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ismet İnönü Ankara garında bir 
~, 

çok kimseler 
tarafından 

karşılandılar 

Milli Şefimiz lımet lnönü Ankara Garından Çıkarlarken 

Reisicümhur İsmet lnönü dün saat 13 de şehri
mize dönmüşler ve Garda Genelkurmay Başkanı 
MarC§al Fevzi Çakmak ile Vekiller, Parti Genci 
Sekreteri ve Parti Umumi idare Heyeti azalan, ,..ı -----------------------.,...---------- --------'---

mebuelar, Genelkurmay ve Milli Müdafaa Veka- B k• ı • • D R f • k 
leti erkanı ile Vekaletler müst~ar ve müdürü u - a Ş Ve 1 1 m f % r • e 1 
mumileri, merkez komutanı ve emniyet müdürü 
tarafından selamlanmışlardır. Vali ve belediye • 
reisi Nevzat Tandoğan, Milli Şefi vilayet hudu- Saydam 1 zm ,· r'de Milli Şefimiz Ankara Garında kendilerini 

lıarıılıyanlma ütilat ediyorlar dunda karıılamıştır. a.a. 

Bazı manasız 

neşriyata dair 
Falih Rılkı ATAY 

Çörçil diyor ki 

hava 

taarruzları 

bekleniyor ! 
FIRSATIN MOSAIT OLDUCU

NA HOKMETTICI ANDA HIT-

LER'IN INGILTERE'NIN ISTl

LASINA TEŞEBBOS ETMESi-

NI DAiMA BEKLIY EBILIRIZ 

Çörcil hava müdafaasına dair 
gizli celsede izahat verdi 

Londra, 17 a.a. - B. Çörçll öt le ye
mettnl bugün Buckilll'ham ıarayında kı

ralla birlikte yemlıUr. 
Yemekten evel B. Çörçll Majeıttleriy-

le uzunca görUımUıtUr. 
3 eylUI t.Arihlndenberi avam kamaram 

bugün öğleden ıonra ilk defa toplanmıı

tır. 
Mecliste b&zı tadlllt yapıldıtt görUl-

m~ti.lr. İki taraftaki kıymetli camlar kal
dırılarak yerlerine Adi cam konulmUJtur. 
Tava.ndııld elektrik tesisatım teeytn eden 

.. 
Romanya bCJ§vekili AntonHko 

Romen Başvekili General 

Antonesko yeniden 

muvazzaf hizmete alındı 
Bükreı, 17 a.a. - Kıral emirnamesi ile 

tüm reneral Aııtoneıko yeniden muvunf 
hizmete ahnmıı ve korreneralliğe tayin e
dilmiıtir. 

Y ahudüer hakkında çok ağır 
tedbirler 

Bükre,, 17 a.L - Havas ajanar bildiri· 
yor: Lejyoner mahafilde, bir ka~ hafta o
vel yahudiler hakkında ne,redilmiı olaıs 
atatülerder daha ~olı: ağır ıeraltli yeni bir 
statü hazırlanmakta oldutu haber alın • 

tetkiklerde bulundu 
Baıvekilimiz akıam Nazilliye hareket elli 
İzmir, 17 a.a. - Başvekil doktor 

Refik Saydam dün öğleden evel vila
yete gelerek vali Fuat Tuksal ile bir 
müddet görüımUıtür. Baıvekil vila
yetten ayrıldıktan sonra müstahkem 
mevki komutanlığını, C. H. Partisini 
ve bclediye';'i ziyaret eylemi§tir. 

Doktor Refik Saydam müteakiben 
yapılmakta olan ıchir oteli, garaj, 
ıantral, çoc le haataneıi inpatını tet· 
kik eylemfı ve ][UJttırpark'a giderek 
ingiliz pavyonunu ge.zmiıtir. 

Öfle yemeğini vali, komutanlar, 
belediye reisi, parti mUfettiıi ve ıeh-

İstila üslerini İngilizler (Ok 

ıiddetle bombalıyorlar 

Manşta 

fırtına 

başladı 

rimizdcki mebuslarla birlikte Ada ga
zinosunda hususi surette yiyen Baı
vekil, yemekten sonra ziyaretlerine 
devam ederek alman, italyan, yunan 
pavyonlarını gezmİJlerdir. 

8Cl§vekilimi:r.in l:r.mir'de ve 
Fuar'da tetkikleri 

İzmir, 17 a.a. - Başvekil doktor 
Refik Saydam dün fuardaki tetkikle
ri eanaıında yerli pavyonlardan maa
da İran, Macaristan ve Yui'oılavya 
pavyonlarını da tetkik etmiılerdir. 
Refik Saydam, ecnebi pavyonlarını 

(Sonu .S ıncı say f ada J 

Amerika cümhurreiıi Ru-.11 

16 milyon 
Amerikahyı 

Mecburi askerlik hizmeti• 

tabi tutan yeni kanun 
Ruzvelt B. 

tarafından 
imzalandı 

VaJington. 17 a.L - Amerika birı.tnl 
devletleri reisi B. Ruzvelt, dün 16 mll)"Oa 
amerikılıyı istihdaf eden amerikan meobG
rt askeri hizmet kanununu imnlaııuıtıT. 

B. Ruzvelt, bu münasebetle yaptıtı ~ 
yana tta demiıtir ki: 

1 "Amerika birleşik devletleri, mukadd .. 
rat yollan üzerinde en yüksek ehemiJ"ette 
bir dönüm noktasında bulunmaktadır. Fa• 
la zayıf olduklın için tecavllze kurban cft. 
miı olan bir çok memleketlerin uiradıll 

(Sonu S incı sayf«iı) 

Amerika bahriye nazın 

İngiliz 
zaferine 
• 
ınanıyor 

Meclis Reisimiz 
Cankırı'da 

Çankırı, 17 a.a. - BüyÜk Millet 
Meclisi Reiıi ve mebusumuz Abdü). 
ahlik Renda ıehrimize gelmit ve ia
taıyonda halk tarafmdan ıeYgi t&o 
zahüratı ile kartılanmııtır. AbdüJ. 
halik Renda fe}ırimizde kalacakl .. 
n iki gün içinde halk ile temaalv. 
da bulunacaktır. 

.. 
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l....~~~~.~~IK AMERIKA'YA DAiR 
HOLASA VE BiR KAÇ NOT : 4 

Amerika' da nüfus meselesi 

Muhaceretin ve doğumların tahdidi 
Amerika'yı nüfussuz bırakabilir 

Plevne ruhu 
- Sayın Or6enerol 

lzz:.eddin Çalıılar'a -
Falih Rıfkı Atay, dünkil ba§yazııı

nın, bir yerinde diyordu ki: 
"Bütün fedakarlık vazifelerini ya-

pan bir ordunun mağlGbiyeti, asla, 
utandırıcı bir hezimet olamaz. Os
manlı Plevne'ıi, bu kaleyi nihayet 
düşmana teslim ettiğimiz halde, türk 
ıeref desatnları arasında yer almıı
tır." 

Bu vesile ile iki ıene önce tercüme 
Birleşik Amerika'da milletler kav-ı de sınai, zirat iıtihıali, ırttırmıı, hat- edip bastırdığım bir kitabın aayfala

gasının ve bununla alakadar olarak a- ta, it arzının azlığı (yUksek ücretler) rını yeniden çe>virdim. O zaman bü
lınan tedbirlerin nüfuı hareketleri gıda ve ihtiyaç maddelerinin bolluğu tiln bir Balkanlara, biltiln bir çarlığa 
bakımından tetkiki de §Öyledir: ve ucuzluğu (büyilk istihsal gibi se- ve bütün bir hıriıtiyanhk ilemine 

Bırleşık Amerika nüfusunun bu- beplerle Birleıik Amerika'da refah karıı - kuveti en fazla çoğaldığı va-
gu kü teşekkülüne göre (1): seviyeıini dünyanın başka yerlerinde kit - aşağı yukarı, 40.000 tilrk uke-

a - Dogumlardaki azalma niıpeti 111isli görülmiyen derecelere yüksel - riyle karşı koyan kahraman tilrk pa-
de e • yani daha fazla artmaz, fa- tirken teeyyüt eder gibi görünmüt ise şasının neden bize bir mağlCıbiyet hi-
ka mlc ekonomik sıkıntılar, harp de, muayyen bir inkişaf derecesini ta- kayesi değil de ıbir ıeref destanı ar-
gibı scb plcrle hatta ileri yafhlara kip eden ikinci devrede, makine zirai mağan ettiğini anlamak için o sava• 

r nispetlerle artarsa ve Ame- sınat istihsal sahalarından mevcut nü- şın bUtün tafsiUitını okumağa belki 
addet zarfında doğum - ö- !usu uzaklaştırmak, yenileri için bu de ihtiyaç duymıyacaksınız: 
ındaki açığı kapıyacak sahaları tamamen ve sımsıkı kapamak Plevneyi kuşatan rus orduları ba19 

muhacir temin edemezse. ıuretiyle dünyanın menabii en ı:en- kumandanı Grandük Nikola, 1877 ıe-
131,7 milyon tahmin edilen gin koskoca kıtaaını 130 milyon nil- neai ilkteşrininin 30 uncu gilnü Gazi 

Bır e k Amerika nüfuıu 1980 de fuıunun on bet milyonunu bealiye - Osman Paşaya gönderdiği mektupta 
12 9 mılyona düıecektir. mez bir hale getirmittir (2). ıunları yazıyordu: 

b _ Do um • dli.ım niıpetleri bugiln- Sonra makine zirai ıınai her saha- "Mareşal hazretleri, zatıdevletleri
ku vasatılerini muhafaza ederler (ki ~a nüfuıun ihtiyacından çok fazla iı- ne aşağıdaki hususları bildirmekle 
ileri ya tar kesafetine göre böyle bir tihaal yapmak suretiyle, Birleşik A- şeref kazanırım: 
tahmin fazlaca nikbinlik olur) fakat merika menabiinin mühimce bir kıı- Gorna Dubnik ve Tcliş'teki oıman
Amer ka'ya hariçten muhacir gelmez- mından istifade imkanlarını azaltmıı. lı kuvetleri esir edilmişlerdir. Ruı 
se BırlıJeki Amerika nüfusu 15140 - 80 mevcut menabiin yenileriyle arttırıl- orduları Oaikovo ve Vratça mevzile
araıı a ancak 21,9 milyon artabilir. maıı imkanlarını ise tamamen önle - rini ele ge~irmişlerdir. Plevne, impa-

c - Ölumler artmaz, doğumlar tah- mittir (3). paratorluk muhafızları ve kumbaracı-

Zelzele mıntakasında 

olanacak acil tedbirler 
Zelzele mıntakasında tetkiklerde 

bulunan mutkiye mUfettltlerlnden 
Bedrettin Gökbelen ve Ahmet Temiz 
mıntaka merkezlerine dönmüşlerdir. 

Müfettişler Dahiliye Vekaletine 
gönderdikleri raporlarda kııın yaklaş
ması dolayısiyle zelzele mıntakaların
da Acil tedbirler alınması IAzımgeldl
ğini teharUz ettirmitlerdir. Bu cilm -
leden olmak üzere zelı:ele mıntakasın
daki 58 k8ye kerHt• vı çivi aevldya
tına başlanmıştır. 

Bir birlikten lisans ılın lldr 

mahn1 dlledlll yerden 

lhr~ edebilecek 
Bazı gümrUk idarelerince, bir bir -

likten alınan lisansla diğer bir birli
ğin mıntakaaı dahilinden ihracat ya -
pılmasına mUsaade edilmediği öğre -
nilmiştir. Gümrük ve İnhisarlar Ve -
kaleti teşkilltını gönderdiği bir tll -
mimde mıntaka uıullerinin yalnız al!
kadarlara bir kolaylık temini bakımın
dan tesis edild iiini kaydettikten son
ra mümasil maddelerin ihracatı için 
kurulmuş bir birliğe aza olduğunu is
pat eden ve ihracat ruhsatnamesini 
haiz bulunan her tacirin memleketin 
herhangi bir ihraç kapısından malını 
sevkedebileceğini bildirmiştir. 

dit taraftarlarının arzuları nispetinde Birletik Amerika'da makine haki - }ardan mtlrekkep bir kolordu ile tak
azalır bu müddet zarfında hariçten miyetinin tesirlerini tetkik edenlerin viye edilmiş olan garp ordusu tara -
de muhacir gelmezse 1940 - 80 araaıı:- bunlardan farklı olarak tebarüz ettir- fından çevrilmiştir. Muhabere ve mu
da lehteki fark, ondan sonraki yıllar- dikleri iki nokta daha var: vasata yolları kesilmiştir. Bundan 
da amamen aleyhte olmak üı:ere 8,2 ı - Makinenin insanı basit bir is- böyle hiç bir iaıe kolunun gelmesi 
mı dan ibaret kalır. ilah .. ilah... tihsal vasıtası haline getirmek sure- beklenemez. böyie haykıııyordu. 

Bırle ki Amerika nüfuıunun ilmi tiyle tahsiyetinden tecrit edişi, Ame- İnsaniyet namına ve mesuliyeti za- Onun için Plevne ne bizim tarihi
tah ı e ait münakaşalara bu yazılar- rika cemiyeitni aşırı maddileştirişi, tıalinize raci bulunan fazla kan dö- mizc, ne de dünya tarihine bir mağ
da d ama imkan yoktur. Onun için sosyal inkiaşfı önleyişi; külmcsine mani olmak üı:ere, ben, si- IUbiyet hikayeıi halinde değil, bir ıe
b 1 • kariin Birleşik Amerikaya ait 2 - Birleşik Amerika tehir ve çift- zi biltün mukavemetleri kesmiye ve ref destanı olarak geçmittir. 
olarak okuyacağı haberleri vuzuhtan- liklerinde küçük müstahıil grupları t~yin edeceğiniı: bir yerde teslim Plevne destanı şöyle biter: 
dı birkaç işaretle bitirmek isti- ortadan kaldırmak suretiyle Amerika ·~r !arını görüşmeye davet ederim. "Yaralı Osman Paşa, 10 ilkkanun 
yo daki içtimai istikrar muvazenesini bü- Mareşal hazretleri, yüksek saygıla- akşamı içinde bulunduğu küçük ev-

1 - Muhaceret ve dog~umların tah- yu"" k ı"stı'hsal rrrupları lehı"ne bozu- k b 1 d' . ,, de creneral Ganeçki, Katelcı· ve Çer-• rımı a u e ınız. "' didı Amerika'yı günün birinde nüfus şu 1 (4) nat taraflarından ziyaret olundu. 
suz b rakabilir. Birleşik Amerika diln ------- Müşir Gazi Osman Paşa bu mektu- Ondan sonra kendisine gönderilen 
'anın tabii menabii en zengin ve en ba şu cevabı göndermişti: b' b ·1 ··c "T" k ld 
.; (1) Ki nllfusun yıı.otar araııındakl lnkı- "Altes emperyalinizin bana hitap ır ara a ı e go uru ur en yo a 
az ufuslu bir memleketidir. Kilomet- samı ıöyledlr: 16 ten kUçük Yll.flar keııa- eden 30 ilkteşrin tarihli mektubunu- Grandük Nikola ile Romanya prensi 
re e kesafet, Birleşik Amerikada 16,4 tetı % 29, 16-•5 yq ara.ııı kesafeti o/c .s, zu aldım. tarafından karıılandı. Nikola, göster

ıınai ve tabii menabii Amerika- 45 ten ileri yqlar kesafeti % 23 ki qağı Kumandam altında bulunan ordu, diği harikulade müdafaa dolayısiyle 
a fa ır olan Avrupa kıtaaında yukarı durucu tıp. cesaret, sebat ve enerjilerini ispat et- paşaya çok güzel sözler aöylemif, Os-

A 'da 27,9 dur. Böyle bir va- (2) hslzllk ve zirat tanztm yazılarında mekten hiç bir vcçhile hali kalmamış, man Paşa. &.ai Romanya prensinin 
zi t u us fazlalığı ııkıntııı çeken vaziyet tatsllAtıı rakamlarla lr.ah edil- bugüne kadar yapılan biltün muhare- kendiıine uı:attığı eli sıkmayı reddet
av upalı, asyalı milletlerin (kesafet mlotı . .Aynı müıahede.>1 iki grup da hllll- belerde de muzaffer olmuştur. Bu se- mi,1ti. Yolda dUıman zabitleri kendi
ja onyada 146,3, Almanya'da 145 illh. aa eden ıu rakamlar da teyit ederler: beple Majeste Çar, kendi muhafaza sini alkışlıyor, askerler bu kahraman 
dır.) Birinci grup: Georgia ~lftllklerl 1910 kumandana ıelim duruyorlardı. 

Er ges davaları olabalir. da 26,9; 1925 te 21,9 milyon akr. Çiftçi kıtalariyle kumbaracılarını buraya Ertesi gün takdim edildifi Çar. pa-
2 - Amerikalıların kıtanın yaban- nutuııu 1,6 ve 1,4 milyon. 11llnol'da 1910 getirmek lüzumunu duymuştur. ıaya tarihe geçen ve bUtiln dünyanın 

cılar tarafından eriıilmez ve tecavüz da 32,5; 1925 te so,7 mllyon akr. Çiftçi Gorna Dubnik ve Telit mağlubiyet- fikrini ifade eden. ıu ıiSzlerl .&yle-
edilmezliği faraziyesine istinat eden, nllfu.u ı,o vı 1,0 milyon. 1.2 leri, buralarda bulunan kıtaların tes- miıtlr: 
kıtadaki nüfuı azlığının kaliteli in - İkinci srup: Arb:ona'da 1910 da 1,2: lim oluJu, muhabere ve muvasala yol- .. Jt TOU9 f81elte de TOtre belle de
san ile telfıfi edilebileceği ümitleri 1925 te 11,0 milyon akr. Çiftçi nUtuıru 90 larının kesilişi, büyük yollarııi işgal f ense. C'est un deı pluı beaux faitı 
tahakkuk etmemiş, yeni harp silahla- ve 100 bin. New Mexlco'da 1910 da ll,2; olunması ordumu düşmana teslim et- de l'hiıtoire militaire." 
rı Amerikayı denizaşırı milletlerin 1925 te 27,8 milyon akr. ÇUtçl nutuıu 161 mem için kafi ıebepler değildir. Bu (Güzel müdafaanızdan dolayı ılzi 
iktidarlariyle burun buruna getirmiş, ve 181 bin. Nebnuka'da 1910 da 18,6; surtele askerlerimin ıevkinden hiç tebrik ederim. Bu, aakert tarihin en 
ayrıca da; kaliteliler araıında izdivaç 1925 te •2.0 milyon akr. Çiftçi nüfusu bir §ey ekıilmemiştir ve bunlar aske- güı:el yararlıklarından biriıl olmuı-
ve doğumlar gittikçe azaldığı, kalite- ~• ve 680 bin llh. llh. ri .1ereflerini muhafaza etmek fçin tur.) 
eizler - amerikalılara göre tasnif 1 - Blrleolk Amerika çiftliklerinde bet ae- yapmaları lhımgelen her §eyi de he- • • • 
arasında ise tabii seyrini muhafaza nede nutusun ualıı nlıbeU; ~ 17; maki- nUz yapmıı delillerdir. Oıman Paşa Eyüpıultan mezarlı-

Milli mücadele sahalarında 

Her millet esaslı İmtihanları 
kendisi vermeğe mecburdur 

H. SAMI 
Urfa Mebusu 

• Sevgili İstanbul'un llObbah&r seeeıert ururetJenmJztn sQıi. hatta M&t tehirini 
bütUn içli güselllğtyle bafl*4ı. DUn sece, kah\ıl etmiyen icaplanm yerine getirmek 
ayyıldızh gökyüzUnUn lhtııamlı, engin n için btltUn mevcudiyetimizi, gön!Umllztl 
elt'arlı dekon& altında hUIUnJU gönlüme birlikte verelim. Batlanmıın 11kl9.1tıra.

Utıca ettim. Saatlerce bndl kendime dü· hm. Her ıeyt hükümetten beklemiyelim. 
1Undüm: gökytlzünün tam mA.nasiyle bl· Millet denilen aile 1çlnde. ne kadar :nAçls 
tara! olan, sözleri pırıl, pırıl parhyuı oluna ol8\lll, her Hmlmt htametln, gönül
aAklnlerl tarihi teml'§aya devam ediyor- den selen her ımetın btlyUk kıymeti var. 
Jardı. İnııanhk mukadderatının kararaııı dır. YltüalYar, bllhuaa a,yar mUdataa 
ve feci bin bir tecclllıılnl yukarıdan gör- azmimizin ne kadar zorlu olduğunu iyice 
mUı olan bu vakarlı mUıahltler tarih bo- anluın, kavruın.. 
yunca nice ikballere, idbarlara g"eçlt rH· Önümüzdeki tehlikenin gizil kapaklı 
mi yaptırtmıı.ılardı. Bunlar, Napolyon'u oyunu kalmamııtır. Her ıeyden .ziyade 
zafer neıeııl içinde kumandanlık hartıuıı- "milli lıtlklA.1., düfmanı olan bu tehlike
na (Auııterlltz) 1 lıaret ederken aeyretU- nln her tUrlU acmuına artık AgAlııL 

ler. Roma'nın Se.znr'ını, mağrur Kayııcrl- Yalnıa ve yalnız milletimizin yilkııek 

Dl tahakküm tahtı füo:erlnde böbllrlenlrken menfaatlerinin çlzmlı olduğu mllll iııtl
gördUler. Hangi varlıkların !Ani, hang11e- kamete gOıslertmiıd dtkmif bulunuyonuı.. 
rlnln ebedi olduğunu anladılar. DUnya Asuı blrlblrinı dUpnU,, Y<'kditeriDtn C&D 

dUnya olalı, hissiyatlarını belli etrnemiı dlltmam olmuı; )'Ureklerinde blrtblrlne 
olan gökyU:ı;ü ıııAklnlerlnde, bu defa, aklı· kartı yakınlık ve kaynqma kablltyett 
m, lzanını kaybetmlı olan tnııanhta kar- kalmamıı milletlerin 7erlere aertlmlı pe.. 
ıı hayretle karııık bir merhamet eduı riıan manzaruı karıısında dalma dUfG
sezllmekte idi. Kin ve nefret dalgalarının nelim. Galip vı muzaffer dUpnuılarmdaa 
mlllevveıı köpUkleri ile dalgalanıp aktııı- medet uman, milli kurtuluıtanm dUfmaa 
nı çok görmllşlcrdl. Fakat bu defa, kin 'elinden bekllyen politikacıların p1ua1.._ 
ve nefret dalgalannın bir takım yeni &- na delil, ıstırablylı hUrmet1ml•• Jaall » 
Jetlerle kendilerine dotnı yükselip yak- sanmıı olan betbaht mlllıtlertne &OQ'8bm. 
!aştığını müıahcde ediyorlardı. lllm, fen. Yabancı Otutıer, el otlu tel1dıll.tne 
teknik ... Yol göııterlct fedaklr insanların kapılmıı, aadetl, refahı milli ,..,_ 
binlerce yıllık neııllden neıılle devredip dııından ummuı, baht11s ve cabl1 ..-ıa 
l(elen emekleri "köle lnaaıı,, tellkkllinden lnaaııların bu kıı cekeceklert derin ft .. 

kurtulup '"köle mllletler,, mefhumna U· yu Hfalıt ulmelerinl p OaQne ~ 
vuımak için miydi T Jlm. Şunu blleltm ld millet kadron _. 

GUnlUk hl\dlııelerin teairi altında fikir da, mlllt 711Vanın gatıaımn hl1DQ9111ne 

ve kanaat del;lııtırmlyen bu ebedi mUta- ııtınmadan "ln.aan,, olarak "lua,. ıt1ıl 
hltlerln pırıl, pırıl parlıyan UmlUI sözle- 7atamak muhaldir. HOrtyel, m~ 
rlnden fU hakikati bir defa daha ötren- emniyet ancak mnıet Ye milliyet meftnl. 
dlm: mu içinde birer canlı realite olabllir. Da. 

Gerçekten dilnyada tek bir ''gerçek,, tUn lnııanlık tarihini seıııı1zce aeyretmıı .. 
vardır. O da millet ve milliyet mefhumu- llltı yıldızlar bu hakikati dlln gece bir cı.. 
dur. Dünyada devamlı hlQ bir "nlHm,, fa daha tekrarladılu. 
tasavvur olunamaıo: ki temelini mllletıerln 
hUrlyet ve lııtık!All teııkll etmesin.. De· 
vamh bir ömre mazhar olabilecek hiç bir 
dllnya teşklllltı tnlıayyUI olunamaz ki 
mustarip ve e!lir nıtlletlerln sırtında ku
rulup inkişaf ct~ln. Hnklki hlirlyet v• d.
qıokraııl, 1çtlmat terakki ve nı1 le l\DCak 
millet kadrosu ı: nıı. Ulhaldmk edebilen 
Ulklllcrdlr. İııtll~ yollarında kazanılmıı 

nice bUyllk zaferler unutulur, gider, sön
meı: sanılan cihangir talihi ııönPr, döner, 
gider, inı1anlar ölUr, fakat mlllet ölmez. 

Yıldızları dinlerken mllU tarihimizin 
Mtırnlarını da yldetmelerlnl diledim. 
Ayyıldızlı gökyüzüne muhteıem bir tablo 
reamettiler. Böyle bir maziye ııahlp olan 
un Ye köklU millet azdır cSedller .. 

:MU.terek anane, aca tatlı ınOiterek hA· 
tıralar, mUııterek emel ve ümltler, birlik
te duyulmu~ ve duyulan ıstırap ve ıaadet
ler, hele hele bUtllD btinlan blrlblrlne 
nakleden mUJterek vı güzel bir dil.. hte 
millet vı m\1llyet mefhumunun eararh, 
kutst, füsunlu baflanndan birkaçı ... BU· 
yUk inııanhk ııevglııt içinde ayn bir ffT• 

dalıın olmak yanl hUr ve m\llıt&kil 'bir 
mUletin evlAdı olmak.. 

iplik fiyatlarında 
degışıkfi yok 

-~--

latanbul ; 17. ( Telefonla ) - Bu • 
gün dokumacı kadınlardan milrekkep 
bir grup ticaret mUdUrlUğüne mUra
caatla Silmer Bank'ın iplik fiyattan 
artıracağı hakkındaki ıayia üzerine 
piyasada iplik bulamadıklarından tl • 
kayet etmişlerdir. 

ettigv i için, Birleşik Amerika'da rey nenin 25 yılda lnklıat rakamları JH Bu gilne kadar vatanımızın ve Jma- ğında, onun Plevne eava•ından sağ 
1 s Hakikat ııanılan nice mefhumlar "boı 

ekseriyeti meıelesinin, buna bağ ı o- (1900 - 1925) 749 vı 8,59' milyon dolardır. nımızın u:ı1-runda teve seve kan dök- do""nen gazi arkada•ları da geni• yur-

Mesele tetkik edilmiı Yedikule fab
rikasının hergUn dokumacılar koopt • 
ratifine 160 paket lpllk verdiği anla • 
§tlmı~ fakat bu arada kooperatife da
hil esnaftan bazılarının aldıktan ip • 
tikleri piyasada sattıkları fddia edil • 
mi1 1ikllyetlerin ve yolsuzlukların S. 
nUne geçmek, ve dokumacıların iplik· 
terden istifadelerini temin fçin bun • 
dan sonra ipliklerin kooperatife de • 
fil halk ıandığı marifetiyle tevdf 
karartaıtırılmııtır. 

. • • k' f & ., :r birer aözden.. ibaret telAkki edilebilir. 
larak da, demokratik rcjımı ın ışa 1- (3) hıılzllk ve zirai tanzim yuılann- tük; bundan ıonra da teslim olmak- dun dört buca~ındakı' toprak tümıek-'" Fakat millet ve milliyet mefhumu hakiki nın her merhalesinde hoyratça hırpa- dakl rakamları tekrarlamak&ızın, amerl- tansa buna devam edeceğiz. Jerı'nin altında ebedı'yet uykusuna • k hayatın ta kendlıfdir. Kati Hfer h8q1 
laması mukadder olan, mılletJer av- kalılann yabancı pazarlarla mllnıuıebetıı- Dökülen kanların mesuliyeHne ge- dalmıı bulunuyorlar. sllAha nıuılp olursa olııun, plyedeııtaU 
gasının başlamasına ve inkişafına ıe- rlnden, Ekonomik Panamertken thıyon'- lince bu, bu dünyada da, öteki dün- Plevne, artık vatan colrafyaaı dı- mar.ı~m ve betbaht mlllıUerlD hUriY•t n 
bep olmuştur. dan, Nutwı azlığının mübadele hacmine yada da bu Jıar,be sebep olanların il- tında üı:erinde gözümilz olmıyan bir ıııtıklAll olan zafer Abide.si muhakkak ç(S-

Milletler kavgası bir taraftan Ame- yaptıtı aleyhte teılrlerden, mah.luJU lrıy- zerindedir. yabancı kaaabuıdır. kecektlr. Muzaffer milletlerin bUnyeııini 
rika içinde, mukavemetlerini tahrik meUendirmek için alınan tedbirlerden, Al 1i i 1 'Fakat Osman Paşanın gUr sesi ile mazlQm ve betbaht mtlletıerln ıııtırabı bir 

• 1 ·11t 1 t msı'lı'ni im stokların yakılm·-ınd•" lıtı'"-alin tahdi- tes emperya n ze saygı arımı ıu-ıuretıy e mı grup arın e - .... _, ,..., narım." .. _ Teslim olmaktansa ... " diye konu- karuıcr gibi kemlrecektlr. TA ki milletle -
k"'nsızlac:tırırken dı"ğer taraftan bu dinden '"-'"-etmekalztn vaziyet fU rakam- kah 1 i b.t 0 

" ' larla da'7:=ıı edilebilir: makineye r·-eıı Plevne'de kumandan böyle duyu• pn .. raman ı ı, onun ı:a ı ve ne-. rin haklan milletlere iade oluna! .. 
grupları Amerika dııındaki milli c~- _... b" le du'"11.u""nu··yor ve duyup dil ferlcrının: lilll ve ml111yet mefhumu gibi kutsi 

· 1 · 1 Ud f ·· aı betlerı Arizona, New -uexico, Tı:u.a, Lorlıi•n• yor, oy ,. • mıyet erıy e m a aa mun c - --. ·· d"'V"' ·· b"t'"n husumet dünyası - Teslim yok! diye haykıran ruh· ve vükaek bir ideal, na.ınl olur da. yalnız · · k k t" l Bı'rle•ı'k ·uıulsslppl -• Alabama'da •n2,,s milyon ıun ugunu u u - " tesısıne sev etme sure ıy e - • ""' ·· u d a ktan açığa söylemek ları •iddet ve kudretini daha çok ar- koyu mUrtecllcrın, lııtıamarcı kuvetlerln 
A 'k · A hd t" i abancı dev akr topr••ın büyük bir k11mı mera olmak nın on n e çı • s merı a sıyası va e ın Y - t k" • du tırarak buglinUn er. ıubay ve komu- tnhtaarında kalır .. 
Jetlerin tesirine maruz bırakabilir. üzere ancak 173,8 milyonundan, btltUn A- en çe ınmıyor · 

3 - Niıfus azlı"-ının makine yardı- merlka'da, sen• b07tlk bir kıımı mera ol- Plevne'de kumandaıı altındaki bö- atnlarındadır. DUn gece, betbaht Avrupa'nın ııma-
6 mak üze- 190• milyon -•·-'ın 1000 lükten kısa bir müddet için ayrılan Plevneyi ıınır çizgisinin dıtında o Unde cereyan eden kıyasıya mUcadeleyi, mı ile telafi edilebileceği hakkındaki •• .. &AC ki dil 1 

k . 1• b t lıı1. akrından tıtif·"'e •dilebilir. Amerika -- genç bir zabit anlatıyor: zaman tman ara, olduğu gibi, bt- muhayyelemln yardımlylı gökytizllnde amerikalı tela kıye ge ınce; u e dK- .... " - k be be · i 
·ık . ki f d · 1 · nayi cih••ının yüzde ylrml ıı .. 31 ın bü••n'" "Ayrılmadan evel neferleriml top- ralur en ra rım zde getirdilimiz muazzam bir televizyon m8.klneli karıı-ki, makinenin ı ın §& evır erın- - ~..... 1 k eh 

latıhsal ve refah yılı olan l929 da ltıl ladım :ve onlara mantıktan ziyade he- yarar ı ve t amet yadigarını da ne- aındaymııım gibi tcmıı.oa ettim.. Arada 

Karaburun'un kurtulutu 
Karaburun, 17 a.a. - Karaburunlular 

bugiln içten tezahUratla kurtulU§lannın 

ıs inci yıldönümlerlni kutlamııtır. 

Açık Teşekkür 
Eşim ve babamız Merkez Bankaıı 

tptal komisyonu azasından lnayetul
lah Sunar'ın gerek cenaze meraıimin
de bulunmak ve gerek çelenk, telgraf, 
mektupla büyük acımıza ittirik et -
mek lütfunda bulunan aziı: dostları
mıza ayrı ayrı şükran ve minnettarlı
ğımızı sunmağa teessürümüz mini ol
duğundan bu dileğimizin iblağına 
muhterem gazetenizin tavassutunu di
leriz. 

Aile namına Eşi 
Saadet Sunar 

Kayıp para 
DUnkü salı gUnü öğleden evel Hll nl· 

hayetlnd ki sobacıların bulunduğu mahal 
ile Karaoğlnn arasında içinde köytlmüze 
mektep inşa ı için sarfedllecek mütera
kim 235 llra para bulunan cüzdanımı kllY· 
bettlm. Bu para He Ankarada i~aata alt 
malz meyi mübnyaaya gelmiş ve paranın 
zıyaından dolayı da çok müşkül vuiyette 
kalmıf olduğumdan bulan ıahıs hısanlyet 
namına :Meyvahoşta 14 numarada zahire
ci Arif in dUkkflllında kalta Arif'e teıılim 
ettiği takdirde parllnın 35 llr&ııı helllın

dan ı. •Jar• vt ısa lirasını da Tayyare Ce
miyetXe vcn:cctfm. 

B&Il kazaaı HorozkayU muhtarı 
Nail Candemir 

kalmııtır. 1932 nl&betl " aı. yecanla, gramerden ziyade belagatle ıilden neıle bergüzar ederek yapt- bir, radyoları 1Usmuı,, yurtlan iııtlllya 
(4 ) Btrçok evelkllere il&.ve olarak bir bir nutuk söyledim. Askerlerim ıöz- mak en bilyük andımızdı. Onun mu- utramıı talihsiz birçok mlllellerin mllll 

grup rakam daha verelim: lerimi: ·kc::C:des yankısını bütün dünya Ça- havalarını derinden derine duyar gibi ol -
lD1' te Amerlka"da aenellk J'Cllri bir _ Allahu Ekber! nakkale akıntılarında, Sakarya suların dum. Sevgili Mllll Şefimizin yerden göA't 

milyon dolardan fazla olan amerlkah sa- - Teslim yok 1 pa ve İnönU rüzgarlarında tekrar tek- kadar hakkı var: "Mllll mücadele aahala· 
yısı aıtmıı lmlış. Rakam 1929 a kadar diye bağırarak alkııladılar." rar dinlememiı mi ve, icabında, gene rında her millet, esaslı imtihanları kendi-
613 e çıkmıf. Kriz yıllarında ss e kadar Plevne'de genç zabit, bölUk ve ta- tekrar tekrar dinlemiyeeek midir? 8l vermete mecburdur.,, 
(1930 dUımU,. Tekrar yllkaelmiı tı e burdaki her bir nefer böyle duyuyor, En genlı Ye ıl&ınullU mrmastyle mili! 
çıkmıı (1936). böyle dilıUnüyor, böyle inanıyor ve Nureddin ART AM mukavemet, ml!U müdafaa, milli istlklA.l 
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Öz dil ve öz şekil 

Ş 
işedtn süzülüp •• ruhsarı il ,, 
olan " mty ,, vt " hjddtden 

gtfiİp yalü bal ,, olan " ntı:aktt .. 
neyst, btnce ıair Nedim'in ıiiri de 
Yahya Kemal'in barı ~aztllerinde o 
hali, o duruluğu, o ıeff aflığı ve o 
inceliği alır. Şu halde hUlrmedebi
liriz: bir zamanlar Nedim' le başlı
yan ve biraz onunla yürüyım bir 
zevk, bizim fiağımızdı kemaline er
miştir. 

Fakat bizde bir nevi zevkin baş -
/angıcı, mesela, Nedim ise, Baki ise. 
Naili ise bir ba~Jca :sevkin bayrak -
tarları da Karacaoğlan'dır, Emrah
dır: Dıldaloğlu'dur. 

Gönlüm onların da yeni ve üstUn 
zevk menşur/arından geçerek. yeni 
duyuı zt'!nginliğinden ve kalem 
kudretinden faydalanarak ylirUme -
sini ister, durur. 

lskoçya'da adına heylctl dilciltn 
şair Robert Burns'e ilk fôhret ne -
reden ıelmipl, bilirsiniz. Kendi ba
llade bh "1tciaia ff'CUP olın bu 

§•Jir, bir taraftan çift sürerken bir 
taraftan da eski lskoç mjni/erini o
kur, uberlerdi. Gllnün birinde bun
ları yeniden, geliftirerek, gllztlleı
tirerek yazdı. işte bu muvallakiyet
li deneme lskoçya'ya bilyllk !JBİrini 
kazandırmıştır. 

Bundan birkaç ay evel Erzincan 
için yazdığı içli ve yanık bir şiirin· 
de bu türlü hususiyetler gördüğüm 
bir gencimizde ben için için bir 
Türle Robert Burns'ü seziyorum 
Diln bu sütunumda yer alan bir baş 
ka ya1!1S1 bu kanaatime bir delı da· 
ha kuvet verdi : 

Zamanımızın estetleri ıiiri yal 
nız bir tek taraftan görUp, bir ttk 
idest ile inceliyebilirler. Ben Jiirir 
eduında da, nevinde de, telakkisin 
de de bu kadar /azla " vahdaniyet ,, 
el olanlardan değilim ve ondan do
lıyıdır ki ıenç edebiyat 1Jlrıtme1Ji 

Zeki Ômer Def ne' den giri;tiği yol
da yeni yeni baıarılar be/c/iyorum. 
Şair, bana g6nderdiği mektupta "6z 
dil ve iJs ıeki/ Anadolu'nun balrın
dı ,ıkla "Ulus,, a daha ,ok 7alrı
!Jlt sanırım ,, diyordu. 

Oer,elcten Anadolu'nun balrı ktn
di du7gusunun kendi dlll ile ıiJyle
yi§ini duymak ister. Genç ıair, bun
dan sonra bu yolda yazacağı tiir/e -
rinin en bllylllc mlllcff atını da ıdı
nın Türk kasabalarına yayılışında 
ve sesinin Tilrk köylerinde duyulu
şunda bulacaktır. ... 
Zamane gençlai l 

Ya~ı ortadan fazla, telcalltlüğa 

vakla§ml!J, bir tanıdığım vardır lcı 

baılıca zevklerinden birisi zıbıts 
haberlerini okumak ve bir bifiimi · 
ne getirip bunları ahbaplarına an . 
/atmııtır. Bu ıınıdık, ne/iti fln 

bir lstanbul gazetesinde okumuş : 
bisiJcletli on iki yaıında bir lcız, 70 
yaıında bir kadını çiğnemiı, kadın
cağızın yaralanıp hastaneyt kıldı -
rzlmasıne sebep olmupur. 

Bu haberi 6ğrenen yine yaılıcı 
bir edebiyat mera/c/ısı ıu mlltaleayı 
yl1rl1tta : 

- Zamane gençleri I Hepsinin 
lfl, gaca yaılıları çlğnemelctir. E -
debiyatta da iJyle yapmıyorlar mı l 
Nedir o ıiirler l Nedir o mecmua
/ardaki kargacık burıacık tenkı't 
makaleleri l ... 
Vahim ltelime.i l 

Harp patlak vermeden 6nce ıu 
" vahim ., kelimesi, ne dthfetli bir 
kelime idi. Harp başladı baılıyalı 
ise bu •6z, bu de~ıetini ne klidar 
kaybetmi§tir. 

Çin ile lransız Hindiçinisi arasın
da son günlerde bir köprünün ber · 
hava edildiğini yazan bir ıaztte. 
5una ,. vahim bir hfdise ., baflılını 
koymuıtu. 

Bir kaprlJnln atılmuı nbim bir 

Klirtçılar ithalat hirlil! 
kuruluyor 

lıtanbul; 17. ( Telefonla )' - Dıı 
ticaret umum müdUrU kAltt taclrlerl
ne bir ithalat birliii teıkil etmelerini 
bildirmittir. Birlik tetekkUl eder et • 
mez mevcut k&ğıt kooperatifi bu bilıo 
liğe iltihak edecektir, 

Yülaelc muallim mektehimtı 
vaziyeti 

İıtan:bul. 17 (Telefonla) - YUbek 
muallim mektebi üniversitenin mü -
temmim bir müesaese haline gel -
meli dolayııiyle mektep müdUrU de
kanlar gibi üniversite profeıörlll' 
meclisine iştirik edecektir. 

Kapalı çartr tanzim ediliyor 
fıtanbul, 17 (Telefonla) - Ay ı. 

tından itibaren kapalı çarıının tanzi• 
mi başlıyor ilk olarak c;arıının yolla• 
rı aafaltlanacak, mecraları açılacak w 
hava değiıtirme tertibatı yapılacak
tır. 

lıtanbul' da açılacak yeni parklaı 
İatanbul, 17 (Telefonla) - Taksim 

meydanı ile Abba11ğa parkı ve Bar
baros türbesi etrafındaki park Ilı 
niıantatı çocuk bahçesi 27 eylülde •· 
çılacaktır. Akaaray'da da bir boıtaa 
park haline getirilecektir. 

Halkm dtlekleri tetkik ediliyor 
!ıtanbul, 17 (Telefonla) - tıtan· 

bul mebusları bugUn parti reiıi Rept 
Mimaroğlu'nun reisliğinde toplanmıı 
ve halk dilekleri arasında partiyi all
kadar eden itleri konuımuılardır, 
Dün de vilayette bu dileklerden vili
yeti alakadar eden meseleleri valiye 
anlatmıılardır. ........................................ 

ÇOCt:JK KIYMETi onlara 
oltan iLGiMiZLE ARTAR ! 

Çocuk E•ir11em• Kurumu ................................ 
hldise I Birakç ay IJnce Avrupa ıa
vaı boylarında bir takım klJprülerin 
vıktlnde atılamaması da vahim hf. 
din ayılmımıı mıydı? 
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18. 9 - 1940 

( 
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DIŞ POLiTiKA ............................................ 
İngiltere, İtalya ve Mıs1r 

Havada ateş nehri 

İngilizler havada 

u ~ u s 

Çörçil diyor ki 

Daha kesif 
1 HARBE 
DAİR 

İtalya geçen haziranın onuncu 
günü, harbe girerken, bazı devlet· 
lere ve bu arada Mısır'a da kati te· 
ıninat vermişti: Muııolini demiıti 
ki: 

Mısır'dan bir provokaaiyon gel
ınedikçe, ltalya bu devlete kartı 
harekete geçmek tasavvurunda de
ğildir. 

mayn tarlaları 

vücuda getirdiler 

hava 
taarruzları 

bekleniyor ! 

ltalyanlar 
Mısır' da şiddetli 
bir mukavemetle 

karşılaştılar 

Mısu'da 230 bin 
İngiliz askeri var 

İstila planı 
tatbik edilemez 
bir hale giriyor 

Roına, 17 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 

İtalya tarafmdan Munr'a karıı 
ba9lanan askeri harekat, mihver 
devletlerinin itlerine elvennediği 
dakikada, söyledikleri aözü unut
makta mahzur görmediklerine yeni 
bir delildir. Anlaıılıyor ki İtalya, 10 
haziranda sırf vakit kazanmak için 
Musolini'nin ağziyle bu teahhüde 
giripniı ve İngiliz Somalisinin İtga
linden sonra Mısır'a karıı harekete 
geçmek zamanı gelince, bu teıeb
büae giritmekte tereddüt etmemiş
tir. Graziyani'nin kumandası altın· 
da kuvetli İtalyan kıtalarının Trab
luıgarp hududu Üzerinde Sollum 
kaıabaamı iıgal ettikleri bildirili· 
Yor. Son haberlere göre, hu kıtalar 
farka doğru ilerliyerek Seydi Bara
ııi'ye yakın bir yere kadar gelmiı
lerdir. Filhakika "M1111r" denilen 
Nil vadisine varmak için daha yüz
lerce kilometre çöl katetmeleri l~
zırndır. V c Mısır'ın üç bin ııenehk 
tarihi göstermiştir ki bu topraklar 
ancak denizlere hakim olan kuvet 
tarafından istila edilebilir. Mısır'ın 
karadan da istilaya uğradığı vaki
dir. Bazan ıarktan, bazan d~ g~~· 
ten gelen kara kuvetleri Nıl vadı
aini İtgalleri altma almıt~ır. Fak'!'t 
hu kara kuvetlcri de daıma denız 
kuvetleriyle itbirliği yapmı§lardır. 
Eğer tayyare ve motörl~ har.~ vası
talarının getirdiği teknık çol har· 
binde de bir fal'\k husule getinne• 
nıiı iıe Mısır'm kolay kolay İtalyan 
iatilası~a maruz kalması beklene• 
tnez. Mamafih tamamiyle teknik 
•abaya münhasır olan bu harek~t 
hakkmda kati aöz söylemekten bız 
burada ihtiraz edeceğiz. 

Londra'daki hava dafi 
barajı nasıl iıliyor ? 
Londra, 17 LL - Dally E,xpreu gaze

tesi havacılık muharrlnnln neııretti#t bir 
makalede ıöyle denilmektedir: 

Londra baraj bölgesi dahilinde rökte 
bazı 6yle noktalar vardır ki, hiç bir dllş
rnan tayyaresinin buradan tıthrip ~dilme -
den ,;cçme.!!lne tmkft.n yoktur. MUdafaala
nn bu kısmına ''baraj,, dan ziyade, "hava 
mıı.yn tarlıuıı., ismini vermek muvafık o -
ıur. Bu tarla deniz mııyn tarlası gibi ha -
rekete geçmekte tıır de bu husueta tafı1lllt 
verilemez. Alman tAyyarelerl bu mUdafaa 
sisteminin mUeulrllğinl kendi zarar!arına 
olarak bizzat ısgrceeceklerdlr. 

(Başı 1 inci sıy/ada) 

ilk defa olarak mec11se gelen eski bafve
kil B. Çemberleyn harareUe alkıılanmıı
tır. 

Çörçil konuıuyor 
<;örçll bundan ıonra avam k&ın&raaın

da blr nutuk aöylemif ve demlıtır ki: 

İtalyan kıtaatının Mısırdaki ileri 
harekatı hakkında Giornale d'İtalia 
gazetesi, mareşal Graziani'nin şiddetli 
bir mukavemetle karşılaştığına işaret 
etmektedir. 

- Umumt harp vazlyetl hakkında mu
fuııal beyanatta bulunmayı lUzumlu ad
detmiyorum. Hldlaelerln hepııl neıredll

mtııtır denilebilir. 
Trablmıgarp'ta 1talyan ordusunun ileri 

hareketi vardır. Sollum'u tutmakta olan 
iki lnglliz mUfrezesl çekllrnlıttr. DUaman 
hfl!A mUdafaa mevzilerimizden bir mlkdar 
mesafede bulunmaktadır. 

Gazete diyor ki: 
Yeni takviye kuvetleriyle İngiliz

ler şimdi Mısırda imparatorluğun her 
tarafından gelmi~ 230.000 kişilik bir 
kuvete sahiptirler. Bu ordunun bol 
techizatı ve tahminen 500 tayyare ile 
1000 tankı vardır. 

Fakat bu meselenin enteresan bir 
ciheti, Mısır'ın istilaya kar§ı aldığı 
"' ... ziy,.ttİr. Malfundur ki topraklan 
istilaya ııir.adı2ı halde Mısır henüz 
harp dıtındadır. Hıllbuld tngHter• 
ile ağustos 1936 tarihinde imza edi
len mul'lhede, yalnız böyle fili itral 
avziyetinde değil, lngiltere'nin gi
riıeecği herhangi bir muharebede 
Mısır'ın İngilizlerle beraber harp 
Yapacağını tasrih etmektedir. Bu 
noktayı anlıya.bilmek için M1111r'la 
İngiltere araııındaki münasebetlerin 
bir huauaiyetini göz önünde tutmak 
lazımdır: malfımdur ki Mısır 1882 
•eneainde ingilizler taraf mdan iş
a•l edilmiıti. Ondan aonr• 1914 
harbine kadar lngiltere'nin Mısır· 
daki "#azİyeti, hukuki bir memede 
Üayanmıyordu. Oıımanlı imparator
luğu 1914 harbine girer girmez, İn· 
gilizler Mmr üzerine himayelerini 
ilan ettiler. Sonra da 1922 aenesİn· 
de bir takım tartlara bağlı olarak 
Mıaır'a iıtiklal verdiler. Fakat bu 
ıartlar tahakkuk etmediği cihetle, 
Mısır, fili olarak hükümranlık hak
lannı elde edemedi. Mısır'm iıtik· 
lili hakikatte 1936 senesi ağusto· 
aunda lngiltere ile aktedilen mua· 
hede ile temin edilmi~tir. 

Ancak lngiltere, 1922 ıenesinde 
Mmr'a istiklal verirken, memleke
tin ve bu arada Süveyt kanalının 
1nüdaf aasına iıtirakini şart koymuı· 
tu. Yani Mısırın müdafaasına ittira
ki tanınmadıkça, lngiltere Mısrr'a 
latiklal vennek iııtememitti. Bu tart 
nihayet, ağustos 1936 muahedesinin 
Yedinci maddesinde ifade buldu. 
Muahedeye göre Mısır müstakil o
luyor. Fakat İngiltere'nin ittifakı· 
ha giriyordu. Yedinci maddeye gÖ· 
re de İngiltere herhangi ııebep· 
le ve nerede olursa olsun, harbe gİ· 
riştiği takdirde Mıııır askeri kuvet
leriyle lııgiltere'ye yardım edecek· 
ti. 

B"r k nüfuzlu Mmrlılar, bu 
ı ço O 'klAl' o hd' hıa.ddede Mısır'm ıstı a ını ta ıt 

Londra'daki hacJa dali barajı 
naııl iıliyor ? 

Londra. 17 a.a. - DUn Londrada hava 
mUdafaa baraj bllyilk hava taarruzları 
baııladığındanbcrl kaydedilen barajların 
en ııtddeUlel olmuııtur. Ateıı altı ııaat sUr
mfiotUr . .Alman tayyarelerinin lnglllz top
larına meydan okuyanları ııUralle dalga 
dalga geliyor ve bulutlar arasında sak
lambaç oynuyorlardı. Bu korkunç bir o
yundu. Alman pilotları tam barajın lliıtUn
de cesaretle pike ediyor, yüksek patlama 
kabll!yetl olan bUyUk bombalar atıyorlar
dı. 

Almanların isabet ettirmekle övünebi
lecekleri hedefler arasında bir hastahane 
ile Mountstreet'de bir jezvlt evi, bazı bü
yük mağazalar ve lkametgAhların bulun -
duğU mahaller vardır. Alman tayyareleri 
Uzerlerlne demir saçan bir nevi kutunun 
geldiğini g6rUyor ve her tayyarenin etra
fında oblleler dUdUk çalıyordu. 

Banlly6 evlerine yUkeek patlama kabi
liyetli bombalar dUemUı, birkaç k.11\ öl
mU,,tUr. 

DUaman tayyareleri doğu ılmalln bazı 
Wlcelerl tızerlnde de uçmuılardır. Bir 
golf sahaııı ne lkıımt't5Ahlar üzerine on 
iki kadar bomba dUıımllgtUr. 

Nevyork, 17 LL - Nevyork gazetele
rinin Londradakl muhabirleri çektikleri 
telgraflarda "ılmdlye kadar mlııll g-örülme 
rnle mUdafaa baraj ateıılerlnden,, baluıet

mektedlrler. Bu telgraflardan birinde ıeh
rln üzerindeki baraj &teflerlnln "gökte & -

kan bir ateı nehrine,, benzedlli blldlril· 
mektedlr. 

Bombardımandan 

zarar görenlere 
1 ngiliz karaliçesi 

saray eşyasını veriyor 
Londra. 17 a.a. - İngiltere kırali

çKi Windıor aarayı mobilyalarının 
hava akınlarından m\iteeesir olan fa. 
kir halka dağıtılmasını emretmiştir. 
Bu mobilya kırallçe Viktorya zama
nından . kalma bir çok eıya meyanın
da giyecek, yatak takımları ve iskem
le veıaire gibi ıeylerden müteıekkil
dir. 

Mısır'da lamail Sıtkı Paşaya oyna· 
nılacaktı. 

İsmail Sıtkı Patanın tavsiye etti· 
ii politika takip edilmedi. Fakat in· 
giltere ile yapılan ittifakın tefsirin· 
do şimdiki Mıaır hükümetinin pek 
ziyade ihtiyatlı hareket ett~ği ıüp
heaizdir. Mısırlılar istiklal, tam ve 
pürüzsüz istiklal istiyorlar. iki tel· 
kinin araamda sallanıp durmakta• 
dırları 

İng11tere'nln ve İrlanda'nın lstllAsı 
rnaksadlyle alman gemi ve mav11alannın 
yayılma.ııı devam etmektedir. Fırsabn mU
ııalt olduğUna hUkmetUği anda B. Hitle
rln bir teııebbUıı yapmasını beklemeliyiz. 
Binaenaleyh her tUrlU ihtiyati tedbirleri -
mlzl idame etmellylz. Dü~manın gemi 
tllh§ldatına ve ba§lıca askert hedeflerine 
her gece yapılan tlddeUi bombardımanla
rın dUıımana tras ettitl haaarlan değerin
den az tahmin etmemellyiz. DUıman gemi
lerine ve mavnalarına lnkAr edilmez bir 
surette ciddi hasarlar verdlrllmlıtır. A
vam kamRraııını temin edebilirim 1d geçen 
zaman zarfında kuvetlerlmlz denizde, ka
rada ve havada katı olarak lnkltaf etmlı
tır. 

Pazar günkü harekat 
Pazar günkü harekat, bugllne kadar ln

gillz hava kuveUerlnin yaptı1darının en 
parlağı ve en fazla semere vereni olmuı
tur. DUıınıanın adet taiklyetlnde büyük 
rahneler açıldığını tahmin ettirecek bAriz 
aebepler vardır. Uzamakta olan bu harbin 
neticesini mUtezayit bir emniyet havaaı i
çinde bekllyeblllrlz. 

Tethlıı ile ııAklnlerlnl itaate almak ve 
karg&11alığ& ıevketmek ümidiyle ve bu 
suretle bunların hUkUmete tesir ederek 
sulh yapması vA.hlmeslyle alınan bUcum • 
lan bllhasııa Londra ılvil halkına tevcih 
edllmlıttlr. Bucklngham aarayına ve ııev
gtli kıral ve kıra lçemlzln ıahıılarına tek
rar edilen hUcumlar, barbar vaaı!larından 
maada efk!n umumlyeyt teeviı gibi bir 
maksat istihdaf etmektedir. Tablt bu hü
cumlar lııtıhd&f ettikleri gayelerin aksine 
bir aklUllmel do~utlar vt kıral. kıra· 
ıtce)'l nıuttereken m&ru• k&tınaa tebllk• 
IJibl 7enl Te mukaddN batlarla millete 
b8'lamıılardır. 

Bu hUcumlar, bednam blr dUamana 
karlı yapılan harbi ıonun& kadar takip 
etmek azmini bUtUn kalplerde kuvetlendlr
mlılerdlr. 

Eylülün birinci haltcuınclaki 
uyiaı 

Atustoı sonuna kadar zayiat rakamla
rını vermıotım. 

Eylllll1n birinci yanaında erkek, kadın 
ve çocuk olarak tıhmlnen 2000 ktıt ölmUI 
ve gene tahminen 8000 klol yaralamnıt· 
tır. Hava bombardımanlarının 1ebep oldu
tu bu zayiatın befl• dördU Londrada ve
rllmtıtır. Birçok haııtahaneler, kiliseler 
!bideler haııara uğramııtır. Fakat harı> 
kabiliyetimize 1raıı edilen zararl":,l' hayret 
verecek derecede az olmuııtur. 

Harbin bidayetinde bqlanan bUyUk 
programlara göre, imali.tın muntazaman 
artmaııını ancak timdi 1d.rflk etmekteyiz. 
DU,manın gayreUertne ratmen bu tesa:vU· 
dUn devam ettıttnl sörmek memnunlytt 
verici bir hAdlsedlr. 

Ordu teıkUMında ancak 2M kttlllk blr 
zayiat olmasıaa mukabil hava hücumun· 
da sivil ahali araaında 10.000 kitinin lll
muı vey& yarata.nmıı olmaaı bunlann n• 
derece kasdl Te hedef Hçmekalzln yapıl· 
dıklarını lsbat eder. Hava mUdafa& teıld
lltımız da tesirini 1sbat etmletır. 

hıanası görmütlerdir. Ve madde ıu 
baknndan tenkit edilmiıtir: 
, 1 - İngiltere asker} }tt~fa!' .ma~
Cleaini Mıııır'a vereceğı ıatıklalın bır 
fartı olarak ileri sürmüttür. Bina
etıaleyh M1111r istiklal kazand~kta;1' 
~nra lngiltere'nin ittif akma gı~.11 
değil, bu ittifakı imzaladığı ı~ın 
tnüıtakil olmuıtur. Şu halde yedın· 
c:i madde Mısır iııtiklali için bir pÜ· 
l'Üzdür. 

1 - Jngilizler, bu istiklalin 1936 
ağustoa ittifakına tam sadakatte ol· 
duğunu ıöylüyorlar. 

2 - İtalyanlar ise, 1936 ağuıtoı 
ittifakmın Mııır'a istiklal temin et
mek ıöyle duraun, bilakis iıtiklili 
tahdit ettiğini, binaenaleyh tam is
tiklalin ancak lngiltere'yi, Mısır'
duı atmakla temin edilebileceğini 
söylüyorlar. 

Tayınla vldlılnde •eki• milyonu seceD 
muazzam nUfusun aıhatını n1'ı'lıafaza v• 
istirahatini temln, bunlara bUtUıı lhtlY&C
Jarını tedarik, evleri yıkılan veya tahliye 
ettirilenlerin ihtiyaçlarını temin vuıteli, 
hUkUrnet mekanizmasını butUn alflk&d&r 
makamları durmadan bir gayret aartettl· 
recek Jwıdar germlııtlr. Bu atır ve mut
lak vazife muvaf!aklyetıe ve mUesslr bir 
eurette yRpılmıgtır. BUtUn mevcudiyet ve 
mel!&! sistemimiz ılmdlye kadar modern 
cemiyete meçhul kalan ııartlara ıUratle tıY 
maktadır. Hava hUcumlarının keıııı!etl, ha
va tehlikesi tııaretlerl vukuunda alarmlar& 
muteıtlllk yeni nizamlar da katı neticele
re varılma.ııı gtlçleştlrmlıtır. 

2 - ikinci bir tenkit noktası da 
llldur: yedinci madde Mısır'ı, ln
tiltere'nin giriıeceği ve Mısır'}~ e.n 
Uzak alakası olmıyan herhangı bır 
~uharcheye iıtirake icbar etmekte· 
dır. Ho.lbuki teahhüt, Mısır'ı daha 
Yakında,, alakadar eden hususlara 
faınu olmalıdır. 
S Bu ikinci nokta bilhassa İsmail 
ıtkı Patanın tenkidine hedef ol· 

tnuttur. Bu zat, geçen ııenenin ba
!ında yedinci maddeye ka111 yaptı• f 1 hücumlar.la hayli dedikoduya ae· 

ep olmuştu. O zaman bazı Mısır 
&azetelerinde yazılan yazılar, İı· 
~ail Sıtkı Paıanın İtalyan tel~ina· 
,jYle .hareket ettiğini iyma edıyor-
1;· Bır ga-ı:ete, lımail Srtkt Paşanm, 
v 3~ senesinde Avrupa'da iken .ba~
l'ekıle yazdığı bir mektupta, ıngı· 
h~ İttifakına rağmen, ltalya ile de 

Umumiyet ltibulyle canı var düdlfklerl
ni tehlike iıereti olar&k kullanmalı ıllrm 
olarak kullanmamalı ve her hanıl bir nok
tada tehlike muhakkak gözliktiltü saman 
alarm vcnniye idmanlı rasitlerden bir t~ 
ki!S.ta malik olmalıdır. Bu esasa istinaden 
herlkesi iıine devam etmek ıuretiyle imı
llitın ve umumi hizmetlerin inkıtaa utra • 
mamasına veya az bir mUddet için inkıta& 
uğramaeın& gayret etmelidir. 

'Daha keail lıacJa muharebeleri 
bekleniyor 

İstlk'balde daha lkeıif hava muharebe!• -
rine intizar etmeliyiz. 

Hava hücumu halinde müdafaa tertibaU
mıza ait bazı mevzular vırdır ki bunlardan 
hafi olarak bahsetmeyi tercih ederim. 

lıkenderiye'de alarm 
İskenderiye, 17 a.a. - Bu sabah 

İskenderiye'de 30 dakika devam eden 
bir atann işareti verilmişse de hiçbir 
tayyare gelmemiştir. 

Kahire'de alarm 
Kahire, 17 a.a. - Hemen iki ay -

dan beri ilk defa olmak üzere Kahi -
re'de saat 2,30 da alarm işareti veril
mi§ ve 45 dakika sürmüştür. Bunun
ıa beraber şehrin üzerinden hiçbir 
tayyare uçmamıştır. 

Ormanlarda yangın 

~ıkaran yeni 
tip bir bomba ! 

Almanların gizlendiği 

yerlere atllmo!~tad ır 
Lonıira, 17 a.a. - Berlin mıntaka

ıundaki ormanlık mıntakalarda, kara 
ormanda ve Hartz'daki ağaçlık arazi
lerde gizlenmit'bulunan Alman aske
ri hedeflerine karşı İngilizler tara • 
fından kullanılan yeni silah hakkın
da mütalcalarını bildiren tecrübe sa
hibi İngiliz pilotları bu yeni silahın 
teitrlerW "mUthlt .. diye tavsif etmiş 
lerdir. Bu mUna•ebetle Britsh United 
Press'in muhabiri ıunları yamakta -
dır: 

Bu yeni yangııı bombasının tayya-
reye yerlC§tirilmcsini, ve Berlin çev
r.-indcki onnanların nasıl tutuşturul 
duğunu bizzat gördüm. Bomba, elek
trik vasıtası ile aalıverilmektedir. A
lelade yangın bombasından daha el • 
veriılidir, ve devamlı bir §ekilde yan
maktadır. Bu bombalar, nazilerin or
manlar içerisine aaklanmağı düşün -
dükleri mühimmatı, mühimmat fab -
rikalarını tahrip etmek Uzere hususi 
surette imal edilmiştir. İngiliz hava 
kuvetleri, Almanların ormanlar içe -
riıine askeri hedefler sakladıklarını 
biliyorlardı. Ve ormanları kolayca ya
kacak bir silah aradılar ve buldular 
bu yeni yangın bombaları, İngiliz ha
va kuvetlerinin elinde bulunan ve ge
celerin uzamaaiyle uçut kudreti art
tıtı vakit, düşmana karşı kullanıla
cak gizli silahların yalnız bir tanesi· 
dir. 

I 

Gandi lngilizlerin 
gösterdikleri cesareti 

takdir ediyor 
Sima, 17 a.a. - İngiliz milletinin 

gösterdiği cesaret dolayısiyle takdir 
terinin resmen bildirilmesini karar 
altına lan Hint kongresinin bu hare
ketini tasvip eden Gandi §Öyle de -
mi§tir: 

Saint Paul kilisesine ika edilecek 
herhangi bir zarar beni Benares'e ika 
edilmiş bir zarar kadar müteessir e • 
der. 

büyük d&rbeleri lndlrmeslne müsaade et • 
mcıkliğim için hiç bir selbep yoktur. 

Bu nevi lıtlhbırat, genel kurmayımı:ı:a 
bily{Jk hizmetler temin edc'blllnıe de bize 
dütmanm :yaıa111ı hakkında buna benzer 
bir maH\mıt ıelmemekte.dir. 

Meclise bir çok ıeyler söylemek arzu • 
sundayrm, Bunun için hafi celse akdetmck
liflmiri teklif ediyorum. 

Anm launaruı baıvekilin bu teklifini 
kabul etmlıtir. 

içtimadan aonra alarm 

ır ademi tecavüz paktı imzalan• 
~._.~fri lavaiye ettiğini ifea etıni1•i. 
f ll!li nıihverin büyÜk ortağı tara· 
ından Polonya'da miralay Beck ve 
~rk.adaılarma oynanılan oyun, mih
eı"ln kGçük ortalı tarafından da 

Mısırlılar ıiyaaeten olgun bir mil· 
}ettirler. Ve menfaatlerinin hangi 
tarafta olduğunu takdir ederler. J. 
talya'nın Mısır'dan lngiltero'yi at· 
tınnaktaki alakaaı, Mıııırlılann is
tiklali için değil, orada kendisinin 
daha kolay yerleıebilmeıi içindir. 
Çünkü ltalya'nın ıark politikası 
meydandadır. Bu vaziyette eğer 
Mısır'ın İngiltere ile 1936 senesin
de aktedilmiş ittifakı olmasaydı, 
bunu, bugünkü ıartlar altında der
hal aktetmesi lazımdı. Esasen fili 
olarak Mısır'ın istilasına baflandrk
tan sonra hakiki Mısır vatanperver
lerine 1936 ittifakı ve bilhassa bu 
ittifakın yedinci maddesi hakkında
ki endiıeleri aktüel olmaktan çık • 
mıttır. Bugün Mıaır hayat me~~t 
meselesi kartıaındadır. Ve kendısı· 
ni ancak İngilizlerle yapacağı sıkı 
iıbirliği kurtarabilir. Kurtulduktan 
sonra eğer İngilizlerle müansebet • 
lerinin, 1936 senesinde teabit edilen 
ıekli Mıaırlıları bugün tatmin etmi-
yoraa bu, aonra görüıülüp halledi-

' d" lecek bit' meaele ır. 
A. Ş. ESMER 

Aleni bir celıede aöylerıecek her 9Ö• 
dünyanın her bir tarafına telıraflanabillr, 

Tedblrle'l'imize alt teferruattan düımam 
baberdıa~ " MM lmtla dıılbllinde o1ıma • 

Avam kımarumın lçtlmaından az son -
ra Londra mmtakaaında alarm iıaretJ ve -
rildiği lıitilmi(tlr. Mecllı celseye ve ıoru
lan suallere nazırların verdikleri cevapla -
n dinlemesine devam etmlrtir. Üç çeyrek 
tonra celte tatil edllmiıtir. Bu esnada 
Londra'nın bası mahallelerinde topçu dafi 
bataryalarmın ateıi fıltllmekte idi. 20 da -
lrika eonra altrmın devamına rağmen mec:
Uı teıluar lttılma etmlftb. 

Alman zayiafl 

. 

A imanlar, Londra'ya yaptık· 
ları ıhava hücumlarında §İm· 

diye kadar görülmedik derecede 
mühim, bir mukavemetle kartı· 
laşmışlar ve büyük zayiat vermit· 
lerdir. Bu mukavemetin azanıeti
ni alman tebliği bile itiraf etmek
tedir. Alman havacılığınm günlük 
kaybı 187 dir. Bunların 125 i 
bombardıman geri kalnnı avcı 
tayyaresidir. Bildirildiğine göre 
almanlar _ .... 150 - 200 tayyareden 
mürekkep 10 grup halinde hücum 
etmişlerdir. Bu hesapça Londra 
Üzerine yapılan akına 2000 kadar 
alman tayyaresi iıtirak etmiıtir. 
Fakat bir nokta daha var: acaba 
bu gruplar ayrı ayrı tayyareler· 
den mi, yokııa Jıamulelerini Lon· 
dra üzerine boşalttıktan sonra 
tekrar farnsız sahillerine dönüp 
bomba alan tayyarelerden mi mü
teıekkildir. Eğer böyle ise, alman 
zayiatını yüzde 10 dan daha faz. 
la hesap etmek lazımdır. 

ıngiliz cevaplan 

F altat ne de olsa, alman zayi. 
ntınm nispeti değilse de ye

kiınu büyüktür. Buna mukabil 
İngiliz müdafaasındaki muvaffa-. 
kiyetin hem kemiyeti ve hem key
fiyeti dikkatle göz önüne alma
cak mahiyettedir. Çünkü alman 
tayyareleri, yalnız Londra'yr he· 
def aldıkları ve a9ağı yukan 'ha· 
va dan bir çeyreklik bir mesafe 
dahilinde uçtukları halde, ingi· 
lizler hem Londra'yı adamakıllı 
müdafaa etmiıler, hem de alman
ı~ ın Manf ve §İmal denizindeki 
b:itün istila üslerini tamamiyle 
dövmütlerdir. Hamburg, Bremen 
ve hatta Berlin'in farkındaki de
polar, demiryollan iltisak nokta
lan, alman mavnalarmın tahaı· 
§Üt merkezleri çok sıkı bir atefe 
maruz kalmıştır. İngiliz tebliğine 
göre, buralara kadar yüzlerce ve 
hazan binlerce kilometre mesafe 
kateden İngiliz pilotlan aai ve 
ııalim geri dönmüılerdir. 

istila planı 

ö yle görülüyor ki, bir günde 
187 alman tayyaresinin düt

mcsi, alman istila planını Londra 
üstünde boğmuıtur. Ve alman 
kaybı bu bakımdan Londra 
bombardımanlariyle elde edilen 
hasarlardan daha mühim olııa ge· 
rektir. 187 tayyarenin ve hele 125 
bombardıman tayyaresinin maddi 
bakımdan ifade ettiği kıymeti, ve 
bu 187 tayyaredeki pilotlarm, ra
sıtlarm, makinistlerin alman ha· 
va kuvetleri için ne büyük bir za· 
yiat teıkil ettiğini ıbir tarafa bı
raksak bile, Londra cephesine ya
pılan hava aaldırıtlannm bu şe
kilde akamete doğru ııürüklenme· 
si, harbin bundl'ln sonra alacağı 
şekil itibariyle .dikVatle üzerinde 
durulmaia değer bir hadiıedir. 

Göring Fransa' da 

H akikaten bugünlerde fngil· 
tere'ye kartı bir taarruz ya

pılması, bir istila pli.nmm tatbik 
edilmesi bekleniyordu. Bu ma.k· 
aatla 19 alman generalinin Mant 
aa.hillerinde vazife aldıkları bildi
rilmektedir. Hatta Normandiya
da karargah kuran, Mareşal Gö· 
ring bir alman telgrafma göre 
Londra afakında da bir uçuş yap· 
mııtır. Ran Maraşah hakikaten 
Londra'ya yaklaıabilmiıse, bunun 
bir manası da ingiliz hükümet 
merkezinin nasıl müdafaa edildi
ğini, yakınen görmek ve istila pla
nını tatbik edip edememek huau· 
ııunda Hitler'e bir rapor vermek 
için olsa gerektir. Onun için bu
gün yarın, bu raporun neticeleri· 
ne göre akisler ve haberler bekli
yebiliriz. 

Hava • barajları 

F akat vaziyetten öyle anlaıılı
yor ki, İngilizler kolay ko· 

lay yutulacak tekilde değildir. 
İngilizlerin ıher karı§ toprağı mÜ· 
dafaa etmek azmine İngiliz tek
niği ve İngiltere bankaıımın altın
ları azami yardımı yapmaktadır. 
Hedefleri tayyare gürültülerine 
göre, kendi kendine tayin edip, o 
tarafa teveccüh eden yeni topla
rın yanında ate§ barajları son de
rece müessir olmaktadır. Bu ba
raj fU tekilde yapılmaktadır: 

Londra'nm havaıı, dörder kö· 
ıe parçalara aynlmıftır. Her par· 
çayı dövecek toplar tayin edilmit· 
tir. Hava tehlikesi ifUeti verildi· 
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fi zaman, her bnto.ryanm vazife
si, kendisine ayrılan mürabbnı, 
top menzilinin varabileceği irtifa 
dahilinde mütemadiyen dövmek 
ve delmektir. İ §te bu havaya 
püskürülen demir ve nlev yağmu· 
ru, tayyarelerin geçmesini imkan· 
sız bir halde bırakmaktadır. 

Londra Majinosu 
ade Londr"'nın etrafında al· 
tı yedi daireden ibaret ntcı 

ıbarajı vardrr. DÜ§man ıtnyyarele
ri birinin içinden geçse ötekinin 
içine dü~mektedir. Ve barajlara
te§ du\'arlnr örerlerken, çok yük. 
aek irtifadan uço.rak, içeri gire
bilen tayyareleri a'\·cılar karşıla
yıp bunların işini de onlar hallet• 
mektedir. Görülüyor ki Majino 
Fransa'da bir İ§e yaramadıysa, 
timdi Londra'ya ta~mmı&tır. Bu
nun alman istila planı üzerinde 
mühim bir tesiri olması ltızımge
lir. Çünkü almanlar, Londra'yı 
tayyareler vaıııtasiyle ııindirip on• 
dan sonra istilô.ya geçeceklerdi"'. 
Halbuki Londra harabeye dönÜ• 
yorsa, bu harabelerde yanan, 
dü,en genç alman pilotları Mes
ser§midler, Domierler, Heinkel• 
ler kucak kucağadır. 

Almanlar dayanacaklar mı! 

Ş imdi ne olacıık? Almanlar 
daha ne kadar zaman gün· 

de asgari 75 azami 187 ve belki 
daha fazla tayyare kayıbına kat• 
lanacaklardır. Bunu alman harp 
sanayiinin ve tayyare sanayiinin 
dayanma kabiliyeti tayin eder. 
Öylo söylüyorlar, daha doğrwu 
öyle bildiriyorlar ki Almanya'da 
ayda 1500 tayyare imal edilmek
tedir. lngiltere'nin imalat miktan 
ise bugün ayda 1200 tayyaredir. 
Ayrıca İngilizlerin Birlefik Ame· 
rika'dan aldıkları ayda 300 tay
yareyi de hcsa.ba katacak olursak, 
iki memleketin tayyare artıılan 
arasında bir müsavat görürüz. 
Fakat bu müsavatı hakiki bir mÜ• 
savat zannetmek doğnı değildir. 
Çünkü alman tayyare fa:brikalan 
mütemadiyen bombardıman edil· 
melde, alman tayyareleri günde 
vasati 50 olarak düşürülmektedir, 
Bu tempo böyle devam edecek o
lursa Almanya tayyare imalatmr 
günü gününe istihlak ediyor de
mektir. 

Netice 
i ngiltere'ye gelince, Alman-

ya'nm tayyare miktan bü
tün imalata rağmen sabit durur· 
ken, lngiltere'nin imnlntı ve sipa· 
riıleri günden güne artmaktadır. 
Bir zaman gelecek ki İngilizler 
harp ba§lıyana kadar yaptıklan 
ihmali telô.fi edecekler ve hatta 
geçeceklerdir. İ§te o zaman kali
te ve pilot üstünlüğü haribin kati 
neticesi Üzerinde müessir olacak· 
tır. Daha bugünden İngiliz hava. 
cıhğı istila hareketi hazırhyan 
almanların planlarını tamamiylo 
altüst etmiştir. Almanların sahil
lerde topladıktan bütün kuvet• 
Jer darına dağın olmuştur. Şid
detli bir fırtına İngilizlere yardı· 
ma başlamıştır. Vakıa İngiliz ba~ 
vekili Çörçil istila tefebbüsünün 
daima beklenebileceğini tekrar 
etmiştir. Fakat bu halkı daima 
müteyakkız tutmak ıçın SÖy· 
lenmiı bir ııöz olsa gerektir. lngi
liz tayyareleri istila planmı §İm· 
dilik mavnalardan ııuya düşür. 
müıtür denilse hata edilmemiş o
lur ııanırız. 

Mümtaz Faik FENiK 

25 Uçan 

kale! 
Bir Amerikan gazetesi 

1 ngiltere'ye bunların 

verilmesini istiyor 
Nevyork, 17 ı.a. - Nevyor'k Herald Tri

bunc g.azetesi "Uçan Kale" tipinden en as 
25 amerikan borrlbnrdıman tayyaresinin 
derhal İngiltcr~'ye gönderilmesini taV1iiye 
etmektedir. 

Gazete, Avrupa'da hiç b ir tayyarenin 
bunlara bedel olmadığını ve İngilizlerin bu 
25 tayyare ile Almanya'nın her köşesine 
darbeler indirebileccldcrini iddia eylemek
tedir. 
V~ington. 17 a.a. - Verilen ma!(}mata 

röre hüldimet m*amlırı İngiltcre'ye en az 
30 büyük bombardıman tayyaresi verilme
si imkanmı tetkik ctzncktedirler. Bu tay
yareler 5.000 kilometrelik uçuşlar yap:ıbl
liyorlnr. 
Tayyare ya.pan fabrikaların !bunları hükU
mct vasıtasiylc değil, dogrudan doğruya sa
tacaklarını bildirmektedir. Bu yeni uzun 
mesafe bombardıman tayyareleri İngiltere
ye en uzak alman hedeflerine erişmek im
kinını verecektir. 

Bir sahtekar yakalandı 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Ahmet 

ve Şükrü adlarını taşıyan bir adam 
Milli Müdafaa Vekili Saffet Arı· 
kan'ın kartvizitini ve imzasını takli
den dolandırıcılığa teşebbüs etmiş ve 
yakalanmııtır. 
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HAYAT VE SIHAT fikirler Ye insanlar 
( 

.............................................. ,,, 1111111111111111111111111 111111111111111) 
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Münekkit sözleri 
Kalbin hormonla rı Nurullah AT AÇ 

Kalp hastalıkları bahsinin eski bin fiki~!e ~ü~asebett-:rini gösteri~. SÖZ ıiirden, eski, ye~i pirl~ri~!ı:den 1 l~r yıkı.ldı; .hep.~ml:ıi~ hayatımmla a.r.}o'k 
haline göre çok değiımiı olmasının Atkın yureğı tıtretmeaı de buna bır açılmıştı. Arkadaıım. tlıri ıevenı, ııırden bır değıslklık rorUldu. Runa rağmen. Ya
büyük bir sebebi de hormonların i- delilidir. Bu tesirleri de fÜphesiz ı ınlıyanı da talr saydığmı ıöyledi. Zanne- zılı: oldu Süleyman Efenıliye" unutulmadı ... 
fe karışmasıdır. Şimdiki hekimlik- sempati sinirleri vasıtasiyle, ve bel- derim bugün, onun ılbi düeünenler ~oktur.. "Kitabei ıenıi mezar" ,airinina/eyhinde 
te her işte hormonlar mutlaka dü- ki, hormonların iyonlariyle. Sordum: bulunanlar hiç olmar.ııa bunu düsiinsünler: 
fÜnÜlmelidir. Hayat hormonların Fakat kalbin bozulmasına ıebep - Mu,ikiyi sever miıini~! Bir beste o IÖaUn ha.fııalara tesir eılt>cek bir meılye-
tesiriyle devam eder gibi görünür. olan mekanik tesirler de çoktur. dinlediğin!?; r.aman ondan bir zevk alır, ti olmanydı bunca zamandır telcrar edilir 
Mesela sinirlerin vücutta başka U• Kan deveranının bir ucu kalpte, bir anlar mmn1z! miydi? 
uzuvlar üzerine tesiri elektrik ucu da böbreklerdedir. Böbreklerin - Evet. dedi, belki çok değil ama bir Orhan Veli'ye ehemlyet veren yalnız ben 
cereyanına benziyen!er ve sinirler- işi bozulunca kalbin işi düzgün gİ· <lereceye kaılar. değilim, yalmr. onun ıiirini ıevenler deli il; 
den o uzuvlar üzerine geçen bir demez. İki ucun arasındaki büyük - O halde ıiı bir be,teklr!ınız, dedim. sevnıiyenler de ehemiyet veriyor: ne r.a • 
maddeye lüzum yoktur, sanılırdı. ve küçük kırmızı veya kara kan da- Bunu kabul etmedi ve ne demek istedi • man bir ıiir yar.sa ciddfıi, mizahlı mecmua
Şimdi bilindiğine göre tesir gene bir marları bozulunca da Öyle. Bilhas· {:imi anladı.- Resmi ıeven, resimden anlı- lan ile hemen yanarayı koparıyorlaı-. Biz, 
elektrik hadisesidir, fakat bu ha· sa damarlarda tımııiyon artınca... yan her insana ressllm: musikiyi seven, mu- onlar tiir yazınca bir şey söylüyor muyuı7 
discyi hasıl eden kimya maddeleri ı Demek ki kalbin tam aıhatte ol- ~ikıden anlıyan her insana be~tekir demek Okumıya ba,lıyoruz; pek soğuk, pek tat
vardır. Bunlara da hormonlar der· maııı biitün vücudun tam aıhatte ot- nasıl odğru dt>ğilse ,iiri seven, ,iirden an- stz olduğu için, daha Uçüncü rnısrağa ııel • 
lcr. Onun için her i~te hormonlar... masına bağlıdır. Tam sıhııtte denile 

1 

lıyan her insana da şair elemek o derece merlen elimizden atıyor ve .... unutuveri -
Kalp iıinde de, bir kere, kalbin bilecek derecede muvazeneli bir doğru değildir. Şairin de ressam ve beste • yoruı. 

kendi hormonu. Bu da yeni ve he· vücut bulmak belki mümkündür., kir ııibi olduğunu duelınmeliyi7.; yok!la sa- SANATKARIN eserinde, sanattan ba'
nüz iyice halledilememiş bir meae· Fakat tam bahtiyar insanın bir nat i'ini, içinden çıkılmaz bir hale getire- kabir endieeye kapılması; ibir tıkım fikir-
le, bazıları kalpte bulunan bu gömleği bile bulunmııdığı gibi, tam cek kadar karıştırmı1 oluruz. ler hakikatler söylemiye kalk.ınası; hele 

h ·· h'b h b l ~u ••thhe" nıi ne diyorlar? İtte onu hormonun ayrı bir 'ey olduğunu id- aı atte vucut sa ı i ba tiyar u u- Biliyorum ki htrke, •iirden anlamaz; 
dia ederler. Fakat bizim lstanbul nur&& onun da kalbin nered~ bulun· bir ıiiri n bir insana tesir etmesi. ıiizellifi- müdafaaya ıirişmesi, kendisinde sanat 

f d • d h b · 1 • ı- endişesinin kbreldiğini rosterir... Fakat üniversitesinin değerli ord. pro e· ugun an a erı o mıyacagı pea ni b h1etmesi için o insanın dn içinde, ka· 
h !d' buan, sanat endlaesiyle vücuda ııe -

r.örü Kemal cenap kalpteki hormo· mu teme ır. 1 f sında bir alm.1. anl.ım" kabiliyeti bulun- tirilen eserlerden b~knsmda da gü -
nun sempati sinirlerinin bir kısmın· G. A. ması lazımdır. Fakat bu, sanatın he 11aha- ıe/Jik hulunduğu oluyor : muhtelif 
daki hormonun aynı olduğunu ka· !ında ooyledir. tlim için de öyle cJeı:il ml7 

Avrupa dillerindeki Kitabı • Mukaddes tcr-bul eder. Yüksek itim adamlarının O alma, anlama kabiliyetine şairlik, hatta 

H cümelcrinde, bizim Kısası F.nbiya'da oldu-
böyle ince j .. te münakaşalarına ka- a va ,airlik istidadı diyemeyiz. Şair yaratan. 

~ ğu ıibi, Fakat, dikkat edin, onları okurken 
rı•mak ne benim haddim, ne de ye· manzumeyi meydana getiren adamdır. Ba-

• bl!'dri uvJ: aramak bize daima bir nevi ra-ri burasıdır. Burada bana dü~n zan ,ıırı okuyan ad11mın şa'rılen daha zeki, 
boyle ilmi münakaalara karışanlar yahut dJha hassas olması kabildir (bittabi 
arasında türk i&imlerinin de bulun· Kuru mu na pek nadiren); o adam okıuluğu manzumede 
masından do1ayı sevinmektir. bulunmıyan, yani şairin kasdetmediği ml • 

Zaten kalpteki hormon ayrı bir nıılar, ıuzellikler görebilir. Fa.kat onları 
fey olsa da olmasa da bunu aempa· da kendisi yaratmış sayılamaz: onları elin-
ti ainirleri ve onlarla birlikte kalbin d deki şeki/'df'! bulmuştur: demek ki onlar o 
r.inirlerine. teııir eden yahut onlar- ya r 1 m şeklin, onu mcyclana getirenin malıdır. 
dan bir kısmının çıkardığı hormon· Musikiyi ıınlrynrak seven her insana bu-
lar var. Bunlardan biri böbrekler tekir denmedigi halde $iiri anlıyarnk seven 
üstündeki guddenin çıkardığı adre- .Ankara. 17 a.a.. - Hava Kurumuna ya- her insana şair denmesi zamanımızda, bir 
nalin hormonu. Fakat pankreas pılan yardımlar hakkında bug{ln bize \'e- takım istih7.alara, inkarlara rağmen ,aire 
guddesinden çıkan bir hormon da rllcn ma!Omala g/ire, Konyada bir hafta ne kndar itibar edildiğ ini (ö!tcrir: eairligi 
bu ite karııır. Bunlar §İmdiye ka· içinde yapılan tebforrUat mlkdarı 3.500 11- o kadar büyük, imrcl\İlecek bir vasıf sayı
dar öğrenilenler. Halbuki hormon· rayı bulmuştur. Bu arada Konyanın Yar- yoruz ki onun kendimi7.de bulunmaıtmsına 
larm da hepsi biribirine bağlıdır. ma nahiyesine ba~lı Yarma köy halkı 192. bir turlu tBhammül edemiyor, bir takım 
Onun için kalp herhangi bir hormo- Ovakavağı köyU 130, Şatır koyu 82, Sak- nazariyeler uydurarak o vasfı benimsemi
nun bozulmasından az çok mütees· yatım köyU 154, iemnll koyU 123, Bakır- ye kalkıyoruz. 
· 1 '•' bozulur tolu kG .. u 113, Divanlar kö.>11 147, Gene ,, . 

sır o ur, onun ı,.ı • k" ... 84~ .. T ll k ki' ll 87 lift r ı"'lu 132 ' ORHAN VEI.t Yuık oldu Suleyman 
Bundan çıkarılacak neticeyi, ta- uyu • B 1 uyu ,y ' .. y (.. ' • ' ğ ı· ı· 'k" id 

h f b' K k 180 Kil Uk kö ·U 100 lira ver- Efentlıre' mısra ını soy ıye ı ı ı yı an 
bii, tahmin edersiniz: er tara ı ı· ara aya ' ç :i fazladır. O zamandan beri dünyada neler 
ribirine bağlı bir makinenin her· mlııtır. olmadı T İnsanlar öldü, koca koca devlet • 
hangi bir tarafında bir sakatlık o· bıreımnda Boncuk orman ılrkeU 200 
lunca makinenin bir tarafı bozulun· lira vermltıtlr. 
ca onun hiç bir tarafı doğru işliye- KunımB llza yazılan vatandqların aa -
mez. Terııine iti iyen bir makinenin yısı Dlamll'de 1.700 ü ve İzmlrde altı bini 
çarklarından biri doğru i~lcmek id· bulmuştur. 
diasına kalkıoıraa ke~isi parçala· PUlUmUr'de ıaa liralık teberru kaydo-
nır. insan cemiyeti bir makine de· lunmuştur. 
mek olmamakla beraber, onun ara• iakenderunda hava kurumu menfaatine 
amda yaoıyan insanların hepsi biri- verllen baloda bin kUsur liralık ha.sıllt el
birine az çok bağlı olduqundan yal· de edilmiştir. 

Türkiye bisiklet 
birincilikleri 

Ankara, 17 a.a. - 1940 yılı Tilrki· 

hatsızlık verir. Bir günaha girmis, yahut 
saJıaları karıştırmışız ıibl bir his ... 
GÜZELLİK anlatılamıyan şeydir. Do~-

runun, iyinin izahı, sebepleri olabilir, güze
lin yoktur. Doğru, iyi tekrar edilebilir: ıli· 
r.cl tekrar edileme:>:.... Bonun içindir ki 
tenkid, yani ıiız.e\ligi ınlatmıya kalkışmak 
gayet cazip, fakat bos "bir faaliyettir. Gü. 
zel ancak ıösterilebilir. 
ŞİMDİYE kadar çok kimseler benim 

ikide bir fikir değiştirdigimden bııhsetti -
ler. Bittabi bunu bir kabahat, hem de bü
yuk bir kabahat sayıyorlar. İstiyorlar ki 
insan ömründe bir fikre anplansın, .c:alsın .. 
Tabiata hiç bıkmıyorlar: tabiatta her renk 
her koku, her şey var. Keşki ben de her 
fikri kavrıyabilsem, frenkçe tabiri ile onu 
"epuser" edebilsem 1. .. 

Olmuyor: ancak Uç beş fikrim var; on -
!arı deii•tire ıle/fütire kullanıyorum. Hu. 
benden de fakir olanlnra, ıerçelrten fikir 
deiistirmek ıibi gözüküyor. 

Dahiliye Vekôletinin 

merkez teşkilôtlnda ki 

değişiklikler 
nız birinin bozulması hepsine uzak- Diğer taraftan İzmlr'de Kadrt)•e GIS-
tan veya yakından tesir eder. nUlteıı. Buraa.dıt telgraf memuru ceılı 

1nsanm vücudu da bir makine de· Baykar ve eıl evlenm .. yüzUklertnl kuru· 
mek değildir, fakat uzuvlarının ne- ma terkeylemlılerdlr. 
r.içlerinin, hücrelerinin hepsi biribi-
rine bağlı olduğundan bir vücu t 
hücreler cemiyeti demektir. Vücu· 
dun herhangi bir noktasında bozuk
luk olursa ... 

ye bisiklet birinciliklerinin aptıdald ahl.li Veklleti'nin merkez te ki· 
esaslar dairesinde ve Bursa • Mudan- latı kadrosunda bazı değişiklikler yap 
ya asfaltı üzerinde yapılacağı haber mak üzere bir proje hazırladığını bir

alınmıştır. kaç gün evci haber vermiştik. Dün 
Tür,~i!.e sürat birinciliği 8. lO. 1940 Vckalet'te toplanan mii<lürlcr encü • Bugün 

ULUS Sinemasında 
2 Film birden 

14.30 • 17 .30 da 

UÇAN DONANMA 
Ray Milland 

16 - 19 da 

Ondan dolayı insanm midesi bo· 
zulur, yüreğine çarpıntı gelir. Kara
ciğer iyi iılemez, kalbi ha.satlanır. 
Banaklan bozulur, yüreğin clura· 
cak gibi zayıflamasından bayılır. 
Böyle yakından veya uzaktan tesir· 
)ere eskiden pek mühim bir tabirle ; 
ainirlerden de.nilirdi. Sonradan ıem· ı1 

pati sinirleri vaartasiyte olduğu an- Den i zaltı kaçakç ılara 
laşıldı. Şimdi hormonlann ve onlar· 
dan çıkan iyonların tesiriyle oldu· 1 

ğu biliniyor. j 
Mağnevi tesirler denilen neıenin • 

yahut bunun aksine kederlerin kalp 1 

gece 21 de 

Uçan Donanma - IZMlR 
Sergisi ve MlKl 

Üzerine iyi ve kötü tesirleri de kal· 
1 ~--••••••••••••" 

f!! 

Garsonu çağırıp da hesabı g_ördUkleri zaman • iki·· 
sinin de rengi attı. İki sütlü kahve ile altı pastaya 
dünyanın parasını vermişlerdi. Bu para, onların bir 
günlük ev masraflarını mükemmelen karşılardı. 

- 'Pastahaneden çıktılar. Bir tram .. ·aya atlayıp 

doğru, milli tiyatroya gittiler. Biletlerini aldılar. El· 
bise değiştirmek üzere evlerine koştular. Küçük Vi
li'yi, madam Burinka'ya teslim ettiler. Gizella: 

- Kuzum madam Burinka, dedi. Biz, bu akşam 
tiyatroya gideceğiz. Sen oğluma güzel, güzel masal-

sah gunu, • meni, son defa projeyi ve buna bağlı 
Türkiye mukavemet birinciliği 10. kadro cetvelini gözden geçirmiştir. 

10. 1940 perşembe günü, 128 kilomet- Proje, Meclis'e takdim olunmak Ur.ere 
re mesafede ve Bursa • Mudanya as - bugünlerde Başveklilet'e gönderile -
faltı üzerinde iki defa gidip gelme o- cektir. 
larak yapılacaktır. Bu müsabakalara 
Ankara, İstanbul, Eski~ehir, Bursa, 
Balıkesir, İzmir, Kocaeli, Hatay Ça- 1940 perşembe günü Afyon'da 100 ki
nakkale ve Kırklareli bölgeleri doğ· lometre üzerinde grup müsabakaları
rudan doğruya iştirfik edeceklerdir. na iştir!k edeceklerdir. Bu mtisaba -

Bunların haricinde kalan bölgeler- kalarda iyi derece alacaklar, Bursa'da 
den Malatya, Mardin, Diyarbakır, Ga- yapılacak Türkiye birinciliklerine iş
zianetp, Seyhan, lçel, Kayseri, ve To- tir8.k ettirileceklerdir • 
kat bölg:eleri 2. 10. 1940 çarşamba gü- Bu müsabakalar hakkındaki teb • 
nü Malatya'da, ve Afyon, Konya, Ma liğ alakadar bölgelere gönderilmiş -
nisa, Muğla, Antalya bölgeleri 3. 10. tir. 

(_R_A_o_vo_) 
--( Radyo DlfUzyon Postalan )

TVRKİYE Radyoau - ANKARA Radyosu 

----cc Dalga Ur.unluğu »---
1648 m. 1&2 Kcs./120 Kw. 
81.7 m. 9465 Kes./ 20 Kw. T . A. P . 

19.H m. 1:1105 Kcn./ 20 Kw. T. A. Q. 

ÇARŞAMBA: 18.Sl.1940 

7.30 Program ve memleket aaat ayan. 
7.35 MUzık: Hahf praııram (Pl.). 
8.00 Ajans haberleri. 
8.10 Ev kadını - Yemek listesi. 
S.20 /8.30 Müzik: Hafif programın deva

mı (Pi.). 
12.30 Pragram ve memleket ıaat ayarı. 
12.35 Mlızik: 

ı _ Muzaffer İli: Ar • Nihavent 
ıarkr: (Sensiz her ıecenin). 
2 - N. Halil Poyraz • Nihavent 
earkı: (Bir ıoocai terdir). 
3 - Rakım - Hüzam şarkı: (Aşkın 
bana bir gizli elem oldu). 
4 - Sadettin kaynak. Hilzam tllrkll: 
(İncecikten bir kar yağar). 

12.SO Ajans haberleri. 
13.0S Müzik: 

ı - Arif bey • Karcıtar 1arkı: (Gö
n0ül bezmi harabadı garndır) . 
2 - Lemi - Karacıı;ar şarkı: (Bir 
gôlge ol beni peşinden koştur). 
3 - Arif bey - Kürdili H. ıarkı : 
(Gurup etti güne$ dünya karardı). 
4 - Lemi _Kürdili H. şarkı: Esirin
dir benim gönlum). 

13.20 /14.30 Müzik: Radyo salon orkestruı. 
ı - Jos. Gung'I: Idropat'lar (Vals). 
2 - Jac. Grit: Çiçeklerin letafeti. 
3 - l'uccini: La bohem. 
4 - Kochmann - Schmidt: İnciler 
(Vals). 
5 - Sup~: M aı;a kızı operasından 

uvertür. 
18.00 Program v~ memleket ııaat ayarı. 

18.05 Müzik: caxband (Pi.). 
18.4-0 MÜ7.İk: fasıl heyeti. 
19.15 Konuşma (dış politika hldiseleri). 

19.30 Müzik. 
ı - Ali efendi - hicaı earkı: (Der
dimi arzetmege ol ııuha). 
2 - Rıfat bey • hicaı. ıarkı: (Sis
lendi hava tarfı çemenr.arı nem aldı) 
3 - Deıle • hil7.Zam şarkı: (Halimi 
bir kere takrir eylesem). 
4 - Y es:ıri Asım • hüzzam earkı: 

(Gene kalbim tasar aii;ıar_)~· -~ 

ı 9.45 M cnılel(et ı;aat ayarı, ve ajana ha
berleri. 

20.00 Müzik. 
1 - Karcığar şarkı: (Hep neşeli 

sevda dolu). 
2 - Lemi - beyatinraban ıarkı: (Ba
kaı;ız hüsnün glıvenme anına). 

3 - Halk tlirküsU: (Tanız:aranın 

deresi). 
4 - Halk tUrkli&U: (Evlerinin önü 
k ya). 

20.15 Konuşma. 

20.30 Miizik: Anny ve Harry Osten'in ka-
bare programı. 

20.50 Müıik: geçit konseri. 
21.l 5 Müzik: sinema sesi (Pi.). 
21.30 Radyo ıazetesi. 
21.50 Müzik: Riyaseticlimhur bandosu 

(şef: İhsan Kün~er) . 

1 - Urbach: Reıine (marş). 
2 - Fucik: Amorettenreiıen (vals
entermezzo). 
3 - Ponchielli: La Jokond opera
sından saatlerin raksı. 

4 - Rimaky • Korsakov: Chanson 
lndou. 
5 -Tschaikovsky: Caprkclo ltalien. 

22.30 Memleket saat ayarı, ajans haber
leri; ziraat, esham • tahvilS.t, kambi· 

yo - nukut borsnı (fiyat). 
22.U Müzik: dans müziği (Pi.), 

18. 9- 1940 

Acı bir kayıp 

Temyiz azasından 

B. Sadık D ğruöz 

vefat elli 

B. Sadık Doğruöz 

Temyiz mahkemesi azasından B. 
Sadık Doğruöz'ün vefat ettiğini teea
sürle haber aldık. Dürüst ahrnkiyle 
kendisini muhitinde çok sevdirmiş o
lan değerli hukukcumuzun ölümü. 
temyiz ve adliye mahafiJinde ve bütün 
tanıyanları arasında derin bir tessür 
uyandırmıştır. Merhumun kederli aile 
sine t5ziyetlerimizi bildiririz. 

B. Sadık Doğruöz'ün cenazesi bugUn 
öğle namazını müteakip Hacı Bayram 
camiinden kaldırılarak ebedi istira • 
hatgahına tevc.li edilecektir. 

• •• 
Sadık Doğruöz 1296 tarihinde İbra

dı'da doğmuş, idadi ve hukuk tahsili· 
ni Konya'da ikmal ederek 19 Şubat 
323 tarihinde Volçetrin bidayet mah· 
kemesi müddeiumumi muavinliğine 
tayin edilmelc •urct.iyle Adli~-:uıesıe
_ğine fotisap ctmi tir. Mezkur tarihten 
sonra muhtelif yerler bidayet ve isti• 
naf mahkemeleri aza ve reisliklerinde 
bulunarak Konya ağır ceza mahkemesi 
reisliğinden 31. 8. 939 tarihinde tem
yiz mahkemesi azalığına tayin edil • 
mişti. ( Memurin muhakematı hak •. 
kındaki kanunu muvakkat §erhi ) na• 
miyle bir eser de telif ve tabetttirmit
tir. 

23.25/ 23.30 Yarınki program ve kap&mf. 

Kahirede fransızca haberlet' 

Kahire'den fransızca haberler her ciba 
!Ut ı3AO ve saat 20 00 de kısa dalga 38 m. 
14 dalga uzunluğu üztrinden ve 786S kilo
~ikl ile ne:sredilmiye ba5lamııtır. 

Radyo'da bir ağma çocufun 
konıeri 

Snğır, dilsiz ve körleri konıma kuruıma 
İ:ı:ınir merkezinin terbiye mlieneselerin.deıı 
mezun bulunan Şahin, 18 eylül 1940 ~ar
şamba günu uat 20.15 de (Kurumun mcw· 
cudiyct ve faaliyetine dair radyo idaresi 
tarafından yapılacak kısa bir konupnayı 
müteakip) flütle bir konser verecektir. 
Genç ağma flütiı;t, kabartma notalarla öt· 
rendigi muhtelif parçalardn?.iaşka kendi 
besteledigi melodilerden birisini de ~ala

caktır. 

mek, masal dinlemek istiyorsun değil mi?... Biz de 
masal dinlemeğe gidiyoruz ... Sen, cici çocuksun, an· 
neni, babanı Uzmezsin ... Aferin benim arslan oğlum... 
.le güzel söz dinler. 

Çocuk başını kaldırdı. Babasının yilzüne baktı. 

.iözleri nemlenmişti. Neredeyse ağlıyacaktı. ViJ.moı. 
ğlunun hatırı için memnuniyetle evde kalmağa ra· 
•ydı. Fakat, Gizclla hazırlanmış, bir an evel evden 
ıkmak için sabırsıszlanıyor, mütemadiyen kocasına 
~aret ediyordu. Vilmoş, oğlunun elini sıktı: 

lar söyle olmaz mı? . 
Küçük Vili somurtup bir köşeye çekildi. Dargın 

bakışlarla annesinin, babasının hazırlanmalarını sey
rediyordu. Vilmoş da hayretten hayrete di.ışliyordu. 

Gizella gradroptan fevkalade tık bir tuvaletle, yeni 
ipek çamaşırlar çıkardı. Giyinmek için madam Burin· 
ka'nın odasına çekildi. Bu ne demekti? Haydi, burada 
çocuğun önünde soyunup giyinmekten utanıyordu. 

Fakat, kocasının odası dururken neden madam Bu
rinka'nın odasına gidiyordu? Vilmoş'un kafasında 

müthiş bir şilphe uyandı. Gizella, bu tık tuvaleti ne· 
reden bulmuştu 1? 

Yazan: MIHAL Y FôLDI Türkçeye çeviren : F. ZAHiR TôROMKONEY - 107 - - Allaha ısmarladık oğlum. 
Küçük Vili, babasının boynuna sarıldı. Öpüştüler. 
Gizella,' kocasının" kolundan tuttu. Yarı pka w 

Gizella neşeyle içeri girdi. Boyanmıı. harikulade 
güzelleşmişti. Vilmoş. kqlarını çatarak sordu: 

- Bu tuvaleti ne zaman raptırdın? Bunu ıana 
kim alô1? 

- Beğendin mi? 
- Güzel, fakat kim aldı? 
- Hayret, yeni olduğunun nasıl da farkına var-

d n? 
- Bunda şaşacak ne var? 
- Tabii, şimdiye kadar elbiselerimle alakadar ol-

duğunu hiç görmemiştim. 
- Niçin lakırdı karıştırıyorsun? Neden sorduğu· 

ma cevap vermiyorsun? 
Gizella, gözlerini kırparak çapkınca gilldil. Tav· 

rında. fettan ve kurnaz bir kadın edası vardı. Vilmo~ 
u..:g!hu. kı.<iar onun böyle bir halini görmeınltti. San
ki; birdenbire karşısından Gizella kaybolmuş, Maria'

nın hayali belirmişti. Gizella. kıvrak bir kahkaha at· 

tı: 

İlahi Vilmoş l Yoksa benden ıüphelendin mi? 
Kumaşı, ablam Paris'ten getirmişti. Geçen hafta da 
diktirdim. Doğru ıöyle beğendin mi? 

- Güzel, çok güzel olmuş. 
Gizella, oynak hareketlerle kocasına yaklaıtı. Göz

lerinin içine süzgün, süzgün baktı, İhtiras ve arzu 
dolu bir sesle sordu: 

- Yalnız elbiseyi mi beğendin? Ya beni? ... 
Vücudu, erkeğin vücuduna temas etti. Vil1110f, sa-

rardı. Dudakları titremeğe başladı. 

Bu sırada küçilk Vili'nin sesi duyuldu: 
- Yeden tiyatroya giuiyorsunuz? 
Sesinde, tikayet ve itham eden bir ahenk vardı. 

Küçücük başını dikmiş, uzun kirpiklerinin altından 

dargın bakışlarla annesini ıüzüyordu. Vilmoı, endi
ıeyle başını çevirdi. Gizella, kocasından uzaklaıtı. 

~fahcubiyetini örtmek jçin kahkaha atarak çocuğuna 
i'o~tu. Kollarının iırasına aUı. Penbe yanaklarını lS
]Jerek tzahat verdı: 

- Anneciğin, babacığınla birlikte tiyatroya gide
cek. 

Çocuk sorguya çekti: 

- Nasıl tiyatroya? Ya küçUk bebek ne olacak? 
- Küçük bebek, çok iyi bir çocuktur. Güzel, gil-

zel yemciini yiyecek, masal dinliyecek, aonra da ya
tıp uyuyacak. Kilçil.k bebekler tiyatroya ıitmea. 

- Yeden ıitmes ? 

- Adet böyledir. Küçük bebekleri çocuk tiyatro· 
ıuna götürürler. Çocuk tiyatroları gündüz oynar. Ak· 
şamları yalnız büyükler için oynarlar. 

- Oynıyanlar da büyük mü? 
-Tabii. 

- Ye oynarlar? 
- Piyes. 

Çocuğun dudakları bilküldü. Bu izahattan Hiç bir 
ıey anlıyamamıştı. Yalnız, annesinin öabasiyle birlik 
olup bir şeyler yapmak istediklerinin ve kendisini 
aralarına karıştırmağı arzu etmediklerinin farkına 
varmıştı. Onu, burada mada.ın Burinka ile bırakacak
lardı. Canı sıkıldı. Büsbütün ıomurttu. 

Vilmoş, dikkatle ana ve oğul arasında cereyan e· 
detı bu sahneyi takip ediyordu. Gizella'nın, gelecek 
çocuğu ıevmeğe başladığından ve küçilk Vili'ye karşı 
e•kl muhabbeti kalmadığından ıUphelendi. Eğer böy
le olmasaydı, bir tiyatro yilzilnden dünyada yavruıu
nu bırakıp da gidemezdi. Nitekim şimdiye kadar mec
bur olmadıkça çocuğunun yanından bir dakika ayrıl
mış insan değildi. Kalbi sızladı. Oğlunun yanına o
turdu. Küçük, ıevimli başını okşadı, Gönlünü almağa 
çalıştı: 

- Üzülme oğlum ... Geç kalmıyacağız. Tiyatro iki, 
iki buçuk saatten fazla sürmez ... Bak, şimdi saat yedi· 
yi çeyrek geçiyor ... Nihayet on birde evdeyiz ... Sakın 
ianlma yavrum... Anneciğin bUtUn hafta çatışıyor ... 
Onun da bira.z ellenmeie ihtiyacı var ... Sc.ıı do eilea-

arı sitemle söylendi: 
- Baba, oğul pek seviştiniz artık ... Doğrusu ln• 

kandım. 

Vilmoş, oğlunu tekrar öptü. Ayağa kalktı. Gl • 
:rella da küçük ViJi'ye veda etmek istedi. Fakat, ço
cuk dargın bir tavırla başını çevirdi. 

Gizella, onun bu haline güldü: 

- Vay yaramaz vay 1 Dedi. Demek baban iyi, ben 
kötüyüm öyle mi? 

Kocasını elinden tutarak odadan çıkardı. 
Tramvay bekliyorlardı. Genç kadın geç kalacakla· 

rından korkuyor, ikide birde saatine bakıyordu. 
Vilmoş, yavaşça söylendi· 

- Zavallı ne kadar obüteessir oldu. Hayret, acı· 
madan r.a:ı.1J f!vde bı · aktın onu? 

Gizella, bir kahkaha attı: 

- Vilmoı, biliyor musun bu çocuk çok kıskanç o
lacak. Bilmem, kardeşini görünce ne yapacak? 

- Öyle görünüyor. Yavaş, yavaş alıştırmak lazım. 
Yanı başında birdenbire ikinci bir çocuğun peyda ol
duğunu görürse, her halde fazla üzülecektir. 

- Kıskanç yumurcak 1 Ama çok gilzel değil mi? 
Biz ikimiz de güzeliz. Fakat, o bizden daha güzel ol
du. Yavrumuzun bu kadar güzel olacağını tahmin et
miş miydik? 

- Böyle ıeylerle mcıgul olmadım. 

(Sonu vır) . 
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RESMİ TEBLİGLER 
1 ngiliz tebliği 

L<>ndra, 17 a.a. - Hava Nezaretinin teb
liği: Dün gece batlınn hücumlar bu sa • 
bah erken nihayet bulmuı, fakat daha son
ra daha küçük mikyasta olarak tekrıır baş· 
lamışt[r, Londra'nın 'bazı 'k:uımlanna ve 
civarına bombalar atılmııt, !bir kaç yangın 
Çıkmıı ise de silratle töndürülmüıtür. Ev
lerde ve bazı ticarethanelerde b!lsarlar va~. 
dır. Bir hntaneye de iHbet vaİci olmuşu 
da çok şükür olen veya yaarlanan yoktur. 

Londra etrafındaki kontluklua bomba
lar atılmış, bunların ekııeriıi kırlara düşe
rek b.iç bir hasar yapmamıştır. 

Orta !nriltere ile batı - ,imalde bazı şe
hirler de taarruz.a uğramıştır. Bir miktar 
hasar ve insanca zayiat vardır. 

Galle'in cenup kısmında şehirler dışında 
küçük bir mınta,ka ile bir ıehre bombalar 
•tdnuısa da hasar hafiftir. 
Doğu • eimalde kara.nlrk basmadan biraz 

6nce bir kaç bölgeye bombalar atılmıı, fa. 
kat hasar hafif olmuştur. Heyet! umumi -
Ycsi itibariyle insanca nyiat yükııek de • 
lildir. 

Gece yarısından biru eve! bir .dilşman 
ta.nar esi bir baraj balonunun halatma çar
Pltak düşmüştür. 

Pazarı pazarte•iye baflıyan rece zarfın
da dafi topları dört dütman tayyaresi dü
IÜrmüşlerdir. Mezkılr ıece düıen düşman 
tayYarelerinin adedi bu ıurelle altıya ba -
lii olmaktadır. 

Afrika' da harp 
Kahire, 17 a.a. - İngiliz hava kuvetle· 

riı\in tebliii: 
Düıınanın Maltı üzerine yaptığı iki ha

•& hücumu, hiç bir ma.ddl hasara ıebebiyet 
•ennemiıtir. Düımanın bir pike tayya.reıi, 
avcılarımız tarafından hasara ujratılm.r~ 
trr. 

Rritre'de, btiyUk bombardıman filoları, 
Assab'da bahriye kıılalarına hilcum etmııı 
"' bir yanım çrkarılmııtır. Gora'da han
carlan ve binalara tam iaabetler vaki ol
tnuftUr. Adi, Ugi ve Gura hava meydanla
rına yapıln yeni bir hücumda, hanrarlar 

• •e binalar yakılmııtır. Yangınların alev
leri, 80 kilometreden rörülmüıtür. 

Fena hava ıeraitine raimen, Aımara'ya 
hücum edilmiıtir. Hava meydanı binaların
da ve depolarda iki büyük yangın çrkarıl
mııtır. Aden'e hücuma teıebbüı etmiı olan 
a-?9 tipinde bir tayare, avcılarımız tara· 
fmdan brıtlanmrı ve hasara uiratılmııtır. 

Alman tebliği 
Berlin, l? a.a. - T~Ui: Sahil 'oatarya.

larımız dün yeniden Douvreı !imanmı bom
bardıman etmiılerdir. İsabet va1ri olan mü
teaddit düıman tüccar ıemileri mü,ahede 
edilebilmiıtir. 

115 ey!dl öileden evet havantıı muhalefe
ti dolayaiyle hava kuvetlerinin faaliyeti 
~iltıab i•tiqaf bareka'tlerirıdırıı i'baret tral
llUştır. Bu uçuılar esnasında, İngiltere'nin 
cenup ve merkezinde bulunan müteaddit 
tayyare me)"da.nları, sınat teıisat ve Vhit
by limanı tesisatı muvaffakiyetle bombar -
dun.an edilmiıtir. 

Öileye doğru Londrı'n karşı mu'kaıbe· 
lebilmiıil taarnızlın yeniden baılamıı ve 
;vekdiierini faatluıı talııip eden dalgalar 
halinde ve rittikçe ıiddetleı:ıerelı: bu 11111ba
ha kadar devam etmittir. 

Liman ve dok tesisatı ile h.ar'bin ıev'lı: ve 
idaresi için mühim olan dijer hedeflere her 
ç.aııta bombalu isabet etmiştir. Bir çok 
yerlerde yangınlar çfurılmıttır. Bir ha -
\?a ç.arpııması es.nasında üç dü~an tayya
resi düşürülmüttür. Bir diieri yerde imha 
edilmiştir. İki alman tayya.reııi kayıptır. 

Diin &iindilz ve ıece düıman alman top. 
ra.klarma karıı hiç bir taama teıebbüıü 

)'apmamr~tır. 

ltalyan tebliği 
!talya'da bir mahal, 17 a.a. - Resmi teb

lii: Diin ıündüı &idi • el • Barrani'de kı -
talanmı:zla inciliz zırhlı müfrezeleri ara
ırnda ı;etin muharebeler cereyan etmiştir. 
Muharebe ı;öliin ıiddetli rüzrlrmdaı:ı te • 
•ellüt eden 1ı:um bulutları ıraunda devam 
etaıektedir. Düıman eafları arasında 'b\ıh
ran allmetleri rörülmektedir. 

Amerika 
ırasında 

ile Avusturalyı 

bir anlaımı 
Vatiııctoıı. 11 a.a. - İnıiltere'nin Va

ıhırton büyük elçisi lord Lothian, dün A· 
~lturalya elçiıi ile birlikte, hariciye ne· 
ıaretinde B. Cordell Hull ile uzun bir ıö· 
l'iitmede bulunmuıtur. 

Sanıldığına ıöre, bu ıörlhmede Japon -
h'ıun Çin'deki hattı hareketi bahiı mev· 
&ııu olmuıtur. 
Bazı mahfillerde tahmin edildiğine röre, 

~nıerika birletilı: devletleri, A vusturalya 
ı!e, bundan bir k~ ıaman evel Kanada ile 
&ktedilen anlaımaya müıabih bir anlaımı 
iızız.1ıya ca lrtır. 

Bir hafta içinde 
batan vapurlar 

londra, 17 a.a. - İngiliz amirallı
l!nın bildirdiğine nazaran, 9 eylülde 
~ıhayet bulan hafta zarfında düşman 
•rafından batırılmış olan ticaret va
~:rlarının tonajları tunlardtr: ceman 

. ıoo tona baliğ olan 10 ingitiz vapu
r~, 18.499 tona baliğ olan dört mütte
f1Jc •• . w ı 'k' bi •apur ve 7.848 tona balıg o an ı ı 

taraf vapur. 
ttu.?, !!. g eylül günleri zarfında yapıl: 

'·olan hava hücumları esnasındakı 
~ayıatın miktarı tesbit edilememiş ol· 
kuğu cihetle, bu müddet zarfında :vu· 
ubulnıuı olabilecek ingilb: ı;ayıatı 
~ıld . c 'ldir. 

islili üslerini lngillzler cok 
ıiddetle bombahyorlar 

(Bııı 1 inci ııyfıda) 
ki mevkilerini tesbit etmekti. Bu deiitik
liklere ıebap dün dütmana yapılan ezici hü. 
eumlar ve dün bütün gece Manş'ı süpüren 
şiddetli garp rüzgi.rı olmuştur. Son defa 
alman gemilerinin rörüldiiğii yerlerde bu 
rüzglr kuıra halinde esmiıtir. Manş'ın bil· 
yillk bir kısmı çok dalıalt olmut ve düşman 
ıemileriyle 11lr daha ufak deniz vasrtala -
nn.ın dağrlarak birer ııiınaeak yer aradıiı 
tahmin edilmiştir. 

Sahil muhafaza teşkilatımız gemilerin 
sığındıkları yerleri bufiin tesbit etmiştir. 

Sahil muhafaaz teşkilatı tayyareleri bu
giin ayrıca mıiteaddit tiea.ret remi kafile • 
!erine refakat etmi~ler ve dü,man bir defa 
bile olsun ne havadan ne de denizden ka -
filelere hücum etmek teteb'büsünde bulun
mamıttır. 

u [ u s 

lngiltere 
ve 

üzerine 

LONDRA'YA 
Almanların dünkü 

akınları 
evelkiler kadar 

şiddetli olmadı 
Londra, 17 a.a. - Almanların dünkü a

kınlan evelkiler kadar şiddetli olmamlş
tır. Londra'nın ve başta Midlands olmak 
üzere İngiltere'nin sair bölgelerine bom • 
balar atılmıştır. Dünkü hava barajı aon de. 
rece şiddetli olmuştur. Dün geceki akınla
nn neticesi hakkında henüz tafsilat alına-

Baıvekilimiz İzmirde 
tetkiklerde bulundu 

(Ba§ı 1 inci sayfada) 

ziyaretinde pavyonların mensup ol
duğu devletin konsolos ve mümessil
leri tarafından verilen izahatı dinle· 
mişlerdir. Başvekil akşama doğru da 
belediye reisi doktor Behçet Uz'la 
birlikte Kadifekale'ye kadar çıkmış
lar ve belediyenin orada inşa ettirdi
ği gazionda bir müddet istirahat et
mişlerdir. 

Başvekil dün ıehirdeki gezintileri 
esnasında imar sahasındaki yeni ma
halleleri ve açılan caddeleri de tetkik 
eylemişlerdir. 

Aydınlıların tazimleri 

-5-

Birinci teşrin devresinde 

Köy Enstitülerine 3.000 
talebe daha alınacak 

Talebe ü~ misli namzet arasından seıilecek 
Namzetlerin ıJcuıllan 

Alman istila üsleri bombardtman mamıştır. 
edildi Dünkü alman hücumları bilhaHa 

Aydın, 17 a.a. - İzmir'de bulun -
makta olan Başvekil Dr. Refik Say
dam'a vilayettimizin tazimlerini arz-

Namzet talebenin tesbitinde müm • 
kün olduğu kadar çok köyden talebe 
alınabilmesine çalışılacak, çocukların, 
halen çiftçilikle geçinen ailelerin çoo 
cuklarından olmasına, sıhat durumla
rının müsat bulunmasına, istekliler &• 

Memleketimizin 14 mıntakasında a
çılan ve halen 3000 talebesi bulunan 
Köy Enstitülerine önümüzdeki birin
ci teşrin devresinde 3000 talebe daha 
alınacak, böylece ilk sene kadrosu ik· 
maledilmiş bulunacaktır. Maarif Ve -
kaleti, Köy Enstitülerine alınacak ta
lebe namzetlerini seçmeleri için vila
yetlere tebliğatta bulunmuştur. 3000 rasından en müsteitlerinin seçilmesi• 

Londra, 17 a.a. - Resmen bildiirldiğine 
göre İjmuiden'de demirli bulunduğu bir sı
rada bir sahil müdafaa tayyaresi tarafından 
batmlan alman iaıe' gemisi 'beş bin ton -
luktu. 

Sahil müdafaa kumandan!tğına mensup 
başka tayyareler alman kafilelerine taar -
ruz etmiı, Man' sahilindeki gemi tahaşşüt
lerine ağır darbeler in<lirmişlerdir. Düş. 
ma.n kafilesine yapılan ilk taarruzu bir 
Hudson tayyare!i yapmıştır. Pilot en ya
krn bulunan büyük bir gemiyi bombalarla 
batrrmıştrr. Müteakiben, mtisellih bir ba
lıkçı gemisini makineli tüfek ateşine tut • 
muş, ve kafileye refakat eden motör tor -
pido • botu da makineli tilfek ateşiyle tıı.

ratmıştır. Bundan ıonra, pilot devriye va • 
zifesine devam etmiştir. 

Hollanda sahili açığında bulunan ikinci 
bir alman kafilesi dün sabah şafak vak • 
tinde devriye gezen diger bir Hudson tay
yaresinfo taarruzuna uğramıştır. Pilot, ala
ca karanlıkta remilerin birine doğru d'\I • 
mış ve iiç bomba ıahvermiştir. Bombala -
rın en aşağı bir tanesi isabet etmiştir. Zı
ra pilot tekrar yükselirken batan bir ge • 
minin ufak parçaları tayyareye çarpmış -
tır. 

Evelki gece, Manş denizi limanlarından 
bulunan alman gemi tahaşşütlerine tevcih 
edilen taarruzlar dalga halinde taarruz e
den Blenheimler tarafından icra edilmiş • 
tir. Ca!ais yakınında Sangatte açıklarında 
taarruz edilen bir kafilede iki düşman ge. 
misi hasara uiramıştır. Başlıca taarruz 
Havr'a tevcih edilmiştir. İlk olarak ve dal
ga halinde taarruz eden Blenheim tayya • 
releri rıhtım boyunca demirli bulunan dört 
bilyilk gemi ıörmüşlerdir. Müteaddit bom
ba salvoları rıhtıma iaabet etmiı ve yan • 
ırnlar çıkmıştır. İkinci dalca taarruzuna 
iıtirak eden Blenheimler atışlarmı mehtap
ta yapmışlardır. Şiddetli tayyare dafi ate
şine rağmen, Blenheimler limana doğru 

dalmrşlar ve ıistem.atik bir tarzda bom -
balamr~lardır. Bombalar, gemiler arasın -
da infil~k etmiştir. Birçok rıhtımlara tam 
iaabetler kaydolunmuıtur. 

Alman iatila teıebbüfti geri 
kalacaktır 

Londra., 17 a.a. - Dally Telegraph ga
zetesinin havacılık muha.rrirl f\lllları yaz
maktadır: 

İngiliz hava lruvetlerlnln Manı deni • 
zindeki llmanlarıi lndlrdlfi darbelerden 
ıonra, alman ilıtlll teıebbt18U sert kala· 
caktır. 

Alman fıtUAeının hazırlandıtı Uman
lara karıı ingiUz hava lruvetıertntn mut • 
bit hücumları, almanların İngiltereye ta
arruz plAnlarını alttilt etmtıtir. Fakat 
lngillz tayyarelerinin bU;ı.1lk hasarat yap
mıı olmalrına rağmen almanlar gemi ve 
mıı.vna yığmıya devam etmektedirler. Al. 
manlar, kendilerine hla olan bir sebat ve 
metodla bu hazırlıkların ıebebiyet verdi
ği zayiatı nazan dlkka.te almamaktadır

lar. 
Muhabir, tngmz kuvetıertne mensup 

yUkJ!ek rUtbeli bir zabitin IU ıözlerinl 

naklediyor: 
İngiliz hava kuvetlerl hUcumlanna de

vam etmekle latıll teıebbUsUnU daha zi
yade tehir edebileceğini limit etmektedir. 
Almanyadaki a.skerl hedeflerin ehemiyeti 
cözden kaçırılmamalda beraber, en ön 
plA.nda bulunan ve dUıman cUztitamlarını 
çoğaltmadan eve! vunılmal!lı IA.zım gelen 
hedef kendisinin l§iaU altında bulunan 
sahillerde toplanmıı alman armadasıdır. 

Bu hücumlar haricinde, münakale yol
larına yapılan taarruzlar, düımanın büyük 
taarruzunun hazırlıklarını geriletmıııtır. 

Biriblrlnt takip eden afır bombardıman 
tayyareleri tarafından dU!tmanın dok ve 
gemil~ri Uzertne tonlarca yük.sek tnfil!klı 
bomba ve yüzlerce yangın bombıı.sı atıl • 
mııtır. 

Amerikan gazetecilerin 
yazdıkları 

Nevyork, 17 a.L - Bir amerikan mu· 
habirlnln ya.zdıtına nazaran, lngillz hava 
kuvetlerlnin alman üslerine yaptıkları ta
arruzlar, almanların projelerini alt Ust et
mıatır. 

tngnterenin merkezi mıntakalan Uze -
rtne yapılan taarruzlardan bahseden b8.§
k& bir telgraf da "BUytik Britanya'nın sı

nat kalbinin h"nllz çarpmakta.,, oldutunu 
yazmaktadır. 

Nevyork Herald Trlbune gazetesinin 
muhabirine nazaran, Franııadan avdet et
mekte olan a.mertkalılar, lnglllz hava ku
vetltrlnln yaptıklan hücumların alman 
tarruz pl~nını alt Ust ettiklerini beyan et
mektedirler. Zannedlldlğlne göre, bu hü
cumlar esnasında atılan bombalar, mavna
larda bulunan binlerce a.lman askerinin 
ölmesine ıebeblyet vermlıtlr . 

Kayaeri' de mebuılarımızm 
tetkikleri 

Kayıeri, 17 a.a. - Develi, İncesu ve 
ür\ciip kanlarındaki tetlı:ik!erınl bitiren 
mebuslarımız dün de Bünyan. ve Pınarba1ı 
kualarma &iderek b&lkla temua batla -

mıtl&rduı 

Lordra üzerine teksif edildi 
Londra, 17 a.a. - İngiliz hava nezareti

nin bu sabahki tebliği: Düşman hücumları, 
dün akşam, güneşin batması ile yeniden 
ba~lamışttr. Dü~man hücumları, memleke
tin müteaddit kıumları üzerine yayılmış, 
fakat bilhassa Londra üzerinde tekasüf et
miştir. Evelki geceler gibi Londra'ya biri
birini takibeden az miktarda tayyarelerden 
mürekkep ~uplar tarafından hücumlar ya
pılmrştır. 

Evelki gece, kaç tayyare 
düıürüldü? 

Londra, 17 a.a. - Resmen bildiril.diğine 
göre, pazarı pazartesiye bağlryan gece ha
va dafi topları tarafından dört düşman tay. 
yaresi düşürülmüştür. Bu suretle o gece 
düşürülen dı.işman tayyarelerinin adedi aı. 
trya baliğ olmaktadrr. 

B. Çörçil avcı filolarını takdir etti 
Londra, 16 a.a. - B. Çörçil İngiliz avcı 

tayyare filolarının yaptıkları hizmetler b.ak 
kında hava nazırına şu mes:ı.jı göndermi1-
tir: 

Dünkü gıin, avcı tayyare filolarımızın 
bundan evelki bütün rekorlarını gcilgede 
bırakmıştır. Çek ve polonyalı filolarının da 
müzaharertiyle avcı pilotlarımız mecmu 
kuvetlerinin ancak küçük bir kısmını kul
lanarak ve az çok fena bulutlu hava şart
ları iç inde. düşmanın ayrı ayrı üç dalga ha
linde sivil hıı.lka karşı tevcih eylediği öl • 
dürücü akınını parçalamışlar, düşmana ka
ti olarak 125 bombardıman ve 53 avcı tay. 
yaresi zayi ettirmişlerdir. Hasara uğra _ 
yan düşman tayyareleri ve muhtemel zarl
a.t bu hesaba dahil de~ildir. İngiliz avcıla
rı ise ancak 12 tayyareci ve 25 tayyare 
\gaybetmişlerdir. 

Bu neticeler tahminin fevkindedir ve ya. 
kmlaşmakta olan mücadele hususunda bize 
kati bir iman vermektedir." 

Evelki gece almanlar bombarJı. 
man uçu§u yapamadılar 

Londra, 17 a.a. - Salahiyetli kaynıü -
tan öfrenildifine söre, i.nciliz tayyareleri 
dün ırece hiç bir bombardımz:ıı uçuıu yap. 
ınamışlardır. Bunun ıebebi, hava ıartları
nın ge1iıı güzel bombardımana müsait ol -
makla beraber aSkeri hedeflerin sarahatle 
bombardımanına müsait olmamasıdır. 

Bu hususta şurası kaydedilmektedir ki, 
dün geceki alman bombardımanlan esna • 
sındı askeri mahiyette hiç bir hasar vu -
kua a:elmemiştir. 

Mareıal Göring Londra üzerinde 
uçmuı 

Berlin, l? a.a. - Normandiya'daki ka· 
rargahından Londra'ya karşı yapılan hare· 
katı idare etmekte olan mareşal GörinC 
dün uzun müddet İngiliz hükümet merkezi 
üzerinde kendi kullandığı tayyare ile bir 
uçuı yapm11tır. 

Altı alarm 
Lonra, 17 a.a. - Londra mmtakasmda 

ilk allrm işareti saat 2.45 de verilmit ve 
saat 4.25 de nihayet bulmuştur. 

ikinci ıJe üçüncü alarm i,aretleri 
Londra, 11 a.a. - Londra mmtaku:nıda 

bugüniln ikinci aUrmı, Greenvich saatiyle 
saat 7.48 de nihayete ermiştir. Londrl 
mıntakasında rünUn üçüncü allrmr, Green
vlch Hat! fle saat 8 / 12 de verilmiatır. Sa
at 9,40 da nihayet bulmuıtur. 

Dördüncü alarm 
Londra, 17 a.a. - Londra bölgesinde bu

giin dordıincü alarm saat 13.56 da veril -
miştir. 

iki alarmda hiçbir lıaıJa harbı 
olmadı 

Londra, 11 a.a. - Bugün öğle sonun& 
kadar alınan gayri resmi malumat bu ee. -
bah verilen iki ıllrm esnasında hi~ bir ha
va muharebesinin cereyan etmediği mer -
kezindedir. Bu a.lertler londrıı.hlarm ekse
risinı1' işlerinde olduiu aaatlere tesadüf 
etmektedir. Bu müddet zarfında yalnız bir 
tek düşman tayyaresinin Londra bölgesi 
üzeııinde görüldiığü bildiriliyor. Münferit 
bir tayyare sabahleyin İngi!tere'nin doğu· 
cenubu bölgesinde kain bir ıehir üzerine 
bir kaç bomba atarak bazı mağaza ve f':lf -

!erde hasara sebep olmuştur. 

Beıinci alarm 
Londra, 17 a.a. - Günün beşinci allrmı 

Greenvich saatiyle 17.35 de verilmiıtir. 
Bu alarm ıaat 17.59 da nihayet bulmuı · 

tur. 

Altıncı alarm 
Londra, 17 a.a. - Londra mrntakaıımda 

altıncı alarm Greenvich saatiyle 19.10 da 
verilmiıtir. 

Türk • Romen ticaret 
müzakereleri 

ne bilhassa itina edilecektir. 
etmek üzere mebuslarımızla, Parti talebe 14 Enstitüye iU nisbette tevzi 
vilayet reisi ve diğer zevattan mürek- edilmiştir : Vilayetlerden alınacak talebeyi ilk 
kep bir heyet bugün İzmir'e gitmiş-! Kars ( Cılavuz ) Enstitüsüne 250, tedrisat müfettişleri, gezici baş öğret• 
tir. Trabzon ( Beşikdüzü ) Enstitüsüne menler, nahiye ve köy baş öğretmen-

leri tesbit edeceklerdir. Hazırlanan 
8Cl§ıJekilimi.z Nazilli iıtikametine lOO, Malatya ( Akçadağ) Enstitüsü - fişler namzet talebe şahsan görül~relr 

hareket etti , ne 250, Kayseri ( Pazarören ) Ensti - d ld 1 k N 1 be • ! .. .. 2 ı;0 s ( L·d"k ) E ti o uru aca tır. amzet ta e ye aıt 
ı m·ır 17 a a B k'l d k , tusune • , amsun a ı ns - . f" 1 . 5 b' . . . z , · . - aşve ı o tor .. .. 

200 
K ( G'"l ) E t" seçım ış erı ı ırıncı tcşrın 1940 ta• 

R f .k Saydam b .. ..-ı d - tusune , astamonu o ns ı- "h" k d •ıA . dah"l b 1 e ı ugun og eye ogru .. .. . . . , rı ıne a ar o vı ayetın ı u unı-
Demir konakta istirahat ettiketen son 1 t~~~~e 250• Eskışehı~ ( Cı~t~ler) Ens- duğu mıntakadaki Köy Enstitüsü mu. 

sonra ög-leyin C H Part' . t f tıtusune 2SO, Kocaelı ( Arıfıye) Ens- d" 1 .. -.. t 1 b . b" 1. • d . . ısı ara ın - . .. .. . ur ugune, a e enın ır ıstcsı e 
dan ~ereflerine kültürparkta f tıtusune 200, Balıkesır ( Savaştepe ) M "f V k·ır-· .. d ·1 . bul :s uar ga- E . .. .. ı;o ! . ( K 1 11 ) aarı e ı ıgıne gon c:ı mıı u. 
zinosunda verilen ziyafette hazır b _ nstıtusunc 2 • zmır ızı cu u k 

u ~ . .. .. 00 K kl l" ( L"l b lnaca tır. 
lunmuşlar ve akşam üstü İnciraltına ..... nstıtusune 3 ' ır are ı u e ur- Enstitülere alınacak kız ve erkek 
giderek bir. ~e~inti yapmışlardır. gaz ) Ens~i~.ü~.üne 100, Seyhan ( B~iı- çocukların yiyecek, giyecek, yatacak 

Başvekılımız, bundan sc ~ra saat 
1 
çe ) Enstıtusune 250, İsparta ( Go · , eşyaya ait ihtiyaçları Enstitü idare • 

19,30 da Alsancaktan hususı trenle nen ) Enstitüsüne 200, Antalya ( Ak- since temin edilecel<tir. Kabul cdil~ft 
Nazilli ist~kametine har~ket buyur - su ) Enstitüsüne l50 talebe alınacak_ taleb~nin Köy Enstitüsüne gelen ve 
muşlar ve ıstasyonda valı Fuat Tuk- tır. Mıntakaları teşkil eden vilayet • Enstitü'de iken izinli olarak köyüne 
sal ve k~mu~:ınıa: .beledi~'e reisi . Dr. gidip gelme yol masrafları da talebe. 
U~, Partı n:u~ettışı. Galıp Bahtıyar !erden kaç talc~: alınacağı da teshit ye ait olacaktır. Seçilip ça~mlan ~o. 
Go~er, şehrımızde~ı mebuslar. Parti olunmu~ ve o vılayete alınacak tale - cukların sıhi muayeneleri Köy Enatt. 
:rkanı ve askeri rıcal tarafından u - benin üı; misli namzet hazırlaması bil- ti.ileri idarelerince enstitülerde yap1 • 
gurlanmışl.ardır. 1 dirilmiştir. J lacaktır. 

Başvekıl, İzmirden ayrılırken İz-
mir halkının göstermiş olduğu sıcak 
ve samimi teşyi tezahürlerinden çok R 
mütehassıs olduklarının ve tesekkür- ~azı manasız - - Bulgar Meclisi 
}erinin sevgili İzmirlilere iblağını be 
tediye reisi Dr. Behçet Uz'dan rica 
etmiştir. 

ispanya ve Almanya 

Hiller İspanyol 

dahiliye nazıriyle 

uzun 
Bertin, 17 a.a. - D.N.B. ajansı bil

diriyor: B. Hitler bu sabah İspanya 
dahiliye nazırı B. Serrano Suner'i 
kabul etmiştir. Bu görü§me bir buçuk 
ıaat ıtirmüştür. ~ 

Hitler italyan müıtemleke 
nazırını da kabul etti 

Bertin, 17 a.a. - D. N. B. ajansı 
bildiriyor: B. Hitler bugün İtalya 
müstemleke naaırı B. Teruzzi'yi ka
bul etmiştir. 

B. Hitler'in ispanyol ve italyan na
zırları ayrı ayrı kabullerinde alman 
hariciye nazırı B. fon Ribbenttop ha
zır bulunmu§tur. 

Fas'la kar11ıkhklar 

~ıklı ve 
müsademeler oldu 

lspanyo kuvetleri 
hudutta toplanıyor 

Tanı-er, 17 a.L - Tanıer, Elce:ı:.ire ve 
Septadan ıelen haberlere nazaran general 
de Gaulle taraftarlarıyla, Petain hüküme
ti taraftarlan anımda vukua gelen mü • 
sadem eler neticesinde Caaablanca'da ve ııa
ir Fas tehirlerinde karga~alıklar çıkmııtır. 

Cumartesi ve pazar günleri birçok kim
seler tevkif edilmiıtir. İhtiyat tedbiri o
larak iıpanyol kuvetleri franıız Fası hu -
dudunda toplanmaktadırlar. 

Fa.ı üzerinde bir haoa çarptfmtm 

oldu 
Rabat, 17 a.a. - Havu ajansı bildiri

yor: 14 eylül aünU Cau.blanc.a yakınında 
karasuları üzerinde uçan bir ingiliz deniz 
tayyaresi ıehir Uzerinde talim uçuşu yap
makta olan bir avcımız tarafından cörül
müştür. Tayyareyi teıhiı etmek için üze
rine doğru ıiden avcımıza İngiliz tayyare
ıi ateş açmıştır. Avcımız derhal mukıı.bele 
etmiı ve inglliz tayyaresi alevler i
çinde denize düşmü,tür. Cezayir bahriye 
kumandanı vaka mahalline derhal bir dev
riye röndermiı ve üç iııgiliz tayyare zabi
ti ktırtardmııtır. 

neşriyata dair 
• 

(Başı 1 inci sayfada) 

mistir. Mimar Sinan hem makinist 
ve hem de pilot olan ilk bulgar tay
yarecicidir ! " 

Bu hezey.an]ara kızmak değil, 
gülmek bile hiç bir türkün hatırın· 
dan geçmez. Bahsettiğimiz diğer 
yazıların ehemiyetleri de buna kı
yas olunabilir. Fakat hepsi toplana 
toplana, birike birike naho~ tesirler 
husule getirecek ve lüzumsuz pole
miklere yol açacak olan bu türlü 
sakat ve aykırı tahrikatcılığı, dost 
bulgar hükümetinin en &fl\iı bizim 
kadar zararlı ve manasız telakki 
ettiğine §Üphe yoktur. Balkanlar ve 
balkanlılar menfaatine olan en iyi 
nizam, sükun nizamıdır. 

i~limaa ~ağrlldı 
Sofya, 17 a.a. - Meclis, 20 eylillc!e 

fevkalade içtimaa davet edilmittir. 

Dobruca hakkındaki muahede • 
namenin tatbikına ba.tlanıyot 
Sofya, 16 a.a. - Romen - Bulgu 

komisyonu Dobritch'de, Craiova mu
ahedesinin tatbikı için icabeden tede 
birleri görüşmek üzere ihzart muza. 
kerelerine başlamıştır. 

Sivil ve askeri on murahhastan m{l. 

tcşekkil olan bu komisyondan mada. 
diğer iki komisyon Dobritch ve Tout
rakan'da faaliyete geçmiştir. Alba.y 
Trifonoff'un riyaseti altındaki Bul • 
gar hudut tahdit kamosyonu cenubi 
Dobruca'ya gitmi§tir. Yeni hudut 1912 

Falih Rılkı ATAY hududunun hemen ayni olduğu cihet-

Bursa' da mebuslanmu gruplar 
halinde tetkiklerde bulunuyorlar 

le, bu komisyonun müşkilata marua 
kalmıyacağı zannedilmektedir. Mu., 
hedede derpi§ olunan mıntakaya te-.. 
fikan ameliyat dört safhada icra edf. 
lecektir. 30 eylülde son Romen asketl 
vilayeti terket.tikten sonra, sabah aa• 

Bursa, 17 a.a. - Gruplar halinde vili- at dokuzda Romen azaları da cenubi 
yetimiz kazalarında yapmakta oldukları Dobruca'yı terkedeceklerdir. 
tetkiklerini bitiren mebuslarımız dün dön· ı 
müşlerdir. Mebuslarımız akşam belediye 
salonunda müntehiplerinin de hazır bulun
dukları bir toplantı yaparak vi!lyeti ali- B 
kadar eden umumi işler üzerinde ıörüı - J . 

Ruzvell'in beyanatı 
melerde bulunmuşlar ve dilekleri tesbit 
eylemişlerdir. 

Suriye' deki 
• 

vazıyet 

nasıldır? 
(Başı I. inci sayfada) 

riye'ye müteallik hiçbir gizli madde
yi ihtiva etmemektedir. 

2. Yüksek fransız komiserliği, man
da altında bulunan memleketlerin da
hili ve harict emniyetini tehlikeye ko
yabilecek ııurette "Doğu'da., askeri 
mevkilerden birinin terkini katiyen 
tasavvur etmemiştir. 

3. Harict hiçbir tesir fransız yük -
sek komiserliğinin Beyrut'taki siyasi 
faaliyetlerine mildahale etmemekte • 
dir. 

Ve, bir Türk gazetecisi ile konu§ -
maklığım hasebiyle şunu da ilave ~t
meme müsaade ediniz : 

- Kederlerine karşı Türk milleti -
nin gösterdiği sempatiden derin su -
rette mütehassis olan Fransa, Türki -
ye - Suriye arasında mevcut münase • 
betlerin itimat verici ve dostane ma
hiyetlerini muhafaza · ve idame etm'!
leri hususunda elinden gelen gayreti 
ııarfetmekte hiçbir suretle kusur et -
memeğe kati surette azmetmi9tir.,, 

(Başı 1 inci sayfada) 

müthiı ikibete birine kalamayız. Millet!• 
mizin arzusu, zulmetin memleketimiz fla .. 
rine çökmesine mani olmağa her zamandu 
daha ziyade azmetmiı bulunmaktır. Vui· 
femiz, memleketimizin bir tec.avlize ku~ 
ban olmasına mani olmaktır. Çocuklanm> 
zm ve torunlarımızın mukadde. mir11la • 
rmdan mahrum edilmelerine biitiin vuıta-
1.arla mani olmak vazifemizdir ... 

Mecburi askeri hizmet hakkmdaki Q,. 
nun mucibince, 400 bin kiıi ıillh altma 
çağrılacaktır. Bunlarm arasmda 36 bin de 
zenci vardır. 

Harbiye nezareti, milli muhdaıa Jcrta
Larrna mensup 35.700 subay ve eri, nizami 
orduya dahil olmak üzere ıs tC1riıı.ievelde 
mllracaata davet etmiştir. 

General de Gaulle'e 

iltihak eden sabık 
Hindiçini valisi 

Londra, 17 a.a. - İstihbarat neza
reti bildiriyor: 

Evelce Hindiçini valisi iken gene
ral de Gaulle'un davasına iltihak e- _ 
dan general Cartroux Londraya mu• 
vasalat etmi~tir. 

Vichy hü}cümeti tarafından azle. 
dilen general. Catroux 1879 da doğ • 
mu~, par.lak hır surette ifa ettiği mes
lekı vazıfelerinin hepsi müstemleke
lerde geçmiştir. Fas ve Fransız mü .. 
temlekelerinin ~ok iyi tanımakla ma
ruftur. 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Roman-
ya ticaret heyetiyle müzakerelere bu- A d 
gün de !stanbul'da devam edildi. Ti- Y ın'da Parti müfettişinin lngiliz harp yaralılarına kan 

verecek amerikahlar Dinyester üzeriıtde seyrüsefer 
caret umum müdürü Servet Berkin teflitleri 
rumen heyetinin direktif almak için Aydın, 17 a.a. - Vilbetim.iz parti mü -
Romanyaya gideceği haberini tekzip t ·ttiıi Dr. Rıza Levent villyetimiı ııarti 
etmit ve müzakerelerin müsait bir j ve halkevleri tetkilltım tefti.t etmek tize
qfhada ccroyan tttiğiıü bildirmittir. ro düıı bmir'den A7dm'a s•Jmioti.r. 

Nevyork, 17 a.a. - Nevyork Herald Tri
bune ıuetesine nazaran 810 itsiı hiç bir 
nrııhlı: istemenizin in(iliz harp :varalıla
rma kalı varme)'i te.ahhilt c1miıtir. 

Klet, 17 a.a. - D.N.B. ajansı bildiri
yor~ Dnleetr Uzerlnde seyrilsetaln 20 11 • 

11.ellk bir lnlutad&n sonra ıtmdl tekrar 
baflamııtır. 



Nöbetçi Eczaneler 
1 9 !MO ıününden. ll/10/940 akpmına 
kadar eczanelerin ıece nöbet cetnll 
1 - Yenı eczane 1 12 2S 4 15 26 
2- Merkez Ec. 2 13 24 5 16 27 
3-Ege Ec. 3 14 25 6 17 2S 
4 - İstanbul Ec. 4 15 26 7 ıs 29 
S - Sebat Ec. 5 16 27 S t9 30 
6 - Halk Ec. 6 l 7 21 9 20 31 
7 - Sakarya Ec. 7 ıs 29 10 21 
8 - Cebeci Ec. S 19 30 11 22 
9 - Yenişehir Ec. 9 20 1 12 23 

10 ·Ankara Ec. 10 21 2 13 24 
1 t - Çankaya Ec. 11 22 S 14 25 

1940 eylül ve ı inci teerin aJ'lannm 
eczaneler gece nöbet cetveli tesbit edil
miştir. Pazar geceleri nöbet alan ecza
ne pazar giinll de nöbete;! olarak açılı: 
bulunmak mecburiyetindedir. Daier ec-
za.nelerin pazar riinlerl iht!,.arl olarak 

tatil yapmaları kabul edilmi•tlr, 

Maarif müdürleri 

arasında 
Hakkari maarif mildürlüğiine Rise 

Uk tedrisat müfetti§lerinden Ali Aı
laner, Zonguldak maarif mUdUrtUğU -
ne Çoruh maarif müdürU Hamdi Ar
d,., Gümüşhane maarif mildilrliliilne 
Kars maarif müdürii Vehbi Akay, Bur
aa maarif müdürlilğUne Kastamonu 
maarif müdilrü- irfan Alıcıoflu tayin 
olunmuılardır. 

Milli istiklal ve varltfnnL 
zın konıyucusu çocuk ve a • 
naııdır. 

ÇOCUK ESiRGEME 
KURUMU 

KANAAT 

Oto tamir evi 
Feyzi ESER 

Ulus matbaası civarı Pansiyon cad • 
desi No. 15 Tl: 1180 Ankara S712 

FENNi SÜNNETÇi 
RİZA TÜZEMEN 

Türkiye ve Ankara'nuı en iyi ve 
emekli ıUnnetçlıl n ıllnnetçllerln 

fevkinde bir üstattır. Çocuklar ilıe
r inde pek haa111 olup hlNI iptal eder 
ve tedavilerini incitmeden ,..par. Da
imi adrea: Zincirli cami lı:art11mda 
Sebat Eczanesi. Tl: 115S 3700 

ASKERi FABRiKA~ 

Kereste alınacak 
Askeri Fıbrihlar Umum Jlüdürlülü 

Merkez SatıtJ Alma Komi17onundı11 : 
100 metre mlkAbı 2,M : 6,00 X 0,215 X 

0,025 M. ebadında ı:am tahluı. 
•OO metre mlkAbı 2,30 : ll,00 X 0,22 X 

0.025 !ıl. ebadında çam tahtası. 
200 metre mlkAbı 2,llO : 6.00 X O.IO X 

O 025 K . ebadında çam tahtan. 
2M metre mlkAbı 2,30 : 5,00 X 0.18 X 

0.023 ebadında çam tahtaın. 
150 metre mlklbı 2,60 : 6.00 X 0.1& X 

0.025 U. ebadında çam tahtalı. 
200 metre mikAbı 2,M : 6.00 X 0.15 X 

0.025 !ıl. ebadında çam tahtaaı 
100 metre mlkA.bı 2.ISO : 6.00 X O.U X 

0.025 M. ebadında çam tahtuı. 
100 metre mlkAbı 2.llO : 15.00 X 0.12 X 

0.025 M. ebadında çam tahtası. 
Tamamen çam vermek mUmkUn olmadı• 

tı takdirde yanm çıralı çam Ye 1ana be-
yaz köknar olabilir. • 

Tahmin edilen bedeli (88.730) lira olan 
miktar ve ebatları yukarıda yasılı 1ekf:ıı 

kalem ve ceman 1500 metre mlklbı kere1-
e Askeri fabrikalar umum mUdOrlUtu mer

kez satın alma komlııyonunca 26-9-lHO per 
ıembe gUnll saat 1:5 de kapalı zarfla !hale 
ed lecektır. Şartname (3) Ura (19) kurut 
mukabilinde komlııyondan verilir. Taliple
rin munkkat teminat olan (4437) lira (M) 
kuruşu havi teklif mektuptannı mezkin' 
gUnde saat H de kadar komleyona verme
ltti ve kendilerinin de 2490 numaralı ka -
nunun 2 ve 8. maddelerindeki Teaalkle ko
misyoncu olmadıklarına ve bu lıle allkadar 
tUccardan olduklanna dair ticaret odut 
vulka.ıılyle mezk1lr sUn ve aaatte komi• 
;yona mUracaaUan. 

(M83) lMH 

Küçük Y ozgatta teslim prtile 
ihale tarihinden itibaren 31. 5. 

941 tarihine kadar yevmiye 30-40 
kilo sığır eti alınacaktır. 

Aılıeri Fabrikalar Umum llüdürlülü 
Merkez Satın Almı Komisyonulldın : 

Beher kilosuna 30 kuruı fiyat tahmin e
dilen KllçUk Yo:r.gatta teslim ıartıyle 11-5 
-1941 tarihine kadar yevmiye 30-.0 kilo ın
tır eti askeri fabrikalar umum mUdUrlU 
ıu merkez satın alma komisyonunca S0-9-
1940 pazartesi gtinU 1aat 15.30 da açık ek
slltme ııe ihale edilecektir. Şartname pa • 
rasız olarak komisyondan verilir. Talip • 
lerln muvakkat teminat olan (219) lira 
(80) kuru~ ve 2490 numantı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki veııalkle komleyoncu ol • 
madıklanna ve bu lıle ata.kadar tUccardan 
olduklanna dalr ticaret oduı velllkılylı 

meıkfir gtln ve eaatte komlayona mUraca
aUarı. (5689) lM59 

100 Adet bidon alınacak 
Askeri Fabrilıalar Umum llüdürlüiü 

il erlr.a:ı Sıtın Al1J1a KomisyotJulldaa t 

Tahmin edilen bedeli (500) lira olan 100 
adet bidon askeri fabrikalar umum m11dUr
lllğU ınerkez satın alma komlayonunca I0-
9-1940 puartesi cUDU 1&at 14.10 da acık 

eklltltme ile ihale edilecekttl'. IU'tamt pa. 

ruıs olanll lıollllqondaa ~. Tal..._ . 
.aa manldcat tenılnat ol• (lf) Hra (IJO) 
kuruı ve 2490 numaralı lıUNDun 1 n S. 
maddelerindeki vel&lkle lıomlqoneu olma
dıklarına n bu tıte al&bdar tilccardaa ol
dulılanaa dair ticaret odut TMlkut,.ıe 

meslr1ll' san W natte lıomllJ'Oll& mtıraoa
atlan. (M90) 1M60 

Kereste almacek 
Aıl:erl Tabrihlar Umum llüdürlüfiJ 

lleriez SatltJ Almı 1Comi.,.onundı11: 

'2 metre mlktbı 2,30:8,IJO x 0,21:0,MXO, 
11 :0,12 K. ebadında dlıbudak kalaa. 

Vertlemedlll takdirde 
8• metre mlkAbı 2,30 :S,30 metre tulUn

de ve 0,30:0,IJO K. kutrunda dlıbudak tom
rutu. 

Bu da vertlemedlli takdirde • 
70 metre mlk&bl 6,00 metre tulUnde ve 

o,ao:o.30 JııL kutrunda dlıbudak tomnıtu 
olabilir. 

Ebat ve mlkdarı yukanda yazılı kerea
te askeri fabrikalar umum mUdUrlUtu 
merku aabn alma komlıyonunca 1.10.9.0 
pertembe a11nU 1aat a te açık ek8iltme 
ile ihale edilecektir. Kalu lçla beher 
metre mlkAbına tı0 lira tomruklar için de 
beher metre mlkAbına •:5 lira bedel tah
min edJlmlıtır. Şartname parasız olarak 
komlııyondan verlllr. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (283) lira (30) kunıı Ye 
2490 num,ııralı kanunun 2 ve 3. maddele
rindeki veealkle komleyoncu olmadıkl!lrı

na Te bu itle alAkadar tüccardan olduk
larına dair ticaret oduı vealkutyle mea
klll' a11n ve aaatte komlıyona müracaatla 
n(M28) lM~ 

Unu ida1'emizden ve1'ilmek fa1' • 
tiyle ihale tarihinden itibaren 31. 
5. 941 tarihine kadar Küçük Y O%· 

ıatta yeYmiye pitirttirilecek 
ekmek 

Aderf Tabrihlar Umum lllüdllrlülü 
ilerin Satın Almı Komi17onund11J: 

Beher kl108Una 2 kunıt plılrme Ocretı 
tahmlıa edilen rukarıda yuıh ekmek pl
ıırme ffl Aıkert Fabrikalar Umum lılU
dUrlUtu merkez eatın alma komisyonun
ca 3. 10. 940 perıembe a11nU aa.at H,SO da 
açık eltllltme ile ihale edilecektir. 8artna
me para.•n:ıı olarak komlıyondan verlllr. 
Tallplerlll muvakkat teminat olan (90) 
lira (38) kuruı Ye 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki veealkle komis
yoncu olmadıklarına ve bu tıl• allkadar 
tüccardan olduklarına dalr ticaret oduı 
veetkulyle meak1lr san ve aaatte komlıt-
yona müracaatları. (M27) 15803 

53 Ton petrol abncak 
Aderf Fabriblar Umum Müdürlüfü 

Merlın SıtıtJ Almı Komi1701Ju1Jda1J: . 
Tehmln edilen bedeli (11858) Ura (~) 

kuruı olan 53 ton petrol aakerl fabrikalar 
umum mUdUrlUtu merkea 1atın alma ko
mleyonunca a. 10. 940 perıembe gQnU aa
at 15 te kapalı zarfla thale edilecektir. 
tartname paraaıs olarak lı:oml8)'ondan 
verilir. Taliplerin mu'Y&kkat teminat oı
( 419) Ura (44) kunııu havı teklif mek
tuplarını mez.kv a11nde aaat H e kadar 
komlayona vermeleri n kendllerinla de 
2490 aumaralı kanunun 2 ve 1. maddele
rtndekt veHlkle koml1Yoncu olmadıkları
na ve bu lıl• al&kldır .tUccardaa oldukla
nna dair ticaret odaa TMlkufyle me• 
k1lr g11n Ye 1aatte lı:oml9)'ona mUracaatıa-
n. ( M26) 168M 

ENSTITOLER 

Yüluek Ziraat Enatitilll 
Veteriner Fakülte.i .A.kerl 

kıammm kayrt ve kabul tutlan 
1 - Ankara Yliksek Ziraat EnstitilaU 

veteriner fakültesi uker! lı:ıamma b1I )'Jİ 
ılvil tam dnrell tiıelerden l,t Tt pek ı,ı 
derecede mezun olan n olpnlulı: lmtihan
lınnı nrmlı olmak 18rtl1le talebe bb11l 
edflecektir. İıtekJllerln aplıdakl t&rtlan 
halı olmuı ll:ııımdır, 

A) Tllrkbe Climhurlyetl tebaaamdan bu
lunmak. 

B) Yaea ıı .. U olmak. (il Ml14lr). 
C) Beden teıeklrilllerl ve 11hatlerl orduda 

Ye her iklimde faal hlırmete mllıaJt olmak 
(dil reklketl olaalar alllUllU.) 

D) Ta•ır n hareketi, ahtllı:ı ku111n11s 
ve 1eciyni nilam olmak. 

E) Aile9fnin bl5 bir fena hal n '6hretJ 
olmamak. (Bunma l5ln ele salma uılkuı 
lbras etmek.) 

J - İıteklllerln mtlrıcaat latldı'anna 111 
vnlkalan ballamalan Jhımdır: 

A) Nllfus cüzdanı n1a muaddak nretl, 
B) Sıhatl hakkında tam tqeklı:llUfl &1ke

rt hastane raporu n aaı lrltıclı, 
<:) Lise mezuniyet ve olıunlulı: ıehadet • 

namnl nya usdikli ıureti. 
D) Okula almdıfı takdirde uker! kanun, 

nizam n talimatları kabul ettltl hakkında 
veliıinin ve kendisinin noterlikten taadlkll 
teabblit ıenedL Taleb- okuldan lıtifa et -
me1ı: istene okulca taahkkuk ettirilecek 
muraflan birden nrlr ve bu da teabhüt 
ıenedine kaydedilir. 

E) Sar'alı, u7urken ıezen, ıldikll, ba,.ıl
ma n çırpmma,.. milptell otmadılt hak • 
kında ve111erlnln noterlikten ta1dlkU teah
biitnameal. (Bu ılbl hastalıklardan biri ile 
okula rtrmeZden enl maili olduklan ton
radan anlatılanlar okuldan çıkanlır "' okul 
mauafları velilerine ödetilir.) 

3 - İlteldiler bulunduktan mahallerdeki 
askerlik tubelerine istida le mllracaat ede
celder ve tubelerince 2. inci maddede bil -
dirilen evrakı ikmal ettikten ıonra, Anka -
rada Ylllrselr Ziraat Knltlt&stl nteriner 
fakllltnl ulıert talebe lmlrlltlne Plnderl
lecektlr. llllracaat mllddetl e7UUUn 25 ine 
kadardır. Bu tarihten tonra mllracaat ka -
bul edilme•. 

4 - Okula ka71t "' kabol, tehadetnıme 
derecelerine ve müracaat aırasma ıöredlr. 
İlteldl adedi tamam olunca b)'Jt itleri ka
panır ve kabul edıtenJert mtlracut ettik -
leri ulıerlik pbtltd Ut teltUıat 7&fdıt, 

(4fl41 l4M 

u t u s rı.ı-ıMO 

1. - ttteMHerhl 1490 9Q!h katıwnm t. 
M. M. V. Haft MtllÜprltll tecilli belrelerl havi tanzim edecekleri ka· 

pah sarflarmf ea ı~ bdll ıUa H eaattea 
bir 11at evtllne kadar Kasunpaıa'da bu-

Matbaacdara lunan komisyon baekanhtına makbuz mu-
Jr. Jr. VeHl•ti Hava Satın Alma Ko•is- kabilinde vermeleri. (8120/ 5331) 15389 

yonundan : z l k 
J - Bir miktar terceme puarlıkla tab eytin a ınaca 

M. M. V. deniz levazım satıtJ alma KO: 
ettirllecektlr. Beher formanın flntı 2000 ı _ Tahmin edilen bedeli (24.336) lira 
ve lrlllıenln ıantlmetre m11rabbaı 1 kurut olan (130.000) kilo seytin 26. eylül. 940 
olup kati teminatı miktan 450 liradır. Pa- pertembe ıünii saat ıs.ao da kapılı zarfla 
zırhtı 20/91940 cuma ıttnll nat 11 de ha· ekailtmeai 7apılacaktır. 
va uun alma komıı,.onunda 1apılacaktır. 2 - İlk teminatı (1825) lira (20) kurut 

olup ıartnameıi her riln komiıyondan pa
tdarl ıartname n nUmun"71 (6rmek Tt raınz almabllir. 
fazla lıahat almak lıtlyenlerln her run ısı- 3, - lııtelclilerin 2490 sayılı kanun11n ı .. 
leden ıonra meıkftr komisyon• mllracaat- teditl belıeleri havi unıim edecekleri ka
tarı. İıteklilerln muayyen run 'H 11atte pah nrflarını en ıeç belli ıün ve n&tten 

bir 11at evellne kadar Kasımpa,a'da bu
kati teminat •e kanuni belreterı,.ıe ko • ıunıın komisyon baskınlığına makbuz mu-
miıyonda butunmalın. (5657) 151174 kabilinde vermeleri. (8121/5332) 15390 

Bir mimar veya mühendiı 
alınacak 

M. M. Veklleti Hava Satın Alma Ko
misyonwıdan : 

Merzifon hava okulunda istihdam edil • 
mek ü:ııere diplomalı ve ruhsatnameli bir 
mimar veya bir inıaat mühendisi alınacak
tır. 

Verilecek licret barem kanununa ıöre ve 
varsa geçmiş devlet hizmetleri de hesap 
edilerek takdir edilecektir. Ve bu licret 
a:zamt (260) lirayı ıeçmiyecektir. 

2 Motörlü tekne alınacak 
Deniz Levazım Satın Alma Komi•70-

nu1Jdın: 

1 - Deniz teıekkUlleri ihtiyacı içla 
mevcut ıartname, plln ve projeleri muci
bince keılf bedeli (83080) lira olan iki • 
det lnta etUrllecek motörlU telmenill 
20 eylUI 940 cuma a11nU ıaat 16 da Kaaım
Pat&da bulunan denl:ıı levazım •tın alma 
komisyonu blnuında pazarlıkla thaled 
yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (2831) lira olup ~ 
nıı.me, plAn ve projeleri her gUn 11 saati 
dahilinde mezklll' komlıyondan (1715) Jm. 
rnı mukablllade alınabilir. 

3 - Şartnamede ve 2490 sayılı kanunda 
zikredilen ,erattı hlmll bulunan lıteldll .. 
rln yukarıda yasılı stın ve ıaatte bu pe.
sarlıfa ııtırAklerl ilin olunur. 

(8836/ 6703) 16711 

KENDiN · BiRiKTiR 

Taliplerin diploma ve ruhsatname ve 
mecburi hizmeti bulunmadığına dair reıımt 
vesika tl!'dikli suretleriyle reçmle devlet 
hizmetine alt ve ıon memuriyetinden al • 
dıiı maaı veya ücret miktarını da ıösterlr 
resmi vesika suretinin ve balen devlet me
muriyetinde müstahdem ise bu yerden ay -
rılmasında mahzur olmadığına dair resmi 
vesikanın ve tasdikli nüfuı cüzdanı ıureti
nin dilekçeye bailannrak en reç 30/ eyhll/ 
940 pazartesi ak:ıamına kadar Ankara'da 
Milli Müdafaa V eki.leti hava müsteıarlı
tına gönderilmiı olması ve yahut bu vesa
ik ile birlikte bizzat müracaat olunması l-

HARTA G. DIREKTÖRLOQO 
1940 IKRAMIYELERlı 

T. İ~ BANKASI 1 adet 2000 lirala - 2000.- Ura 
a .. 1000 • 8000.- • 
8 .. 600 • - 3000.- • 

lln olunur. (5698) 15713 

Muhtelif yiyecek almacak 
Harta G•nel Dir•ktörlüülÜIJd•D : 
1 - Harta lnt111 eratı için 100 ldlo pl • 

rlnç, 2500 kilo nohut, 2500 ldlo kırmıa 

1940 Küçük 
Cari Hesapla• 

12 ,. 2M • - 8000.- ., Benzin alınacak mercimek, 1500 kilo yemeklik tuz açrk ek -'° .. 100 • - .ooo.- • 
715 • 30 • - 8730.- ., 

M. M. Veklleti Havı Satın Alma Ko- slltmeye konulmuıtur. 

210 - 26 - 15230.- -
misyonundan: 2 - Eksiltme 24/ 9/940 aah ıttnll saat 111 

İKRAMİYE PLANI 
Ketidelerı t ıubat, t mayıı, 

t aiuıtoı, 1 ikinciteırin tarih
lerinde yapılır. 

1 - 100 ton otomobil benzini pazarlık- da Ankara: Cebeci Harta Gn. Drk. llllı: bl· 
la ıatın alınacaktır. Muhammen bedeli nuında aatm alma lromlsyonunda 1'8Pıla • 
(~l'.i .&00) lira olup katı temin• :nfcdan eaktır. 

ViLAYETLER Aaf alt yol inpatı 
lstanbul Belediyesinden: 

(502~) liradır. Paurlıtı 23. 9. 940 pazar- S - Pirincin muhammen fiyatı 2t5 kurut. 
tesl gUnU aaat 11 de hava satın alma ko- nohutun muhammen fiyatı on d6rt kurut. 
misyonunda yapılRcaktır. İdari ve fenni lnrmıır mercimeğin muhammen fiyatı 01l 

ıartname her gUn öğleden ıonra meıkQr iki buçuk kuruı ve tuzun muhammen fi • • 
komisyondan 168 kuruş mukabilinde ah. yatı altı kuru,, hepılnin muvakkat temlna
nablllr. İl!teklllerln muayyen a11n ve •t- tı 72 lira 04 kunııtur. 

Takeim-Sıruerviler caddesinin as
falt ıoaa. aıfalt tretuar ve saire inıa
atı kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye ko
nulmuıtur. Keşif bedeli 52099 llra 96 
kuru' ve ilk teminatı 3855 liradır. 
Mukavele, eksiltme, Bayındırlık itle
ri genel, huıust ve fenni 14rtnamele
riyle proje ketif hulaaası ve buna mU
tefcrri diğer evrak 261 kurut muka -
bilinde Fen l1leri müdürlüğünden ve
rilecektir. İhale 3. 10. 940 perıembe 
ıünil saat 15 te daimi encümende ya
pılacaktır. Taliplerin ilk teminat mak 

te katı teminat ve kanuni belgeleriyle ko- 4 - Taliplerin yazılı ıfln ve saatte tt • 
misyonda bulunmaları. (571'!) 1~782 minatlarlyle beraber lı:omla10na ıetmeterl. Kira Irk un f abrikaaı 

Antalya VilayetindetJ : 
(54511) 15404 

1 - Aatalya iskelesinde lrlln ve cfiııde 
30 ton bugday üğüten vilayet un fabrika
ıınm üç yıllık ican yıllıiı on bin liradan 
2719/ 940 tarihine milsadif cuma rünii ıaat 
ıs ıe kadar kapalı zarf uıuliyle ,.eııideo 
arttırmaya konmuıtur. 

Yemeni alınacak 
11. il. v.ııı.tı Ba.,.. Sıtın Alma Ko- Patatee Ye kunı toğan almacalr 

2 - Teklif mektuplarının yt\ıde yedi bu
çuk teminat olan 2250 liralık bankı mak
buzu vl')'ı mektubu veya diğw kanuni te
minat ile birlikte ve 2490 U)'Jb bnunun 
32 inci maddesindeki tarlfat dairetinde o 
cUnü 11at 14 de kadar vilbet makamma 
•erilmiı •IJ'a alSndwilmlı oımu. l&ıııım
dır, 

3 - İhale Antaln vllbeti ldarei husu
siye binasında toplanacak olan villyet dai
mi erıciimeninde 1'8Pılacaktır. 

misyonundan: 
1 - 3.000 çift yemeni pazarlıkla satın 

alınacaktır. Muhammen bedeli 9000 lira o-
lup katı teminat mlkdarı 1350 liradır. Pa
zarlıtı 21. 9. 9'ô cumarteal a11nU aaat ~ 
de hava ıatın alma kom.llyonunda yapıla
caktır. İdari ıartname, evu.f ve nUmune1l 
her s1ln ötleden ıonra kom18yonda sörU
leblllr. tıteklllertll muayyen sUn T• uat
te kat! teminat ve kanunt betseterlyle bir
likte komisyonda bulunmalan. (5798} 

l&TM 

Hırtı Genel Direlıtörlüülündn : 
1 - Harta kıtaıı eratmm ma119 941 so

nuna kadar lhtincı için 7000 kilo patatet 
ve 7000 kilo kunı ıotan ekılttme tntretlyle 
mukaveleye battanacıkttt. 

2 - Ekllltme 25191940 çaf18!11ba ıtlnl 
saat 10 da Ankara: Cebeci Harta On. Dıtr. 
UUr binasında ntm alma komlsyommda ,... 
pılacaktır. 

1 - Patatnbt 111111wnmen fl:;nı J'edf im. 
nıt. kuru soğanın muhammen fiyatı b .. 
lı:uruı, hepslmn muvakkat teminatı es Ura
dw. 

4 - Talipler Antalya'dı villyet encllmen 
kaleminde. İstanbul, İzmir, Ankara, Mut
ia, Denizli, Isparta, Bıırdur vltbetlerinde 
mabalH nllliklerde bu hımııtald ıartna • 

bU% veya mektupları, ihale tarihin • 
den 8 gün eve? Fen lıleri mildlirlilğil
nı müracaatla alacaldan f ennt ehli • 
yet ve 940 yılına alt ticaret oduı ve
ıikalarlylı 2490 numaralı kanunun 
tar.ff atı çevreıinde huırlıyacakları 
teklif mektuplarını ihale gUnU ıaat 
14 e kadar dalmf cncUmene vermeleri 

Er fotmt alınacak 4 - Taliplerin 1U11ı ıb " ıaatte tt • 
M. JI. Veiilfti Hı.,. Satııı Alma ICo- 111inat1arl1le beraber komtı10a& aelmel .. 

meyi ıörebilirler, 15S!ll 

Doktor aranıyor 
Çınlıın BelNi7sindnı ı 
Elll lira asli maqlı belediyemiz doktor

lutu mUnhaldlr. Taliplerin lnhalan yapıl
mak 011ere evrakı ml18bftelerfyle 19. t. 940 
TL kadar belediyemize 1*acaatlan yeya 
evrakı mt18bltelerlnl g!Sndennelert nan olu-
nur. (8432/MM) 1w1 

Etfaiye &miri aranıyor 
Canlım Belediyasinden ı 
Çankın beledlyeslrılD elli lira Ucretu it

faiye t.mırugı mUnhaldlr. Talip bulunanla
rın evrakı mtısbltelertyle 19. 9. 9'0 tarıld.
ne ntGaadtf ,perıembe sUnOne kadar mUra
catıan nan olunur. 

(4'33/ 5M9) 1M52 

Menfez lnfaatı 
Bılılıeıir Villyati Daimi Encümen/ilden: 
1 - Balıkesir - Edremit yolunun M + 

330 - 80 + 400 uncn Jdlonıetrelert ..,... 
da yapılacak 12 adet menfes ı111aatı 1mp&h 
:ııarf 111ullyle eksiltmeye konmU1tur. 

2 - Keılf bedeli 33803 lira 98 kuruı ve 
muvakkat ttmlJıatı da 2:536 lira 30 lrunıf-
tur. _ 

8 - BllQrnum evrak her &'llıı Dafıa mU
dUrlUfllnde s&rilleblllr. 

' - Ekılltme 27 eylUl 1940 cuma g1lııU 
ıaat 19 da :Balıkesir hUktımet konatıda dai
mi enctlmen huzurunda 1'8Prl&eaktır, 

1 - Kuvakkat teminatı Balıkesfr muha
aebel hu1U8tye vezneelne yatırdıklarına 

dair makbu:ıı veya bu mlkdar ıa:vaııı kabul 
banka mektubu ile ihale tarihinden S g1lıı 
evet Ttllyete mUracaatla natıadan alacak
tan ehliyet n Ticaret Odan vellkalanm 
teklif mektubunu 1htl\'a eden zarfa koya
rak mezkfir zarfları 2•90 1ayıh kanun hU
kUmlerl dalre.lnde taıızlm ve !MK etmıı 
olarak ıaat 13 de datmt encümene Terme
lert ve paıtada vukubulacak gecikmelerin 
kabul edllmt7ecett ilin olunur. 

(8689/590) 16676 

lizıındır. (8639/ 5707) 15774 

Yol intaatı 
Zonguldak Valiliğinden: 

1 - Zonguldak vlllyeti içinde 
Çaycuma - Kokakıu - Bartın - yolun
da yapılacak 385,620 lira kcıif bedel
li ıosa ve ılnai imalat iti kapalı zarf 
uıuliyle 21. 9. 940 tarihinden itibaren 
16 gün mil<:ldctle ekailtmeyo konul • 
muıtur. 

2 - İhaleei 7. 10. 940 puartetl ,U• 
nU N&t l 1,30 da Zonıuldakta daimi 
enc:ümendı yapılacaktır. 

S - Ekıiltme tartnameıl ve buna 
mUte!errl ewak daJmt ttıcllmen ka
lemlndt n nafla mUdUrlyetlnde g8 -
rUlebillr. 

4 - Muvakkat teminat 15175 lira
dır. 

5 - lıin bedeli 940, 941, 942 yılla
rı biltçcıinden verilecektir. 

6 - Ekıiltmcye girmek iatiyenle
rin lhale gilnijpden en u 8 gUn evet 
Zonguldak viltyetino milracaat ede • 
rek viliyet makamından ahnmıı mü
teahhitlik thliyet veaikuiyle ticaret 
oduından bu yal içinde ahnmıı veıi
ka ve muvakkat teminatlannı yatır • 
dıklarına dair makbuı Ye teminat 
mektuplarını ve teklile alt mektubu 
muhtevi 2490 ayılı kanunun tarifi 
vcçhile hazırlanmıı kapalı zar!ını i -
hale aaatinden bir uat evci daimi en
cümen reiılifinı verUmeai U&n olu • 
nur. 15805 

misyonundan: 
ı - Tdbl :ııuhur etmıyen 2000 çift er 

fotlni yeniden pazarlıkla ıatın alınacak

tır. Muhammen bedeli 13.000 lira olup ka
tı teminat mlkdan 1930 liradır. Puarhtı 
23. 9. 940 pazarteal gUnU 1&at 11 de hava 
aatın alma komlayonunda yapılacaktır. 

İdari ıartname evıat ve nUmuneat her 
gün öileden ıonra komleyonda sörUlebl
llr. İlteklllerln muayyen stlll ve ıaalle 
katı teminat ve kanuni belselerlyle bir
likte komlıyonda bulunmaları. (6797) 

1G785 

M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

Zeytinyajı alınacak 
Jl. M. V. deniz levazım ıatın alma ICOı 
ı. - Tahmin edilen bedell "75.400'' lira 

olan "U0.000" kilo seytinyaiınm 25/eylill/ 
5MO çarıamba ıünü 1&at "15.30" da kapalı 
zarfla. ekıiltmesi yapılacaktır. 

2. - İlk teminatı "5020" lira olup pn. 
name1l her riln komlayondan H377" lruruı 
mukabilinde almabilir. 

ı. - İatoklilerin 2490 11yılt lwıunun la
tediii belreleri havi tanzim edecekleri ka
palı teklif mektuplarını en ıeç belli ıiin 
ve ıaatten bir aaat evellne kadar Kuım
patada bulunan komlıyon baıkanhtına mak 
bu. mukabilinde vermeleri. (1117/H21) 

15316 

Sabun alınacak 
iti, Jr, V. deni• levazım HtllJ •ima KO: 
ı. - Tahmin edilen bedeli ''52.507" lira 

olan "130.000" kilo 11bunun 25/eylUl/940 
çarpmba rünU 11at "11" de kapılı zarfla 
eksiltmni yapılacaktır. 

2. - İlk teminatı "3875" lira "35" lı:u
ruı olup prtnameal her ıfln komiıyondan 
"263" kuru, bedel mukabilinde al~bllir. 

3. - İsteklilerin 2~ nyılı kanunun iı
tediii belıeleri havi tanzim edecekleri ka
palı ı:ırflarını en ıeç belli ıUn ve natten 
bir ıaat eveUne kıdac Kaaımpa•ı'da bu
lunan komiayon bıtkınhiına mıı.kbua mu
kabilinde ?ermeleri. (1111/5329) 15187 

.ıı111111111111111111111111111111111111ıa.. Pirinç alınacak - -: : Jr. 1/1, V. deni• levaum satın •ima KO: - s• • k b IU - 1 - Tahmin edilen bedeli 103.410" lira 
ilaç alınacak = 1 pa rlJ a u 5 olan "300.000' kilo pirincin 26/"711111940 

lzmir J;ırelpqa H .. tanni Bııtabipli - : : perıembe ılinil saat 17 de kapalı zarfla 
litJden : 5 Türkiye Demir ye Çelik 5 eksiltmesi yapılacaktır. 
İzmir Etre!P&fa halltaneılne muktezi : Fabrtkal Mü •Mü : 2. - İlk teminatı (6420) lira (50) kurut 

8020 lira 90 ~urlll muhammen bedelli lltç = an easeaeaı • = olup prtnam11l her riin komis,.ondan 
dürlüiünden : : (517) kuruı mukabilinde alınabilir. 

15-9-19.0 tarihinden 29-9-19_.0 tarihine ka- : M.. - 3, _ İsteLlı"lerı·n "4"" ıayılı kan• .. •un !1-
- ueaaesemiz fabrikalarında : • • ırv -· dar on bel stın mUddetıe ve kapalı zarf u- : tediii belreleri havi tanzim edecekleri ka-

aullyle ekılltmeye çıkanlmııtır. Talip o- : istihsal edilen AmUnyum ıillfat = pah ıarflarmı en reç belli sün ve uatten 
l&lllann ıeraltl mUnakaaıı.yı ve 11Açlann 5 için bu kere yeniden ıipariı ka- : bir 11at eveline kai!ar Kuımpap'da bu
cim ve miktarlarını anlamak Uzere İzmir- : bul edilecektir. Aıgarl bir vagon S lunan komiıyoo batlı:anhtına m&lrbu m11-
de Etrefpllfa haataneıi baştababetlne tı - 5 üzerinden siparit kabul edilir. S kabilinde vermeleri. (41111/5330 153H 

tanbul ve Ankarada mahalU ılhat mUdllr- 5 Çuvallar içeriıinde ve mile11ese- : Sadeyafı alınacak 
lUklerlne mUı'acaat eylemeleri •e ihale SU- : miz sahasında vagonda teslim : ır. M. v. deniz lnı.ım ••tın almı KO: 
nu olan S0-9-1940 tJı"ihlne mUsadlf pazar- 5 beher tonu yüz yirmi liradır. Sa- S ı - Tahmin edilen bedeli (212.245 lira 
tul a11nU bedeli muhammenin yüzde 7,15 - - olan (170.000) kilo nde Yailnm 26 A)"Jlll 
tu otan •sı liralık bir banka mektubu ile : yın mUfterilerln mtleueaemia : !MO pertemb• sUnli aaat 11.30 da kapalı 
birlikte kapalı nrfların aaat ı1 d• t:ıımır 5 mtıdUrllltünı müracaatları rica i ı:arfla okalltmeli nprlacalı:tır. 
-n•-t llllCOmeıdıle tml1 -emelert. S olunur. IS7 i 2 - llk tmıinatı (11.162) Ura (25) b-
:rU<Y• .,. f1ll olup .. rtnam11l &er da IDoaıl.,_.. "'°' ;11111111111111111111111111111111111111F (106l> lnnt HıW -klb'HDlll •"9üUllı 

• 

ri. (5457) 19405 

Muhtelif erzak alınacak 
Harta Genfl DirdtllrlDfJllJiJtln ı 
1 - Harta kıt.ası eratı için ıo kalem • • 

sak açık eksiltme ıuretiJ'le almaea'dır. 
2 - Ekılltme 2519/940 sırpmba IW 

saat 10,30 da Anbrar Cebeci Harta O. 
Drk. liik blnaımda atın alnı& komi.,.._. 
da )'lpılaealrtw. 

1 - HePehiln mulWnrnM bedeli IOt U
ra 50 kurut, lllUftlrkat temlaatl eo lira ... 
kuru,tur. 

4 - Taliplerin narh ıtıa ve ıaatte ti • 
mfnatlarfyte beraber lromflJ'Oll& relmtl• • 
ri. (5451) 1540& 

Sabun, se)'lin ve zeytinyap 
almacalc 

Harta On~ Dlr.ıtllrlfffJfbd• ı 
ı - Harta krta11 eratı lsla 1100 lıllo ., 

bun, 650 kilo se,tin ntr. 900 kilo ..,_ 
tarı..ı a~ık eblltme auretl1le almaıı..,m. 

2 - Bblltme 14/9/040 l&h stlDI _.. 
10,30 da Anlran: Cebeci Hll'ta 0.. ~ 
fülı blnaımda 1atm alma 1romlı10ft1D!a,.. 
pılacaktır. 

1 - Sabunun muhammm f17atr 41 n • 
rut, zeytin ntmm muhammen fiyatı elli 
yedi buçuk kurut, •8Yt1Jl tanellnbl ...,,__ 
men fiyatı otu kurut, hepsinin 111GT&lrW 
teminatı t5 lira 13 lnanattw. 

4 - Taliplerin yazılı rUrı '" uatte te • 
mlnatlarfyle beraber komlıyona ptmel.t. 

(5459) 15407 

Sadeyaiı almacak 
Harta Genel Direlıtörlüüfilnden ı 
1 - Harta Ga. Drk. Hile krtall ihtiyacı .. 

çrn 2000 kilo 1ade yatı a.srk ekslltm.,.e -. 
nulmuıtur. 

2 - Ekllltme 23/eyldl/940 puute1l .... 
nl1 uat 10 da Anb.ra: Cebeci Harta Ga. 
Drk. liik binumda iL Al. Komiayoııunda 
yapılacaktır. 

S - Sade 1almm beher ldlo muh.aınnı• 
fiyatı 122, kurut, muvakbt teminatı 181 
liradır. 

4 - Tallplwin 1111Jı ita •e uatte te • 
mlnatlarlyle beraber komisyona ıelmelerl. 

(54tı0) U401 

Bulgur ve çay alınacak 
H.rta Genel DirdtörlUUfünden : 
l - Harta Gn. Drk. tüiU kıtası lçfıU 

miktan eblltme neticetlnde teklif edile • 
celr finta (6re tnblt edilmek tızere 2SOO 
liralık bulrur, 1100 liralık çay a)'J'l, a)'J'l "" 
çık elrıiltme1• konulmutt11r. 

2 - Eırtiltme Ankara: Cebecf Harta 
Gn. Drk. llUı hhıumda 2S/e1lll/MO pa • 
ıırteti rfinll ıaat 10.30 da yapılacaktır. 

• - 2300 liralık bulıurun muvukat ... 
ınlnatı 17211ra 50 kurut, 1100 liralık ,a1dl 
muTaJrlrat MDllnatı 12 lira 50 lnmıttur. 

4 - İltekUJerla nıılı ıtıa n autte tt • 
ınlaatlan71a Jlomıl110G& plaıelerL (Hl&) ... 
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Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
ko. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT iLANLARI 

Sığrr eti alınacak 
~dirne As. Satın Alma Ko. dan: 
1 - 180.000 kilo mğıretlnin kapalı zarf 

i:1liy~e eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 
. eyltiJ 940 pcrı,ıcnıbe glinU saat 17 de E· 

dırne sanayi kışlasındaki satın alma. ko
trıisronunda yapılar.aktır. 

1
2 - Etin muhammen fiyatı 1'.18000 lira. 

0 up ilk trmttıa.tı 4170 liradır. 
S - Evsaf ve ı,ıeralllni görmek lstlyenler 

h
1

• ·- gtin iş saatlerinde komisyonda. görebi· 
ırıer. 

4 - İsteklilerin be111 gUn ve aaatten en 
az bir saat evel resmi vealka.lariyle temi
nat ve teklif mektuplarının sözü ~eçen ko
tnisyona venr'" rılmaları. 

(~O) 1:5260 

Saman alınacak 
l!rzincan As. Sa. Al. Ko. dan: 
l - Kapalı zarfla ekslltmeye konulan 

bir milyon kilo samana talip çıkmadığm
dan Yeniden kapalı zarfla eksiltmesi 19. 9. 
940 perşembe gtinU saat 11 de Erzlncanda 
Batın alma. komisyonunda yapılacaktır. 
t 2 - Muhammen bedeli 20.000 lira ve llk 
eınınatı 1500 liradır. 

3 - Evsaf' ve ııartname esıı.sla.n ga.rnl
zonıarda vardır. 

' - Tekllf mektuplan eksiltme saatin· 
d .ı bir saat eve! komisyonda bulundurul· 
rnası. (1'.1281) 15261 

Sığır eti alınacak 
tzmir Lv. Amirliti Sa. AI. Ko. dan: 
1 - 154.000 kilo kesilmiş sığıreti kapalı 

ıart usuUyle eksiltmeye konulmuetur. 
2 - Eksiltmesi 20 eyllll 940 cuma gilnU 

la.at 16 da Kıglada İzmir Lv. AmirUğl. satın 
•hna komisyonunda. yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı .C0810 lira.dır. 
4 - Teminatı muvakka.te akçesi 3060 11-

l'a 75 kuruştur. 
ll - Şartnamesi her gün komisyonda gl5· 

l"Ulebuır. 
6 - İsteklller ticaret odasında kayıtlı 

Olduktanna. dair vesika göstermek mecbu
l'iYetı:ndedirler. 

. 7 - Eksiltmeye tştlrlk edecekler kanu
~1 veaikalarlyle teminat ve teklif mektup
arını ihale saRtlnden en az bir saat evel 
kornıeyona vermlıı bulunacaklaı·dır. 

( 5282) 10262 
Kunı ot a1macak 

Catalca Ag. Sa. Al. Ko.dan : 
450 tnn kuru ot 25·9-1940 çarşamba g1.lnU 

ııııat 15 de pazarlıkla satın alınacaktır. :Mu
haınmen tutarı 28125 liradır. İlk teminatı 
2110 liradır Şartnamesi komisyondadır. İl!l
teklllerln t1°k temlnatıarlyle HadımkÖY As. 
satın alma komisyonuna müracaatları. 

(1'.1398) 15371 

Sadeyağı alınacak 
Maraş As. Sa. Al. Ko. dan : 
İhtiyaç için 32.700 ktlo sa.de yatı kapalı 

tart usullyle ekslltmeye konulmuştur. 
Şartnamesi Maraşta askeri satın alma 

ltomlsvonunda ve İstanbul, Ankara L V. 
lrnirliklert satın alma komisyonlarında • 
dır. 

Muhammen tutn.n 34.335 Uradır. 
İlk teminatı 2575 liradır. 
Kapalı zarf usuliyle ekaııtmeıl 23-9-1940 

r>azartesi gtinU saat 16 da Maraşta ıubay 
gaz1nosunda müteşekkil aııkerı satın alma 
komtsyonunda yapılacaktır. 

Saman almecak 
Nifde As. Sı. Al. Ko.dan : 
1.464.000 kilo ııaman kapalı zarfla alına

caktır. İhalesi 25-9-1940 çar§amba g1.lnU sa
at 15 de Nlfde askeri ıatın alma komlayo
nunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 
36600 lira ilk teminatı 2141'.1 liradır. İstekli· 
ıer ıartnlmıeyl her ~n komtayonda gört.ır 
ve parasız olarak alabilir. Taliplerin ihale 
saatından bir ıeat evet teklif mektupları
nı ve ilk teminatıarlyle birlikte komlsYO • 
na mUraca.atlan. 

(5500) 

Sadeyağı alınacak 

111483 

Ispartıa As. Sa. Al. Ko. dan ı 
14.l'.IOO kilo aadeyafı kapalı zarf usullyle 

ek.slltmeye konmuştur. şartnameııt .atın 
alma komisyonunda ve İstanbul, Ankara 
Lv. &mirlikleri satın alma komiayonların
dadır. leteklller ıartnameyl komisyonda o
kuyabUlrler. 14.l'.IOO kilo aadeyatımn mu
hammen tutarı 11'.1.950 liradır. Şartname!in· 
deki % yirmi bet ınikta.r fazlası da 
olduSU halde ilk teminatı 1196 lira 215 ku
ruştur. Eksiltme 27. 9. 940 tarihine teııa
düf eden cuma gtınU saat 15 de Iııparta.da 
Tüm. ııe.tın alma komiııyonunda yapılacak
tır. !etekliler 27. 9. 940 cuma gUnU saat 14 
de kadar teklif mektuplarını ııatın alma 
komisyonu başkanlıfına verecek ve Yahut 
göndereceklerdir. Bu aaatten sonra verilen 
ve yahut gönderilen mektuplar ahnmıya
cakur. Saa.t ayarı daire saatile yapılacak
tır. 2490 sayılı kanun hUkUmlerine ve bll
haııııa 32. net maddesine uygun olmıyan 
mektupların sahipleri ekııllvıeye iotlrA.k 
etttrllmlyecektlr. (151'.181) 15570 

Oı1un alınacak 
Erzincan A.s. Sı. Al. Ko. dan: 
Bir milyon kilo odunun kapah zarfla 

eksiltmesi Z8. 9. 940 cumartesi cünii saat 
ıı de Erzincan'da aatın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 
yirmi bln lira olup ilk teminatı bin beıt 

yUz litadır. Evııaf ve şartnamesi garnizon
lıırda vardır. Teklif mektuplarını eksiltme 
saatinden bir 1aat evel komiıyonda bulun-
durulması lazımdır. (5642) 15603 

Sadeyağı alınacak 
Eulncan Ag, Sa. Al. Ko. dan: 
Otuz ton sade yağının kapalı zarfla ek -

siltmesine talip çıkmadığından 1/10/940 gü 
nü akşamına kadar pazarlıkla eksiltmesi 
yapılacaktır. Muhammen bedeli otuz üç bin 
lira olup ilk teminatı 2475 liradır. Evsaf 
ve ııartnamesi birliklerde vardır. Taliple
rin eksiltmenin yapılacağı günUn akşamı -
na kadar Erzincan satın alma komisyonun-
na müracaatları. (5679) 15649 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Sarıkamış As. Sa. Al. Ko.dan : 
Aşağıdaki yiyecek ve yem maddeleri ka

palı zarfla eksiltmeye konmuıttur. Teklif 
mektupları eksiltme ıaatınden bir saat e • 
vel komisyonda bulundurulmuı olmalıdır. 
İki bin yüz ton arpanın tahmin bedeli 

ueo ıtradır. 1Daıtltmea1 4-to-HO aaat 1uo 
da yapılacaktır. M ton l&buııuJı t.ahm1ll be
deli S82l'.IO Ura ilk teminatı 2889 11.radır. 

Ek.slltmeııl ~-10-1940 ıaat 18.SO d& yapıla
caktır. {6673) ll'.l6M 

Odun almacak 
Enlncın As. Sa. AI. Ko. dan : 
Slr milyon kilo odunun kapah zarfla ek· 

slltmesl 30 eyllil 940 puarteai giintl Mat 
11. de Erzincan satm alma komiıyomında 
yapılacaktır. Muhammen bedeli 20,000 Ura 
olup illı: teminatı 1.500 liradır. Evsaf ~e 

ıartnamesl ramlzonlarda vardır. Teklif 
mektuplarının eksiltme eaatından bir uat 
evet komisyonda bulundurulması lbmıd.tr, 

(5672) 15679 

Arpa alınacak 
Edirne As. Satın Alma Ko. dan ı 
1125 ton arpa kapalı zarfla alrnacaktır. 

İhalesi 30/9/940 gUnü aaat 11 de yapılacak
tır. Arpanm muhammen fiyatı 70312 lira 
olup ilk teminatı 4765 liradır. Evsaf ve ıe
raitini görmek iıtiyenler her gUn iı saat
lerinde ilin yapan satın alma komisyonla
rmda göriilebilir. İsteklilerin belll ıtın ve 
saatten en az bir ıa.at evel teklif mektup -
lariyle resmt vesika ve teminatlarınnı E -
dime sanayi kışlasındaki satm alma komis
yonuna vermiş veya göndermlı olmaları. 

(57Z7) 15701 

Un alınacak 
Balrkesir As. Sa. Al. Ko. dan t 
Pa.zarbğı yapılan 1000 ton unun pahah 

görüldüğünden yeniden 20/9/940 cunıa gü. 
nü saat 16 da Balıkesir A•. Sa. Al. Ko. da 
pazarlığı yapılacaktır. Şıırtnıtmesini gör
mek iııtiyenler Ko. da görebilirler. Pazar • 
hğa iııtirtk edeceklerin o cün ve saatte gel-
meleri, (5757) 15745 

Gaz yalı alınacak 
Balıb.sir A.s. Sa. Al. Ko. dan : 
24/8/94-0 cumartesi ıünü aut U de pa

zarhğr yapılmak üzere konulan 50 ile 150 
ton gaz yağma talip zuhur etmediğinden 
yeniden Z0/9/940 cuma gUnU saat 17 de pa
zarhğı yapılacaktır. Şartn.ameslni görmek 
istiyen Ko. da görebilir. Pazarlığa iştirak 
edeceklerin o gUn ve saatte gelmeleri. 

(5760) 15747 

Sadeyağı ve ıabun alınacak 
Edirne Asker] Satın Alma Komisyonun-

dan : 
Aşağıda cins ve miktarları yazılanlaı pa. 

zarhkla almacaktır. İhaleleri Edirne'de es
ki müşiriyet dairesinde Sa. Al. Ko. de. ya
pılacaktır. Evsaf ve şartnameleri her gün 
komisyon.da rörülebilir. İsteklCerin sö?.ii 
ıeçen gUn ve aaatlerde komisyona gelme -
teri. (5756) 1577!1 
Clnslerl Mlktan M. Tutan 
Sadeyağı 43200 Kilo 54000 
Sabun 
İlk temlnau 

4050 
1361 

48000 kilo 18240 
İhale ıünti ve .. atları 

21/9/940 cumartesi 11 
21/9/940 cumarte1i 11.30 

İııtekliler en az 23 - eylUl • 1940 pazarte
ıı gtlnü ıaat 15 de tekll.t mektuplarım ko· 
lniayona vereceklerdir. 

(5450) 

105.000 lira ilk teminatı 6500 llradır. Ek - Bulgur alınacak 

11>399 siltmesl 2-10-1940 saat 15.30 da Sankamıı Erzurum As. Sa. Al. Ko. dan : 

Saman alınacak 
Sivu As. S•. Al. Ko.dan : 

as.tın alma komisyonunda yapılacaktır. 600 120 ton bulgur pazarlıkla ntxn ahnacak-

1 - 16150 ton saman kapalı zarfla ek • 
alltmeye konmu.,tur. 

2 - Muhammen bedell 33000 muvakkat 
teminatı 2471'.1 ıtradır. 

ton arpanın tahmin bedeli 30.000 ilk temi· tır. Pazarlığı .20/ eyhil/940 cuma günü saat 
natı 2250 liradır. Ek.slltmesl 2·10·1940 aııa.t 15 de Ermruın-Sa.-Al. JC.o. da :yapıla.ca.k.tır. 
16 da komisyonda yapılacaktır. MO ton ar- Toplu tutarı 11.000 Ura katl .... ınatı 2100 
panın tahmin bedell 27.000 Ura ilk teminatı 1ira. Bulprlarnı evuf ve ıartlan kolordu-
202!J liradır. Elaılltmest 2-10-1940 saat nun tekmil pmlzoalarmda mevcuttur. Ve 
16.30 da yapılacaktır. 6,370 ton arpanın atmamen aynıdır. 

3 - İhale 25.9.1940 çar§amba günü !a&t 
16 da askeri satın alma komisyonunda ya • 

tahmin bedell 18.500 lira ilk teminatı 1388 İsteklilerin tayin olunan ıUnde Sa. Al. 
liradır. Eksiltmesi 2-10-1940 aaat 17 de ya- Ko. da bulunmaları. (57551) 15777 

pııacaktır. 

4. - Şartnameal her gün 
rör.UlUr. 

pılacaktır. 220 ton bulgurun tahmin bedeli 
komlııyonda 33.000 lira. ilk teminatı 24715 liradır. Ek -

11lltmesl 4-10-1940 aaa.t 115.30 da yapılacak
tır. liO ton pirincin tahmin bedeli 171500 U
rıı. tık teminatı 1313 llradır. Ekııntmest 4-

rs - 1stekıttertn zar!larını kanunun ta
tifatı dairesinde ihale eaatınde.n bir 11aat 
ıavel komisyona vermeleri. 

(5497) 

10-1940 sııat 16 da yapılacaktır. 118 ton ıe-
15480 kerJn tahmin bedeli 112200 lira ilk teminatı 

Kuru ot ve arpa ahnacak 
Urla As. Sa. Al. Ko.dan : 
Aıağıda clns ve miktarları ve muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları. yazılı 

kuru ot ve arpa kapalı zarf usullyle eksiltmeye konmuştur. Şartnamesi 2490 sayılı 
kanunun 15 inci maddesi mucibince bedell mukabl11nde Ur.ta ukerl ıatın alma komis
Yonls.rlyle Ankara ve İstanbul satın al.ma komisyonlarından alınır. isteklUerln ka • 
hunun istediği veıılkalarla birlikte teklif mektuplarım qağıda yazılı ihale saatinden 
bir saat eveltne kadar Urfa tum satın alma koınisyonuna getirmeleri Yeya i'llnder • 
ıneleri UA.n olunur. (15726) 15700 

:Mıktan Muh. Be. Muv. Te. İhale 
Ctnaı 

k. ot 
Arpa 

2 

Kilo Lira Kr. LL Kr. GUnU SaaU 
600.000 86000 00 2700 00 21S-9-1940 9 Kapalı zarf 

1.41MOO IS3911 60 4043 36 25-9-1940 11 Ke.palı zarf 

• 
nevı yiyecek ah nacak 

Hacnzmur Askeri Satın Almı Komisyonundan : 
Afalıda cins ve miktarlyle ihale gtınU ve saati ve teminatı yazılı iki kalem yiyecek 

llladdeei kapalı zarfla eksiltmeye konmuııtur. İsteklilerin teklif mektuplarını kanu • 
ııun emrettiği tarzda ihale saatinden blr saat evel Hacıumurda Askerl satın alma ko
misyonuna vermeleri. Evıaf ve 1artnamt11l komiıyondadır. Tatu stınıert hariç her 
&11ıı &ilrtileblllr. (5685) 115607 İHALE 

Ton Tutarı Teminatı Gün. Saat 
90 31tro0 2868 29-9-1940 15 de 

214 42800 3210 29-9-19.tfl 16.ts da 
Pirtno 
k. taauıye - • 

saıre Muhtelif yiyecek ve 
Bey.l:oz As.l:ırl Satıa Alma Komisyonundan : 

Muhammea Be. Muv. Te. 

Palaıka takımı alınacak 
K.a7aeri \Aı. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Beher adedine t&hmin edilen fl,._t 

750 kuruıtan 5880 adet ktitiiklillı: patuka 
takımı pazarhlı:la atın alınacaktır. 

J - Muhammen bedeli 44100 lı:&tl temi
natı 6615 liradır. 

S - Pazarlığı 20/9/940 gUnU saat 1!1 da 
yapılacaktır. 

<f - Şartnamesi İstanbul, Ankara Lv. 
Anı. llkleri ve Adana. Kayseri A1. Sa. Al. 
Ko. da rörülebilir, 

5 - 1ıteklilerin kanunuıı 2, 3 maddele • 
rinde yazılı vesaik ve teminatlan ile bir -
likte belli gün ve saatte komisyona mttra-
caatlan. (5768) 15771 

Sadeyağı alınacak 
Konya Lv. Am. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 12.000 kilo aadeyağının 7/eylıll/9-W 

günü yapılan ekıiltme1inde talip çıkmadı • 
ğmda.n ikinci pazarlığa bırakrlmııtır. 

2 - İkinci pazarlık 19/eyltlV!140 por • 
ıembe giinü ıaat 10 da yapılacaktır, 

3 - Şartnamesi Konya'da, Ankara'da, 
İstanbul Lv. Am. Sa. Al. Ko. dadır. İstek· 
liler ıartnameyi komisyonda görebilirler. 

4 - Muhammen tutarı 15120 lira 50 ku • 
nıı. 

5 - lllı: teminatı 1417 lira 50 kuru1o 
6 - lıteklilerin 19/9/940 perıembe ıü · 

nü saat 10 Konya Lv. Am. Sa. Al. Ko. da 
bulunmaları. (5769) 15779 

ah nacak 

81at Gün Tarih Lira Lira JCr. Miktar Erzakm cinli 
10 Cuma 20/9/940 32250 2418 70 150000 Kunı fa•ulya 
11 ,. ,, ,, ,, 26000 1950 00 80000 Pirinç 
11 .. ,, ,. n 320000 24000 00 800000 Sıfır eti 
ıı.10 Cumart~ :Zl/9/940 7310 548 25 16000 Patatea 
11.30 ,, ,, n 1890 141 75 42000 Soian 
16 P. Erte 23/9/940 8250 468 75 10000 z. yatı 
16.30 ,, ,, ,. ,, 19000 1425 00 50000 Sabun 
ıs Sah 24/9/940 10125 779 63 ısoooo Arpa 
1S.3o " ,. ,, ,. 19500 1462 SO 300000 Ot 
16 .. .. " .. 8500 637 so 200000 Saman 
16.30 .. ,. ,, ., 13330 ::: ;: 62000 Gu 
ıs Carı. 25/9/940 75Z5 35000 Kuru iizU.m 
ıs.30 ,, ,, .. 19125 1434 38 51000 Şeker 
16 " 5265 394 88 81000 Yemek tuzu 

'' " n 16.30 " 10965 S22 38 43000 Makama 
" " " •ooo oo 2000 y ıs Per~ 26/9/940 40000 .. 000 eınelı: meee Ye çam odunu 

15.30 ,, ,, ,. 13500 1012 50 .54-0ooo Pınn rtırscı odww 
16 " ,, ,, ,. 5580 418 50 HOOO Kınnıu ınarcJ.mek 
16.30 " 12710 953 25 82000 Nohut 
ıı.ao c " 2ii9/~ 81250 6093 75 65000 Sade yafı 
1 _ y k d u~a 'kt 

1 
zılı yiyecek maddeleri hlzalannd& cöıterilen tarihlerde kapalı zarf uıutiyle Beykoz'da a u ar a cını ve mı ar arı ya 

alkevinde Aı. Satın alma komiıy.,nunda ihalesi "':pdacaktır.. . 
2 - Teklif mektupları ihaleden bir saat evel kom.ııy?na venlmiı olacaktır. 
a - eartnameyi görmek iıtiymıler her ıUn Bo7koa dl H..u...rind• = +o. ma ilrolınald& albrl tatm alma komiı1'0DQa8 

ltlflractat edecelrlerdlr. (5301). ı 

Un çuvalı alma.cak 
Toplıane Lv . .Am. Sa. Al. llCo. da 
50.000 adet yerli benzinden un ~ah ah

ıi.acalctır. Pazarlııkla eblltmai 19/51/940 
Pertembe ıtıntt ıaat 15.30 da Tapbane Lv. 
Am. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 387SO liradır İlk teminatı 2906 lira 
25 lrunırtur. Şartname ·n nümunesl lromis
yonda ıQrülür. İsteklilerin kanunt veslka
lariyle ıbelli eaatte komiıyona ıelmeleri. 

(5776) 15781 

Kunı ot alınacak 
l!dlrttı As. Sa. Al. Ko. dan: 

2000000 kilo kuru ot kapalı zartla ek
ail tmeslnde talip çıkmad•ğından aynı rıart
lar dairesinde tekrar ihalesi 8. 10. 94.0 sa
at 17 de yapılacaktır. 

Muhammen bedell 110000 Ura tık te
minatı 8250 liradır. Evsaf ve ııeraltinl gör
mek lıttyenler her gUn ve istek11lerin 
belli saatten bir saat evel teklif mektup
larını Sanayi kıılasında Sa. Al. Ko. na 
vermle veya posta ile göndermlıı olmala-
rı. (15803) 16786 

Hayvan çulu alınacak 
!zmir Lv. A. Sı. AI. Ko. dan: 
8500 adet hayvan çuluna gününde ta

lip çıkmadığından pazarlık 19. 9. 940 sa
at 115 te kı§lada Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapı
lacaktır. :Muhammen bedeli 192150 lira ilk 
teminatı 1444 lira rıartname veya numu
nesi komisyonda gör!Uür. İstekliler tica
ret odası vesikası göstermek mecburiye
tindedirler. Pazarlığa lştlrA.k edeceklerin 
kanuni vesika ve teminatlarlyle ihale sa
atinden evel komisyona müracaatları. 

{0808) 1:5787 

Keçe belleme alınacak 
lzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
11000 keçe belleme ihtiyacına gününde 

talip çıkmadığından pazarlığı 19. 9. 940 
saat 16 da tzmlr Lv. A. Sa.. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Tahmin bedell 271500 lira ilk 
teminatı 2063 liradır. Şartname ve nUmu
neııl komisyonda görtilllr. isteklllerin ti
caret odasına kayıtlı olduklarına dair ve
sika. göstermek mecburiyetindedir. Pa
zarııııa iıtırAk edeceklerin kanuni vesika 
ve temlnaUari;ı;le ihale saatinden evel ko-
misyona müracaatları. (5809) 15788 

Semer ve aaire alınacak 
Bılıktsir As. Sa. Al. Ko. dan : 
1/9/940 günü pazarlığı yapılan 2000 adet 

tevhit ıemeri iskeleti 2000 kilo meşin 4000 
metre kolan 20000 adet perçin çivisi ve 17 
ton siyah yağlı kösele yeniden pazarlıkla 
19/9/940 saat 16.30 da Balıkesir mmtaka 
Sa. Al. Ko. alınacaktır. Şartnamesi komis-
yonda görülür. (5810) 15789 

Un alınacak 
Midyat As. Sa. Al. Ko. dan : 
200000 kilo un '1 /10/94-0 saat 10 da kapa

lı zarfla elksiltmeye konmuştur. Muham -
men bedeli 24000 lira, ilk teminatı 1800 lira 
şartname her gün komisyonda görülür. Ek
siltmeye gireceklerin 2490 ıayıh kanunun 
2 _ 3 maddelerindeki belgelerle birlikte !a
at 10 na kadar komisyona vermeleri. (5812) 

15790 

Sadeyağı alınacak 
lstanbul K. Sıı. Al. Ko. dan : 
40 ton nde yai:ı pazarhiı 21/9/940 saat 

11 de Fındıklı'da komutanlık Sa. Al. Ko. 
yapılacaktır. Muhammen bedeli 50000 lira 
prtname1i komiıyonda görülür. İlteklile
riıı belli gUn ve uatte % 15 teminatları ile 
lı:omJıyoııa mliracaatları. (5813) 15791 

Yem torbası saire alınacak 
Erzurum Aı. Sa. Al. Ko. dan : 
20000 kıl yem torbası 20000 kayış yular 

başlığı 20000 al&franp kaıağı 20000 tımar 
fırçuı kapalı zarfla ekıiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 4/10/940 ıaat 16 da Erzurum 
At. la. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Yem torbasının toplu tutarı 26000 lira • 
lık teminatı 1950 lira yular başlığının top
lu tutan 60000 lira, ilk teminatı 4500 lira 
kaıaimm toplu tutarı 20000 lire. ilk temi -
natt 1500 lira timar fırçasının toplu tuta -
n 32000 lira ilık teminatı 2400 liradır. İıtcl'.ı: 
lllerln tayin olunan etin ve &aatten bir saat 
eveline kadar teklif zarflarını komisyona 
vermeleri, (5814) 15792 

Sadeyağı alınacak 
Sarıka.nuı As. Sa. Al. Ko. dan : 
Aıağıda yazılı 150 ton sade yağı üç par

ça halinde ayn ayrı kapalı zarfla eksilt • 
meye konmu~tur. Evsaf ve şartname tek -
mil ıarnizonlarda mevcut ve tamamen ay -
ıudır. 

Teklif nıelrtuplan ekalltme saatlerinden 
bir taat evel komiıyonda bulunmuı olacak
tır. Bir parti 50 ton ude yağın tahmin be
deli 55000 lira ilk teminatı 4000 lira eksilt
me 3/10/940 saat 16 da. 
İkind parti 50 ton tahmin fiyatı 55000 li

ra, ilk teminat 4000 liradır. Eksiltme 
3/10/940 ıaat 17 de. 

Oçiincü parti SO ton tade yafm tahmin 
bedeli 55000 lira ilk teminatı 4000 liradır. 

EksiltmfJ9i 3/10/5140 ••at 18 de. İıteklile • 
rin belli günde koı:niıyon.a müracaatlan. 

(S.S15) 15793 

Yulaf ve buğday alınacak 
Balıkesir As. Sa. Al. Ko. dan: 
100 ton yulaf, 100 ton buğday pazarlı

fı 20. 9. 9•0 ı&at 17 de Balıkeair mıntaka 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi 

her g\ı.n komisyonda görülür. Muayyen 
autta komisyonda bulunulmaaı. (1'.1816) 

1579( 

Et konaerveıi alınacak 
Liiltburgu As. Sa. Al. Ko. dan : 
250 ıer gramlık et kon.aervesi alınacaktır. 

Pazarlığı 24/9/940 saat 11 de Lüleburgaz 
As. Sa, Al. Ko. da yapılacaktır. (5817) 

15795 

iCRA VE iFLAS 

Anbra Birinci icrasından : 
Mabcııs bir adet kamyon 20/9/940 cuma 

günll nat 12 de birinci ve 21/9/940 cu -
martesi ıünü ıaat birde ikınci arttırmaya 
Soğukkuyu'da tamirci Servet'in garajı ö • 
nünde aatışa çılı:arılacaktır. Taliplerin satıı 
günlerinde mahalli mezkllrda bulunmaları 
illD olıuıur, . S707. 

ANKARA VALILICI 

Şose ve snı~t imalat yaptırrlacak 
Ankara Valililinde11 : 
Ankara - Haymana yolunun 19+ll00-48 

+800 kilometreleri ara.ııında yapılacak ıo
se ve sına! imalat iD§&atı 19-9-1940 per -
ıembe gUnU saat ll'.l.30 da villyet d&lm1 en
cümeninde ihalesi yapılmak üzere kapalı 
zarf ueullyle eksiltmeye konulmuııtur. 
Keşif bedeli (320900) lira (99) ktıruı o -

lup bundan (90900) lira (99) kuru§U 1940 
bütçesinden ve (100000) lirası 19U bütçe • 
sinden mUtebakl (130000) ltraııı da 1942 
bütçesinden ödenecektir. 

Muvakkat teminatı (161588) lira (04) 
kuru§ tur. 

İstekltlertn teklif mektuplarım muvak • 
kat teminat mektup veya makbuzlarlyle, 
ticaret odası vesikası vıı en az (70000) 11 • 
ralık buna mUmasll ıose inşaatı yapnu§ 
oldufunu gösterir mUsblt evrak ibraz et -
mek ve yüksek mühendis veya mühendis 
oldufunu veya itin hitamına kadar bu ka
bil fen adamlarlyle ııtırak edeceğini tevsik 
etmek suretiyle ihaleden en az (8) gUn e • 
vel vilAyete istida tıe müracat ederek a • 
lacakları fenni ehliyet veslkalariyle birlik· 
te yukarıda. sözü geçen künde saat H.30 a 
kadar daimi encUmen reislltıne vermele • 
ri. 

Bu I&ıe alt evrakı keşftyeyi her rUn Na
fıa mUdbrlllğlinde görebilecekleri. 

(511'.18) 15215 

Tamirat yaptırrlaca:k 
AnkaT8 Valiliğinden : 
Keşif bedeli 581 füa 83 kuruştan ibaret 

bulunan Nallıhan ka. ası hususi idare bina
sının tamiratı 30 eylil.l 940 pazartesi günü 
saat 15.30 da vilayet daimi encümeninde 
talibine ihale edilmek üzere açık eksiltme
ye konuimuştur. 

Taliplerin ihale günü muayyen saatte 
muhammen bedelin % 7,5 iu olan 43 lira 
64 kuruşluk teminat makbuzlariyle birlik -
te vilayet daimi encümenine milracaatları 
ilan olunur. (5588) 15617 

Odun alınacak 
Ankara Valililinden : 
Vilayet hususi idare ihtiyacı için mliba

yaa edilecek olan ve muhammen bedeli 730 
liradan ibaret bulunan 25 ton odun ile 1500 
kilo çıra 30/eylOl/940 pazarte!'Iİ günü ıs.at 

15.30 da vil!yet daimi encümeninde tali
bine ihale edilmek üzere açık ekıiltmeye 
konulmuştur. 

Taliplerin ihale günil muayyen saatte 54 
lira 75 kuruşluk teminat m:ıkbuzlariyle bir
likte vilayet daimi enclimenine milracut-
lan ilan olunur. (5589) 1561& 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden: 
Merkez Atatürk kız ve Atatürk 

erkek okullarının tamiri (172) lira 26 
kuruş keşif bedeli üzerinden pazar -
lığa konulmuştur. 

İsteklilerin keşif ve şartnameyi 
görmek üzere her gün Maarif müdür
ltiğtine ve ihale günü olan 19. 9. 1940 
perşembe günü aaat 15,30 da ve %7.5 
teminat akçesini Hususi Muhasebe 
müdürlüğü veznesine yatırarak vili -
yet daimt encümenine müracaatları i-
lan olunur. (5788) 15769 

2 Akümlatör alınacak 
Ankara Valiliğinden : 
Muhammen bedeli 116 liradan ibaret bu

lunan iki adet akllmUlltör ahnacaiındaıı 

şartnamesini her eüıı Stadyum müdürlü -
ğünde rörebilirler. 

19/9/940 per,embe ıtıntı Hat 15,30 da i
halesi yapılacaiın.dan taliplerin vlllyet da
imi encümenine müracaatları. (5791) 

15771 

Kanal iti 
Ankara Valiliğinden: 
Keşif bedeli 10500 liradan ibaret bulman 

bakteriolojl mUe11e1e1indekl kanal iti 
3/10/940 perıembe cünü saat 15.30 da Na -
fıa komisyonunda ihalesi yapılmak üzere 
kapalı zarfla ekıiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı (787) lira (50) ku • 
ruştur. 

İsteklilerin teklif mektupları teminat 
makbuz veya ticaret odası vesikası ve iş i
çin Nafıa mildürlüğiınden alacakları ehli -
yet vesiki!.lariyle birlikte ıözü geçen gün. -
de saat 14.30 a kadar komisyona gelmeleri. 

Bu İie ait keıif, şartname ve proje.ini 
her gün nafıa müdürlüğünde görebilecek-
leri .. (5786) 15783 

DEVLET ORMAN iŞ. 

Satılık köknar tomnığu 
Devlet 0Tman işletmesi Düzce Revir A -

mirliğinden : 
Bolu • DUzce ıosesi üzerinde Tatava 

mevkilndeki 1 numaralı depoda mevcut 
1231 metre 400 desimetre kUp muadili 2856 
adet köknar tomnıgu 24-9-1940 ııaıı gUnU 
saat 14 de Düzcede D. Or. İş. revir Amirli
ğinde mUteşekktl komisyonda acık arttır • 
ma ile satılacaktır. Tomrukların bir metre 
kUpUnUn muhammen kıymeti 10 lira elU 
kuruştur. Satışa. alt ıartnameler tııtanbul 
ve Bolu orman çevlrge mUdUrlUkleri, An· 
karada orman umum mUdUrltlğU ile Düz . 
cede revir A.mlrlltimizde ve tomruklar ye 
rinde görülebilir. 

Taliplerin %7,5 teminat ve evrakı llzı . 
meler! ile beraber ihaleden evel DU.iıcede 

Satıh) çam köknar tomruğu 
Devlet Orman lşletmel'i Daday r .. 

vir emirliğinden: 
1 - Da<lay merkez deposunda i"" 

tifte mevcut (891) adet muadili (392. 
601) metre mikap çam ve (284) adet 
muadili (72.228) metre mikap köknar 
tomruğu açık artırma ile satılacak -
tır. • 

2 - Tomrukların ayrıca baş kes• 
me payları mevcut ve kabukları ' so -
yulmuı olup hacim kabuksuz orta ku· 
tur üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartna -
mesi Ankarada Orman Umum mü• 
dürlüğünde İstanbul ve Kastamonu 
Orman çevirge müdürlükleriyle Da
day Devlet Orman işletmesi revir a• 
mirliğinde görülebilir. 

4 - Tomruklar: çamların m3 mu• 
hammen bedeli 1200 kuruş ve köknar• 
ların m3 muhammen bedeli 1070 ku • 
ruıtur. 

S - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçesi olan 411 lira 30 kuruşu 
hamilen 30. 9. 940 pazartesi günü sa
at 14 de Daday revir amirliğine mil· 
racaatları (8595/ 5831) 15802 

NAFIA VEK A.LETl 

Yapı itleri ilam 
Nafıa Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara geng 

lik parkına filitre istasyonundan ıu isalesi 
işidir. 

Keıif bedeli 163152 lira 60 kuruştur. 
2 - Eksiltme 2719/ 940 cuma günü saat 

16 da Nafıa VekS.leti yapı ve imar iıılerl 

eksiltme komisyonu odasında kapah zari 
usuliyle yaprlacaktır. 

3 - Eksiltme ıartnamesi ve buna müte
ferri evrak (8) ıekiz lira (1!1) on altı ku· 
ruı bedel mukabilinde yapı ve imar iılerf 
reisliğinden alınabilir. 

4 - Bu iı için lazım olan font borular 
halen Karabük demir ve çelik fabrikaların
da Vekalet namına imal edilmektedir. 

5 - Bu işe girmek için isteklilerin 
(9407) dokuz bin ddrt yUz yedi lira (63) 
altmıı üç kuruıluk muvakkat teminat ver • 
meleri ve Nafıa Vekaletinden bu i:ıe gire. 
bileceklerine dair alınmış ehliyet vesikası 
!braz etmeleri llzımdır. Bu vesika eksilt
menin yapılacağı gUnden en az sekiz gün 
evcl iateklilerin bir istida ile Nafıa V eka
Ieıine müracaatları ve dilekçelerine bu iııe 
benzer bir iıı yaptıklarına dair işi yaptıran 
idarelerden alınmış vesika raptetmelert 
muktazidir. Bu müddet zarfında vesika ta• 
lehinde bulunnuyanlar eksiltmeye giremi• 
yeceklerdir. 

6 - İstekliler teklif mektuplarım ihale 
günü olan 27 / 9/ 940 cuma günü saat on be
şe kadar ekıiltme komisyonu reiı;liğin• 
makbuz mukabilinde vermeleri lizımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edil .. 
mez. (5428) 15540 

Yapı ve imar işleri 1Ianr 
Nafia Veklletinden : 
1. Eksiltmeye kanuulan iş : An -

kara'da Yapı Usta Okulu karşısındaki 
s.ahada yapılacak Bölge Sanat Okulu 
atölyeleri inşaatıdır. 
Keşif bedeli 44510 lira 97 kuruştur. 
2. Eksiltme 4. 10. 1940 cuma günü 

saat 16 da Nafia Vekaleti Yapı ve t -
mar İşleri Eksiltme Komisyonu oda· 
ıında kapalı zarf usuliyle yapılacak -
tır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna mü
teferri evrak 2 lira 23 kuru§ bedel mu
kabilinde Yapı ve İmar İşleri Reisli • 
ğinden alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için istek· 
!ilerin (3338) üç bin üç yüz otuz sekiz 
lira (32) otuz iki kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve Nafia Vekile • 
tinden bu işe girebileceklerine dair 
alınmıt ehJiyet vesikası ibraz etme • 
leri lazımdır. Bu vesika eksiltmenin 
yapılacağı günden en az sekiz gün e
vd bir istida ile istekliJerin Nafia \T e
kaletine müracaatları ve dilekçelerine 
en az on beş bin liralık bir iş yaptık
larına dair işi yaptıran idareden alın
mış vesika raptetmeleri muktazıdir. 
Bu müddet zarfında vesika talebinde 
bulunmıyanlar eksiltmeye giremiye • 
ceklerdir. 

5. İstekliler teklif mektuplarını iha
le günil olan 4. 10. 1940 cuma günü sa
at on beşe kadar makbuz mukabilinde 
Komisyon Reisliğine vermeleri lazım
dır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (5696) 15773 

P. T. Telefon Umum Md. 

mezkür komlııyona mUracaatıarı. 
(81S66-15661) 

Satılık köknar tomnığu 

Benzin alınacak 
Ankara P. T. T. Müdürlüğünden : 

115638 
1

' Vesaiti nakliyemizin ihtiyacı olan 2800 
teneke benzin kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

Devlet Orman işletmesi Bolu Nevir A • 
mirliğinden : 

1 - Bolunun Karacasu mevkiinde istif
te mevcut 5586 adet muadili 3%3 M3 301 
desimetre mikap köknar tomruğu a,ık art
tırma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların baJ kesme payları mev
cut ve kabukları soyulmuş olup hacim ka
buksuz orta kutur ilzerinden almmı.,ur. 

3 - Tomruklara ait ııatıı şartnaıne11 An
kara orman umum müdürlüğünde ve İstan
bul, Ankara, Bolu çevirıe müdlirltiklerinde 
ve Bolu'da Devlet orman işletmeıi revir 
amirliğinde görülebilir. 

4 - Tomruklarm muhammen bedeli 11 
lira 56 kuruştur. 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey ak
çesi ile 27/9/940 ciinii ıaat 15 de Bolu'da
ki revir morlı:uiııo mliracaatlan. (8668) 

U7Jt . 

Muhammen bedeli 14070 lira muvakkat 
teminat 10515,20 liradır. Buna ait oartname 
müdürlüğilmilz kaleminden alınabilir. 

Eksiltme 30 eylUl 940 pazartesi gUnU sa.
at 10 de Evkaf apartmanın birinci kabnda 
bulunan mUdl1rlilğUmUz mllbayaa komla • 
yonunda yapılacaktır .. 

btekltler!n o gllnU saat 14 e kadar art • 
tırm& ekıılltme kanununda yazılı vesaikle 
teminat makbuzlarını havı mUhUrlU tekll.t 
mektupları:r;ıı komisyona tevdi etmeleı1, 
postada vaki gecikmenin nazarı IUbare a.
lımnıyacağı ll~n olunur. 

(5697) 15680 

Zayi - Ankara Ticaret lisesi orta birin
ci sınıftan aldığım tasdiknamemı kaybet • 
tim Yenisini alacağımdan eskiıinin hükmü 
olmadığı ilin olunıır. - Mehmet oitu Ali 
Alktı. 
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B E Z E N 
Krt ıezonuna rirerılı:en BEZEN 

eııpka ulonu mUıterilcrine yeni zen
cin modellerini teehir ettiğini bildi-
rir. 

Yenişehir Atatürk bulvarı GUven 
apartımanı No. 49 3713 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETİ 

Çamaşır' diktirilecek 
M . M. VeUlet.i Satın Alma Ko. : 
Hepsine tahmin edilen fiyııtı 7375 lira 

olan 75 bin takım çamaşır ile 75 bin yıı.ı
dık yuzıi ve on bin yas<lık kılıfı diktirile
cektir. Bunların yalnız bez:l vckiletçe ve
rilecek diğer bütün malzemesi muteııhhide 
ait olacaktır. İsteklilerin 1106 lira 25 ku
ruşluk kati teminııtlariyle birlikte pazar-
lık gllnli olan 2SfeylUl/940 çarşamba gUnU 
saat 11 de Ankarada M. M. V. ıııtın alma 
KO. da bulunmaları. (5376) , 15392 

İpek iplik alınaci\k 
M. M. Vf'kRll'ti Satrn Almıt Ko. : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 1500 lir& 

olan yirmi bin tlip ipek iplik (tababette 
kullanılan) 25/eylül/940 car$A.mba günü u
at 10 da Ankarada M. M. V. satın alma 
K O. da pazarlıkla sa tın alınacağından İ!ı· 
teklilerin 225 liralık kati teminatları ile 
birlikte pıız:ırlık gün ve s:ıatında mezkur 
KO da bulunmaları. (5379) 15393 

Yular batlığı alınacak 
M. M. VckMeti Satrn Alma Komisyo -

nundan : 

ANKARA BELEDlYESI 

Enkaz satı1r 
Arıhra Belediyesi imar MUdürlUlUndenı 
Atpazannda kadastronun 461 inci adaaı

nın 11 numaralı parselinde kayıtlı ve 210 
kapı numaralı kahvenin hedlm ve tesviye! 
turablyeııl alacak ıahııa alt olmak üzere 
150 yüz e111 lira muhammen bedelli enka
zı on beı ..Un mUddetle arttırmaya konul -
muştur. İhaleal 26·9·1940 tarihine müsadlf 
perı:ıembe gUnü ııaat 16 da imar mlldllr!U -
ğ{lnde yapılacağından tallplerlnln %7,6 te
mlnatlarlyle birlikte müracaatları llı\n o -
lunur. 

(5551) 15536 

Satılık tenekeler 
Anhra Belediyesinden : 
1- Depoda bulunan 1766 adet boı ben

zin ve yai: tenekeleri satılmak üzere on beıı 
cün müddetle açık arttırmaya konulmu~

tur. 
2 - Muhıımmen bedeli (283) lira 53 ku

ruştur. 

3 - Teminat (21) lira (27) kuruştur. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenterin 

her ilin encümen kalemine ve isteklilerin 
de l-10-1940 ı!!Rlı gllnll aaat 10.30 ıln be!rdl
ye enrümenine milracaıı.tlan. (5646) 15673 

Muhtelif iıçilik 
Ankara Belediy~sinden : 
1 - Cllnıhurlyet bayro.mında hlpo\lrom 

eııhrunnda yaptınlacak tribün, ve ııalr teal· 
salın lşı;lllğl ile yağlı boyR ve ml\lzeme 
lıı<:lllıtl ve nakliyesi işleri l:'ı gl\n mUddet
Je açık t>kıılltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen lıedcll .f!lOO llrıulır. 

S - Teminat 367.~ liradır. 
4 - Şartnameıılnl görmek lstevenl!'rln 

hrr glln endlnıen kalemine ve lııteklUPrln 
dP l-10·1940 salı g{lnll saat 10.30 da bele

ıs. 9- 1940 

NlŞANTAŞI ______ _ 

İNGİLİZ ERKEK MEKTEBİ 
Kayrt muıımelesl, cumartesi ve pazardan manda, her gün saat 10 - 12 arasm-

da yapılmaktadır. Mektep 23 eyJQ!deıı.çılacaktır. Telefon: 81078 6240 

BANKALAR 

Banka memuru alınacak 
Emlıilı: ve Eytam Bankasından : 
Ankara merkczimiule çahetırılmak üze· 

re ve 3659 numaralı barem kanununun ta -
rifatı veçhile mıiktesep hakları olduğunu 
tevsik eylemeleri şartiyle birisine 14-0, üçü
ne 120 ,er lira aylık ve ayrıca bu derece -
!ere göre Ankara tazminatı verilmek sure
tiyle, Bankalar muhasebesinde veya mua -
melatında çalışmıs forme dört memur alı
nacaktır. Talip olanların, lüzumlu vesika
lariyle birlikte bizzat veya mektupla 
3019 940 tarihine kadar umum miidürlüğü-
mlize müracaatları. (5521) 15547 

A. LEVAZIM AMlRLlCil 

Un çuvalı alınacak 
Ankara Levıııım Amirliği Satın Almıı 

Komisyonundan : 
1 - 20.000 adet yerli bezinden un çuva

lının pazarlıkla eksiltmesi intaç edileme -
diğinden tekrar pazarlığı 20/9/940 saat 14 
de Ankara. Lv. 6'nirlii:i satın alma komis -
yoııunda yapılacaktır. 

2 - Muhıımmen bedeli 20.000 lira, kati 
teminatı 3000 liradır. ŞartnamC'Si ve nü -
munC$i komisyonda .:örülür. (5754) 1574-1 

Bir kürsü alınacak 
:Ank.ar.ıı l~v. A. Sıı • .Al. Ko. dan : 

7 Kalem mutabiye alınacak 
Ankara Lev.azım Amirliği Sattn Al 

Komisyonundan : 
1 - Aşai:ı.da cinı ve miktarları yazılı 1 

kalem mutabiye pazarlığı 21/9 94-0 saat 1 
de Ankara Lv. Amirliği satın alma komiı 
yonunda yapılacaktır. 

2 - Hepsinin muhammen bedeli 8535 
liradır. Kati teminat 12802 lira 50 ku 
tur. Şartnamesi komisyonda cörülür. 

Cinsi 
Çuval 
Belleme 
Kıl kolan 
Yem torbasr 
İp yular baslığı 
M ekkari urganı 
Gebre 

(5773) 

Miktan 
10.000 
8.000 

10.000 
10.000 
10.000 

6.000 
10.000 

15780 

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

Satılık e§Y& 
Gümrük ve lnhisalar Vekiletlıı • 

den: 
ı - Vekillikte lüzumsuz olan bit 

kısım eşya mezat usuliyle satılığa çı• 

karılmıştır. 
2 - Bu eşyanın tahmin bedeli (140) 

lira (29) kuruştur. Mıitf'nhhit nam ve hesabına heherine tııh
min edilen fiyatı 160 kurus olna 1000 adet 
bez yular başlığı ac;ık eksiltme suretiyle 
milnaka~nya k'onmu,tur. İhalesi 30 9/9<40 
pazart«"si ıtünü <ıaat on bırdeılir. ilk temi -
natı 120 lirarlır. Şartnamesi M.M.V. satın al 
ma komi~yonundll gönilür. İsteklilerin kıı· 
nnnun emrettiği belgelerle ihale s11atinde 

diye encUmenlne müracaatları. 
(5701) 

1 - Bir adet mahkeme kürsUsü pazarlığı 
15682 20/91940 saat ı 5 te Ankara L v. A. Sa. A 1. 

3 - Satış 20. 9. 940 cuma günü sa· 
at 14 de Vekillik binasının önünde 
yapılacağından isteklilerin bu saattt 
alım satım komisyonunda hazır bu • 
lunmaları. 

• 
• 

Onun glirbilz ve sıhhatli yetişimi: tahiatin tıpkı bir yavru gib; 

sinesinde yetiştirdiği aaf ve normal gıda ile mümkündüı. Her anne 

tabiatin insanlara bahıettiği bu kudret güzelliğinJcn istifadeyi ~eri 
bıralanamalıdır. (6230) 

ÇAPA MARKA 
Müstahzıratında bu hassa tamamen mevcuttur. 

Beşiktaş : ÇAPAMARKA. Tarihi tesisi : 1915 

~:==========:==================================~ 

T1CARET VEKALET! ORMAN KORUMA GL. KO. 

Ticaret Vekaleti iç Ticaret U- Orman Koruma Genel Komutan-
mum Müdürlüğünden : lığı erab için albocit ilacı 

30 ikinciteşrin 1330 tarihli "Ecnebi Ano· 
nim ve Sermayesi Eshama Münkasim Şir
ketler Kanunu" hfikUmlerine tevfikan Tür
lı:ıye'de çalışmasına izin verilmiş olan ecne
bi şirketlerinden Singer Dikiş makineleri 
kumpanyasının Türkiye umumi vekili bu 
defa miiracaatla, haiz olduğu salahiyete bi
naen şirketin Kayıeri, Niğde ve Kırsehir 
vilayetleriyle mülhakatı acenteliğine, olr -
ket namma yapacatı işlerden doğacak dl
valarda, dha eden, edilen ve üçUncU sahıs 
ııfatlariyle hazır bulunmak aallhiyetini de 
haiz olmak üzere, Ankara'da oturan Münir 
Erman'ı tayin ettiğini bildlrmiıı ve Uizımge 
len ve11aiki vermi5tir. 

Keyfiyet tetkik edilerek kanunt hilküm -
lere uygun göriilmlia olmakla ilin olunur. 

DEVLET DEMlRYOLLARI 

Petrol alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun

tl•a : 

Muhammen bedeli 586~ llra olıı.n 300 ton 
petrol 1/10/940 salı gtinli saat ıs de lı:apah 
zarf umlü ile Ankara'da idare binasında 
aatın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin (4182,50) dört 
bin yüz seksen iki lira elli kurusluk mn -
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiii ve-
ıikaları ve tekliflerini aynı giin saat 14 e 

alınacak 

Orman Koruma Genel K. lığı Sa
tın al. Ko. 

1 - Orman Koruma Genel K. er -
leri ihtiyacı için alınacak olan (5000) 
liralık albocit ilacının ihale günü o
lan 16. 9. 940 tarihinde talip zuhur et
memi§ olduğundan artırma ve eksilt
me kanununun 43 üncü maddesine gö
re pazarlıkla satın alınmasına karar 
verilmiştir. 

2 - Alınacak beş bin liralık Albo
clt ilacının pazarlıkla ihalesi 23 eylül 

940 pazartesi günü saat 11 de genel 
komutanlık satın alma komisyonun -

da yapılacaktır. 

3 - İlk teminatı (375) liradır. 
4 - İsteklilerin mczkftr gün ve sa

atte teminat ve vesikaları ile birlikte 
komisyona müracaatları ilan olunur. 

(5825) 15798 

ARLON 
Elmaa ve pırlantalı saatleri relmlştir. 
Satıt yeri Yeni Sinema bitisiğinde 
Lonjin mağazasıdır. Fiyat maktu ve 
elveriılidir. 3709 

kadar komisyon reisliğine vermeleri ll - Zayi - Ankaar Ziraat Bankasından aldı
zımdır. ı ğım 16799 numaralı t11arruf clizdanımı kay 
Şartnameler (290) kurp. Ankara ve Hay-

1 

bettim. Yenisini alacağımdan ttkiıinin hUk 
d.arpaşa veznelerinde satılmaktadır. mil olmadıtı llln olunur. - Hüseyin Bolat 

(5569) 15705 

Tezgah ve ütü makinesi alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 
Muhammen bedelleri ile isimleri asalı da yazılı beş rrup tezaihla bir adet tekne 

1l ütü makinesi 4/11/940 pazartesi glinü saat 15.30 da kapalı zarf uıulü ile Ankara'd ı 

idRrc binasında satm alınacaktır. 
Bu işe girmek lstiyenlerin her tezglhın hizuında yazılı muvakkat teminattan ilı 

kanunun tayın ettigi vesikaları ve teklifle riıü aynı rün 11at 14,30 a kadar komisyor 
reıslıgıne vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden, Haydarpaıa'd.a teael 

lilm ve sevk şefliğinden dajıtılacaktır. (.5570) 15706 
Tezgihların ismi Mikdart Muhammen bedeli Muvakkat teminatı 

adet Lira Lir& 
1 - Masa makkap tezgahı 3 ) .5000 375 

Sutunlu makkap tezgahı 2 ) 
2 - Şakuli fre.ı:e tezgahı 1 ) lSooo 1125 

Ufki freze tezglhı 1 ) 
3 - Elektrikli bava sahmerdanı 2 11000 825 
4 - Şeping planya tezgahı 2 4200 315 
5 - Tekneli ütu makin.esi ı 2500 187.50 
6 - Çıft taslı zımpara tezgahı ı 900 67.SO 

Ankara Kavaklıdere şarap fabrikası 
Her gün büyük mikyasta beyaz ve ıiyah taze üzüm satın 

almaktadır. (3541) 
Tel!lraf : KAVAK. Telefon : 6532 

Ko. na gelmeleri. (5640) 15622 

Muhabere filaması alınacak 
M. M. Vekaleti Sııtrn Alma Komisyo -

nundıın : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 14-000 lira 

olan 2200 takım muhabere filimHı pazar
lıkla satın alınacaktır. Pazarlıeı: 20/91940 
cuma günü ınat l4 dedir. Kati teminatı: 

2100 lira olup sartnamesi komiıyonıla rö
rülilr. Taliplerin muayyen vakitte M. M. 
V. Sa. Al. Ko. da bulunmalıın. (5730) 

15723 

2 Motosiklet alınacak 
M. M. Veıe~leti Slltı:ı Alma Komisyo -

nundan : 
Hepsine tahmin eılilen fiyatı: 1200 lira o

lan iki adet Bianchi marka motosiklet Pi· 
zarlıkla satın alınacaktır. P&7.arlıit 

20/9/940 cuma cünil ıaat 10 dııdır. Kati te
minatı: 180 lira olup tıtrtnıı.mesi komisyon
da görülilr. Taliplerin muayyen vakitte M. 
M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (5733) 

15735 

Otomobil yedek parçalan 
alınacak --~ 

M. M. Vekileti Satın Alm• Komisyo -
nundın : 

Hepsine tahmin edilen fiyatı: 1776 lira 
olan 71 kalem otomobil yedek parçaları pa
zarlıkla satın alınacaktır. Paıarlığı: 20191 
940 cuma cilnü saat 11 dedir Kııtt temina
tı: 267 lira olup 1art!'l!lmı''Iİ ltomiıyonda 
ıtörülür. Taliplerin muıyyen vakitte M. M. 
V. Sa Al. Ko. da bulu'l~aları. (.5738) 15738 

Pamuk çorap alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo -

r.ımdan : 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı (21) 

yirmi bir kuruş olan 30.000 çift pamuk ço -
rap pazarlıkla münakasaya konmuıtur. İha
lesi 20/9/940 CUml\ CÜnÜ ıaat on birdedir, 
Kati teminatı 945 liraılır. Evsaf ve ıartna
meıi M. M, V. utın alma komiıyonundı 

iÖrU!ilr. İsteklilerin kanunun emrettlitl 
belielerle ihale uatinde komlıyona ıel -
meler!, (5740) 15739 

Buji alınacak 
M. M. Vekaleti Satıa Alma Komisyo· 

nundıın: 

H!!pıılne tahmin edilen fiyatı: 686' lira 
olan 4140 adet muhtelit ebatta buji pa
zarlıkla s:ıtın alınacalctır. Pazarlığı: 

25. 9. 940 çarşamba gUnU ııaat 11 dedir. 
I{alt teminatı: 954 Jlrn 60 kuruı olup ıart
namesl ve llst<'sl komisyonda gl>rUIUr. Ta 
!iplerin muayyen vakltte•ll . .lıl. V. Sa. Al. 
Ko. da bulunmııları. (5737) 1577~ 

Tavla inşaatı 
' M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo
nundan: 

Keşıf bedeli 2764 lira 41 luruı• olan 
Etlikte tecrit tavlası inşaatı pazsrlılr.la 

yıptınlıcaktır. Pıız11rl1lı: 2J.9.940 pazar
teJİ günü saat 11 dedir. Kati teminatı: 
415 /ıra olup şartnamesi IS kuruşa komiJ
yondan alınır. Taliplerin mu11yyt'n vııkit -
te M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmal.ıırı. 

(5821) 15797 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6871 

İmtiyaz ıahibi 
lskender Artun 

Umumr Ne~riyatı İdare Eden 
Yazı İ§leri MUdUrU 

Mümtaz Faik FENiK 

MUeııseııe MUdUrU : Naett ULUÔ 

ULUS Basımevi AN KARA 

Kereste alınacak 
Anhra Belediyesinden : 
l - CUmhurlyet bayrmnında Hipodrom 

ıııllıasındıı. yaptırılacak trlblln "" sair t"sı
ıat lc;:in alınacak kereste 15 glln mllddetle 
aı:ık elcslltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedell (1350) llrarlır. 

3 - Teminat 101.25 liradır. 
4 - Şnrtnameıılnl görmek isteyenlerin 

her ıı:lln encUmen kaleınlno ve lııteklllerln 
de 1-10-1940 aalı gUnll saat 10.30 da be • 
tediye encllmenlne mUracantııırı. 

(5702) 15683 

Muhtelif boya alınacak 
Ankara Bt'lt'diyt'sinden : 
1 - Otobiiı iıiareııi için 11 kalemde 1500 

kilo muhtelif renkte boya pazarlıkla ah
nacııktır. 

2 - Muhammen bedeli 4600 liradır. 
3 - Teminat 690 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin 

her ifin enclimeo kalemine ve isteklilerin 
de 20/9/940 cuma rUnU saat 10.30 da bele -
ıliye encilmcnlne müracaatları. (5703) 15715 

S_Rll 
Tayyare 
Otomobil 

Kamyon 
Motor 

ve 
tıllfimum 

maktne

lerde 
İavlçre 

mA.mfilltı 

8 R O Rulmanlannı kullanınız. 
Depoau: Galata Karaköy Palu hMı 

kat"§ısında 84 No. İBRAHİM TAŞ· 
CIOGLU ve ORTAKLARI P. K.. 

1089, Telgraf: TAŞKOL 

MÜNAKALAT VEKALETİ 

Mobilya alınacak 
Milnakalat Ye.Iı:iletindea: 

1 - 30/9/940 pazartesi aUnli saat (15) 
de V ek ilet levazım müdürllilü eksiltme 
komisyonunda ceman (13260) lira muham
men bedelli (14-0) parça muhtelif mobilya
nın kapalı :sarf usuliyle eksiltmesi yapıla
caktır. 

2 - Muvakkat teminat (994) lira (SO) 
kuru,tur. Eksiltme evrakı ve teferruatı le
vazım müdürliliünden parasız verilir. 

3 - İ&tek111erin kanuna ıöre vesaik ve 
teklif mektuplarının en ceç 30/9/940 pa -
zarteıi rUnü saat (14) de kadar komiıyo-
na vermeleri lhımdır. (5'462) 15541 

DAKTİLO KURSU 
715 inci devreılni de %50 tenzllAtıa 

ac;:tı. Belcd!ye aıraaı Hanef Apartma -
nı No: i Tel: 371' · 8643 

GÜMRÜK MUHAFAZA 

Elbise alınacak 
Gümrük Muhafaza Genel K. !st. I.v. 

Amirliii satrn Alma Komisyonundan : 
28/ey1Cilı940 &iinU 11at 11 de kapalı zarf

la 1139 takım muhafaaz memuru elbisesi 
alınacaktır. Tasarlanmıs tutarı 22180 ve 
ilk teminatı da 1709 liradır. Evsafiyle ıart
name vet nümuncsl komisyonda her ıün rö
rülebillr. 

İsteklilerin kanuni vesikaları ve ilk te -
minat makbuzlariyle kapalı zarflr teklif -
lerini o elin ıaat ona kadar Galata Mumha
ne caddeai İbrahim Rıfat han ikinci kattaki 
komisyona ıetlrmele.ri. (8249-5465) 

1S446 
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K.o. da yapılacaktır. .. . 
II - Muhammen bedeli 300 lira, kati te- ~ - Eşyanın ~~fredatını görmek 

minat 45 liradır, krokisi komisyonda rörü- ve ızahat almak ıstıyenlerin Veklld 
!Ur. (5818) 15796 ;uı u· ı levazımına müracaatları. (5787{ 

__J 15768 

İnşaat mü na kasası 
!nbisarlar Umum Müdürlüğünden 

Keşif bedeli % 7,5 teminatı Eksiltmenin 
İşin nevi Lira K Lira K Şekli Saau 
Ankara ima!Uanesl 42.482 24 3186 16 Kapalı z. 15 
ikmali inşaatı 
Fişek depoııu 29.228 49 2192 13 Kapalı z. 15 
inşaatı 

I - Ke~if ~-ırtname ve planları mucibince idaremizin Ankara'da yaptıracağı yu • 
karıla mahivetlı:ri hulasaten yarılı ifller kapalı ı:ad usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
il - Ke:;if tiedelleri, muvakkat teminntlan, eksiltme şekil ve saatleri hizalarında 

yazılıdır. 

III - Eksiltme 25/ıx 940 çarşamba günil İstanbul'da Kaba.tas'ta Levazım ve mil • 
bayaat $Ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler levazım eubesi veznesinden İzmir ve Ankara ba$ mUdür!Uklerin
den keaif bedc11erl nisbetincle "212 ve 146",ar kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - Müne.kasaya girecekler mühürlil teklif mektuplarıru kanuni vctıaikle % 7,S 
güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunun ve prtnamesinin "F" fık· 
ra11nda yazılı vesaiki ihtiva edecek kapalı zarflannm ihale cilnli astltme saatlerin -
den birer sııat evetine kadar mezkQr komisyon bnşkanlığına makbuz mukabilinde VCI'• 

meler! lbımdır, "831215463" 15464 

3 kalem yakacak alınacak 
Marmara 

Cin al 
Ossubahrl Satın Alma Komisyonundan: 

Kilosu .M:uhanıınen fiyatı Tutan 
Kuruıı l!antlm Lira Kunıt 

Motorin 200000 13. 00 26000 00 
Kalın benzin 3fı000 36. 80 12880 00 
Gaz 1:>000 22. 71 8406 60 

1 - Yukıırıda clna ve mlkdarlan yazılı 8 kalem yakacak maddeleri dökme oı ... 
ralc pl\7.arhkla satın alınacnktır. 

2 - :raznrlığl 20 eylUI 940 cuma cünU aaat 14 te !zmıtte Tersane kapıaındald 
komisyon blnasınrla yapılacaktır. 

3 - tııbu maddeler bir veya ayrı aynmUteahhltlere ihaJe edllebtıeceğindeo ı.. 

mlnatlan ihale bedell Uzerinden yüzde 16 nlsbetınde d<'rhal alınacaktır. 
' - İıltcklllerln bu lelerle ala.kadar olduklarını g6sterlr ticaret veslkalan U. 

birlikte muayyen cUn vı aaatte komisyon reisliğine mtlracaatlan. (8747/5792) 
16772 

~ T. C. ZiRAAT BANKASI ] 

Heıaplarmda en aşağı 50 lira olanlara 
aenede 28.800 lira. 

ikramiye planı 
l.ooo ııra 'tane 

' ta.ne 500 lira 
4 tane 250 lira 

'o tane 100 lira 

100 tane 60 Ura 
120 tane CO lira 
160 tane 20 lira 

Kuralar: ı mart. 1 haziran. eylUI, 1 blrlnclkAnun 
Dikkat: hesaplan ııenede W llradıuı qagı dUıımiyenlerln 

lkramlyeleri <;O 20 fazlalasır 

................................... ._ ............................... .... 

Yeni Sinema 
940 - 941 mevsimi için 
hazırlanmakta olan pek 
yakında eeı;me flllmler
le ııayın halkımıza ka-

pılarını ac;:aeaktır. 

Sllmer alnemMı Anka
ra'nın en ıık l!lnemıı.aı 

olacaktır 

Halk Sineması 
Bu gece 21 de 

Brodvay Yıldızı 
Saat 16,30 ııennımıda 
Denizaltı avcı gemisi 
Saat H,30 ve 18,30 

ııcanııındl\ 

HONOLULU 
Saat 12,15 tc ucuz 

hnlk matinesi 
Bay Çetin uçan adam

lar dlyanndn 

" Sus Sineması 
BugUn ve bu gece 

Saat 12 - 16 ve 20,SO 
seansında 

Şandonun son cinayeti 
Saat H ve 18 

seansında 

FİL DOKTORU 

Ankara : Sümer lemin· 
de yeni bir aile l!ineın~ 

aı kazanıyor 

·------'-


