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ULUS Basımevl 
Çankm C~i, AnkaH 

Telgraf: ULUS Ankara ---TELEFON 
Başmuharrirlik 1811 
Yazı İll"rt .MUdllrO 1061 
Müessese MUdilrU ll·H 
Yazı İller! 1062 

iktisadi Yüriiyü~ 
Mecmuasının 19 uncu sayısı ~ıktı 
Bu sayıda Profesör ŞUkru BAbıın, Mu· 

hittin Birgen, Ha.mu Osman Erkan, 
Muhlis Ete, Vedat Nedim, No.mık Zeki 
bmet Alkan, Aralan Tufan. Selim Cavit 
ve daha birçok muharrirlerin makaleleri, 
fuara aft eayam dikkat yazılar, Rnmnn
dağ petrolü ve saire .. Mecmua nefis bir 
kO.ğıda basılmıı:tır. f_ 5 KURUŞ 

-~~~...:_~~~-----:--~-=-------------~~~~~~~~~--,---======---::.:....:..~=============--__._ 
İdare 106• AC>IMl'Z . .ANC>IMl'ZDIR. 

Bir hafta ·süren bir tetkik seyahatinden sonra .. 

BASVEKiLiMiZ BUGON 
-. -· - ı · . 1 . l • 

SEHRiMiZE DONUYOR 
·- - •• .---; • ' ..,,ı!. ':!: ~ . . ~ ... 

Afyonkarahisar'dan geçerken 
Başvekilimiz birbuçuk saatlik bir tevakkuf 

esnasında muhtelif memleket işlerini görüştü 
Denizli; 19. a.a. - Ba§vekil Dr. Refik Saydam 

bu sabah Ankara.ya müteveccihen buradan hare
ket eylemiştir. 

Alyon' rl an geçerken 

Afyon; 19. a.a. - Ba~vekil Dr. Refik Saydam, 
Aydın trenine bağlanmı§ hususi vagonlarında Af. 
yon·a gelmişlerdir. 

Vilayet hududunda valinin riyasetinde bir heyet 
tarafından istikbal edilen Başvekil, Afyon istasyo. 
nunda mülki ve askeri makamlar ve büyük l:>ir halk 
kütlesi tarafından kartılanmışlardır. 

8CJ§oekilimiz l:r.mir'cle yapılmakta olan Sehir 
oteli hakkında izahat alıyor 

Başvekil Dr. Refik Saydam, belediye ve vali ko
nağında memleket işleri hakkında görÜ§melerde 
bulunmuş ve bir buçuk saat sonra Eskişehir·e doğ
ru hareket eylCl.lıi§tir. 

Acaba büyük 
bir hareketin 
başlangıcı mı ? 

Falih Rılkı ATAY 

Şimdiye kadar harbin bütün ağırı 
~-uli!etlerini, Almanya1 tek ba§ı· 

uatune alınııtır. Bütün aaferler 
onundur: halya'nın, müdahaleden 
ev.~lki _ hizmeti, abluka tazyıkmı 
~W?kun mertebe hafifleten açık 
h!r ısk~le ~izmeti görmekti. Hiç 
fuphesız, butün ııkı murakabelere 
rağmen, harbin ilk sekiz ayında f. 
talya'dan Almanya'ya doğru bir 
h•yli kaçak nakliyat olmuıtur. Bun• 
dan baıka ini bir İtalyan müdaha· 
lesine kartı tedbirli bulunmak lü • 
zumu, ingiliz ve fransız hava, kara 
ve deniz kuvetlerinden bir kııımmı 
Akdeniz, Afrika, orta ve Yakm • 
§ark'ta atıl tutmuştur. Ancak bu 
lruvetlerin garp cephesi mukadde• 
ratmı değittirecek bir ehemiyette 
olduğunu zannetmek de pek mü
balegalı olur. Aııl ıiklet, daima al· 
ınan ordularının karımnda idi; bu
gün de öyledir. 

ltalya harbe müdahale ettikten 
eonra, hiç ıüphesix, Akdeniz'de İn· 
ıiliz ıeyriıefer ıerbeıtliğini büyük 
kayıtlar altına almııtır. Fakat aey· 
rlıefer menedilmit değildir: Somali
nin dahi zaptedilmiı olmasına raf· 
trıen, inııiliz nakliye gemilerinin 
convoilerle Akdeniz limanlarma 
gelip gitmekte olduklarını biliyo· 
!'1z. Gemiler Omitbumu'nu dolaıtr· 
rı, ve Kızıldeniz'den itibaren convoi 1 
Usulü tatbik edildiği için, nakliyat 
daha uzun, daha masraflı ve tehli
lıceli olmuısa da, bununla Akde
llız'in İngiliz sancağına kapanmıı 
olması arasında söz götürmez bir 
fark vardır. lngiliz ıeyriaeferini 
Akdeniz'de müıkülata uğratan bu 
llıüdahaleden aonra iıe, aynı Akde
niz İtalyan ıeyriaeferine tamamen 
'Ve katiyen kapanmıştır. Bu müda
~aleden alman kazancı. eııkiıi gibi, 

. 
BO§vekili.miz ıe1ahati esnaaında halkla temaı ediyor 

Dün Fuarda fran büyü'k elçisi 

şerefine verilen öğle ziyafetinde 
,,_ 

Türk- İran dostluğunu 
tebarüz ettiren samimi 

nutuklar teati edildi 
Fuar bugün kapanıyor 

• 
b
1'!Kiliz kara ve hava kuvetlerinden 
ır kısmını orta ve Yakın-ıark'ta 

llıuhafaza ettirmek, Büyük Britan· 
Ya İmparatorluğunun milli müda
f~a huırlık cehtlerini ikiye bölmek· 
lir; fakat buna karşı iki kayıbı 
v.a~dır : yarı-açık İtalyan iskele· 
•ırun yardımından mahrum kalmak, 
'Ve bilhaıaa, mahsur ltalya'nın harp 
lzadıkça ağırlaşan birçok ihtiyaç· k'l' · I · trını karıılamağa mecbur kalmak· BQ.§ve 1 ımız ::.mır Fuarında Hatay pavyonunu ziyaret ederken 
ır. 

Görünüşe göre m1hver devletleri 
arasında İngiliz imparatorluğunu 
~~~ ve teslimiyete yatırmak için bir 
ıı olümü vardır: Almanya lngilte· 
re' · k l t { 1 endi adalarında vuracak, • 
Ca Ya onu Mmr'dan, ve Süveyt ile 
~helüttarık'ı tazyıJı ederek, Akde

!'12:'den çıkaracaktı. Şimdiye kadar 
ıtaly A •• h 
t' an ıenelkurmayının azamı ı • 
ı~atla hareket ~tmekte olduğunu 

torüyoruz. Adeta ltalya'nın, kara 
~e d ' l · • b h enız ve hava kuvet erını u 
harp İçind" yıpratmaktan ziyade, 

h
u harbin ııonunda kuvetli kalmağs 

e ''tn'ı • d' •· d r a:ı._.,, ff' v~r ıgı manzaraaı var 1 • 

~ İtalyan donanması, pek 
(Soııu S. İIJCJ sayfa.da) 

Meclis Re'simiı 
ıehrimlze döndü 

1 
İzmir; 19. a.a. - Onuncu Enternaa-

yonal İzmir Fuarı yar.ınki 20 eylül eu· 
1 ma gün il gece yar11ından iki saat son-
ra kapanacaktır. Fuar son günleri mü
nasebetiyle mahıert bir kalabalığa ·ıe 
emsalsiz eğlencelere sahne olmakta • 
dır. Satıılar çok hararetlidir. 

Birkaç gündenberi intihap dairesi lran büyük elçisi lzmir'tle 
olan Çankırı villyetinde tetkiklerde İran'ın Ankara bliyilk elçisi dUn ak· 
bulunmakta olan Büyük Millet Mec· tam ıehrimize gelmiı ve İran bat kon
lisi reisimiz B. Abdülhalik Renda ve solosu ile konsoloshane erkAnı tara • 
diğer Çankırı mebusları diln Zon~ul- fından karıılanmııtır. Büyilk elçi ıeh
dak treniyle. ı.eh~imize dönmilıle:dır. rimizde ve P'uar'da gezintiler yapacak 

Meclis reısımız iatuyonda bırçok ve tetkiklerde bulunacaktır 
zevat tarafından istikbal olunmuftur. ,,_. 1. ,_ .. ,.,-_, 

BQ.§vekilimiz lzmir'de Kültürpark'ı ziyaret ederken 

fAÖustOs ayındaki dış ticaretimiz 

İhracatımız 3.162.000 lira 

ithalatta 4.53 4.000 liradır 
Ağustoı ayındaki ihracatımız ı--

3.162.000 Jira itha1itımız da 4.534.000 
lira olmu§tUr. Son on sene içinde a
ğuatoı aylarındaki ihracatımızın va
sati olarak a]tı buçuk milyon lira ve 
ithalatımızın da dokuz buçuk milyon 
lira olduğu göz önüne getirilince ge- 1 

çen ay zarfındaki ithalat ve ihracatı
mızın normal senelerdeki dış ticaret ı 
mübadelelerimizin takriben % 50 si
ne tekabül ettiği anlaıılmaktadır. 1930 j 
ıenesinden 1939 ıenesine kadar geçen 
10 senelik devre zarfında en az ihra· t 
ea.t yapılan 1935 senesi temmuzuna l 

aran ihr.ac:atımızda ancak % 16 bir 
Kerileme ve en aa lthalit yapılan 19331 
aenesi haziranına nazaran da ithalitı
mııda bilikia % 1 bir fazlalık bulun· 

--1 

Kont Tcleki 

Macar Baıvekili 

Transilvanya'~a 
dtifu (Örülmektedir. Ablukaya dahil 1 ~\ 
olan ve aylardanberi dı§ ticaret ista· 

(Sonu 5. ıneı sıyfıdı) Budapeşte, Hl L&. - DNB. blldiri:ıııc>rt 
Refakatinde müteaddit eksperler olduh 

• halde Baıvckil B. Teleki Transilvanya':ra 

Çankayşek 
• · · 

1 

ıritmiıtir. Baıvekil, yeni ilhak edilen ma• 
, . • car villyctlerini allkadar eden en ~ühiıa 

Mısıra taarruz edt..11 ,tı...yan kıta- meseleleri mahaUinde tetkik edecektir. 

Cin' den mukavemete ları kumandanı l'rfare§al Graziani Seyahat takriben altı gün ıüreccktir. 
· Buda.peıtc, 19 a.a. - DNB. blldiri:yorı 
Hudutların nihai tesbiti meseleleri haJr. 
kında muhtelit romcn • macar tlli komi .. devam etmesini 

talep etti 
Chım.c • Xinı, 19 a.a. - Mın~uri'nin ia

tiltama ıebebiyet verıniı ols.n Moukden 
b.&d.iıcainin yıldönümü sünU münasebetiyle 
biitiin pzeteler Ça.nkınek urahn
d&n radyo ile neıredilen nutka en iyi 
yerleri vermekte ve büy\ılı: ehemiyet at • 
!etmektedirler. Bu nutukta Çankanek, 
millete hitap ederek, 'elemekte olduğu ıstı· 
rar>lara ratmen mukavemete devam etme
ıirıi t&Jep etmektedir. 

Alman hariciye 
naı1rı Roma' da 

Musolini Fon 
Ribbentrop'u 

kabul etti 

İspanya'ya dair 
görüşmeler de 

cereyan edecekmiş 
Rom&, 19 ı.a. - D.N.B. blldlrlyor: Al

man hariciye nuın B. Voı:ı Rlbbentrop, 
maiyetiyle birllkte bugün saat 18 te Ro· 
ına'ya getmıı, sarda ttaıya hariciye nazırı 
Kont Claı:ıo taratındu kar1Jılaı:ımıııtır. 

Roma'ya muvualatında B. Voı:ı Rlb
bentrop'u karııhyanlar araııında Kont C1· 
ano'dl.l) bqka ttalyanıı:ı Berlln bUyUk el
ctıı B. Alfierin, Almanyanın Roma aef1· 
ri B. Von Macl<eı:ıııen'ln ve İtalya naz! 
parttıl relılnln bulundukları görlllmUııtUr. 

İspanya bUyUk elçisi, macar sefiri ve slo
vak mulaha~zarı da garda buluıım.~ -
lardır. 

İki hariciye nazın B. Von Rlbben
tzop'wı mı.atır edlldttı Vlll& Madama 70-

(&o•• S. iııci sqla4a) 

Mısır' da lngilizler 

İtalyan kıtalarını 

epey hırpaladılar 

İngiliz fil osu 
da İtalyanlar~ 
ateş ediyor ! 

1 ta iyon zayiatı ağır 
Kahire, 19 a.a. - Öğrenildiğine göre lı:ı· 

ıiliz ileri müfrezeleri Sidi • Barrani ile 
Libya hududu arasında Mmr ıahilindeki 90 
kilometrelik yol üzerinde yayılan italyan 
kollarını ıiadetle tedip ediyorlar. 

Kahire askeri mahfilleri, İtalyan ileri 

:yonunun müzakereleri ıclecek haftaya ka
dar devam edecektir. 

Şarkt Transilvanya asker! idareci ilhalı 
olunan arazide alkol iıtilıllkini muvakka
ten menetmiıtir. 

Alman istilô plônını 

bırakmak akim . . 
ıçın 

Amansızca 

hava akınları 

devam ediyor 

· Alman iıaalindeki limanlar 
ıiddetle bombardıman edildi 

hareketinin b~r taarr~z teşkil ettiği fikrini Londra, ıg a.a. _ Hava nezaretinia 1 .. 
reddetmektedırler. Zıra bu hareket ~vet- tihbarat ıcrvisl bildiriyor: 

(Sonu J . uncu s ıvfada J 1 Manı limanlarına &ittikçe artan devamla 
--- - -----..,---__j • (Sonu J uacu say/adı) 
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HARP EKONOMİSİ • Dünkü ve bugünkü lzmir 

Büyük taarruz arifesinde ! Vatan nerede bitiyorsa 
lzmir orada bitmektedir Harp, İngiltere ile Almanya arasın

da en heyecanlı 11afhasına girdi i bü· 
yük hücum başlamak üzere, timdilik 
her iki taraf da yıldırmak, yıpratmak 
için biribirlerinin sanayi merkezleri
ne azgın ateş, kızgın demir tufanı aç
mış, ıehırler, limanlar, fabrikalar, de
miryolları üstünde - rahmet bollu· 
ğu ile - bomba yağdırıyorlar. Yakı· 
lan, yıkılan bir medeniyet!... yıkan 
da gene medeniyet!... 

Evet, tayyare hücumları yıldırım 
harplerinin ilk kılavuzu; tıpkı eski· 
den piyade hücumundan evel dilıman 
siperlerini tarıyan topçu ateşi gibi. .. 
ufak bir taktik değişikliği 1 

İn iltere Başvekiline göre bu ha
va hUcumları yakında daha azametle· 
necek, geniş mikyasta artacak imig. 
Çunku henüz iki taraf da uaa ıilA.h· 
larını kullanmaktan tevakki ediyor· 
larmış. Ne korkunç bir ihbar! .. 

Bu hücum yapılacak mı? .. Yapıla-
mıyac k mı?.. Bitler: 

- Merak etmesinler geleceğiz. 
Çörçil de: 
- Bekliyoruz 1 .. 
diyor. 
Bu kar§ılıklı randevu teatisi bc§ere 

kara günlerin çok yaklaıtıfını anlatı
yor. 

Garbin askeri mütehassısları derya· 
lan a§acak böyle bir işgal ordusunun 
muvaffak olabilmesi için bir milyon· 
luk fertten teşekkül edebileceğini, 
yedi milyon tonluk askeri levazım ve 
cephane terfik edilmesi Jazımgelece
ğini yazıyorlar. 

Bu doğru mudur? .. Yoksa rakamda 
mübalega var mıdır? Alman kabiliye
ti bu miktarı küçültebilir mi? Bili
nemez. Bu hicranlı merak zaman ta
rihe malettiği gün tatmin edilebilir. 
Yalnız ordu1arın Man~ denizinde sey
risefer edebilmesi mutlak bir deniz 
ve hava hakimiyetine bağlanıyor. Şim 
dilik Almanya'nın tayyare adet faiki
yetini de İngiltere'nin havada kalite 
üstünlüğü karşılıyor. Öte tarafta da 
lngiltere'nin deniz ejderleri üslerin· 
de mütehakkim bir eda ile bugünü 
bekliyorlar ... 
Almanya'yı bu facialı aergüzeşte 

sürtikliyen amil nedir? .. Cevabı basit
tir: Dünya taksimatı!.. Zaten tarihin 
kurumundan bugüne kadar insanlık 
bu dar dünyayı hiç bir zaman adil bir 
şekilde paylaşamamışlardır. Daima 
herkes hissesinden biraz daha fazla
sını istemiştir. Sezostrisler, İskender
ler, Daralar, Aniballer, Cengizler, Ka· 

Mebuslanmızın 

yaptıkları tetkikler 
Kayseri, 19 a.a. - ViUiyetimiz içindeki 

kaza ve nııhiyelerdeki tetkiklerini bitiren 
mebuslar diln de burada halk ile temaslar
da bulunmuşlar ve dilekleri ıeablt eylemiı
lerdir. Mebuslarımız bu görllımeler esna· 
amda, geçen yıl halk tarafından ileri ıil· 

rillmüs olan !ıteklerin baıarılmıı olanları 
hakkında da mUntehlplerlne mahlmıt ver
mi§lerdlr. 

Çankırı' da 
Çankırı, 19 a.a. - Burada bulunmakta 

olan mebuslarımııdan HUıeyhı Cıhit Yal· 
'ın dün halkevinde kalabalık bir dinle1l· 
ci kitlesi ontinde bugünkü dünya vuiyeti 
karıısında Turkiye mevzulu bir konferını 
vermiştir. 

Kayseri'de hostabakıcı 

kursunu bitirenler 
Kayseri, 19 a.a. - Burada açılmış olan 

vilayet hastı bakıcılık kursunu muvaffı· 
kiyctle ikmal eden bayanlara dün ulcerf 
mahfılde yapılan merasimle diplomaları 

verilmiıtir. 

Sadreddin ENVER 
nuniler, Napolyonlar bu adalet kah
ramanlarıdır. Onun için c:otrafyanın 
kara hudutları daim! bir met ve c:uir 
ile dalgalanıp durmuıtur. Han ve 
medeniyetin inkitafı da bu hi11i il· 
nıralndırmamıttır. 1ıte 1939 yılı har· 
binden evet yedi büyUlı:: dUvelin dün
ya takıimatındalı:l hi11elerl: 

Burhan Belgen in İzmirdeki konferansı 
Matbuat Umum MUdllr!Uitll Bıımllıavl· Göreceksiniz ki, artık her hat dihrlne 

ri, arkadaıımıı Burhan Belıe'nin İıımlrdt bailanmııttr. Ve ttirk münakaLHınrn t -

u • " bir lı:onferanı verdltlnl vt bu konferan11n saııh bir unsuru olan tilrk demlryolları, 
] çok bUyUk bir allka ile karıılandılmı yız.. tıpkı bir bel kemiti ve ondan insan vü • ~ 

c: ·; .... e . ., 
] 
::ı • ::ı ;; ... 

.t: ~ mııtık. İıı:mirdeki me1lekdaılanmıı bu cuduna doğru uzanan kemik tauzuvları 
S.... konfennın tefrika halinde neıretmekte - gibi, memleketin her noktasını blriblrine o ::::1 :: c: dirler. Biz bunun baı kıımını 7ani tahıl - ve bunlıırın hepsini merkeze, ,-ani n lbe ... 

•K 
~.!! 
c c: 

c ~ .. . 
ıı-, ... 
c: c: 

.M C: ıen İzmire ait olan k11mını, bugilnkü İz • ve dimağa yani Ankarayı baflıyan kud -
t ~ mirin dilnküne nazaran olan bilnyevl fark- ret vasıtalarımı:ı: olmuıtur. 
'5 fİoı !arını (Öttermeal itibariyle aynen ıütun - İzmirden trene binen adım, yibut yük-t:ı o 

A~ '5 ~ = !! ..., larımır;a alıyoruı. Karilerimhı bu deferll !etilen malın dilerse Mersine kadar, dller-
16,5 ' konteranıın bu kuımını qafıda zevkle se Samsuna, Zonguldafa k•dar, Erzunıma 

191,8 okuyacaklardır : ve Karaa kadar yolu vardır. Vı İstanbul -
Blrteılk Amerika 5.8 6,1 
Britanya adaları 0,2 2,2 

- SevıiU İı:mir halkı; Bağdat hattı, filvaki Bafdada kadar u -Büyük Britanya 
hilkümeti 26,0 
Franııa 0,4 

,, müstemlekeleri 8,8 

24,6 
2,0 
3,2 

15,0 Bir (iln, İımlrimizln ltıali, bütUn mem. zanmı~tır. Fakat büıbıitün ba~ka bir mak-
76 ı leketi ıillha aarılmıya le.bar etmiıti. Bu • aatla, başka hizmette ve başka emirde ola-

5:9 ıün, kurtuluıunuzun yıldönlimilne te11düf rak ... 
8,1 ı ettırdlJ-lnlıı: bu ,.Uzel ıergl, l'ene bUtUn Kumpanyaların tasfiyesi, peşinden poli-Sovyet Ruıya 15,7 

Japonya 0,3 
.. mü11tc:mlekeleri 1,2 

İtalya 0,2 
,, mUstemlekeleri 2,6 

Almanya 0,5 

8,0 
3,3 
3,1 
2,0 
0,4 
4,0 

186,3 memleketin, 1rözlerlnl ılze çevirmesine, ya. tikııların da turtyeslni ıUrliklemlştlr .. Ve 
41,2 hut kabilse, gelip ılzleri ziyaret etmesine artık bütün bu çelik raylar bir tek politi· 

140,5 kAtl l'ellyor. GAvur l:ı:mlr mıuıalının tarihe kanın emrindedir. Turk milletinin menfa-
2 5 karıısarak TUrk İzmir hakikatinin bUtUn atledni temıil Mien Tfirk devletinin em • 

l35: tUrk ıehlrlerl ve bUtUn tllrk nesilleri tara- rindedir. 
tından dllnyaya haykırllmuının bu ne be- Bu hadise, ona muvazi olarak vucut bul-

Liste tetkik edilince Almanya'nın 
kendini mağdur görecefi §Üphcsiz -
dir. Yakın bir Atide bu nispetlerde bir 
tahavvül olacağını söylemek de bir 
kehanet sayılamaz. Listedeki hususi
yet ıudur: Almanya'nın yeryüzünde 
hissesine düşen toprak miktarı yüzde 
yarımdır. Buna mukabil dünyanın 
(% 4) nispetinde nüfusunu besliyor. 
Britanya adalarının sahası ise dünya
nın (% 0,2) dir. Yani Almanya'nın 

hissesinin y~rısından az; nüfusu da 
hemen yarısı kadar bir §ey 1 .. Bu va
ziyet Almanya'ya topluluktan istifa· 
de ederek çabuk hazırlanmak, çabuk 
darbe indirmek imkinını veriyor. Bu
na mukabil ise İngiltere - Dağınık 
bir halde olmak üzere - Yeryüzünün 
(% 26) sına yani "34,9" milyon kilo
metre murabbaı arazide ve dünya nü
fusunun de (% 24,6) ıına yani "525" 
milyon insanın omuzlarında ta§ınan 
bir hükümettir. Demek oluyor ki Al
manya kısa bir zamanda emeline nail 
olamazsa neticenin, bu nispet farkı
nın verdiği namütenahi kaynaklar ile 
Bilyük Britanya'nın lehine olmaması 
ancak pek büyük te~kilat noksanına 
hamledilebilir. Halbuki f ngiltere'nin 
de geniı mikyasta hazırlandıfını iti· 
tiyoruı. 

lstanbul'da pasif 
korunma tedbirleri 

İlta.Jlbul, 19 (Telefonla) - Pulf ko
runma komlıyonu bıı(ÜnkU toplantııında 

20 aıhl imdat otomobili daha alınmuına, 
prop .. anda ve korunma tedbirlerinin tak· 
vlyeıslne karar verilmiştir. lıstaııbulda ye
niden altı umumi ııfınak daha yaptırıla-
cak, umumi yerlere, nakil vuıtalarına 

pulf korunma hakkında atlıter uılacak, 
pazar gUnlerl halka konteranıılar verile· 
cektlr. Komtayon thıap nıahıı.llelerln mu· 
hafazıı.n için TO el tulumbuı ıatın almıı-
tır. 

Gülhıne parkında kllıdı 

sar1h bir tocuk ~ulundu 

llt iki misalidir!... muı daha bir çok baıarılarıo yanında, me-
E~kiden bütün oımanlı limanları gibi, seli şu ıerııinin yanında, sessizce, kendlli

ve bunların tn büyüklerinden biri olmak iinden vücut bulmuştur. 
itibariyle battı relerek, hmirin de )'lizU, Beynel.milel Fuarımız ve 
denizlere çevrilmiı idi. Menfaat hesapla- J • 

d · ı ·· ı t · ı b zmır: 
rı enıı ere ıore yapı mış ve zmır e e- Ö 1 k" 'h t "b' buh ·· ,. · 'h 1 il k 1,, d" 1 • Y e ı, cı an yana ya mıı e-ı ı en -
raber butun ıstı sa ve m na a .. t ııva arı, 1 ~ı d b" · · k b"' · . .. • . .. ran ı ça" arın an ırını yaşar en ve ut un 
bıze gore degıl yabancılara ııore kurulmuş A 

1 
d b" k k . .. .. . . vrupa, ıu sıra ar a ır ateş ve an a -

bir dıı tıcaret goruşlinun etaalırına eti - · · d d b 1 · k h · · t 
re halledilmişti. ıırıa&.~ ıç.ın e. e e en_ır en; ~r ve mus a-

. • kil Turkıyenın bu guzel ~ehrınde, tam o 
b.minn zenııın kordonları ve bu kordon- k' b' · 1 b' h k ti b 

1 .. • d k 1 b' 1 b ea ı ve ıı.ım o mıyan, ı:ı:e n arc e a-
:ır uzerın e onuıu an ır a ay ya ancı k h k 
d ·ı d · 1 b ,_ İ . . k ıp oyratı;ı muamele yapan ordonların 

ı , enız ere a .. an zmırın mantı ına 1 d · d" b' 1 1 b" • · · 
h'k

. h -•· 1 . . 1 'd' yer n e, ıım ı ıı m o an, ızım eserımıı. 
ım, ar..,.et eruıı n ınn ı ı. 1 d · 1 d • ·ı·~· ·· 

B b d'll d .. 1• k k 
1 

o an ve me enıyet e me enıyctı;ı ı""ı mute-
u ya ancı ı er arasın a ıtı ıp a ı an d" k d" h · k · d' • · 

ve hor hoyrat muamelelerin ara11nda her 
ma ıyen en ıne ta sıs etme ıste ıgı 

halde halen kendi kendini yıkan Avrupayı 
tarıfr Y!r• ve bere içinde kılan tUrkçe karıı "bir ıulh ve medeniyet çıratı gibi 
tilrkün dili idi. 

tuttuğumuz ıu ıerıi yükselmektedir. 
E•ki ıimenJilerler: İzmirliler, yüzü, gorUşleri ve mantıkı dı-

Hatırlımıınr7., ve içinizde, bunu hatırlı- ıarıya dönilk bir İzmirin yerine, bütün i -
yım17acak kadar rene; olanlar bir etıki rade ve arıı:ulariyle, bütün dunu ve dü • 
harita bulup baksınlar: İxmirden bıı,lıyan ıünceleriyle memlekete dönük, memlekete 
tren hatlarının, &anki memleketin diğer ballı ve memleketin bir parçnı olen bir 
kııımları ile hiç bir allkuı yoktu. Sanki tzmlrin ilk müJdnl bud"u bir İzmir ki, 
lrmlr, koca Anıdolunun muayyen bir nok- içeriye doiru münasebeti Kaaaba ve em
ta11ndan itibaren kopup sitmiı ve türk • didindcn ibaret deilldlr. bmlrin artık 
itikle hiç bir allkaaı olmıyan bir dünyaya tahdide tlbl tutulacak bir devamı ve tem
katılmııtı. didl :rolrtur. Vatan nerede bitiyorsa, İzmir, 

Bir tren. kll!labaya kadar ,., daha ıon- artık orada bitmektedir. 
raları blru dıha ateye rittlli için, ona Bir İzmir ki, bu urılıi ile, ıenç tUrk 
İzmir - Kuaba n temdhU hattı denırd;tı. unıJilnln baprılırına meıher olmuıtur. 
Bir diğer hat, İzmir - Aydın hattı idi. Bir Ve 7arın, daha bUyUk, daha feyiali CSlçU -
diler hat ise, aynı Anadolunun bailırını )erite, mether olacaktır. 
ç•J'raalama •tarak idada otnı "" ısır ltmlr lcl, bu rengarenk ışıklarını 

yordu. arttırıp memleketin dört bir ucundan ,ek-
Bu hatlar ayrı kumpanyaların id.I vt her tiğl kalabalıkları ef lendirdikst, türk mil· 

kumpanya, bir ayrı palitik17a paravınalrlt !etinin yapma ar11Kuna, hayatı sevme ve 
yap17ordu. Politikalar araernda lltiıak ol- hayatı eUıleme kabili7etlne mettıer ola -
madıiı için, lrumpany&ların hatları da, bi- calctrr. 
ribirini aramu ve bulmalı: iıtemezdi. Ve bir lanlr ki, lamlrlilet', daha bu r\in-
İzmirden uzanan hatlar, emme buma den, maldan ve candan önce ve bunların 

tulumbalar ıibi, muayyen bir 7en kadar hepsinin fn"klnde olarak, bu lı:ıyılarda, bU
ıiderler, oradaki malları İ&mlr rıhtımla - tün bir yabancı dünyaya karıı. Türk mil
rma indirirler ve buralardaki npurların Jetinin ıanılmu istiklal ve dokunulmu 
lndirdiii fabrika mımu!Atını içerilere doğ hüriyet kararlarını teşhir etmektedir. 
ru taıırlardı. Yıllar 11ralanıp mal deııkle- Kendini mafşuı bir dış ticaretin ke
ri ridip ıeldikçe, kordonlar ıenlenlr ve mendinden. kurtararak Anadolunun ve mem 
katlar yükselirdi. leketin temi• koynuna emanet etıniı yeni 

Fakat bu bir iki kuoalr kordondan ıonra hmirin 7eni hususiyeti budur: İzmir ar
batlıyan Anadolu toprakları, kemirilen ve tık bir istismar iskele&i delil, bir istikllil 
kanı emilen ıtivdenin iıtirabl ilo kıvranır burcudur. 
ve yurdun tam ortasında açılan korkunç J6 tiklôl mücadelemiz : 
verem karhası, açıldıkça açılırdı. Ve orta 
Anadolunun sefilleşen k6ylerl Ye kuaM
larr, evlltlarını ya tımirln lrordonlarına 
..-e İltanbulun rrhtımlarını yahut, Akde -
niıle Xaradenlzin dlier limanlarına ırr -

tııtanbul, 19 (Telefonla _ GUlhaııe kederdi. Hamallık etmek için, 11rtlarrnı 
uatte beı kuruıa kiralayıp kordon tabip. 
lerlnhı ufalarıru lrolaylaıtırmık için-

Bu, nasıl olmuştur? Hangi fırtınalarda, 

hanıi ı.ulüm ve hakıızlıklarxn gemisi bat
mr,ur da, Çoruhlardsn, Mendereslere ve 
Fırat ve !Diclelerden Meriçlere kadar, bir 
yurt iıtiklilinc ve bir insan, hilriyetlerine 
kavuşmuştur t 

parkında bir gazete kAfldına ııı.rıh canlı 

blı eoeuk bulundu. Çocuk btr aylıktır. 
Çocuk klmıealzler yı,ırduna ~ndertlmlı • 
Ur. Tahkikat yapılmıtktadır. 

Evlenme 
Verrtler teınyla komisyonu Azuı Bay 

Hayrettin Taluy'ull kardeıl BayH llalme 
lle veteriner teçhizat deposu mlldUrU ve
teriner Bay Zeki Tekln"ln nlklhlan Y•· 
pılmııtır. Saadetler dllerlz. 

Bugünkü ıimendilc:rlerimiz: 
!evgm t:ı:n.lr ~arttı, bug!ıl~U 1'llı'kly~ 

de, rörleri, rörü~leri, menfaatleri ..-e man
tıkları dıprıya dönUk limanlar kalmamıt· 
tır. Adınadaki trenler artık Menin - A -
danı, Burudalriler :Bursa - Mudanya, ve 
lzmirdelriler İxmir • Kanba yahut İ:ı:mir 
- A7dın arasında işleyip bir nevi rakkas 
hareketiyle, Anadolunun kanını ya ıu ya 
'bu kıy111ndan emen ıUlüklerln hortumla
rı defildir. 

Bir yeni memleket haritasını açınız ••• 

Sizin hatırlıyabildiliniı, bir gUn, Ana • 
dolu yaylasının dik yamaçlarından bir ce
u ve beli fırtınasının kopup ıelerek, bu 
uhillerde ıizi tekrar emniyetinizin ıahlbi 
ve hayıiyetinizin ıözcUsU kıldığıdır. 

Gelenleri getiren ruh, 11ız1n daği\ çıkan 

iıyanınıı idi. Aynı hldlse, cenupta, ıarlrta, 
şiı-:ılde cere7an ctmlıti. Yalnız bellediği
niz tarihler batkı b11kadır. Sizinki P ey
lül ise, 81CD1ununki 19 may11, Adananınki, 
Burıanınlrl, İıtanbulunltl b11ka baıka ta • 
rihlerdlr, Ve bütün memleketin bellediği, 
30 atuıtoetur. 
Tıpkı yerin dlblMekl "rarh depren • 

r 

BİRLEŞİK AMERİKA'YA DAİR 
HOLASA VE BiRKAÇ NOT : I 

Amerika ve Avrupa 
arasınd·a ·mukayese 

Amerika'da hayat, ufak tahsil, v. s. 
seviyesi sürôtle yükselmektedir 

Neıet Halil AT AY 

Her şeye rağmen Birle~ik Amerika- ı esıeselerinin kütüphanelerinde mev • 
dan; Avrupa'ya bu memleketin taliini cut kitap adedi 62,8 (küçük şehirler 
temenni ede ede döndüm. İnkiıaflara kütüphaneleriyle seyyar kütüphane -
bakınız 1 ler hariç) büyük ıehirlerdeki umumi 

1850 de mllli servet 7.1, 1922 de kütUphanelen:le mevcut kitap adedi 
320.8 milyar dolar. Nüfus başına vasa- 150 milyon cilt kadar. 
ti (asgari Mississippi'de 1216, Neva- Birleşik Amerika'da bir senede ba
da'da azami 6998 olmak üzere) 2!H8 atlan eserlerin kıymeti 1,192 milyonu 
dolar. gazete ve mecmua olmak üzere 1891! 

1850 de; Amerika çiftliklerinin sa- milyon dolar (1935 rakamı). 937 yı• 
yısı 1,449.073, kıymetleri 3,2 milyarı lında basılan yeni kitap adedi 9,273, 
toprak 151,5 milyonu makine ve alcit eski eserlerden basılanlar 1.639. 
olmak Uzere 3,9 milyar dolar. 1930 da Yeni eserler arasında romanlar 1351 
6.228.648 çiftlik ve 34,9 milyarı toprak rakamiyle başta gelir sırasiyle diğer 
3,3 milyarı makine ve ~!at olmak üze· bir kaç yüksek rakam tunlardır: 8~ 
re S7,2 milyar dolar. tarih, 853 çocuk kitapları, 767 dint ki· 

1849 da Birlc§ik Amerika'daki f.ab- taplar, 693 sosyoloji, ekonomi, 673 ı'
rikalarm sayısı 123.025 bunların 11er- ir tiyatro, 596 biyografi, 382 ilim.. ilb. 
mayeleri 533,2 bir yılda ödedikleri üc- ilh .. Senelik kitap aatı§lan yekQnuı 
ret 236,7 yıllık istihsalleri 1.019 mil· 67 milyon dolar. 
yon dolar. 

1929 da, beheri yılda bet bin dolar- . 
dan fazla istihsal yapan fabrika adedi , Bütiln muğlak rakam ve heaaplU' 

.-. 
209.862, bunların bir yılda tediye et .. hır ~afa bırakı~ar~; . 
'kl · ·· 11 6 l'k · t'h 11 · Bırletik Amerıka da 4,5 kıtide bir tı erı ucret , ıene ı ıı ı aa erı k' . bl ö 1.. dil NI 

69,9 milyar dolar. beışı~e r.;ot r uA~ta 'd şe~7 1 • 
B' !eşik Amerika'nın 1915 deki ma- t talya a 105, nya a • n-

den ı:anayii geliri, en yüksek rakam 0 _ ~~ltere'dc 21, Fransa'da 19 ki1iye btr-

larak 991,7 milyon, 1937 de S,4 milyar ıBr .. 
1 

'k A 'k 'd Usd 
82 

U 
d ı ır eşı merı a a y e a e-

0 ar. nin (26.666.550 aile) radyosu vardır. 
.-. Bir ailenin otomobilinde, 11ayfiyeıin· 

1930 ~a ~irleşik ~meri.ka'da. okuma de kullandığı ekstralarla beraber 
yazma bılmıyenler nı!ıbetı yerlı beyaz· 1 k t d 37 ·ı ku 

o:". 
1 5 

b 1 k mem e e te ra yo sayısı mı yon u-
lar arasında ıo , , ya ancı mem e et- rd k' .. k' . b' d (1938) su ur ı uç ışıye ır ra yo. 
lerde doğan beyazlar arasında 9,9 zen- .Nishrt. ı-.; .. ,..;:r •• -- __ 7::.ı.--ı. _,~--ı. 
ciler arasında 18,3 diğer renkli~··.ı- Almanya'da 122, İngilterc'de 171, l• 
ve P'L .. ı..ikıstı1C1TI1ıs µ>" ı;;, olmak üzere 'd 151 'Ih d" veç e ı . ır. 

%-4,"3. • . . . • . Daha mUhim olarak; birleıik Amc-
A1tlerıka ünıversıte ve koleJlerınde- rika'da halkın bir yılda (1937) radyo 

ki daimi talebe miktarı 404.579 u ka- için muhtelif auretle ödediği para 
dın olmak ii%ere 1.062.760 (1936) 1938 912 milyon dolar. 1938 de birlegik A
de 1,350,000. Ayrıca yaz kurlarını ta- merika'da 6 5 kigiye bir telefon düşil· 
kip edenler 370.026. yordu. Dün~anın en çok telefon kut .. 
Yükıek tahsile kadar olan tahsil lanı lan bir kaç ıehrinde ni&het fU ı 

mUeeseaelerinde kayıtlı talebe miktarı Paria'te 145, Berlin'de 122, Londra'da 
26.307.098. Bu müesseselerde hoca a- 102 kişiye bir telefon. 

dedi 691,890 ı kadın olmak il.ere 1937 de nüfus 130 mllyondan a.ı o-
8!0,963. Maa~lar da!til bu müeaseıele- lan birle~ik Amerika'da hava postalan 
rın masraf butçelerı 1,968, yalnız hoca ı,147,000 üçünün nüfusu 150 milyon .. 
maagları 1,146 milyon dolar.. dan fazla olan İngiltere, Almanya ve 
Meılek me~teplerinde (.ki .. federal Franaa'da 550.000 kiti taıımışlardır. 

d.evlet mahallı de:vı.et ve komunetele- Sinemaya ait rakamlar da entere • 
rın bu mektepler. ıçın yapac~kl?r~ 2,36 sandır. Meseli; bütün dünyada (n\l.i 
dolar mas~afa ~ır dolarla ıştır~k e- fuı 2,115 milyon) bir haftada ıinema• 
der) taqsıl goren tale?e • mıktan ya gidenler sayısı 226, yalnız birlegik 
386,302 si ziraat, 590,892 sı tıcaret ve Amerika'da 88 milyon ki§i. Dilnyada, 
sanayi, 377,437 si e.v ekonomisi kısım- 90.334, Rusya hariç Avrupa'da 33, yat
larında ve 554,594 Ü kaclın olmak Uze- nız birleşik Amerika'da 18 bin sinema 
re 1,354,631 (1937). 1935 - 36 ders yı- vardır. Bütün dünyada sinema iıleri
lında ilk ve orta hususi ve kilise mek- ne konan sermaye üç, birletik Ameri .. 
teplerinde 2,638,776 talebe. ka'da iki milyar dolar. Amerika'dı 

Birletik Amerika yükıek tahıil mü- film itlerinde (imal ve ticareti) çalı· 

meler ıibi, türle ruhunun derinliklerinde 
de bilyilk çalkantılar olmuı, memleketin 
her parçası diğerlerine &eslenmi$ ve tarih
leri başka baıka da olsa, netice itibariyle 
memleketin her noktası aynı büyillr doğum 
ağrılarının tahammüllü ve nbırlı saatle -
rini, ıünlerini ve aylarını ııeçirerek, mem
leketin bilyük kurtuluşu i~lnde kendi lrur -
tuluıuna kavuımuştur. 

Miıakı millimiz : 

ıan 283 bin kişinin haf talık kazançla· 
n 7,6 milypn dolar kadar ki bunun 525 
bin dolarını artistler, l,750 bin doları· 
nı film sanayicileri, 5.375 bin dolarını 
sinema (bina) sahipleri alırlar. Film 
sanayi masraflarının be111 batlı rakam· 
lan ıunlardır: % 25 bUyilk yıldızlar, 
%12 senaryo,% 12,S artistik direktör
ler, % 10 direktörler ilh. ilh .. 1937 • 
38 sezonunda bütün dünyada yapılan 
588 filmin yüzde yetmi§i Hollywood'· 
da yapılmıt ve bunlar için 108 milyon 

tıte bu yeniden doğma ve yeniden ku • dolar harcanmıştır. 
rulma hldlaulnln kilit taıı, "Milli misak" 
tır. 

O "Mlllt mi1&k" ki, ukert 11fha11, Dum
lupınardı, harlet ılyaııl 11fh111 Lor.anda, 
dahili ıiyaııl aafhası iae, tUrk lnkıllbında 
tamamlanmııtır. 

Birleşik Amerika'da kUçUk büyUk 
Mera11mde vıli, komutan, mebuılırnıua, 

mtilkt ve askeri erkln huır bulunmuşlar
dır. Komutan soylediği bir nutukta, baıa
rılan İiiin ehemlyetini tebarüz ettirmiı ve 
bunu müteakip vali diplomaları tıvıl et· 
mi5tir. 

lokantalar ve içki yerleri bir yılda 
3,623, benzin istasyonları l.967; oto
mobil mağazaları 3,847 (122 milyonu 
eski otomobil) mHyon dolarlık utıJ 
yaparlar. Otomobil yedekleri aatııı 

lllllll l lllll lll lllllll llll l llllllllllll lllll l l llll lllllllllllllllll llll llll l il llll il llll l l l l l il llllllllllllllllllllll llll llllllll il il llllll il lll l il Iİİİİİı 11111111111111111 4,606; çiçek ıatııı 98,7 milyon dolar 

Tren seferleri 
Bize verilen malQmata söre, Erzincan • 

Erzurum arasında ve mlitekabllen itle -
mekte olan 1909/ 1910 numaralı yolcu lca.
ıarlarfylc Ankara • Kıyıeri - Ulukııla - A
dana arasında ve mütekabilen lılemekte 
olan 410 61on10 ve 4091609/7011 numaralı 
yolcu katarlarının e-örUlen lüıum üzerine 
İzmır fuarının hitam buldu~u 25/9/1940 
tarıhinden itibaren her gtin 1eyrllıefer et· 
tirilrneııne devlet demlryolları umum mU-
diırlufGnce karar verilmiıtlr. (a.ı.) 

Akhisar' da elektrik 

santralının intaıı bitti 
Akh!aar, 19 a.a. - !nıaatr 100.000 llra,.a 

mal olan elektrik santralının ve ıebeke te. 
ıisatının kati ltabuliı diln yıpılmııtır, Bu 
münaııcbetle burada bulunmakta olan nafıa 
vekaleti müme111ll ve mUhendlıl•rlmladen 
miıteıekkil heyet ıcreffoe ıehlr rulno.un
da belediyemiz tarafınian bir ıı:iyafet ve • 
r imiştir. Mı!!:cndisler buriin Akhlaardın 

ayrılmıılardır. 

Manş sahillerinde ! 

M anı denizini edebiyatımırı illr. 
defa sokan, galiba, "Edebiya

tı Cedide" ~airlerinden Hüseyin 
Siret Beydir. Onun "Manı sahil
lerinde" baş_lığı altında yudılı bir 
ıiiri rocukluğumda olcumuıtum. 
Şimdi hatırlıyamıyorum; /akıt n
nırsım bu manzumenin içinde bir 
"ıike:ıte hayat" ıeçer Ye bu "ıikeıte 
hayat" Mıntın sahillerinde inltr. 
Manı aııhillerinln bir o ıiir yut· 

lırkenki halini, bir de bu6aa.H 
vasiyetini daıanayorum. 

Karadan, denizden vı bandın 
yılan glJlle, bomba vı torpil bOcu
mu karıısındı alıburı olan bu dt
nlzin vı ıahillerinin ıstırabını tıs· 
virı bugQn bir tabur ııir bile muk· 
tedir değildir, 
Aylardır, .A. vrupı'nın yeni nisa. 

mı v. dOnyanın ılın yazısı Man(ın 
koyu nnJcli dılgılarında yalpı YU• 

rup duruyor. 
Bir zamanlar kenırlırındı HDse

yin Siret ılbl yullıı yOrekli bir ı•· 
irimizin oturup rahıt rahat ıruzunu 
kullındıjı bu deniz, ıimdi o kadar 
cchenncmJeımlftlr kl, dQıünQn, ,,. 

'l~N 1~11 IL7'R 
~~~------~--==------------------~--::--

çenlerde bir ajans telgrafı, içindeki 
bütün ringa bılıklarınıa bile Daoi
mırka'dı karayı vurduklarını ha
ber nriyordu. ... 
General lııt I 

MDmtu Fıilı Fenik, "Harbe dair" 
yudılı bir mıka/ede "Hit/er'in ln
giltere'ye ınüttefilı olarak ıöner· 
diği general kıı iı baıındıdır." di
yor. 

Ben henüz bu generalin if bııı· 
na ıeçtiğine kanii değilim. Ban• 
kalırıa, ıimdilik "ılbıy sonbıbır" 
lıendisine vekilet etmektedir, 

••• 
Tel üzerinde ihtikar! 

Bizim gazete yazıyordu: 
"Tel üzerinde ihtikar yapın iki 

kl~i tevkil cdllmiıtir.• 
lhtiHrın ~e~idi vır. Fakat tel Ü· 

•etinde ilıtikfrı ilk delı duyuyo-

rus. Acaba tel 0Hrindı il:t:J:lr ya· 
pan bu ıdıml•r• ihtiklr cınbulırı 
de1tk yıkııık ılır mıl ... 
Olf!!nluk imtihanı I 

.A.merika'nın cümhuriyet partisi 
devlet reisi n•mredi, Kaliforniyı'da 
verdiği bir koni erınrtı: 

- Demokrıtilt. aistım imtihan 
zeçirmektedir 1 

demi#-
Bu imtihan bitirmt, bütünleme 

değil de, galiba olgunluk imtihanı
dır. 

••• 
Ptlfa • general I 

lstınbul fıkracılarından birisi, 
eski zamanın okuması, yazması bi
le o/dulu §Üpheli Hşamama ve muş· 
mu/au nevinden bir pa~asının tele
f on rehberindeki adının baıına ge
neral y_uıldılındın, kınıyırd, bab-

ıediyordu. 

Aynı ıey benim de sinirime do
kunur. Gerçekten, yeni general il• 
eslci paıı ırasında hiç bir mlJnase· 
bet yoktur. Olsaydı, bir takım semt 
isimlerini de değştirmek meseli 
Kısım paşa yerine general Kasım, 
Haydarpaşa yerine general Hıy· 
dar, Cerrahpaşı yerine general 
Cerrah v. s. demek lbımgelirdil 

••• 
Ek•ik vezin ! 

lstanbul'da yapılan bir belediye 
teftişinde 250 ekmeğin veınl nok
san çıktığını ve musadere edildiği
ni öğrenen yaşlıca bir edebiyat me· 
raklısı ba~ını salladı: 

- Al/ıh al/ah, dedi, zamanımız
da demek ekmekler de şiirlere di1n
dül Her iki$İnin de vezni eksik o
lan/arırıı rok rast geliyoruz . 

Bını kalırsa vezni eksik ekmek, 
vezni eksik zamane fİİrinden daha 
yeğdir. Ekmek, vezni eksik de o/. 
sa gene karın doyuruyor. Bu vezni 
eksik §iirler ise ııe yeniyor, ne yu· 
tuluyor, 

T. t. 

tutar. 

Memleket içinde senelik perakende 
satışlar yekunu 49,114 (1929) vt 
33,161 (1935) milyon dolar arasında· 
dır ki nüfuı başına vasati, müreffeh 
senelerde 1890, krb yıllarında 1250 
küsur dolardır. 

Rakamlar ıizi sıkmadı iıe, federal 
devlet, devletler, şehirler maliyeıl, 
bankalar, yollar, memleketteki büylilc 
ve daiml İn§a (1925 de 4,0, krizi takip 
eden yıllarda mesel! 1937 de 1,1 mil· 
yar dolar) hakkında bu rakamlara i:Ö
re tahminler yapabilirsiniz. 

.-. 
Rakamlardan kendisini evelce size 

tanıttığım Mr. D. B.'ye bahsediyor
dum, 

- İ§te benim de söylemek istediğiı:n 
~ey bu idil 

Dedi. 

- Amerlka'ya ait rakamları okur
ken sergideki Portekiz pavyonunun 
dıvarına yazılı !atin darbımeselini da· 
ima hatırlayınız: 

Medeniyet terakki dc:mektir fakat 
terakki m~"niyet demek değildir 1 
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DIŞ POLiTiKA) ............................................ 
Alman - İtalyan görüpneleri 
Alnıan Hariciye Vekili Von Rib

bentrop'un Roma'yı ziyareti, ital
Yan • alman itbirliğinde yeni bir 
safhanın açılmak üzere bulunduğu· 
na delalet etmektedir. Mihver dev· 
le~.lerinin birkaç senelik kartıhkh 

ı~unasebetle.ri .tetkik edildi_ği ~a; 
ıuıan, bu nevı zıyaretlerin daırna ıkı 
d;v~etin mÜ§terek gaye uğrunda ye
n~ bır faaliyet devrine başlangıç teş-

• kıl ettiği görülür. Filhakika Al
~~~ya'nın lngiltere'yi istila teşt;b· 
husu büsbütün auya düırnemit ıse 
de herhalde teahhure uğramıştır. 
llihhentrop, galip ihtimale göre, 
Ronıa'daki arkadatlarına bu teah-

• h~ün sebeplerini izah edecektir. 
Şı~diye kadar gerek harbe girme~-

• l~kı teahhurün ve geı'ek harbe gır· 
dıkten aonra müşterek programın 
tatbikinde vaki olan aksakhkların 
~eheplerini izah etmek vazifesi da· 
ıtna İtalyan politikacılarına teret
tüp etmekte idi. Alman harp meka
niznıa.sı mükemmel bir ııaat intiza
lnrtıda i§liyordu. Harp başlıyah ilk 
defadır ki bu saatin işleyişinde ak-
ıaklık gürülmüıtür. Ribbentrop bu 
a~aaklığı izah edecek ve beklenme· 
dık İngiliz mukavemetiyle meyda· 
~a, gelen vaziyet iki mihver devle: 
tinın politikacıları tarafmdan yenı 
baştan tetkik edilecektir. Birçok 
ihti.ınaller ileri sürülmektedir: 

1 - Almanya'nın Afrika'da ftal
Ya'ya' 1ardımda bulunmaıu. 
, 2. - lapanya'nın d~ itt.ir.a~iyle 
!frılra'da genit harekata gıntılme· 

3 - Şarka doğru m~t~erek bir 
alnıan - İtalyan hamlesının yapd
lllaaı. 

Bu rivayetlerden hangisinin doğ
ru olduğu tabii malum değildir. An· 
eak farka doğru herhangi bir h~· 
le bu ihtimallerin en uzağı oldugu 
derhal söylenebilir. Bilakis mihv~r 
devletlerinin timdiye kadar takıp 
ettikleri politika, ıarkı, harbin tah· 
ribatından korumaktır. Diğer taraf· 
tan farka doğru yapılacak herhan· 
~i teşebbüse üçüncü bir devlet.in. d~ 
ııtiraki lazımdır. Sovyetler Bırlığı· 
bin iıtiriki ve herhalde muvafaka· 
tı alınmadıkça, bu muılak11-larda bir 
alman • İtalyan hareketinin batla -
lnaıı müınkün deiildir. Sovyetler 
Birliii de harbin batındanberi, mih
ver devletleriyle herhangi bir or
taklıia girmekten çekineceğini an
latınııtır. İngiliz mukavemeti karıı
anıda Almanya ve İtalya için vazi· 
Yet değiımese bile Sovyetlq Birliği 
içiıı de4itmit bir vaziyet yoktur. 

Şu halde Afrika'nın müıterek fa
~•te aahne olmaaı ihtimali akla 
daha yakm geliyor. Eaaaen diln ln
gil tere' den verilen bir haberde Mal
ta adası üzerinde uçan tayyareler· 
den bir kısmının Almanya'ya ait 
:Y'unkers tayyareleri olduğu bildiril
diğine göre, almanlann timdiden 
Afrika'daki hareki.ta iıtir&k ettik
leri anlatılmaktadır. Ancak bu me• 
aelede lapanya'nm bir rol oynamak 
iatiyeceği ıüphelidir. Gerçi İspanya 
dahiliye nazın Suner aon birkaç 
ıün içinde Berlin'i ziyaret etmit ve 
Hitler'le de görüpnüıtür. Fakat di· 
ier taraftan ispanya evelki gün İn
giltere ile bir petrol anlatması İm· 
aalamıttır. Mihver devletlerinin İs
panya' dan bekledikleri hizmet, bel
ki de yalnız franıız F as'mın Viıi 
hükümetine ve dolayıaiyle, alman 
ve İtalyan nüfuzuna tabi kalmakta 
devamını teminden ibarettir. Çünkü 
eon haberler, bu memlekette de 
C.aulle'e iltihak taraftarlarının git
tikçe kuvtelenmekte olduğunu bil
Clirınekte idi. Anlatılıyor ki, İngiliz 
ınuka'Yemetinin fransız müstemle
lı:eleri üzerinde husule getirdiği re
aluiyon Berlin ve Roma'da endife
ler uyandınnıttır. Malim olduiu Ü· 
•ere, bu reaksiyonun bir neticesi, 
Çad, hattıüatüva müstemlekesi ve 
Kamerun gibi bazı memleketlerin 
de Gaulle'e iltihakları olmuıtu. Bu 
IDÜnaaebetle, Tulon limanında bu
lunan bazı kuvetli, modem franaız 
harp gemilerinin Dakar limanına 
&itmeleri dikkate layıktır. Şunu sÖy· 
lenıek lazımdır ki bu gemilerin Av· 
l"Upa'da bir franıı• limanmdan kal· 
karak Afrika'da bir franaız limanı
lla gitmeleri etrafındaki muamma 
~enüz çözülmüı değildir. Bunun iki 
lZahmı dinledik. 

1 - Almanlar, Senegal •ıe diğer 
Afrika müstemlekelerinin de de 
Caulle'e iltihaklanna mani olmak 
için gemilerin Dakar'a gittiklerini 
hildifuıi,lerdir. 
. 2 - Diğer taraftan İngilizlerin 
12ahı aynen §Udur: 

''Viıi hükümeti azalarından ba
zılarının.. harbin seyri önünde hisaet
ınd eğe başladıkları kararsızlık için • 

e her iki tarafa da itibara meylet· 
~eleri ve gemilerin terazi kefesinin 
ıngilidere veya almanlara meylet· 
ıneaine göre bu veya öteki maksa· 
da hizmet e'debilecekleriru düşün
llıüıı olmaları çok muhtemeldir." 

• Doğruıu her iki izah da pek muk
nı değildir. Çünkü gemilerin bir li
mandan diier limana gitmeleri, Al-
11anya'nın İfİne elvermese, alman-
a.r Tulon'dan hareket etmelerine 
l'azı olmazlardı. Jngiltere'nin itine 
:lYerınese, İngilizler Cebf!lüttank-
an geçerke Dakar'a varmalarına 

l~Uva.fakat etmezlerdi. Çünkü ingi-
ıı a.ın· 11 ·ı .. h ıra ığı, franaız gemı erının 

lıausi müsaade ile Cebelüttank'tan 
feçild~relc Dakar'a gittiklerini reımen 

ı · · · u ol· 

8 Apstostan beri 
Alman zayiah 

1867 tayyare 

ve 4.000 den 

fazla pilot ! 
1 ngiliz hava no%1rı 

Alman harp usullerini 
şiddetle tekbih etti 
_,,_ 19 •·•· _ tngillz hava nazırı B. 

LoTIIUl a, b ' tuk .. 
Sinclalr, dün Hileden ıonra ~r .nu ..ııt soyk. 
l
. k ı'ngiliz hava kuvıtlerının .... me • 
ıyere , bo 

te oldukları gayel~rlfı alman ~ece. m -
bardımancılarının iaıtlhda.f ettılderı ıaye-

leri mukayeııe etmiştir. . . 
Nazır sözlerine şöyle devam etmıştır: 
Alman bombardıman tayyareleri 20.000 

kademden uçarak bomba hamulelerini 
Londra'nın teşkil etmlı olduğu kıı.ra he
defin Uz.erine gellııi güzel boşaltmaktadır
lar. Halbuki ingiliz tayyarecileri hücum
larını muayyen askeri hedefler üzerine te
kasüf ettirdikleri gibi, isabetleri temin için 
çok alçaktan uçmııJctadırlar. Çok mühim 
bir hedef mevzuubahıa olduğu zaman in· 
gtliz pilotları SO kademe kadar inmekte -
dirler. 

Bazı: kimseler, almanların aha.li üzerine 
yaptıklan hücumlara aynı usullerle mu
kabele etmekliğimiı icap ettiğini söyle • 
meoktedirler. Ha.kikatta ite harp vasıtaları
mızı askeri hedeflerinden inhiraf ettir • 
mek, ıstırap içinde olan Londra halkına 
karıµ ihanet olur. 
Alman aanayi istihaalatı azalıyor 

Mevcut vasıtalarımızı, a.lman nakliyat 
vaııttlarınm imhası için kullanmalıyız. Bu 
suretle Almanya'nın iıtihsal kabiliyetini a
:ıaltmıt ve mühimmat tammatma müıkU
llt çıkannıı oluru.ı. Gayemiz, almanlarıll 

tayyarelerini imal ettikleri fabrikaları ve
yahut tayyareleri için elzem bulunan alet
leri ima.l eden fabrikalarını, veyahut bu. 
fabrikalara ılelatrik cereyanını veren ıant· 
ralları imha etmelc olmalıdır. 

Almanya'dakl hedeflere kemali itina ile 
ile atılan bombaların, reliıti siizel atrlan 
bombalardan dllha as teelrli olabllecetl 
fikrine •hlp olmak pek yaıılı11 bir ııey o· 
lur. 
Almış oldutumus malOmata nazaran 

Rhemınle'de ıınai istihsalat büyük mikyaı
ta azalmıştır. Bunun başlıca sebebi de in· 
riliz tayyarelerinin mütemadt akınları do
layıııiyle amelenin uykuıuz kalmaıuclır. 

Gelitl sUsel atılan bombalsrla 7apılıua 
gece hi!cumlarma karır tahtlflus mneı .. 
ıinin zorluğundan bahsettikten ıonra nazır 
"Meselenin halledllemlyecek kadar çetin 
olmadıf rnr,. lllve etmiştir, 

B. Slnelalr, almanlıı.rın yıldırım har'ln· 
nın baı,lıtdıfr tarih olıı.n il atustotıtan!berl 
verdikleri hava zayiatrnda.n bahıederek 
ıunları IÖylemiıt.lr: 

llıi tarafın zayiatı 
Almanlar 1867 tayyare ve dört binden 

fazla pilot Jıaybotmiılerdir. Halbuki ingi
lis hava kuvetlerinin zayiatı 1521 tayyare 
ve altı yüzden u pilottan ibaret olmuştur. 
Aynı müddet sarfında lnıiliz hava ku

vetleri yakın şarkta 115 tayyare kaybetmiş
lerdir. Buna mukabil 50 ital1an tayyaresi 
düşürülmUştür. 

Şurası da nazarı dikkate alınmalıdır ki, 
vermiş olduğum re.Jı:amlar, imha edildikleri 
teeyyüt eden tayyarelere alt bulunmakta
dır. Halbuki düşürülmüş olup imhaları ka
tlyetle tesbi t edilememiı olanlarm adedi 
bu ralc.ı.mlarm daha çok ilııtündedir. 

Nazrr, sözlerine ıöyle nihayet vermiııtir: 
Büyük Britanya ah~lisine karşı tefrik 

gözetmeden ve vahşiyane hücumlar YAP· 

tırmakla, vo kırat ve kıraliçenin ıahııları
na karşı da bu hücumları tekrar etmekle 
B. Görlng ilniformasınm ve makamının ıe
reflerini ihlll etmiıtir. Hava kuvotlerlmi
zi imha etmeh veyahut dontnmamısı bıı.
tırmata muvaffak olamayınca, amelemisin 
kuveimaneviyeainl kırmak ve Lo11dra'71 
tethlıı etmek maksadiyle, muharip kuvet • 
lerlmlzi arkadan vurmağa teıebbUı • 
diyor. Bilmelidir ve nitekim 1ıkın -
da öirenecektlr ki, ad1mun hilcumlarma 
kartı Londra hıılkı metin ve Hnırlmas bir 
izim ile göğüıı germektedir. Bu eefU &• 

dam kendi ku:ıruıunu kazmaktadır. Zira, 
milletinin çektlff ıatıraplua ve göğü11 ger
dlfi telılikelıre lıtlrtk eden kıral ve kıra
liçnine karıı bu halkı daha ziyade aada
katle birleşmiı bulacaktır. Bu millet yal
nız sahillerimizin müdafaasını umetmil 
değil, memleket haricinde Berlin ve Roma 
korsanlarmın yuvalarmı lmhıı. etmete de 
katiyen aımetmiı bulunmaktadır. 

Üniversite eleme imtihanlan 
İstanbul, 19 (Telefonla) - ttııtveraite 

ey!Ul devreıl eleme imtihanla.n 1 ilkteı -
rinde b&1hyacalctır. 

muıtur ki gemiler, alman nüfuzuna 
tabi ve almanların ellerine geçmeğe 
namzet bir limandan çıkarak ingi. 
liz nüfuzuna tabi ve İngilizlerin el
lerine geçmeğe namzet bir limana 
girmiş bulunuyorlar. Fakat bu, re· 
milerin Tulon'dan Dakar'a ıeçme
leri sebebini izah etmiyor. 

Herhalde umumi vaziyete bakı
lınca, Afrika kıtasının yakm za
manda ehemiyetli harekata sahne 
olacağı yakın bir ihtimal olarak 
.öylenebilir. 

A. Ş. ESMER 

Alman 
akim 

" f! u 1 

istila plônını 

bırakmak için 

Amansızca 

1 ngilizler Mısır' da 
,ltolyon kıtolor1nı 

h1rpoladdar epey 

HARBE 
DAiR 

hava akınları İngiliz filosu Dünkü 
devam ediyor da İtalyanlara umumi 

(Baıı 1 inci ıayfada) d • ' 
bir tazyik icra etmekte olan ingillz bom- ate c e ıyo r 
bardıman tayyareleri kumandanlığı dün ge- Y e 
ce ııimdiye kadar harpte kullanılan en mü
him filolardan birini göndererek on beı 
glindenberi alman istill planına karıı mer
hametsizce yapılan ihtiyati taarruza devam 
eylemiştir. Bir taraftan Fransa, Belçika 
ve Holanda sahillerl ile gemiler, mavnalar, 
doklar, limanlar ve topçu mevzileri müthiı 
kuvetler!ıı taarruZ'Una uğrarken, diğer ta
raftan da başka İngiliz filoları doğu - ıi· 
mal istikametinde uçarak düşmanın Hatn
burg'daki hattının sağ cenahını sarsmağa 

vo esasen bir çok hasara maruz kalmıı o
lan alman garp hııduduırm ı:tratejik hedef 
!erinin ve iltisak noktalarının tahribine de
vam etmişlerdir. 

Calais'de Carnot havu:ıunun batı sahi • 
!inde 400 metre uzunluğu kaphyan bir yan
gın ve doğu havuzunun batı - cenup köşesi 
ile ır;ene havuzun doiiu sahilindeki tren 
hatları boyunca daha az ehemiyette başka 
yangınlar görülmüitür. Griı Nez burnu 
ya)dninde Floringzelles, Haringzelles ve 
Framzelleı bölgesinde mühim topçu mev
zileri ay ıtıiiından istifade edilerek ıiddet
le bombardıman edilmiştir. 

Boulogne çok 1iddetli yeni bir tecavilze 
dahı maruz kalmıştır. Tayyareler Limandı 
bulunan vapur ve mavnalara bir çok bom
balar atmışlardır. Xakılan mavnalarla a.rıt
repodan çıkın alevler denizde 30 kilomet
reden rörülebilmiştir. 

Zeebrugge sabahın Bl! t l~Une doğru şld 

detle bornbarman edllmfstir. Dok ve Uma. 
nın methali üzerine methaldek! kanala, iç 
limana, 'imal havuzuna, meşhur rıhtıma ve 
beı karrodan milteıekkil bir grup Uzerıine 
yüksek infilak kuveti olan bombalar düı
müştür. 

Oııtendıe'da iç ve dış limanlara, esaa dok
lara, kızak havuzunun cenup sahiline tıma.. 
men isabetler kaydedllmfıtir. Otuıı kadar 
mavnadan mUteıekkll bir grup bombardı • 
man edilmiştir. 
Anvenı doklarına yeniden ~iddetle bil -

cum edllmlı,tir. Rıhtımlarda büyilk yangın
lar 1ııkarılmış, Escaut nehrlndekl vapur
larla nehrin kıyııındaki doklara iubetler 
kaydedilmiştir. 

Hamburg'dıı. bombardımandan ıonra 
doklarda yangınlar görülmüştür. 

Deniz dalgalı 
Londra, 19 a.a. - Royter: Paa - de. 

Calaia'de buıUu dalgalı bir deniz ve hafif 
ili• Yardı. Gök. kuntlt bir oenulııa SU'lııf 
rtlqAnıua at1ı1lklecl1'1 aloak bulutlarla 
kapıı.lı idi. 

••• 
Loııdra, 19 &.L - M&Ill üzerindeki me

teoroloji va.ziyetl ıudur: GUneı batarken, 
oraj vardı ve yağmur yağıyordu. Cenubu 
sarbldeıı ılddıtli bir rüsgA.r emıektedlr. 
Deni•, Oldukoa d&ll'alıdır. Rüyet ma.hdut· 
tuıı. 

Alman projeleri bozulacak mı 1 
Londra, 19 a.a. ~oyter: B. Çörçil'tn 

avam kamarMmdıı. söylediği nutuk ingi -
llz matbuatının bqlıca mevauudur. :Ma.t -
buatın bilhassa. dikkat nazarlarını durdu
ran noktalar almanların iatllAyıı. hazırlık
larında gösterdikleri ısrar ve hava. muhaı
rebeeinhı ıatahıı.tı, İngllteren.in mUdataa
ıı ve Kanı ve ılmal denizlerinde alman 
tahıldatına yapılan mukabil hücumlardır. 

Son noktıı. hakkında. matbuat, mt.11ter .. 
ken llmaıı ve üslerin tacizinin ıımaı 'H 

mıı.nı denizlerinde fena havaların birçok 
defa. alman ihraç filosunun dağılmasın& 

ve yeniden taksim edilmesine 11ebep oldu
itu fikrini izhar etmektedir. Bununla be
raber h!o bir l'&Zeto bu bldlaelortn aımaıı 
projelerlni boaacatı ıııtlot1hıo varmamak· 
tadır. 

Almanların kar§tlCl§acaklan 
gilçlilkler · 

Datly Teleıraph, umumiyetle &18'ı~ 
kl mll§ahedeyl yapmaktadır: 

"Hava ht.ktmtyeU zaferin anahtarıdır· 
Bu hAklmiyetı aahJp olacatımıa patin 
korkuau almanlan OmJı.tz b'r fsttlt. dar· 
besine tııebbU• ettlreblllr. B. Çörçll bU• 
ııtll& hazırlıklarının muntıı.zama.n devam 
etttt:ın.1 ıöyIUyor. Bu nevi bir tefebbUs!l 
beklemellyta. 

.Alman devlet adamlan tık ••3'& son 
fırsatın geldiğine ittifak edeceklerdir. BU 
anlqma gtlç olıı.cıı.ktır. ÇUnkU bUtUn e
ıuh noktalarda dU,man gemUerlne ve 11· 
manlarına tevcih edilen ve her gece ardı 
gelmtyen ılddetll bombardıman dUıman 

buırlıklarına çok zarar vermlı ve tarihte
ki "Armadas., !arın plA.nlarım bozan nılll· 
küller modero harp ınekaıılzmaaiyle da.h& 
artımı olacıı.ktır.,, 

RiUgarlar da lngiltere lehine •• • 
Nevı Chronlcle vaziyeti nlkblnane mü

talea eden bqmakaleslnde tarihin 15 ey
lUlde İngiltereyi bu harbin kati muhare • 
beıtnl kaııandı tellkld edip etmiyecett lll· 
&llnt sormaktadır. 115 eyltll, l•ttlO. teıeb-

(Bııı ı. inci lflyfıdı) 
li bir mukav~metle karıılaımamııtır, lnci
liz harekitı halen İtalyanları izaca münha
sır kalmaktadır. İngilizlerin hafif .zayiatı 
mukabilinde italyınlara ağır aayiat verdir
dikleri bildirilmektedir. Havanın ııcaldıiı 
italyanların Sidi - Barrani'de mev.ıilerini 
takviye ve ingiliz topçulariyle havı kuvet
lerinin ıiddetli bombardımamna mukave • 
met etmelerini kolıylattırmamaktadır. İ
talyanlar lngilizlerin daha kuvetli muka
vemetiyle karıılaıtıklan zaman alınacak 

netice Kıhire'de büyük bir itimatlıı beklen
mektedir. İngiliz ordu erkinı düşmanın ni
hayet maksadını açığıı. vurmuı olmasından 
dolayı memnuniyet göstermektedirler. 

Bugiln neşrolunan lnglllz ve ltalyan 
ıeaml tebliğleri, tngillz filosunun dıı. ha -
rekete geı::erek ttalyan kıtalarının topıı. tut
tuğu.Du bildirmektedir. 
ltalyanların ne kadar kuvetleri 

var? 
Kahire, 19 a.a. - B.B.C. Mısır'da

ki ingiliz kuvetleri nezdinde Times 
gazetesinin muhabiri, Trablusgarp'la 
Mısır arasındaki çölde cereyan eden 
askeri harekat hakkında ıunları yaz
maktadır: 

"Mareşal Graziani'nin emrinde ne 
kadar asker bulunduğu henüz bilin -
memektedir. Fakat 250 hinden fazla 
olduğu ve italyanların büyük miktar
da 75 likleri ve en çok fazla korktuk
ları ingiliz tankları olduğu için tank
lara karşı kullanılacak 120 m.m. lik 
ağır topları da bulunduğu tahmin e· 
dilmektedir. 

ltalyan lüo1111 ela harekete 
geçecek mi? 

İngilizlerin mevkileri iyidir. Ara· 
ziyi iyi tanımaktadırlar ve her kum 
tepesinin arkasına bir batarya koy
muşlardır. 

İtalya, donanmasının yakında kara 
kuvetleriyle müıterek harekete geçe
ceğini ve ingili.z aekeri mevkilerini 
bombardıman edeceğini bildirmiştir. 
İngiliz hava kuvetlerinin mukabele e· 
deceğine şüphe etmemelidir. 

Şimdilik muharebe plana göre cere
yan etmektedir. Bir haf taya kadar 
hüküm verilebilecek tarzda vaziyetin 
aynınlanma&ı muhtemeldir," 

l•ltentlerly.'Je IJrll ltl«re 

Nevyork, 19 a.L- Tas ajan11 bildiri· 
yor: lskenderiye'den gelen haberlere 
nazaran bu şehirde örfi idare ilAn e
dilmiştir. İskenderiye makamları ha· 
va müdafaa tedbirlerini arttırmışlar
dır. Sığınaklar yapılmış ve hava hü
cumlarında hizmet edecek poliı müf
rezeleri teşkil edilmiştir. 

Amerika 1 ngiltere'ye 

17 TONLUK 
TAYYARELER 

sohlmasıno izin verdi 
Vaşington, 19 a.L - Reuter: Ame

rika harbiye ve bahriye nezaretleri u
zun menzilli 17 b tipinde aeker! bom
bardıman tayyarelerinin ticari tipi o
lan 299 B modeli d!Srt mot!Srlü tayya
relerin yabancılara satılmasına mUıa
ade etmittir. 

Bu haber, gazeteciler toplantısında 
hariciye nazırı B. Hull'e cenuıbi Ame• 
rika'ya gidip gelebilen 17 tonluk a1-
keri tayyare tiplerinden İngiltere'nin 
mübayaa etmesine müsaade edilip e
dilmiyeceği sorulduğu sırada yükıek 
memurlar tarafından bildirilmiştir. 

Bu yükıek memurlar, 17 B tipinde 
bombardıman tayyareleri imal eden 
Seattl,'de Boeing, Company firması
nın bir müddet evet aynı tayyarelerin 
ticari modelinin harice aatılması l~in 
müzakereye girişmesine müsaade e • 
dildiğini bildirmişlerdir. 

Selahiyettar mahafillerde bildiril
di~lne göre, hirmette bulunan muh
telif 59 tip arasından birçok eski 17 
B modellerinden ve aynı modellerin 
son sistem bombardıman tayyarelerin· 
den ordu namına verilen siparişlerin 
bazılarından istifade etmek imtiyazı
nın verileceği İngiltere'ye temin e
dilmiştir. 

Bu tayyarelerin saatte azam! 300 
mil ıürati olduğu ve 3 bin millik bir 
mesafe katedebilecekleri söylenmek
tedir. 

bUaü hazırlık ha.va hUcumu!ld& aıman iki büyük gemi berhava olmuttur. Bun 
muvatfakiyetslzllğlnln günüdür. ibl ld -

lstna. gene kabildir. Fakıı.t bugün rüz- lardan birinin torplto ınuhr o ugu 
g9.rlar bHe lehlmizdedlr. Almıı.nya ne de - zannedilmektedir. Başka birçok huar
ni•e ne de havalara Mklmdlr. Ve bu iki lar vukua getirilmiştir. Baskın niha
hAklmJyetl temin edlnclye kadar da ııtt - yet bulduğu vakit liman, yakılan bina 
ll muvatfıı.ktyetaıaııte mahkfundur. ve ıemilerden çıkan alevlerle çevril· 

Diğer &'azetelerln seslerin.in tonu da. miş bulunuyordu. Hücum fırtınalı bir 
itima.t tonudur. havada üç filo tarafından yapılmııtır. 

iki gemi berhava oldu Takriben be§ bin tonluk bir gemiye 
Londra; 19. aa. - Hava nezaretinin yandan tam isabet kaydedilmiştir. l-

istihbarat servisi bildiriyor : kinci vapura da tam isabet vaki olmut-
Evelki gece ingiliz tayyareleri tara· tur. Doklarda ve emtia garlarında bil

fından Cherbourg'a yapılan hUcumda yt1k yangınlar çıkarılmıttır. 

vaziyet 
Afrlkı harbi geniıllyor 

M ihver devletlerinin harbi Af
rika'nm timaline intikal et

tirmek ve bu aef er iti ltalya'ya ve 
biraz da lspanya'ya bırakmak hu
susundaki kararları tahakkuk yo• 
luna girmektedir. Dün ıelen ha
berlerden öyle istidlal olunuyor ki, 
artık lapanya da, bu i§te bir vazi· 
yet alacaktır. Çünkü Franko'nun 
kaymbiraderi İspanyol dahiliye na• 
zırı, Sf rrano Suner'le, beraber ls
panyo Fası'ndaki ili komiserlik 
genel sekreteri Tomas Garcia Fi
gueras'm Berlin'de Hitler'le yap
tığı temaslardan aonra alman ha
riciye nazırı Fon Ri.bbentrop Ro
ma'ya Kont Ciano ile konuşmağa 
gitmİJtİr. Bu seyahatin herhalde 
sırf bir iadei ziyaret maksadiyle 
yapılmadığı kolayca tahmin edi· 
lebilir. Fon Ribbentrop'un, Roma• 
da Musolini ve İtalyan hariciye 
nazırına lspanya'nm vaziyeti üze• 
rinde izahat verecefi fÜphesiz· 
dir. 

İspanya' nın Yaziyefi 

H adiaelerin inkişaf aeyrİne ba. 
kacak oluraak, lspanya'nm 

bugünlerde politika.mı tasrih e
deceğini istidlal edebiliriz. Al· 
manya, lngiltere'ye karşı yalnız 
tayyare akınlanna, ve tahrip ha~ 
bine devam etmeie mecbur kal· 
dığı bir zamanda mihver devletle• 
ri. Akdeniz vaziyetini ve bilhassa, 
Ü.ıradaki İngiliz hakimiyeti meıe
leaini ele almıılardır. ltalyanlarm 
Mıaır'a kar!ı baıladıkları taarruz 
bunun neticesidir. Ve hedef mu
hakkak ki Süveyt kanalıdır. Fa-· 
kat Akdeniz'in bathca iki ağzı 
vardır: Süveyt kanalı gayda ıek· 
lindeki Akdeniz'in bir deliği iae, 
Cebelüttank ikinci deliğidir. Bu
nu,n için İapanyollann tam Septe
nln •e Tanea 'nm lcartıarnda hulu. 
nan CebeHlttarıka lcal'fı derhal bir 
harekete geçmeleri çak ihtimal 
dahilindedir. lıpanyollar, Cebe
lüttank'la, italyanlarm Mmr ta· 
arru:zlarma kartı tempo tutmak 
istiyecekler ve yahut buna mecbur 
tutulacaklardır. 

İspanyol İ111fJaratorluğu 

B 11 itibarla, Rlbbentrop'un, 
ıimdiye kadar gayrimuha

rip vaziyetini muhafaza eden 
Madrid'le, Berlin ve Roma ara· 
amda bir mUsellea kurmak mak
aadiyle İtalyan hükümet merke· 
zini ziyaret ettiiine hükmetmek 
belki kabildir. Fakat ispanya yal
nız Cebelüttarık yemiyle harıbe 
girecek midir? Bu, belki İ§tahayı 
tahrik edecek ıbir çerez olacaktır. 
lapanya'nın. bütün Faı'ı içine alan 
bir imparatorluk kurmak iıtedifi 
maliimdur. Müfrit iapanyollar bu. 
nu kaç defa ilan etmi,lerdir. Ne-' 
tekim lapanyol F ası'ndaki ali ko
miserlik genel sekreterinin de Ser
rano Suner'le beraber Berlin'i ve 
Hitler'i ziyaret etmeainden, İt· 
panya'ya daha baıka şeyler vade· 
dildiğini tahmin etmek mümkün 
olabilir. Belki bu, bugünün iti de· 
fildir. Fakat herhalde İspanyol 
diplomatlariyle Berlin'de hayli 
ıeniı müzakereler yapıldığı mu• 
hakkaktır. 

İspanyol Fısı ve İtalya 

Sonra, itaılyan Afrilcaaı nazı· 

n Terruzi bir müddettenbe
ri Almanya'da bulunmaktadır. Ve 
nazır son zamanlarda ıarp cep· 
heaini de ziyarete giderek Alman
ya' daki ikamet müddetini uzat
mııtır. Bu emada yapılan temaı· 
larda bütün Afrika meselelerinin 
Faa meselesinin ve hatta Tunua 
meseleıinin bile müzakereye mev
zu te,kil ettiği zannolunabilir. 
Net ekim, İtalyan Afrikaaı nazın 
Terruzi dün, yani Ribbentrop'la 
beraber aynı gün Roma'ya dön
mÜftÜr. layanyol Fası hududunda
ki İspanyol taıhıtidatı da belki, 
italyanlarm Libya'dan Mmr'a 
doiru yaptıkları taarruzu takviye 
etmek ve Tunus, Ceı:ayir'de bulu• 
nan fransız kuvetlerinin herhangi 
bir ıekilde general De Gaulle'e 
kaçmaları takdirinde bir muvaze
ne unauru tefkil etmek kaygıam
dan ileri ıelmiıtir. 

Şu muhakkaktır lci, eier alman
lar, lnıiltere'ye kal'fı bir iatili. 
hareketine ıiriıeıniyorlarsa da, bu
tiln ~ ...-ell Akdeniz meseleli· 

-3-

ni halletmek ve harbi bütün şü
muliyle Afrika'nm şimaline inti
kal ettirmek gayesini güdüyorlar. 

İngiliz filosu f aaliyeite 

U mumi vaziyeti bu suretle hu. 
lasa ettikten sonra timdi 

Mrınr'daki har:be gelelim: ltal· 
yanlar, Libya hududundan ilerle· 
yip de Sollum'u ve Seydi Berrani
yi aldıktan sonra İngilizlerin cid
di mukavemetiyle kar§ıla~mağa 
başlamıflardır. Dünkü yazımızda 
kullandığımız bir cümleyi burada 
hatırlıyalrm: dün demiştik ki, 
"lngilizler Mmr'da zaferi elde et
mek için, muhakkak Akdeniz fi. 
loaunu Mııır sahilleri boyunca ha
rekete geçirmek mecburiyetinde
dirler. Bunun da gün meselesi ol
duğunu söylersek hata etmemi§ 
olduğumuzu zannederiz." Filha· 
kika hata etmemiş olduğumuzu 
dünkü İtalyan tebliğinden öğreni• 
yoruz. İngiliz filosu Mısır sahil. 
leri ıboyunca şiddetli bir harekete 
geçmif, Seydi Berrani'i hombar• 
drman etmiştir. İngiliz tebli. 
ği de bu bombardımanların çok 
zarar yaptığını bildirmektedir. 

İtalyan mukabelesi 

F akat İngiliz bombardımanla· 
rına İtalyanlar sade hava 

hücumlariyle mukabele etmişler
dir. İtalyan filoau meydana çık· 
mamı§tır. Bu da İngilizlerin Ak· 
deniz'de vaziyete hakim oldukla· 
rını göıtermeğe kafidir. Filhaki
ka, bundan bir hafta kadar evelki 
bir yazımızda işaret ettiğimiz gi· 
bi, İtalyanların denizden hareke
te geçebilecekleri pe.< umulamaz. 
Çünkü İtalya, karada harbi dai. 
ma tercih etmiştir. Bu da kara. 
harplerinde sömürge askerlerinin 
kullanılabilmeıinden dolayıdır. O
nun için İngilizler, ıahil boyunca. 
yapılan bu harekatta deniz üa.
tünlüğüne de maJiktirler. Diğer 
taraftan İngilizler Akdeniz'de di
ğer İtalyan ü1ılerini, bu meyanda 
Radoı ve on iki adanın askeri ba. 
kımdan en ehemiyetfüi olan Le-
roı'u da bombardıman etmi§ler • 
dir. 

Netice 

Bütün bu mülahazalardan ıu 
neticeyi çıkarabiliriz: Rib· 

bentrop'un Roma'yı ziyareti la· 
panya'nın, daha doğrusu Cebelüt
tarık'ın vaziyeti bakımından ol
dukça dikkate değer. Netekim 
Piccolo ismindeki İtalyan gazete· 
ai de bu milli.katlarda dost lspan
ya'nm. menfaatlerinin konutula
caimı kabul etmektedir. Fakat en 
mühim olan cihet, Almanya'nın 
lnailtere'ye yapmayı tasarladığı 
istila planınm suya dü,mesi, ve 
alınanların timdi harbi Akdeniz'in 
cenubunda yani Afrika'nm şima
linde tevsi etmek istemeleridir. 
Fakat öyle görülüyor ki bu da ko· 
lay olmıyacaktır. Çünkü İtalyan
lar §İmdiye kadar, ıade çölde 
ilerlemişlerdir. Ve bundan &<>nra. 
ciddi İngiliz mukavemetiyle kar
ıdaımağa baılamıılardır. l~te dü
nün aiyaai ve askeri çehresi bun. 
dan ibarettir. 

Miimtcu Faik FENiK 

Selônik Fuarındaki 
Türkiye pavyonu 

AU:ııa, 19 a.a.. - Atina ajansı bildiri· 
yor: Öııümüzdekt pıu:ar günü aç~lıı.ı me -
raaimi yapılacak olan SelA.nlk beynelmilel 
fuarı ha.:ı:ırhklan son sa!hruıına glrml§tir. 
Alman. TUrk ve Bulgar fuar mUmessUlerl 
ıimdiden SelAnlk'te bulunmaktadırlar. Yu
goslavya pavyonunun kUııat resmine riya
set etmek üzere yugoslav ticaret nazın 
B. Andreıı'ln. buraya gelmeıl beklenmek -
tedlr. 

Hava Kurumuna 
yapılan teberrular 

Haber aldığımıza göre, htanbul'da 
Hava Kurumu'na Fredrik Adovil Vi
dol 1000, İlyas Bahar 700, Horasanci -
yan kırtasiye mağazası 600, J. V. Vi
tol mağazası 500, Hollanda bankası 
500, Doyçe Oryant bank 400, Kauçuk 
ve kablo fabrikası 300, Doyçe bank 
250, boya tüccarı Süleyman Sabit 200, 
boya tüccarı Krespi 150 lira teberrii
de bulunmuşlardır. 
Ayancık tüccar ve esnafı bir gün -

lük kazançları olan 128 lirayı Hava 
Kurumu'na vermişlerdir. (a.a. ) 

Hayfa' do Rumen • 

vop.urundoki kamyonlar 

müsadere edildi 
Xudlla, lll a.a. - Fillstin'deki ingill.ı 

7Ü1ıaek komieeri, Hayfa'da ln Buce~i adın
daki romen vapurunda bulunan 83 nakil 
vaııtaaının mündercıini emretmiştir. Bun
la.r 14 motörsüz kamyon ile 39 cer kaın
yonu ve 30 ıeyyar hastahaneden ibarettir. 
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HAYAT VE SIHAT 1 

................................................................................................ .,/ 
Yunan - ltolyan 
münasebetleri 

a da d I • Atına, 19 a.a. - Atınadakl İtalyan 

O e g'-' e r 1 maslahatgtlzariıgı italya'ya tatil devresi • 
• • • n1 geçlrmeğe giden çocukların 2~ eylUlde 

. . Yunanlstana dönecC'klcrlnl bildirdiğinden 
Platin, pırlanta yahut çek defteri le oldu. Esra~ ve afyon keyıflcrınc İtalyan • Yunan mtinascbetlerlnln ealft.h 

diyeceksiniz. Hnyır, söylemek iste- n~ırlnrdanberı alışık olan. ?syalıla.r, buldugu zannedilmektedir. Seltınlk ve ea
diğim Koka ağacının yapraklarıdır. bılhassa Cava adası ahalısı, kokaın ır mnhnfürdekl ıtalynn mektepleri ay so
Fakat o yaprnklara benim de al- keyfinden pek hoşlandrlar. Kokain 1 mındn açılacaktır. 
tundan ziyade değer verdiğime tiryakiliği de bu suretle gene §ark- ----hükmetmemenizi rica ederim. He- tnn A\'rupa'ya geçti. 
kimlikte altunun da Koka yaprak- Şu kndar ki --~okain tiryakilie: Beserabya'da bulunan 
larınm da yerlerine göre değerleri Avrupa'ya geçtıgı znmnn - geçen 

varsa da biribiriyle mukayese edil- seneki büyuk harpten sunra - al- Almanla· rın ta' hf iyesi icı· 
mezler. tun paranın revacı kalmamış oldu- !/ 

O yapraklara her §eyin üstünde ğundan kokain tozunun, Koka ynp
değer veren, cenup Amerikasında rnkları gibi, ağırlığınca altundan 
Koka ağacının vatnnı olan Peru daha değerli olup olmadığı pek iyi 
memleketinin yerli ahalisidir. Ora-ı bilinemez. Fakat o tozu bir yerden 
nın yerlileri Koka yapraklarını ha- bnş."ka yere eötürmek için icadedi
yatın mucidi diye tanıdıkları gü-, len vasıtnlal'a göre bazı insanların 
ne~le bir payede tutarlar ve alış ve- canından daha değerli olduğuna 
rİ§ ettikleri vakit Koka yapraklnrı-ı hükmedilebilir. 
nı para yerine kullanırlannı~. Kadınların yüksek ökçeli isknr-

Budnpeşte, 19 a.a. - Macar ajall!lı bil· 
diriyor: Almıın kızılhııçının Belgrat'a git
mekte olan 50 hastnhane otomobilinden 
mUteşekkll bir katile dUn Budapeşte ye 
gelmiştir. 

Bcs:ırabyadakl almanların tahllyesı ıoı 
llemeşgul olacak olan eıh!ye kn!llesl rna
car kızılhaı;ının bir heyeti tarafından kar
şılanmıştır. 

Alman 11ıhlye kolu iki gtın burada kal
dıktan sonra Bclgrat'a harek!!t edecektir. 

rvtaslak'ta feci bir 

otomobil kazası oldu 

s p o R 
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19 Mayıs stadında yarın ve öbürgün 

Fener ve Eskişehir Demirspor 
takımları karşılaşacaklar 

Galip takım Türkiye birincisi olacak 
Futbol !edernsyonunun 939 - 040 yılı takım kaptanlarına ve yahut kulüp 

faaliyet programında ilk. maçlnrından mümessillerine şifahen tebligat yapı
b~kn iki aerl mac bulunuyor. Bunlardan Jacaktır. 
birisi mllll kllme, dlt;erı de grup ve grup-
lar arası birincilikleri idi. Her iki serı 5- Baş hakem: Tayyar Yalaz, Nec
nınclnr da ın<'vslnıi içinde yapılarak J?c _ mi Tolunay, Necdet, Selman Kaptan
nertıalıçe tıılunıı, Ankara, istnnbul ve tz- ı oğlu, Zihni Dcsticioğlu. 
ıniıdcıı lşlirlık cclen yedi tııkınıı yene yene' . , • 
milli küme blrlııclııi \'e J~skl1Jchlr D<'mıı·- Edırne de spor hareketlerı 
sı1or tnluını da milli itilme hnrlclnde kıı - 14iirne; ( Hususi ) _ Edirne Halk-
lnn diğer bölgelerin şanıpıyon takıı'nlrırı- ·• · 

1 
t · k d 

nı yene yene cvelt\ grup sonra gnıplar a- evı nın geçen sene yapı an enıs or u 

( RADYO 
-----""I 
TÜRKİYE 

--C Radyo Di!Uzyon Postaları ) 
TÜRKİYE Radyosu - ANKARA Ra ---cc Dalga Uzunluğu > 
16-48 rn. 182 Kcs./120 Kw. 
31.7 rn. 9465 Kes./ 20 Kw. T . 

19.74 m. Hi195 Kes./ 20 Kw. T. 

CUMA: 20 9.1940 

7.30 Program ve memleket sut aya 
7.35 Miizik: hafif program (Pi.). 
8.00 Ajans haberleri. 
8 10 Ev kadını - yemek listesi. 
8.20/ 8.30 Müzik: haf'f programın de 

(Pl.). 
12 30 Program ve m'emleket saat ay 
12 35 Müzik: semai ve koşmalar. 

12.50 Ajans haberleri. 
13.05 Müzik. 

1 - Şevki bey - hicaz ıarkı: (S 
rim canı göntilden). 
2 - ..... hicaz ıarkı: (Kıs ı 
firak). 
3 - Sadettin Kaynak - hlizzam 
kil: (Çıkar yücelerden haber 
rım). 

4 - Refik Fersan: hüzzam su 
maisi. 

13.20/ 14.00 Müzik: senfonik program ( 
18.00 Program ve memleket saat aya 
18.05 Milzik: fransız musikisinden ö 

Oralardn pek de nadir olmıyan pin giymeleri modasının yeniden 
bir nğacın yapraklarına o derece- çıkmasına sebep, ökçeleri bo§ yap
de yüksek paye verilmesi, rivayete tırarak içine kokain doldurup gö
göre, o yaprali:ları ağızlarında çiğ- türmcğe kolaylık olsun dÜ§Üncesi 
niyenlerin açlık duygusunu unuta- oldu{;unu rivayet ederler. Yüksek 
rak tsnntlerce, günlerce yemeksizli- ökçeler endama da güzellik verdi
{ e dayanmaları imi§. Bir taraftan ğindcn bundan dolayı kokainin ,,.,,.,. 
da Kokn ynprnklarının ve ondan ı dan daha değerli sayıldığı iddia e· 
çıkarılan tozun bütün vücuda, bil- dilemezse de bazılarının tahta ba
hassn aşk Üzerine kuvet verdiği ka-, cak taktırıp içine kokain doldur
bul edilir. Bundan dolnyı bazı he- mak için kendi bacaklnrını mah
kimler Koka'yı kuvet ilncı diye, ya- sus sakathyarak ameliyatla ltes
kın ze.mann gclindye kadar, kulln- tirenler bulunması o iddiaya hnl< 
nırlardı. verdirir ... 

Fakat Koka'dan çıkarılan koka- Koknin tiryakisi bir İtalyanın yaz-

ı tanbul, 10 (Telefonla) - DUn gece 
!Iaslak ta bir otomobil ağaca çarpmış, 

p:ırı;alanmış, §ofor .Muhittin ile rnUştcri-
1 rd n Koı;o yaralanmış, şo!ör rnua\·lnl 

f'ro d'l ôlm ı,t'ır. 

rıısı bırlncısı oldu. Şimdi Anknrııda 19 noksanları tamamlanmış ve bu arada 
mnyıs stadyoınundn 21 ve 22 q,IUJ tıırıh 1 voleybol, basketbol takımları da ku - 18.30 
ıerındc knrşılıışscnk olan bu mı takım rulmustur. Diğer taraftan Karaağaç 

18
.
50 Tllrklye birinciliği nıfüıab ıknlıırını yııpn- spor kulübü de bütün eksikliklerini 

caklar ve her iki nıııç ııctlccslııde puvruı tamamlamıştır. Hararetle çalışılmakta 
19

.
15 hes:ıbi) le r;nllp gelen tıılum Ttlrkiye bl- ve bcd<'n terbiyesi mükellefiyeti de 

rlııdsl unvanını kazanmış ol:ıeaktır. mııvaffakiyetle yürümektedir. 

lcr (Pi.). 

Müzik: Anadolu halk havalan. 
Miı~k:radyo'~rin~triow(t 
gür ve ateş böcekleri). 
Müzik. 
A:-

Konsolosln r arasında in tozunun tiryakiliği bütün dünya- dığına göre, koknin insana tam 
ya yayıldığıncianberi Koka yaprnk·, 77,348 türlü ve hepsi biribirinden 
larma o kadar büyük paye veril- güzel alemler gösterirmiş. Onun İskenderiye baş konsolt. ,una sa
mesindeki hikmet iyice anla'§ılmıf· I için bu tiryaki kokain çekerek on bık Paris baş konsolosu B. Firuz Ke
tır. Bu mndde geçen asrın içinde yıl yaşamayı, kokainsiz iki bin asır sim ve yeniden ihdas edilen Basra kon 
keşfedildiği vakit ağrıları kesmek, ya§amıya tercih edermi§. Pcru'de- solosluğuna sabık Bari baş konsolosu 
ameliyat yapılnken ıstırap verme- ki yerlilerin de kokaini o kadar de- B. İsmail Hakkı Okday tayin edilmiş
mek için iyi bir ilaç olarak tanın- ğerli tutmalarına sebep bu olsn ge- tir. 
mı§tı. rek ... 

Sonra onun sancıları kesip duy- Ancak kolrn.in tiryakilerine on 
guy~ uyuıtu~_?-.kla ·beraber İnsana yıl bile ömür v~rmez. ~endisi.nc j 
keyıf de vcrdıgı me~dana çrktı •. ~ dost olanların birçoğunu bırdenbıre 
zamı:n da bazı hekı?11er koknını götürür. Mesela, artist ruhlu bir İstanbul, 19 (Telefonla) - EylUI dev
morfıne kar~ı panz~~ı~. olarnk k~l- zatın Boğaziçi vapurunda kartısın- resi orta mektep \'e lise eleme lmtıhan
lanmak .. sevd~sına. duştu le~. ~okaın daki güzel manzarayı seyrederken !arı neticeleri alınmıştır. Talebe imtihan
o saf yureklı h~kımlerle ıstıhza e- kalbinin durduğunu gazetelerde o- larda yUzde 60 nlsbetlnde muva!!ıık ol
der gibi, morfinin elinden kurta- kursunuz. Vapurda bir hek.im bu- muatur. 
rıl~ak istenilen za~al!ıları ~aha az lunsnydı, iliiç olsaydı kurtulurdu, 
belalı olmıyan yenı bır keyıfe alış- derler. Kurtarılamazdı, çünkü ko
tırdı. kainin durdurduğu kalbi hiç bir ilaç 

Orta mektep ve lise eleme 
İmtihanlarının neticeleri 

Bir keyif vasıtası ne olursa ol- yeniden i§letemez. 
sun bir kere duyulunca mutlaka 
çabuk yayılır. Kokain keyfi de öy- G. A. 

Bir tren bir yük arabasına 
çarparak parçaladı 

İstanbul, 19 (Telc!onln) - Floryada 
banllyö treni Sabrlnln yük arabaııına 
çarpmıı, araba parçalanmış, hayvanlnr
dan birisi ölınUştür. 

.MnlOm oldul\"ıı Uzcre Fen ı oahçe takı-

mı ince ve teknik oyunu ııc blltlln m<'m -

Mt\ARIF ~'EKALETl 

Talebe kaydı 

leket içinde srmpatı toplamış bir tnltıln -
dır . .Mcmll'ket futbolunıı bUyuk emekltrl 
geçen b11 takını fert itibııı·lylc yllksek 
klas oyııncıılıırına maliktir. Takım itiba
riyle çolt l)'I anlaşmış, futbolun on bir ki-
şilik oyun olduğunu anlnnııııtır. 'Mllll ltli- Ma:uif Vel:illiği Erkek Terzilik 0-
ıne maçlnrmda gosterdlA'i yüksek kudret l:ulu Mudiirliiğünden : 
bu takımı JAyık oldu~ mevkie tekrnr çı- 1- hihuri ve parasız olan erkek ter
kamııştır. Anltarıı., çoktanberl özlediği zilik okuluna ilk okul mezunları alı
I<'enerb:ıhçeyl kendi aralarında görmek 
ve onun zevkli oyununu seyredebilmek nır. 
fırsatına ermiş bulunduğu için eUphe yok 2- Üç yıllık dikiş tahsilinden son-
ki sevinç içindedir. ra talebeye dikiş (kalfalık) ve dör -

Eskişehir spor takımına gelince: •düncü sene biçki tahsilinden sonra da 
Bu tnkım devlet demlryoliarı Esklşe- biçki (makasdarlık) diplomaları veri

hlr fııbrllmsı memur ve mUstahdeınlerln - lir. 
den nıilrckkcp bir takımdır. Takımı tep- 3- Okulun gündüzleri Ciışarda ter- 19.4S 
kil edenler bir iki eski o)r.ıncu müstesna zilikte çalışanları mahsus geceleri a- 1 
olmak Uzere hepsi genç elemanlardır. E- r A d"k' b' k" ,.1 --2 ı 20 QO 
ncrjilerı çok yUkııckLir, İki sene evrl de me ı ve nazarı ı ı1 ve ıc ı n v• 

..~~~mJ<ısmı) vardır. gene grup ve gruplar arası blrtncııte;ını ,~ \""'llu' • 

knzanarak bu ııerlnln yenllınez ve meV!d- 4- Kayıt devam etmcktedır. Kabul 
ini bll(lkasına vermez bir sahibi olduğunu \'e devam s'hrtları miisaittir. 
göstcrmıeıerdlr. l!Utevazl çalışırlar. Ken- 5- Mufassal izahat almak için İs -

Eski İzmir hafriyatına 
yeniden başlandı 

Dıı memleketlerden İzmir 
piyasasına mal talepleri geliyor 

Parti müfettişi ve mebuslar 
Arapkir' de 

dl teşcbbllııleıiyle memleket içinde turne - tanbul'da Divanyolundaki okul mü -
' Jer tertip ederler. Yenerler, yenilirler ve dürlüğüne miiracaat etmelidir. 

her turneden bir ders ve bir tecrübe edl- ı Tel : 22480 (8796 5881) 

Arapkir: ( Hususi ) - Parti mü -
fettişi J\HUıat Aydın ve rneous al'ımı1: 

ncrck onları benimserler ve derhal isti-
158

52 
fade ederler. Son deta Bı.ırsada ynplıltlnn 
JrrllP blrinclllklerlnde göı'dtıaUmUz oyun-

larını <itin de Ankarada Demlraporl:ı ynp- Satılık hurda tahta 
tıklnn bir ckzcrslz maçında tekrar gGr-
mek fırsatına erdik. Ahenkli oyunl:ırı ltn· 

1 - Nlkoğos - hicaz kir tarla: ( 
na hcmdcm eyliycn). 
2 - Sadettin Kaynak • hicazlcir 
kı: (Çözmek elinde değil). 
3 - Arif bey - karcığar ıarkı: (Y 
ma sakın burcu penahım). 
4 - M. Celiilettin Pş. - karcı 

~arkı: (Vah mcyusi visalindir 
mil). 
B:-
1 - Muhayyer ıarkı: (Cana ı 
aşık). 

2 - Murayyer kürdi tlirkii: (Ev 
rimin ônil handır). 
3 - Kürdili H. şarkı: (Güller aç 
blilbül olmuş bikarar). 
4 - Arif bey • kürdili H. 1ar 
&ırma saçlı yire). 
M emlcket ısaat ayarı, ve ajanı 
berleri. 
).l~ı-tı. 

1 - Zeki Duygulu - unak ıar 
(Bir gün geleceksin diye bekler). 
2 - . , .• - uşıak müstezat: (H 
retle bu şeb). 

3 - Servet bey - hisarpuıelik 
kı: (Bir hldiııc var). 

4 - Rahmi bey - hisar ıarlcı: ( 
nevcivansın). 

5 - Mustafa çavuş - hisarpuael 
ıarkı: (Dök zülfünü meydana c•l 
6 - Halk tiırküsii: (Ördek isen 
le gel). 
7 - Halk tilrlı:üsü: (Keklik aibl 
nadımı}. 

İzmir; 19. a.a. - Eski İzmir hafri
yatına yeniden başlanmıştır. Hafriya
tın yapılacağı saha ağaç ve otelden te
mizlenmektedir. DiKılitaş önündeki 
büyük evin altında 9 metre derinlikte 
bir oda bulunmuştur. Odanın içi te -
mizlenmektedir. 

İzmir; 19. a.a - Gazetelerin yaz -
dıklarına göre, son günlerde dış mem
leketlerden piyasamıza muhtelif mal 
talepleri vuku bulmaktadır. Bilhassa 
Macaristan külliyetli mikdarda muh -
telif gıda maddeleri istemektedir. 

kazamıza gelerek halkla temas etmiş
ler, bilhassa Arapkir dokuması üzerin
de tetkiklerde bulunmuşlardır. Halk -
evinde müfettiş ve mebuslar şerefine 
bir ?.iyafct verilmiştir. 

dnr nefesleri ve atılganlıkları dn naznrı
dlkkatlmizl çekti ve kani oldul~ ld Ankn
ramız, birisi teknik ve diğeri de o nlsbet-

Mllesseeemlııde blrlkmlg olan hurda 
tahta 27 eyllll cuma gUnU saat 10 da mU -
ııaycde ile satılacaktır. Taliplerin UluA 
mlleescscsl ıınbar mcmurluğıına mllraca
atııın. 

20.30 Konuşma (iktisat saati). 
Yugoslavya'd:ın da incir ve iizüm 

talepleri vuku bulmuştur, Yunanistan, 
İtalya ve Bulgaristan'dan da muhtehf 
alışveriş talepleri ileri sürülmtiştür. 
Bu talepler tetkik edilmektedir. 

te enerjik iki takımın dostane maçları 

knruısında çoktanberl hnsretinl çektikleri 
güzel oyunlara yeniden kavuşup zevkleri
ni tatmin edebileceklerdir. Jllıo; her iki ta-
luma da elmdlden muvaf!nklyetıer dlllyo-
ruz. 

Bugün 

ZO.SO Temsil. 
21,30 Radyo gazetesi. 
21.45 Müz.ik: radyo salon orkestratT. 

1 - Oscar Fetras: rus melodfl 
iizerine suit. İsparta Halkevi 

üyelerinin gezisi Borsa'da incir ve üzün fiyatlarında 
~uhtclif yükselmeler vuku bulmakta
dır. Üzüm cinslerinde vasati birer ku
nış ve incirlerde de birer kuruş yük -
seliş vardır. 

B. Dalodier ve general 

Gamelin hakkındaki 
iddianame hazırlandı Grekoromen güreş 

ULUS Sinemasında 
2 - J osef Gung'l: küçülı: 
leklerinin dansı (vals). 
3 - Gebhardt: Maskarad (Ko 

İsparta, 19 a.a. - Halkcvinin tertip et
tiği buyilk koy gezisi çok giızel olmuııtur. 
Sav koyunde yapılan ve Diedin, bliylik ve 
küc;uk Hacılar, Kıııla, Darı veren ve Ali 
koyleri halkının da iıtirak eylediği bu ge
zide, sosyal yardım kolu tarnfından muh
taç çocuklara 33 takım elbise, kutüphane 
kolu tarafından da köylüyü alakadar eden 
kitaplar, mecmualar dağıtılmıstır. Bundan 
başka hasta koylülerin muayeneleri yapıl
mııt ve iliic;ları dağıtılmı11tır. Çok samimi 
bir hava içinde geçen bu gezide köy ve 
ziraat işleri üzerinde faydalı görü$meler 
yapılmııtır. 

Vichy, 19 a.n. - Havas: Adliye nezare
tinin bildirdiğine göre, yüksek adalet di
vanının müddeiumumisi, B. Dalaclier ile 
general Gamelin hakkındaki iddianamesini 
yüksek divnna tevdi euni&tir. 

birincilikleri 
2 Filim birden 

] 4,30 - 17,30 

vo.lsı). 

.- - M. Yvain: dudakların! 
5 - Streclı:er: kalbime sahi 

Almanlar Londra'ya 

topla ateş· ediyorlar B. Guy la Chambre Fransa'ya 
Jönüy'?r 

Ankara Bölgesi güreş ajanlığından: 
1- 28. 9. 940 cumartesi, 29. 9. 940 

pazar günleri Grekoromen güreş bi -
rincilikleri yapılacaktır. 

2- Müsabaka yeri sonra bildirile -
cektir. 

ŞAMPANYA VALS' 
16 - 19 da 

Kumarbazlar Gemisi 

(vals). 
6 - Ria Gebhardt: Romana. 
7 - Oscar Fetras: rus milzifind 
akisler. 

Nevyork, 19 a.a. - Tas o.jansı bildiri
yor: Assoctııted Press'ln bir haberine na
zıı.rnn fransız sahillerinde bulunnn nlmnn 
topları ı.ondraya endaht etmeğe ba§ln
mışlardır. 

Vichy, 19 a.a. - Havas: 'Fransız adliye
sine teslim olmak üzere B. Guy la Cham
bre'in Cilpper ile N evyork'dan hareket et
miş olduğu bildirilmektedir. 

3-- Tolerans yoktur. 
4- Ta:-tı cumartesi giinü 1,30 da 

başlıyacaktır. Pazar günü inçin de, cu
martesi günü alınacak neticeye göre, 

Gece 21 de 
ŞAMPANYA V ALSl ve 

MlKl 

22.30 M ~mlcket ıaat ayarı, ajans haberi 
ri: ziraat, eshama - tahvilat, kam 
yo - nukut borsası (fiyat). 

22.45 M.Uzik: radyo salon . orkestrası 
gramının devamı. 

Z3.00 MUzik: cazband (Pi.), 
23.25/23.30 Yarınki program ve kapanllo 

- Ben, onu karnımda taşımağa başladığımı his
Gettiğim ilk günden itibaren fevkalade güzel olaca
ğını biliyordum. Ya bu seferki kız olursa ... O, her 
halde Maria'nın kızından çok daha güzel olacaktır. 

- Niçin, Maria'nın kızı çirkin mi? 
- Hayır, yalnız babasına fazla benziyor. Gözleri 

de tıbkı onunki gibi bademi andırıyor. 
- Badem mi? 
- Evet. Tam bir şarklı gözü. Zaten babası da bir 

avrupalıdan ziyade bir şarklı tipini taşıyor. Güzel, fa. 
kat orijinal bir tip. Sahi, aklıma geldi. Kuzum, sen 
ne zaman Maria'ya gideceksin ? Pek ayıp oldu. ue· 
çenlerde sordu da. 

- Ne dedi? 
- Vilmoş ne yapıyor, hiç görünmüyor, dedi. 
- Sen ne cevap verdin? 

- Çok meşgul, bugünlerde gelecek dedim. Ne va-
kit gideceksin? 

- Elbet bir sırasını bulurum. 

Gizella, heyecanla tiyatro salonundan içeri girdi 
Koltuğa oturdu. Kocasma yaslandı. Derin bir nefc 
aldı. Büyük bir hayranlıkla, pırıl, pınl yanan avize
lere, lüks kadın tuvaletlerine, localarda oturanlara 
b ktı. Karısının bu ihtişam gozlerini kamaştırdı. 

Vilmoş, başını önüne eğmiş düşünüyordu. O, bura
l~rda halkın coşkun tezahüratiyle alkışlanan bir pi
yes muharriri olarak karşılanmağa hazırlanmıştı. Fa
kat, kör olası tali ona yar olmamıştı. Şimdi, seyirci
ler arasında basıt bir insan olarak oturuyordu. Hayat 
ne kadar acıydı J Yan gbzle karısını süzdii. Gizella. 
hiç oralı değildi. Onun bu anda duyduğu ıstırabın 
farkına bile varmamıştı Dudakları yarı aralık, yü
zünde mesut insanların hillyalı tebessümü vardı 
Sanki; hakiki hayatla alakasını tamamen kesmiş, bir 
hayal aleminde ·yaşıyordu. 

}'"z.an: MlliAlr FÔLDl l'ıiıl..çe>t. ~.eviren: t. LAHJR IORUMKUNEY - lüJ -
Perde arasında laf olsun diye karısına iltifat et

ti: 

- Çok hoş parfümün var. 
- Beğendin mi? 

- Fevkalade güzel bir koku. Nereden buldun? 
- Aldım. 

Aldın mı? 

- Hediye ettiler. 

- Aldın mı, hediye mi ettiler? İnsanı serseme 
çevirme, açık konuş 1 

- Ablam getirdi. 

Tiyatrodan dönüyorlardı. Gizella, sokakta birden-
bire durdu. Kocasına baktı. Garip bir eda ile sordu: 

- Şimdi eve mi gideceğiz? 
- Ya nereye gidelim? 
- Acaba, Maria yatmış mıdır? 
- Gecenin bu saatinde oraya mı gitmek istiyor-

sun? 1 Her halde yalnız da değildir. 

- Öyleyse, tramvaya binmiyelim. Geze, geze gide· 
lim. Biraz hava afalım ... Yahut, çalgılı bir yere gire· 
lim ... Ne dersin? .. Birer likör içelim ... İstersen şarap 
da açtırırız? .. Bende para var ... 

Vilmoş, hayretle karısının yüzüne baktı: 
- Sana ne oldu böyle Gizclla? 

Genç kadın güldü. Dudaklarını büktü. Kıvrak ve 
çapkın bir tavırla: 

- Bilmem, dedi. Bu akşam kendimi o kadar me
sut hissediyorum ki. .. 

Vilmoş, dalgın bir halde onu dinliyordu. Bu ak
tam, kendini çok mesut hissettiğini söylüyordu. De
mek ki; şimdiye kadar betbahttı 1 Niçin? Sesini çı· 
karmadı. Lüzumsuz suallerle canını sıkmak isteme 
di. Kimbilir, kadın ruhu bu 1 Yoldan gelip, geçenler 
dönüp onlara bakıyorlardı. Bir genç kadınla bir ger 
erkek sokağın ortasında ne diye dururdu? Hallerin 
den bunu merak ettikleri anlaşılıyordu. Hele erke' 
ler, Gizella'yı uzun uzun süzüyorlardı. Vilmoş, dik
katle karısına baktı. Cidden çok güzeldi. Her erkeği 
teshir edebilecek l>ir kadındı. Bu kadın, onundu. 
Bayağı gurur duydu. Göksü kabanlı. Başını dikti. 
Muzaffer bir kumandan edasiylc etrafına bakındı. 

- Peki karıcığım, dedi. Çalgılı bir yere gidelim. 
Şarap açtıralım. Birlikte coşalım. Yalnız, küçük Vi· 
li'ye vereceğin hesabı unutma. 

Gizella, fıkırdayarak güldü. Kocasının kolun, 
girdi. 

Şarap, milzik ve muhitin coşkunluğu Gizella\ıın 
neıcıini büsbütün kamçıladı. Durmadan gülüyor, ko-

nuşuyor, şakalaşıyordu. Vilmoş, onunla ilk tanıştığı 
günden itibaren böyle bir halini gönnemi§ti. İkinci 
şişe şarabı bitirdiler. Gizella, bu akşanı içkiye, eğlen
ceye doymak, kanmak bilmiyordu. 

- Vilmoş, gel seninle birer tane de likör içelim. 
- Gize1la, biraz dikkat et. Sonra sarhoş olacaksın. 
- Adam sen de, kederle, ıstırapla sarhoş olmak· 

tansa, içkiyle, zevkle kendimizden geçelim. Sen, şiın
di bunu bırak da hangi rengi sevdiğini söyle. O ren.tr 
likör getirtelim. Sarı mı, yeşil mi? Nasıl istersin 1 
Ben, kırmızıyı tercih ederim. 

Vilmoş'un, cevabını beklemeden garsona işaret .. 
dip çağırmağa başladı. 

Vilmoş, kızararak fısıldadı: 

- Bari müsaade et de ben ısmarlayayım. 
- Affedersin, senin erkek olduğunu unuttum. 
Masanın üzerinden e1ini uzattı. Vilmoş'un elini 

tuttu. Yarı mest bir halde mırıldandı: 

- Erkek 1 Koca erkek J Kuvetli ve hakim erkek! 
Vilmoş, şüpheyle karısının yüzüne baktı: 

- Ne demek istiyorsun, anlayamıyorum? Yoksa, 
beni hakikaten bir erkek olarak telakki etmiyor mu
sun? 

- Etmez olur muyum hiç. Sen erkeksin, hem de 
yalnız benim olan bir erkek l Açık söyle Vilmoş, sen 
de memnun ve mesut musun? Ben, senin aradığın, 
hayalinde yaşattığın, erişmek için çırpındığın kadın 
mıyım ? . . Vaz geçtim ... Bu hususta hiçbir şey söy· 
leme ... Hayal sukutuna uğramak istemiyorum .. Çün
kü; ben seni çılgınca seviyorum... Sen, benim genç 
kızlık rüyalarımda yaşıyan ideal erkeksin ... Ben, sana 
eriştiğim için bahtiyarım... Ömrümün sonuna kadar 
seninle yaşamak, seyahatlere çıkmak istiyorum ... Ah 

zengin olmağı ne kadar arzu ediyorum. bilsen!... O 

(Sonu vu) 



20-9. 1940 

RESMİ TEBLİGLER 

Bir 1 ngiliz denizaltısı 
üssüne dönmedi 

~ondra, 19 a.a. - İngiliz lmirallık dai
resı bildiriyor: tnııiliz amiralhğı kemali 
teessürle l>eyan eder ki Narwahl denizaltı 
&'eınisi üssüne avdet etmekte geeikmit ol
duğundan bu remi zayi olmuı tellkki e
di lrn ektedir. 

Malta üzerine yapılan 
bir akın akim kaldı 

Malta, 19 a.a. - Necredilen resmt teb-
li .d .. 

g e, düşman tayyarelerinin bu sabah a-
daya Yaklaştıkları fakat sahile varmadan 
tardedildikleri bildirilmektedir. 

İngiliz tayyarelerinin 

Afrika'daki fa'aliyeti 
Kahlre, 19 a.a. - İngiliz bava kuvetle

rin.in dün akşamki tebli&i: İngiliz hava ku· 
,.etleri düşmanın tayyare meydanlarına, 

kıtaat tahşidatına, nakil vasıtalarına ve mü 
l1akate kollarına karıtı muvaffakiyetli hü
CUınlarma devam etmiolerdir. 16/17 eylül 
recesi Bingazi'nin askeri uyyare meydan
larına karşı yapılan bir hücum neticesinde 
ftıüteaddit hangarlarda yangınlar çıkmı<ştır. 
Bir Çok tayyareler tutuşmuştur. Gelmekte 
olan tayyare filoları yangınları 110 kilo
Dıetreden cörmüıtlerdir. Düşman avcıları 
tnüdahale etmeğe tesebbtiı etmişlerse de 
lnuvaffak olamamışlardır. 

Bingazi'nin atıkert hedeflerine kanıt dün 
diğer ınuvaffakiyetli hücumlar yapılmıştır. 
Bir hangara isabet vaki olmuş ve yangın 
cıkmı$ttr tki tayyare imha edilmiş ve bir 
Ç.Oğ-u da ha~uR uğratılmıştır. Bir benzin 
depo~u ya nlmıştır. 
Buğ ı. • kimde dlltman nakil "aaıtalıın

na kar,ı yapılan hücumlar esnasında en az 
iki yangın müşahade edilmi$tir. 

Sidi • Barrani'de düşman top mevzileri 
Üzerinde bombalar infilak etm.jştir. 

Bir g-emimiz urafından bir düşman de
niz tayyareııl bordaya alınmıştır. 

Refakatlerinde Ca 42 tipinde İtalyan av
crlan bulunan Yunkerı 87 tipi alman bom
bardıman tayyareleri, pike usulü ile hücum 
ederek Malta tayyare meydanını bombardı
man etmeğe teşebbil!ı etmişlerdir. İnunca 
zayıiat olmamııtır. Hurricane ve Gladiator 
tipindeki avcılıı.nmıı tımı.fından iki Yun
kera ve bir ltalyan avcm düıtürülmüıtür. 
Paraıiitle atlıyan iki İtalyan pilotu kurta
nlmıttır. 

Tayyarelerimiz Eritre ve Somali'de tay
"re meydanlarına ve kışlalara karşı mu
Vaffakiyetll hücumlar yapmışlardır. 

.. Sarf" tipindeki bombardıman tayyare
lerfoı' d" htı ız un ve evelki ıün Elwak mevkiine 
ti.z ~lar nınnıtlardır. Bir radyo postası 

. enne ve Birkao'da bir iniş meydanı lize
rı.ne ınuv~ffak!yetli akınlar yapılmrıttır. Uç 
biiı.a tahnp edilmlı, diğer bir binada yan
cm çrkartlmıı ve radyo postuı lizerine tam 
ln'bet kaydedilmiıtıir. 

Bir İngililiz tayyaresi 

geri dönmedi 
CebelUttarık, 19 a.a. - İngiliz hava 

Jruvetler1 umum! karargAhımn tebliğ ettt
tıne nazaran CebelUttarık'ta bulunan ti -
lolardan birine mensup bir tayyare çıktı
lı devriyeden dönmemlıtır. Sonradan öt
renlldlğine g6re mUrettebatın Uçü sat ve 
ııı.llmdir ve bitaraf bir memlekette enter
ne edilmfglerdlr. MUrettebattan ezcümle 
tayyarenin kumandanı ve ikinci pilotu ka-
1'1Ptırlar. 

Düşürülen tayyare 
ıayııı 48 i buldu 

Londra. 19 a.a. - İngiliz hava kuvet
lert tebliği: İngiltere llzerlnde dün cere
yan eden hava muharebelerinde 48 dU§
nuuı tayyaresinin imha edildiği timdi bl
llıımektedlr. Bunlardan biri tayyare dl!! 
bataryaları tarafından dU,ürUlmllştür. 
'!'oklamada bulunmadıkları evelce blldlrl
len pilotlarımızdan ikisi saf ve eallm ola
rak dönm\l§lerdir. 

DUıı.kU zayiatımız 12 avcı tayyareel
dir. Pilotlardan 9 u set ve ealimdlr. 

lngiliz tayyare 

filolarının faaliyeti 
Londra, 19 a.a. - Hava nezaretınill 

tebliği: DUn gece, lnglllz bombardıman 
blyYareler!, btiyük kuvetlerle Anvers, Ze
ebrugge, Dunkerk, Ostant, Calaiıı, Bou
logne, Dleppe ve Havre limanlarına karşı 
devarnıı hücumlar yaparak düşmanın lstl
lt. PlA.nlarını bozmıya devam etml§lerdir. 
8 tYrfsefatne ve ukert depolara birçok 
hasar verllmiı ve birçok yangınlar çıka
l'ılmıştır. 

biter bombardıman kuvetleri de Oı
tıabruck, Ehrange, Hamın. Mannheim ve 
~!'ilksel tevzi merkezlerine hücum etmiı
lerdır. 

Sahil eervielne menııup tayyareler, 
CherboUl'g limanına Hollanda sahilleri a
tıktannda seyrlııefa;ne ve Kooy tayyare 
meydanına hilcuın etmiılerdl.1'. Tayyarele
l'1!l1lzden Yedlıi kayıptır. 

libya'da İngiliz 
filosu İtalyanları 

tacize basl.adı 
l.oıldra, 19 ..... - A.mlJ'allı]ıc d&irellDia 

tebliği: Akdeniz kuvetleri bqlrum&Dda
ıundan alınan iptida.! rapor, lngill.z b&hri
ye cüzUt.&rnlannın. Llbya'da lt.aıyan ileri 
hareketinin ıtmal cenahını tAclzde devam 
eylediğini bildirmektedir. 

17 eyIUI gecesi, bahriye cUzütamlan
mızdan bir tanesi, Sollum'a dotru stden 
sahil yolunu yakından bombardıman et
miştir. Aynı zamanda diğer cilzütamlar 
da düımanın Sidlbarrani'dekl tahauUtıe
rine hücum etmiştir. 

Akdeniz kuvetleri ba,kumandanı, bu 
iki bombardımanın büyük muvaffaklyetli 
neticeler vermtı görUndUğilnU kaydeyle
mektedlr. 

u c u s 
Giavello, Xogad1ac!o, Diı'edaoua, Zella. ve 
Kızıldemzde Xerııa • Hechay Ureriııe ha
va hUcumlıın yapm.ı§tır. İtalyanlar ve YV· 
mer aruında ceman T ıs1u ve 13 yanlı 
vardır. Huar ehem!yetlliıı olmuttur. 

İtalyan hava Jruvetler1 A.den lfm&IWl • 
da demirli dU,man semilerine hUcum et
mlıl erdir. 

Dünkü hava hücumları 
ehemiyetli olmadı 

Londra, 19 a.L - Hava ve Dahili JCm. 
nlyet nezaretlerinin teblltl: 

Bucün hiç bir btıyiilı: hava muharebesi 
olmamııtır. 

İki dütman tayyare-si, Londra mahalle
leri üzerine bombalar atm.ııtır. Ban ha • 
sar ve bir kaç ölü ve yarah vardır. Bu iki 
tayyareye avcı tayyarelerimiz hiieum et • 

miı ve bunlardan bir tanesi düıilrülmiit
tür. 

Fuar'da İran büyük 

el~isl ıerefine ziyafet 
(Başı 1 inci sayfada) 

Şehrimizde bulunmakta olan Fin -
landiya elçisi dün Fuar'da ziyaretle -
rine devam etmiı ve gördüklerinden 
mütevellit memnuniyetini ve Fuar'ın 
çok mükemmel bir eser olduğunu he
yan etmi§tir. Belediye reisi Dr. Beh
çet Uz, Finllndiya elçisi §erefine Ka
difekale'deki Turistik gazinosunda 
bir çay ziyafeti vermi§tir. 

lran büyük elçiıi ıereline ziyafet 

Alman hariciye 
• 

nazır1 Roma' da 
(Başı 1 incı sayfada) 

lunda alman ve italyan bayraklariyle do
natılmış ııolrnklardan geçerken Roma hal
kı tarafından hararetle alkışlanmışlardır. 

Öğleden sonra B. Von Ribbentrop Ve
nedik sarayına giderek B. M:ueolini ve 
Kont Ciano ile bir müUkat yapacaktır. 

Kont Ciano bu akşam alman hariciye na
zırı §ereflne bir akşam ziyafeti verecek -
tir. 

Roma, 19 a.a. - (D.N.B.) bildiriyor : 
Almanya hariciye nazırı B . Von Ribben

trop öğleden sonra saat 17 de Venedik sa
rayında Duce ile ilk mUlakatıru yapmış -
ur. Görüsmede İtalya hariciye nazırı Kont 
Ciano hazır bulunmuştur. 

16 eylülde, donanmaya mensup tayya -
reler, Bingazl'ye hücum etmiılerdlr. Ak· 
deniz baokumandanı, bu hUcum esna.ııında, 
bir ticaret vapurunun yakıldııtını, bir tor
pido muhribinin muhtemel olarak batırıl
dığını ve diğer birçok gemilerin hasara 
uğTatıldıtını bildirmektedir. Eııasen dün
kü italyan tebliği de "Bingazfde bir tor
pido ve bir mavnanın battıj'ını ve birkaç 
yangın b~langıcı vukua i'eldiğlni,, kabul 
ediyordu. 

Esse:ıc ve Su11e:ıc kontluklarmda aahil 
tehirlerine ve İnsilterenin c!ttubunda bir 
mahallede bombalar atıldıjı bildirilmek • 
tedir. Ölil ve yarah milctan ardır. 

İzmir, 19 a.a. - Belediye Reisi Dr. Beh
çet Uz. burün Kültürpark razinosundA 
tran Büyük Elçisi Eksellnı Ki..zimi şere
fine bir öğle ziyafeti vermiştir. Ziyafette 
JlüyÜk Elçiden başka, Vlli, Parti Müfet-
tişi ve Villyet İdare Heyeti Reisi, Bele- Roma'daki telairler 
diye Reis Muavini, İranın İzmir ve İstan- Bem. 19 aa .. - (Havas) Roma.dan İs -Libya sahili açıklarında bu harekA.t ya

pılırken, aynı zamanda, diğer nuntakalar
da da deniz harek!tı icra edllmiştir. Bu 
harekA.t eenBAında hiç bir dUıman deniz 
kuvetıne rastıanrrıamııtır. 

Fena riiyete ratmen, avcrlarım.ız, düı • 
man tayyarelerinin büyük ekeeriyeti ile 
muvaffakiyetli çarpr~lar yapanı ve beı 
dilıma.n bombardıman tayyaresi diiJiirül -
müıtür. 

bul konıoloılariyle, İımir konsolosluğu viçre ajansına bildir il iyor : 
erkanı hazır bulunmuşlardır. B. Von Ribbentropun Romayı ziyareti 

Ziyafetin ıonuna doiru belediye reisi programında bugiın ögleden sonra, Vene-
ıu nutku irat etmiştir : dik saaryında gcirıişmeler yaptlacağı yazı-

Akdenizln fimall ıarkl mıntakasmda, 
dlifman tayyareleri, bir vapur kafilemize 
vebu kafileyi himaye eden harp gemileri
ne birkaç defa hücum etmlıae de hiç bir 
muva!faktyet elde edememiıtır. 

/zmİr belediye reiıinin nutku lıdır. 
"- Muhterem Sefir Hazretleri; B. Von Ribbentropun Romaya hemen 

Dün İngiltere arazisi üzerine 
yapllın hava taarruzu 

Doıt ve kardeı İran milletinin siz kıy- muvasalat eder etmez Kont Ciano ile 
metli mümessllini İzmirde selamlamakla daha evciden bir görüşmede bulunmadan 
bahtiyarım. B. Musolini tarafından k"lbulü, gazeteci -

Mısır' daki vaziyette 
değişiklik olmadı 

Kahire, 19 a.a. - İngiliz umumt ka
rargA.hının tebliği: Mısır: vaziyette dett
şikllk yoktur. DllDma.n, Sidibarrant ve 
Sollum mıntakalarında mevzllerini ta.kvi
yeyedevam etmektedir. 

Londra, 19 a.a. - Reuter: Hava 
neza~e~i bu sabah İngiliz avcı tayya
relerının cenubu ,arkt ıahili açıkla
rında 3 ve ıarki İngiltere mıntaka
kasında da bir alman bombardıman 
tayyaresi dü9ürdüklerini bildirmek
tedir. 

Şahinph hazretlerinin İzmirde unutul • !er mahfillerinde, Venedık sarayında B. 
mu tatlı ve tariht hatıralar bırakan seya- Musolininin riyasetinde B. Von Ribben -
batinde :ıatıdevletleriyle tanışmak :ierefi- trop ve Kont Ciano tnrfından müzakere 
ne nail olmuıtum. İki büyük milletin ba - edilecek meselelerın, bundan evelki gı.in
ımda muazzam hamlelerle bir çok terakki lerde, pek muhtemel olarak diploma.tik 
ve teklmül eserleri yaratmtt bulunan bu 1 yolla aydınlatılmış bulunduğu kanaatini 
iki kudretli tefin İzmire beraber seyahat- ! doğurmaktadır. 
terinde, burada halkın cosarak g-österdiği I Piccoloya gbre, Roma görü,meleri es -
yüktıek ve samimt tezahürler muazzam bir nasında, dost İspanyanın menfaatlerinin 
tablo yaratmııtı. bahis mevzuu edilebileceği kabul oluna -

Diğer cephelerde kayda değer bir ıey 
olmamıştır. 

Akşam Londra mıntakasında alarm 
i§areti verilmit ve bunu müteakip 
hava dafi bataryaları 'iddetli baraJ 
ate9ine başlamıştır. 

Almanlara göre 

Zatıalinizin o zaman aramızda bıraktı- bilir. Fakat B. Sunerin B erlin ziyareti 
tınız sempatik hatıraların de elA.n yaşadığı ile B. Von Ribbentropun Roma seyahati 
nı bizzat müşahede buyuruyorsunuz. arasında bir sebep - netice münasebeti te-

lran devletinin bu sene de İzmir fua - sisini muhik "österecek hiç bir şey mev -Alman resmi tebliği Berlin, 19 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 
Al.~an hava kuvetleri,, fena hava fe
raıtıne rağmen, bugtln de Londrı 
§ehrinin askerlik ve harp bakımından 
mühim hedeflerine kartı hücumlarına 
devam etmiştir. 

rıııa reamen lştlrA.k etmiı bulunması bi- cut değildir. 
Beriip., 19 a.a. - (D.N.B.): Alman baı -

kumandanlııı:ı tebliii : 
Fena bava ıeraitine rağmen hava kuvet

leri harbin idaresi bakımından mühim o -
lan ve Londra civarında bulunan muhtelif 
hedefleri dün de bombardıman etmiıler • 
dir. 

Tilbury'de dok ve liman tesisatı, Chat -
ham tamirhaneleri ve Victoria limanı bü
yük petrol depoları müessir bir ıurette 

bombardıman edilmiıtlerdir. Müteaddit 
petrol depolarına ve bir petrol gemisine 
ateş verilmiştir. Londraya kar:tı mukabe -
lebilmisil uçu,ıarına artan bir ıiddetle de
vam edllmiıtir. Bu meyanda Silvertovn 

Berlin, 19 a.a. - D.N.B. ajanın bil· 
diriyor: 18 eylülü 19 za bağlı yan gece 
zarfında ingiliz tayyareleri Bethel'de 
Bodelachwing müeaaeıelerine hücum 
ederek Uz.erinde biri~. ıekilde kızılhaç 
alimetlerı bulunan uç hastaneyi ve 
idareye ait bir binayı tahrip etmişler
dir. 9 çocuk ölmüt. 12 çocuk yaralan
mııtır. 

dokları, Royal Albert dokları ve diier A d 
miihim hedefler vardır. Bu hedeflere biri- ğuslos ayın ·a 
biri ardından relen tayyare dalgalariyle 
hücum edilmiı ve müteaddit en ajır ka -

si çok ıevindirmi,tir. Zatı devletlerinin 
yükaek hizmetleriyle meydana gelen ve bü
yük bir cazibe arzeden İran pavyonunu 100 
binlerce yurttaşımız ziyaret ederek Bü
yük Önderiniz Şahin$&h Hazretlerinin 
karde' !randa vücuda getirdiği yüksek in
kıllpları yakınen takip etmek fırsatını 
verdi. Bu iıtirak aynı zamanda iki komşu 
millet aruındaki karde~ ve dost bağları -
nm mi11t bir tezahürünü de teşkil etmiş 

bulunuyor. 
Bu iıtirakinizle fuarımızın değerini art-

trrılıtmrzdın dolayı büyük İran devletine 
ve fiizel pavyonunuzun hazrrlanmaıındaki 
yUklek himmetinizden dolayı da Ek:selin
ıınua ve İzmir konsolosunuz doatumuza 
en derin teıekk!irlerimi arzeder ve kadehi
mi kardeı İranın Büyük Önderi Şahinph 
Hazretlerinin ıihat ve afiyetlerine kaldı-

librede bombalarla iıabetli ateıler yapıl - dıc llcaref 'ımı'z 
mıştır. t Büyük elrinin cevabı 
Londranın bir çok mahallelerinde büyük ~ 

.van(Inlar çıkmıştır. (Bl§l ı inci say_f ada) 6iddetle alk1şlanan bu nutka, Büyük El-
tncilterenin di ... er mımlarmda da har- ti tikl . i bl --*--~, ;ı atideki cevabı vermiıtir : • ı erı netretm yen tarar veya .. _ Bayın Bay Vail, ea.yın Bay Bele-

bin idaresi itibariyle mühim hedefler olan muharip birçok: Avrupa m-leLetle _.. & • diye Relal, Muhterem Baylar; 
Liverpool limanı, Billlnrham kimya fab - rinde dıt ticaret hacminin bb:e naza. Tam alb yıl önce, metbuu mutehhamım 
rikaları, Neveastlede Tyne doklan ve ran daha büyük nfıpetlerde gerı'lemı'ı Bliyük Şahinıahm maiyeti mWük!nelerin-
merkezt İngilterede tayyare meydanları olduğu nazarı dikkate alınınca elde e- de ve tlirk milletinin llimakam ulusu mer
muvaffakiyetle bombardıman edilmiıler - dilen bu neticeden de memnun olmak hum Atatürk'le ıimdiki Cümhurreisi haz-
dir. icabeder. retıerlnln mıUyetıerinde bu tariht ve gü-

Cenup limanlarına mayn dökülmesine de- A~· _.J:...L! ·1ı vam edilmiotir. s ... ıtoı ayınacun ı racafımtz ııet ıehre geldim. 
Ağustoı ayındaki ihracatımızın tak O tarihten bir kaç ıene sonra yani bu-

Ş.imalt Fransa ve Belçikada dü,man tay-
yareleri muhtelif mahallere bombalar at- riben % 23 unu krom ve bakır, % 19 ıtm buraya yeniden ıeldiiim zaman İz -
mı11ıar, aııkerl hedeflere zikre değer haaar nu afyon, % 13 Unü tütün, % 11 ini mirin bayındrrhiı, (Üzelliği ve ilerlemesi 

hububat, % 6 sını fındık, fııtık ve in· huıuwnda azim farklar ıörmekteyim. Bu 
yapmamıılıırdır. Siviller ölmüıtür. 

19 Eylül reee<ai, ingiliı tayyareleri rar-
cir, % 6 ıını mensucat ham maddeleri cidden takdire uzadır. tmıir ıehri böyle 
% 5 ini canlı hayvanlar, % 3 ünü pa· u bir müdet zarfında her buıuıta mühim 

bl Almanya üzerine bir akın yapmışlarsa ıc lamut ve hulasası ve mütebaki m;, 15 teraklciler ıöıtermiı ve modern ıtil üze-
da alman tayyare dafi bataryaları tarafın- /< ini diğer maddeler te•kil etmi•tir. rine yapılarla önemli bir ıehir vücuda 
dan dönmiye mecbur edilmişlerdir. Bu Y Y Bilhassa afyon, krom, ıuaam, mısır, ıelmiıtir. Bu huıuıta ıi.r: belediye reisini 
tayyareler bombalarını gayri ukert hedef- canlı hayvan, keten tohumu ve zey- tebrik ederim. 
tere atmışlar, ezcümle Bethel miieneıes.i. - İ tin ihracatında temmuz ayına nazaran ıtmir fuarı beynelmilel ve pek büyiik 
ne hücum etmişlerdir. Kızılhaç iıaretini b' ehemiyetli bir inki•af kaydedilmittir. ır panayır ve ıerıideıı mürekkep olup bu 
ııörünür ıekilde taşımalarına rağmen ür 1 ., ot._ ··ık " hracatımızın ete 26 sı Amerika'ya, /fi u enin ekonomik, endüıtriyel ve kültü -
hastane tahrip edilmiıtir. 9 çocuk ölmüş- -ıı ı 22 si Almanya'ya, m;, 16 ıı Balkanlara, re faliyetinin tecıe1llrlhıdır. 
tür. 13 yaralı vardır. Gece tayyare dafi /< B % 8 i Çekoılovakya'ya, ~ 8 i Maca- enim iftihar vı ıerefle miimessili bu-
toplarımızın ateşiyle 91 gece avcı tayya • --,,~ 1 d ristan'a ve mütebaki M

0 
20 ıi de diğer un ufum memleketle, komıumuz, dostu -

relerimiz tarafından da 2 düıma.n tayya - /G memleketlere yapılmı•tır. Amerikayı muz ve kardeıimlı tllrk ülkesi arasında 
resi düşürülmü~tilr. Gündüz cereyan eden Y bilha11a krom ve bakır, Almanya'ya medeniyet, ahllk, ldetıer ve ideal ve be-
hava muharebelerinde 24 tayyare düııürül- · afyon ve tütün, Çekoılovakya'ya ıu - ıerıyetı hizmet huıuıunda sayıaız alaka 
müştiir. Donanma da bir düşman tayyare- b sam ve keten tohumu, Romanya'ya '" afhhklar ve bir çok benz~yiıler var -
ıi düşürmüştür. Diğer iki düşman tayya.- d ~ 
reai o kadar ciddi hasara uiramrştır ki zeytin ve palamut, Macaristan'a tü- ır. 
bunların mahvoldukları muhakkaktır. Bi - tün, deri ve palamut hulasası, Yuna- /Jı.i JıarJq millet arannJalıi 
naenaleyh düıman zayiatı 38 tayyareyi nistan'a canlı hayvan, Yugoslavya'ya benzeyiıler 
bulmuıtur. 13 alman tayyaresi kayıptır. mısır, Finlandiya'ya tütün ve Kıbrıı'a da buğday sevkedilmittir. !Şimdiki devirde ıae iki memleket ara-

llnda mevcut blrlblrlerine en büyük ben-

1 talyan resmi tebliği Ağuıfoa ayındaki ithalôtım~ zey!ı de oralarda ıarkın iki yüce ve ulu 
Ağustos ayındaki ithalitımızın tak- dlh!sinln bulunmaları keyfiyetidir. Nasıl 

İtalyada bir mahal, 1~ La. _ İtalyan riben % 26 ıını makine, demir ve atet ki yeni İran eııkl azamet devrini muazzam 
wnıımt karargA.hı tebliğ!.: DUtman deniz tuğlaaı gibi iıtihsal vasıtaları, % 17 ıeti İran eahtnfahı Al& Hazretl HUma
kuvetıerl Bardta ne sahil mıntakuında ıini petrol ve benzin gibi mayi mah- yun Pehlevt'nin yorulmak bllmez mesai -
Sldi -el- Buranı aruınd&kl italyan Jtıtaa- rukat, % 15 ini mensucat, iplik ve de- lerl ve demir iradeleriyle yenilemiı, mem
tı Uzerıne ateı açmıılardır. İtalyan bom- ri gibi giyim maddeleri,% 10 unu tıb- leketın muhtelit tılerlnde, mesel! askerl, 
bardıman tayyarelerinin mUdahalesl 

88
ye- bt ve kimyevi maddeler, % 8 ini ıel- atyut, lçtlmat kJsımlarıııda, sanayi, zira

sinde ateşlerini keemeğe mecbur olmU§lar lüloz ve kağıt, % 4 Unü pencere cam· at, maarif, bedPn ve ruh terbiyesine alt 
ve tardedllmltlerdir. on bin tonluk bir ları ve elektrik ampulleri ve müteba- lahala.rln her birinde, yollar, demlryolları, 
dUıman kruvazörU bir italyan tayyaresi_ ki % 20 ıini de. diğer maddeler tetkil limanlar, tehirler l111aı11, mllll vahdetin ve 
nln attıtı torpille ağır hııaara uğratılnuı- etmi~tir. Temmuz ayına nazaran itha• spor ruhunun vücut bulması ve bugünkü 
tır. latta görülen takriben 600 bin lira faz medeniyet A.lemlnin bUtün V88ıta ve vesi-

İtalyan hava kuvetıeri tarafından ya- ]alık bilhassa tıbbi ve kimyevt madde- lelerhı.ln meydana ,.e1meel gibi İran da 
pılan baıka bir keıtlf bombardıman ve ler, makine, kağıt, ıellüloz, menıucat, st!ri hamleler atmıı ve mucize mlııall harl
mitralyöz ateılerlyle dUDm&n kolları ve cain, ampul, mayi mahrukat ve limon kulAde bu muazzam tnkıllp ve kalkınmayı 
motörlü müfrezeleri her tarafta pUAkür- ithalatının artmıı olmasından ileri yaratllllf, milletine saadet, muvaffaklyet 
tUlmtiştür. Tayyareİerimlz Merııa • Matrı.ıh gelmektedir. İthalatımızın % 22 ıi kapılannı ardına kadar naaıl açmışsa, 
mevzilerine ve dlfer askeri hedeflere hü- Romanya'dan, '7c 18 i İtalya'dan, % doet ve kardeıtmiz türk uluıu da merhum 
cum etmişlerdir. 10 u İngiltere'den,• % g u Almanya- AtatUrk'Uıı. daim! zahmetleri, harlkulAde 

DUşman, Tnbruk, Bomba ve Bingazi dan, % 7 ıi Macaristan'dan, % 6 ıı hidayetleri, muazzam mUcadele ve mtica
mıntakalarına hava hilcumlan yapmııaa Yunanistan ve Bulgaristan'dan o/c 4 Ü hedelerl eayeslnde memleketin muhtelif 
da hafif zayiat& ve ehemlyetsl.z huara Çekoslovakya'dan % 3 il Letonya'dan, bra1111annda fevkalA.de terakkiler göater
sebebiyet vermiıtir. Avcı tayyarelerimiz % 2 ıi İaviçre'den ve mütebaki % 19 u n:iiı ve ukert fütuhat ve muzafferiyetle -
iki düşman tayyaresi 'tahrip etmlfle):'dır. da diğer memleketlerden temin edil- re tllveten vatanı yabancıların tasallQ
Denlz kuvetıerl tayyare dlfi bataryalan- mittir. Çay, kahve, şeker ve Hmon gi- tundan kurtarmakla beraber her kııım ve 
mız da blr dll§man tayyaresi düıürmüfler- bi gıda maddeleriyle ıellilloz, meri
dlr. noı yünü ve mayı mahrukat gibi bam 

İtalyan tayyarelerinin hepsi 118ler1ne maddelerin muayyen iıtihıal rrıemle· 
dönmUılerdlr. ketl~rinden temin edilmiı, makine, 

Dtiıman hava kuvetlerl Radoıı ve Leroı demır mamulat, menıucat, iplik, tıb
adalarına hUcum ederek bUyUk bir kumı bi ve kimyevt maddeler, boyalar. ve 
denize dUışen bombalnnı teaadilf1 olarak emsali ıınat mamullt mümkün olan 
atmıılardlr. Ehemiyetslz yangınlar çık- her memleketten celbedilmiştir. 
mıı ve bir ev çok 'hatif hasar& utramıştır. Konjönlıtür bülteni 
Zayiat yoktur. Tayyare dlfl bataryalan - (Dıı ttcaretlmlııtn muhtelı.t •neler ve 
mıs bil' dU,man tayyare81 dU,UrmÜflerdlr. aylar SU'fuMlald lJı]dpfım aukay...ıt btr 

fark! .Atr1]a4a 4UfmU cuvıa, All&b. tek1l4e t.aldp •tma w ltuı&t ,. Ulruıa-

tımızın memleketler ve maddeler itlba
rlyle ayrıl~t ve ıeyrlnl müfredatlı istatis
tiklere istinaden mütalea etmek için Ti
caret Veklletinln her ay muntazaman 
nqretmekte oldutu ve 8 inci nüshMı tev
zi edllmlı buluna.n konjonktür bültenleri
ne de müracaat etmek kabildir. Konjonk
ttlr bültenleri dıı ticaretimiz hakkında 

mufuaaı ve en yeni rakamları ihtiva et -
tlt1 atht bu ralwnlarm lsahım yapan me
tıaıas. de uaa&l ecWmektedlr.). 

ltalyan gazetelerinin ziyarete 
verdikleri ehemiyet 

Roma, 19 a.a. - İtalyan gazeteleri. al -
man hariciye nazırının ziyaretine buyük 
alaka atfetmektedir. Gazeteler, bu müna
sebetle, Hitler Almanyası ve Musolini İ
talyası arasında sıkı tesanüt b:ığlannı te -
barilz ettirmekte ve mihver i~blrli~ne ve 
A vrupada yeni nizama da temu eyle
mektedir. 

Resmi tebliğ 
Roma, 19 a.a. - Burada aşağıdaki res

mi tebliğ neşredilmi~tir : 
"Duçe, bugün öğleden sonra, alman hari
ciye nazın B. Von Ribbentropu kabul et
miş, kendisi ile aamimi bir ıörüljmede 
bulunmuştur. 

İki ııaat süren bu görüşme esnasında. i
talyan hariciye nazın Ko:ıt Ciano ile Al
manyanın Roma büyük elçisi B. Von Mac
kensen ve İtalyanın Berlin büyük el;isi 
B. Alfieri de hazır bulunmuılardır. 

Görüımeler ıamimi oldu 
Roma, 19 a.a. - D.N.B. bildiriyor : 
Venedik sarayında bugün yapılan birin -

ci görüşme hakkında siyasi mahfillerden 
öğrenildiğine göre, bu ıörü5meler, hassa
ten samimi bir hava içinde cereyan etmiş 
ve gürıün büyük meseleleri, teferruatiyle 
mütalea edilmistir. Mihver devletlerinde, 
büyük meseleler hakkındaki görüşmeler 
münasebetiyle U'ZUn miizakereler yapılma
sı ve yahut görüşmelerin mevzuu hakkm -
da dünyayı haberdar etmek adet değildir. 

Tam mutabakat ııar 
Fakat muhakkak olan bir şey varsa o da 

görüşmenin gbrll§Ulen mevzu Uzerinde i
ki taraf arasında mutlak bir antant hava
sı içinde cereyan ettiğidir. Bundan başka, 
askeri vaziyet hakkında da büyük mem -
nunlyet ifade edilmiştir. 
Şu cihet illve olunmaktadır ki, Duçe 

ile görüşmeler, Almanyanm İngiliz İm • 

her hususta dostlannı pek sevindiren bu 
gibi ve bu derece tera~klyata naıl olmuıı
tur. TUrk vatanını, türk ulusunu bugtiD 
böyle bir içtimaı dUzene, umran, imar, 
mamurlyete ve emniyete ulaştırmıı ve 
yetlştirmlııtır. Bugün de tnönU gibi kAmll, 
yüksek, koca bir şahsiyet askert, siyasi 
muvaffaklyetıerle dolu parlak bir mazisi 
ile beraber bu büyük milletin mukaddera
tına maharet ve llyakatla aynen ve öyle
ce önderlik etmektedir. 

lran pavyonu 
Muhterem Bay Belediye Reisi, 
Şahsım ve İran pavyonuna dair buyur

duğunuz aı;:ık ve güzel beyanatınıza te
şekkl!rler ederim. Fırsattan bilistl!ade İ
ran pavyonu hususunda yaptığı.ruz yardım 
ve gösterdiğiniz ala.kaya §ilkranlarımı su
narım. Tabtı İran pavyonunun İran'ın bu
gUnkU ilerlemelerini ticari ve sanatlara a
lt ruhu tamamı; le temsil edebllmesl ve 
gösterebilmesi iki memleket beynindeki 
doııtluk ve samimiyet bağlantılarının tam 
mA.naalyle izharı tecelllgA.hı olabilmesi 
için daha mükemmel ve DÜmullU olma..sı 

IA.zımdı. Ne yazık ki vaktin darlığına bi
naen bu yıl bundan fazlası müyesser olma
dı. Ümit ederim ki, gelecek sene her hu
BU8ta ekmel, daha ıtimullü olsun. 

Maruzatımı aziz türk mllletlnin bah
tiyarlığı ve iyi günlerinin devamı temen
nisiyle sonlarken, kadehimi lUlmakam 
Tür~lye RelslcUmhuru Hazretlerinin sağ
lık ve varlığı şerefine kaldınr ve içerim." 

lran konıolomnun çay ziyaleti 
İzmir, 19 a.a. - Şehrimiz İran konso

losu tarafından bugün saat 17 de İran'ın 
Ankara bUyük elçisi ekeell\na KA.zlml ıe -
rafine bir çay ziyafeti verilmiştir. Zlya
!ette vali, belediye relıl, vali muavini, c. 
H. Partisi mllfettıııı ve vlla.yet, Parti, be
lediye, ticaret odıuıı erkA.nı ve daha birçok 
zevat ile matbuat mümeuilleri hazır bu • 
ıumnutla.rdıl'. 
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Acaba büyük 
bir hareketin 
başlangıcı mı ? 

(Başı 1 incı say/ ;;d:ı) ·' 

mahdut alman donanmasının karp
la,tığı tehlikelerin pek hafiflerinl 
bile sıyırıp geçmeği tercih etti. Af· 
rika'da, Somali gibi, hacmen göste
rişli, fakat tesir bak!mmdan ikinci, 
belki üçüncü derece hareketleri kl
fi gördü. Pek kuvetli hava filolan• 
nm, Büyük Britanya tayyare fite>].,. 
rı İngiliz adalarında o kadar tneı • 
gul iken dahi, göze çarpar ve müea
r.ir çarpı~ma üstünlüğü elde ettiii 
iddia edilmemiştir. 

Ancak bugünlerde Mısrr hudutla
rında bazı hareket başlangıçlan 
hissolunmaktadır. Acaba İtalyan 
harbi Afrika'da daha esaslı bir in
kişaf gösterecek midir? Yani mu• 
v.ııffak olursa, harp üzerine müe .. 
sir bir zafer, muvaffak olmazsa, (. 
talya için pek ağır bir mağlubiyet 
teşkil edecek genit mikyasta bir 
harbin meeuliyetini üstüne alacak 
mıdır? Herkea hadiselerden bu su• 
alin cevabını bekliyor. Bitaraf mÜ• 
şahitler dinlenecek olursa ltalya'da 
harbin popüler olmadığına ıüphe 
yoktur; prens ailelerine kadar &ira
yet eden bu bozgunculuk iyi mana
ya delalet etmez. Bir zafer, ltalya. 
da harbi popüler kılacağı gibi, ltal• 
ya'nm pek mahsüs ikinciliğini biraz 
giderecek, fakat bir mağlubiyet. 
tiddetli bir mağneviyat aksülameli• 
ni davet ettikten baıka, fatizm ildi• 
darmı, Almanya ile daha çok aıkl 
bir emekbirliğinin fedakarlıklarım 
kabul etmeğe mecbur edecektir. 

Harbin yeni aafhasmı açacak o • 
lan iki anahtarın ikisi de henüz ki
litlerine dokunmakta tereddüt edi· 
yor: alman istila ordulan Manı kı
yılarında, ve İtalyan kıtaları Mıall' 
hududunda bekliyor. Çünkü bu iki 
harrltetin muvaffak olmasmda ..... 
ya c .namaııında, yalnız lngiltereıa 
nin değil, hasım taraflann da mu
kadderatı alakadardır. 

Falih Rıfkı ATAY. 

8. Suner' in Berlin' de 

yaptığı temaslar ' 
Londra, 19 a.a. - Reuter'in diplomatitı 

muharriri yazıyor: Londra'nm salihiyett&r 
maha.fili, İspanya dahiliye nazırı B. S~ 
ner'in Berlin'i ziyareti hakkınd• milt.ale& 
yürütmekten iı;tinap etmektedir. Tahmin .. 
dildiğine ıı:öre, B. Sunerin bu ziyareti, , .. 
neral Franco kabinesinin en mühim rlllml 
11fatiyle yapılmıı olmaktan ziyade nASYo

-:ıal • sosyalizm ile sıkı yakınlığı olan fa. 
lanj partisinin ıefi •ıfatiyle icra edilmi .. 

tir. 
Zanııedildifiııe söre B. Suner'in Ber. 

lin'den ııetirebileceii her tiirl!l teklif ıre

rek Caudillo ve j'erek kabine erklııınca iti
nalı bir tetkike tlbi tutulacalrtır. 

Sovyefler'in Kafkıs'daki 
manevraları sona erdi 

Londra, 19 a.a. - Bu ıababki Moı'ko9a 
radyosu nısça emisyonunda, Kafkuya'da 
lı:ızılordunun yapmakta olduiu manevralı· 
rm dün nihayet buldutunu ve lntaatm Er
menistan'm merkezi olan Erivan $ehrindaa 
geçerken halk tuafın<hn hararetle alkı .. 
landığmı bildirmektedir. 

paratorluğıınun kalbine doğru yilriid.ilftl. 
İtalyanın İna-ilterenin Afrika müstemlelc6o 
ler imparatorluğunun kilit noktalarma 
dotnı hareket ettiii, iki memleketin ln • 
giltereye karıı büyük hücum Jçin saM.a 
bulunduğu bir anda yapılmaktadır. 

Kont Ciano bu akşam avcılar kulliblln~ 
B. Von Ribebntrop •erefine büyij]ı; bir zı. 
yafet vermiıtir. 

Londra mahfillerinde alalra 
Londra, 19 a.a. - Royterin diplomatik 

muhabiri bildiriyor : 
B. Von Ribb.entropun Romaya bu IClll 

ziyaretini tacil eden llA.n olunmamıı se
bepler hakkında büyük alaka eöıterilm~ 
tedir. Bu ziyaretin mihver tesanüdünün ta
bii bir tezahürünü teşkil ettiği ha.kkmda 
Bertin tarafından reaml surette ileri ıilrü
len ıebep, bu ziyaretin, İnfiltereye lı:.arıı 
alman hava faaliyetinin fazlalaşmuı ve 
Mı11ra karıı italyan taarruzunun başlama.. 
sı ile niçia aynı zamana dü,müı olm.aımı 
izah etmemektedir. 

Hatırlardadır ki ıon zamanlarda. İtalyan 
sözcüsü Gayda, İtalyanm inııiliz kuvetle
rini Mısırda mıhhyarak ve bunların isti • 
ll tehdidi karıısında bulunan İngiltereyi 
takviye için kullanılmasınr, müttefikine 
çok büyük bir hizmette bulundufunu ileri 
ıürmüştü. 

Ribbentrop'un vereceği izahat 
Bu sebepten B. Von Ribl>entropun, al • 

ınan istil
0

i pllnlarının İngiltereyi niçin 
Mısırdakı kıtalarını takviyeden menede • 
mediği hakkında izahat vermesi pek muh • 
temeldir. 

Pek tabii mihver plinında müzakere e
dilmesi ve aydınlatılması icap eden bir 
ç~k maddeler vardır. Balkanlardtıki va • 
zıyet, her h!lde müzakere edilecek bir 
meaeledir. Ve iÖrüşmelerin ıonu, bu mın
tıkada mihver siyasetinde yeni bir safha.
Y~ delilet edebilir. Yunanıstan aleyhinde • 
kı propıtgandanın halen tam surette yürli
memesi bir ıey ifade etmez. Çünkü ayar 
musluğu, her dakika yeniden açılabilir. 

Roma radyosu ile, bugün bu ziyaret hak 
kında, kendl izahını "Mıişterek düşman 
~!tereye karıı harbe yeni bir safha na
zarı dikalı:te alındılı zaman, mihver dev • 
letleri arumda daimt çok sıkı temas mev. 
c:ut bulwmıuıtur" diyerek vermektedir. 



-6-" 

ASKERi F ABRIKALAR 

Küçük Y ozgatta teslim ,artile 
ihale tarihinden itibaren 31. 5. 

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

Askeri Fıbrik.alar Umum Müdüılülü 

lılerkez Satın Alma Komiayonundan : 
Beher ktloeuna 80 kuru, fiyat tahmin e

dilPn KUçUk Yozgatta te11ıtm ıarttyle 31-5 
-1941 tarihine kadar yevmiye 30-40 ktlo 1!11· 

lır eti ukert fabrikalar umum mUdUrlU 
ğü merkez aatın alma komisyonunca 30-9-
1940 pazarteai gUnü sa.at l:S.30 da açık ek-
1.Utme tle ihale edilecektir. Şartname pa -
ra.suı olarak komisyondan verilir. Talip -
Iertn muvakkat temtn11.t olan (219) lira 
(60 ı kuru.ş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki veaatkle komtıı1yoncu ol -
madıklarına ve hu tşle alftkadar ttlccardan 
olduklarına dair t.tcaret odası veslk~tyle 

me.zkOr gUn ve saatte komisyona mUraca
aUarı. (:5689) 1:56~9 

100 Adet bidon alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlülü 
Jltrk.ea S;ıtın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edtlen bedeli (:500) ttra olan 100 
adet bidon askeri fabrikalar umum müdllr· 
10~ merkez satın alma komisyonunca 30-
9-1940 pazarteı.i gUnU saat 14-.30 da açık 

ekslltme Jle ihale edilecektir. Şartname pa.
rasız olarak komlsyond!\n vertllr. T&llple -
ı. n muvı:ı.kkat teminat olan (S7) llra (~) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
nıaddelPri.ndıeld vesalkle komiayoncu olma
dıklarına ve bu lıte ah\kedar tüccardan ol
duklarına datr tlc1tret oduı veafkuiyle 
rn~zkOr gUn ve saatte komlıyona mUraca
atıan. (5e9Q) 15e60 

Kereste alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum MüdürlülU 
Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

f2 metre mtkAbı 2,50:3,50 x 0.2~:0,3~XO, 
11 :0.12 M. ebadında dit budak kalaaı. 

V ertıemedttt takdirde 
84 metre mlkA.bı 2,50:3,50 metre tulUn

de ve 0,30 :0,50 M. kutrunda dtıbud&k tom
rugu. 

Bu da verilemediğt takdirde 
70 metre mlkA.bı :S,00 metre tu1Unde ve 

0,80:0,llO M. kutrunda diıbudak toınrutu 

olablllr. 
Ebat ve mlkdarı yukarıda yazılı keres

te ı&Skert tabrlkalar umum mUdUrlUtu 
merkez .satın alma komisyonunca 3.10.G'O 
pı!rşembe &11nU l!laat 14 te açık eksiltme 
ile !hal• edilecektir. Kalaıı için beher 
metre mikAbına 60 lira tomruklar için de 
beher metre ınlkA.hına 4:i lira bedel tah
min edllmtştlr. Şartname paruız olarak 
komisyondan verlHr. Tallplerln muvakkat 
temuıat olan (283) lira ((!O) kurut ve 
2·190 numaralı kanunun 2 ve S. maddele
rindeki \'eaalk.le komisyoncu olmadıklan
nıı ve bu işle alAkadar tUccardan o1duk
lanna dair ticaret odası veslkal!llyle mez
ktı.r &'ÜO ve .saatte komhıyona müracaatla 
rı. (~S2~) l~R02 

Unu idaremizden verilmek tar • 
tiyle ihale tarihinden itibaren 31. 
5. 941 tarihine kadar Küçük Yoz

gatta yevmiye pişirttirilecek 
ekmek 

Asktrl Fabrikalar Umum MUdUrlülü 
M erk~ı- Satın Alma Komisyonundan: 

Beher ktlosuna 2 kuruı plılrme Ucretı 
taluıln edilen }"Ukarıda ya.zıh ekmek pl
ıtrme tel Aske:rl Fabrikalar Umum Mü
dürlt\#U merkez 111.tın alma komisyonun· 
oa 3. 10. 940 Pf"rıcmbe gUnü ıaat 1(,30 da 
~ eksiltme ile ihale edilecektir. Şartna
me parasız olarak komisyondan verilir. 
Tailplerin muvakkat teminat olan (90) 
li!a (38) kuruo ve 24-SilO numıtralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindf'kl vesaikle komla
yoncu olmadıkluına ve bu lşle alAkadar 
fJccardan olduklRrına dair ticaret oduı 
vesikıudyle mezkO.r g11n ve ıaatte komta
yona mUracaatıım. (~827) 111803 

53 Ton petrol alıncak 

Askeri Fabrikalar Umum MüdiirlülU 
M~rktz Satın Alma Komi5yonundan: 

Tahmin edilen bedeli (11800) lira (:t0) 

kuruş olan :53 ton petrol aakert fabrikalar 
umum mUdUrlütü merke:r; ıatın alma ko
mfJıyonunca 8. 10. 940 perıembe ..-UnU sa
at 1:5 te kapalı zarfla lhale edilecektir. 
Sartname pıı.ruız olarak komisyondan 
Vt!!rllir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
1419) ıtra (44) kuruttı havi tekli! mek
tuplarını mezktlr günde ıaat lıi • kadar 
komisyona verınelerl ve kendilertntn de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddele
rindeki veııatkle komisyoncu olmadıklan
na ve bu •i1Jle a1lı.kadıtr tUccard&n oldukla
rrna dair Uca.ret od&111 veelkutyle met
k1lr gUn ve ıaatte komtayona mUracl\&ll&-
rı. '582G) 1~0~ 

3000 Kg. 1 metre veya emsali 
geni,liğinde ve asgari 1.5 metre 

uzunluğunda kar keçesi alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlülü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (8000) llra olan 

yukarıda yazılı 3000 Kg. kar keçeıd uke
rt f•brika.lar umum mtidQrlüğU merkez 
ıatın alma komisyonunca 7. 10. 940 puar
teoı gUııU saat 16 da kapalı zorfla ihale 
edilecektir. Şartname paraJu:r; olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (6000) ltrayı havi teklif 
mektuplannı me7.ldll' gündı ıaat 1:5 e ka
dar komisyona vermeleri ve kendilerinde 
2490 numaralı kanunun 2 ve 8. mAddele • 
rindekl veıalkle komlıyoncu olmadıkları
na ve bu tıle alAk&dar tüccardan oldukta· 
rına dair ticaret oduı ve•tkaılyle mez
kO.r gUn ve ıaatte komisyona mUracaat -
!arı. USM l 1118f6 

15 Ton grafit alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Jlddürlülü 
M~rk~z Satln Alma Komi5yonund•n: 

Tahmin edll<n bedeli (9000) lira olan 
1~ ton graflt a.sltert fabrikalar umuın mu 
dUrlOfU merkez satın alma komtsyouun· 

, -· - -·· 

ca 7. 10. Dfl> puartell ırQnQ ıaat 11 de kıı.

palı zarfla ihale edilecektir. ~artııame pıı.

raınz olara komtıyondan ?ertllr. Taliple
rin muvakkat teminat olan (875) lir&)'l 
havl tekli! mektuplarım mezk"ö.r &1lndt 
ıaat 10 a kadar komJıyona ?tnnelert ve 
kendllerlnJn de 2(90 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki veaalkle komlıyon
cu olmadıklarına ve bu tıle aJA.kadar tUc· 
cardan olduklarına dair ticaret oduı T• • 
sikulyle mezktır sün ve aaatte komlıyo-
na mtir&caatıan. (11893) 158llll 

Eczacı alınacak 
Adıttl F•btihlıt Umum JlüdütlülUa

den: 
KUc;Ukyozgat ve Kırıkk:alede latlhdam 

edilmek ve ya§l M denyukarı olmamak tl
zere lkl eczacı ahnaca.ktır. 8806 aayılı k&
nunun hükümlerine göre ücret Yerilecek· 
Ur. A•kerlltlnl yapmıı ve alcl11en tekaüt 
edllmemtı olanlardan talip olanların ıtcll 
veya yedek subay kayıt numaraları yazılı 
birer tercümeihal kA.ğıdını bir Jıtldaya 
bağltyarak en geç btrtncl teırin başına 

kadfl.r umum mUdUrlUte mUracaatları. 
(6798) 1~69 

ViLAYETLER 

Ev yaptınlacak 
Hat•7 N•lı• Müdürlütünden : 
1 - Cenup hududunda Ayndllfede (li) 

Akçakoyunluda (2) Karkamıata (3) Çoban
beyde (2) MUraitpınard& (3) ki ceman (15) 
adet portatif gümrük memur evleri tnıaatı 
kapalı zarf usullyle eklılltmeye konulmuı
tur. 

2 - Ek•lltme 27 • eylUI • 1940 cuma gU
nU saat (10) da Antakyada nafıa mlldtlrlU· 
tu odasında müteeekkll komisyonca yapı • 
lacaktır. 

3 - isteyenler husu.at şartname ne pro
je ve evrakı keıftyeyt (93) kunı~ bedel 
mukabilinde Hatay, Antep ve Urfa nafıa. 
mUdUrlUklerlnden aatın alablllrler. 

4 - Bu ıaın keıtf bedeli (18837) lira (l>O) 
kuruıtur. 

5 - Muvakkat teminat (1397) lira (81) 
kuruıtur. 

6 - Taliplerin thaleden en az sekiz KUn 
evel bu ite benzer lnşRatı batardıklarına 
dair evrakı mllsblteleriyle birlikte vilAyete 
mUracat ederek alaca.kları ehliyet veılka • 
sını 2490 sayılı kanuna uyg0n olarak hazır
hyacakları tek.Uf mektuplarını ve bunlarla 
birlikte teminat mektup' veya makbuzları
nı ve ticaret oda.sı veııttkasını ihale 1tUnU 
saat 9 za kadar komisyon riyaaettne mak
buz mukabilinde vereceklerdir. 

Postada olan gecikmt1er kabul edllmez. 
(5237) 1526~ 

Çam direk alınacak 
lç•I P. T. T. V. Müdütlülünden : 
1 - Merıin'in Kuıuc.u Belen köyU ya -

nJnda Çaltılı ormanından kesilerek: Mersin 
istasyonunda teılim edilmek ıartiyle 
(3235) adet (6) metrelik, (735) adet (7) 
metrelik, (11585) adet (8) metrelik: ve 
(100) adet (9) metrellk ki ceman (5755) 
adet çam direği kapalı zarf uıuli7le ekıilt
meye çıkarılmıştır. 

2 - Beher adedine 5 lira tahmin edilen 
direklerin mecmu bedeli (28775) lira olup 
muvakkat teminatı (2158.13) liradır. 

3 - İhale 27/9/940 urihine mUıadif cu
ma ıUnU ıut 10 da Mersin'de İçel P. T. 
T. V. mlidilrlUğü odasında yapılacakt11'. 

4 - lıtekliler teklif mektuplarını 
27, 9/940 cuma ırünü saat (9) a kadar ko • 
misyon reisliiine yermiı bulunmaları ll • 
zımdır. 

5 - lıteklllerlıı ıartnamede yuılı ,.. • 
saiki lbras etmeleri mecburtdlr. 

6 - Bu lte alt p.rtr\&me, Merıiıı'de, An
kara'da, latanbul'da P. T. T. mUdUrlükle
rlnde (72') lruruı muhbilinda nrllir. 

( 5484) 15461 

Tat ihzan 
Konya V•liliğinden: 

Ilgın • Argıthan yolundald 15040 
lira keşif bedelli 16000 küsur metre 
mikaplık taş ihzarı i~i kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuttur. 

1 - Eksiltme 30.9.940 pazartesi gü
nü saat 15 de Vilayet daimi encüme· 
ni odasında yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 1128 lira
dır. 

3 - Bu işe ait ketif, tartname ve 
her türlü fenni evrak ve eksiltme ev· 
rakı her gün mesai saatları içinde 
Konya Nafıa Müdtirlüğilnde görü • 
le bilir. Ve ( 5) lira mukabilinde lı • 
tiyenlere gönderilir. -

Taliplerin ticaret odası kayıt ve 
ihale gününden 8 gün eve! Konya 
Vilayet makamından alacakları eh • 
liyet vesikaları ve 1128 liralık mu • 
vakkat teminat mektup veya makbu
zu ile 2490 .ayılı kanunun tarif et • 
tiği şekilde hazırlıyacakları teklif 
mektuplarının ihale saatinden bir sa 
at eveline kadar makbuz mukabilin
de VilSyet encilmenl riyasetine ver· 
meleri lazımdır. 

Poıta gecikmesi kabul edilmez. 
15487 

inşaat münakasası 
Burıı Nalıı Müdürlüfünden : 
1 - Buna sanat okulunda yapılacak 

293.S7 lira 51 kuruı keıif bedelli teıvi71 •· 
tôlyele.ri inşaatı kapılı ıırf uıuliyle ekıilt
meye konulmuştur. 

2 - Ekıihme 7/10/940 puarteıi ıünü 
ıaıt 16 da Bursa nafıa müdilrlüi:ü ekıllt· 
me komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Bu ı,e ait evrak tunlırdır: 
Pcoje, vahı tfiyat liste.si, meıaha cetveli: 

ke1if, ekııltme ve bayındırlık iılerl sene1 
ıar•namesi n-:ukavele projeıldlr. Tıt;pte.r 

bu evrakJ naha mildUrlüiUnde tetkik e3a
ceklerdlr. 

4 -- Tali(.ılcrln mlinıkasaya iıtltllr ede
bilmeler{ Jçin 2201 lira 11 lıuruı muvakkat 
tem=nat yıurmılan illndan ıonrı bu iıi 
yıpma.ia ehliyetli oldukların& dair villyet 
makamından vesika almaları, 940 ıeneıine 
alt ticaret odııııına kayıt oldufunı dair ,..,._ 
ıikı g~ıttormelerl Uçlincü maddede yazılı 
eksiltme .-vrakını ıörilp k111"41 ettikler:ne 
dair ~m7.alımıları, usulü veçhil~ 1'ıa.1trh7a.. 

cıkları za.rf1arı ikinci maddede yazılı ek
ılltme ıaatmdaıı bir uat .... ı ıro...ı.oll 

- - ' 

U L U S 4:0. 9 - l!M~ 

relılltlnt ı- !lllllr&i>ltlnde ·Hrmelerl •• 
2490 oa71h kanım hUkUmlerlne uycım ola
rak hareket etmelırl Jlzrmdır. 
Poıtada TUku bulacak ıeclkmeler kabul 

odilmu. (5693) 15671 

Yol yaptırılacak 
l5t•nbul BelNli7tsinden: 
Edlrnekapı • Ramt ıol!leıl ile Otakçılar 

Ye EyUp a.ruındakl yolun parke kaldı
nm, duvar ve •a.ire tnıutı kaps.lı zarf u
auHyle eksiltmeye konulmuıtur. Keıtf be
deli 2005:S lira 18 kuruı ve ilk teminatı 
2179 ıtra 13 kuruıtur. Mukavele, e.kel1t· 
me, bayındırlık tşlerl genel, hue:w! ve 
fenni ıartnamelerJ proje keılt hUlA.laaly
le buna mUteferrl diğer evrak 1(5 kuruı 
mukablllnde fen lıterl mUdUrlUfUnden ve
rllecekttr. İhale 1. 10. 940 ııalı gtlnU sMt 
15 te dalmt encümende yapılacaktır. Ta.
llplerln tik temln&t makbuz veya mektup
lan, ihale tarihinden ıeklz gtln evel fen 
lılerl mUdUrlUtüne müracaatla alacakları 
fenni ehliyet ve 940 yılına a.ıt ticaret o
duı veslkalartyle 2490 numaraıı kanunun 
tarlfatı çevreıtnd• hazırhyacaklan teklif 
mektuplarını ihale ,.unu ıaat ı' e kadar 
daimi encUmene vermeleri J&.zımdır. 

(8M4/~98) 1~708 

Denizden enkaz çıkarttırılacak 
lst•nbul Mınt•ka Lim•n Rti51/findtn: 
Kapalı zarf uırullyle Sarköyde batık 

Haoefiye ve Pllevne vapurları enkazının 

ç1kar11mMına talip (ıkm&dıfından keyfi
yet bugUnden itibaren blr ay zarfında. ve 
aynı ıerait dalreılnde pıu:arhkla talibine 
ihale edilecPktlr. Te.hm!n bedeU lô.300 
llra ve % 7,5 teminatı muvakkat• 1182,5 
liradır. Taliplerin 8.10. 940 .ıııaıı g'llnU ıaat 
15 te teminflt ve veealkl mutebereler1yle 
birlikte Galatada rıhtım Uzertnde mınta • 
ka llm&.n retıll~i ıatın &1ma komlıyonuna. 
mUraC'tt.atları HAD olunur. {8340/0~88) 

1111'55 

Türbe tamir ettirilecek 
Burs• Maarif Müdürlülünden: 

ı - Ekelltmeye konulan tı: Bursa Çe
lebi Mehmet tU.rbealntn eıulı tamiri olup 
keşi! bedeli 166~9 Jtra 74 kuruştur. 

2 - Ek.!'lltme 1' teırln1evel 19(0 pa.
zarteıi günü .ııaat 1615 ta Bursa maarif 
mUdUrlUtü ekelltme koml.1Jyonu odasında 
kapalı zarf usullyle yapılacaktır. 

S - Bu tıe alt keşlf hUlAsuı bayındır
lık genel ve Maarif Vekllllgi husual ıart
n&melerl, mukavele proje.si maarif ınU· 
dilrlUfUnde ır6rUleblllr. 

' - Ekılltmeye gireceklerin yüksek 
mllheudlı veya yUkaek mimar olmaları 
aynı zamanda. ta.rlhl eski blr eseri tamir 
etmiş bulunmaları ve 1250 Ura muvakkat 
teminat vermeleri, UçUncU maddede yazı· 
h evrakı kabul ve imza etmeleri, bu tnıııa
atı yapabileceklerine dair nafıa mUdUrlU
ğUnden ehıtyet vealkuı Ue Ma.a.rtt Vekil· 
lltl veya evkaf umum mUdürlUfUnden 
hu.sual ıartıarın lstedltl vesikayı haiz bu
lunmaları; (Bu vesika ihale gUnUnden 
evet Bursa vUAyetlne mUracaat edile
rek nafıa müdUrlUğUnden Ti Maarif V&
klllltl mUzeler ida.reslle evkaf umum mü
dllrlUtünden s.hnacaktır.) 

Ticaret odasına kayıtlı oldutuna datr 
940 yılı varakaııı ile birlikte teklif mek
tuplarını 2490 ıayılı kanunun hUkUmlerl 
dahilinde hazırla.yıp 14. teırıntevel 19'° 
pazarteıl günü aaat 16,5 ta komteyon re. 
l•lli';lne makbu.z mukab!llnde vermeler! I· 
lA.n olu.nur. 

(Postada vuku bulacak secikmeler k&· 
bul edilmez.) (15800) 1~781 

Kereıte yaptmlacak 
Balılıesir V•lililind~n: 

1 - :Ekltıtmeye konulan tı: Bmdırırı 
ka.za..ının Sıtıreva ormanından tıkl.n. dat
reılne meccanen verllen 7693 metre mtklp 
gayrt m&mO.l oam •ocarının keıtlmesl ve 
ıa.rtnametılnde yazılı çap ve mlkda.r dahi· 
ltnde :H>OO metre mtk.t.p kereete tmAll tıe 
Bandırmaya nakli ve Bandırmada vapur& 
veya motöre teallml. 

2 - Beher mamul metre mlklp kereste 
için muhammen bedel (3&) liradır. 

3 - Şartname; Ba1ıkeılr, Burıa, Ma.nl
ıa, Çanakkale tıklıı d&lrelerlyle Ankara 
l•klıı umum mUdür!UtUnde ır6rUleblllr. 

( - Ekalltmo 21. 10. Dfl> tarihine mU • 
s&dlf puarteı!ll gUnU ıaat ıe da Balıkesir 

Bblltmeol S0/9/940 puartnl &ilıı11 oaat 
il dedir. İllı: tmılııatı: 5.999 lira olup ıart
nameal 47S kuruıa lc:omlıyondın alınır. Ta.
tiplerin ihale ıaatmdııı bir ıaat evellne ka... 
dar ıırfla.rını M. M, V, Sı. Al. Ko. na •et· 
meler!, (5564) 15581 

Havagazı tesisa,b yaptırılack 
M. M. Yeki/eti S•tın Alma Ko.: 
Keıif bedeli 2491 lira 27 k:uruı olan ha

va ağzı tesisatı pazarlıkla yaptırılacaktır. 

Pa.zarhiı 28. 9. 940 cumarteıi cünU ıaat 

10 dadır. Kıtr temlr::ıtı: 374 Ji":"a ot ın 
ıırtnamesi 15 kuruıa komiıyondan alınır. 
Taliplerin muayyen vakitte M. M. V, Sa. 
Al. Ko. da bulunınalan. (5635) 15602 

P. T. Telefon Umum Md. 

Kok kömürü alınacak 
Ankatı P. T. T. MüdütlUlOnd•a : 
MüdUrlüğümUzün 940 • 941 71lı ihtiyacı 

olan 477 ton kok kömürü kapalı za.rf uıu· 
llyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Muhammen bedeli depolarımızda teslim 
şartiyte (Tonu 27 liradan) 1287 liradır, 
Muvakkat teminatı 965 liradır. Buna ait 
e:artnamc müdi.irlüğümüz kaleminden be • 
delsiz olarak alınabilir. 

Eksiltme: 23 eylül 940 pa7.a.rteıl günü 
saat 15 de evkaf apartmanında bulunan 
müdürlüğümüz mubayaa komisyonunda ya
ptlıtcakhr. 

Taliplerin o günü saat 14 de kadar art
tırma eksiltme kouununda yazılı vesaik· 

M.M. 
nundan : 

Benzin alınacak 
VıkAleti Satıa Alma Komiıyo • le teminat makbuzlarını havi mühürlü tek

lik mektuplarını komisyona tevdi etmeleri 
postada vaki gecikmelerin na?.arr itibare Beher lı:iloıuna tehmln edilen fiyatı: 40 

kuruş 20 ıantim olın 5.300 kilo benıin pa· 
zarhklıı ıatın aimacaktır. Pazarhiı: 

Z3/9/940 pazarteıi Jünü oaat 11 dedir. Ka
ti teminatı: 380 lira olup ıartnamesi ko .. 
misyonda ıörülilr. Taliplerin muayyen va .. 
kitte M. M. V. Sa. Al. Ko, da bulunmala • 
rr. (5636) 151120 

Muhabere malzemesi alınacak 
Jf. M. VıUloti Sıtıa Almı Komisyo-

nundan: 

ahnmıyacağı ilin olunur. (5388) 15397 

Benzin alınacak 
Ankara P. T. T. Müdürlüğünden : 

Vesaiti nakliyemizin ihtiyacı olan 2800 
teneke benzin kapalı zarf uıullyle ek!llt
meye konulmuştur. 

!.Iuhammen bedeli 14070 lira muvakkat 
temlnnt 105~.2:5 Hradır. Buna alt şartname 
mUdUrıtl~Umtlz kal!"mfnd~n Rlınabltır. 

Eksiltme 30 eylül 040 pazarte.sl gUnü ıa· 

ANKARA DEFTERDARLICI 

T&mint yaptınlıı.cak 
Anksrs Defterdarlğından: 
1 - Keşif bedeli (3600) liradan I· 

baret olan Defterdarlık binasında ya 
pılacak tamirat işi açşlr eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İhale 23. 9. 940 tarihine müsa· 
dif pazartesi günü saat 15 de Defter• 
darlıkta toplanacak komisyonda ya· 
pılacaktır. 

3 - Bu işe ait keşif evrakı; fenni 
şartname, eksiltme şartnamesi muka
ve projesi her gün defterdarlık milli 
emlak müdürlüğünde görülebilir. 

4 - Muvakkat teminat (270) lira • 
dır. 

5 - İsteklilerin ... dı geçen günde 
bu iş için Nafia müdürlüğünden a • 
lacakları fcnnt ehliyet vesikası, tica• 
ret odası vesikası ve teminat makbu
zu veya banka mektubu ile birlikte 
komi•yona müracaatları. (5368) 

15352 

at 15 de Evkaf apartmanın birinci katında 
Hep.sine tahmin edilen fiyatı: 16:56 lira bulunan mUdUrlUJ?UmUz mllbaya.a komls .. 

Za)•I - EsmMultan kız mektebinden 
1919 - 20 senelerinde 432 mektep numara.
alyte aldı~ım diplomamı za11 ettim. Yeni
sini çıkarts.c11ı~ımdan e11klsinln kıymeU olan ' kalem muhabere malzeme•! açık 

ekelltmeye konmuvtur. Ekslltme!l 1.10.040 
sah gUııU saat 11 dedir. İlk teminatı: 224 
llra 20 kuruf olup ıartnamesl komisyon
da görülür. Taliplerin muayyen vakltte 
M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(5736) 15724 

inşaat yaptırılacak 
M. M. Vtklleti Satın Alm• Komisyo • 

nundan : 

yonunda yapılacaktır .. 
İstekıtlerln o gUnU saat 14 e kadar art • 

tırma ekAlltme konununda ya?.llt veıalkle 

teminat makbuzlarını havi mühürlü teklif 
mektuplarını komtıyona tevdi etmeler\, 
poatada vaki gPclkmcnln nazarı itıbare a
Iınmıyaca~ı ilAn olunur. 

(5697) 

• 

15680 

yoktur. Aliye Üçok 3731 

DEVLET DEMIRYOLLARl 

Petrol alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun .. 

dan : 

TAPU VE KADASTRO 

Burdur Tapu Sicil Muba/Jz/ıiındın: 

K01if bedeli 3.492 lira 32 kuru1 olan po
llıonda bir inşaat pazarlıkla yaptırılacak -
tır. Pa.zarlı&ı: 3/10, 940 perşembe ıünü ıa- • 
at 11 dedir. Katl teminatı: 524 lira olup 
şartnamesi 18 kuruıa komisyondan alınır. 

Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. Sa. 

Burdur'un tlc;dtbek mahallesindPn Ab
dülb:ıkl o~lu Satmln mart 325 tarih ve 136 
sayılı tapu kaydlyle mutasarrıfı bulundu
ğu Yazıbqı mevkllnd{'kl tarlasına Salm 
ile biraderl{'rlne kefaletten dolayı iki nu
maralı derkenarla mart 3.13 tarihinde mah
cuz bulundultll işareti mevcut tıe de ne 
gibi kefaletten ve han;"I dairenin blldirlıl 
üz<"rine yapıldıp-ı anlaşılamamış ve buna 
dair ve evrakı da bulunmamıştır. S&tmin 
ölUmlyle veresclerlne lntlkall ve l!latılm&-

11 için müracaat edilmiş olduğundan bu 
kefalcttPn dolayı hak ve &IA.krun ol&nlann 
UAn tarlhlnden üç a.y lçlnde Burdur tapu 
idaresine mUracaatıa alt\ka1arını tsbat e -
demedikleri takdirde bu kefalet haczinin 

Muhammen bedeli 58!550 lira olan 300 toıı. 
petrol 1/10/940 as.h günü saat 15 de kapalı 
zarf usulü ile Ankara'da idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu tıe girmek lıtiyenlerin (4182,50) dört 
bin yüz ıekıen iki lira elli kuru,tuk mu • 
vakkat teminat iJe kanunun tayin ettiği ve
sikaları ve tekliflerin( ayru gün ıaat 14 • 
kadsr komisyon reisliline vermeleri ıt .. 
zımdır. 

Al. Ko. da bulunmaları. (5731) 15733 

Buji alrnacak 
M. M. V~k.l.leti Satın Alma 

nund•n: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 638( Ura 

olan 4140 adet muhtelif ebatta buji P•· 
zarlık.la ıatın alınacaktır. Pa.zarlıtı: 

25. g, 9(0 c&r1amba ırUnU saat 11 dedir. 
Katı teminatı: DM lira 80 kurut olup ıart
namel!ll ve liıtest komisyonda görülür. Ta 
llplerln muayyen vakitte M:. M. V. Sa. Al. 
Ko. da bulunma.tarı. (6737) 16776 

Tavla İn§aah 
M. M. VeU/eti Satın Alma Komi~yo-

nundan: 
Keıil bıtd•li 2764 lirı 41 lı~ruı olan 

Etliktı tecrit tıv/a.51 inşııtı pızarlllı.la 

yaptırJ/acak.tır. Pazarlllı: 23.9.940 pazar
te5i günü aaıt 11 dedir. K•ti te~inatı: 
415 lire olup ı•rtnamı5i ıs .lı:urusı komiJ-
7ondan •lınır. T•tiplerln mua7yen vakit· 
te M. JI/. V. S•. Al, Ko. da bulunmaları. 

(5821) 15797 

· Gaz idrofil alınacak 

M. M. VoHloti Satın Almı Kom/syo • 
nundıa : 

Beher metretine tahmin edilen fi7a.t.ı 1«$ 
kuruı olan elH bin metre gaz idrofil 
26/eylnl/940 perıembe ırünü aaat 15 de An
kara'da M. M. V. eatm alma Ko. da pazar· 
hkla ıatın ıhna.calından isteklilerin 1200 
liralık kat! teminatları ile birlikte pazar • 
Iık giln ve saatinde mezkdr Ko. da. bulun· 
malan. (5822) 15811 

Saç kutu alrnacak 
J!, M. VtkJ/eti Satın Alma Komi5YO· 

nundın: 

Beherlne tahmin edllen fiyatı 4 ltra o
lan 3000 adet üçlü saç kutu pazarlıkla l!la
tın alınacaktır. Pazarlığı: 28. 9. 94.0 cu· 
mart'81 gUnU saat 10 dadır. Kati teminatı 
700 lira olup ıartnameal ve nümune.sl ko· 
ml~yonda rörülUr. Tallplerln muayyen va
kitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmllla-
rı. (11878) 15MO 

terkin edileceği na.o olunur. 3734 

Zayi - M. M. V ekti eti daire mUdUr. 

Şartnameler (290) kurıa Ankara. ve Hay .. 
darpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(5569) 15705 

Muhtelif alat alınacak 
D. D. Yolları S•tın Alma Komi5yonun

dan: 
Muhammen bedeli 36.109 lira olan mub

ttlil rıyba. A:ı/Avur ve lr~z~ltr 5.11.1940 
ırall ıUnü ıaat 15,JO da kapall ~arl usu/iJ 
ile An.karada idar• binasında safin alın•
calr.tır. 

Bu iıe girmti. istlytnltrin 2701,18 Jirı· 
lık muvıkk•t teminat ile kanunun tayı'n 

ettili veıii.aları ve teklillerinı' ıynı ı-ün 

5a•t 14,JO • k•d•r komi17on reiıliline 

vermeleri IAzımdır. 

IUğU emrinde 81!kerllğ!m! er olarak ikmal 
ederek H. 11. 9211 da aldığım terh!ı tez· 
keremi kaybettim. Yentılnl alııcafımdan 

eıklılnln. hük.Urru1UzlUtunU 11A..n ederim. 
Kayıer! Ağırnaıı k6yUrıden Odabqı oflu 

Sartnımtltt 180 l:uruıa Aı:ıi•rı vı 
Hıydaro•ıa vtznelerı'nde ıatılmalıtıdır. 

Necip oğlu Alt Osman 321. 8787 (5794) 15857 

Elli ise ve palto yaptırılacak 
Devl•I Domiryo//ıtt B•lılıtıir ÜçlfocQ lıletmt Müdütlülilnd•n ı 

lıletmemi• memur n mUstehdemlerl için 1940 mali 71h içinde ataiıd• clııe, ınllo
tarı muhammen bedeli 7a.sılr elbiıe ?4 paltolarm diktirme iti kapalı urf uıuliyle 
eksiltmeye konulmuıtur. Diktirilecek elbiıe Te paltolar ile kaalr:etlerlıı kumaı, teli 
ve astarları idaremizce verilecektir. 

!hale 27/9/940 tarihine tendUf eden cuma Jilnll uat 16 da Bahke1ir"de UçUncil 
işletme müdürlüil.i. binasında toplanacak olan arttırma ve ekıiltme komisyonunda 
yl!l.pdacakt1r. Bu iıe ait ıa.rt.name Te mukavele projeleri her zaman Balıkesir U~tinctl 
lıletme mUdürlUlU ile Haydarpafa, Sirkeci, İzmir ?e Ankara prlarından paraııı 
alınabilir. Tali~lerin 2490 ıa:rılı kanunun 32 ve 33 il.ncü maddesine göre hazırhya • 
caklar1 u.rf1a.rla teminatlarını ve kanunda g8sterilen Tesikalarmı ihale ıaatlnden bir 
ıaat evetine kada.r makbuz mukabilinde komisyon reiıtlline vermeleri llzımdır. 

Diktirilecek elbtıelerln 
cinai 

Llclvert seriden a;ık yakalı ceket 
pantalon.dan yelekten mürekkep ta· 
kım elbise 
Llcivert ıerj kumaştan kapalı yaka· 
1ı ceket pantolondan mUreltk:ep t•· 
kım elbise 

Adedi 
27! 

4 

165 

Tahmin edilen 
bedeli 
Kuruı 

700 

600 

650 

Tutarı 

Lira K 
1911 00 ) 

) 
) 

24 00 ) 

lllı: 
teminat 

l•kln dalre1lndek! koml•yonda yapılacak- 2 No. lu fincan ve demir alınacak 

Llcivert ıayaktan açık yakalı ce. 
ket pantolon yelekten mUrek:kep ta .. 
kım elbise 

) 
) 

1072 50 ) 
) 
) 

1098 00 ) 572.!0 tır. 

3 - Ekılltme kapalı zart uaultyledlr. 
6 - Muvakkat teminat (10,00f}) liradır. 

7 - İstekliler kanunun emrettlfi veıa-
lkl• birlikte bu aibl taahhl\t lıtlerinde bu
lunduklarına dair vealka ibraz edecekler
dir. 

8 - 2490 l!layıh kanunun 32 lncl mad -
desi mucibince hazırl&n&cak tekllf mek
tupları 21. 10. 940 tarihine mUıııadtf pazar
tesi ctınU l!laat 1& e kadu ma.kbuz muk8: -
bilinde komll!lyona vertlmtı bulun&c&ktır. 

111868 

MlLLI MODAF AA VEKALETi 

Yastık kılıfı alınacak 
M. M. VeklJeti Satın Almı Komis

yonundan : 
Beherlne tahmin edilen fiyatı 37 Jrunıı 

ol&n e:ı.ooo tan• yutık kıhfı 27 - eylUl .. 
1940 cuma g1lnU aaat 11 de .Ankarad& M.M. 
V. ıatın alma Ko.da pazarlıkla ihale edl -
tecetlnden tıteklllerin 240& liralık katı te • 
minatları ile birlikte pazarlık gUn ve ıu. • 
tında mezkö.r Ko.da bulunmaları. 

(MU) 

Tel alınacak 
M. M. V•Uleti S•tın AIJ!a Ko.: 
Hepılne tahmin edilen tıyatı: (97' lira 

10 kuru' olan 3 kalem tel açık eklıttmeye 
konmuıtur. Ekalltmeıl: 80. 9. 9(0 pazarte
•l gUnU ıaat 10 dadır. İlk teminatı: 874 U
ra olup ıartname ve listesi komtıyonda gö· 
rUIUr. Tatlplerln muayyen v&kttte M. M. V. 
SL Al. Ko. d& bulunmalan. 

(3562) 133~3 

lntaat milnak.uaaı 
Jf. M. Vellletl Satın Alm• Komi•yonun. 

d•n : 
Keıif bedeli 94.979 dokaan dört bin do

kuz yllz yetmiş dokuz Un 69 altmıı dokus 
lruruı olan Eskiıehir'de yaptırılacak: 3 adet 
lnaut kapalı auna olnlltm11• koıımuıtur. 

M. M. Veklleti Satın Alma Komisyo~ 
nurrdan: 

Hepalne t11.hmln edilen fiyatı: 27.000 11-
ra olan 30.000 adet tkt numaralı fincan i
le 30.000 &det deveboynu demiri pA.zarlık
la satın ahoaca.klır. Pazarlıjtı: 30. 9. 940 
paz8.I'tesl gUnU ıaat 14 tedtr. Katt teml -
natı; 40:50 lira olup ıartnameıl komisyon 
dan 136 kuruıa alınır. Taliplerin muayyen 
vakitte M. M. V Sa. Al. Ko. da bulunma-
ları. (6879) 1~51 

Matbaacılara 
M. M. Vekileti Satın Alma Komisyo

nund•n: 
On bq kalem muhtelif evrakı matbua 

butırıtacaktır. Allkadar matbaa.lArın ıo

bu evrak llzerinde tetkikat yapmaları i
çin M. M. V. ıatın alma Ko. na mUracaat-
ıarı. (5823) 15862 

SIHAT VE lÇTIMAl M. V. 

Matbaacılara 

Anlar• Merkez Hılzıssıhh• Müt5sıs~ 
şi Dirtktörlülündtn: 

1 - Ankara .Merkez Hıfzı!ııhha mUestıe
ıeel tarafından bir mal! ıene zarfında tabet 
Urllecek tUrk hıfzıuıhha ve tecrübi blYO· 
lof nıecmuaıından 1500 ve her mllelUfln 
eseri ayrıca 100 er adet olmak Uzere 4;2 for4 
ma acık ekltıtme tıe butırılacaktır. 

2 - Eksiltme 27. 9. 940 cuma günU saat 
11 de Ankara Merkez Hıfzı•ııhha mUeııeae 
al ıs.tın alma komlıyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin bedeli 995 lira ilk teminat 
7ts ıtradır. 

' - Şartname ve nümuneılnt görmek 
lstlyenler mUeııeııye müracaat ederler. 

6 - İıttklllerln muvakk&t teminatı ya
tırmak üzere btr sün evet ve kanun! vest· 
kalarlyle beraber belli ırUıı ve ıaatte ko-
mlııyoııa ıeımelerL (M.25) 1~~89 

Ll.civert şayaktan kapalr yakah ce
ket pantolondan ibaret tıkım elbiıe 
Kastor kuma1tan palto 
Şayak kumaştan palto 
Llcivert kaıket 
Kırmızı kasket 

1ss 

soo 
100 
625 
100 

(5520) 

800 

700 
600 
100 
200 

) 
2100 00 ) 
600 00 ) 
625 00 ) 
200 00 ) 

1554ll 

Tezgah ve ütü makinesi alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 
Muhammen bedelleri ile isimleri aıaiıda yazılı bet ırup tezrıihla bir ıdet telcn .. 

Jl iltil mıkinesi 4/11/940 pııarteıi (Ünü ıaıt 15.30 da kapılı zarf uıulU Ue Ankara.'d& 
idare binasında sRttn alınacaktır. 

Bu lıe girmek iıtiyenlerin her tezı-ihın hizasında yasılı muvakkat teminatları ile 
kanunun tayin ettiii vesikaları ve tekliflerini aynı gün ıaat 14,30 a kada.r komlsyoa 
reisliiine vermeleri liıımdır. 

Şllrtnameler pıraııı olarak Ankarı'da malzeme dalreainden, Haydarpııa'da teeel• 
!Um ve ıevk ıefliğinden daiıtılacıktır. (5570) 15706 

Tezgihların ismi Mikdarı Muhammen bedeli Muvakkat teminatı 

1 - Maıa makkap ttııihı 
Sütunlu makkap tezglhı 

2 - Şakult freze tezgi.hı 

Ufki freze tezırilıı 
3 - Elektrikli hava aahmerdanı 
4 - Şeping planya tezgi.hı 
5 - Tekneli ütU makineıi 
6 - Cift ta.ıh ZJmpara tezclhı 

adet 
3 ) 
2 ) 
1 ) 
1 ) 
2 
2 
1 
1 

Lira 
5000 

15000 

11000 
4200 
2500 

900 

Lira 
37J 

1121 

121 
!15 
187.50 

67.50 

Muhtelif lôstik malzeme alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komı'syonundın : 
Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktarı aıaiıda g(Sıterllmi1 olan 47 ka • 

lem muhtelif liıtik malzeme 4--11-1940 pa za.rtesi eünU s&at 15 te teahhüdünü ifa ... 
demiyea müteahhit nam ve hesabına açık eksiltme lle Ankarada idare blna?<ında s&· 
tm ıhnacıktır. 

Bu ite cirmek iıteyenlerin muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları 
hamilen eksiltme ıaatine kadar komiıyonda isbetı vücut etmeleri li.ıımdır. 

Şlrtnımeler paraaız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpa~ada tesellilrll 
ve ıevk ıefliıiinden dağrtrlacaktır. (5793) 15856 

Ecnebi malı olduıiu takdirde 
Yerli malı olduju takdirde 

Muhammen. bedell Muvakakt temina.t 
18'265 Lira 1369,88 Ura 
35046 Lira 2628,46 Lir• 

·- -

' 

1 

.... 
f '· -



20-9 -1940 

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

KITAAT iLANLARI 

Garaj inşası 
Eskişehir As. Sa. Al. Ko. dan : 
Pazarlıkla 1619/940 ta ihalesi yapılacak 

?lan Eskişehir garnizonunda bir adet garaj 
ınşasının görülen lüzum Uzcrine ihalesi 
2319/940 saat 16 da Eskişehir mıntaka Sa. 
AI. Ko. yapılacaktır. Fenni ve eksiltme 
§artnamesi Ko. da görülür. Kcflif bedeli 
31370 lira 3 kuru.,tur Kati teminatı 4705 
]" " . 
ıra 50 kunıştur. İstekliler kanun ve şart -

namede yazılı vesaik ve teminatla belli gün 
Ve saatte komisyonda bulunmaları. (5801) 

15810 

Buğday naklettirilecek 
Erzurum Lv. Amirliği Sa. ll.I. Ko. dan: 
Cuvah müteahhidine ait olmak üzere 

2000 ton bufday naklettirllccektir. Toplu 
tutarı 70 bin lira ilk teminatı 5250 liradır. 
Eksiltmesi kapalı zarf usuliyle 30/9/940 
Pazartesi saat 15 de Erzurum ı;atın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve şart
ları komisyonda mevcuttur. Her zaman 
lÖrülebilir. İsteklilerin ıhale gün ve ısaa -
tinden bir ıınat evci teklif mektuplarını 
romisyona vermeleri. (5654) 15629 

Cephane semeri alınacak 
Eskişehir As. Sa. Al. Ko. dan : 
Beykoz veya Ycdlkulc köselesinden ol

b\ak üzere 1000 adet top cephane semeri
tıln ve 8 kalem tcferruatlyle (teferruatı 
Paldım bir göğfü,luk bir kolnn bir kantar • 
ına başlığı ve denfiri bir keçe belleme 2 
urgan bir nal çantası ve beş semere bir am
balaj ıandığı) beraber paurlıkla s:ıtın ah
ııacaktır. Pazarlığı 24/9/940 saat 15 tcdir. 
1.iulıammen bedeli 35000 lira kati temi -

il.atı 5250 liradır. İsteklilerin kanuni vesi -
katarla beraber komisyona müracaatla -
rı. (5807) 15800 

Sığır eti alınacak 
lzmit As. Sa. Al. Ko. dan : 
294000 kllo aıiır eti kapalı zarfla eksilt-

1!\esile aatın alınacaktır. tık kapalı zarf 
eksiltme pazarlığı 27/9/940 günü saat 15 de 
Tüm. 11atın alma komisyonunda yapılacak
tır. Sıfır etinin beher kilosu için tahmin 
edilen fiyat 30 kuru:s olup tutarı 88200 li
ra muvakkat temin!ltı 6630 liradır. İstek -
liler her gUn aartnnmcsinl Eski:sehir, İı;tan
bul, Ankara ve As. satın alma komisyonun
da görebilirler. İsteklilerin belli gün ve sa
litinden bir saat evet ihtiva eden kapalı 

zarlarını As. satın alma komisyonuna ver-
ftıeleri. (5577) 1551!6 

Un alınacak 
Çanakkale Umurbey As. Sa. Al. Ko.dın : 
Kapalı zart usullylo Mkerı evsafa göre 
~O ton fabrika unu ııatın alınacaktır. 

uhammen bedeli 70.000 muvakkat te -
natı 6250 liradır. Eksiltme 26-9-1940 ta

hine mUsadlt perıembe sünU saat ll> de 
murbeyde As . .alnı alma komisyonu bl -
asında T<ıpılacaktır. İstekliler bu lııe aJt 
kslltme ıartnameslnl her gün ıu sn.atinde 
omlsyona. .mür caatla örf'bllirlcr. Teklif 
ektuplannın d1SrdUnctı maddede yazılı ııa

atten bir saat evellne kadar Çanakkale U
urbeyde askeri satın alma komlsyonun:ı 

evdi!, postada vuku bulan gecikmeler ko.
uı edilmez 

(l>524) 1551Q 

Sadeyağı alınacak 
Sivas As. Sa. Al. Ko. dan : 
17000 kilo sade yafı kapalı zarfla eksilt

meye konulmuştur. Muhammen bedel 21420 
l!ra ve muvakkat teminatı 1606 lira 50 ku
ruştur. Eksiltme l ilk tefirİn 940 salı gUnü 
saat 16 da Sivas askeri satın alma komls -
)'onunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. hteklllerln belli 
gün ve saatte kapalı zarflarını kanuni ta -
rifatı dairesinde hazırlıyarak ihale aaatin
den bir saat evcl komisyona vermeleri. 
Postada gecikmeler mazeret sayılmaz. 

(5722) 15696 

Bulgur alınacak 
Nifde As. Sa. Al. Ko.dan : 
22SOOO kilo bulgur kapalı zarfla alınacak

tır. İhalesi 2G·0·1040 per§cmbo gUnU saat 
ll'i de Niğde aııkerı aRtın alma komisyonun· 
da Yapılacaktır. Muhammen bedeli 33750 
lira ilk teminatı 2521 lira 25 kuruotur. İs · 
teklııer §artnnmeyi her glln komisyonda 
&6rür ve parasız olarak alabıtlr. Taliple -
t'in ihale saatinden bir saat evci teklif 
'hlektuplan ve temlnatlo.rlyle komlsyona 
tn.Uracaauarı. 

((5531) 15517 

Kuru fasulyn alınacak 
NJMe A.s. Sa. Al. Ko. Rs. den : 

ıso.ooo kilo kuru fasulya 27/11/940 cuma rll· 
rıü saat 10 da kapalı zarf usuliyle almacak
ttr. Muhammen bedeli 4-2000 lira, ilk temi
natı 3150 liradır. İhalesinin yapılacağı yer 
~iğde askeri aatın alma komisyonudur. İs· 
tckliler !lartnameyi her giln komisyonda 
törür ve parasız olarak alabilirler. Talip
lerin ihale saatinden bir saat evcl komiı -
~ona müracaatları. (5575) 15564 

Pavyon inşaatı 
Eskişehir ll.ı. Sa. Al. Ko.dan : 
l{apalı zartla 27-9-1040 lhxesl yapıla -

Ctt'- 1 ri • o ıın pavyonlar görUlen 1 zum Uze ne 
23·0·1940 saat 11 mıntaka Sn. Al. Ko. pa
~artıg-ı yapılacnktır. Fennt ve eksiltme 
~artnamesı ve keşfi komlııyonda görWUr. 

esl! bedeli l>1605 lira 86 kuru§ katı teml
~ntı 7650 lira 59 kuruftur. 

(5805 ) 15813 

. 2 Pavyon yaptırılacak 
E&kışehir As. Sa. Al. Ko.d.ın : 
ıc,klııehlr garnizonunda iki adet er pav -

~onu ln:ıaaı kapalı zart usullyle eksiltme -
: 27 - eyıuı • 1940 cuma günU 11aat 16 da 

Skl§ehlr As satın alma komisyonunda ya-
l>ılac · uar lıktır. Ke;,lt, fennt aartname, eksiltme 

lııaınesl komisyonda g6rUlUr. 
., ~eıııt bedeli 53S01 Ura 78 kuruştur. Mu-

t 'kkat t mlnatı 8929 Ura 59 kuruıtur. İl -
ekıu İadaı:ı er kanunda yazılı ve tn:ıaat olacak kı-

l nıacaklan vesaik ve teminat makbuz e.. ... ~ h 
'it -..ı av! tcklıt mektuplarını belll gün 
~ laat 15 o kadar komll}'on baıkanh!Jna 
ernııı olacaklardır, 155S1 

Kömür alınacak 
Ell:ı:ıl As. Sa. Al. Ko.dan : 
1 - 700 ton krompoze taa kömürü kapalı 

zartla ekslltmeye konmU§tur. 
2 - Tutan 16940 lira ilk teminatı 1270 

lira 60 kunıııtur. 
8 - İhalesi 28-9-1940 gtlnU aut 11 de 

As. ııatın alma komlsyonµnda yapılacakbr. 
' - Ta§ kömUrUne alt oartname ve ev -

sat .As. satın alma komisyonunda ve An -
kara, İetanbul LV. Amlrllklerl satın alma 
komisyonlarında görUleblllr. 

5 - İııtekl11er belli gtln ve ihale saatın -
dan bir saat evel tckllt mektuplarını ko -
misyon başkanlığına vermiı veya gönder -
mıı olmalan. 

(5528) 

Pirinç alınacak 
Niğde As. Sa. Al. Ko.dan : 
72000 kllo pirinç kapalı zart usullyle 

alınacaktır. İhalesi 26-9-1940 tarihinde 
Niğde askeri s:ıtın atma komisyonunda 
yapılacaktır. Muhammen bedeli 28760 lira 
ilk teminatı 1782 liradır. ieteklller §artna
meyl her gün komisyonda görUr n para
sız olarak alablıtrler. Taliplerin yukarıda 
yazılı tarih ve saat 10 dan evet tekllt mek
tuplarını ve" ilk tcmlnatlarlyle blrllkte ko

15481 
mlııyona mUracnatlRn. 

(5498) 

Arpa ve yulaf alınacak 
Balıkesir As. Sı. Al. Ko.dan : 
1 - 4500 ton arpa 3550 ton yulaf pa -

zarlığı 21-9-1940 saat ıı.ao da Balıkesir 
mıntaka Sa. Al. Ko. yapılacaktır. 

şartnamesi her gün komisyonda görU -
ıur. Taliplerin muayyen saatte komlsyo -
na müracııatıarı (5602) 15811 

Ahşap garaj yaptırılacak 
Eskişehir As. Sa. Al. Ko.dan : 
Esklııehlr garnizonunda bir mOeseescde 

ahşap garaj ill§ası kapalı :r.nrt usullyle ek
siltmeye konmu;,tur. Kapalı zart ueullyle 
eksiltmesi 26-9-1940 per,,embe ıaat 11 de 
Esklgehlr asltert salm alma komisyonunda 
yapılacaktır. Kcı:ııt fennt oartname eksilt· 
me gartnamesl vo projeleri komisyonda gö
rUleb111r. Kcılf bedell 81370 lira 8 kunı~ · 
tur. 

:Muvakkat teminatı 2852 Ura 75 kuruıı • 
tur. İstekliler kanunda ve mUcsseseden ala
caklan vesaik ve teminat makbuzlarını ha
vi teklif mektuplarını belli sünde saat 10 a 
kadar komisyon baokanlıtJna vermlı bulu
nacaklardır. 

Et konservesi alınacak 
Lüleburgaz As. Sa. ll.l. Ko. dan : 

15529 

250 ıer &Tamlık et konaervesi alınacaktır. 
Pazarlıiı 24/9/94-0 ıaat 11 de Lüleburıaz 
As. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. (5817) 

15795 

2 Pavyon yaptırılacak 
Eskişehir As. Sa. Al. Ko.dın : 
Eskl&ıehlr garnizonunda bir müessesede 

2 adet er pavyonu kapalı zart usullyle ek -
slltmeye konmu§tur. Kapalı zart usullyle 
eksiltmesi 26 - eylUl - 1940 pcroembe g1.lnU 
saat 16 da Eskluehlr mıntİı.ka satın alma 
komlft)'onundn yapılacaktır. 

Kc§ff, fenni onrtnamo ve ek.slltme onrt
namesl \"e proje komisyonda görUleblllr. 
Keı;lt bedcll 5Hi05 lira 86 kuruıtur. Muvak
kat teminatı 3825 Ura 25 kuruıtur. htekll
lcr kanunda yazılı ve mUesseııeden alacak
ları vesaik ve teminat makbuzlarını belli 
günde aaııt 111 kadar komiıyon rlyuetıne 

vermlo bulunacaklardır. 
(CSll83 

Sığır eti alınacak 
Beykoz As. Sa. Al. Ko. dıın : 

11SS19 

Muhammen bedeli 279200 liraya olan al
tı yilz doksan sekiz bin kilo ıığır eti ko -
misyondaki ıartnamesl mucibince 14/eylQl 
/940 eksiltmeye konulmuıtur. 

Hepsine birden teklif mektubu verildiği 
gibi yüz yetmla Uçcr tondan ibaret Uç par
ça ve doksan sekiz, seksen bir tondan iba
ret btrer parça ccman beı parçaya. ayrı ay
rı teklif mektubu verilebilir. 

Hepsinin muvakkat teminatı yirmi bin 
dokuz yüz kırk, yilz yetmiı Uçer tondan l -
baret parçaların beherinin muvakkat temi
natı beş bin dokuz yüz doksan, doksan se
kiz tondan ibaret parçanın muvakkat temi
natı iki bin dokuz yUz kırk, ve ıeksen bir 
tona ait parçanın teminatı iki bin dokuz 
yilz kırk ve bir tona ait parçanın teminatı 
iki bin dört yUz otuz liradır. 
Şartnameler Sa. Al. Ko. Ankara ve İzmir 

Lv. Am. liklcrinde her gün görlllebilir. Ve 
arzu edenlere 14 lira bedel mukabili veri
lebilir. 

İhalesi 2/I.tctrin/!>40 çarşamba gUnU aa
at 15 de Beykoz Halk Partisi binasında ya
pılacağından istekliler kanunen ibraz ede
cekleri vesikalarla birlikte teklif mektup
larını ihale günü ınat 14 de kadar komls -
yona vermeleri ilin olunur. (5757) 15744 

Kömür alınacak 
Elizrl As. Sa. Al. Ko. dan : 
Elhığ garnizonu ihtiyacı için 700 ton 

rekompozt taı kömUrU kapalı zarfla ekıilt
meye konmuıtur. Tutarı 16940 lira ve ilk 
teminatı 1270 lira 50 kurustur. İhalesi 
28/9/94-0 cumartesi günü 11at 10 da Aı. sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. Taı 

kömürüne alt ııartname ve evsaf Aıı. aatın 
alma komisyonunda ve Ankara, İıtanbul 
Lv. imirliklcri satın alma komisyonların -
da görülebilir. 1ıtcklilerln belli gün n sa
atten bir saat evel teklif mektuplarını ko
misyon başkanlığına vcrmlı veya gönder-
mlıı olmaları. (5574) 15563 

Un çuvalı alınacak 
Erzurum Lv. Amirlili Sı. Al. Ko. dın: 
l - Un koymak Uzere kapalı zarf usu

llyle 40 bin adet yeni un çuv~h ııatın alına-

caktır. 
2 - Toplu tutarı 32 bin Ura ilk teminatı 

2400 Uradır. 
8 - Eksiltmesi 80. eylW 940 pa.:r.a.rte.st 

gtınU saat 11 de Erzurum satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi komisyonda 
mevcuttur. Her vakit gl!rOleblllr. 

6 - İsteklllerln meırtuplannı ihale aaa
Unde:ıı bir saat evel komisyona teallm et· 
melerl. (G67J) ~ı 

u ı; u s 

Saman ah nacak M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

lzmit As. Sa. Al. Ko. dan : 
Aşağıda clnı n miktarları fiyatı, tutarı, ilk teminatı ve teslim yeri yazılı olan aa- Bir mimar veya mühendiı 

man kapalı zarf ile aatın almacaktır. Eniltme 27/11/940 glinll aut 15 de İzmit A. alınacak 
Satm alma lı:omiıyonunda yapılacakur" Her garnizon samam ayrı, ayrı müteahhitlere J!. M. Vekl.letl Hava Satın Alma Ko
de ihale edilebilir. Ve teminatları da ayn ayrı alınabilecektir. İıteklller aartnameyi mı"syonundın : 
her gün Ankara, htanbul, Eski~chir ve İzmlt'te satın alma komisyonlarında görebi- Merılfon hava okulund;., istihdam edil _ 
lir. İsteklilerin teminatlarını muhtevi kapalı zarflarını ihale siinü saat 14 de lı:adar mek üzere diplomalı ve ruhsatnameli bir 
komisyona vermeleri. (5576) 15565 mimar veya bir inıaat mühendlsl ahnacak-

Miktarı FiyaU Tutan Teminıu 
Cinai Ton 
Saman 2310 
Saman 825 
Saman 660 
Saman 1023 

Kr Lira Lira 
3 69300 519& 
3 
3 
3 

27450 
19800 
30690 

1856 
1485 
2302 

tır. 

Verilecek ilcrct barem kanununa göre ve 
varsa gcçmiı devlet hizmetleri de h'sap 
edilerek takdir edilecektir. Ve bu ücret 
aumt (260) lirayı geçmiyeccktlr. 

Arpa ah nacak 
Taliplerin diploma ve ruhsatname ve 

mecburi hizmeti bulunmadığına dair resmt 
vesika tasdikli guretlerlyle geçmiı devlet 
hizmetine ait ve son memuriyetinden al -
dıtı maaı veya ücret miktarım da gösterir 
resmi vesika suretinin ve halen devlet me
muriyetinde müstahdem iıe bu yerden ay -
rılmasında mahzur olmadığına dair resmi 
vesikanın ve tasdikli nüfus cüzdanı sureti
nin dilekçeye ba(:lanarak en geç 30/cylOV 
940 pazartesi akşamma kadar Ankara'da 
Milli Müdafaa Vekaleti hava müsteşarlı
ğına göndcrilmla olmuı ve yahut bu vesa
ik ile birlikte bizzat mUracaat olunması i-

La/apaşı As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
800 ton arpa kapalı zarfla eksiltmeye konmtlf!tur. Eksiltmesi ll§s.ğıda yazılı g1lıı

de yapılacaktır. İırteK11lcrin kanunun emrettiği tarzda tcldlt mektuplarını ihale aa.a
tlnden bir saat evel Hacıumur'da As. ııatın alma komisyonuna. vermeleri; evsaf ve 
ıartnamcst tadfl gUnlert hariç her glln komisyonda görUleblllr. .. 

ihale 

Cin.si 
Arpa 

Mtktan ton 
800 

Tutan lira 
47360 

Kuru ot 
lzmit As. Sa. Al. Ko. R.~. den : 

Teminat lira 
35!12 

GUn 
28. 9. 940 

(l'i5S2) 

ah nacak 

Saat 
11 

15571 

lin olunur. (5698) 15713 

Benzin alınacak 
Aşağıda cins miktar fiyat teminatı yazılı olan kuru ot kapalı zarfla eksiltmeye M. M. Vekileti Hava Satın Alma Ko-

konmu~tur. Eksiltme 7/10/1940 ıaat 15 te yapılacaktır. Her ıarnizonun otu ayrı mil- mİ$yoııundan: 
tcahhitlere ihale edilebildiği gibi teminatları da ayn ayrı alınabilecektir. İstekliler 
oartnameyi her gün Ankara, Eskişehir, İstanbul satın alma komisyonlarında göre -

• bilirler. Kapalı zarfların eksiltme saatinden bir saat evci komisyona vermeleri. 
Cinsi Miktarı Fiyatı Tutarı Teminatı 

ı - 100 ton otomobil benzini pazarlık
la ıatın alınacaktır. Muhammen bedeli 
(35.500) lira olup kati teminat rnlkdan 
(5025) liradır. Pazarlığı 28. 9. 940 pauır
tesi gUnU saıı.t 11 de hava satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. İdart ve tennt 
§artname her gtln öğleden sonra mezktll' 
komisyondan 168 kunı~ mukabilinde alı -
nablllr. İsteklilerin muayyen gün ve aruıt
te katt teminat ve kanuni belgeleriyle ko-

Kuru ot 1900 5 94000 7125 
Kuru ot 750 5 37500 2212 
Kuru ot 600 5 30000 2250 
Kuru ot 1400 5 70000 5250 

(5442) 15840 

Saman ·ah nacak misyonda bulunmalan. (5776) 15782 

lzmit As. Sa. Al. Ko.dan : Yemeni alınacak 
Aşağıda cins miktıır fiyat tutar teminatı yanlı saman kapalı zarf usuliyle eksilt -

meye konmuştur. Eksiltmesi 9/10/1940 saat ıs te İzmit As. Sa. Al. Ko.da yapılacak
tır. Her carnizonun &amanı ayrı ayrı ihale edildiği gibi teminatları ayrı ayrı alına • 
bilecektir. İstekliler her gUn ıartnamey.i Ankara, Eskişehir, İstanbul ve İzmit As. 
Sa. Al. Ko. larında görebilirler. Teklif m ektuplnrının eksiltme saatinden bir saat 

M. M. V~klleti Hava Satın ll.lmı Ko
misyonundan: 

1 - S.000 çift yemen\ pazarlıkla satın 
alınacaktır . .Muhammen bedell 9000 Ura o
lup katı teminat mlkdarı 1350 llradır. Pa· 
zarlığı 21. 9. 940 cumartesi gUnU saat 11 
de hava satın alma komisyonunda yapıla
caktır. İdari oartname, evsaf ve numunesi 
her gün öğleden sonra komisyonda görU
leb111r. İsteklllcrln muayyen sün ve saat
te kati teminat ve kanunt belgeleriyle blr
llkte komisyonda bulunmaları. (5796) 

evci komisyona verilmesi. (5836) J5.S36 
Cinsi Miktarı Fiyatı Tutarı Teminatı 
Saman 375 Ton 3,50 2885 217 
Saman 195 Ton 3,50 6825 512 
Saman 165 Ton 3,50 5725 430 
Saman 300 Ton 3,50 10500 788 

1053 '25935 1947 

Sığır eti alınacak 
lzmı"t As. Sat.rn Alma Ko. dan: 
122.000 kilo sığıreti kapalı zarf eksilt

mesiyle satın alınacaktır. İlk kapalı zarf 
eksiltme pu:arhğı 30. 9. 940 günü saat 15 
de As. satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Sığıretinin beher kilosu için tah
min edilen fiyat 30 kuruı olup tutarı 

57600 lira muvakkat teminatı 432 liradır. 

İstekliler her gün Ankara, Eskitehir, İs
tanbul ve askeri aatm alma komisyonun
da şartnameyi görebilirler. lsteklilcrin 
belli g{ln ve saatinden bir saat evcl ıhtlva 
eden kapalr zarflarını askeri utın alma 
komisyonuna vermeleri. 

(5619) 15557 

Sığır eti alınacak 
Kırklıreli Aır. Sa. Al. Ko.dın : 
Aıağıda miktarları ile saaUerl yazılı 11-

lfır etlerinin evııat ve ıartnamesl dahilinde 
4·9·1940 çarııunba gUnU yapılan kapalı 
zarfla ekalltmes1nde talip çıkmadığından 

yeniden kapalı zarf.la ekslltmeııt 27·9-1040 
cuma gtlnü yapılacaktır. Evsaf ve ıartna -
m,sı tatll gün ve sMUerl harlı;: her gün 
komisyonumuzda g!SrUleblllr. İsteklilerin 
kanunda yazılı veslkalarlyle beraber teklif 
nektuplnnnı İğnecede As. Sa. alma komls -
yonunda ihale günU ihale saatından en geç 
bir saat evellne kadar 2490 sayılı kanunda 
yazılı ıartlar dahilinde vermlıı olmalan. 
Mıktan: ktlo 816000, aaooo, 's1000. 

461000 tahmin bedelleri Ura : 107440, 
106760, 146740, muvakkat teminatı lira : 
6622, 6588, 7587, 7587, ihale saatl : 10 
10.30 11 12.80 

(IS5S8) 

Arpa almacak 
Cizre As. Sa. Al. Ko. dan: 
107 ton arpa kapalı zart usullyle ek· 

sııtmeye konmuııtur. Muhammen fiyatı 
5350 lira ilk teminatı 401 Ura 2 kunıııtur. 
İhalesi 5. 10. 940 saat 9 dadır. Taliplerin 
muayyen gün ve saatte tckllt mektupla· 
rlyle birlikte mUracaaUan. (5885) 15833 

Sadeyağı alınacak 
Erzurum As. Sa. Al. Ko. dan: 

157Si 

Er fotini alınacak 
Saman alınacak 

Erzurum Lv. A. Sa. Al. Ko. dıın: 
158600 kilo aamanııı 18. 9. 940 kapalı M. M. VeUleti Hava Sıtın Almı Ko-

zarfla ekslltmealnde talip çıkmadığından misyonundan: 
pazarlıkla alınl\caktır. Pazarlığı 23. 9. 940 1 - Talihi zuhur etmlyen 2000 çltt er 
saat lt de Erzurum Lv. A. Sa. Al. Ko. da fotlnl yeniden pazarlıkla sa.tın alınacak· 
yapılacaktır. Toplu tutarı 31752 lira 11k tır. Muhammen bedell 13.000 llra olup ka
temlnatı 2382 liradır. Evsaf ve ıartname- ti teminat mlkdan 1950 liradır. Pazarlığı 
si tckmtl garnizonlarda gijrtılUr. İııtekll- 23. 9. 940 pazartesi gtlnll sa&t 11 de hava 
!erin beJll glln ve eaatte komisyonda bu- satın alma komlsyonunda yapılacaktır. 

lunmalan. (5840) 15SSS İdari oartname evsaf ve nllmunesl her 

Un n.lm.acalc 
gU.n öğleden sonra komisyonda görlllebl
ıır. iııteklllerln muayyen gün ve ııaatte 

Isparta As. Sıı. Al. Ko. dan: kaU teminat ve kanun! belgeleriyle btr-
175000 kilo unun ıı. 9. 940 kıp11lı zır/- ilkte komtııyoııda bulunmaları. (tl797) 

la fhiltm~ı"nde talip rrlcmııdılırıdın pıı- 15785 
zarlıJcla eksiltmf'$i 26.9. 940 sut 17 de 
[$parta komutanlık Sa. Al. ır.o. da 7apıl•- llaç ve srhi malzeme alınacak 
cd:tır. Şartnamesi J:omlsyond.ı görülebı- M. 111. V. Hava Satın Alma Komis:yo
lir. Muhammen tutan 22150 lirı ilk temi- nund11n: 
natı 1706 lira 25 kuruıtur. Belli vakitte ı - 64 kalem llft.ç ve sıht malzeme pa-
komis:yondı bulunulmHt. (5841) 15819 zarlıkla satın alınacaktır. Muhıunmım be

dell 3000 lira olup katt teminat mlkdarı 
Arpa almacak 450 liradır. Pl\Zarlığı 24 9.9ıl0 ııalı günU 

Kars :As. Sa. Al. Ko. R!I. den: saat ıı de hava satın alma komisyonun -
Bir ktloııuna tahmin edllc.n fiyatı 5 ku- da yapılacaktır. İdari §artnıı.me ve Uste 

ruf 60 santim olan 800 ton arpa pazarlık- her gUn öğleden sonra komtııyonda görUle 
la alınacaktır. İlk teminatı 2475 Ura olup bilir. İsteklilerin muayyen glln ve saı>tte 
lhalesl 2s. 9. 040 saat 15 tcdlr. kati teminat ve kanuni belgeleriyle ko-

Pazarlığa gtreccklerln ilk teminatla· misyonda bulunmaları. (5864) 15849 

rlyle birlikte komleyona müracaatlan. 
(6848) 16841 

POLiS 
Kuru ot alınacak 

Erzincan As. Sı. Al. 1Co. Rs. den: Elbise diktirilecek 
750000 kilo kuru otun kapalı zartla ek· Emniyet Umum MüdiirlütUnden: 

siltmeııı 8.10. 940 saat 11 de yapılacaktır 1 - Zabıta memurları için azı 1350 ço -
İlk teminatı 2250 lira muhammen bedeli ğu 1500 takım maa kasket kı~lık elbisenin 
3000 liradır. Evsaf ve ıa.rtnamo birlikler- dikim iıl 26/9/940 perşembe gi.inü kapalı 
de vardır. Teklif mektuplarının ekıılltır.e zarfla münakasaya konulmu~tur. 
aaaUnden bir saat evel komisyona veril- 2 - Diktirilecek elbiselerin yalnız ku -
mest. (5844) ll>842 ma3r umum müdürlüğilmilzden verilecek 

Arpa alınacak 
Erzurum As. As. Sa. Al. Ko. dan: 
500 ton çuvallı arpa :Pazarlıkla. alına

caktır. Birden veya küçtlk partiler halin
de verecekler de ihaleye glrebl11rler. Top
lu tutarı 37500 Ura ilk teminatı 2813 lira· 
dır. Pazarlığı 28. 9. 940 saat 10 da yapıla· 
caktır. Arpanın evsat ve telanll garnizon
larda mevcuttur. İsteklilerin muayyen sa
atte Erzurum Lv. A. Sa. Al. Ko gelmele-
ri. (5847) 15843 

diğer bütün levazımı müteahhide ait ola -
caktır. 

3 - Kasketle birlikte beher takımı i~in 
600 kuru' fiyat tahmin edilen elbiselerin 
nümunesini görmek ve anrtnamesini almak 
istiyenlerin umum müdürlük satın alma ko
misyonuna müracaatları. 

4 - İsteklilerin 675 liralrk teminat m.ak-
buz veya banka mektubunu muhtevi teklif 
mektuplarını, 2490 sayılı kanunun 3 - 4 ün
cü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
eksiltme günil saat 14 te kadar komisyona 
vermeleri. (S424) 15457 

Yemek takımı alınacak 

ADLlYE VEKALETi 

Benzin alınacak 
Adliye Vekiletfoden: 
Adliye Vekaleti ile Temyiz mah • 

kemesi için alınacak olan 750 teneke 
benzin 15 gün müddetle aleni müna • 
kasaya konmuştur. 

Muhammen fiyatı ve nakliyesiyle 
beraber 517,5 kuruş olup tutarı 3881 
lira 25 kuruştur. Muvakkat teminatı 
292 liradır. 

Şartnameyi görmek istiyenlerin 
her giln, ve eksiltmeye iştirak edecek 
lerin 23. 9. 940 pazartesi günü saat 
15 de vekalet levazım daire müdürlü-
ğüne mür .. caatları. (5369) 15353 

ANKARA VALlLlGl 

Bina temir ettirilecek 
.A. nkara Vilıliğinden : 
Muhammen bedeli 'i53 lira 74 kuru§tan 

ibaret bulunan B li hususi idare dispanser 
blnRSı tamir cttırlleccktlr. 

23-9-1940 pazartesi günll saat 15.5 da vı
IAyet daim! encümeninde ihalesi yapılacak
tır. 

Mllnakasnya lgtlrak edecekler %7,5 te -
mlnııt bedell olan 56 llra 54 kunı§u vll!iyet 
huırust idare mlldUrIUı'ffi veznesine makbuz 
mukabilinde teslim etmeleri ve şartnameyi 
görmek için viUıyet slhat mudUrlUğüne 
mUracntlıın. 

(5318) 15296 

inşaat ve tamirat 
Ankara Vallllğtnden: 
VllAyetlmlz damızlık aygır deposunun 

(220 lira (71) kurua bedeli ltrşl!U boğ• 
ahın sıva inşaatı tamiratı 26. 9. 940 per · 
oembe gllnU saat 15,30 da vllAyet daimi 
encümeninde pazarlıkla ihale yapılacağın
dan lst,klllerln ke§lf ve o:ırtnameyt g6r
mek lııtiyenlerln her gUn vllltyet veteriner 
mUdUr!Uğllne müracaatları tııı.n olunur. 

(l>859) 15847 

Bina tamiri 
Ankara Valilifinden: 
Husu81 idare Yenlııehlr tah!lkkult ve 

tahsil şubelerinin l§gallnde bıılunııı:ı bln:ı

nın 1609 lira 2 kı.ıruııtan ib~ct k şif be
delll tamiratı 7. 10. 040 tarihine rastlıyan 
pereembe günU saat 15,80 da talibine iha
le edilmek tızere açık eks1ltmeye konul
muııtur. 

Taliplerin ihale gUnU ve muayyen sa
atte muhammen bedeUn yüzde 7,5 gu olflU 
120 lira 68 kuruııluk teminat mo.kbuzlari
le birUkte vilft.yet dalml encUmenlne kersıt
name ve ıartnamesJnl görmek lstlye:ıılo
rln de keza ihale günUne kadar dalmt en
cUmen kalemine mUracaaUan lltııı olunur. 

(5799) 15860 

ASKERLiK iŞLERi 

Şubeye davet 

Ankara Yabancı Askerlik Şubesinden ı 

1/9/940 tarihinden itibaren 336 dofum • 
lularm son yoklamalarında askerlik mcc
Jlııincc aııkcrllklerlne karar verilerek 
1/9/940 tarihi ile 1719/94-0 tarihi arasında 
ve 20/9/940 tarihinde okulda bulunmak ü
zere yedek subay mektebine aevkcdilmiı 
bulunan kısa hizmetlilerden bazıları bir 
yanlı~hk dolayısiylc geri döndükleri ha -
her alınmıştır. Bunlar 20/9/940 ta tekrar 
okulda bulunmak üzere sevkedileceklerln -
den hemen şubeye müracaatlan, müracaat 
etmlyenlerin askeri mahkemeye verilecek-
leri ilan olunur. (5550) 15821 

FAKÜLTELER 

Perde yaptırılacak 

Ankara Dil ve Tarih - Cotr.ılya Fa
kültesi Direktörlüğünden: 

'I. 10 1940 pazo.rtesl gllnU saat 11 de 
A.ı:ıkara mektepler muhascbeclllginde top. 
!anacak olan ekstltme komisyonunda 4800 
lira muhammen bedelli !akUltenln 80-100 
penceresine yaptınlacak perdelerin mU
nakasası ynpılacalttır. Eksiltme oartna
mesJ ve tetcrrUatı fakUıte dlrektörlUğllıı
den alınır. 

:Muvakkat teminat 860 liradır. İatek
lllerln muvL\kkat teminat ve oıırtnnmesın
de yazılı vesikalarını aynı glln sııat 10 a 
kadar komisyona vermeleri lt\zımdır. 

(5860) 15848 

KAZALAR 

Kepek aJmacak 
Kazova inekhanesi Müdürlüğünden : 
1 - İnekhane h3yvanlnrmın ihtiyacı l -

çln 40.000 kırk bin kilo kepek 1-9-1040 ta
rihinden ltlbar~ bir ay mllddeUe açık ek
siltmeye konulmufjtur 

2 - l-10-19·l0 salı gllnll snat 14 de To
katta Veteriner mUdUr!Uğll binasında iha
lesi yapılacaktır. 

97200 kHo ııadcyatJ pazarlıkla alına· 

caktır. Toplu tutan 11664.0 Ura Uk temi· 
natı 8748 liradır. Pazarlığı 23. 9. 940 ııaat 
ll> te Erzurum Sa.. Al. Ko. da yapılacak· 
tır. Evsaf ve ıartnamcsl komisyonda gö
rUIUr. tsteklllerln ihale güıı ve ıa.atlnde 
komisyonda bulunmaları. (5836) 15834 

Saman alınacak 
Edirne As. Sa. Al. Ko. dan 

Un alınacak 
Erzurum I.v. A. Sa. 'Al. Ko. dan: 
250 ton unun 9. 9. 940 pazarlığında ta

llp çıkmadığından tekrar eksiltmeye kon
muktur. Bu mlkdıırın hepsini birden veya 
kUçUk partiler hallnde verecekler de lha· 
leye girebilirler. Toplu tutarı 42500 lira 
ilk teminatı 3188 liradır.Pazarlığı 1.10.940 
saat 10 da Erzurum Lv. A. Sa. Al. Ko. da 

8 - Kepeğin muhammen bedeli (bin dört 
Polis Enstitüsü Müdürlüğünden : yUz lira) olup mu'lınkkııt tcmlnııtı (yllz beıı 

6660 ton arpa kapalı zarf usull;>1e sa· 
tın alınacaktır. İhaleal 7. 10. 9i0 saat 16 
da Edirne aanayl kı;:ıları Sa. Al. Ko. da ya· 
pılaeaktır. 

:Muhammen fiyatı 499,500 lira olup ilk 
teminatı 24,280 liradır. Evsaf ve ıartna· 
meal lldn yapılan komisyonlarda to saat -
!erinde gör01Ur. İllteklllerl:ıı bell1 ctın ve 
ıaatten en az bir saat evel teklif mek
tuplarlyle rcııml vtıBlka ve teminatlarını 
sözü geçen komlıyona vcrmtıı veya posta 
ne göndermtı olmaları. (5887) 15835 

Un alınacak 
Erzurum Lv. A. Sı. Al. Ko. dan: 
250 ton unun 9. 9. 040 pazarlıtında ta -

llp çıkmadığından tekrar pazarlıkla ek· 
stltmeal 1. 10. 940 saat 10 da Erzunım Lv. 
>... Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Bu mlkda -
rın hepsi birden veya kUçUk partiler ha -
llnde vertleblllr. Toplu tutan 42500 lira 
ilk teminatı 8188 liradır. İsteklilerin iha· 
le cün ve eaattnde komlıı>:onda bulunma-
Jan, ,(li889) ıG837 

yapılacaktır. (5848) 15844 

Kuru ot alınacak 
Balıkesir As. Sa. Al. Ko. Rs. d•n: 

250 ton kuru ot, 1000 ton aaman pa
zarlıkla 21. 9. 940 saat 10 da alınacaktır. 
Evsaf ve ııartnamcsl her gün komisyonu
muzda görUlcb1Ur. Taliplerin muayyen 
saatte gelmeleri. (5849) ll'i84~ 

Zayl makbuz - İstanbul lthalAt cüm· 
rüğü mUhasebeslnden almıı oldllğum 
52921 No. ve 25. 4. 939 tarthıt beyanname
ye ait ve 678 lira 05 kunıe 105886 No. ve 
16. 5. 939 tarihli bir kıta irat mahsup 
makbuzunu kazaen zay\ ettim. Yenlırlnl a
lacağımdan ileride zuhurunda hUkmU ol -
madığını beyan ederim. 1ııta:ııbul Nalbur -
oul!l" Ko.dlr Fasıl tJ'atOnel ~i2 

Polis EnstitUsü için mevcut nümu- lira) dır. 
4 - Eksiltmeye girmek isteyrnlerl:ıı mu

n elerine göre pazarlıkla 500 liralık ka- vakkat teminat makbuzları veya bank& 
dar kAse, tabak, bardak, çatal, ka~ık mektuplarlyle beraber o gUn tayin olunan 
alınacaktır. saatte komlııyona mUraC'natıan. 

~ - Şartnruneyl görmek ve daha fazla 
Pazarlık eksiltmesi Polis Enstitüsü maJQmat almak fııtey ... nlcrin Turhal clva-

binasında müteJekkil komisyonda ya- nnda inekhane mUdllr!UğUne ve Tokatta 
veteriner mUdUrlUğünc müracaat etmeleri 

pılacaktır. Nilmuneler Polis Enstitüsü tıAn olunur. 
binasında görUliir. 

İsteklilerin eksiltmenin yapılacağı 
25. 9. 940 çarşamba günü saat 14 de 
komisyonda bulunmaları. (5832) 

15832 

Zayi - Bıvna sultanisinin yedinci ııı -
nıfından 8. 8. 1931 tarihinde aldığım veııl
kayı. kaybettim. Yenl11tnl alaca#tmdan es
kisinin hllkmU olmadıtını 1lıtn ederim. 

2 No. Fahri Arı 87SS 

(8056-5258) 

. Krom cevheri satışı 
Fetbıye Mııl Müdürlütünden : 

15274 

Hazineye alt ve Domuz alinı mcvkllnde
kl 86.46 dereceli 2300 ton krom cevheri be
her tonu 250 kuruD hesabiyle 5750 !ıra mu
hammen bedelle 15 glln müddetle açık art
tırmaya konuldUSUndan tallplerln rnuvak • 
kat temlnıı.t tutararı olnn 430 lira 25 ku -
ruşun teslimi vezne cdlldlğlne dair makbuz 
veya sair vesalkle blrllktc ihale sünU ola:ıı 
30-9-1940 pazartesi gUnU saat 14 de FC't -
hiye hllkUmct konatında mUte;:ıekkll komis 

Zayi - 988·939 ders yılında Kastamo- yon nezdinde hazır bulunmaları ve bedelsiz 
nu ıtıesi ııeklzineJ mnıfından aldığım ea.. olan bu hwrustakl oartnamcyl görmek iste _ 
hadetnamcml zayi ettim. Yenla,lnl alaca- :re:ıılerin Fethiye mal mUdUrlU :üne mü _ 
ğ'ımdan eskisinin hUkmU yoktur. S. A. 802 racaatıarı no.n olunur. 
Flla'ct K&ratU!lı ... 87S2 .. C~fl60·8563) 15GS2 
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Muhtelif cins 300 adet koyun ve sıeır ıskarta deri 25. 9. 940 
çar~anba günü saat 15 de Orman Çiftliği Müdüriyetinde 

açık arttırmn3~~5satılacaktır. ORMAN Çİ FTLIGI 
~====-========:========================================::!/ 

Buğday kırma ve odun alınacak 
Urfa Gu. Mh. Tb. Satın Alma Komısyonu Başkanlıtzndan •. 

Muha'llmcn <". 7,5 
Miktarı Tutan Te:ninatılh:ılcnin nasıl İhalenin 

Cinsi Kılo Lira Lira yapılacağı Günü Saatı 

Bu ay kırma 49Vi00 17274 1295 Kap lı :r:arfh 30 9 940 10 pazartesi 
Od ın 742000 22260 1670 Kapalı znrfla 3/10 940 11 per~embe 

A) Yukarda yazılı d rt y{jz doks n iıç b n kılo bu d y kırma tle yedi yuz kırk iki 
bin kılo odunun tirfa'da gumruk taburu kararg h binasında kapalı zarfla hizalarında 
gcister:Ien glLll ve ıut e de ih leleri yapılacaktır. 

B) Şartnameleri okumak ıstıyenler A. fıkras nda sozu geçen binadaki satın alma 
komısyoı:ıunda her gun okuyup gorebilırler. 

C) İstek'.lcr g rmek ıste k eri knlemın h"zasında gosterilen teminat akçesini Ur
fa gumruk vezne:; ne atırıp vezne makbuzu veya banka mektubiyle eartnamcnin 
dorduncü ma1Jesın1e kend !erinden istenılen ve ıkalarla birlikte teklif mektuplarını 
ihale saatınden b r s at eve! komısyona vermiş bulunacaklardır. 15538 

/'"--

G 
VAGON LI İdaresinde 

R O'A TA ve 
. 

GAZI osu 
CAZ - ORKESTRA - Muntazam ve temiz servis 
NEFİS YEMEKLER- HER NEVl MEŞRUBAT 

MUTEDİL FlY ATLAR 

ZİYAFETLER İÇİN BÜYÜK SALON t 
l::::=== Her ak;?am meşhur LANTOŞ (Macar) OKESTRASl===-!l 

Sığır eti ahnacok 
'/Cutahyıı 6. Sayılı ]a duma Okul Tb. K lıtmdan : 

,.utarı 

Lira K 
11250 00 

Mıktan Erzakın beher kiloıu 
Azı 

Kilo 
35000 

Çoğu is-in tahmın edılcn fiyat 
Kilo Kur San 

45000 25 00 
İHALENİN 

Günü Tarihi Saat Cinsi 
P. Ertesi 30 9/940 11 Sığır eti 

% 7,S muvakkat 
temınat 

Lira Kuru$ 
843 7S 

t - Okul eratının atustoı/9~1 sonuna kadar bır yıllık sıfır eti ihtiyacı kapalı 

:ıarfla yukarda hızalarında yazılı giı.n ve saatle de ıhales y pılmak \!Zere eksiltmeye 
konulmustur. 

2 - İsteklilerin teklif mektuplarını ve yukarda yazılı teminat akçe veya mektup
larıyle 940 yılına ait ticaret odası vesikası ve (2490) ıayılı kanunda yaz.ılı sair vesa
lklc birlikte gösterilen saatten bir ıaat evelhukumet konağında maliye druresınde mü
t e$ekkil komisyona vermeleri. 

3 - Şartname okul komutanlığında görülebilir. 15427 

ENSTiTÜLER 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Veteriner Fakültesi Askeri 

kısmının kayıt ve kabul şartları 
1 - Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 

veteriner fakültesi askeri kısmına bu yıl 

sivil tam devreli liselerden iyi ve pek iyi 
derecede mezun olan ve olcunluk imtihan
larını vermiş olmak ~artlyle talebe kabul 
edilecektir. İsteklilerin aşağıdaki &tırtlan 
haiz olması lazımdır. 

A) Türkiye C!lınhuriyeti tebaasından bu. 
lunmnk, 

B) Yaşı 18 • 22 olmak. (22 dahildir). 

C) Beden teşekkülleri ve sıhatleri orduda 
ve her iklimde faal hizmete müsait olmak 
(dil rekaketi olanlar alınmaz.) 

D) Tavır ve hareketi, ahUlkı kusursuz 
ve seciyesi sağlam olmak. 

E) Ailesinin hiç bir fena hal ve töhreti 
olmamak. (Dunun için de znbıta vesika!'ı 

ibraz etmek.) 

2 - steklilerin müracaat istida l\rına su 
vesika lan bağlama lan lazımdır: 

A) Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti, 

B) Sıhatl hnkkındn tam teşekküll!l uke· 
ri hastane raporu ve aşı kağıdı, 

C) Lise mezuniyet ve olcunluk şehadet • 
namesi veya tasdikli sureti. 

D) Okula alındığı tnkuirde askeri kanun, 
nizam ve talimatları kabul ettiği hakkında 
velisinin ve kendisinin noterlikten tasdikli 
teahhüt senedi. Talebe okuldan istifa et • 
mek isterse okulca tanhkkuk ettirilecek 
masrııfları birden verir ve bu da teahhut 
senedıne kaydedilir. 

E) Sar'alı, uyurken gezen, sidikli, bayıl· 
ma ve çırpınmaya müpteıa olmadıı:ı hak -
kında velilerinin noterlikten tnsdikli teah
hütnamesi. (Bu gibi hastalıklardan biri ile 
okula girmezden evel malfil oldukları son
radan anlaşılanlar okuldan çıkarılır ve okul 
masrafları velilerine ödetilir.) 

3 - lstekliler bulundukları mahallerdeki 
askerlik şubelerine istida ie müracaat ede
cekler ve şubelerince 2. inci maddede bil • 
dirilen evrakı ikmal ettikten sonra, Anka • 
rada Yüksek Ziraat Enstitüsü veteriner 
fakültesi askeri talebe amirliğine gönderi
lecektir. Müracaat müddeti eylulün 2S ine 
kadardır. Bu tarihten sonra müracaat ka • 
bul edilmez. 

4 - Okula kayıt ve kabul, şehadetname 
derecelerine ve müracaat sırasına göredir. 
İstekli adedi tamam olunca kayıt işleri ka. 
panır ve kabul edilenlere m!lracaat ettik • 
leri askerlik şubeleri ile tebligat yapılrr. 

(4624) 1~43 

Muhtelif yiyecek a~ınocok 
Büyükdcre Tümen Satw Alm:ı Komisyonu Reislitinden : 
Asker ıhtiyacı ıçin muhtelif yerlere teslim edilmek üzere aeağıda cins, miktar ve tahmin edilen bedelleri yuılı muhtelif 

erzak gene asağrda ylU'.ılı tarih, gıin ve saatlerde kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmustur. J;:ksıltme muameleleri Biıyuk

dere ıskelcsı karşısındaki askeri anbarda bulunacak olan tUmen satın alma komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin şeraiti 
anlamak üzere her gün ve eksiltmeye ietirak için de asağıda yazılı gtin ve saatlerde alınacak er;zak mıktanna ve tahmin edi
len fiy ta göre tutan olan temınat akçeleriyle birlikte komısyona müracaatları ve teklıf mektup arını kı.palı tarfl r lçln ... e 
eksiltme saatinden bir saat cvellne kadar makbuz mukabılinde vermelc:ri liııumu il5.n olunur. (S805) 15864 
Erzakın cinsi Kilo Muhammen tutan Teminat akçesi Eksiltme tarıh ve günü S'lat 
Kuru soğan 50.000 3000 22S 7/10 1940 Pazartesi ıs 

Kuru soğar 80,000 4800 36-0 7/10/1940 Pazartesi ıs 

Pirinç 2S 000 8750 656,25 7/10 1940 Pazartesi ıs 
Pirinç 2S 000 87SO 6S6.2S 7/10 1940 Pazartesi 15 
Pırinç 30.000 lOSOO 787,SO 7/10 1940 Pazartesi 15 
Nohut 70.000 lOSOO 787,SO 7/10/1940 Pazartesi 16 
Nohut 75.000 112SO 843,7S 7/10/1940 Pazartesi 16 
Mercimek 25 000 5000 37S 7/10 1940 Pazartesi 16 
Mercimek 19.000 3800 285 7/10/1940 Pazartesi 16 
Kuru fasulye 6S.OOO 162SO 1218,75 7/10 1940 Pazartesi 17 
Kuru fasulye 60.000 lSOOO 112S 7/10/1940 Pazartesi 17 
Kuru fasulye 95.QOO 23750 1781,2S 7/10 1940 Pazartesi 17 
Patates 60.ÔOO 4200 315 8/10 1940 Salı ıs 
Patatca 
Patates 
Şehriye 

Şdır.iye 

.Makama 
Makama 
Kuru üzüm 
Kunı üziln 
Sade yafı 
Sade yatı 
Sade yağı 
Zeytin yafr 
Zeytin yağı 

60.000 
100.000 
25 000 
lS.000 
50.000 
38 000 
40.000 
33.000 
40.000 
30.000 
30 000 
25.000 
19.000 

4200 
7500 
6000 
4320 

12000 
8720 

10000 
82SO 

S2000 
39000 
39000 
14500 
11020 

31S 
562,50 
4SO 
323 
900 
654 
750 
618,75 

3850 
292S 
292S 
1057,50 
826,50 

8110 l 940 S<ılı 

8 10 1940 Salı 

8 10 1940 Sah 
8 1 10 1940 Sah 
8 10 1940 Salı 

8 10 1940 Salı 
8 10 1940 Sah 
8 10 t 940 Sah 
8 10 1940 S'llı 

8 10 1940 Sah 
8110 1940 S<ılı 

8/10 1940 Salı 

8110 1?40 s .. 11 

15 
ıs 

16 
16 
16 
16 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 

Muhtelif erzak ve saire ohnacak 
Edirne Maarif Müdürlüfürıden 

Azı 

Cinsi 
Has ekmek 
Koyun etı 

Sı ır eti 
Satle yağ 
7. eytın ya.ğ 
Pır nç 
ToL ~eker 
ç y Seylan 
K ın tuı 

Kur ıo an 
Un 644 R. 
ı-: u.ı fa·u ye 
Sıl a 

Kılo 

126300 
12700 
12SOO 
6900 
3550 
7550 
8500 

86 
2050 
6000 
4300 
S700 
830 

Çoğu 

Kıl o 
160000 

18000 
17000 
9300 
5300 

11050 
13000 

111 
2650 
9200 
6400 
7200 
1350 

Fiyatı 

Kuruli Sm. 
10 
4S 
35 

130 
60 
36 
36 

500 
5 50 
6 

20 
24 
25 

~7.5 
Lira 
1200 

607 
146 
907 
238 
298 
3Sl 

41 
11 
41 
96 

129 
24 

Sirke ısso 2450 15 27 
Yumurta tane 121000 1S2000 1 50 171 

Teminat 
Kuruş 

50 
2S 

so 
35 

62 

40 

60 
30 
S6 

!.iıııcn ~aııe 2Gnü0 38500 5 144 40 
.z .. 1~·n 1;co 24~0 40 82 50 
>: ... ~ 1150 1900 70 99 75 
3evlı pevrir 3~00 S200 4S 17S 50 

Tarihi 
30/lX/1!)40 
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Kırdırmıınm 

GUnti Saati 
Pazartesi 14 

:ıı• ., 

., ., 
,, ,. 

u u .. 
" 

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

.. 

Şakli 

Kapalı zarf 
Açık 

Kapalı znrf 
Açık 

" 

" 

.. .. .. 

f t 55SO S5SO 12 76 9S .. " •• " 
Y ,_•ırt . 9200 14700 16 176 40 ,, ,. ,, " ,, ,, ,, 
p •\ ... 11500 17500 9 114 10 .. ,, .. .. .. .. .. 
1 < • ""nn ve ~ .. hriye irm:J.:li 20SO 3400 26 63 30 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 
?J.,lı ıt 1300 1900 15 21 38 ,, ,, ,, ,, ,, 
ra·, .. n 28SO 4050 37 124 88 .. " .. " " .. .. 
:::'..>rl.t 2350 3300 10 24 75 .. .. .. " .. .. .. 
?.: • o<fo ... u ı 6~voo 230000 80 310 so ,, ,, .. .. 

!:: rıt" :·ı:tı .>ru olcu!la:-rnın rnayııı 1941 sonuna katlar ıhtiyaçları olan cins ve miktarları yukarıda yazılı 27 kalem erzaı. 

1: 1 \:. ı ~() ~ıı· lh ., • rn :ti';. r eı:ı ı ~ g-un n.iıddetle hizalarında yazılı şekillerde eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin kapalı zarf 
b (''ıı ı· : ;\; .. Z•Çlt) -ay•!ı lcanı.·ı·ın S!: •;c 34 'ICÜ mnddclerıne gôre teklif mektuplarını vermeleri ve açık eksiltme ile olnn 
lar o~ ı.~.1: ı.1:•ı.'.lu, .c.2 .... .:ı nı:ıı 1dcs:re bore hazırla:r.alarr kırdırmanın Ellirne maarif müdürlü ü dairesinde yapılacağı vı 
\.1 •ranı~: .. d ""Hnel. •t'<?)tn:er"n pazardan maada her gun dğleden sonra ve cumartesi gunlerl öğleden evel maarif müdürlü 
ıı:~e m'ırıır:ı•t ,. .. ,: n .. i-:ri i!ln oi.ınu:. ıssr 

Nakil: me simin yeniliklerini 
Belediye ıll'asında yeni inşa 
edil mit Toygar apartmanı 

,Utma nakleden 

KANAAT--• 

Oto tômir evi 
Feyzi ESER 

Ulu.s Mntbıuı..sı civarı. Paruılyon 

caddesi Jl>o: 15 Tl: 3511. Anl<ara 

ANKARA BELEDiYESi 

Şosa intası 
Ankara Bt>lediyesınden : 
1 - Selanik caddesinin Me~rutiyet ve 

Kızılırmak caddeleri arasında.ki kısmına a
it yolun şosa olarak yaptırılması işi on beş 
gün müddetle açık ek~iltmeye konulmuş~ur. 

2 - Muhammen bedeli 3731 liradır. 
3 - Teminat 279,83 liradır. 
4 - Şartname ve keşif cetvelini görmek 

istiyenlerin her &lin encümen kalemine ve 
isteklilerin de 27/9/94-0 cuma günü saat 
10.30 dıı belediye encümenine müracaatları. 

(S478) 15493 

Yol inşası 
Ankara Rt'lediyt'sinden : 
1 - Şehir mezarlığı 11imal dıvarına ka

dar olan kısma ait yolun yapılması i5i on 
beş &iln mUddet1e açık eksiltmeye konul
muştur, 

2 - Muhammen bedeli 3152 lira 2S ku." 
ruştur. 

3 - Teminat 236 lira 41 kuruştur. 

4 - Şartname ve keşif cetvelini görmek 
istiyenlerin her giin enciimen kalemine ve 
isteklilerin de 2719/940 cuma günü saat 
10.30 da belediye encümenine müracaatları. 

(5479) 15494 

Fotin. getir yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Zabıtai belediye memurları için 

yaptırılacuk olan 93 çift fotin ile 93 çift 
getir on beş gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1116 lira.dır. 
3 - Teminat 83 lira 70 kuruştur. 
4 - Şartname ve niinıunesini görmek is

tiyenlerin hergün encümen kalemine ve is
teklilerin de 4110 940 cuma gunü saat 10.30 
<la beleuiye enc!lmenine müracaatları. 

(S784) 1S766 

=-······································--

Taşrada işi olanlar 
Şimendufer hatlarımızın uğ

ı;adığı IJütiin viliiyct ve kazala
rımızda her hangi resmi ve hu
susi bir işi olup ela mezkur işle -

ri lisan bilir faal bir kimseye ta
kip ettirmek isitiyenlerin Ulus 
ta (İŞ) rumuzuna acele ve mek
tupla müracaatları. 

--...................................... ,. 
A. LEVAZIM AMlRLlCl 

Buğday öğütülecek 

Ankara Lv. Amirliği S11. Al. Ko. dan: 

92 !l<'nedenMri bUtUn dünyaca tanınrnlf 

Eleetion Kronometrolan 
Metin, hassas ve garantilidir. 
Yeni zarif modelleri : Ankara
da Anafartalar caddesinde 25 
No. Abdülhalim Güngenci ma
ğazasında satılır. Fiyatlar mak
tudur. • 

Toptan siparişler 

için müracaat yeri H. R. Kori Yeni gün 1331 inci 

Sokak No. 3 lzmir 

Kıli e .. mühür cilt tômir 
Ototipi, tire ve renkli kılişelcr, resmi ve hususi bronz çinko ve listik mühü:-J.:r. 

Avnıpa usulü fevkalilde cilt ve her çec;:t dosya albüm ve lüks kutular ve yazı hc5al 
ve matbaa makineleri tamiri ve mont1jı ve her nevi matbaa işleri. 

KAYA BASIMEVİ 
Posta caddesİ, No. 50. Ticaret odası yanında 

Elbise alınacak 
!stanbul Maarif Müdürlüğunden: 

:Maarif Vekllllğl köy enstiUılerl için satın alınacak aşağıda cins ve mlkda.n ytv 
zıh elbiseler kapalı zarf usullyle eksiltmeye konulmuştur. Bu elbiselerin muharıı• 

men bedeli (39G30) lira ve muvakkat teminatı (29i2) lira. (25) kuruştur. tsteklllet 
bu l'lblselcre ait şartname ve nilmunelert İstanbul maarif mUdilrltlğll yardircktör
lilğ-ı.lnde gorcbillrlrr. 

F.ksiltınenln 1 te.,rinievel 1040 salı gUnU saat 15 te tatanbul maarif mUdUrJUği1 
binasında yapılncağı \·e kapalı zarfların en geç saat 14 te alınacağl 11An olunur. 
Eşyanın cinsi .Mlkdarı Bch<'rlnin muhammen l!'i. YeldUI 
Eri< k tal<'b<' <'lblsesl Lira kuru§ Lira 
(Caket, pantnhın) 2000 12 69 253s0 
K. tnl be elbisesi 
(Cnkct, ct<'k, tayyör) 

15il7 

DEVLET ORMAN iŞ. 

1000 

--------------·-------------------
Satılık köknar tomruğu 

Devlet Orman işletmesi Bolu Revir A • 
mirlığındcn : 

2!5 

1 

Satılık köknar tomruğu 
Devlet Orman işletmesi Karl'biik Revit 

Amirliğinden: 

1 - Karablik revirleri ne bağlı BUyUk • 
dllz bolgcslnln F'ımlacıık dl'posund• isti!• 
tc mevcut (5S3) adet muadUi (448) met
re mlkfıp ve Ci!J2 desimetre mikA.p kı-:\cnat 

1 - Bolunun Knracasu mevkiinue istif- tomruğu açık arttırma ile satıla.caktrr. 
te mevcut 5586 ad~t muadili 3463 M3 301 2 - Tomnıltlıırın ayrıca baş ke~• 
desimetre mıkap koknar tomruğu açık art
tırma ile satılacaktır. 

2 - To!llru darın baş kc me payları mev. 
cut ve kabukları soyulmuş olup hacim ka
buksuz orta kutur iızerinden alınmıştır. 

3 - Tomruklara ait sntıu şutnanıesi An· 
kara orman umum mildurluı':tinde ve İstan
bul, Ankara, Bolu çevirge müdıirluklerinde 
ve Dolu'dn Devlet orman işletmesi revir 
iimirliginde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli 11 
lirn 56 kuruntur. 

5 - lsteklıleriit <'! 7,5 muvakkat pey ak
çesi ile 27 9 940 gtinü saat 15 de Bolu'da
ki revir merkezine müracaatları. (8668) 

15727 

Satılık köknar tomruğu 

pnylnrı mcvl!ut ve knbuklnrı eoyulmuo '• 
lup hncml kabuksuz orta kutur üzerindd 
h<'saplanmıştır. 

3 - Tomruklnra alt ııarlnamesi Anka .. 
radn onuan unıum mUdUrlUğtlnde İsta.Dt 
bul, Zonguldak çevlrge mUdUr!Uklerlnd• 
ve KarabUk devlet orman i§letmesi revtt 
fımlrllğlnde görıllcblllr. 

4 - 'fomruklnrın muhammen bedeli 
(12) Ura lOO) kuruştur. 

5 - tst~klllerln <",. 7,5 pey akçestyl• 
25. 9. 040 çarşamba gUnU sa.at 15 te Kr 
rnbUktekl re'l.'ir merkezine mUracaUan. 

(8~03/58 2) 15853 

Satılık lcöknar tomruğu 
Devlet Orman isletmesi K11r11bük Re• 

\•İr Amirliğinden: 

1 - 4814 ton buğday ögiitmesi kapalı 
zarfla eksiltmesi 23. 9. 940 sant 15 de An- Devlet Orman işletmesi Karabük Revir 

Amirliğinden : 

l - KarabOk revirine bağlı BU· 
~11kdUz bölgesinin DereUstU deposunda. ts
tlfte mcvt'ut (1700) adet mundlll (1SS8) 
metrcmlkfıp (106) desimetre mlkAp kl:Sk • 
rıar tomruğu açık arttırma ile satılacak• 
tır. 

kara Lv. amirliği ıatın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 72210 lira ilk te
minatı 4860 lira SO kuruştur. Şartnamesi 

komisyondan 362 kuruş muknbılinde alı

nır. İçinde kanuni Ticaret Odası vesikası 
da bulunan kanuna uygun teklif mektupla
rı 14 de kadar kabul olunur. 

(5303) 15315 

DAKTİLO KURSU 
il\ inci devrPsln! de ~ fıU tem.llfıtııı 

açtı Belediye sırası Hnnef Apartma 
oı No· 1 Tel: 8iH 3643 

Znyl iki cllzclan - Manrlt VC'ltAl<'tl znt 
işleri dair •sinden almnn iki ad<'t c l:o:dnnı
mız cvelkl glın Cı bcct cncllleslndc zny! ol
muııtur. Hiç klınsl'nln işine ynraınıyacak 

olan bunları bıılnnlnrın insaniyet namına 
me7.k0r Vl•krtlet ımt Jşlerl nılldıirllı il.ne 
teslim etnı<'leri rica olunur. Aksi tnltdlr. 
d.., yenilerini ıılacağınıı:ı:dan hunların hll

kUmıı lz olduğu llA.n olunur 13ursa kız öf\'
retmen olrnlu muhnsebe menıunı Ali Veh
bi Ttlrkllm ve ıınb:ır ml'mıını .Ahmet Hu. 
ıusi Turan. 3i38 

B EZ E N 
ŞAPKA SALONU 
Kış ııezonuna girerken BEZ EN 

şapka salonu müşterilerine yeni zen
gin modellerini teşhir ettiğini bildi-

Yeniııehir Atatürk bulvnrı Giıven 
apıutımanı No. 49 3713 

ULUS - 21 inci yıl - No. 6 .. 

İmti yaz sahibi 
lakender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdüril 

\ 

Mümtaz Faik FENiK 
Mtlesscse MlldllrU : Naştt UL.lJÔ 

ULUS Baaımevi ANKARA 

1 - Karabiik'te revir önünde isti fte 
mevcut "82S" adet muadili "691,, metre 
mikfi.p "S66., desimetre mikap koknar tom
rugu açık arttırma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme pay
ları mevcut ve kabukları soyulmu' olup 
hacmi kabuksuz orta kutur üzerinden he
saplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait şartn:ı.mesi Ankara
da orm:ın umum müdurlüğunde Ankara, 
lstnnbul, Zonguldak çevirge müdürlükle • 
rinde ve Karabıik devlet orman işletmesi 
revir amirli{:ınde gorülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli 14 
lıra 95 kur\l'ştur. 

S - İsteklilerin ~ 7,5 pey akçesiyle 
23 9 940 pazartesi gunü saat "14" de Ka
rabuk'teki revir merkezine müracaatları. 
(8749 • SSS8) 1S827 

2 - Tonıruklnnn ayrıca ba§ kesnı• 

paylan mevcut ve kabuklan soyulm\11 "" 
lup hacmi kabuksuz orta kutur Uzerindeıl 

hesaplanmıştır. 

3 - Toınruklarn nlt "a.rtnamP.si: Anka• 
rada omıan umum mUdllrlllğUnde Ankll' 
ra. 111tanbul, Zonguldak orman çevir,. 
mUllUrlllklerlnde ve KarnbUk devlet or
man lşletm,.sl revir fımlrllğinde g6rlllebi• 
lir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli 
(12) lira (00) kuru~tur. 

5 - istcklll<'l"in % 7,5 pey akçest;11• 
25. 9. 940 çarşamba. g1.lnU saat 14 te :Kr 
rabUktek! re\•lr merkezine milraca.aUarı· 

(8804/~3) 15354 

Arpa ve mısır alınacak 
Devlet Orman bjlCtmesi Dursunbey Revir Amirliğinden : 

Nevi 
Aarpa 

Mısır 

Kilosu 

170.000 
30.000 

Muhammen bedel 

Lira Kr. S. 
5 75 
5 75 

Tutan 
Lira Kr. 
9775 00 
1725 00 

1- Dursunbey devlet orman işletmesi revir amirliği merkez ve bölge" 
!erde mevcut demirbaş hayvanların yiyecek ihtiyaçları için yukarıda cin" 
ieri yazılı (170.000) kilo arpa ve (30.000) kilo mısır açık eksiltmeye kon" 
muştur. 

2- Eksiltme 25. 9. 940 tarihine miisadif çarşamba günil saat 15 de J)Ut"' 

unbey devlet orman işletmesi revir amirliği binasında toplanacak olaıt 
komisyonca yapılacaktır. 

3- İstekliler şartnameyi revir amirliğinde görebilirler. 

4- Eksiltmeye girebilmek için evelemirde % 7,5 nisbetinde teminat a~ 
çasının tutarı olan (862) lira (51) kuruşu revir veznesine yatırmı§ olın.J" 
ları şarttır. 

5- İsteklilerin belli gün ve saatta Dursunbey revir amirliğine milr• " 
~aatları ilan olunur. 15866 

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

Yeni Sinema Halk Sineması Sus Sineması 
040 • 911 mevsimi için 
hnzırlanmnkta olan si· 
nema y<'nl flllmlerle a
çılacaktır. tlt\nlan ta
kip ediniz. 

SUmcr sinenıll.!!ı Anka
rnnın en zar!C slncmas: 
oluyoı-. 

BU GÜN ve BU GECE 

Saat : ı G.30 ve 21 
ııennsında : 

BR.ODVA Y GULU 
Snııt 14,30 ve 18,30 

seansında 

Tarzan mn>1ııuıı adam 
Tilrkçc sözlU 

Sant 12, 1 r, tc ucıız halk 
matinesi. Bay Çetin u
çan adamlar diyarında 

Bugün ve bu gece 
Saat 12 • 16 ve 20,30 

seansında 

Şandonun son cinayeti 

Saat 14 ve 18 ııeansında 

FİL DOKTORU : 
Türkçe al:SzlU 

Ankara: SUmer isminde 
şık bir aile sınema51 

kazanıyor. 

____../ 

101 çe&İt kundura mağazası'nda bulacaksınıı 


