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işlerden iyi randıman alınması için 

idare amirlerinin 
~allşma programı 

Dahiliye Vekaleti alakalılara 
mühim bir tamim yaptı 

Dahiliye vekileti idare amirlerinin bir çalı~ progr~ı _ha
zırlamalannı alikalılardan istemiıti. Bazı vıla>:e!ler ıstenılen 
propamı hazırlıyarak vekalete yollamıılar, bazı vılayetler de hu
susi muhasebe. belediye ve sair yerlerde çallflll& programları tan
zim edilmekte olduğu için, umumi çalııma programmm ne suret
le hazırlanmaamın memleket itlerinin düzgünlüğü bakunmdan 
daha faydalı olacağını vekiletten aormuılardır. 

Dahiliye vckileti, bu hususta bütbn 
• - - - - - s Q Ti 7 7 7 7 7 .. vilayetleri daha genit mikyasta tenU -01 • • • vir ve birinci isteğini tavzih yolunda 

Cümhurreısımızle alakalılara bir tamim yapmıttır. Bu 
tamime göre umu.mi çalıfDl& programı 

Bulgar K1rah vali ve kaymakamlar tarafından .rapı-

arasında telgraflar 

Rey haniye ue Kınkhan' dan gelen halk 8Qfuekilimw kmıılıyor 

/j 

Başvekilimiz Hatay' dan 
Ankara'ya hareket etti 

lakenderun, 8 a.a. -Baıvekil Dr. Refik Saydam beraberlerin
de vali Sökmensüer, komutan Şükrü Kanatlı ve parti müfettiıi 
Balıkeair aaylavı Fahrettin Tiritoilu olduiu halde saat 18 de ıeh
rimize gelmiıler ve Anıkara'ya müteveccihen yollarına devam 
etmiılerdir. 

Baıvekil giderken iataayonda bir kıta aaker selam reami ifa 
etmiı ve kalabalık halk kütleai ve mektepliler tarafmdan alk1t
lanarak uğurlanmıılardır. 

Vali, komutan vilayet hududuna kadar kendilerine refakat 
edeceklerdir. 
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Bugün 2 nci sayfada 

Uzak - Doğuda 
iktısadi sevkulceyş 

Yazan : H. SAMI 

Türkiye ve Sovyetler 

Münasebetler 
normal ve 
dostanedir 

Dün vazifesi başına 
giden Moskova Büyük 

Elçimizin beyanatl 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Moskova 

Büyük Elçisi Ali Haydar Aktay bu -
gün Sovest vapuriyle Moskovaya ha
reket etti. Hareketinden evel gazete • ı 
cilere dedi ki : 

l•parta'dan bir göriiniia 

Maarif 
Vekili 

İsparta'da 
Hasan-Ali Yücel dün 
mektepleri teftiş etti 

Ankara, 8 a.a. - Bulgar kıralı
nm tahta cüluaunun yıldönümü 
münasebetiyle Reiaicümhuru
muzla Bulgar kıralı araamda teb
rik ve tetekkür telgraftan teati 
edilmittir. 

ıacaktır. Çalııma programının mudde
ti olmıyacak yalnız zaman ve tahsisa· 
ta bağlı olan itler bet yıla kadar ba
pnlacak tekilde programlattırılacak
tır. Her itin ne kadar zamanda yapıla

(Sona ıf. tınca sayfada) 

"- İki aydanberi mezunen bulun -
duğum memleketimden Moskovaya 
dönüyorum. İki komşu medıleket ara
sındaki münasebetlerin normal ve dos
tane olduğunu size açık kalple söyli
yebilirim. Bugünkü vaziyet komşuluk 
münasebetlerinin bir kat daha tevsi 
ve takviyesini müstelzim bulunduğu -
na kanaatim vardır. Eminim ki, bu ka
naatin Moskova yüksek mahafilinde 
de yeri vardır. Sovyetlerin yeni An -
kara Sefiri Vinogradof yoldaşın vazi
fesine başladığını biliyorsunuz. Bir 
taraftan o, bir taraftan ben, komşuluk 
raıbıtalarının takviyesini temine çalı
şarak harpten azade kalmış olan türk 
ve sovyet bölgelerinde milletlerimize 
refah ve saadet temin edecek olan sul

~========================::::11 hun beka ve idamesine bittabi candan 

Isparta, 8 a.a. - Maarif Vekili Ha
san - Ali Yücel evelki gün buraya 
gelmiştir. Hasan - Ali Yücel akf8!D 
halkevi salonunda orta, ilk ve akşam 
kız sanat okulları müdür ve öğretmen 
teriyle hasbıhallerde bulunmuş ve bu 
konuşmalar samimi bir hava içinde 
geçmiştir. Vekil dün okullarda tet • 
kiklerde bulunmuş ve ihtiyaçları öğ • 
renmiş tir. 

Romanya Ya 
~air ştıyialar 

F alila Rılln. :.tr Al" 
Amerika ajanalarmm AYraPa ma

habirleri dün hemen bütün dünıyayı 
telifa Teren bir aürii havadis •er
dilerı iki alman fD"kUJ Romanya 
topraldarma ginniftir; Köatence
mn yaamdaki Mamaya Ye Tuna üa
tiincle balgar topraklan kartıamda· 
ki iki mevki üs olarak kullanılmak 
Üzere Almanya'ya terkedilmittir; 
Kaaabalardan birinde bir otel bo
ıaltıhp alman karargahlarına tah
aia olunmuıtur. lngiliz radyolan ak
falll iiatü henüz Romanya'da alman 
lotalan balanmadığmı, fakat anbe
an selmeleri beklendiiini, Roman
p'ya tllim kıtalan gönderilmek Vi
yana sarantisi icabı oldufunu, ft!• 
men ordaaunun alman ordusu emn• 
ne girmekte bulunduğunu söyledi: 
ler. v. e. Brenner müli.katınc!,an~.n 
lıerkeain kulağı kiriıte oldugu IÇJ.J? 
ha f&yİalardan, ilk hamlede yem 
mihver hareketinin inkitafı baılan
aıcı manumı çıkaranlar çok oldu
iuna fiiphe yoktur. Böyle bir _teteb
l:riia ne petrol kuyulanı:m mud'!'f a· 
aaiyle, ne de Rom!-~ya ya •eı:ılen 
aaraati icabı ile kifı derece ızah 
edilemez. Petrol ıirketleriD~eki ~
.W. ,... franuz unsurlar taafıye edı-
lerek teaiaat, rumen hükümetinin 
doinadan doiruya kontrolü altma 
almclıiı için sabotaj da bahis mn· 
._ olamazdı. Diğer taraf.~~ Ro
lnanya'nm bir ingiliz tecavuzu teh· 
didi alanda bulunduiu hiç bir au • 
ret Ye münasebetle iddia olunamaz. 
O halde bütün bu tedbirler Sovyet· 
ler Birlijinin herhangi bir müdaha
le ihtimaline mi kartı idi, yo~ 
~etler Birliğini üçüzlü pakta il· 
tih-.k ettirmek için bir tazyık ma• 
lıiyetinde mi idi? Ve yahut, daha 
ÇOk ileri Ye senit mikyasta bir pli
.... tatbik bqlansıcı mı idi? Bazı 
kulağı delik olanlar, gôya birkaç 
tGıa evel, Balsaristan'a harp hazır
bfmcla balamnaaı için, mihver dev
letleri tarafından tebliğde bulunul· 
..... oldufuna da amerikan rivayet
lerine aam.mediyorlardı. Herhalde 
birçok kimseler dün seceyi merak
la ceçircliler. 
• Ertesi sabah, bilhaua Ra~or .~
Ja.-aınm tebliği vaziyete m~k~ 
olan sarahati verdi: bu teblıi• go
.. amerikan f&yİaları pek ınübale
lalıdır. Fakat çıkan d~•~. ~.rka· 
•11ada da bir ateı olduiu gorüluyor. 
R.dor ajanaı diyor ki: ''Rumen or· 
dalan filhakika ~ tabii olarak 
lllihver onhı'an ile hakiki açık ar• 
kadqhk itbirliiini arzu etme~· 
tedir. Bu hedefe varmak için, bal: 
..... Almanya'nm en iyi vaitlen 
lllevcuttur ve teknik teçhizat~ te
lı&.aiiJ ettirilm,aine deT&JD edalıne
tl P•k tabiidir. Bu itin bapnlına· 

lüıci • .., 

------------------~--------- çalışacağız. Memleketten heyecanla 
ayrılıyorum. Vazifemin muvaffakiyet-

iNGİLTERE 
Birmanya yoliyle 

Çin'e yapllan yardımı 

Japonlarla anlaıma 
tekrar yenllenmlyor 

JAPONLAR 
· Hindiçini ~imalinde 
Tonkin'in merkezi 

kllalar dün sabah 
ıehri iıgal elliler 

Tokyo, 8 a.L - D. N. B. Hariciye Tokyo, 8 a.L - Domei ajansının 
nezaretinin neıretmit olduğu bir teb-

1 

bildirdiğine göre japon kıtaları bu 
liğde ingiliz büyük elçisi B. Craigie- sabah franaız Hindiçiniıinin merkezi 
nin bugün hariciye nuın B. Matauo- olan Hanoi'ye girmittir. Japon kıta -
ka ile g8rüıerek ingiliz hükümetinin lan 1ehre girerken askeri tayyareler 
17 birinciteırinde videıi hitam bula-1 de tehir üzerinde uçuyorlardı. 
cak olan Birmanya yolunun kapatıl- F H" d" ç· . . . · Bu kıtalann kumandanı Ni,imura, 
maıına mütedair ingiliz • japon itili- r~~z ın ı- • ınıanı ue ! o_n- fransız- Hindiçini umumt valisi Ami
fını yellilemek fikrinde olniadığını irin ın merkezı olan Hanoı'yı ral Decoux ve diğer franıız erkinına 
tebliğ ettiği bildirilmektedir. BÖ•terir harta nezaket ziyaretleri yapmı1tır. 

Siyam'ın ütekleri reddedildi· 
Londra, 8 LL - Royter Ajansının 

Vişiden öğrendiğine göre fransız hü
kümeti Siyam tarafından ileri sürülen 
yeni istekleri reddeylemittir. 

Londra'nın yarısını 
Tataresko serbest bmdaldı 

Bllkre1. 8 LL - Yakmlarda tevkif edn
miı olan Hbık baıvekil B. Tataresko dün 
serbest bırab~mııtır. 

le devam edeceğine eminim. Vatan -
dqlarıma saygı ve selim . ., 

İnhisarlar 
Vekili 

Tütüncülerle temasta 
Akhisar, 8 LL - Yanlarında Manisa 

vallal Faik Türel oldutu halde İnhisarlar 
Vekili Raif Karadeniz dUn ıehrlmlze gel· 
mtılerdlr. Raif Karadeniz hükümet, bele
diye ve inhisarlar ldaresint ve tütüncüler 
bankaaım ziyaret ettikten sonra Halke
vlnde ıereflerlne verilen öfle ziyafetinde 
bıılumnq, öğleden sonra da Halkevlnde 
toplanan tütün müstahslllertyle görllf· 
mU,tilr. İnhisarlar Veklll bu konUŞmada 
zUrraın dileklerini küçük noktalarına ka
dar dinlemitler ve tesblt etmişlerdir. 

Eski yıllara nazaran bu yıl çok yüksek 
bir kalitede dört buçuk milyon kilo tütün 
istihsal etmıı olan tütUncülertmiz İnhisar
lar Vekilinin bu ziyaretinden ve gördük
leri yakın alAkadan son derecede müte
hasslstir. 

yıkabilmek için 

bu tempo ile 

1 O yd bombardımana 
SOVVETL[R BİRLİ~İ 

devam etmek liıım 

(örPI HmRnlı•nlara 
aft aeniı iıahat terdi 

YAPILAN HESAPLARA GORE 

BiR ' TON ALJfAN BOMBASI 

BiR ADAMIN ANCAK DORTTE 

OÇONO 0LD0REBILIYORMUŞ I 

Londra. a a.a. - B. Çörı;il Avam Ka -
marasında 111 beyanatta bulunnnııtur: 

Hftıer kin ve tehevvilrUnU bUyük ıehir
ıeriJDlSID ve bilh&U& Londtamıı •ivil aha
Ualne çevtreıtdenberl bir ay seçmtıttr. 7 
eylWde plılrlerlmtzi hAk ile yekaln ede• 
cetinl blldırmiltl ve o samandanberl za • 
Um makaadım bqarmata çalıftı. Şimdi 
keııdl kendimize aordutumUS ilk sual, al
man bombardıman kuvetlerlnin bUtUn im· 
vetinl ne dereceye kadar kuJlanmıt oldu
tudur. Mecliste bu buauata zaruri olarak 
bir derece taıımtne ıauııat eden kaDaatl· 

mi söyliyeceğlm. 
Pike tayyareleri 

Almanların malik olduktan yUslM"Ce 
kıs& tesir aaJıalı pike bombardıman tay -

yarelerl 15 atust09ta maruz lıaldıkları 
fiddetll zayiattan sonra hava muharebele-

(Soını 3 lbloll ıql.a} 

YUGOSLAVYA 
Mi W , 

BULGARİSTAN 
- - -

Baerabya. Tnınail.llfllqG ft cwnıöı Uobraco. alındıktan .anrcı 
•'*..;, 6ir ,_,,. 

ua.zi1etini 

İspartanın bir sanat memleketi ol • 
ması itibariyle açılması iıtenen sanat 
okulu hakkında dileklerle alakadar ~ 
lan Maarif Vekili köy enstitüsünü de 
teftiş eylemiştir. 

lekıJp edilen bir 
balkan bloku habeil 
. Roma, 8 a.a. - Stefani ajansı bildi· 

rıyor : 
Bazı İngiliz gazeteleri mihverin 

Türkiye hariç t.ıtularak Bulgaristan, 
Romanya, Yugosla~·1 ve Yunanisstan 
dan müteşekkiJ yeni bir balkan antan
tı kurmaya karar verdiklerini neıret
mişlerdir. 
~oma selahiyettar mahfilleri bu ha

berın baştan başa uydurma ve asılsı• 
olduğunu beyan etmektedifler. 

Macar Naibi 
Transilvanya'ya gitti 
Bııdapeşte, 8 a.a. - Macar ajansı bil

diriyor: Naib lcıral lmiral Horty ile refi
k.111, bir kaç etin için pazar akşamı Traa
ıılvanya'ya ıitmiılerdir. 

ALMANLARIN 

ROMANYA'YA 
NÜFUZU! 

Sovyetler bu11dan 
haberdar ed!ldi mi r 

Rumen ajansı Mihver 
ordusuyla Rumen ordusu 
iıflirliğinden bahıedif or 

Londra, 8 a.a. - Almanların Roman. 
ya•ya ntıtuzu. inglllz mE>nbaından resmi 
bir te:vtt henüz gelmemiş olmasına rat
men, lngiliz Biyaht mahfillerinde ııUrprl.a 
uyandırmıştır. Muııollnl ve Hltl r tara -
fından Brenner konfer1U1Bmda alınan ka -
rarların bir ııetl'7Psi gibi gö k n bu all
fuz, muhtelif tetslrlere ye>I a b ı k n a
hlyette bulunmakla ber b r h r h ld al
manların petrol bulmak b h nd k r ı''!!J
tıkları müstacel ihtiyacı t b r ttı ı k· 
t.edlr. Rumen petrol ku 1 n o Al ıanyı. 

tarafından kontrolU tn iliz. o ktaı na a • 
rından, katiy n ciddi b r muv t k t• z. 
ilk teşkil etm ktedlr Çtlnkü lnglllzl rlıı 
petrol kaynakları R m dan b ka y ı:

lerdedlr Alman ,, ktal nazarın o ise, bu 
(So"" f iaçiı saıtada) 
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Nitekim, dünya pazarlarından hiç bi -

Gu .. NU" N MErELElERI rine ne kadar zengin, ne derece geniıı o-
J !ursa olsun bel bağlamamğı şiar edinmilJ 

---------------- olan Japonya bir pazarı diğer bir pazara 
kar&ı "pazarlık silahı" olarak kullanıp ce• 
nubi Afrika'dan, cenubi Amerika'dan hattl 
Avrupa'dan yapağı toplamağa başlamıııtır. 

ikttsadi Sevkulceyş (1) Sydney ile Nevkastle arasındaki 5ahane 
ofostrad üzerinden kayıp giderken ctraf-

Uzak Doğuda 

Y azan : H. SAMI 
1 

taki tenhalığa göziı dalan meşhur Mihui 
Urfa Mebusu firması mUmessili hükümcti nezdinde te-

l 
şebbüste bulundukça, göçmen mcvzuuna 

· .. Asya'd11 büyuk japon hayat sahası I..." temas ve i ıalar da artmıştır. Nihayet, ta
karşısında İngiltere, Honkong lımanını bir bii bir aksiılamel olarak Avusturalya hü
gözcü, oncü olarak ileride bırakmış, elin- kümeti japon muhaceretine karııı kapıları
dcki bütün s:yasi ve askeri kozları kulla- ı:a kilit üstüne kilit asmış, japon mallarına 
narak, hldiselerin inkişafını, Singapur'da karşı d::ı gümrük tarifelerini arttırmıştır ... 
beklcmeğe karar vermiştir. İlk oncc Su- Yeni Zelanda da iktisadi siyasetinde hc
veyş'tcn geçen Uzakdo u yolu bu zorlu men hemen aynı inkipf merhalelerinden 
kaleyi selamlar. Japon dış ticaretinin ce- gcçmiıtir. Neticede, bu hükümet de gUm
nubi Asya'da, Afrika'da, Avrupa'da kazan- rük tariflerini tezyide kalkışmış, digcr 
mış olduğu muşterllere, istihlak pazarları- taraftan da İngiliz ticaret gemilerine nav
na japon mallarını gotürcn, oralardan ja- !un (dumping)i yapan memleketlerin tica
pon endüstrisinin ıhtiyacı olan maddeleri ret filoları hakkında agır ve sıkı tedbir
getircn japon vapurları Singapur kalesi ö- ler ittıhaz etmiştir. Japon rekabeti o de
nünde geçit resmi yapar. Bu pazarlar ile receyi bulmuştur ki, Avusturalya ile Yeni 
olan trafiğin % 50 1;inden fazlası buradan Zelanda arasındaki yolcu ve eşya nakliyatı 
seçer. japon ticaret -;emilcrinin fili inhisarına 

Dcnlzyolu deyince vapurların takip ede- geçmesine ramak kalmıştır. 
cekleri dosdoğru, basit bir rota akla gel- İhracatını arttırmak emeliyle Atlantiğe 
memelidir. Tek bir bogaz:, tek bir kanal, olduğu kadar Pasif iğe de gönül vermiş olan 
münferit bir geçit elde etmekle "denizyo- Kanada, Japonya ile olan münasebetlerine 
lu" elde edilmez. Bıribirini tamamlıyan, daima hususi bir chcmiyet vermiştir. İn
emniyct altına alan, bogazlar, kanallar li- giltere, Kanudanın bu arzusuna engel ol
:ıımdır. Tcsbih gibi uzanan deniz lisleri, mak sbyle dursun: sırf Kanada'nın iııini 
kömUr iskeleleri, petrol haznelerı, kablo· kolaylaştırmak maksadiyle Britanya Ko -
lar, telsiz istasyonları bank r. ant evo- lombiasında japon muhaccrctinc göz yum· 
lar ister. Bu mahiyette her denizyolunun muştur. Burada oldukça mühim bir Japon 
başlı ba~ın a bir sıyaseti u d ı r , Hmt ve kolonisinin yerleşmesine sarih ve kati ka
uzak doğu yolu siyaseti, Panama siyaseti nuni memnuiyetlere rağmen seıı çıkarma -
ııbi.. mıştır. 

Sınırları henüz belli olmıyan, daha doğ- Fakat, istilacı bir ~peryalizm iktısadi 
rusu sınır mefhumuna bir türlu yatmıya- tavizlerle iktifa etmlycceğindcn bir an gel
cak olan japon büyük hayat sahası karşı- miş, işlerin nevri dönmiış; tazyık ve tchd ' t 
ıında, Felemenk mustcmlekelerinin mü - başlamıstır. Bunun üzerine Kanada hükü
dafaasını da Singapur kalesi iıstune ala • met! de japon mallarına karşı % 50 mun
caktır. İngiliz harbiye ve harıciye neza- zam kambiyo resmi namiylc hakikatte ağır 
rctlerindcn ziyade malıye nezaretinde isim bir tarife tatbikine mecbur kalmıştır. 
ve şöhreti daha sık geçen kale, bu vazifeyi Ottava'da, Osakn.da, Kobe'dc çalışan 
deruhte edecektir. Japo'l ı;em er', Fele- muhtelit komisyonların mesaisine rağmen 
menk kolonilerinden petrolü, kalayı, kau- iktisadi münasebetlere, "daimi pazarlık, 
çuğu, pamuğu alıp götürebilmek için bu daimi tehdit" usulü hakim olagelmi15tir. 
üuün sularına sokulmak mecburiyetinde- İngiltere, Hindistanın da japon manifa
dir, Bu müstemlekelerde, iki yuz bin av- turası alarak pamuğunu satmasına mani ol
rupalımn idare ettiği 53 milyonluk müs- mamıştır. Gerek (Lancashire) müesscsele
tehlik kütlesine ucuz japon mallarını su- rinin, gerek Kalküta, Bombııy'daki fabri
n.abllmek iırin gene bu kalenin müsaade et- katarın itirazlarına rağmen bu hususta hiç 
mesi lazımdır. bir müdahalede bulunmamıştır. 

Başka türlü bu zengin adalarda (Gene- Japonya, bu suretle mahut japon takasını 
ral Motorı)un montaj atelyelerini kapat- (manifatura = pamuk) tatbika muvaffak 
tırabilccek &iddette bir rekabet yapabil • olmuştur. İngiltere'nin Hindistan ve bol
mck çok guç olur. Varlıklı Batavya şehr i- gesinde japon rekabetine ne derecede mü
ni her çcııit japon dokumasına boğmak samnha gösterdiğini kavramak için Süveyıı 
imkansız bir hale gelir .. Son gelen bazı kanalının istatistiklerine bakmak kafidir. 
haberlere nazaran SuveYll ile Panama'nın Hindistanı, Birmanya'yı ve Scylan'ı aliika
bekçllcri, okyanusları, diınya kıtalarını dar eden trafiğin umum emtea tonajına na
birleıtircn bu kanalların muhafızları Sin- zaran nisbeti: 1913 de % 45,4 iken 1938 de 
ıapur'da el ele vererek nöbete çıkacak- 25,4 de düşmüştür. 
!armış .• Şurası muhakkak ki pusuyn yat- Görülüyor ki, Japonya dıı tic~rctini ta· 
mış bazı kuvctlerin dünya deniz yollarını h"i vasıtalarla, normal yollardan inki:ıaf et
kesmelcrine kolay kolay meydan verilml- tirmege çalıştığı mliddetçe İngiltere, ken
yceeii anlatılıyor. Japonya'nın "Uzak do- di sanıı.yiinin ıı.lcyhinc de olaa. domln::vou
iu'daki büyük hayat sahasının" kar&ısına ları veya Hindistan nezdinde menfi bir te
dikilcn en yalçın kaya zorlu deniz üsler in- sebbüste bulunmamıştır. Fakat, her hangi 
den ziyade İngiltere'nin siyasi olgunlu • bir dominyonu ile büyük Britanya arasında 
fudur. İngiliz milletinin ve seçtiği devlet fark gözetmiyen İngiliz imparatorluğunun, 
adamlarının bağlanmııi bulundukları "yep inı;iliz camiasının hayat ve mematı bahis 
yeni bir imparatorluk tclakkisı"dir. Domın- mevzuu olursa iktısadi silfıhın da kullanı
yonlan hür, µıustakil, kemal sahibı millet- lacağından bir an şüphe etmemelidir. Ab
ler olarak kabul eden, hususi menfaatleri- lukıı, nutukla, pakta yarılmaz. Şurasını da 
ne en uygun gelen bir siyaseti takip husu- ehemiyetle kaydetmeli ki bundan böyle 
&unda kendılerini tamamen serbest bıra- abluka deyince akla yalnız İngiliz don2:ıma 
kan: harici politikalarımı diledikleri isti· sı gelmez. Havai ile Singapur arasında 

kameti vcrmelcrino cevaz veren suph ve müşterek bir emniyet rotası takip ederek 
uzgören "zihniyet" tir. XIX asırdaki ımpa- dolaşan amerikan filosunu da hatı:-lamnk 

ratorluk ananelerine tereddütsuz (elveda!) gerektir. Hem realist hem de ferasetli olan 
demesini bilen ve bu sayede imparatorlu- japon diplomasisi bu alanlarda iktısadi 

ğu muhafaza edebilen muhafazakar siya- ııevkulcey5i hakiki stratejiden ziyade, iktı
ıcttir. Japon emperyalizminin önüne çıkan sadi sulha götürmek için müzakereden, pa
cn büyUk engel, devrin ııartlarma uygun zarlıktan her halde pakt hatırı için kaçın
"yeni siyast bir birlik tipi" yaratan ingi- maz. 
liz ferasetidir. 

İyi bir müşterim olan Japonya nezdin· Yabancı dil mektebine talebe 
de doğrudan doğruya diplomatik mumes- almıyor 

ıiller bulunduracağım diyen Avusturnlyıı- Y"k k ll' kt b' d 1 
nın bu arzusunu önlemek için İngiltere hiç 1 ~ se d'~ua ~;n b~~ e. ın ·f· açı an 
bir teşebbüste bulunmamıştır. Bilakis Ja- ı ya ncı ı me. e ının ıngı ızcek ve 

• d . • 1 b'• 11 d fransızca şubesıne talebe almaca tır. 
ponya nın ış tıcaretın n ta ıı yo ar an Al k t l b · • 1 k •• 
inkişaf etmesini memnuniyetle karşılamış- b kına~ . ha e eb ıçın ya1p2ı a~ad mlutsa • 
tır. 

- a a ımtt anı u ayın sın e s an-

.\vustura!ya, yapağını satabil kaygı- bulda yapılacaktır. 

Gazi Terbiye Enstitüsüne 
alınacak talebe 

Maarif Vekaleti, Gazi Terbiye ens
titüsünde bazı zümreler için yeniden 
imtihan yapmıya karar vermiştir. İm
tihan ayın 15 şinde yapılacak ve mu
allim mektebi mezunlarından istenilen 
vasıflar ıhaiz olanlar da alınacaktır. 

U L U S 

····~~r:~::;;~~D;:~~::·~:::···ı 
Ceniı yurdumuzun her kö- ı 

§esini §enlendirmck onun bü- ! 
tün zenginliklerini Ulusun yü. i 
celiğinde kullanmak için aayı- l 

; mızı arttınnağa muhtacız. Bu
! nun içinde nüfusun sayısını ve 
• halini çok iyi tanımak gerektir. i 

Bu itibarla 20 lLKTEŞRlN PA- ı 
ZAR günü yapılacak olan ge
nel nüfus sayımının devlet ve 
ulus için önemi çok büyük bir 
i, olduğunu biribirimize anlat- 1 
malıyız. 

BAŞVEKALET 
istatistik Umum Müdürlüğü j 
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Ankara nüfus 
sayımı haz~rhklar1 

bilmiı · g·bidir 
Vilayetimizin nUfus sayımı hazırlıkları 

tamamen bitmiştir. Sayımın kusursuz bir 
şekilde yapılabilmesi ve erkence bıtirile
bilmcsi için lazımgclen bütün tedbirler a
lınmış bulunmaktadır. 

Şehrimiz nüfus sayımı işi bakımından 
11 mıntakaya ayrılmıştır. Çankaya'da da 
.ı:yrrca 6 nüfus sayımı mıntakası vardır. 

Bunlardan her biri bir grup teşkil etmek
tedir. Her grupun başında bir grup imi -
ri bulunmaktadır. Sayımda çalışacak olan 
sayım ve kontrol memurları tesbit olun -
muş ve vazifelerini almışlardır. Sayım i -
şinde &ehrimizde çalışacak olan sayım ve 
kontrol memurlariyle yedek memurların 

sayısı 3500 e yakındır. Bu memurlar, 
500 er ki&ilik postalar halinde her gün öğ
leden eve! Yeni Sinemada toplanmaktadır. 
Vali muavinimiz B. Dilaver Argun kendi
lerine yapacakları vazife hakkında direk
tifler vermektedir. 

Bu sayımda memurlar, hususi surette 
hazırlanmış olan krokilerle çalısacaklar • 
dır. Krokiler vazife görecekleri yeri ta
yin etmektedir. Böylece hiç bir yanlışlığa 
mahal bırakılmıyacaktır. 

iz.mir' de hazırlıklar 

İzınir, 8 a.a. - Umumi nüfus sayımı i
çin ıehrimizde yapılan hazırlıklar tamam
lanmak üzeredir. Sayım ve kontrol me -
murlarma lizım gelen talimat verilmiş ve 
evrak tevzi olunmuştur. Başvekalet İsta
tistik umum müdürü Celil Aybar bu ha -
zırlıkları gözden geçirmek üzere şehri -
mizde tetkiklerine devam eylemektedir. 
Celal Aybar, vali ve belediye reisi ile aa
yım işleri üzerinde görüşmüş ve alakadar 
daire ıeflerine lizım gelen direktifleri 
vermlttlr. 

Kayseri' de nüfus sayımı 
hazırlıkları 

Kayseri, 8 a.a. - Kayseride nüfus 
sayımı işlerine ait hazırlıklar tamam
lanmıştır. Bugün de sayım ve kontrol 
memurlarına mıntakalarına mahsus 
zarfları verilmiştir. 

Kü(ük Yozgat köylerinin 
Parti Ocak kongreleri 

Küçük Yozgat nahiyesinin 12 köy o-
cağındaki C. H. Partisi kongreleri 
bitmiştir. 

Kangrelerde bulunmak için kaza a
dına müşahit olarak gitmiş olan Beh
çet Çağlar nahiye parti reisi Rıza 
Yağcı ile birlikte bütün köyleri dola~
mış; köylerde köylünün iş saati dışın
da bütün köylünün hazır bulunabile
ceği düşünülerek gece toplantıları ya
pılmıştır. 

Köy meydanlarında kadın erkek bü

tün k3y halkının huzurunda Behçet 

Çağlar kendilerine dünya vaziyetini 

anlatmış, milli birlik ve beraberliğin 

şaheseri olan milli mücadeleyi hatır

latmıştır. Bu izahattan sonra köylüle

rimiz Türk olmanın gururunu bir kat 

daha şuurla duyarak dağılmışlardır. 

1 HADİSELERİ TAKİP EDERKEN 

Düşmanı tanımak 

meselesi 
Düşmanı tanımak, onun, maddi, ma

nevi, ruh ve mefkure kuvetini bilmek, 
harp güdümünün en esaslı vazifesi -
dir. 

Birinci Napolyon Rusyanın mistik 
tabiat kuvetine mağlUp oldu. Üçün -
cü Napolyon 1870 - 71 harbini tahrik 
ve bu harbi kaybetti. Çünkü, Biss -
mark tarafından birleştirilen alman 
kavminin kuvetini küçümsemişti. 1914 

Rize' de 
ye iş irilen 

çaylar 

Tec übe e ~ok 

iyi neticeler verdi 
-18 cihan harbinde, 0 tarihe kadar a - Çay istihlaki yüzünden her sene bir 
zemetini bilmediğimiz Birleşik Ame - milyon liralık dövizin yurt dışına çık
rikanın müdahalesi, en nihayet, oy - makta olduğunu göz önüne alan hü -
nanan oyunda son eli almamıza mlini kümet yurdumuzda da çay yetiştiril -
oldu. mesini temin maksadiyle bir kanun 

Garp devletleri, alman ve italyan ha- projesi hazırlamış ve bu kanunu Bü -
reketinin muazzam olan iç ve dış ku- yük Millet Meclisinden çıkarmıştı. 
veti hakkında doğru dürüst bir fikre Ziraat vekaleti bu kanuna dayanarak 
sahip olmadan, bugünkü harbe başla- yurdumuzun çay ziraatine elverişli o
mak gibi bir hata işlemişlerdi. Halbu- lan Rize mıntakasında büyük mikyasta 
ki, biz, daha ilk günden itibaren, na - çay bahçeleri tesisine başlamıştır. Ve
sıl bir hasımla karşılaştığımızı iyice kalet en kısa bir zamanda 30.000 dekar 
biliyorduk. Zira, onun sistemini, me - lık çay bahçeleri yetiştirmek kararını 
todlarını, ruhunu, hatta liderlerini u- vermiş ve bugüne kadar 10.000 dekar 
zun yıllardanberi tanıyorduk. Bundan çay bahçesinin dikim işini ikmal et • 
dolayı, bizim için bir sürpriz bahis - tirmiştir. Önümüzdeki ilkbaharda to
mevzu olamazdı.. Fakat, karşı taraf hum ekilmek üzere 2000 dekar arazi
baştan aşağı sürprizler içinde kaldı. de de hazırlıklara başlanmıştır. Zira -
Yukarıdaki mütalealar Fölkişer Beo at vekaleti, şimdiye kadar bu mıntaka

bahter'de çıkan bir başmakalenin ilk da 40.000 çiftçiye 200.000 lira faizsiz 
satırlarıdır. Bu satırlar arasında, geç- para ikraz etmiş, ayrıca 50 bin kilo çay 
mişe dair bir çok hakikatler var. Fa - tohumu, 30.000 kilo kimyevi, 15.000 ki
kat, hakikatlerin en büyüğü, Birleşik 10 yeşil gübrelik soya tohumu ve 1000 
Amerikadır. Amerikanın çok bildiğini kilo yonca tohumu, 2000 kilo damız -
bir senedenberi cereyan eden hadise • lık mısır tohumunu parasız dağıtmış
ler bir çok vesilelerle isbat etti. An • 
cak, Birleşik Amerikanın gene 1914 - tırKurulan çay bahçeleri tam randıman 
18 d~ olduğu g_ibi, muazz~ bir alem vermiye başfaJıkları takdirde yurdun 
oldugunu. ve b~zza!. Amerıkanın .d~ çay istihtakinin hemen yarısı karşı -
bu defakı ha~_bı~ şumul ve _azemetını ~lanmış olacaktır. Geri kalan 18.000 
adam~kıllı mu~rık b~lund..ıgun~. ge - dekarlık tarlalar da iki üç sesne için
çen cıhan harbındekı acı tecrubeye de çay bahçesi haline ifrağ olunacak • 
rağmen, Almanyanın halen anlamadı • tır 

ğını görüyoruz. Şimdiye kadar yetişmiş bulunan 
Kaldı .ki, bugünkü harbin manası, çay fidanlarından elde edilen yaprak-

1914-18 dekinin aynı olmadığını, İn -ı l~r t?planarak bir atölyede ter~~ye e
giltere bilerek silaha sarıldı. Geçen dıl~ıye ~aşlanmıştır. Bu atolyede 
harp, nihayet, İngilterenin menfaat -1 tatbı_k edılen ussul.ler _modern A çay 

. • . . . . fabrıkalarında tatbık edılen fennı u -
lerını tahdıt edebılırdı. Veya başka sullere tamamen uymaktadır. 
bir muvazeneye çığır açardı. Fak~t, 1 Rize çay mıntakamızda yetiştiril -
bu defaki harpte hiç bir muvazenenin 1 mekte ~la? çayların nevi, bugün dü_n
mevcut olmadığını ve bu sefer "Ya 

1 

ya çay ıstıhsal mıntakalarında ve bıl-
• • 1 - •. hassa Cava, Seylan, Japonya ve şima-

hep, ya hıç harbı., o dugunu en ıyı 1. kA H' d" d · · ·1 kt 
1 . . 1 ı şar ı ın ıstan a yetıştırı me e o-

anlamış olan ngılteredır. Muazzam lan Hind-Çin melezlerinden ibaret lıu-
imparatorluk kurmuş olan İngiltere tu.ımaktadır. Fidanlık laboratuvarla -
gibi bir devlet için, en büyük kuvet rınc.la, Ankara yükscsk ziraat enstitü -
kaynağı işte bu "idrak" tir. Bu "İn - sü ile Sihat bak.anlığı .. Iabo~atuva~la • 
giliz idraki" de hasım taraf için en r~nda y~pılan kı~y~~ı tahlıl netıce • 

• . ~ sınde Rızede yetıştırılmekte ve ter -
korkunç bır sılahtır. biye edilmekte olan kuru çayın Cava 

v;,.ı.. .... 1....- ..., .. bu ..,, hwalarıan ....,,,..h 'lo ~~yıan "le m ıar1n1n "'""t mmiil! 
tikameti bugüne kadar gösterdi ki, İn- muadil olduğu anlaşılmıştır. 
giltere kiminle ve ne için mücadeleye 1 Yurdumuzda kurulması düşünülen 

· · : ld - kc.lA b'l' M"h iki çay fabrikasının biri Rizenin Fe-
gırışmı şo ugunu pe a a ı ıyor. ı ı d' - · d G" d -d ·1 M · . . . ; ner, ıgerı e un og u ı e apavrı 
ver devletlerının, gerek ıçerden, g:rek 1 arasında kurulacaktır. Bu fabrikalar-
dışardan ne dereceye kadar kuvetlı ol- dan birisi 1943 diğeri de 1946 yılla -
duklarını ve bu kuvetin, tehdit edici rında çay fidanlarının tamamen yetiş
bir kuvet halinde kaldığı müddetçe tiği bir zamanda tessis edilecektir .. 
hem kendisine ve hem de kendisi ile Ziraat Vekaleti bu fabrikalar için İn -
münasebeti olan millet ve memleket - giltereden çay mütehassısları getirt
lerin başına ne işler açabileceğini şaş- miş ve lüzumlu etütleri şimdiden yap
maz bir isabetle kavramış bulunuyor. tırmıştır. 
Zaten bu davanın gizli, kapalı tarafı Halka refah temin edecek olan çay 
kalmadı ki.... ı aynı zamanda bir milyon lira para-

Birleşik Amerikaya gelince, artık mızın her sesne dış memleketlere akıp 
hk bir tevile yer bırakmıyan mih • ı gitmesinin de önüne geçecektir. 
verin son tezahüründen sonra, dünya 
istikbalinin nereye vardırılmak iste -, .... 
ni1aiğini, istik1a1, hüriyet ve mukad • Toplan hya davet 
desatın sodece monroe doktrini ve 
enternasyonal hukuk ile değil, zama- 1 _ Mis~k~mi_lli n~hiyesi Doğan.ı;>e~ oca
nımıza hiikinı olan zihniyetin emret .1 gı 9 Bırıncıteşrın ~arşamba g~nu ak .. 
tiği silahla kurtarmaktan başka çare şamı saat 21 de nahıye merkezınde top 
kalmadığını, bu dev memleketin milli 1 !anacaktır. ~ayın azanın toplant~a bu. 
müdafaaya verdiği milyarlar göster _ lunmaları rıca olunur. 
mektedir. 

Açık Teşekkür 
Bir politika için en büyük hata, ha

sım olabilecekleri küçümsemektir. He 
le Birleşik Amerika devini küçümse - ı 
mek, basiretin bağlanmasından başka Tutulduğum malarya hastalığımı 
bir türlü izah edilemez. ' muvaffakiyet ve süratle tedavi eden 

Dünya endüstrisinin yarısından Eskişehir sıtma mücadele mıntaka rei
fazlasını elinde bulunduran Birleşik si doktor Bay M. Rıza Erksan'a aleni 
A_?1erika devi karpuz paylaşılır gibi teşekkürlerimi arzetmeği bir vazife 
dunyanın parçalanıp paylaşılmasına 
mani olmak için, müdahaleye karar 
verdiği gün, vaziyet aydınlan:caktır. 

Ti-Tu. 

sayarım. 

Eskişehir tayyare meydanında 
demir inşaat mühendisi Frank 
Trayhorn. 4019 

ıiyle "japon dokumalarını" mubayaa etme
ği kabul etmiştir (Bir misal: 3 temmuz 
1938 anlaşması, 51.250.000 yarda murabbaı 
dokuma ithaline müsaade). Avusturalya 
hukümcti iki memleket arasında muntazam 
deniz nakliyatının temin cdilmi& olmasına 
da hususi bir chcmiyct atfederek Eastern 
Australien Steam Ship Co. ile Nippon Yu
ıt:cn Kaisha arasında sıkı bir anlaşmanın 
yapılması için elinden gelen teşviki diril: 
etmemi§ tir. 

İstilacı bir emperyalizmin yalnız alış ve
riş ile iktifa edemiyeceğini, siyasi nufuz 
iddialarının arkadan sökün edeceğini der
hal knvrıyamıımış olan Avusturalya bir 
vıüddct iktısadi nıklihın verdiğı saudet i
çinde yaşamıştır. (1924 - 1929) devresinde 
Avusturalya yapağının % 80 nini Avrupa 
alırken bu nisbet sonraları % 75 dUşmuş 
ve baş alıcı rohinü Japonya oynamaca baş
lamıştır. Geçen umumi harpten evci, A
vusturalya buğdayının r" 77 sini Avrupa 
alırken savaş sonu devresinde bu nisbet 
<1: 57 ye duşmUştur. Fakat mukadder olan 
ikıbet gelmiş çatmış! .. İktısadi munese • 
betler tabii &artların dı~ına ı;ıkmıya baş • 
lamıştır. 
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Japonya dilini değiştirmiş, şöyle bir i
fade tarzını ihtiyar etmiştir: "Yapağınızı 
her sene muntazaman almağı teahhut ede· 
rim ama aynı zamanda şu kadar ton kömür · 
de verirseniz •. Ve yahut da kömür oca-k
larını1.1n işletme imtiyazını bana bnhşe-
derseniz .•• 

Malınızı alırım Rma, dunya fiyatlarını 

ileri sürmekten vaz geçip teklif edeceğim 
ıartlara boyun c{:erseniz .. " 1 

Boyle garip bir goriışme tarzı. müzakere 
lisanı huriyete, mılli istiklale lişık olan 
Avusturalya'yı nihayet urkütmüştür. 

(l) Bu yaumn 1lki dun başmakale sutu
aumuzda çıkmıştır. 

Yapraklar dökülürken! 

K öylünün güzü, şehirlinin son• 
baharı ve eski osmanlı efen

disinin hazanı, bir iki gündür, bu
lutları, yağmuru ve hafif rüzgarı i
le Ankarada kendini göstermekte -
dir. 

Cenap Şahabettin sağ olsaydı, 
şimdi bu manzaraya bir "dram" di
yecekti ve yeniden §U üç mısrağı 
yazacaktı : 

Bu dram §İmdi muntazır gibidir 
Perde! berfin arza inmeıine: 
Kışın asayi:;i mukaddesine. 

Sayısız akasyaların, iki mevsim • 
dir, yeşil kalan yaprakları birden -
bire sararmağa başladı. Eh, bunlara 
bakarken insanın içine ufak tertip 
bir hüzün de çökmüyor değil. Fa -
kat asrımız bu olağan tabiat hadi -
sesinin karşısında ah, of çekmiye, 
tabaka tabaka ~iirler yazmıya elve
rişli değildir. 1940 baharının bütün. 
istırabını, çekse çekse, şairler değil, 
belediyenin temizlik amelesi çeker. 

Dün baktım da adamcağızlar el • 

Terinde süpürge durup dinlenmeden 
dökülen sarı yaprakları birteviye 
süpürüyorlar, fakat yaprak akını 
habire devam edip gidiyordu. 

Ve ondan dolayıdır ki bu mevsi -
min istırabını duymak şairlere de • 
ğil belediyenin temizlik tımelcsine 
düşmektedir. 

**"' 
Lüzumsuz bir münakaşa! 

l~tanbul gazetelerinde bir harf 
mümıka§aSı başladı: Ahmet Emin 
Yalman liselerin edebiyat şubele -
rinde eski harflerin okutulmasına 
taraftardır; buna dair ardı ardınd 
makaleler yazıyor. Böyle bir lüzu· 
ma, haklı olarak, kani olmıyan Nec· 
mettin Sadak da cevaplar veriyor. 
Akşam başmuharririnin evelkı 

günkü makalesinde .şu satırlar var -
dı : 
"Arkadaşım Ahmet Emin, müceh

hez olduğu bu şark irfan hamulesiY.-

le her hangi bir eski divanı yanlış -
sız okunııya ve anlamıya muktedir 
midir? Hangimiz, kaç kişimiz muk
tediriz? Yıllarca eski harf, yıllarca 
arapça okumuş bir neslin varamadı
dığı neticeye üstünkörü tedrisatla 
yeni nesı'J nasıl varsın ?,, 
Doğru söze ne denir? Hem lise -

Terin edebiyat şubelerinde derken 
bir muharrir ne kasteder? Edebiyat 
şubesi bugünkü liselerde yalnız son 
sınıflarda vardır. Bu tek sınıfta 
yüklü bir ders programının yanında 
bir iki saat de arap harflerine, yani 
elifbe dersine ayrılacak ve böylece 
gençlerimiz mazinin tarih ve kültür 
·esikalarını anlıyacak bir iktidar ka
~anacaklar. 

Buna yazan da inanabilir mi? O 
~alde arap harflerinin lisolerde o· 
kutulmasına taraftar olanlara arap
ça hitap edelim : 

- Fatebiru I •• ı 

Mektup yazma rekoru! 

Aramızda bir çokları vardır ki 
ya işlerinin çokluğundan, ya tem
bellik/erinden, yahut da artık yazı 
yazmaktan bıktıkları için akrabala
rına ve dostlarına pek seyrek mek
tup yazabilirler. Bu yüzden dinle
diğimiz sitemler, karşılaştığımız 

dargınlıklar, güceniklikler sayısız
dır. 

Şimdi bir de bunun ters tarafını 
düşününüz: lngiltere'nin Birmin
gam eyaletinde yaşıyan 68 yaşında 

bir kadın, bundan 39 sene önce kız 
kardeşlerine her gün mektup yaz
mayı vadetmiş ve bu sözünü yeri
ne getirmiştir. istatistik meraklıla
rının yaptıkları hesaba göre bu ka
dın, 72.980 mektup yazmış ve burı

Iarda 14.596.000 kelime kullanmıştır. 
Harcadığı mürekkep şişelerinin 

sayısı 1014, verdiği posta parası da 
429,5 İngiliz lirasıdır • . 

T.1. 

s - 10 - 1940 

Cihan vaziyeti 
karıısında Türkiye 

Mebuslarımız halka 

çok güzel 

konferanslar 
. verayor 

Hopa, 8 a.a. Cümhuriyet Halk Parti-
si idare heyeti azasından Sinop mebusu 
Cevdet Kerim lncedayı, vali parti müfet
ti&i Muğla mebusu Cemal Knramugal, 
Kars mebusu Ömer Kiimil Kahraman A -
rıklı ve vilayet parti idare heyeti reisi ile 
birlikte dün Hopa'ya gelmiştir. Cevdet 
Kerim lnccdayı halkevi bahçesinde ve ka
labalık bir h:ılk huzurunda hükümetimizin 
siyaseti mevzulu bir konferans vermiştir. 
Bir buçuk saat süren ve derin alika ile 
dinlenen bu konferans sürekli alkışlarla 
karııılanmıştır. Konferans Hopa halkının 

ve Büyük Milli Şef İsmet İnöniı'ye va 
cümhuriyet hükUmctine bağlılık hisleri -
nin teyidine vesile olmuştur. Cevdet Ke
rim İncedayı Ankara vapuriyle buradan 
Sinoba hareket etmiştir. 

Malatyada 
Maaltya, 8 n.a. - İçel mebusu ve An 4 

kara halkevi reisi Ferit Celal Güven şeh
rimize gelerek sınemad.a bir konferans ver" 
miştir. Ferit Celil Güven bu konferansın
da Milli Şef'imizin baba yurdu olan bir 
şehirde konferans vermenin bahtiyarlık ol
duğunu kaydederek bugünkü durum için• 
de Tiirkiye'nin asil' ve vakur hareketleri -
ni ve başımızda bulunan büylik kahrama
nın yüksek ve kudretli varlığını tebarüz 
ettirmiş ve demıştir ki: 
"- Biz her bakımdan takviyeli bir ka

le iı;indeyiz. Kalenin öyle uyanık ve oylc 
bir enerjik kumandanı vardır ki o, istiklal 
mücadelesinde türkUn makus talihini yen
diği gibi her vakit istikbalimizin yüce bir 
koruyucusu olmuştur, Biz 'lıuzur içinde u
yurken o bizi bir sabah yıldızı gibi bek • 
ler." 

Hatip sözlerini bitirirken milli birliği

mizin, kahraman ordumuzun ve bunların 

başı olan Milli Şefimizin kuvetli bir mc
şale gibi yollarımızı aydınln.tması karşı • 
sında bütün milletimizin tam bir itimat 
beslediğini iljaret etmiştir. 

Elazığda 

ElAzığ, 8 n.n. - İçel mebusu ve Anka. 
ra Halkevl reisi Ferit Cc!Al bııglln Elfizı· 

ğa gelmiş ve gece Halkevl salonlarını ve 
Halkevlnln önUnU dolduran binlerce halka 
hitaben hUkUmctlmlzln dııı polltlkaaını 

izah eden bir konferans verml§tlr. BUytll! 
bir alfıkıı ne tltkip edilen bu konferanst~ 
dördüncü umumı mU!cttll} .general .Alpdoo 
lCıın da hazır bUlU_nmıı.,,,s""'t""u""r 0==~,.,._-

Konyada 
Konya, 8 a.a. - Mıntakamızda tetkik• 

lerde ve halkla temaslarda bulunan me
buslarımızdan Muzııtfer Göker dUn akşam 
sinema binasında dünya vaziyeti ve buh
ranı karşısında devletimizin ve memlek4>i 
timizln durumu mevzulu blr konteran• 
vermlı;, dünya vazJyetınt ve bunun karşı -
sında hUkUmetımlzln takip eylediği poll· 
tlkayı izah eylemiştir. 

Urlada 
Urfa, 8 a.a. - Burada bulunmaktll olaıı 

Bitlis mebusu Süreyya Örgeevren başta 
vall olmak üzere bUtUn slvll ve askeri er
kfın lle kalabalık bir halk küUesl önünde 
bir kardeş ve vatanda§ hasblhall diye lslm
lendlrdlğl bir konuıımada dünya h!l.dlsatı 

kargısında memleketimizin askeri ve iktı
sadt durumunu anlatmıgtır. 

İstanbul' da kan 
verme istasyonu 

İstanbul, 8 (Telefonla) - İstanbul· 
da, bu hafta, bir kan verme istasyonu 
is~ başlıyacaktır. İstasyon, Profesör 
Dr. Kazım İsmail Gürkanın başkanlı
ğındadır. İstasyonda her zaman kanı 
sıhi muayeneden geçmiş iki kişi bu • 
lunacak, bunlar, ihtiyaç olduğu zaman 
hastalara ücret mukabilinde kan vere· 
cektir. 

Konya mebusıaunm 

Konya' da tetkikleri 
Konya, S a.a - Şehrımizde tetkik • 

lerde bulunmakta olan Konya mebus
ları dün erkek orta okulu ile kız öğ -
retmen okulunu, liseyi gezmişler ve 
akşam halkevinde yapılan toplantıda 
kesif halk taba!casının dileklerini teı
bi t etmişlerdir. Halkımız geçen yıl 
izhar ettikleri dileklerden tohumluk 
tevzii, hayvan hastalıklariyle mücade· 
le, zirai anbarlar tesisi, ziraat makine
leri celbi ve ziraat mütehassıslarının 
tetkikatı gibi hususatın temin edilmiş 
olmasından dolayı hükümete ve parti· 
ye teşekkürlerini ifade eylemişlerdir. 

Simav yangmı 

felaketzedelerine yard~m 
30 Eylül akşamı vuku bulan Sima\< 

yangınında evleri yananlara ilk yar -
dımolmak üzere Kızılay umumi mer • 
kezi tarafından gönderilen 1500 liraya 
ilaveten en fazla zarar görenlere teV'· 
zi edilmek üzere yeniden telgraf ha • 
valesi olarak 1500 lira daha gönderil-
tir. 
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lDIŞ POLiTiKA ............................................ 
Mihver devletleri 

ve Romanyo 

. 
bombardımanlara 

ait izahat verdi 
. Brenner geçidi mülakatı, mihver 
Clevletleri tarafından yapılacak ye· (Başı ı. inci sayfada) 
ili hamlenin baılangıcını teşkil ede· rinden ihtlmamlA geri Alınmıııtır. Bunla
ceği tahmin ediliyordu. Filhakika rın umumi i!!tlltl plıtnında kendilerine 
böyle hamle yapmazdan evel, dik- tahsis edilen rolU oynamak ve fahut baş
t~.törlerin içtima ederek vaziy.e!i ka muharebe sahnlllerlnde tekrar gözUk
lozden geçirmeleri, mihver pohtı· mek üzere ihtiyat tutuldukları muhtemel
kaaının ananesi halini almıştır. Al- dlr. Buna binaen biz yalnız büyük tesir 
bıanya geçen nisanda Norveç'e kıı:r· sahalı ağır alman bombardıman tayyare -
fi harekete geçeceği zaman da Hı~- !erini kıı.r ılamak mecburiyetinde kaldık. 
l~r ile Musolini aynı Brenner geçı- Bunların adedi son on gün zarfında, pek 
dınde aynı mülakatı yapmışlardı. ziyade azalmış ve 7 ey!Ulde başlıyan şid -
llu, malum olduğu içindir ki Bren- detll akınları takip eden bir ay zarfı_ndı:ı 
h~r geçidi mülakatının yap~ldığı insan zayiatı ve maddi hasarlarda mUte -
fUndenberi bütün dünya, mıhver madi bir azalma kaydedllml§tlr. Buna na
darbesinin hangi istikamete doğ- sıl mukabele ettiğimiz malQmumuzdur ve 
l'ı.ı tevcih edileceğini soru§turmak· dayanabileceğimiz blrçolt kaynaklara gö· 
tadır. re ağır alman bombardıman tayyaresi pi-

İtte zihinlerde böyle bir sual so· lotlannın bizimki kadar ve hatttı ondan 
l'ıılduğu bir aırada ansızın, Roman· da çetin bir ,.87Jyet karııısında oldııkları
~a'ya alman kıtalarının ilerlemekte nı zannediyoruz. Bu pilotlardan ·istenen 
0lduğu hakkındaki haber, her ta· gayret çok bllyl\ktlir. Öyle gört.~nllyor ki 
rafta en derin bir alaka uyandır· bu alman pilotlarının ekserisi go7.ll kapa
bııttrr. Filhakika bu askeri hareki- ıı bombardıman etmekten başka bir şey 
tnı mahiyeti henüz tamamiyle ay· yapmağa kabiliyetli değillerdir. 
clnılanmı§ değildir. Bir rivayete gÖ- Nikbin mahiyette gıeyler söylemekten 
re bugün Romanya'da bir {ırka mo· daima çekinirim. Zira milletimize beteri 
törlü alman askeri vardır. !kinci bir söylendiği zaman oereflne halel gelmez. 
l'İ\rayet, alman askerlerinin henüz _ alkı§l'lr - Fakat blıdlselerle teeyyüt 
onıanya topraklanna vannadıkla· etmlyen yatıştırıcı beyanatı ta8vlp ede -

"ını bildiriyor. Oçüncü bir rivayete mem. Harp nihayet nıthoş sürprizlerle do-
Öre de Romanya'ya giden alman lu bir gıeydlr. . 
ılcerleri zabitlerden ve kumandan· Bununla beraber, heyeti umumlyeııl 

lardan ibarettir. Bu askerlerin vazi· itibariyle hıtlen şu neticeye varabiliriz ki 
feleri hakkındaki haberlerde de almanlann tngııtereye karııı sarfettlklerı 
te:ıat vardır. gayretler kudretlerinin çok mUhim bir 

1 _ Bazı kaynaklardan gelen ha· kısmını yutnıaktndır. Bu kudretin vUsatl-
1~erler alman aakerlerinin petrol ni bildiğimizi söylemek niyetinde değilim. 
PlUyul~rmı muhafaza etmek için Fakat bu hususta ltlmadımnın her 7.Rmnn
kornanya'ya sevkedildiğini bildir· dan daha büyilk olüuğtınu hissediyoruz. 
lrıektedir. Bir inıanın dörtte üçünü 

2 - Romanya propaganda neza· öldürmek için bir ton 
teti, neşrettiği bir beyannamede al- bomba 
~n askerlerinin Romanya ordusu· h d f1 ı 

d . 1 Taarruzu en kolay olı:ın e e er yan 
hu tensik ve terbiye maksa ıy e ü ı binalarla örtUlll büyük bölgeler ?.er ne 
teldiğini iddia ediyor. ı t • Roman· gelişi güzel yapılan bu vahi aarruzun 

3 - Bertin, askerlerın, tesirini tetkik edı:llm. Almanlar ahiren 
ra'ya verilen garanti icabı gittiğini t .. kl 
&öylüyor. yaptıkları beyanatlarda üzerimize a ... a-

4 - Amerika kaynakları da bu r1 bombnların ağırlıg-ı ne övünmUşlerdlr. 
• h Bu beyanatın hepsi yanlış ve mantıksız 

aevkiyahn geni§ ölçüde askerı a~e-~-ta ba•langıç te•kil ettiğini bildır· değildir. 23 ey!Ulde söylediklerine göre 
" ,.. harbin hldayetlndcnberl İngiltere Uzcrlne 

ı-ıektedir. 22_000 ton lnftl!ik maddesi atmışlardır. 
Bu haberlerin hangisi doğru ol- ı u h ı 

~uğu henüz malUm olmamakla be- Sahil boyunca ektlk!Prl mayn ar ş P es z 
· bu rakama dahil olacaktır. 26 eyJUl per • 

'aber, herhalde mihver devletlerı· b · •embe gUnU Londra Uzertne 2:n ton om-
lın Tuna boylarında bir ıeyler yap- " bl 
hakta oldukları :sarih olarak anla· ba attıklarını blldlrmi!ilerdlr. Yalnız r 
ılıyor. Alman aakerleri ya Roman- gece atılan bu mlkdar bütUn son harp es-

nasında bütün memleket üzerine atılan 
a topraklarına varmışlardır, ya-

aut da varmak üzeredirler. Roman· bomba yekOnundan sadece birkaç ton ek· 
a da buna mukavemet etmek şöy- siktir. Ölen ve yaralananların mlkdarını 

dursun, bu işgali .memnuniyetle tam tmnınn blll:ı·oru%. EzcUmle mevzuu 
trıılamıı gibi görünmektedir. Bu balilıı olan gece zarfında zikri geçen 251 

gösteriyor ki artık Romanya, Çı; ::. ~:~ab:!e l~soı:;.~:a~~rı!!0 u=~~u 0!s%1:!: 
k>alovakya gibi, mihver devletlen· R mek için bir ton bomba atılmıııtır. 
lin tahakkümü altına ginnittir. o- . Geçen harpte ım&.ı edilen ilk model kü-
banya'nın bu vaziyeti, mihver.~':"'!" çük bombalar binaların örtUIU bölgelerde 
ıetierinden yardım ümit eden kuçuk ton başına 10 kişi öldllrmllutu. Buna blna
levletlerin akıbetine yeni bir örnek· en bugünkil harpte taarruzun öldürme 
İr•. Romanya, mihver politikasına kudreti 1914 -1918 harblndeklnden yalnız 
~lllayül ettikten sonra Be~araby~- on üçte biri olarllk gözUkllyor. Mllbalega 
rı kaybetmi§. Transilvanya nın bu· etmemiş olmak için onda bir diyelim. Bu. 
riik bir kısmı elinden alınmış. Dob· derin bir surette mütaıeaya ıa.yık mtihim 
~ca'dan mahrum edilmİ§· Şi?'~i ~e bir vakadır. 
lakeri işgal altına alınarak ıstıkla· • 
•llden büsbütün mahrum kalm~k Sığınak ıistemı 
~hlikesiyle karşılaşmaktadır. ~ıh· Bunun bir tek izahı olabilir ki o da 

r politikasına uçu parnıag " d G 

eden bir !ıtır. Bu evleri btz, evelklnden Bu sureUe bütün dosUo.rımıza ve esaret 
daha ziyade ıeret verecek bir oektlde tek- altında veya hür memleketlerde bulunan 
rar inşa edeceğiz. ve bize sempati hissedenlere, B. Hlllerln 

Haıar gören 1ehirler toptan tethlıı hareketinin deniz tıcaretıml-
Londra, Liverpool, Manchcster, Bir• zl boğmak lçln kullandığı manyatlk 

mlngham ıehlrlerl belki de daha ziyade rnaynlan ve diğer teııebbüslcri gibi mu
mUteesslr olmuşlardır. Fakat harabelerin- vattak olamadığı hallerini lsbat edeceğiz. 
den daha sağlam ve daha güzel bir şekil· lstilô meselesi 
de çıkacaklıırdır (alkışlar). Maddi hasa- İstilil. meselesinden bahseden B. Çörçil 
ratı tzam etmemeliyiz. Gazeteler yıkılan aşağıdaki beyan.atta bulu;-muştur: 
evlerin resimleriyle dolurlur. Fakat mah- "- Temmuzdanberi bize her ay hemen 
dut saytalannı tabi! olıırak sapasağlam hemen her hafta vadedilen i&tilli ne oldu 1 
kalan evlerin resimleriyle dolduramnmak- Tehlikenin geçtiğini farzederek hataya 
tadırlar. (gU!Uşmeler). düşmfyelim. 

Londranın Primose tepesinden veya di- Bununlıı. beraber birinci teşrinde hava 
ğer yüksek tepelerden tehrin dört bucağına kararsız olur. Nehir mavnalarının dar de
göı atıldığı zaman burasının hasar11 uğra- nizleri geçebileceği glinler biribiri ar
mış bir şehir olduğu dahi anlaşılamar.. İs- kasından nadiren iki Uç glin devam eder. 
tatistikçiler hesap yaptıkları zaman bu - Şu kadar ki bugünler devam edebilece~i 
günkü tempo ile Londra'daki binaların ya- gibi sis de hasma yardım edebilir. Mikta
rısını yıkabilmek için on sene Hizım oldu- rı, teçhizatı, hareket kabiliyeti ve talim 
ğunu görecek ve güleceklerdir. Bundan ve terbiyesi gittikçe artan ordularımız bü
sonra bu temponun çok daha yavaş olaca- tun kış yalnız sahillerde deı::il, fakat ek -
ğı ise aşikardır. Bu on sene geçmeden seriyetle olduğu gibi ihtiyatta da miıte -
Hitler'in ve nazi rejiminin basına çok yakkız bulunacaklardır. Ordularımız mtls
şeyler gelecek ve Musolini de fransızlarr tevlılerin boğazına atılmak .üz~re kapla~-ı 
arkadan hançerlerken artık hiç bir tehli - !ar gibı hazır bulunmalıdır. Duşmıının bır 
keye maruz olmadığını zannettiği zaman gece içinde deniz üstüne veya denize (gü- . 
rüyasında bile gcirmediği h diseleri kar - itişmeler) y3rım milyon insanı fırlatmıya ı' 
şılamak mecburiyetinde kalacaktır. (Al - 1 kafi gemi ve mavna hazırladığı muhak -
kışlar). kaktır. Şimdi mevcudu 1.700.000 kişiye 

Y k l 1 d çıkan ıınavııtan muhafızları silahlarını el-
ı ı an yer er e . . 1 .• b"I 1 

N d li hasarlar ne de katliamlar in- !erinde bulundurmalı ve sung~ er'.nı ı e-
e ma < ' ı·d· ı s··· · bu kış faalıyetı mutla-·ı· · ratorluğu milletini resmen ilan me ı ır er. u.un 

gı ız ımpa 1 1 "nh' · k ettiği azimkirane maksadından çevırcmi- ka ngiltere adalarına ı. ısar 7tıı_ııyece 

kt. "Alkıc!ar" Vakı't vakit tahribat ı buyuk bir ordunun teşkıl ve talımıne ku-
yece ır. ., · ~ . · d ed·ı l"d' 
yerlerine gi.dıyorum. Hayatımda hiç bir 1 vet ve şıddet ıle evam . 1 me ı. 1:· 

k d 1 k 1 d ğ b·ı Hafi bir celsede askerlık teşkılatııtıızın 
zaman bu a ar guze arşı an ı ımı ı - . • 
miyonım, hem de en ziyade istirap çeken yaptıgı muazzam. terakkıy~ yakınd~ B. ~-

. f d S k. b d 1 den izah edecektır. Muharıplerın aılelerı -
kımseler tara ın an... an ı u a am ara .. . 
kendilerine bidayettenberi arzedebild ğım 1 ne hsyat pahalılıgının onün~ ge.ç~ekte 

· · b k yardım için verilen tahsisat sıstemının ıs-
kan, goz yaşı, ter ve gayret yerıne uyu . . . 
· 1 • d"I ·ştı"r Her tar:ıftı:ın cu lahını da alenen bıldırecektır. 

nımet er temın e ı mı . .. • • , 
nida yükseliyor: "bunu hazmedebiliriz". J ngiliz tayyarelerının zalerı 
fakat "onlara aynen mukabele ediniz" se - Fakat şimdiye kadar istilaya teşebbüs 
si de yükselmektedır. Misille mukabele edilmemesinin başlıca sebebi sadece çok 
meselesi bazı mahfillerde sanki manevi bir üstün olan duşman kuvetierine k;ırşı mu
mesele gibi münakasa ediliyor. Bizim yap- harebc tayyarelerimizin kaı.andıkları mü
tığımız şey, almanlara en biıyük fenalık tevali parlak zaferler olduşu şüphesizdir. 
tevlit edebilecek ve onların bıze karşı ta- Oç büyük gün adalarımız semasında hava 
arruz kudretini süratle azaltabilecek nok- tlstünhigumlize sahip oldu{:umuzun bütiın 
talara kudreti gittikçe artan kuvetlerle fa- cihana isbat etmişlerdir. Bugünler 15 a -
sılasız bir surette taarruz etmektir. Aca- ğustos. 15 eylül ve 27 eylUI günleridir. Bu 
ba bu bir misilleme hereketi midir? Pek te muazzam bir hadise olmuştur. Bu zafer
benzemediğini zannediyorum. Her halde !er şimdi hizmete girmek tir.ere sUratı.c A
şimdi yapmıya zaman bulduğumuz şey bu- merika'dan gelen destroyerlerden maada 
dur. Harbin bugünkü safhasında askeri he- büyiık mikyasta takviye edilen donanma -
deflerden çevrilmemiz şuursuz bir şey o- mıza emin ve tecrubeli kudretini teyit et
lur. Pilotlarımızın mahareti bu hedefler mek fırsatını vermektedir. 
üzerinde bize diğer hedeflere taarruz için Gerek avcı, gerekse bombardıman tay
muvaffakiyetimızin biıyük bir kısmını te- yaresl itibariyle geçirdiğimiz harp ayla
mine imkan bahşetmektedir. Bombardıman rından sonra şimdi şiddetli muharebelerin 
tayyarelerimizin adedi dıişmanınkınden az başladığı mayısta olduğumuzdan daha çok 
olmakla beraber, bizinı almanların harbe k~vetliyiz. 
devam kabiliyetine verdirdiğimiz zarar • B. Çllrc;ll pilot vıızlyetlnln de Mlil.ha 
tar onların bizim kabiliyetimize verdirdi- doğru gittiğini bildirerek birçok haftalar 
ğinden çok daha büyiıktür. (Alkışlar). Bu- tamir edilen tayyarelerin zayi edilen tay. 
na binaen bu hususta manasız münakaşa- yare adedinden fazla oltluğunıı ıı!lylemlş 
tara girişmiyellm. Bu göz önünde tutaca- ve bu suretle bu müddet zartınrla ıma.1 e
ğımız yegane hedeftir. Adamızı kışın iha- dilen yeni tayyarelerin kazanç teşkil etll
ta eden sis ve firtınalar duşmanı hedef ğlni lll\ve etml§tlr. 
ayırdetmeden yaptığı bombardımanlarına n. Çörçll nutkun ö~le devam etmiş-
devamdan menetmiyeeektir. Bununla be - Ur: 
raber biz bir mliddettenberl bunu düıllnll- Bir •ene veya buna yakın bir zamanda 
yoruz ve aivil halka Jcar•ı Jclltle halinde alınanların yaptıkları muazzam terakldye 
ıeceleri ve yahut aisli zamanlarda yapı • yetıeebllecegimlzl hiç bir zaman kimse 
lan bombardımanları düşman için ııimdiye iddia etmemlııtl. Bu mevzua dair ancak 
kadar olduğundan çok daha tehlikeli bir bir sene sonra belki memnuniyet verici 
hale koyacak yeni usullerin hazırlanma _ beyanatta bulunulal.ılllr. Fakat düşman 
sı mümkün bulunmaktadır. menbalan da esir ettiği memleketleri iş

Bu metodlar hakkında bir fikir vermek- leterek hlsscılllir derecede artmış buluna
liğimi meclisin beklemlyeceği şüphesiz -
dir. Ziyaretçileriıpizin vaktı gelince tec
rübelerine ·istinaden onu kendilerinderı 
keşfetmeleri daha iyi olur. 

Bu arada, ateş altında geçen hayat te -
meli üzerinde beşer mevcudiyetinin ale -
iade kararsız geçişine olümle karşılaşmak 
talihini de ilave ederek • ki o kadar cid • 

caktır. Gittikçe artan hlr nlsbctıe elde et
tiğimiz yeni dilnya knynakları olmasaydı 
uzun zaman daha mUdafaa halinde kııl
mııklıtımız lcnp edecekti. 

Sekıen /ırka aıker 

~ k 
.. '"k ını .. imdi kabul edilen sığınak sisteminin pek 

.. Ptıran, elı·nı·, kolunu ve sonra d. a ziyade ıslah edllmlıı olması ır. eçen " · k ..ıbl idi Şimdi geniş di değildir • mevcudiyetimizi teşkilatlan -
t\itu'"n vu··cudunu kaybet.mekte.d. ır. harpte sığınak yo fi' • 

En mükemmel fırkalarından seksenini 
şlmalt Fransadn bulunduran askeri kudre
tin daimi lstllli. tehdidine karşı koymakla 
beraber orta şark ve sair mahallerdeki or
dularımn:ı takviye etmiş bulunuyonız. Bir 
taraftan da Fransanın Vlchy kaı·ariyle 
mlldafaamızda açılan muthle rnhneyl za
manla dolduracak plan kuvetlerl bliyllk 
gemi kafileleri ımımuıtorluğlın her bir 
lusmınrlan nrıklC"tmlşlerdlr. 

1'.ekoslovakya'nın akıbeti de oyle bir sığınak sistemimiz var ve sistem git- dırmaklığımız icabetmektedir. 
1 tikçe de büyümektedir. Bu sistemde "An- Çok zayiatın önüne geçmek için 
1 rnuıtu. dcrson,, l!ığınakları §öhretıerlne haklı o- Genis dahili te$kilitlı:ındırma sahası 

Memleketinin muhtelif parç:I~~- ıarak liyakat kazanmışlardır. Öltlm nls_be- şimdi askeri harp gayretimizin mukabil 
h hiç döğüşmeden sağa sola agd. ti on Uçte bire, katt ve emin olarak söy - kısmı olmuştur. Daimi hlicumlara maruz 
•ktan aonra geri kalan kı~m:iu l a ıemck için §Öyle diyelim, onıia bire in· kalmıya müsait her mıntaka için yataklı 

~
ve bu bahane ile başka hır ev ~- 'mlştır. nu netice yalnız dikkate l~yık ~!- sığınaklarımız olmasına gayret etmeliyiz. 

il istilasına terkeden ~ir dev~etın makla kalmaz, aynı zamanda tatmın edı - Bu kabil olduğu kadar acele yapılmalı ve 
"il Yolda hareket etmesıne kımse cıdir. Bu netice evelce yaptığımız bıi - ahali kendilerine tayin edilen mahallere 
f,'ııi olamaz. Fakat bu mesele~e tiin tahminlerin llstilndedir. Vazife ve şe- gidebilmelidir. Tı:ım isabetiere karşı ancak 
Ornanya'dan baıka devletlerın rcflmlzln ıcı:ıbı olarak harbe glrdiğlnıir. mevhum bir himaye temin eden sığınak -
~ertfaatleri, hatta emniyetleri ba- zaman blrlblrl arkruıından her gece 3.ooo larda kalabalık birikmesine bilhassa mani 
lıa ınevzuudur. Bu devle~ler ara- ölU ve 12.000 yaralı verereğ"lmlzl tahmin olmalıyız. Ahali ufak sığınaklara ehemi • 
11lda da Sovyetler şüphesız batta etmiş ve hastahanrlerlmlzde yalnız ilk yet vermemezlik etmemelıdır. Dağınık bu
l~lir. Almanya Romaİıya'yı tabak· tedbir olıırllk 250.000 yaralıya bakacak lunmak çok zayiatın onune geçen muessir 
l"llrnü altına aldıktan sonra Karade· tedbirler almıştık. bir ilaçtır. 
&ı•e çıkını• demektir. Asırlardan - Ölenler, yaralananlar M b • . 

İngiliz. Avusturalya, Yenlzclandn, 
Hint ve Mısır kıtııları mUstevlllerle karııı
laştığı zı:ımnn nlınncıık netl<'e hakkında 
talımlnlrr yapmıyerağım. Yalnız şu kanar 
ki. bir mllddet c\'cllsine nnznrnn 1)1ylz. 

(Sonu vnr) 

Japonya meselesi 
Londra. 8 a.a Lordlnr kamarasında 

~
• ... ,.. • b. 0 gölü naza· ec urı ııgorta 
l"\o.&radenız'e ır r 11 b ·· .. k Hakikatle, harbin bidayetinden geçen B. John Aııdcrson ile Yl.'nl dahili em. 

le bakmıya alıtmı§ oldn •. uy:a cumarteııl gününe kadar 8.500 610 ve l3 I niyet nazırı n. Morrisonıı scn:ı ettikten 
C• ·ıı al. devleti, acab~ .~u .. k en~~;n cer: bln yaralı kılydedllmlştlr. Bu da gösteri sonra B. Çörçil, gecelcrını sığın:ıklardn 

erınde ansızın, uyu . . na- yor ki bir mı net veya bir fert tehlikelere. f geçırenlerln hayatının daha konforlu ol 

söz eöyllyen Lord Hı:ılifoks. 8. Çörçtrln 
avam kamarasında söylediği nutka çok 
yakın b~;> anı:ıtla bulumırak fransız Cnme
ronunun 25 bllr fransız tarafından zaptc
dlldiğ nl ifşa etmiştir 

Birm:ınya yolunun açılacağını B. Çör· 
çıl in sözlt'nne b"nzer bir lisanla blldirC"n 
Lord Hnllfaks İngllterenin Japonyaya bll
ylik lıntıynzlnr vPrdl~lnl Cnkat gayretleri
nin müka.fatlandırıiınadıı'!-1111 aöylcmlıı ve: 
•'Japonya ile her n" kndar i)1 mün!ISPbet
Jcr idame etmek istedi isek hfılt'ı da leli· 
yorsnk d!i Japonya dnhll olmak lir.ere her
kesin menfaati noktnsındnn Çini de hür 
ve mllstakll g!irmek lstiyc•ruz .. demiştir. le-

ve 
ıda 
eı· 

~ıl 
uk 
~e-
pe-

ır -
~r .. 
aya 

ıa • 
ril-

lliltl devletinin zuhur etmesını . r tasavvur \'e hayali bu tehlİkelerln mlllhiş ması ve evleri bombardıman edilenler için 
· karıılıyacaktır? Sovyetler Sır ı- oldu,..ına hllkmettirlvoı· diye, karşı koy yapılacak yardımlar hakkında ittihaz edi-
ı, ., ~ 9 k ·mzasın· ,,. ıuatoa 193 pa tının 1 kta aslll tereddüt etmemelidir. !alkış - len tedbirleri izah ettiktrn sonra nutkuna 
l'lherj, Almanya~tarafından. atılan ma 

1 7 eylUlde şlddeUI bombardıman baş- ıııı suretle devanı etrıı!ştır: 
r •dunı kendisine müteveccıh say· ıard ~ zamandanherl ölü ve ağır yaralı a- Maliye nı:ı7.ırı, bıltün 1nglltercde emlll· 

h 
. • l' 'k n ana in ıe;ı t t ayı arıcı po ılı .as~nı iki 'eledi her halta mlitemad!yen azalmış ır kin maruz kalahileregi hasara karşı mec-

lı o~arak kab~.1 etmış_tır •. 8~... ilk halta zar!ındnkl takribi 6.000 zay~_at bnrl sigorta yapılması hakkındaki kanun 
~.enı adımı da oy le telakkı e~tıgı ikinci haflada r;.ono e, liçüncU haftada dort projesini bllkuvve tamamlamıştır. Her 
&OyJiyecektir fakat alman arın döı·d!lncil hafta r.arfında da türlı.l blnnların kıvmetl llzerlnrlen hesap 

• l So t bine ve son ~ 
•!'ya 'yı ele geçirmek e vye • 1 beş yüze dllşmüştilr. Bu rakamlar edilerek tediye olunacak primlerle bir 

) llırliğinin emniyet mıntakasına ~fenb :e ağır surette yaralananların adedi- sermaye teşkil edilecek ve icap ederse 
·-- baatıkları da inkar kabul et· östermcktrdlr. Bununls beraber bina devlet bu sermayeyi tanıamlıyacaktır. El
l'eıı bir hakikattir Üçlü paktın nl g t k mühim olmuştur. ED mtlel- de edilecek bu ııermaye ile herkes harp 

1 • k d tatırlba ı ço 
• anması bir ' dereceye a ar, lh t ı•u•flerle meskOn kUçük ev- başladı,.. cuıa kadar mlı.kabllne ıUmulü ol-
~ ' b lk · ıım olan c e .... fi' 

, h otnanya meselesinde ve e 1 h ı edildiğini görmektir. Fakat a- mak üzere sigorta edilnıl§ bulunacaktır. 
Unu takip edecek meselelerde terin ta tr ~ahallede büyük hasar kayde • Herkes bu ıekll veya diğer bir suretle ve 

. ti • h h i rlstokra 1 bet dahi· t .e erden gelebılecek er ang 1 \'C bütıln sınıflar aynı n 8 daha evel olamadığı takdirde harbin ec 
f ıtirazı önlemek maksadına ma· dil; 11 tırop çekmiştir. Yıkılan veya ciddi nunda tazmin edilmiş bulunacaktır. Şimdi 
~a olabi~ir. Riva>:et~ g?.re, Sov· :~re~t~s hasara u~ıyan evlerin rıı:aaa7ı6~ sigorta edilemiyen sınai mUesscselerln 
ikr Amerıka il~ gızh muzakere· vermek nıvetınde değilim. Bu bize illetler ve e~yası, zati eşyn gibi her nevı 

t en bu pakt ımzalanmı§tır. Ve menkullerin maruz kalabilecekleri harp 
~t B' 0 k ' -~~ İmzalanması, Sovyetler . ır- l. dur Kısmen Amerı a ya hasarlarına karııı da bir sigorta yapmak 
'-1 ı lllman • japon kı&kacı içıne rı ma ur;; S~vyetler Birliğine karşı. istiyoruz. 
.,.1tlır. ı kısmen be kt iki devleti biribi- Bunları o ııekllde tanzim etmeliyiz ki 
Gtı • ) yapılan u pa ' · R bl t k ~~Yenı tartlar altında Sovyet er, • ki ştırmakta ıken, oman- r mıo a aya gelişi gUzel atılan bomba -
hı ~erecede ihtiyat gö&termek 1 rın,d Y~. v:ziyet bu cereyana hız ve- ıar isabet edince müteharrik bliyük kuvet
yırıretindedirler. Diğer taraf· ya b ·ıir ı Herhangi cepheden bak!lır- ıer vakanın olduğu sahneye ateşi söndllr-
aııngton'dan gelen haberler, re 1 b •k I mihver devletlerının mek ve tehdide maruz kalanlara yardım 

. e~ Büyük Elçisi ile Amerika sTa \ 1 :~';:sında giriıtikleri yeni için yetişsinler ve onlara yiyecek ve bar1-
hcıye Müsteşarı Wel,lea ara&m • unbab •. a on üç aydanberi devam nacak yer temin edebilsinler. Bu glbllerin 
•tlı . .. ·• d bah te•e ua, • b. fhanın latlrahatlerl ve her •eyleri kaybetmeme-Yan yem goruıme en ,.. ·· d lede yenı ır aa " -.c1· $ . 1 ·u re eden muca e et !erinin temini JAzımdır. Çünkü bunların 

İtb· 1 ır. ovyetlerın, ngı be . ılmaaı mi.nasını tazammun • u"""'yacakları zarar herkese tak.sim edlle-
ır iği yapmakta öteden erı aç • "' .. 

tÜri:c davrandıkları halde Ame· I mektedır. A. Ş. ESMER cektlr. (alkıılar). 
e aıılaımıya taraf tar oldukla-

Almı:ınların Tokyo'daki 
fevkalôde mürahhası 

Tokyo, 8 a.a. - DNB bildiriyor: Al
man hukumetinın {evkallide murahhası B. 
Stannier bu sabah Berlin'e avdet etmek 1 

üzere hareket etmiş ve garda alman büyük 1 
elçisi .. B: Ot.to, hariciye nazırı B. Matsouak 
ve muhım Japon şahsiyetleri tarafından 
teşyi edilmiştir. 

Leningrad bölgesinde 

yapılan manevralar 
Moskova. 8 a.a. - Sovyet müdafaa 

k?miseri Mareşal Timoçenko, dün Le
nıngrad askeri bölgesindeki Kızılor • 
dunun ı.,anevralarında hazır bulun • 
mu~tur. Bu auretle mare~al iki ay zar
fında dördüncü manevraya iJtirak et
miı bulunmaktadır.ı 

HARBE . 
D A 1 R 

Hududu bozan, 
garanti eden 
mihver olursa .. 
Romanya' da Alman!ar 

R omanya'ya alman askerleri
nin girdiklerine dair çıkan 

haberler, dün ne teyit ne de tek
zip olunmuştur. Yalnız almanla
rın Romanya'da bulunduklarına 
dair gelen haberlerin teyit edil
mediği bildirilmektedir. Fakat 
bütün bunlara bakıp da, Rcman
ya' da bir şeyler olmadığına hük
metmek dofrru değildir. Methur 
meseldir, ate§ olmıyan yerden du
man çıkmaz. Netekim dün ge
ce sabaha kar§ı çıkan haberler· 
de, alman askerlerinin per§embe 
günü, garanti paktı mucibince, 
Romanya'ya gireceklerini bildir
melcte ve Bükreş'teki İngiliz elçi
sinin bu vaziyeti Romanya hükü
mcti nezdinde protesto ettiğini 
ilave eylemektedir. Gene dün ge
ce ynyılan haberler, bizim dün bu 
sütunlarda yaptığımız izahları te
yit eyler mahiyettedir. Yani al
manlar, Romanya petrol mıntaka
lariyle, Rusçuk'un tam karşısında 
bulunan Yerköy'e yani yeni tabi-

• riyle, Giurgiu'ya yerleşecekler
dir. 

Rumen ajansına göre 

D Ün resmi rumen ajansı da, 
Romanya'da çıkan dumanın 

ate§ini gösteren bir haber nefret
miftir. Bu habere göre, rumen 
ordusu, pek tabii olarak, mihver 
devletleriyle hakiki ve açık bir 
arkadatlık iş.birliğini arzu ediyor· 
muş. Bu hedefe varmak için bil
has5a Almanya'nın en iyi vaitleri 
mevcutmu§. Rumen ordusunun, 
Almanya ile neden bu kadar açık 
bir arkada§lık arzu ettiği haki
katen sual olunabilir. Çünkü dün 
de işaret ettiğimiz gibi Romanya
yı şimdilik tehdit eden hiç bir ani 
tehlike yoktur. Bu arkada§lığı Öl
sa olsa alman ordusu istemi§ ola
bilir. Ve rumen ordusu alman en
düstrisinin fili yardımmdan istifa· 
deyi kabul ettiğine ve almanla
rrn rumenleri talim ve terbiye et
mek üzere geldiklerine göre, İJİn 
batında mui.akkak aurette alman
lar bulunacaktır. Bunun ne de
mek olduğunu da alman usulleri
ni bilen ve görenler kolaylıkla 
takdir ederler. 

Romanya'mn vaziyeti 
Hadisenin köklerine nüfuz et-

meğe çalı§alım: Brenner'de 
Musolini ile Hitler arasında ya
pılan son üç saatlik mülakatın 
birinci tefsiri, Jngiltere'ye kartı 
hazırlanan istila planının suya 
düşmesi Üzerine, mihverin, harbi 
Akdeniz'e ve Afrika'ya intikal 
ettireceği şeklinde idi. Fakat 
şimdilik lspanya'nın da hayli sert 
davranması üzerine bu planı ta
lik etmek zarureti hasıl olmuı ve 
mihver Balkanlarda bazı kolay 
zaferler elde etmek çarelerini a
raştırmıştır. Bu vaziyette ilk akla 
gelen tedbir tabiatiyle Romanya
yı rametmektir. Çünkü Romanya, 
zaten mihverin bütün arzularına 
tam manasiyle inkıyat etmit bir 
vaziyettedir. Üstelik, yeni lejiyo
ner rejim, daha henüz çok genç
tir. Romanya'da general Antones
ku'nun sıkı idaresine rağmen par· 
ti kavgalarının sonu alındığı iddia 
edilem,...z. Birçok grupların, bir
çok nafiz ndamlaı ın menfaatleri 
tesadüm halindedir. Üstelik Besa
rahya'yı. Transilvanya'yı ve Ce
nubi f'obrucl\'yı kavbedcn Ro
manya'da knveimağneviyenin tam 
mnnnsiyle yüksek olduğu katiyet
le soyleneme-z. Ve nihayet, bun
dan başka ortada Romanya'nın 
hudutlarını garanti etmiş olmak 
gibi bir sebep vardır. 

Garanti kime kar~ı 

R omany~'nın içinde mihver 
askerı bulunmıı.yınca, bir 

tehlike halinde bu garanti nasıl 
işliyebilecektir? Bu mantık, Ro
manya'yı ele geçirmek istiyen 
mihverin mantığıdır. Çünkü her
kes pekala biliyor ki, bugün için 
Romanya hiç bir komıusunun teh
didi altında değildir. Herkes ia
tediğini alını§ ve memnun olmuı· 
tur. Halbuki Romanya'nın hudut
larına karşı en büyük tehlike mih
verdir; Almanya ve ltalya'dır. 
Fakat ne gariptir ki, mihver bu 
hudutları garanti etti diye, mih
verin bu hudutlan bozması halin
de gene mihvere brr şikayet ya
pılamaz. Romanya kimden kime 
ıekva edecektir? Bu takdirde ka
zaya rızadan baıka çare bulabi
lecek midir? Bundan ~olayıdır 
ki, rumen orduau, mihver ordu-

Yunanistan' da "Helen ordusu 
günü" bütün Yunanistan 

halkın~n İJlirakiyle kullandı 
Atina, 8 a.a. - Atina ajansı blldiriyorı 

Milli gençlik teşekkülü pazar günü, bütün 
Yunanistan halkının iştirakiyle "Helen or· 
dusu güniınli" kutlamııılordır. Her yerd• 
binler yapılmış ve bunları ordu ile genç· 
lik teşekküllerinin geçit re&imleri takip 
etmiştir. Atlna'dıı meçhul asker Abidesine, 
Tatoi'de kıral Konstantin'in mezarına ve 
muhtelif şehirlerdeki harp ölüleri abide· 
!erine çelenkler konulmuştur. Atina ka· 
tedralindeki iyinde reis Metak&as da ha· 
zır bulunmuştu~. 

Gestapo şefi 

İspanya'ya gidiyor 
Madrid, 8 a.a. - Reuter: Gestapo ~cfl 

B Himmler ile, deniz aşırı İtalyan kıtaatı 
müfettişi mareşal Borono, bir ko.~ ıUn ıon-

1 ra lspanya'ya ı:ideceklerdir. 

siyle sıkı, açık bir itbirliği arzu 
eder görünmüş ve kı§lalarının 
kapısını alman talim ve terıbiye
cileri.ne daha doğrusu alman as
kerlerine açmak mecburiyetinde 
kalmıştır. 

Soyulmuı meyva 

M ihver Romanya'dan ne isti
yor? Mihverin Romanya

dan istediği şey, evela, kendisine 
harbin bu çok durgun gittiği bir 
devirde, kolay ve öğünülebilir bir 
zafer temin etmesidir. Çünkü oto• 
riter rejimlerde iktidar mevkii 
sandalyasr, daima ani muvaffaki
yetlerden vücuda getirilmiı bir 
ehram üzerinde durur. Ufak bir 
muvaffakiyebizlik aandalyannı 
bir ayağını sarsabilir. Sürüp gi
den durgunluğa bir çare bulmak 
lazımdır. Mihver efkarıumumiye
si daha ne zamana kadar Lon• 
dra'nın istilasını bekliyece.ktir? 
Ve nihayet Romanya, bir iki ay• 
danberi kabukları soyulmu§, çÜ· 
rük yerleri tamamiyle temizlen• 
mit bir meyva gibi el altında bu
lunmaktadır. Haydi Transilvanya 
ile cenubi Oobruca'yı ihmal ede
lim, fakat Besarabya'yı Sovyet
ler almamış olsaydı, o zaman Ro
manya kolayca hazmedilebilir 
miydi? Halbuki, bugün vaziyet 
hiç de böyle değildir. Ve nihayet 
ortada, biraz evci söylediğimiz gİ· 
bi, kendilerince makul bir sebep 
vardır: hudutları garanti ebnek, 
ve bu meyanda, Romanya'nm bü
tün petrol iatihaalatını 'Ye Tuna 
petrol ve zahire yolunu da garan-
ti edivermek! · 

Sovyetler Birliği 

Fakat bu garanti kime kartı-
dır, bunun hakkında henüz 

hiç bir tefsir yapılmamaktadır. 
Yalnız dünkü Londra gazeteleri, 
Romanya'daki alman nüfuzu hak
kında Sovyetler Birliğine haber 
verilip verilmediğini merakla sor
maktadırlar. Hatırlardadır ki, ay• 
nı gazeteler, üçler paktı İmzalan
dığı zaman da aynı suali sormut
lar fakat hiç bir tefsirde bu suale 
sarih ve resmi bir cevap bulama
mıılardı. Sovyetler o ~ün bugün
dür sükutu tercih etmektedirler. 
Yalnız üçler paktının ba§lıca 
hedefleri olarak gösterilen Bir
leşik Amerika ile Sovyetler Bir
liği arasında epeyce zamandan
beri kesilen konuımalara dün 
Va,ington'da tekrar batılandığmı 
öğrenmekteyiz, itte o kadar. 

Dipf oma tik f aaliyel 

Herhalde Avrupa'ya ve Uzak-
şark'a bazan garanti, hazan 

istila, ve hazan da üs temini mak· 
sadiyle yeni nizam verilmek iaten
cl.iği. ~~ h.atta bunun tatbikına ge· 
çıldıgı bır sırada politik sahada 
y~ni inkişaflar bekliyf'biliriz. Çün
k~ Almanya, Romanya'yı, guya 
bır sovyet tehlikesi bahanesiyle 
~vcunun içine aldığı bir sırada, 
Japonlar da fransız Hindiçiniai'n· 
de Tonkin'in merkezi olan Hanoi
ye girmişler ve burada franııız 
ali komiserine nezaket ziyaretleri 
yapmışlardır. Bundan dolayıdır 
ki, Amerikan Hariciye Nazır mu
avini Sumner Welles bir taraftan 
Sovyet Büyük Elçisi Oumanski ilo 
müzakerelerde bulunurken, diğer 
taraftan da ayrıca Vişi hüküme
tinin büyük elçisi Haye'i kabul 
etmiştir. 

Ayrıca Amerikan Hariciye Na
zır~ ~~rdel Hull'ün, İngiliz büyük 
elçı~ı _ıle .Y.aptı.~ı temaslar, Tokyo
d~kı. ıngılız buyük .. Jçisi Craigie
nın Japon hariciye nazırı Mabuo-
ka'ya l ·ı · r • . ~gı terenın Birmanya yo-
ıyle Çın c yaptığı yardımı dul'lo 
dur:rn~k için evelce, Japonya ile 
ak!~d_ıle!1 ~nlaşmayı yenilemiye
cegını bıldırmesi arasında bir mü
nasebet görmek kabil midir? 

Görülüyor ki mihverin yeni ni
zam gayretine mukabil kartı ta
raf da diplomatik faaliyeti ~ 
tınnııtır. 

Hadiseleri bekliyelim. 

Mümta Faik FENiK. 



• -4-

ı-·---·-·-· .. -· .. -·-·-.... -ı 
J RESMi TEBLİGLER ! 
--.... ... -- ................................ : 

XI 
1 ngiliz tebliği 

ı nc ı Balkan oyunları 
• • 

Romanya ya 
dair şayialar 

(Başı 1. inci sayfada) 

sında ise, rumen ordusu alman en
düstrisinin f ili yardımından istifad e 
edecektir." 

Vaıington'da büyük 
diplomatik faaliyet 

Sovyet Büyük Elçisi 

( RADYO ) 
T tl R K t y E 

---( Radyo DifUzyon Postaları )
TÜRKİYE Radyosu - ANKARA Radyosu 
----«c DAiga Uzunlugu >>•---

1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 
Sl.7 m. "9465 Kes./ 20 Kw. T. A. p, 

19.74 m. l!'il95 Kes./ 20 Kw T A. Q 

-

Londra, 8 a.a. - Hava nezaretinin teb
lfğl · İngiliz hava kuvetlerine mensup 
bombardıman tayyareleri, dlin l!ollanda 
a.:ıhtllnde mavna tecemmUlerlnc ve Havr
da ticaret gemilrrlne hilcum etmişlerdir. 

İnglllz ~tan.şı Uzerlnde mutat bir keşif 
uc:uşu eı:ınasında, sahil st>rvl.slne mensup 
bir tayyare, bir düşman avcısını dUşlir

Neticeler her türlü endişeleri 
izale edecek kadar parlaktır 

Bu tebliğden sonra, Romanya'ya 
belki aidece mütehassıslar ve he
yetler, motörlü ordu malzemesi gel
mesine intizar olunabilir. Fakat ne 
de olsa, yeni ve küçük Romanya'da 
bilhassa Almanya'nın siyasi ve iktı· 
sadi nüfuzu, askeri n ü fuzu ile ta· 

Sumner Welles' le görüştü 
ÇARŞAMBA: 9.10.1940 

8.00 Program ve memleket saat ayan. 
8.03 Müzik: hafif musiki (Pl.). 

... 
Pil 

mUttllr. 
DUn gece, bilyUk mikdarda lnglllz bom

bardıman tayyareleri, Berlinde askeri he -
bi r 

İstanbul val i 
atletlere 

ve beled iye reıs i 
ziyafet verdi 

detlere muvalfaki .. ·etll hiicumlar yapını•- t t b 1 8 a a ! t b 1 l" · b d 
J '# s an u , · · - s an u va ısı ve c- en terbiyesi genel direktörlüiil yüksek 

tardır. Üç elektrik santralına yüzden faz- 1 d' · · D L" r· K d 1 · · B e ıye reısı r. ut ı ır ar, 1 ıncı al- istiıare heyeti 5.zasından Burhan Felek, 
la büyük çapta bon1ba atılnıı • tır. Tempel- k ı · t' ·k _, ı 1 

ot an oyun arına ış ıra ı::ucn e en, yugos av intac edilen Balkan oyunları hakkında A .. 
hof eşya istat:ıyonunda büyük bir yangın " k ti ti . r· d" k p ve tur a e crı tere ıne un a şam ark- na.dolu ajansının bir muharririne şu tzıı. 11 ı -
çıkanlmıştır. Birçok entllistrl te~lsatı ve l'd 150 k' ·ı·k ote e ışı ı bir ziyafet vermiktir. t1 vermiştir: 
dl~er birçok hayatı noktalara da hUcumlar , Çok samimi geçen ve bir çok kardeşlik "- 11 inci Balkan oyunlarının tertibi, 

bu sene, bu husustaki protokol mucibince, 
bize düşmekte idi. Fakat balkanlı komşu

"Muhterem misafirlerimiz, larımızın bu oyunlara iştirik edip etmiyc-

yapılmıştır. h tcza üratına vesile teşkil eden bu ziyafette 
Diğer tayyare filoları, Amsterdam'da ::>r. Kırdar şu nutku vermiştir: 

Fokker fabrikalarını bombardıman etmiş
tir. Vilhelmshafen'de limana ve Hanım, 

Sö11k, Manhetm ve Gremberg'de eşya is
tasyonlarına ve birçok dtlşman hava mey
danlarına da hUcumlar yapılmıştır. 

Lorlent, Cherbourg, Dteppe, Boııloğne, 
Calala, Gravellnes, Dunkerk, O.stende, Ze
ebrugge, Rotterdam limanları ve bu liman 
larda ticaret gemileri ve Gri!"l-nez burnun
da top mevzileri de bombardıman edllmtş
tır. 

Tayyarr>lrtmlzden bir tnneRl kayıptır. 

Alman teb liği 
Berlin, 8 a.a. - Alman orduları başku

mandanltğının tebliği: Mühim harp tay -
yare teşekküllerimizin dün Londra üzeri
.ne: yaphklan mukabele bilmiıil taarruzla
rı esnasında bir çok ağrr çapta bomba 
Taymis nehri kavıinin garbindeki demir • 
yolu tesisatına, ticaret müesseselerine, 
Vest • !ndia doklarına isabet etmiştir. Bu 
münasebetle hafif bombardıman tayyare -
]eri bilhassa temayüz etmişlerdir, 

Sizleri Balkan oyunları dolayısiyle ikin- ccğinden emin değildik. Bunun için ken
e· defa olarak fsta.nbul'da, bu arkadaşlık dilerinden istimzacta bulunduk. Romen, 
ve samimiyet sofrası etrAfında toplanmış yugoslav ve elen federasyonları iştir.ik e .. 
görmekten mqtcvcllit memnuniyetimi iz .. deceklerini bildirdiler. Ancak, bu günkü 
har etmekle bahtiyarım. şartar altında milli takrmların uzun müd-

"İki gün süren ve bizlere pek asil mü- det memleketlerinden ayrılmaları vP at
cadele sahneleri arzeden Balkan oyunları- lettertn tam formda bulunabilmE'IPri ~U~lii 
na 11 scncdenberi fasılasız olarak devam ğünü derpiş ederek evelcc haftanın üç tatil 
edişiniz ve bu 11 inci oyunları bugünkü gününde yapılan oyunların iki güne sıktş
müşküllere raK:men tertibe muvaffak olu· tırılması tekarrür ettıa-ı ~ibi , mR~lfıh i v • t 
şunuz spor kudretinin ve Balkan oy ı..ı., - 11 ,. 1 • endişesiyle iştiriktcn çekinmenin önüne 
nın en dikkate şayan parlak ncticec: ..... geçmek için de bu sene umumi tasnifin 

.,Balkan sporculuiunu tuttuiu bu , yapılmasından sarfınazar edildi. Son vazi-
vc izimli yolda muvaffak olur ~örır.. c he- I yet geç tebellür ettiği için organizasyonu 
pimiz irin emsalsiz bir haz. teık·ı cd altı haftada ikmal zaruretinde kaldık Hü-

.., ı er. k.. , d . 
11 inci Balkan oyunlarına İlitirik için bu· umetın yar ımı mU.şküllcri halletti ve mu. 

raya kada 1• b' ·· 1 h 
1 

t vnffaklyet hasıl oldu. r gc ıp ıze guze ve eyecan ı 
müsabaka saatleri yaşatmış olmanızdan "Romenler, konıre tarafından makul gö
dolayı İstanbul şchiri namına sizlere te- rünen mazeretleri dolayısiyle bilihare iş
şekkür eder ve bu toplantıyı fırsat bilerek 

1 
lirik edemediklerini biliyorsunuz. 

Bal~a~ sporcularına bundan sonraki oyun- ı' "Organizasyonun tam bir muvaffakiycte 
lar ıçın de muvaffakiyet dilerim." mazhar olup olmadığını söylemek bana 

mamlanmış olmaktadır. 
Romanya'nm askerlerini köyleri· 

ne gönderdiği bir sırada, nıçın or
dusuna birdenbire bu kadar ehemİ· 
yet vermekte olduğu da zihinlerde 
bir aual olarak dolaşabilir. Herhal
de general Antone.sku, ne B esara b· 
ya'yı, ne de Transilvanya ve Dob
ruca'yı istirdat etmek teşebbüsünde 

Vaşington, 8 a.a. - Reutcr: Sovyet Rus-
ya büyük "elçisi B. Oumanski dün akpm 
hariciye nazırı muavini B. Sumncr Welles 
ile bir görüşme yapmıştır. Bu suretle ya
zın yapılmış olan diplomatik konuşmalara 
int surette gene başlanmıştır. 

Bu ziyaret Vaşington'da, Sovyct Rusya
nın belki de üç taraflı paktı tasvip etme-
mekte olduğu hissini uyandırmıştır. 

B. OumMski'nin ağustos ayı zarfında, 

Sovyetler birliği ile birleşik Amerika ara
sındaki münasebetlerin iyileşmesi için B. 
Wellcs ile bir kaç görüşme yapmış olduğu 
hatırlardadır. Fakat bu müzakereler ıimdi-

bulunacak değildir. Bugünkü Ro- ye kadar durdurulmuş bulunmakta idi. 
m.anya'ya kalan topraklar üzerinde 
de başkaca hak iddia edildiği de Vaşington' da büyük bir 
yoktur. Vaziyet, Viyana'daki ga- Diplomatik faaliyet 
ranti vadi n in neticesi o lmakla izah hüküm sürüyor 
olunuy~r: eğer Romanya bir taar- Vaşington, 8 a.a. - Uzak şarktaki va-
ruza ug.rarsa Almanya ona. ~ardım ziyet dolayısiyle dün Vaşington'da büyük 
edecektır. Şu h alde garantısı a ltın- bir diplomatik faaliyet hüküm sürmüştür. 
da bulunan devletin milli müdafaa 1 İngiliz büyük elçisi lord Lothian hariciye 
vasıtal~rından da emin olması l i.- na7.rrı B. Hull ile görü,müştür. Hariciye 
z!mg~lır •. Acaba bu zaruretler iler- nazır muavini B. Sumner Wellcs Viti hü
lıye ılerl.ıye te~rar. üs mes~le l erine kümeli büyük elçisi B. Hayc'i kabul etmiş
k~d~r gıde~ mı, gıt°!ez mı? Bunu tir. Bahriye nazırı Knox da birleşik Ame-
hadıseler gosterecektır . ~ · ı R" 

R 
, b • rıka donanması başkumandanı c1mıra ı· 

omanya nın u kadar sıkı tesa.. chardson'a ziyaretini iade eylemiştir . .,Do· 
nüdü esasen mihver devletlerini b ir nanmaya müteallik mutat müzakereler" di-
koldan Karadeniz'e kadar indirmiş }'C tavsif edilen bu görüşme, pek tabii o
oluyor. tarak Pasifik denizi meseleleri hakkında 

Yol Üstünde bulunan Macaristan cereyan etmiştir. 
yüzde yüz mihvercidir; alt tarafta-

Bu sene de seyyar köy 

8.15 Ajans haberleri. 
8.30 Müzik: hafif programın 

(Pi.). 

devamı 

8.50, 9.00 Ev kadını • bir mutfakta neler 
bulunmalıdır? 

12.30 Program ve memleket saat ayarı. 
12.33 Müzik. 

1. Refik Fcrsan .. gcr.daniyc şarkı: (Sa .. 
bah güneş doğarken). 
2 .....• hüseyni türkü: (Yakına gel ya .. 

kına); 

3. Muzaffer İlkar • hicaz şarkı: (Bot 
kalan kalbimi). 
4. Udi İbrahim - kürdili H. şarkı: (Sinf" 
lcr aşkınla inler). 

12.SO Ajans haberleri. 
13.05 Müzik. 

1. Artaki Can. Kürdili H. ~rkı: {Hanf" 
ya sen benimsin) 
2. Faik bey - hüzzam şarkı: (Meftun .. 
lalı). 

3. Sel. Pınar - hüzz.a.ın şarkı: (A1km11 
sürünsem). 
4. Hüz~am türkü: (Alıverin bağlamanu). 

13.20/ 14.00 Müzik: radyo salon orkestra .. 
(violonist Necip Aşkın idaresinde). 
1. Paul Lincke: şenlik uvertürü. 
2. Bizct: çocuk oyunları (ıuit). 
3. Saint Saens: kahramanlık marşı 

4. Rebikoff: Noel ağacı valsi. 
5. Curzon: Zingarcsca (Çigan kaprisi)". 

18.00 Program ve memleket saat ayarı. 
18.03 Müzik: dans müziği {Pi.). 
18.30 Konuşma (dış politika hidiselcri) . 
1 ~.45 Çocuk saati. 
19.15 r.,1üzik: (çocuklar için). 
19.30 Memleket saat ayarı, ve ajans haı-

ıne 

deı 

Ur 
lh 

ını 

ler 
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• 
k 

l 
ın.ı 

ol 

bır 
na 
lar 

İngiltere'nin cenubunda, silüı depola -
n ve mühim askeri hedefler tesirli olarak 
bombardıman edilmittir. 

Geceİeyin harp tayyareleri taarruzla • 
tına dalca halinde devam etmiıler ve hü
kümet merkezinin münakale tesisatına, 

iaşe müesseselerine ve diğer hedeflere or
ta ve ağır çapta bombalar atmrşlardrr, 

Valinin nutkuna cevap veren Balkan at- ; düşmez. Aldığımız neticelere gelince, türk 
letizm konfederasyonu başkanı ve yunan atletlerinin beynelmilel faaliyet devresi 
delegesi B. Rinopulof, Balkan atletlerinin olan 11 scnedenbcri bu ıünkü dereceye va
vali tarafından gösterilen iyi kabulden do.. sıl olamamıştık. Zaten başlangıçtan beri 
layı derin teşekkürlerini ifade etmiş ve 11 de muttaşıl bu hedefe doiru yürüyorduk. 
senelik Balkan oyunlarının Balkan gençli- Bugünkü netice bizi bundan 10 sene evci 
iini birleştirdiğini kaydettikten sonra, bu- elen atletizminin Balkanlardaki hikimiyc
künkil şerait içinde, mevcut müşkülata rağ. ti seviyesine isal ettirmiştir. Uç milli ta
men, son Balkan oyunlarına hikim olan kımın bu sene yaptıkları çetin mücadele
ruhun ebcdileştiğine delil olduğunu teba- ler Balkan oyunlarının tarihinde ilk defa 

ki Bulgari atan da öyle! Bükreşle 
anlaştrktan sonra her türlü ter ti
tlatın alınmasına, Sovyetler Birliği
n e ait mülahazalardan baJka hiç 
b ir mô.ni yoktur. Üçüz lü p akt da bu 
mülahaza l arın ilk ağırlığmı b ir hay· 
li hafifletmiş o ha gerektir. bitki kurslan aıllıyor 19~~rl~iÜ,ik: radyo ince saz heyeti. 

~ ~ 20.15 Radyo gazetesi. 
l 20.45 Müzik. 

del 
Herhalde 7 ilktetrin rivayetleri

nin yüzde seksen e ya.İ<rn m iktan 
diin teyit olunmamıştır. Bunun l a b e
raber Tuna ve Karadeniz meaele le
rini canlandıran yeni bir vaziyetin 
inkişafı karşısında bulunmadığımız 

Bugüne kadar alınan iyi neticeleri/ A: _ 
8 

göz önüne alan Maarif Vekaleti, bu 1. Arif bey • hicaz şarkı: (Tasdi cdeyinl 1h 
sene de yurdun muhtelif mıntakala • bari). 
larında seyyar köy kadın biçki dikiş · ını 2. Şükrü Şenozan - hüseyni türkü: (Dış• Ur 

Manchester, Liverpool ve Edinbourgh 
üzerine geceleyin yapılan taarruz esnasında 
ıehirde bir çok yangın çıkmış ve bu yan
cınlardan bazısının geniş olduğu mUşa • 
hede edilmiştir. 

kursları açmıya karar vermiştir. Kurs~ dan viran bağlıyım). 
lar, önümüzdeki hafta içinde çalışma- 3 .....• hüseyni türkü: (Ben bir keklik da söylenemez. 

Falih Rıfkı ATAY 
rüz ettirerek demiştir ki: vakidir. 

"Balkan oyunları, Balkan dostluğuna. "Puvantaj olmadığı için ahnan neticeler 
!arına başlıyacak ve her köyde dörder olaydım); •v 
ay çalışmak üzere bütün sene devam B: _ l<o 

İngiliz limanlarına mayn dökülmesine 
devam edilmiştir. 

Geçen ırece inıiliz tayyareleri bir çok 
noktalardan alman hava sahasına girmi!f
lerdir. Bunların asıl hedefi Bertin idi. Mü
dafaa tedbirleri sayesinde mütearrızların 

ekserisi istikametini deiiıtirmiyc mecbur 
edilmiştir. M.a.a.mafib bir kııı.m1 hükümet 
merkezine kadar ıelmi3tir. Atilan bom -
balar yeniden müteaddit hastaneye, evle • 
re, hanı-arlara ve dcmiryollarına isabet 
etmi1 ve birçok yerlerde haıar yapmıştır. 

Halk arasında bir çok ölü ve yaralı var • 
dır. Berlin'e varmadan cvcl iki İngiliz 

tayyaresi hava müdafaa bataryaları tara
fmdan düşürülmüştür. 

genç Türkiye'nin yüksek Cümhurreisi İs- üzerinde milli bir tasnif yapmıyacağım. 
met İnöoti'oün bundan 9 sene C\-'f l Atiııa Fakat bu neticeler her türlü endişeleri iza
stadında karşıladığı unutulmaz gündcnberi le edecek kadar parlaktır. Bundan sonraki 
fevkalide hizmetler ifa etmiştir." emelimiz bu vaziyeti muhafaza ederek, gü .. 

Bunu müteakip, yagoslav ve elen ıpor- rcştc olduğu gibi yavaş yavaıs enternasyo .. 
culariyle birlikte gelen idarecilere 12 inci nal klasa girmektir." 

ALMANLARIN 
.ROMANYA'YA 

edecektir. Maarif Vekaleti bu kurs -
l arın muallimlerini bugünlerde tayin 
edecek ve muallimlerin ihtiyacı olan 
zati, beyti bütün eşyalarını mübyaa 
edecektir. Kurslar İzmirin Kınık ve U 
lucan, Batıkesirin Pamukçu, Manisa~ 
nın Karaoğlanlı, Edirnenin Havza, 
Adananın Misis, Ankaranın Küçük -

Dün düşman ceman 32 tııyyare kaybet
miştir. 13 alman tayyaresi kayıptır. 

ltalyan tebliği 
İtalyada bir mahal, 8 a.a. - İtalyan 

kuvetleri umumt karargfı.hının 123 numa
ralı tebllğl: DenlzFlltılarımızdnn biri st
l&hlı blr lngiliz devriye geimlstnl batırmt§l
tır. 

Ga.rbt Akdenlzde: 1.cıoo tonluk bir Uca· 
ret vapurumuz torpillenmiştir. 

Şarkt A!rika'da: KenyA.'da F.lkA.tulo'da 
devriye kuvetlerl ara9ında yepılan bir ~ar
pııma Jehlmtze nctıcelenmtştlr. DUşman 

htne:dllir zayiatla kaçırılmı!Jt1r. 

Kızıldentzde: H11.v:ı teşekkllllerlmlzden 

blrl, geçen gün taarruza uA:rıyan vapur 
kafilesini tekrar bombardıman etmiştir. 

Balkan kongresinde Romanya ve Bulga. 
ristan'ı temsil eden delegelere bir hatıra 
madalyası verilmi1 ve milubakal•ra ittirt.k 
eden üç ekibin kaptanlarına kupalar tevzi 
edilmiştir. 

B urhan F elek 'in beyanatı 

İstanbul, 8 a.a. - 11 inci Balkan oyun
ları organizasyon komitesi başkanı ve be· 

BERLİN 
gene bombardıman 

EDİLDİ 
Almanlar' a göre hastane fer, 
doğumevleri ve mezarlık 

kliseleri bombardıman edilmiş 
Başka tayyareler de OedarE'f'in ılmallnde Berlin, 8 a.a. - D.N.B. ajansı pa • 
VA.dil Yu•uf telAlz hıtaayonunu ve aşaltı 2artesiyi salıya bağhyan gece zarfın
Sudan civarındaki dllşman mUfrezelertnı . d1 Berlin üzerine yapılmış olan hava 
bombalamıotır. Bütün tayyarelerimiz Us - ı hücumları hakkında şu tafsilatı ver • 
terine dönmUştUr. mektedir: 

Bu hücumlar esnasında üç hastane, 

idare amirlerinin 
~ahıma proğramları 

bir doğumevi, bir çocuk hastanesi, bir 
mezarlık kilisesi ve bir çok evler tah
rip edilmiş veya ciddi hasasra uğra .. 
tı lmıştır. Robert Koch hastanesinin 
ameliyathanesine düşen bir infilak 
bombası bir kaç hastanın ölmesine se
bebiyet vermiştir. Yıkılmak tehlikesi 
arzeden bir çok evlerd.e oturmakta O· 

(Başı I. ıncı sayfada) lan kimseler muvakkat ikametg3.hla'ra 
bileceği ve bu işlerden alakadar ddi- nakledilmektedir. Mühim askeri ve -
relerce belediye, hususi muhasebe, na- ya sınai hedeflere isabetler vaki ol -
fıa ve köy programlarına alınmış o- matlığı cihetle, Berlin halkının bu son 
lanlar varsa o programa göre ne vak- , grce hücumuna olan feveranı bilhas
te kadar başarılabileceği ve progra-ı sa ;id etli olmuştur. İnsani müesse -
mın aksaksız tatbikı için ne suretle selere ve sivil halkın barındığı evlere 
çalışılması icabedeceği göstcrilec•k-ı karşı yapılan bu hücumların, metod 
tir: İki nüsha olarak gönderilecek dairesinde çizilen bir plan çerçevesi 
programlardan biri vekalet büroların- içinde yapılmakta olduklarını kabul 
da diğeri de vali ve kaymakamın şah· etmek lazım gelmektedir. 
si sicilline konacak ve başardığı işıer Manş limanlarına tayyare mey-
sicilline işlenecektir. Her vali ve kay- d 1 d h'.. d 'l • 
makam umumi çahşma programını ı..:-r an arına a ucum e 1 

' 
Londra, 8 a.a. - Hava ncıaretinin teb

sene 30 haziranda vekalete bildirecek· 
ı ı,;i: Pazartesiyi salıya bağlıyan gece, in-

t ir. ııiliz hava kuvetleri, Berlin mintakasında 
Umumi c;alışma programında ya71 lı askeri • edeflcrc ve Almanya'nın bir çok 

işlerden başarılmış olanlar vilayetler- l· ısımlarında münnkalc vasıtalarına hücum 

etmişlerdir . l\ı1anş limanlarına ve alman İş· 

lıİ altındaki arazide kiiin tayyare meydan · 
larına da ayrı hücumlar yapılmıştır. 

katiyle valiler ise resen yapabilecek
lerdir. 

Fahri azalıklar 
1at.aınbul, 8 •·•· --- Ş.ehrtmlzGe 'lopıat1 n 

12 inci Balkan konfederasyonu kongresi 
Türk delegesi Burhan FeJek, Yunanistan 
delegesi Rinopulof'u, Bulgaristan dclcce:si 
Kaçef'i, Romanya delegesi Buercsku'yu, 
ve yugoslav deJcgesi Ugreniç'i komitenin 
fahri izahklarına intihap etmiştir. 

PETROLSÜZLÜK 
İtalyanları ôtıl 

vaziyete koymuş 

Bunun 
. . 
ıçın 

Yunanistan' a karşı 
harekete ge~memi~ler 

Bern, 8 a.a. - Royter: Buraya ge -

NÜFUZU! 
(.D••r ;r. Jnç;/ ••r '•ll•> P-...t:.. _ı:...__..'-..-. u.ft ICu. lav ~;.,..ı..,;;..,;:...,, 

hareket, d~vayı halledecek bir mahly•t Gündüzler, Ve Kayseri vilayetinin de 
göstermemektedir. Gesi nahiye ve köylerinde açılacak • 

Filhaiika, burada kaydedildifine göre. tır. 
cveli, rumen petrol istihsali.tı son zaman
larda düşmüş ve günde 16.500 tondan 
13.500 tona inmiştir. Saniyen, nakil güç
lükleri o derece muazzamdır ki yapılabi· 
le:cck ihracatın oldukça mühim bir kısmı, 
Almanya'ya doğru yola çıkarılamamak • 
tadır. Salisen, ıurasını hatırlatmak fayda
dan hali değildir ki en mühim rumcn ku-

Bulgar Milli Müdafaa Kanunu 
Yahudilerin haklarını 

tahdid ediyor 
yularının Kıbrıs İngiliz üssüne mesafesi, Sofya, 8 a.a. - Bulgar nazırlar meclisi 
Viyana'nın Londra'ya olan mesafesinden mitli müdafaaya mütedair bir kanun liyi
daha uzun değildir. bası hazırlamıştır. Yakında Sobranya mec-

Diplomatik bakımdan, en enteresan me· lisinc tevdi edilecek olan bu liyiha başlı· 
sele, bugünkü hedefi petrol olabilen fakat ca ıunları ih tiva etmektedir : 
petrolün muhakkak surette yeginc hede - 1. - Bütün memleket dahilinde gizli ve 
fi teşkil ettiği söylcnemiycn Balkanlara yabancı teşekküllerin 11iv ve menedilmc
doğru yeni alman ilerleyişinden Rusya - lcri, 
nın haberdar edilip edilmediğidir. 2. - Yahudi ırkına mensup bulıar tcba-

Romanya arazisin e henüz hiç bir asının hukuklarının tahdidi, 
alman kıtaaı girmedi m i? 3. - Milliyet ve hükümet aleyhine ye.-

Londra, 8 a.a. _ Reuter bidiriyor Dün pılacak propagandalar hakkında tedbirler 
akşamki Londra gazeteleri, "Petrol kuyu- ittihazı. 
tarını sabotaja karşı himaye için bir fırka ı 
kadar alman askerinin Romanya'ya gelmiş AJ 
olduğu" hakkında amerikan menbalarından man işgali altındaki 

yerlerin alfınlari 
len yolcuların anlattıklarına göre, pet~ verilen sansasyonel haberleri, büyük man
rol fıkdanı Romada sık sık görüşülen · şetler altında neşretmişlerdir. 
bir muhavere mevzuudur. Romadaki Ancak dün akşam üzeri Bükrcş'ten ge- V . t 8 S Al 

ı R 
1 

r h' . aşıng on, a.a. - enato, man .. 
siyasi müşahitler sovyetlerden bekle· en euter te gra ı, ıç hır alman kıtası- ı . 1. 1 d k' 1 k 1 nln h .. R j . . 

1 
. yanın ışga ı a tın a ı mem e et er ta-

nilen petrolterin gelmediğini zannet- enuz omıınya arazısıne gc memış .. 
bulu d . f k b 1 k 1 , ıafından para veya altun çubuk 

tiğinden Brennerde yaptıkları mü1S ~ n ugunu, a at u aman ıta arının ı 1 k A 'k 1 
katta BB. Hitlerle Musolininin konuş pek yakmda gelmelerine intizar edildiğini,'~:~~ OOO 0;/;e~ı ı"ya yatı~l~ış ~l~n 
tukları mühim meselelerden birini fakat her halde bunların petrol kuyularını _. · · ~ ar t~t~r.ın a 

1 ~~ a · 

k·ı · •· · muhafa d ğ'l 1 k 'd t . 'gın bloke edılmesı ıçın hancı yeye 
tcş ı ettıgı bır çok kimsseler tara - dilecekzayla e ı a at dyenı en anl~ım e-1 seJ3hiyet veren kanunu tasdik eyle • 
fından temin edilmektedir. Aynı kim- o an romcn or usunun ta ım ve . . 

1 . 1 terb'y . 1 . b'ld' . . mıştır. se er ıta yan filosunun hareketsizliği- · esıne memur o acagını ı ırmıştır. 
ni de petrol tasarruf etmek istenilme- Bükreş'de resmen tasrih edildiğine göre, 
sine atfediyorlar. Söylendiğine naza- Rom:tny1'y1 talim kıtaları gönderilmesi, 
ran uzun zamandanberi İtalyan kıta _ Viyana :ıaktm anlaşması esnasında Alman
larının Arnavutlukta hazır bir halde ya tarafından Romanya'ya verilen garanti
bulunmalarına rağmen aynı sebeple nin normal bir neticesidir. Öğrenildiğine 
İtalya Yunanistana hücum etmekten göle, mühim bir alman askeri recülünün 
çekinmektedir. son zamanlarda Bükreş'c yaptığı bir ziya-

• 

Bir izah 
G azetenizin 7. 10. 940 tarih ve 6890 

numaralı nüshasının ikinci sayfasında 
(bir yoğurt muhtekiri hakkında taki

bat yapılıyor) başlığı altında neşre

dilen ve müessesemize ihtikar isnat 
eden yazı hakikate uygun değildir. 

Müessesemiz, yoğurt muhtekiri değil, 
yoğurt da dahil olmak üzere bütiin 
sütlü ve yağlı maddelerde Ankara p;-

Ramadan gelen haberler, bir miktar ret neticesinde, romcn başkumandanlığı, 
alman zabit ve teknisiyenlerinin ve romcn ordusunun alman idaresi altında ye .. 
pike uçuşu yapmakta ihtisas sahibi ol- niden tanz:n. olunmasını kabul etmiştir. 
muş alman tayyarelecilerinin Afrika- Bu sabahki ıugiliz gazeteleri, aynı za
da Mareşal Grazianinin ordusuna re- manda, ıomen ı:-ropaganda nezaretinin teb-
fakat etmekte olduklarını fakat al ~ liğini de ncşretmektedir. 
manların henüz Trablusgarbe asker Romen ordwu mihver ordula • yasasının belli başlı nazımıdır. Kaldı 

ve harp malzemesi nakledemediklerini riyle hakik i bir arkadaşlık 
bildirmektedirler. Yolcular, İtalyada edecekmiş 
harp için şevk duyulmadığına ve çok Bükrcş, s a.a. - Rador ajansı bildiri-
defa "Parti harbi,. ismi verilen harbe yor: Yabancı matbuatın yaydığı asılsrz şa
karşı İtalyanların alakasızlık göster- yialar hakkında şu cihet tasrih edilmekte
diklerine işaret etmektedirler. Bertin· dir ki romen ordusu, filhakika pek tabii 
den gelen yolcular da Berlin ahalisi- olarak, mihver orduları ile hakiki bir açık 
nin manevi kuvetinin Roma halkın .. arkadaşlık işbirliğini arzu etmektedir. 
dan daha müessir olduğunu tahmin et- Bu mesele etrafında her hangi diğer bir 
mektedirler. İtalyanlar şimdiye kadar şayia asılsızdır. 
harbin tesirlerini henüz hissetmemiş • ---------- - - ---
lerdir. Senelerdenberi az gı da almakta 
olan berlinliler ise hava hücumlariyle 
çok sarsılmışlardır. 

Bayan öğretmen alınacak 
Çocuk Esirgeme K urumundan : 

ki, bugün şehrimizde bir nark da mev· 
cut değildir. Hadisenin sebebi, maa'· 
esef, bir iğbirarın, polise şikayet şek
linde tecellisidir. N etekim bu şikayet, 
alakadar makamlarca vaki tetkikte ka
tiyen varit görülmemiştir. MezkO.r 
neşriyatın, bu yazımızın nesri sure
tiyle, tashihine miisaadenizi saygıla

rımızla rica ederiz. 

Sakir S üter Kardeşler 

.J 1111111 ESKİ NAZİ 111111 iL. Umumi müfettişlerle mülkiye mü
fettişleri uğradıkları vilayet ve kaza 
merkezlerinde bu, programların bütürı İsveç' in mayn g e mileri 
maddelerini hassasiyetle takip edip Stokholm, 8 a.a. - İsveç donanm:1<;1 

Çocuk Esirgeme kurumunun K eci 
i .. örendeki çocuk yuvasına Bayan bir : 

öğretmen alınacaktır. İsteklilerin ev· : 

1. Refik Fcrsan .. mahur $&rkı: (Bir ncşt 1h 
yarat hasta gönül). 
2. İbrahim ağa - mahur şarkı: 

uz 
(Saba~ cı 

olsun ben şu yerden gideyim). 4.5 
3, Halk türküsü: (Gediz yolları). 80 

4. Halk türküsü: (Yüce dag baıındt 30 
harman gilç olur). 

21.10 Konuşma (istatistik umum mlldt.w. 
:nısu ~"frno 

21.2S Müzik: fasıl heyeti. 
21.45 Müzik: Riyaseticlimhur bandost ~k 

(Şef: İhsan Kilnçer). 
Pe 

1. G. Wcttge: marı. 
2. Oscar Fetras: la Morcna (ispanyof al 
valsi). 
3. E. Lalo: le Roi D'yo {uvertür). Ier 
4. Maurice Ravel: Bolero. ko 

22.30 Memleket saat ayarı ajans haberi .. 
ri; ziraa t, eshRm • tahviJ3t, kambiyo , iz 

nukut borsası (fiyat) te 
22.45 Müzik: cazband (Pi.). 

" ile 23.25/23.30 Yarınki program ve kapanış. 

T a hran Rady o su 
Tahran radyosunun Türkiye saatiyle pro

gramı ıııdur : 
Saat 11 den 13.30 a kadar kıoa dalgf 11 

19.87 metre 15.100 kllosikl Uzerlnden. b 
Saat 16,45 den 1945 , kadar 30.99 metr<1 ın 

9680 kilosikl ÜZE'rlnden. 
Saat 20 den 23 e kadar 4R.74 m~tre 6151" te 

kilosikl üzerinden . 

..111111111111111111111111111111111111111~ G - ., - " 
RADYO Bi LGİSİ ~ 

Radyoyu arık bir dille anlatan • 
= 
= = ~ ~ Yüksek Mühendis Taliit Tolun- , it 

ay'ın bu kıymetli eseri intişar et- ~ 
miştir. ~ d 

Akba. Haşet, Şencan kitapev- • c 
lerinde 70 kuruşa satılmaktadır. ~ = 3871 : ~ 

,,ıı 1111111111111111111111 111 1111 ımı ır ... 
i nhisarlar U. Müdürlüğü 

Nazarı d ik kat e 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

d 

Camalh ve Koçhisar tuılalarından t 
kilodan °fazla alınacak tuz için tuzun mUf b:ı 
teri vasıtalarının yanaşabileceği yere k li 
dar taşınması için ihtiyar olunacak mJ 
rafların içinde bulunduğumuz mali seıı 

zarfında da geçen sene olıJuğu ıibi Çarrı 

altı tuzlasında kiloda "15" santim ve K 
hisar tuzlasında da kiloda 11 12" santim 
larak tcsbit edilmiş olduğu 3078 sayılı t 
kanununun 4 üncü maddesi mucibince il 
olunur. "9528-6530" 16568 

#Wl-- B UGÜN 

ULUS Sinemasında 
2 film birden 

14,30 - 17 ,30 d a 

MEMNU AŞK 
Alber P rej ents 

16,30 ve 19 da 

YILDIRIM SÜVARi 
İliiveten 

DENiZ YARIŞLARI 
Gece 21 de 

Memnu aşk ve deniz yarıtları 

•i 

ı 

s 

ce vekalete bildirilecektir idare il.mır. 
leri değiştiği zaman. orasının umumi 
dare bakımından ne gibi hususiye+~e
i olduğu ve ~alısmacla hrs•hstığı •n
~e1leri ve onların İ:;r;a)esinin ve varıdrt 
kalan işlerin başarılmasının kendi k:ı 
naatinc ~öre neyt" mutevakk1f b11lun· 
duğu hir m11htırarl::ı t,.oıı:bit o1 tı'lf!Cı:ık vt" 
t;!are 1.mirleri vazi!cnin devri ve t"!@· 

ilminde bu muhtıraları da <!ov:ed<;_cek 
I~ 'G. or.da.o.1 ıı.onrı:ı vazifeden ç:::kil~ 
....._61ı.ıet .-ır U:n:.:rn: ::ıl•:"n_a ~ro:.~•;n •ıa 

il' e ..>th:ıasına ı~zurr ..-.... :::~J J.e.. 

m an kaymakamlar valinin muvafa. 

'loksanı olup olmadığını devlet ve 

1 

'n inşa edilmiş olan iki büyük mayn ta
•ıurt işleri bak ı mından tetkik edecek· ama gcmısı pazartesı günü Gothcnburg' 
.erdir. da denize indiri lmi~ t i r 

rakı müsbitele riy le g enel merkeze 
müracaatları. 4041 

Pek yakında kışlık kadın şapkaları 

nın en son modellerini gösterir Şap 

ka sergisi açacağını s<tyııı müşteri 

l~rinc blldtdr . 39ôi 

, 11111il111il1111il1111111111il11111111;: ' ,. ............... ~ 
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9- 10. 1940 

Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 

Ko. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT iLANLARI 

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

lınacaktır. Tahmin edilen bedel 20000 lira
dır. 

Eksiltme 11/10/940 tarih ve cuma günü 
ıaat ıs de Umurbey As. Sa. Al. Ko. da ya
Pıla ca ktı r. 

İstekliler bu işe ait eksiltme şartnamesi
ni her gun iş saatlerinde Ko. da müracaatla 
iorebilirler. 

Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
Muvakkat teminatı ısoo liradır. 

u ı; u s 

~:~~r~ saat 15 e kadar Ko. teslim edile- Muhtelif yiyecek ah nacak 
8 - İsteklilerin kanuni veslkalarlyle Çorum As. Sa. Al. Ko.dan: 

birlikte belll aaatte Ko. müracaatları. 1 - Aıağıda cins ve mlkdar, muhammen bedel ve ilk temlnatlarlyle ihale gUn 
(6312) 16322 ve saatleri yazılı yedi kalem yiyecek, yem ve yakacak kapalı olarak eksiltmeye 

Arpa alınacak konmll§tur. 
Siverek As. Sa. Al. Ko. dan: EksUtmelerl belll edilen g{lnlerde Çorum orduevlnde Ko. da yapılacaktır. Şart-
Cinsi: arpa, mlkdan 4000()0 kilo, mu - nameler her mesai gUnUnde Ko. Rs. ne mtiracaatıa görilleblllr. 

tıammen bedeli: 20790 lira. muvakkat te- isteklilerin muayyen günlerdeki vaktinden bir saat evel kanunun tarlti dalresln-
mlnatı: 1559 lira 85 kurlll· ne zaman ve de zarflarını Ko. Rs. teslim etmeleri. l6l90 
ne şekilde yapılacağı: 21. 10. 940 pazartesi Cinsi Mlkdarı Muhammen be. :Muvakkat te. İhale gUn saat 
gUnU saat 16 da kapalı zarfla. kilo Lr. Kr. Lr. K. 

1 _ Yukarıda cins ve mlkdan ne mu - Sığır etl 200000 40000 3000 
hammen bedel ve teminatı yazılı bir ka- Pirinç 15000 5025 377 
lem arpa sıverektekl alay ihtiyacı için Bulgur 84000 8400 630 
hizasında gösterUen gUD ve saatle kapalı K. fasulye 50000 8250 6l9 

zarfla ihaleye konm"'tur. Arpa 4 0000 19200 1440 
2 _ İhale sıverekte Sa. Al. Ko. bina· Ot 275000 8937 50 671 

sında yapılacaktır. şartname her gUn ko • Odun 1200000 18000 1350 

15.10.940 
14 10.940 

16.-10.940 
17.10.940 
18.10.940 
19.10 940 
21.10.940 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

misyonda görllleblllr. Teklif mektuplan Aiaç kazık alınacak ,----------------
ihale gUn ve aaat 15 e kadar Ko. teslim e-

edil- dllecektlr. :dır~~ ~~- ~\~~~~ım~utnında ve iki ASKERi F ABRIKALAR 
3 - İsteklilerin Ko. 118 mUracaatıan. metre tulUnde sekiz llfl on santim kutrun--· ----------------

Teklif mektupları 11/10 940 cuma gün 
Ve saat 15 e kadar Ko. Rs. liğine verilmiş 
olacaktır. 

Bu saatten sonra mektuplar kabul 
lllez. (S993) 16006 

ihtiyacı olan (4320) ton kok kömUrU ve 
(3•0> ton kırlple kömürü alınacaktır. Mu
hammen bedel, kok, 2775 kr. kırlple 1875 
kuruştur. 

2 - İhale kapalı zart usullyle yapıla
caktır. 

3 - İstekliler, tahmin edilen bedeller. 
den indirme yapmak ııuretlyle teklifte bu
lunacaklardır. 

' - Eksiltmeye girecekler, 2490 ııayılı 
kanun hükUmlerlne uygun belgelerle ko
misyona ba§vuracaklardır. 

5 - İlk teminat: 7562 lira 75 kuruştur. 
Teminatın eksiltme saatinden daha önce 
Ankara okullar muhaaebeclllfl veznesine 
yatınlması gerektir. 

6 - Eksiltme, Ankarada okullar muha
sebeclllğlnd'l 21.10.940 pazartesi gUnU sa
at 10 da yapılacaktır. 

(6376) 16387 

M. M. V. Hava Müıteıarlığı 

.. 
-~-

A. LEVAZIM AMIRLl~I 

Ambalaj malzemesi alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - Aşagıda cins ve miktarları yazılı 

5 kalem ambalaj pazarlıiı 10/10/1940 tari
hinde saat 14 de Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

2 - İstekliler numunelerini her &ün Ko. 
da görebilirler. Pazarlığı için belli vakitte 
teklif edecekleri fiyatın %IS kati temi 
natlariyle komisyonda bulunmaları. 
5000 Met. bez ve kanaviçe 

80 santim eninden apiı olmamak 
şartiyle 

200 Kilo çenber 
300 Kilo kınnap 
10 Kilo kur:ıun tel. (6426) 16525 

Soba borusu ve saire alınacak 
Ankara Levazım Amlrllfl Satın Alma 

Komisyonundan: 

,. 
Sadeyağı alınacak 

Niğde Sa. Al. Ko. dan: 

(6314) 16323 142 ton benzin alınacak da ve bir metre tulllnde ağaç kazık pa- Kaputluk kuma, alınacak 
Zeytin alınacak zarlıkla alınacaktır. İhalesi 11.10.940 cu- Askeri Fabriblar Umum Müdürlüğü M. M. Vekaleti Hava Satın Alma Ko.: 

l - Aıağlda mlkdarları yazılı mevat 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Taliplerin 10.10.940 gUnU aaat 1' 
te yUzde 15 temlnatlarlyle birlikte Anka.o 
ra Lv. A. Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

(6550) 

d 

Cinai: Sadeyağ, kilosu: 45000, M. be
deli: 526 lira 50 kuruş, ilk teminatı: 3882 
lira 80 kuruı. ihale gUnU 10.10.940 saat 10, 
llıale ııekll: kapalı zarf, ihalenin yeri: Nllt· 

1 - İstekliler ııartnamP.yl her gün ko
misyonda görllr ve parasız olnrak alabilir
ler. 

2 - Taliplerin ihale satınden bir saat e
\rel teklif mektuplannı ve ilk teminatları· 
Ilı Ko. na vermeleri. (6048) 16023 

Patates alınacak 
Niğde Sa. Al. Ko. dan: 
Cinsi: patates, kilosu: 80000, M. bede· 

11 4800 lira, ilk teminat: 350 lira. ihale gü
nU: 12.10.40 S.15, ihalenin ıekll: kapalı 
zarı, ihalenin yeri: Niğde askeri Sa. AL 
ko. 

1 - İsteklller ıartnameyl her gün ko
ınısyon binasında okuyablllrler ve parasız 
olarak alablllrler. 

2 - Taliplerin ihale gUn ve saatinden 
bir saat evel teklif mektuplan ve ilk temi· 
natıarlyle beraber komisyona müracaat· 
lan. (6043) 16024. 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Niğde Sa. Al. Ko. dan: 
Cinsi: K. Uzüm, kilosu: 80000. Mu. be· 

deli: 4800, tık teminatı: 360 lira. ihale gün 
•aatı: 10.10. 940, ihalenin ıekll: kaplı zarf, 
ihalenin yeri: Niğde As. Sa. Al. Ko. 

1 - İstekliler ıartnameyl her g{ln ko
ınlsyonda görUr ve parasız olarak alabl • 

ıf' lirler. 
2 - Taliplerin ihale saatinden bir saat 

li' evel tekllf mektupları ve temlııatlariyle 
komisyona müracaatları. 

A.flağıda cins ve günleri yazılı uwıarın 
ıc 1hale günleri 10. 10. 940 perşembe gilnüne 

Uzatılmııtır. (6052) 
aJı Cinai 

45 ton lladeya.t 
80 ton patatu 

dl ao ton K. UzUm 

ihale gilnU saat 
10.10.940 10 
10.10.940 10 
lO.l0.940 16 

Oclun alınacak 
Edirn~ As. Sa. Al. Ko. ilan : 

16026 

1 - 5320 ton odun kapalı sarf uauıa tıe 
1 eksiltmeye konmuıtur. lhale1l 10/10/940 

Perşembe günü saat 10 da yapılacaktır. 
:Z - Odunun muhammen fiyatı 9S760 lira 

~ alup ilk teminatı 6038 liradır. 
3 - Evaaf ve ıeraitini ıörmek istiyen

ler her rUn İl aaatlerinde ilin eden Sa. Al. 
komiıyonlarında ıörebilirler. 

4 - lsteklilerin belli &Ün ve saatten en 
0 • •ır bir saat evel resmi vesaik ve teminat, 

teklif mektuplannın Edime sanayı kııla -
•ındaki SL Al. Ko. na verilmiı veya posta 
lle rönderilmiı olmaları. (6056) 16028 

Pirinç alınacak 
Diyırbalur As. Sa. Al. Ko. dan: 

l - 120,000 kilo pirinç Diyarbakır AB
~ 8a. Al. Ko. ca 12 blrlncıteırin 94-0 çar§&m· 

ba gUnU saat ıı de kapalı zarfla ekallt· 

llleye konulmll§tur. 
2 _ Muhammen tutan 31200 lira olup 

teminatı 2340 liradır. 
8 - Teklif mektuplan eksiltme saatin-

den bir ııaat eveline kadar kabul olunur. 
(8131) 16127 

Et alınacak 
Tire As Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 60000 kilo ııiır veya keçi eti kapa-

lı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi lS/10 940 ıalı &ünü saat 10 

lfl Tire alay karar&ihı binasında yapıla -

C.ktır. . • 
3 - Bu mikdar sıiır veya keçi etının u

lbtım tahmin bedeli 13800 lira, muvakkat te 

'-'inatı 1035 liradır. 
4 - Eksiltmeye girecek olanların ek -

•iltme rilnil saatinden en geç bir saat eve
liııe kadar teminat ve teklif mektuplarını 
'l'ire As. Sa. Al. Ko. vermiı bulunacaklar
dır, 

5 - Evsaf ve ıartnamesi Ankara ve İs -
'-nbut Lv. A. lzmir ve Tire Aı. Sa. Al. K~
'-'evcuttur. İstekliler müracaatla okuyabı-
lirıer. (61!>1) 16173 

Yulaf alınacak 
lfaraş As. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 378000 kilo yulaf kapalı zarfla ek -

··1 1 tnıeye konulmuştur. 
2 - Şartnamesi İstanbul, Ankara Lv. A. 

a., Al. Ko. ve Maraş As. Sa, Al, Ko. dadır 
3 - Muhammen tutarı 24970 liradır · 
4 - İlk temınatı 1842 lira 7S kurıııuır. 
5 - Kapalı zarf usulü ile eksiltme 
~ ıo 940 salı &unu saat 16 da Maraş As. 

· Al Ko. da yapılacaktır. 

1 
6 - İst~kliler teklif mektuplarını en son 

5 ıo 940 salı &unu saat ıs e kadar As. Sa. 
-41 Ko, Rs. vcrmiı olacaklardır. (6196) 

16177 

Arpa alınacak 
Si-..erd As. Sa. Al. Ko. dan: 

lı Ctnaı: arpa, mlkdarı 450000 kilo. mu· 

111'ınınen bedeli: 20790 lira, muvakkat te
lt lııatı 1559 lira 25 kuruı. ııekll. gUn ve sa· 

tzmit As. Sa. Al. Ko.: ma günU saat 15 te Edirne eski mUşlrl - Merkez. Satın Alma Komisyonundan: ı - 2SOO metre hava rengi kaputluk 

1 
_ Askeri ihtiyaç l<;ln •0.000 kilo zey- yet dairesinde Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Tahmin edilen bedeli !525401 lira olan kumaş pazarlıkla satın alınacaktır. Mu-

tln tanesi kapalı zarf usullyle eksiltmesi İsteklilerin stizU geçen gl\nde numune- 142 ton benzin askert fabrikalar umum hammen bedeli ( 16750) lira olup kati te-
yapılacaktır. !eriyle birlikte komisyona gelmeleri. mUdürlUğU merkez satın alma komlsyo- minat miktarı (2S13) liradır. Pazarlığı 

2 
_ İlk kapalı zarf eksiltmesi 14.10.940 (6569) 16572 nunca l!UO 940 cuma gUnU saat 14,30 da 12. 10. 940 c. Ertesi &ünü saat 10 da Hı-

günU saat 
15 

de sa. Al. Ko. da yapılacak- Buğday almacak kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname va ıatın alma komisyonunda yapılacak-
tır. Af S Al K B k d (21 lira ( 121 kuruı mukablllnde komla- tır. İdari ıartname ve evsaf her gu"n o··g·. 

u t 1 1 b h yon a. ' 0 • ş · an : 11 1 ri kk 3 - •0.000 ktlo zey n anes n n e er 1 - 3000 ton buğday mevcut şartname • yandan verııır. Ta P e n muva at temi- leden sonra mezkur komisyondan alına-
kilosu için tahmin edilen !!yat 22 kurut nat otan ( 3877 ı il rayı havi teklif mektup- bı"lı"r. 

sine göre kapalı zarf usulu ile 2S 10 940 
olup tutan 8800 liradır. :Muvakkat temlna- saat IS de eksiltmesi yapılacaktır. !arını mezkQr günde saat 13,30 a kadar İsteklilerin muayyen rün ve saatte ka-
tı 660 liradır. 2 - 3000 ton bugdayın muhammen be - komisyona vermeleı1 ve kendilerinin de ti teminat ve kanuni belıı:eleriyle komis-

' _ istekliler her glln eartnameyl An- . . 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddele - yonda bulunmaları. 
ı deli 202SOO ılk temınatı 1Sl87 lira 50 ku-

kara, Eskişehir, tstanbul ve zmltte Sa. ruıstur. rlndekl vesaikle komisyoncu oımadıklan - (6401 ) 
Al. Ko. da göreblllrler. na ve bu tşle alAkadar tüccardan oldukla · 

5 _ İstekliler belli gUn ve saatten bir 3 - Şerait her gün Ko. da gôrülebilir. rına dalr ticaret odası veslkaslyle mez- Depo yaptınlacak 

16409 

saat evel ihtiva eden kapalı zarflannı tz- Eksiltmeye iştirak edeceklerin icabeden kür g{ln ve saatte komisyona müracaatla- :M. M. VekAletl Hava Satın Alma Ko-
mlt As. Sa. Al. Ko. na vermeleri. vesaik ve teminatlariyle ihale günıi mu- rı. (6114 l 16288 misyonundan: 

.,.. "° - ea nam ve esabına bir adet 
(63

"') 
163 

.. o ayyen saatte Ko. Sa. Al. Ko. nn muraca- 1 MUt hhlt h 

1 k 

atları. (6S70) 16S73 Kırıkkalede yaptırılacak inşaat depo yaptırılacaktır. Keılt lfodell (67501 

Pirinç a ınaca Sedeyag~ı alınacak Eskişehir As. Sa. Al. Ko. dan: İstanbul 
88

. Al. Ko. dan: Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü lira olup ilk teminat mlkdarı (507) lira -

E ki hl 1 n 
ndakl kıtaat Merkez Satın Alma Komisyonundan: dır. Açık eksiltmesi 1210.940 cumartesi 

1 - s şe r garn zo u Askeri ihtiyaç için 14.10 940 ... {ınU saat U il 

1 66 t iri k 
ı z rl usuliyle ek ,., Keşif bedeli 18200 lira olan yukarıda g n saat 11 de hava satın alma komlıyo-

lç n on P nç apa ı a · ıı de pazarlıkla 40 ton sadeya,.ı satın a- d 
t K al arf 

ıu ile " yazılı inşaat askeri fabrikalar umum mU- nıın a yapılacaktır. Keşif evrakı her gUn 
slltmeye konmuş ur. ap ı z usu lınacaktır. Muhammen bedeli elll altı bin ö d 
kslltm i 1910 940 C

umartesi gUnU saat diırıuıs.ü merkez satın alma komisyonunca itle en sonra 34 kuruı mukabilinde alına-
e es · · da liradır. Şartnamesi her glln komisyonda ., bili t 

2 d E ki hl ntaka Sa. A
l Ko 18. 10. 940 cuma gllnll saat 15 te kapalı r. steklilerln muayyen gUn ve saatte 

1 e s ıe r mı · · g5rüleblllr. isteklilerin belli gUn ve saat- ilk t 1 

l kt 

zarfla ihale edilecektir. Şartname (91) em nat ve kanuni belgeleriyle komls-
yapı aca ır. te yUzde 15 kati temlnatıarlyle birlikte d b 1 1 2 _Evsaf ve ıartnamesl K.o. da g5rU1Ur. kuruıı mukabilinde komısyondan verlllr. yon a u unma arı. (6368) 16415 

Fındıklıda Ko. Sa. Al. Ko. na gelmeleri. Benzin alınacak Tahmin edilen bedeli 21780 liradır. Taliplerin muvakkat teminat olan (1365) 

İlk teminatı 1633 lira 50 kuruştur. İs - (6571 ) 
16574 11rayı havi teklif mektuplarını mezlrllr 

K 1 k 
M. M. VekAletl Hava Satın Alma Ko-

teklllerln ticaret odasında kayıtlı olduk - ömür a ınaca gtindf:' saat 14 e kadar komisyona vermele- misyonundan: 

)arına d
air vesaik ve teminat makbuzları Erzunım Sa. Al. Ko. dan: ri ve kendllerınln de 2490 sayılı kanunun 1 - Tenekeler dahilinde 300 ton otomo-

1
.le teklif mektuplarını belli gUn ve saat- l - iOO ton Zonguldak kırlple komlirli 2 ve S. maddelerindeki vesalkle muayyen bil benzini pazarlıkla satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli (111 000) lira olup katl ten bir saat evel aaat ıı e kadar Ko. baıı- ile 200 ton sömikok kömllrlı pazarlıkla gUn ve saatte komisyona müracaatları. 
kanlı,.,na verml• bulunacaklardır. mUbayaa olunacaktır. Pazarlığı 10.10 940 (6182) 16289 l'" ~ teminat mlkdarı (13 b00) liradır. Pazarlığı 

(6392) 16402 perşembe günü saat 9 da Erzurum Kor. 

k 

sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 7 bat kotum beygiri almacak 
12

-10.9
4

0 cumartesi gUoU saat 11,SO da ha-
Kuru fasulye almaca 

2 
_ Kırlple kömUrıını·ın muhammen . .. va satın alma komisyonunda yapılacaktır. Aslreri Fabrılralar Umum Müdürlütu İdart ve fenni ıartname her gUn mezk"-

Kırklareli As. Sa. Al. Ko. dan: bedeli 21000 lira ve llk teminatı 1575 lira w 1 - Askeri evsaf dahilinde yetmiş be- Merkez Satın Alma Komisyonundan: komisyonda M:S kurıı11 mukabilinde alına-
ve sömikok kömUrU muhammen bedeli B h · 250 11 a b d l t h in dile 

!l
er tonluk K. fasulye pazarlıkla alınacak- e erıne r e e a m e n bilir. İsteklilerin muayyen gün ve saatte 

8000 lira ve ilk temınntı 600 liradır. 7 b k bey iri askeri !ab lkal u tır. Taliplerin 12.10.940 cuma glinü saat aı oşum g r ar • katı teminat ve kanuni belgeleriyle ko -
ıı de Kırklareli hUkUmet caddesindeki As. (6572) 16575 mıım mildlirlllğil merkez satın alma komla misyonda hulunmaları. (6523) 16521 
sa. Al. Ko. na mUracaatıan. (6491) Gazyağı alınacak yonunca hayvanlar göriilerek heyetçe 

16498 Balıkesir Sa. Al. Ko. dan : takdir edilecek bedeller Uzerlnden pazar
lıkla satın alınacaktır. Şartname parasız 

Un alınacak 
1 - 100 ton gaz yağı Balıkesir As. Sa. 

Al. Ko. da lY'/10/940 ptriembe- günü saat 
Bitlis As. Sa. Al. Ko. dan: 16 da pazarlıkla satın alınacaktır. 

1 - 450 ton unun ihalesi 16.10.940 çar· Muhammen bedeli 23 kuruı olup nısfı 
p.mbll gUııU nat 15 te Bıtıtııte Taı mahal- mavaidrat teminatı olmak here kat! temJ
leııiDde KlllMdeld 8L Al. Ko. da :yapılmak natı 5450 liradır. Taliplerin o stbl •e •
Uzer kapalı sarfla eblltme::v• konulJDUI • atte Ko. na müracaatları. (6574) 16S79 

tur. Un alınacak 
2 - Muhammen tutan 489000 Ura mu· Erzincan As. Sa. Al. Ko. dan : 

vakkat teminatı 5750 liradır. ı - Askeri ihtiyaç için 700000 kilo un 
3 - Şartnameaini görmek tsUyenlerln kapalı zarfla ekıiltmeye konmuştur. Ek -

her gUD tı saati içinde mUracaa.t etmeleri. siltmesi 28/10/940 pazartesi günü saat IS 
' - Teklif mektuplan ihale ııaatlnden de Sa. Al. Ko. yapılacaktır. 

bir saat evel Ko. na vereceklerdir. 2 - Muhammen bedeli 122SOO lira olup 
(649.2) 16499 ilk teminatı 9187 lira 50 kuruştur. 

Kuru f aıulye almacak 3 - Evsaf ve ıartnamesi birliklerde 

Eskiıehir Sa. Al. Ko. Rs. den : vardır. 
ı _ As. ihtiyaç için 100 ton K. fasul- 4 - Talip olanların teklif mektuplarmı 

ya pazarlıkla ıatın alınacaktır Pazarlıiı eksiltme saatinden bir saat eve! «omis -
10/10/940 perıembe sünll saat 15 de mm- yona vermeleri. (6S7S) 16S80 

taka Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
ANKARA V ALILIGI ıoo ton K. fa1ulyanın %5 er tondan aıa

ğı olmamak üzere ayrı ayrı iıteklilere i-
hale edilebilir. Tahmin bedeli 2SOOO lira- T amiral yaptırılacak 
dır. tık teminatı 1875 liradır. Ankara Valiliğinden: 

1ıteklilerin belli sün ve uatte teminat Beypazannda hususi idareye alt 1035 U-
meiltuplariyle komiıyonda hazır bulun • ra 8~ kunıı keıtt bedii olan dört dUkkA. · 
maları. (6493) 16500 nın tAmlrl 14.10.94-0 pazartesi gUnU saat 

Kundura alınacak 15,30 da vllAyet daimi encümeninde ihale-

Kayıeri Aı. Sa. Al. Ko. dan : ııl yapılmak Uzere açık ekslltmeğe kon. 
. dah" muştur. 

ı - Nümune evsaf ve prtnameıı ı -
tinde 14300 çift kundura alınacaktır. Mu • Taliplerin % 7,5 teminat mektup veya 
hammen bedeli 111000 lira katt teminatı makbuzlarlyle ihale gUnU daimi encUmene 

ve ıartnameslnl görmek tstıyenlerln hu-
16650 liradır. r ld t :z - İhalesi 11/10/940 saat 14 de ve pa- sua are ahakkuk mUdUrlUğüne mUra-

caatlan nan olunur. (6254) 16235 
zarhkladır. T 

3 
_ şartnamesi her sün tstanbul, Anu - amiral yaptırılacak 

ra Lv. A. Sa. Al. ve Ka)'Beri Aa. Sa. Al, Anlara Valililinden: 
Ko, da yapılacaktır, • Bankalar caddesinde huııuat idareye alt 

4 
_ Taliplerin belli rUn ve saatte kanunı 2951 Ura 62 kurul keelf bedeli olan 55 ve 

vesaik ve teminatlariyle. Ko na müracaat- 34-36 No.Ju ma.tazaların tamiri H.10.940 
ıarı. (

6
S
46

) 16547 pazartesi gUnU saat 15,30 da vlllyet dal· 
mi encUmenlnde ihalesi yapılmak Uzere 

Sığıreti alınacak açık ekslltmete konmuııtur. 
Çanak1tale Sa. Al. Ko. dan : . Taliplerin % 7,5 teminat mektup veya 

1 
_ Askeri ihtiyaç için aıaiıda cını, makbuzlariyle ihale günU daimi encUmene 

ikdar ve ilin ıünleri yazılı olan üç ka- ve prtnameslnt görmek tstlyenlerln hı. -
~m sığır eti kapalı zarf usulü ıle satm •- sual idare tahakkuk mUdl\rlUğUne mUra-
tınacaktır. .. caaUan nan olunur. (6253) 16236 

2 - Muhammen bedeli hizalarında gos- lnıaat yaptırılacak 
terilmiştir. - .. Ankara Valiliğinden : 

3 
_ İhalesi 24/10/940 perıembe &unu 

saat 
16 

da Çanakkale Sa. Al. Ko. da ya - Haymana jandarma bölük binasının 
noksan kısımlarının yapılması 25. 10. 

pılacaktır- . 
4 

_ Taliplerin ihaleden bır aaa~ evel 940 cuma günü saat IS de Nafıa ko-
temlnat mektupları ve vesikaları ıle Ko. misyonunda ihalesi yapılmak üzere a-

n
a müracaatları. (6S67) . 16s7o çık eksiltmeye konmuştur. 

b delı M. teminatı Cinsi Mıkdarı e Keıif bedeli 6999.93 liradan ibaret 
Sıfır eti 36000 9720 729 

olup muvakkat teminatı 524 lira 99 ku-
. 75000 18800 1350 

Sıiır et~ 
6000 15660 1170 ruıtur. 

Sıfır etı İsteklilerin nafıa müdürlliğünden 
Şeker ve üzüm alınacak alacakları ehliyet vesikalariyle temi-

çatalca sa. Al. Ko dan: nat mektup veya makbuziyle ve tica-

1 
- Birlikler ihtiyacı için 30 ton toz k uzum ret odası veıikuiyle birlikte sözü ge-

aeker ile 15 ton çekirdeksiz uru 
" al arf usulU ne ihalesi 31.10.940 per- çen giln ve saatte Nafıa komisyonuna 

olarak ko~tşy_P.ndan vı:rlllr. Taliplerin 
18.10.940 cumn gUnU saat 14 te hayvanları 
beraberinde oldu h lde mezkflr koml.s -
J'OGa nıüracaaUlll"I. (NJ.7) 18UI 

90 : 225 Ton To1eo1 alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlUğU 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Beher tonuna (369) lira tahmin edilen 

90 : 225 ton toleol askert fabrikalar umum 
müdürliığU merkez satın alma komisyo
nunca 21.10.940 pazartesi gUnU saat 11 de 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
(416) kuruıı mukabilinde komisyondan ve
rillr. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(6227) Urayı havı tekli! mektuplarını mez
kQr g{lnde saat ona kadar komisyona ver
meleri ve kendllerlnln de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve s. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına, ve bu iıle all
kadar tUccardan olduklarına dalr ticaret 
odası vealkaslyle mezkQr gUn ve saatte 
komisyona mUracaatıarı. (6465) 

16441 

Muhtelif civata ve somunlarla 

çarık ve kapak zincirlerinden 

ibaret 14 kalem malzeme 

Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlUğü 
Merkez Satın Alma Komlıyonundan: 

Tahmin edilen bedeli ( 5922) lira ( 50) 
kuruı olan muhtelif cıvata ve somunlarla 
çarık ve kapak zincirlerinden ibaret 1' 
kalem malzeme askeri fabrikalar umum 
mUdUrlUğU merkez utın alma komisyo
nunca 22.10 9•0 aalı günU saat 15 te kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verlllr. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (j44) lira (19) 
kuruııu havi teklif mektuplarını mezkQr 
günde saat 14 e kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesalkle ko
misyoncu olmadıklarına ve bu l11le alAka
dar tUccardan olduklarına dair ticaret o -
dası veslkaslyle mezkQr gUn ve saatte ko-
misyona mUracaatıan. (658) 16578 

53 ton petrol alınacak 
Askeri Fabrıkalar Umum Müdürlüiü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edılen bedeli (11856) lira (50) 

kuruş olan S3 ton petrol Askeri Fabrika
lar umum müdUrlüiil merkez satın alma 
komisyonunca 22 10/940 ıah cünü saat 16 
da kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartna
me parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvalrkat teminat olan ( 419) 
lira (44) kuruıu havi teklif mektuplarını 
mezktlr ründe saat 15 e kadar komııyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numa -
ralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve -
saikle komisyoncu olmadrklarına ve bu iı
le ali.kadar tüccardan olduklartfte. dair ti
caret odası vesikaalyle mezkdr aPin ve sa
atte komiıyona müracaatları. (6S80) 

16S77 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Tahmil ve tahliye iıi 
D. D. Yol/ur 8nıa Alma ICo. ıl••ı 
ııı..ıoe eludJtmMI saseteıerıe llAD edfJ 

mtt oı- Ye taJlbl ırullur etmedtflnden 
mUnakaaaaı yapılamıyan Derince Uman 
tahmil tahliye tıl bu defa yeniden müna -
kasaya vazedllmlıtlr. 

11 ameliyeden ibaret olan ve 3698' lira 
98 ku1'\lf muhammen bedelle ve 226•04 
ton muhammen manlplAayon tonajlı tah • 
mil tahliye tıl bir sene mUddetıe ve kapa
lı zarf usullyle ekailtmesl yapılacaktır. 

Her ameliyenin beher tonu kaçar kuruıa 
yapılabileceği ıartnameye merbut liste
sinde gösterllmiıtlr. KUnakasa 16. 10. 9'0 
tarihJne rastlıyan ulı günU saat ıı de 
Haydarpqa ııar blnuı dahlllnde birinci 
ieletme komisyonu tarafından yapılacak. 
tır. Taliplerin 2773 Ura 87 kunıe muvak. 
kat teminat Ue aynı gün saat 10 a kadar 
komisyon kalemine teklif mektuplanm 
vermeleri llzımdır. Bu toe alt ıartnameler 
Ankarada II. inci lıletme mUdUr!Uğünden 
İzmlrde VIII. inci lıletme mUdUrlUAiln
den, Haydarpaıada Uman mUfettıılltin

den parasız olarak alınır. (8952/6016) 
15996 

Muhtelif çelik alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun-

dan: 
Muhammen bedeli 2f500 (yirmi dört 

bin bea yüz) lira olan elli bir kalem muh
telif çelik 25.11.19•0 pazartesi gUnU ıaat 

15 te kapalı zarf usullyle Ankarada idare 
binasında aatın alınacaktır. 

Bu ııe girmek lstlyenlerln 1837,50 (bin 
ııekiz yUz otuz yedi lira elli kuruş) lira
lık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettlfl veslkalan ve tekll!lerinl aynı gün 
saat 14 e kadar komisyon relsllflne ver -
melerl llzımdır. 

Şartnameler paruız olarak Ankarada 
malzeme dairesinde, Haydarpqada tesel
lüm ve ıevk ıefliğinden dağıtılacaktır. 

(6•62) 16567 

Makine ve vagon parçalan 

döktürülecek 
D. D. YeUarı Satın Alma Komisyonun-

dan 
9. uncu lıletme ihtiyacı için bir sene 

zarfında döktUrUlecek olan ve alelmUfre
dat mlkdarlariyle :ınuhammen bedeli aşa
ğıda yazılı bulunan ızgara, soba ve maki
ne vagon parçalarından ibaret döküm iti 
2•~2,4-0 lira muhammen bedelle ve kapalı 
zart usullyle münakasaya konmuııtur. 

MUDakua 24.10.94.0 peroembe gUnU u
at 11 de Sirkecide 9 uncu lıletme blnuııı
da A. E. komisyonu tarafından yapılacak· 
tır. 

İsteklilerin 1821,98 lira muvakkat te
minat ve kanuni vealkalariyle teklif mek
tuplanm ihtiva edecek olan kapalı zartla
nnı aynı gUD aaat 10 a kadar komlsyt''la kap~ z UDU saat 

15 
te yapılacaktır. Şeke- gelmeleri. Buna ait keşif ve prtname 

:: mu:ammen tutan 12000 Ura ve çeklr- her &ün nafıa müdürlüğünde görüle- ------------------ vermeleri llzımdır. Şartnameler paruı• olarak komisyon-
I: kapalı zart. pazartesi. 16 

ta_ 1 - Yukarıda clna ve mlkd&n ne mu
'1 l'rınten bedel ve muvakkat teminatı ya· 

lı bir kalem arpa Slverektekl alay lhtl· 
~ için blzaaında 1rösterllen gUD ve sa -

e kllpah artla ihaleye konrnuotur. 

dekslz kuru UzUmUn •800 liradır. İlk te • bilir. (6579} 16583 
mlnatı 900 Ura kuru UzUmUD teminatı 360 
tıradır. şartnameleri Ko. dadır. 

!eteklilerin teminat makbus veya mek· 
tuplarlyle ihale saatinden bir saat evllne 
kadar teklif mektuplariyle beraber Ha -
..__'"lt sa. AL Ko. moracaatlaft· <6588

) 

Zayi - Gerede nUfus dairesinden al· 
mıı oldutum ntitus cüzdanımı zayi ettim. 
Yenisini alacatımdan eaklıılnln kıymeti 
olmadığım ilAn ederim. Gerede - Mengen 
Konak k8y0Mea Dnlll Emtrotlu m do· 
tumıa Kemal Emtr. 

OKULLAR dan verilmektedir. (9551 9533) 
lılikdan Nevi M. bedel 

Kömür alınacak kllogram lira 

Anlara 01.ıılları Satın Alma Komis70- ı!19~ makine ve vaaon parçalan 7664,40 
nundan: 3600 sabo 15540. 

6800 ıasara 1088. 

QUUA J 1~71 
lWI 

Adet 
2500 Boru 
•50 Dirsek 
115 Soba tahtuı 

90 Maşa 

100 Soba kUreğl 
5 Soba mangalı 

15 Soba kanıtıracağı 
30 Soba ıskarası 
60 Soba ateı tuğlası 
46 Gelberi 
15 K6mUrlUk 

Soba tamiratı 
16Ml 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 
Komisyonundan: 

1 - Aşağıda isimleri yazılı birliklerde 
mevcut ve tamir edilecek soba, boru, dlr· 
seklerin pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Talipler birliklerde tamir edilecek 
sobaları gördükten sonra pazarlıtı lçlD 
11.10.940 saat 16 da yUzde 15 teminattan 
ile birlikte Ankara Lv. A. SL Al. Ko. mD-
racaatıan. (6578) 16576 
soba boru dirsek 

6 30 10 Vekllet matbauı 
24 2~ 10 M. M. V. 
30 00 00 Hastahanede 
11 00 00 Poligon 
15 00 20 Depolar K. 
15 00 00 İnzıbat kıtuınc!a 

6 00 00 Ae. tevkifhanede 
10 As. konakta 

ANKARA BELEDiYESi 

Yol intuı 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Samanpazarı meydan ve yolunmı 

inşası on beş gun müddetle açık elı:ıiltme
ye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (3285) lira (50) 
kuruştur. 

3 - Teminat 264 lira 41 kurıqtur. 
4 - tana&•• •• lrq.if cet•elml 8'r • 

met lftfpea.lerfa her sfla encflmea kale • 
mine ve fıteklilerin de 22/101940 aalı .e. 
nü saat 10,30 da belediye encllmenine ml-
racaatları. (6-463) 16-479 

M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

Kuru f uulye alınacak 
M. lıl. V. Deni• Levuım Satın Alma 

Komisyonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli (U.890) lira 

olan (300.000) kilo kuru fasulyeatn 26 bl· 
rlnclteırin 94-0 tt.rlhne rastlıyan cuma a'fl
nU saat 16 da kapalı zartla ekalltmeat ,.~ 
pılacaktır. 

2 - İlk teminatı (•694) lira olup pıt. 
namesi her gün komisyondan (34.6) im· 
ruı bedel mukablllnde alınabilir. 

S - İsteklilerin 2490 aayılı kanunda 
yazılı vesikalarını muhtevi tansim edecelD
lerl kapalı teklif mektuplannı en geç bel· 
ll gUn ve saatten bir aaat evellne kadar 
Kasımpqada bulunan komisyon b114k&Dlı· 
tına makbuz mukablllnde vermeleri. 
(9•30/6451) 16S68 

NAFIA VEKALETi 

Yapı ve imar itleri ili.nı 
Nafıa Yeki/etinden : 
1 - Eksiltmeye krınulan it: Anka

ra' da inşa edilmekte bulunan Atatürk 
lisesi ilave kısmına yapılacak kalori· 
fer ve sıhhi tesisat işidir. 
Keşif bedeli 23245 lıra 85 kunıttur. 

.. 2 .-:- Eksiltme 23. 10. 940 çarpmba 
gunu saat on beşte Nafıa vekileti ya
pı ve imar işleri eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usuliyle yapıla
caktır. 

3 - Eksiltme prtnamesi ve buna 
müteferri evrak bir lira 16 kuruı be
del mukabilinde ;·apı ve imar işleri 
reisliğinden ahn;.bilir. 

4 - Eksiltmeye girebHmek için is
teklilerin 1743 (bin yedi yüz kırk Uç)• 
lira 44 (kırk dört} kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve Nafıa vekaletin
den bu işe girebileceklerine dair alın
mıt vesika rapdetmeleri lazımdır. Ru 
vesika için ~-ksil~~enin yapılacağı ,Un 
den en az uç gun evı~l bir istida ile 
Nafıa vekaletine müracaatları ve di
l~kçe lerine. en az bir kalemde (50.000) 
lır~h~ ~u ışe benzer iş yaptıklanna 
daı~ ışı yaptıran ;m.relerden altnmıı 
ve.sıka rapdetmeleri muktazidir. Bu 
müddet zarfında vesika talebinde bu
lunmıyanlar ekıiltmeye giremiyecek
lerdir. 

. j - istekliler teklif melı:tuplannı 
ıhale günü olan 23. 10 940 çarşamha 
günü saat on dörde kadar komisyon 
reisliğine makbuz mukabilinde teaHm 
etmeleri lhımdır • 

Postada olacak ıecikmeler kabul .. 
dil • 16520 .. ~~ - İhale Slverekte Sa. Al- Ko. bina

~ yapılacaktır. Şartnamesi her gOn 

~~~~~~t...-.-..~~~~~~~~~~~iiMI~~~ .... ta tbWr. Teklif mektuflan ~ 
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VİLAYETLER 

Elektrik ve kalörifer tesisatı 
Balıkesir Valiliğinden: 
1 - Balıkesir hükümet konağı ad

liye kısmının 2610 lira elli kuruş kf'· 
tif bedelli elektrik tesisatıyle 15302 
lira keşif bedelli kalörifer tesisatı ka 
palı zarf usulü ile eksiltmeye kon 
muştur. 

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

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

4 - İhalesi 15 birinci teşrin 940 sa 
lı günü saat 16 da hükümet konagın
da nafia müdürlüğünde müteşekkil 
komisyonda yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin muvakkat temi . 
natlarını Balıkesir malsandığına ya • 
tırdıklarına dair makbuz veya bu mile 
tar §ayanı kabul banka mektubu ile i
'ıale tarihinden sekiz gün eve] viU 
yete müracaatla nafiadan alacakları 

ehliyet vesikası ite ticaret odası v~si
kasını teklif mektubunu havi zarfa 
koyarak mezkur zarfları ~190 sayılı 
kanun hükümleri dairesinde tanzim 
ve imza etmiş olarak ihale günü saat 
15 e kadar komisyon riyasetine ver . 
meleri, postada vuku bulacak gecik· 
melerin kabul edilmiyeceği ilan oiu-
nur. (6255) 16238 

Un alınacak 
Hatay Seyyar Jandarma P. A. Satın Al 

ınıı Ko. daıı: 
1 - Hatay Seyyar Jandarma piyade ala

yınca cins ve miktarı aşağıda yazılı erıak 
kapalı zarf usuliyle mübayaa edilecektir. 

2 - İhale 15 birinci teşrin sah günü 
aaat 16 da icra edilecektir. 

3 - Buna alt ıartname Ankarada villyet 
J. K. latanbulda viliyet J. Komutanlığın -
da Antakya'da levazım müdürlüğünde gö
rülebilir. 

4 - Talip olanlar ihaleden nihayet bir 
nat evetine kadar ticaret odasına musad • 
dalı: vesikalariyle ve % 7,5 muvakkat te -
minat ve teklif mektuplariyle birlikte An
takya'da kııııla binasında mütetekkil aa tm 
alma komisyonuna müracaatları. 

Muvakkat teminatı 2289 lira 38 kuruı, 
Muhammen kıymeti 30525 lira, 
Miktarı 185000 kilo, 
Mübayaa edilecek erzakın cinıi un. 

16245 

lnıaat münakuaıı 
Bitlis C. Müddtiumumililı"rıd.ıı 
1 - Teahhüt edilecek ıey: cera ve tev • 

kif evi binası tekmil i~aatıdır. Keşif be -
deli otuz iki bin dokuz yüz yirmi bet lira 
on sekiz Jnuıııtur. 

2 - Bu iee ait ıartname, proJe ve saire 
Bitlis C. Müddeiumumilliinde ıörebi -
li~ • 

3 - İhale 11 lririneit .. rln 940 cama sa -
nü saat 10 da Bitlis C. Müddeiumumiliği 
dairesinde kapalı zarf usuliyle icra kılına
caktır. 

4 - Muvaldtat teminat miktarı iki bin 
dört yüz altmıı dokuz lira otuz dolauz ku
nıştur. 

5 - Taliplerin ehliyet vesikası ve temi • 
nat malı:buzlariyle birlikte teklif mektup • 
larıru 18 birinciteşrin 940 cuma cUnü nat 
dokuza kadar Bitliı C. Müddeiumumtliği • 
ne vermeleri ilin olunur. (62'90) 16272 

Kereste' münakuaıı 
t;ryban Viliyeti lsH.ıı Müdürlülünden: 
· Ebadı Metremlklbı 

4.00X0.08X0.12 1687.500 
4.00 x 0.04 x 0.12 
4.00 x 0.02 x 0.12 
4.00X0.012X0.12 
4.00 x 0.08 x 0.08 
4.00 x 0.04 x 0.08 
4.00 x 0.04 x 0.28 

525.000 
440.250 

1860.000 
1897.500 

952.l'iOO 
137.2:;() 

7.500.000 
1 - Salmbeyllnln Çötten ormanından 

11538.400 metre mlkAbı gayri mamulden 
yUzde 35 zayiat lle ebat ve mlkdarı yukarı
da yazılı kerestenin kat'ı biçilmesi, Kay
seri lstaayonuna sevki, istasyonda istifi ve 
vagonlara tahmlll 1 teşrlnlevel 940 tari
hinden itibaren 15 gUn mUddetle açık ek· 
ııillmeye konulmut olup ihalesi teşrlnlevel 
16 çarşamba gUnU saat 14 te Seyhan lskAn 
mUdiltlUğU binasında ihale komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Bu ııuretle alınacak olan kerestenin 
beher metre mlkAbının muhammen kı)·me· 
ti 28 lira 35 kul'U§ ve tamamının kıymeti 
de 212625 liradır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat tutan 
mlkdarı olan 11881 lira 25 kuruıu ihale 
den evel malsandıgına yatırmıı olmaları 

IAzımdır. 

4 - Daha fazla tafsllAt almak ve bu tıe 
alt ıartname ve mukavelenin örneklerini 
vesaireyi görmek Uzrre Kayseri. Sıvas. 

Diyarbakır. htanhul. İzmir. Konya. Nlg 
de. fçel lskfı.n mUdllrlUklerlne, Gu.lantep. 
Maraş ve Hatay Sıhat ve fçtlmat Muave 
net mUdUrlllklerlne müracaat edllmPsl. 

• 1628~ 

A.dliye binası İn!fası 
Manısa Nafıa Mudurluğunden: 

l - 26127 llra 71 kuruş k şif bednJll 
Manisa adliye binasının ikmali inşaatı ka 
palı zarf usullyle eksıltmeye konmuetur. 

2 - Eksiltme 16 10 940 çarşamba gUnU 
saat Hı ~e Manisa nafıa mUdilrlUgU oda 
sında yapılacaktır 

3 - Proje evrakı nafıa mlldllrlllğllnd 

gı\rillerıııır 

4 - Muval<kat teminat f19!'l91\7 ı llra 
dır. 

5 fst kili rln 040 malt yılına alt ti 
carPI odası V"" ''"ınnırı ve lh'11eden en aı 
&ekiz glln ev"l nnfıa m ldf rlllğUndf"D ala· 
e~kl'lrı frnnt Phliyet V"ll kasını teklif 
rnrktııb ın•ın ır n° l(oym len IA7.ımdır. 

6 - İstekliler i\90 sayılı kanuna ıö • 
re haz1rlıyacaklardır 

Teklif mrkluplnrını 16.10.940 çarıambe 
gOnU saat 14 e kaıtar nafıa mildUrlUfllne 
makbuz mukabilinde vermelerl veya bu .,.. 

atlere kadar l'elecek ıekllde posta lle gön
dermeleri llzlmdır. 

Poetada vaki olacak seclkmeler kabul 
edilmez. 16286 

Menfez inşaatı 
Balıkesir Valiliğinden : 
1 - Balıkesir • Edremit yolunun 

56 + 350 - 80 + 400 üncü kilomet
releri arasında yapılacak 32 adet men 
fez inşaatı talip çıkmadığından tek
rar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Keşif bedeli (33803) lira (98) 
kuruş ve muvakkat teminatı da 
(2535) lira (30) kuruştur. 

3 - Bilumum evrak nafıada görü
lebilir. 

4 - Eksiltme 22 birinciteşrin 940 
salı günü saat 16 da hükümet kona
ğında daimi encümen huzurunda ya
pılacaktır. 

5 - İsteklilerin muvakkat teminat
larını Balıkesir hususi muhasebe vez· 
nesine yatırdıklarına dair makbuz ve
ya bu miktar şayanı kabul banka mek
tubu ile ihale tarihinden sekiz gün 
evet vilayete müracaatla nafıadan a
lacakları ehliyet vesikasi yle Ticaret 
odası vesikasını teklif mektubunu ih
tiva eden zarfa koyarak mezkur zarf
ları 2490 sayılı kanun hükümleri dai
resinde tanzim ve imza etmiş olarak 
saat (15) e kadar daimi encümene 
vermeleri, postada vukubulacak ge
cikmelerin kabul edilmiyeceği ilan o-
lunur. (9431/6452) 16443 

Transformatör alınacak 
Bursa Belediye Riyasetinden : 
1 - Belediyemiz elektrik işletmesi 

için 1200 Kv. A. takatinde yağ ban
yolu 5600 390 voltluk 1 adet transfor
matör ıif İstanbul kapalı zarf usuliy
le alıhmak üzere eksiltmeye konul
muştur. 

2 - A:lınacak motörün muhammen 
bedeli 7000 lira olup muvakkat temi
natı 525 liradır. 

3 - İhalesi 14. 10. 940 pazartesi gü
nü saat 16 da belediye encümeninde 
yapılacaktır. 

4 - Şartnameyi görmek ve fazla 
izahat almak istiyenlerin ihale tari
hine kadar her it günü ve saatlerinde 
belediye elektrik işletme müdürlüğü
ne müracaatları ve isteklilerin ihale 
saatinden 1 saat eveline kadar teklif 
mektuplarını belediye riyasetine ver· 
meleri lüzumu ilin olunur. 

(6454) 16444 

At sahiplerinin nazarı dikkn ine 
Karacabey Harası Mi1di1rlüğünden: 
Yetittiricilere bir yardım olmak Ü· 

zere müessesemiz suni tohumlama lii
boratuvarında gebelik teşhisleri ya
pılacaktır. 

Yetiştiricilerin gebeliklerini teşhis 
ettirmek istedikleri kısraklarının id
rarlarını JŞağıdaki şartlar dairesinde 
haraya göndermeleri: 

l - Oebelik te9hiıl için g8nderile
ce1E tarana kınal•• moa alfat tari
hinden Y,ilz gün sonra alınmış olma· 
il, 

2 - İdrar •işeıi iyice kapanmalı 
ve i\izelce ambalaj yapılmalıdır. 

3 - Kısrak sahibinin açık adresi 
ve kısrağın ıon 11 fat tarihi yazılmalı 
ve tahlil Ucreti olan BİR liranın şi•e 
ile birlikte gönderilmesi lizımdır. 

(9353/6411) 16448 

iCRA VE iFLAS 

Kızılcahamam İcrasından: 

Gayrikabili taksim bulunduğundan 
Kızılcahamam ıulh hukuk mahkeme
sinin 9-1-939 tarih ve 157/3 sayılı ila
miyle satılarak bedelinin verese bey· 
ninde taksimine karar verilen ve tapu 
sicillinin 26-7-937 tarih ve cilt 51 say· 
fa 67 ve numara 38 de kayıtlı bulu -
nan Kızılcahamam Yenice mahallesi 
çepne üıtü mevkiinde sağ tarafı yol 
sol tarafı yol arkası aaMbi senet bağı 
ve cephesi yol ile mahdut (600} lira 
kıymet takdir edilen bir bap hane ve 
keza tapunun 26-7-937 tarih ve 51 cilt 
ve 68 sayfa ve 39 numarada yazılı gün 
doğusu sahibi senet hanesi gün batısı 
yol poyrazı yQ} kıplesi yol ile çevrili 
ve aynı mevkide ve haneye mutaasıl 
(150) lira kıymet lfonan bağın evsaf
ları berveçhi atidir: 

Hanenin evsafı: ahıap ve kerpiçle 
mamul iki kattan ibaret 1 inci kat a
hır ve kiler: 2 inci kat orta genişlik
te bir sofa etrafında üç oda bir mut
fak ve bir beli: çatı kısmı: kerpiçle 
örtülü. 
Bağın evsafı: arsa halinde: mesa

hası: hane 182 ve arsa halindeki bağ 
2907 metre murabbaı. 

1 - lıbu gayrimenkullerin arttır -
ma şartnamesi Kızılcahamam İcra 
dairesinin muayyen numarasında her
kesin görebilmesi için açıktır. Fazla 
malfımat almak istiyenler işbu şart
nameye ve 940 630 dosya numarasiyle 
memuriyetimize müracaat etmelidir
ler. 

2 - Arttırmaya i§tirak için yukar
da yazılı kıymetin yüzde yedi buçu
ğu nispetinde pey veya milli banka
nın teminat mektubu tevdi edilecek
tir. 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla di
ier alakadarların gayri menkuller Ü· 
zerindeki haklarını huıuıiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren ıs gün içinde ev
rakı müıbiteleriyle birlikte memuri· 
yetimize müracaat etmeleri icabeder. 
Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle 
sabit olmadıkça satış bedelinden ve 
paylaştırmadan hariç kalırlar. 

4 - Gaıterilen günde artırmaya iş
tirlk edenler artırma prtnameıini o
kumuı ve lü,umlu malitmatı almıt ve 
bunları tamamen kabul etmit ad ve 
i•ibar olunur. 

5 - Birinct arurma 7. ıı. 940 per-

şembe günü saat 14 den 16 ya kadar 
Kızılcahamam icra dairesinde yapıla
caktır. Bu artırmada fazlaya talip ç•k
maz ve gayri menkullere konan kıy
metin yüzde yetmiş beşi elde edilmez
se en çok artıranın taahhüdü baki kal
mak üzere ikinci artırması 18. 11. 940 
günü aynı yerde ve aynı saatte devam 
olunacaktır. Bu artırmada en çok ar
tıranın üzerinde bırakılır. 

6 - Alıcı artırma bedeli haricinde 
yalnız tapu ferağ harçiyle dellaliye ve 
teslim ve \hale karar pulunu verec~k
tir. Satış gününe kadar t.ahakkplc: eden 
maliye ve belediye resmi satış bede
linden ödenecektir. 

İşbu gayri menkuller yukarıda ya
ıılı şartlar dairesinde Kızılcahamam 
icra dairesinde açık artırma ve pe~in 
para ile satılacağı ilan olunur. 4045 

Söğüt İcra Memurluğundan : 
Bir borcun temini tahsili için İdee

ring markalı ve VV. 12652 No.lu 6 
beygir kuvetinde gazla işliyen sehpa 
üzerindeki motör ve teferruatı ve ay
nca bir santırafüj ve su borulariyle 
müstamel süzgeci açık artırma ile 
6. 11. 940 çarşamba günü saat 11,30 da 
Söğüt icra dairesinde satılacaktır. 

Motör ve teferruatı İğdir köyündedir. 
Taliplerin mezkur yerde görmeleri ve 
avnı günü muhammen 250 liranın % 
7.5 şi elde edilmediği takdirde taki!l 
eclen 11. 11. 940 tarihinde avnı saatte 
3890 No.ltı icra ve iflas K. 115/116 ncı 
maddec;i hükmünün tatbik olunaca~ı 

ve satı" bedelinin peşinen ödenm~si 

hususi i 1 ;!ıı ve sartnameyi tetkik ı-tme-
leri tebli'! olunur. 4044 

Menkul Malların acık arttırma ilanı 
Zonguldak icra Memurluğundan : 
Cinsi, nevi, kıymetleri aşağıda ya • 

zıh mallar bir borçtan dolayıaçık art· 
tırma ile satılacağından arttırma be
lediye müzayede yerinde 25-10-1940 
cuma günü saat 14-16 da icra oluna -
caktır. İştirak edeceklerin gösterilen 
saatte mezkur mahalde bulunmaları 
iliin olunur. 

Birinci arttırmada %75 bulmadığı 
surette ikinci arttırma on gün tehirle 
4-11-1940 pazartesi günü saat 14-16. 

800 lira 00 kuruş cinsi şevrole mar
ka kamyon 47 parça yedek takımı. İ
zahat almak isteyene arttırma şartna • 
mesi açıktır. 4042 

MİLLi MÜDAFAA VEKALETİ 

Elektrik ve kolorifer ustası 
aranıyor 

M. M. Vekiletındea : 
1 - Milli Müdafaa vekAletl daire mU

dllrJUgUne imtihanla bir elektrik ustası ve 
bir de kalorlter ve su ustası alınacaktır. 

2 - İmtihanla alınacak bu ustalara eh
liyetlerine göre, elektrikçiye 32 • 75 o1e 
lıtalonfer ... 8U ua\qı~ Mı - ııt Ura Ucrat 
verilecektir. 

3 - Aşatıdakl şartları haiz olan istek
liler ilişiğinde polis tahkikatı ve tabip 
ı poru da bulunan istidalarını nihayet 10 
Blrlnclteşrln 940 gUnU a]<famına kadar M. 
M. V. daire mUdUrlUğUne vermid "oıacak
lardır. 

Kabul şartlan: 
aı Türk olmak 7e ecnebt kadınla evi! 

olmamak. 
b) On sekiz yll§ını bltirml§ olmak ve 

:i8) yaşından yukarı olmamak. 
c) Medeni haklardan mahrumiyet ce

zaslyle mahkfım veya devlet için muzlr 
teşkllt\tlara mensup olmamak. 

d) İyi ahla.k ı!&habından olmak ve hay. 
slyet ve namusu muhl fllllerle ve alellt
lak ağır hr,pls veya o derece cezayı mUs
telzlm bir fiil ile mahkilm olmamak. 

e) Sari hastalıklara mUptelA olmamak 
ve vazifesini muntazaman ifaya mani ola
bilecek beden! ve akU arıza ve hastalık· 
larla malfü bulunmamak. 

(6346) 16354 

Yazı makinesi alınacak 
M. M. Velcileti Satın Alma Komisyo -

nundan: 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı yllz 

on lira olan yirmi ile: tane portatif yl\7.ı 

makinesinin 21 blrlnclteşrln 940 pazartesi 
gUnU saat on birde Ankarada M. M. V. sa
tın alma komisyonunda pa7.arhkla ihale 
edlleceıttuden lstrklllerln Uç yUz yetmi§ 
dokuz buçuk liralık kat! teminat ve vere
cekleri makinelerden birer nllmune ile bir
likte pazarlık gUn ve saatinde mezkOr ko
misyonda bulunmaları. <6347) 16377 

Ihlamur çiçeği alınacak 
M. M. Velciltti Satın Alma Komİ$yo • 

nundan: 
Beher kilosuna tahmin edllen fiyatı 

(2.'101 kuruş olan iki bin kllo ınlamur çl • 
c;eği 21 blrlnclteşrln 940 pa7.artrsl gUnll 
saat 11,5 ta Ankarada M. M. V . Satın al
ma komisyonunda pazarlıkla ihale edile· 
eeğlnden lsteklllerln yedi yllz elli liralık 

kati temlnatlarlyle hlrlikte pazarlık gUn 
ve saatinde mezkQr komisyonda bulunma
ları (6349) 16379 

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

nundan : 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı: 45 

lira olan 400 : 500 adet saraç heğbesi pa
zarlıkla satın alınacaktır. Pazarlıiı: 14/ 
10 ·94-0 pazartesi günü saat 11 dedir. Ka
ti teminatı: 2700 lira olup nümune ve 
şartnamesi komisyonda görülür. Talip • 
terin muayyen vakitte M. M. V. Sa. Al. 
Ko. da bulunmaları. (6446) 16441 

Ampul kutusu alınacak 
M. M. Vektıletl Satın Alma Komisyo

nundan: 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı 13 

kunış olan yüz bin tane mukavva ampul 
kutusu 10 blrlncltqrln 940 salı gllnU saat 
11 de Ankarada M. M. V satın alma Ko 
da pazarlıkla ihale edileceğinden istekli· 
terin her gUn numune ve ıartnamesini gör
mek için M. M. V. ııhat l1Jlert dairesine 
ve pazarlıta glrmek için 1950 llralık kaU 

temlnatıarlyle birlikte pazarlık gUn ve 
saatinde mezkOr kom!Ryonda bulunmaları. 

(6405) 16475 

Muhtelif malzeme alınacak 
M. ı.ı. Vek:\leti Satın Alma Komisyo

nundan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 1840 lira 

olan a,şağıda numara cins ve mlkdarlan 
yazılı malzeme 11 blrlnciteşrln 940 cuma 
gUnU saat 11 de Ankarada M. M. V. sntın 
alma ko. da pazarlıkla satın alına<'nğ'ın

dan isteklilerin 276 liralık kati temlnatıa
rlyle birlikte pazarlık gün ve saatinde 
mezkfır ko. da bulunmaları. (6406) 
20• tane emaye çaydanlık No. 18 
200 tane emaye çaydanlık No. 20 
200 tane emaye çaydanlık No. 22 
200 tane emaye çaydanlık No. 24 
5011 tane emaye maşrapa No. 6 

20 tane emaye Ustten kulplu emaye ko
va No. 28 

20 tane emaye Ustten kulplu emaye ko· 
va No. 30 16476 

Muhtelif yağlar alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo -

nundan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 24.000 Ji. 

ra olan 10 ton Shell, 10 ton valvalin, 10 
ton B.D. 3 Shell motör yağı pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Pazarlığı: 15/ 101940 sah 
günü saat 11 dedir. Kati teminatı: 3600 Ji. 
ra olup şartnamesi komisyonda gorülür. 
Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. Sa. 
Al. Ko, da bulunmaları, (6589) 165-81 

MALiYE VEKALETi 

Ayakkabı alınacak 
Maliye Vekaletinden : 
1 - Vekalet müstahdemini için yüz yet

miş dokuz çift yerli malı iskarpin alına
caktır. 

2 - Muhammen bedeli beher çifti yedi 
lira altmrş kuruştan bin üç yüz altmış li
ra dört kuruştur. 

3 - Muvnkkat teminatı yüz iki lira üç 
kuruştur. 

4 - Örnek ve şnrtnamesi ltvazım mü • 
durlüğünde görülebilir. 

5 - Eksiltme 10110 940 saat 14 de Ve
kalet levazım müdürlüğünde müteşekkil 

eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 inci 
ve 3 üncü maddelerindeki belgeler muvak
kat teminat makbuzu veya banka kefalet 
mektubiyle birlikte tayin olunan giın ve 
saatte komisyona müracaatları. 16585 

Kumaş alınacak 
Maliye Vekaletinden : 
1 - Vekalet müstahdeminine elbise ve 

palto yaptırılmak üzere beş yüz bir met • 
re yirmi santim elbiselik ve iki yüz otuz 
beş metre yirmi santim paltoluk kumaş a
lınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli elbiselik ku • 
maşın metresi beş lira doksan kuruş ve 
paltoluk kumaşın metresi dört liradan üç 
bin sekiz yüz doksan yedi lira seksen se
kiz kuruştur. 

KOK KÖMÜRÜ SATISI 
Etibank umum müdürlüğünden : 

Buğday Silosu yanındaki Kok depomuzdan, müfterinin ve
saitine teslim, tonu 24 liradan istenilen miktarda kok kömürü 
satıldığını bildiririz. 

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

Ticaret Servisi, 

3956 ,! ____________________________ _ 

Nal ve mıh ah nacak 
Jandarma Gn. K. Ankara Satın Alma Komisyonundan: 

Miktarı Cinsi Tahmin bedeli İlk teminatı Eksiltme tarihi 
Lira Lira Kr. 

700.000 adet nal mıhı 7.000 525 00 21. 10. 940 pazartesi saat ı 5 
15.000 giyim at nalı 11.250 843 75 21. 10. 940 pazartesi saat 15 

Cinsi, miktarı, tahmin bedeli, ilk temin atı ve eksiltme gün ve saati yukarıda ya
zılı mıh ile at nalı Ankara J. genel K. binasındaki J. satın alma komisyonunca ayrı 
ayrı kapalı zarf eksiltmesiyle alınacaktır. 

Nümune ve şartnameleri her gün adı geçen komisyon ile İstanbul Jandarma mu
ayene komisyonunda görülebilir. Şartname parasız verilir. 2490 sayılı kanun şartla
rını haiz olan isteklilerin vesaik ve ilk teminatlarını muhtevi kapalı zarf teklif 
mektuplarını eksiltme zamanından bir saat evetine kadar komisyonumuza vermele-
ri. (6375) 16386 

Elbise yaptırılacak 
Polis Enstitüsü Müdürlüğünden: 

beherinin tahmin :Muvakkat 
Cinsi mlkdarı olunan !!yatı teminat 

adet L. K. L. K. 
Harlcl elbise 39 18 
Kaput 39 15 160 00 
Dahili elbise 78 9 

Polis enstllllsU hademeleri için açık eksiltme tıe yukarıda yazılı Uç kalem el. 
blse yaptırılacaktır. Tahmin edilen fiyat ve muvakkat teminat mlkdaiları hiza!~ 

rındn gösterilmiştir. Bu ite alt şartname polis enstitüsündeki satın alma komlsyo -
nundnn parasız verilir. 

Eksiltme 15.10 940 salı gUnU ııaat 14 te polis enstıtUsilnde mUteoekkll komlıı~·on

da yapılacaktır. İsteklilerin muvakl·at teminat makbuzu veya banka mektubu ve 
2490 sayılı kanunun 2, 3. UncU maddelerinde yazılı belgelerle birlikte muayyen gUn 
ve ıınntte komisyonda bulunmaları. (62811 16268 

• • • ah nacak 2 nevı pırınç 
Ankara Nümune Hastanesi Baştabipliiinden 

Muvakkat 
Cinsi Mik.<ları Tutarı • teminatı 

Lira K Lira K. 

Şekli Tarihi Saat 

Pilavlık pirinç 10.000 kilo 3500 00 262 50 Açık 24/10/~ 14 
Çorbalık pirinç 5.000 kilo 1450 00 108 75 Açık 24/10/940 14 

1 Ankara Nümune hastanesinin 940 mali yılı pilavlık ve çorba.lık pirinç ihti-
yacı açık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin teminat mektup ve makbuzlariyle 
yeni yıl Ticaret odası vesikalariyle birlikte tayin olunan gün ve saatte Ankara Nü
mune hastanesinde• müteşekkil komisyona müracaat etmelui. 

2 - Şartnameler ve nümuneler Nümune hastanesi idaresinde her gün görülebilir. 
(6412) 16565 

Dr. Kemal Arıcan 
ADLiYE VEKALETİ 

3 - Muvakkat teminatı iki yüz doksan 
.Uol "--- kw =••=•· \.-11~~ ..... ----------....-~M~~~~.M~~"'W~-~'*~~ 

4 - Örnek ve şartnamesi levazım mü • 
dürlüğünde görülebilir. 

5 - Eksiltme 10/ 10/ 940 perşembe gü
nü saat 9,30 da vekalet levazım müdürlü
ğünde müteşekkil eksiltme komisyonunda 
yapılacaktır. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 inci 
ve 3 üncü maddelerindeki belgeler, mu • 
vakkat teminat makbuzu veya banka kc • 
falet mektubu ile birlikte tayin olunan 
ıün ve saatte komisyona müracaatları. 

16584 

Elbise diktirilecek 
Maliye VekMetinden: 

1 - Vekt\let müstahdeminine kumaşı 

Veklıletten verilmek diğer dikit levazımı 
mliteahhlde alt olmak tlzere yllz altmı., do
kuz takım (caket, yelek, pantalorı, kn3· 
ket) ten ibaret erkek elblAesl ve on ta
kım (caket, etek, bere) den ibaret kadın 
elbisesi ve 112 adet palto açık eltslltmeye 
konulmuştur. 

2 - Paltoların dikiş ücreti nı:ı iki lirrı 

kadın ve erkek elbiselerinin dikiş llcretl 
on bet lira hesabiyle dört bin yirmi dokuz 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 802 lira on se
kiz lrunıştur. 

4 - Şartnamesi levazım mUdiirlUğlinde 

görUleblllr. 
5 - Eksiltme 10.10.940 perııembe gUnli 

saat 10 da Veklılet levazım mUdUrlllğün • 
de mUteşekkll eksiltme komisyonunda ya. 
pılacaktır. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 lnd 
ve 3. llncU maddelerindeki belgeler, mu
vakkat teminat makbuzu veya banka ke· 
falet mektubu ile bİrllkte tayin olunan 
glln ve saatte komisyona mllracaatıarı. 

16586 

Deri, saç ve tenasül hastalıkları 
mütehassısı 

Çocuk sarayı karşısı 

Apt. Tel: 3101 
B. İbrahim 

3974 

MAHKEMELER 

Ankara Asliye 4 ncü Hukuk Mah
kemesinden : 

Etibank Murgul bakır madenleri iş
letmesi inşaat müteahhidi İlyas ya
nında Ahmet Mahir oğlu Mehmet 
Rebii Özceylan. 
Nafıa vekaleti vekili tarafından a

leyhinize açılan okutma masrafından 
2440 lira 59 kuruş alacak davasının ar
zuhal suretiyle davetiyeler tesbit edi
len adresinize gönderilmiş ise de bu
lunamadığınızdan ve ikametgahınızın 
meçhul olduğundan bahisle bili teb
liğ iade edilmiş ve mahkemece de ila
nen tebligat icrasına karar verilerek 
bu hususta duruşma 23. 10. 940 çarşam
ba saat 10 a bırakılmıştır. O gün ve 
saatte mahkemeye gelmeniz veya bir 
vekil göndermeniz lüzumu ve aksi 
takdirde işe gıyabınızda bakılacağı 
tebliğ makamına kaim olmak üzeı ~ 
ilan olunur. 4039 

MARMARA ÜSSÜBAHRI K. 

Motorin ilanı 
Marmara Üssübahri K. Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Komutanlık ihtiyacı için 200.000 

kilo motorin dökme olarak pazarlıkla sa-

Kirallk sekiz oda 
Ankara'nm en mutena yerinde res

mi daire veya şirketlere elverişli 
sekiz oda kiralıktır. Büro, muayene
hane, ve terzi atelyesi olmıya da 
müsaittir. Ayrı ayrı veya toptan ve· 
rilebilir. Memurlar Kooperatifi 
karııısında ARAR LİSAN OKULU-

l 
tın alınacaktır. Pazarlığı 10. T. Evet. 940 
perşembe günü saat 14 de İzmit'te tersa
ne kapısındaki komisyon binasında yapı

lacaktır. 

2 - Bir kilosuna tahmin edilen fiyat 
13 kuruştur. Teminat pazarlık günü te -

na müracaat. Ti: 3714. 4047 

karrür edecek ihale bedeli üzerinden "t 
15 nisbetinde derhal alınacaktır. 

3 - Pl\7.arlığa iştirak edecek firmala
rın kanuni vesikalariyle birlikte muay • 
yen gün ve saatte komisyon başkanlığına 
müracaatları. (9556-6564) 16561 

Ankara C. Müddeiumumiliğinden , 

Ankara'da 2 on liralık, bir onbeş li
ralık zabıt katipliği ile dört yirmi li· 
ralık katip vekilliği: Kmlcahamamda 
bir on liralık zabıt katipliği, Polatlıda 
bir on liralık katip vekilliği açık olup 
mezkur münhallere tayin muamelesi 
yapılmak için 18. 10. 940 tarihine mil
ıadif cuma günü saat 14 de imtihan 
icra kılınacaktır. 

Memurin K. 4 cü maddesinde yazılı 
evsafı ve şeraiti haiz olan istekli!Ct"in 
17. 10. 940 perşembe günü saat 17,30 a 
kadar müracaat etmeleri ve imtihan
da kazananlar arasında makine ile "ü
ratle ya7.ı yazanlar tercih edilı-o•af 

ilan olunur. (6591) 16582 
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imtiyaz ıabibi 
lakender Artun 

Umumf Neşriyatı ldarıı: Eden 
Yazı İşleri MüdürU 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese MUdürU · NaşU 111.UÔ 

ULUS Basımevi ANKARA 
.) 

YENİ Sinemada HALK Sinemasmda Sus Sinemasında SOMER Sinemasında 
Buglln bu gece 

Fevkalt\de program 
1 - Tilrk gençliğinin havacı
lıktaki hamleleri 
2 - En yeni Fox dUnya ha
berleri. 

Bu gece saat 21 
Mevsimin ilk tUrkçe sözlll 
filmi 
Şerlok Holmes 
(Kıralın hazinesi) 
Baştan ba,şa heyecanlı 

macerası 

polis 

3 - Aşk Fırtına!!ı Saat: 14,80 • 16,80 - 18,30 da 
Seaanlar: 14,30 • 16,30 • 18,30 Hintlller geliyor 

21 İkinci ve son devre 

Kanatlı kadınlar. Alice Fay 
Saat 12,15 te ucuz matine 

Katli Benim 

Mevsim hazırlığı dolayıslyle 

kapalıdır. 

Bu gece saat 21 de 

ESPANYOLİTA 

BlllOr sesli lspanyol yıldızı 

İmerlo Argentına'nın yarattı
ğı 1Aheser 

SUmer sineması Ankara'nın 
en ucuz, en konforlu, en tirin Saat 12 • H,30 • 16,30 • 18,30 
aile alnema.ıııdır. DİŞİ TARZAN 

Türkçe ıözlU macera 
Balkon 30 k. Salon 15 kunıı 

r 

b 


