erzurum lisesinden, Ali Or
taç Kars lisesinden, Behçet Gllnerl Malat
ya lisesinden: Ali Kalfa Trabzon llııeııin -
dl'n, O. Nuri Özdemlr Trabzon lisesinden, 
Mehmet Allan Arapkir orta okulundan, 
KPmııl F.rta., Artvin orta okulundan, Nuri 
Eraslan Bayburt orta okulund11.11, Mu.stafa 
Kora Elllzığ orta okulundan, Sabahattin 
KömUrcUoğlu Gllmll.şane orta okulUDdan, 
Raml:ı: Yarat Hopa orta okulundan, Tahııln 
Şenllk Hopa orta okulundan, l!,'leratettln 
Turan Muş orta okulundan, Osman Kes
kin Pazar orta okulundan, Oıman Gören 
Pazar orta olrnlundan, Osman MotgUl Rize 
orta okulundan, Ali Kaynar Trabzon mer-
'-"-- _..._ _,.,._, __ .. __ , .. _\,._ .... O-"-·- ,..._,._ 

zon erkek orta. okulundan, Remzl Sancı 
Erzurum erkek orta okulundan, 

lıtanbul hız öğretmen okuluna 
alınanlar 

E. HayrUnnlsa Alıngan iııta.ııbul kız llğ
ı:etmen okulundan, MelA.hat Entöktem İs
tanbul kız orta öğretmen okulundan, Mu
u.zez Kuran Diyarbakır llıeıılnden, Zehra 
Yozgat Eskloehlr llııeslnden, Taliha Oktay 
Bayburt orta okulundan, Nebahat Dllemre 
Erzurum kız orta okulundan, LUttiye öz
den Iğdır orta okulundan, Hikmet Aytaç 
Kadıköy lldnci orta okulundan, Aıılye Er
bilgin Ka.sımp&ıJa ikinci orta okulundan, 
Ferhan Taşkınb94 LUI~burgu orta okulun 
dan, GU!şen GUrsoy Ordu orta okulundan, 
Zarife Murtaz Rl:r.e orta okulundan, Ne· 
bahat Karslıoğlu Trabzon kız orta okulun· 
dan, Saliha Belge Ünye orta okulundan, 
Bakiye GUrol ttııkUdar ikinci orta okulUD
dan, Nebahat Aca ÜskUdar ikinci orta o -
kulundan,.Mellha Yıldırım ttakUdlll' ikinci 
orta okulundan, Perihan Bll!lmacıotlu Van 
orta okulundan. 

lstanbul erkek öğretmen okuluna 
alınanlar 

İbrahim Cengiz Ankara Gazi llaesln
den, Ahmet Top Gaziantep llııeıılnden, RUıı
tem Aygen Kabatq liseelnden, Altay Yi
ğit Ankara blrlnol orta okulundan, Meh -
met Yazgan Ankara birinci orta okulun
dan, Hüseyin İzci Ankara birinci orta o -
kulundan, Kemal Talayımn Ankara birinci 
orta okulundan, hmall Sezgin Bafra orta 
okulundan, .A. Rıza Şenel Giresun orta o-

dokuz ayında - sulh zamanında aynı 
zamana tekabül eden müddete naza
ran - "% 22" artmıştır. Bir sene eve! 
Birleşik Amerika'nın İngiltere'ye ih
racatı "388.640.000" dolar iken bu yı
lın ilk dokuz ayında "475.850.000" do
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ları bulmuştur.,, 

Bu ihracat fazlahğı içinde dikkati 
çeken matah mağden cevheri ve mağ· 
denı c12ya olup ı!JJ8 :;t:nesı eylılhin -
den 1939 senesi mayısına kadar 
"18.370.000" dolar kıymetinde olan 
miktar, 1939 senesı eylüluntlen 1940 
senesi mayısına kadar, ''55.380.000" 
dolar olmustur. 

İşte bir aİman gazetesinin de itiraf 
ettiği üzere Almanya'nın tngiltere'y~ 
tatbik etmek istediği abluka harbı 
muvaffak bir neticeye varamamı~tır. 
Almanya'nın denizaltı ve mayn harp
leri gevşediğine göre de istikbalde ?.e 
tesiri eksileceğine hükmetmek tabu
dir. 

İngiltere'ye gelince: denizlere ha
~im olması en büyük avantajıdır. 
Vakıa Almanya 1914 - 1918 harbinden 
ıldığı ders ile harp hazırlıkları ara -
sında ablukaya karşı ta~ımgelen ted
birleri almış, ihtiyacı olduğ'u madde
lerden kısmen stok yapmıştır. Bugü
ne kadar devam ettirdiği harbi de 
elindeki bu '"kısmen mevcut stok" ve 
i'>gal ettiği memleketlerdeki bulduğu 

Sulha dair ! 
Iiarp şiiri öldürmez ve siyaset 

nükteye asla düşman değildir. O
nun için harp, sulh, siyaset gibi ağ
dalı mevzulara dair yazılan yazılar
da üslfip kıvraklığı ve nükte görür
sem bayılırım. 

Evelki gii.'1 başmuharririmizin bir 
makalesi, sulh, diyordu, Hollanda 
kıraliçesi gibi lngiltere'de oturur. 

Bu nükteden benim gibi lıoşlanan 
birisi, 

- Fak4i. deJi brı, sı;Jh tacından, 
tahtınd?.rı nwbııJ.1•1 demek değil mi-
dir? 

- Evet, harp çıkınca zaten sulh 
da o türlü süslerinden bir müddet 
için soyunmaz mıJ Fakat Hollanda 
kıraliçesi gibi sulh da bir gün tacı
na, tahtına, hem de bu sefer, çok e
saslı olarak kavuşmak Umidinde
dir. 

- Şimdi bir alman muharriri çı
kıp, "sulh Almanya'da ve yahut al
man işgali altındaki topraklarda, es
ki imparator Vilhclm gibi oturu
yor,, derse ... 

'IAN l~l IL~R 
- Derse doğru söyler; çünkü Kay

ser'in, tacını, tahtını tekrar elde et
mesine imH.n yoktur.! 

Y aııuz' ev sahibi! . 
Bir atalar sözümUz, "yavuz hırsız 

ev sahibini bastırır,, der. Dünkil U
lus, Adana'da bir ev sahibinin e
vinde misafir ettiği bir adamın ce
binden 110 lira çalıp bahçeye göm
düğünü yazıyordu. O halde ev sahi
bini •ı yavuzu da olabiliyormuş. Eski 
atalar sözünü buna göre tadil et
sek ~öyle olacak: 

"Yavuz ev sahibi misafirinin 110 
lirasını a~ırır.,, 

Lakin mabadı var: 
- Fakat yakalanıp Uç aya 

kfl~ olıırl 

Yıldırım harbi! 
-----~-----~ ............... 

mah-

Ortalıkta bir ;vıldırım harbi lakır· 

dısıdır gidiyor. Gerçekten alman or
dusu bu hünerini Polonyada, Nor
veçte, Belkiça ve Fransada göster
miştir. Fakat, galiba, tarihte ilk yıl
dırım harbini yapanlar almanlar de
ğildir. Geçenlerde bir yerde oku
dum: me~hur Vaterlo muharebesi 
ancak dokuz saat devam etmi~ ve 
harp iki millik kısa bir cephe ilze
rinde kazanılmıştır. 

Dilencilere dair! 

Şu dilençiler meselesi, galiba, yal
nız bizim meselemiz değı'I, Dünya
nın her tarafında yufka yürek ihti
karı yapanların, kazançlarını artır
mak için baş vurdukları türlü türlü 
çareler var. 

Mesela bir Avrupa gazetesinde o
kuduğuma göre bundan iki yıl ön
ce Hindistan'ın Seylan adasında 
muhtelif dilençilik deynckçileri a-

rasında bir açık artırma yapı/mı~ ve 
bunda yüzü en sefil görünen, halle
ri, tavırları en fazla merhamet çe
ken çocuklar, en yüksek para ile sa
tın alınmıştır. 

Filistin' deki Tel A vfr yahudi 
şehrinde de dilençı'ler kendi aralı
rında bir federasyon kurmuşlar. 

Bu federasyon işlek sokak baıla
rını bir iki firmanın tutmasına ma
ni olabı'lmek için şehri dilenme blJI-
gelerine ayırmııtır. 

Moda t;ıkiyince! 

Bir zamanlar sevilmiş, beğenilmi~ 
olan bir takım modalar vardır ki 
üzerinden yıllar geçince insanlar 
onlardan nasıl nefret ederleri' 

Bunun en beliğ bir misali lngil
tere'nin Kent eyaletinde görülmüş
tür. Şimdi orada çiftçiler, terzilerin 
eskiden kullandıkları mankenleri 
kargaları ürkütmek için korkuluk 
gibi kulianmakta imi~let/ 

T.:t. 

orta okulundan, Memduha YUcedağ Anka
ra dördUncil orta okulundan, Atıfet Şenol 
Bergama orta okulundan, Mualla. Es~n 

Burdur orta okulundan, İf!Pt Özbayrn.ktar 
Ça.nakkale orta okulundan, Saime Bor Ma.
nlı.a orta okulundan, Ne:>:ahet Sönmez Si
lifke orta okulun<lı:ın, GUlsUm Demlrtq 
Tire ortA. okulundan, Emel Öke Aydın or
ta okulundan, Mr.lek İylgün İzmir Buca 
orta okulundan, McHUıat Hataylı İskencle-
ron orta okulundan, 

Sıva• erkek öğretmen okuluna 
alınanlar 

Hasan NR:ı:if Sıvas erkek öğretmen o• 
kulundan, Cemalettin Dnğdevlren Sıvıuı 

erkek öğretmen okulundan, Nail Üııtlliıa)' 
Samsun llseıılnd"n, Fikret Gllrler AmMya 
orta olculundan, Necmi Şamlı Çorum orta 
okulundan, Ahmet Ofla:ı:h Develi orta o
kulundan, Saim Sönme:ı: Develi orta oku
hından, Hilmi Muhaç ElblAtan orta oku
lundan, Cavit Önal Elbistan orta okulun
dan, Sadık Bakıcı İskllip orta okulundan, 
Mehmet Alp11slan Marıış orta okulundan, 
Mustafa Çellk Merzifon orta olrnlund:ın, 
Sa!Alıattın Demiralp Samsun orta okulun
dan, Şera!ettln Bözkurtokutan Ş. Karahi
ııar orta okulundan, Sflleyman Yaaar To· 
kat orta okulundan, Emin Sevlngen Zile 
orta okulundan, 

Konya kız öğretmen 
alınanlar 

okuluna 

Sabire Sevinç Konya kı:ı: !lg-t-etmen okıı. 
hından, Vahide Geğene Konya kız öğ::et
ml'n okulundan, İcll\1 Belen Konya kız öğ
retmen okulundan, Mellha Sayer Malatya 
lisesinden, Nazire Uskun AkAaray orta o • 
kulundan, Sabahat Akım AmMya orta o• 
kulundan, Nebahat Orar. Arapkir orta o• 
kulundan, Nuriye '.j:'op11akal Elbistan orta 
okulundan, Bilgen Kurutıu Kırşehir orta 
okulundan, Refika Arlfoıtlu Maraş orta o
kulundan, Saflnllz Yurdakul Mardin orta 
okulundan, Saime Gllrel Niğde orta oku· 
lundM, Makbule Şentin Tokat orta oku· 
hından, Makbule Cepanecl Dlvrik orta o
kulundan. 

Ham afyon satııı da 
inhiıar tlhna ahnıyor 

Ticaret V eMleti, toprak mahsulleri o
fisi kanununun bazı maddelerini deı'.'\"i"ti • 
ren bir kanun projesi hazırlamı§tır. Ve·~ 
kAlet bu proje ile, amelt bir fayda görme
diğinden ha.m afyon• satışını da !nhlııar al· 
tına almaktadır. MUstahııllln mallarını 

teslim ve bedellerin! kııbz için aralarında 
mutemet tayinine lmkA.n verllmekte ve 
afyon fiyatlarının Ticaret Vek!letlnce 
tesbit edilmesi temin olunmaktadır. Hubu
bat ve ello işleri ile tıca.rf esasa t!bi bulu
nan rekabet, kar ve zarara maruz bulunan 
afyon işleri ayrılmakta ve ham afyonun 
inhisara alınma.aı U:ıerine kanunun diğer 

maddelerlno bu hükme uygun hükUmler 
konulmaktadır. 

Projenin muvakkat maddelerine naza -
ran bu projenin neşri tarihinde ellerinde 
afyon mevcut olanlar ikt ay içinde bu at
yonlar için mlllklye a.mtrlerine, köylerde 
de ihtiyar heyetlerine beyanname verecek
ler ve ofis bu beyannameler Uzerlne a!
yonls.rı Uç ay içinde mubayaa_, edecektir. 
Beyanname vermlycnler hakkında kaça.k· 
c;;ılık muamelesi tıı.tblk edilecektir. 

İstatistik U. Müdür 

muavini Elazığ'da 
bir konferans verdi 
Elazığ, 7 a.a. - Dün ~ehrimiz halkevl 

aalonun.da İstatistik Umum Müdür Muavini 
Selim Sabit tarafından nüfuB sayımı hak -
kında ıayrm memurlariyle halk, memurlar, 
subaylara hitaben bir konferans vermiştir. 
Selim Sabitin konferansım takiben Umuınl 
Müfettiş Alpdoğan gene bu mevzuun eho
miyetini tebarüz ettiren bir hitabede bı& oi 

lunmuıtur. 

Vilayeıt bütçelerinde yaprlan 
münakaleler 

Dahlllyc VekO.letl bazı vi!Ayetıerin hu
sus! muhasebelerinin 19'40 bütçelerin.do 
yapılan münakale ve muntazam t~hsisıı.ta 

ait kararnamelerle gene bazı vilayetlerin 
1940 kadrolarında yapılan değişikliklere 

ait kararnameyi alakalı viliyetlere bildir• 
miştir. 

Havza belediyesi İ:Stikraz 
aktedi:ror 

Dahiliye Vekaleti, elektrik, su ve asr1 
me:ııbaha yapilması için Havza bele~iye•i· 
nin Belediyeler Bankasından 12 bin !ıra• 
ya kadar iııtikraz akdetmcsini kabul et • 
miıtlr. 

Tabiiyetimize alınan 
millettaşlarımız 

Yugoılavya, Romanya ve Bulgaris • 
tan'dan hicret ve iltica suretiyle yurdu ~ 
muza gelmi~ bulunan 1357 millettaşımı • 
ı:m vıtandaşlıiımıza alınması İcra V c • 
killeri heyetince kabul edilmiııtir. 

tir: 

bı 

B' 
bi 
ta 

y 
B 
ç 
ç 
\ı 

i 
y 
il 
t 
il 

' J 
l 
t 
r 



n 
r 
r 

evi 
ini 
k
lar, 
tir. 
ml 

ho
\l .. 

• 

hu
ind e 
s&ta 
erin 
le re 
dir· 

ıısrl 
yesi· 
!ıra· 

et -

uis -
du ~ 
ımı • 
Ve • 

, ...................... , ........... : .. ···· .... ) 
i DIŞ POLiTiKA 
\. ............................................... . 

Üçüncü_ "ortak,, 
Mihvercilerin üçüncü ortağı olan 

Japonya, uzunca bir tereddütten 
&cnra nihayet sahneye atılmış bulu· 
nuyor. İmzalanan pakta göre: 

1 - Eğer Uzak-§ark'ta Japonya· 
nın kuracağı "yeni nazam" a kartı 
bir devlet va:ıiyet alırsa, Almanya 
'Ve İtalya, bu devletle harp edecek
lerdir. 

2 - Eğer Avrupa' da Almanya ve 
Italya'nın kuracakları "yeni niza· 
rn" a kar§ı bir devlet vaziyet ahraa, 
Japonya bu devletle harp edecek· 
tir. 

Japonya bu kombinezona gir· 
rnekle Uzak-ııark'ta İngiltere ile 
Birletlk Amerika araSindaki cephe 
birliğini nihayet tanımı§ bulunmak· 
tadır. Japonya'nın Uzak-tar~'~~ 
"yeni nizam" kurmak teşebbusu, 
Almanya'nın Avrupa'da "yeni ni· 
2:am" kurmak teşebbüsünden de 
daha eskidir. Fakat Japonya U
:ı:ak-şark'ta ayrı ayrı dört kuvetle 
karşxlaşmakta idi: 

1 - Evela Çin'in kendisiyle; 
2 - S ryet!er Birliği ile; 
3 - İngiltere ve garbi Avrupa

llln emperyalist devletleriyle; 
4 - Birle,ik Amerika ile. 

Japonya'nm aenelerdenbe!i takip 
ettiği tabiye, bu dört kuvetın ken • 
disine karşı cephe birliği Y8:pına~a
l"ıııa mani olmaktan ibarettır. Fıl • 
ha.kika eğer Sovyctler Birliği, Ame
rika ve lngiltere birlikte ~a~ek~t 
edecek olsalardı, Japonya ıçın • 
zak-tark'ta asla fırsat çıkamazdı. 
Fakat bir takım vaziyetler, Japon-

. t'r• Sovyetler ya'ya yardım etmıf ı · . , 
B. ı·-· l g·ltere ve Amerıka dan ır ıgı, n ı .. 
çekindiği için kendi hudutları ı~~ne 
k·ı . e bu hudutlar tecavuze çe ı mı§ v . 

\lğramadıkça, harekete geçmıye_ce· 
v• • b'ld'nnı'ıılir '" Birleşik Amerıka 
gını ı ı ~ . I 'ltere 
yakın zamanlara kadar .ngı .. 
'I . b' 1·-· pmaktan çekınmıştır. ı e ı~ ır ıgı ya • 
l~i tere de yalnız başına Japonya 
ile kartılaşmayı göze alamamış~ı~: 

Bunu fırsat bilen Japonya, Çının 
- · ··kt · t'r Fakat bu dev-üzerıne yu enmış ı • 
Jetler, aralarında i~birli~i Y":P?'a· 
rnakla beraber, Japonya nın Çın de
ki vazifesini zorlaştırmak için ayrı 
ayrı ellerinden gelen zorlukları çı· 
ka~I§lardır: Sovyetler Birliği Çine 
yardım etmiş, İngiltere de Japon• 
ya'nm harekatını tahdit eden ted
birler almıştır. Bu şartlar .a~tınd.a 
Japonya Çin'in mukavemetını bı~ 
türlü kıramamış ve senelerdenberı 
C:levam eden mücadele bu Uzak· 
Jark devletini hayli yıpratmı~tır. 
Japonya Çin'de tcsad~f .e_t.ti~i z~r
luk.lardan Sovyctler Bırlıgını, lngı~
tere'vi ve Anıerika'yı mesul tutabı· 
lirdi. Fakat her uç devıettn de va· 
~iyeti kuvetli olmakta devam ettik
çe bundan çekindi. Nihayet lngilte
re'nin Avrupa'da karşılaştığı zor· 
Iuldardan istifade ederek bu d~vle· 
ti lazyık etmeğe başladı. v.e ~ı.rl~ 
Jik Amerika i1c Sovyetler Bırhgını~ 
kendisiyle birlikte yürümiyecekl,erı· 
n.i anlayınca, ln:;iltere Japo:ıya nın 
tazyıkı önünde adı~ adım rıc~t et· 

t • B • t Amerıka'yr endışeye 
ı. u rıcn • J 

d .... d'' Ve altı aydanberı apon• 
u~ur u. 'k 

ya lngiltere'den ziyade Amer~ a· 
n~ mukavemeti ile karşılaşma ta· 
drr Amerika Japonya'ya karş~ 1i:u
ka~emet siyasetini takip et~e 1 a· 
rarınr verdikten sonra tedrıcen n· 

··1 tınekte· giltcre'ye doğru temayu e . 
dir. Binaenaleyh bir t".':r~~ta~wbu ın
giliz • amerikan tesanudu: ~ıger ta
raftan da Amcrika'nın gıttıkçe Aarl· 

· J 'nın -tan muknvemetı, aronya 
h b. l' ;;.• yapmasına 

ınanya ile cep 6 ır ı,.,ı U amil olmuştur. Artık Japon~a -
zak-sark'ta Amerika ve İngıltere 
·1 kar§tlaşmamaktadır. 
ı e ayrı ayrı "d" k r 
Sıkı bir Anglo-sakson tesanu u a • 

!tsındadır. . b 
So,,.yetler Birliğine, gt;lınce; f u 

devletin de Uzak-şa.rk tak~ ~e~ ~-
a.t. A 'k ve lngıltere ıle ışbırlı

ı merı a b .. 0 Sov• 
ği yapmaktadır. Fakat . ugdu b .. 1 d n zıya e oy e Yetlcr her zaman a .. 
b. . b' . 1• w. •apmakta ihtiraz gos· 
ır ış ır ıgı ) .. .. 

00 
a Al· 

lereceklerdil". Çunku JabP. 1.Y... yap 
. k dd t ır ıgı -lnanya ıle mu a era · · 

lnakla Sovyetlcr Birliğini kısfkaç5ıçı· s· de a ov· ne almı§ bulunuyor. ır 'k 'ya 
?'etler, lngilterc'ye le. Aı:n~n b:yle 
ıtiına t etmiyorlar. kınc~.! ttik· 
bir i~biı·liği yapmıya te~eb us e, n 
leri takdirde garpten Al~:u:ıya nı 

' n taarruz-
\'e şarktan da Japonya nı .. k 
larınl\ hedef olabilirler. Muş~re 
bir alman • japon taarruzuna arşı 
Sovyctlcr Birliği, lngiltere'den ve 
A • d h k hassastır. 
""lllcrıka'dan a a ço 
b B' l•w• taar-Qİnaenaleyh Sovyetler ır ıgı, 

1 tuza uğramadıkça Ye daha Y~.~ın 
hayati menfaatleri tehlikeye duş· 

· · f en lllcdil<ce bu bekleme vazıye ın 
" ' 8.Yrılmıyacaklardır. 

Bununla beraber, Japonyanın va· 
!l:ı'y t' ·· ·· d" w" k dar kolay de· ~ e ı gorun ugu a 
ltildir. Bir defa bu devletin senel~~: 
denhcri Cin'de sonu gelecek gı 1 

..... .. · .. d l ·ı ıneş.. orunmiyen bir muca e e ı e . 
R~I olduğu hesaba katılmalıdı.r. Şu~
d~ Üstelik İngiltere ve Amcrıka gı· 
hı en sıkı iktısadi münasebetlerde 
bulundu ru iki cihan devletinin huk 
•uırıetlerini üzerine celbedecb~l 
ad , • e ı · '- ını atmıştır. İngiltere nın v 
.ıı • d o ka-1\ssa Amerika'nm ellerın e d 
~ar kuvetli iktısadi silahlar var ır 
.. i harekete gecmeksizin, J aPb0 ?

1
ra 

lt"'e · .. . · k yapa ı ır· l ... ı-ıne muessır ta:zyı 
er. Esasen Amerika'nın, Japony~
r,a gidecek petrol ve hurda dembır 
1.1. • • le u 2:~rıne ambargo koymasıy 

Yozgat lisesi 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Birinci devre talebesinin 
sergisi dün açıldı • 

resım 

Sergide 1800 parça eser teşhir ediliyor 

Vaıington'daki kanaate göre 

Amerika'nın harbe 
girmesi ka~ınılmaz 

bir hale geliyor 

İngiltere'ye yardım i~in 

Kongrenin iki mühim 

'kanunu değişmesi 

ihtimali kuvetli 
Nevyork, 7 a .a. - Royter: Nevyork 

Taymis gazetesinin Vaşington muhabiri 
bildiriyor : 
Vaşingtonda gittikçe yerleşen kanaate 

' göre, Birleşik Amerıkanın daha şiddetli 
müdahalede bulunması ve hatta harbe gir
mesi içtinap edilemiyecek bir hal almış -
tır. 

Yozgat lisesi birinci devre talebesinin sergisinden bir köıe 
Yozıa.t Cümhuriyet Halk Partisile Hal

kevinin çok degerli ve yerinde yardımları 
ve Maıı.rif Vekaletinin yüksek müsaade -
!eriyle Yo;ı:gat lisesi birinci devre talebe
sinin 1800 parçadan müteşekkil cidden ne
fis resimleri dün saat 17 de Ankara Ser
gievinde seçkin davetli huzurunda teşhir 
edilmiştir. 

Sergi bu ana kadar gördüğümüz çocuk 
resimleri sergisi mahiyetini aşan, artistik 
hudutlara dayanan çok iyi anlayışlı ve bir 
o kadar da. ince, hassııs ve olgun bir ma • 
hiyet taşımaktadır. Bu çeşit sergiler bize 
ekseriya türk çocuğunun çok kıymetli bir 
ham madde olduğunu bildirmek hakika -
tinden öteye geçememi§lerdir. 

Alman iJgalinin 
ylldönümünde 

H albuki Yozgat çocuklarının bu sergi
sinde buna i15.vetcn resim öğretmenleri -
nin titiz bir kuyumcu itinıtsiyle bu cev -
heri btiyıik bir aşk ve feragatle işliyerek 
bir kat daha kıymetlcndirdiği sarahaten 
görülmektedir. Onun içindir ki bilgisiz 
çocuk resimlerinin tesadüfi güzellikleri 
yerine hissin bilgi ile kenetlenmesiıı.den 

doğan emin ve yanılmaz bir güzelliği ka
na kan:ı tadabileceğiz. 

Türk yavrularının küçümsemiyeceği • 
miz yüksek kabiliyetlerini ve onları in -

celterek bir oya gibi i~liyen öğretmenleri 

Cemal Bingöl'ü candan tebrik etmekle bil-

yük bir zevk duyarız. 

Ü~ taraf~ paktın 

imzasından sonra 
Varşova şehri ne halde? Japonya'nın vaziyeti 

Londr.a, 5 a.a. - Pat ajansındıı.n: Po • 
lon,.a istihbarat nanrı Stronski, Varşova
nın alınanlar tarafından işgalinin yıldönü
mii milna.sebetlyle bir beyanname neşret
miş ve bu beyanname Times ııazetesi ile 
diier ingiliz gazeteleri tarafından iktibas 
olunmuştur. Stronski, bilassa almanlarırt 
bu ııehre girmeleri esnasında Polonya pa· 
yıtnhtının bir enkaz yığınından, bir açlık 
ve salgın hastalıklar mezarlığından başka 
bir ıcy olmadığını yazmaktadır. Maama -
fih Polonya'da hiç kimse Var5ova milda
Ia.asının netayieine teessüf etmemekte -
dir. 

Bu müdafaa, bütUn dünyaya Polonya 
milletinin istiklalini sonuna kadar müda
faa etmek hususunda kuvetli azmini ııös

termek için, bir zaruret olmuştur. Nasıl 
ki, Büyük Britanya Londra'yı müdafaa 
etmek suretiyle imparatorluğunu ve me
deniyetini müdafaa azminde olduğunu İS· 
bat etmi~tir. Yalnız bu iki müdafaa ara -
sında şu esaslı fark vardır: 
"Londra'nın fevkalade müdafaa tertiba

tı vardır ve imparatorluğun payıtabtı ol
mak vazifesini normal surette ifa etmek
te berdevamdır. Londra, mebzul miktarda 
erzak almaktadır. Balonlardan vücude ııe
tirilmiş mükemmel baraj ile tayyare dafii 
bataryaların kuvetli toplan ve ingiliz tay
yarelerinin alman tayyarelerine. n.aT-aran 
mütemadiyen artmakta olan faıkıyetlerl, 
Londra'nın müdafaasını ve emniyetini git
gide daha ziyade tanin etmiye medar ol

maktadır." 
Stronski, bundan sonra polonyah tay -

yarecilerin Londra harplerine faal bir su
rette iştirak etmekle bahtiyar olduklarına 
işaret etmektedir. No. 303 namı altında 
toplanan Polonya hava filosu, geçen ey-
10.l ayında 104 alman tayyaresi dil§ilrmü~-

tUr. 

Mihver devletleri 
barış taarruzuna 
mı girişecekler? 
Berne. 7 a.a. - Mihverin muazzam bir 

taarruzunda bulunacağını gösteren 
barı§ 
ll\metler vardır. Bıızılarına göre bu te-

a bl' Brenncr görüşmelerinin netıcesl
ı,ıeb ıS 

dlr. 1 r Nıchrichtt>n gazetesinin Berlln 
Bnıı e "İ 

muhabirine göre, alman gazeteler ngll-
terc ile bir koınprom1 barışının hangi şart-

lt Dda mUmkUn olabileceğini,, müna
lar a ı 

1 ıı.ııa etmektedirler. 
' • 1 ber~bcr muhabir Derllndc ek-Bunun a D • 

1 ki Sclerln h"rbln ikinci kışına hazır-scr m. 
!andıkları kımaatlndedlr. 

k ba,.Jadığı da anlatılmakta· 
tazyı ın " .. k.. , 1 w 
dır. Şu halde bugun u 'dperırn ıgı 
. • de Japonya, Avrupa a man-
i;?ya yardım yapacağı,, yerde. ken
disi "himmete muhtaç vazıyette 
O'örünmektedir. 
"' .'\. Ş. ESMER 

Japon hariciye nazırı 

beyanatta bulundu 
Tokyo, 7 LL -:- Yapılan bir valiler 

toplantısındıı Japonya hariciye nazın B. 
Matı.uoka üçüzlü paktın akdedilmesinin 
Japonyanrn Avrupa harbine girmesi de
mek olmadığını beyan etmiştir. 

B. Matsuoka sözlerine ııu suretle devam 
etmlııtır: 

"- Amerika, İngiltere ve A vusturalya 
arasında akdedilen tedafUl an.la,,mamn A· 
merlka ile Kanada arasında akdedilen an· 
!aşmanın benzeri olması muhtemeldir. 

HD.lihazırda cereyan eden cihan lbtllAli 
Japonya ile Sovyetlerln uzak ıarkta kavga 
etmesine mUealt değildir. 

Japonya Çankayşek'e yardım eden her 
devlete muannldane karııı koymıya mec • 
burdur. 

Japonyclnın karfUQ§tığı 
meseleler 

Japonya iki bUyUk mesele k!ll'ftSında 
bulunmaktadır: 

1 - Çok olan nüfusunu nasıl beslemeU
dlr, 

2 - İngiltere ve Amerikanınkinden çok 
a~aiw:ia olan ıervet ıeviyesini nasıl yük
sel tmel ldlr T 

B. Mateuoka muteaklben bu meselele· 
rin tahakkuku için japonlar tarafından 

11arfedllen gayretlere mani teık!l eden 
garp devletlerini itham ederek Japonyıı • 
nın Çin meselesi hakkındaki nokta! nıı.za
nm yeniden izah etmlıştlr. 

Amerlltanın hattı hareketi hakınnda de. 
B. Matsuoka demtııtir ki: 

"- Amerlka'nın İnglltercye yaptı~ 
yardımın §iddetl Almanyan1n lngillz ada
larına yaptığı. kesif hUcumla birlikte art
maktadır. Atlas denizinde Jngillz deniz ve 
ha.va Uslerl.nln kiraya verllmcslylc tezah\lr 
eden lng!liz ve amerikan tıı birliği Paııl -
flkle Hint denizi ve cenup denizlerine ge· 
ni§lemek tehdidini göstermektedir. 

Sovyetler ve Japonya 
ÜçUzlll paktın, paktı lm:ı:a edenlerle 

sovyeller arasındaki ml\nasebetlere tesir 
etmiycceği hakkındaki maddeyi :ı:lkrettlk· 

ten sonra B. Matımoka aııağıdakt beyanatta 
bulunmuştur: 

"- Bununla beraber hiç bir zaman ko
münizmin Japonya, Mançukuo ve Çine 
tahakklim etmesine mUseade edllmlyccek-
tlr.,, • 

R1rmanya yolu hakkında da nazır ııun
ları söylemiştir: 

"- Japonya İngllterenin bu yolu tekra
ren açıp açmıyacağmı aın.ka ile beklemek
tedir. Bertin paktınclan sonra İngiltere· 
nln Japonyaya karşı hattı hareketi bu ııu
retıe ölçUlmltıı olacaktır.,, 

Pas de Calais' de hava vaziyeti 
Londra, 7 a.a. - Pas de Calaiı'de hava

nın vaziyeti: Sema bulutsuz ve yıldızlı -
dır. Deniz oldukça sakindir. Cenubu ııar

biden hafif bir rüzgar esmektedir. Hafif 
bir ala bo~azın ortasını örtmektedir. 

Siyasi şahsiyetler, ordu. bahriye ve ha
va kuvetlerine mensup kimseler arasında 
şimdi sorulmakta olan sual: "Acaba harbe 
girecek miyiz? .. suali değil, "Ne zaman 
gireceğiz?,, !Ualidir. 

Bu, bir hissiyat meselesi değil son haf
talar içinde diinya hadi sel erinin yarattığı 

bir vaziyet ve haleti ruhiyedir. 
Muharrir, Vıışingtonda ittih:u edilmesi 

diişünülen başlıca dört tedbiri saymakta
dır : 

ı - İngiltereyc daha büyük bir yardım 
ve bu arada bilhassa bomba atmak 
için ni~an aletlerine ait teknik es -
rarın verilmesi, birinci sınıf hıı.rp 

malzemesinin gönderilmesi ve an • 
trcnman için cenupta bulunan tay -
yare meydanlarının İngilizler tara -
fından kullanılması. 

2 - Evelce infiratçıların girift bir itti
fak diye itham edebilecekleri bir 
anlaşmanın bugün uzak şarkta ya -
pılm!l.sı imkanları. • 

3- Johnson kanuniyle bitaraflık ka • 
nunJarının İngiltere lehine olarak 
tadilleri. 

4- İngiltere ve diğer dost memleket -
lerle itilaflar aktedereı~ yeni deniz 
Usleri tesisi. 

Amerika'dan satın alınan 
torpidolar bir Kanada 

limanında 

Bir Kanada limanı, 7 a.a. - Amerika 
Birleşik Devletleri tarafından İngiltereye 
devredilen torpido muhriplerinden üçüncü 
bir grup, bir Kanada limanına varmıştır. 

Hemen aynı zamanda, bu torpido muhrip • 
lerini tesellüm edecek olan yüzlerce ingi
liz bahriyelisi de bu limana gelmiştir. 

Amerika'Ja lngiltere'ye hıutane 
arabası almak için mektepler 

para topluyor 

Nevyork, 7 a.a. - İngiltereye haıtane 
arabaları almak için her mektep ve kolleje 
1350 dolar toplamak vazifesi verilmiştir. 

Japonycı Amerikclya saldınrıa 
karıısında donanmayı 

bulacaktır 
Vaşington, 7 a.a. - Royter: Üç sene de

vam eden bir mücadele ile Çini mağlQp et
miye çalıştı.klan ve her gün iktisartt ba -
kımdan daha ziyade battıktan ıonra, Ja -
ponyanın uzak sarkt;\ Amerikanın statilko
yu muhafaza. etmiye çalışmasının kendi 
mesuliyeti altında bir hareket olduğunu 

beyan etmesi, hakikati bilen Amerika yük. 
sek mahafilinde istihzayı mucip olmakta • 
dır. 

Japonyanın Blrle:ıik Amerikada aiyast 
karışıklıklar çıkmasını ilmit ettiği tahmin 
edilmektedir. Fakat bahriye nıı.zırı B. 
Knoa'un ıon zamanlarda söylediil gibi A
merikan milleti tehdit teşebbiislerini pek 
kolaylıkla karşıhyacak bir millet değildir. 

Japonya Birleşik Amerikayı tecavüz e
decek olursa, amerikan donanmasını hazır 
bulacaktır. İnfiratçda.rın tesiriyle Ameri • 
kanın kati bir vaziyet almıyacağını ümit 
ediyorsa, burada Japonya yanlış bir hesap 

1 
yapmıı olur, 

lngütere'ye yardım için 
Vaşington, 7 a.a. - Stefe.nl ajansın

dan: Ayandan George, kongrenin rlyasetl

cumhur intihabatı münasebetiyle kısa bir 

mUddet tatil yaptıktan sonra ikinci te§rl

nin yarısına doğru toplandığ"ı zaman Jki 

teklif serdedlleceğl mutaleasındadır. 
Bu tekliflerden birincisi, bitaraflık ka

nunu ile İngııtere'ye genlş krediler açıl· 
masını derpiş eden Johnson kanununun 
tadiline dairdir. 

İkincisi l11e tnglltereye Amerlke. mah
eulA.t ve ınamulAtını hA.mll amerikan he.rp 
gemileri göndcrllmeıılne mUtealllktlr. 

Nevyork, 7 a.a. - Vaşlngton'dan Nev • 
york Herald TrJ.bune gazetesine gelen bir 
telgrara göre, kongre mahfilleri ıeleeek 
ay yapılacak olan reiıicümhur seçiminden 
sonra hükümetin İngiltere'ye açılacak 
kredi meselesinde kati ve nihat bir tarz
da hareket edeceği kanaatindedirler. Böy
le bir kararın Amerika tarafmdan mihve
re karşı eaaııen tııtbik edilmiıı bulunan tak
bih hattı hareketini takviye edeceği ka -
naati mevcuttur. 

lngiltere'deki Amerikalılar 
Londra, 7 a.a. - Amerika ııefaretinden 

bildirildiğine göre, 23 eyHl.Lde ıefir Ken
nedy İngiltere'de kalan amerikahlsrın dön
mesi için yeni bir vapur gönderilmesi me
selesine teınas etmiı ve o zamandan beri 
aynı mevzu hakkında Vaşington ile iki de
fa telefonla ıörl11ml111tl1r, 

1 HARBE 
D A İ R 

Romanya'da 
mihver 
askerleri 
Brenner'in neticeleri 

B renner'de Hitler'le Musolini 
arasında yapılan son müla· 

katın neticelerine dair birçok ala· 
rnetler belinneğe başlamıştır. Dün 
gelen bazı haberler, bir fırka al· 
man askerinin Romanya'ya geçti
ğini ve hatta Romanya petrol mm
takalariyle, Yerköy = Giurgiu'yu 
aşağı yukarı İşgal altına aldıkla
rını bildirmektedir. Bu haberlere 
nazaran bazı İtalyan ·askerleri de 
§İmdi Romanya'ya geçmiş, 'bunlar 
da Romanya'nm vaziyetiyle ya· 
kından alakadar olmağa başla· 
mışlardır. Bu haberler, dün akşa
ma kadar kah tekzip edilıniş, kah 
teyit olunmamıştır. Fakat öyle an
laşılıyor ki, i~in içinde bir it var· 
dır. Ve Romanya hükümeti, mih
ver politikasına tamamiyle ayak 
uydurduktan sonra, onun kendi 
hudutlarını garanti etmek için 
tertibat almasına müsaade etmiş
tir . 

Talim ve terbiye mi ! 

Bu sözler, işin diplomatik Jiaa. 
na bir tercümesinden ibaret

tir. Hakikatte bu suretle, mihver 
devletleri, Avrupa'da "yeni ni
zam" ı kurabilmek için üçleıı pak
tında yazılı olan maddenin tatbi· 
kına Romanya'dan başlamışlar· 

dır. Bu da hiç şüphesiz, Brenner 
mülakatının bir neticesidir. Dün 
şa~ıi olan bir başka habere naza
r - ·, mihver askerleri, Romanya• 
ya aı;keri talim ve terbiye ıçın 
gelmişlerdir. Fakat Romanya za· 
ten mihverin terbiyesi altına gir
meği kabul ettiğinden, böyle bir 
iddianın ne dereceye kadar varit 
olabileceği cidden sorulabilir. 
Bükretten yayılan haberler, iki 
genel kurmay arasında sıkı te
maslar olduğunu bildirmektedir. 
Bu temaslar, acaba yalnız bu ba
his mevzuu edilen talim ve ter· 
J;iyeye mi aittir? 

Garanti meselesi 

S öylendiğine göre, alınanlar 

ve İtalyanlar, Romanya'nm 
hudutlarını garanti etmek için e
velce mihver devletleri tarafın· 
dan verilen karar mucibince bu 
memlekete girmitlerdir. Fakat 
Romanya'yı tehdit eden ani teh-
likenin ne olduğu ve hatta istik
balde de ne olabileceği hakikaten 
sual olunabilir. Romanya, bir ta. 
raftan Sovyetler Birliğini, diğer 
taraftan Bulgaristan'ı ve nihayet 
Macaristan'ı memnun edip, en se· 
miz yerlerini feda ettiğine göre, 
Almanya'nm Romanya bakımm
dan ve Romanya'nın orta Avru· 
pa bakımmdan endişesi ne ola
bilir? Hangi devlet, Romanya'ya 
göz koymu§tur da, mihver Ro
manya 'yı garanti etmiştir? Ve ne
den Romanya'nın konduktoru ge
neral Antonesku ortalıkta bir 
tehdit sezerek mihverin garanti 
yardımını istem.ittir; bu da ayrı
ca bir İstifham çengelidir. 

' 

Mein kampf plim . 

O•• yle görünüyor ki, Hitler'in 
Mein Kampf planında yazı· 

lı olan maddelerin tatbikma şahit 
oluyoruz. Bu suretle, Almanya 
Karadeniz'e kadar inmek çarele
rini aramıf, ve bir miktar İtalya· 
nın Romanya'ya geçmesine mÜ· 
ıaade ederek, bir mihver kutbu
nun gönlünü almııtır. Almanya 
timdi, bütün Romanya'yı değilse 
bile, Karaonnan'dan çıkıp Kara· 
deniz'e akan bütün Tuna nehrini 
ht'I\ manas'iyle kontrolü altmda 
bulundurmak istemittir. Artık al
man askerlerinin bulundukları 
Yerköy=Giut·giu Dobruca'da Tu
na nehri Üzerinde Rusçuk'un tam 
kartısında bulunmaktadır. 

Yerköy • Giurgiu 
~---------....... ----. 

Giurgiu=Yerköy'ün hem eko
nomik hem de stratejik ehe

miyeti vardır. Buruı, Kalaa ve 
lbrail'den sonra Tuna'nm en mü
him bir limanıdır. Nüfusu 22 bin 
olan bu tehir, Bükret'in 50 kilo
metre kadar şimalinde bulunan 
büyük petrol mıntakasından Tu
na'ya ulaıan 130 kilometrelik bir 
yolun münteha noktasıdır. Bura. 
dan geçen ana derıUryolu, aynı 

ııııııııııııııııııuıuıtutıııııuteıtttt•• ............ ,.. 

Eski bir yunan filosofo, in
sanlara en büyük hayat düstu• 
ru olarak (kendini bil) demiş-
ti. Bir fert için bu düstur ne 
ltadar önemli ise bir Ulus için 
muhakkak ki daha çok Önemli
dir. Ulusun kendisini bilmesi 
demek her şeyden önce sayısını 
bilmektir. Bu bilgiyi bize önü
müzdeki lLKTEŞRlN'de yapı-

1 
lacak olan nüfus sayımı temin 
edecektir. 

BAŞVEKALET 
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Avrupa yiyecek 
bak~m~ndan 

tehlikeli vaziyett 
V!l§lngton, 7 a.a. - Ziraat nezaretini 

bir deklarasyonuna nazaran Avrupa kıt 
yiyecek bRkımından tehllkell bir vaziyet 
te bıılunmaktadır ve bunun önilne anc 
la~e maddelerinin iyi bir surette tevzli 
retlyle Almanya geçeblllr. 

DeklArasyoocla 1940-19Jl satış mevsl 
esnıı.sında Sovyetıer Birliğinin esaslı b 
sevklyatı beklenmediği, Tuna havzasınd 
bu~day ihracının da normalin tcvkalA 
altında olacağı kaydedilmektedir. · 

Erzak buhranı bllhasea Belçlkı.ı., Fr 
sa ve Polonya.da kendini hissettirecekti 
Hollanda Ue İskandinav memleketleri 
ekmek buğdayı ithalinin durm!l.Sı gittik 

ı daha ziya.de tesirini göstermektedir. 

zamanda Tuna'yı atlayıp Rus
çuk'a varmakta ve'Oradan Varna 
ya kadar uzanmaktaaır. Giurgiu' 
nun diğer büyiik ehemiyeti de, 
aon Kraiova anla§masiyle Bulga
ristan'a terkedilen cenubi Dob· 
ruca'nın, garpte Tuna üzerinde 
bir münteha noktası olmasıdır. 
Burasınm atralejik ehemiyeti, 
manlı imparatorluğu zamanmda; 
1770, 1771, 1829 ve 1855 senel 
rinqe hayli mücadelelere yol a 
mı~tır. 

Tuna meselesi 

A imanların Giurgiu'ya aske 
aevketmekle, Sovyetler'i 

Viyana'da toplanacak olan T 
komisyonuna iştirak için yaptık 

ları te§ebbüse ikinci bir cevap ve 
miş olduklar! akla gelebilir. Çün 
kü vaktiyle bulgarlar, cenub 
Dobruca'dan başka şimali Do 
ruca hakkında da hayli taleple 
ileri sürmüşler ve belki de bu s 
retle Tuna deltasma inen Sovye 
lerle hemhudut olmak istemi~le 
di. Giurgiu yani eski tabiriyle Ye 
köy itte bir aovyet • bulgar bağ 
na kal'fr hudutta ileri karakoldu 

Fakat bunlar, daha çok poJiti 
dütüncelerden çıkan tefsirler 
labilir. Bugünkü halde Romany 
ya tatbik edilen mihver hülul 
daha çok, bir petrol stratejisi 
den ibarettir dense yeridir. 

Petrol 

G ayet açık bir hakikattir k 
bugün Almanya, harbi d 

vam ettirebilmek için petrol 
muhtaçtır. Sade lngiltere'ye 
arruz iç.in değil, belki kendisi 
müdafaa için de petrol en mühi 
unsurdur. İngiliz hava kuvetle 
timdi bütün gayretlerini petr 
istihsali.tının yüzde 50 &inden f 
lasmı Yeren merkezi Almanya · 
zerine tevcih etmiş bulunmakt 
dır. Leuna fe.b~ikaları mütemad 
yen bombardıman edilmektedi 
Petrol tadiyehane1erine geline 
Hamburg'dahiler bugüne kad 
36, Bremen'de bulunanlar 3 
Hamovr'da bulunanlar 19 bo 
bardımana maruz kalmışlardı 
Bu vaziyette Almanya, elinin 
tmda bulunan ve harp harici 
lan Romanya'dan azami istifa 
çarelerini aramıttır. 

Bir taıla birka( ku~ 
... _........__...._ 

M ihver bir taşla iki kuş, 
hatta üç kuş avlamak se 

dasına kapılmış ve başkaları h 
rekete geçmeden inisiativi eliq 
almak istemi~tir. Şimdiki hal 
diğer alman ve italyan askerle 
nin hangi petrol mmtakalarm 
bulunduğuna dair elimizde h 
bir malumat yoktur. Fakat y 
nız Gi,;giu'ya alman askerleri 
gelmiş olmaları bile alman em 
}erini bize açıkça göstermek iç 
kafidir sanırız .. Çünkü Giurgiu' 
bulunan alınanlar, Transilvan 
ile beraber Macaristan'a ilhak 
dilmiyen ve alman ekseriyetinj 
bulunduğu Banat mıntakasını d 
.arkadan sarmaktadır. O Ban 
mıntakası ki, Tamtıvar ve Ar 
gibi şehirlerillQ dman belediye 
isleri ve valileri tayin olunm 
tur. 

Daha fazla tefsire girmed 
eve} hadiselerin inkişnfını bek 
yelim. Yalnız şu muhakkaktır 
nazi zenciri her gün birer hail 
büyümek yoluna girmiştir. 

Mü~~az Faik FEN 
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• İ fazlasız sayısını bilmek devlet i 

lzmir'de kıskançlık 

yüzünden işlenen bir 
cinayetin davası 

( RADYO J ................................................................................................ 

En mühim gıdamız t t : ve ulusa kuvetini ve bunun art- : a e IZffi i ma çarelerini öğretecektir. Bu ! T Ü R K t Y E 
--< Radyo DifUzyon Postaları )
TÜRKİYE Radyosu - ANKARA Radyosu 
-- -cc Dalga Uzunluğu »---

kongresi 
• • ! sebeple 20 ILKTEŞRIN PA- f 
! ZAR günü yapılacak olan ge- İ 
i nel nüfus sayımının çok doğru • 

İ.ımir, (Hususi) - Karşryakada Soğuk 
kuyu mahallesinde Emniyet sokağında ka -
rısı Nazireyi biçakla 19 yerinden yaralr -
yarak öldürmekle suçlu Yanyalı Ragıbın 
muhakemesine ağırceza mahkemesinde 

1648 m. 1~2 Kcs./120 Kw. 
31.7 m.. 94G5 Kes./ 20 Kw. T. A. P, 

19.74 m. 151915 Kes./ 20 Kw T. A. Q. 

SALI - 8--101940 

Ok5ijen gazını, galiba havada be- çoğalması hareketi, hormonlar iize
dava bulduğumuz için, hiç ehemi- rine tesir eden kozmik yahut yer 
yet vermeyiz ama en mühim gıda- yüzünden reyonlnrla başlar. Fakat 
tnız odur. insan yemek yemeden hnyat kimyasının esa5ı oksijen oldu
günlerce, haftalarca yaşıyabilir. ğundan ho..:relerin çoğalması ve ço
Susuzluğa da günlerce dayananlar ğalanların yaşryabilmesi için bu ga· 
vardır. Fakat oksijen olmayınca 21n da lüzumu şüphesizdir. llir ço
birkaç saniyede gider. Hayatın te- cuğun, bir gencin teneffüs edebildi

i sonuçlar vermesine' çalışmak, i 
I• bu işi ulusal bir ödev saymak i 
i hepimizin borcudur... ~ 
ı BAŞVEKALET I 

çalışmalara devam etti J istatistik Umum Müdürlüğü i 
Dün de İstanbul'da meşhut cürümler kanununa göre devam e -

dilmiştir. Celsede maznun vakayı anlat -
mış ve demiştir ki : 

- Dört sene evel evlendik. İlk senele • 

8.00 Program ve memleket saat ayarı 
8.03 Müzik: Hafif program (Pi.) 
8.15 Ajans• haberleri 
8.30 Müzik: Hafif programın devamı 

(Pi.) 

tneli oksijendir demek mi.ibaleo-a ği oksijen ne kadar iyi nispette 0 • İstanbul, 7 a.a. - 11 inci Balkan oyun-
olmaz. Bu gıdanın azalması hile 
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lursa çocuk ve genç 0 kadar ferah- I !arı miimıs~betiyle şehrimizde toplantıla
lıayatm devamı için biiyük bir teh- lıkla büyür. Halbuki, herkesin te· rını yapmıya başlıyan 12 inci Balkan kon
likedir. Onun içindir ki tayyareciler neffüs etti~i oksijen niııpeti hava- gresinc, bııgiin öiileden sonra Biiyük A<l~
pek yÜkse-klere çıktıkları vakit ora- nın hararetine ve bilha:ı.sa rutubeti- dıı Akasya oteli salonların•la clevam eclil-
larda oksijen hayata yetişecek nis- · ne göre çok değişir. Mesela normal mişti.r. . . 
pette bulamadıklarından, tayyare. ~artlardnki havanın bir litı·esinde Mm:~k:reııın ılk mevzuu, Balk~n kr~: 
lerinde mahsus aletleriyle taıııdık - oksijen 210 santimetre nıik;p bulu- l s~na .:ı~ttı: Yıın:ın federasyonu mumess~l~
lan oksijeni havada bulabildikleri- nurken 30 deı ecede ve rutubetli bir nın bırıncı Balknn krnsunrı vul:u bul:ın ıtı
ne ilave etmeğe mecbur olurlar. havada onun nispeti 192 santimet- raıı bir h:ıylı münak:ışalar:ı sebclıiyet ver-

Bu gazın hayatta o kadar miihim re mi kabına iner. Bir litredeki fark nıh tiiı k delegesi Bıırban Felegin iz:ıha
yer tutması biraz da tabiatin ihti- ancak 18 santimetre mikfıbı olrn:lk- !ı iızerinc müteakip kroslarJl gene aynı 
ya.tsızlığı neticesidir. Oksijenden la beraber bunu yirmi dört saatte usullerin ibknsın:ı karar verilmiştir. 
ba~ka her tiırlü gıdaların eksik ola- teneffüs edilen hava ile mukayese Bundrın sonra bulr,:ır murah'tafiı, bulgar 
b·ı k d' · 1 federasyonunun bir mesajını okumu<J ve ı ece lerini düşünerek, tabiat ihti- e ınce ınsa.n arın neden uzun boy-

1 h k b bundan sonra Bulgaristan'm Balkan oyun-
yat tedbirleri yaqtmıştrı·. Azotlu u, ya ut ısa oylu olduklarına bir 
gıdalar eksik olursa insan kendi sebep daha anlaşılmış olur. hrın'l. evelce oldıı,.u gib iştir:'ik edece ,i-
k ni ve Balkan gençliği arasında bulgar 

endisinin azotunu eritir, ya .. a\-. B k b J ·kı· ) · b k 
Y 

- ., aş a aş ca ı ım erın aş a gençliginin ele aynı sporcu duyt;nlaı la yer 
ağlı yahut şekerli gıadlardan vü- başka ırklar meydana getirmesinin al~ca ,ını bildirmiştir. 

cutta daima ihtiyat hulunduf!u gi- de bir sebebi gene oksijen farkıdır. Kongre, Bulg:ıristan'ın bund1n sonra 
bi bunlardan biri tükenince Ötekini Uzun boylu, iri yarı insanlar daha E.ılk:m oyunl:ırına iştirak etıN i temcn -
çevirerek vücut gene işini görür. ziyade, serin ve rutubetsiz havasın- nisini izhar etıııiş ve bulgar fcder•ısyoııu
Halbuki oksijen gıdasındnn vücu • dil oksijen nispeti bol olan şimal ik- na te~ekkürlerini bilılirmistir. 
dun ihtiyatı, ancak birkaç saniye Iimlerinde bulunur. Efşanedeki me5· Büyüklerimize tôz1m telgrafları 
yetişecek kadar, azdır. Onun için hur cücelerin de Nil nehri kaynak-
insan oksijeni hiç durmadan hnva- larının rutııhetli ve sıcak ikliminde çefzildi 
dan yahut mahsus aletlerden almı· bı·r 1939 da yap•lan BaH.:rn oy11111'ır: "t>kor-
ya mecburdur. • yeti~miş olmaları tesadüf eseri lırı tasnif edilmiş ve ;·ngos .ıv ılele .esi • 

İnsan oğlunun oksijen gazını de- değildir. G. A. nin. r.elecek oyunla~a voleybo.ii ı de itlıa-
mirden bombalar, lastikten veya li teklifi 1941 senesi için ihtiy:ui ve sırf 
hezden torbalar İçeri.sine koyarak tecrulıe mahiyetincle olmak uıeı e k:ıbul 

Mi.ihen<lis mektebinde imt'hanlar ı·ı · · lüzumunda kullanabilmesi, onun e 1 rnıştır. 
daima tabiatin Üzerine çıltmrya ça- İstanbul, 7 (Telef nl!l) - Ylilcst:'k mU- nunu müteakip Heis'cümhur 1ııönü'ye ve 
lışan medeniyet fikrinin bir e- henclis nv'kteht kal ul tmtllırını~rı bııgiln Bıı~vekil Dr. Ref;k S'1yc.lam'a kongrenin 

· ld ı b bn«ladı MUrı:ınıat r·'nnlPriıı s:n 1a 1 ı;:o,.1 tlir. tazimatını ve Balkan sporlarına karşı serı o uğunc:an, undan dolayı ~, '"'' ., 
_ insanlık ve medeniyet namına _ Ömer İncin 1 de iıntlhann girmiştir. yiiksck himayelerinin c.levam ettrilmesi tc-
bir gurur duyarken tabiatin de in- meıınisirıi muhtevi birer telı; af çekilme • 

siııe karar verilmhtir. 
sanı hava içerisinde Y•l"·amak üzere " y • ı· J k • Ilıın<lan sonra 1941 Balkan oyun! rının 
yarattığını bahane ederek vücudu- c.nı ıma·n ar ararnamesı nere,le yapılacaf.ı mc,•zmı Riini<;;ilmlış ve 
nun içerisinde - başka grdıı.lnr için !stnnbııl, 7 (Telefonlu) D nizvoll ırı egcr ahvalı hazıra muPasebctiyle Ro:rıan-
yaptığı gibi - bir miktar oksijen umum mlldürl\, liman rclslcrlyle idarenin ya bu orgnnizasyomı ckruhte etm"zse o
saklamak Üzere bir tedbir alma-
tnaktaki eksikliğini görmemek ka-

vapurlıırın istiap hacmi meselesinde idare- yunların Yugo..~lavya'da yapılması tahtı 

ten anlnştıklannı, hu suretle lskelel"rıle 

yolcu ltalmıyacagım, esasen yeni lrnrnrnn
menia de çıkmnk llzere oldufi; ınu söyle
miştir. 

Balıkçılar cemiyeti kuruldu 
İstanbul, 7 (Telefonla) - İstanbul'dn 

karara alınmıştır. 

Balkan atletizm federasyonu. 
reisi ne eliyor? 

nalknn oyunlarının Jıita 11 miloas lıc

tiyle. Dalknn atletizm koııferlcrasyonu re-
isi, Anndolıı ııjnn ının bir muharririne ııu 

beyan ıtta hulıınınuştıır: 
"- 11 inci Balkfln oyıınlnrı rırı;nnl;ı:n:cı -

bil değildir. Tabiat hemen daima in
sandan daha pek çok yüksek akıllı 
olmakla beraber bazı işlerde aklın
ca kendi yarattığı insandan geri 
kalmıştır. Meselaen büyük göz ali
mi Helmoltz'un "göz ısmarlama bir 
alet olsaydı, kabul etmez geri verir
dim0 dediğini bilirsiniz. Nefes ciha-
zı da bunun gibi... biitün meslek mensuplarını arasına almak yonıınıın ıııiikPmmcliyetl lfibnrlyle hundrm 

Vakıa, tabiat bu eksikliği kendi- ı.i.zere bir balıkçılar cemiyeti teşekkül et- cvclkllrrin hepsin<! n (isUlncUI. Diğer Bul-
• · t. lrnn milletlerinin de hmıcl:ın sonralü Bnl-

Sl de anlamış ve tamamlamak isti- mış ır. 

......................................................... 

Hava Kurumuna 
yapılan yardımlar 
Türlt Hava Kıınımunn fıza yazılma}< ve 

tcbcrdlnlta lıulıırııı nk suretiyle yapılan 
yarrlıııılnrn dn.lr dl'ın ulılı~ııııız halJl't lı re 
nazaran Knng ıl kaz:ısı içiııd• kuruma lıza 
yazılanLırın sa) ısı beş hiııl geçmiş Vf' bun
dan maaclıı kaım mrrkezinıi • 545, Delikla.'J 
n Jıivesin.le 800 ölc;rk bnğclny ıle 400 ve 
di ('r köylerdt'n de 300 ökek buğday ile 
330 lira p:ıra telıt!t't'ti rdllmiştlr. 

l. •şıı.kl'-ı merkezdı> 526, Ahmet kövUnde 
116, Yrnice köyiimle 110. Susuz köyllnrle 

3, 01 urak ltöyiinde 82, İelll.m köyilnde 57 

lirnlıl' tebcrri lar kwdccllldlf':I gibi gene 

rimiz çok iyi geçti. Fakat son seneler için
de karımda büyük bir değişiklik başladı. 

Beni beğenmiyordu. Ak.abasından Resul 
oğlu Adem adında biriyle kendisini sık sık 
görmeye başladım. Takip ettim. Onunla 
kol kola gezdikleritli gördüm. Ben evden 

8.50-9.00 Ev kadını • Yemek listesi 
12.30 Program ve memleket saat ayarı. 

12.33 Müzik: Muhtelif şarkılar· (Pl.). 
12.50 Ajans h:ıberleri. 
13.05 Müzik: Plliklarla muhtelif şarkr-

lıır Programının de\•amı. 
çıktığım ıamanlar, akrabası olan bu genç, 13.20/14.0Q Miizik: Karışık program (Pi.). 
evime geliyordu. Nihayet bir gün, Nazire- 18.00 Progrnın ve memleket saat ayarı. 
yi ça~ırdım, kendisine nasihat ettim, bu lS.03 Muzik: Film parçaları (Pi.). 
hallere nihayet vermesini tenbih ettim, ba- 18,30 Konu-sma Çiftçinin saati. 
na kızdı, ağır sözler sciyliyerek beni evden 18.45 M üıik: Çiftçinin saati. 
kovdu. Gene o gençle düşiip kalkmakta de- 19.00 Müzik: Oda müz:iği • Mozart: Trlo 
vam etti. Bu hareketi, namus ve şerefime mi bemol majör. Piano, klarnet vi-
uygun görmedim. Vaka akşamı, Nazireyi ola: Çalanlar 1 _ Ferhunde E•kin, 
sokakta gördum, kendimden geçtim ve o - Hnyrullnh Duygu, Zeki Berküren. 
nu öldürdüm. 19 20 Müzik: Meloıliler (Pi.) 

Şahit Aguş dinlenmiş, Nazirenin komşu· 19.30 
su olduı;unu, vaka akşamı, mağazadan evi
ne döndüğii sır:ııla, Ragıbın elinde biçakl:ı 1 19.45 
Nazireyi bıçakladığını gördüğünü, 20.15 

- Yazıktır, daha gençtir, vurma 1 
dediğini, fakat s.uçlunun : 

20.45 

M cmleket saat ayarı, ajans haber .ı 

le:-i. 
M ü;:lk: Fasıl heyeti 
Hadyo gazetesi 
Miizik: Klüsik program (Küıne ha. 
yeti: Şe(: Mesut Cemil) 

- Sen kanşın~. yoksa seni de temizle - Zl.30 U ak'ın Ulub y nnhly inde Bezcioğlu 

lı.lırııet nrlıııda bir valandıııı !50 ve Karaim- rim. 
lıt nalı l\'C slnckn V"ysl Tura nrlınıla di~er diye tehditte bulunduğunu ifatle ~tmiş- ıı.45 

Konuşnı....-ı (İstatistik umum müdÜJI" 
liiı;ü tarafındnn) 

tir. 
Sabit Resul oğlu A.dem. iddia edildiKi 

hlr vnt ındmı da 50 lfrn vrı-miştlr. 
Müzik: Rndyo salon orkestrnsı (VLo 
olonsel Necip Aşkın idaresinde) 

Fşakta laıı·ıııı'ıa ı\:-n ya71!11n vnland:ış 

S"\·ısı r.non ı wkımlır. Gerz"clP son ı:-iinlcr- gibi Nazire ile gayri meşru alakası bulun
rle rııH lir lıl' teb rrıl yr.pılmı ·tır. madığmı, akrabasından olan bu kadının e • 

1 - Garıglbergcr - Yaban gülü 
2 Künneke - Lady Hamilton op• 
retim.J.en potpııri 

Pili r tnr ftan Safraınbnlııdıı nıııhtrır 

Cnd<'l' "" ' i, T vfilc Bozlmı·t ve eşi, Tirc
dr fırrı üzturk ve c i ile Salim Ku!Ju, 
Anlrnrarl:ı Celı"cicl<' Şncliye Orhon, cvlcn
mr y · züJdrriııi hava kurunı\lna teı·keyle
nılşlcrdir. ıa.a.J 

Romanya'ya giılke giren 

yahudiler (ıkanlacak 
Bükreş, 7 a.a. - Ra<lor Aj;ınsı bildiri -

yor : 
Nazırlar meclisi s~n beş sene zarfında 

gizli olarak Ronı:ınyaya gi~miş olan yahu
dilerin kemli arzulariyle iki ay içinde mem
leketi terketmelerini emrcı.leıı bir kararna
me neşretmi.,tir. Bu nııidclet ıarfında git -
memiş olanlar tecrit kamplarına sevkeclile
ceklerdir. 

Romıınyanın menfa \tlerine mugayir si · 
yasi harekrtlerıle bulunacak olan ecnebi 
memlekcllercle ikamet eden rumenlerin, 
muhakeme eclilcceklerine <lair bir bnun 

vine nişanlı~ı Hanife veya annesiyle gitti
~ini, kol kola hiç bir vakit dolaşmaclıkları
ııı, kendisine iftira edildiğini söylemi~tir. 

Mahkemece l.ıa;ı:ı noktaların tenviri için 
yeni ş:ılıitler celbine karar verilerek muha
keme. ba~l:a bir güne bırakılmı~tır. 

BAŞVEKALET 
22.30 

22.45 

3 - Verıli . Tr.aviata 
4 - Vinkler - Donna Çikita (İspan.
yol uvertürü)· 
5 - Kutsch . Macar marşı. 
6 - Becce . tki İtalyan süiti. 
Memleket saat ayarı, ajans haber • 
leri, :-ir:ıat, eshaın • tahvilat, kam
biyo • nukut borsası (fiyat) 
Müzik: Hadyo snlon orkestrao;ının 

1'1emur alınacak programının devamı 
Başvf'J:<ilet Devlet Meteoroloji işleri U- 23.00 Miizik: Dans miiziği (Pl.) 

mum 111iidürlügiınJen : '2325-23.30 Yarınki program ve kapanıı 
1 - O•ta mektep mezunluiyle lise me

zıııılnrmcian kendi grupları arıısıııda yapr -
lacak müsabaka ile memur almacaktır. 

2 - Talip obnlar mezun oldukları mek
tep ve mezuniyet tarihi, iki adet vesikalık 
irıızalı fotoğraflarını istidalariyle birlikte 
Ankara posta kutusu 401 adresiyle umum 

Tahran Radyosu 
Tahran radyosunun Türkiye saatiyle pro. 

gramı şuılur : 
Saat 11 d"n 13.30 a kad:ır kısa dalga 

19.87 mt:'tre 15.100 kilosikl üzerinden. 
Sruıt lG,45 den l!l.45 • kıı.dar 30.99 metn 

miidtirlüğilmüze göndermeleri. 96 O k!lnsikl tız,,r!nden. 

3 - Müsabaka !!ekil ve şeraiti ayrıca ~ant ::!O den 23 e kadar 48.74 metre 61M 
kendilerine yan ile bildirileceği cihetle kilosikl ü:r.erinüen • 
istidahrına açık adreslerini yazmaları 1ü • 
zumu ilan olunur. (6459) 16527 1 stanbul' da manifatura fiyatları 

İnhisarlar U. Müdürlüğü 
·b· k k:ı.n oyunları için tlırklcrl omek lltilıa:r. 

yormuf gı 1, o sijen almıya Hiyihnsının hazırlanmnsma <la ayrıca karar 
h 

etmPlf'rl ı:ızıındır. Kanaviçe alınacak 

İst11nbııl, 7 (Telefonla) - Şehrimizde 
yeni nııınlfntura fiyatları tlzerlnden bugUD 
munmele bnşladı. 

ma sus akciğerleri pek geniı o-
y 1 'd k" h d'J Bl.\ha • dUo>Yıuı•I\. lcıh><\o 'buıwulyA:>L 

larak yaratmıştır. Ancak bir taraf- UQOS avya a J ya U 1 er miişktll ş:ırtlarn rağmen Türl<i:•cnin göıı -
tan da teneffüsün hiç aralıksız ol· terdi~ mııvııffakiyd, her ti!ı-Jii tahmin ve 
tnasını mecburi kıldığından akci- hakkmda tedbirler :.ıltayiş!n Ustiin<ledir. nıı kııclıır nıii>ıldil 
ğerlerin böyle geniş olmasından fay şartlar lc;lmle bıı mu\·Q.ffaki~·cti bıış 1rınıı.k 
da yerine zarar gelir. Mahsus nefes Balkan oyunlaı-ı fikrinin ebrcli ol<lıı{\"unıı 
talimi yapan sporculardan başka Belgrad, 7 a.aJ - Avala ajanst bildiri • k 

yor : ishata ilfidir.,, 
insanlar akciğerlerini hava ile iyice Bulgar mümessilinin beyanatı 
dodurmasını bilmezler, insanların Nazırlar meclisi neşretmiş olduğu bir 

Balkan koııı::resinde memleketini temsil 
en çouğu akciğerlerinin yalnız se· etmrk liZf'te !Jl'hrlmlzr. gell'n bulgnr mil· 
kizde bir kısmını doldurarak o ka-
dar aldıkları oksijenle geçinirler, 
geri kalan sekizde yedi kısmı da 
- işlemiyen aletlerin paslandığı gi
bi - hastalanmıya hazır olur. Ak
ciğer vereminin yeryüzünde o ka • 
dar çok yayılmış bulunmasına bir aya nazaran nisbetidir. 
sebep de bu ••• 

TeneffiU cihazının böyle hesap
sız olmasmm bir neticesi de insan· 
larm boyu üzerinde görülür. Boyun 
büyümesi için esas olan hücrelerin 

Yüksek mektep idareleri bu k:lrarname-
nin tatbikine memur edilmiş ve ebeveyni 
memlekete büyük hizmetle• yapmış obn 
yahudi tehaasının kayıtsız ve şnrtsız alı • 
nabilmclerine de müsaade olunmuştur. 

Onları hayata mükemmel birer insan olarak hazır

lamağı düşünmelisin. 

Yolun kenarındaki küçük parka girdi. İlk rast

geldiği tahta kanaı>Jye oturdu. Sıgarasını tazeledı. 

Gene düşüncelere daldı. 

"- Bulgaristan fl"rlcrnıııyonıı kendi 
memi ltt:'tinin iJll sene İslmılııılcla l,..msll e
dilmcdlf,inc çok mlil('f':<ııılflir. nıı l<'l'.;<ıllf, 

tilrklerle ııpor Ralıaııında bir defa daha te-
nına imkfınım Jcaeırmış olduğ'ıımuz için ll· 
zaınt haddlnrledir. 

Rulgarl!i1an, spora: eski mektebi suıtan1 
ve Rnberkollej'rle alınan e~asıarla glrmicı 
tir. Mnamııfih dfln vileuduınuzla buradn 
b·ılunmadıkım l:ıil,.. rııhıınıtı?:la daimn ynııı· 
başını:ı:clayı?:. Hu ruh, Jı!ldlael relen ıni\tc· 

verilmiştir. 

Kazakistan' da muazzam 
bir kanal inşa ediliyor 

Moskova. 7 a.n. - D.N.B. ajansı, orta 
Asyadal:i Kazakistan sovyet cümhuriyeti 
Kolonla bölı;esincle büyük bir k:ınnlm inş:ı
sına başl:ındrgım bilclirmektellir. Kanalın 
boyu 6') kilometre o'acıık ve 10 ve 12 kilo
metrelik muhtelif yan kanalları hulun:ıcık
tır. 

essl r cıi mıyaral• clnlmn mevcuttıır ve her 
şeye rar,'11ı!!n Balknn konfed<'ra:cıvumınclrı 

yerimizi muhafaza etlPeC't,i:ı:. S lT\k\ tek 
bir knnun varılır: ııutrın B:ılltaı. mllletlc
rtnln rırk.Rılnşlığı ve lml'dı>şliı:;rt evelA ı,enç
Jlkte bn~lar ... 

~~'"':Şarına~~";~d;s·t ~ucibince~~ -iiinmall-~B~U~G:;01;NJ;iiiilİİmİimııİİ!İ!İİİIİ~~ 
10.000(,111etre yeşil, 10.000 metre beyaz yağ-
lı kanaviçe kapnıı zarf usuıiyıe ek!iltme - ULUS Sinemasında 
ye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli 62.500 lira, mu
vakkat teminatı 4687.50 liradır. 

III - Eksiltme 11/x/940 cuma günü sa
at 15 te İstanbııl'da Kabataş'ta levazım ve 
nıübayaat şubesindeki ahm komisyonunda 
y,ıpılacaktır. 

IV - Şartname levazım şubesi veznesin
den ve İzmir ve Ankara başmüdüdükle • 
rinden (312) kuruşa alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler ·mühürlü 
teklif mektuplarım kanuni vesaikle % 7,5 
güvenme parası makbuzu veya banka temi
nat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfla
rını ihale gi.inü ek!>iltme saatinden bir saat 
eveline kadar mezkur komisyon başkanlı
ğına mnkbuı mukabilinde vermeleri llizım· 
dır. (8989-6022) 16043 

2 film birden 
14,30 - 17,30 da 

MEMNU AŞK 
Alber Prejents 

16,30 ve 19 da 

YILDIRIM SÜVARi 
İlaveten 

DENiZ YARIŞLARI 
Gece 21 de 

Memnu aşk ve deniz yan§ları 

Şimdi evde kansı ve çocukları sakin sakin uyu
yorlar ve onu dü:lunmiı} uılardı bile. Nıçın duşun 

sünler? Schapeuhaur'in eşine tesadut edilmez bı: 

kabiilyetle izah ettıgi o merhametsiz kudret, haya· 
tın derinliklerinden l;ir kadını ortaya çıkardı. Git, 
yaşa, yeni yeni hayatlar yarat, dedi. Kadının bu em
rl yerine getirebilme.si ıçin bır erkeğe de ihtiyacı 

vardı. Bunu temin etti. O, zalim kudretin emrini 
ifa etmek hususunda sar~edilen gayretlere ve geçen 
hadiselere aşk ısını verı1dı. Netıc~de; biı ılıırınden 

güzel, akıllı uç çocuk meydana gedi. Şimdi kadın, 

vazifesini yapmış bir ınsan siıkuuıyle ya'tagına u
zanmış yorgunlugunu dınlendıriyındu. Artık biri

birleriyle ne alakaları kalmıştı? Vazifelerini yap· 
nıışlardı. 1 abı-atın kc1ııuniaı wa boyun eğerek yuv .. 
!arını kurmuşlardı. Bu uğurda kendılerıni feda et

mişlerdi. Şu halde, şımdıden :.onra herkes kendi yo 
lunda yı.iriıyebilıraı ! Fakat ·ahlak kaıc!elerıni, cemı 

yetin aile nizamını goz onıine alınca lıu tanıda ha 

reket etmeğe imkan var mıydı? Hayır, böyle düşün 
mek ~ile dogru degıltlı. latt:n, ınsanlaı ıçın tam vt 
hakiki bir saadet peşınden koşmak, hayal kovala 

maktan farksızdı. 

Yazan; MIHALY FOLDJ Türkçeye çeviren: F. lAHlR J'ORUMKUNE'Y -123-

nıp tutuştuğum kadınlar, beni ondan daha mı fazla 

uyalıyabilecckler? Hiç zannetmiyorum. Hangi kadın 
olursa, olsun elde ettiğim andan itibaren hevesim 
kırılacak ve kısa bir müddet sonra da bıkacağım. İn
sanlar daima erisemedikleri seylere karşı şiddetli ar
zular duyarlar. O halde, benim halim ne olacak? Bir 
kadına ı;;ahip olur olmaz. derhal ötc'kinin peşinden 

mi koşacağım? Vilmoş, kendine gel 1 Böyle saçma 
şeyler yüzünden, seni seven ve bütün emellerini sa
na bağlı yan kadını mahvetme! Saadetini kendi elin
le yıkma! 

Başını önüne eğdi. Sigarasının dumanlarını diz 

lerinin arasına dogru üfledi. 
Dudakları asabiyetle titriyordu. Kendi kendim 

konuşmakta devam etti: 
- Beni kimse anlamıyor. Kendini, gelip geçicı 

heveslere kaptıran bir tıp olduğumu ı:;anıyorlar. Ha 

yır, bunda yanılıyorlar. Ben, Gizella'yı te:~dir ediyo 

rum. Çocuklarımı çılgınca seviyorum. Yuvama bağ 
lıyım. Fakat, ne yapayım ki ben de insanım. Benim 

de aşk ihtiyacım vardır. Gizella, artık bu ihtiyacımı 

tatmin edemiyor. Elini avcunun içine alıyor, gözle

rinin i~ine bakıyorum. Dolgun dudaklarını, &ilzel 

yüzünü seyrccliyonım. Fakat, hiç bir şey duymuyo
rum. Onu, anam, kardeşim, hayat yoldaşım gibi se
viyorum. İşte bu kadar. Kadınlığı beni cezbetmiyor. 

bakışları ihtirasımı kamçılamıyor. Aşkın, zevk ve he
recanu1dan mahrum olarak yaşıyorum. Bu hal gün
den güne enerjimi kırıyor, beni hayata karşı kiistü

rüyor. Bu vaziyete daha uzun zaman tahammül ede· 
miyeceğimi hissediyonım. Evet, bütün kabahatin ben 
de olduğunu biliyorum. Ne çareki, elimde değil. Ken

dimi zorluyorum. Onu gene eskisi gibi coşkun ihti
raslarla kucaklamak istiyorum. Nafile. Hiç bir şey 
kar etmiyor. Günler geçtikçe aramızdaki uçunımun , 
açılclığını. derinleştiğini görüyorum. Bunu kapa-
mak, ona tekrar yaklasmak hususunda sarfettiğim 

~ayre'tlerin boşa gittiğine kalbim kanayarak şahit o

luyorum. Aşk! Macera 1 Durmadan bu kelimeleri sa· 
vıklıyorum. Gizella'nın yanında hayatımın sonuna 
kadar rahat ·ve asude yasıyacağıma iyman ediyorum 
Fakat, damarlarımda dolaşan melun kan yakamı b1-

r;ıkm1 yor. Beni, bu sükunu bozmağa tesvik ediyor ve 
maceradan maceraya atılmağa icbar ediyor. Cok dt>
fa geceleri uykum kaçıyor. Böyle zamanlarda onun 
da uyumadığını, yatağının içinde mütemadiyen dön
düğünün, çırpındığının farkına varıyon!m. İkimiz· 
de ıstırap çekiyoruz. Bunda şiiphe etmiyorum. Ama 
ikimizde de hakikati itiraf etmek cesareti yok. Yalan 
söylüyoruz ve bu suretle biribirimizi avutmağa çalı

ıı;:oru.z. Acabal herkes de bö>:le midir? Yoksa, vazi-

yeti olduğu gibi kabul edip, sükun içinde yaşıyanlar 

var mıdır? Mut1aka vardır. Aksi takdirde bütiin in

sanların hu:r.ursuzluk ve kararsızlık içinde bocalama
ları icabederdi. Keneli düşi.incelerimi Gizellaya da 
malediyorum. Onun da, benim gibi duyması bahis 
mevzuu olamaz. Bu takdirde. Gizalla'nın da yuvasın
dan soğuması, yavrularını ihmal etmesi lazımdır. 

Halbuki o, elan bitmek, tükenmek lıilmiyen bir gay
retle kocasının, çocuklarının ve yuvasının saadeti 
için çırpınıyordu. O halde, geceleri neden uykusu 
kaçıyordu. Bunun da izahı kolaydı. Gizella gibi zeki 
bir kadının, sevdiği erkeğin ahvali ruhiyesindeki ba
riz değişikliği hissetmemesine imkan yoktu. Herhal
de onun i.izüntüsü de J>tından ileri geliyordu. Nete· 
kim. bazı a~şamlar, saçlarını omuzlarına dökiip, açık 
dekolte geceliğini giyerek, eski hatıraları tazelemek 
için ona yaklaştığı ela oluyordu. Demek ki; onun as
kı eskisi gibi devam ed.iyordu. Eğer, haklkaten böyl.e 
ise feci idi. Bu zavallı kadın, güniin birinde yaptığı 
fedakarlıkların yok olup gittiğini gorurse perişan 

olurdu. Vaziyeti ona hissettirmemek liizımdı. Gözle· 
rini kapayıp başkasını düsiinerek onu sevmeliydi. o. 
mm acı hayal sukutuna uğramaması için bu iğrenç 
1<0mediyi oynamalıydı. 

Üçüncü sigarayı yaktı. 
- Onu niçin sevemiyorum? Neden başka kadın-

1arın hay,aliyle kendimi harap ediyorum? Gizella'nın 

nesi eksik? Acaba, bugün hayaliyle sırpındığ'ım, p· 

Ayağa kalktı. Gerindi. Yavaş, yavaş yilrilmeğe 

başladı. Büyük bir apartmanın kapısı öniinde durdu
ğu zaman, evinin tamamiyle aksi istikametine gitmiş 
olduğunun hayretle farkına varc\ı. Öniinde durduğu 
apartmanda Maria oturuyordu. Sokaklarda henüz 
kimseler yoktu. Herkes derin bir uykuda idi. Kapıya 

yaslandı. Eliyle tokmağını okşadı. İçinden bir lalın 
kapıyı yumruklamak arzusu geldi. Marialar birinci 
katta oturuyorlardı. Acab:ı. bu sanivcrle ne vapı~·cı"

du? Uyuyor muydu? Ne garipti, Maria'yı di.işündil

ğü zamanlar, gözüniin ön\in<le daima coşkun aşk sah
neleri canlanıyordu. Onun da nihayet bir insan oıd11-
ğunu, yemeğe, içmcğe, uyku ve istirahata ihtivacı 

bulunduğunu unutuyordu. Şimdi birdenbire yukarı 

fırlasa, anahtarı sokak kapısını açsa. usııka ''"+:ık 

odasına girse, tabanca çekip beni dinle! diye ba

ğırsa ve: 

- Seni seviyorum! .. Eğer, derhal benim olmazsan, 

seni de, kendimi de. kocanı ve çocuğunu da öldüre
ceğim! diye haykırsa, acaba ne yapardı? Glzellaya 

karşı sonsuz bir hiirmet besliyorum... Çocuklarıma 

tapınıyorum... Fakat. senin askın biitün bu hislerin 
hepsine galip geliyor. .. Maria ! ... Ruhum ... Ayakları
na kapanarak yalvarıyorum ... Gel, her şeyi bırakalım .. 
Birlikte kaçalım ... Yalnız biribirimiz ve aşkımız için 
yaşıyacağımız bir yere, çok, çok uzaklara gidelim, 
diye yalvarsa, ne derdi? 

- Sonu var-
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İngHtere üzerinde 
fay}are faaliyeti az oldu 

Lond:a 7 a.a - Hava ve Dahili Emniyet 
N •zarctler nin tebliii : 

Dun, gune~ın batma1ından biraz ıonrı 
Lo-ıdra mmtakuı civarında münferit ıu -
ret te uçan bır tayyıue tarafından bombılar 
atılmı1, ve bu bombalar pek az hıurı mu
cip olmuıtur. Yaralı ve <ilü yoktur. 

Burun ,afaktan biru evel, düım•n tay-
ı ., up ve şark sa-yarelerı, ban nokta rua cen . 

hillerını geçmiıler, fakat dahilde uzaga gı
dememiılerdir. Bir kaç bomba atılmış ıse 
de, hi!i kimsenın olumunu ve yahut yaralan
masını mucip olmaını,tır. 

Gece İngiltere Uıerınde başka hiç bir 
dtiJman falıyeti olmamıştır. 

Doğu Afrikasında bir 
devriye çarpışması oldu 

N . bl 7 ı ı - 1nıiliz doğu Afrikası 
aıro , · . 

umumt kararg&hının pazar gl\nkil telıll~I. 
. . d b' · D"mo yakınında Devriyelerımız en ırı . . 

bir düşman kıta11na tesadüf ~tm_ıı .ve duş
ı:nana bir mlkdar zayiat verdırm1ı1tır. Dev
riyemiı hl~ bir zayiatı maruz kalmamış-

tır. 
• 

450 alman tayyaresı 

dün beı defa Londraya 
hücuma teıebbüı etti 

Londra, 7 a.a. - İngiliz havil ve dahili 
bl{,.... Bug in bırçok emniyet nezaretleri te ,.. · 

d"·man tayyareleri İnglltereye hllı:ı.ım et -
- d eman 450 ka-miılerdlr. Londra Uzcrln e c e hU -

dar düıman ta)-yareıd tarafındıuı b ş 
cum teıebbUııü yapılmıştır. Kuvetl~i:ıı:~~ 
tayyare filolarımız dllşmana karşı y t 
mitler ve dthıman filolarını bozarak ~;~\. 
mıtlardır. Bu hllcumların yalnı7. lkı m c 

Jerl Londra mıntakasın:ı 
dt.şman tayyare 
kadar Uerlemeğe muvaffak olmuılar ve az 
mlkdarda bomba atmışlardır. 

Saat 17 ye kadar gelı-n raporlar Lon -
dra nıu cenup "' ıarkında muteaddlt ev. 
lerln yık1ldıtını birkaç ölU olmasına rağ
men zayiat mlkdarının a7. olmasının muh
temel bulunduğunu göııtenncktedlrler. Bu 
h cumlar eııtıaaında Eaatbourne. Douvreıı, 
Kent konUutunda diğer bazı ırhlrlerde ta.
it ehemlyetl hal• haııar olmuştur. BugUn 
IStleden ıonra İngUterenln cenubu garbi -
iline de iki hücum tevcih edilmiştir. 

Yirmi sekiz alman 

tayyaresi düşürüldü 
Londra. 7 LL _ tngllls hava ve dahl

n emn!yet nesaretl teblltf: Bug1lnkü hü· 
oumlar laakkında ~llhare alınan raporlar 
lngtlterenta cenup ıırarblııtnde bir ıehir
de ve Londranın iki mıntakasında ticaret 
evlerine huar oıctutuau SCMttermektedir. 
Zayiat mllr.darı nele• blldlrtlea mtkdar -
dan y(lklektlr. ıs dtıpnu tan-are•t dUtU
rlllmU,tür. Tayyarelertmlzden HU kayıp
tır. PlloUardan altııı ıat ve salimdir. 

İngiliz tayyarelerinin 
alman iıgali altındaki 

yerlere akınları 
T Ha~a nezareti teblitt: 

Londra. a.a. -
Dtln -''"düa. tngUI• bombardıman ıayya-

..... 1 ....,e ıımanları-
relerl Oatende, Calaiıı, BoU Oe·· en Sta-
ll& hücumlar yapmıılardır. Harllng • ' 
bore.. Enkulıen. Dordrechl, Denhelden de 

.., aıar bombar-
toplu bulunan semi ve mavn 
dımaD edllmlıtir. 1 Denhelden"de btr ıaıe ,.emıetne tam -

ak1 olmuttur. Garbi Almanyada 
aabet v 1 bombar -
Detpholz de tayyare meydan an 

dıman edtlmiıtlr. ti ınde 
Bu bareklt emaeında Blenhelm P 

t yyaremls bir dUşman 
bir bombardıman a d k dilıUr-
avcı ıayyareıl•• hücum e ere a ı ol· 
n:ıU,tUr Hlı; bir lnglllz tayyareııi z Y 

. Sahil muhatua teşkilatına 
ınamııtırH daon tipi tayyarelerimiz Hol -

::Z:U1;.ııı~lerl ~ıklarında elllhlı iki dill-
a emlllne hücum etmlılerdlr. Bu 

lb&D ıaıe r dlfi toplan tayyarelere 
semllerin ıayyare açmııtır. Hücum ilk 
kartı ıtddeUi bir alet a iıabet vaki olmu:ı 
pike yapan bir Hudlon t r Bununla pilot 
'Ye tayyare ateı alm~~~:nuna devam et -
b{lyUk blr ceaa.reUe entse duterek batmıı . 
ınıeae de tayyare d 
tır. 

Alman resmi tebliği 
mi teblii: Havı 

Bedin. 7 a.L - .R~ it olmaaın• rai
l&rtlarmın pek rayn m~~ tetrinievel ta
itlen, alman tıyyarelerı, . . ı 1eceei 

6/ 7 tetrınıeve 
rihinde ründiiı ve _..a 'da mute-

• d Lo ..... ra cenup lnr!ltere ıln e "' d rnan et • 
addit mühim hedefleri. bomba;a~rikasında 
ltlitlerdir Londrı'dı bır gaz b '" yük 

· b ınfillkı u 
infillk vukubulmuı ve u B dın bat· 

. 1 "ıtir. un 
bir yanrın ukıp ey emı h miyetli ıu-
ka bır idrolik fabrikuı da e e 

rette huarı utratılmı,ur. tnıiltere'sinde 
Bir kaç tayyare cenup ederek 

. taarruz 
bazı ıılih fabrıkalarına • t "ıhsal a· 

k"ne ve ıs 
sarnıçları, montaj, mı ı h 

1 
etmiılerdir 

tölyelerini ve depoları ta r Phtelif defı -
Bü..ııır '"•Pta bombalar mu . .. 

ıw " dilımilıtur. 
lar demlryolu garlarına bombalarm 

Hava meydanlarında b~ gar yılnlmıı 
iııflllkı üzerine bir kaç an hrip edil -
'Ye yerde tllr çok tayyareler ta 

llıi•tir. 1 üzerine ya-
Muhtelif uker tecemmu!ar uvaffakiyet 

Ptlan hücumlarda büyük bır m ııtınaklar 
baııl olmuıtur. Bırakılır ve dilımüıtUr. 
liz•tne müteaddit bomba . 'da bomba 
....._ p Victorıı 
~ ııarusha•ea " ort oJmut-
lnf ıll\klan büyük yanrmlara ıebllP 
tur. i f!leriJlde 

Ceuup dolu • cenup ıabillet 

Milli piyango dün 
Adana'da çekildi 

Başvekilimizin seyahati 

(Bsışı ı. inci say/adı) ~--

lan c200) bilet ooo) li~a. • Cümhuriyet Bayramında 
Son üç rakamı (361) ıle nıhayet bu-

lan (200) bilet (100) H:a· . 
Son iki rakamı (86) ıle nıhayet bu· 

]an (2.000) bilet (10) li.ra. . 
Son iki rakamı (00) ıle nıhayet bu-

lan (2.000) bilet (10) lir~. bulan 
Son rakamı (O) ile nıhayet ı 

{20.000) bilet (5) I!ra. . bulan 
Son ı akamı (1) ıle nıhayet 

(20.000) bilet (4) lira. 

ikramiyeler nerelere çıktı? 
Bu çekilişte (60.000~ lirayı kazanan 

(8~56) numaralı bıletın yarım parça
sı 'oiyarbakır'da ve dig~r _par~ası da 
Sıvas'ta satılmıştır. Talıhlılerın her 
birisi otuzarbin lira alacaktır. 

(ZO.OOO) lira Adana ve Ankara'ya, 

B. · (lO 000) lira Bafra ve İstan-
ınncı · . . 

b 1 lkiJlcı (lÖ.000) Jıra tam bılet o-
lu ak Burdur'a Birinci (5.000) lira 
;~~ya ve Edir~e·yc, İkinci (S.000) l~: 

Bir Cümhuriyel 
piyangosu 

tertip ediliyor 
(B2ıı ~· ıncı saylada) 

tertip etmlıUr 

Bergama ve 1stanbula, uçuncu 
~~.OOO) lira Eskişehir ve 1sta~1bul'a, 
dördüncü (S.000) lira da tam bılet o
larak İstanbula çıkmıştır. 

Bu piyango 29 llkteırın 1940 günü .An
kara'da çekil c ktl r Bu p yangonun ikra
m yel,.rl hem lı v it hem çl'şıtlldir. A)'n
ca orta bil:> lklUktckl lkraml:> clerc de ku
vct vcrllınl tir. Pi nı tetkik ettiğimiz .za
nmn n bUyUk ıkraml:> enıo (60 OOOl lira 
old ıf,'1.tntı gorUyorUl': 'a kat ayrıca ( 20000) 
liralık bir de ikinci ikramiye vardır. ( 10 

bin t liralık ikramiye iki tanedir. A:ımca 
dort tane (5 000 t liralık ikramiye vardır. 

!1 000) ı ralık ikram!) lrrln mlkdnt'J (&0), 
ı 5 000) lir !ık ikramiyelerin mlkd rı gene 
ııeltıı n ııooı lir lık ikramiyelerin mlkdan 
ı400l dUr. Bllrtıerın f i ·atl arı gene aynı
dır. Yrnl t'lm hı! tıer iki lira, yarım bi
letler b r lira hr. Ayrıca (10) biletli tam 
ve :>arım karneler ) apılmıştır. 

Ba;vt.:..l:~miz. Antakya'da vilayet konağında yapılan kabul re•minde 

(Z.OOO) liralık ikramiy.eyi kazanan 
d"' t arım ve bir tam bılet lstanbul
d~~ hfr tam ve bir yarı_m bilet _Anka_ra
da digcrleri Bursa, Zıle, İzmır, Saım
beyli. Diyarbakır, Tokat, Zonguldak, 
Mersin ve Edirnc'de satılmıştır. 

(1.000) liralık ikramiyelerden ya
rım ve tam olmak üzere (46) par~ası 
İstanbul'da (15) parçası Ankara da, 
(9) parçası lzmirdc, (5) parçası .~da
na'da ve diğerleri de ,Samsu~, Kutah· 
ya, Manisa, Edirne, Sıvas, Soke, Bur
sa Giresun. Gerede, Zonguldak, Er
zu'nım Cankırı, Erzincan Dat_ça. El
azığ, Eskişehir, Merzifon._1zmıt, Bar
tın Bilecik Siirt. Edremıt, Pınarpa
şı ,Adapaza'rı Kayseri, Havza. Ü?Y~· 
K~raman, A~aaya, Akşehir, Salı~]~, 
G. Antep, Viranşehir. _Konya ı;:reglı
si, Burdur, Denizli, Cı~a~beylı, ~a
nakkale, Balıkesir, Nazıllı. ?rdu, n
cesu, Turgutlu ve Altınova da satıl-
mııtır. 

Gümrük - İnhisarlar 

Vekili Manisa' da 
(Başı ı. inci uy/ada) 

lunmuılardır. MUalahslller tUlUn satışla -
nnda tUtUD cuvalının aıkleUnden fasla da
ra tndlrlldtlt v• ouvallann da iade edil· 
memekte oldut"1DU ııöylemtıtır. Vekil bu 

..... hlk ~rek ııı mtıatahall lehine 
dile&• mu •~·- ıu ol 
halletmı,ur. Bu ııene uzum mahau az • 
dutundan idarenin mUbayaa edeceği tU
tOnlerin Manlae.da lılenmeal suretiyle a
meleye tı temini için vaki dllettn de tet
kik edllecettnl vtdeylemlıtır. Vekil bu -
glln vll&.yet makamını, belediye, parti, 
Halkevi ile tUm komutRDını, tıımet İnönü 
kız enstıtüııUnü ziyaret etmıı ve mUteakl· 
ben vali Faik Türel ile Akhisar& gitmlı -
terdir. 

Ve'kll bu akıam Akhlsardan Manlsaya 
k yi ıehrlmi:ı.de geçirecekler ve 

dönere gece hrlmlzden a)Tll&· 
yann Afyon treniyle ıe 
caklardır . 

hii lar tevcih liman tesisatlarına da cum 
edilmiıtir. 
Havanın muhalefeti sebebiyle dün hava 

muharebeleri vuku bulmamıptı~. . . 
Danimarkı'nın batı ıahillerı Uzerınde 

dü,man tayyareleri iki alman motorbotu-
taarruz teıebbUııUnde bulu~uşlar~ır. 

:~ düımın tayyaresi düıUrülmu~ ve dı -
i~; tanareler donmlye mecbur kalmıı • 

lırdır. 

t talyan resmi tebliği 
Roma. 7 a.a. - 122 numaralı res~I teb

lii: Dunkil tebliğde zıkredilen ıerı m~ • 
torbot filotıllisı diler bir duıınan denı.~ 
altısı batırmııtır. Şap denizinde kruvazor 
ve torpido muhripleriyle himaye edilen 
bir dUımın kafilesi hava rruplarrmız ta.
rafından bombardıman edilmıttir. 

Doğu Afrikasında K111ıla'dan ~lerid.e 
Amıger'in bıtııWi,daki El-zan bölresın· 

ve · b ı nmuılar· de devriyelerlmiı faalıyette u u 

dır. 
Dllıman tıyyareletl Gallabar'ı bombar· 

dımın ederek dort askeri Oldürmüı ve al· 
tı a1kari yaralamııtır. 

Ma11vva ve Metemme Uzerine yap.dan 
. r dütmın akınları esnasında yerlıle~

dıie k' . olmilı Z kiti yaralanmııtır. Bır 
den 3 ııı • 

k kulube yıkılmııtır. 
aç h" "- . . ka diıpnaD denizaltııı ıe ır ouerı-
Bı: k ç mermi atmıı, huıutl ikımet~ih

ne bır aç 
1 

kaydeylemistir. Halktan 1 
lırı iaabet erl vardır. Mudi hasar b&fif
ölil ve 6 yarı ı 

tir. 

İtalyan donanm1S1nın 

uğradığı asker ıaylall 
hal 7 a a - 1talya11 or-

1 tılya 'da bir mı ;._ı biidirıyor: Geçen 
1 muml karırıan . 

du arı ıı anın ıayiatı liıteaı: 
eyltH ayında do.n~n~ Uçiı ıivil ameledir. 

Ölenler, 57 kıtı o ur tar 60 dır. Bundan 
Kayıplar, 113, yara ı olmlil olduiu 

baskı ıtı askeri t~1fanın 
haber verilmektedır. 

Bu ply ıı oda b r n ilk olmak üzere 
( 4~) tane te elli m lkClfatı ihdas edllm ı
Ur. Bunlara <2"0) ı r lira ' rllecektlr. 
T~s 111 mllklifatının nı su :> ti ıudur: bir 
bllPtln b ltUn rakamlar bUyUk ikramiyeyi 
kazanan btll'tln rak ınl rına tevafuk edi
yor da )alnı~ içinde blr rnkam dPğl§ikse 

0 zaman 0 bilet (250) lira alacaktır. 

c 800 000 t liralık bilet satışı hasıla.tının 
( 492.000 ı lirası >ani yUzde 61 5 ğu lkram!
'\'e olarak d'lğıtılacak, (248 oooı lirası ya
~I yUzde 31 i milli müdafaa hava kuvetıe
rine verilecektir. 

• 

İktısat Vekili 
İstanbul' da 

( Baıı 1. ıncı sayfada ) 

kıntısı h!ssedllmlyen ıeyler mütezayit bir 
ılddetıe kendisini hissettiren ihtiyaçlar ha
line gelmiı. halk da bunları temin lçtn 
gayretini arttırmııtır. Muhtelif iııtlhsal 
müesııeselerindeki tetklklerlm bugünün 
ıartıarından gayri ınUsalt tesirler yapan 
bir takım Amiller mevcut olmasına rağ
men lııtlhsal hacminin ve evsafının dllş
mem!ş bllA.kia artmııı bulunduğUnu göster-

mlııtır. 
ıı:enebl memleketlerden settrm•k thU

yacında bulundu~mwı parçalenn 1'tru 
pahalıya da mal ol•& kendi atelyelertmtz
de yapılablldljinl gördUm. hin başında ve 
içinde olıuılarda eksikleri gören ve gllste
ren bir zihniyet tee lls etm kte olmasly
le terakki ve tekflmUIUn en bUyUk lmllinl 
elde etmlı bulunmaktayız. İçinde bulundu
ğumuz dUnya hA.dlselerl karııııında halkı
mızın uyanıklı!ı ve ııefse itimadı denebi
lir ki hiç bir zaman bu derece yUkBek bir 
hadde varmamııtır. Milletin bUyUk !ıfllll 
Şef etrafındaki yekplrellği vatanın her 
k8ıealnde kendini göstermektedir ... 

Uzak - Doğuda 
iktısadt 
sevkulceyş 

(Başı ı ıacı sıyladı) 

kesmeyi, bu endüstri gruplarına Çin ve 
Monıoliıtan yollarını tamamen kapama • 
yı derpiı ediyor mu? Metinde delil, eı • 
prisindel .• 

Jehol, Şahat ve dıı Mongolistan'da J~
ponya'nın yaptırdıiı ıoseler ile ıuıteJık 
demlryollarmın hedefi (pakt) m b•fııla
dığı (büyuk hayat 11ha11) ile ilıili midir? 
Bilemeyiz! ... 

Fakat, eğer Japon emperyalizmi Sovyet 
Ruıya'nm Baykal ıolil etrafında bu mu • 
auam 11nayi ma.nzumesini kendisi için 
tesis edip hazırladığını sanıyoraa cidden 
aldınmıt olur ... Bu büyüklukte ve bu de
lerde bir "'hediyeyi" herhangi bır (pakt) m 
herhangi bir maddesi ile baiıılamak im -
kln11zdır. 
BuıllnkU iktııadf eevkulcenln, Sovyet 

Ruıya ile Japonya ıra11ndı, hakiki stra • 
tejiye rolünü devredip etmiyece(ini, biz • 
lere, iıtikbal göıterecektir. 

H.SAMI 

lngiliz tayyare-! 

filolan tarafından 

Almanya bilgili ve 
sistematik farzda 

bombalandı 

Askeri hedefler ve 
petrol depolar1 çok 

hasara uğratıldı 
Londra, 7 a.a. - Royter'ın havacılık 

muharriri, harbin, başından beri Almanya
nın sıstematik ve bılıili bir tarzda bom • 
bardımanını bahis mevzuu ederek diyor 
ki: 

Almanya'da 200 den fazla askert he -
def üzerine lndirilmiı olan muazzam dar
beler, bu harekatı idare eden •ahıiyetin 
timdi derpiı olunan aaha vaei hava taar
ruzunu idare edebileceği bir mevkie geti
rilmiı olmasındaki hakiki manayı teba
rüz ettirmiye kafidir. Bu şahsiyet, hava 
genel kurmay başkanlığına getirilen Sir 
Charles Portal'dır. lbretal Portal, Al -
mae,pa'Jnn ba7ad noktal•nm eaunıs sa -
relerhü ban•l IJUrBtte tetkik etmıı bfr 
ıattır. 

Royter'in havacılık muharriri, almanla • 
rm akıi iddialarına ralmen istihbarat na
zırının "l.cil ehcmlyetleri olan iktısadi ve
ya askeri hedeflere karşı yapılan hava ı
kınlarımızın evelinden inceden inceye tet
kik edilmiı taarruz pllnlarına istinat et • 
mekte olduğuna" dair beyanatını hatır -
)atmakta ve !stili teeebbiıslerine karsı ya
pılan ve bilha111 diııman itrali altında 

bulunan hedefleri ele alan hücumlardan da 
bahıederek tôzlerine şôyle devam etmek
tedir: 

İstihbarat nazırının ipret ettili ıibi, 
iıtıll limanlarındalıi mamalar üzerine ya
pılan bombardımanlar, yaln11 İn&iltere • 
ye dıiem.an ukerleri ihracım bertaraf et· 
mekle kalmayıp, Almanya dahilinde nehir
ler vasıtasiyle yıpılın mühim nakliyatı 

da haleldar etmektedir. Hiç ıüpbe yoktur 
ki Rhin nehri veya 11ir nehir ve ıulırda 
bulunan ve eskiden alman mallarını nık -
!etmek için kullanılın mühim mikdarda 
mavnaların, istila limanlarına nakli ica -
betmektedir. 

Bambardıman edilen bCJ§lıca 
hedeller 

Almanya'nın muuzam iktıudl ve harp 
mekanizmaaını haleldar etmek için İngiliz 
hava kuvetlerinin bıılıcı taarrus ettik -
leri hedefler, benzin ve petrol depoları, 

petrol tasfiye fabrikalın, eslihı fabrika • 
lırı, tayyare meydanları, doklar, deniz 
üsleri, emtia iıtasyonları, demiryol)ı ilti
sakları, mavnalar ve tüccar ıemilerl ıibi 
hedefler olmuıtur. Bu plindan hiç ayrı • 
hnmamıstır. 

Harbi idare etmek huıusundı kendiıi i
çin son derece mühim olan Almanyı'nın 
ıunt petrol endüıtrisi, ıistemıtık bir ıu -
rette imha edilmektedir. Almınyı'nın ae • 
nevi 2 milyon ton olan petrol iıtihsall -
tının )'iizde kırkını temin eden ıarbt Al -
manya'daki tesi11t, ıon iki ay zarfında mil-

Urfa Mebusu teı:nadiyen ve pek ıiddetli taarruzlara he
def olmuttur. Şimdi inıiliz hava kuvetle
ri, dıkkıtini, petrol iıtihıall.tının yüzde 

Mar.arislandan gelen Romen 50 ıin en fazlasını veren merkezi Alman
ya üzerine tevcih etmiıtir. Leuna'nm kud
retli fabrıkalırı ingiliz hava kuvetlerinin 
çok ziyaretlerine uirımıttır. münenerleri ve bir peskopos 

giyi ımeden trene bindirilmiJ Petrol tasfiye fabrikalarına relince, 
Hamburıı'da bulunanlar 36, Bremen'de bu
lunanlar 31, Hanovr da dahil olmak ilze

Bükreı. 7 a.a. - Rador ajansı bildiri • re ıırbt Almınya'da bulunanlar da 11> 
yor : • bombardımanı m.arus kılmı,lardır. 

Macaristarldan ıelmekte olan 280 rumen Zannedıldiiine göre Almanya'nm tay -
münevveriyle Peskopoı Popavici'yi hamil yare imall.tı ve İnr!ltere f1,.1!rlnde düıü • 
olan bir marpndiı treni 5 birincitetrindeo rülen tayyareleri yerine ke;ı.nak kabili -
Cunterıci'ye vasıl olmuıtur. Bunlar evelin- yeti, hissedilecek derecede azılmıt bulun
den haber verilmekıizin macar makımatı maktadır 
tır,fından hemen giyinmelerine vakit hıra- İstihbarat nazırının aöylemiı oldutu r-1 
kılmakıııın ve hiç bir eıyı almalarını mil- bi, Almenya'dıki nakil vuıularında o ka.-
11ede edilmeksizin evlerinden çıkarılıp dar tıhrıbat vuku bulmuıtur kı, alman fab
trene bindırllmlt olduklarmı beyan etmiı- rikalan çok defalar faaliyetlerini tatil et
lerdir. Yol eenasında vaıondan istuyon - mele mecburiyetinde kalmrılardır. Dtni -
l&ra inmelerine de milsaade verilmemiıtir. marka'ıım cenup mmtalraandaa Almann· 

Reyhaniye ve Kırıkhan kazalarından BQfvekili ve ticarei 
vekilini ıelamlamak üzere gelen köylüler 

0

Anta.'.ya' da B~ve '~:timiz ıcrefle1'inc verilen baloda 

Antakya mekteplileri BQfvekilimizi ve tİcGJ'et vekilini 
allnflıyorlm 

ya yapılan bütün ihracat, haziran nihaye
tinde iiç- hafta muddetle durmuıtur. 

Londra en aalıin gece.ini 
geçirdi 

Londra, 7 a a. - Pazarı pazarteeiye bai
lıyfn ıece, Londrı için, havı hucumlarınm 
fazlılaımasındanberi en sakin ıecelerden 
birisini teıkil etmiıtir. Aktım üzeri kı11 1 
bir alirm, bir kaç ıııat.aonrı da kıaa ıüren 
ikinci bir alirm iııretl verilmiıtlr. 

Sabahleyin verilen tehlike isareti eana
••nda payrtıhtın muhtelii varoşlarından 
ı.c:len mitralyôz eelleri isitilmistir, fakat 
Londra'nın merkez mıntakuında ıüldln 
hükıim sünnüıtllr. 

Londra"nın münakalit aerviıleri, bütün 
sece lılemlı ve ot~üılerle tramvaylarda 
pek fazlı yolcu gorulmüfliir. 

Sovyetler ve Almanya 
kar~ıhkh olarak 

konsolosluklar açıyorlar 
Berlin, 7 a ı. - Stefanl ı janıınm Ber

lin muhabirinin blldlrditlne röre, Sov -
yetler Birliiinde Lenlnrrad, BıkG •ve Vlı
divoıtok'ta yeni ilç alman konıoloılutu a
çılacaktır. Buna mukabil Koenigsberg'de, 
Viyana ve Prag'dı Sovyet konsoloılukları 
ihdu edilecektir. 

Hür Fransızlar 
her tarafla milli 

komiteler kuruyorlar 
Londrı, 7 ı.ı. H ur fr n sız lrnvetleri 

umumi 1'arargih;ndan ver len t eb ge go

re, mühim fransız kolon ı bulu 

yabancı memleketlerde ve e cu 

da sikredılen merkezlerde bır h r f~ansıı 

milli komlteıı teşkı l e m · t r : Bre1 ' a, 

Arjantin. Uruguay, Şılı. Me s a. K na -
da, Amerika, M ısır, cenup Af ık ı, Mau
rice adası. 

Diier 20 memlekette hur Framıa'nın , .. 
fı General de G"·ılle ı:ı i llı komıteler teş • 
kii için mümcssi ııere malik bulunmakt ır. 

General de Gaulle hur Fran"ı hareketi
ne merbutiyeti bıldi ren telgr !a r alm k
tadır. Bu mesajların Dakar h d sel crın~en 
ıonra minılı bir ehemıyetı haiz oldu~u 
kaydedilmektedır. 

De Gaulle bu mes jlıra verd" • i cc''llP. 
ta müttefıkler ta rafın n kazınıla k ni
hai zafere olan l:runııu bildırmektedır. 

• 



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

KITAAT iLANLARI 

Arpa alınacak 
Tokat As. Sa. Al. Ko. dan : 
300 ton arpa mevzu ile kapalı olarak ek

ıiltmeye konulmuştur. 

Bedelinin tutarı 19500 lira olup muvak -
kat teminatı 1482 liradır. 

İhalesi 9/1. ci Tş.1940 çarşamba günü sa.
at 16 dadır. 

Taliplerin nümune ve şartnameyi görmek 
üzere her ıün komisyona müracaatları. 

(5963) 15971 

Odun alınacak 
Kan As. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Bir kilosuna tahmin edilen fiyat 
2 lruruo 615 santim olan beş mllyorl kllo o
dunu kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - İlk teminatı 78i5 lira olup ihalesi 
12 10. 940 cumarte!JI gtlnll saat 11 dedlr. 

3 - Evsaf ve §artnıım.,slnl 66:J kuruııa 
almak ıstıyenlerln her gUn ve mUnakasaya 
girecklerln de teklif mektuplarını ihale 
saatinden evel Sa. Al. Ko. vermeleri. 

(6122) 16107 

Tamirat yaptırılacak 
!stınbul K. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Kuleli askeri ll!esi mevcut keşfi 

mucibince tamir ettirilecektir. Eksiltmesi 
kapalı zadla 15/10/9~0 günü saat 11 de -
dir. Keşif bedeli 31046 l{ra 69 kuruştur. 

İlk teminatı 2328 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi her glin komisyonda görüle

bilir. 
İsteklilerin belli ~n ve saatten bir saat 

önceye kadar teklif mektuplariyle ve iste
nilen vuikalan Fındıkh'd"a Ko. Sa. Al. Ko. 
vermeleri. (6198) 16179 

Kömür alınacak 
Eskiıehı"r As. Sa. Al. Ko.dan: 

1 - 2550 ton sömikok veya KarabUk 
kömürü kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuftur. • 

Kapalı zarfla eksiltmesi 15 birlncitee -
rin 940 salı gUnU ıe.at 1G da Eskl11ehlr mın· 
taka Sa. Al. Ko. da yapı lacnktır. Şartna -
mesl ve evııa!ı Ko. da görU\ebllir. 

Sömikokun tahmin bedeli 70890 muvak· 
kat teminatı 4.794 lira 60 kuruştur. 

Kıu·abUk kBmUrtinlln tahmin bedeli 
75225 lira muvakkat teminatı 5011 lira 25 
kuruştur. İsteklilerin kanuncla yazılı \'e • 
ıalk \'e teminat makbuzlarını havi teldif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evel 
Ko. na vermiş bulunmaları. (6199) 16180 

Bulgur alınacak 

Diyarbakır As. Sa. Al. Ko.: 
ı - Dlyarbakırda kor Sa. Al. Ko. ca a

lınacak olan lHOOO kilo bulgur 18. 10. 940 
cuma gUnU saat 11 de kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. 

2 - Muhammen tutarı 17280 lira olup 
muvakkat teminatı 1296 liradır. 

3 - Şartnamesi her gtin Ko. da görliıtlr. 
" - Teklif mektuplarının ekslltme saa

tından nihayet bir sı>.at evellne kadar ka· 
bul edilir. (6356> 16360 

inşaat münakasası 

Eslciıebir As. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Esklııehlrde bir milessesede rnoUir 

ve makine atelyeııl binasının ln!)ruıı kapalı 
zart usullyle eksiltmeye konmuııtur. 

Kapalı zarf uııulU ile eksiltmesi: 16. 10. 
HO çarıamba günU !Jaat 16 da Eskl~ehtr 
mıntaka Aı. Al. Ko. da yapılacalttır. Ke
ıtf, eksiltme, ve tcnnt husuı:ıt eartname 
genel ıartname ve projeler komisyonda 
gllrüleb!llr. Keglf bedell :58953 lira 46 ku
ruıtur. Muvakkat teminatı 4197 llra 67 
kuruıtur. Teminat makbuzlarını hnvl m~k
tuplannı blr Hat evel Ko. Rs. vermlt bu-
lunmaları. (6387) 16397 

Arpa alınacak 

LQ/eburgız As. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 8898 ton arpa ezmesl kapnh z11rflıı 

ekalltmeye konulmuııtur. Tahmin bedeli 
68970 liradır. İlk teminatı 4508 liradır. 
Eksiltmesi 16.10.940 tarihinde saat 15 te 
LUleburgaz As. Sa. Al. Ko. dFı yapılacak

tır. ı;!artnamesl her gi!n komisyonda g6 • 
rilleblllr. Teklif mektuplan belll gUn ve 
ıutten bir saat evel komisyon başkanlığı
na Terilmlt veya posta ile gönderilmiş im· 
lunacaktır. (6391) 16401 

Anbar i·nşası 

Kayıeti A.s. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kayserlde yapılacak blr anbar ve 

el yıkama ve halAnın muhammen bedeli 
23582 lira 51 kuruştur. Teminatı l 7GS lira 
69 truruııt11r. 

2 - Şartnamesi Ankara, İstanbul, Lv. 
A. Sa. Al. Ko. da görtillir. 

3 - İhalesi 17.10.010 perııembe saııt 16 
da kapalı zarfla yapı!Rcaktır. 

4 - İstelcliler kamını vcsallt ve temi • 
natlarlyle belli gl!n ve saatte konılsyoncla 

bulunmaları ve zarflarda tekli! mektup
larını lhal" saatinden 10.ııkal bir s:ı<ıt eve! 
Ko. na vermlıı bulunmaları. (63117 ı 16407 

Nohut alınacak 

İstanbul Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zarfla nılinake~aya konula

rak isteklisi çılcmıyan 400 ton noll\ıdıın bir 
ay zarfında pazarlıklıı. alınmasına karar 
ver!lmlştlr. Pazarlıj!"ı H.10.!l40 gllnti aMt 
11,30 dadır. Muhammen bedeli 54000 lira
dır. Şartnamesi her glin komisyonda görli
lebillr. 

İ!teklilN"ln belli gtln ve sııal te yiizde 
1~ teminatlarlyle birlikte Fındıklıda ko · 
mutanlık Sa. Al. Ko. gelmeler!. 

(6,68) 16456 

Arpa şehriyesi alınacak 

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

mlıyonda ıörlilebllir. lateklllerln belli 
gün ve saatte % 15 teminatları ile birlik
te Fındıklı'da Ko. Sa. Al. Ko. na gelme-
leri. (648Z) 16470 

Kuru fasulye alınacak 
Kırltlarell As. Siı.. Al. Ko. dan: 
1 - Askeri ev.ııa! dahllinde yetmiş be

oer tonluk K. !atııılye pazarlıkla alınacak
tır. Taliplerin 12.10.940 cuma gUnll saat 
11 de Kırklareli hUkUmet caddesindeki As. 
Sa. Al. Ko. na mtiracaatıan. (6491) 

16498 

Yulaf ve arpa alınacak 
Balıkesir Sa. Al. Ko. dan: 
l - 2000 ton yulaf 2250 ton arpa 10/ 

10/940 per~embe günü saat 16 da mınta -
ka Sa. Al. Ko. da pazarlıkla 1at1n alına • 
caktır. 

Arpanın muhammen bedeli beher kilosu 
6 kuruş seksen santim olup katt teminııti 
17800 liradır. Yulafın muhammen bedeli 
beher kilosu yedi kuruıt olup kati temi -
natr 16500 liradır. 

Bu mikdar 250 ton olmak şartiyle muh
telif taliplere ihale edilebilir. 
Pazarhğa iştir~k edeceklerin komiıyo • 

na mUracaat!frı. (6500) 16507 

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

1 - 1550 ton yulaf ve 3000 ton arpa 
10.10.940 perşembe gllnU saat 17 de mın
tnka Sa. Al. Ko. da pazarlıkla satın alına
caktır. 

Yulafın muhammen bedeU beher ldlosu 7 
krıı. ve arpanın muhammen bedeli beher ki· 
ıosu 6 Kr. Temlnntı 122900 liradır. Yııla
tın katt teminatı 133:50 liradır. Bu mlkdar 
2:50 ton olmak ayrı ayrı taliplere de ihale 
edilir. • 

Pa:ımrlığn iştlra.k edeceklerin Ko. na 
gelmeleri. (65-01) 16:508 

Bulgur alınacak 
Niğde Sa. Al. Ko. don: 
Cinııl: bulgur, kilosu: 4125000, M. bede

li: 337150, ilk teminatı: 2521, ihale gUnU: 
24.10.9-10 per15embe saat 16 • 

l - İstekUler ııartnameyi komisyon bi
nasında okuyabilirler ve parasız olarak a
labilirler. 

2 - Taliplerin ihale saatinden blr saat 
evel teklif mektuplarını ve ilk tem!natla
rlyle Ko. na mllraco.atıarı. harlç. 

(653!) 16:535 

Buğday almacaık 
Balıkesir Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 1000 ton buğday Balıkesir 'As. Sa, 

Al. Ko. da 15/10/94-0 salı ~nii saat 16 da 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli sekiz kuruş olup mu
vakkat teminatı olmak üzere kati temi -
natı 12000 liradır. Taliplerin o gii~ \•c sa
atte komisyona müracaatları. (6535) 

Un alınacak 
Balıke!'!lr Sa. Al. Ko. dan: 

165315 

1 - 1000 ton un Balıkesir aı;kerl mın
taka Sa. Al. Ko. do. 1:5.10.940 salı gUnU ea
at 15 te pazıırlıkla satın alınncrıktır. 

Muhammen bedeli on beş kuruş olup 
yarısı muvakkat teminat olmak Uzere ka
tı temlnah 221;00 llradır. Ta\\p\er\n o gl\n 

ve saatte komisyona gelmeler!. 
(6~36) 16537 

Terlik alınacak 
İstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. dan 
1 - 10800 çift terlik alınacaktır. Pa

zarlıkla eksiltmesi 11/10/940 cuma günü 
saat 14.30 da Tophanede İ&t. Lv. A. Sa. 
Al, Ko, da yapılacaktır, 

Tahmin bedeli 29700 lira, il~ teminatı 
2227 lira 50 kuruştur. Nümune ve şartna
mesi komisyonda görülür. (6537) 16538 

Terlik alınacak 
1st11nbnl Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 10000 çlft terllk alınacaktır. Pa:ı:ar
hlda eksiltmesi 14.10.940 pazartesi gUnU 
saat 15 te Tophanede lst. Lv. A. Sa. Al. 
l(o. da yapılacaktır. 

Tahmin cdllen tutarı 29000 llrn lllc t<'
mlnatı 2175 liradır. N'llm11nıı ve :artnnmc-
sl komlsyondıı görllliır. (65::!8) 16539 

Arpa alınacak 
Kırklareli Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Asker! evsaf dahilinde on parti 250 
!1er ton arpa pazarlıkla BRhn alınacaktır. 
Taliplerin 11.10.!HO cuma gtinU sııat 17 de 
Jı;:ırklarellncle hUkUmet caddesindeki As. 
Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (6539) 16540 

Nohut alınacak 
Kır'klarcll Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Aı<kc.rt evsn! dahilinde 1150 ton DO· 

hut p:ı.zarlıklıı Rlınacaktıt". 
2 - Taliplerin 12.10.!HO cumartesi g11-

nU saııl 11 de Kırklareli hllkilmet cadde· 
sinde As. ~a. Al. Ko. ı:ııı gelmeleri. 

(6540) 16541 

Yulaf almacak 
İstanbul Srı. Al. Ko. dan : 
l - Askeri ihtiyaç için kııpalr 7arf u

~ulü eksiltme ile 700 ton yulaf satrn ah • 
r.acaktır. Eksiltmesi 25/ 10 940 günü saat 
11.30 eladır. Muhammen bedeli 70000 lira 
olup ilk teminatı 4150 liradır. 

Şartname~i her giin komisyonda görü -
lebilir. İsteklilerin belli gün ve saat~n bir 
snat evci teklif mektııplarmt kanuni ve -
sikalariyle birikte komutanlık Sa. Al. Ko. 
müracaatları. (6541) 1654"2 

Yulaf alınacak 
Bı>ykoz As. S:ı. Al. Ko. dıın: 

1 - Selimiycye teslim 800 ton ve Tıt?. • 
l ıya t<"sllın 200 ton yulaf ayrı ayrı olmak 
üzere 16.10.940 çarşamba giinü saat 10 da 
Beykoz Hnlk P11rtl blnasınd~ Sa. Al. Ko. 
da pazarlıklrı ııatın alınacaktır. 

2 - İlk trmlnatı 500 ton için 3000 llra 
ve 100 ton için GOO liradır. 

3 - Evsaf ve şeraiti her glln mezkQr 
Ko. da görlllilr. \6542) 16543 

· İ!.tanbul Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Kapalı rarfla münakasaya konula- Sama·n alınacak 

uk isteklisi çıkmıyan 100 ton arpa şeb- Manisa Sa. Al. Ko. Rs. den : 
riyesinin bir ay zarfında pazarlıkla ahn - 1 - Birliğin ihtiya:.ı olan 684000 kilo 
masına karar verilmiştir. Pazarlığı 11/10 .Jman kapalı zarfla munakasaya konmu$ -
940 ı;ünü saat 12 dedir. Muhammen bede tur. İhalesi 25/10/ 940 günii ı;aat 11 dedir. 
li 24500 liradır. Şartnamesi her gün ko . 1 .Muhammen bedeli 13680 ve ilk teminatı 

10.M liradır. Şartmmnl her ıttn 8a. Al. Ko. 
da görülUr. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerln belli gün 
ve ıaatten bir aaat eveline kadar teklif 
melctuplannı ve kanuni veslkalarlyle Sa. Al 
Ko. na müracaatları. (6543) 16544 

Benzin alınacak 
Çatalca Sa. Al. Ko. dan : 
30/9/940 günü kapalı zarfla ihalesi icra 

kılınacak olan 110 ton benzine talip ~ık • 
ınamıştır. 2490 sayılı kanunun mevzuatı da
hilinde 9/10/940 günü saat 15 de Hadım -
köy Ko. Sa. Al. Ko. da 110 ton benzin pa
zarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin mez
kur giinde Ko. da bulunmaları. (65.U) 

16545 

Un alınacak 
Kay11erl Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 5000 ton un mevzuatiyle alınacaktır. 
Muhammen bedeli 725000 liradır. Katı te
minatı 65500 liradır. 

2 - Yukarıda yazılı 6000 ton un toptan 
bir mUteahhlde ihale edileceği glbl her 
on be§ gllnde blr 100 ton teslim edilmek 
oartlyle ayrı ayn milteııhhltlcre de ihale 
edlleblllr. 

8 - Taliplerin ihale edilen un mlkdar· 
!arından ve tekllt ettikleri fiyat Uzerln
den teminat alınacaktır. 

4 - İsteklilerin taahhilt ettiği mikdarlar 
için ayrı a:,Tı mayıs 941 nihayetine kadar 
mukavele aktedeblllrler. Ve bu ıııteklilere 
bir sühulet olmak llzere unlar g6sterllecek 
yerlere teslim edllcbillr. 

5 - Şartname ve evsafı her gUn İstan
bul, Ankara Lv. A. de Kayseri, Niğde, 

Mersin, İskenderon Sa. Al. Ko. da görillUr. 
6 - İh!llesl 16.10.MO çarşamba gUnU ea-

at 17 dlr. (6545) 16546 

Kundura alınacak 
Kayseri As. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Nümune evsaf ve şartnamesi dahi -

!inde 14300 çift kundura alınacaktır. Mu -
ha mm en bedeli 111000 Ura kati teminatı 

16650 liradır. 
2 - İhalesi 11/10/940 saat 14 de ve pa~ 

zarhkladır. 

3 - Şartnamesi her gün İstanbul, Anka • 
ra Lv. A. Sa. Al. ve Kayseri As. Sa. Al, 
Ko, da. yapılacaktır, 

4 - Taliplerin belli gün ve saatte kanunt 
vesaik ve teminatlariyle. K~ na müracaat-
ları. (6546) 16547 

Sadeyağı alınacak 
Edirne Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Edirne sanayi kışlası Sa. Al. Ko. nu 

tarafından 15000 kilo sade yağı pazarlıkla 
satın alınacaktır. Pazarlığı 12/ 10/940 cu
ma günü saat 16 da yapılacaktır. 

2 - Sade yağının muhammen bedeli 
22650 lira olup 3397 lira 50 kuruştur. 

3 - Evsaf ve şeraitini görmek iatiyen -
!er her gün ve saatinde ve isteklilerin bel
li ıün ve saatte sözü geçen Ko. na ıelme -
!eri. (6547) 16548 

Arpa ve yulaf alınacak 
Konya Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

ı - C!hotı askeriyenin ihtiyacı olan 
4000 ton arpa lle 1000 ton yulaf pazarlık 
suretiyle sa.tın alınacaktır. 

2 - Ev!'laf ve hususi ııartıarı Konya Lv. 
A Sa.. Al. Ko, da<.hr. ia~ekllleı- <>k\\Y.tLbll\r

ler. 
3 -Pazarlıg-t 9.10.940 çarşamba gUnU 

saat 10 da Konyaıia Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. tRteklllerl glin ve saatinde 
Ko. da. hazır bulunmalRrı. 

4 - Pa;-;arlığından ııonrıı takarrUr ede
cek fiyat Uzerlndt'n yUzde 15 teminat ah-
nRl'aktır. (6518) 16549 

Buğday alınacak 
Eskişe-hir A~. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - A<>.. ihtiyaç için 24000 ton buğday 

kapalı zarf usulü ile eksiltmesi 23/ 10/940 
çarşamba günü saat 16 dn. Eskişehir mın • 
taka Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Şartnıımesine nazaran 2000 tondan aşağı 
olmamak iizere bir kaç istekliye ihale edi
lebilir. Tahmin bedeli 1920000 liradır. İlk 
teminatı 71350 lira, istekliler kanunda ya -
zıh vesaik ve teldif ınektııplflriyle belli gün 
ve saatte Ko. na müracaatları. (6S49) 

16550 

Kuru fasulye almacak 
Eskişehir Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - As. İhtiyaç için 68 ton kuru fssulya 

kwalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Eksilt
mesi 21/10 940 perşembe günii saat 16 da 
E~ki~ehir S;ı. Al. Ko. da yapılacaktır. Ev-
5af \'e şartnamesi Ko. da göriılür. Tııhmin 
bedeli 19040 liı ~dır. İlk teminatı 1128 lira
dır. htcklilcr kanııni ves;?.ik ve teminat 
m~kbuzlarmı havi teklif mektuplarım belli 
gtin ve s!l?ttc komisyon Rs. ne vermeleri. 

(6551) 16552 

Saman alınacak 
Mrıııt~a Arı. Sa. Al. Ko. Rs. cl"n: 

1 - Blrll~ln ıııtıyacı olnn 648000 kilo 
ıoıunııın kapalı zıırfla münııkıısayR konm11g
t11r. İhall'ııi 2:;.10.n'.10 sn~ıl 11 dl'dtr. ŞRrt • 
nnnırRI heı· gtln M anlsıı As. Sa. Al. Ko. ela 
görlillir. Muhammen hcdeıt lWfıO ve ilk 
teminntı 972 liradır. F.:ıtsntmeye girmek 
istlyenlr.rln bcll! g-llo ve saattrn bir s::ıat e
vt>l lrnnunl vesi'kıılarlylc Mnnlııa Aıı. Sa. 
Al. Ko. mliracantlıı rı. ( 6;:i52) 16553 

Saman alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. Rıı. d~n: 

ı - Birliklerin Jhtıyacı olnn 2160000 ıcı
lo ııaman kapalı zarfla mtinakasaya kon -
muştur. 

ihalesi 2;;.10.!l40 gflnü saat l1 dedir. 
M11h11.mmcn bedeli 43300 llra ve ilk teml
nıı.tı 3240 liradır. Şartnamesi her glln :Ma
nisa Atı. Sıı.. Al. Ko. da görlilllr. Ek~iltme
ye girmek lstıyımlerin belli g!\n ve saatten 
bir sırnt evellne kadar Ko. nıı. mllracaatla-
rı. '65:>3) 16554 

Saman alınacak 
Manisa As. Sa. Al. Ko. Rs. den 
1 - Birliklerin ihtiyacı olan 1380000 ki

lo saman kapalı znrfh miinakas~a kon -
muştur. İhalesi 25/ 10/940 saat 11 dedir. 
Muhammen bedeli 27600 ve ilk teminatı 

2070 liradır. Şartnamesi her gün Manisa 
Sa. Al. Ko. da görülür. Eksiltmeye girmek 
istiyenlerin belli giin ve saatten bir saat e
vel komisyona müracaatları. (6554-) HiSSS 

Arpa, yulaf, ot ve """ yag ah nacak 
Merzifon A.s. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Clns, mtkdar, muhammen bedeli ve Uk teminatı ne ihale gUnleri aıağıda 

yazılı Uç yem maddeııl kapalı zarfla ek.ıılltmeye konulmuştur. 
2 - İhaleleri Merzltonda kolordu blnuındakl Ko. da yapılacaktır. 
8 - Şartnameleri her it gUnU vesaatinde Ankıı.ra ne ist. Lv. A. liklerl vs Mer

zlfondakl Ko. da g6rUlebilir. 
4 - isteklilerin belll gtin ve saatte Ko.da bulunmaları .• 
3 - Postada gecikmeler muteber d~ğtldlr. (15996) 

Cinsi M!kdarı M. bedel1 İlk teminat 
Kllo Lr. Kr. Lr. Kr. 

15979 
İhıtle gtin ve saati 

Arpa 
Yula! 
Ot 
Sadeyağ 

1162 ton 69720 00 47S6 00 
280 ton 16800 00 1260 00 
880 ton 18160 00 1361 215 

14800 kl. 20276 00 1520 70 

11/10/940 cuma 18 
12/10/9.JO 
14./10/9'0 
11/10/9'0 

Arpa alınacak 
Niğde 1.3. Sa. Al. Ko.: 
Cinsi KilotU M. Bedeli Lira İlk teminatI Lira Kr. İhale SÜ!'\ ııut 

Arpa 
200000 13500 1012 50 1ı. 10. 1140 ıs 

200000 13500 1012 50 11. 10. 940 15 

mevzuatiyle 
Arpa 
mevzuatiyle 
Arpa 
mevzuatiyle ıi>OOOO 13500 1012 50 11. 10. 940 15 

İhalenin ıekli İhalenin yeri 
Puarltkla Niğde As. Sa. Al. Ko. 

1 Yukarıda yazıldığı gibi bir veya birkaç istasyonda asgari 200000 kilo olarak 
kısım ktsım veya heyeti umumiyeslni birden teslim etmek ıa.rtiyle ihale edile

cektir. 
2 - İstekliler ıartnameyi Niğde As. Sa. Al. Ko. da okuyabilirler. 
3 - "Taliplerin ilk teminatlarlyle beraber komisyona ihale ~nilnde müracaat-

ları. (11379) 16389 

Buğday alınacak 
Niğde Al.. Sa. Al. Ko.: 
Cinsi Kilon M. Bedeli Lira 

Buğday 
mevzuatiyle 200000 17000 
Buğday 

mevzuatlyle 200000 17000 
Buğday 

mevzuatlylo 200000 17000 
Buğday 

200000 17000 

İlk teminat 

Hepsinin 
teminatı 

5400 lira 

t'hal e sün saat 

11. 10. 940 15 

11. 10. 940 ıs 
11. 10. 940 15 

11. 10. 1140 u 

mevzuatiylo 
Buğday 

mevzuatiyle 200000 
İhalenin !lekli 
Pazarlıkla 

17000 J ı. 10. 940 15 
İhalenin yeri 

Niğde Aa. Sa. Al. Ko. 
ı - Bir veya birkaç iıt11.syondı aagart 200 ton olarak kısım kısım veya heyeti 

umumiyesini birden teslim etmek şartiyle ihale edilecektir. 
2 - İstekliler eartnameyi Niğde Aı. Sa. Al. Ko. da okuyabilirler. 

• s - Taliplerin ilk teminatlariyle beraber komisyona ihale ıüntinde müraca-
a.tlan, (6380) 16390 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Süloğlu Sa. Al. Ko. ı 

Aşağıda cins ve miktarları yazılı 7 kalem yiyecek, yakacak 
kapalı zarf usuli.yle eksiltmeye konulmuştur • 

Eksiltme günleri ve saatleri hizalarında gösterilmiştir. 
Eksiltme Süloflunda Sa. Al. Ko. da. yapılacaktır. 

Cinsi Miktarı Fiyatı Tutarı 

Peynir 
S. Etl 

Ton Kr. Sa. Lr. 
60 . 55 33000 

525 36 189000 • 

Muvakkat 
teminat 
2475 

14175 
8310 

ve yem maddeleri 

GUn n ıaat 

22. 10. 114ö 10 
22. 10. 1140 11 
22. 10. 940 15 

te y{Ude 111 temtnıı.tlarlyle birlikte Ank9ı 
ra Lv. A. Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

(8550) 
Adet 

2500 Boru 
'50 Dirsek 
115 Soba tahtaeı 

90 M:e.şa 

100 Soba ktire!l 
6 Soba. mangalı 

15 Soba kBl'ıştıracağı. 
SO Soba ıskarası 
60 Sobe. ateş tuğlası 
<t6 Gelberı 

15 KömUrlUk 16551 

ANKARA V ALIL1C1 

Sulfat nikotin alınacak 

Ankara Vilayetinden: 

1 - Kapalı zarf usuliyle bir ton 
sulfat nikotin satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 3500 lira ve muvakkat 
teminat 2152,5 liradır. 

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

3 - Şartname adı geçen müdürlük· 
tenparası:ı: verilecektir. 

4 - İsteklilerin teklif mektupları
nı teminatlariyle birlikte muayyen 
günde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 
3 Uncü maddelerinde zikredilen vesi
kaJarla eksiltme saatinden bir saat 
önceye kadar komisyona vermeleri. 

(5928) 16001 

Tamirat yaptırılacak 

Ankara Va.lililı'nden: 

Stadyom ve hipodromda yapılacak o
lıı.n tamirat ltl 14. 10. 940 pazarte11l gUnU 
Hat 115,30 da vilAyet dalml encümeninde 
ihalesi yapılmak Uzere açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

Keglf bedeli 0063 lira. muvakkat temı~ 
natı 878 lira 08 kuruştur. 

İsteklilerin muvakkat teminat mektup 
veya makbuzu, ticaret odası vesikası ve bu 
ite ait nafıa mUdl!rlllA"Unden alacak.lan 
ehliyet veırikalıırtyle birllkte ıı!lzU geçen 
gUn ve aaatte dıı.iınt encUmene gelmeleri. 

Btma alt keşlt ve §artnameyi her gU.ı:& 

na.tıa ml!dUrlllğllnde göreblleceklerl. 
(6168) 16120 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara. Vaiiliğinden: 
Keılf bedeli 630 lira 4.1 kuruştan iba • 

ret bulunan BA.IA kazası kaymakam evinin 
tamirat lhalesl 14.10.940 tarihine rastlıyan 
pazartesl sUnU aaa.t 15,30 da vllA.yet dal· 
mt encUmenlnde yapılmak Uzere açık ek
ılltmeye konulmU§tur. 

Odun 
Arpa 
Saman 
ıs;, o~ 

5540 
6970 
3300 
37QO 

2 
8 

110800 
,592450 
132000 

44333 
9900 

Taliplerin muayyen gUn ve ııaatte ~7 li
ra 21> kuruoluk teminat makbuzlarlyle bir
likte vl!A.yet daimi enctimenlne, ııartname 
•• keıılfnameelnl görmek latlyeDlerln de 

2Z. lO. 940 16 dalml encUmen kalemine müracaatları 1-
2'4. lO. 94ö lO Um olunur. (6244.) 16237 4 Balya ... _.. ............ .._.._ ==- ı~ 

Yulaf 400 
(6381) 

8,50 34000 2550 
16391 

24. ıo. !>40 15 Bir tornacı ve bir memur alınacak 

Kuru ot ve arpa alınacak 
Urfa Sa. Al. Ko. dan: 

Cinsi Mlkdarı :M. bedell ?d. temlna.tı 
kllo Lr. Kr. Lr. Kr. 

kuru ot 600000 86000 00 2700 00 
arpa 141~000 71599 00 6369 92 

1 - Yukarıda mlkdarı, muhammen b! dell, muvakkat teminatı yazılı arpa ve ku
ru ota tallp çıkmadığından 2490 sayılı kanun hUktimlerine söre e~slltmeye bir ay 
içinde pazarlıkla yapılacakttr. 

2 - 2490 sayılı kanunun 53 cU maddesi mucibince arpa muhammen bl!deli de!l~-
tir!lnılşlir. 

3 - Şartnameleri Urfa Sa. Al. Ko. da İstanbul ve Ankar~ Al!!. Sa. Al. Ko. da g6-
rUlehlllr. 

4. - İsteklilerin Urfa Sa. Al. K,,. mllracaatları. (6555) 16559 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Kayl!!eri As. Sa. Al. Ko. dan: 

l - Aşağı.da. cins, mikdar, ve muhammen bedeli v& teminatı ve ihale ıekll ya-
zılı erzak ve yem alınac3ktır. . 

2 - Şartnamesi her gün tstanbul, Ankara Lv. amirlikleri sa.tın alma komııyo • 
nunda Adana ve K;ıy~eri As. Sa. Al. Ko. da. görülür. 

3 - Taliolerin belli gun ve eaatte kanunt vesaik ve teklif mektubu ve teminat· 
Jıırını ihaleden bir saat eve! Ko. na vermeleri lbımdır. (6556) 16560 
Cinsi Mikdarı Muhammen 

kilo ber\eli 

Kuru fasulya. 
Pirinç 
Yuhf 
/l.r-va 
Arpa 

150000 
77000 

720000 
375000 
720000 

Lr. 
37500 
45110 
MSOO 
24375 
47800 

A. LEVAZIM AM1RL1Gl 

Buğday alınacak 
Anltara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

ı - Paz!!rlıkla 2400 ton buğday alına· 
calttır. 

Teminatı 

Lira Kr. 
281.7 50 
1005 75 
4860 00 

İhale giin ve uatı 

18~3 12 
3.585 00 

23/ 10/ 94-0 
Z3.10, 940 
23/10/ 940 
23/ 10/ 940 
23/10/ 940 

A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

14 
14 
16 
us 
16 

2 - Muhammen bedeli 21000 liradır. 
Kııtt teminatı 3150 liradır. Şartnamesi 
Ko. da görülür. (642'5) 16494 

Ambalaj malzeme&i alınacak 
Ankıtra Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan : 

Ankara Valiliğinden: 
Nafıa müdilrlUğll garajında tstih· 

dam edilmek üzere imtihanla aşağı· 
daki ıerait dairesinde 90 lira aylık 
ücretli bir tornacı ustası ilo 75 lira 
ücretli bir anbar memuru alınacaktır. 

Şerait: 
A) Tornacı ustası için, 
1 - Türk olmak, askerliğini ve en 

az ilk okul tahsilini yapmış olmak. 
2 - Torna, planya ve freze işlerin

de ihtisaııı olduğunu aanat müessese• 
!erinden aldığı vesikalarla tevsik et· 
mek (Sanat okulu mezunlan tercihan 
alınır.) 

B) Anbar memuru için: 
1 - Türk olmak, askerliğini ve en 

az orta okul tahailinl yapını~ olmak 
(Ticaretokulu mezunları tercih edi· 
lir.) 

2 - Şimdiye kadar muhasebe ve 
anbar memurluğu i~lerindo çalıştığı
nı tevsik etmek. 

3 - Ayniyat talimatnamesine bf· 
hakıkın vakıf olmak. 
Yukarıda yazılı şeraiti haiz olanla

rın nUfus tezkeresi, askerlik vesika.. 
sı, doğruluk kağıdı ve hUkümet ta· 
bipliğindcn alacakları ııhat raporunu 
istidalarına raptederek 12. 10. 940 T. 
kadar vilayete müracaat edip nafıa 
mUdUrlüğünden imtihan gtinlerinl 
öğrenmeleri (6449) 16442 

Hurda ~ya satışı 
Ankara Valiliğinden: 

Btadyom ve hipodromda mevcut hurda 
e§ya satılacaktır. Taliplerin 9.10.940 çar
~amba. güoU ııaa.t 10 da ste.dyom mUdürlU.. 
ğUne müracaatları. (6566) 16568 

KAZALAR 
2 - Buğdayın muhammen bedeli 180.000 

llrarlır. Pazarlığı 11.10.940 sıoat 15 te An -
kara Lv. A. Sa. Al. Ko. da yepılacııktır. 

Tnllplerin meır.ko.r tarihte Ko. da mil -

1 - A~ağıda cins ve miktıı.rları y.azılı At aahiplerini·n nazarı dikkatine 
s kalem ambalaj pazarlığı 10/ 10/1940 tari- Karacabey Harası Müdürlüğünden: 
hinde saat 14 de Ankara Lv. A. S~. Al. Ko. 

racaatları. (6398) 16492 

Un çuvalı alınacak 
Ankara Levazım A. Sa. Al. Ko. dan : 

1 - 20000 adet yerli bezinden un çuva
lı~a teklif edilen fiyat vekaletçe pahalı 
görüldüği.inden tekrar pazarlığı 9/ 10/940 
saat 14 de Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 19600 liradır. 
Taliplerin % 15 teminatlariyle komis -

yona mUracaatlarf. (6399) 16493 

Ot alınacak 
Ankara. Levazım A. Sa. Al. Ko. dan 

ı - 400 ton K. ota teklif edilen fiyat 
vekaletçe pahalı görüldüğünden yeniden 
pazarlıiı 9/10/940 saat 14 de Ankara Lv. 

da yapılacaktır. 

2 - İstekliler nümunelerini her gün Ko. 
da görebilirler. Pazarlığı için belli vakitte 
teklif edecekleri fiyatın %15 katt temi -
natlariyle komisyonda bulunmaları. 

5000 

200 
300 

Met. bez ve kanaviçe 
80 santim eninden a~aiı olmamak 
şartiyle 

Kilo çenber 
Kilo kınnap 

10 Kilo kuraun tel. (6426) 16525 

Soba borusu ve aaire alınacak 
Ankara Levazım Amirli.ti Satın Alma 

Komisyonundan: 

1 - A§ağıda mlkdarları ye.zıh mevat 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Taliplerin 10.10.94.0 l'UDU aaat 1' 

Yetiştiricilere bir yardım olmak U
zere müeıı.seıemiz suni tohumlama lii
boratuvarında gebelik teşhisleri ya
pılacaktır. 

Yetiştiricilerin gebeliklerini te-şhİ! 
ettirmek istedikleri kısraklarının id
rarlarını aşl\ğıdaki şartlar dairesinde 
hara.ya göndermeleri: 

1 - Gebelik teşhisi için gönderile
cek idrarın kısrağın son sıfat tari
hinden yil.z gün sonra alın~ış olma· 
ıı, 

2 - İdrar şişesi iyice kapanmalı 
ve güzelce ambalaj yapılmalıdır. 

3 - Kısrak sahibinin açık adresi 
ve kısrağın son sıfat tarihi yazılmalı 
ve tahlil ücreti olan BİR liranın şişe 
ile birlikte gönderilmesi lazımdır. 

(9353/.6411) 16448 
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SIHATVE iÇTiMAi M. V. 
Sabim köknar tomruğu 

Devlet Orman İıletmesi K uabük Re - Tekirdağ vakıflar idaresinden • 
• 

MlLLl MÜDAFAA VEKALETi 
riyle birlikte pazarlık gün ve ııı.atlılde 
nıezkQr ko. da bulunmaları. (6406) 
200 tane emaye çaydanlık No. 18 vir Amirliğinden : Seneleri Kental. Muhammen Muvakkat 

200 tane emaye çaydanlık No. 20 Madalya yaptırılacak bedell teminat Mevkll 
Lr. Kr. Lr. Kr. Çamaşır diktirilecek 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komis10· 
Jlurıdan: 

200 tane emaye çaydanlık No. 22 Sıhat ve İçtimai Muavenet Vekdletin _ 

200 tane emaye çaydanlık No. 2~ • den : 

1 - Büyük dUz bölgesi katiyatmdan or
manda Mancarcı deposunda istifte mev -
cut 64-4 adet muadili 706 metre mik!p -%4 
desimetre mikip köknar tomruğu açık 
arttırma ile satılacaktır. 

940-941 10074.6 20149 20 1511 19 Karaklillerde Kocabayır ve 
Dedepınıır 

Beher takımına tahmin edilen fiyatı on 
kuruş olan 75 bin takım çi\maşır ile be· 
lıcrlne iki bucuk kuruş tahmin edilen 75 
bin tane yastıl< yUzU vebchcrine iki buçuk 
kuruş tahmin edilen on bin tane yastık kt· 
lıfı diktir lecclttlr. Bunların yalnız bezı 
Veltfiletçe verilecek ve gösterllecel< ma· 
halde dlktlrllecektır. Şartnameai her gUn 
ö~ledcn sonra Ko. da göı·ülilr. İsteltJ!lerin 
p:ı..,arlık gUnU olnn 15 birinci teşrin 940 
salı gUnU saat 11 de Ankaradfl :M.. M. V. 
satın alma Ko. da 13G8 Ura 75 kUI'uşluk 
kati temtnatlarlyle birlikte bulunmaları. 

50v tane emaye maşrapa No. 6 1 - Çok çocuklu annelere dağıtılmak 
20 tane emaye Ustten kulplu emaye ko- üzere kutularlyle beraber (20.000) adet 940-941 83439 20859 75 1564 48 Derlndere ve Kokmuş 

940-941 63162 13895 64 1042 18 Osmanağa luşlası va No. 28 madalya yaptırılacaktır. 
20 tane emaye üstten kulplu emaye ko 2 - Bunların tahmin edilen bedeli 

2 - Tomruklar ıoyulmu, olup hacim 
orta kutur tlzerlnden hesaplanmışur. 94.0-941 47187 11796 75 884 75 Uncuyolu ve Palamutdere 

va No. 30 16476 (40.000) lira ve muvakkat teminatı (3000) 

Kablo alınacak liradır. 
ıı:. :r,.ı:. VekAletl satın Alma Komlsyo- 3 - h kapalı urf usulli ile yaptmla _ 

caktır. 

(6107) 16161 

Bez alınacak • 

ıır. M. Vekaleti Satın Alma Ko. : 
Yirmi beş bin metre 90 santim eninde 

veya 12500 metre 180 santim eninde harp 
paketi sarmak için mevcut §nrtname ve 
numunesi gibi bez 21 Birlnclteşrln 940 pa
zartesi gUnU saat 11 de Ankarada M. )1. V. 
satın alma Ko. da pnzıu lılda satın alına
caktır. 00 santim enindeki bezin beher 
metresine 75 kuruş ve 180 santim eninde
ki bezin rnelı esine 150 lmru,, fiyat tahmin 
edilmiştir. İsteklilerin pazarlık gliD ve sa
atinde 2812 lira 50 kuru~luk katı ternlnat
lariyle blrllltte nıezkfir Ko. da bulunma.la:' 
rı. (6927) 16346 

Elektrik ve kolorifer \.\&tası 
aranıyor 

M . .il-!. Vekaletinden : 
1 - :Milli Mildafaa vekO.leti daire mU

dUr!UğUne imtihanla bir elektrik ustası ve 
bır de kalodfer ve su ustası al1nacaktır. 

2 - İıntılınnla alınacalt bu ustalara eh
llyetıerl::ıe göre, elektrllıçlye tı2 - 7tı .,e 
kalorl!er v .. su ustasınıı 84 - 126 lira Ucret 

\'erllecelüir. 
3 - Aııoğıdakl tıartııırı haiz olan istek-

nundan: 
Hepsine tahmin edIIcn fiyatı: 63ÇO lira 

olan 50 kllQmetre kablo paznrhkla satın 
alınacaktır. Pazarlığı 10.10.940 perşembe 
gUnil snııt ıı dedir. Kati teminatı 945 Ura 
olup "artnamesl komisyonda görül lir. Tıı. -
tiplerin muayyen vakitte M. M. V. Sa. Al. 
Ko.da bulunmaları. (6517) 16488 

M. M. V. Ha va Müsteşarlığı 

Mahruti çadır alınacak 
M. M. V. He.va Satın Alma Ko. dan : 
l - Müte:ı.lıhit nam ve hesabına 300 adet 

mahrutt çadıra muayyen günde talip .zuhur 
etmediğinden yeniden pazarlığa konulmuş
tur. Muhammen bedeli (24.900) lira olup 
kati teminat miktart 373S liradır. Pe.zarlr
ğr 16/10/940 çarşamba günü saat 11 de ha
va satın e.lma komisyonunda yapılacaktır. 
İdari ve fenni aartname her gün mezktlr ko· 
misyondan ahnabilir. İsteklilerin muayyen 
g!in ve saatte katt teminat ve kanuni bel
geleriyle komisyonda bulunmaları. (65S7) 

16S55 

M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

Şayek kuma~ alınacak 
M. M . V. Deniz Levazım Sat.ın Alma 

Komisyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli (46500) lira 

olan 15000 metre erat şayak kumaşının 
11 - birincite~rln - 1940 tarihine rasthyan 
cuma saat 16 da pazarlıkla eksiltmesi ya -

liler Uişlr;lnde polis tahldltı\tı ve ta.bip 
ı poru da bulunan istidalarını nihayet. 10 pılacaktır. Blrinciteşrin 

940 
gUnU altşamına kadar :r.ı::. 2 - Kati teminatı (6975) lira olup ııart-

M. v. dnlı·c mlldUrlilğUne verml~ olacak- namesi her giin (.233) kuru~ bedel mukabi
linde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda ya-
Knbul şartları: aı Tilrk olmal< ·re ecnebi kadınla evli zıh vesikalarlyle birlikte belli gün ve sa -

atte Kaaımpaşada bulunan komisyona mU-

lardır. 

4 - Eksiltme 25/10/194-0 cuma ır\inU ıut
at 15 de Ankara'da Srha.t ve İçtima! Mu _ 
a.venet Vekaletinde toplanan hu11ust ko _ 
misyonda yapılacaktır. 

5 - Şartname ve nUmuneal Ankara'da 
Sıhat ve İçtimn.i Muavenet Vekiletl Hıf. 
:r.rssıhha işleri dairesi reisliiinde ve İatan
bulda Sıhat ve İçtimai Muav~et müdür
lüğünde her gün görülebilir. 

6 - Talipler bir şirket ise arttırma, ek
siltme ve ihale kanunu hükilmlerine tev -
fikan muktazi vesaiki tevdi etmeleri 19. _ 
zımdır. Teminat nakit olarak komisyonda 
kabul edilmediği için teminAt mukabili 
nakit veya tahvilat vermek istiyenlerin 
daha eve! müracaatla bunları malaandı -
ğma teslim ederek makbuzlarını uııulen 
zarfın içerisine koymaları 16.zımdır. 

7 - Zarflar kanunun emrettiği ,ekilde 
hazırlanmış ve tesbit edilen saatten bir 
saat evel bchemahal komisyona tevdi e -
dilmiş olmalıdır. 

8 - Taliplerin madalya imaliyle miiş
tegil veya böyle bir mUesıeıeyl t emsil 
etmeleri ve böyle bir vesikayı ibraz etme-
leri lazımdır. (6S63) 16S56 

MARMARA ü SSÜLBAHRl K. 

Motorin ilanı 
Marmara Üssilbahrt K. Satrn Alma Ko

misyonundan : 
1 - Komutanlık ihtiyacı için 200.000 

kilo motorin dökme olarak pazarlıkla u.
tın alınacaktır. Pazarlığı 10. T. Evcl. 940 
perşembe gi.inU saat 14 de hmit'te tersa
ne kapı!lındakl komisyon binasında yapı
lacaktır. 

2 - Bir kilosuna tahmin edilen fiyat 
13 kuruştur. ll'eminat pazarlık gilnü te -
k.arrür edecek ihale bedeli Uzerinden % 
15 nisbetinde derhal alınacaktır. 

S - Tomruklara ait aatıı tartnamcsi 
Ankara'da orman umum müdürlüğünde 

Ankara, İstanbul, Zonguldak orman çe -
virge müdürlükleriyle Karabük devlet or
man iııletmesi revir Amirlii!nde görülebi-
lir. • 

4 - Tomrukların muhammen bedeli 
"11" lira "31" kuruııtur. 

5 - İsteklilerin % 7,~ pey akçesiyle 
17/10/940 perşembe gilnil ııaat "15" de 
Karabük revir merkezine müracaatları. 

(9530-6531) 16S34 

ViLAYETLER 

Yağ alınacak 

lsta.rıbul Belediyesinden : 
Haseki, Cerrabpaşa, Beyoğlu ve zührevi 

hastalıklar hastaneleriyle Zeynepkıi.mil do
ğumevinin yıllık ihtiyacI için alınacak 
13.200 kilo sade ve 1970 kilo tereyağı ka -
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Mecmuunun tahmin bedeli 19.918 lira ve 
ilk teminat miktan 1493 lira 85 kuruştur. 
Şartname zabıt ve muamelat müdürlüğü 
kaleminde görülecektir. İhale 11/10/940 
cuma günü saat 15 de daimi encümende ya
pılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz 
veya mektupları ve 940 yılına ait ticaret o
dası vesikalariyle 2490 numaralı kanunun 
tarifatı çevresinde hazırhyacakları teklif 
mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar 
daimi encilmene vermeleri lazımdır. "9009 
-6021" 16042 

Harita yaptırılacak 

Siirt Belediyesinden : 

l - Sarayda mU!hak Ayaspaşa vakfı ormanlarının yukarıda hlzalarmda evsalı 
yazılı şekilde kapalı .zarf usul!yle arttırma ve eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Arttırmıı. ve eksiltme 16.10.94.0 çarı,,amb~ gUnU saat 14 te Tekirdağ vakıf
lar idaresinde yapılacaktır. 

8 - Muvakl<at teminat yukarıda yazılıdır. 
4 - MUzayedeye l§tlrAk edecek mUşteriler 24.90 sayılı kanunda yazılı vesikala-

ra ibrazı mecburdur. 
5 - Teklif mektupları 2 inci maddede 

kıflar idaresi komisyon relsltğne makbuz 
rllecek mektuplar nihayet 2. inci maddede 
zarfının mtihilr mumu ile iyice kapatılmış 

yazılı saatten bir saat evcllne kadar va.
mukabilinde verecektir. Posta ile gönde
yazıh saate kadar gelml" olmRııı ve dıo 
olması şarttır. Postada olan gecikmeler 

kabul edilmez. 
6 - Bu iş hakkında. yazılan ııartnamenin muhtevi bulunduğu mevaddın mUştert 

tarafından tamamen ka.bulU zaruridir. 1G452 

Tekirdağ vakıflar ida resinden • • 
939 senesi avanstan Muhammen Teminatı 

kental odun bedeli muvakkate Mevkii 
Lr. Kr. Lr. Kr. 

20000 tOOO 00 300 00 CUngörmez 

9000 1800 00 135 00 CUngörmez 

8500 1700 00 127 50 Kokmuşderc 

15000 3000 00 225- 00 Fıudıldıdcre 

8000 . 1600 00 120 00 Kazan kışla 

60500 12100 00 907 150 
1 - Sarayda mUlhak Ayaspı:ı,a vakıf ormanlarının yukarıda hizalarında evsafı 

yazılı ııeklldc (:il parçanın a)TI, ayrı açık arttırmağa konulmuştur. 
2 - Arttırma ve ekııııtme 18.10.940 cuma günU saat 15 te Saray vakıf orman 

idaresinde yapılacaktır. 
8 - Muvakkat teminat yukarıda. yazılıdır. 
4 - :Milzayedeye lııttr~k edecek mü~terller (2490) sayılı konunda yazılı vesika-

ları ibraza mecburdur. 
5 - Bu işe alt ıartname, posta ücreti müşteri tarafından verilmek f;)arliyle pa-

rasız gönderilecektir. 
tl - Bu ifJ haltkıılda yaz1la.n şartnamenin muhtevi bulunduğu mevaddın mUşteri 

tarafından tamamen k&bulU zaruridir. 16453 

tstıyenler her gUn, ihaleye girecek olanlar 
kanunun lcnp ettlrdlğl vesaik ile blrUkte 
lhalegUnU saat 14,30 a lmdar tekli! mek -
tuplarını makbuz mukabilinde komisyon 
ba§kanlığına vermeleri na.n olunur. 16121 

Kanalizasyon in~aatı 

Bir garaj yaptıTılacak · 
Kiitalıya Tayyare Birlikleri Sat~n 

Alma Komisyonu Başkanlığından: 
1 - Kütahya garnizonunda 31385 

lira 37 kuruş keşif bedelli bir garaj 
yaptırılacaktır. 

ve racaatları. (9427 /64S3) 16S26 olmamak. 
b) On sekiz yaşını bitirmiş olınak 

lMl yaşından yultarı olmrunak. 

3 - Pazarlığa iştirak edecek firmala
rın kanunt vesikalariyle birlikte muay -
yen gün ve saatte komisyon ba$kanlığına 

1 - Siirt vili)'etlnin 120 hektar gayri 
ıneskQn ktsmının takeometrik haritasiyle 
imar sahasını te§kil eden imar planmm tan
zim işlerine ait umumi talimatnamenin 6 
ıncr maddesi mucibince yapılması gerekli 
avan projenin hazırlanması Nafıa V eka -
letinden tasdikten sonra aynı talimatna -
menin 29 uncu maddesinde mezkUr olan 
plft.nlarının yapılması kapalı zarf uııuliyle 
eksiltmeye konulmustur. 

Kayseri Tayyare Fabrikası Satın 2 - Eksiltmesi kapalı zarf usuliy-

AJma Komisyonundan : ledir. 3 - Eksiltmesi 17. 10. 940 perşem-

c) 'Medenl hnklardnn mahrumiyet ce
ze.siyle mahktlm veya devlet tçln muzır 
te ldiatlara mensup olmamak. 

NAFIA VEKA.LETl müracaatları. (95S6-6S64) 16S61 

d) İyi ahlılk eshabından olmak ve hay
ııiyet ve namusu muhi fiUlerle ve aıeUt
lak ağır h'lpls veya o derece cezayı :mUıı
telzlm bir fiil ile mahlt11m oıınamak. 

el Barı hastalıklara mUptelı\ olmamak 
ve vazllcslni muntazaman !!aya mani ola· 
bllecek bedeni ve o.1<11 arıza \"e hastalık· 
larla malfil bulunmamak. 

(63rnı 

Yapı ve İmar işleri ilanı 
Nafra Veka.letirıden : 
l - Eksiltmeye konulan iş: .Ankara Ha-

mamönünde in~ıı. edilmekte bulunan dör -
düncü orta okulun ikmali inşaatıdır. 
Keşif bedeli: 18609 lira 50 kuruştur. 
2 - Eksiltme 24/10/1940 perşembe günU 

saat 15 te yapı ve imar işleri eksiltrm: ko
misyonu odasında kapalx zarf usuliyle ya -

pılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müte-

M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo _ ferri evrak elli kuruş bedel mukabilinde 
ızundan: yapı ve imar işleri reisliğinden alınabilir. 

Sundurma münakasası 

Ke§lf bedell 8122 lira 611 kuruo olan 4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli -
ıwıdurma açık eksiltmeye konmnııtur. Ek- lcrin 1395 (bin üç yüz doksan beş) lira 71 
ılltmesi: 23. 10. 940 çsr11ambe. gUnU saat (yetmiş bir) kuruşluk muvakkat t eminat 
10 dadır. İllt teminatı: 234 Ura olup ııart- vermeleri tnzımdır. 
namesi 16 kuru§a komisyondan e.lınır. Ta- S - isteklilerin teklif mektuplarını ihale 
llplerln muayyen valdtte :M. M. V. sa. Al günü otan 24-10-1940 perşembe günü saat 
Ko. da bulunmalan. (6371) 16382 14 de kadar komisyon reisliğine makbuz 

mukabilinde teslim etmeleri lazımdır. 
Kaldırım inşaatı Postada olıı.cak gecikmeler kabul edil -

M. M. Vtkıileti Satın Alma Komisyo - moz. (641 B) 16S24 

llundan: 
Keşif bedell 4956 ııra 93 kurU!J olan 

kaldırım inııaatı eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltmesi: 23. ıo. 940 çar§amba g'llnU saat 
11 dPdlr. İlk teminatı: 371 Ura 77 kurufJ O· 

lup oartne.mesl 215 kUruşa Jtomlsyondan a • 
lınır. Taliplerin mul\yyen vakitte M. M. 
V. sa. Al. Ko. da bulunmaları. (6372) 

16383 

P. T. T elefon Umum Md. 

Maksime teli alınacak 

P. P. T. Umum Miidürlüğiirıden : 
1 - Talibi çıkmıyan 10.000 metre mak

sime teli pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli (1300) muvakkat 

teminatı (97,S) lira olan mezkur telin pa
zarlığı 16 - birinteşrin - 1940 çarşamba gil-

M. M. VeHleti Satın Alma Komis10 - nü saat (16) da .Ankarada Evkaf apartma-
Jlundan: nında P.T.T. umumi müdürlük satın alma 

iç ve dı~ lastik alınacak 

Hepsine tıı.bmin edilen fiyatı: 6815 Ura komisyonunda yapılacaktır. 
olan 18XGOO ebadında 50 dııı, tOO tç la.s- 3 - İsteklilerin; $artııame almık veya 
tik pazarlıkla ııabn alınacaktır. Pazarlığı. okumak üzere şimdiden Ankarada levazım 
11.10.940 cuma gUnU saat 11 dedir. Katı ratanbulda Yeni Valide hanında levazım 
teminatı: 1022 ııra 25 kUrtı§ olup ııa.rtna- ayniyat (jıtbesi mUdürlüklerine ve pa.zarlı
rnest komisyonda görUlllr. Taliplerin mu- ğ.a iştirak için de muvakkat teminat mak -
ayyen vakitte M. M. V. sa. Al. Ko. da bu- buz veya banka teminat mektubu ile ka -
lunme.ları. (6373) 16384 nunt vesikalarını hamilen mezkur gün ve 

saatte o komisyona müracaat etmeleri. 

Matbaacılara ((6460) 16s2s 
1 K · o - Akkü malzemesi ahnetcak 

M. M. Vek!leti Satın Ama omısy P. P. T. Umum Miidıirlügüı.den : 
nundan : 21 k 1 akku" 15 k 1 - Talibi çıkmayan a em 

Sığıreti alınacak 
:Marmarn tlssUbahrt K. Satın Alına Ko

misyonundan: 
Cinsi: sığır eti, kilosu: 365.000, tahmin 

fiyatı 30 kuruş, tutarı 109500 lira. 
1 - Komutanlık ihtiyacı içln yukarıda 

cins ve mikdnrı yaııh et kapalı zarf uau
llyle eksiltmeye konulmuıJlur. Ekıılltmesi 
23 teşrinlevel 94.0 çarşamba gUnU saat 16 
da tzmıtte Tersane lcapıaındaki komisyon 
binasında yapılacaktır. 

2 - Bu işe ai.t şartname 548 kuru§ mu
kabilinde komisyonumuzdan alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2~90 sayılı kanunun is
tediği vesikalarını ve 8212 lira 60 kuru§· 
tıın ib.:ıret 111< tenılnalln.rlyle birlikte tan
zim edecekleri teklif mektuplarını muay
yen gtin ve saatten tam bir sa.a.t evetine 
kadar komisyon bnşkanlığlna rnUracaata-
rı. (!J5::i51 /6565) 16562 

ASKERi FABRiKALAR 

Bi r· hastabakıcı 
hemşi re aranıyor 

Askeri f ahrikalar Umum mü· 
dürlüğünden : 
Kırıkkalede istihdam edilmek üzere bir 

hasta bakıcı hemşire alınacaktır. 
İsteklilerin vesika ve ıst.tdalarlyle u

mıım mlldürtuğe müracaatları. (6528) 
16i'i33 

200 Kilo domuz kıh almacak 
Askeri Fabrikalar U-num Miiı'lürlüğü 

Merkez Satın Alma Ko,ılsyon ııı·lan : 

2 - Eksiltme lS/10/940 sah giinü saat 15 
de belediye salonunda yapılacaktır. 

3 - Birinci maddede yazılan takeomet
rik harita, avan proje ve imar planlarının 
tanzim !~inin muhammen bedeli 2.000 lira-

dır. 
4 - Haritası alınacak muhammen yer 

fazla çıkuğr takdirde gayri meııktln kmm 
için beher hektar ba.şma 15 ve meskib kı-
11m için hektar başına 30 lira verileceltfü. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin yulr~ırda 
bahsi geçen talimatnamenin S inci madde
ıinde yazılı ehliyeti haiz olmaları şarttır. 
İsteklilerin 140 lira.tık muvakkat teminatı 
havi teklif mektuplarının ihale saatinden 
en geç bir saat eveline kadar Siirt beledi
ye reisliğine göndermiş olmalarr lüzumu 
ve postada vuku b ulacak t eahh Url e rin na -
zarı i tibara a.lınmıyacağr llan olunur. (9036 

-6069) 160S8 

Elektrik su tesisatı 

Kayseri Vilayetinden : 
Kayseri'de inşa edilmekte olan memle -

ket hastanesinin elektrik, ıu ve !ağım in -
şaatından yirmi bin liralık kısmı kapalı 
zarf usuliyle ekııiltmeye konulmuştur. Ek
siltme 15/10;940 günü saat 17 de Kayseri 
vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 
Bu işe ait evrak Kayseri nafıa müdürlü -
ğiyle daimi enclinıende görülcbilir. Muvak
kat teminat 1500 liradır. 

Talipler muvakkat teminat mektup veya 
makbuzlariyle ehliyet vesikalarını ve 2490 
sayılı kanun hiikümlerine tevfikan hazır -
lıyarakları kapalı zarflarıru yukarda yazı
lı saatten bir ~aat evetine kadar makbuz mu 
kabilinde teslim etmeleri lazımdır. Postada 
olan gecikmeler kRbul edilmez. (9044-6070) 

16059 

Kalorifer tesisatı 
Ordu Nalr,1 Miidürliifi.inden : 
1 - 23359 lira 50 kuruş keşif bedelli Or

du hükümet konağı kalorifer tesisatı inııa
atr vahidi fiyat esRsı üzerinden eksiltme -
Y< çıkarılmıştır. 

2 - İh•le 18110/94-0 cuma günü saat ıs 
te Ordu nafıa müdürlüğü binasında topla -
nacak komisyonda yapılacaktır. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle ya -
pılacaktır. 

1 - Fabrikamız garnizonu dahilin- be günü saat 15.30 da Kütahya mer
de umumi kanalizas}'on v e fosseptik k tesisatı yaptırılacaktır. ez komutanlığı satın alma komisyo-

nu binasında yapılacaktır. 
A - Muhammen keşif bedeli 9224 4 -•GaraJ·ın muvakkat teminatı 2355 

lira 37 kuruştur. 
B - Muvakkat teminat 691 lira 83 liradır. 

kuruştur. 5 - Keşif plan ve şartnamesini 
2 - İhale günü 14-10-1940 tarih ine g?rmek istiyenler her gün, ihaleye 

tesadüf eden pazartesi günü saat 10 gırecek olanlar kanunun icabettirdiği 
da yapılacaktır. \vesaik ile birlikte ihale günü tek!if 

.. 3 - İhale açık eksiltme u su lUne mektuplarını saat 14.30 a kadar ma~\:-
gore ya~ılacaktı~.. ,. \buz mukabilinde komisyon başkanlığı-

~ - Fıyat ~ah~.ılı, f~nnı şartname ve na vermeleri ilan olunur. 16339 
planlar mesaı gunlerınde saat 14 de 
kadar fabrika· satın alma komisyonun- Fen memuru aranıyor 
dan alınabilir. Zonguldak Belediye Relsllğ!nden: 

5 - Şartnameyi alabilmek ve iha • YUz ııra aylık Ucrotll lhtısas mevkii o-
leye girebilmek için inşaat işlerinde lan !en memurluğu mUnhnldlr. '.fallplerin 
müteahhitlik yapabtleceğine dair res· evrak1 mllsblte ve lstldalarlyle 25.10.940 
mi müessesattan alınmış vesika ibraz tarihine l<adar mllracaaUarı. (6525) 16531 

etmeleri lazımdır. (6250) 16199 Fen katibi alınacak 
Zonguldak Belediye Reisliğinden: 

2 Pavyon yaptırılacak Yetmiş beş lira aylık Ucretli fen Mtip-
llğl boştur. Bu gibi işlerden anlar memur 

Kayseri Tayyare Fabrikası Satın evsafını haiz olanların evrakı mfüıbite ve 
Alma Komisyonundan : lstıdalariyle birlikte 25.10.040 tarihine 

1 - Fabrika garnizonu dahilinde 
iki pavyon inşa ettirilecektir. 

Bu inşaata ait : 
A - Muhammen keşif bedeli 54673 

liradır. 
B - Muvakkat teminat 3983 lira 65 

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

tesadif eden pazat tesi günü saat 14 
te komisyonda yapılacaktır. 

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

4 - İhale kapalı zarf usulü üzere 
yapılacaktır. 

S - Fiyat tahlili ve fenni şartname 
ve plfınlar 2 lira 73 kuruş mukabilin-· 
de mesai giinlerinde saat 14 kadar 
fabrika satın alma komisyonundan a
lınabilir. 

. 6 -:- Şart~a~e .alabilmek ve ihaleye 
gırebılmck ıçın, ınşaat işlerinde mü-
teahhitlik yapabileceğine dair resmi 
miiesseı:a ttan alınmış vesika ibraz et
meleri lazımdır. (6249) 16200 

kadar mUracaalları. (6526) 16l'i32 

Hükümet konağı inşası 
Ağrı Defterdarlığından: 

l - Ağrı vllAyeti merkezinde lnşa edi
len hUkUmet binasının bakiye! in§natı 
44327 lira 38 kuruş bedeli keşfiyle kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Bu işe alt ı:ıertnameler ve evrak şun 
!ardır: 

A - Ekslltme şartnamesi 
B - Mukavele projeal 
C - Nalıa. işleri şeraiti umumlyesl ve 

yapı işleri umumt, fennt ııartnamesl, 
D - Sıhl ve elklrlk tesisatı ııartnamest 
E - Huınıst gnrtname 
F - Metraj cetveli hllltısası, ke~lf silsl

lei fiyat cetveli 
G - Proje ve tderrllatı 
İstıyenler bu gsrtnaıne ve evrakı ikl 

yilz yiı'ml iki kuruı mukabilinde Ağrı vl-
10.yetl defterdarlığından alablllrle:a:. 

3 - Eksiltme 2~.10.9·10 çarşamba gili!U 
ııaat 15 te vll;\yet defterdarlığında yapıla
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapı
lacaktır. 

Kağıdı Vekaletçe verilmek üzere ~: malzemesi pazarlıkla satın alınacaktır. 
lem evrakı matbua bastırılıııcaktır. ff<'psı 2 _ Muhammen becieli (25000) muvak
ne 4000 lira fiyat taltrnın ::,.:lın:şt!r. Ba;· kat teminatı (1875) lira olan mezkur akkil 
tırılacak evrakın nür.·uneleri M. M.. _ malT.cmcsı'nin pa:ıarhı:ı ıs - birinci teşrin • 

Tahmin edilen bedeli 3000 lira olan 200 
kilo donııız kılı Askeri F~brikıılar Umum 
Mi.idilrliıtiü merkez satın alma komisyo
nunca 22110 940 Hlı günü saat 14 te açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartna:ne 

parasız olarak komisyond<ın verilir. Ta -
lıplerin muvakkat teminat olan (2?.5) li
ra ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesaikle komisyoncu olma -
dıklarına ve bu işle alakadar tüccardan 
oldu'ltlarma dalr ticaret odısı vesikasiyle 
mezkur g!in ve saatte komisyona müra 

4 - Bu işe ait evrakı keşfiye ve prope
ler nafıa dairesinde r.ön.ilebilir. 

Kimyager aranıyor 

Kayseri Tayyare Fabrikası Genel Di • 
rektorlüğüııden : ·· "1" 1steklıle ,. .. aıhat işleri ~airesinde goru ur. . . ik· 1940 ıalı günü saat (16) da Ankarada Ev-

rin 600 liralık kati teminatları ıle ~ırl 
/b

. . · teşrın/940 kaf apartmanında P.T.T. umumi müdürlük 
te pazarlık giinU olan 14 ırıncı M satın alma komi!\yonunda yapılacaktır. 
pazartesi günü saat 11 de Ankara'd\~~3) 3 _ ı~tek!llerln; ~artname almak veya 

caatları. (6518) 16489 

'V. satın alma Ko. da bulunmaları. okumak Ur.ere ~imdiden Ankarada. Jevıızım 
16417 htanbulda Yeni Valide hanında levazım 

ayniyat şubesi müdürlüklerine ve pazarlı· 
ğa iştirak için de muvakkat teminat mak -

DEVLET ORMAN 1 ŞLETMES1 

S - Eksiltmeye girebilmek için istek • 
lilerin 17 51 lira 96 kuruş muvakkat temi -
nat vermeleri ve ihaleden en az bir hafta 
evci makamı vilayete müracaatla alacakla
rı ehliyet vesilcasiyle 940 yılma ait ticaret 
odası vesikasını ibraz etmeleri, öbür defa 
da 25000 liralık iş yapmaları !}arttır. 

6 - Teklif mektuplarının ikinci maddede 
yazılı sııatten bir saat evetine kadar mak· 
buz mukabilinde komisyona vermeleri la -
zımdır. Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet ~aat 1S e kadar gelmiş olmaları ak
si takdırde po~tada vuku bulacak gecikme
ler kabul edilmiyecektir. (9045-6071) 

Fabrika teknik kontrol servisine meta
loji işlerinde, tecrübeli bir metalojiı;t 
kl!f1yager veya mühendis kimyager alına

caktır. 3656 srıyılı devlet memurları ay _ 
lıklarnıın tevhit ve teadüliine dair kanun 
hükiimlerine göre 300 liraya kadar aylık 
ücret verilecektir. Taliplerin aşağıda ya
ıı;~ vesikaları bir dilekçeye ba.ğlana•ak 
en geç ıs birinci teşrin 1940 salı günü ak
şamına kad~r Kayseri tayyare fabrikası 
genel direktorh:sune göndermeleri v Y 

5 - Ekstltmr.ye girebilmesi fçn istek
lilerin 3324 llra 50 kunıfJ muvakkat temi
nat vermesi bundan baııka aşağıdaki ve -
sikaları haiz olup göstermesi lAzımdır. 

Eıı aşağı 40 bin liralık bu gibi işleri bir 
defada yapmış olduğuna ve bu gibi au va 
elektrik tesisatı yapmı§ veya yaptırmıı.ı 
olduklarına dair veslkAlerı bir l.stidaya 
bağlanarak !hale tarihinden en az 8 gün 
evel viltıyete mtırnca.atııı. alacaklan ehli
yet veıılkası ve ticaret odaııınıı. kayıtlı ol -
duklarınıı dair vesika. 

M . M. VekO.letl Satın Alma Komlsyo- buz veya banka temiııat mektubu ile ka -
nuni vesikalarım hamilen mezktlr gün ve 
saatte o komisyona müracaat etmeleri. 

(6461) 16S29 

Ampul kutusu alınacak 

nundan: 13 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı 

• 

. Satılık köknar tomruğu 
Devlet Orman işletmesi Düzce Revir 

Amirliğirıden: 

16060 
·kı b' e 

3 

vesaı e ızzat miır .. ca:ıt etmeleri ilan 0 _ 

lunur, 

6 - Tekli! mektupları yukorıda g UncU 
maddede; yazılı saatten bir snat evellne ka
dar Ai!;rı vllAyetı defterdarlığına getirile
rek eksiltme komisyonu relslfğine makbuz 
mulcab!linde verilecektir. 

kuruıı olan yUz bin tane mukavva ampul 
kutusu 15 birlnclte11rln 940 salı gUDil saat 
11 de Ankarada M. :M. V. eatın alma l{o. 
• pazıırlılda !hale edileceğinden ıstekli
krln her gUn numune ve ı:ıartnameslnl gör
tnek için M. M. V. sıhat işleri dairesine 
ve pazarlığa girmek için 1950 liralı~ katı 
tcmınatlarlyle birlikte pazarlık giln ve 
l!aatlnde mezkQr komisyonda bulunmalıırı 

ANKARA BELEDiYESİ 

O dun ve çıra alınacak 

Ankııra Belediyıesindcn ' 

Jolu - Düzce şosesi Uzerlnde Tatava 
mevkllndeki ı numaralı depoda mevcut 
{670) metre ve (558) desimetre klip mua
dili (1066> adet köknar tomruğu 14.10.940 
pazartesi gUnU saat 14 te DUzçede devlet 
orman işletmesi revir llı:ılrllğinde mUte · 
şekkU komisyonda aı;ık arttırma ile satı -
lacaktır. Tomrukların bir metre kUptinün 
muhammen kıymeti (10) lira (50) kuruı
tur. Satışa aiL şartnameler İstanbul ve Bo· 
lu orman .;:evlrge müdUrlllklerl, Ankıı.rada 
orman umum mUdUrltiğU ile Düzcede re· 
vir ô.mlrllğlmizde ve tomruklar yerinde 

2 Pavyon yaptırılacak 

Kütahya Tayyare Birlikleri Satın Al -
ma Komisyonu Başkanlığından: 

1 - Diploma. 
2 - Geçmi~ devlet hizmetine ait ve son 

~~mu:iyetten alqığı maaş veya ücretini 
gosterır resmi vesikalar. 

Posta .ne gönderilecek mektupların ni
hayet üçlincU maddede yazılı ımate kadar 
gelmiş olması dış zarfın mUhUr mumu ile 
iyice kapatılmış bulunmacı l!lzımdır. Pos
tada olan gecikmeler kabul edilmez. 

(6105) 16475 

Muhtelif malzeme alınacak 
M:. M. Vektı.letl Satın Atma l{omisyo-

llUDdan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 1840 ura 

olan aşağıda numara ctns ve mikdarları 
Yazılı malzeme 11 b!rlncite§rln 940 cuma 
gUnU saat 11 de Ankarad& :M. M. V. satın 
alrna lrn. da pazarlıkla satın alına~ağın
dan isteklilerin 276 liralık katı teminatla-

ı _ Belediye ve şuabatt için alınacak 
olan 79.s ton kesilmiş gürgen odun ile 

260 
kilo çıra on be!J glln müddetle açık 

eksiltmeyt konulmuştur. 

2 
_ Muhammen bedeli 188!! lira BO-ku 

ru"tur. 
3 

_ Teminat 141 "66" kuru.şt~r. . 

4 
_ şartnamesini görmek ı.stıy~ler~n 

her gUn encümen kalemine ve ıstcklılerın 
de 18/10/940 cuma günü saat 10,30 da.be-

l d
. e encümenine müracaatları. (6319) 

e ıy 16328 

s-örU!ebUlr. • 
Talipleri" yl\zde 7,5 teminat ve evrakı 

ı·ııdmeleriyk beraber ihaleden evel Dilz -
.:e<la mezkQr komisyona mUracaatlan. 

(8710/67'61 1687& 

1 - KUtahya garnizonunda beher adedl 
25170 lira 85 kuru§ keşi! bedelli iki adet 
erat pavyonu eksiltmeye ltr.tıulmuştur. 

2 - Eksııtmeel kapalı :Zaü usuliyle o -
lacaktır. 

3 - Eltslltme 15. 10. 940 salı gll.nU sat 
15•30 dıı. KUtahya. merkez komutanlığı sa· 
tın alma komisyonu b!~:!:ıında yapılacak
tır. 

4 - Beher erat pavyonunun muvakkat 
teminatı (1000 J liradır. 

6 - Keolf, pla.n ve ıartnamesini görmek 

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

4 - Tasdikli nüfus cüzdanı sureti. 
5 - Sıhat raporu. (Bulunduğu mahalde 

varsa, askeri hastaneden yoksa memleket 
hastanesinden bu da yoksa en az iki ta -
bip imzasiyle). 

6 - Polis hüsnühal kağıdı. 
7 - Askerlik vesikası sureti. 
8 - Fotoiraf 5 adet vesikalık. (6288) 

1630i 

<5529> 16557 

Tqr. ihzarı 
Konya Valiliğinden : 

. Ilgın, Argıthan yolundaki 15040 lira ke
~:f bedelli taş ihzarına ait eksiltme 24/10 
~ 940 perşembe gi.inü saat ıs de vilil.yet da
~mi encümeni odasında pazarlık suretiylo 
ısteklisine ihale edilecektir. 

Taliplerin 1128 liralık muvakkat temi • 
nat mektubu ve ehliyet vesikaları ile ınü. 
racaatlan ilan ol~n.ır. 16564 



Türk 

Peşin para ve açık a rttırma ile 23Birinci'teşrin1940 tarihi.nde satılacak emlôk 

Tica ret Bankası A. Ş. İ stanbul şubesinden : 
• 

B anka 

K . No. 
13 

Tapu No. Tarihi Muhammen kıymeti Teminat ak çesi 

Sayfa Cilt 
69,47 185 

Mevki i Nevi 
Maili inhidam 
dükkan ve ev 

H isse miktarı Hududu T .L. T . L. 

14 14 80/147 

15 15 80 148 

16 16 80/148 

17 17 80/148 

J.8 18 80 149 

19 19 80 gg 

24 56 42 

• 

25 31 110 

26 32 110 

27 33 110 

28 53 111 

29 15 111 

10. 6. 1936 

29. 6. 1935 

,, 

" 

" 

30. 7. 1932 

• 

10. 6. 1937 

" 

.. 

27. 12. 1937 

" 

İstanbul Tophane Bostanbaşı sokak 
No. 204, 206 

Çanakkale, Biga, Karabiğa Ahmet 
Paşa kariyesi köy civarı 
Biga - Karabiğa Ahmet Paşa kari
yesi Sülüklü göl mevkii 
Biga • Karabiga Ahmet Paşa kari
yesi Kabalar mevkii 

Biga • Karabiga Ahmet Paşa kari
yesi Çakırlı ayağı mevkii 

Biga • Karabiga Ahmet Paşa kari
yesi Sülüklü göl mevkii 

Biga • Karabiga Ahmet Paşa kari
yesi köy içinde 

Bandırma eski hükümet caddesi 

Tekirdağ Yavuz mahallesi :Batmaz 
mevkii çektirme bayırı No. 336/51 

Tekirdağ büyük kolda 

Tekirdağ Mengen kolu mevkii 

Tekirdağ Arslan mahallesi Kgracv
li karpuz kaldıran No. 7 8 
Tel\irdağ' Ma~kara kazası Ertuğrul 

mahallesi Mürvet sokağı No 603 ' 12 

Tarla 

Tarla 

T arla 

T arla 

Tarla 

Arsa 

Kargir mağaza ve 
bina 

Üç katlı bir bina 

Bağ 

Bahçe 

Bahçe 

Hane 

4/6 

Tamamı 

Tamamı 

Tamamı 

Tamamı 

Tamamı 

Tamamı 

Tamamı 

182576/317132 

182576/ 317132 

182576/ 317132 

2 8 

2/4 

Sağ tarafı Avnı bey menzlli, sol ta
rafı külhan arsası saraylı Civegah 
hanım dükkanı "'e menzili, Bab:t 
çeşmesi, ön tarafı yol. 
Doğu yol, poyraz Mustafa oğlu Yu
suf, batı IIamza, kıble Ahmet. 
Doğu Çakqcı Mustafa, batı mera, 
poyraz Mehmet, kıble mera. 
Doğu Molla İdris, batı Batık oğlu 
Yusuf, poyraz Rahime, kıble Meh
met tarlnsı. 
Doğu köy merası, poyraz Abdullah 
oğlu İbrahim, hatı'Encç, kıble Mus
tafa. 
Doğu jandarma Ahmet ağa. poyraz 
Ahmet ağa, batı Hasan, kıble Ah
met a";a. 
Snğı Hacı Geri oğlu Davut, solu 
yol, arkası Halil ağa tarlası, önü 
Pehlivan arsası. 
Sağı Yordan oğlu lstilyanos, şim
di idman yurdu, solu tarikiam, ar
kası rum milleti maP;aznst iken şim
di tavukçu Genç ağa mağ.azası, cep
hesi tarikiam. 
Sağı PiHivcıların arası . solu em
vali metruke arsası ve çıkmaı so
kak, arkası Şakir hanesi, önü yol. 
Şark muallim Eyiip, ga_rp rum
lardan metrük Kelcmcn, şımal Arif 
Pehlivan, cenuv arabac ı Cclfili. 
Şarl: fıstıkct Hüseyin. garl'l Dramı:ı: 
lı Ahmet, ı;imal Mayacla;;;lı T cvlik 
İbrahim, cenup Beynitsalı Ahmet. 
Sarkım, ı:imalen yQ.l garbcn cen•ı

hcn Kı1kışlı Zümrüt.-
s.-11 Maraş valisi Sabri hanesi. so
ltı sokak. arkası bahçe, önü sokak. 

1500 

25 

25 

15 

40 

30 

25 

8000 

300 

60 

150 

75 

900 

ı - Yukarıda mevki ve hudutları yazılı gayri menkuller peşin para ve açık artırma ile ve bu hususta tanzim edilmiş bulunan şartnamesine tevfikan satılacaktır. 
2 - Satış İstanbul şubesi binasında 23 Birinciteşrin 1940 tarihine tesadüf eden çarsamba günü saat onda toplanacak olan banka satı~ komisyonu huzurunda icra olunacaktır. 
3 - Artırmaya iştirak edecekler içinde miihür kullananların mühürlerini noterlikten tasdik ettirmeleri şarttır. 

300 

5 

5 

3 

8 

6 

5 

1600 

60 

12 

30 

15 

180 

Yüksek Z iraat tahsili 
yaptırılacak talebeler 

Türkiye Şckcr Fabrikaları Anonim Şir • 
ketı Umum Müdürlüğünden : 

Müessesemiz tarafrndl\n Avrupa. Ameri
kadıı ve mcmlı;ketimizdc yuksek ziraat tah
sili yaptırılmak üzere aşal;ıdııki şerait da· 

1 iresinde talebeler alınacaktır : 
Talip olanların en geç 1/ 11/ 194-0 tarihi

ne kadar Ankarada şirket umum mudür -
lüğune mektupla müracaat etmeleri ilan 
olunur. 

1 - İstenilen vesaik : 
ıı) Kendi el yazısiyle tereümcı ha l vera-

kası. 
b) Musaddak lise olgunluk vesıkaııı, 

c) Nüfus tezkeresi sureti. 
d) Sihat raporu, 
e) Askerlik vaziyetleri 
2 - Tal•p olanların yaşı 24 den fazla ol

mıyacaktır. 

3 - 'En iyi lise olgunluk derecesi alan -
lıır arasından intihap edılecek olan talipl e-
re, çift1'\derimizde bir sene ameli tatbikat 
yaptırıldıktan sonra göstereceklcri kabili
yet ve umumi vası flara göre Avrupa veya 
AIT"erikaya gönderilece\t veya Ankarada 
yüksek ziraat enstitiisüııde tahsil ettlril e -
cek ola'll:ır tefrik edilecektir. 

4 - Çiftliklerdeki bir sene ameli tatbi • 
kat müddeti zarfında stajyerlere Tl 50.
(Elli) lira aylık ücret verilecek ve ayn.• 
ca iaşe ve ibateleri temin edilecektir. 

..ı 1 

(6522) 155!0 

"· 
DAKTİLO KURSU 

76 ıncı devresini de % 50 tenzillt
la açtı. Bir nyda diploma verilir. 
Tahsil aranmaz. Memurlar koopera
tifi karşısında Birinci Noterliğin 

tahliye ettiği daireye mUracaat edil-
mesi. Telefon: 3714 3982 

., 1 1 r"' 

.ı 1 1 a. -
KİRALİK ODALAR 

4 - Artırmaya jştirak edecekler teminat akçelerini {Nakit, devlet tahvili, banka teminat mektubu olab•Iir) muayyen gün ve saatinden cvcl satış komisyonuna tevdi etmeleri ve hüvi
yet cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları ljzımdır. Müzayede esna.,ınd:ı verilen bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde taliplerin depozitolarını nisbet dairesinde tezyit eylemeler i la
z ımdır. 

-

Doktor kabinesi, terzi atelyeslne 
elverişli otl:ılar kiralıktır. Memurlar 
kooperatifi Jmrşısında Arar lisan oku
luna müracaaL Tl. 3714 4016 

., 1 , .................................... ~·· ·· ····· ··~ 
5 _ Fazla maH\mat almak ve artnamesini görmek istiyenler İstanbul 1Ubemizle hınkamı?ın Ankara şul <'Sİ mti liirlüklerinc müracmıt edebilirler. 
6 _ lşbu ilanda yazılı gayri menkullerin müzayedesine iştira1t edenler şartnameyi okumuş ve miinderecatını kahtı! etmiş sayılırlar. l TERZİ 

1 SAMI ŞAHlN SÖGÜTLÜ 
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POLiS ------ MİLLT . PİYANGO 
-

29 İlkteşrin -----
~ Cümhuriyet 

• o 
-------------------------------------------------------
--------------
------
----
------
--------
----

İkramiyeleri hem büyük. 
hem çeşitli hem de faz l adır 

Teselli 

İ kramiye 
Adedi 

1 
1 
2 
4 

80 
80 

400 
4 000 

80000 
84.568 

mükafatı 48 - ----
84.616 

İkramiye 
Miktarı 

Lira 

60.000 
20.000 
10.000 

5.000 
1.000 

500 
100 
10 

2 

250 
Ye un 

İkramiye 
Tutarı 

L ira 

60.000 
20.000 
20.000 
20.000 
80.000 
40.000 
40 000 
40.000 

160.000 
480,000 

12.000 
492.000 

Bu plan zengind ir. (60 000) liralık bir büyiik ikramiye vardır. 
Ayrıca (20.000) liralık ikinci büyük ikramiye vardır. Eğer tali

hiniz bunlara erİ§emezse gene müteessir olmayın. Çiinkü iki tane 
de (10) nar bin liralık ikramiyeleri kazanabilirsiniz. Bu çekilişte 
dört tane (5 000) liralık ikramiye, (80) tane (1.000) liralık, (80) 
tane (500) liralık ikramiyeler vardı r. Pianı iyice tetkik ederseniz 
dah a küçük ikramiyelerdeki tenevvüü açıkça göriirsünüz. İkrami
yelerin miktarı hem büyük hem çeşitlidir. Hele orta ikramiyeler 
kuvetlidir, fazladır. B.u fevkalUde piynngo biletleri 8 Bi rinciteş

r inden itibaren satışa çıkarılmıştır. 

Bu piyangoda mevcut (400.000) biletten (84.616) tanesi yani 
yüzde 21,1 ri mutlaka ikramiye kazanacaktır. Bu tertipte tam bi· 
Jet (2) lira, yarım bilet (1) liradır. Unutmayınız ki tam biletlt'r 

ikramiyenin tamamını, yarım biletler yarısını alır. 

ıo tam biletli ve 10 yarım biletli karnelerle talihinizin tamamı

nı veya yarısını, iki ikramiyeyi de mutlaka kazanmak suretiyle 

tecrübe etmek imkanına maliksiniz. 

Cümhuriyet piyangosunda bir yenilik olmak üzere ( 48) adet 

(250) şer liralık teselli mükafatı ihdas edilmistir. 2: Bir~nciteş
rinde Ankara'da çekilecek olan bu zengin ve fevkalade pıyango
nun hususiyetlerini izah eden (8) sayfalık broşürleri bayilerdr:ı 

---- Elbise dikti rilecek 

- Emnıyeı Umum 111üriürlii{;ündcr -
1 - Zabıta memurları ıçin nzı 1350 ÇO· 

gu 1 SOO takım mu k~"ket kı 1ık elbııı;~nı· 

dıkım lı~ ı nin 2 1110 940 ı a7a •tcsi gunü va 
: 

1 

pılan mün:ıkasasında tt>ldil erli len !•yat 
: haddi Hiyik ı:cirUlmerlıginden 17110/ 940 
-

1
perŞt''Tlhe gilnü saat 1~ tt' ltar• ı lı zarfla ye 

ıtiden mün kaa,.ya konulmuı;tur . 

: 2 - Beher takımına 600 ı< ıı uş fiyat t!lh = •Tıın edilen elbiselerin nii nıınesini görmek 

-----

---------------------
------------
--------
--------
------------------.. ------------

,. $Drtnlnıesini almak istiyenlerio umıı., 

ııüdürlük satın alınıı komisyonuna müra 
:aatları. 

3 - isteklilerin 675 liral ı k mııvakka• 

teminat makbuz veyn banka mektubunu 
muhtevi tele lif m iti ııp\nrım v • ~ • ıo :ı.vılı 

·anunıın 3 4 cü maddelerinde yazılı bel· 
ge'erlc birliktt> saat 14 de kadar komisyo 
.,I! vermeleri. (6188) 16340 

ENSTiTÜLER 

T al ebe kaydı 
Gazi Tcrbıyc f:nstitüsü Dircktörlüğün

clcn: 

Gazi terbiye en tltUsü riynı:lye, tabii -
ye ve musiki şubllcrlne yeniden IC'ylt er · 
kek, b den teı biyesi ııubc'!lne de kız talc· 
he ıılın·ıeııktır. 

Yaşları yirmi be 1 gc~ınemlş ve lise ol· 
gunluk dlplomnsını hniz olıuıl!lı·la h~rct

ıncn okulu mczıınlarınclan talip ol!lnlıırın 

hUvlyct cU7danlan. diplomaları ve 8 fo · 
toğrnfla birlikte lfi te rlnlcvcl 11J40 salı 
glinll eruıtlllld yııpıl9.cnlt lmtlhrınd:ı hazır 

buhmmalan llfm olunur. (6378) 163 8 
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ANKARA PALAS 

v o 
Her akşam sayın müşterilerimize 

açıkbr 
12. 10. 940 cumartesi akşamından 

itibaren 

GÖRÜLMEM1S FEVKALADE 
PROCRAM 

l SPA N Y ÔL YI L DI ZI 

- isteyin iz. 

~1ııııııııııııı1111111 1 111 1 111111111 1 1111111111111111111111111111111111111111111ıl=' 
NA Tİ MORALES 

ve GİTARİST 

.. 
KOK KÖMÜR• SATIŞI 

Etibank umum nıüdürlüğünden : 
Buğday Silosu ya nmda ki Kok depomuzdan, müşterini~ ~e.: 

saitin e teslim , tonu 24 liradan istenilen miktarda kok komuru 

satriciığını bildiririz. 

Müracaat yeri: Bnnkalar cnddesi, Eti Bank Ticaret Servisi, 

Telefon No: 2012. 3956 

ANGELO FERRARA 
Zenci Akrobat 

Li LO JOH ~SON 
ve tanınmış 

JAZZ ŞARKICISI 

LAWRY LAWRENCE 
Masalarınızı tutunuz 

40 .. 8 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Fenni malzeme ah nacak 
Maliye Vckfıletinden: 

2 141 i7 numaralı Vekiller Heyeti kararına bağlı toprak tevzi talimatna· 
mesine tevfikan tevzi olunacak toprakların kadostro tahririnin icrası i;in 
~şağıki fenni malzeme mübayaa edilecektir. 
ı - Mi;lıavaa verilecek Beherinin fiyatı 

lcva:ı:ımın cinsi Adet Lira K. 
Takeometre 25 850 

Tamamının bedeli 
L ira K 

i Askerlik münasebetiyle dUkkAnını 
! terkettlğlnl sayın mUısterllertne arze
i der. 4012 

\.. ........................................... ..... 

YENİ f\'1EVSİM iÇiN 
Kıışltol, ynka, kolye, broa, çiçek 

yUn ve pnrfilmiirl çrşltlerlmlz geldl. 
Mira 50 40 
Planımctre 25 60 

--.-Y .. t.A n s 00 

21~50 00 1 
2000 00 

:;~~o""--'o .._.=~~~( l~EYLAK ) 
2 - Keşif b ... d e ı. l4i50 lirnd· r 

3 - Muvakkat teminat miktarı : 1856 lira 25 kunış. 
4 - İhale evrakını görüp almak istiyenler Maliye Vekaleti Milli Em 

11.ik müdürlüğüne müracaatları. 

5 - İhale şekli: kapalı :ı:arf usulü ile. 
6 - İ halenin yapılacağı mahal ve tarih: 23. 10. 940 tarihine müsarli f çar 

şamba günü saat 15 de Maliye Vcknletı Mim Emlak müdürlüğünde. 
7 - Teklif mektupları: 23. 10. 940 tarihine müsadif pazartesi günü sa 

at 14 e kadar Maliye V ekfileti Milli Emlak müdürlüğiinde kabul ed ilir. 
8 - Malzeme ihale tarih inden itibaren 90 gün içinde Maliye Vekaleti 

Milli Emlak müdürlüğüne teslim edilecektir. (5865 ) 15938 

..., 
Ekmek ve yag ah nacak 

Kütahya /. Okulu Tabur K . lığından: 

• en ., -c ~ B ~ g t 
~ ı.E~ :;;:::: = ;:3 .. ~~ 
E o .8 ~ ~_g 

... :; c .;.:? - =~::::: c: ..... ..: 
ı.-.;;: ~~ .:ı: i~ı::ı .. 1gtt o 
!'i.:ı _s;i .61~ı;ı~ ... "§ . ~ :§ 
~ :J "' -( cı & ~ 2 'g t0 J; ~ ~ c 

27fı00 00 2rıouoo 250ııoo ıı 20()2 l\O 11 12.10.940 cumartesi (ekmek ekstrR ı 
7 00 00 rıooo GOOO 130 GSU 00 11 14.10.940 pazarte~t (sadeyağı} 

1 - Okul C'ratının ağustos 940 sonunn kadar ekmek ve sadeyağı ihtiyacı kapalı 
zarfla yu\tnrıda hfıı:alannda yazılı gUn ve saatlerde ihalesi yapılmak üzere eksllt
meğc konulmuııtur. 

2 - İsteltlllerin tekli! melttuplarını ve yukarıda yazllı teminat akçe mektup 
lıırlyle !HO yılına alt ticaret odası vcsllmsı ve 121!)0) s:ıyılı ltanunıla y117.ılı enir ve· 
saikle birlikte gösterilen saatlerden blr saat eve! J. olml binaııında müteşekkil ko· 
mlııyomı \'ermeleri 

3 - Şartname okul komisyonunda gHrtileblllr. 16203 

FAKÜLTELER 

Bir Asistan alınacak 

Dil ve Tarih • Coğrafya Fakültesi De • 
kanlrğrnd::ın : 

Fakültemizin coğrafyıı enstitıisUne a • 
~ğıdn gosterilen şartlar dahilinde ve im
tihanla bir asistan alınacaktır. 

a) Taliplerin coğrafya ~ubesinin cs:ıs di· 
siplinlerinden lisans imtihanını muvaffa • 
kiyetle vermiş olması ve yahut o dcı;eced• 

bir imtihanı yabancı bir üniversitede ver
miş olması şarttır. 

b) Bir ecnebi dilini liyikiyl e bilmesi 
c) Namzedin bahis mevzuu olan ilmin 

bir ve yahut bir kaç şubesiyle meşgul olup 
olmadığını tasrih etmesi 15.:ı:ımdı r. 

Bu evsafı haiz olan taliplerin 25-10-1940 
cuma günü tam saat 9 da fakülted e imt i -
hanları yapılacakt ır. İmtihan yazılı ve 
sözlü olacaktır. 

Taliplerin 20-10-1940 tarihine kadar fa. 
külte dekanlığına müracaat etmeleri lfi • 
zımdır. (5857) 16523 

. 
NA 'il 

Arar Lisan Okulu, Daktilo ve Ste
no kursları, memurlar kooperatifi 
karşısında 1. inci noterin tahliye et
tiği apartımana taşındı. Tl: 3714 

Dr. Raif Barba ros 
Dahili hastalıklar mütehassısı 

Muayenehanesini Yenişehir Ata
türk bulvarı, Y enisehir eczanesi il· 

rasında Güven apartmanında 1 nu
maralı daireye nakletmiştir. 
Tel : 5595 3945 

.Zayi - Ankara belediyesinden aldığım 
çift atlı arabamın 170 No. in pl6.kasını 
kaybettim. Yenisini alaca ımdan eskisi 
nin hükmü yoktur. - Mehmet Kalkan 

4015 

.Zayi - 374 sicil No. siyle 933 ıenesi 
Kuleli As. lisesinden aldıgım diplomamın • 
yenisıni çıkaracağımdan eskisipin hilkmU 
kalmamıştır. - Enver Önen: Y enişchir 
Çağatay Sok. No. 9 D 2. 4017 

ULUS - ..?l inci yıl. No. G891 

• İmtiyaz sahibi 
l sk ender A rtun 

Umumi Neşriyatı l dar"! Eden 
Yazı 1 şle ri Müdürü 

Mümta z ·Fa ik F ENiK 

Mlles.<ıese MUdUrU : Nııştt l ' l.UÔ 

ULUS Baıımevi A NKARA 

• Veni Sinemada Halk Sinemasmda SuS Sinemasında Sümer sinemasmda 
Buglln bu gece 

Bugün bu gece Hintliler geliyor. l\Iua:ı:zam YENİ MEVSİME HAZIRLll{ 
1 - T!lrk gPnçllğlnln havacı- sC'rgllzeat romanı. İklncl vı> 
lıktnkl harılelerl t t son devre. Seans sııntlerl 14,30 Ç N KAPALI 
2 - A!'}lt fı rtınası 16,30 - 1~,30 • 21. Bil§ rolde: Dorothy Lamour 
Baş roldC': Dorotlıy I.nmour Turkçe eözlU büyük macera 

' Nevine mllnhıısır şahcsr filmi 
Seasnlnr: 14,30 • lG,30 - lS,30 Snnt 12•1t\ le ucuz matine Sayın halkın sinema lhtıyacı-
21. Fiyatlar: Loca 250, balkon Katli Denim Seanslar: 12 - 14,30 -16,80 • 

nı temin tçn Sllmer Sinesi ar-
50, husust 40, duhuliye 25 ku- 13.30 ve 21 de 
ruştur. Kıratın hazineleri. n h izmet eder. GUzel filim - ucu:1lult, konfor 

Bugün bu gece 

DİŞİ TARZAN 

Kanatlı kadınlar. Allce F ay TUrkçe s!S:ı!tU macern Balkon 80 k Salon 15 kuru~ 

-..-.. u· ........ .__. ...... ._ ...... _ ... _.._lllmı!I~~~~' 


