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Başvekilimizin yurddaşlara 
"' ' . 

- . ·- /o: - . - -- - • . -

nesrelliği beyanname 
Sayımın hiç bir mükellefiyetle hatta 

nüfus kütükleriyle bile alôkası yoktur Eskişehir §eker labrikasını11 dı§ardan görünÜ§Ü 

Başvekilimiz Dr. Refik Saydam, 20 İlkteşrin pa
zar günü yapılacak olan üçüncü umumi nüfus sayımı 
münasebetiyle, türk milletine hitap eden aşağıdaki 
beyannameyi imzalamııtır: 

BOTON SUBAYLARA, DEVLET MEMURLA. 
RiNA VE YURTTAŞLARA 

"Önümüzdeki 20 llkte§rin pazar günü yurdu
muzda üçüncü umumi nüfuı aayımı yapılacaktır. 

Sa mı, devlet ve ulus için en Önemli ve faydalı 
i§lerden biridir. 
Sayım gÜnÜ yurdumuzun İçinde yafıyan inıan

ların eksiksiz yazılıp aayılabilmesi için hükümet 
bütün tedbirleri almıt bulunmaktadır. Bu İ§İn dile
ğtmfa:e uygun olarak baıarılmasını her §eyden önce 
vali, kaymakam ve nahiye müdürlerinden bekle
mekle beraber, Üzerlerine aayım memurluğu öde
vini.alacak olan bütün subayların, memurların, öğ. 
retmenlerin ve yurtta§ların da bu ödevi canla, baş
la yapmaları gerekli olduğunu hatırlatmak iste
rim. 

Sayım gününe kadar hepimize düten diğer bir 
ödev de, bütün yurtta§lara sayımın f aydalarmı ve 
bu itin ulua menfaati için yapıldığını anlatmaktır. 

Çok önem verilmesi ıerekli olan bir nokta da 
ıudur: 

Sayım, yurdun her tarafında bir günde baıia
yıp bir günde bitirilecek ve her yerde yalnız o .siin 
hazır bulunanlar kaydedilecektir. Bu sebeple bir 
yerin ahalisinden olup da o gün orada bulumnı· 
yanlar ıayım defterlerine yazılmıyacaklardrr. 

Çocuklarm en küçüklerinin bile sayım def terle· 
rine yazılmaları asla unutulmamalıdır. 

8CJ§vekilimiz Dr. Rel,ik Saydam Sayınım hiç bir mükellefiyet ile, hatta nüfuı kÜ· 
tükleri ile bile ali.kası yoktur. 

,Tuna ve 
Balkanlara 
dair 

Falih Rıfkı AT AY 
Tass ajanunm bir tebliğine göre, 

Sovyetler Birliği Hariciye Komiser 
Muavini Vişinski Moskova'daki al
nıan büyÜk elçisini davet ederek 
"bir Tuna devleti aıfatiyle Tuna'da
ki aeyriıefer rejiminde yapılmak is
tenen tadilata memleketinin lakayt 
kalamıyacağını" bildirmi§ ve yakın
larda Viyana'da toplanacağı ecnebi 
gazetelerde haber verilen eksperler 
konferanaı hakkında malUınat iate· 
iniştir. 

Hariciye Komiserliğine aynı gün
de Romanya'nın Moskova elçisi de 
davet olunmuştur. Komiser muavini 
Viıinski hudut boyunda devam ede
gelen tahrik hadiseleri hakkmda 
Yeniden elçinin dikkatini celbetmiş
tir. 

----

1 
Gayemiz ne bir eksik, ne bir ar· 

tık, türk ulusunun sayıımı ve ne Cümhurreisimizle ~:.!!ee~:;~ğunu doğru olarak öğ-
Herkesin bu gayeyi gerçekleıtir· 

Prens Paul 
arasında telgraflar 

meğe çalıtmasını dilerim. 

Başvekil 
Dr. Relik Sayd anı 

Başvekilimizin kıymetli diretkifler 
htiva eden bu beyannamesi İstatis'tik 
Umum Müdürlüğünce tab ve teksir 
ettirilerek yurdun her tarafına dağı
tılacak ve bütün vatandaşlarımızın 
ıttılaına arzolunacaktır. Ankara, 14 a.a. - Yugoslavya kt -

ralı ikinci Pierre'in doğumu yıldönü
mü münasebetiyle, Reisicümhur ta - Sakarya vapuru serbest bırakıldı 
met İnönü bir tebrik telgrafı gönder- İstanbul: 14. (Telefonla) - Sakar· 
mişler ve kıral naibi Altes prens Paul ya vapurunun serbest bırakıldığı ve 
buna bir teşekkür telgrafı ile mukabe- vapurun Mersin'e hareket ettiğine 

lede bulunmuşlardır. dair alakadarlara haber gelmiştir. 

""fi~~~ekiİi;i~"' J-
Eskişehir'de 

~eker fabrikasını 

ziyaret elli 
Tayyare karargahında 
da tettiılerde bulundu 
Eskişehir; 14. a.a. - Baş • ı 

vekil Dr. Refik Saydam bu sa· 
hah şehrimize gelmiş ve istas
yonda, vali, komutan, beledi· 1 
ye ve Parti reisleri tarafından 

j 

j. 

I 

• 

karşılanmıştır. Dr. Refik Say
dam vilayeti, mevki komutan· 
lığını, belediyeyi ve Parti'yi zj. 

yaret ettikten sonra şeker fab
rikasında tetkikle de bulun • 
muşlardır. 

' 

Londra'nın müclalacuıntla Jtulla. 
ndan balon barajlarını tqkil 

eden So•islerden biri 
Öğleden sonra tayyare ka -

rargahmda teftişlerde bulunan 
Başvekilimiz 19.25 de Afyon 
istikametinde seyahatlarrna de
vam etmişlerdirı ................................................ 

Hudut hôdiseleri 

hakkında Rumen tebliği 
Bükreş, 14 a.a. - Eoyter bildiri • 

yor: Bilkreşte aşağıdaki resmi tebliğ 
neşredilmiştir: 

Yabancı radyolar bazı hudut hadi
seleri haber vermektedirler. Bu ha -
berler doğru değildir. Romanya kim
seyi tahrik etmemiştir ve etmemekte
dir. Hudut askeri makamları Roman
ya hududunu her türlü geçmeye te -
şebbüslerine mukavemet etmek üzere 
kati emirler almışlardır. 

Londra'ya 
yapılan 

HAVA 
hücumları 

Hava dafi baraj 
ateşinin büyük 

tesirleri görüldü 
Londra, 14 a.a. - Royter: Dün bütün 

gece, Londra'nın elddetli hava dafi baraj 
ateı!, yeniden, düşman bombardıman. tay
yarelerinin devamlı hücumlarını altüst et
miştir. Payıtahtın bir çok noktalarına ve 
civarlara bir çok bombalar düımilşıe de, 
düşmanın endahtı iıabetr.iz. olmuşeur. Ek· 
ser h35ar, Londra'nın ıark, cenup ve cenu
bu garbt mıntıkalarında vukua gelmiştir. 
Bir dilşman tayyaresi, avcılanmız tara -
fından düıürülmüştür. 

Bundan bir müddet evel Tass a· 
jansr tarafından neşrolunan bir teb· 

çıktıktan sonra' 

Taynıiı mansabı mıntıkasındaki hava da. 
fi bauryalan, durmadan, ate,ini binalan 
snacak dereceye çıkarmış ve müdafaa ıis

(Soau 5. iner sayfada) 

Jiğde, kıra) Karo! ve hükümetinin Ne reye g ı· d ı· yor 1 ar 
Alnıanya ile Sovyetler Birliğinin. a· 
rasını açmak için bir takım tertıp· 
lerde bulunduğunu iliın etmi~ti. Kı· 
raı Karo} \•e hükümeti, hudutlarda 
"akalar çıkarmak ve bu vakaları 
~?vyetler Birliğinin Romanya aley· 
ınde tecavüz emelleri olduğuna 

:elil addederek tazallum etmek ve 
u suretle toprak bütünlüğünü mih

"er devletlerine garanti ettirmek 
tolunu tutmuştur. Ecnebi matbuat, 

~· havadis ve tebliğlere gene Taaa 
eıa • S ı· " nıının ııltı aydanberı ta ın ın 

6 Fransız 
harp gemisi 

Cebelüllariklen ge~li 
)'trıan büyiil< elçisi ile görüşmediği 
J~kkındnki biraz kuru tekzibini ve G b d O.J 

.'Rer tnyil'ları ilave ederek ileri gc· ar e ogru 
rı lnf . 1 " sır erde bulunacaktır. 

Anşluatan _,onra Tuna nehrinin d • • 
:r~rk_ bir alman nehri h~line gelmi§ açıl J gı ttı 
ri ugu, naayonal sosyalıst gazetele-
R tarafrnrlnn yazılıp durmuştur. . 
0ınanya ·ı b I ve macarlar Cebelüttarık, 14 a.a. - Reuter: lnrıll.z 

arasındak·ı e -~hgt~I~ fi rı hallolun· ı' deniz makamları. 11 eylülde altı franıIP d ._ ı arazı ı ı a a . . . C .. ki d 
U~tarı 10 Al eski Tuna harp gemııının ebeluttarık açı arın ar 

aeYrir.efer nr~! . '!!18 "'?'8d bugu .. nkü şarktan garba doğru ıeçmiş olduklarmı 
r 1• reJımı uzenn e . ' 
d.~a ıteleri dikkat önünde tutan teb: lteyit eyle.mektedır. Bunlar, Georıes Ley· 
ıller Yapılmak icabettiiini ilen gues, Gloıre ve Montcalm kruvazörleri l-

(So.aıı s. ı.acl say/ada) (Soau 5, iacl nn•daJ Franaz. muhri..eleri ula halinde 

Suriye'de İtalyan 
aleyhlarhğ' var ! 

Süriyedeki Fransızlar 

General de Gaulle'e 

iltihak edecekler mi ? 

İtalyanlar hava üslerini 
ve denizalhlarım istiyorlar 
Kahire, 14 a.a. - Royter ajansına 

Suriyenin pyanı itimat menbaların
dan gelen haberlere nazaran, Suriye' 

" deki Fransızlar gittikçe general de 
Gaulle'a iltilulk etmeğe meyyal bu -

(Soıııı s. ıacl •m•d•) 

BERLİN 
Bomba:dımanlarmdan sonra 

Almanya' da 
korku arttı 

İngiliz tayyareleri 
Fransa' nm Manı sahillerini 
ıiddetle bombardıman ettiler 
Nevyork, 14 a.a. - Reuter: Şiddetli 

unıüre tibi tutulmakta olan telgraflardan 
bile Berlin'in maruz ka.1dıtı hasaratın de
recesi anlqılmaktadır. Londra ahalisi iı .. 
tahribat ve mllılriilltm ful!lıiına ratmen. 
hiç bir vakit ilmıtsizlife dliımemektedir. 

.,. 

San Diago Union CalHomia eunlan ,.._. 
(Sonu 5. ıncı sayfada) 

Sabık lran•ız baıvekil -:inden 
Blum 

Fransız hükümell 

Liyon' a la~ınacak 

Blum 
tevkif edildi 

Cenevre. 14 a.a. - DNB. bildiriyor: 
Vichy'den alınan haberlere göre, franııa 

hükümeti Lyon ıehrinc ta&ınmak niyetin
dedir. 

8. Blum tevkil edildi 
Vichy, 14 a.a. - DNB. Vichy'de :yayılan 

bir $Ayia:ya nazaran sabık başvekil B. Bluna 
ile husust kalem müdürü Jules Moch tev
kif edilmişlerdir. 

Fransa'daki yahudiler hakkında 
tedbirler 

Vichy, 14 a.ı. - DNB. bildiriyor: Hü
kümetin evelce kabul etmek lıtemediii ve 
Fransa'dakl :yahudilerin vaziyetini tcsbit 
edecek olan statülerin nefrı. zannedildi -
iindcn daha çabuk tahakkuk edecek gibi 
ıörlinliyor Hükumeu teklıf edilen proje, 
sabık dahiliye nazırı Marquet'nin kam:n 
projesıne mü$1bih olup pek cezri tedbır
ler derpiı etmektedir. Bu teklife nazaran 
yahudiler, ıerbut mesleklerden, matbuat• 
tan, telılz. telıraf, tiyatro ve aair meıleJııı. 
lerden uzaklaetınlaukttr, 
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l.. .. ~.~~.~.~~iK AMERiKA'YA DAiR 
HOLASA VE BiRKAÇ NOT: 

Amerikan meseleleri 
ve Amerika'da 

siyasi cereyanlar 

1 

Yazan: Neıet Halü AT AY 
Bir iki ay kadar bekledikten sonra dahi 

"Birleşik Amerika notları" nı baıla i ğırn 

cibi bitirmek kararını veremedim. Son ay. 
lar içinde Ameı-ika'da birçok şeyler tarun
mıyacak kadar değiıti. 1940 ın ilk aylarına 
kadar memleketlerinin eriıilı:tıez ve teca
vıu edilmezliğine inanan amerikalılar, 

franıız mütarekesindenberi Avrupa klta
ımdaki iktıdar değişikliklerinin Amerika
ya yapacağı tesirleri hatta fazlaca anlamış 
ıörilnllyorlar. Ben.im seyahat notlarımın 
araımda bu yeni amerikah anlayışı izaha 
yarayacak vesika pek azdır. Bunların da 
bir kaçı bundan e.elki yazılarda çıktı. Ge
ri kalanların hepsi, eskisinden çok daha 
bilyiik, çok daha şümullü yeni Amerika 
monroesinin "Panameriken üniyon" esba
bı mucibeleri halinde4ir. Bunlar oldukları 
cibi neıredildikleri takdirde günlük haber
ler izahsız kalabilir, haberlere göre deiit
tirildikten sonra neşredilmeleri de "Birle
ıik Amerıka notları" run görülmüı, iıitil
mi .. yerinde öirenilmiı ıeyler olmak ma -
hiyetlerini değiıtirebilirdi. 

Sonra; San Fransisko - N evyork yol 
notları pek az farkla NeyYork - San Fran
ıisko notları gibidirler. 

San Fransisko - Los Ancelos ve Filori -
da • N evyork ara&ı (Georgia, şimal ve ce -
nup Carolina'lar, Virginia, District of Co
lombia, Maryl111a) mesela Nevyork • Ni • 
yagara veya Nevyork - Şikago arası ıibi 

idi. İklim değişiklikleri mıstesna bu not -
lar da evelkilerine ilave c cek yeni hiç 
bir ıey yoktu. Yalnız Lo. !\•1celos - Filo
rida arasındaki büyük çiftç· ve madenci 
devletlerde (Arizona, New Mexico, Texas, 
Louisiana, Mi11i11ippi, Alabama) birçok 
ıeyler bilhHsa refah aevıyesi değisti, Bir
leşik Amerika vasatisinin pek altına düştü. 
Buralarda zirai, sınat temerküz daha bü • 
yük, ıiyast milli ihtilaflar daha derin ve 
daha çıkmtıb idi. 

.-. 
Evelki yazılarda almanlar, İtalyanlar ve 

ıon dahili harl>inde kızıllara yardım ettik
leri için demokrasilere pek dargın olan is
panyoller müstesna, demokrasilerin zaferi
ne y{lzde yüz inanan amerikalılarm harbe 
filen iı;tirak niyetind'c olmadıklarım, müt
tefiklere gıda maddeleri ve harp malzeme
ıi Htı~ına - satı,ların Amerika'yı harbe 
tiirüklememeai prtiyle • taraftar oldukla
rını tebarüz ettirmiye çalışmıı bir iki ya
zıda da BirlqilC Amerika'nm siyasi vahde
tini ıittlkçe daha fazla gölgeliyen, Ameri
ka'daki milletler kavgasına kruca ipret 
etmiştim. 

Bu yazıda Amerika meselelerini, bilhas
u Amerika'daki siyasi cereyanları toptan 
izah eder bir mesele olarak bu işareti ta -
nıamlamıya çalışacağım. 

Birleşik Amerika'da milletler meselesi -
nin rakamlarla izahı ıöyledir: 
Birinci 6rup rakamlar: 

a - Birleşik Amerika'nm 1820 deki nü· 
fusu 9,638,453. 

defa daha fazladır. Meseli Amerika'nın 
merkez devletlerinde yilı amerikalı aileden 
13 il hiç çocuk yapmadıiı % 18 de yalrı~z 
bir çocuk yaptığı halde çocuksuz aile niı
beti ılavlarda 2,-4 - 2,6 almanlarda 3,9 dur. 
İlh . .İlh .. Sonra yüksek tahıil diplomalı o -
lan amerikah kadınlardan % 60 ı hiç ev -
lenmiyor, evlenen % 40 ın 36 ıı da hiç ço
cuk yapmıyor. Bu ıuretle orta ııruf ame • 
rikah ailede nüfus ıay11ı gittikçe azalıyor. 
Merkez devletlerde azalma nisbeti % 38. 

b - Doğumlardaki a:ıhğa mukabil tallk
larda seri bir tezayüt vardır. Yü.ı izdivaçta 
talik niıbeti 1889 da 5,7 olduğu halde niı
bet arta "arta 1935 de 16,4 e çıkmııstır. 

Rakamlardan çıkımlan iki netice ıudur: 
1 - Acil ve kati tedbirler ahnma.i:iı 

takdirde, eirleıik Amerika ya geri mcde • 
niyetlere ve aşağı ırklara menıup (bu tas· 
nife renklilerden başka proteıtan olmıya:ı 
biitiln hıristiyanlar, litinler, ıılavlar, Ak • 
denizliler de girerler) milletler tarafından 
muhaceret suretiyle iıtili edilecek, yahu~ 
geri medeniyetlere ve aşağı ırklara men -
ııup milletler Amerika içinde artıı. arta ida
reyi ellerine alacaklar, Amerika'da bugün
künden farklı ve bugünküne nazaran çok 
geri • belki de renkli - bir medeniyet teslı 
edeceklerdir. 

2 - lcabeden tedbirler alınmadığı tak -
dirde, Birleşik Amerika'nırr buıünkü ıah • 
siyetini • aradaki seviye i•tiriklerine rağ -
men - kendilerini Amerika dııındaki mil -
letlerinin dlvalarına bağlıyan amerikalı -
lar da deiiıtirebilirler. Birleıik Amerika
da beyaz ırk hakimiyeti kadar, Anglosak -
son hakimiyeti de tehlikelere maruz kala
bilir!.. 

Bir ihtiyar mefluç, bahçea.inin 
kuyusunda ölü bulundu 

Çankırı; ( Hususi ) - 75 yatların
da Egmer oğullarından Mustafa Et -
mer adında bir ihtiyar, bahçesindeki 
kuyuda ölü olarak bulunmuıtur. 

Zavallı ihti'tar meflOçtur. Gece vak
ti kimbilir, ıürtinerek nereye gitmek 
istiyordu ? Önüne kuyu çıktı, muva
zenesini kaybetti ve kuyuya düştü. 

Bütiln tahminler bu merkezdedir. 
Gece yat.alında babuının olmadıtı

nı giSren oğlu, bahçede sabahlara ka
dar her tarafı araştırmı§, nihayet sa
bahleyin babasını kuyunun dibinde 
ölü bulmuıtur. 

Acı bir kayıp 

uı;us 

Mektep 
kitaplar1 
sa tısları 

..:> 

Maarif Vekilliğinden bildirilmiştir: 

Maarif Vekilliği okpl ders kitaplarının 
vaktinde ve kolayhkla memleket dahilinde 
yayılmasını kolaylaştırmak üzere bugüne 
kadar mevcut olan satış teşkitatmı geniıı -
letmiı ve satış usullerini ve iskonto nis • 
betlerini alıcılar lehine basitleştirmiştir. 

Ankara, İstanbul, Diyarbakır ve Erzu
rum'da geçen yıl açılmış olan yayınevleri
ne il1veten İzmir, Afyon, Adana, Antakya, 
Sivas, Samsun, Trabzon'da birer yaymevi 
açıln\aktadır. Okullar derııe başlamadan bu 
yaymevlerin.de de, bölgelerine dahil vila -
yetlerin ihtiyaçlarına yetecek kadar kitap 
satışa arzedilecektir. Devlet Demiryolları 
idaresinden kiralanan husuııt vagonlarla ki
taplar ıimdiden yola çıkarı:lmıştır. Ders 
yılı batında lııtanbul üniversitesinde de 
ayrı bir yayınevi açılacak ve yüksek tah -
ıil talebesinin kolay ve ucuz kitap almala
rı temin olunacaktır. 

Her yayınevinin bölgesine ayrılan vil! -
yetler ıunlardır: 

Ankara Yayınevi - Ankara, Kastamonu, 
Çankırı, Yozgat, Kırıehir, Kayseri vil~et
leri. 

İstanbul Ya.yınevi - İstanbul, İzmit, 
Bursa, Bilecik, Balıkesir, Kütahya, Edir
ne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bolu, 
Zonguldak, Sinop, Eskişehir vilayetleri. 
Diyarbakır Yayınevi - Diyarbakır, Bin

göl, Muş, Van, Bitlis, Siirt, Hakkari, Urfa, 
Mardin vilayetleri. 

Erzurum Yayınevi - Erzurum, Kars, 
Beyazıt vilayetleri. • 

Sivas Yaymevi - Sivas, Erzincan, Tun
celi, Elazığ, Malatya vilayetleri. 

İzmir Yayınevi - İzmir, Manisa, Aydın., 
Denizli, Muğla vilbetleri. 

Adana Yayınevi - Adana, Mersin, Niğ
de, Maraş, Gaziantep vilayetleri. 

Afyon Yayınevi - Afyon, Isparta, Bur
dur, Antalya, Konya villyetleri. 

Samsun Yayınevi - Samsun, Ordu, Gi
resun, Amasya, Tokat, Çorum vilayetleri. 

Trabzon Yayınevi - Trabzon, Rize, Art
vin, Gıimüşane vilayetleri. 

Antakya Yayınevi - Hatay vilayeti. 
Her bölge dahilindeki kitapçılar ve o -

kullar htanbul'a kadar gitmiye veya ora -
dan getirtmiye liizum kalmadan kendi ihti
yaçlarını bölge merkezlerindeki yayınev
lerinden temin edeceklerdir. Kitapçılara 

aldıkları mikdar her ne olursa olsun ilko -
kul kitaplarından yüzde 115 ve orta tahsil 
kitaplarından yüzde 14 niSbetinde iskonto 
verilecek ve araya mutavassıt koymaksı -
zın yayıncvlerinden kitap ısmarhyan başka 
tehirlerdeki kitapçılara da posta masraf -
ları kaqıhğı olarak yüzde dört fazla is -
konto 7'1lpılacaktır. Yaymevlerinden kitap 
alan okul kooperatiflerine de kitap alm1ya 
iktıdarr bulunmıyan talebeye dağıtılmak 

üzere yüzde 10 nisbetinde meccanen kitap 
verilecektir. 

1940/41 derı )?lı ihtiyacı için lüzumu 
bulunan bütiin ilkokul kitapları hazırlan -
mıı n llıteleci maarif müdürlüklerine 
ıönderilerek kitaplar eatışa çıkarılmııtır. 
Orta taıı.il kitapJa.rı da 20 eyllll tarihine 
kadar tamamlanacak ve aatıp. ar.ıedilecek
tir. 

Okul ki taplarmın tedarikinde herhangi 
bir müıkile uirıyan herkeıiıı derhal vekil
lik neıriyat müdürlüğüne keyfiyeti bildir
mesi bilhassa rlca olunur. 

Banknot 
• 

emısyonu 

vaziyeti 
Ankara, 14 a.a. - Türkiye Cümhuriyet 

Merkez Bankasından bildirilmektedir: 
14/9/1940 akşamı itibariyle banknot 0 -

misyonunun vaziyeti audur: 
Bankanın açılışında banka 
kanunu mucibince deruhte 
edilen mikdar 
Banka kanununun 15 - 8 
inci maddelerine tevfikan 
hazine tarafından vaki te
diyat olup tedavülden geri 
çekilmiş olduğundan bun
dan tenzil olunan 

Bu mikdara banka kanunu 
mucibinee altın mukabili 
yapılan emisyon 
ile reeskQ!lt mukabili ya,
pılan emisyon 

158.7-48.563 

19.310.196 

139.438.367 

17.000.000 

208.500.000 

364.938.3157 
İlave olununca 14/9/1940 tarihindeki te

davülün umum yekunu üç yüz altmış dört 
milyon dokuz yıiz otuz sekiz bin üç yüz 
altmış yediliraya baliğ olmaktadır. 

Bu yekunun 333.034.520 lirası yeni harfli 
banknotlardan mütebaki 31.903.847 lirası 

da eski harfli banknotlardan mÜtf!1eklril -
dir. (a.a.) 

Kurumuna 
teberrüler 

"Türk Hava 

yapılan 
Hava Kurumuna yapılmakta olan yar • 

dımlar hakkında bugün bize verilen ha • 
berlere göre, lstanbul'da tüccardan Hüse
yin İzzet Akosman 1.000 lira teberrüde bu
lunmuştur. 

Hopa'da halkevinde yapılan bir toplantı
da bu toplantıya iştirak edenler arasında 
yekunu 600 lirayı bulan teberruat kayde -
dilmiştir. 
Gölpazarı halkı 82 lira para yardımında 

bulunmuş ve 12 baş hayvan teberru etmiş
tir. 

Fatsa'da Ali Riza İbrahim oğlu adında 
bir vatandaş yüz lira para yardımında bu
lunmuştur. 

Ordu'da jandarma kumandanı binbaşı 
Halid Oval ve eşi, Mesudiye öğretmenle -
rinden Hulagu, Mersin'de tüccardan. Şeref 
Genç, evlenme yüzüklerini kuruma terkey
lemişlerdir. 

Lüleburgaz'da hava kurumuna aza yazı
lanların sayısı 2.500 ü bulmuştur. 

C. H. P. Çankaya kaza 

merkezinde bir toplantı 
Yenişehir'de Çankaya kaza merkezi 

binasında kaza idare heyeti, nahiye 
reisleri ve kongrelerde müşahit ola -
rak bulutı.acak arkadaşlar kaza reisi 
Sadi Batu'nun reisliğinde toplanarak 
köy ocak kongrelerine ait işler görü
şülmüş, kongrelerin daha faydalı ol -
ıınası için müşahit arkada§lara icabedt!n 
talimat verilmiştir. Müşahitler yakın
da köylere hareket edeceklerdir. 

15 - 9. 1940 

Pazar müsahabeleri 
Dr. Moittessori'nin bir konferansından öğrendiklerim t 

Yeni talim ve terbiye sistemi 
Bir milletin istikbali ~ocuklarma vereceği terbiyeye tabidir 

Yazan: Selim Sırrı T ARCAN 
• En büyük keşiflere şah.it olduğu - ttir seviyesinin günden güne aşağıla-

muz bir devirde yaşıyoruz. Bunun yacağını da itiraf etmemiz lazım gel
içindir ki içinde yaşadığımız aleme mez mi ? Halbuki biz bizden sonra 
harikalar asri adını veriyorlar. Öyle gelenlerin bizden mükemmel olmasını 
ise beşerin ruhunda saklı olan bazı istiyoruz 1 
sırları bulup ortaya çıkaranlara §af - Bizlerin başaramadığımız zorluk1a
mamalıyız. Bu esrar büyüklerde değil, rın hallini onlardan bekliyoruz ! Ar· 
küçüklerdedir ve onların ruhunun de~ tık buna imkan kalır mı ? Son zaman. 
rinliklerindedir. Bu hadiseyi doktor larda ilim sahasında vuku bulan ke -
Montessori bir coğrafya meselesi ile şifleri yapanlar ya1(1ız muallimlerin • 
izah ediyor ve şöyle diyor : den gördükleri d't:rsler aayuinde bu 

" Şimdiye kadar Okyanusların kaa- muvaffak_f yetleri elde etmişlerd\r ı 
rında hayat olabileceğini (par intqi - demek, bıru ıafdillik sayılmaz mı ? 
tion ) hadesi bir hisle tahmin ediyor- Bunlar herhangi bir nesHn hususi bir 
!ardı, hatta bazıları Okyanusların di- istidat ve kabiliyetle dünyaya gelmij 
binde sulaıun tazyıki altında zihayat çocuklarıdır ki kendilerinde mevcut 
mahlfiklar bulunabileceğine pek de olan bu ibda ve icat kudreti onlara ders 
ihtimal vermiyorlardı. Güneşin ziyası veren hocaların malfunu değildi. Hatta 
de11izin bazı tabakalarından i!erisine dahiler i~in onu kimse yetiştirmedi. 
nüfuz edemiyeceğinden şayet o derin- o kendini yetiıtirdi, çünkü dahi yetiş
liklerde bir takım mahlıiklar varsa mez, dahi doğar derler. Bundan anla· 
bunların mutlak kör olmaları lazım dığımız şudur : ona ışık dışarıdan 5el 
gelir, diyorlardı. Yeni keşifler bizi mez, o kendinden nur aldı demek iste
hiç ummadığımız bir hakikatla karşı- riz. Öyle olunca ~ocuklara kendimizi 
laştırdı, ummanların dibinde gözleri örnek olarak göstermemiz ve onları 
gayet büyük ve son derecede parlak kendimize benzetmeğe çalışmamız doğ' 
binlerce bal•kların yaşadıklarını hay- ru olur mu ? 
retle öğrencl'k. Filhakika güneşin zi- Hüiasa, biz çocuğu layiki ile anlı
yaşı onları'1 mııhitine erişmiyor ama yamıyoruz. Kendimizi kuvetli onu aciz 
o zihayat cisimler ziyayı kendileri neı görüyoruz. Herşeyde kuvetimizi 6ne 
rediyor. Bu büylik denizlerin dibinde sürüyoruz. Onun daima gizli kal=tn 
yaşıyan mahlükların gözleri bir ku - ikinci bir ıahsiyetini görmüyoruz. 
vetli projektör gibi etrafını aydınla - Çocuklarda hissi tabii şuur kadar 
tıyor. kuvetlidir. HUriyetin adeta bir te:ra -

İşte çocuk ruhunun da derinlik!~ - hUrU olan bir hisle kendi işlerini k•n
rinde bir nur vardır ki o nur onlara dileri görmek isterler ve çok kere hiz
ne bizden' ne de muhitten gitmiş de - lerin yardımlarından hoşlanmazlar. 
ğildir. Onu ihtiyaç yaratmış, o kendi- Çocuk terbiyesinde onların bu is
liğinden hasıl olmuştur. Bu hiç um - tiklal arzusunu daima göz önünde 
madığımız, hiç beklemediğimiz ayd,n- fl&uuaınıır. ı:ıızıer çocuKıarın 'tt:u.u

hk bizi hayret içinde bırakıyor. Bu manlarıyız. Cemiyete hayatın hakiki 
derinliklerde çocuk ruhu kBr değil - kıymetlerini ayan eden onlardır. Ha-
dir, onu tabiat aydınlatmııtır. . kikt üstat çocuktur. 

Çocuk ruhunun derinliklerinde bize Birçocuğu yetiştirmek için ona bir 
meçhul kalan bu ışığı görebilirsek o takım prensipleri tllim etmek ve o
zaman onu bir kör yedıer gibi daima nun kusurlarını düzeltmek eskiden 
elinden tutmaktan vaz geçeriz. kıl.fi görUlUyordu. Tecrübe bunun ki· 

Bizim şuurumuz güneşin ·ziyası gi- fayeteizliğini göstJrdi, ve çocufı 
bi denizlerin kaarına nUfuz edemiyor, kar!Jı şimdiye kadar takip ettiğimiz 
o sahayı aydınlatamıyor, yalnızbilmi- terbiye sistemini değiıtirmek bir z.,. 

rurte oldu. 
yoruz ki o mıntakada yavrunun kendi 
kendini nurlandıran bir projektörü Çocuklardaki kuaurları dilzeltme
vardır. İşte o ziya onun phsiyetini den önce biz kendi kusurlarımızı bl
terbiye etmeğe medar olacaktır, lelim, onları düzeltelim. Meeell umu-

Bizlerin en büyük kusurumuz ço - miyetle çocuklara karıı hi~ eabn • 
cuğu büyük adamın yavruau gibi gör- mız yoktur, derıhal kızıyor ve fazla 
mekte ve onu kendimize benzetmeğe tiddet gösteriyoruz veya bunun akli· 
uğraşmaktadır. Bu telakki tarzının ne tamamiyle yumu!Jak, gevıek dav-

ranıyoruz. Sabırlı olmaktan kastettt
zararı yalnız çocuğun nefsinde kal -
maz, akislerini onun ilerde dahil ola- ğim m~nayı söylilyeyim de yanlış an-
cağı cemiyette gösterir ki bu bal me- laıılmış olmasın. Çocuk ne yaparsa 
deniyetin ilerlemesine bir engel teşkil hoş görmek, kabahat işlerse görme
eder. mezliğe gelmek, onları tamamiyle 

Bir milletin istikbalinin iyi veya kendi keyfine bırakmak gibi bir fikir 
benim hatırımdan bile geçmez. Benim 

1820 den 19Z8 e kadar yü.ı ıekia yıl için
de gelenler: 
10162846 sı Almanya ve eski Avusturya 

Trabzon valisi Oıman Sabri Adal 
ile, Başvekalet Husust Kalem Müdü
rü Hasan Şükrü Adal'ın pederi ve 
Mülkiye Milfettitl Raılt Demirtaı'ın 
kayınpederi, Balıkesir varidat mil· 
dürlüğünden mütekait Limnili Meh
met Adal'ın tutulduğu hastalıktan 
kurtulamıyarak evelki gece vefat et
tiğini büyük teessürle haber aldık. 
Merhumun cenazeıi Kadıköyündeki 
evinden kaldırılarak Kızıltoprak ca
miinde namazı kılınmıt ve Erenköy 
Sahrayıcedit mezarlığındaki. ebedi is
tirahatgabına tevdi olunmuıtur. 

lıtanbul' da hububat fiyatlan 
İstanbul; 14. (Telefonla) - Zahıre 

Birliği susama 3, keten tohumuna 2 
kuruı zam yaptı. Kuş yemi 8,5 kuruga 
yükseldi. 

fena bir istikamet alması çocuklara istediğim şudur: evela tahakküm fik· 
Çankırı parti kongresi verilecek terbiyenin ıekline tabidir. rini kafamızdan atalım! Ne demek 

Bir ağaç nasıl tohum verirse, bir ana çocuk değil mi? Benim her istediği
da öyle bir evlat dünyaya getirir. Yal- mi yapmağa mecburdur 1 Yapmak is
nız bu evladın adam şekline inkılabı temezse zorla yaptırırım! Hayır, ha
için onun hesabına bizim çalıımamız yır böyle düşünmemeli. Çocuğun ru
ve ona istediğimiz şekli vermeğe uğ- ht temayüllerini takip etmeli. Onları 
raşmamız doğru değildir. O kendi ken bizim istediğimiz istikamete değil, 
dini yetiştirecek ve biz o ihtiyaç gös- bu temayül bu arzu onların sıhatine 
terdikçe kendisine yardım elimizi l.l- veya ahlakına muzır bir istikamet a• 
zatacağız. Nasıl her tohum muayyen tırsa doğru yola imale etmeğe çalış
bir nebat yetiştirirse, her çocukta mu- malıyız. 

Macaristan' dan, 
8825595 i Britanya adalarından, 
-4685675 i İtalya'dan 
3360896 11 Rusya'dan, ilh .. ilb •• 

olmak üzere, 
32411205 kiıi Avrupa'dan, 

2949831 i ·Kanada'dan, 
950274 il cenubi Amerika devletlerinden, 

1670911 i diğer dünya memleketlerinden, 
olmak üzere, 

37983221 kişi geLrniştir. 

b - 1930 sayımında Birleşik Amerika 

Kederli ailesine ve Hasan Şükrü 
Adal'a kalpten taziyelerimizi sunarız. 

Ölüm 

latanbul' da tiddetli yer aarsmtısı 
oldu 

İstanbul; 14. ( Telefonla ) - Dün 
gece saat 22 ye doğru İ•tanbul' da 3 
saniye devam eden tiddetli bit' zelzele 
olmuıtur. Hasar yoktur. 

Çankırı; ( Husust ) - C. H. Partisi 
vilayetimiz dahilinde kongrelerine a
yın on altısında başlıyacaktır. 

Önce mahalle ve köy ocakları kong
resine başlanack ve bir ay sürecektir. 

S Teşrinisanide nahiye, kaza ve vi
Hlyet kongresi yapılacak, 20 kanun
evelde hepsi sona ermiş olacaktır. Bu 
husustaki hazırlıklar Partice tamam -
lanmış bulunmaktadır. ayyen bir insan tipi vücuda getirecek- Kanaatimce çocuk terbiyesini üze-

tir. rine alanlar da önce kuvetH bir ana 
nüfusu 122755.0415 ve bunun gene: 
14204149 u yabancı memleketlerde do

ğanlar, 

Eıki Bağdat ve İstanL,;.ıl Kadıları 
Kemalettin efendinin oğlu, merhum 
Ahmet Rifat Pqa'nın damadı, Tenı • 
yiz mahkemesi azası bay Abdürrahim 
Ulvi Beydağı,nın kardeıi, eski milte
ahitlerden bay Hamdi Beydağı haya
ta gözlerini kapamıştır. Cenazeei bu
gün öğle namazını müteakip Hacıbay
ram camiinden kaldırılacaktır. Keder 
li ailesine başsağhfı dileriz. 

-BERAT KANDiLi-

Eğer çocuğu ötedenberi g!>rmeğe şefkati bulunmalı, sonra çocuğu ha-
Denizli'de çiçek sergisi alıştığımız aciz bir vaziyette olduğu- yata hazırlamak değil, hayata kendi 

Denizli, 14 a.a. - Denizli Halkevi nu kabul edersek tabii onu yetiştir • kendini hazırlıyacak olan çocuğun 
köycülük komitesi çiçekçilik kolu ta- mek için kendi aldığımız terbiyeyi ve- birçok melekelerinin inkişafı için ne 
rafından Halkevi salonunda tertip e- receğiz. Yani biz muallim o da talebe yolda yardım etmek lazımgeleceğinl 
dilen çiçek sergisi vali, vilayet, Parti !olacak 1 Ata 1 Her muallimin tale - bilmelidir. Muallim veya mürebbi ço
ve belediye erkanının ve kalabalık bir besi kendisinden daha az ıey bildiğini cuğun hamisi ve yardımcısı olduğu· 
halk kitlesinin igtirakiyle açılmıştır. de farzedersek beıeriyetin umumi klll- nu unutmamalıdır. 

17535071 i yabancı ana ve babadan do
ğanlar, 

8547058 i ana veya babalarından biri ya -
hancı olanlar. 

Diyuıet 11/eri Reislilinden : 

Şaban 1ı7mm iptiduı 4/eylüV940 çar • 
ıamba ıününe teıadlif ettiğinden 17 /18 ey. 
lliV940 1&lı akıamı "yani çarpmba ıece
ıi" Berat kandili olduiu illıı olunur. 

11891143 ü zenciler 
2019696 sı diğer renkliler 

332397 si kırmızılar. 
olarak tesbit edilmiştir. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

c - Gene 1930 ıayımma ıöre yabancı 

Yürüyüş ! memleketlerde doğanların, 
1402032 ıi İngiltere ve 5imalt İrlandadan 
'1-44810 u İrlanda.dan 

157'251!1 u Baltık ve şimali Avrupa mem- Ç ekoslovıkya devleti ortadan '#AN l~l IL~R 
leketlerinden kaldırıldığı uman berlresten ~---

1979728 i Almanya ve Avusturya'dan başka türlü düşünmek, elllemin de-
'2'913849 u Rusya ve diier Slav memleket- diğinden aykırı konuşmak merakın- ıı"'ye taıınmılfı. Bit aralık bu hilk0-

1 
'nd m•tin Paris1e Versay'a göçetmek is-

en en da olaıı bir tanıdığım : "' 
1790429 u ltalya'dan tediğini, lalu.t Almanya'ya bunu ka-

117122 si Çin'den, Japonya'dan ilh .. ilh.. - Ne olacak? demiJtİ, bu devlet- bul ettiremediğini hatırlarsınız. Şim-
gelmislerdir. te zaten sebat ve beka fikri yoktu. dl de ayni hOkilmetin Liyon'a ta -

JJcinci grup rakamlar : Düşünün bir kere yirmi senedir ıınmalr için baı vurdupnu iJğreni-
a - Birleıik Amerika'da doğumlarda.. Prag'da Çek parlhnentosunun top yorus. 

ıimal avrupalı beyazlarda cenup avrupalı /andığı bina, b§l§, bir kira evi idi 1 Galiba, Verdun mildafii, eslci-bir 
beyazlardan, beyazlarda renklilerden daha Şu halde Çekoslovakya bir " kiracı 
fazla olmak üzere devamlı bir azalma var- devlet .. ti. Şimdi bir isti14 olmuyor, alıtkanlıkla, matareke halindeki 
d FranN'dı sık sık çıkıt ( huruç ) 
ır. bir " tahliyei mecur ., oluyor. 
Anglosakııonların ve ıimallilerin ekseri - Tabii ki ne fikir, ne de his bakı- hareketleri yapmak ar~sundan lren-

yeti teskil ettikleri veya çokluk bulunduk- dini a1amıyor. mmdan isabetli olmıyan bu mata -
ları; 1 f d ~ d lr sayalı lransız edibi Emil Zola, 

Yeni İngiltere, devletlerinde, binde art- ea, sır , o tanı ıgımın para o scu-
1 k ·h · t · t ·..,ı k DreylUs dlvası sıralarında " haki-

ma vasatisi 3,4 orta Atlantik'te 3,6, Pasi- u ı tıyacını ta mın e mı':il. : o a-

Okurlarıma cevaplar : -
ôncebeci Umay sokağı No. J d~ 

B. Ali Rıza Gönlühoş'a : 
Dediğiniz mesele, ya1cında Türk 

Dil Kurumu tarafından çıkarılacak 
olan yeni imi§ ltlgatı ile hilloluna
calrtır. lltilatlarınıza teşekkür ede
rim. 

• 
B. C. Yama(a : 
lşaret ettiğiniz nokta bir dil yan

lışı değildir; bir dalgınlıktan ileri 
gelmi,ıir. Tabii, yanılan B. Çörçil 
olamaz. • 

fik şimalinde 2,9, Kaliforniya'da 1,1, ıima· dar.. kat yOrOyor ,, ba!Jlığı altında bir 
1
. k.d 4 4 e b makale ya~ıcıtı. 1940 Fransa'sınds * 

1i ıarbide 6,4, şima ı şar 1 e • smer e- Fakat bozgundan sonra kurulan '1 

1 re kı·ı ·n çokluk bulunduklan 
/ 

k ö hakikatın Peten hudutları içinde Hukuk Faku .. ltesı' son sınıf tale . 
yaz arın. n ı erı ransız hükümeti, şüphe yo , g ç · 
cenup devletlerinde ise 9,3 - 10,8 arasındoı.- ten hoşlanıyor. Başlangıçta Parıs - mi, iıgal çevresinde mi kaldığı pek besinden B. Ahmet Kılıç'a : 
dır w d LıJ kT 'b' be11i değildir. Onun için fİmdilik "Gibi geliyor bana,, konuc:ma di· 

H
. usus·ı tetkiklerde tesbit edilen rakam • ten tere yagın an • çe ı ır gı ı • d'l' • d ,. çekilen bu hüldlıwt, önce Bordo'd• bıl ı ımı• §U ur : Jimizde çok kullandığımız bir cüm-

lirim. Bu da sebepsiz değildir. O sı
rayı bozunuz; mananın derecesi de· 
ğiştiğini görürsünüz. 

* 
Yabancı ismihasların altını mavi 

ve kırmızı kalemle çizip dünkü U
lus'u bana gönderen zata : 

Haklısınız; bu kelimelerin imli -
sında töyle veya böyle, fakat müş
terek bir yol tutulmasına ben de ta
raftarım. Eski imlamızda herkesin 
kendi başına buyruk davranması §. 

det gibi idi. Belki de o Adetin deva
mı, belki de ismibas imlalarında 
kat1 bir karar vermeyişimiz yüzün
den kaleminizin mavi tarafı da, kır
mızı taralı da sizi epeyce yormuş -
tut. 

l 
Yeni Foça'da B. Rasim'e : 

• 

Bahsettifiniz harita yanlıştır. Es
ki bir haritadan kopya edilmif ol -
ması, ne yazık ki, bu yanlışlığa yol 
açmıştır. Dikkat ve alakanıza tefek
kür ederiz. lar •unlardır: k"- b d i · Hükümet yürüyor l Fakat" Al- leciktir. Ben, onu yazı dilinde <le 

'!!!veli Anıerika'da me ıuı tutmuı, •OJJJ'a urayı • stı· 
"-~~__g;ı;ı.&11.m-.ıı.a.ııa.ı.ı.aı....ilıW.lli.U.ILIMl~:::.::::::.;::..==-..:..:....::.......:.l~§c~ı~la~r~a~d=•~v~rt=m=e=ı~ı=~=•=ım~,.~U=n=ce.:....:V~'~~~-l-•h__:yll~ra~k-u_ıu_m~d-e_d~ig:ı_ • .:._:ig~i-n_d_e:ğ_n_"~-•-u_•_•_ın_ı_b_o_nn~a-d_an~k-u_n_a_n_m_ıı:._0_1a_b_i_-~~~~~~~~~~~~~T. t. 

Terbiyeci iki §eyi telif etmeyi bil
melidir, bunlardan biri hüriyet, diğe
ri disiplin. Disiplin olmıyan yerde 
hliriyet olamaz. Mükemmel işliyen 
herhangi bir makinanın bütün çark
ları bir disipline bağlı olduğu gibi 
her çarkın vazifesini iyi görebilmesi 
hareketlerinde tamamiyle serbest kal• 
masına tabidir. 

İnsanlarda olduğu gibi hilkatin her 
bir eserinde hüriyetle disiplin birlik
te gider. Yıldızların gökteki hareke
ti bir hüriyet ve disipline tabidir de
nizlerdeki balıklar da öyle ı S~dan 
dışarı çıkmamak şartiyle hürdürler. 
':ani bir disiplin vardır. Renk reqk 
çıçek açan nebatat kökleri yerde ol
mak şartiyle hürdürler. Kanun ile 
bir disipline alınmamış hüriyet yok· 
tur. Öyle ise çocuk terbiyesinde hü-

1 

r.iyetle disipli~i telif etmesini bile
~ım~ nuru kendınden olan bir ziyanın 

1 ınkışafına çalışalım. Hulasa doktqr 
Montessori'nin dediği gibi talim ve 
terbiye ile çocukta esasen mevcut o
lan hassa ve melekelerin azami dere
cede inkitafına yardım etmeyi ve onu 
yarın için hazırlamayı bilelim. Çocuk 
büyük adamın küçülmüşü değil, gah· 
ıl nevine mi.inhaıır bir mahlf1ktur. 
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Bulgar meslektaıl~nmızla 
samimi bir hasbihal 

İngiliz Kırahnın 
sarayına 

altlan bombalar Bulgar hükümetiyle cümhuriyet 
hükümeti arasındaki münasebetler, 
uzun aene1erdenberi normal, dürüst 
ve hatta samimidir. Bulgar halkının G K 1 K ı · 1 

• 
da millet olarak cümhuriyet Türki- aye lra Ve ra ıçe yı 

Lond ra'yı terke 
mecbur etmekmiş ! 

Yesine karşı dÜ§manlık hissiyle mü· 
lehauia olduğunu forzetmiyoruz. 
On dokuzuncu asır içinde türk • 
hulgar münasebetlerinin mahiyeti 
ne olursa olsun, her iki taraf da a
radaki meseleleri 1914 harbiyle ar- Londra, 14 a.a. - Buckingbam sarayı 
tık tasfiye edilmit sayarak, biribi- ilzerine ceman beı bomba atılmı§tır. Bom
riyle iyi komşu olmayı düşünmüt- balardan ikisi iç avlulardan birine, bir di
tür. Anladığrmıza göre, yirmi sene- ğeri de cenup cenahında bulunan kilisenin 
denberi gelen bulgar hükümetleri- üzerine düıerck kiliseyi tamamen tahrip 
nin bize karıı politikalarını ilham etmiııtir. Diğer iki bomba da, kıraliçe 
eden düıünce de bu olıquttur. Va- Victoria abidesiyle saray kapısının ara11n
ziyet böyle olduğu halde bir müd- dakl yol fizerine düımü§ttir. 
dettenberi bazı bulgar gazeteleri ve Bombalar dilııtüğü zaman İngiltere kıra
bulgar mu~.an:irlcri, bulgar halkı 1ı ve kıraliçcsi sarayda .bulunmakta idiler. 
arasında Turkıye aleyhinde cere- İçtima halinde bulunan harp kabinesi, K ... 
yan uyandıracak neşriyat yapmak· ne.da baııvekili ve Polonya cilmhurreisi, bu 
tadırlar. Bu muharrirler yazılar na tecavüzden kurtuldukları için kıra! ve kı
mev~u olarak bir bulgar • türk ~e- raliçeye tebrik telgrafları çekmiılerdir. 
S';_lesı ?1mıyorlar. Çünkü ortada Bombardımandan sonra kınl ve ltıraliçe 
boyle hır mesele yotkur. Fakat ba- saray memurları ile görüıtükten ıonra, a
~ı!arı, Türkiye'yi iktısadi çıkmaz kınlardan müteessir olan mahallelere gide
ıçınde gösteriyor. Türk Sovyet mÜ· rek halk ile alakadar olmuıılardır. 
b~sebetleri bazıları için çok sevilen Dlin akşam alnan radyosu, maksadm sa"h mevzudur. lmzaaınm üstüne rayın etrafında bulunıın benzin depolarını 

ukuku düvel profesörü" sıfatını 1 tahrip etmek olduğunu ileri sürerek, bu 
~::"!a~ta ~ahzu~ • gö~iy~ ~ir bomb~rdıman h!d.iseslni haklı göstermek 
d l' ıkkıde hır, tarıhın derınlıklerıne istemıştlr. Halbukı lnglltere'de tasrih edil-

i 
a .~ra ortaya bir boğazlar "mese· diğine röre, ıehrin ortasında ve büyük bir 
esı atmakt b ·· ' · 1 d •

1 
A a ve u mevzu uzerın- parkın ıç nde bulunan sarayın etrafında ne 

l e 1 mı kıymet ifade etıniyen yazı· benzin depoları ve ne de başkaca askert 
arB~a~maktndrr. • • • hedefler mevcut bulunmaktadır. 

.. ut~n bulgar gazetecılerının bu Bu münasebetle Hamburger Bremden 
:uze~ırliğ~ saptıklan~ı iddia et· Blatt gazetesinin, Buckingham sarayının 
d ek ıstemıyoruz. lçlerınde yakın- bombaı\l.ıman edilmesi ıebeplerini izah e
l and tanıdığımız, ıahsi münasebet· den bir makalesi mevzuubahis edilmekte-
e:. e bulunduğumuz türk - bulgar dir. 

munasebetlerinin samimi olarak de
vamına inanan ve bu uğurda çalı· 

Bu gazete ezcümle &unları yazmaktndır: 
Gaye İngiliz hükümetini Londra'yı tahli

ye etmeğe mecbur kılmaktır. Binaenaleyh, 
kırat ailesini Londra'yı terketmeğe icbar 
edebilirsek, umumi bir tahliyenin işaretini 
elde etmi5 oluruz. 1ııte o gün alman ordu
ları knti b ir mahiyette bir zafer kazanmııı 
olur. 

§an rneslekdaılarımız çoktur. Fakat 
belki de yabancı tesirler altında 
tezvir ve mugalataya kapılanların 
az olmadığı da bulgar gazetelerinin 
tetkikinden anlaıılır. Biz bu me&· 
lel<daılarnnıza haber verelim ki 
böyle bir yola sapmakla kendi mil~ 
letlerinin menfaatlerine hizmet el
nıit olmazlar. Türklerle bulgarlar 
araaında hiç bir ihtilaflı mesele 
Yoktur. Şu halde bu meslekta§ları
ınız bu ne§riyattan ne ümit ediyor
lar? 

Bir de §U bulgar radyosunun ta· 
rih saatine dokunmak istiyoruz. Bu 
radyo her gün tarih saatinde bulgar 
tarihine ait bir yıldönümünden bah· 
es.~ektedir. Biliyoruz ki bulgar 
ınıllı tarihi türk tarihinin bir safha
aiyle beraber yürür. Türk tarihi o 
kadar geniıtir ki, Balkan ve hatta 
<?.rta Avrupa milletlerinin hiç biri, 
turkten bahsetmedikçe kendi tarih· 
lerinden de bahsedemezler. Bahse· 
derken de tarih milli hedef ve ga· 
yelere göre tahrif edilmektedir. Bir 
radyonun da ilim yapmıyarak pro
paganda yapacağını takdir ediyo• 
ruz. Fakat her ıey göz önünde tu
tulduğu zaman bile, bu tarih saati
nin türklere kartı husumet hisleri
ni tenmiyeye yardım gibi bir netice 
vereceği inkilı' edilemez. E&ıııen on 
ıene kadar evel bulgar matbuat i
daresinin davetiyle Bulgarjıtan'a 
yaptığımız bir seyahatte bu tarih 
tneselelcrini bulgar meslekdatları· 
ınızla uzun uzadıya goruımüt ve 
hunlardan ne zaman ve ne ıekilde 
bahsedilebileceğini bir misak tek· 
!inde tesbit etmiflik. Bu misakta 
unzaıı olan bir gazeteci sıfatiyle, 
radyo tarih saatindeki neıriyata 
karıı daha hassas davranırsam, be
ll! hulgar meslekdaılarmı mazur 
R<>nnelidirler. Bütün bulgar tarihi
ni on dokuzuncu aırın üçüncü rubu· 
Undan ıonra türklerle mücadeleden 
İbarebnit gibi göstermek de daha 
eski köklere &ahip olmakla iftihar 
eden bir millet için yakıtık almama
lıdır. 
Şunu söylüyeliın ki bulgar mes· 

lekdaılanmızla yaptığımız bu sami
mi haabihal bir faraziyeye dayan
~atdır. Onların da bizim ~ibi, 
•ki ınillet arasındaki dostluk muna· 
&ebetlerinin ~evamma taraftar ol
lllaları lazımdır. Vaziyet böyle de· 
iil de batka hedefler pe~inde ise
ler, o zaman kendilerine söyliyecek 
ı<i%Ümüz yoktur. 

A .Ş. ESMER 

Transilvanya'nın 

iıgali bitirildi 
r lludapcşte, 14 a.a. - Viyana h :akcm ka -
arı rnuclblnce Macarlstana terkedllen 

'I'ransııvtlllya arazisinin macarlar tarafın • 
dan asken işgali bugün bitirilmiştir. 

Macar parlamentosu Viyana 
anlCl§m.a•ı hallkında izahat 

alacak 
la Buda peşte, 14 a .a. - Havaıı: Macar par
\r'.llentosu 20 eyllil tarihinde toplanarak 

1ll'llna itilafları hakkında izahat alacak-
tır B·· · ı 'nın İli; utçe müzakeratı ve Transı vanya 

ombardtmanı ne te•ir 
yaptı? 

Nevyork, l' a.n. - Royter bildiriyor : 
Çok tanınmıo amerikan muharrirlerin • 

den B. Raynaud Gram Svlnç radyoda ııısy
ledlğl bir nutukta Bukingham sarayının 

bombardıman edilmesini bir psikolojik ha
ttı olarak tavsif ederek deml§tlr ki : 
Kırnl ve kırallçe, bUtUn Londra halkı gt. 

bi sığınakta idiler. Bu esnada ise yuvala
n bombardıman edllml§Ur. Kıral ve kıra
Uçe sığınaktan çıkınca sUkillıet, cesaret ve 
sempati ile yarahlann hat1rlarmı sormut
lardır. Bugün, İngiltere, aanw bombardı
man edildiği gUn olduğundan daha mUtte
hlttlr. Şimdi herkes imtihandan hissesini 
almıııtır. 

Kıral, kırallçe ve millet artık hepsi bir 
tek kili tcııkll etmektedir. 

Japon Haridye Nazırı diyor ki: 

Japonya'nın 

Ucuz mallarla 
Dünya piyasasını 
elde ettiği günler 

geçmiştir 
Tokyo, 14 a.a. - DNB. Hariciye nazırı 

B. Matsuoka, japon harici ticaret birliği
nin bir toplantısında, günün iktisadt me
seleleri hakkında blr nutuk söyleınlı ve ez. 
cümle ııunları demlıtir: 

Ucuz mallar dökmekle Japonya'ıue diln
ya piyasasını elde ettiği zamanlar geçıniı
tir. Şimdi Japonya i:endine mahsus olmak 
ilzere bir lktisadr blok teııkil etmeğe ~lıı
malıdır. İtte bu maksatladır ki ticaret ve 
sanayi ruuınmız Holanda Hindistanında 
bir seyahate çıkmıııtır. Uzak eark zümresi
ne dahil bulunan memleketlerin menfaat 
birliği Japonya'nm bu zümreden hariç bu· 
lunan memleketlerle tlcar! münasebetlerde 
bulunmak mecbur:~·ctlnl unutturmamab<lır. 
Zira Jaııonya'nın l".lalı: ııarktı bulontnıyan 
iptidai maddelere de ihtiyacı vardır. 

Cenubi Dobrica hakkındaki 

Romen - Bulgar 
anlaşması 

tasdik edildi 
Sofya, 14 a.a. - Cenubi Dobrica hak

kındaki bulgar - romen anlaşması, bulıar 
hUkümeti tarafından tasdik edilmigtir. 

21 eylül aabahı bulgarlar 
Dobrica'ya giriyorlar 

Sofya, 14 a.a. - DNB. Sobranya mecli
si reisi B. Logafetof meclisin fevkallde 
içtimaının 21 eylül sabahı saat dokuzda 
icra edileceğini beyan etmiııtir. Aynı aaat
te bulgar kıtaatı cenubi Dobrucaya girme
ğe başlıyacaktır. 

Bulgaristan'ın lngiltere'ye 

uı.;u s 

RESMi TEB~~~~.~~..J ................................ 
lngiliz tebliği 

Londra, Z4 .a.ı . - Hava Nezareti tebli -
il: Dün gece kuvetli bombardıman tayy~ 
re filolarımız limanlarda bulunan diloman 
~ilerini vo fransız ve Belçika sahille -
rinde dokları bombardıman etmişlerdir. 

Bouloııne, Dunkerque, Ostend ve An
verı'te, Calais'te toplu halde bulunan mav
nalar tahrip edilmio ve doklar tesisatında 
yangınlar çıkarılmıştır. 

Rotterdam civarında lsselmondde neh -
rinde demirli bulunan mavnalarda dün tay
yarelerimiz tarafından bombardıman cdil
miıtlr: Zeebrugge de Mole üzerinde bir 
petrol g-cmi kafilesine gündüz hava hücu
mu yapılmı§ gemilerdın biri berhava cdil
mi&tir. Tayynrelerimizden ikisi kayıptır. 

Avcı tayyarelerimiz bugtln iki düşman bom 
bardıman tayyaresi dlişilrmüşlerdir. 

· Londra'ya yapılan 

hücumlar 

Sovyellerin tahrikli 
bulduklart 

bazı ıayialar 

Bu şayialar bir alman 
gazetesinde de iktibas 

yoluyla intişar etmiş tir 
Moskova, 14 a.a. - Tass ajanın bildi

riyor: 
Alman "National Zeitung" gazetesi, 

"Buna V estire,, Gazetesinin bir haberini 
iktibas etmektedir. Bu habere göre, Ro • 
manya'nın Moskova elçisi B. Gafenko, Vi
yana hakemliği hakkındaki görli5meler es
nasında, Romanya üzerinde bir ıovyet hi
mayesi tesisini istihdaf eden bir teklif yap
mıı ve bunu nıizerino Viyanadaki romen 
heyetinin vaziyeti tutunamaz bir hal al-

Londra, 14 a.&. - Hava ve anavatan mıştır. 
emniyet nezaretlerinin tebliği: "Buna Vestirc" gazetesinin National 

Gece zarfındaki hava hücumları bilhas· Zeitung tnrafından iktibas edilen yukarda
aa Londra mıntakasiyle Gnlles eyaletinin ki haberinin açık surette hakikata muhalif 
cenubunda bulunan bir ıehir Uzerinde te- ve yalan olduğunu bildi rmeğe, Tası ajansı 
Hsüf etmiıtir. Londra üzerine yapılan hil- mezundur. 
cumlar güneş battıktan sonra başlıyarak Bu gibi ıayiaların çıkarılması, her halde 
gecenin en bUypk kısmı müddetince devam Romnnya'da bir cndıııe havası yaratmayı 

etmiştir. istihdaf etmektedir. Bu şayialar, son za-
Londra banliyösünün müteaddit noktala- mantarda sovyet - romen hududunda te

rına bombalar dü~müıı iıe de hasarat baş- kerrür eden ve bllindift Uzere sovyet hil
lıca şark, cenup ve cenubu garbi mahalle· kümetinin protestoda bulunmasını icap ey
lerinde de olmuıtur. Müteaddit mahalleler- liyen hidiselerdekinin aynı tahrik hedef
de lkametgahlarla ticaret evleri hasara uğ- !eri ile izah edilmelidir. 
ramı~tır. Bazı yang'ınlar zuhur etmiııse de 
bunların önüne geçilmiştir. 

Galles eyaletinin cenup kısmında bulu
nan bir ııehirde, infil5.k ve yangın bomba
ları bazı evler ve sair binalarda hasarat 
yapmıştır. 

İnsanca zayiat hakkında henüz malUmat 
yoktur. Gece bir düşman tayyaresi bir avcı
mız tarafından dü5Urülmilştllr. 

Onbir tayyare düşürüldü 
Londra, 14 a.a. - İngiliz Hava Nezareti 

tebllğl : ' 
Gece hücumunda sabahın ilk saatlerinde 

tayyare dnfl bataryalarımız iki dUııman 

bombardıman tayyaresi dUııUrrnUıılerdlr. 

Bu suretle gece dll~Urlllen düşman tayyare
leri tlçü bulmuştur. 

Evelkl tebliğde düııürUldUğü bildirllen 
iki almnn tayynreslnden mada bugün av
cı tayyarelerimiz altı dU§man tayyaresi 
daha dUııUrmUıılerdlr. 

Gece yansından saat 20.SO a kadar dü • 
§Urlllen dUşman tayyarelerinin adedi on 
birdir. Avcı tayyarelerimlzdcn dördü ka • 
yıptır. Pilotlardan biri sağ ve salimdir. 

Mısır'a taarruz 
Kahire, 1-4 a.a. - Umumi karar-gih teb

liği: Mısır' da: ileri hareklt pllnma göre 
dUn dilşman No - Mana - Land'da bo:ı ve 
harabe halinde lıir köy olan Sollimin cenu
bu garbisindeki harabel-cr mıntak31ı ara -
61nda ilerlcmiıtir. Düşmanın harekatı va • 
ziyetc bakim olan zırhlı otomobillerimiz 
tarafıMan tacla edilmektedir. 

Sair cephelerde iıara de&er bir hareket 
yoktur. 

Afrika' da harp 
Kahire, 14 a.a. - Dün ak5amki resmi 

teblii: 
Düşmanın mUdafaa mevzilerine kafll l· 

zaç akınları devam etmektedir. Mersa Mat
ruh üzerinde hafif hava faaliyetleri ol • 
mu5tur. 

10/11 &'ecesi hava müdafaa bataryaları ta· 
rafından bir dilııman tayyaresinin dü~Uriil
düğü teeyyüt etmektedir. Diğer cepheler· 
de igara ıayan bir ııey yoktur. 

/ngiliz devriye kolları Somali 
hududunda faaliyet 

gö.termektedir 
Nairobi, 14 a.a. - Resmt tebliğ: İngiliı 

devriye kollan bilyUk bir faaliyet göster· 
mektedir. Bu devriyelerden birisi Somall 
hududunda adedcn faik bir düşman müfre
zesiyle çarpışarak düşmana zayiat verdlr
ml&tir. Zayiatımız hafiftir. 

Alman 
Berlln, 14 n.a. - Almnn orduları b~kU

mandanlığının tebliği : 
Fena hava ııeraıtıne rağmen, hava kU -

vetıerl, dUn gUndUz ve gece, İngiltere pay
tahtına karoı mukabelebllmlsll hUcumlan· 
na devam etmletlr. Bir çok dok tesisatına, 
antrepolara ve fabrlka binalarına isabetler 
kaydolunmuııtur. Bir çok yerlerde yeni yan· 
tınlar çıkarılmıutır. 

Hava kuvetlerl, aynca, İngllterenln ce
nubu garblslndc hava meydanlarını, en • 
dllstri tesisatını, limanları ve demir yoJla
nnı muvaffaklyetlc bombardıman etmiO • 
tir. 
Düııman, Hollandnda, Belçlkada, ve 

Fransada bir kaç küçük uçuş yapmıı ve 
bir çok noktalara, mUhim hasarı muclp 
olmadan bombalar ntmıutır, 

Kesif bulutlar dolayıslyle, gUndUz ancak 
bir kaç mllnferlt haTa muharebesi olmuıı • 
tur. Avcularımız ve hava dafl bataryaları· 
mız tarafından ıek.Jz düoman tayyaresi 
düşllrUlnıUıtür. İki alman tayyaresi kayıp· 
tır. 

1 ta iyon tebliği 

Genera 1 Pershing'in 
radyodaki nutku 

Tehlike 
büyüktür 

Vaşington, 14 a.a. - Geçen umu • 
mi harpte Amerikan kuvetlerinin ha~ 
kumandanı bulunan gen~ral Pershing 
doğumunun 80 inci senesi münasebe
tiyle Kıral altıncı Corc' dan bir teb -
rik mesajı almıştır. 
' Radyoda söylediği bir nutukta ge

neral Pershing demiştirki: 
Yirmi bir sene evel hiç birimiz har 

bin şimdiki korkunç ve tahribkar şe
kilde yeniden dünyaya yayılacağını 

tasavvur edemezdik. Fakat bugün va 
kıaJara kartı koyınaklığımız llzım -
dır. Harbin sesi tiz ve müsbettir Teh
like muhakkaktır. 

BiHihare gazeteciJeri kabul eden 
general sorulan bir suale cevaben İn
gilizlerin Almanlara ktr§ı koyabile
ceğini ve İngilizlerin azim ve karar 
şöhretlerini idame edeceklerini zan
nettiğini söylemiştir • 

Amerika' da 7 5 bin kisi 
askere alınıyor 

Vaşington, 14 a.a. - İmza cdilmei: jze
ro B. Ruzvelt'e tevdi edilen askerliğe ait 
kanun projesi konırre tarafından kati ola
rak tasdik edilmiştir. 

İlk kafile olarak 75.000 kiı;inin kanunue
velde ıilih altına ~ağmlacağı tahmin edil
mektedir. Kanun projesinde sanayHn ıe • 
feı1ber edilmesi ve lcabettiği takdirde fab
rikalara bir bedel mukabilinde hükümet t.a
rafın<lan vazıyet edilmesi hakkında da hil
kümler vardır. 

Fransa'da açılacak deniz 
mektepleri 

Vıichy, 14 a.a. - Hnvas: Bahriye nazın 
Amiral Darlan, 1940/41 tahsil senesi için 
ifeniz ticnrıetine muhtelif sm.ıflar yetiştir -
mek Uzere Panipol, Nautcs, Bordcaux, 
Marsilya ve Cezair'de deniz mekteplerinin 
açılmasma karar vermiştir. 

torptı isabet etmtı ve fazlaca yana yatmıı 
olan bu vapur, kafilenin diğer gemileri ta
rafından yolda bıralulmıııtır. BllAhare ya
pılan bir keal! uçuııunda, bu vapur görUl
memıııtır. Bu vapurun babnııı olması pek 
muhtemeldir. 

Gene harp gemileri refakatinde seyreden 
diğer bir kaflleyc bombardıman tayyarele
rimiz mllteaddit hllcumlar yapmlf ve bir 
ticaret vapuru lle ~ muhtemel olarak 
bir harp gemisine tam isabetler kaydedll
mlııtır. 

Bu harp gemisi, derhal ateşi kesmlıtlr. 
Kuvetıı hava dafl faaliyetine rağmen, 

tayyarelerlmlzln hepsi, üslerine dönmU, • 
tUr. 

Şimali A.frtkada Blngazl hududunda ke
şif kollarının daha tılddetıl faaliyeti kay
dedllmlııtır. Şarki Afrlkada, Gallabatın ıı
mallnde Ras-Elell mıntakasında düııman 

kamplarına hUcum edllmlı ve bu kamplar 
bombardımana ttıbi tutulmuııtur. 

r 
akı dolayısiyle vapılması icap eden mas-

afl # 

d ar hakkında da müzakerat cereyan e- te§ekkürü İtalynda bir mahal, 14 a.a. - 99 numara-
Londra, 14 a.a. - Reuter'in haber aldı· h lta.lyan tebliği : 

98 numaralı tebliğimizde pek muhtemel 
olarak Sclosclamanna'd'a. d~lmüş ol -
duğu bildirilen bir düıımıın tayyaresi, ara
zimiz üzerinde yanmııı olarak bulunmut -
tur. Bu tayyarenin btr subay ve iki erden 
mürekkep mUrettebatı esir edllmlıtır. 

ccektir 
ı . 

ta stirdat edilen arazide intihabat yapılın· 
le )'la kadar, Transilvanyah bazı ııahsiyet· 

rn -ı>arll ıncınleketlerini temsll etmek uıere 
ı_d. ınentoda mevki alacaktan söylenmek· 

ır. 

ğına göre, bulgar elçisi hariciye nezaretine Şark1 Akdenlzde, harp gemileri refaka
giderek, Dobraca hakkındaki ıon it.illi tinde bir vapur katlleal evel~ hava kuvet -
meselesinde inriltere'nln Bulgariııtan'a 1 Jerlmiz tarafından vr blıtıhare blr torpll a
karşı almış olduğu ıempati vaziyetinden j tan tayyaremlz tarafından bombardıman 
dolayı tcıekkUrlerinl bildlrmlıtlr. edilmtıtır. Orta bUyükltllrte bir vapura bir 

Sonradan >·apılan araştırmalar netice -
sinde öğrenildiğine g6re 11 eylülde Kas -
salayı bombardıman eden diğer tk.J tayya -
re daha dllf11rülmU, bulunmaktadır. 
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ISTANBU G 1 z 
Yeni Sabah 

Muharebenin yeni tekli : 
HÜSEYİN CAHİT YALÇIN, bu haf· 

lık altında ingillz • alman mllcadelealnin 
gittikçe gayri imanı bir mahiyet alan 
safahatından bahııetmektedlr. Muharrir 
diyor ki : 

"Tayyare muharebeleri maateeaallt tn
satsız, kontrolııllz ve vahfi bir ıekll aldı. 
Karma karııık propaganda netrlyatı bir 
tarata bırakılarak f1Uyat göz önünde tu· 
tulacak olursa bu harbin bu tarza dö • 
kUlmesinde bUtUn ahllkl ve manevi me· 
sullyetin almanlara terettup ettilina 
l"lllkmetmemek için zerre kadar tereddllt 
edUemez. Zaten nuyonal • ııoııyaUzm fel
ııefesl için lnııanlyet mUIA.hazalarına e • 
hemiyet vermek, pek fazla bir lllka teı· 
kil eder ... 

Berlln radyosunun, !~iliz mlllettnlD 
Çörçil gibi bir adamı kendi bqıııda sör· 
miye tahammül ettikçe o nevi bombar -
dımanlara çok maruz kalaca:tı ıekllnde
kl neşriyatını mevzuubahlı ederek diyor 
ki : 

"Berlln telgratıarı, İngutereye kartı 
mukabclebllmlııll hareketi yapıldıtım 
bildirdiler. Mukabclebilmlail yapıyorus 

demek, lnglllzler, almanların rayrl u • 
kerl hedeflerini bombaladılar, blı de ay
nı ıeyi yapıyoruz. demektir. Bu sözlerin 
bundan bqka hiç bir mlnuı olamıyaca
tı halde arkaııından mamafih ukert he• 
deflerden başka yerlere bomba atılma -
mıDtır, cümleelnl de il!vs etmekten ge· 
rl kalmadılar. Bir açık itirafın arkuın
dan bu yoldaki sözlerin çok mA.nuıı k&
lacağı ve efk!rı umumiye üzerinde hlQ 
bfr tesir yapmıyacag-ı qlk!rdır.,. 

Hüseyin Cahlt, alman tayyarelerinin 
rast gele ölüm saçmalarını ıu ıektıde l · 
zah ediyor : 

"Bizce almanlar İngiltereyi zevk ve 
keyif için, vahit bir intikam hıreı lçln 
bombalamıyorlar. Mecbur oldukları için. 
yaptıkları ııeyln fena oldutunu bile bile 
ve ıstemiye istemlye yapıyorlar. ÇUnkU 

sıkıımıılıırdır. Son derece sıkıımıılar -
dır. Golebe edemlyeceklerlne yükHk 
rnuhatllde emniyet getlrmlılerdlr. Ümit· 
elz vaziyete d\llmUşlerdlr. MatlOp ol • 
maktansa insafsız olmayı tercih edlYor· 
lar . ., 

Muharrir almanların sefalet içinde 
bir kıı geçirdikten sonra ha.zırhlwz 
mağlQp edemedikleri lnglllzlerln hazır· 
lanmııı bir ııekllde karııılarında olmasın& 
tabammUl edemiyeceklerlne iıaretle dl· 
yor ki : 

"İote gelecek baharuı bu manuruı -
dır kJ almanları her dUıUnceyt bir tar~ 
!a bırakarak, her çareye ba, vurmaya 
aevkediyor. Almanları, muharebeye Yer· 
dlklerl çok kanlı ıekllden dolayı katlyen 
mazur görmek kabil değ1ldlr. P'akat ru
ht haletlerlnl anlamak pek mllmklln.dür. 
Bu yoldaki elddetlerl ne kadar artaraa 
kendilerini Umlbıhı vaziyette ,.armelert 
de o kadar kuvet bulmuı demektir.,, .. 
İKDAM 
Almanlar l11giltere'ye ihftç 
yapmağa katkıtll'lana : 
ABİDİN DAVER, bu bqlık altın4&, 

böyle blr hakikatin lstllaam edecetı U• 

kerl hareketleri aıraladıktan •onra dl • 
yor kl : 

''Talih lngtllzlere yardım ıderae daha 
doğrusu lngll!z lıt!hbaratı ve uza.'k keı
fl iyi lıılerse donanmanın alma.o nakliye 
gemllerlnl açık denizde yakalayıp imha 
etmesi de mUmkllndUr. İnglUz donan - . 
muı amerikan muhripleriyle de takviye 
edildikten sonra hem alma.o donanma • 
eiyle dövüşecek hem de ihraç noktaları· 
na yetlııecek kudrettedir. Bu ihraç ta
arruzunda almanların UstUnlutU fUI'& • 
dadır : 
ı - İngiliz ıahlllerlne muvut olan 

Avnıpa kıyılarında İngiltereyi thata e -
decek bir cof;raft sevkUlceyıl vaziyette 
olznuı, 

2 - TeşebbUırlln kendi elinde olmuı 
dolayııılyle baskın yapmak lmklnın& ma
lik bulunması, 

3 - Alman havacılıjının halA. eayıc& 
Ustun olmaeı . ., 

Muharrir tnglllzlerln avantajlarım 

da yazdıktan sonra makalesini föyle bi
tiriyor: 

"Almanlar, yaptıkları taarruzda Yal· 
nuı İrlandayı lıgale muvaffak olsalar 
dahl bu, İngilterenin ablukası bakımın
dan hayll vahim bir netice olur. 

Bir alman ihraç hareketinin muva.tfa
kiyetl veya muvaffaklyetalzlltt her Url 
tarafın sevk ve idare.ine ba.tlıdır. İn • 
gtllz mlldafauı hataaıa bir ıekllde, tyt 
sevk ve idare edlllr talih de !nglllzlere 
biraz yardım ederse bu alma.o taarruzu 
defedlleblllr . ., 

VATAN 
Y armm imki.nlarma hazrrlk ı 

AHMET EMİN YALMAN, bu baflık 
altında, harpten evel Va,lngton aefar., 
tlmlzde eahlt olduğu bir h!dlseyt an • 
tatmaktadır: 

Kallfornlyada yerleımtı ve orada mU· 
reffeh bir hayat temin etmiı bir nıa 
muhacir katlle•i, Türklyeye ,.ellp yer • 
Ieıımek muaaadcalnl lııteyorlar. Göıter • 
dikleri eebep de kendi meaheplertntn 
piri olan satın rüyalarına ıtrerek ıc.
dllerlne bu tavllye;vt etmıı olmuadıl'. 

a •· (Matbuat servisi) 

Bu pir, yakında zuhur edecek bUtUn har
bin tahribat çerçevesinden hariç kala • 
cak yeg!ne memleketin TUrklye olaca.
tını aöylemlı. 

• Ahmet Emin bu blkAycyt naklettikten 
sonra diyor ki : ı 

"Harpten sonra Avrupa, bUyük bir ha
rabe halini alacak. Harbi kuananlarl& 
kaybedenler arasındaki fark pek bUytlk 
olmıyacak. Biz, bu harabe ortasında ya
ııyan insanların lztlrabını elbet te kendi 
kiılblmlzde duyuyoruz. Her gün gl:lkler
den mUdq!aasız zavallılar ve tarlht eser· 
ler Uzerlne l:llUm yağdırılmasından lleri 
gelen teessUrUmUz derindir. Fakat tari
hin bir cilvesini ııaret etmekten de ken
dimizi alamayız. 

Son bir buçuk asır içinde bizi geri bı· 
raka.o A.mlllerln b~ında ecnebllerln tllr-
111 türlU bcıincl kollarla memleket için
de fitneler, fesatlar çıkarmaları gelir. 
Bu yüzden dünyanın umumt seviyesin • 
den çok seri kaldık. ~ger dünya llerl 
~tmekte devam etseydi aradaki mesa. 
feyl azaltmak ve umumi eevlyeye yetıa
mek güç olacaktı. Halbuki Avrupa ikl 
taraf olup blriblrlnl bofmıya karar ver
di. Her iki tarafın gayreti blrlblrlnl yık
mak ve seriletmek, umumt seviyelerini 
a,alatmaktır. Bu suretle biz, nlsbeten 
az zamanda maddi bakımdan müsavi bir 
.eviyeye varmamıı fmkAnı açıldığı glbl 
bazı ltlbarlarla ılmdlden manevi UstUn· 
lllk elde etUtlmlzi iddia edeblllriz ... 

Muharrir birbiriyle boğuşan mllletl~ 
rln ihmal ettikleri medeniyet nimetle
rinden azami istifade lmktmlarını ara. 
mamızı tavılye ederek diyor kl : 
"Yarın memleket hariçten böylece seıı

maye "' lhtleas adamı cclbetmek istida. 
dı gösterebllecett gtbl dahllt inktııafı • 
mız bakımından da umulmaz fırsatlu 
k&r11aında bulunablllriz. Bütün bun • 
lardan istifade için pek çok ıeyler dü • 
ıUneblllr, fakat dll§UnUlmesl mutlaka lA.
zım gelen umumt bir esas vardır ki, çok 
iıler1mlr.de yapıldığı gibi mahzurları 

mikroskopla aramak meylinden kendlml· 
zi kurtarmalı ve dikkatimizi :faydalan 
elden kaçırmamak cayelerl Uze:lne top. 
lamalıyız.,. 

VAKİT 

Londra ve Berlin' deki 
Y&118mlar ı 

ASIM US, bu bqlık altında, fııgllla
lerle almanların kareılıklı hava hllcum
larından bahJsle diyor ki : 

''Bizim tUrkçemlzde bir atalar sözü 
Yar: "lpeyt Sptlda kendine, sonra çu
valdızı ba,kuına •ok,. derler. Umuınl
yetıe insanlar aruındaki mUnaaebctlcr
de dol;ru ola.o bu kaide mllletler ve dev
letler arasında cereyan eden harplerde 
de tatbik o'Junablllr. Bu noktadan bakı· 
lınca Brltanyaya en fiddetll hava hll • 
cumları yapan almaııların 1nglllzler ta
ra.tından kendi memleketlerine mukabil 
hUcuro gelince tlk&yet etmeleri ba§ka -
larına tuvaldız darbesin! hot bulan bil' 
adamın kendisinin ltne acısına ~ 
mUl etmemea demek defli midir 1,, 

Danimarka sularında 
ringa ballğı akını 

Kopenhag, 14 a.a. - Stefani ajan
sından: Bir kaç gilndenbcri Danimar
ka sularını Ringa balığı aUrüleri is. 
till etmittir. Bunların miktarı görül
memiı derecede olup sahillerin ve ge
çitlerin abluka edilmiş hale gelmesi 
tehlikeai vardır. 

İsveç'te de fazla miktarda Ringa 
balığı bulunduğu habar veriliyor. 
Almanya, bu balıklarla geni§ mikyas
ta iqesini temin etmekte ve balıkçı
lar çok par'4k itler yapmaktadırlar. 

Sovyetlerle Macarlar 

arasında iktısadi 

anlaşma yapıldı 
Budapeıte, 14 ı.L - Stefani ajan-

11ndan: Bir ay eve] M0&kova'ya git -
mit olan Macar heyeti, Budapeşte'ye 
dönmüıtür. Heyet reisi Orta elçi B." 
Mickb, kont Csky'nin de iştirak etmiş 
olduğu nazırlardan müteşekkil bir he 
yet huzurunda Sovye Birliği ile bir 
itilafname akdine müncer olmuı olan 
müzakereler hakkında malUmat ve i
zahat vermittir. 

Eski Romanyı K1rah İspanya'da 
Madrit, 14 a.a. - Stefani ajansın

dan: Eski Romanya kıralı Karo!, Bar 
sclone yakınında bir mahalle vasıl ol
muıtur. Orada bh müddet kalacak -
tır. 

Oılo' da almuıla.rrn kurduğu 
hüküm et 

Oslo, 14 a.a. - Stefani ajansından: 
Geçen niaan ayında Londra'ya kaç

mıı olan kabine yerine Dr. Christen
u.n'in rlyueti altında ve 13 azadan 
milrekkep yeni bir Norve~ kabineıi 
tepU edilmittıit • 
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Kalbin gıdası 
Eski zaman adamları, musiki ru- der ,yemi§lere de - suludur diye

ha gıda olur, derlermi§. Onların rağbet etmez, neticede bütün sem
nıh dedikleri şeyin hemen hemen pati sinirleri susuz kalırlar, onların 
ısempati sinirlerind~n ıbaret olduğu arasında kalbin sinirleri de ausuz
anlaşıldıktun sonra da musikinin ru- luktan görecekleri işte şaşırırlar, 
ha gıda olduğu tasdik edilebilir. Kalp - bayanların kendi tablriy
Çünkü dinliyenin mizacına uygun le - kuş gibi vurur ... 
bir musiki sempati sinirlerinin mu- Kalp bozulup hastalandıktan 
muvazenesine hizmet eder, o sinir- sonra, perhiz yemekleriyle vücuda 
!erin muvazenesi yolunda olunca giren sudan ba§ka, ayrıca su içme
da insana keyif gelir. Onun için nin dokunduğu da olur. Fakat he· 
musiki eski znman adamlarının di- nüz sıhat halinde bulunan kalbin 

1 HADİSELERİ TAKİP EDERKEN 1 

Varıovcı harabesini seyrederken 
Bundan bir yıl evel bugünlerde Var

şova bir harabeye çevrilmişti. Dalga 
halinde, gece ve gündüz Var§ova'yı 

yalıyan alınanların bomba sell
1
eri yet

miyormuş gibi, şehri çeviren ağır top
lar faciayı tamamlamak, milyonluk bir 
kütle içinde, politika ile alakası olmı
yan emzikteki çocukların, alil ve der
mansız ihtiyarların ah ve figanlarını 
ebediyen susturmak için durmadan 
ateş etmişti. 

Muzaffer ordu, bir mamlıreyi hara
beye çevirmekten zevk alanlara has 
olan bir gururla şehire girmişti. 

]inde ruha, yeni hayat ilmi dilinde 1 en mühim gıdası sudur. Varşova'nın işgalinden, Lehistan'ın 
sempati sinirlerine bir gıdadır. Zaten kalbin kendi kendine işli- paramparça edilmesinden birkaç ay 

Kalbin vurmasında muvaıene ve yen adalesinin İstediği mağdenleri sonra, Berlin'in en büyük sinemala _ 
intizamı temin eden sinirler de sem· vermek için sebzelere, yemi§lere 
pati sinirleri cinsinden olduğundan 1 rağbet ederseniz, kalbin sinirlerine rından birinde, muzaffer kumandan • 
musiki sempati sinirlerinin hepsin- lüzumlu olan suyu da temin etmİ§ lara, meydana getirdikleri eserin uzun 
de muvazeneye hizmet ettiği vakit olursunuz. bir filmi gösterilmişti. Bu film, Le
kalbin de muvazenesi "Yerinde olur. Rumelinden yetişen me~hur peh- histan seferini, faciaların faciası ola
Ondan dolayı, insan mizacına uy· livanların lahna çorbasını sevdikle- rak baştan nihayete kadar tesbit edi
gun gelen bir konser dinlediği za· rini duymu§ olsanız gerektir. Selie- yordu. Ancak, bu filmin asıl sıklet 
man kalbinde çarpıntıdan şikayet bi çorbanın suyu ile kalbin sinirle- merkezini " Varşova harabesi ,, teşkil 
etQlez... rine nizam, lahnanın ehemiyetli ediyor ve alman ordusunun, alman 

Ancak, insan yalnız musiki din· nispette sodyom, potasyom ve kal-• 1 ilim, irfan ve tekniğinin yirminci asır-
liyerek yaşıyamaz. Sempati sinır e- siyom mağdenleriyle de kalbin ada-
rimiz musikiden hoşlanmakla bera- lesine en lüzumlu gıdaları verme· da neler başarmak kudretinde olduğu-
ber açlığa dn dayanamazlar. Aç !eridir. O -pehlivanların mertebesi- nu gösteriyordu. 
kalan insanın keyfinin bozulması ne çıkmıya niyetiniz yoksa bu mev- Bu filim, Almanya'daki sinemalar -
onların dıırılmasmdan ileri gelir. simde birkaç tane kuru kayısı yer- da aylarca gösterildi. Başından bir ci
y emekten sonra - midesi bozuk siniz, kalbin adalesine o mağdenle- han harbı geçmiş olmasına rağmen, 
olanlar müstesna - herkesin his- ri temin eder. Üzerine de bir bar- ne bir istila felaketi görmüş ve ne de 
settiği keyif de o sinirlerin bekle- dak limonata içince kalbin sempa· tek bir camı veya çerçevesi kırılmış 
dikleri kimya maddelerine kavuş- ti sinirleri bekledikleri gıdayı bu-

d k · h olan alman kavminin milli gururu, hıı 
muş olmalnrı eme tır. !urlar, yüreğinize tam fera lık ge· 

Fakat sempati sinirleri kimya lir. Daha &Onra da radyoda - mi- son eserlere dair filimlerle, sanatkar-
maddelerindcn gıda hususunda hiç zacınıza göre alaturka yahut ala· ların tablolariyle, şairlerin destanla • 
de aç ı;özlü değildir. Onların - la· franga - musiki dinlersini:r.. riyle okşanc.lı, durdu. 
bii kalbin nizamını temin eden kalp G. A. Üzerinden bir yıl geçti. Korkunç bir 
ııinirlerinin de - istedikleri gıda tufanın ilk dalgaları, şimdi Berlin'i 
bilhassa sudur. Geçen gün söyledi- yalamağa başladı. 
ğim gibi insan her gün su dökünün- Amerikan filosunun 
ce sempati sinirlerinin muvazenesi Berlin; bundan bir yıl evel, muzaf-
düzgün ı;ider. Onlar içcrden de su- büyük kuvetİ fer kumandanlariyle birlikte " Var -
yu bulunca gene keyiflenirler. şova harabesi ,, nin filmini seyrettiği 

Su, galiba, tabintte en kolay bu- Honolulu; 14. a.a. - Son günlerde Berlin, zafer abidelerinin, sanat aka-
lunan kimya maddesi olduğu için donanma manevralarından dönen bah- demilerinin, mühendis yuvalarının, 
onu pek de gıdadan saymayız. Hal· riye nazırı Knox demiştir ki : parlamentoların nasıl haralıeye çevril
buki vücudun en mühim gıdası su- Amerika dünyanın en kudretli ve diğine bizzat şahit oluyor, tufanı ya
dur. iki bardak su bir dit im ekme· en müessir filosuna sahiptir. Port Pe- şıyor; sokaklarını tahliye ediyor; ha-

f~~ ~~~i~~i?ı~ai:.". ~~d~~i:~ ~frs~~~~~ ral üssünü pasifik mm takasının mü - nımanlarını, ışıklarını söndiirüyor ! 
suyu bulunca, hiç olmazsa, gıdası- dafasında en büyük ve teshir edilemez Meğer Berl.in'de de birçok sanat e-
nın en mühim m:ıddesini temin et- kalesi yapmak kararındayım. serleri, sanat abideleri, yurtlar, yuva-
miş olur. Sempati sinirleri en ziya- lar tahrip edilebiliyormuş ? 

da istedikleri suyu bulunca keyif· _ Yetim aylığı aylarca bağla. Medeni dünyaya sonsuz sanat eser-
lenerek vücudun başka maddelere leri vermiş olanların çocukları, Var -
karşı açlığını da bir müddet için namaz. şova'nın harap oluşunu, onun harabe -
unuttururlar. insan yemeksi1liğe - Niçin ? 
günlerce, hnftalarca dnyanır. Su- - Yetim aylığı üç günde kurulabilir sini seyrederlerken, galibiyet serhoş-
auz kalırsa kısa bir zamanda gider, _ Nasıl ? luğunun verdiği tatlı heyecan aras•n-
çünkü bütün vüc·ıtta nizamı temin Bunu size, içinde yetim ve dulların hak da sanatı, medeniyet abidelerini di.isü-
eden sempati sinirleri susuzluğa da- ve menfaatlerine ait bUtun kanun, karar ve nememişlerdi. 
yanamaz, kalp durur. tefsirlerin metinleri de bulunan. (Yetim Berlin'de de sanat abideleri vardır. 

İnsanın böyle büsbütün susuz kal- Aylığı) k itabı öğretir. Her kitapçıda fiya- Londra da medeni alemin müşterek 1 
ması, şüphesiz, pek müstesna bir tı 20 kuruş. 3613 malı olan eserlerle doludur. Uzun bir 
haldir. Fakat bayan filan sık sıi( J 
yürek çarpmtısıntian rahatsız olur. gecmişi olan Avrupaının hemen her 

Kalb"ıne kuvet verecek tu"rlu" türlü M l köşe ve bucağında, !nsanltğın ve tari-M. M. V. Hava üsteşar ığı 
ilaçlar kullanır, onların da birçoğu ---------------- hin bir medeni ret ve sanat abidesi var-
aksine tesir eder, çarpıntı artar. Matbaacılara dır. Yazık değil mi ? 
Çünkü dkdnl

1
bin adalesi~e ~~v1et. v~- M M Vekaleti Havıı Satın Alma Komis- Mamureleri harabeye çevirerek kar-

ren ma e er scmpatı sınır ermın · · şısında, heyecammızt, hırsımızı, ihti -
'n' k sa bir zaman icin yonundan : 

mu':azendesı1 
1 ıd d d' T 1 _ Bir miktar terceme pazarlıkla tab rasımızı ve nefsimizi körletecek kadar 

lemın e er erse e evam e ıncc . . . 
· · l d k lb' h ı ettirilecektir. Beher formanın fıyatı 2000 1 neronlaşacak mı ıdık ? o sınır er en a ın vurmasını ız· 

}andıran kısmına münebbih olurlar, ve kilişenin ıaı.ntimetre murabb~ı 3 kuruş Bugün yıkılan o medenivet ve san· 
onun için çarpıntı artar. Böyle sık olup kati teminatı mikt~.rı .. 45o lıradır. Pa- at abidelerini yaratmış olanl?.:ın ço • 
sık çarpıntı çeken bayan - şüphe- zarlığı 20/ 9 940 cu~a gunu ı;aat 11 de ha· cukları, ayıp değil mi ? Ya2ık değil 
!'.İz, hepsi değil, çünkü çarpıntı baş· va sn.tın alma komısyonund~ y~pılacaktır. mi ? 
ka sebeplerle de gelir _ kendi ken İdari şartname ve nlimuneyı gormek ve • • . ? 
dini tetkik ederse §İ§manlamak kor- fazla izahat almak istiyenlerin her gün öğ- Jl1ed~nıyetten ~.nt.~ka~ mı .. alın1!•or : 

k d .. k" ld v k d 1eden sonra mezkQr komisyona müracaat- Yoksa ınsanlık buyuk hır gunah ışledı 
usun an mum un o ugu a ar d d · · b · d · 'k 

az su içtiğini elbette hatırlar. Ye· ları. İsteklilerin muayyen gÜn ve saatte e, me enıyet mı ız en ıntı amını 
meklerde çorba içmez, açlığını gİ· kati teminat ve kanuni belgeleriyle ko • alıyor ? 
dermek için kuru köfteyi tercih e- misyonia bulunmaları. (5657) 15674 Varşova harabesi; Berlin harabesi; 

- Efendim, umum müdürün sözlerfoi aynen, ke
lime kelime yazdım. 

- Gazeteci hanginiz? Umum müdür mü. yoksa 
sen mi? O, iki lakırdıyı bir araya getirmeslni bilmi
yor diye, sen de saçma sapan şeyler mi yazacaksın? 

İzmir' de yakalanan 
bir casus 

İzmir, 14 a.a. - Türk tebaasından 
olup Viyana'da doğan İlyas oğlu Do
ğan Tuna isminde birisi şehrimizde 
casusluk yapmak suçu ile tevkif edil
miş ve ağır cezada muhakemesine baş
lanmıştır. Dava gizli celsede cerey&n 
etmektedir. 

Afgan büyük elçisinin lzmir' d~ 
tarihi tetkikleri 

İzmir, 14 a.a. - Afganistanın An
kara büyük elçisi Feyz Muhammet 
Han, evelki gece şihrimize gelmiş ve 
dün fuarı ve müteakiben İzmir eski e 
serler hafriyatını ziyaret eylemiştir. 

Hafriyatı tetkikleri esnasında tanın -
mış tarihçilerden olan büyük elçiye 
İzmir müzesi müdürü tarafından iza
hat verilmiştir • 

Çankırı yeni elektriği ikmal 
edilmek üzere 

Çankırı, (Hususi) - Yıllanlanberi sö -
nük e~ektrikten şehri kurtarmak üzere ça
lışan belediye, nihayet yeni elektrik tesi • 
satım kunnu!i, eski hatlara cereyanı bağ -
lamıştır. Bu suretle şehir parlak yanan bir 
ışığa kavuşmuş bulunmaktadır. 

Şehir içinde htalarında d~ğiştirilme işi
ne büyük gayretlerle devam olunmaktadır. 
Birçok caddelere ağaçları dikilmiş, telleri 
çekilmiştir. İki aya kadar elektrik işi ta -
mamiyle ikmal edilmiş olacaktır. 

Bugüne kadar kilovatı 25 kur'.lş olan e
lektrigin bu yeni kömürle işliyen tesisatı 
karşısında ucuzlaması ve her evin ve dük • 
kinm elektriğe kavuşab ilmesi yolun<la be
lediyenin almakta olduğu tesis ücretinin 
kaldırılması beklenmektedir. 

Çankırı' da evkaf bir ha 
yaptıracak 

Çan'kırr, (Hususi) - Geçenlerde şehri -
mize gelerek evkaf işleri üzerinde tetkik
lerde bulunan evkaf umum müdıirü Fahri 
Kiper, ııchrimizde evkarm bir hal yaptır -
masım münasip görmüş ve yerini tesbit et
tirmiştir. 

Bu hal binnsmın gelecek yıl inşaatına 

başlanacaf,ı ve kısa bir zamanda ikmal e -
dileceği ümit edilmektedir. 

SPOR 

Ankaragücü 
Galatasarayı 

4-2 yendi 
Diln AnkaragUcU sahasında., Ankıı.ragtl

cU ile Galata.saray takımları arasında bir 
maç yapılmıştır. Sabahın erken saat1erin
denberi yağan yağmura rağmen ııaha fut
bol için çok milııait bir manzara IU'.zedlyor
du. 

Bir kaç yüzü mütecaviz bir merakh kllt
lesl mUsabakaları takip ediyordu. Maç, sa
at 17.30 da iki takımın canlı hareketleriyle 
başladı ve bu ııekilde canlı başlıyan oyun 
devrenin son dakikalarına kadar devam et.-
ti. Son dakikalarda Galatasaray takımının 
tam formlarında olmıyan oyuncularının ak 
ııaklıklarından istifade eden gUç\Uler ilk 
gollerini yaptılar. Ve devre bu şekiWe 
güçlülerin 1-0 lehine neticelendi. İkinci 

devre başladığında Galatasaray bir gol 
yaptı, bu golden sonra, gliç\Uler Galatasa-
ray kale:;inl sıkı bir çcnıtıcr içine aldılar 

ve daha ilk dakikalarda. kısa fasıla ile tist 
üste iki gol yaptılnr. Giiçhiler artık galibi-
yeti garanti altınn aluıklanndnn gevşedi -
ler. llu gevşemek çok dcyanı etmedi gol a
dedini arttırmak için tazyike ba§ladılar. 

Ve bu tazyik neticesinde dordüncu golleri
ni de kaydettiler. nu gollere galata.saray • 
hlar oyunun son dakikalarında ancak bir 
golle mukabelede bulunabildiler ve oyun 
bu şekilde 4-2 gliı;lülerin lehine bitti. 

İzmir Fuarı yüzme 

müsabakaları 

İzmir, 14 a.a. - Bugfin öğleden evel 11 
bölgeden gelen yUzUctilerin hep bir arada 
ATATURK anıtına çelenk koymalarından 
sonra fuar y!ızme mllsabakalarına başlan • 
mı§ ve mllsabakalar İzmir bölgesi as baş • 
kanı tarafından açılmıştır. :Mllsabal<elar 
ba,ştan nihayete kadar çok heyecanlı olmua 
ve halk tarafından bUyilk alQ.ka. l\e kar -
ııılıı.nmıştır. 

BugllnlrU mUsabakıı.larda alınan netice -
ler §Unlardır : 

100 metre serbest : 

lskenderiye'ı)e alarm 1- İzmlrden Alaettın, 
İskenderiye, 14 a.a. - Dün gece 2 - lçelden Turgut, 

yarısına doğru İskenderiyede alarm 3 - Artkaradan All, 

(_R_A _D v_o_) 
T ÜI R K 1 Y E 

--( Radyo Dl1'Uzyon Postaları >
TÜRKİY Ji: Radyosu - ANKARA Ra.dyod 

---« Dalga. Uzunluğu >>----
1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 
31.7 m. 9465 Kes./ 20 Kw. T. Jı... p, 

19.7' m. 15195 Kes./ 20 Kw. T • .A. Q. 

Pazar: 15/9/940 

8.30 Program ve memleket saat ayarı. 
8.35 M ü21ik: marı ve entermezzolar (Pl.) 
9.00 Ajans haberleri. 
9.10 Ev kadını - yemek liıtesi. 
9.20/ 9.30 Müzik: marşlar (Pl.). 

12.30 Program ve memleket ıaat ayarı. 
12.35 Müzik: yeni $8rkılar. 
12.50 Ajans haberleri, 
13.0S Muzik: türküler. 
13.25/ 14.30 Müzik: radyo aaton orlı:cstrıas. 

ı - Stolz: praterde ağaçlar tekr&l' 
çiçek açıyor. 

2 - Ganglberger: küçük birlik (rr 
v\l entermezzo). 

18.00 
18.05 
18.30 
18.45 

19.30 
19.45 

3 - Joh. Strauss: bırak ıcni kucalD
lıyayım, ey dünya 1 
4 - Schönherr: Alp köyleri d.analafl 
5 - Willy Engel: Manon (vals Bo .. 
ton), 
6 - J oscf StrauH: köyün kırlangt9" 
lan (vals) . 
7 - Drigo: Esmeralda balesinde11 
suit (No: 3). 
8 - Paul Lincke: yeail vldide bit 
randevu. 
9 - Puccini: la Tosca (fanteı.i). 
Program ve memleket saat ayan. 
Müzik: pazar çayı (Pl.). 
Müzik: Arjantin tangoları (Pl.). 
Müzik: radyo caz orkcttrası (İbra
him Özgür idaresinde). 
Müzik: zeybek ve oyun havaları. 
Memleket ıaat ayarı ve ajanı haber-
Jeri. 

20.00 Müzik: büyük fasıl heyeti. 
20.45 Konuşma. 
21.00 Müzik . 

1 - Refik Talit - kilrdili H. şarkıl 
(Meftunun oldum). 
2 - Aıif bey • kürdili H. . •rkı& 
(Düşer mi ıanına). 
3 - ...• - uşşak ütrkü: (Sabah ol .. 
sun ben bu yerden gideyim). 
4 - ..•.• uşşak türkü: (Ali dağxdıt 
dalil•rın J.•••) 

S - . • . . - uşşak türkü: {Aliştmi9 
:kaşları kara). 
6 - Udi Ahmet • karcığar prkır 

(varken gönülde). 
7 - Sel. Pırı.ar - karcığar prkı: (Sa" 
na gönül verdim beni bırakma). 

21.30 Müzik: İtalyan opera uvertürleri v• 
La Favorita operaaı - Donizetti. 

verilmiştir. Alarm kırk dakika sür - 100 metre sırtüstü : 
l - İzmlrdE>n Mehmet, 

müş ve hücum yapılmamıştır. 
" 22.30 Memleket saat ayan, ajanı haberl., 

ri ve alam; spor servisi. 
Ö 22.50 Müzik: cazband (Pi.). 

Bugün 

ULU Sinemasında 
2 Film birden 

10 - 14,30 ve 17.30 da 

MEÇHUL KADIN 
(Jean Grawford) 
12 • 16 ve 19 da 

Gece anahtarı 
(Boris Carloff) 
Gece saat 21 de 

MEÇHUL KADIN ve MlKl 
j 

Londra harabesi; ve nihayet, Avrupa 
hara~si ı 

İnsanlığın nasibi, böyle saymak, bu 
biçim tarif etmek mi olacaktı ? 1 

Hi. Tu 

2 - Balıkeslrden Hakkı, 

3 - Ankaradan K!mtl, 
400 lrfetre serbest: 

1 - Ankanı'dan Turan. 
2 -- İzmir'den Cemal, 
3 - Bursa'dan Ali. 

Türk Bayrak yarışı: 

1 - Ankara takımı (6, 24 5/10), 
2 - İzmir takımı (6, 30 3/10) 
3 - Balıkesir takımı. 

Tramplen AtlattUA : 
1 - İzmir'den Mehmet Ali, 
2 - Balıke~ir'don Necdet, 
3 - İzmir'den Nebil. 

Su Topu Oyunu: 

İzmir - Sıvas 710 galip 
İçel - Ankaraya 2/1 galip. 
Balıkesir - Kocaellye hükmen galip. 
Bugünkü neticelere göre 50 puvanla İz-

mir birinci, 49 puvanla Ankara ikinci, 29 
puvanla Balıatesir Uçiincü vaziyette bu -
lunm.aktadır. Müııabakalara yarın da. de -
vam edilecektir. 

Müsabakalara lştirS.k eden bölgeler şun
lardır: Ankara, Antalya, Balıkesir, Buna, 

23.25/ 23.30 Yarınki program ve kapanrt-

Çanakkale, Hatay, İc;el, Kocaeli MujJ.a, 
Srvas ve İzmir'dir. 

Alhnordu Suriye 
lakımını 6 - O yendi 

İzmir, 14 a.a. - Şehrimizde t>ulunmakt• 
olan Suriye'nin Elnabi Eh:iyazl takımı il• 
İzmir şampiyonu Altınordu takımları ara
ıunda bugün yapılan maç Altınordu'nun 6/0 
galibiyeti ile neticelenmiştir. Oyun heyeti 
umumiyesi itibariyle Altınorounun galibi
yeti altında cereyan etmiş ve misafir ta • 
kım ilk devrede 210 mağlii\) vaıiyette saha
dan çıkmıştır. İkinci devrede ıuriyelilerlll 
birinci devredekinden daha durgun bir o • 
yun çıkarması üzerine İzmir ıampiyonu fa
sılalarla 4 gol yaparak sahadan 6/0 gali1 
ayrılmıştır. Misafir takım ikinci karıılaş -
masını yarın Altay takımı ile yapacaktır. 

Vilmoş, sesini çıkarmadı. Önündeki nfüsveddeleri 
yırtıp attı. İktisat mu'lıarririnin arzusuna göre yeni 
bastan yazdı. Bunu da beğendiremedi. İktisat muhar
riri homurdanarak yazısının üstünde bir çok tashih· 
ler yaptı. Onun hiç bir zaman iyi bir gazeteci 
olamıyacağını, henüz vakti geçmeden kendine da
ha münasip bir meslek intihap etmesini söyle
di. Vilmoş'un, çok canı sıkıldı. Fakat, bereket ver· 
sin ki; ertesi a'kşam, yazı işleri müdür muavini, uslU
bunun güzelliğinden ve ifade tarzının açıklığından 
bahsetti. Bu, Vilmoş'a kuvet ve cesaret verdi. Her 
halde yazı işleri müdür muavini, yazıdan ve gazete· 
cilikten, iktisat muharririnden çok daha iyi anlardı. 

Yazan : Mihaly FÔLDl Türkçeye çeviren:'!:. ZAHiR TORUMKVNEY - 105 -

tren bekliyen yolcuların toplandıkları bir istasyona ... 
Arkadaşlık filan hak getire! .. Herkes biribirini atlat
mağa, biribiriylc alay etmeğe çalışıyor ... Her muhar
rir kendini dev aynasında görüyor ... Kimse, kimsenin 
fikrini beğenmiyor... Buna rağmen, hazan çok tatlı 

saatler de geçirdiğimiz oluyor. Arada, sırada yazı i~ 
leri müdürünün veya muavininin odasında toplanıyo
ruz. Edebiyat, siyaset, hukuk, içtimaiyat gibi mevzu· 
lar üzerinde münakaşalar yapıyoruz. O zaman, inaan 
gazetecileri cidden takdir ediyor. Bu derece münev-
ver, her şeyden anlıyan, açık fikirli, geniş görüşlü 
insanlara başka meslek sahipleri arasında pek ender 
tesadüf edilir. Asıl, canımı sıkan nokta maat mese
lesidir. Bu kadar çalışıyor, didiniyorum. Nihayet f-· 

lime ayda elli kuron geçiyor. Yaşamamıza kafi gele
cek parayı ne zaman verecekler bilmem? 

Bir akşam, matbaaya bir haber geldi. Yüksek rüt
beli bir zabit, evinde tabancasiyle oynarken kazaen 
kendini vurmuş ve doktor yetişinceye kadar ölmüştü. 
Hemen Vilmoş'u gönderdiler. Kapıyı çaldı. İçeri 
girdi. Ev, hadiseyi haber alan uzak ve yakın akraba
larla dolmuştu Erkeklerin yüzlerinden derin bir te
essür okunuyordu. Kadınların gözleri ağlamaktan 

şişmişti. Diğer gazetelerin mu'habirleri de gelmişti. 
Ev halkı. gazetecilerin teklifsiz bir tavırla araların
da dolaşmalarına ve ailenin en gizli hususiyetlerine 
kadar her şeyi öğrenmek hususundaki gayretkeşlik
lerine sinirleniycnlardı. Genç bir yüzbaşı, sert bir 
çehreyle gazetecilere yaklaştı. "Çok rica ederim, böy
le acı bir günümüzde, vaziyetin fevkaladeliğinden is
tifade ederek, ailenin hususiyetleriyle bu derece ala· 
kadar olmayınız!" diye onları evden uzaklaştırmak 
lJ;tedi. Fakat, gazetecilerin hiç biri bu ihtara ehe
"1iyet vermedi. Bu sözler, sanki kendilerine söylen
mem;ş gibi. ra.:ıt geldikleri kadın, erkek veya çocuk
tan ha~ise hakkında malumat almağa uğraşıyorlardı. 
Yalnız Vilmoş, utanmış ve genç yüzq,şının sözlerini 
haklı bulmuştu. Öyleya bu, netice itibariyle bir aile 

faciası idi. Hariçten hi• kimseyi alakadar etmezdi. 
Hem, manzaranın dehşeti de insanın tüylerini ürper
tiyordu. Daha yarım saat evel yaşıyan, kafasında se
nelerce sonra yapacağı işlerin projelerini hazırlıyan, 
arslan gibi bir erkek, şimdi kanlar içinde, up uzun 
yatıyordu. Genç yaşında dul kalan zavalh karısı, do
yamadan kaybettiği sevgili eşinin acısiyle bir deliye 
<fönmüştü. Vilmo§'un, gözleri yaşardı. Fakat, diğer 
meslekdaşlarına baktığı zaman şaştı. Onlar, gayet ta
bii bir vaka karşısında bulunuyorlarmış gibi soğuk 
kanlılıkla çalışıyor, not tutuyorlardı. Ne yapsınlar, 
va;:ifeleri bunu icap ettiriyordu? Ekmek paralarını 
bu yüzden kazanıyorlardı. Vilmoş, onlara hak verdi. 
İşi iş olarak kabul etmeliydi. Yoksa, böyle tereddüt
ler içinde bocalamakla, hayatta muvaffak olmağa im
kan yoktu. Avukatlığı beğenmiyordu. Üniversiteden 
memnun değildi. Gazeteciliğin icap ettirdiği cüret ve 
enerjiyi gösteremiyordu. Pek ata bunun sonu ne ola
caktı böyle? Evlenmesini, çocuk babası olmasını bil
mişti. Şu halde, çalışmasını, kazanmasını da bilme
liydi. Belli başlı .bir iş sahibi olmalıydı. Hayatının 
sonuna kadar başkalarının sırtından yaşıyamazdı. Da
ha hala, insanlğı kuratrmak hülyalariyle ve cemiyeti 
itham etmekle vakıt geçiriyordu. Henüz kendi vazi· 
yetini tanzim edememişti. Bu bir acizden, bir bece
riksizlikten başka bir şey değildi. Başını kaldırdı. 

Onun, diğerlerinden ne noksanı vardı? Onlar, ma
dam ki; her milşkülatı Y.enerek va.zif el erini baıara· 

t 
biliyorlardı, kendisi neden bunu yapamazdı 1? Artık 
gözü hiç bir şey görmüyordu. Gidiyor, geliyor, ko
nuşuyor, soruyor, not ediyordu. Matbaaya döndil. He
men masasının başına geçti. Gördüklerini, öğrendik
lerini bir çırpıda yazdı. Ertesi sabah erkenden evden 
çıktı. İlk rast geldiği kahveye daldı. Bütün sabah ga
zetelerini getirtti. Vaka hakkında diğer gazetelerde 
çıkan yazıları dikkatle okudu. En tafsilatlı yazıyı 
kendisinin yazmış olduğuna kanaat getirerek zevkle 
kahvesini içti. 

Bir akşam yemekten sonra Gizella, ondan yeni i· 
şinden memnun olup olmadığını sordu. 

Vilmoş, biraz düşündü. Sonra ağır, ağır anlatmağa 
başladı: 

- Doğrusunu istersen, ne diyeceğimi ben de pek 
iyi bilmiyorum. Bir iş bulduğuma, çalıştığıma mem
nunum. Yalnız, gazetecilik hayatı biraz garip geliyor 
bana. Bir takım insanlar geliyorlar, çalışıyorlar, ko
nuşup, gülüşüyorlar. Fakat, aralarında hiç bir bağ 
ve samimiyet yok. Hem, hiç kimsen.in gözü matbaada 
kalmakta değil. Hemen hepsi, gazeteciliği bir basa
mak yapmak istiyorlar. Kimisi mebus olmak sevda
sında, kimi büyük bir müessesede rahat ve bol paralı 
bir iş bulmak hevesinde ... Yazı işleri müdürü, gazete
den ziyade at yarışlariyle alakadar, muavini, şiirden 
ve sevgilisinden başka bir şey düşünmüyor .. Hülasa, 
gazete idarehanesi bir iş yerinden ziyade bir istas· 
Y.Ona benziyor. Muhtelif istikametlere &itmek üzere 

- Daha pek gençsin Vilmoş. Biraz sabret. Zaman· 
la her şey yoluna girecektir. 

Aradan iki ay kadar bir müddet geçti. Maria, Bu
dapeşte'ye geldi. Kurtuldu. Güzel bir kızı dünyaya 
geldi. Tam bu sıralarda, Gizella, kocasına tekrar ha· 
nıile olduğunu haber verdi. 

XXVI. 
Maria'nın kızı Margeret'i alan doktor Kulunuji 

Gabor, Gizella'yı muayene etti. Genç kadının, şüphe
luinde haklı olduğu anlaşıldı. Gizella'nın sarardığını 
gören doktor, hayretle sordu: 

- Yoksa, bu habeıe memnun olmadınız mı? 
Gizella, utanarak ablasının yüzüne baktı. Maria, 

henüz Johusa yatağından kalkmamıştı. Kız kardeşinin 
sıkıldığını görünce, imdadına yetişti: 

- Pek üst üste geliyor da doktor, onun için 
iizülüyor. 

Doktor Kulunuji, kırk yaşlarında, saçları dökül
müş ağır başlı ve hayatında hiç evlenmemiş bir adam
dı. Ellerini oğuşturdu: 

- Daha iyi ya hanımefendi, dedi. İkisini birden 
büyütürsünüz. 

Maria, kardetine takıldı ı 
(Soau var) 
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HARBE 
DAİR 

Tuna işleri 
ve Sovyetler 

Sovyeller ve Tuna 
T aaa ajansının bir tebliğine 

göre, Sovyetler Birliği, Al
manya'nın delaletiyle Viyana'da 
toplanacak olan Tuna eksperler 
komisyonunun içtimalarına la
kayt kalamıyacağını, Tuna'nın 
rejimi ve buradaki seyir ve sefer 
itleriyle yakınen alakadar bulun
duğunu bildirmittir. Bu suretle 
Sovyetler, Besarabya'nın alınma· 
aiyle, Tuna deltasına kadar uza
n~n hudut dolayısiyle kendileri
Ju Tuna devletleri meyanında 
aaymak!adırlar. Sovyetler Birliği 
b~ k_omısyona niçin davet edilme
mııtır? Bu, Almanya'nın bir ih· 
mali midir, yoksa kasten mi unu· 
tulmuıtur; gelen telgraflarda sa· 
r~h~!.Yoktur. Yalnız Sovyetler 
Bırlıgı vaziyeti resmi ajansları 
v~s~~aıiy.~e ilan ettiklerine göre, 
butun dunya" muvacehesinde At
manya'nın nazarı dikkatini bu 
ihmale karıı celbetmek istemit
ler demektir. 

Tuna meselesi nedir t 
Tuna'nın Avrupa tarihi kadar 
, eıki ve onun kadar genit 

bır ehemiyeti vardır. Çünkü Tu
na, Avnıpa'nın ortasında ta Ka
raorman'dan Karadeniz'e kadar 
2.900 kilomc •rc imtidadında bü
yük ve tllbii bir yoldur. Vakıa Tu
~~· Bavyera'da Ulm ıehrinden 
ıtıbaren ıeyrisefere müsaittir; 
fakat nehir bundan sonra Kara • 
deniz'e kadar çok mühim bir me
aafe katetmektedir. Tuna, bir
çok memleketlerden geçtiği için 
beynelmilel ticarette büyük ehe
miyeti haizdir. Tuna'nın üzerin
de bugün 1.300.000 tondan fazla 
gemi iılemektedir. Bunda, Al
manya 411.000 tonla baıta, Yu
goslavya 324.000 tonla ikinci, 
Romanya 320.000 tonla üçüncü 
gelmektedir. Sade Almanya'nın 
Balkanlardan yaptığı ithalatın 
~~de •. ellisini Tuna yoliyle çekti
iını soylersek bu nehrin ehemi
Yeli kendiliiinden meydana çıkar. 

Tuna yolu ... 

Alil Fransız gemisi 
Cebelüllariktan ge~li 

(Başı 1 inci sayfada) 

le Malin, Fantasque ve Audacieuıc torpito 
muhripleridir. Bu gemilerin ıitmekte ol • 
dukları mahal, söylenmemektedir. 

Anadolu Ajansının notu: 
Yukarıda zikri geçen Georges Ley 

gues, Mentcalm ve Glocia kruvazör -
leri, yakında inşa edilmi§ harp gemi
lerinden olup her biri 7600 ton hac -
mindedir. Ve 32,5 ile 36 mil arasında 
bir süratle sefer etmektedir. Bu kru
vazörler, 152 milimetrelik 9, 90 mili -
metrelik tayyare dafi 8 top ve 4 tor
pil kovanı ile mücehhezdirler. 

Le Malin, L'audacieux ve Le Fan
tasque torpido muhriplerinin hacim
leri 2569, ton olup 37 ile 45 mil arasın
da bir süratle sefer etmektedirler. Bu 
muhripler, 138 milimetrelik 5, 37 mi
limetrelik tayyare dafi 4 top ve 9 tor
pil kovanı ile müsellahtırlar. 

Suriye' de İtalyan 
aleyhlarhğı var ! 

(Bası l. incı sayfada) 

Iunmaktadırlar. Bu meyl şu sebeple
re atfedilmektedir: 

Londra'ya 
yapılan 

HAVA 
hücumları 

Hava dafi baraj. 
ateşinin büyük , 

tesirleri görüldü 
(Bışı l ınci sayfıdı) 

temini kırmalc ıayretiyle her taraftan cel
diği tahmin olunan düııman tayayrelerini 
püskürtmliştlir. 

Bugün saat 10.40 da Londra mmtakasm
da çok kısa ıüreıı ikinci alarm iııareti ve -
rilmiştir. 

lngiltere'Je ölenler ve 
yaralananlar 

Londra,1 14 a.a. - 12/13 eyHU gecesi, 
Londra mıntakuında ölen ve yaralananla -
rın miktarı pek o kadar fazla değildir. 11/ 
12 cylul ıecesinde Londra'nın şimal mınta· 
kasında 110 ki&i olmüş ve 260 kiai yaralan· 
mıŞtır. 

Dün sabah düşman tayyareleri tarafın • 
dan lrlanda'nın şimalinde bir mıntakaya 
yangın çıkaran bombalar atılmıştır. Ufak 
tef ek bir takım yangınlar çıkmış iıe de 
çarçabuk sôndıirülmüıtiır. Nüfusça telefat 
yoktur. 

ı - İngilizlerin hava hücumları 
esnasında göstermiş oldukları büyük 
kahramanlıklar. 

2 - Battı üstüva Afrikasındaki Müdafaa tertibatını yokluyorlar 
Fransız müstemlekelerinin general de 1ı Londra, 14 a.ı. - B.u. s~b~~i .. aJm~ ha
Gaulle'a iltihak etmeleri. va jıarekitı cenup aahılının buyuk bır kıs-

Matbuatın sıkı bir kontrola tabi tu mındaki müdafaa mukavemetini ölçmiye 
tulınasına rağmen, Suriyeliler harici matuf bulunduğu hissini vermektedir. 

haberleri almağa muvaffak olmakta - Dün geceki alarm iıareti ıeki:z: 
dırlar. Halkın arasında bir çok grup- ıaatten /azla ıürdü 
lar Petain hükümetine karşı nefret • Londrı, 14 a.a. _ Dün gece verilen a-
lerini alenen izhar etmektedirler. llrm işareti ıaat 4.31 de nihayet bulmuı 

Ayni kaynaktan öğrenildiğine gö- ve ıekiz saat otuz dakika devam etmlı· 
re, askeri eksperlerden müteşekki} ilk tir. 
İtalyan misyonu, sivil tayyareci ekı· Kefil tayyarelerinin faaliyeti 
pcrleriyle takviye edilmiştir. Bir Al- Berlin, 14 a.a. - D. N. B. bildiriyor: 
man misyonunun da Suriyeye gidece- Keıif tayyareleri alman hlicumlannın ne -
ği zannedilmektedir. ticesini tesbit etmek için &abahtanberi Lon 

Suriye halkında, günden güne İ - dra mıntıkası ve İngiltere'nin cenubu ıar
talyanlara karşı aleyhtarlık belirmek- kisi üzerinde uçmuşlardır. Hususi bir su • 
tedir. rette imal edilmit büyük bir irtifadan Lon-

Söylendiğine nazaran, İtalyanlar, dra lizerlnd~ uçan tayyareler bir çok yer -
hava üslerinin derhal teslimini, demir lerde tayyare dafi batarlayalrının ateııine 

maruz kalmıısa da vazifelerinin ifası önü. 
yollarının kontrolünü ve Berut lima- ne ıes;ilememi.-ıir. Bugün öğleden ıonra da 
nında bulunan deniz altı gemilerinin tayyareler müıahcde faaliyetlerine devam 
verilmesini talep etmektedirler. etmiılcrdir. 

İlalyı'nın Söllilrgeler Nııtrı 
Garp cephesini dolaııyor 

Tehirli bombalar · 
Londra, 14 a.a. - Ro7ter'in ba.acı!ılı: 

muhabiri diyor ki: 

H ele timdi, harp baıİadıktan, 
•. ve Almanya'nın ıimal kısmı Pariı, 14 a.a. - Stef,.ni: İtalyan mils· 

ingılız ablukaıiyle kapandıktan temleke nazırı ıeneral Teruzzi ile alman 
aonra Tuna, Almanya için bir ha- müstemleke hareketleri ıefi ıeneral von 
yat damarı halini almııtır. Çünkü Epp, ıarp cephesi muharebe meydanlarını 
Tuna Almanya'nın ."hayat sahası" uzun uzadıya "Ziyaret etmiılerdir. 
tabir ettiği yerlerden geçmekte- Na.zır Teruzzi dün öileden ıonra Paris'ı 
dir. Bu aaha kendisine kapanırsa, g~lmı.ı ve alm~ ı~fa~etinde ~crefinc büyük 
Almanya'nm da "hayat" ). hır zıyafet verılmııtır. Bu zıyafette bütün 
nız kalacaktır. Almanya':ın lf:o. ıı ivil ve a~keri erk~n hazır bulunmuıtur. 
manya ile yaptığı son anla§malar- ı B. Teruzzı . paıartcsı akıamı Berl!n'e av
la elde edeceği hububat ve bil- det edcccktır. 

Londra üzerinde cereyan eden bava mu
harebelerinin birinci haftasından ıonra te· 
birli bombalar almanların tercihan kullan
dıkları hava ıilihı olmuıtur. Almanların 
maksadı harı> münakalltıru, imllitını ve ıa 
ir ıayretlerini geciktirmektir. Çünkii bun
ların infilikında ıebep olduğu hasar tilı 
ehemiyeti hai%dir. "Ve bir ,ok valtalarda 
cörilldüğü ılbl ıüratle kabili telifi ve ta -
mirdir. 

haaaa petrol hep Tuna yoliyle 
nakledecektir. Tuna'da bu nak
liyatı yapmak için 330 tane aah· 
rınç gemiıi vardır. Bunlann mec
nıu tonajı 220 binden fazladır. 
Almanya harp için kendisine la
snnıelen hemen hemen bütün 
Petrolü, harptenberi miktannı 
arttırdığı bu ıahrınçlı gemiler va
•ıtaıiyle çekecektir. 

Tuna devletleri --------
B nun için Almanya'nm Bal

kanlardaki bütün gayreti, 
Tuna'nm münhaaıran bir alman 
nehri halini almasına matuftur. 
Netekim aon zamanlarda Balkan· 
lara doğru yayılması, bütün Tu
na dnletlerini kah ilhak ederek, 
kah dost yaparak, kah korkuta
rak, kendiıine müzahir yapmak 
~ayeıini gütmektedir. Av.ustur!a 
alhak edilınittir. Macaristan mıh
•ercidir. Yugoslavya Almanya'ra 
llleyletmiıtir. Romanya mihverın 
•,!"rindedir. Slovakya'nın hali ma• 
hundur. Bulgaristan Dobnıca'yı, 
••yede elde edince, o da Alınan
)'& dostudur. Demek Tuna'nın 
Reçtiii bütün memleketler Al
lllanya'nın her türlü arzularını 
~erine gteirecek, ona her türl~ 
olaylıkları temin edecek vazı· 

rettedir. yalnız bun lan bir araya 

1?~1ryarak, ilerde her türlü ihti-
• •• arı önlemek için icabeden 
llıuıterek kararları verdirmek la· 
~•llldır. Fakat bu esnada Alman
Ya ~ııl Tuna'nın ağzına hakim bir 
:!'~ih•Yete gelen Sovyetler Birliği-

1 lllal etmiıtir. 

Beynelmilel komisyon 
~ 
A l~anya bu viyana toplantı· 
ııa k •ı~le eaki beynelmilel Tu
llli 0rtıııyonunu ihya etmek iıte
ki ':.;: bu komisyonun üzerinde
der k Y!'elnıilel" etiketini lağve· 
•=-• sadece 0 Hitlerci Tuna ko-
-:ronu" L-1· • • k 41....._ L qa ıne ırca etme aev· 

•apdllllfbr. Fakat Sovyet· 

ler Birliği, görülüyor ki "beynel· 
milelcilikte" ıarar göstermekte· 
dir. Bu komisyon 1922 de Tuna 
nehrinde seyriıeferi, tarifeleri 
tanzim etmek makıadiyle kurul· 
muı, ve içine Tuna memleketle· 
riyle Fransa, İngiltere ve İtalya
yı da almıflı. Fakat Almanya, 
biraz kuvetlenince, 1936 da aza
larını geri çekmittir. Çünkü böy
le bi• komisyonda Fransa, İngil· 
tere ve hatta ltalya'nın bulunu
ıunu hazmedememiıtir. Ama IOft• 

ra komisyona ittirak etmedi
ği için menfaati bozuldufundan 
1939 martında tekrar girmiıtir. 

SoyYetlerin ikazı 
Komisyon harpten aonra da bu 

senenin fubatmda Kalaı'ta 
ıon bir içtima yapmıttı. Hesapla· 
rını tasfiye etti. 5,5 milyon altm 
franga kadar yükselen sermaye
si Romanya'ya devrolundu. Ko
misyon bundan aonra Tuna'nın 
yalnız delta kıamını kontrol eden 
bir istiıare heyeti mahiyetini al· 
dı. Aradan zaman geçti. Gazele· 
J~rde ufak tefek havadisler gö
rülmeğe baıladı. Bu da Sovyetler 
Birliğinin bu komisyona girmek 
arzusunu ızhar etmiı olmaıl)'dı. 
Hatta bulgar murahhumm ko
misyona Sovyetlerin de alınmaaı
nı tavsiye ettiği söylendi, çünkü 
Sovyetler, Karadeniz'e akan bir 
nehre alakasızlık göstermek iste
miyorlardı. Daha o zaman Beaa
rabya da ilhak olunmamıt, ve 
SovyetJer Tuna'nın deltasına in
mer.ıiılerdi. Sovyetlerin bu arzu· 
au ta 0 zamandanberi maliim ol
d~ğuna göre, almanların dostla· 
rını, bu sefer Viyana konfer~n•!
na çağırmamıf olm~l.arı kaadı. ~ır 
ihmale hamloJunabılır. Onun ıçın· 
dir ki Sovyetler Almanya'ya yap
tıklan ikazı, harbin çok cıv~ıvlı 
bir ıekil aldığı fU zamanda cıha· 
na ilan etmek lüzumuna kail oJ. 
muılar gibidir. I 

Mümtıu Failı FEN K. 

Polonya hava liloıunun laaliyeti 
Londra, 14 a.a. - Pat ajansından: ceçeıı 

perıembeden bu çarşambayı kadat' geçen 
bir hafta zarfında 303 Polonya hava filosu. 
50 alman tayyaresi düıürmüııtilr. Bir çavuı. 
kendi başına 6 tayyare düşürmüştür. Bun
ların bqini bir ıtünde düıUrmürtür. Bu c~ 
ıUT pilota, General Slkorski tarafından Vır 
tuti Militaire nişanı verilmiıtlr. 

Saint • Paul lıiliseıinin vaziyeti 
tehlikede 

Londra, 14 a.a. - Saint • Paul kilise9İ • 
nin emniyeti hakkında h11l endiıe hisse -
dilmektedir, 250 kilo ağırlığında olan yük
sek infillklı bir bombanın kilisenin yakı
nma düımüıı olan beı bomba ara11nda ol
duiu zannedilmektedir. Bu bomba. kısmen 
ıoaeye aaplıoııuştır. lnfillk ettiii takdirde 
Saint • Paul kiliseal binasının ciddi haaa • 
rata uiramasından korkulmaktadır. 

Üçüncü ve dördüncü alarmlar 
Londra, 14 a.a. - Londra mıntakasmda 

üçüncü allrm iıaretl aaat 14.50 ile 16.07 
arasında •erilmiıtlr. Dördüncü allrm iıa· 
reti saat 17.19 da ba,ıamııtır. Londra mın
takaamda bulunan ıeyirciler bir düıımın 
tayyaresinin düıilriildüğlinü ıormüşlerdir. 
Allrm 18.13 de bitmiıtir. 

Londra mınta.kaaında beıincl allrm i .. -
mi bucün Greenvich saatiyle 19.49 da ve
rllmiı ve 21.01 de nihayet bulmuıtur. 

Dördüncü allıımda düşman tayyareleri 
bir köprüye bomba atmışlardır. 

Öileden sonra ikinci allrm iıareti esna--
11nda cenubu ıar.ki sahiline yakla.ııın uh -
minen 300 düıman bombardıman ve avcı 
tayyareai Londra mıntakasım aımak için 
nevmidane bir ıayret aarfetmiılcrse de in
ciliz avcı tayyareleri ta.rafından tardedil -
mitlerdir. Şimdiye kadar bilinene nazaran 
tayyareler bomba atamamıılardır. 

Milli Piyango bu sefer 
Adana' da ıekilecek 

Adana, (Hususi) - Milli Piyango 
müdürü B. Salahattin Adanaya gele -
rek tetkiklerde bulunmuı ve Ankara
ya dönmüıtür. MiUt piyangonun 3 ün
cü ke§ideıi Adana stadında yapıla -
caktır. Elektrikli küreler bu hafta i
çinde tchrimize getirilecektir. Stada 
hoparlör taiu.tı da Y•P.ılacaktır. 

BERLİN 
Bombardımanlarmdan sonra 

Almanya' da 
·korku arttı 

(Bışı 1. inci s111fadı) 
maktadır: 

"Nazi askert kararı&hlanndan gelen ra
porlar, kııaca yazılan resmt tebliilerı!en 
fazla Almanya'da hliklim ıliren korku ve 
endi~eyi 'fade etmektedir. 

Lonrl•" iizerindeki bombardmunların, 

Berlin'c yapılan İngiliz bombardımanları

na bir mukabele bilmlsil teşkil ettiiine 
dair alman iddiaları gülünçtür. Bundan da
ha gülünç olan bir şey varsa o da, nazi
lerin bu bombardımanların az veya hiç ha
urat yapmadıktan hakkındaki iddialan • 
dır." 

Tuna ve 
Balkanlara 
dair 

Milletçe 
savaş 

Yazan : KaJri YAM AN 
Bugünkü harplerin gayesi, millet-

(Ba§ı 1 inci sayfada) lerin maddi ve mağnevi kudretlerini, 
sürmüı ve Viyana eksperler konfe- istiklU ve hüriyetlerini yıkarak, mil• 
ranıı hazırlanmııtır. Bu eksperler 1i varlıklarını parçalayıp yok etmek· 
Almanya ile Tunf boyundaki kü- · 
çük devletlerin murahhaslarmdan tırHarbin hedefi, bu kadar elim ve a
ibaret olacaktı. Besarabya'nm ilha- ğır olunca vatan müdafaasına bütün 
kından aonra, Sovyetler Birliğinin miJ.letçe i§tirak etmek mecburiyeti 
Tuna üzerindeki seyriseferle ali.ka- kendiliğinden doğar. Ve vatan mü
smı aala diğerlerinden aıağı tuta- dafaası, millet camiasını vücuda geti· 
mıyacağı meyda~da id.i. Herhalde ren her fert için mukaddes bir vazl· 
Romanya'ya verılen mihver garan- fe olur 
tisi. i!e Viyana konf~r~~~ı .teıebbü!- Bu s.ebeple; mücadeleye, ön siper• 
lerının Sovyetler ~ırlıgı~_ın malu- 1 deki erden, en uzak köşede, babası ille 
matı dııınd~v?l~uguna . fUphe .~ok- hatta döğüşen torununun l>c1iğini 
tur. B~_hııet~ıgı.mız. tekzıp, teblıg ve sallıyan ihtiyar nineye kadar bütün 
teıe~buslerın ılk ızahı bu olsa ge- milletçe karışmak ve yurdun bütün 
rekbr. kudret kaynaklarını vatan müdafaası 

lıtilaya hazırlanan alman Sovyetler Birliği. v_e ~lmany~ ara- etrafında toplayıp, onları en ıuurhı 
donanmasını bombaladılar aınd~ Baltık denızı ıle ıarkı Av- bir tarzda kullanmak, en dolru bir 

Londra, 14 a.a. - Londra'nın alman hava ~paya taalluk e~en meselelerde ı şekilde ve cesaretle ıevk ve idare et• 
kuvetleri tarafından yapılan bombardıma- b;r menfa~ a~engı tu~ak ~~lay 1ı mek icabeder. 
nına ,İngiliz hava kuvetleri bliyük bir ha- 0 ~uıtur. un arm • epıı e.ve en· Bu vesile ile; batımızda, biltlln 

r. mı konuşulmuıtur, h.adııelenn cere- kudret ve dehaıiyle varolan ve vatan va taarruzuna geçmekle cevap ~rmiştir. d 1 1 
yanı sırasın a .Y.en.ı an. aşma a_r m.ı müdafaasında bizlere mucizeler ya· Filhakika İngiliz tayyareleri dıin gece 1 b h b b 1 ı yapı mıştı.r; t.a 11 ıç ır ıey ı mı- ratmıı:: bulunan Milli Şefimiz İnönü· istilaya hazırlanmış olan alman donanma. ? ş d f t h :ı 
Y?r.uz • ım ı aynı men aa a en- nün, hatıralarımızın en derin yerle• 

sını, üzerinde garbe doğru gönderilen kı· T B Ik 1 K d 
gı.nın una, . a an ar ve ara .e· rinde yauıttığımız büyu"k ıözlerinl 

taatın nakilleri icra edilen Almanya'daki 1 1 d h kk k - ..ı :s-. nız mcse e erın e ta a u CQıp tekrar gözlerimizde canlandırmak ye-
demiryollarını, deniz ınşaat tezgahlarını, etmiyeceği meselesi ortaya çıkıyor. · . 
fransız sahillerinde Calais ile Boulogne a. Tasa aJ'ansının ne,.riyatı, böyle bir nnde olur· 

b ~ "Haricin taarruzuna karıı vata 
rasındaki top bataryalarını ombardıman 1 meseleyi ortaya çıkaran nahoı em-

müdafaası, vatanın canlı ve canaıs etmişlerdir. Brüksel civarında bir demir- rivakileri Romanya hükilmetinin 
yolu muvaffakiyetle bombardıman edil • kötü niyetine ve kötü tertiplerine bir fedakarlık ve sıkıntı müdafaa 

1 

bütün kudretlerinin sarfını iıter. Hi~ 

miştir. O sn!lcbruck'tın bliylik emı' "! istr.s - atfetmektedir. Fakat diğer taraf-
yonuna da hücum edllmiotir. On yangın tan bazı mihver muhitleri, cenup mücadelesinin neticesi ile mukayeM 

edilemez. Behemehal muvaffak olma· müşahade olunmuştur. . islavları arasında bilhaaaa aon za-
s lı .. muvaffak oluncıya kadar uğraı-Emmerich, Essen, Hamm, chverte'de manlarda tiddctlenen komüniz .. 

malı .. muvaffakiyet uğrunda. vatanın 
dahi emtia ist1 svo'1la:-1 boır;').,rdrı;na.,~ tS· hareketlerini endite ile tefsir etmiıı- bütün vasıtalarını harcamalıdır. 
bi tutulmustur. Emden ve Flcssinge'de dok. terdir. Hadise, Almanya ve ltalya;· 
larda yangın çıkarılmıştır. nın bütün kuvet ve dikkatlerini biri Hiç bir namüsait gerait ve vaziyet. 

hiç bir nazariye ve muhakeme, müc:a-
A/ . . d k• İngiliz adaları, diğeri Akdeniz ve delenin gevı1etilmesini icabedemez._,. 

man ara:z:ııı üstün e ı Afrika üzerine teksif etmiı olduk- E. b. " · 
tayyareler ları zamanlara tesadüf ediyor. ger ır mıllet, harp ateti kapıla-

nnı sarmadan önce, savaı için Jüzum
Berlln, 14 a.a. - D.N.B. bildiriyor: İn - • Şu veya bu türlü tahmin.ler üze· Ju olan bütün vasıtaları ve cihazlan 

rınde hayal yormaksızın ajanı ha- h 1 1 k d' clllzlcr, dUn öğleden sonra ve gece, alman 

1 

b 1 . . l ki b' 'b" . azır amıı o ur, en ısini, toplu, uya-
arazlıl Uzerlnde uçmıya te§ebbUs etml§ . e~ erını sıra ama a ve ırı ırıne nık ve ayakta bulundurur, inandıkla
lerdlr. Fakat bu tc§ebbUsler, alman hava b.aglamakla kanaat etmek, haberle- rı ve güvendikleri, kudretli bir ıefin 
da!I bataryalarının faaliyeti neticesinde rı~ B~l~an:Iarla, B~lk~nlar a!ırı a· etrafında bağlı ve sevk ve idareye 
muvaffak olmamı§tır. İngtllzler, bomba - kıslerını dınl~mck ıhtıyath bır h~- amade bir halde bulunursa, o milleti 
ıarını, gelişi g11zcl, Hollıında ve şimali reket ~lur. Bır Tuna ie Karadenız yere sermek imkan ve ihtimali yok-
Fransa. üzerine atmı§lardır. devletı .~o.~n Romanya !a taalluk e· tur. 

den butun mesclelerın Sovyetler 
Buna mukabil İnguterede, bir çok al • Birliği tarafından müstesna bir a- Milletçe harekete gelemiyen, vata-

man tayyareleri, takviye edilen ve yeni • lika ile takip olunacağma §Üphe nın bütün kaynaklarını onun müdafa· 
den te§kllAtıandırılan hava müdafaasına kt B 1• k d d ğ h" d' ası uğrunda kullanamayan, behemehal 

yo ur. u a a a an o an a ıse- ff k 1 k · · ğ b' rağmen, bombalarını Londra üzerine at - I . . k' f d h' .. h muva a oma ıçın u raşmaaını ı• 
d erın ın ı§a ına a gene ıç fUP e· . 

mışlar ır lemıyen ve iyi ıevk ve idare edileqıi· · siz Ball\knlar ve Balkanlar dııında 
Manı sahilleri 1icldetle aynı derece ehemiyet verilecektir. yen milletlerin ikıbetleri, the •• 

1 Falı'h Rıfkı ATAY canlı manzaralariyle gözlerimiz önün• 
bomba andı de durmaktadır. 

Londra. 14 a.a. - Royter : Diln bütün - - Vatan müdafaasında ordu ve halk 
gece ve bu sabah erken. ıngmz tayyareleri General Antonesko biribirini tamamııyan tek bir unaur-
yenıden Man§ sahlllerlnl bombardıman et- dan ibarettir. Bunları ayrı &ÖrmeF ve 
mf•Jerdtr. Hücum, dün süııe• batarkeJJ be§- kabı·nesı"nı• gelecek düJünmeJr bu~ilnlin tellkkiıine Uti-
lamıı ve bu aabah aaat bete kadar devam yen uymaz. 
etmıotır. Bombalar, obüsler ve !itekler "Harbi ordular yapar, memleket 1~ 
Boulogne'un cenubundlııı Dunkerque'ln ıt- hafta kuracak nularını 011lar müdafaa eder. Gerid .. 
maline kadar bütün sahil boyunca o dere· kiler, orduların muvaffakiy•tı'n• .-... 

Bükreş, 14 ı.a. - Tahmin edildiiine ıö- "' "' --ce kesit bir hal almııtır ki, bUtün sahtı tu- yfrci ve duacı kalırlar .. Cepheler t•r.. 
t d" nn ı .. " U re general Antonesko, kabineaini ıelecek .. a-
uımuşa vnm-tır .... ranııın ub r tarafın - Jikeli ve me.:akkatli; cephe gerisi em-

dak! 1nfl14.kl K t K ti ""' ah ı ri 1 haftanın ilk ıünlcrinde kuracaktır. s ar, en on ubu s il c n niyetli ve rahat!!" aözlerinin eıkı'mı·ı 
aarsmıetır. 

Bu, harbin bldayetlndenberl fransız aa • 
hlllnln en ılddetıl ve en uzun aUren bom -
bardımanını teekll etmletlr. DU,man ku· 
vetıt bir hava dafl baraj ateıı açmıı ise de 
bunun mahsus bir tesiri olmamı§ ve ingl
llz bombardıman tayyareleri, bombalarını 
atmıya devam eylemletlr. 

lıtila üılerine karıı yapılan 
bombmdımanın tal•ilah 

Londra, 14 a.a. - Alman iatllA üslerine 
karıı yapılan son bUcumlar hakkında in -
gillz Hava Nezareti İstihbarat Bürosu bill· 
teninde aşağıdaki tebll~ neşredllmlıtır : 

Harekı\t Greenvlch •.aatlyle 22 den az 
evellnden ıataka kadar sUrmUıtUr. 

General bir mim birlik hükümeti tqki-
line çalışmak istemektedir. Fakat demir ve tarihe gömtilmüı olduğu herke.çe 

bilinen bir hakikattir. muhafız partiıi, n.ezaretlerin ekaeriıini ve 
bilhassa dahiliye nezaretini talep etmek- Bugünün harbini yapmakta olan 
tedir. modern ıilihlar, memleketleri; aya. 

Mamafih bu aabah vaziyette bir ıevıe- lan, yaylaları ve tehir, kuaba ve köyı
me müphade edilmiıtir. Muhafızların iç- )eriyle, deniz ve havaaiyle ve her p&ıl
timaı hidiseıiıce g~çmiıtir. Romen halkı çasiyle tek bir cephe haline getinnit 
pazar ıünü Bükret'e reımen ıirecek olan ve harbin musibet ve f eliketlerini bU.. 
valide kırallçenin kabul merasimini hazır- tün yurda dağıtınıı olduğu da m.

lUmdur. lamakla meıııuı bulunmaktadır. 1 
ıte: aava§ın bütün millete tamll 

Ana kıraliçe Triyeıte'den bir mahiyet almasına amil olan mu. 
geçerken him bir aebep de budur. 

Trieıte, 14 a.a. - Stefani: valide lmali- Bundan baJka büyümüı ve ihtiyaç-
,e Helene, refakatinde prenı Nicolae ve ları çoğalmış olan orduları, devamlı 
Romanya'nın Roma ıefiri olduğu halde surette beslemek, daima zinde ve ku· 
dün ıkıam husust trenle buraya vuıl ol- vetli tutmak, ordu safları dı§ında va• 
mustur. Kırali,e Romanya elçiıi ile birlik- tat} müdafaasına ait çeıitli vazifeler 

Boulognede nhtımların bombardımanı te Blikreı'e doiru yoluna devam etmiştir. almak ve yurdun herhangi bir tara
netıceslnde bir çok bUyUk yangınlar çık - Prens Nicol11 Venedik'e avıdet etmiştir. fına düşmandan gelebilecek her tür· 
mııtır. Valide lııraliçe Romanya'da lü saldırıtl~rı kar§ılamak ve böylece. 

Ostende de doklann bombardımanı bir Bükreş; 14. a.a. _ Romanya valide ordu ı~flarıyle tam bir elbirliği yap-
ıaat sUrm"· ve aıralanmıı bir halde bulu- k mak mılletçe savaı1 ka kt • · "f d - ıraliçesi Helene, bu sabah, Yugos _ :ır ra erını ı a • nan mavnalara bUyUk kalibrede bombalar eden •eylerdı' r 

lav • Romen hududunda romen hudut :ı • isabet etmlıtır. Vatan müdaUası vazifelerinin ba-
istasyonu Jimbolia'ya gelmiş ve istas- ıarılabilmeıi için de; gerek ordu aaf
yonda oğlu kıral Mihai tarafından larında bulunsun ve gerekse, bu ıaf
karşılanmıştır. !arın dııında kalsın bütün bir mille

Bir ~ok tayyare rasıtlannın haber ver -
dlfine göre bombalar patladıktan aonra 
mavnalarda yeell ve kırmızı alevler peyda 
olmuı ve yangınlar baolanıııtır. 

Rıhtımdaki demir yoluna da bombalar 
ııabet etmlı ve infllAklar vukua gelerek 
koyU mavi alevler halinde yangınlar çık-
mı ıtır. 

Bir kaç dakika sonra yapılan bir hücum· 
da liman medhallnde ve yeni ön limanda 
toplu halde bulunan mavnalara yangın 

bombalan atılmıetır. Bir tayyare saat 
21.f5 de ön limanın bir rıhtımında büyük 
bir yangın çıkardıtını kaydetmıı, bir saat 
sonra aynı yangının ılddetle geniıledlği 

blL§ka bir pilot tarafından görillmüıtUr. 
Dunkerque'dekl havuzda ve doklarda gar 

da ve ticari dokun Uç kenanndakt btlyilk 
binalarda tam ıaabeUer olmıııtur. 

Hedefler civarında bUyilk infllAklar vu
kua gelmtı ve çıkan yangınlatdaıı biri f8 
kilometre uzaklardan görUJmuitUr. Milıa
hedeyı gilçleıtıren projektörler bombardı
man edllmlJ ve mttr,.ıyöz atql altına alın
mııtır. 

Hemen aynı zamanda hUcuma uğrıyan 
Calala de Cornot ve garp havuzlarında bu
lunan mavnalar tam isabetlerle tahrip e · 
dllmlılerdlr. Havuzun muhtelif kısımların
da rıhtım binalarına ve garaj yollarına ve 
limanın cenup mUnteh881nda demir yolu 
iltisak noktaalnna bombalar dUımil§tUr. 

Gece yansından evel büyük bir tayyare 
flloıunun bUcum ettlti Anvera limanına 

karıı harekl.t cumartesi sabahının ilk sa • 
atlerlne kadar devam etmıı ve parqUtıere 
batlanan ıııklarla tenvir edilen ve nehir 
11zerinde bulunan ttr çok mavnalara bom
balar atılmıetır. 

Genç kırat ve annesi, pazar sabahı tin aynı derecede hassasiyet göster-
aaat 10.30 da Bükreı'e gireceklerdir. mesi ve derin bir vatan ve milliyet 

İzmir belediye reisinin 
gazetecilere ziyafeti 

İzmir, 14 a.a. - Belediye reici Beh
çet Uz dün akıam Fuar gazinosunda 
matbuat ve ajana erkanı ıerefine bir 
ziyafet vermi§, ziyafette Parti müfet
tişi Galip Bahtiyar Gökerle İstanbul 
mebusu Abidin Daver de hazır bulun-
mu§tur. 

Adana'nın kadastro işleri 

aJkı içi_nde çarpan tek bir kalp gibi 
bırleşmıı olması, mesuliyeti, iıtırabı 
ve şerefi tamamen paylaımıı bulun -
ması zaruridir. 

Türk milleti, milletçe savaı mev
zuwnda dü~yaya örnek olmuıtur. İs
tiklal harbinde, millet bütün varını 
ortaya keydu .. Vatan ve istiklal mü. 
dafaası uğrunda, azim ve iyman dolu 
benliğini ana yurdun ta§ ve toprağiy
le yuğurdu .. Silih YC malzeme üstün
lüğüne rağmen mücadelede muvaffak 

tardı .... 1 

oldu .. Memleketi ve istiklalini kur-

Adana, (Hususi) - Adana'nın ka - ~ugün, dünden daha hazırlıklı bir 
dastro itleri son safhaya gelmiı bu - vazıyette bulunan büyük türk milleti 

İ ve onun kahraman ord ·· M·ı lunmaktadır. Döı:me, Hanedan ve s- l' Ş f'' . d usu, yuce ı • 
'kl"l "b' il bil .. l . dah ı e ın emrın e, ve ona bütün h,,,.,.,n tı a gı ı ç yuk mahal enın a ve inanla ba~l l k .. .;··-

k ~ t 'kmal d"l · · ş· d" "" ı o ara vatan mudafaa-auas rosu ı e ı mı§tır. ım ıye ıı etrafında kenet! · t k b' ü . enmış e ır v • 
kadar bınlerce ada~lı muntuam. ta- cut halinde bulunmaktadır. 
pularını almakla büyük memnunıyet . Bu m~nasebetle de, memleket sev. 
duymuştur. gı ve müdafaasında türk milletine il· 

h~ kaynağı olan Millt Şef İnönü· 
İnönü kampına ittirik eden nün, fU yükıek sözlerini de tekrar 

Adanalı geneler edelim: 
Adana. (Huıust) - İnönü kampı- "Mim Savaı mutl•b muvaflaki-

na Adanadan İftidk etmiı olan tale· yet/e neticelenir. Tecavüz eden düı
bcler kampın tatili münasebetiyle •eh man ne. Jcadar çok ve ne .f'•dar lruvetli 

• .. .. 1 d' Ada ;s olsa mıl/1 müdafaada ıymammız ve 
rimıze donmuı er ır. ~anın hava- v•tanın ve milletin tabii ~artları, za-
cı gençleri kampta çok lyı dereceler ı fere bizi tevcih edecektir. Bu, böyle 
almıflardtı'. olmu~ur. Ve böyle olacaJctu ... 
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[ T. C. ZiRAAT BANKASI ]. 

Heaaplarmda en atalı 50 Hra olanlara 
anede 28.800 lira. 

ikramiye pl&m 
4 tane 

4 tane 800 lira 
' tane 2:1() Ura 

40 ~100 Un 

ı.ooo Ura 

100 tane ao un 
llO tane 40 Ura 
180 tane 20 Un 

Kuralar: 1 mart. l bulraD. 1 eyltll. ı blrlndk&llua 
Dlkut: ıuı-nıan MDede ao llradu afatı dülmi)'eDlertn 

lllram17elel'l " 20 lulalqır / . - . ' .... "" 
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A. LEVAZIM AMIRLIQI 

Buiday naldeltirilecek 
Anlara Lnazım Amlrlill Satıa Alma 

romısyoarıadaJJ : 
ı - 4814 ton baida1 Ankara ailonndan 

,..ı detinn... naklettirilecektir. Açık 
ebiltmeal 17/!1/940 1Ut 15 de Ankara Lv. 
Amirliti satın alma komiıyonanda 1&Pıla
alttu. 

2 - lluhamm• bedeli 9151 Ura 20 b
ftltU. tur teminatı • lira 14 kuruıtar. 
........._i komla1onda s6rfllflr. (5196) 

15179 

ASKERi F ABRIKALAR 

9 Bat kotum beyıiri ahnacak 
Asl:erl Fabrikalar Umum •adarllilü 

•erin Satın Alma ltomis7onundan : 
Beherlne 250 lira bedel tahmin edilen 

doku l>aı koıum beyıfrl askeri fabrikalar 
umum mlldtlrlfilfl merke:s ntın alma ko • 
misyonunca hayvanlar s6rülerek he1etçe 
takdir edilecek bedeller Uzerindea puır
lılılı ntın alınacaktır. Şartname parasız o
larak koml170ndan verilir. Taliplerin 2319/ 
!l40 pazartesi ctlnfl saat 14,30 da haJY&nlan 
beraberlerinde oldutu halde mesk6r ko • 

' rAal:aN 1..•. Amlrllll Sa. Al. ICo, dan: lıls1ona mUracaatlan. (5516) 15512 

~ =~ ~.:. d:; KınWraJe ciY~ yaptırılacak 
...... art eıbiltme9İ 34. 9. 940 tut 15 dt ıllf&8l 
.a.... LT. tmidW atm alma komlQO- Aslerl Fabriblar Umrım MüdürlilU 
_. yapdacım.lmr, M erin Satın Alma ltomisyonundan: 

1 - .. ......._. beılell 7800 ika ilk t• Ketif b~U (!1720) lira (31) kurut o-
miMll 191 1119 50 bnlltm'0 lclndt bmm! lan yukarıda 7azıh inpat Aıkerl Fabrika__. .. ,.,da 1-laaa teklif mektaplan •· lar umum mfidilrlfitll merkez satın alma 
il 14 de lıııldar lıüa1 ot.mmr. komiı10nuca so. 9. 940 puarteai rünfi 

(J902) 15114 saat 14 de açık ekıiltme ile ihale edile-

M'.-...1... f _ _.__ al J. cektir. Şartname (49) kuruı mukabilinde 
unteli .cmı:ePWC" komiıyondu verilir. Taliplerin munkkat 

~dara LY. Amlrlllf Satın Al•• IComl•· teminat olu (729) Ura (1) kurut n 2490 
"°mıadan / numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde 

ı - .ANıda cim " mtkt&rluı :nmh 22 yanlı veaaikle muayyen rtıa n aaatte ko-
bltm •bMldıa ,....ııtı 11-t-1MO .ut mlı1oııa müracaatları. (55!15) 15591 
ıa.IO da .A.akara LV. lmfrllll AbD al 
~ yapıl.aaktJJ'. 

ı - tneldtlerill kat! teın1Datbrt71• ko-
9ltsycıaa plmelel'l. (872C) lMtl 
Silo: Kilo 
100 Semtsotu 280 T. biber dolm& 
IOO Tue 1laball 100 T. Bamp 

- Lallaa ıM a..m..a 
100 T. ~ fil T.llltk 

llOO Adet ltmOD lllO &eft&ll 
2M Şett&l1 100 Armut 
JIO JCrlk ıao Elma 
Ja0 ıı:bna lllO K&TUA 

,,/ llO Ayva 75 lll7U 
JGO .Armut 1000 KQdoaos 
TIO KUa1r. 2llO LlmOD 

Biber ve bamya almecak 
A.dara LY. Amlrlili Sa. Al. ICo. tin : 
ı - 3400 kilo bamya 1600 kilo dotmalık 

MM puarlıklm ebiltmeai 1&'9/940 ... t 
ıuo da Ankara'da Lv. lmirllll atm alma 
tıı..h70llllllda 79P1lacaktJr. 
ı - 1111hmamea bedeli bam7a için 7• U

n kati ttmimtı 115,IO kunlttar· Biber için _.,m_. Wel 144 lira kati temlaatı 21 
Hra 87 bnqtur. (5n5) 15899 

2 Ton 0,25 • 0,30 mm. kalmlıfm
da teneke levha almecak 

Askeri F•briblar Umum Jliidürlülii 
M •rin Satın Alvıa Komisyonundan : 
Tahınin edilen bedeU (1000) lira olan 

yukarıda 1aalı 2 ton teneke leYb& aıkert 

febri)sam ~ ........... -- •tm 
at- koelQOllWllca .,.,...... paan.I .... 
nil saat 15,30 da açık eksiltme ile ihale e
dilecektir. Şartname panıus olarak komis
yondu verilir. Taliplerin muvakbt temi· 
nat olu (75) lira •• 2490 ınamaralı kanu
nun 2 ve S. maddelerindeki veaallrle komis
yonca olmadıklarma ve bu ltl• atlbd&r 
ttıcardu olduklarına dair ticaret oclau ve
ılbıiJJt muktr itin •• uattı komlıJOU 
mllrıcaatJan. (5687) ıSe75 

8000 Kg. bir kaynaaıq bezir yalı 
2000 Kg. iki lraynamq bezir ,aiı 

Allbrf J'fbriblar U11111111 •MflrllffJ 
'l•rin Satın Alma ltofnl"onrmdn : 

Tahmin edilen bedtll (llOO) lira otan 
8000 Kc. blr Jra7namq vt 2000 Kc. iki ka1· 
11111 btalr yalı askeri fabrikalar umum 
mfidfirllltfl merlrn •tıa alma 1ıoaa1.,., • 
nuca S0/9/940 pazart•i dntl ıaat 15 te 

POLiS kapalı aarna ihale edilecektir .. eartname 

--------------- paraaa olaraJr Jromiı10ndaıa verilir, Tallp-
El1'1e diktlilecek lerin muvakkat teminat olu (495) lin11 

&ıımiyn Umum •ldfJrlfJfindea: havi teklif mektuplarım muk6r stlnd• a-
l - Zabıta memurları için uı 1350 ~ • at 14 dt kadar koaal11ona vermeleri •• 

ı. IMO takım mu baket kıtlık elbiunin kendilerinin de 2490 numarah ba11111111 1 
clikia ltl 2919/940 perfembe sbtl kapalı nl. maddelerindeki vt1&lklt komil70llQ 
sarfta mllnebuya kon11lmuttm'. olmadıklaona ~· bıa itle allkadar ticcu• 

a - DQnirilftek elblıelerin yalma ka • dan olduklarına dair ticaret oda• ••ika· 
map wmma mildfirlQllmlisden. •erilecek ıiyle meı:Hr rtın uatte komiqona mlra-
dii• bittin ltnaamı mütuhhicle ait ola • caatlan. (HU) 15671 
aktır. 

J - Kaüetle birlikte iNıber takımı için 
eoo kunt fi1at tahmin edilea tlbiMlerin 
nllanm•lni ıörmelr •• tartDamelini almak 
laai,..ıerln umum miidürllik u.tm alma ko
miı)'OQuaa miiracaatlan.,., 

4 - lıteklilerin 67$ lirabk teminat maJr. 
hu ve7a banJııa mektubuna muhtevi teklif 
ıqektaplamu, 2490 eayılı kanuaan 3 • 4 tln
cil maddelerinde 7uıtı belıelerle birlikte 
eksiltme rflnll saat 14 te kadar komiıyona 
vermeleri. (5424) 15457 

MiLLi MODAFAA VEKALETi 

Y utık kılıfı alınacak 
•· •· VeWeti Satın Alma Komia

yoauadan : 
Btberlne tahmlD edilen fiyatı 11 kurul 

olan 83.000 tane yaatık kılıfı 21 • eylW • 
1940 cwna gtııııı aaat 11 de Aııkarada ıuı. 
V. atın alma Ko.da pazarlıkla lhalt edi • 
lecettDden lateklllertn 2405 liralık k&t1 tt • 
mln&ttarı ne birlikte pazarlık g1ıD v& aaa • 
taDd& mesker Ko.da bulunmaları. 

(5'1C) 115453 

T uılılr.el alJMcak 
•· •· V eHleti Satnt Alma ltoml•J'O -

armdaa : 
4GO Jdto tatbf pazarbtd& etai alınacak· 

tır. Puarhlı: 17/9/940 sair sini -' 18 
dadır. Taliplerin muay7en vakitte il. il. 
Y. la. AL Ko; da balun111tlan; (SU7) 

15871 

3 Kalem Wübeç ---
Aslerf l'abrib,lu Um,,,. •Mllrlülü 

illerin Satın Alma ltomiqolllllldaa : 
12 Ton kurlun ıı..t.Obeçt 

1 Ton oınko U8tübeçl 
5 Ton kaba o.ttıbeo 
TahmJıı edilen bedeli (e82tJ) Ura olan 

yukarıda clDll .. mllltarlan J'uılı tlc k& • 
lem tı.tübeç Aüeı1 f&brlka1a' umum mO • 
dtırlııt11 merlce:s •tın alma konmyommaa 
80-9-1MO puarte.ı sQnO uat 18 da kapa
lı urtıa ihale edilecektir. fartnam• pa
ruı:s olank lcomlıyondan ftl'lllr. Talip • 
lerln muvakJrat teminat olan {111) Hn 
(81) kunıtu ba'YI telcllf mektuplanm m ... 
t0r slbMI• aat 1a e lradar kondaYoDa ...... 
melerl ve kendllertnln de 2490 numaralı 

Uııunun 2 T• a. Dilıddelerlndelcl TM&ikle 
lı:omlayoncu olmadıklarına •• bu itle al& • 
lı:&dU' tDcoardaD olduldsıaa dair ucant o
dan YUlkulyle meakOI' stbı ve ... tte ko
mll)'ODa mOracu.tları. (ısetl) 111881 

ANKARA BEi .EDIYESI 

Aabra. BelHi7nlDtleı11 
1 - 811 itleri ihtiyacı için almaeô ola 

demir boru ve matsemealne inekli cıkm&
dıtmdaa bir &1 i~IDdt puarlıkJa almacak-
tır. 

2 - llubammtn bedeli 115H llndır. 
S - Ttmlnat (2780 lin (15) lııanqtar. 
4 -~ lirmek ı.ti7ealerfll 

•a~ - 1ts1 ıeneahlde Ankara ll'"fn - her ilba tacflm• bltaiu •• latekliltrba 
._ ... ldıtım tasdiknamemi ıra,bettim. Te. d• 2019/940 cama lan\ tut ıo.so ela bt
altbd alacatımdan eskialnin bllımll olma- led·ye enctlmeaflla mlncutlan. 
*il ilb olav. - ıa-- Bl4- IC71 (MOI,} 

ULUS 

Haı.tYeipalwwcek 
Anhra B•INi7HIDllnı 
1 - Belediye ihtiyacı için almacak olu 

balat n ipe iıtekll çıkmadıimdan ebilt· 
aa..ı oe da uatılmqtır. 

2 - Muhammen bedeli 756 liradır. 
3 - Teminat 515 lira 70 kuruttur. 
4 - Şartname1inl s6rmek iıtfyenleria 

her rtın encümen kalemine ve istek1lleria 
de 20/!1/!140 cuma rüntl saat 10,30 da be
lediye enctlmenlne müracaatları. 

(5502) 156154 

Musluk ve saire alınacak 
Adar• Beledi7Hindea: 
1 - Belediye ihtiyacı için alınacak olan 

muıluk ve prinç rekorları istekli çıkmadı· 
tından eksiltmesi on ıün uzatılmııtır. 

2 - Muhammen bedeli 1994 lira 75 ku
ruıtur. 

3 - Teminat 14!1 lira 62 kuruıtur. 
4 - Şartnamesini sörmek iıtiyenlerin 

her rfln encümen kalemine ve isteklilerin 
de 2019/!140 cuma ıüntl nat 10,30 da be-
lediye encümenine müracaatlarL 

(5503) 151565 

Kazma, kürek ve saire almacak 
Ankara BelHİ7esinden: 
1 - Belediye ihtiyacı için alınacak olan 

11 kalemde kazma, ktlrek vesaire malzeme
ye istekli çıkmadıiından ekslltmesi on rün 
uzatılmıvır. 

2 - M'İıhaınmen bedeli 708 lira 20 kuruı
tur. 

3 - Teminatı 53 lira 12 lı:uruıtur. 
4 - Şartnamesini ıörmek istiyenlerin 

her rtın encümen kalemine ve isteklilerin 
de 20/91940 cuma ıünü saat 10,30 da be
lediye encllmenine mllrıcaatlan. 

(5504) 151566 

Muhtelif alit Ye edevat alınack 
Anlara Beledi7esinden: 
1 - Belediye ihtiyacı için almacak olan 

muhtelif demir kaynak teli ile allt ve ede
vata istekli çıkmamasına binaen eksiltınesi 
on ıiln uzatılmııtır. 

2 - Muhammen bedeli (2078) lira 30 
kuruıtur. 

3 - Teminatı 155 lira 88 kuruttur. 
4 - Şartnemeaini ıörmek istiyenlerin 

her ıün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 201!1/940 cuma ıünil saat 10,30 da be
lediye encümenine müracaatlın. 

(5505) 151567 

Kalay ve saire almacak 
Adar• Beledi7esiııden: 
1 - Beledi1e ihti1acı için ılınacak olan 

kurıu levha, kalap vesaire7e lıtelrli çık

mamama binaen ekıiltmeai on ıün uza • 
tılmııtır. 

2 - Muhammen bedeli (1229) liradır. 
S - Teminat (!12) Ura (18) kuruıtur. 
4 - Şartnamesini ıörmek iıtiyenlerin 

her ıüıı aclimen kalemine ve iateklilerin 
de 20/9/940 cuma rünii pat 10,30 da be
lediye encümenine müracaatları. 

(S60I) 15661 

o.amaıLa ıa.11 llhnaeak 
Aa.i:ara Beledi7esinden: 
1 - Beledi7e ihtiyacı için alınacak olu 

muhtelif ebadda 24~ç ve 34 dıt otomobil 
llatili ilt 3 is; ve ı dıı motoeiklet lhtilıı
lerine lıtelrli s;ıkmadıfmdaıa ekailtmeai OD 

rtın U&tıhmttır. 
1 - lluhamm• bedeli (41151) lirac!Jr, 
J - Teminat (312) lira (63) kuruıtur. 

4 - fartnam•ini ıörmek i.ti;yenlerin 
her rtın enctlmen kalemine ve ilteklilerin 
de 20191940 cuma rflnll saat 10,30 da be
lediye encümenine milracaatlan. 

(5607) 151569 

Tufla Ye kiremit almecak 
Ankara Beledi7aiaden: 
1 - Belecll7e ihtiyacı l~ln alınacak olan 

50.000 adet talla ile 2000 adet yertl ala
f ranp kiremide istekli çıkmadıimdan ek· 
ıiltmni OD rfln uatılmıttır. 

2 - llııbammea bedeli (850) liradır. 
S - Teminat (61) lira (75) kunqtur. 
4 - lartnameainl ıörmek lıti1enlerin 

ber ıtln encllmen kalemine ve lıteklUerin 
de 2019/940 c11ma ailnil 1Ut 10,10 da bele
dl1• tnclmenine mllracaatlan. (51508) 

151570 

Satılık tenekeler 
Adı,. B•l«liyesiaden : 
1- Depoda buhman 1788 adet boı ben

zin ve yal tenekeleri ntılmak here OD bet 
s8D mllclctette ~ık arttırmaya konulmuı
tur. 

1 - llahammen bedeli (213) Ura 53 Jru
ruttur. 
ı - Teminat (21) lira (27) Jruruwtur. 
4 - tartnamealnJ stirmek isti7enlerln 

her ıBn enctlmen kalemine ve iıteklllerin 
de 1-10-lMO l&lı günü saat 10.30 da beledJ
J'• enclmenlne mUracaatlan. (5846) 15675 

Muhtelif ftçilik 
Auu• Bel.ıi7nlade• ı 
1 - CllmlmrlJ'et bQl'ammda hipodrom 

...... ,,. ya.ptınlacak trlbtbl, ... u.sr te.t
•tıD llGllJtt Ut ,.,lı boya n malseme 
ltcWt1 " DÜ117Uf itleri ıa g1ıD mtlddet
le acık elralltmeye koaulmuttur. 

2 - MuJwnmen bedell '800 liradır. 
1 - Teminat 187,S Undll'. 

' - l&rtn'8nubd s&"mek lateyenlertıa 
ber a1lD eDCOmen kalemine n lfielı:lllerln 
d• 1-10-1HO ..ıı stmo eaat 10.ao da beıe-
4179 tDCOmeıdlle mtıı'aA:aatıarı. 

ViLAYETLER 

Ekmek aatm alınacak 
Giresun Orman l!onıma AJ,ayı Talimgib 

Taburu Satın Alma KomiS70aundaa : 
1 - Giresun orman koruma alayı talinı

dh taburu ihtiyacı için yiz altmıı beı bin 
kilo ekmelhı kapalı zarf usulü ile ihalesi 
19/ eyltll/ !140 perıembe günil saat 11 de Gi
resunda talimılh taburu komutanlık bina-
11ndaki satın alma komiıyonunda yapıla • 
caktır. • 

2 - Muhammen bedeli 181M lira -
lruruı ve muvakkat teminatı 1361 lira 25 
kuruııtur. 

3 - Şartnameler her riin satın alma ko
misyonunda ıörülebilir. 

4 - İsteklilerin prtnımesinde yazılı 
vesikalarla beraber teklif mektuplarını i
hale saatından bir ıaat eveline kadar ko-
miıyona vermeleri ilin olunur. 15186 

Sığır eti alınacak 
Giresun Orman Koruma Alayı Talimgfh 

Taburu Satın Alma Komis70nundan : 
l - Giresun orman koruma alıyı talim

dh taburu lhti1ıcı için otuz bin kilo sığır 
etinin kapalı zarf usulü ile ihalesi 1!1/ ey
ltll/940 perıembe ıünü saat 15 de Giresun
da tallmgih taburu komutanlık binasındaki 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 7500 ltra -- lı:u
ruı ve muvakkat teminatı 562 lira 50 ku
ruştu~. 

3 - Şartnameler her ıü,ı satın alma ko
misyonunda ıörülebilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde yazılı 
vesikalarla beraber teklif mektuplarını i
hale aaatından bir saat eveline kadar ko-
misyona vermeleri ilin olunur. 15187 

tapalı z:ırf uıuiü ile eksiltme _ 
ılanı 

Antalya Nafia Müdürlütünd~n : 
1 - Eksiltmeye konulan ıı: {Antalya mer 

kez bUll'ümet konağı tamiratı esaaiyesl) 
2 - Bu lıe a!t ıartnameler ve evrak ııun· 

!ardır : • 
A) Eksiltme ıartnameat, 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık itleri genel 11artnamesl 
D > Huaust ıartname 
E) Keıtt cetveli 
F) Proje 
3 - Keşif bedclt 10820 Ura 44 kuruttur. 
ı.teyenler evrakı keşliye ve müatenidatı-

nı nafıa mlldllrlllğilnde a-örebllirler. 
C - Eksiltme 23-9-1940 pazartelll gUnü 

saat 10 da Antalya nafıa müdUrlUğUndekl 
ekaUtme komisyonunca yapılacaktır. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usultyle ve va
hidi fiyat esası üzerinden yapılacaktır. 

e - Ekalltmeye glrebtlnıek için 1(811) 
lira (5') kunııluk muvakkat temtnat.ver • 
meleri bundan bqka 8f8'1daki vutkaları 
haiz olup ııetırmeleri IA.zımdır. 
Nafıa müdtırlUttt müteahhitlik komlsyo -

nundan alınacak veıika 
Ticaret odası veıikaaı. 
Muvakkat teminat akçesi makbuzu. 
7 - İsteklller eklllltme vakbndan bir 

ıaat evet tekliflerini 111Ulllnde hazırhya -
rak komisyon rtyueUne vermeleri prttır. 

16192 

Ka.,.ıı sarf usulü ile eksiltme 
HAm 

Antalya Nafia Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iı (Elmalı hU • 

kUmet konatı ikmali ilıfuı 
2 - Bu lııfaata ait prt.nameler ve evrak 

llılDlardır : 
A) Elclllltme prtnam.t, 
B) Mukavele projul 
c) Ba)'ılldırhk iflerl semi ,.nume.ı 
D) HUIUat prtııame 
E> Keılf cetveli 
F) Proje 
a - Kqlf bedeli CSOM9) lira (84) ku • 

ruflUI'. 
lsteyenler evrakı keıfiye ve mtı.tenldatı

nı nafıa mUdUrlU@nde 1rörebtllrler. 
4 - JClı:ıılltme 26.9:1940 perıembe s(1DQ 

ııaat 10 da Antalya nafıa müdUrlUl'\lDdeld 
ekllltme komisyonunca yapılacaktır. 

5 - !Dladltme kapalı sarf wnıUyle ve v• 
hldl tlY.at .. uı ll&ertnde nyapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek lçln (2291) 
ura (93) kunqluk muvakkat teminat 'Yel' • 
nıeJeri bundan bqka ll§&lıdakl nellraları 
ııal• olup getfnnelert lA.zundır : • 
Nafıa mUdUrlutü mUteahhitllk komlsyo • 

nundan alıııacak vesika 
Ticaret odaaı vesikaaı. 
Muvakkat teminat akçe.ı makbuzu. 
'1 - İstekliler elcslltme vaırtından btr 

ııaat evel tekllfierlnl uaulUnde hazırlıya -
rak komisyon rlyaaeline vermeleri prttıt. 

15198 

Ev yapttn1acak 
Hata7 Nafıa •üdürlUlünden ı 
1 - Cenup hududunda Ayndflfede (5) 

Akçakoyunluda (2) Karkamııta (8) Çoban
beyde (2) KUrtltpınarda (8) lc1 ceman (15) 
adet portatif lilmrilk memur evleri iDpatı 
kapalı zarf UIUllyle eksiltmeye kODulmUf· 
tur. 

2 - ıı:utltme 27 • eylW - 19tO cuma sü· 
nU aaat (10) da Antakyada nafıa müdilrlU
tu oduuıda mııteıekkll komisyonca yapı -
lacaktµ'. 

a - iııteyenler huaua! prtname ile pro
je ve evrakı keıflyeyt (93) .lrurut bedel 
mukabfllnde Hatay, Antep ve Urfa nafıa 
müdtlrıtlklerlııden ıatın alabilirler. 

' - Bu tein ketlf bedell (18637) lira (llO) 
kuruıtur. 

6 - Muvakkat temlD&t (1897) lira (81) 
kuruttur. 

6 - Taliplerin ihaleden en az selds gtın 
evel bu tıe benzer lntaatı bll§ardıklarına 
dair evrakı mtı.bltelerlyle bfrliktt vll&yete 
nıUracat ederek alacakları ehliyet vealka • 
eıDl 2490 ayılı kanuna uygun olarak huır
Jıyacakları teklif mektuplarım ve bunlarla 
birlikte teminat mektup veya maıı:tnızları
DI ye Ucant odaaı naikuım Uıale gUııU 
ııaat 9 a kadar komlayon riyuetiDe mak· 
bUll mukabll1D4e vereceklerdir. 

poet&da olu seclkmeler kabul edilmez. 
(~287) 15269 

Çam direk alınacak 

misY'On relılflin• ....mıı lı'11Jmtmalerı il • 
zandır. 

5 - İlteldllerfn prtnamede yudı ve • 
saiki lbraa etmeleri mecburidir. 

6 - Bu ite alt 1&rtname, Merain'de, .An
kara'da, lstanbal'd& P. T. T. mUditrJiilrle
rinde (72) kurut mukabilinde verilir. 

(5484) 15468 

Tat ihzan 

Kapalı zarf usulile ebiitme · " 
Yozlat Nalı• Müdürliitüaden : 

1 - ımaıııtmeye konulan I• : 
Yozgat - Maden yolunun 35 inci ktlo 

metresinde ill§& edilecek (10C76) ııra 60 
kuruıluk köprü ı111aatıdır. 

2 - Bu lıe alt ıartname ve 
tUDlardır : 

A - Eklltltme ıartnamesi, 

evraklar 

Konya Vall'lı·gvı•nden • 1 " B - Mukavele projesi 
• "<"- • C - Nafıa lıleri 1fenel prtname11I. 

Ilgın • Argıthan yolundaki 15040 D - Şoae ve köprüler fenni ıartnamest 

lira keftf bedelli 16000 küıur metre E - Huewıt f&l'tname 
mikıiphl: taş ihzarı iti kapalı zarf U• F - Keılf cetvelt, tahllli fiyat, metraj, 

suliyle eksiltmeye konulmuıtur. L - Proje 
1- Eksiltme 30.9.940 pazartesi gii- lsteklllerln Yosgat daimi encUmeJd.Dd• 

bu evrak ve ıartnamelerl göreblltrler. 
nü saat 15 de Vilayet daimi encüme- 8 _ Eklllltme 5-lo-1940 cumartesi gUntl 
ni odasında yapılacaktır. eaat 10 da Yozgat daimi eucUmenlnde Y• 

2 - Muvakkat teminat 1128 lira- pılacaktır. 
dır. 4 - Eksiltmeye girebilmek için ı.tekll· 

3 - Bu işe ait keşif, şartname ve lertn 785 Ura fC kufUI muvakkat temtna& 
her türlü fenni evrak ve eksiltme ev· vermeleri ve bundan bqk& ...ııdakl ve 
rakı her gün mesai saatları içinde aailı:t hal:s bulunmaları llzımdır. 
Konya Nafıa Müdürlüğünde görü • A - En az yedi bln liralık yol. köprtı 

ineaatı Y&llrnıt bulunmuı, 
lebilir. Ve (5) lira mukabilinde is· B _ İhalesi tarihinden aekls atın evel 
tiyenlere gönderilir. müracaatla vllAyetten ekalltmeye strecek-

Taliplerin ticaret odaıı kayıt ve ıerine dair vesika almaları. 
ihale gününden 8 gün evet Konya 6 - Teklif mektupları UçUncfl maddede 
Vilayet makamından alacakları eh • yazılı saatten bir ıaat evellne kadar Nafıa 
liyet vesikaları ve 1128 liralık mu • 4alreılne getirilerek komisyon relallltıı• 

vakkat teminat mektup veya makbu- makbwı mukablllnde, verecekUr. Posta 
zu ile 2490 sayılı kanunun tarif et • lle gönderilecek mektupların ıılhqet a UD

tiği şekilde hazırhyacakları teklif cU maddede yıwb saate kadar Plmif ol • 
muı ve dıı :sarfının mObtır mumu lle i)'l

mektuplarının ihale saatinden bir aa cıe kapatılmıı olması ıarttır. Postada oı .. 
at eveline kadar makbuz mukabilin- pclkmeler kabul edllme:s.. 
de Vilayet encümeni riyasetine ver· (8636-3706) 
meleri lbımdır. 

Poıta gecikmesi kabul edilmez. 
15487 

'18681 

ili~ alınacak 
lsmlr Eırelp•ı• Bastan•/ Bqtablpll • 

lindea: 
Tuz nakliyatı 

İzmir Efl'efpap haatanulne mµkted 
Konya inhisarlar Başmüdürlülilndea : 6020 lira 90 kuruı muhammen bedelli tıAQ 

1 - Yavean tuzluından Sarayönü lııhn • 15-9-1940 tarihinden 29-9-1940 tarihine ka
arlar idaresine (iki bin) ton tuzun çuval- dar on beı gUn mUddeUe ve kapalı art u
ara doldurma ve ııakll (10 ı slln müddetle 111llyle ekıtıtmeye çıkarılmıştır. Talip o
açık eksiltmeye konulmuıtur. lanlann ıeraiU rnUnakaaayı ve llAçlU'ıD 

2 - Tuzun muhammen nakliye ücreU clna ve miktarlarını anlamak üzere İzmir
yirmi beı bin ve muvakkat teminat akçeli de E§refp8fa hutaneai bqtababeUne 11 • 
bin 1eklz yUz yetmtı beı liradır. tanbul ve Aııkarada mahalli ılhat müdür-

3 - İhale 17 eylQl 1940 salı gtıııQ aat lUklerine mtıracaat eylemelert ve ihale g{l· 
on beıte Konya bqmüdürltığtlndeld ko • nü olan 30-9-1940 tarihine mllsadif pazar
mısronca umum müdürlııtıın kabulüne ta_ test sUDU bedeli muhammenln ytızde 7,5 
llkl\'1 muvakkaten yapılır. tu olan (52 liralık bir banka mektubu ile 

4 - Nakliyat prtııamesl Konya, Anka- birlikte kapalı urtıarın aaat 11 de İzmir 
ra, Koçhlaar, ClhaDbeyll tdarelertnde her vUAyet encümenine tevdi eylemeleri. 
gUn görWebUlr. 15701 

':ao8) I 1M99 ~ 

Doktor aranıyor ADLiYE VEKALETi 
Çanlcm Belediyesind~a : 

Elll lira asil maqlı belediyemiz doktor
lutu mtınhaldlr. Taliplerin tnhaları yapıl
mak üzere evrakı mU.blteleriyle 19. 9. 940 
TL kadar beledJyemlae mtıraeaatıan veya 
evrakı mOabltelel'bd s6Ddennelert i1b olu-
DID'. (8'81/UU) 15551 

Etf aiye imiri aranıyor 

Benzin alınacak 

Adliye Velıjletinden: 
Adliye Vekiletl ile Temyiz mah • 

kemesi için alınacak olan 750 teneke 
benaln 15 giln milddetle aleni milna • 
ka•ya komauftur. 

Jlubeı •••n fl,ata ,,. 'naldlyeeiJ'le 
beraber 517,5 kuruş olup tutan 388ll 
lira 25 kuruıtur. Muvak:Qt teminatı 
292 liradır. 

Çankın beledJyeetDln elll lira OcreW it- §artııaıeyi görmek iıtiyenlerin 
falye &mırllll JDUDMldfr. Talip bulunaala- h ...n k 
ruı evrakı mtı.bıleıeıtyle 19. 9. HO tarihi· er • .. n, ve e alltmeye ittirik edecek 
ne mtıaadlf peqembe gUnUne kadar mtıra- terin 23. 9. 940 puarteai günü -t 
caUan ua.n olunur. ıs de vekllet levazım daire ml1dllrlll-

( C433/~9) 115M2 ğüne mürc.caatları. (5369) 15351 

Menfez inpatı 
Balıinir Viliy«i Daimi &acümea/Dtlea: 

DEVLET ORMAN iŞ. 

1 - Balıkealr • Edremit 701\plUD M + 
850 - 80 + 400 Uncfl kilometreleri aruuı
da yapılacak 82 adet menfez lııpab kapalı Dnln Ormu ltlftlJJMi Dhce Rnir .t -
zarf UBUllyle eutltmeye komnuetur. mirliliDdea ı 

2 - Ketlf bedeli aaaoa Ura 98 1mnJf ve Bolu • Düace tote81 OaeriDda Tat&va 
muvakkat teminatı da 21535 lira 80 kurul- mevldlndekl 1 nuqıar&Jı depoda DMmNt 

tur. , 
1 - BllOmum evrak ber gUn ııafıa mQ

dtırlutUnde sörlllebUfr. 

1231 metre 4.00 desimetre Jı:tıp mUlldlll 28M 
adet köknar tomrutu 2441940 llalı sUnll 
ıaat 14 de I>Qzcede D. Or. 11. revir &mll'll· 
tlade nıütfllÜkll komlqonda mçık arttır· 

i. - Ek8tltme rr eylUl lMO emna stınO Dl& il• Atılacaktır. T~n bir metre 
s&A 16 da Balıke.tr hUldlmet konatıda dal· küpUnUD mubammeıı kı~U 10 Ura elll 
mf encllm• bu.urunda yapılacaktır. kU1'1Jftur. Satı,a alt prtnameler iltanbul 

il - Muvakkat teminatı Bahktalr muha- ve Bolu orman çevtrge mOdürlUklerl, AD
ııebel h\lllUlllye veznesine yatırdıklarına karada orman umum mUdürlUIU ne Dtıa.• 
dalı' makbuz nya bu mlkdar ıa:vdı kabul cede revir Amirllfimiade ve tomruklar ,. • 
banka mektubu ne ihale tarihinden 1 g1ıD rinde görlllebfllr. 
evet vllA.yett müracaatta nafıadaD alacak· Tallplertn ~ 7,5 ttmıDat n ftTÜl llm -
lan ehll)'ft ve Ticaret Odam ....Skalarmı melert ile beraber lbaledeıı evel Dlbıeede 
teklif mektıibunu ihtiva eden :sarfa kaya- mezkOr komisyona müracaaUan. 
rak mezldn' zarf181'l 2490 aayılı k&DuD hQ- (8'568-8861) 
kllmleri dairesinde tanzim ve imza etml§ 
olU'ak saat 15 de dalmf encOmene verme-
leri ve postada vukubulacak ıeclkmelertn 
kabul edtlmiyecett llln olunur. 

(8589/8580) 1&571 

lntaat münalmwaa 
Bur•• Naİı• JliJdfJrllJlllndn : 

1 - B11rea unat okulunda JÇılacalr 
2!1357 lira 51 kurut kqif bedelU t•YİY• a· 
tölyeleri inpatı kapalı aarf uulfyle elıııilt-
111e1e konalıauıtar. 

2 - Ekıiltme 7/10/940 puarteal slDtl 
nat 115 da Bursa nafıa mildlrllltil tkallt· 
me komisyonunda yapıl•calııtır. 

3 - Bu ite alt evrak pnlardır: 
Pro~. vahi tfiyat liıteei, mesaha emeli; 

ke2lf, ebıltme ve 1-JJ!ldırlılr itleri senel 
ıır•namesl n:ubvele proJealdlr. Tatlpler 
bu evrakı nafıa mldlrlQtlnde tetkik t;I•-

. 

MAHKEMELER 

SafranLolu uliye hubk ha .. 
kimlilinden : 

!çel P. T. T. V. JlüdiirllJlündea : ceklerdtr. 
ı - Mersin'in Kuzucu Belea kö7i ya • 4 - Taliplerin mlnakuaya lttlrlk ede-

(5701) 

Adua Bel•l7n/adea ı 

ltlll2 nıncla Çaltılı ormuunden k•llerek Merala bilmeleri için 2201 lira 11 kV1ll ma..Ukat 
11ıaayonunda yaum edilmek prtlyle teminat yatırmalan illndan ıonra b11 iti 
(3235) adet (6) metrelik, (735) adet (7) 1apmıta ehliyetli oldaklanna dair Yilbtt 
metrelik. (Ul85) adet (1) metrell1' '\'e makamından vealka almılan, 940 ıeneslne 
(100) .Set (9) metrelik Jd cemaıı (5755) ait ticaret odaama k\ıyıt oldufmıa dair vıo
llıdet çam direii kapalı zarf uauliyle ekıilt· ıikl a~ıtermelerl lçtlncil maddede ,..ırıı 
meJe çıbrılmqtır. eksiltme evr•kını s6rllp bhıl ettiklerine 

Dtncı KarabiUı:'tt ıtredell bm7oac11 
Muıtafa Kavanç vekili HiilDii Korkıatl• 
ilt milddeaale1h Kar.t>Wı'te kireççi Ah. • 
met Delikaıı nıe;yuealnd• mltehattiı 65S 
lira alacak dbaunıa icra kılınmakta olall 
duruımaıında mi1'1ai Muıtafa müddeaa • 
le,tı Alımetten evela 200 ve sonra 300 lir• 
alarak 500 liralık bir ıeoet vererek maa
ll87hln aynca veatka lbra:s eyledlll 300 U• 
rı 500 liralık ıenet içinde oldaiwua Tt 
muldlr 300 lira teslimatın 500 liralık ae • 
net içinde clahil olmadıtına dair mmnai • 
leyb Abmede yemin verilmesini i1temit vt 
bu iıtek mahkemece de m11vafık ıörfllmllt 
ise de mflddeaaleyh mahalli ikametpmnı 
ıilsJemiı olduiıından dola11 teklif edi.i.OO 
7eninin illnen tebliiine karar verildiiinden 
mumaileyh duruıma liinü olan 14/ 10/ 940 
paaarteai rünfi ıaat 9 da Safranbolu saliyt 
hukuk mahkemesine ıelip ;yemin et!DHi 1" 
cap eder, abl takdirde J'tminden Jraçmmst 
ıddolunıcıiı teblll makamına kaim ohnall 
ilzere ilin olunur. 

1 - Cllmhurl)'et ba.Yramınd& Hipodrom 
IMUlnda yaptınlacak trlbOD ve lalr tuı
•t I~ alınacak kereate 115 sUD mtlddetıe 
açık eblltme;yt konm111tur. 

2 - Muhammen bedeli (1380) liradır. 
1 - TemlD&t 101.25 liradır. 
4 - far1Damulııl sörmek ~ 

btr ,.on encOma lı:alemlDe ve lateklllerlD 
de 1·10-1HO ulı &11DO _.t 10.30 da be • 
~ tDClbnenlne mUracaatıan. 

2 - Beher adedine 5 lln tahmla edilen dair !mzalamalan. uultl veçblle haıırl17a
dlre1rlerin mecmu bedeli (28775) !ita olap caklan zarftan ikfncl maddede yazılı ek
m11vakkat teminatı (21~1S) liraclu. •ikme saatından bir saat evet komfl70D 

S - İhale 21/9/940 tarihine miiadif cu.. reiıliline imza mubbltlndt vermeleri ve 
ma ttlail aut 10 da Kenhl'dt İçel P. T. 3490 1&11lı kanun bllkflmlerine 11naa ola-
T. V. mlldirliiiü od&aında yapılacaktır. rak hareket etmeleri lhımdır. 

4 - lıteldiler t•lif mektaplarau Postada vuku ba1acak pdbaeler kaba! 
"'1021 11181 27 /9/940 cuma sini aaat '9). a lıı1ldılr 1ııo • tdllm•. <--ı Ut71 

Endisbiyel mıliyel fiylb 
K~ huaplaruı&, rU)'ODel _,..... 

tefldl&t ıll.temlerbd pratik sGattrtr. Btl' • 
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18-9 -1940 

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

KITAAT iLANLARI 

Sade yağı alınacak 
Kayseri As. Saıınalma Ko.dsn : 

S 
1 - Miıcsscsatın senelik ihtiyacı olan 

k
o ton sadeyağı kapalı zarfla eksiltmeye 
onuldu. 

il 
2 - Muhammen bedeli 61500 lira olup 

k teminatı 4325 liradır. 
3 - İhalesi 16/9/ 940 pazartesi gllnil sa

lt 16 da yapılacııktır. 
4 - Şartnamesi Ankara, İstanbul Lv. 

l.km ir.likleri ve Kayseri askeri satın alma 
omısyonlarında görülebilir. 
5 - istekliler kanunun 2. 3. maddelerin

de yazılı vesaik ve teklif mektuplarını i· 
bale saatındıın laakal bir sant evci komis
Yona vermiş olmaları lazımdır. 

(5192) 15175 

Arpa satın alınacak 
f:rzurum As. Sa. Al. ICo.dan : 
1 - 200 ton 'arpa kapalı zarfla cksiltme

Ye konulmuştur. Tahmin bedeli 16.000 lira 
ve ilk teminatı 1200 liradır. 

2 - Eksiltmesi 18/ 9/ 94-0 çarşamba günü 
ıaat 11. t'lc Erzincan satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

. 3 .- Evsaf ve ıartnamc esaslan bütün 
bırlıklerde vardır. 

4 - Teklif mektupları eksiltme saatin
den bir saat cvcl komisyonda bulundurula-
caktır. (5193) 15176 

Sığır eti satın alınacak 
Çanalıkal~ As. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
3oo.ooo kılo sığır eti pazarlıkla sııtın a

lınacaktır. Sığır etinin beher kilosu 28 ku-
ruştan 84.ooo lira biçilmiştir. thaic 
24·9·940 sah günü ııaat 11 de Çanakkale 
t~· s~trn. al'?"a komiıyonunda yapılacaktır. 

k cklılcrın ıhaleden bir saat cvcl teminat 
a çalan olan 5450 lirayı ve ihale kanunu
bf~ }· 3k· ün.cil maddelerindeki vesaik ile 

1 tc omısyona müracaat etmeleri. 
<5194) 15177 

Sığır eti satın alınacak 
go~z~it A~. Sa. Al Ko.dan : 
ıat on ııgır eti kapalı zarf eksiltmesiyle 

181~~9~l~na~.ak.tır. İlk kapalı zarf eksiltmesi 
n gunli askeri satın alma komisyo
l und~ !apılaeaktır. Sığır etinin beher ki-
osu ıçın tahmin edilen fiyat 35 kuruş olup 
;~tarı 315700 lira muvakkat teminatı 23678 
ırııdır. İıtcklilcr her gün şartnamesini 

Ankara Eskişehir İstanbul ve askeri satın 
8 !mb k~mi~yonunda görülebilir. İsteklile
r!n ellı g{ın ve saatinden bir saat evci ih
~ıva. eden kapalı zarflarını tüm satın alını 
omııyonuna vermeleri. (5195) 15178 

Arpa satın alınacak 
Erzincan As. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
200 ton arpa kapalı zarfla eksiltmeye ko-

nulmuştur. Tahmin bedeli 16,000 lira ve 
ilk teminatı 1200 liradır. Eksiltmesi 18/ 9/ 
940 çarşamba günü sa.at 11 de Erzincan 
•atın alma komisyonunda yapılacaktır. Ev
ıaf ve şartname csaslrı tekmil garnizon
larda vardır. Teklif mektupları eksiltme 
•aatından bir saat evcl komisyonda bulun
durulacaktır, (5197) 15180 

Patates satın alınacak 
lzmit As. Sa. Al. Ko.dan : 
192 ton patates kapalı zarf eksiltmesi ile 

•atın alınacaktır. 

A İlk kapalı nrf eksiltmesi 18/ 9/ 940 günil 
':P satın .alma komisyonunda yapılacaktır. 

1 a~atesın beher kilosu için tahmin edi-
en fıyat 7 kuruş olup tutan 13440 lira mu

vat-' "teminatı 1001 liradır 
t stcklilerin ıartnımcyi he~ gün Ankara 

s.tanbul Esklıchlr ve askeri satın alma lı:~ 
mısyonlarında görebilirler 

İsteklilerin belli gün ve ~aatindcn bir sa: 
at cvel ihtiva eden kapalı zarflarını asken 
latın alma komisyonuna vermeleri. 

(5198) 15181 

Sade yağı alınacak 
Ellzıl A.t. Sa. Al. Ko.dan : 
1 - 18 ton sade yağı alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 20.700 lira ilk te

minatı 1553 Uradır. 
3 - Eksilttne 23/9/940 pazartesi g{inll 

ıaat 10 da tüm. satın alma komisyonunda 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

4.-:- Sade yağına ait evsaf ve ıartname 
dahılındc merkezde her gün hariçte İstan
b~l. Ankara Lv. amirliklerinde tatil olan 
ıunlcrdc görülebilir. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını belli 
&'lilnın ve saatten bir saat cvcl Askeri satın 
a • a komisyonuna vermiı veya gönder-
nıı:s olmaları. (5199) 15182 

Depo inşaatı 
Diyarbakır As. Sa. Al. Ko.daa : 

tı l - Malatyada gösterilecek yerde yap
ı rılaeak olan tahtezzemln 19 deponun in -
Y 11.t!ı 1§1 Diyarbakır J\11. Satın alma kom Is -
0ııunca 23 - eylUl - 1940 pazartesi gUnU 

•aat 11 de kapalı zarfla eksiltmeye kon -
lnll§tur. 
l' 2 - Bu loln muhammen bedeli 126958 11-
a olup muvakkat teminatı 75/7 lira 90 ku

PUJtur. 
8 - Şartname ve keıııt raporlan her 
~ I§ zamanında komisyonda görUleblllr. 

e 635 ~ mukabilinde isteyenlere ve • 
l'fllr. 
k • - Taliplerin bu tein ehli olduğuna dair 
anunı veslkalariyle teklif mektuplarını ek 

~itme saatinden nihayet bir saat evellne 

di
adar komisyona te!lllm etmeleri mecburt-
r. 

zlncan aatın alma komiııyonund& yapıla • 
caktır. 

Muhammen bedeli otuz beş bin lira olup 
ilk teminatı Jkf bin altı yUz yirmi be§ li
radır. 
Şartname her gün komisyonda g6rUle • 

bilir. 
Teklif mektuplarının eks1ltme saatinden 

bir saat evel komisyona teslimi lAzımdır. 
(6409) 15382 

Arpa alınacak 
Bitlis As. Sa. Al. Ko. dan : 
450 ton arpanın ihalesi 2319/ 940 pazarte

si g{inü saat 15 de Bitlis'in Taı mahallesin
de kışladaki yeni satın alma komisyonu bi
nasında yapılmak üzere kapalı zarfla ek -
siltmcyc konulmuştur. Muhammen bedeli 
36.000 lira muvakkat teminatı 2700 liradır. 
Şartnamesini görmek istiycnler her gün 
komisyona iş saati içinde müracaat ede -
bilirler. Teklif mektupları ihale saatinden 
bir saat evci komisyona verilecektir. 

(5435) 15415 

Kuru ot alınacak 
Nltde As. Sa. Al. Ko.dan : 
1,932,000 kilo kuru ot kapalı zarfla alı -

nacaktır. İhnlesi 25-9-1940 çarşamba gUnU 
saat 10 da Niğde askeri satın alma komis
yonunda ynpılacaktır. :Muhammen bedeli' 
06600 lira Uk teminatı 7161 liradır. İstek • 
illerin §artnanıcyi her gUn komisyonda gö
rUr ve pnrrunz olarak alabilirler. Taliple • 
rln ihale saatından bir ııaat evel teklif 
mektuplarım ve ilk emlnatınrJyle komls -
yon:ı mUrncaatları. 

(5490) 

Pirinç a1macak 
Niğde As. Sa. Al. Ko.dan : 

15473 

72000 kilo pirinç knpalı zarf usullyle 
alınacaktır. İhalesi 26-9-1940 tarihinde 
Niğde askeri sııtın alma komisyonunda 
yapılacaktır. '.Muhammen bcdell 23760 lira 
ilk teminatı 1782 liradır. İstekliler ıartna
meyl her gUn komisyonda görUr ve para
sız olarak alabfllrler. Taliplerin yukanda 
yazılı tarih ve saat 10 dan evci tekllt mek
tuplarım ve Uk tcmlnatlariyle birlikte ko
misyona mUracantıarı. 

{5498) 15481 

Un alınacak , 
Çanakkale Umurbey As. Sa. Al. Ko.dan : 
Kapalı zart usullylc askeri evsafa göre 

500 ton fabrika unu satın alınacaktır. 
Muhammen bedell 70.000 muvakkat te -
mtnatı 5250 liradır. Eksiltme 26-9-1940 ta
rihine mUsndlt perşembe gUnO saat 15 de 
Umurbeyde As. satın alma komisyonu bl -
nasındıı yııpılııcaktır. İstekliler bu işe ait 
eksiltme ııartnamesinl her gUn iş saatinde 
komisyona mUracaaUa görebilirler. Teklif 
mektuplarının dördUncU maddede yazılı sa
atten bir saat evellne kadar Çanakkale U
murbeyde Mkerl satın alma komisyonuna 
tevdii, postada vuku bulan gecikmeler ka
bul edilmez. 

(5524) 15510 

Kömür alınacak 
Elazığ As. Sa. Al. Ko.dan : 
1 - 700 ton krompoze taş k6mUrU kapalı 

zartla eks1ltmeye konmuıtur. 
2 - Tutarı 16940 lira ilk teminatı 1270 

lira 50 kuruştur. 

S - İhale81 28-9-19'0 sQDU uat 11 de 
As. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Tq kömUrUne alt ıartname ve ev -
saf AB. satın alma komlııyonunda ve An -
kara, İstanbul L V. Amirlikleri satın lı.1ma 
komisyonlarında gtlrUleb11lr. 

5 - İstekliler belli gün ve ihale saatın -
dan bir ııaat evel teklif mektuplannı ko -
mi&yon bqkanlıtına vermlı veya gönder -
mıa olmalıırı. 

(5528) 15514 

uı.:us 

Kuru fasulye, kuru ot ve gazyağı satın ahnacak 
Edirne As. Satın Alma Komisyonundan: 
Aşağıda clnı ve miktarları yazılanlar kapalı ıı:arfla alınacaktır. İhaleleri Edime'dc 

eski nıilılriyct dairesinde satın alma komisyonunda yapılacaktır. Evıaf ve ıartname
Icri her gün gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin ıözü geçen günde ihale saatin
den en ge~ bir saat evcl teklif mektuplarını komisyona vermiş olmaları 15.zıaıdır. 
Cinsleri Miktarı Tahmin 

tutan Teminatı İhale ıUntı Saatı 
K. Fasulya 100 To~ 20000 1500 18/ 9/ 940 ~ar3amba 11 
Kuru ot 1496 Ton 82280 6171 .. .. .. 17 
Gaz yaiı 77 Ton 20020 1501 19/ 9/ 940 pcr~cmbe 11 

(5191) (15174) 

Kömür ah nacak 
Ka;ys~rl As. Sa. Al. Ko.dan : 
1 - Aııağıda cins, miktarı, muhammen bedeli ve ilk teminatı lh:ıle glln ve ııaatl 

yazılı kok ve rekompoze taş kömllrU eksilt meye konuldu. 
2 - Şartnameleri Ankarn, İstanbul levazım Amirlikleri ve Kayseri askert aatın al

ma komisyonlarında görUleblllr. 
8 - istekliler kanunun 2, 3 maddelerinde yazılı vesaik ve teminatla birlikte belli 

gtln ve saatlerde komisyonda bulunmaları ve kapalı zarflarda teklif mcktuplannı 
ihııle sa.atından In.ııkal bir saat evel komisyona verml" bulunmaları. (5393) 1!5366 

Miktarı Muhammen Be. ilk Te. İhale Ta. İhale ı:;ekll 
Cinsi Ton Lira Kr. Lira Kr. 
Kok kömUrU 150 4950 00 371 25 23-9-1940 Açık eksiltme 

15 
Kapalı zarf 

16 
Kok .. 
Rekompoze 
Taş kömUrU 

570 

10(0 

16530 00 

21840 00 

Saman 
lzmit As. Sa. Al. Ko. dan : 

1239 23-9-1940 

1638 00 23-9-1940 

ah nacak 

Kapalı zart 
17 

Aşağıda cins ve miktarları fiyatı, tutarı, ilk teminatı ve teslim yeri yazılı olan u
man kapalı zarf ile satın alınacaktır. Eksiltme 27/9/940 günü saat 15 de İzmit As. 
Satın alma komisyonunda yapılacaktır .. Her garnizon samanı ayrı, ayrı müteahhitlere 
de ihale edilebilir. Ve teminatları da ayrı ayrı alınabilecektir. İstekliler ıartnamcyi 
her gün Ankara, İstanbul, Eskişehir ve İzmit'tc satın alma komisyonlarında görebi
lir. İsteklilerin teminatlarını muhtevi kapalı zarflarını ihale günü &aat 14 de kadar 
komisyona vermeleri. (5576) 15565 

Cinsi 
Saman 
Saman 
Saman 
Saman 

Miktan 
Ton 

2310 
825 
660 

10?3 

Arpa 

Fiyatı 

Kr 
3 
3 
3 
3 

Tutarı 

Lira 
69300 
27450 
19800 
30690 

ah nacak 

Teminatı 

.Lira 
5198 
1856 
1485 
2302 

Lalapaşa As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
800 ton arpa kapalı ııZarfla eksiltmeye konmu:ıtur. Eksiltmesi aşağıda yazılı r;Un

de yapılacaktır. İsteKlherln kanunun emrettiği tarzda teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evel Hacıumur'da As. ııatın alma komisyonuna vermeleri; evset ve 
ıartnamesl tadil günleri hariç her gtln komisyonda görUlcblllr. 

Clıısl 

Arpa 

• 

lilktan ton 
800 

Tutan lira 
47360 

Teminat lira 
3552 

İhale 

Gün 
28. 9. 940 

(5582) 

Saat 
11 

15571 

Kuru ot ve arpa alınacak 
Urla As. Sa. Al. Ko.dan : 
Aııağıda cins ve miktarları ve muhammen hedf>lleriyle muvakkat teminatları yazılı 

kuru ot ve arpa kapalı zart ua11Uyle eksiltmeye konmuıtur. Şnrtnameııi 2490 sayılı 
kanunun 5 iDfi maddesi mucibince bedeli mukablllnde Urfa askeri satın alma komls
yonlariyle Ankara ve İstanbııl satın alma komisyonlarından alınır. İsteklilerin ka • 
nunun istediği vesikalarla birlikte teklif mektuplarını ll§ağıda yazılı ihale saatinden 
bir saat evellne kadar Urfa ttim satın alma komisyonuna getirmeleri veya gönder -
meler! llAn olunur. (5726) ' 15700 

Miktarı Muh. Be. ı.ruv. Te. İhale 
Cinsi Ktlo Lira Kr. LI. Kr. GUnU Saati 
K. ot 600.000 36000 00 2700 00 25-9-1940 9 Kapalı zart 
Arpa 1.tlfl.000 53911 50 .O•S S6 25-9-1940 11 Kapaiı zart 

• 

Arpa almacak 
lzmir Lv. Amirlili Sa. Al. &o. dan : 
Pazarlıkla 11tın alınacak 500 ton arpa 

ihtiyacına talip çıkmadrlmdan pazarlık 

16/eylOl/940 pazartesi aünl Hat 15.30 da 
İzmir Lv. imirliği aatın alma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmil! edilen tutan 28750 
liradır. Teminatı munklı:ate ak,eal ?157 li
radır. Şattanmcsi her rUn komisyonda .c>
rülür. İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı 
olduklarına dair nıika ıöstermek mecbu -
riyctindcdir. Pazarlığa ittirlk edecekler 
kanun1 veaikaları ve teminatı mı;ıvakkate • 
lcriylc birlikte ihale saatinden eve! komiı-
yona müracaatları. (5714) 15689 

Buğday alınacak 
lzmir Lv. Amir/ili Sa. Al. Ko. dan : 
500 ton buğday pazarlıkla satın alınacak

tır. Pazarlık 17 cylQI 940 salı cünii saat 16 
da kışlada İzmir Lv. imirliii satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin edilen 
tutarı 38750 liradır. Teminatı muvalı:katc 

akçesi 2907 liradır. Şartnamesi her ıün ko
misyonda görülebilir. İsteklileri ticaret o
dasında kayıtlı olduklarına dair vesika 
göstermek mecburiyetindedirler. Pazarlı

ğa iıtlri.k edecekler kanuni vesikaları ve 
teminatı muvakkatclcriyle birlikte ihale 
saatinden cvcl komiıyona müracaatlcri • 

(5715) 15690 

Buğday alınacak 
lzmir Lv. Amirlili Sa. Al. Ko. dan : 
440 ton buğday pazarlıkla ıatın alınacak

tır. Pazarlık 17 eyl!ll 1940 salı günü saat 
16.30 da İımir'de krılada İzmir Lv. lmir
liği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin edilen tutan 34.100 liradır. Temi -
natı muvakkate akçesi 2556 liradır. Şartna
mesi her gün komisyonda .CSrülebilir. İs
teklilerin ticaret odasında kayıtlı oldukla
rına dair vesika göstermek mecburiyetin
dedirler. Pazarlıia iıtirlk edecekler kanu
ni vesikaları ve teminatı muvakkateleny
lc birlikte ihale saatinden evci komisyona 
müracaatları. (5716) 15691 

Buğday alınacak 
lzmir Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. Rs. dtn: 
Beş yüz ton buğday pazarlıkla sa.tın alı

nacaktır. Pazarlık 17/9/ 940 sah ıünü saat 
15,30 da İzmir'dc kışlada İzmir Lv. lmirli
ği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
tahmin edilen tutarı 38750 liradır. Temina
tı muvakkatc akçesi 2907 liradır. Şartna -
mesi her gün komisyonda ıörülür. İstekli
ler ticaret odasında kayıtlı olduklarına da
ir vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
Paurlığa iştirak edecekler kanuni vesika.. 
ları ve teminatı muvakkatcleriylc birlilı:te 
iiillc saatinden evci komis10na mllracaat • 
lan. (5717) 15692 

Buğday alınacak 
lzmir Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan ı 
Pazarlıkla satın alınacak 500 ton buiday 

ihtiyacına verilen fiyat pahalı ıörilldüiiin
den pazarlık 16/eylOl/940 pazartesi cünü 
saat 16 da kışlada İzmir Lv. lmirliği aatm 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
edilen tutarı 37.500 liradır. Şartnamesi ffr 
gün komisyonda görülebilir. İstekliler tica
ret oda&ında kayıtlı olduklarına dair vesi • 
ka göstermek mecburiyetindedirler. Pazar
lıia lıtirlk edecekler kanuni •eaikalariyle 

Iiler her g{ln prtnamcsini Eıkişchlr, İstan
bul, Ankara ve As. satın alma komisyonun
da görebilirler. İsteklilerin belli ıün ve sa
atinden bir saat evci ihtiva eden kapalı 

zarlarını Aı. satın alma komisyonuna ver-

• ve teminatı muvakkateler.iyle birlikte ihale 
Buğday alınacak saatindl'll eve! lı:oaıiıyona müracaatları. 

meleri. (5577) 15566 

Ahtap garaj yaptırılacak 
Eskişehir As. Sa. Al. Ko.dan : 

!zmir Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan : (5718) 15159J 
Beş yüz ton buğday pazarlıkla satın alı-

nacaktır. Paazrlık 17/9/940 ıalı günü saat Arpa ve yulaf a.lrnecak 
16.30 da kıılada Izmir Lv. !mirliği satm al- Konya Lv. Amir/ili Sa. Al. Ko.daa ı 
ma komisyonunda yapılacaTttır. Tahmin c- 4. bin ton arpa ile bin ton yulaf pazarlık 

Bulgur alınacak 
Niğr!e As. Sa. Al. Ko.dalJ : 

Esklıchlr garnizonunda bir mUessesede 
ahşap garaj ln§n.sı kapalı zar! usulfyle ek
siltmeye konmuştur. Kapalı zart usullyle 
eksiltmesi 26-9-1940 perşembe saat ıı de 
Eskişehir askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Keşif fenni ııartnaqıe eksilt
me ıartnamesl ve projeleri komisyonda gö
rUlebllfr. Ke§I! bedeli 81370 lira 8 kuruş -
tur. 

dilen ttuarı 38750 liradır. Teminatı muvak- suretiyle satın alınacaktır. Evsaf ve hua11-
kate akçesi 2907 liradır. Şartnamesi her si şartları Konya Lv. Amirliği ııatın alma 
gün komisyonda gÖrlilebilir. İsteklilerin ti- komisyonundadır. İstekliler okuyabutrler. 
carct odasında kayıtlı olduklarına dair ve - Pazarlığı 17-9-1940 gOnll saat 11.30 da sa
sika göstermek mecburiyetindedirler. Pa - tın alma komlııyonunda yapılacaktır. f.teJı: 
zarlığa iıtirik cdcckler kanunt vesikaları lllerln gtln ve saatinde mezk1lr satın alma 
ve teminatı munkkatelcriyle birlikte iha- komisyonunda hazır bulunmaları. Pazarlı
lc 1aatinden evci komisyona müracaatları. tından ııonra tekarrUr edecek fiyat llzerta-

(5653) 15628 den %16 kaU teminat alınacaktır. 
(6719) lMN 

Kundura alınacak 
Diyarbakır As. Satın Alma Ko.dan Buğday alınacak 
tlç bin çift kundura As. ııatın alma ko- lzmir Lv. Amirlili &. A.1. ICo. ön: 

misyonunca l6-9-1940 pazartesi glinU ııaat 500 ton buida.y pazarlıkla ntm alına • 

., - ' -
ENSTiTÜLER 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Veteriner F akü1tesi Askeri 

kısmmm kayıt ve kabul şartları 
1 - Ankara Yüksek Ziraat Enstıtusü 

•eterlner fakültesi askeri kısmına bu yıl 
sivil tam devreli liselerden iyi ve pek iyi 
derecede mezun olan ve olgunluk imtihan
Jınnr vermit olmak ıartiyle talebe kabul 
edilecektir. İsteklilerin aşağıdaki ııartlım 
haiz olması lhımdır. 

A) Türkiye Cümhuriyctl tcbaa.aından bu
lunmak, 

B) Yatı 18 • 22 olmak. (22 dahildir). 
C) Beden teıcklı:üllerl ve ı;ıhatlcrl orduda 

ve her iklimde faal hizmete müsait olmalı: 
(dil rckilretl olanlar alınmaz.) 

D) Tavır Ye hareketi, ahlila kuıunıu 
ve ıeciyesi sağlam olmak. 

E) Ailesinin biç bir fena bal ve töhretl 
olmamak. (Bunun l~in de zabıta vcsikHt 
ibraz etmek.) 

2 - İsteklilerin miiracaat istida arına 111 
vnikalan bailamaları lhımdır: 

A) Nüfus cllzdanı nya musaddak sureti, 
B) Sıhati hakkında tam te11ekküllü uh

rf haatıne raporu ve aır lı:liğıdr, 
C) Lise mezuniyet ve olgunluk ıehadct -

namesi veya tudilı:li ıurcti, 
D) Okula ahndıfı takdirde askeri kanuıı. 

nizam ve talimatları kabul ettiği hakkında 
velisinin ve lcendiılnin noterlikten tasdikli 
teahhüt ıcnedi. Talebe okuldan istifa et -
melı: btene okulca taahkkuk ettirilecek 
masraflan birden verir ve bu da teahhüt 
senedine kaydedilir. 

E) Sar'ah, uyurken rezen, ııidikli, bayıl
ma ve çırpınmaya mllptel& olmadığı hak -
kında velilerinin noterlikten tasdikli tcah
bütnamcai. (Bu ıibi hastalıklardan biri ile 
okula rirmezdcn evel malQl oldukları son-
5adan anlaıı!anlar okuldan çıkarılır ve okul 
masrafları velilerine ödetilir.) 

3 - İstekliler bulımJ'uldarı mahallerdeki 
askerlik tubelerine iıtida le milracaat ede
cekler ve ıubelerinee 2. inci maddede bil -
dirilen evrakı ikmal ettikten sonra, Anka • 
rada Yilklek Ziraat Enstitüsü veteriner 
fakültesi ukerl talebe imirliiine gönderi
lecektir. Müracaat müddeti cyUUün 25 ine 
!radardır. Bu tarihten ıonra müracaat ka -
bul edilmez. 

4 - Okula kayıt ve Jı:abul, ıehadctnıme 
derecelerine ve müracaat 11rasma rörcdir. 
İıtcldi adedi tamam olunca kayıt işleri k~ 
ııanır ve kabul edilenlere müracaat ettik • 
!eri askerlik ıubclcri ile ~ebligat yapılır. 

(4624) 1~43 

ASKERLiK iŞLER I 

Şubeye davet 
Ankara Yalı.ancı As. Ş. den: 

Yedek ıubay olmayıp da er hükümleri
ne tabi tabip, diı tabibi, veteriner, eczacı 
ve kimyaıcrlerin miktarmın bilinmesine 
ltııum hasıl olduğundan hemen ıubcye 
mllracaat ederek kayitlerinin yapılmasını 
rica ederim. (561-4) 15611 

Şubeye di"Yet 
~ahra Yerli Ashrlil: Şubesinden ı 

.Ankara Hukuk FakUlteslnln 4737 nu • 
marasu>da talebe yedek levazım .Asteğ • 
men Rıfat Ot. Retat Yıldınm verdJJt 
adreııte buluJl8.lllam11tır. Mumalleyhln An· 
kara yerli askerlik ıubeılne mUracaatı. 

(6684) 15656 

Şubeye davet 
Anlara Yerli Askerlik Şubesinden : 

Yedek .Ovan Aatetmen !20 11 Burııaıı 
Sa\fr oflu İhsan Mazlum Feralaci (48875) 
wrdltt adreste buhmamamııtır. Mumai • 
lıybfn aeeıe Ankara yerll askerllk ıubest
n• mUracaatı. (6&86) 15651 

' 

225000 kilo bulgur kap:ıh zıırfla alınacak
tır. İhalesi 26-9-11!40 peracmbe gUnU saat 
15 de Niğde asker! satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Muhammen bedeli 33750 
lira ilk teminatı 2521 llra 25 kuruştur. ts -
teklller §artnamcyi her gUn komisyonda 
g!SrUr ve parasız olarak alabillr. Taliple -
rln ihale saatinden bir saat evet teklif 
mektuplan ve tcmlnaUartyle komisyona 
ınUracaa Uarı. 

Muvakkat teminatı 2352 lira 75 kuruş -
tur. İstekliler kanunda ve mUesseseden ala
cakları vesaik ve teminat makbuzlarını ha
vi tekllt mektuplarını belli gUnde saat 10 a 
kadar komlııyon başkanlığına vermiş bulu· 
nacaklardır. 

12 de pazarlığa konulmuıtur. Muhammen caktır. Pazarlık 17/eyUU/940 salı ıtıntl n- JANDARMA 
tutarı yirmi bir bin lira olup teminatı 3150 at 15 de İzmir'de lnılada İzmir Lv. lmir-

1 
_________________ _ 

((5531) 15517 

2 Pavyon yaptırılacak 
Eskişehir As. Sa. Al. Ko.dan : 
Esklaehlr garnizonunda bir mUeıısesede 

2 .adet er pavyonu kapalı zarf usullyle ek • 
ammeye konmuııtur. Kapalı zart usulfyle 
eksiltmesi 26 - eylUl - 1940 perıembe gtlnU 
saat 16 da Esklaehlr mıntaka satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

Keııt, fenni ıartname ve eksiltme ıart
namest ve proje komisyonda g!SrUleblllr. 
Kealt bedeli 61505 lira 86 kuru§tur. Muvak
kat teminatı 8825 lira 25 kuruıtur. İstekli-
!er kanunda yazılı ve mUesaeseden alacak-

((5543) 

Bir garaj yaptırılacak 
Eslr.iş~bir As. Sa. Ko. Rs. den : 

15529 

liradır. NUmunesl ve ıartnam~i her gtln !iği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
komisyonda görUleblllr. (6677) 15647 Tahmin edilen tutarı 58750 liradır. Tem:. 

Odun alınacak natı muvakkatc akçeıi 2907 lire.ıtır. Şart-
namesi her gün komhıyondı ıöriif4!b'llr. İt· 

Erzincan As. Sa. Al. Ko. dan : tekliler ticaret odaaı'\a• ıtavıth olduklan
Bir milyon kilo odu~Ün kapa~ı :z~r~~a ek- na dair vesika göıtel'l"lek r.-.l"cburiyetinde -

siltmesi 30 eylül 940 pazartesı ~unu saat dirler. Pazarlıfa iıtirlk edecekler Jı:aııunl 
11. de Erzincan satın alma komısyonundıı.. vesikaları ile teminıtı muvakkateleri ile 
yapılacaktır. Muhammen bedeli 20,000 lira komisyona gelmeleri. (5720) 15695 
olup ilk teminatı 1.500 liradır. Evsa( ve 
prtnamcsi pmi:ı:onlarda vardır. Teklif . Sadeyağı alınacak 
mcktnpları ın eksiltme saatından bir saat Sıvas As. Sa. Al. Ko. dan : 
evci komis;onda bulundurulması li.zıaıdır. 17000 kilo sa.de yaiı kapalı zarfla ekıilt-

(5672) 15679 meye konulmuıtur. Muhammen bedel 21420 

Karabük kömürü almacak 
/. Gn. IC. Anlara Satın Alma Komisyo

nundan : 

(639,) 15367 lıırı vesnlk ve teminat makbuzlarını belll 

Eskl§ehlr garnizonunda bir garaj binası 
inııaııı pazarlıkla yaptınlacaktır. Pazarlıl!'t 
16-9-1940 pazartesi gUnU saat 11 de' Esld -
ıehir aııkerl sııtın ma komisyonunda ya
pılacaktır. Keşif ve fenni oartname eksilt
me ııartnamesl komisyonda görllleb!Ilr. Ke
ıtt bedeli 81409 lira 56 kuruştur. 

KaU teminatı 4711 lira 43 kuruştur. b -
teklller kanunda yazılı ve kıtadan alacak
ları vesaik ve teminat makbuzlarlyle belli 
gUn ve saatte komisyonda hazır bulunma -
lan. 

Arpa alınacak 
Erzurum Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
500 ton ~uva!Iı arpa pazarlıkla satın alı

nacaktır. Bunun hepsinin birden veya kü
çük, küçiik partiler halinde vereceklere de 
ihale edilebilir. Pazarlığı 19/9/940 pcr:sem
bc günU saat 10 da Erzurum Lv. Amirliği 

lira ve muvakkat teminatı 1606 lira 50 ku
ruştur. Eksiltme 1 ilk tcırin 940 sah ıUnü 
aaat 16 da Sivas asker[ satın ılma komis -
yonunda yapılacaktır. Şartnamesi her ıün 
komisyQnda görülebilir. İıteklilerin belli 
.Un ve saatte kapalı zarflarını kanuni ta • 
rifatı dairesinde hazırlıyaralı: ihale uatin
den bir saat evel komisyona vermeleri. 
Postada gecikmeler mazeret Nyılmu. 

"8rtnal'ftftinde yazılı masrafları dahli 
olmalr üzere beher tonuna (26.50) yirmi 
altı lira elJi lı:uruı fiyat biçil81' (283) iki 
yüz 1ekıerı Uç ton Karabük kömürü Jan
darnıa Genel K. binaımdaki Ankara jan • 
darına aatm alma komisyonunca 23/9/1940 
pazartesi saat 15 de kapalı zarf eksiltme • 
ıiyle almacaktır. llk teminat miktan 
(562,46) beı Y'Üı altmrı iki lira kırk' altı 
lnıruı olup tartnamesi komisyondan her 
g{ln parasrı alınabilir. 

g!lnde saat ııs kadnr komisyon riyasetine 
Bina yaptırılacak vermıı bulunacaklardır. 

llaTılcesir A. Sa. Al. Ko.daa : (5533 
~ - Balıkeslrde bir adet askert bina ka- Sıg" ır etı" alınacak 

ı zart usullyle ihaleye konmuştur. 

16 
2 - İhale 23-9-1940 pazartesi günü saat Kırklareli As. Sa. Al. Ko.dan : 

15519 

y da Balıkesir asker! satın alma komls - A§ağlda miktarları lle saatleri yazılı sı-
onundıı Yapılacaktır. 

k a - Bln&nın keılt bedeli 19998 lira 62 ğlr etlerinin evsaf ve ıartnamesl dlıhlllnde 
k llruı olup muvakkat teminatı l499 ııra 90 4-9-1940 çarıamba gtlnU yapılan kapalı 
Utıı§tur. zarfla ekslltmeslnde talip çıkmadığından 

1a • - Keşif, plL\n ve e:ırtnamcsini görmek yeniden kapalı zarfla eksiltmesi 27-9-1940 
aa\~Yenler Ankara, İııtanbul LV. Amirliği cuma gOnU yapılacaktır. Evsaf ve eartna -

6 n alma komisyonlarında görebilirler . 1 gU ti 1 h 
te - Taliplerin muvakkat temlnatlarlyle mesi tatl n ve ~aa er arlç her gün 
..., kıır mektuplannı ve kanunun cmrettiAi kon1lsyonumuzda gör:Uleblllr. İsteklilerin 
b~alkt ihale saatinden bir saat evel mak- kanunda yazılı vesikalarlyle beraber teklif 

ı mukabili komisyona vermeleri ıarttır. r.ıektuplanm İğnecede A.ıı. Sa. alma komJs -
cıe!11-;;,_P. ostada v•kl gecikmeler muteber u lh 1 o "ıc r 1 yonunda ihale gUn a e saatından en geç 

15368 bir saat evellnc kadnr 2490 sayılı kanunda 
yazılı §artlnr dahllfnde vermi§ olmalan. 

(5395) 

Buğday ktrdırılacak 
rtnıfr Bornova A. Sa. Al. Ko.dan : 

la. e~ ton buğday kırdırılması kapalı zart
ıuı ;ıtmeye konulmuştur. İhalesi 23 - ey
lac.aİtt 940 Pazartesi gtlnU saat 11 de yapı
!>lut> ır. Umum tahmin tutarı 30.000 lira 
ltornı ilk teminatı 2250 liradır. Şartnamesi 
l'ılı k9Yonda görUlUr. İstcklllerlıı 2490 sa
'11ı ..., anunun 2 ve 3 ııncU mnddelcrlnde ya
ternı eslka ve tarlfatı dairesinde teklif ve 
•aat nat mektuplarını belli saatinden bir 
'-tın eveııne kadar İzmir Bornovada askert 

alına komisyonuna vermeleri. 
(M04) 15376 

~rz; Un alın':lcak 
lkt ııcaıı As. Sa. Al. Ko.dan : 

il ~z ton unun kapalı zartla eksiltme
~ Pau.rteıl atıııU saat 11 de El-

l\Ilktan: kilo 316000, 314000, 461000, 
461000 tahmin bedelleri lira : 107440, 
106760. 146740, muvakkat teminatı lira : 
6622, 6588, 7557, 7587, ihale saati : 10 
10.30 11 12.30 

(6538) 

Sığır eti alınacak 
!zmit As. Sa. Al. Ko. dan : 

15524 

294000 kilo ııiır eti kapalı zarfla e'ksilt
mcsilc satın alınacaktır. İlk kapalı zarf 
eksiltme pazarlıiı 27/9/940 ~üniı sut 15 de 
Tüm. satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Sığır etinin beher kilosu J~in tahmin 
edilen fiyat 30 kuruş olup tutarı 88200 li
ra muvakkat teminatı 6630 llndır. İ•telı: • 

(5546) 15532 

Arpa veya yulaf alınacak 
Eskişehir As. Sa. Al. Ko.dan : 

Askeri ihtiyaç Jçln 1000 ton arpa veya 
yulaf pazarlıkla satın alınacaktır. Pazar -
lığı 17 • eylUl • 1940 salı gtlnU saat 15 de 
Esklıehlr As. aatın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

Evsaf ve ıartnamesl komisyonda görU -
IUr. Arpanın tahmin bedeli 60000 liradır. 

Kati tımınatı 8500 liradır. Yulafın tıyuntn 
bedeli 62500 liradır. Katı teminatı 8750 li
radır. İstekliler kanunda yazılı vesaik ve 
teminat makbuzlarlyle belll gUn ve saatte 
komisyonda hazır bulunmaları. 

(5548) 15534 

Kuru fasulya alınacak 
Nilde A.t. Sa. Al. Ko. Rs. den : 

150.000 kilo kuru rasulya 27/ 9/ 940 cuma ıil
nü saat 10 da kapalı zarf usuliylc alınacak
tır. Muhammen bedeli 42000 lira, ilk temi
natı 3150 lıradır. İhalesinin yapılacağı yer 
Niğde askeri satın alma komisyonudur. İs
tekliler ıartnameyi ~er gün komisyonda 
görür ve paraıız olarak alabilirler. Talip
lerin ihale saatinden bir saat evci komis • 
1ona mllracaatlan. (5575). 15564 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Toplu tutarı 37.500 lira ilk teminatı 2813 
liradır. Arpanın evsaf ve şartları garnizon
larda mevcuttur. İsteklilerin muayyen gün 
ve saatte komisyona gelmeleri. (5711) 1 

15686 

Arpa alınacak 
Erzurum Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
1500 ton arpa alınacaktır. Bunun hepsi -

nin birden veya küçük küçük partiler halin
de vereceklere de ihale edilir. Toplu tuta
rı 37,500 liradır. Ve ilk teminatı 2813 lira
dır. Pazarlıiı 21/9/940 ve saat 10 da Er -
zurum Lv. Amirliği satın atma komisyo -
nunda yapılacaktır. Arpanın evsaf ve şart
ları garnizonlarda mevcuttur. İsteklilerin 
muayyen gün ve saatte satın alma komis -
yonunda bulunmalarıı. (5712) 15687 

Odun alınacak 
Edirne As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
Bin iki yüz yetmiı dört ton odun alına

caktır. Pazarlığı 16/ 9/ 940 pazartesi günü 
saat l de Edime'de eski müşiriyet daire -
sinde satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Tahmin edilen tutarı 25480 ve teminatı 
1911 liradır. Evsaf ve ıartnarnesi her gün 
komisıona gelmeleri. (5713) 15681 

(5722) 15696 

Kuru ot alınacak 
!stanbul Lv. Amir/ili Sa. Al. ICo. daa: 
Bir milyon yirmi iki bin dört 7flı kilo 

kuru ot alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
17/9/ 940 salı günü ıaat 15 de Tophanede 
İstanbul Lv. lmirliii satın alma komisyo -
yonunda yapılacaktır.' Tahmin bedeli 
61,344 lira, ilk teminatı 4600 lira IO lı:uruı
tur. Şartnamesi komisyonda rörülür. İltek
Iilcrin belli saatte komisyona rclmeleri. 

(5723) 15697 

Arpa alınacak 
Edirne As. Satın Alma Ko. da11 : 
1125 ton arpa kapalı zarfla alınacaktır. 

İhalesi 30/9/940 rünü saat 11 de yapılacak
tır. Arpanın muhammen fiyatı 70312 lira 
olup ilk teminatı 4765 liradır. Evsaf ve ı• 
raitlni görmek istiycnlcr her ,Un lı ıaat

lerinde illn yapan Htın alma komiıyonla
rrnda cörülcbilir. İsteklilerin belli ıUn Ye 
saatten en az bir saat evci teklif melrtup _ 
lariyle rcsmt ve.ika ve teminatlarınrn K • 
dirnc sanayi kıılaaındaki 11tm alma komis
yonuna vcrmiı veya ı&ndcmıiı olmalan. 

(5717). 15701 

Kanun ıartlaruu haiz olan isteklilerin 
ilk teminatlarını muhtevi kapalı zarf tek
lif mektuplarını ihale rtlnU saat 14 c kadar 
komisyona vermeleri. (53Z5) 15302 

Marangozluk itleri 
Jandarma Genel Komutan/ılı Satın Alm• 

Komis7onundan : 

Ankara jandınna subay okulunda mec
muu(JSS) üç yilz elli ıekiz metre murab
baı olan masa: undalya, kapı ve tahta 
kaplı dıvarın cillllndırılması ve ayrıca nü
mun"i ebat ve evaıfına uygun (3) üç si
lihlık yaptırılma.ar 18/ 9/940 çarşamba gil
nü saat (15) de J. Genel K. binasındaki 
satın alma komisyonunca pazarlıkla ihale 
edllecelı:ti r. 

isteklilerin yapılacak iş hakkında ıubay 
olı:ulu komutanlığından izahat almalan ve 
teklif. cde~ekle~i fiyatın yüzde yedi buçu
iu nısbetındeln ille teminatlariylc yazılı 
ıün ve saatte komiıy9numuza eclmc]cri i-
lin olunur. (5504) 15497 

Münakasa günü tebdil 
2 •üstdil Seyyar Jandarma Tabura 

IComutanlılıDdlll : 

1'. eylUl 1940 cumartesi günU kapalı 
•arfla lhaleııf yapılacak em bin kilo un gö. 
rUlen 1Uzum Uzerfne 2• - eylUI - 1940 salı 
cUnU aat 9 a bıralulmııtır. 11An olunur. 

.<01u1 ı:11oa 
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~ııııııııı;ııııııııırıııııııııııııiıııııııııııııırı~ı~ıııııııııııııııııııııııl!:. 
- -- Mütaahhitler;n nazarı di'Ekatine 

DEMİR SATISL 
--

----

----
- -Hali tasfiyede bulunan Ankara malzemef inıaiye Türk = --= Anonim Sirketi Tpsfive Memurluğundan : _ 

~ ~!~ılz~~c~ ~~~:::~t::d: ~~:~r~ı~~ :~~~~~; ;!~ı~~~:~np~~~~~~a~°:c:~: ~{ı~e: ~ 
ma)' çıkarılmıe:tır. -

=Eşyanın ctruıl : 
=Çubuk halinde dekovil rayı 
=Trıı.ver il ı,omple ray 
=ne•t0vll r ylorın:ı mahsus pldkı:ı 
=tmlinde döndUr n =,., c; aıı'fl rlı v ı:-on t 
=Uzert tehta va on,.t 
=üz rt dt>mtr rnflı vagonet 
=Muhtacı tamir aııbarsız vagonet 
=Beheri 5 metre uzunluğunda sac;. 

Adet 
)244 
) 12 

) 7 
) 12 
) 6 
) 13 

1 

Muhammen fiyatı 
Beher kilosu 20 Kuruştan 
Beher kilosu 20 Kuruştan 

Beher kilosu 
Behl'radcdl 
Bt'her adedi 
Beher adedi 
Beher adedl 

~ 

2;) Kuruştan 
:;o Liradan 
30 Llradnn 
20 Liradan 
15 Liradan 

=oluğ 6 Beher adedi 15 Liradan 

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

1 - Arttırmaya lştlrnk lc;ln muvakkat teminat nkc;est lkt yilz liradır. = 
2 - Arttıtma Ankaradıı Annfartalar caddesinde B ledlye mezat ımlonunda _ 

- 27-P-1940 tnrılıine nıüs d f cuma ı:-UnU saq.t 14 de icrn kılın:ıcaktır. Fazla = - mn!Qmııt almak için tnı;flye memurlarından Belediye Avukatı HUst'yln = 
F vzl Hakman'a mUracant olun cnktır = 

- 3 İh ı n n icrasını takip eden günde ayarı belediyeden muayene edilmiş hlr = = b külle eşyalar mnhalllnde tattırılacak ve ltcyfiyet bir zabıt verakaslyle = = t sblt edilecektir. = = 4 - R kül temini ve mahalline götürmek. tartma, s!ikmc, nakliye, delldllye = = m srafları ve pul bedeli mllşterlye aittir. = = 6 - Yapılacak vezni mUtenklp thnle bl'dcllnc ~öre tahakkuk edecek bedl'l der- = 
-- h 1 tediye <ılunacak ve tediyeyi mUteaklp eşyalar tcsellUm edllmtıı ola - = 
:= c ktır. ' :: = 6 - Satılan eşvnlar tesellUm tnrthlnden itibaren beş gUn içinde mahallinden = = k dırılaC!lk ve teminnt akçesi de kaldırılmayı mUtC' kip inde edilecek - = 
- tir TASFİYE MEMURLARI = -
-::ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııfi=' 

Buğday kırma ve odun allnacak 
Urla Gu. Mb. Tb. Satın Alma Komisyonu Başkanlığmdan 

Muhammen CC 7,5 
Miktarı Tutarı Teminat11İhalenin nasıl İhalenin 

C " ı K lo Lırn Lira yapılacağı Günü Sanır 
y k ma 493500 17274 1296 Kapalı zarfla 30/9 940 10 pazartesi 

0-Jun 742000 22260 1670 Kapalı zarfla 3/10/940 11 perşembe 

A) Yult rda yazılı durt yuz doksan iıç bin kilo buğday kırma ile yedi yüz kırlç iki 
b n k o o unun Urfa'cla gumruk taburu karargah binasında kapalı zarfla hizalarında 
.,011 •r len gün ve saatlerde ihaleleri yapılacaktır. 

R) $a-tnameleri okumak istiyenler A. fıkrasında sözı.i geçen binadaki satın alma 
ko syonunda her gün okuyup gorebilirler. 

C) lste tiler gırmek istedikleri kalemin hizasında gösterilen teminat akçesini Ur
fa mruk ve:ı:nesine ratırrp vezne makbuzu veya banka mektubiyle şartnamenın 
d d 'ICU maddesinde kendilerinden istenilen vesikalarla birlikte teklif mektuplarını 
ih le saatınden bır saat evet komisyona vermiş bulunacaklardır. 15538 

• 
1 nşaat münakasası 

fnhis:ırlır Umum Müdurlüğünden : 

1 n !'evi 
A'!kara -im-9-li_t_nn_e_si 

Keşif bedeli 
Lira K 

42.482 24 

29.228 49 

% 7,5 teminatı Eksiltmenin 
Lirıt9 K Şekli Saatr 

~~~~--~~~~ 

3186 16 Kapalı ı.. ıs 

2192 13 Kapalı z. 16 

l - Ke$if, $8.rtnome ve planlan mucibince ids.remizin Ankara'da yaptıracağı yu • 
k d mahıyetleri hulasaten yazılı işler kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
il Keşif bedelleri, muvakkat teminattan, eksiltme ıekfl ve saatleri hizalarında 

y zıh lrr. 

il I - Eksiltme 25/ıx/940 çarşamba günü lııtanbul'da Kaba.tafta Levazım ve mü • 
b y t şubesındeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler levazım &ubcsi veznesinden İzmir ve Ankara baı müdürlüklerin
den keşif bedelleri nisbetinde "212 ve 146"şar kuruş mukabilinde alınabilir. 

V Mıına.kasaya girecekler miıhurHi teklif mektuplarını kanuni vesaikle ~ 7,5 
rilvenme parası makbuzu veya banka temınat mektubunun ve şartnamesinin "F" fık
rasrnd:ı yazılı vesaiki ıhtiva edecek kapalı zarflarının ihale gunU eksiltme saatlerin • 
den birer saat eveline kadar mezkQr komisyon başkanlıı:ına makbuz mukabilinde ver-
melerı llizımdrr. "8312 5463" 15464 

T. İS BANKA S 1 
;JI 

1940 Küçük 

Cari Hesapli'"" 

İKRAl\1İYE PLANI 

B;C?~KT!R 
1940 iKRAMiYELERi: 

l adet ıooo liralık - 2000.- Ura 
8 1000 8000.- " 
6 ~ 600 " 8000.-

12 
40 
111 

210 

250 
100 

:;() 

211 

.. 
" 

8000.- " 
4000.- " 
3750.- " 
5250.-

Keıideler: 1 ıubat, 1 mayıs, 
1 ağustos, 1 ikinciteırin tarih
lerinde yapılır. 

Nakil: mevsimin yeniliklerini 

DEVLET DEM1RYOLLARI 

Doktor ve eczacı aranıyor 
D. D. Yolları U. Müdürlüğünden: 
İdaremizin muhtelif yerlerinde is

tihdam edilmek üzere kısım hekimle
rine ve eczacılara ihtiyaç vardır. Ve
rilecek maaş doktorlara 177 lira acza
cılara 100 liradır. Ayrıca mesken ve -
ya mesken bedeli verilir. Serbest bu • 
lunmak ve yaşları 45 den yukarı ol • 
mamak üzere taliplerin D. Demiryol
ları zat işleri müdürlüğüne müracaat-
ları. (5391) 15354 

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

Elbise diktirilecek 
Gumrük ve 1 nhısarlar Vekiiletınden : 
1 ·- Vekalet mustahdemleri içın 59 er

kek ve 6 kndrn elbisesi pazarlıkla diktiri
lecektir. 

2 - Bu i~e ait kumaş vekaletten verile
cektir. 

3 - İşin tahmin edilen bedeli 715 lira 
olup muvakkat teminatı 53 lira 62 kuruş
tur. 

4 - İhale 18/9/940 çarşamba gunü saat 
15 de vekatet levazım müdurlüğı.inde top
lanacak olan alım satım komisyonunda ya. 
pılacaktır. 

5 - İsteklilerin 1940 senesine ait ünvan, 
ruhsat tezkeresi, ehliyet vesikası ve veka
let veznesinden alacakları teminat makbuz
ları ile birlikte belli gün ve saatte komis· 
yona miıracaatları. (5515) 15578 

ANKARA VALIL1Cl 

Yol yaptırılacak 
Ankara Valıliginden : 
Keşif bedeli (70182) ara 82 kuruştan 

ibaret bulunan ve bedelinin (45182) li· 
ra 82 kuru~u 940 mali y:lı bütçesinden 
ve mütebaki (2SOOG) lirası 941 mali yı. 
h bütçesinden odenccek olan Ankara· 
Kızılcahamam yolunun 83 t- 700-Bo+ 
000 inci kilomctreleıınd~ yapılacak 
400 M. tik parite kaldırım (4900) met
re tulünde ııose ve l8) adcı ahşap tab 
liyeli menfez inşaatı 16. 9. 1940 pazar
tesi günü saat 15.30 da viljyet dai • 
mi encümenınıie iha:csi y~pılmak lıze
re kapalı zarf usulüy!e cksiltmeğe ko • 
nulmuştur. 

Muvakkat teminatı t 4759) lira (14) 
kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını mu 
vakkat teminat mektup veya makbu:r
ları ticaret odası vesikası ve bu işe gi
rebilmek için ihale tarihınden en a7 

(8) gün evet vilayete ıstid.ı ile müra -
caat ederek alacakları fenni ehliyet 
vesikalarını blimilcn yukarıda sözü ge
çen gün ve saat 14.30 a kad~ encümen 
reisliğine tevdi etmeleri. 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi her 
gün Nafia nlüdıirlügunde görebilecek 
teri. (5096) 15090 

Bina tamir ettirilecek 
Ankara Vililı/Jnden : 
'Muhammen bedeli 753 lira 74 kunıştan 

ibaret bulunan Bııltı hususi idare dispanser 
binası tamir ettlrtlcccktlr. 

23-9-1940 pazartesi gUnü snat 15.5 dıı vl
)(l.yet daimi encUmcninde ihalesi ynpılacnk-
ur · 
MUnaknsııya iıJtlrnk edecekler '17,5 te -

mlna.t bedeli olan 56 lira 64 kuruşu vll~yet 
huırusl idare mtldUr!Uği.l veznesine mnkbuz 
mukabilinde teslim etmeleri ve şartnameyi 
görmek için v!Ul.yct sihnt mtldUr!UğUnc 
mUracatınrı. 

(5313) 

Saman alınacak 
Ankara Vililitinden : 

15296 

Vlldyet damızlık aygır deposu hayvana· 
tının blr yıllık ihtlyaCl ic;ln mtlbayna olu · 
nacnk (15) bln kilo sap samanın 16-9-1940 
pazartesi güntl saat J 5.30 da vllflyet dalmt 
encUmenlnde pnzıırlıkln alınncağmdan Is -
teklllerln şartnameyi görmek Uzere her 
gün vllflyet veteriner dlrektörlliğünc mUrn· 

1 cantlnrı ilde olunur. 
(5~16) 15506 

Köprü tamiri 
Ankara Valıliğindcn : 
Keşif bedeli (1613) lira (07) kurıtan 

ibaret bulunan Malıköy köprüsü tamirat 
işi 9 9 940 pazartesi günü ihalesi yapılmak 
üzere açık eksiltmeye konulmuş ise de ta
lip çıkmadıf:ından eksiltme müddeti uzatıl
mıı ve 19/9 940 perşembe günü saat on 
beş buçukta talibine ihale edilmek için ye
niden eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin 122 lira 27 kuruşluk muvak
kat teminat mektup veya makbuı;u ticaret 
odası vesikası ve nafıa müdı.irlüğunden bu 
işe ait alacakları ehliyet vesikasiyle bir
likte sözü geçen giln ve saatte daimi encü· 
mene gelmeleri. 

Buna ait keşif ve şartnameyi her gün 
nafıa müdürlüğünde görebilecekleri. 

(5692) 15677 

U L U s - 21. inci yıl. - No: 6868 
İmtiyaz sahibi 

lskender Artun 

Umumi Neşriyatı ldare Eden 
Yazı İşleri Müdüril 

Mümtaz Faik FENiK 

Müessese MUdUrU : Na.şıt ULUÔ 

ULUS Basımevi ANKARA 

» I 9 ~ I S M I Amerlk111 Kıı Koleji 
ft 6 ft : Arnavatklly. Tel. 36.160 

ORTA KISIM - LİSE KISMI - MÜHENDİS KISMI 
Derslere 19 Eylül perşembe sabahı başlanacaktır. 

Leyli talebenin 

Tecdidi kayıt 

18 Eylül çarşamba ak~amı mektepte bulunması lazımdır. 

Erkek kısmında 16 Eylül pazartesi ve 17 Eylül salı günleridir. 
Kız kısmında 17 Eylül salı ve 18 Eylül çarşamba günleridri. 

. 
BALAST MÜNAKASASI 

D. D. Y. Üçüncü işletme Müdürlüğünden: 
Mlhammen bedeli ile bulunduğu yer, miktar ve evsafı, muvakkat teminatı aıağıda yazılı balast kapalı u.rf 

usuliyle eksiltmeye konulmuştur. İhalesi Balı kesirde Üçüncü İşletme müdürlüğil binasındaki artırma ve eksilt
me komisyonunca yapılacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 2490 saylı kanunun tayin ettiği vesikalarla tekli meli 
tuplarını ihale gününde saat 15 e kadar makbuz mukabilinde komisyon reisliğine vermeleri llzımdır. Bu ite ait 
şartname ve mukavelename projeleri komisyondan parasız verilir. (5239) 
Balast ocaklarının Bir M3 
bulunduğu yer kilometresi Cinsi Miktarı Balastın Muvakkat 

İzmir - Bandırma 258-268 Küskü ile 
hattı yarmalardan 

Ankara'nın en eğlenceli yeri 

YENİ BAR 
Zengin varyete programı 

MEŞHUH. 

İBRAHİM ÖZGÜR idaresinde 

CAZ ORKESTRASI 
MUdafanyt Hukuk Caddesi Tel: 1229 

ANKARA DEFTERDARLIC.I 

Tam\'"at yaptirıir.cak 
Ankara Defterdarlğından: 
1 - Keşif bedeli (3600) liradan i

baret olan Defterdarlık binasında ya 
pılacak tamirat işi açşk eksiltmeye 
konulmuştur. • 

2 - İhale 23. 9. 940 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat 15 de Defter
darlıkta toplanacak komisyonda ya
pılacaktır. 

3 - Bu işe ait keşif evrakı; fenni 
şartname, eksiltme şartnamesi muka
ve projesi her gün defterdarlık milli 
emlak müdürlüğünde görülebilir. 

4 - Muvakkat teminat (270) lira • 
dır. 

5 - İsteklilerin adı geçen günde 
bu iş için Na(ia müdürlüğünden a -
lacakları fenni ehliyet vesikası, tica
ret odası vesikası ve teminat makbu
zu veya banka mektubu ile birlikte 
komisyona müracaatları. (5368) 

15352 

DAKTİLO KURSU 
75 inci devresini de %50 tenzlldtln 

açtı. Belediye sıra.sı Hanef Apartma -
nı No: 4 Tel: 3714 3643 

P. T. TELEFON Md. 

Sanatlar mektebi elektrik ,uhesi 
mezunlarının nazarı dikkatine 

Tutarı Teminat metre 
mikabı 

muhammen 
bedeli Lira Lira K. İhale tarihi İhale ıaatl 

15000 130 kuru~ 19500 1462 50 18-9-1940 
15239 

Kömür nakliyatı 

16 

Ankara Vali/ilinden: 
1 - Ankara merkez ilk okuUafına tevzi edilecek olan kok lı:ömürii naktiy8' 

Ankara içindeki okullar, Etlik, Keçiören dahil Nakliye 
Kok kl:lmürü Beher tono 

Ton ""' L. K. 
490 2 2.5 

A) Onuncu yıl ilk okulu Gazi iıtasyonun
da.n mczkGr okula 35 ı 00 
B) Etimesgut yatı okulu Etimeııut istas-
yonundan mezkur okula 175 1 00 

2 - İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her cün maarif müdürlüğüne ve ihall 
günü olan 16. 9. 1940 pazartesi günü ıaat 15.30 da ve (98) lira teminat akçesini bit' 
ıusi muhasebe nıUdıirlüğü veznesine yatırarak vilayet daimt encümenine müracaat' 
lan ilin olunur. (5609) 15612 

'lLeyli 
Erkek YENİ KOLEJ Kız Nehari 

iLK - ORTA - LiSE 

Taksimde Sırasclvilerde YENi AÇILDI. 
Müdürü - faki Şişli Terakki Direktörü. M. Ali Haımet Kırca. 

Hususlyetıerl: Y ABANCl DİLLER ÖGRETİMİI\'E genlı mikyasta 
ehemlyct vermek, sınıflannı az mevcutla teşkll ederek talebesinin ça.
lışma ve inkişafı, sıhhat ve tnzıbatı ile yakındıın a!Akadar olmaktır. Mele· 

::: tebln denlze ntızır kaloriferli teneffüshane ve jlmnastıkhnnesl vardır. Her ::: 
gUn saat (9 tle 18) arasında talebe kayıt ve kabul olunur. Telefon: 41169 ~ 

NlŞANTAŞI ______ _ 

İNGİLİZ ERKEK MEKTEBİ 
Kayıt muamelesi, cumartesi ve pazardan maada, her ıün saat 10 • 12 arasın-

da yapılmaktadır. Mektep 23 eyluldeıı.çılacaktır. Telefon: 81078 6240 

y================== KAYSERİ 

TALAS AMERİKAN KOLEJİ 
4 Senelik • Erkek - Orta Okulu 

İNGİLİZCE 
Ücretler :) LEYLI 195. YATI YURDU 100 LİRA 

Tedrisat : Eylül 25 de başlar. 3576 

.1ııııı ı ııııııııııııııııııııııııı ı ııııı1L. 
Ankara Telefon Müdürlüğünden: : : 
1 - Ankara, İstanbul, İzmir tele. : JABARİN BAR'mda : 

OKULLAR 

fon santral ve atöly~lerinde yetiştirH- : : 
dikten sonra diğer merkezlere tayin ve : Yeni direksiyon idaresiyle ve : 
i7am edilmek üzere müsabaka ile ka- : yeni orkestra iştira.kiyle fevka· 'E 
nuni evsafı haiz ve sanatlar mektebi : iade zengin varyete numaraları : 
elektrik şubesinden nıezun 31 adet : MUAZZEZ ÖZENGlN idare • : 
makinist, 3 adet elcktı ikçi ve ıo adet : sinde her akşam saat 12 de baş- : 

Talebe kaydı 
Yüksek iktisat ve Ticaret lllel:tebi •• 

durlüğünden : 

ınontör alınacaktır. : lar. 3679 : 

Talebe kayıt ve kabulU 25 • EylUl • 1941 
tarihinden 16 - Blrlncft~rtn - 1940 taruıt' 
ne kadar devam edecektir. 

KABUL ŞARTLARI : - -2 - Müsaba!ca Ankara. İstanbul lz- .,llllllllllllllll l lllllllllllllllllllllr"' A - Lise bitirme ve olgunluk lmUhaJI 
larını vermiş olmnk, mir telefon müdürlüklerinde yapıla 

caktır. 

Ankara'da yapılacak imtihan 18 Q 

940 tarihine rastlıyan çarşamba gürü. 
saat 9 da yapılacağından talipl~rin 
evrakı müsbitelcriyle birlikte nihayet 
16. 9. 940 günü tatil saatine kadar An
kara telefon müdürlüğüne istida ile 
müracaatları ve imtihan günü ve saa
tinde mezkur müdürlükte hazır bu 
lunmaları ilan olunur. • 

(5074} 15053 

Benzin alınacak 
Ankara P. T. T. Müdürlüğünden : 

Vesaiti nakliyemizin ihtiyacı olan 2800 
teneke benzin kapalı zart usullyle eksilt~· 
m<'ye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 14070 lira muvakkat 
tenılnııt 1055,25 liradır. Buna alt §artname 
mUdtirlliğtlrnUz kaleminden nlınablllr. 

Eksiltme 8<1ıeylUI 940 pazartesi gUnU sa
at 15 de E\•kaf apartmanın birinci katında 
bulunan mlıcHlrlilğümüz mUbııyaa komla -
yonunda yapılacaktır •• 

İsteklilerin o gUnU saat 14 e kadar art -
tırma eksiltme kanununda yazılı vesalkle 
teminat makbuzlnnnı havi milhllrlU teklif 
mektuplarını komisyona tevdi etmeleri, 
postndıı vaki gecikmenin nazarı ttlbare a
hnmıyııcağı lldn olunur. 

(1>697) 15680 

ZiRAAT VEKALETi 

Tamirat yaptırılacak 

B - 'l'icn.nıt liselerinden mezun oıma.Jl, 
KAYIT ZAMANI : 

Pazartesi, çarşamba, cuma günleri ~ 
9 dan 13 e kadardır. Kayıt için qft#ıd..
vesalkln bir dilekçeye raptedllerek mUdot' 

Ziraat Vekaletinden: IUğe bizzat müracaat edllmeııl IA.zımdır. 
76 parça masa, koltuk, kütüphane ve l - Lise bitirme ve olgunluk dlplo~ 

saire tamiratı yaptırılacağından bu iıe ta- larının asılları, 

!ip olanların pazarlık yapılmak iızere 2 - Nüfus hUvtyet cUzdanının taadl)dt 
18. 9. 940 ıünü Ziraat vekaletindeki ko- sureti, 
misyona ve tamirat hakkında malümat al- 8 - Sağlık raporu ve a,ı vealkaaı, 
mak isin de daha evel levazım müdürlü- ı 4 - İyi hal kAğıdı, 
güne müracaat eylemeleri lüzumu ilin o- 5 - 6 adet 4. 5x6 ebadında kartoDS\19 ft1' 
lunur. (3610) 15596 toğrnt. (8582-5704) 1568' 

«================================================~, 

Yeni Sinema 
YENİ MEVSbl 

Hazırlığı Dolayıslyle 

KAPALIDIR. 

CEBF.:Cİ Ycnhloğnn 
Sineması 

LOREL - llAH.Dİ 
Zafer DönUşU 
TUrkr;:e SClzJU 

İlAveten 
İzmir Fuarı ar;:ılıı t!irenl 

Halk Sineması 
BU GECE Saat 21 de 

Deniz Zabit Namzetleri 
Saat: 10 - 12 - l4.80 -
16.80 ve 18.30 seansında: 
Çnrllçen Caniler Peşinde 
Goşalar Geliyor 

HAMA.MÖNÜ Açıkhava 
Sineması 

Ali .Baba Hlndistanda 
Türkçe ıözlU ve ,ıaı kılı 

Sus Sineması 
BU GÜN ve BU GEC:S: 

SAAT· 
12 - 16 - ve 20.30 da 

Şandonun Son Cinayeti 
SAAT: 

10 - 14 - ve 18 de 
Karmellta 

S'Ülr1ER 
Slnemaıı 

Pek Yakında Açılıyor. 


