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Bugün 2. inci sayfada 

Akdeniz hakimiyetinin İ1=g11iz 
kafi zaferi üzerindeki tesiri 

Yazan: Ali Rıza EREM 

BCJ§veküimiz Dr. Relik Saydam yolda halk tarafından hararetle alkışlanıyor Ba§vekilimiz Nazilli Bez Fabrikcwnda yedek parçalar atölyuinde 
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Baıvekilimiz C. H. P. 
Genel Sekrelerliğlnde 1 

Sayın Başvekilimiz Dr. Refik 
Saydam, dün öğleden sonra C. H 
P. Genel Merkezine gelerek Partı 
Cenel Sekreteri Dr. Fikri Tuzer ta. 
rafından karşılanmış ve bir müddet 
Parti itleriyle mqgul olmuşlardır. 

-.:T1 o o s o o o o o sı:s:n ... o r n • 

Fransa'dan 
gelen haberler 

Falih Rıfkı AT AY 
.. 

Avrupa kıtasmın iıgal altmda 
hulunan memleketlerinden hiç bir 
L..O..- a•lJDUi11e ihtimal yoktur.,_ 
Yalnız Vic:"7 Fr&nN.'amdan biraa 
aea çıkabiliyor. Bu aeae gittikçe da • 
ha büyük bir hüzün, tela,, hatta ü
tnitsizlik çökmekte olduğu, telsiz 
dalgalanndan bile hiaaedilmekte • 
dir. 

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

Başvekil 
Ankara'ya 

döndü 
Baıvekil Doktor Refik Say

dam dün sabah ıehrimize dön· 
mütler, istasyonda Büyük Mil· 
Jet Meclisi Reisi, Vekiller, Rei· 
aicümhur namına Bafyaver ve 
yaverleri, Parti Genel Sekrete· 
ri, Parti idare heyeti azalan, 
mebuslar, Milli Müdafaa ve 
diğer vekaletler erkanı tara • 
fından karıılanmrıtır. ( a.a.) 

r Bapelıilimizin seyahatine 
ait diğer resimlerimiz S i1Jci say
fadadır. ] 

İngilizler oniki 
adaya yeniden 

taarruz etliler 
Libya' da 

BCJ§veki~imiz Na.zilli Bez Fabrilıcuında baımaları tetkik ediyor 

İzmir EnternasyonaJ 
Fuarı dün kapandı 

• 
Dr. Behçet Uz bir nutuk Fuann 

anlattı 

vererek 

ehemiyetini iktısadi ve siyasi 
İzmir, 20 a.a. - İzmir eı:ıternaayonal l 

fuarının kapanıı töreninde belediye reisi 1 • 
Dr. Beh~t Uz ıu IJ.utku eöylemtıtir: 
"- Muhterem mleafirlerimiz, aevım 

hemtehriler, 

Almanya, kendi halkmm ve or • 
duaunun iateainden baıka hiç bir 
ıey dütünmek mecburiyetinde ol • 
madığmı çoktan ilan etti. Fakat bu 
ki.fi değildir: Fransa gibi mağlup 
memleketler mevcut gıda maddele -
rinin büyük bir kısmını Almanya 
emrinde bulundurmıya davet edil -
mittir. Eğer mihver • dıtı devletler 
ekmeksiz ve köm'liraüz kalacak o • 
lurlarsa, bunun heaabmı İngiltere • 

1 

den sorsunlar ve onun ablukasma 

l•f 1 la k d h ad Düııyanın U.züntü veıetırap fırtıııaları a yan r ara an, av an içinde çalkandıp bir zamanda •üldUı ve 

isyan etsinler. 1 
Paria halkmın yüzde doksanının 

lşaiz olduğu söylenmektedir. Gün • 
de 20 milyon mark itıal masrafı 
•eren Fransada bütün sanayi ve 
ticaret hayatı felce uğramıttrr. in • 
ailtereden yardım ıönniyen, yani 
Ceneral de Gaulle ile birleımiyen 
imparatorluk ülkeleri dahi Vichy 
haznesinden medet umuyor. 

1 
emnJyet 1le meıbu vatanımızın bu ,.ıısel 

ye denızden ateı alllna ahndı ' ıehrlnde bize çok eğlenceli ve &yil1 ıı:&· 
manda da istifadeli vakit geçirmek tırea
tuu veren onuncu enternasyonal fuarını 

bu gece kapıyoruz. Fuarın kapanması mU
oasebetiyle yaptıpmız mutat toplantıdan 
lstifade ederek bu sene elde edilen ve IU· 

reU umumiyede çok memnunlyetbahl o
lan neticeleri hillA.satan arzetmek isterim. 

Onuncu İzmir enternaeyonal tuarı, 

. böyle bir zamanda açılmıı olması itlbariY· 

ı 
le, CUmhurlyet Türklyesinln sulh& ve mil· 
Jetler araaındakl •&mlml 11 birUjine ver
dltt ehemlyetl tebarUıı: ettiren ve J:ıarlct 
politikamızın daim& açık ve dUrü.t ol&D 
veçhesini bir kere daha g6atermefe yarı· 
yan mühim bir vazife ita etmlt buluDU· 
yor. 1940 İzmir fuarının blrlz huııuaıyetl~ 
rlnden biri de, yurdumuzda htikUmtenll• 
olan sUkfin ve saadeti pek gUzel bir ıekil-
de ak!ıettlrmlı olmaaıdır. lttırlk veya zi-
yaret edenler veya fuarı uzaktan takip ey-

. llyenler görmUılerdtr ki, uyamk, ba.streUt 

z a A _. · tı" .. i ı bir idareye ve her zamandan daha kudret-
• uanın vaz~y nı go•ter r ıı btr orduya malik olan tUrıt milleti, bü· 

harıta / yUk ve neıeU bir dlalpUn ve huzur içinde 
Londra, 20 LL - Royter: Roytertıı as- kendisi için olduğu kadar bqkalarına da 

kert muharrir diyor ki: 1 
General Vaveıı tar&fındaıı idare edilen (Sonu 5. inci savfad•) 

(Sonu 4. üncü sıyl•dıJ 

Almanlar Londra'ya 

200 den fazla 

Sir Denison Ross 
vefat elli 

19S6 dan 1937 eeneetne kadar Londra
da Şark Tetkik Enatltüaü MUdUrl~ü 
yapmıı ve bUtün hayatında edebiyat ve 
kültUrünU tetkik ettitt tUrklere k&r11 bü
Yilk bir dostlulıı duymUI ve göatenntı olan 

(Sonu 5. inci nyl•d•) 

Bir mali senede 

Devlet tahsilatı 
400 milyon lira 

Artışın 35 milyon lirası 
fevkalôde varidattandır 
Aldığnnız malumata göre 31 mayısta biten 1939 malt eenesi tali

silatı 400 milyarı lirayı bulmu§tUr. Bunun 112 milyon u'rası fevkal&ıı 
de varidattan 17 milyon lirası da nazım varidattan temin edilmittir. 

Cümhuriyet maliyesinin ilk defa vasıl 

olduiu bu büyük rakamın, bir ıene evellri 
t&bsillt ralleai~le umkayeseal, 113!1 mali 
J'l}mda takriben 60 mll:JOD lira,.a yakın bir 
artıı oldutunu S(Sıtermektedtr. Fakat bu 
artıırn 53 milyon lirası fevlrallde varidat
tan oldutu için dotrudan doiruya vergiler
den ve emsah normal menbalardan elde e
dilen tahsilit fa.ıluını 7 milyon lira kabul 
etmek lizımıelmektedir. 

Ancak, dünya buhranı yüzünden ithalitın 
azalmıı olmuı dolayrslyle yalnız ıümrilk 
resmi ve ithaltt muameleai vergiıinden bu 
müddet zarfında lll milyon liralık nokııan 
varidat elde edildiği sözönünde tutulursa 
bu neticeye varabilmek için diğer verıi 
tahıilitr ve varidatın 26 milyon lira kadar 
artmıı olmaar icabeder. Netekim 1939 tah
ıilitı üıerinden yapılan tahlill tetkiklere 
&öre bu ıene içinde kazanç verıilerinde 6 
mil1011, ımal ve mali m~eaııeıeler verıile
rinde 3 milyon, lıtihllk vercilerinde 7 mil
yon ve diier verıiler ve varidatta da 10 
milyon lir& &ibi büyük tezayütler kayde • 
dilmiıtir. 

Varidatta görülen 80 milyon liralık te
zayüde mukabil bütçe ı&lftyatı da 316 
milyon liradan 381 milyon liraya çıkmak 
suretiyle takriben 86 milyon liralık bir 
tezayüt arzetmlıtir. Maliye Veküimiz Fuat Afralı 

Japonya ve Siyam IB. Ribbentrop 
F H. d. . . . ı M 
ransıx ın ıçınısıne usvliııi ile 

ültimatom verdiler dü d n e göniştü 
Siyam arazi istiyor! 

Vaziyet nazik 
Honc - Kons. 20 L&. Royter ajaıısın

dan: Hona - Koq'un ıallhiyettar malla _ 
filinde Japonların HindlçlDi 'ye 72 aaatıtk 

bir Ultlmatom vermlı olduklan beyan e • 
dilmektedlr. 

Görüşmelerin kati 
ve mühim mahiyeti 
tebarüz ettiriliyor 

Halbuki fransız genel kurmayı 
•e teslimiyet politikacılan, kendi 
nıukavemetleri yıkıldıktan sonra, 
harbin bir kaç hafta içinde bitece -
iini zannetmiılerdi. • Onlar yalnız 
Franaada franaız ordusunun artık 
harp edemiyeceiine ve eğer teslim 
obnazlaraa anavatan halkmın peri -
tan olacağma değil, inıiliz adaları • 
llın dahi i.kibeti yakm olduiuna i · 
llıanmıılardr. Onlar, henüz impara • 
torluk kuvetlerinin Jngiltere ile bir· 
likte hareket etmek imkanı varken 
'9'e donanma ellerinde iken Alman • 
1'aya teslim olurlar, rejim ve ıiya • 
•etlerini samimi bir tasfiyeye tabi 
lııtarlarsa, asgari zararla kurtulabi
leceklerini düıünüyorlardr. içlerin • 
de ltalyaya istinat edenler çoktu. 
Muıolini'nin vaktiyle Fransa, lapan-
1a ve cenup Amerikası cümhuriyet -
lerini içine alan )atin bloku taaav • 
vurlarını hatrrlıyan bu nikbinler, ik
~.darda bulunan katoliklerin böyle 

tayyare ile 
Bu Ultimatomun müddeti, pazar günU 

1t gece yarısı mUnkazl olacaktır. 

ır anlaınıa zemini hazırhyabile • 
fekleri kanaatinde idiler. Bu suret • 
ı9 .ınağlubiyetin aırl ağl1" maarafmr 
llfıhere ödeyecekti; Fransa yeni 

:'Vrupa nizamının tesisinde bir yar· 
hncr kuvet olarak alınacaktı. 

,. ~lınanyanm, kendi yanıbaımda 
ilahlr ve kudretli bir Fransa mev • 
İ't olduğu için bütün tarihinde ne · 
•r Çelaniı oldufunu, zafer neıeai i· 

Cloıııı .S. laol N7/ıdd 

hücum ettiler 

Almın liloİırı şiddetli 
bir mukabele gördüler 

Londra, 20 a.a. - Royter: Bu sa • 
bah Londra mıntakuına ıeçmek te
ıeobilsünde muvaffak olumyan Al • 
man tayyareleri 200 den fazla tahmin 

(Soııa 1. iılol .a7fıdl) ln6ilg karalı tJın!lr8 lrııuctlerini teltİf etlerlcM 
• 

Bu haber hakkında mütemmim malQ . 
mat alınnıamııtır. 

I mparatorun TeiJ.iğind elri 
toplantı 

Tokyo, 20 &.a. - Reamen bUdlrildlğt
ne göre, dün, ıaat 1& Ue 18 araaında ea
rayda, imparatorun rtyuettnde çok mü 
hlm bir toplantı yapılmııtır. Bu toplantı
ya ordu ve donanma genel kurmay haf· 
kanları, bqvekll Prenı Konoye, harbiye 
ve bahriye nazırları, hariciye ve maliye 
nuırlan, millt ıtyuet plADları tanzimi 
bürOllU reiat, husul! devlet konııeyt reiai 
ve ordu ve donamna pnel kurmay bafkan 
mau'ID1ld 1IUrlk etmltlerdlr. 

' .... ı. beli lq/ııılı ) 
Fon Ribb~ntrop'un dünl:İl tcm .. .)/aruıa 

daJt. lıabal~ ıf iacli HlfUJU•dadı&. 
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Bisiklet gezilerinin 
üçüncüsü yarın yapıhyor 

Geziler ~ok lsfif ad·eu ve eğlenceli oluyor · 
B siklet ajanlıfının tertip etUtı blslk-, zerine ajanlık bu sezllertn yanı mahiye -

lt'tll g z:llerln geçen hatta yapılmıı olan tinde olmadıtını turth eder. Yapılmakta 
lklnclıl, ankaralı blalkletçller arasında olan bu seziler en yqlı bir adamı bile 
bu g z:llere gösterilen ve gttUkçe artan a- yormıyacak derecede yavaı ve vaziyete 
l :uıın bir tezahürü olmuotur. göre molalar verilmek aureUyle büytlk 

İne su yatağını takiben İmrahor n bir neıe içinde seçen mU,terek bir bialk
ltuhye köyleri yolu ile Gölbaıına sldlp let y{lrUYÜfÜDden ibarettir. 
g ı e 60 kilometrelik bir mesafe Uzerinde Bu hattaki seziye lttlr!k edeceklerin 
yapılan bu geziye iıttr!k eden blelkletçi- en geç pazar ıabahı aaat 8,80 da 19 mayıı 
ler, 19 mayıı stadvomundan hareket ede - atadyomunda komanyalarfyle birlikte ha -
rek ağır bir gldlıle göle gelmlı ve bura- zır bulunmaları rica olunur. 
da mola verllmtıtlr. Bir buçuk aat devam 
eden bu mola esnasında kafile içinde bu
lunan avcıların gölde yaptıkları ördek a
Vl bu gezinin en neoeıı ve eğlenceli anla
rını teıkll etmiıttr. 

Av partisinden ıonra Gölb&§lna giden 
katile, burada açık ve temiz blr havada 
neıe lclnde ve toplu btr halde ötle ye
meldertnt yemtıler ve yemkten ıonra 1.U
nlıat ile bfroı:olr etıencelt oyunlarla nJdt 
pc;irtlmlf, sölde ıandal gezlntlleri yapıl -
mııtır. 

Bla1kletçller akpm aaat 18 de D{kmen 
)'Olu lle ıehre avdet eylemiılerdir. 

Geçen 1ene de 7Qllm&kta o1&D Ye bfl
,.Uk bir a1Ak& ne takip edtlea be bllllldetll 
sezilere blelklet •Janlıtınca bu 1e11e de 
devam ed1lmes1Dden blllkletçllerlnds fev
kal&de memnwa kalmıılardır. 

AJanlıtın lll&lıdaki tebllliadlD de aD· 
lqılacafl vetlltle bıı batta yepı.._ olaa 

Okullar arasılda müklf ath 
koıul• yıplllcik 

Diler taraftan haber aldıtımıza sön 
ajanlık, öntlmüadekl haftadan ltlbaren o
kullar ar.,ında da bir ı~rt blılklet yarı1-
lan tertip etmete karar vermlıtır. Bunun 
için feap eden teıebbthılerc!e bulunulmak
tadır. Bu yarıılarda derece alacak olanla
ra ldt&p, kalem .,. Rfre sfltl bir taıebeatn 
mektepte illDe y&rl)'acak hediyeler tevzi 
edllecektlr. 

Fener ve Eskişehir 

Demirspor bugün 

ka11ılcqacaklar 

u ı: u ! 

Askerlik bahisleri 

Akdeniz hakimiyetinin 
İngiliz kati zaferi 

. 
üzerindeki tesiri 

Ali Rua EREM 
Geçen hafta hırill• batvekili nahı b -

maraaındakl nutkunda Akdeniz filolırmı 
mlihim miktarda takYiye ettiklerini ve Mı-
11r'Ja Flliıtln'dekl orta prk kırı orduıunu 
da muhtelif, dominyon, mliıtemlelı:e ve ana 
vatan kıtılariyle lruvetlendirdiklerlnl bil -
dlrmittir. 

Bu, inslllz aevk ve ldareainhı .A.kdenia -
de blklmlyetin idımeaine baaytl bir önem 
verdiiinl S(Sıterfr ki pelr dofrudur. 

Hakikaten harbin bir nevi "tahrip etme 
• ıinir yıpratma" tekllne bUrlindUill bu ye
ni 11fbadı, Alrdenhı: hlklmiyetlnin deleri 
paha biçilmez derecede artmaktadır. 

Bu deleri iyice kavramak için, muhal bir 
fırulyı olarak inıillzlerln Akdeniz hl -
lı:lmlyetlnl bir an kaybettiklerini tı11vvur 
edelim; vasiyet ne olur? Bu kıyıp inııillr.
ler için ıerek ıtrateJlk gerek ıiy11al ve 
ekonomik bünndan llic bir b71ba beme
miyecek derecede büyük bir zarar olur. 

a - tlkönce inıilizlerin tatbik etmekte 
oldukları deni• ablukasının tetiri Jtalmız, 
d•ec• adar aahr. Çlinlril harbin btl 

C. H. P. Cebeci 
nahiyesi kongreleri 

CUmhurfyet Halk Partisi kongreleri a
yın on beolndeıı itibaren bqlarnıı .bulunu-
7or. Aldıtımıa habere 1'6re Cebeci nihl
yesine batlı ocaklardan Karaatac k6yU
nUn 21 eylUI cumartesi akfamı 17 de Ce
beci ocatının 22 eylUl pazar gUnU ıabah 
10 da Kıbrıı, Kızılca, KutludUğtln ocakla
rının 27 eylUl cuma gUnU öfleden evel ve 
sonra, Mamak ocatının 28 eylUI cumarte
si gUnU öfleden ıonra ıs te, Kayaı oca -
tının 29 eylUJ pazar gUnü aabah 10 da 
koD&'l'elertnl yapmalan kararlqtınımıı
tır. Kongreler ParU binalarında, mllsatt 
olmıyan yerlerde köy okullannda yapıla -
caktır. Bu toplantılarda kua idare heyeU 
namına Mecdi Sayman .,. Cebeci nahlyeal 
retat Hubt S&rl'lJl mU,ahit olarak bulu
nacaklardır. 

lıviçre' den bir ticaret heyeti 
gelmit değildir 

tıtanbul gazetelerinden biri 10 eylWde 
Bay Emile Conrad'ın idaresi altında bir 
ticaret heyetlnln İltanbula muvasalat et -
tlflne dair bir mUIAkat neıretmtıtır. llu 
haber bazı ııuıtetehhtlmlere yol aı:tııtın· 

dan, Türkiyedekl İsviçre konıoloslutu al
mıı oldu~ talimat Uz:erlne, itleri dolayı
siyle TUrldyeye gelen İın·lçre tebaamdan 
Bay Conrad ve Buttner'in İavlçre makam
ları namına hiç bir ııe memur edllmedJk
lerlnl, bu huırua için kendilerine •lllhtyet 
dahi verllmemiı oldutunu ve bu ııeyahatln 
hJç bir r aml mahlyeU olmadıfllll suete
mize blldlrmektadlr. 

natlceelal ha.zırllJ'Ul .,, burrbnca1r olan --------------
ablm lmfllerlnJa ea mllblmmi İnsiltere- mn yııı .,, seri tnlrlerlni de buna kata -
nia elinden çıkmıı olur. billriı. 

it - A1rdımiı hlldmi)'atl YI A~enlı 701· Bundan batkı, bu kıdır uı11D.Ye bfl~k 

21- 9 -1940 

Avukat stajiyerlerinin 
imtihanları nerede 

ve nasıl. yapılacak? 
Bu husustaki talimatnameyi yazıyoruz 

Avukatlık kanununa göre staj dev
reıini bitiren stajiyerlerin avukatlık 
ruhıatnameıi almak için vermeğe mec 
bur oldukları imtihan hakkında bir 
tllimatname hazırlanmıştır. Bu tali
matnameye göre avukat stajiyerleri -
nin imtihanları, vekillikçe Temyiz 
Mahkemesi Reiıi ve azaları arasından 
ıeçilecek iki ve Ankara barosunda 
kayıtlı avukatlardan intihap olunacak 
bir zat ile hukuk ve ceza itleri umum 
müdürlerinden müteşekkil bir heyet 
tarafından her sene mayıs ve birinci 
tetrin aylarında Ankara'da yapılacak
tır • 
İmtihan yapılacağı günler vekillik

çe en az bir ay eve! resmi gazete ile 
ilan edilecek ve münasip bir tarzda 
alakalılara bildirilmek üzere Cümhu
riyet Müddeiumumiliklerine ve baro
lara ayrıca tebliğ olunacaktır. Bu ilan 
üzerine imtihana girmek hakkını haiz 
talipler buhınduklJrı yer CUınhurl • 
yet Müddeiumumiliklerine istida ile 
müracaat edecekler, miıddciumulikler 
ıtajiyerlerin isimlerini ve avukatlık 
kanununu staj talimatına göre elde 
edilmesi jcabeden vesikaların hangi 
tarihte ve nereden gönderilmiş oldu
ğunu imtihan &tnUnden nihayet ıs 
gün eveJ vekalete · bildireceklerdir. 
Bu vesikalardan evelce gönderilmiş 
olanlar varsa ayııı müddet içinde ir
sal olunacaktır. 

müarcaat ıırasiylc isimlerini liste 
kaydettireceklerdir. İmtihana gir 
hakkı olan stajiyerlere fotoğraflı 
mühürlü bir vesika verilecektir. 
İmtihan sualleri, medeni kanu 

borçlar kanunu, ticaret kanunu, cez 
kanunu, ceza ve hukuk muhakeme 
sulleri, avukatlık ve harç, icra ve i 
His kanunları üzerinde namzetleri 
umumi malfimatiyle bu kanunları 
tatbiki bakımından vukuf dereceler· 
ni anlamağa medar olacak ıekildi h 
yet tarafından tertip olunacaktır. 

İmtihanlar yazılı olarak yapılaca 
ve iki gün devam edecektir. İlk gün 
ameli malUmat ikinci günü tatbika 
imtihanlarına tahsis olunacaktır. Su 
aner imtihandan bir ıant evel yapı 
lacak, zarfa konarak mUhürlenece 
ve imtihanda talipler huzurunda açı 
lacaktır. 

İmtihanda tam numara 10 olar 
kabul edllmlttir. Muvaffak o 

OçüncU gezi, Zir battanna Olacaktlr. Bu Bölıe Futbol A/anlılından : 
ha.ft&kl sezi nwmf• tubu1'1ı lılru mnm ı - Jl, Zl/9/940 cumart11i Ye pazar ıUn
olmakla beraber 7ohm mllhhn 'bir 1nmu teri ıaat ıe da Ondokuz Mıy11 Stıdyo
utalt ve tamamen düa bulumnalrtadır. manda milll küme birinciliiini kazanan Fe-

Yapılmakta olaa b8 seziler bleildetçi- lllfiahçe kulübll Uı ~ Mtinciıi Eı • 

lan • iri f taJya'nın llltlpçJamun % 10 nl çöllerle beaeamlı 11haları seçerek bu le• -
bu 70llardan ithal Ye ihraç edilirdi. • İtal- dar uzak hedefleri elde edebilmek için az 
ya'.Dın llhM ıeçmiı .,. ibtiyaçlanm o 701- iııv.ı 701l•mai manada lcifayat etme1. 
!ardan elde etmılc fmklnını bulmuı olur. Coll' bi4'tli bir .iuNf •IJndermnle üıbeti 

c - B1UIUll ılpıl Ye aıkert teıirlerl Ilı· meçhul bir Hrdlllt tein kuntlerl datıt
ıır ~llllda YI lariFe'ye kadar 11ra71t ede- ınak ohu. 
bilir. C - SIJNn w.ıı. Bu kanalın ital1&11 -
ı - T...ııtaa'a Yerilen lnsflb saran • tar tarafından ılı pçlrllmni ancak LU. -

tlllafa ım YI ameli bir lnJ'lllatl lıalmu. ,..dan llı1Jr'a kandan taemıa ederek ... 

Talipler imıihandan bir gün evet 
hukuk itleri umum ınüdilrlüğüne ge
lecekler, ibraz edecekleri hbviyet cüz 
danı ve dosyalarındaki vesikalara na
zaran hüviyetleri tesbit olunarak 

için her imtihanda takdir edilen nu 
maralar mecmuunun onda betten v 
her iki imtihan notlarının heye 
mecmuasının vasati olarak onda altı 
dan a'fafı olmamaaı prttır. İm 
evrakı tetkik olunduktan sonra ıtaji 
yerleriıı her biri haltJanda imti 
heyeti tarafından birer mazbata yapı
lacak ve bu mazbatalar vekllet hukuk 
işleri umum mUdürlüğüne verilecek 
tir. Ehliyet' gö.lterenlere ait muba 
!arın taMikli birer euretl atajlyerı .. 
rin kayıtlı bulundukları veya kaydo
lundukları baroiar,. gönderilecek, ka· 
zanamıyanlara yaliıu numaraları tebo 
liğ olunacaktır. 

ıerımı.. 1YI atla pglraelerlDI ıardalı •~ Wlthlr Dtmirtl>OI' ........ Nftnth Tiirı-
mekta bul.....,.. P-bl AııkaN .- dftft • ld" .... IJonluk aı .... blan 1apılacak-
mn tammnMı stlıl lıOJ1lk bir f.,m da • tsr. • 
illin etmektedir. 2 - Cumartesi ıiinii yapılacak maçı ba-

Ajanlıfm bu Juıftül .... JeeldnW •em lluaffer Brtat, puar ıtbıl yapılacak 
tebllfl aptıdadır: maçı da hakem Necdet Özsttç idare edecek-

tJ'çUDcQ blalklet se:ıdat, bu haftl. Zir ler Ye 71n llakemlerini, bakeıaler bi•at ıe
Wl.rıu ~1aaaldır. CJ&ilJ• llsDI I• prek aaha7a selteeldmlir. 

Isparta mebuslannın 
yaptıklar1 tetkikler 

ı.,.n.. 30 a.a. - Xualardalri tetkiki• 
rlai bitirerek buraıa cSönmia olan mebal
lanma dlin balknine parti tetkflltı mn
-.larlFlı bir topluna ,apllllllanlır. 

Vali Ba,.a • toplatlı1a ~ ""
lbeti allkadar edlD itler blrbMll lahat 
•enpiı YI müa1J1 illtlıaclar etrafmda -
llpaeler 711Pdmqtır. 

Bulgaristandan l 18 
Türk muhacir geldi 

lıtanbul, 20 (T-tlefonla) - Bqtin 
bulpl bandralı Radiçı vapuriyle 118 
tDrk muhaciri ıetdi. 

TO,. llltı lurumu 
tınnllerinin 

lllfay' dl alslerllerl 

d - ı..tkere'aia artık Tlrkln ile te • ıa. IOO kllometredea daha uak ol• (Nil 
DiMi .,. lrtlltetı. Bura 1Dlrfal .,. Iralı 70- nehrine liadar UerU7ebilmeleri111 •• eaa • 
Ju .. ....._ ıec• - YI uak bir tek n (Nil) ı seçip (ltlYen) ı ~ı -
70Ja ln1lhar eder, .,. 4ola718i7J1 Tflrkiye rine ballıdır. 
ile tarcba1alma llÜtllllll lcabmda illa Bayle bir itaJ7&11 taarnmı. tablatm .. 
tatblls ltülm dl ...._ laemen ortadan na çölU sibi bir ambYemethıi '618ahmelı 
kallmat om. 90rhllaadu bqlsa. .., ,,.,.,.,,.,,. lnsfllz 
.... ...... ,..... Baıra lrılrfut • ...,•JllClıld lıaHtlerle, • Çat. Blrftt&r, Ka

Ballat • 11..t Jelaclaa letffade bnlrılm meran sfbi General D&ıole lltlbak ecfen 
da Fili-tin .,. luriye'de haııl olacak 7eni fruwa mhtemlekelarlnbı 7Ul teairleriae; 
vasiyete tlbl lralrr. ao/ -,.,ttl•n inarlllz donanmaarrun tesirine 

Bu •#lepl.rhı llM/a.i oJlr•I: l11~1tM.. •• c•plı«/en lqlllı .. 11...- armrn 
onla btl a«IMYI hıanabihn•I: ihtimali de mukavemetine uirıyacaktır. 
iml:ln•ıı •lil•• bil• •t'tıl: ~l: ılJplıell Ye Bandın baıka ital7an orduıu bu Tabada 
çoi ••Yrl'tlr .,..,,,.. fllı•. Om irindir Uerleml7e ınu.,.ffalı oln bile. niha7et 
l:i ln611t.ir• oluna o/.._ A"1hnls H • (Nil) in 4olu kıyısında 7erleıecett ve 10l 
l:imiyfltini elin* tutıuk sorundadır. Bu - yanını (Nil) in Kızıldenln • çok pkla -
aııa fçla de (Sln:rf), (Ctlbelüttuıl:) Y# .._. b~ Yerill4• Kaal4w lu7ramda-
CBdıılll....,.I~~ ....... 'Fi H~> " ..... «>1-ltlr laslll• 
7Cızı1d~lr"ln~·n11famo -. .... - '': 1'f ısır müdafaa orduıunun cephesine çar -
lmıdumıık mecburiyetindedir. parak .. mıyı mahHm olabilir. 

Bu iç bol.asm ıapü " m1J4a/..., llıtl • Bir kere bu nzl7ete selecek bir ltal71n 
ıuJJ.tt ..m •l•biHr1 orduea ,.ıranla lt&ret ıttiilmiı ıaa t11lr-

.A. - lhni1ardan (Bablllmendep) ~*' )erinden bqka bu 1eferde o lnıntlerln _. 
(Padökale) botaaındaıı, daha ıenittir .. Bu- rf tetirlne utramıı .,. daha kolv mail4p 
nnm İJSı11.altria elindeil ıhnaltllmetl lcln edilMeeelr vazl~ete dltmlt olv-

Antaır,., 10 La. - Tltk HaYe Karana 11rtlar, (Kale) den (Duvr) a (Franaa'dan Sonra, böyle bir bırekete siritebllmek 
tanare ye parqll~eri t.lllllldena'du fnsflten'1'9) seçmek icln bulunmaeı ll • ıcın men:at .,. muhtemel btitiia !naili• .,., 
bura)'& plmlı ... halkın eotha tenlllntı ınmselen 11rtlara lllia 7Ukın benzer ... De- mllttefflı lravetlerden &ittin bl,.Ulr bir ital
ile brplamnqlardır. Dize irısllizler 1lllda olııls1ıısa. italyanlann 71n ordan llzımdır. Ve bu ordflnun da 

JCuwehlr, 20 a.a. - VUl,.t ~inde 
tetld)lerde bulunmak .,. mGntehfp • 
lerle tema etmek için biuraya ıelmit 
olan mebuılarunu dUn Çlçekdaiı ka
aaına pderek halk ile g6rUtmUtJer " 
dileklerini telblt eylemitJerdlr. Me
bualanmıs buıün de AftD09 kuaın
da tetldıklerine devam eylemektedir· 
Jer. 

Ta)'71recl Ye peratltçtllerln J&PICalılın (Brltre) dm (Ad111) ı llÇlllelırl, (Aden) e muntazam .. fttancfan beelenmesi ve 
,e.terileri s6rmek ye onlan albflamalr 1- hlklm olmelan lmlrlauldır ... dl79bilirls. ikmal edilebilmeıi 11rttır. Eter dendltl sf· 
çla hemen bttttln HM•F halkt burada ~ B - C.._.llMıank &olası barumm mlh- bl Traltlaaprptekf lta17Ul ordan 250 : 
laamrt balunuyorcfu. 1 nr dmltl1tl tarafından •ptı, ,. tlfU · 100 bin kitlden ibfret lıe, bu lnrvetin, bö)"-

Tanaraclleriftllıin acat •• pa....-et .. p'dta l'ISll'H • .,. (Tanal) " (C-ir) le bir harelretl 1Hipnna11 lmktmnıchr dl • 
r1a atl&711 se-tartleırt blDleret ~ • Ye (1'a.) si1tl ılmall Afrika,,...._. • yeblllrlı. Çlnkl 1.nrillılerin tlmdi79 b • 

Ortlrltla ma en içten takdirlerini toplam11ttt. t......ıtrled• pçerü, • .,. iter Dd ei • dar (M11rr) .,. (Plllftln) detti lmYetlerinin 
tllr ta7'J'&re ile plen Bmht Ali Yaaıa hettta .... ,.. 7&Pllacalr taarrula, " bu de bundan daha u olmadılnn sene mih -

Bizim de ittirik etmiı olduğumuz 1940 Viyana aonbahar 1erp b~ 
ımıtır. Serelyi. açık bulunduill bir ay zarfında yUs binlerce in1111 siyaret 
etmfıtlr. Ziyaretçiler, TBrk pavyonunu bilı.ua beienmltler '" memleıs.. 
dmift bAa ince ND&t %eTkiyle bazırlanmıt olan ~nileri. halıları blytlls 
hayranlıkla 1eyretmitlerdir. Yukarıdaki resimde Türk pnyonundan bir 

Ordu, 30 a.L - Orduya Plmlt O • halka hitabm eok 1a97ecanlı bir laltabe lr.t taarrucla aanffalı olmalda .,. 1"arldan nr deYlltlerf lraJD&klan 91Jyl8JOrlardı. .. 1ı8feyl n dyuetçileri aörüyoraunuz. ' 

la mebaaumu Hmldl Yalmmı dla ederek ttlrk hıwaeıhlmm lnkltaf .,. teli&- lnsllls a.ls fflORllll PÇ_.. bir l..ıı ,. Budan bıtJra, lqllialerln, aoa bir •1' 

P1art141e ,apılan ft Pud IDIDIUpJan aıtlllnl antatmıt " bitin tllrlr milletinle tlnatlde ~ olablHr- içinde, hem Alrdenla donamnalarmr, hem 
ile baJ1nn lftıldk ettllf 1ııa toplaaıtlda bir ble ri1ri her amanda dalla tolr h - llllww Mletlerinla ba7l1 Wr laarlklti, lıfnrr • Plllıtin'dekl kara .,. han ordula • 
nb F lebt itleri tberiDde &Mfmelll'- ntll oldulanu. Ttlrkbe'nin ıulla içinde ,.. walr ı.-,.'ma mllnl!' leldadı Ul'be nm lhemiJ'etU mllr:rMta tahi7• lttilrlarl-
~Wlamn...._. tı7Ul ea mnut .,. dhanm pbtamu seken sirmlll Mllsnr •1et1.n onhalarmm İ• al reaml 1'epnatten llrenl70ru. 

Dil bayramı 26 
Eylülde kutlanacak -r bir -rt oldua..6 tebub ettılnnlftk. 8a. paııp •ı pMe ..... ıecmlllal alna.de • • • , _ ... t .... _ .___., 1 İlk Tt1rk Dil Kuralt&Jrıma topl'IUlll'HI dan 90lll'a ikinci ta7'J'&re ile gelm PDt pa. ıyleme.1 1111 IURlı epun- ...... • • 

raıll~lerlmlı ,,hl metreden manffald • tiklllini de ..... .,. lloJmQI IÖH al • Btar•~ kand&lri nıi11t .,. tartıarm te&- 711döııtbDtl ola • qlW aaau ~ 
Ordu' da Atatürk gUnO 7etU atl•nılar ppmq halkın arumtla.,. mur." Franıı• .... ..ı .. elırlnln birer bl· klklod111 srkanlabllec•k aeticı: İnsillsle • da •eldslDol dil ~ olarak Jımt.1all6o 

omaa1armda taemuak otele kadar &6tllrlJ.. rer O meral Dösol'Je Mrlettfkleri bir dem- rba AWm/re 'iloneamdui1I• Wl:im.. H •Y• caldar. O ,antı HalJlnı.tnde ,....ıaoa11 
rl 200 000 ki 'llk bl f hw.ıl•ri7ı. it.a17a11 bin iuvtderiadn a.- toplutaıarda Dedi tel AtatOrlı'UD dil ... Ordu, 20 J.a. - Atatürk'iln orduyu mU,tUr. Bllhwa p&r&ffltofl kıalanmısctan de halen up . il r ranaı• tiia YUiJ'etlvlnJ aubafua ettikleri .,, htmala'I YI Jll1ll lef t.&ıtılaua )'Ulmlll 

terefiendirdiklerl gilnüıı 11t•önlbDtl Edibe llı X-ffer'in s6ıteniill munUa- ~::;:-,:ı~a:::...::r-;,.~ hrtldi bir Jıen oırluıı 1'- •ml'dıa ıaiJd•· ko..-a....,...,. altıllda dil lmrmn• 

olan 19 ey HU &Unlnil Ordu halkı P :::~= :.~rı~ı:.:~ ~ei prp'ten itibaren .cilne)ip seçebilmeleri /~ ltulr bubmdaldan mflddetp, Sol • nua -.acıan w -1ds. 1lllık bil' dnn •• 
parlak tezahüratla kutlamııtır. ba;ramlanndan birini )'qUD&lrtadır. Ha_ sibi ılpd .,. Nkert btl:rü ıorlaklarla Ye llwll'u illıll itmek ı•lti1l• llıaıı aruiai- de """'1fılll• llllnllldlt ~ Jao 

Bu minuebetlı yapılan toplmtı • ftcdanlms ........ Mlla 8111 Ti aa.m Cok teblilrall llrdarla DrtdalllU'YI mab • ae ilk teculri ppmıf oı.. ital1'&1lların. pılMlll ft kurum .._ IMt ll dl AJlb. 
da lk alan hatiplar 7aptılan plln ıiyafetleri Ytrilmittir. Mieafirler JV1ll ~- ktmdur. (SIJ~en) I .. ,,ed#lnm.lai i•Ha«ra ba - ra ...,.nıd bil' ..,_ ~ 
ebemiyetini tebarüz ettiren heyecan· bah AntelJ'• sidecelderdir. • Akd.,.ı.'ı bülm olan 1.nıiU. donarımaeı- IUDduladar. • <,-.> 

Jı nutuklar IÖyleıniıtir. llllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ll llllllllltltlllllllllllll lllll llllll llllllllllllllllllllllllllllllllllliiİllllllllllllllllll 
lıparta'da Hava Kuruma'na 

yapılan yardımlar 

lıparta, 20 a.a. - Hna Kunununa 
ba yazılma faaliyeti günden ıtını 1 • 
lerlemektıdir. Di1n merkuı ballı 19 
k&y muhtannın lftlraldyle 111pılmı 
toplantıda bu köyler namına 2530 il· 
raJık yarduhcı bakaydı yapalmlftır. 

11 

banl I 

ln:,renilecek bir kö~~ \1 J& ~ ı~ 11 iL ~ llD On paranın defni ı 

lsmir Fuuuu a~rmeye gıue11 1/ ~ J ~ )' ~ 111'. Eskiderı ea ulak paramız beı pa-
aç bQyOk elsi ya siya/ett• r• idi; sonra bunlar ortalıktan elinl 
mıtd 6'yli7er•Jı. 7ÜUt ,. -'1 a laaıp dura•ot. •yağın ıçelctikten sonra değerce en 

uJ -L dikte• aoıın oruı bet n ..... e e ._;' --~ u ak~mis on ,,.ra oldu. 
gazetecilere hyaa•tt• b unu- b"""'- bulf tuiblııe p~a.ll Bu c.._,q1 oiııtlıık~, uwuew, Sarı lwomrdaa yeal meteHklerl • 
bir hkuııdaıı dolızııuıı, bir büım- t;3 da .,,;Jftlr. kutedllea ml11uuu delil de dab• 

1 
b 

dall fi• batı11111 Nfla11gıcı ola11 ba dırmaa. lılnıt ıoa... " bqb bir ,,,.,_71 gıhnnd l'1m • mis çıktıktan sonra bi e en saman 
81Jsel 6ge pbrimle du7ffulrlarmı, t , ip~ ı.ıu t1ı.,. lfla de11 ıellyor. Sonıyorum : amaıı diJılnar, 
dOffJııcflklerin/ ulattılar. /su tarı lmnııll.cd 6Jr u,. . - Sivil ballı O.erlııe, mekteplere - On P•H de aqe yararı der • Menll ıı~lyelerlMe Jlll JOll• Ne gani bir tecellidir ki bisim dit. " n klli•l•re bomba ate ba ~~ dim. L: 

httuluı avaıımısın alerle sona .... w7ı. o/dafam delil"' laıflvı11 nrtllnllll sqlat, •--, O kadar ulak bir para a.ı onruıla 
..... (Buau.I) - V~ nıerkuble 

ballı a.aıııı Dahl7ulnde ldlJ' lwaUmı .. 
:yet ......W bir auretta tatblJ& olumn&lrta. 
hu J'OI blfUına pek ıuıa pınt edil
mektedir. limd17e Udu' 1IPlaa Jlld 
~ ye J'Oll&r ..,...... aaldJ'dba 
bl... kOylerl blrtblrlDI 1llllammf, hat
tA mtftDlı ubl)'e ...._. o1aD Tcımttılc'· 
t• baf!ıJ&D )'Ol, T....a.n llU'Ü llntll
lli9 AnllDCl s.tu;yomma llnulDnlltm ld 
bu ~ ımalup .... ,...... 100 ldlom-.. ~ 

Sarp ,.unadml KIGD fUM1als ,._.... 
......... ala ... ldlomıtnll&t ,.. ..... 
nuunl&nnuftır. Tece'den KtıçQk fmdık P· 
aanna kadar dl8a 31 kllometnllk 7ol da 
7&k1Dda tamunlaDICaktır. 

ermesinde bir aonag noktası olan fable ..,.,. · ,., lfNı ıu.tııı n prpitea •ı.....- d•IU mldltl doğrudu dolran bir ftl7 a/amH-
lanir. dlnya11111 lnı81JnH karma • 1.,..,,, Alü'7wtll tllD.t onda la· 'eıl. sınıs: dilenciye verseniz adam o 
hrqıt çağınd•, barqın yer 7er • falıad.ı .mı.. "*' INaa mln•ı6efic.• : tadar itJçamser ki i~inden sin dua 
yaral•lllfl ~t 7er a11 feldfdfi, ..,.,, dtıl ,,.,.... lav, itte fqt_u lıııl~ım lrııpa. _,.,,_ edeoell• bile ihtiıml v•r••Iİ -
yer yer ıeblt da,tljl ıu zamanda .,,,, la lıffl idi. o ı.mr e • ı.ibıılsde IUle ı... oım ... Oıırı11 nls. 
iaaıılarıa Hrlf uvaw ııelH ala- fil,,,,.,. bll• ft itr ..... ıoe • iti• dl117m ....-Wtle oluna oı.,11, Dt. Celil Mubtar vaktiyle "on 
nıJ: dolqtıfı, loqnl:/arm llbilbl · 6,V""" - -11m1s nılu p/oa oa .ı.ıı ,....,_ /il/o pu•llJll ltldrlnl bllm•yen ıaı.ı: d .. 
ne dit ıa.tenııelaılsbı cı.J•alua • ya a • lffelllll ayle ,,,._ bi• t1olnınu701. ğildir,, deıalfti. Bu nci..,. ~•ğ • 
bildili bit vüe lıalllltl• balamıyor. ,_~ ıe..ulleriıalsd•ll 61 • DU ideleıllld• elen ha da Ny- men ben gene on paranın lllzumua-
lnı~:-::a':::'/'.:.;'::,:::,,:d'.!J{. ri.I,U,. • ıe oldu: ııi•hte• hlil nlatıldı. da ıapbfll idim. 

l!!•!IJ! !!'ıf!! I Bir ta111dılımıs, ba/11 atlatı/mq Şimdi anlıyorum. Çankll Etibank yarı ~. ol• bu -ud•11 /'·-'• mltff• - "-La"'a civarılltla Bucuk wı-nıu1e Orada innnlıl111 yld ipekli IJlr u, ' - .... nım; • il~ .5 d ... ,,kar 
hlıy• " BIJnr ~bi olqanabniyor. ..,_,. ,..,..._ J'dlıt slrtli; bit aralıi dedi ld : iflettifl 64 u,,..t oca.ıa .,, çı • 

•ardalar ili lıedellals Aiti•. • ..,.,....,,,,..~ • /1t1 et.. - ,.aht hliılm• na piti/fi dılJ .Nmiri11 .ldloaıunı 011 PB•Y• 
· r lal .ı. ordrt fllİll/ftff le bava ~uluııluı111 ulıtaa teblil· yerin adına bir baki Soıı uıualar- atmaitMll'. 

;:,,,..;: .... dD:;,.., ,.;.;,,. ptU- imle n a/W hhrlmııtl• ·~ d9 •4Jr la •• .,.,,.. -- ••idi T. 1. 

1 Hususi tahsil görenler 

okullara nasrl girecek l 
Huawıt talı.ili s6rdt1~er1DI lc!dt& edenJi 

huuut okulların llerh&qt tmtuwnaa P 
mek flzere mtıracaat e4enlerln tmtftw"'lft 
h118U&t olnıllarda yapılıyordu. Bu mıalla 
tatbikatta mabsur tnllt ettill aal•I._ 
ve buna dUI' ola taUmatDNDMID -
m•dd_. delltUrUarek lmUhanlana r-' 
blr okulda 7apılmam kararl.,ıınlmlltl. 
Yeni madde IUdur: 

"Şabadetname vqa t,...IJmıun• De 
müracaat eden talebe, ıahadetname ftJS 
tudlkııameDln sö~erdltt cleHC979 sM 
tmtUıallaı• 'kabul olunurlar. ~ 
veya tudllmame g~ ~ 
ı.tedtlderl mmtlardaD nllld ..a... 
derel..ı.ndell tmtnwı nrmek prtl7ll U. 
bul oıuaurıar. B1ı lmtuıua den--~ 
oot• blrl pçtlkteıı •oara )'8pllamu. tmtl• 
ban mUddetl pıotıkteıı aoma huııul olml
lara ancak naklen talebe kabul edll•blltı'. 

BahaedJlen lmtlbanlar nıa&rlf mUdOrl .. 
rtatn 1ı&vaiell7le remnt bir olaı1da ,... 
olarak )'llJ>llır • ., 

lstıalHlldl •ir ceset lllddndM 
fatanbul, 20 (Telefonla) - Topbpl 

ıurlan dıtında belediye fen memurla"' 
rından Halli HclmicHn ce1ecH bulun• 
du. Hldiee flphell 11Srilldilltlı\den ceı' 
ıet morga kaldıftldı. 

Yeni rıLoıltıe Wli olunc.ıya bel 
Haam alamıyaeak mallar 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Tlieanııcm 
Vekileti kuru bakla, nohut, mercU.k 
gibi wı ünalitında kullarulan yiyeoolt. 

maddeleriae, yeni rekolte anlap~ 
ya kadar liama verilmemuinl a1IJra 
darlara t~ ctmittir• 
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DIŞ POLiTiKA) ........................................... 
Japonya ve Siyam 
Fransız Hindiçinisine Londra'nın kahramanlığı 

u ı: u s 

Manş denizi 
fırtınalı 

lngiliı - Amerikan IJblrliğl 

Askeri üsler DAİ 
Ağuatoaun sekizinci günündenbe

! f;ondra tehri alman hava kuvetle
lrıın taarruzlarına hedef olmakta -
lır, Her gün, yüzlerce tayyare, bu
lat gibi İngiliz imparatorluğunun 
Jalbi vaziyetinde bulunan bu tehrin 
~ınalarında uçarak geliıi güzel, 

ültimatom verdiler 
(Başı ı inci say/ada) 

Reamt tebllJ, Uç saat sUren bu konfe
ra.nsta. mühim milli t:ılertn .-ısrU:ıUimU, 
olduğunu kayıt tle iktifa eylemektedir. 

Havre limanı bomba 
yağmuruna tu uldu 

müştereken 

kullanılacak 
Harp Akdenize 
v'e Afrikaya 

Vaziyet nazik • intikal edince 

'
ınlerce ton bomba yağdırmakta • 
ır. Yapılan tahribatm günlük bi -

lnçosu İngiliz radyolan tarafından 
ferilmektedir: Bir gün tarihi bir ki
J~e. Büyük bir mağaza, muhteıem 
~ır kıra) aarayı, mütevazı iıçi ev • 

Singapur, 20 LL - Royter: Umumi -
yetle iyi haber alan mahflller• ı;!lre, Hiıı
dlçlnt haklnndald :rraıısıs - J'apon mUsa
kerele:rl, kaU surette inkıta& uğt"amııtır. 
Vaziyet nazikUr. 

Londra, 20 ı.a. - Alman latlll ilalerlne 
brıı evcik! gece ya.pılmıı olan hücumta
nn en ılddettlai Havre limanına kırıı vu
ku bulmuıtur. Bu liman hemen :tıeı ıaat 

kadar ıiddcttl bir bombardımanı tlbl tu
tulmuatur. 

Amerika'nm lnciltere'ye de
nizaltı gemileri vereceği de 

Nevyoık'tan bildiriliyor 
İspanya ve harp 

ti, erteai gün bir ötel, bir müze, 
Bir Vichy haberine 6Öre vaziyet 

Cenevre, 20 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 

Şiddetli bombardımanlara maruz kalan Nevyork, 20 ~ _ Nevyor~ !im.es 
hedefler meyanında "Salıon" rıhtımı, bir gezeteıinin Vqıngton muhabırı, ~ı:
yilzer havuz, diğer bir havuzda bulunan le<tik Amerika hükümeti Ue İngılız 
leiniler ve Saigon rıhtımı yakınında kı - " · · d 

~ha çok itçi evleri. Şu kadar insan 
lu, bu kadar insan yaralı. Fakat 

Salgon'dan Vlchy'ye gelen haberlere na -
zaran !ransız Hindlçlnlııi makamlariyle 
bir Japon heyeti arasında cereyan eden 
müzakereler sona ermek Uzeredlr. 

zakta bulunan bir ıemi mevcut bulunmak- imparatorluğu mlimeasıllerı arasın a 
tadır. Saat 23 de limanın müteaddit nok- dünyanın "İngiliz llsaniyle mtitekel
talarındaki ya~nlar hlll büyük bir ıid- lim aksamı arasında daha sıkı bir iş
dctle devam etmekte idi. birİiği yapılamsı imkanını tetkik için 

ndranın maruz kaldıtı felaket ra
ıunla ifade edilemez. Bir buçuk ay
&nberi, bu ıehrin milyonlara baliğ 
~~n erkek, kadın ve çocuk büt~n 
.Ufuıu, rahat uyku yijzü görmemıı
r. Her gece kısa f aaılalarla verilen 

Teyit edllmemtı olmasına ratmen iki 
taraf Hlndlçlnt me11eleslnde anlll§mı:ılar-

Rıhtımda bulunan büyük ıemi ile Hon- müzakereler yapılamkta olduğunu 
fleur'Un bir mil knd&.r ıılmallnde bulunan yazmaktadır. 

yedi bin tonluk diğer bir vapur 5Üratle ya- Bilhassa mütekabil mUdafaa ma.k -

•lert" itaretleri üzerine, halk ya -

dır.İyi haber alan fr~sız mahfi~lerinde 
aon günlerde müzakereler memnunıyet ve
ren bir tarzda cereyan ettiğinden bu ha
berden gUphe edilmemektedir. 

nıyordu. sadiyle hava ve deniz üslerinin mÜ!J -
Mant denizinde lırtına var terken kullanılması mevzuubahistir. 

ldarından kalkarak parklara dö-
~lblekte, sığmaklara tıkılmakta ve 
olderden akan felaketten korun • 
ak için bir melce aramaktadır. 
•zan bu alert kııadrr. Bazan da u
'llndur. Fakat uzun da olaa, her 
alde faaıli. kııadır. Çünkü arka -
lld&Jl yeni bir "alert" ve gen• er
ek, kadın, çocuk ve çoluğun ıığı
aklara ilticası. Bu alertin bir aece 
'nde bet altı defa tekerrür ettiği 
•lddir. 

Çoktanberi söyleniyordu ki, efer 
l1nanya, İngiltereyi sulh !apmıya 
na edeme. veyahut da Brıtany~.a
alarını İfgali altma alamazsa, boy-
e tahribat Ye terör yoliyle ıulhu 
hlpoze etmiye çalııacaktır. Yani 
erör Almanyanm müracaat edece -
İ aon tedbir olacaklL Her halde 
edi eylüldenberi terör halini alan 
11 ta"a ... bombardımanı, Alman
anın, elinde aon ko• olarak aakla
ıtı mücadele Yaııtaıı olaa gerek -
İr. Mücadelenin böyle tereddiye uğ
&ınaımdan almanlar da bir hicap 
İaai duymakta olacaklardır ki, yedi 
Ylüldenberi yaphklan iıe "muka

~.ı .. ı.;1"'1.il" adını vermektedirler. 
iman tebliileri, daima "mukabele

hilmisil" hareketinin devamından 
ahıetmektedir. Bu ıözlerle, terör 

lıarbine İngilizlerin baılamıı olduk
•lrını iddia etmek iıteyorlar. Halbu 
ili baılangıcındanberi harbin seyri -
ili takip edenler, İngilizlerin askeri 
hedeflerden baıka yerlere bomba 
•tmaktan çekindiklerini biliyorlar. 
Berlinde Rayıtq 'binau Ye buna 
l>enzer hedeflere bomba atmıılaraa, 
hu, almanlarm Londrayı geliıi gü -
•el bombardımana baılamalarmdan 
sonradır. Ve BerJin üzerine tek bir 
inıiliz bombaıı düıümıiyeceği hak • 
kında Görins'in ÖYümneıine bir ce
•ap olsun diye atılmııhr. Bizim bil -
diğimize göre, İngilizler hala teröre 
kar§ı terörle mukabele etmemitler -
Clir. Ve etmiyeceklerini de aöyle -
mektedirler • 

Eıaaen mukabelebilmisil, bir ha -
rekete karıı aynı ölçüde bir hare • 
ketle mukabele etmek demektir. 
Halbu ki Londra bombardımanmın 
neticeai hakkında alman radyoau 
tarafından verilen malUınahn yan • 
sı hile doğru olıa, alman mukabele -
bilmiıil hareketi, İngiliz hareketini 
Yiiz miıli aeride bırakmıt demek -
tir: uYüksek kalibrede bombaların 
t .. iri o kadar müthiıtir ki bugün 
&Örülen muazzam binalann yerinde 
erteıi ıün yeller eıiyor... Londra 
korku ve dehıet cübilui yapmakta
dır ••• Harbin bidayetindenberi yü -
•GacG "alert" ıaatlerce devam et -
lnittir.... Şehirde hayat ıönmÜf .•• 
liaJlc ıhitap hale selmittir ... Yorganı 
OIJıualaJ"JP delile aokulan ahali uy -
lru Ye muntazam aıda yüzü gönnü -
Yor ••• lnrilizlel" korku ve dehıet i -
Çİndedirler ve diıleri zangırdamak -
t~dır.,, lıte yapılan it aanki bir ma
l'ifetıniı gibi, büyük bir ıeqir bom • 
hardımanı hakkmda Berlin radyo • 
IUndan ikrah verici hikayeler. 

Falcat "ıecaat arzeden merdikıp· 
ti ıibi arka11ndan aynı radyo di -
J'or ki ı 

• ••Atman haYalannda bir tane bile 
::iliz tayyaresi görülmemittir.,, Şu 

ide bunu dinleyenlerin : 

- Bu naaıl mukabelebilmisil 1 
Din bir ıua) aoracaklan radyo 

~~ikerinin aklına gelmiyor mu? Ha-

Bir Siyam heyeti Kobe'de 
Tokyo, 20 a.a. _ D.N.B. bildiriyor: 

Salgon ı.ıaru jııpon gemisiyle, Siy.anı mll
U müdafaa nazınnın rtyaaetl altında bir 
Siyam heyeti dostluk ziyareti yapmak U • 
zere Kobe'ye gclmlotır. Araaında bir al
bay, bir baıırtye yüzbaşısı ve hava kuvet
ıertne mensup bir hava blnbaaıslyle Siyam 
hariciye nezaretine monııup yüksek bir 
memurun bulunduğu heyetin bugUn Tok
yo'ya muvaaalııtına lntlz&.r edilmektedir. 

Toplanh etrafında ketüm 
davranılıyor 

Tokyo, 20 a.a. - D.N.B. bildiriyor: Kı· 
ral ıarayında Uç aaat devam eden içtima 
hakkında hariciye nezareti namına sıız 

s!lylemeğe mezun gııhsiyet bu hususta neı
redllen reamt tebliğ haricinde bir ıey ıı!Sy
Uyemlyeceğlnl beyan etmıı ve her ıeyden 
evet mlllt meııelelerin sörll§üldUğUDU 111-
ve etmıour. 

Hanol'ye japon kıtastının ihraç edilip 
edilmediği sualine cevaben de aynı ıahai
yet bu haberi tekzip etmtıtlr. 

Aıalnnın çoğu zabitlerden mürekkep 
Siyam doıtıuk heyetinin niçin Japonya'y& 
gelmekte olduğu kendisinden sorulmuı. 
ıaln.hiyettar ıahslyet de japon yUk11ek aa
kerl makamlarlyle müzakere etmeleri lh
timaıı olduğu r.Pvabını vermlıtır. 

Siyam, Vich1 hükilmetinden 
yeni toprak iıteJi 

Tokyo, 20 a.a. - DNB. ajansı blldlriyorı 
Domei ajansının Hongkonı'dan haber ıl
dığma göre, Thalland - Siım - hüklimeti
nln murahhası Bangkok'dakl franıuz maa
lahatgilzarlığına yeni toprak mutalebesin
de bulunan bir nota vermiştir. Bu muta
lıbiler, evete• terlredllmlı olan arazinin 
iadesi haklandald ineklerden daha ılddet-
11 bulunmaktadır. Ma16m o1dutu llzere 
Siam'ın evelld iıtelderl reddedilmlı bulu-
ouyordu. 

Siyamlrlar Hintli,ini'ye 
girmiıler mi ? 

Tokyo, 20 a.a. D.N.B. bildiriyor: Yo
mlurl Chlmbun sueteıllnin Bans - Kok' -
tan aldığı bir habere naz&.ran Siyam h11-
kümetl Siyam kuvetlerlnln fransız Hlndi
çlnlslne girdiklerini ve Siyam tayyarele • 
rtnln Hlndiçln! hudut mıntakalan tberln
de uçtuklarını resmen tekzip etmektedir. 

Franıa mukavemet edemiyecek 
Vaetııgton, 20 LL - Stetant: VJchT

deki Fransa hUkUmeU, Blrleetk Amerika 
hUkUmetlne yaptı#\ tebligatta, Hindiçlni'
ye müteallik Japon hUkümeU t&.rafından 
ileri sUrUlen taleplere kendiııi için muka
vemet 1mk!nı olmadığını bildirerek bu 
mllzakerelerln bugüne kadar devam et-· 
mekte olduğunu blldirmlıttr. 

B. Senano Suner Brüksel' de 
Brülı:lel, 20 a.ı. - BerHn'den ıelmekte 

olan İspanya dahiliye rı.azın Serrano Suner 
bugün Brüksel'e gelmlı, ılvll ve askert ma
kamlar tarafından lra1"1ılamn11tır. 

Milli iıtiklal ve varlığımı. 
zm koruyucusu çocuk ve a • 
nuıdır. 

ÇOCUK ESiRGEME 
KURUMU 

Londra' halkmm mukabeleai, hiç de 
almanların ümit ettikleri gibi olma
mııtır. Terör müthittir. Fakat Lon
dra halkının sinirleri daha müthit • 
tir. Erkekleri cihanıümul bir impa• 
ratorluk kuran bir ırkın evlatlandır. 

•kat ıudur ki Almanyanın yaptığı 
~~l'Ör, ıniıliyle mukabele değil, hatta 
lcıç bir inıiliz hareketine kartı mu• 
l' alebe değildir. O, Almanyanm e • 

hnde son kozdur. Ve hedefi Londra 

8 alkını tedhitl• "yola ıetirmektir,,. 

Onlar bu imparatorlufu kurarken 
daha çetin mücadeleler gönnüıler -
dir. Bu ınüthiı imtihanı ilk defa o -
larak geçirmekte olan kadınlarına 
gelince• onlar da nihayet bu çetin 
milleti: erkeklerini yetittiren mah -
luklardır. Ve bir buçuk aylrk imti -
han göstermiıtir ki kahramanlıkta 
erkeklerden geri kalmıyorlar. Bu -

.. tarihin en büyük mücadeleai i -

•iuatoı ile 7 eylül arasındaki bom· 

gun .. d l • 
. d yiz iki aydır bu muca e enın çın e . .. • 

b ••••t wırlıgwı Londranm uzerıne 
UU n ag d•w• k h 

Londra, 20 a.a. - Berlinden gelen Diplomatik mahafilde öğrenildiği-
haberlere göre alman resmi mahfille- ne göre bu gö~~eler, B. <:ordell 
ri hava şartlarının halen bir istila te- Hu11, İngiliz sefırı Lord Lothıan v.e 
şebbüsüne müsait olduğunu bildir - Vaşington'daki Avusturalya orta elçı
mektedirler. si B. Casey tarafından idare edilmek-

Lonqrada ise Manş denizinde şid - tedir. Mamafih bu mUzakareler, henüz 
detli bir bora hüküm sürdüğü bildi - ilk safhasında bulunmaktadır. 
rilmektedir. Deniz kabarık, rüyet sa- Londra'nın teyidi 
hası mahduttur. 

Lohdra; 20. a.a. - Royter ajansı -
Deniz biraz •akinleıti nın öğrendiğine göre, Vaşin~on'da 

Londra, 20 a.a. - Gece zarfında hil- İngiliz büyük elçisi Lord Lothıan, A
küm sürmüş olan fırtınanın şiddeti sa merika hariciye nazın Hull ve Avus
bahleyin azalmı§ ise de rilzgir ccnu- turalyanın Vaıington büyu.·k ~~çisi 
bugarbiden esmekte devam etmiştir. 

1 
k t 

Deniz daha sakindir. Hava arasıra açıl Casey arasında Ü~ mcm e etın mu~ :-
maktadır. Fransız sahili !ngiltereden rek menfaatlerine ve ezcümle Pası:ık 
vazıh bir surette görülmektedir. denizi mıntakasında müdafaa tedbır-

lcrino müteallik mCileleler hakkında 
Bir Sovyet gazeteıinin telıirleri müzakereler cereyan ettiği teyit e -

Moskova; 20. a.a. - Tass ajansı bil- dilmektedir. 

diriyor : Komsomolskaya Pravda ga- A---ika lngiltere'ye Jenizalh 
zetcsi, " Londra muharebesi ,, başlığı ,. ••• 
altında neşrettiği bir yazıda diyor ki : verecek mi ? 

" Almcyı hava kuvetleri, havalarda- Nevyork, 2 Oa.a. - D .N.B. bildiri-
ki hakimiyetini takviyeye ve ingiliz yor: Selihiyettar diplomatik bir men 
hava müdafaa sistemini yarmaya mu- hadan öğrenildiğine göre, sözde m?
vaffak olmadıkça, ağuıtoa bidayetin - dası geçmiş bazı denizaltıların İngıl
de başlıyan ve 7 eylüldenberi fevkali- tere'ye de,vrl tasavvur edilmektedir. 
de surette şiddetlenen İngiltere üze- S tipi namiyle maruf sınıftan olan bu 
rindekl hava muharebesi, alman hava denizaltılardan Amerikada 38 deniz
kuvetlerl için, Belçika ve Fransa mu- altısı vardır. Bunlar atılacak veya 
harebelerinden çok daha ziyade yoru- mübadele edileceklerdir. 

cudur. Panama kanalının hinu:ıye•i için 
İngiliz başkumandanlığı, alınanları, Vqington, 20 a.a. _ Stefanl: Har-

İngiltere'ye ihraç tcıebbüslerini ken - biye nazırı Mr. Stimaon, bir matbuat 
dileri için daha az müsait bir mevsime konferansı esnasında Panama kaııalı -
atmaya icbar maksadiyle hava müca- nı himaye için hava ve deniz üsleri te
delesinl uzatmıya_salışmaktadır. · et1neleri hakkında me~e.ai Ye ce -

Her ikl taraf, "'İngiltere için mUca- =bl Amerika cUmhUriyetleriyle mU
dele " Londra muharebesinin bir mer- 2 aJcere1ere girittilfni beyan etmiıtir. 
hale olduğunu anlamı§ bulunmakta - Daily Ncwe ıacetesl, Hollanda gU
dır. Fakat mücadele bu §iddetiyle da- yanında ve Brerilya'da yeni llaler tc
ha çok zaman süremez. Bizzat hücum sis edileceğini ~r vermektedir. 
edenin, kendisini vaziyetin icaptan -
nın hükmü altında bulacağı zaman yak 
la,ıyor. Yani, alman istila kuvetlerl -
nin, dokuz asırdanbcri lngiltere'yl bir 
kalkan gibi muhafaza etmi§ olan 40 
kilometrelik mühlik au sahasını geç
miye karar vermek mecburiyetinde 
bulunacağı aaat yakla§ıyor. " 

Romanya' da 

Ham madde 
buhranı var 

Bükreı, ZO a.a. - Arıuı ismindeki eko
nomi ıazetesl, Romanya'da ciddi ham mad
de buhraru mevcut olduiunu kaydetmek
tedir. 

Gazete ekseri dokuma mtle11eselerlndı 
ancak bir lı:aı; hafta 7etecek pamuk mevcut 
olduğunu yazıyor. 

Keza deri, demir, batur •• Jıcurımı da 
yoktur. 

Guete, vahim bir tekil alabilecek olan 
bu yazlyete lrarıı koymak l~ln hususi ted
birler almdıiını 711mılr.t&dır. 

Romen petTolu Almanya'ya 
•evkedilemiyor 

Bükreı. 20 a.a. - Verilen malQmata 
göre Romanya .Almanyaya ayda ıao.000 
ton petrol vermeğt taahhüt etmiş olduğ\1 
halde Almanya hllen 86 bin tondan daha 
az aatın almaktadır. Bunun sebebi nakli • 
yattaki bUyUk zorluklardır. Şimdiki ihra
catın da y'U&de on bq ualacafı derpiı e
dilmektedir. 

Alman mültecilerini almağa gi
tl en kamyonlar, •ovyet hududun-

da durduruldu 
Bükrq, 20 ı.a. - Reuter ajanıı bildiri· 

yor: İtimadı deier bir kaynaktan alınan 
fakat henüz kontrolü mıimkün olmıyan ha
berlere ıöre, Besarıbya'dalı:i alman mülte
cilerini ılmık Uzere dün Galaı;'a hareket 
eden lı:amTOnlar ıovyet hududunda durdu
rulmuı. aovyet arazlılne ıirmelerl mene -
dilmiııtir. Sovyet memurları bu mUltecile
rin hududa lı:adar bizzat kendileri tarafın
dan nakledileceğini blldirmiılerdlr. 

Avustu ralya' dan 
1 ngiltere'ye üç fırka 

daha yollanacak 

Avınturalya ukerleri yakında 
italyanlarla hube tutupcak 

Melboume, 20 a.L - Avuıturılya baı
•ekili B. Menzies 1KSylediil bir nutukta pek 
yakında Avuıturalya imparatorluk lnıvet
lerl için asker kaydına tekrar baılınacatı
nı blldlrmiıtlr. 

B. Menziea, Avutturılya 1ntaatmm pek 
yakında ltalyanlarl& muharebe edaceiln.1, 
yakm dotudalı:I Avu.turaln kıtaıtınm da· 
ba zl,.ade takvl,.•l lıterııcellnl 18,.lemlı, 
''ba, Awıturalya'ya kanalı açık tutmak va 
Almann'nm yardımcısı bulunan İtal7a'nın 
.Akdenis'e hilrlm olmaama mani olmak lı;ln 
lbımdır.,, demlıtlr. 

Ballhlyettar bir menbadan blldlrilditl· 
ne &öre, bqvekil B. Menzles'nln dün s!ly
ledlfl nutukta balıal .-eçen .Avusturalya'
nm Yeni harp projeleri araaında, h&.rblıı 

devamı ınüddetınce uker &lmafa devam 
etmek, )'akında !ngtltereye 7edinct bir 
fırka göndermek, Mkislnct bir fırllaıwı 
tallmlnt teıırt etmek, bir dokuzuncu fırka 
teıkll etmek, yalan ıarkta sıda maddeleri 
ye harp mal.senıeli ıtokunu teliı etmek 
vardır. 

Fransız yeni Kaledonyısı 

general de Gaulle' e 
iltihak kararını terdi 

Noumea - Yeni Kaledonya, 20 a.a. -
Royter bildiriyor: Yeni Kaledonya -
nın hür Fransaya iltihakı heyecanlı 
ıerait içinde cereyan etmiıtir. Halk 
büyük nümayiıler yaparak umumi ri· 
Ji muavini General Denia'yi istifaya 
mecbur etmiıtir. 

~:~ınıanlann baıka hedefi olabi • 
• ,~1• Fakat 7 eylüldenberi hedef a

llllardır. 

ı. londra halkı buna naııl mukabe • 

yüklenmi~tir. Onun göster ı.gı. a -
ramanlık önünde eğilmek bır ın~an
hk borcudur. Kimbilir; • belkı ~e 
Londranın bu kahramanhgı, harbı~ 
giditinde bir dönüm noktası tetkıl 
edeceği gibi, bütün inaanlığm mu -
kadderabnı tayinde bir imli ola • 

Romanya' dan çıkarılacak 
İngilizler 

Pasifikte de Gaulle hareketinin ıe
fi bulunan B. Sautot iktidarı eline al
dığı zaman heyecanlı sahneler olmuş
tur . 

Müzaheret telgrallan 

•diyor? Gerek bu memleket rad • 
hlarının aöylediklerine ve gerek 
t&aet•leriniu yazdıklarına ve lngil· 
~den ıelen bitaraf müıahitlerin 

attıklarına bakılacak oluna, 
caktır. 

A. Ş. E.SME.R 

Bükre§, 20 a.a. - Royter: İngiliz -
Romen enatltüııünde lnglllzce konuıan 

memurl8', lnglllz tebaalan da dahil ola -
rak tell'fnlevel ayında memleketi terket • 
mete dAvet edllmlılerdlr. Rumen makam
ları lttlhu adilen bu k&rw hakkında blo 
bir •bep ~termemektedlr19'. 

Havana, 20 a.a. - Royter: Kübadakl 
franıız ve Belçika kolonisi baları ak
dettikleri bir toplantının sonunda Ge
neral de Gaulle'a bir telgraf çekmiı -
ler ve bu telgrafta hür Franıa diva • 
aına miluharetlerlnl blldlrmltlercHr. 

--------
D ün gelen haberler, mih • 

ver devletlerinin ispanya-
• yı harbe sokmak husuaun

daki gayretlerini bir defa daha 
tebarüz ettirmektedir. Alman ha
riciye nazın Fon Ribbentrop'un 
Romaya yaptığı aeyahate bu ba • 
kımdan ehemiyet atfetmek daha 
doğru olur. Filhakika Romada, İ· 
ki dost devleti alakadar eden u
mumi meııelelerin görüıüldüğü söy. 
lenmektedir. Hatta bu meseleler 
meyanında Romanya itinin hal • 
ledilmesinden aonra, mihver dev
letlerinin balkanlarla olan müna
sebetlerinin daha dostane ve da
ha normal bir hale geldiği bildi· 
rilmittir. Fakat hiç fÜphe yok ki, 
Romada Villa Madama misafiri -
nin Kont Ciano ile tetkik ettiği 
mesele doğrudan doğruya Akde· 
niz meselesi, ve dolayıaiyle, Mı -
sıra taarruzla beraber, lıpanya -
nın vaziyetidir. Yani fıpanya har
be girdili takdirde ona Yerilecek 
tavizler ıörütülmektedir. 

İspanya Ye abluka 

T elegrafo gazetesi de doıt 
lıpanyanın yükıek menfa
atlerinin müzakereye mev• 

zu tetkil edeceğini ıüpheıiz buf • 
maktadır. ispanyaya ne verile • 
cektir ki, bu devlet, harbe sir -
mek imkanlarmı kabul edebilıin? 
Fakat belki de Franko, aon dahi· 
li harpte Kondor lejiy,onerlerinin 
ve aiyah gömleklilerin kendisine 
yaptığı yardrmlarm diyetini öde -
mek ve harbe girmek mecburiye
tine tabi tutulmuıtur. Fakat bugün 
ispanya, yorgun ve bitaptır. Da -
~·iı~ harpten sonra kendi belini 
doğrultamamıı, ziraatini, sanayii
ni yeni baıtan oraanize etmek 
imkanlar1111 bulamamııtrr. Eğer 
Avuaturalya ve Kanada kendiai -
ne buğday vermezse, açtır. Eier 
İngiltere Meksika petrollerinin 
memleket dahiline girmeaine mü
saade etmezse, petrolaüzdür. Ya
ni eğer İngiltere ablukayı lıpan
yaya da tatbika kalkana, buraıı
nm vaziyeti bugiin Vicby h61riime
tinin Framaamdan daha feci ola • 
caktır. 

İspanya ve mihYer 

B ir Cebelüttank bahuma 
Franko harbe sürüklene • 
bilir mi 1 Çünkü efer Al· 

manya galip gelirıe, lıpanyanm 
burasını ıulh maıaaı batmda ka • 
samnaıı da imkan dahilindedir. 
Bunun için baıtan ataiı müstah· 
kem bir kale olan bu kayalığa hü· 
cum etmesine lüzum yoktur. Fa • 
kat unutmamak lazımdır ki bu 
harpte hadiseler mantıkla deiil, 
tehditle inkiıaf ediyor. Almanya 
Pirenelerde ispanya ile hemhu • 
duttur. Fransanın itıalinden IO'be 
ra alman motörlü kıtalan iıpan • 
yol topraklarında Saint Sabeatien
de geçit resimleri yapmıılardrr. 
Kondor lejiyonerlerinin bugün t .. 
panyanm içinde, alman telmiıi • 
yenlerinin it batmda olmadıfmı 
kim temin edebilir? Bu bakım -
dan Franko'nun, isteyerek deiilae 
bile mecburen mihver dostlufunu 
devam ettirmeai lazımdır • 

İspanya Ye İtalya 

Bunun için tabit doatça mü
zakereler olmuıtur. Doat 
lapanyanın yüksek menfa· 

atlerinden bahsedilmiıtir. Fakat 
ispanyanın istediği dün de yazdı
ğımız gibi bir imparatorluktm'. 
Bu imparatorluk eğer kurulurıa, 
iater istemez, bugün değilse ya -
rm, Akdenizin garp kısınma, Ce -
belüttarıka, bütün Fasa hakim o
lacaktır. Bu takdirde italyanlarm 
Akdeniz hakkmda beıledikleri 
"Mare Noatrum" ubizim deniz" 
hülyaıı, yan yarıya küauf a uğra
yacaktır. lıte l>undaıı dolayıdır ki, 
Fon Ribbentropun Romada Mu. 
aoliniyi ispanyayı tam m&naıiyle, 
yani ıade tehditle delil kalben 
kazanmıya imale etmiye çahth· 
fi tahmin olunabilir. Fakat Ro
ma müzakerelerinin öyle zann• • 
dildiği kadar kolay bir mecrada 
cereyan etmediğine dair de ema• 
reler vardır. Uzun göriifmeler, 
evelce haıurlanmıf bir plinda• 
daha çök yeni mevzular üzerinde 
müzakereler yapıldıimı göıter • 
mektedir. 

CebelüHarık ve iİalya 

F akat ispanyanın Cebe -
lüttankı benimaemeainde 
timdiki halde İtalyanların 

büyilk menf aatlerl yardır. Belld l-
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ti için bu, Jtalyaya bir zorluk ve
recektir. Fakat sen• tekrar ede
lim. Otoriter ıiıtemlerde en çok 
ani muvaff akiyetlere ehemiyet 
verilir. Çünkü bu sayede efkan
umwniyeyi tutmak ve harekete 
geçirmek daha kolaydır: Eier 
İıpanyaya Cebelüttarık vadedi • 
lirse, o zaman Mıııra ka11ı ya • 
pılan İtalyan taarruzunun daha 
kolaylaıacağı tahmin edilmittir. 
Çünkü İngiltere Akdenizde mah
•ur kalmamak için deniz kuvet • 
)erinden mühim bir kısmını Cebe
iüttanka gönderecek, İtalyan ku • 
vetleri Seydi Barrani yo]unda da· 
ha az bombardımanlara tabi tu • 
tutacak, ve kendi kanaatlerine 
göre daha kolaylıkla ilerliyebile
ceklerdir. Çünkü Mısırdaki hare
kata çok engel olan ıey, ingili• 
filoaunun harekete geçmİJ olma
aıdır. 

Alman menfaatleri 

A lmanyanın bu itteki men • 
faatleri de ıu ıuretle hü • 
ılasa edilebilir ı M111rm 

dütmesi, tabii Almanyaya bir t•J" 
kazandınnayacaktır. Fakat bu • 
nun kendi efkarı umwniyelerine 
kartı mihverin zaferini göıtermek 
bakunmdan büyük tesiri olacak • 
tır. Ama daima kuvetlenen bir 
ltalya, almanlan memnun eder 
mi? O baıka hesaptır. Bunu halk 
değil, diplomatlar dütünür. Fa • 
kat eğer Süveyt düter, ve Cebe
lüttank aJmırıa, o zaman ita) • 
yan donanmaıı, aerbeıtçe Atlanti• 
ie ve Manf denizine çıkabilecek • 
tir. Bu donanmanın ln&'ilter,eye 
karıı yapılacak bir İstila hareke
tine yardım etmeai imkan dahi
lindedir. Almanlar, franıız do • 
nanmasından ümit ettikleri yar • 
dunı, bu suretle, gayet dolambaç
lı yollardan İtalyan donamnum· 
dan beklemit olabilirler. Hal'bi 
Af rikaya ve Akdenize ıir.yet et
tirmekle almanlarm bekledikleri 
manevi ve maddi yardım bu olaa 
gerektir. Çünkü Almanya donan• 
maya muhtaçtır. Sade haYa mu• 
harebeJerinin harbi uzatmakta11 
baıka bir ite yaramadıimı ıör • 
müıtür. 

Netice 

E ier hakikat bu merkezde 
ise bu müthit ve büyük bir 

. plandır. Büyüktür, çünkü 
Almanyanın harbin uzayacağmı 
kabul ettiğini göaterir. Bir an i
çin, bütün bu harekatın müıbet 
netice vereceğini aöz önüne al • 
sak bile, bu müddet zarfında Al· 
manyanm bir ıürünceme harbin· 
de ne vaziyete gireceği aual olu· 
nabilir. Çünkü yıldırım harbi tak
tiii, yerini, neticeıi ne olduiu bi • 
linmiyen bir intizar devresine bı • 
rakacaktır. Sonra italyan donan • 
maamm vaziyeti cidden Alman • 
yayı da düıündürecek bir ıekil • 
dedir. Akdenizde fU bir kaç rün 
içinde bir çok yeni harekat olmq 
ve İtalyan filoau faal olduğuna 
dair bir i,.ret "Vermemiıtir. Meae
la bu meyanda on iki adanın §İd· 
detle bombardıman edilmeıini 1&• 

y~biliriz. Leroa, Radoı adama • 
kıllı hücumlara maruz kaldığı 
halde gene İtalyan donanması 
meydana çıkmamııtır. Fakat bel • 
ki Almanya, bütün bu Akdeniz 
harlbinden aonra italyan donan • 
maamı kendi ıubaylan ve kendi 
mürettebatiyle lngiltereye kartı 
kullanmak ifteyordur. O hesap, 
baıka hesaptır. 

'Miimta Faile FENiK 

İngiliz tayyarelerinin 

taarruzlan 'yüıünden 

Alman gazeteri 
hiddet gösteriyor 

Bertin, 20 a.L - D.N.B. bildiriyorr 
İngiliz tayyareleri, dün ak§am. yeni • 
den Heidclbcrg tehri mıntakuında eT 
ter üzerine bombalar atılmııtır. Heild
bergde hiç bir askeri hedef yoktur ve 
bütün dünyada liniversiteai ve tarih! 
Abideleriyle meghurdur. Heildbcrg 
ıehrine merbut Pfaffengrund amele 
mahallesi bilhassa hasara uğra.mııtır. 
Dört ölü vardır. İngiliz tayyareleri 
Bruchsal §atosu civarına da mütcad • 
dit bombalar atmıılar~ır. 

Alman gazetelerinin hitldeti 
Berli.n, 20 a.a. - D.N.B. ajansı bil • 

diriyor: Alman gazeteleri İngiliz tay· 
yareleri tarafından Bethel üzerine 
yapılan ve üç hastaneyi tahrip ederek 
bir çok kimselerin ölümüne ıebep o • 
lan baskın hakkındaki 1iddetli tefsi
ratta bulunmaktadırlar. 

Völki~cher Beobachter gazeteıl, 
Bethe~ canayetinin intikamı yüz misli 
fazlasıyle alınacağını iddia etmekte • 
dir. 

Gazete diyor ki : 
"Son gUnlerde alllh ingilizJere ha

vanın muhalefeti suretiyle yardımda 
bulunmuı ve bu da İngilizleri yeni 
bir kibir ve gurura ıevketmiıtir.,, 

Gazeteye nazaran, Almanya iniiliz
Jere timdiye kadar gördüklerinin an
cak baflan&ıç olduiunu isbat edecek
tir. 
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Bir İngiliz denizalhsı bir Alman 
nakliye gemisini bahrdı 

Londra, 20 a.a - Royter: Bahriye neza
reti tebliği: 2 eyliU akşamı Sturgeon is • 
mindeki İngiliz denizaltısının Danimarka -
nm ıimal burnu açıklarında ağır yüklü bir 
dü~man nakliye gemisine muvaffakiyetle 
hücum ettiğini ifşa etmek imkan dahilin • 
dedir. Dilfman gemisi tahminen 10 bin on 
hacminde ve küçük harp ıemileriyle tay
yarelerin himayesinde idi. 

Fena rüyet şeraitine ve fırtınaya rağmen 
Sturgeon muvaffakiyetli bir hlicum yap • 
mıştır. Atılan torpiller nakliye gemisine 
isabet etmişlerdir. Gemiden parlak ziya ve 
kalın ıiyah bir duman çıkmıştır. Bir kaç 
dakika sonra her tarafını alev saran gemi 
berhava olmuştur. 

Bir müddet ıonra deniz sathına çıkan 

l!lturgeon gemisinin battığ'ını ve alman refa 
kat harp gemilerinin mürettebatından sağ 
kayanları kurtarmak için projektörleriyle 
denizi taradıklarını görmüştür. r 

Bir alman nakliye gemisinin 3 eylill ak· 
pmı Akav açıklarında bir İngiliz denizal
tısı tarahndan batırıldığına v~ bir çok al
man askerlerinin boğulduğuna dair Stok • 
bolm'den verilen haber hatırlardadır. 

Bu haberler alman radyosu ve alman res
mi ajanaı tarafından tekzip edilml§lerdir. 

Garp çölündeki vaziyette 
değqiklik olmadı 

Xahire, 20 a.a. - Mısır'daki ingiliz u • 
mumt karargahı tebliği: garp çölünde va • 
aiyette hiç bir değişiklik 10ktur. Diğer 
cephelerde işara deier bir hareket olma • 
mfltır. 

Londra'da bir sığınağa 

bomba isabet etti 
Londra, 20 a.a. - Hava ve emniyet ııe

ıaretleri tarafından bu ıabah erken neşre
dilen müşterek tebliğdir: 
· Gece zarfındakı diıtman faaliyeti, ıon 
hücumlar zarfındakinden daha küçük mik
yasta ve daha az müe111ir olmuştur. Dün 
ıeceki akında cene Londra ve civarı ii· 
zerine tevcih edilmiştir. Londra'nın şima
linde bulunan bir sığınağın menfezine bir 
bomba düşmüş, bir kaç ölü ve yaralı kay
dedilmiııtir. 

Londra'nın diğer mıntakalarında evlere 
ve ıınat binalara isabetler olmuş ve şark 
mıntakasında yüksek infil~kh bombalar ba-
111 hasarat yapmıştır. Bir fabrikada yan~n 
'ıkmıt ve bu mıntakada bir miktar ölü ve 
yaralı kaydedilmi,tir. 

Memleketin diğer bölgelerinde Lancaa
hire, Essex, Surrey, Berkshire, Kent kont
luldarma ve orta 1nriltere ile batı • ce· 
nup mıntıkasına da bombalar atılmıştır. 

Enes kontluiunda atılan yangın bom· 
balan bir hastahanede yangın çıkarmıştır. 

Surrey ormanlannda da küçük yangınlar 

zuhur etmiıtir. Berkshire köyünde iki ku
Jubeye bombalar isabet etmit ve bir kaç 
yara'ıı ile bir kaç ölü kaydedilmiştir. Sur
rey'de ıece zarfında bir düşman bombar
dnnan tayyaresi diişilrülmilştür. 

Afrika ve 12 adada İngiliz 
kuvetlerinin bombardımam 

Kahire, 20 a.a. - İngfüz bava kuvetleri 
smumt karargahının tebliği: 

12 adada bulunan duşman üslerine karıt 
dlin çok muvaffaki!etli bir hucum yapıl
aıııtır. Rados adasında klin Maritza mev
kiınde yangınlar çıkarılmıt ve Calato'da 
infiliklardan sonra büyük yangınlar miışa
hade edilmiştir, 

Leroı adasında Porta Lago koyunda 
hanrarlar, kıılalar ve dalga kıran üzerinde 
tam ısabetler kaydedilmtıtir. Bir bensin 
deposu bombardıman edilmiı ve sahil bo
yunca yangınlar gcirtilmüştür. Bütün tayya
relerimiz üslerine dönmüşlerdir. 

Batı çölünde düımana mütemadi hücum
lu yapılmıştır. Derne'de bir tayyare tahrip 
edilmiş ve Tobruk'da bir çok isabetler 
kaydolunmuıtur. Sidi • Barrani ile Sollum 
arasında büyük otomobil nakliye kolları 

tahşida tında yangınlar çıkarılmıştır, 

El Tmımi'de yerde bulunan elli kadar 
tayyare üzerıne muvaffakıyetli hücumlar 
,.apılmıstrr. Bombalar tayyarelerin arası

na dilşmüt ve ciddi hasarıt vukua ıelmiş· 
tir. 

Bomba, Bardia ve Sollum civarmda bu
lunan Capuzzo'ya karoı da hücumlar yapıl· 
mııtır. Burada bir tayyaremiz kaybolmu1-
tur. 

Cenubi Afrika hava kuvetlerin~ mensup 
tayyareler, altıncı defa olarak İtalyan So
malisinde Mogadıscio tıı yyare meydanını 
bombardıman etm ı şlerdir. Bütün bombalar 
hanrar ve b inalar üzerine atılmııstır . Müte
~dit yangınlar çıkarrlmı$tır. 

Habeş istan'dı Lavello'ya karşı da bil • 

cumlar icra edilm
0

1$tir. Bir bombardıman 
tayyaresi imha edilmi$ ve hangarlarla ci • 
varda bulunan binalarda mühim hasarat 
vukua getirilm şt i r. 

Kassala'ya karsı bombardıman tayyare
Jeriyle üç hücum yapılmı$tır. Müdafaada 
bulunma · a tesebbüs eden bir düşman avcı
" hasara uğratılmı$trr 

Eritre'de AISas ve Diredauı yeniden 
bomba rdıml.n edilmit ve yangınlar çıkarıl
mıetrr . 

Alm ınya üzerine 
yapıl'ln akınlar 

Londra, 20 a . ı - Havı Ncııa.reti teblii 
ediyor : Dün rece ingili:ı: tayyareleri Al _ 
manyı'da münakale yollarını, Dortmund 
kanalını ve itıal altmda bulunan memleket 
!erde diltmanm tayyare meydanlariyle li . 
manlannı muvaffakiyetle bombardıman et
mitlndir, 

Cenubi Afrika hava 

filolarının faaliyeti 
Nıirobi, 20 a.a. - Dolu Afrika.at umu

m! kararglhrnın dil.n altoamlı:i tebliil: 
17 eylül gecesi cenup Afrikasrna mensup 

filolar iki hlicum yapmrılardtr. Mogadiı

cio'da bir hangara ve binalara ağır bomba
lar düşmüş ve tayyare meydanı üzerinde 
yangın başlamıştır Bu hücum Mogadiıı • 
cio üzerine yapılan altıncı hücumdur. 

Habeşistan'daki Ysvello tayyare meyda
nı da altıncı defa olarak bombardıman e
dilmiştir. Hangarlar ve tayyareler huars. 
uğratılmıştır. Dafi toplarının ~iddetli ate. 
şine raemen bütün tayyarelerimiz dön • 
müslerdir. 

Dün lngiltere'de dokuz 
Alman tayyaresi düştü 

Londra, 20 a.a. - Bava ve dahili em • 
niyet nezaretlerinin tebliği: Ptrşı>mb~yl 

cumaya val!leden gece, sabaha doğru, hava 
dlUi bataryalarımız, Londra'nın şimalınde 

bir dilıman bombardıman tayyaresini dil
şUrmU$tUr. Bu tayyare, dtin geceki hll· 
cumlar esnasında dlişürulen ikinci tayya. 
redir. 

BugUnkU hareka.t esnuında, bet dilş 
man bombardıman tayyaresi dilşürillmllş
tllr. Avcı tayyarelerimtzden hiç kayıp 
yoktur. 

u [ u s 

B. Ribbentrop 
Musolini ile 

dün de g·örüştü 

Roma ve Berfin 'de 

Görüşmelerin kati 
ve mühin1 mahiyeti 
tebarüz ettiriliyor 

Roma; 20. a.a. - Stefani ajansı bıl

diriyor : 
Alman hariciye nazırı B. Ribbent • 

rop oğleden evel Villa Madama'ddn 
bir tarafa çıkmıyarak çalışmış ve mü
temadiyen telefonla Berlin'le temastd 

bulunmuştur. 

Saat 14 de kont Ciano tarafından B. 
von Ribbentrop şerefine bir öğle ziya
feti verilmiştir. Bu ziyafette birç•Jk 
şahsiyetler arasında faşist partisi u · 
mumi katibi, nezaretler müsteşarları, 

lngilizler onikl 
adaya yeniden 
taarruz elliler 

(Bası ı. ıncı sayfada) 

orta ıark kuvetıerl ha.rekl\.tı çok genlı bir 
cephtı kaplamaktadır. Tayyarelerimiz İ· 
talyanların l!lon zamanlarda birinci sınıf 

deniz ve ha.va kalesi haline getirdikleri 12 
adaya muvaffaklyetle hUcum etmişlerdir. 

İtalyanlar ,bu ÜRlerln Malta ve Cebf>

lüttarık kudretinde olduklarını teyit et· 
mlşlerdlr. Bu adalar, İtalyan hava kuvet
lerinln Leros'dan 650 kilometre mesafede 
bulunan İskenderlye'yl tehdit etmesine 
musait bulunmuşlardır. 

Raporlar, 12 adada bulunan petrol de
polarn ı biiyiik hasarlar verdirildl~lni 

gösterııcktPdir. Kuvetll bir dentz refakat 
f!lo~u olmaknzın bu 7.ıtrarı teııuı etmek 
için ltalyanların m llşküJAt çekecekleri ıtip 
heslzulr. 

lngilizler Libya'da hem deniz
den hem karadan italyanlara 

hücum etmeğe baıladılar 
Londra, 20 a.ı. - Reuter a.jamnnm 11-

keri muharriri şunları ya7maktadır : 

Bu ııabah dUşman tayyareleri Kent kont 
ıugu sahilini geçmişlerdir. D~man, Lon- harbiye nezareti müsteşarı, genel kur-
dra mıntakasına girememiştir. Yalnız may ikinci başkanı, Almanya'nın Ro
Londra'nın şark ve cenubu şarkt civarııı.rı- ma sefiri B. von Mackensen ve İtalya 
na birkaç bomba düşmliştiir. Hasar a1.dır h~riciye nezareti erkanı bulunmuşlar-

İtalya'nın Libya'daki Bingazi üssüne 
karşı yapılan ingiliz hava hücumları hak
kında gelen raporlar, mareşal Grazziani 
ordusuna ait mühimmat ve takviye kıtaatı 
sevki faaliyetinin ciddi teahhürlere duçar 
olabileceğini göstermektedir. Bu liman bir 
ileri üs olarnk kullanılmaktadır. Trablus'wı 
560 kilometre şnrkında bulun~n bu üs, ha
rekata su ve benzin yetiştirmek için en İ· 

yi bir mevkide bulunmaktadır. Marc~al 

Grazziani ordusunun münakale yolları uza
dıkça, iaşe meseleleri müthiş müşkülatla 

karşılaşma ktıı.chr. Denize dayanan garp ce
nahı ise İngiliz bahrlyesinin mütemadi ih
timamına mazhar olmaktadır. 

Yalnı7. bir tek hafif yaralı vardır. dır. 

ı::abah Brıghton li7.erine de müteaddit B. von Ribbentrop'un hareket ta • 
bomba dUşnıilş ve bll.Zı evler hm111.ra uıtro- rihi henüı tesbit edilmemiştir. Din • 
mıştır. Birkaç yar11lı ve ölU vardır. ı ıenmck üzere pazar salıahına kad:ır 

Avcı tayyarelerimiz, diişman grupları 
1 

• d'l kt .1·ır 
. Roma'da ka acagı zanne ı me et.ı . 

nı karşılıyarak muharebeye mecbur elnıış- . . 
tir. Fakat bulut kümeleri, karşılaşmaları Kont Ciano ile Tırol'e kaclar hır ge · 
güçleştirmiştir. ıinti yapaca~ından da lıa.iısedilmekte-

Şlmdlye kadar alınan raporlara gfırl' clir. 
dört düşman tAyyareai dtişilrUlmllş-lur. i Duçe, bugün alman hariciye nazı rt 
avcı tayyıı.remlz kRyıptır. Fakat bunl'lı· von Ribbentrop'u, Venedik sarayın·la 

dan çUnlln pllotları sağ ve salimdir. bir kere daha kabul etmiştir. Kont Ci

Deni~ cüzütamları hücumlarına başlamıı 

bulunuyorlar. Gemilerin hedeflerin hemen 
yanı başından yaptıkları endahtlar müthit 
tahripkir olmaktadır. İtalyanlar hücumla
ra karşı koymak için ıüratl~rine ve hücum 
botlarının müdahalesine güvenmektedirler. 

Alman resmi tebliği 
ano'nun da iştirak ettiği bu görüşme, 
saat 17 de başlamış ve saat 18 de niha

yete ermiştir. 
Berlln, 20 a.a. - Alman başkumandan- • 

Görüşmelerin ehemiyetı 
İtalyanlar henüz hakiki ilk müdafaa hat

tına bile vasıl olamamışlar<lır. İtalyanlara 
hücum etmekte olan İngiliz vasıtaları en 
büyük aürate malik olan müteharrik kuvet· 
lerd~n ibaret bulunmaktadır. Bunlar çöl -
!erde çete muharebeleri usulii tatbik et -
mektedirler. 

lığl tebliği: Devam eden fena havaya rağ
men hava kuvetlerl dün muharebe ve ke· 
şif hareket!Pri yapmışlar ve bu arada 
Londra, tayyare meydanları ve cenubi İn
giltere limanları tesisatı bombardıman e
dilmiştir. 

Gece muharebe tayyareleri Londra tl
zerlne mukabellbllmlsll hllcumlarına ve 
merkez! ve garbi İngllterede harbin !da· 
resi bakımındıı.n mllhlm hedellerı bombar
dıman etmlolerdlr. Ezcllmle Llverpool'da 
birçok yangınlar çıkmı~tır. 

Gece, tnglllz tayyareleri Almanyanın 

garp ve cenubu gıı.rbt ıehlrlerinde me.skfin 
mahalleler üzerine bombalar atmıştır. Bir 
lnglllz tayyaresi dllıllr!llnıllıtllr. Üç al

man tayyaresi Uslerlne dönmemişlerdir. 

İtalyan resmi tebliği 
İtalyada bir mahal, 20 a.a. - İtalyan 

umumi karargı\hı 105 numaralı tebliği: 
Bir keşif tayyaremlz bir denizaltıyı bom
ba He hUcum ederek batırmıştır. 

Şimaıt Afrlkııda dUşman hava kuvetle • 
rlnln Derne limanına ve Bomba, Tobruk 
ve Sollum ınıntakalarına. karşı yaptığı hll
cumlar neticesinde bir kişi ölmUş ve bir -
kaç kişi yaralanmıştır. Hafi! maddi hasar 
vardır. Sldl • Barranl'de tayyare drı.!1 ba· 
taryalarırnız bir inglllz tayyaresi dUııUr -
mUşlerdlr. 

BllAhare yapılan tetkikata nazaran e
velkl resmt tebliğlerde bildirilen hUcum • 
!ar esnasında dllşlirtilen düşman tayyare · 
lerlnln adedi yediyi bulmuştur. Bunlardan 
başka iki dilşman tayyaresinin daha. d~ • 
mllı olmıun muhtemeldir .. 

99 numaralı reııml tebliğde bJJdlrllen 
hUcum esnıunnda Ege denizinde hava ku • 
vetlerlmlz bir lnglllz gemisine isabet 
kaydetmişlerdir. Bu gemi bUytık hal'lara 
uğramıı ve yanmakta olduğu halde Pire 
limanına glrmlıstlr. Şimdi 'kızağa çekilerek 
tamir edilmektedir. 

Şarki Afrika.da bir ıtalyan tayyare ti -
!osu Gallıı.bat'ın otmıı.ll garblaindtı VA.dil· 
yuııut civarında dUşman çadırlarına bom
balar ııtınışlardır. 

Bundan evcik! resmi tebliğde zt.kredl · 
len ve Kassala U7.erlne yapılan hava hll· 
cumunda Blenhelm tipinde bir lngillz tay
yare.si alevler içinde dilşUrUlmUftUr. 

103 numarh tebliğde dUşmUş olması 

muhtemel olarak gösterilen dUıJmM tay • 
yaresl bu ıthrln 30 kilometre mesafesinde 
bulunmuı,tur. Bu tayyarenin mUrettebatı 

ölmüııtür. 
Dilşrna.n hava kuvetlerl Dtredaouda, 

Ojavello ve Mogadlııclo'ya hUcum etmlı • 
!erdir. Hll.fif hasar vardır. Zayiat yoktur. 

Çankayşek hükümeti 

Çunking'i terkedecek 
Honı • Kong, 20 a.a. - D.N.B. bildiri

yor: Domei ajarunnın öğrendiğine naza -
ran Çung - Klng'ln ~00 kilometre cenu
bunda bulunan Stltchandslen ıehrl Çan
kayşek hlıkHmetlnln mlistakbel merkezi o
lacaktır. Bu eehlrde ha:ı:ırlıklara ba,lan
mııtır. 

Çinliler, Hincliçini'de bazı 
demir yollarını kontroll arı 

altına aldılar 
Chunı - King, 20 a.a. - Hariciye ne

zaretinin bildirdiğine göre, çinliler Hinc:li 
çini demiryolunun Ho Kou Hunni& kısmı 
nı kontrollırı altına almı$lardır. 

Bildirildigine röre, bu karar, Çin yaban· 
cı bir devletle harbe ıirditi takdirde de
miryolunun bitarafltta riayet etmiyecefi 
ve bu yolun tamamen Çin hülrilmetiıı.in 
emrine verilecetl hakkmdaki franuı • Çin 
itlWma ı.t1AM ~odir. 

Roma; 20. a.a. - D. N. B. : Mütte
fik olarak işbirliği yapan mihver dev· 
letleri, devlet adamları arasında doğ
rudan doğruya yapılmakta olan nor -
mal temaslar çerçevesi içinde cereyan 

eden bugünkü görü§melerin çok b~ • 
yük ehemiyeti, italyan siyasi mahfı~ -
]erinde bir kere daha belirtilmektedır. 
Bu görüşmelerin ehemiyeti, en yük · 
sek noktasına vasıl olmuş bulu!lan 
harbin son safhası dolayısiyle de bir 

kat daha artmaktadır. 
İtalyan mahfillerinde söylendiğıne 

g ö re, bu görüşmeler esnasında anlaş • 

manın tam olduğu ve tetkik edilen 
muhtelif meseleler üzerinde noktai na
zarların t.amamiyle tetabuk ettiği mü
şahede edilmiştir. Bu keyfiyet, bugün
kü vaziyeti tamamiyle şayanı memnu
niyet olan harbin müstakbel harekatı 
hakkında da aynen varit bulunmakta· 

d· r. 
Tuna meselesi ve İspanya ile mil· 

nasebetlere gelince, İtalyan mahfille
ri, günün bütün meselelerinin tetki -
katı bahismevzu olduğu zaman her 
halde bu iki meselenin de görüşülmü~ 
bulunduğu tamamiyle mahrem olan 
müzakereler hakkında tafsilat verme
den ve ifşaatta bulurunadan söylene -
bilir demektedir. 

ltalyan mahfillerine göre 

Diğer taraftan, her müşahit şunu 
bilmelidirki, cenubu şarki avrupası 

meseleleri, daima mihver devletleri ta 
rafından büyük bir dikkatle ve tam 
işbirliği zihniyeti ile takip edilmi~ -
tir. İtalyan mahfillerinde deniyor ki: 

"-Her sahada, mihver siyasetinin 
az çok dikkatini çeken ve kendisi için 
az çok şayanı memnuniyet olan un -
surlar ve bölgeler vardır. Fakat bu mü 
şahitler düşmanlarımızın bu sahada 
müdahale ve entrikalarının imkansız 
bir hale getirilmesi icap ettiğini de u
nutturmamalıdır. Pek tabii olarak mih 
ver devletleri, devrelere ve mıntakala 
ra günün siyasi şeraiti ile değişen ala 
ka göstermektedir. 

İspanyaya gelince, bu devletin mih 
ver devletleri ile olan münasebetlerin 
deki samimiyet, muharebe meydanla
rında imtihanını vermiş olan silah 
kardeşliği ve idealleri ile ideolojileri
arasındaki işbirliği nazarıdikkate a· 

Binııazi ile italyan ileri kıte.atmm buJun
dukları mevki arasında şimdi kus ucmr .. 
575 kilometrelik bir mesafe mevcut bulun
maktadır. İngiliz hava kuvetleri deniz cll
zütamlarının i~tirakiyle, esasen pek müı· 
külitla yapılmakta olan italyan nakliyatı
nı izaç etmektedirler. Bu suretle başlanıl
mı$ olan bu muazzam harekatta kara ordu-
111>11un v17.ifeıi mllhim milı:yuta baıitleımiı 
bulunmaktadır. 

M ııır hükümeti vaziyeti pek 
yakından takip ediyor 

Kahire, 2"0 a.a. - Reuter ajansı bildiri
yor: Mısır hükümeti vasiyeti pek yıkın
dan takibe devam etmektedir. 

Dün yapılan uzun bir kabine toplantııın
dan ıonra müzakerelerin buifin de devam 
edeceii bildirilmi§tir. 

••• 
Kahire, 20 a.•. - MebuRn meclisi reisi 

Ahmet Mahir Pa:sa, bugün Mamrura'da aöy 

!ediği bir nutukta af,l.ğııdaki beyanatta bu
lunmuıt~: 

"- Mukadderatımızı tayin eden müca
dele devam ederken seyirci gibi lı:a.lamı . 

yız. Mıııırlıların tek bir insan gibi istik • 
lallerini müdafaa etmeci ve topııakların • 
dan dü~m.anı kovmaıı Hlumdır. 

Bingaziye yapılan baskın 

Kahire, 20 •.ı. - Bu hafta i~iliz den:iz 
ku.vetlerine mensup tayyareler Bingazi'ye 
hücum ettikleri zaman, İtalyanları tama • 
miyle rafil avlımtıalardn·. Limanda e111as 
hed~fl teşkil eden torpido muhripleri de 
dahil oldııiu halde vapurlardan milrek'kep 
bir ırrup üzerine bombalar düşmüştür. 
Grupların birinde yangın çıkmıştır. İkinci 
ı-rup bombardnnan edildiği ram.an, bir 
torpido muhri'bi o derece şiddetli 1nfHik 
etmiştir ki, hücum eden tayyarelerden bir 
tanesi bu infilikın ıiddetinden düşecek 
derecede ııaraılmııtır. Hücumun tonunda 
tehir, •bütiln limanı kapbyan alevlerle ap • 
aydınhlrtı. 

Bulgar kıtaları 
Dobruca'yı işgale 
bugün başlıyorlar 

Iınırsa, avrupanın bu ülkesini alaka • Sofya., 20 a..ı. _ D.N.B. 'bugün bul.gıar 
dar eden meselelerin çok samimi bir mobuaan meclili fevlra.llde !bir toplantı 
zihniyet ve işbirliği azmi ile tetkik yapnuı,tır. Mec1ia reiai Loı-ofetof, kırıl 
edilmesi pek tabiidir. Boriı'in ve hükilmetin ılyaseti aayesinde 

Şimdi görüşmelerin neticelerini ve Dobruca meselesinin ha.ledilm!ı olmasın -
bu hussuta yapılan tebliğatı sabırla dan dolayı ı>a.rllmentonun ıevinc.ine terce

man olmuştur. beklemek lazımgelir . ., 
Cenubi Dobru~'yı işeal edecek olan 

Müzakerelerin mahiyeti bulaar kıtalen, eeki hudut boyunca mevııi-
Berlin, 20 a.a. - Stefani: Gazeteler lerini almışlardır. İKalin hldin•is core -

yan etmeei için, cenubi Dolbruca dörıt lllln.
Roma görüşmelerinin Avrupa ve dün- takaya ayrılıruıtu. 
yanın mukadderatı için kati bir mahi- tuaı dört merhalede yapılacaktır. Bul. 
yet göstereceğini teyit etmektedir, gar krtalarr, yarın sabah saat !I da ilk mın
Gazeteler, Avrupanın yeniden kurul· takaya giuceklerdir. Balçrk ve Tutrakan 
masına yardım arzusunda bulunan mil şehirlerini ihtiva eden bu mmtakarun ~a . 
Jetlerin mihver devletlerinin prog • gali saat 14 de nihayete erecektir. 
ramlarını filiyat mevkiine koymak im H_umen hudut muhafızları mevzilerinden 
kan ve vasıtalarına malik olduklarını çekılmeden eve! bulıar mevzilerine ıele • 
bildiklerini tebarüz ettirmekte ve bazı rok çok aaminıt vedada bulunmualardır. 

·11 tl i ı~ M 1 .1 Hattı bazı yerlerde rumen askerleri bul • 
mı e er n, meı a ısırın ngı tere - -r a·'- 1 ı 1 ..... _._,_ 

1 
i ..... 

d k . . l•- ... er er Ye &uC ..... m.tmıf ar ve ... 
en urtulmak ıçın bu fırsatı yaka • memleketin bundan böyle ebedl olarak 

lamakta menfaatlori bulundulun~ dıoat blmaluı tcnomıiaiade bııJnnmuaıa11-
dor.lemek1edlr. • dwt 

Dıı llcarel 
Kliring hesapları 

bakiyesi 
Türkiye CUmhurlyet Merkez Ba.nkaınn · 

dan alınan hesap hülAlıalarına göre H . 9. 
1940 tarihindeki klirlnit hesaplan bakiye · 
lerl 

CETVEL: - 1 -
Tilrklye CQ.mhurlyet Merkez Be.nkaııın -

dakl klirina hesaplan borçlu bakiyeleri : 
Memleket Miktar T.L. 
Almanya 
A. hea11plarında.Jd 
borcumuz 
Almanya 

19.2111.100 

21-9-1940 

1 (,_R A_D __ v _o .......,) 
TURKlYK 

-( Radyo Dl!U:ı:yon Postalan >-
TURK1YE Radyoru - AN.KARA RadY
---cc Dalga Uzunluğu » 

1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 
81.7 m. 9465 Kes./ 20 Kw. T. A. p. 

19,74. m. 15195 Kes./ 20 Kw. T. A. Q. 

CUMARTESİ: 21.9.1940 

7.30 Program ve memleket saat aya.rı. 
7.35 Müzik: hafif program (Pl.). 
8.00 Ajanı haberleri. 

8.10 Ev kadını • yemek listes.i. 
8.20/ 8.30 Müzik: hafif programın 

mı (Pl.). 

de..,.. 

13.30 Program ve memleket saat ayarı. 
13.35 Müzik: muhtelif şarkılar (Pl.). B. hesabındaki 

alacağımız 

Almanya D. hesa.bı 

Belçika 

2.732.300 16.482.800 13.50 Ajans haberleri . 
15.000 1~.05 Müzik: plaklarla muhtelif prkılal 

672.300 programının devamı. 
Çekoslovakya 
E!!tonya 
Finlandiya 
Hollanda 
İspanya 

()25.600 14.20 
33.900 

Müzik: Riyaseticümhur bandod 
(şef: İhsan Künçer). 

İsveç 
D hesabındaki 
borcumuz T. L. 
İsveç 
A hese.bındakt 
alacağımız T.L. 
İsviçre 

Lehistan 
Letonya 
Norveç 

2.870.800 

127.900 
402.600 
219.300 

118.300 2.257.tiOO 
60.000 

4.19.400 
158.200 
191.tOO 

1 - Meyerbeer: Marche aux Fla!D" 
beaux, No. 1. 
2 - A. Thomas: Hamlet'den klariJ 
net için konser. 
3 - Bellini: Norma operasmdan .. 
ver tür. 
4 - Oscsr Strauu: Reve de vaı .. 
(fantezi). 
5 - Gou.nod: hallet de Faust (C.). 

15.00/ 15.30 Müzik: operet par~an .. 
valıler (Pi.) . 

s. s. İ. İ. 
Yugoslavya 

72.200 18.00 
184.800 

Program ve memleket ııaaıt a,yarz. 
Müzik: cazban.d (PL). 

Yunanlı,tan 

CETVEL: - 2 -

135.600 18.05 
18.30 Müzik: Çitan havaları (Pt). 

Muhtelif memleketlerin merkez bankala.- 18.40 
rında tutulan kliring hesaplarındaki 

Müzik: radyo cas orkestras.ı: 
him Özgür idaresinde) 

Memleket 
İtalya A 
hrsabındakl 
alaca$tımız 

alacaklarımız 
Miktar T.L. 19.15 Müzik. 

Ti.... 
B. hesabındaki 
alacağımız 

TL. 
Lltvanya 
Macaristıı.n 

Romanya 
Alacağımız : 

<37 ı husust 
hı-sap 

Ti.... 46.600 
Petrol 
he~ıı.bı 
TL. 1.185.700 
Muvakkat 

85.000 

961.400 1.046.400 
38.600 

150.600 

A:-

1 - Sadettin Kaynak • eoviç pr1r:rl 
(Doğuyor ömrüme). 
2 - Muzaffer İlk Ar • eviç prkll 
(Gözlerim kan ağlıyor). 
3 - Rakım • hicazklr p.rkı: (Bell-

ledim fecre kadar), 
4 - Osman Nihat - hica.zklr prlol 
(Şu zaif göpüm içinde), 
B: -
1 - N. Halil Poyraz. A. aıiran P"' 
kı: (DilıCle derdii i§tiyak), 
2 - ....• A. aıiran ~arkı: (Sorma 
dostum halimi). 
3 - Artaki Can - kürdili H. prlcıl 
(Yetmez mi tükenmez mi). hesabı 

TL. 
Romanya 
borcumuz 

63.300 1.293.600 4 - •..•• kürdili H. prla: (Kın
lırdı oyuncak olsa bile). 

38 husu!'!f hesap 
TI,. 346.800 

Yeni he!!ap 
-rı,. 

Zeytinyağ 

19.45 Memleket aaat ayarı, ve ajanı ~ 
beri eri. 

• o.v u ıvı uzı.ıı: : nuıu neyeu. 
20.30 Konu~ma (günün meseleleri). 
20.50 Müzik. 

A:-hesabı bloke 
TL. !50.000 61!.700 680.900 1 - Fahri Kopuz - unak earkrl 

1.916.500 (Kalmadı kudret efendim). 
Not: Rumen kliringine ithal edilip 

henUz resmen mallan memleketimize sir
mt:ven TL. 809.500 

Suriye'de 

İtalyan mütareke 
komisyonuna karıı 

husumet artıyor 

İtalyanlar memlekette 
nüfuz kurmak istiyorlar 

Kahire, 20 a.a. - Reuter: Sansür'ün çok 
ırkı olması sebebiyle muhabere güç ol • 
makla beraber Suriye'deki vaziyet büyük 
bir dikkatle takip edilmekte berdevamdır. 

Buraya gelen haberler, suriyelilerin ital-
yan mUtareke komiıyonuna karşı gittikçe 

daha büyük husu.met ı-östermekte olduk· 

2 - Lemi • uaşak prla: (Günlet 
ıeçiyor). 

3 - Dede • gU!iur ıarla: (Bivefa 
bir çeşmi bidıt). 

4 - Hüseyni türkü: (İki karpuz bit 
koltub sığar mı). 
B: -

1 - İımail Hakkı - ıevkefza earkıl 
(Üzme allah aşkına). 
2 - Udi Ahmet • ıe-vkeba tarbf 
(Derdimin bir hkratm açnm). 
3 - Hamdi Tokay - hleu tfirHI 
(Geldim ekin biçmeye). 

4 - Halk türküsü: (Çayır ince bı,.. 
çemedim). 

21.15 Müzik: gitar aololan - gitariıt Ca• 
Aybars tarafından. 

21.30 Radyo gazetesi. 

21.45 Müzik: radyo salon orketsrau. 
1 - Kari Blume: gün~te (vals • dl' 
termezzo). 

2 - Ganglberger: Tir!li. 
3 - Suppe: Leichte Cavalierie o
perasının uvertürü. 
4 - Lehar: gıcıkhyan vals. 
5 - Frederic Curzon: Bravada (pr 
ıo doble). 

15 - Lehar: Uç kadınlr adam $r 

retin<len kırmızı giil. 

larmı bildiriyor. Şimdi bir alman komiı
yonunun da italyan komisyonu ile faal bir 22.30 
ıurette lı beraberliği yaptığına dair olan 
haberler teyit edilmemişse de böyle bir ko-

7 - Kalkman: minyatllr ıuiti. 
8 - Myddleton: gül. 

Memleket saat ayan, ajans haber' 
leri, ziraat, esham • tahviUt, kam1* 
yo • nukut borsası (fiyat). 

misyonun Suriye'ye muvualat ettiği zan- 22.50 Müzik : radyo salon orkeıtraaı prO' 
nedilmektedir. rramının devamı yalnız uzun - dalıt 
"Şark ajansı.. luı.indeki srap ajansına 

&"Öre, suriytliler Mısır gazetelerinden mah· 
rumdurlar ve pek büyük bir alika göster
dikleri Mıaır haberlerini münhasıran rad
yodan almaktadırlar. 

Bundan başka gene arap ajansının öi· 
rendiğine göre, Irak hükilmeti ehemiyetle 
müdahalede bulunarak Vichy hükilmetin
den Suriye ve lübnanhların menfaatlerini 
müdafaa etmesini ve bu iki memlekette 
demokrasi hayatının tekrar tesisini iıte -
mi~tir. 

ltalyanlar Suriye'de nüluz 
kurmak istiyorlar 

Londra, 20 a.a. - İtalya tara.tından 
Surlye'ye tekli! edilen ve metninden İtal

yanın niyetinin askeri ve lktısad! tahak. 
kUmünU kurmak olduğu anlaşılan mütare
ke it11Afnamesl, Londı·ada e!An tefsir edil
mektedir. 

Bu mütareke tekliti ezcUmle, askerin 
terhisini ve !ranııızlardan kalan teçhizat 
ve topların lııe yaramaz bir hale ifrağını 
talep etmektedir. 

İtalyanlar, !ransızlarla birlikte Suriye 
hUkUmetınln kontrol edilmesini de talep 
ediyorlar. Mlıblm hiç bir siyası karaı'. İ

talyanın muvafakati olmaksızın verlleml
yecektlr. Tabiidir ki Fransa bu §eraltı ka
bul ettiği takdirde, yavaş yavaıı Suriye ü-

zerindeki kontrolUntl kaybedecektir. 
Halbuki Suriye, ingills •evenler:fn &de

di çok olan bir arap memleketidir. Bura. 
da it&l)'&Zl alqbtarlılı 1-- Uvuıl •tmek. --

22.50 
pastasiyle. 
Rcn<'bi dillerde konu~a (yalms k" 
11 • dalıa poııtasiyle). 

23.10 Müzik: dans müzifi (Pl.). 
23.25/ 23.30 Yarınki program ve kapıuıJI. 

ŞİŞLİ TERAKKİ 
Lisesi Müdürlüğünden : 

Esaıı talebe kadrolarımız dolmuotut· 
Devam eden miiracaatıar kar§ısıD· 

da. sınıflarıınızıı. iyen! ıubeler) "" 
majta karar verdik. Kaydolmak ııtı
yenlerln acele etmeleri icap eder. 

Bugürı 

ULUS Sinemasında 
2 Filim birden 

14,30 - 17,30 

ŞAMPANYA VALSi 
16 • 19 da 

Kumarbazlar Gemisi 
Gece 21 de 

ŞAMPANYA V ALSl ve 
MlKl 



İzmir Enternasyonal 
Fuarı dün kapandı 

Dr. Behçet 

iktısadi 

Uz bir 
• • ve sıyası 

nutuk vererek Fuarın 

ehemiyetini anlattı 
(Başı ı incı sayfada) demiryollan ve denizyolları umu~ ~üdür: 

tstıtadcll hıı.rcketler yaratarak medeniyete lerine, bu ıene de fuara cazip ve ıstıfadeh 
\'e lnııanltğa hızmet etmek yolundaki az- spor müsabakaları tertip ettiren. bed~n ter. 
ininde ve mcs:t!slnde muvaffakiyetıe de- bıyesi genel direktcirü ıeneral Cemıl Ta • 
\'am ctmektcdır. ner ile futbol, &'lireş, atletizm federasyon-

F • • lanna turizmi memleket içinde ve dışında 
uar'ı ziyaret eden büyu"'klerımız ' h" tı tanıtmak hususundaki kıymetli ızme e • 

1940 enterna.Fyonal fuarının İzmir he- rinden dolayı matbuat umum müdürlüğüne 
Babına sevinçli hlldiselerinden biri de b~· ve Anadolu Ajansına ve matbuatımıza te-
ta muhterem Başvekllımiz olmak Uzere, . 

şekkürlerini beyan etmiotır. 
Hariciye, Ticaret, Dahlllye, Maarif ve Sözlerine devam eden Behçet Uz, demi~ 
:Maliye Vekillerimizle birçok mebusları- . k' .. Geçen sene gene böyle fuarın 
mızın İzmir ı te~rlf etmiş olmalarıdır. tır 1

: - 1 t nda gonülleriniz şen ve 
ı.ı:u d 1 kapanış top an ısı 

h!m devlet ve nılllet işlerı arasın a at olarak bu sene için sizinle burada 
kıymetli vakıtlerindrn ayırarak fuarı ve rah dan arzu ettiğimiz i bildir • 
1 . B kı buluşmayı can 
zr,urı görmeğe gelen muhterem aşve • . . G b uzun sene içinde medeni 

llmizin ve muhterem Vekiller.mizle Me · mıştımd. eçen u vu"cuda aelen yangınlar 
b al dünyıa. a yer yer • • 
usıarınuzın lzhe.r ettikleri takdır ve t • . h 'd 1 e iztrr'a.plara rağmen biz bur&-

tifl . 1 bl ükA.fat tn ı am ar v 
er bızlm !çln en kıymet l r m nal da bütün bu elemli man?.aralarla gönlümüz 

teşkil ettiği kadar, i940 enternasyo ah f kat vatanımızın dokunulmaz r . .. ... n. m zun, a 
uarının muvaffs.kıyetlnl göı:ıteren en 15 " k 1 b" c \ü,;..;; içinde türk milli 

1 k bu ııene yan ba ı maz u un •-
ze bırer belgedir. Bundan baş a b. r,. · kudret ve azameti ile mesut ve 
birÇok dost ecnebi devlet mUmcssillerin!n ır _ıgının k b 1 tuk 
d. 1 1 1 memnu- magrur te rar u uş · 

e fuarımızı ziyarete geldik er n ş· · h · 1941 in 20 ağustosunda da gene 
tıl.yetıe gördUk. BUtlin bu değerli zevat, b" ~P g~s~~lleri.miz rahat almlarrmızda yıa.1-
fuarımız hakkındaki lntıbaJarını ifade e · oy e 1• ·, yorgun.luklarının çizgileri 
d k af! ki ti den bahset- nız neşe ı ı , 

er en eserin muv rı ye n özlerimiıue milU uadetimizin parıltıları 
inek suretiyle ilerisi için bl?.e daha ı;ok ~l burada buluşacağız. 
tlınit ıı d dikt sonra bu seneki 1 e gene verd er . ., e en H <lutları damarlarımızdaki asil türk ka 
turistik ve lktıımdt hnreketıer için normal .

1
u · ·ımi• Ö7. yurdumuzun kapısında 

b' d 1 ,... halde fuar mli- nı ı e çızı ~ . 
ır sene adde !im ycce,.ı b. · de bir anda. safları arasına karı~ca-

11.asebetiyle İzmlre gelen ziyaretçilerin a~ • :~: kahraman türk ordusu beklerken ha.
dedi için bir rekor teııkll eden :9;8 ~:n:e :ımızda İsmet İnönü gibi bir tek e:nri ile 
iliyle aynı hlzaya yUkseldlğini s Y emı . . m 'l on türkü biroen ayaklt.ı'iıracak 
b d .. ı. ticenin dünyanın sük1ln yırmı 1 Y 

un an çıkac"'"f' ne da yur- kudretli bir eef kahnma.n başbug bulun.ur-
\'e faaliyete hasret çektiği şu .ıı~~:t hava ken 194-1 aeııesinde de, arkada~h.r fzmirin 
dumuzda tam bir sUkün ve e~nı zamand~ ııüne~li, berrak ıemaııı altında ve milli sa-
ııuın hA.klm bulunması ve a:r . . . . · · · d b 
f bl k t daha tekeınmUl e- adetımızın derın neşesı ıçın e rene t'.ra -
uarın bu sene r a d b 1 ğ 

den ca.zlbeııinln yurtta h~ıl ettiği geniş a . u uşaea ız. . .. 
1 

• 1 alA.k 
1 

bi d 111 lduğunu beyan et- Sızlere hayırlı ıstıkbal, guze ış.er ve 
aya kat r. e 0 sağhklar diler hepinizi İzmirliler :ıdına ha-

rnlştir. . la 1 1. la raretle ıevıı ve saygı nmız a '" aın • 
lftirak e.clen yabancı devletlere rn:n." 

le§ekkür 
Sözlerine devam eden Behçet Uz, bütün 

bu şayanı memnuniyet vakalar arasında 
Türlı:iye'nin biricik enternasyonal fuarının 
bilhassa bu ıene biraz daha kendini röste
ren ve bizim elimizde olmıyan yegane hs,. 
fif tarafı milli saanyicilerimizin ve büyjiic 
tüccarlarımızın alakasızlıklarından neşet 
eden iştirik azlığı olduğuna işaret etmiş ve 
cüınhuriyet hilkümetinin himıı.ye ve te:ıvi
kiyle vücut bulan ve memleketimizin zen
ıinliğinden mühim bir parça te~kil eden 
birçok kıymetli sanayi ve ticaret müesse -
aelerimiz burada boş kalan yerlerini dol -
durmaktan mıistağni kalmalarına makul bir 
sebep olmadığına, bugune kada.r olduğu gi. 
bi su sene de fuara iştirak eden tüccarla -
rm bunu pelc cuzil bir surette &'Ostermekte 
olduğunu ifade eden reiı, mılli bir props,. 
canda ve aynı zamanda istifadeli' bir alı~ 
veriş yeri olan ve sarfedilen emeklerle bir 
çok Avrupa fuarlarına faik bir hale geti -
rilen fuarımızda diğer &anayicileriınizin 
ve tüccarlarımızın da iıtirikini bekle • 
mekte ve bunu &Ötmediklerinden uzulmek
te hakh olduklarını ve bciylece fuan hazır -
Jıyanlar da bir ukde olarak kalan bu nokta
yı tebarüz ettirdikten sonra ıözlerine de • 
vam eden Behçet Uz bu yıl fuara iştirak 
eden Büyük Britanya, Yunanistan, !ran, 
Yuroslavya, İtalya, Macaristan ve Alman
ya devletlerine ve bu devletlerin Türkiye 
ıefirlerine, İzmir konsoloslarına ayrı ayrı 

teşekkilr etmistir. 
Enternasyonal fuarın milli cephesini 

zenıinleştiren hitiraklerinden dolayı bütün 
devlet müesseselerine, Trakya umumi mü
fettişliğine, vilbetimize, ticaret odaları.na 
kıymetli ve hamiyetli üccarlara şükranla • 
rını sunmuş ve sözlerine devamla Akdeni
zin bu şirin ve iktısaden olduğu kadar ta -
bii ve tarihi zenginlikleriyle de müstesna 
tehrinde kurulan Türkiye'nin enternasyo • 
nal fuarı bundan ıonrast için daha geniş 
ınuvaffakiyetlere namzet olduğunu ıöy • 
liyen reiı bu sözlerinin daima yeniliğe, gÜ

•enliie ve terakkiye do&'ru atılacak kuvet
H adımların bir teminatı olarak telakki e
dilebileceğini beyan etmiştir. 

Milli Şel'in ve Ba§Vekilin Fuar'a 
gösterdikleri alaka 

1941 !zmir enternasyonal fuarını bu&iin
kiinden her hususta daha mütekamil bir 
halde bulunacağını vadeden Behçet Uz, en 
büyük güveninin bu eserin yüksek ve aziz 
bAmiıi ıevgili Reisicümhurumuz İsme.~ 1~
ön.ü'nün üzerimizden eksilmiyen muşfık 
himayeleri, muhterem ve deierli başveki • 
lirniz Dr. Refik Saydam'ın yakın alika ve 
3>ardımlan cümhuriyet hükümetimizin bu 
teşebbüsü 'daıma müzahııretleriyle takviye 
etmekte göıterdiği lütuflar ve bizzat siz • 
lerin kıymetli aHikalarrdır." dedikten son
ra, İzmir'de teessus eden Türkiye'nin ye
rLıe enternasyonal fuarı bu seneden itiba· 
ren hUkümetimizin de tasvibi ile İzmir be
lediyesinin miilhak bütçesi idareleri arası
na ayrıldıgını ve Kıiltiırpark içinde kurul • 
ınus olan bu müessese bu suretle Kültür • 
Park'tan ayrılmaz ve onunla beraber emin 
"e tabii bir tekamül seyri takip edecek hü
"il>etiyle İzmir sehir meclisinin daha ya • 
kın alakasını kazanmış olduiunu tebarüz 
ettirmiştir. 

Vekillerimize f)e devlet 
müeBSeselerine tefekkür 

Sözlerine son vermezden evel fuara mi
tlen ve maddeten yardımlarda bulunan Ti • 
caret Vekili Nazmi Topçuo(:;lu'na ve mem
leket dahilinden tzmir'e doğru bu sene de 
lcniş turıstlk cereyanların vücut bulma~ı
nı temin için devlet demiryolları ve denız
:Y.ollarrndan bir çok kolayhklar ve tenzilat
lı .tarifeler ihdas eden Münakalat Vekili • 
~ıı l\li Çetinkaya'ya ve bu faydalı teıeb • 
Uıün muvaffakiyeti için miizabaretlerini 

.. irıeıni1en diier vekillcrimizo, Devlet 

Almanlar Londra'ya 

200 den fazla 
tayyare ile 

hücum ettiler 
(Başı 1 inci say! ada) 

edilmeketcdir. İngiliz avcı tayyarele
ri düşmanı bekliyorlar gibi idi. Çün
kü son düşman filosu sahili aşar at -
maz birinci Alman filosunun etrafı 
düşman ilerlemesine şiddetli karşı ko 
yan bir çok Spitfiere ve Hurrican'lar-
la sarılmıştır. 

Douvers mıntakası ahalisi bir Al
man tayyaresinin tepelere düştüğtinli 
ve orada infilak ettiğini seyretmişler
dir. Az sonra büyük bir Alman avcı 
tayyare grubunun Fransız sahillerine 
doğru kaçtığı görülmüştür. 

Londra üzerinde 

Birbiri ardından gelen kuvetli Al
man tayyare filo)arı Kent kontuluğu 
sahilini aşarak Londraya teveccüh et
mişlerdir. Bir çok avcı tayyareleri re 
fekatinde bir çok bombardıman tay • 
yareleri .görülmüştür. Düşman filo -
lan tayyare dafi bataryalarının baraj 
ateşiyle karşılaşmışlardır. İngiliz ay
cı tayyareleri süratle faaliyete geç -
mişlerdir. Düşman tayyareleri Londra 
mıntakasına gelmeden dönmek mec • 
buriyetinde kalmışlardır. Lond.ra'da 
kısa bir alarm verilmiştir • 

lngiltre'nin diğer kısımları üzeri-
ne yapılan akınlar 

Londra, 20 a.a. - Gece ılınan haberiere 
göre .alman tayyareleri yalnız Londra üze
rinde değil, diğer bölrelerde ve ezcümle 
doğu • cenup üzerinde de faaliyet gö&ter
mi şlerdir. 
Doğu • cenup ıehirlerinden birine beş 

infillk bombası dü~erek mühim hasarlara 
sebep olmuştur. 1.!500 metrelik bir ıaha da· 
bilinde m&ğazalar ve evler hasara uğra • 
m.ıştır. Bir bomba bir çiftliğe isabet ede
rek çiftlik tamamen yıkılmı5tır. Bir kilise 
hasara uğramı$tır. 

Almanlar batı . şimal! üzerine de Ü!i ıkrn 

yapmışlarsa da faaliyetleri evelki gece
kinden daha az olmu,tur. Bununla beraber 
düşen bir kaç infillk bombası bir endüstri 
şehrinin banliyösünde bazı evlerin yılnl· 
masına ıebebiyet vermi• ve bilhassa ma • 
hallelere atılan bir çok yangın bombalan· 
nın vukua retirdlii yangınlar ıüratle sön· 
dürülmüştür. 

Yahudiler, yabancılar ve 

renkliler işğal . altındaki 

Fransaya giremiyecekler 
Clermont - Ferrand, 20 a.a. - Ha • 

vas ajansı bildiriyor : 
İşgal altında bulunmıyan mıntaka

dan işgal altında bulunan mıntakaya 
geçecekler hakkında tatbik edilen ye
ni nizamnamenin düsturu ıudur : 

•• Nı yahudi, no rcnkliı ne de ya -

Fransa'dan 
gelen haberler 

(Başı 1 inci sayfada) 

çinde unutacağını zannetmek, ve 
cermenliği muazzam bir İslav bloku 
ile kudretli bir latin bloku arasında 
hapsetmiye razı olacağına ihtimal 
vermek şüphesiz hafiflik eseri idi. [ 
Bertin, bu blokun ba§mda Fransa 
yerine ltalyanm bulunmuş olması -
nm pek ehemiyeti olduğunu dÜ§Ü • 
necekti. 

Aradan iki hafta yerine, iki buçuk 
ay geçti. İngiliz mukavemeti devam 
ediyor ve adaların istilası davasm • 
dan vazgeçilmemiş olsa bile, bu me• 
sele şimdi çok daha büyük mÜ§külat 
arzediyor. Fransanm hudutları tneç· 
huldür; ödeyeceği para, vereceği 

toprak miktarı meçhuldür; kendi
sine istikbal hakkında hiç bir §ey 
söylenmiyor. Eğer bu şartlar ta • 
hammül edilebilir neviden oba belki 
evelden tebliğ olunur ve bu şartlara 
nail olabilmek için Fransanın eski 
mÜJ:tefiki aleyhine daha müessir 
yardımı bile temin olunurdu. Fakat 
Führer'in her şeyden fazla, Alman
yanrn yanında artık naarl bir Fran. 
sa bulundurmak lazım geldiği 
ni biliyor. Gariptir ki yarınki 
Fransanm alacağı şekil dahi, İngiliz 
mukavemetinin ve İngiltere • mih • 
ver devletleri harbinin inki§aflarına 
bağlı kalmakta devam ediyor. Fran
sız genelkurmayının pek yakm ad • 
dettiği adalar istilası ve sulh taha.k· 
kuk etseydi, Fransa daha §İmdiden, 
ispanya imparatorluğunun nıağ • 
IUbiyetten sonraki dağrh§ man
zarasını almıf bulunurdu. He • 
nüz imparatorluğun Afrika ve Ya • 
km şarktaki sömürgelerinin İngiliz • 
lerle birleşerek, İtalya için vaziyeti 
büsbütün zorlaştırmak ihtimalidir ki 
Vichy Fransasını bir miktar avutu -
yor. Ancak eğer harp kışm devam 
edecek olursa, Fransada, bilhassa 
bu memleketin dıt ve serbest kısım
larında neler geçeceği meçhuldür. 

Falih Rıfkı AT AY 

Sir Denison Ross 
vefat elli 

(Başı 1 inci sayfada) 

l.nglUz Alimi Sir Deni.son Ross'un evelki 
gece İstanbulda tedavi ııltında bulunduğu 
Amerikan hastahanesinde .zattirree haata
dıflnda.n öldUA"UnU büyük teeaaUrler öğ
rendik. 

BUyUk Alim, ilk Türk Dfli Kurultayına 
ıııtirak etmııı. o zaman Atatilrk'Un iltifat· 
!arına mazhar olmuıı, bir sene kadar önce 
de tilrk edebiyat ve kUltilrU üzerinde tet
kikler yapmak üzere temHll olarak Ttir
klyeye gelmifti. Bir D. Rosır nlae.n ayın
da gene !stanbulda karısını kaybetmlştl. 

1871 setıeslnde L~ndra civarında Step
ney'de doğan Alim, 69 yaşında bulunuyor· 
du. Kendisi hemen hemen bütün ıark 
memleketlerini dolaşmı(I, şark d!Uerinl 
öğrenmiş, üzerine aldığı muhtelif i1mt va· 
zifelerde başarılar göstererek, ilmi eser· 
!er yazarak milletler arasında bllyük bir 
şöhret kazanma.ğa muvaffak olmuştu. Ö • 
lümü ile İngiltere büyük bir Alimini, Tlir· 
kiye de d!l!nfn, milletinin ve kUltürUtıUn 
tanınınıı bir dostunu kaybetmtı oluyor. 

Cenaze merasimi bugün saat 10 da İl!I • 
tanbulda lnglllz setaret konağı kilisesin
de yapılacak ve cenazesi Kırım harbinde 
ölen ingiliz askerleri için vücuda getiril· 
miıı olan Haydarpaşa mezarlığına gömllle
cektlr. 

ULUS, bu acı ölümden dolayı lnglliz ir· 
fan llef91ne ve Ross ailesine s&miml tazi· 
_ yetıerlnl sunar. 

edecek olan komisyon 
Budapeıte' de toplandı 

Budapeşte, 20 a.a. - Katt hudut tayini· 
ne memur macar • romen komiıyonu dün 
sabah Peşte'de hariciye nezareti binasında 
toplanmıştır. Romen heyetinin reiai gene
ral Dragalina'dır. Celse iki saBıt devam et· 
miştir. , 

Balcık' da ye1ğma hareketi 
oldu mu? 

Bükreş. 20 a.a. - Rador ajamıı bildi· 
riyor: Romen askerlerinin ~al cık' da sivil 
ahaliye kar31 muhtelif yağma hareketlerine 
tevessül ettiği hakkındaki pyialar milli 
müdafaa nezareti tarafından tekzip edil • 
mektedir. 

Sabık kıral Karo[ Barselon'da 
Banelon, 20 a.a. - Maiyetiyle birlikte 

Katalonya'da bulunan eski kıral Karol 
Barselona' vasıl olmu§tur. 

hancı 1 ,, 
Petit Parisien gazetesinin yazdığı • 

na göre, bu nizamname 15 eylülden i
tibaren meriyete girmiştir. Bu tedbir
ler Moulin garında cereyan eden bir 
vakadan sonra alınmışlardır. Birkaç 
gün evel trende bulunan iki yabancı 
itgal altında bulunan mahallere bileti 
hamil iken iado cdilinitlerdir. 

Başvekilimizin lzmir se ahali 

BCl§vekilimiz lzmir'de halk arasında halhla temaM ederken .. . -
cilll 

' 

Naz.illi Bez. Fabrikasında pamuk makineleriniıl 
çalışmalarında 

Naz.illi Bez Fabrikasında iplik affilyesinde Başvekilimiz. Nazilli Bez Fabrikanm ıeziyot. 

8Cl§vekilimiz llazi.lli Bez Fabrikasını ziyarette BQ§vekilimiz lzmir'de bir gezinti e•na.anda 

Btı§vekilimiz Nazilli Bez FabrikaBtndan 
aynlıyor 

Nazilli Bez FabrikaBtnda ipliklerin mukavemet 
tecrübesi yapılıyor 

Almanlar Moravya ve Bohemya 
ile hudut ve para birliği 

usulünü tatbik edecekler 

beynelmilel para olarak ortadan ks.lkaeak 

ve sene ıonuna kadar memleket dahilinde 

Rayşmarkla birlikte tedavül edecektir. Ha

rici mübadelelerde bir Rayf!ll&rk 11,12 ku

rona muadil tutulacaktır. Prag milli ban

kası beynelmilel ticaret muameleleriyle 

meşgul olmıyacıktır. Himaye altında bubı
Londra, 20 a.a. - Çekoslovak kaynakla-

nan bu bölgelerin iktiaadf istiklilleri ol
rından Reuter ajaruıına gelen m.ahi.mata na. 

mıyacıktır. Bıdema bütün tlcart itillina
nran, 1 birinciteşrinden itibaren alınanlar, 
h!mıı.ye altındaJd Morıı.vye ve Bohemya ile meler alman hlikümeti tarafından aktedi. 

Almanya ıraarnda hudut ve para birliği u- lecelrtir. Ve~ ve rethnler Almanyadaki

JlllUAU tatbik edeceklerdir. Çek Jı:uroııa l«lııe ımı+dıU ol&c&ktal, 

İzmir'de tarihi eserler 
İzmir, (Hususi) - Şehriml?.dekl fıııı.n 

ziyarete gelenler, İzmir clvarındıı.ki tRrlht 

eserlerle 11.lA.kadar olmaktadırlar. Tiirk 

Tarih Kurumunun vrrmiş olıtıığ'ıı 20,000 li

ra tahsisat Ue İzmir ve Agora k:ızılnrın:ı. 

başlanmı§tır. Bu para !le Agor:ı clv-:rını 
tamarniyle meydana çıkarmak mUmklln o-

lacak, bu suretle tzmlrl görmE'ğe gelen!~ 

&'IUel bir tarih eaerlni de gezmıı olacak. 

lar<Q, 
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ViLAYETLER 

Benzin alınacak 

İstanbul Belediyesinden : 

u ı: u s 
lllf&&t m(bvtlmsaR Orlaolml Koruma Ceml7eti le boflufu doldunıdar. layet ~k 

Nl·zam-·--ı· balar açık ~ lle aeçilmit oldukları llamsa Nafıa JIUdUrlUllJad~n: ........... · d k k id i etiyle mu 
Madde 1 _ Cemiyetin 8dı Ortao • taktır e ura eı es 8\lr -ı - 28127 lira Tl kurul kqtf bedelli t.. i Ka amele yapılır. 

Mania& adliye blnuının ikmali ıneaatı b- kul Koruma cemiy~i mer...-.z ra - Madde 12 - İdare heyeti bir defa-
palı zart uııullyle eksiltmeye konm\lftUr. man lıca.zuıdır. dan eksik olmamak tartiyle reisin 

2 - Eksiltme 4. 10. 940 cuma gUnU aa- Madde 2 - Cemiyetin mevzu ve tensip edeceği günde adi yen toplanır. 
at OD bette ManJaa natıa mUdUrlutU oda.- gayeai, Karamandaki orta mektebin Azadan üçünün talebiyle ve reis tara
aında yapılacaktır. bakasını ve gelipesini temin etmek fından çağırılmak üzere fevkalade su 

8 - Proje evrakı natıa mUdUrlUfODde ve okula bina inp ettirmek veya her 
. k rette de toplanır. 

Dr. Şerif Korkut 
Nümunc hastanesi ıef operatöril 
Her gün hastalarını ııaat l~ ten 

ııonra kabul eder. KoopcraUt nrkası 
Ali Nazmi Ap. 87~:5 

DEVLET ORMAN iŞ. 

Satılık köknar tomruğu 1 
Devlet Orman Jşletmesi Bolu Revir A 

mirlitlnden : 
1 - Bolunun Karacasu mevkiinde isti 

te mevcut 5586 adet muadili 3463 M3 
desimetre mıklip köknar tomruğu açık at 
tırma ile satılacaktır. 

K raağaç müessesatı için alınacak 
120 00 litre benzin kapalı zarf uıuliyle ck
s itme e llconulmuıtur. Tahmin bedeli 
30 000 lira ve ilk temınatı 2250 liradır. 
Şartname zabıt ve muamellt mildürlfiiil 
kaleminde ıorlilecektir. İhale 24.9.940 aalı 
&iinii aaat 15 de daimt encümende yapıla
caktır. Taliplerin ille teminat makbuz veya 
mektupları ve 940 yılına alt ticaret odaıı 
vesikalariyle 2490 numaralı kanunun tari
fatt çerçevesinde hazırlıyacaklan teklif 
mektuplarını ihale pnü ıaat 14 de kadar 
da.imi encilmene vermeleri lizımdır. 

sörtıleblllr. hangi bir auretle temın etme ve ya Madde 13 - İdare heyeti yandan 
4 - Muvakkat temlııat (1959.67) lira- binayı tamir, termim etmek, talebe pan fazla azanın huzuruyla teşekkül ve 

dır. aiyonu açmak, okuldan mezun olacak k . 1 k a 
GÜMRÜK VE INHISARLAR V. 

2 - Tomruklnrın baı kesme payları m 
cut ve kabukları soyulmuı olup hacim k: 
buksuz orta kutur ilzerindcn alınmıştır. akl·r ve milataı"t tal ... belerin tahsille_ bunların e serıyet arasıy a mu arr -G - İateklllerln 940 Jn&lt yılına &it ti- f "' . rat ittihaz eder. Elbiselik kuma! alınacak 

Gümrulc vıt inhisarlar VeHletınden : caret oduı Yutkuının ve ihaleden en u rinin devam teminine çalıımaktan ı- Madde 
14 

_ Reis cemiyeti temsil, 
aekls stın evel fenni ehliyet nalkuım da barettir. . ruznameyi tanzim ve müzakeratı i -
teklif melrtuplarının lçtne koymaları l&- Madde 3 - Cemiyetin mileaaislerı dare eder ve bilcümle evrak ve muha· 
sımdır. tunlardır: berata umumi katiple imza koyar. İ • 

e - İatekltlerln 2490 numaralı kanuna Avukat Agih Ünver, Belediye Re- kinci reia reise muavenet ve yoklu • 

1 - Veklilet kolcu ve müstahdemleri i
çin (680) metre elbiselik kumaş açık ek -
siltme ile satın alınacaktır. 

3 - Tomruklara ait satış şartnamesi 
kara orman umum müdürlüğünde ve İst 
bul, Ankara, Bolu ı;evirge müdürlüklerin 
ve Bolu'da Devlet orman iıletmesi re 
imirlifinde görülebilir. 

(81151-5334) 15429 

Menfez inpatı 
göre hll.zlrhyaeaktır. 'Teklif mektuplannı iıi Ziya Göncü, bulgur ve .zahire t~c- ğunda ona vekalet eder. Umumi ka. 
4.10. 940 cuma sünU B&&t on dörde kadar carı Ali Pinarbaflı, bulgur ve .zahıre tip idare heyeti kararlarını zabıt ve 
natıa mDdUrlotüne makbuz mukabntnde tüccarı· İbrahim Dölek, bulgur ve za- cemiyetin evrak ve muhabere defter
vennelerl veya bu aaate kadar gelecek te- bire tUcearı Halil Özdoğan, müteah- lerini muhafaza eder. 

2 - Bu kumaşlar için 4022 lira bedel 
tahmin edilmiı olupl muvakkat teminatı 
301 lira 65 kuruştur. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli 
lira 56 kuruştur. 

S - İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey aJ 
çesi ile 27/9 940 günü aaat ıs de Bolu' 
ki revir merkezine mliracaatlan. (86158) 

15727 

Balıhsır Vıll7eti Daimi ZnciJm~ainden: 
1 - B ıkeslr - Edremit 701UDUD l!t + 

8M 80 + 400 Uncu kilometreleri aruın
da ) pılacak 82 adet menfez lftf&atı kapalı 
sarf uaultyle eksiltmeye konmuıtur. 

kilde paeta ile ~ndermeleri IAzımdır. h"ıt z· Duru Avukat Hasan Kay -
ıya ' Muhasip veznedar cemiyetin he -

3 - Bu ise ait eartname her gün Vekl -
tet levazım müdurtüğunde görülebilir. 

2 - Keılt bedeli 38803 lira 98 kurul ve 
muvakkat teminatı da 2536 lira 80 kuruf
tur. 

3 BllQmum evrak her stın nafıa mU
nd görUlebllfr. 

Postada va.ki gecfkmelr kabul edilmez. k "f t tüccarı Hadi Eri• 
na • manı a ura ır• saplarını ruyet evraki sarfiyeleri, va-

l688e manifatura tüccarı Raıit Adıgilzel, ridat ve masraf defterlerini ve vezne 
--------------- müftü Mehmet Yaralı, milli ticaret defterini tanzim varidatı tahsil ve u-

tirkcti müdürü İbrahim Kayserilioğlu, sulüne tevfikan tekemmül eden sar
C. H. Partisi başkanı Ahmet Şen, za- fiyat evrakı bedellerini tediye vazi
hire tüccarı Haaan Leblebici, manifa- fesine müteallik evrak ve defatiri ve 
tura tüccarı Kizım Uğurlu, bulgur yedinde mevcut nukut ve ayınları 
tüccarı Kadir Güne§, Belediye fen muhafaza eder. 

NAFIA VEKALETi 

Yapı ve imar itleri ilim 

4 - İhale 27ı9 940 cuma gtlnü saat 14 
de VekAlct levazım müdiırlıi ünde kurulu 
satın alma komisyonunda yapılacağından 

kanuni vasıfları haiz isteklilerin muvak -
kat teminatlarını VekAlet veznesine yatı -
rara1ı: alncııkları makbuzlarla birlikte bel
lı gun ve s:ıatte komisyonda hazır bulun -

Satılık çam köknar tomrulu 
Devlet Orman 1§/etm~si Daday r• 

vir emirliğinden: 
1 - Daday merkez deposunda i 

tifte mevcut (891) adet muadili (392 
601) metre mikap çam ve (284) ad 
muadili (72.228) metre mikap kök 
tomruğu açık artırma ile satılacak 

Nal,. Vlklletind~n : Al' Gli k kk 
memuru Mehmet ı r an, 0 a MÜRAKİPLER • 1 - Eksiltmeye konulan it: Ankarada ır· b" T ta ~ 

maları illin olunur. (5514) 15545 

4 Havuz yaptırılacak 
inhisarlar Umum Mudürlüğünden : 

Eki itme 27 ey1U1 1940 cuma gUııU 
MAt l fJ lıke lr hWcUmet l.orıaftda dal· 
mi encumen huzurunda yapılacakur. 

O M vakkat teminatı Balıkeııtr muha-
Mbei hususiye veznesine yatırdıklarına 
dafr ıpakbuz veya bu mlkdar ıayanı kabul 
banka mektubu ile ihale tarihinden 8 g1ln 
evel vll~·ete mUracaatla nafıadan alacak
ları ehliyet ve Ticaret Odası vealkalannı 
teklif mektubunu ihtiva eden zarta koya
rak muk1h" zarflan 2490 aayıh kanun bU
kOmlerl dafres1nde tanzim Te fmu etmlı 
olarak aaat 13 de daimi encUınene verme
leri n paetada vulrubulacak gecikmelerin 

mali tı ccıt~ı O m~n ıca ı ar nog- Madde 15 - Cemiyetin heıabatı Eti mOzeıd olarak tamir ve takvl7e edll • · G"" k 
mekte bulunan Mahmut pqa bedeetanı lu. Hal v· reisı Fevzıye ur an, ~a üç kifilik murakabe heyeti tarafın -
restoruyonu UçllncD kıamıdır. nıfatura tüccarı Yusuf Özler, manı - dan tefti§ ve mürakabe altında bulun-
Keııt bedeli 7896 lira 84 kuruıtur. !tura t ii ccarı Şemsi Kayserilioğlu, za durulur. Mürakipler lüzum gödlikle-
2 - Eksiltme 80·9·1940 pazarteat ~U hire ve peynir tüccarı Hasan zepy· ri zaman hes plarını teftiş ve rapor

saat 16 da Nafıa vektı.letl yapı ve imar l~· nırci, manifatura ve peynir tüccarı larını tanzi m ederler. 
lerl eksiltme komlayonu oduında açık rk Yuıuf Peynirci, Ortaokul müdürü Yıllık topl:ont1da umumi heyete arz 
sııtme ustıllyle yapılacaktır. Cevdet Baykal, C. M. umumisi mua- edilmek üzere toplantıdan laakal üç 

1 - İdaremizin Ankara bll§mtldUr!UğU -
mUze ba h Çoğ'.ıl tuzlasında 1009 metre 
mlkdbı tuzlu su istiap kabiliyetini haiz o
lacak 4 teraküm havuzunun lnııası için ve
rilen fiyat haddi ldylk görUJmcdtğlnd n ye
niden kapalı znrf usullyle eksiltmeye kon
mu11tur. 

tır. , 
2 - Tomrukların ayrıca baı kee 

me payları mevcut ve kabukları 80 

yulmu§ olup hacim kabuksuz orta kq 
tur ilzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartna 
mesi Ankarada Orman Umum mil 
dlirlüğünde İstanbul ve Kastamonı 
Orman çevirge müdürlükleriyle D 
day Devlet Orman işletmesi revir 

8 - Ekaclltme ıartnameaı ve buna mu vini Osman Kaplangı, orta mektep kl gUn evci idare heyetine tevdi eder -
tetem evrak 20 Jcuruı bedel mukablllnde tibl Arif, bulgur ve koyun tücci:rı Ali ler. 
yapı ve imar itleri reJallflnden alınabtllr. Sandıkçı, maliye veznedarı Fa Kay- Madde 16 - Cemiyetin idare he -

2 - Bu in aatın muhammen bedeli 
31.Ill>.64 liradır. 

S - Eksiltme evrakı Ankarada lnhtııar -
la.r başmUdUrlUğtlnden ve İstnnbulda mer
kez blnaııında tuz ten oubeslnden 160 ku 
ruıı bedel mukabilinde tedarik olunabilir. 

kabul edflmlyeeefl Utn olunur. 
(8389/0390) 1M78 

Yol in,..tı 

4 - Bu ite sf.rebilmek için lıteklllerln aerili, tayyare cemiy~i muhasibi Ali yeti ve mürakipleri fahri çalııırlar. 
(564) beı ytıs elll dört lira (73) yetmıı Uç Yapıcı. Ancak idare heyetince görülen lüzum 
kuruıluk muvakkat temln&t vermeleri ve Madde 4 - Cemiyete lza olacak üzerine ve tayin edecekleri ücretle 
Nafıa Yeklletlnden bu tıe glrebıtecek1ert· kadın ve erkek ethuın atide ki pıt- kitip, tahaildar ve itbaşları iatihdam 
ne dair ahnmıı ebıtyet veslkuı lbrRz et tarı hab olmaları ve yerine getirme- olunabilir. 

4 - F.:kıılltme 30 eylül pazartesi gl\nU sa
at 16 da Anka.ra<'la inhisarlar başmOdUr -
lllğU hlnneında. mtıtrıı l:k!I k misyonda ya
pılac:ıktır. 

melen ıtzımdır. Bu vesika eltınıım nın .>a· leri lbımdır. CEMİYETİN GELİRLERİ 
Zonpldd: Valllillndnı: pılacqı cünden en az sl'klz gün evel le A - Medeni haklara sahip ve 18 Madde 

17 
_ Cemiyetin gelir kay-

1 - Zonıuldak vlllycti i;lnde Beycu- teklllerln bir ıatJda ile Nafıa velr&letlne yaşını lkmAl etıntı olmak. naldan ıunlardır: 
ma _ Çaycuma _ Kokakn - Bartın ·70Ja- mpracaatıan ve dllek1;rlertne bu sfbl lf - B - Duhuliye olarak bir lira ver- A _ Aza duhuliyeleri. 

5 - İetcklllertn teklif evrakını havı znr
f a, !!imdiye kadıır b t n h vı.ız lıılerlyle 
meşgul olduklarını gö t •r n vestkalannı 
da koymalan icap rder. 

nan Beycuma - Çaycuma arumda yapıla- lerde lhUA.aı bulunduklarına dair Maarif mek 
calı: (60078) lira (37) kunlf ketH bed,elli vk&letl antlkeUer ve müzeler mUdttrlutDn· C _ Ayda 25 kuruttan .... ~ı olma- B - Aza aylık taahhüdatı. 

-r-& C - Müsamereler hasılatı. ıcm. 21 + 500 - 26 + 000 arannda tn- den alımnıı Yufka raptetmelert muktuı mak ve on liradan fazla olmamak tar· D _ Nakdi ve ayni teberruat ve 
'riyef turablye fılyle Km. ıs + 000 - n dır. Bu mOddet urtında vNlka talebinde tiyle muayyen bir para vermeli ka • müteferrik hasılattan ibarettır. Ay + 000 anımda :yapılacak rraVJ'• IOH .., .. bulumnıyanlar eutltmeye gtremıyeeelder- bul etmek 
hl.d"ı ıyat ve m ammen e uzer ~.. ..,.,.,,., "" Cemıyet za ı ın an "J ma ı ı -r. uh bed 1 • ind- dlr. ('"'""') lıuı15 • • A 1 ğ d k k "ht" ni teberruat altın, esham ve tahvilat 
15. "· "40 urlhlnden itibaren on beı ıün · l i tı" ana nı"zamnametıi :ı gı'b"ı menkul kiymetler olacagy ı gibi Yapı Ve imar ı •lerı· llaA nı yarı 0 

up cem ye n zah"ıre, in"-aat malzemesi dera ve gi -müddetle kapalı zarf asuliyle eksiltmeye x n k ha k t d A lar idare :ı 
a . d e ay ın re e e en aza yim levazımı, ve sair menkul eşya da konulmuştur. Nafia Vek letın en : heyetinin göstereceği lüzum üzerine olabı.lı"r. Aynen ı'stı"fade kabil olma -2 - Eksiltmesi 30. 9. 940 pazartesi ıtl· ı. Ekailtmeye kanuulan it : An • u t h t k ı J ihrar edilir 

nü ıaat 11.30 da Zonculdalı:ta villyet a - kara'da Yapı Uata Okulu karııaındakl ı :ı d 1 mum eye arar ye ~ - yan e"ya, altın, esham ve tahvilat gibi 
mi encümeninde yapılacaktır. eahada yapılacak Bölge Sanat Okulu er. TEŞKİLAT . kiymetler idare heyeti kararlariyle ve 

3 - Eksiltme ıartnameai ve buna mil- d i l ı_ __ • k açık artırma usulüyle satılarak nakde 
il atölyeleri inpatı ır. Madde 5 - Cem yet n ıu~ı yo • tahvı"l olunur. Bağıı:.lama veya vasiyet teferri evrak Zonguldak daimi ene men k ..:ıı-4-ı h 1 f s 

kalem"nde ve Zoncaldalı: nafıa mUdUrlU- Ketif bedeli 44510 lira 97 uruıtur. tur. Ve aıafıUiUU eyet er tara ın • suretiyle verilen gayri menkullerden 
iünde ıorillebllir. 2. Ekailtme 4. 10. 1940 cuma cUnil dan idare edilecektir. mektep hizmetlerine tahsisi mümkün 

4 - Muvakkat teminat 4254 tlradır. aaat 16 da Nafia Veklleti Yapı ve 1- A - Mukayyet ba mecmuunu tet- olmıyan gayri menkuller hakkında 
5 - tıln bedeli Zoncaldak haaaal mu- mar İtleri Eksiltme Komiıyonu oda- kil eden umum! heyet. 3512 aayılı kanunun 17 inci maddesi 

huebe veznesinden verilecelı:tlr. aında kapalı .zarf usuliyle yapılacak • B - Umum! heyet tarafından mtın hükümlerine göre muamele yapılır. 
e - Ekalltmeye ~rmek fatlyenlerln 1- taıhap yedi kltilik idare heyeti. Madde ıs - Cemiyetin nridatı 

hale rtlnilnden en u seklıı cUn evet Zoa- tırs. Ekalltme prtnamHl,.. bunama. C - Ummnt heyet tarafından ilç muha9fp ve veznedann imzasını muh-
caldalı: vllbetine müracaat ederek 'fiil- tef erri evrak 2 lira 23 kurut bedel mu- kltilik milErakEabeTt hUeMyeUtiM. İYE tevi makbuz mukabilinde alınır. il hh

"tllk eh H y CEMİYETİN MASRAFLARI yet makamından alınmıı m tea ı • kabilinde Yapı ve İmar İtleri Reiıli • _. _ _.d .. U t h et t.~-'--
lıyet vnlkuiyle Ticaret Odaamdan bu .ım1oO e u - mum ey ~- Madde 19 _Cemiyetin masrafları 
yıl için '1mmrı munklı:at teminatlarını finden alınabilir. nın muhtelif yerlerine talik olunacak idare heyeti kararıyla bUtçeai dahi • 
yatırdıklanna dair malı:buıı ve teklif mek- 4. Eksiltmeye girebilmek için latek- ilin varakaları Ye yevmi gazeteler • Unde yapılır. Muhasip ve veznedar 
tıabana muhtevi lı:amınan tarifi veçbfle ha- lllerln (3338) Uç bin Uç yils otus aelda den biriaiyle yapılacak fllnla her yıl nezdinde idare heyetinin tahdit ve ta 
zırlanmıı kapalı zarflarını ibate saatinden lira (32) otuz iki kuruşluk muvakkat mart ayı içinde adi yen toplanır. Top- yin edeceği ıruktardan fazla para bu. 
bir saat evet Zonguldak villyeti daimt en- teminat vermeleri ve Nafia VekAle • Jantı flln tarihinden itibaren 3 il! 10 lundurulma.z. 
cümenlne vermeleri Hin olunur. tinden bu ite girebileceklerine dair gUn içinde yapılır. Yapılacak il!ndan Madde 20 _ Cemiyetin parası Ka-

151515 alınmıt ehliyet vesikası ibraz etme - toplantının gün ve aaa.tı ve yeri bil • raman Ziraat Bankası tubeaine reis 
Jeri llzımdır. Bu veaika eksiltmenin dirilir, umumi heyet idare heyeti ka- ve muhuibin müşterek imzalarıyle 

lliç alınacak yapılacağı günden en az aekiz giln e- ran veya lıa mecmuunun bette biri· tevdi tenmiye olunur. Ve bankadan 
lwmlr Eınlpaı• HHtanni B•ıt•bipli - vel bir istida ile isteklilerin Nafia Ve- nin talebiyle fevkalAde olarak idare yine reia ve muhaeibin mUıterek im-

lind'n : ktletlne müracaattan ve dilekçelerine heyeti tarafından lçtfmaa dlvet olu- .zalariyle geri alınır. 
bnür ıı:,retpaıa hutaneetne muktelll en u on bet bin liralık bir it yaptık- nurMaddo 1 - Umumi heyet toptan. Sarfiyat lıM idare heyetinin mUtte-

8020 lira 90 kurut muhammen bedelli Uto larına dair iti yaptıran idareden alın- ıeı ı" ..:ıı--e heyeti r-1-ı tarafından •."I· rek ve müteselsil meınıliyetleri altın· 
15-9-1940 tarthlnden 29-9-1940 tartıııne Jra- t 'Ual" - I f k vu laeak tediye 

- mi' Ve.l.ka raptetmelerl mu......_-ıdlr. --1.. yt ld .____t.. n re mev da ve aar evra ına J-1 dar OD bet gün mUddetıe ve kapalı urt u .-.uu; lır.MU~ere are e~ u.ze hi i U l i anı"binden inua e 
Bu moddet zarfında nslb talebinde cut •-a ·--ından bir kon1rre relal, bir şer n n c m ea c • ııullyle eulltmeye cıkarılmıftır. Talip o- .. -- ·-.- dilmek auretiyle icra olunur. 

ıanıarın ıeraltl mUnakua:vı ve Ul(lann bulunmıyanlar ekailtmeye giremlye • reie vekili ve lU.zumu kadar kltip u- Madde 2l _ Cemiyetin parasından 
el.na ve mlktarlarım anlamak ll.zere İzmir- ceklerdir. mum! heyet tarafından gizli rey ile ve ve ayinlerinden idare heyeti mUfte • 
de :ıc,refpqa hutaneaı baftababetlne İ• • 5. İateklller teklif mektuplarını iha- yahut mevcut hanın Uçte l1dıl açık reken ve mUteselsilen meeuldurlar. 
tanbul ve Ankarada mahalli alhat mUdUr- le gUnU olan 4. 10. 1940 cuma gUntl u- rey ile yapılmasını kabul ettikleri tak CEMİYETİN DEFTERLERİ 
lUkl rine müracaat eylemeleri ye ihale gtı- at on bete kadar makbu:r: mukabilinde tirde açık rey ile yapılır. Kongreyi Madde 22 - Cemiyetin defterleri nu Ol ... 30-9-19~" tarihine mlladtf pazar. ~ toplıy- ı"dare heyeti re.fal ve hala· 

- ""' Komlayon Reiılifine vermeleri ıl..zım- -· ıunlardır: teat &ilnU bedeli muhammenln )'Usde T.G riyle bu devrede va.zift gören mUra • A k ti 
tu olan 4~2 liralık btr banka mektubu Ue dır. kipler, kongre relel ve k!tlpliklerine A - za ayıt defte • 
blrllkte kapalı zarfların aa.at 11 de İzmir Poatada olacak gecikmeler kabul e- aeçilemezler. B - İdare heyeti karar defteri. 

dl ı lerl dilmez. (5696) 15773 Madde 8 _ Umumi heyet " adi ir _ C - Gelen ve giden evrak defteri. vlltı.yet encUmentne tev ey eme · I ç _Varidat defteri. 
16703 timalarında: 

A - İdare heyetinin bir yıllık ça- D - Sarfiyat defteri. 
E - Vezne defteri. 

lnıaat münakaaa11 MÜZELER 

6 - ı.ıuvakkat teminat mıktan y{lzde 
yedi buçuk hesabiyle 2384 liradır. Teminat 
için milli bankalnrdan alınacak mektup i
le borsa ra~1ç tlyatınnndan yUzde on beş 
noksıuıfyle milli eııham kııbul cdllir. 

7 - Tekllt mektuplarını ve diğer evrakı 
havı zartlar umıl!lne göre mUhUrlendlkten 
sonra ihale saatından bir saat evcline ka • 
dar mnkbuT. mulmblllnde teslim edllmeıt -
dlr. Posta ile gönderilecek mektupların ge
ne ihale saatinden bir saat evellne kadar 
komisyona gelml!J olnıneı lAzımdır. Posta
da vaki olabilecek gecikmeler nazarı IU -
be.re alınmaz. (6691) 15655 

JANDARMA 

Karabük kömürü alınacak 
/. GD. K. An.tar• Satrn Alma Komisyo

nundan : 
Şartnameainde :vaıılı .masrafları dahil 

olmak ilzere beher tonuna (26.50) yirmi 
altı lira elli kuruı fiyat biçilen (283) iki 
yilıı ııekıen il~ ton KarabUk kömUrü Jan
darma Genel K. binasındaki Ankara jan -
darma Htm alma komisyonunca 23/9/ 1940 
puartni saat 15 de kapalı .zarf eksiltme -
siyle alınacaktır. İlle teminat miktarı 
(5152,46) beı yilıı altmıı iki lira kırk altı 
kuruı olup ıartnameııi komisyondan her 
gün parasız alınabilir. 

Kanun ıartlarını ha!.z olan isteklilerin 
ilk teminatlarını muhtevi kapalı zarf tek
lif mektuplarım ihale gllnü saat 14 e kadar 
komisyona vermeleri. (.5325) 15302 

P. T. Telef0n Umum Md. 

Muhtelif kablolar alınacak 
P. T. T, Umum Müdürlüğünden : 
1 - İdare ihtiyacı için 25.000 metre tek 

nakilli ve 5000 metre dört nakllU kablo 
kapalı zartla ekelltmc>ye çıkıınlınıştır. 

2 - Muhammen bedel 12~,000 muvakkat 
teminat 9376 lira olup eksiltmesi 23-10·940 
çar11amba gllnU saat l6 da Anknrada Ev
kaf apartmanında P.T.T. Umum mUdürlUk 
aatın alma komisyonunda yapılacaktır. 

mirliğinde görülebilir. 
4 - Tomruklar: çamların m3 m 

hammen bedeli 1200 kuru§ ve kökn 
ların m3 muhammen bedeli 1070 ku 
ruştur. 

5 - İsteklilerin % 7,5 pey akçe 
olan 411 lira 30 kuruşu hamilen 30. 
940 pazartesi günü saat 14 de Dada 
revir amirliğine müracaatları. 

(8795/ 5831) 15801 

Satılık köknar tomruğu 
Dev/~t Orman lıl~tm~si Karabük Rni' 

Amirlitinden : 
1 - Karabük'te revir önünde latifte 

mevcut "825" adet muadili "691,, metre 
mlkip "51515,, desimetre m!klp köknar to~ 
rufu açık arttırma ile eatdacakttr. 

2 - Tomrukların aynca baı keıme pa 
Iarı mevcut ve kabuklan aoyulmuı olu 
hacmi kabuksuz orta kutur ilzerlnden h 
saplanmıııtır. 

S - Tomruklara alt ıartnameaf Anka 
da orman umum mlldilrlllfttncle Ana,.. 
İstanbul, Zonguldak çevlrıe mlldilrlllı:1e 
rinde ve Karabük devlet orman ltletm• 
revir lmlrll~lnde c6rfileb11Jr. 

4 - Tomruklarm muhammen bedeli 14 
lira 95 kurn~tur. 

5 - lıteklilerln % 7,5 pey akç-eslyle 
23/"/ 940 pazartesi giinü Mat "14'" de x .. 
rabük'teki revir merkezine mllracaatl&n. 
(8749 - 5858) 15827 

Satılık kölmar tomruğu 
Devin Orman lşletm~si KarabQk R~ 

Amirliğinden: 

1 - KarabUk revtrlertne batlı BUyUk • 
dtiz bölgesinin Fındacak deposunda latif· 
te mevcut (688) adet muadtu (448) met
re mlktıp ve 592 desimetre mikA.p köknar 
tomruğu açık arttırma He aatıl~. 

2 - Tomrukların ayrıca ba, • kemne 
payları mevcut ve kabuklan soyulmuı o -
lup hacmi kabuksuz orta kutur Uzerlııdea 
hesaplnnmıııtır. 

8 - Tomruklara alt ıartnameıd Anka
rada orman umum mUdUrlllğ1lııde İatan
bul, Zonguldak çevtrge mUdUrlDklerlnde 
ve KarabUk devlet orman tıtetmeıd revir 
11.mlrllğtnde görUleblllr. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli 
(12) llrn (00) kunı11tur. 

5 - fsteklllerln % 7,lS pey akçm)'le 
25. 9. 940 çareamba günU ıaat 13 te X.. 
rabUktekl revir merkezine mttracatıan. 

(8808/5882) 13851 

Satrhk köknar tomnıfa 
D~vlet Orman 1ıletmni Karabllk R•• 

vir Amirliğindıtn: Hatay Nafıa MDdDrlDğDnd~n: 

1 - Viliyetimiz hududunda MUr- Dört kulübe yaptmlacak 
aelek, Harabe kiliıe Düıturiye, Kı • Anl:ara ~tnolra/7a •lh•i JIQdflrlilliıı-
zılgedik, Ordu kapı, 419 numaralı. d•a : 
Bedirhun, Salchore, Dürrürahban, Ha- Ankara Btnoır.tya mtıze.I tçtn c!ört DIS
mamkapı, Yeniköy yolçatı, TelköprU, betcı JrulUbesl yaptınlmuı acık ekııilbne
Karababa mevkilerinde (13) adet por- ye lr.onulmuıtur. Keıtt bedeli 1000 Ura, 
tatif giımrük memur karakolu inıaatı muvakkat teminatı 75 liradır. bıaıe 1 tq -
kapalı .zarf uauliyle eksiltmeye ko • rtnl evel 1940 aah gtinU Gileden aonra aat 
nulmuıtur. 1'.30 da Etno#J"atya mUzealndeld komt. · 

lıtma Ye milraklplerln teftit raporla· F - Billnço ve heubı katt defte-
rını tetkik ve mUnderccatına vukuf 
peyda ettikten .onra icabını karara 
ballar. Ve gelecek yılda yapılamaı 
lhım gelen huaueet hakkında mUtalea 
dermeyan ve eeneli.k bütçeyi tan.sim 
ve tutik eder. • 

B - 1 inci maddede tcabit edilen 
usul daire.inde idare heyeti aeil ve 
yedek lılarını ve mUr.adpleri seçer. 
Şu kadar ki ilk idare heyeti t.za1an l-
1, mUraJdpler 3 Uncil maddede isim
leri ya.zılı mOeut. balar tarafından 
keza, 1 inci madde ile mevsu ueul da

ri. 
MUTEFERRİK HÜKÜMLER 
Madde 23 - Bu nizamname umu

mt heyet toplantıaında mevcudun üç
te ikisinin vereceği kararla tldil olu
nabilir. 

3 - İstekltıer, muvakkat teminat mak -
buz veya banka maktubu ile kanuni vesaiki 
muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 15 e 
kadar mezkCU- komisyona verecaklerdlr. 

4 - Şartnameler, Ankarada Evkaf apart
manında P.T.T. Levazım, İstanbulda Yeni 
Valide Hanında P.T.T. Levazım ayniyat 
ıubest mUdUrlWclertnden 625 kuruı mu -
kablllnde verilecektir. 

(5240) 1:5271 

1 - Ke.rabUk revirine ballı BG
yUkdUz bölgesinin l.DereUstU depaınmda ı.
tltte mevcut (1790) adet mua4lll (18U) 
metremlkAp (106) desimetre mJk&p kmıt• 
na.r tomrutu açık arttırma Ue atıl~ 
tır. 

2 _ Ekailtme ıı. 10. 940 cuma gU- yonda yapılacaktır. Tallplerlıl. bu 111 yapa. 
nü saat (11) de Antakya Nafıa mu - blleceklerlne dair Ankara nafıa mtıdGrlU -

kk · 1 k ·.. tünden alacakları vesika tle ticaret oduı dürlilğil odasında mliteıe ı omı vealkuını ve Ankara mal ll&Ddıtma )'atır-
yonca yapılacaktır. 4ıklan muvaklcat teminat makbuzunu ko -

3 - iatiyenler husulf prtname ile mlayODa söatermek meeburtyetlııdedlrler. 
proje ve evrakı keıfiycyi (97) kuruı Resim ve ıartname her gDn müzede ~rO
bedel mukabilinde satın alabilirler. leblllr. (664:5) 10023 

4 - Bu işin bedeli (19481) lira 
(67) kuruştur. 

S - Muvakkat teminat (1461) 1i -
ra (15) kuru tur. 

M. M. V. DENİZ LEVAZIM 

lreainde 1eçUecektir. 
Madde 9 - Umumi heyette ru.zna

mede mevcut buauattan bafka bir teY 
c6rilt0lmez. Ancak mevcut hanın 
beşte biri tarafından vaki teklifler 
müzakere olunarak karar bağlanır. 

Madde 10 - Umumt heyetin mü -
.zalrere .zabıtları ve kararlan kongre 
reisi, rei. vekili ve katipler tarafın -
dan imzalanarak saklanır. 

Kösele alınacak Kararlar, umumi heyetde bulun • 
mıyan i.zalara ve muamelat itibariyle 

Deaiı L'vuım Satın Alma Komiıyo - allkah efha• birer mektupla bildiri-

6 - Taliplerin ihaleden en az ıe -
kiz gün evel bu i;e benzer inşaatı ba· 
"-ardıklarına dair evrakı milsbitelerly· 
:ı nundan : le birlikte Vilayete müracaat ederek 

ı - Tahmin edilen bedeli "18969" lira alacakları ehliyet vesikasını 2490 sa- elan "8000" kilo k!Saelenln, 28 - eytW - 9'0 
yılı kanuna uygun olarak hazırlıya - tarihine rutlıyan puarteııt SÜJlll aut ıe 
cakları teklif mektuplarını ve bunlar da pazarlıkla ekailtmesi 1apılacalı:tır. 
la birlikte teminat mektup veya mak- 2 - İlk teminatı (1272) lira (88) ktJruf 
buzlarını ve ticaret odası veaikaaını olup eartnameal her sUn komiııyondan alı· 
ihale günü saat (10) a kadar komia - nablllr. 
yon riyasetine makbuz mukabilinde 3 _ tsteklllerin 2490 aayıh kanunda ya-
vereceklerdir. zıh .....ıkalarla birlikte belli st1ll n uat-

Postada olan gecikmeler kabul e • te Xuunpqad& buluıwı komllyoıaa mQ -

dilmez. (5790) U5770 ~Uan. .(8722-157'8) ll5807 

lir. 
iDARE HEYETİ 

Madde 11 - Cemiyet 5 inci mad -
dede tayin edilidiği Ü.zere 1 kitilik 
bir idare heyeti tarafından idare olu
nur. Bu heyet aralarından birini bi • 
rinci reis ve birini ikinci reis, birini 
umumt kttip ve birini de muhasip ve 
vun~dar Bee;el'. 
Anlık inhilil ettiği taktirde umu

mt heyet taraiından wkubulan ıeçim 
da 111 Sok rey almıt olan 7edok aza l-

Madde 24 - Cemiyetin feshi halin 
de nukut ve emvali menkuleai Halke
vi~e emvali gayri menkuleai dahi mu
va.zenei umumiyeye devr olunur. 

Avukat Agah Ünver, Belediye re -
fsi Z1ya Göncü, Bulgur ve zahire tüc
carı Ali Pınarbatıh, bulgur ve Ahire 
tüccarı İbrahim Döle.k, bulgur ve .za
hire tüccarı Halil Özdoğan, Müteah
hit Ziya Duru, Avukat Hasan Kaynak 
manifatura tüccarı Hadi Eriı, mani -
fatura tüccarı Ra§itAdıgli.zel, müftli 
Mehmet Yaralı, millt ticaret tirketi 
mi.idürü İbrahim Kayserilioğlu, C H.P • 
Başkanı Ahmet Şen, zihire tüccarı Ha
san Leblebici, manifatura tücean KA
zım Uğurlu, bulgur tüccarı Kadir Gil
nef. Belediye fen memuru Mehmet A
li GUrkan, okka mali tUccarı Osman 
Hicabi Tartanoğlu, Halkevi Reisi 
Fevdye Gürkan, manifatura ttıccan 
Yusuf Özler, manifatura tüccarı Şem
si Kayserilioğlu, .zahire ve peynir tilc
carı Hasan Özpeynircf, manıfatura ve 
peynir tüccarı Yusuf Peynirci Orta 
mektep mildürü Cevdet naykal, C. M. 
umumfsi muavini Osman Kaplanğı, 
or.ta mektep kltibf Arif, bulgur ve ko 
yun tüccarı Alf Sandıkçı, Maliye vez
nedan Faik KayserUiotlu, Tayyarı 
cemiyet mubMılbi AU Yapı•. 

Sahra kabloıu alınacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden : 
1 - İdare ihtiyacı için 40.000 metre salı

ra kablosu açık eksiltmeye çıkarılmııtır. 
2 - Muhammen bedel 4000 muvakkat te

minat aoo lira olup ekslllmesl 21-10-1940 
pazartesi gflnU saat 16 da Ankarada Evkaf 
apartmanında P.T.T. Umum mtidtirltik sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

S - İstekliler, muvakkat teminat mak -
buz veya banka mektubu ile kanuni vesi -
katarının hamilen me.z.kQr gUn ve saatte o 
komisyona mUracaat edeceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada Evkaf apart
manında, P .T.T. Levazım, fstanbulda yeni 
Valide hanında P .T.T. Levazım ayniyat 
ıubeaı mUdUrlUklerinden bedelalz olarak 
verilecektir. 

(5241) 1:5272 

Porselen izal,itör alınacak 
P. T. T. Umum llüdürlüfündea : 
1 - İdare ihtiyacı için 100 btn adet iki 

No.lu porselen lzaltı.tör kapalı zartla ek -
slltmeye çıkarılmı11tır. 

2 - Muhammen bedel 40000 muvakkat 
teminat 3000 lira olup eksiltmesi 22-10-940 
salı gtlnU aaat 16 da Ankarada Evkaf apart
manı P.T.T. umum mUdUrlUk satın alma 
kamlsyonıında yapılacaktır. 

3 - İıteklller. muvakkat teminat malf -
buz veya banka mektubu ile kanuni vesaiki 
muhtevi kapalı zar!lannı o gtln saat ll> e 
kadar mezkCU- komisyona vereecklerdlr. 

4 - Şartnameler, Ankarada Evkaf apart
manında P.T.T. Levazım, İstanbulda Yeni 
Valide Hanında P.T.T. Levazım ayniyat fU
besl mUdUrlUklerindeıı 200 kurut m11kabl -
JJııde verilecektir. 

.... llJ1I 

2 - Tomruklann aynca bq bmle 
paylan mevcut ve kabuklan ao)'ulmftf .. 
lup hacmi kabukauz orta kutur tısertndlm 
hesaplannıııtır. 

3 - Tomruklara alt eartnameıd: Anka
rada orman umum mUdUrlUtunde Ankao
ra. İstanbul, Zongtıldak orman çevtrp 
rnUdilrlWclerlnde ve Karabük devlet or
man tıletmeai revir Amlrllttnde gtirtllebt
llr. 

4 - Tomrukların muhunmen bedeM 
(12) lira (00) kuruştur. 

lS - hteklılerln % 7,lS pey akçeııi;yl• 
25. 9. 940 Çlll"§amba gtlnU saat 14 te K9r 
rabUktekt revir merkezine mUracaaUan. 

(8804/:5883) 16854 

OKULLAR 

Talebe kaydı ilim 
Yüksek Müb~ndiı Mektebi Müdürliilaıt

den : 

1940 - 1941 ders ıeneai talebe kayıt ~ 
amelesi cumartesi ve çarsambalardan maa
da her ıün aaat 10-12 ve 13,30-15.30 ara -
Blnda yapılmalı: üzere eylllllln birinden bi
rinci teırinln besinci &ilnilne kadar devdi 
edecektir. 
Tafılllt almak isteyenler melı:tep ida • 

Peline müracaat edebilirler, 
.(71Zl·SOI+). ..... 



k Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
o. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT iLANLARI -
D. Depo i n~aatı 
1 
ıyarbakır As. Sa. Al. Ko.dan : 

tırıl - Malatyada gtıaterllccek yerde yap
ıa.sı acak olan tahtezzemln 19 deponun in -
Yon l§i Diyarbakır As. Satın alma komla -
ıaa unca 23 - eylUI - 19,(0 pazarteal günü 
mu\ 11 de kapalı zarfla eksiltmeye kon -§ur. 
ra 2 l Bu işin muhammen bedeli 126958 11-
tu•~ Up muvakkat teminatı 75/7 Ura 90 ku-,, ur. 
r:ua - Şartname ve ke§lt raporları her 
Ven6ır1 zamanında komisyonda g!lrUlebtllr. 
rııı 3S kurue mukabilinde isteyenlere ve -r. 
ıt.! - Taliplerin bu işin ehli olduğuna dair 
•Ut uııı veslkalarlyle teklif mektuplarını ek 
k drne saatinden nihayet bir saat evetine 
.. ~ ar komisyona teslim etmeleri mecburi-
"'"· 

(639•) 1~67 

Bina yaptırılacak 
BılıJcesir A. Sa. Al. Ko.dan : 
l - Balıkeslrde bir adet asker! bina k&

Pah zart usullyle ihaleye konmuotur. 

16 
2 - İhale 23-9-1940 pazartesi gUnU ııaat 

Y' da Balıkesir askeri satın alma komlı • 
onunda yapılacaktır. 

k 3 - Binanın keılf be.deli 19998 Ura 62 
kuuruı olup muvakkat teminatı H99 lira 90 

ruetur. 
la~ - Keoıt, pl!n ve şartnamesini görmek 
aa Yenler Ankara, iııtanbul LV. Amirliği 

~ın alma komlııyonlarında görebilirler. 
tek] - Taliplerin muvakkat temlnatlariyle 
v lf nıekt~larını ve kanunun emrettıli 
b •it.iki ihale saatinden bir saat evel mak-
u; mukabili komlııyona vermeleri ııarttır. 

de - Postada vaki gecikmeler muteber 
itidir. 

(639ll) 15368 

Kunı ot alınacak 
Çatalca As. Sa. Al. KÔ.dan : 
450 ton kuru ot 25-9-19,(0 çarııamba gUııU 

~t 16 de pazarlıkla ııatın alınacaktır. Mu-
2~en tutarı 28125 liradır. İlk teminatı 
ııo llradır. Şartnameııl komisyondadır. İs-

teklııertn ilk temlnatıarlyle Hadımk!Sy Aıı. 
lalın alma komisyonuna müracaatları. 

(6398) 15371 

Buğday ktrdırılacak 
lamir Bornova A. Sa. Al. Ko.dan : 
l~ ton buğday kırdırılması kapalı zarf· 

la ekııntmeye konulmuııtur. İhalesi 23 • ey· 
lUl • 1940 pazartesi günU ııo.at 11 de yapı
l&caJctır. Umum t.Ahmln tutan 80.000 lira 
~~up tık teminatı 2250 liradır. Şartnamesi 
aonılayonda ~örUlUr. 1ııteklllerln 2490 ııa
l'lh kanunun 2 ve a Uncu maddelerinde ya
sılı vesika ve tarlfatı dııtrestnde teklif ve 
teınınat mektuplarım belll saatinden bir 
il.at evellne kadar İzmir Bornovada ukerl 
latuı alına komiııyonuna vermeleri. 

(6400 16376 

Un alınaca.I( 
Zrzincın As. Sa. Al. Ko.dan : 
İki yüs ton unun kapalı zarfla ekStltme-

• 28-9-1940 pazartesi gtlnU ııaat 11 de Er· 
atncan ıatın alma komisyonunda yapıla -
~tır. 

Muhammen bedell otuz beı bin lira olup 
bk teminatı iki bin altı yüz yirmi beı 11· 
tadır. 
Şartname her gün Jtomlııyonda görüle -

bilir, 
TekHf mektuplarının ekıılltme saatinden 

lılr saat evet komisyona teslimi llzımdır. 
(6409) 15382 

Benzin alınacak 
C..el• .&.. S.. Al. Ko. du : 
Çatalca motörlU Yeaalti için yüz ton ben

Mnin bpalı zarf ıuullJle ihalesi 30/9/940 
P&Artesl ıtlnil saat 15 de yapılacaktır. 
Muhammen tutan 35.000 liradır. tık temi
natı 2525 liradır. Şartnamesi komisyonda
dır. •1ıte1rlllerin ilk teminatı makbuz veya 
aıektuplarbl• ihale netinden bir saat eve
lhıe kadar teklif mektuplarlyle beraber 
Hadmıkl!y'dekl Sa. Al. Ko. nunda bulun -
m1aları. (5578) 15567 

Odun alınacak 
K.Ars As. Satın Alma Ko. dan: 
Bir kilosuna tıhmin edilen fiyatı iki ku

nıı elli 11ntim olan 700.000 kilo odun ka
peh zarfla alınacaktır. İlk teminatı 1313 
Ura olup ihalesi 29. O. g4o cumartesi ıii· 
nU Hat 11 dedir. Münakasaya gireceklerin 
teklif mektuplarını ihale aaatinden en az 
bir aaat ıvel Kan Aı. SL Al. komiıyonu-
ıı. vermeleri. (51515) 15589 

Kuru soğan alınacak 
Cıtıloa As. Sa. Al. Ko. dan : 
135 ton kuru soğanın kapalı zarf uıuliy

le ihale1I 4/10/940 cuma gilnü saat 17 de 
~•Pılacıktır. Muhammen tutarı 10125 lira
dır. İlk teminatı 760 liradır. Şartname11i 
komiıyondadır. İsteklilerin ilk teminat 
lllektup veya makbuzlariyle ihale ıaatin -
den bir Hat ıvellne kadar teklif mektup -
lariyle beraber Hadımköydekl komutanlık 
la. Al. Ko. na müracaatları. (57.SS) 15746 

Patates alınacak 
Catalca As. Sa. Al. Ko. dan: 
210 ton patateııln kapalı zarf usullyle 

Dıaıeat '- 10. 940 cuma günU saat 15 te 
hpılac&ktır. Muhammen tutarı on sekiz 
btn dokuz yüz liradır. İlk teminatı bin 
dört YÜZ on ıeklz liradır. Şartnamesi. ko -
bltııyondadıl'. !ıtekl11erln Uk teminat mek 
ltıp veya makbuzlariyle ihale saatinden 
bir ııaat evellne kadar tekllt mektuplarly
le beraber Hadımköydeld komutanlık ııa -
tuı alma komlııyonuna vermeleri. 

(8TT2) 15757 

Arpa alınacak 
lrarı As. Sı. Al. Ko. Rs. den: 
Bir kll01Una tahmin edilen fiyatı 6 ku· 

l'lıt :50 sanum olan 600 ton arpa pazarlık
~- alınacaktır. İlk teminatı 2475 lira olup 
"utleat 25. 9. 940 saat 15 tedir. 

Pazarlığa gireceklerin ilk tenlnaUa
l'iYle birlikte komisyona müracaauarı. 

Cô84S) 158,tl 

lnpat münakaıuı 
.lJalılc~ir As. Sı. Al. Ko. dan: 
..\akerı bina ınouı pazarlıkla eksiltme

:. 23/9/~ Hat 17 .45 tı yapılaca'ktır. Bi -

11 
tarın keıif bedeli 83070 lira 90 kuruıı 

ıı: temınatı 6280 lira 82 kuruııtur. Binalar 

111
a!al!be de ihale edilebilir. şartname, 

ll ve keıltlerlnl g~rmek ve fazla tatııl· 
t t .ıtrı&k tıUyenler komiııYonu.ınuu. mU-
aca.t etııınler. (58,t5) 15868 

ı Yulaf alınacak 
lt~lll IC. Sa. Al. Ko. du : 

sarf aaallyle 100 ıoo )"lllaf ,.tlll 

u ~ u 1 

alınacaktır. Eksiltme 7/10/MO _. 11 .... 
dir. Muhammen bedeli 48750 liradır. İlkte- Kömür ah nacak 'ANKARA BELEDiYESi 
minatı 8656 lira 25 kuruıtur. Şartnamesi K · A s Al K d ayserı s. •· . o. an : 
her i'Un komutınlık Sa. Al. Ko. da ve b - ı - AJağ"ıda clııa, miktarı, muhammen bedeli ve llk temınatı ihale s1ln ve ııaa.tl 
mir ve Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. cöriile - yazılı kok ve rekompoze laf kl.SmürU eksutmeye konuldu. 
bilirbilir. 1stek111erin belll giln ve saatten 2 - Şartnameleri Ankara, İstanbul levazım tımlrllklerl n Kayaert ukerl o.tın al-

Satıllk tenekeler 
Anlar• B~lediyesirtden : 
1- Depoda bulunan 1765 ıdet boı ben

zin ve )"il tenekeleri ntılmalı: üzere on bet 
giln müddetle açık arttırma,.. konulmuı-

ma komisyonlarında görUleblllr. 
bir saat önceye kadır teklif mektuplarını s - iııteklller kanunun 2, a maddelerinde yazılı veııatk ve teminatla birlikte belli 
Fındıklı'da komutanlık Sa. Al. Ko. na mak- &11n ve ıaatıerde komisyonda bulunmaları ve kapalı zarflarda teklif mektuplarını 
buz kar"lılığı vermeleri. (5887) 15878 ihale saatından laakal bir saat evel komlııyona vermlıı bulunmaları. (6S93) 15366 

Miktarı Muhammen Be. İlk Te. İhale Ta. İhale ıeklt 
tur. 

2 - Muhammen bedeli (283) Ura 53 ku-
Yulaf alınacak 

lstanbul K. Sa. Al. Ko. dan: 

Cinsi Ton Lira Kr. Llra Kr. 
28-9-1940 Açık ek.slltme ruştur. Kok kömürU 150 ,950 00 871 25 

15 S - Teminat (21) lira (27) kuruıtur. 
Koli: .. 
Rekompoze 
Taş kömUrü 

lS70 16~80 

1040 21840 

28·0-19•0 Kapalı zart -4 - Şartnamesini görmek lıtlyenlerin 

• l6 her gün encUmen kalemine n iıteklilerin 
1239 00 

00 1688 00 28-9-1940 Kapalı zarf de 1-10-1940 aalı günU aaat 10.80 da beledi· 
17 ye encllmenine mUrıcaatları. (5646) 15673 

Muhtelif işçilil~ 
Ankara B~lediyesinden : 

Buğday ahnacak 
Tophane Lv. A. Sa. Al. Ko. darı: 

Kapalı zarf usullyle 500 ton yulaf satın 
almacaktJr. Ekliltme 7/10/940 11at 11.30 
dadır. Muhammen bedeli 43500 liradır. İlk 
teminatı 3262 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 
her giln İstanbul K. İzmir ve Ankara LY 
A. Sa. Al. Ko. da görülebilir. İsteklilerin 
belli giin ve saatten bir ıa&t önceye kadar 
teklif mektuplarını Fındıklıda komutanlık 
satın alma komisyonuna vermeler!. (SSS8) Tutarı 1 - Cllmhuriyet bayramında hipodrom 

Cinsi Mlkdan Teminatı aahuında yaptınlacak trlbUn, ve u.ir teı1-
15879 Bulgurluk aert buğday l!OO ton 4o.ooo 8000 satın l§çlllği ile yağlı boya ve malzeme 

Ekmeklik yumu:ıak buğday 700 ton ~22·.~0 
8

38
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7~ l§çfllğl ve nakliyesi iılerl lll gün mUdd,et-
Arpa ve yulaf alınacak 

lstanbul K. Sı • .Al. Ko. dan : 

Ekmckllk sert mahlQt buğday • 700 ton u "" " 1 k -•·-ıltm k ı t e ac;ı """' eye onu muo ur. 
Yukarıda buğdayların pazarlıkla eksil tmesl 23. 9. 940 saat 115,30 da Tophane 2 _ Muhammen bedeli 4900 Uradır. 

100 ton arpa ve 100 ton yulaf 26/9/94-0 
saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. Ar
panın muhammen bedeli 9750 lira ve yu -

Lv. A. Sa. Al. Ko. yapılacaktır. İstekl11crtn kanuni veıılkalarlyle belll saatte ko- 3 _ Teminat 367,5 Uradır. 
misyona gelmeleri. (~,t6) 15869 ' - Şartnamesini görmek isteyenlerin 

lafm 8450 liradır. Arpa ve yulaf ayrı ayn Kok kömürü satışı 
taliplere de ihale edilebilir. Şartnamesi Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
her giln komisyonda görülebilir. İlteklile- 2000 kilo yanmııı kok kömUril satışı pa -
rin belli gün ve saatte'% 15 katr teminatla - zarlığı 23/9/940 ıaat 15 de Ankara Lv. A. 
riyle birlikte Fındıklıda komutanlık Sa. Al. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Ko. na gelmeleri. (5889) 15880 Muhammen bedeli 50 liradır. Kömlirler 

Arpa ve yulaf alınacak 
lsta.nbul K. Sa. Al. Ko. dan : 

istasyonda imirlik fırınında görüllir. 
(5915) 15891 

ADLiYE VEKALETİ 

Sigorta !irketlerine 

23/9/940 günli saat 15 te 250 ton arpa 250 
ton yulııf pazarlıkla ntın alınacaktır. Ar
panın muhammen bedeli 21125 lira yulafın 
muhammen b deli 24375 liradır. Arpı ve 
yulaf ayrı ayn taliplere de ihale cdilebi: 
lir. Şartnamesi her gün komisyonda görü - Adliye Vek8/etinden: 
leb!lir. İsteklilerin belli riln ve saatte % Avukatların mesleki sigortaları -
ıs teminatlariyle birlikte Fındıklıda ko • nm ifası için aşağıda yazılı şartlar 
mutanlık Sa. Al. Ko. na ıemeler!. (5890) 

15881 
dahilinde sigorta etmeğe talip olan 
şirıketlerin ilan . tarihinden itibaren 

Odun alınacak bir ay zarfında vekalete müracaat et-
Kars As. Sa. Al. Ko. Rs. den: meleri lüzumu ilan olunur. 
Bir kilosuna tahmin edilen fiyatı 2 ku- Şartlar: 

ruı 65 ııantlm olan 0000000 kilo odun ka· 1 - Türkiye barolarında kayıtlı 
palı zarfla mUnakasaya konmuıtur. bütün avukatlar yaş farkına bakılmak-

İlk teminatı 18715 lira olup ihalesi sızın sigorta edilecektir. 
7.10. 9,tO saat 15 tedlr. 2 - Avukatlar sigortadan evc:.l tıb-

Evsat ve ııartnameııtnl almak isUyen - bi muayeneye tabi tutulmıyacaktır. 
ler 6615 kuruşa komisyondan tedarik ede-
blllrler. MUn&ka.aya g1~eklerln teklif 3 - Sigorta vefat veya müddetin 
mektuplarını ihale ııaatın'§'n bir saat evet hitamı halinde muayyen tazminatı ve 
Kara Al!. Sa. Al. Ko. vermeleri. .,çalışamıyacak derecede hastalık veya 

(6891) 115882 maluliyet halinde müddetin hitamına 
kadar aylığı ve vefat veya müddetin 

Sadeyağı alınacak hitamı halinde yine muayyen taznıi -
1st. Lr. Sa. Al. Ko. dın: nat temin edecektir. 
35 ton sadeyağı alınacaktır. Pazarlıkla 4 _ Poliçeler, sigortalı ile eigor _ 

eksiltmesi 2'-9.9'0 ııalı gtlnU saat l6 da tacı arasında şahsan ve ferden imza 
Tophanede fst. Lv. Sa. Al. Ko. da yapıla edilecektir. 
caktır. 

Tahmin bedeli 49,000 lira, katı temlna- S - Tahsilat sigortacı tarafından 
tı 73500 liradır. Şartnamesi komisyonda sigortalıdan doğrudan doğruya yapı
gtırillür. tateklllerln kanuni veslkalarlyle lacaktır. İki taksiti list liste vermlyen 
belU ııaatte komisyona ~lmelerl. avukatın temerrüdü mensup olduğu 

her gün encümen kalemine ve tııteklllerln 
jinal anbalajlı olarak ve 10.000 kilo benzin de 1-10-1940 ııah günU' ııaat 10.80 da bele
döklim halin.de olmak llzere pazarlıklı ıa- diye encUmenlne mUracaatları. 
tın alınacaktır. Pazarhtı: 24/9/94-0 1ah gü- (6701) 
nü 11ıt 14 dedir. Kati teminatr: 1533 lira o
lup ıartnamesi komisyonda ıöriillir. Ta - , 
!iplerin muayyen vakitte M. M. V. Sa. Al. 
Ko. da bulunmaları. (5732) 15734 

Kereste almacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - CUmhurfyet bayramında Hipodrom 

sahasında yaptınlacak tribün ve sair teııl.-
Muhtelif yağlar alınacak sat ıı:ın alınacak kereste 15 &11n mUddetlı 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo - açık ekıılltmeye konmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (1S50) liradır. 

nundan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 1020 lira 

olan 1100 kilo BB. 600 kilo B. yağları ori
jinal anbalajlı olarak paıat:lıkla satın alı
nacaktır. Pazarlığı: 24/9/940 salı günü sa
at ıı dedir. Kati teminatı: 153 lira olup 
eartnamesi komisyonda görülür. Taliplerin 
muayyen vakitte M.M.V. Sa. Al. Ko. da bu-
lunmaları. (5735) 15737 

Gaz idrof il alınacak 

S - Teminat 101.2ll liradır. ' 
4 ..... Şartnameıılnl görmek isteyenlerin 

her gUn encümen kalemine ve isteklilerin 
de l-10·1940 ııalı gUnU ııaat 10.30 da be -
led!ye encümenine müracaatları. 

(6702) 

ANKARA V Al..ILICI 

Yulaf alınacak 
M. M. Velcileti Satrn Alma Komisyo • Ankara Vali/ilinden : 

nundan : VllA.yet damızlık aygır depo1U hayvana-
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 16 

kuruı olan elli bin metre gaz ldrofil tının bir senelik ihtiyacı tc;ln mubayaa olu
nacak ( 801 bin kilo yulaf 30·9-1940 pazar-

26/eylOll94o perııembe günU ıaat 15 de An- test gUnU saat 15.30 da vllft.yet daimi en • 
kara'da M. M. V. satın alma Ko. da pazar- cUmenlndı:- ihalesi yapılacağından istekli -
tıkla satın alınacağından isteklilerin 1200 !erin şartnameyi görmek üzere her a1ln 
lirıı!ık kati teminatları ile birlikte pazar - 11Ayet veteriner dlrektörlllğüne mUracaat-
lık gUn ve saatinde mezkOr Ko. da bulun- arı lllln olunur. 
malan. (5822) 15817 (6!5l7} 16507 

Saç kutu alınacak Telefon malzemesi alınacak 
M. M. Vd:lleti Satın Alma Komisyo- Ankara Valiliğinden: 

nundan: Vil§.yet Jandarma alayı telefonla-
Behertne tahmin edilen fiyatı ' lira o- rı için satın alınacak 3035 lira mu -

lan 3000 adet UçlU aaç kutu pazarlıkla sa- hammen bedelli 11 kalem telefon mal 
tın alınacaktır. Pazarlığı: 28. 9. 9,tO cu- zemesine ihale gününde talip çıkma
martcsl gUnU saat 10 dadır. Katı teminatı dığından ihalesi 10 glin mUddetle u -
700 lira olup ııartnameıı ve numunesi ko zatılmıştır. 
mlııyonda gtlrUlUr. Taliplerin muayyen va- İsteklilerin 26. 9. 940 perıı.embe gU-
kttte M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmala- • :r 

78) l "OI<" nU saat 15,30 da' tcmlnatlariyle birlik-
rı. (M ...,..,... 

te vilayet daimi encümenin~ müra -

Matbaacrlara 
(5898) 15884. baro riyasetine bildirilecek mali vazi

yeti müsait olanlar mütcmerrit addiy-
Saman alınacak le idare meclisince ruhsatnamesi geri ı ~""""~· M. VeUletl Satın Alma Komisyo-

KaraJ:öu Aa. Sa. Al. ICo. dan: alınmak ilzere keyfiyet Adliye Veki- auadaa: 

caatları ilan olu~ur. (5920) 15890 

. , 

İhtiyaç için 350 ton •aman kapalı sarf Jetine bildirilecek, muhtaç olanlann On beı kalem muhtelif evrakı matbua 
la eksiltmeye çıkarılmııtır. Tahmin edl primleri baro kasasından ödenecek _ baııtınlacaktır. Alakadar matbaaların it
len bedel 8750 liradır. b ak u _ _, d t tklk t al l 

VAKIFLAR UMUM Md. 

tir. Ancak tcahhütlerini ifa edemiye- u evr z~~n • • • yapm an -
İlk teminatı 650 Ura 25 kuruştur. çln M. Jd. V. 1&tın alma Ko. na mUracaat-
ihalcsl 7. 10. 940 pazartesi saat 111 te ceklerl anlaşılan bu kabil avukatla - lan. (5823) 16862 

Kalorifer tadilatı ya.ptınlac.ak 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden : 

sa. Al. Ko. da yapılacaktır. , rın sigorta bedelleri asgari hadde in-
Ankara'da Bankalar caı:Idesinde Eti 

Bankın tahtı isticarında bulunan Va
kıf binada mevcut kalorifer tesisatın

M. M. V~Hletl Satın Alma Komisyo-
Saf iyot alınacak Teklif :mektuplarının ihale ıaatınden dirilecektir. Bu taktirde geçen eene

blr saat eveı komtayona nrilrneıi 1&.zım ler için verilmi§ olan yüksek primle· 
dır. rin takas ve mahsubu noktası tirket

Evsat ve ıeralt esasları kolordunun le bidayeten teebit edilmelidir. 
tekmil ı:;amlzonunda mevcut ve aynıdır. 6 S'ğ 

ırundan : da tadilat yaptırılacaktır. Keşif bedeli 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 18 4211 lira 20 kuruştur. 7. 10. 1940 pa -
Ura 25 lı:uru1 olan 250 kilo uf fyod 30 / zarıesi günü saat on beşte Ankara'da 
Eyl6V940 pazarte1i JiinU 11at 10.30 da An- İkinci Vakıf apartmanında Vakıflar 
karı'dı M. M. V. 11tın alma Ko. da pazar- İnşaat müdürlüğünde açık eksiltmeye 
lıkia aatın alınacatından lıteklllerln 684 konulmak suretiyle ihaleai yapılacak
ııra 50 klll'UflUk kaU tımlnaUarile birlikte tır. 

c
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to) 15893 - ı orta 20 sene mUddet için 
aktedilecektir. 

A. LEY AZIM AMtRLICl 

Askeri ~ya naklettirilecek 
Anl:ara Lv. Amitlili Sa. Al. Ko. daır: 
1 .ı.... Kayıı istasyonundan Kayaı depo

lanna nakledilecek 6000 ton askeri eşya 
kapalı zarf ekıiltmcsi 24. g. 940 11at 15 de 
Ankara Lv. Amirliği ııtm alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 7800 lira ilk te
minat 652 lira 50 kuruıtur. İçinde kaııunt 
vesikalar da bulunan teklif mektuplan H

at 14 de kadar kabul olunur. 
(5302) 15314 

Ranza yaptmlacak 
Anhra Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Depo ranzuı pazarlıkla ekllltmes1 

23/9/940 u saat 14 te Ankara Lv. A. Sa 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1S21 lira 4 Jnıruı 
katl teminatı 1g11 lira 16 Jnıruıtur. Keılf ve 
ıartnamesi komisyonda gtiriilllr. (5867) 

15870 

Çuval alınacak 
An.hr.t Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 3000 çuval pazarlığı 23/9/940 ı.ut 

15.30 da Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da ya -
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli ·s600 lira, kati te
minatı 54-0 liradır. Şırtname Ye nUmuneıl 
lı:omiıyonda göriilllr. (5868) 15871 

Nakliyat yapbnlacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. ICo. dan : 
1 - 4814 ton buğday Ankara ıilo1Undan 

yeni değirmene nakli eksiltmesinde talip 
çıkmadığından tekrar ı~rk eksiltmeler! 
2519/940 ııaat 15 te Ankara Lv. A. Sa Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3851 lira 20 ku
ruı teminatı 288 lira 84 kuruştur. Şartnı -
melerl komisyonda görUlllr. (5116g) 

1.sıı12 I 

Şehriye almaca.k 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
33 ton ıehriyenin lı:apalı zarfla eksiltme

ıi 6/10/940 ıaat 15 de Ankara Lv. A. Sa. 
Al. Ko. da yapılıcıktlr. Muhammen bedeli 
8250 lira, ilk teminatı 1518 lira 75 kuruıtur. 
Şartnamesi komisyonda görlllür. İçinde ka
nuni vesikalar da bulunan teklif r:ııektup -
lan saat ıs • Jıadar kabul olunur. (5899) 

15115 

7 - Sigortalılar şu gruplara ayn-
lacaktır: 

23 - 35 yaşına kadar olanlar 
35 - 45 yqıQa kadar olanlar, 
45 - 55 yaşına kdar olanlar. 
Elli beş yaşından kukarı olan Bu 

guruba mahsuı bir prim tarifesi ola
caktır. 

8 - Poliçe bedellerinin as~ari had 
di 500 lira azami haddi 55 yaşına ka -
dar olanlarda 6000, daha yukarı olan
larda 3000 liradır. Geçen seneler prim 
farkını ödemek ~tiyle bidayette ka
rarlaştırılan bedelin haddi azamiye ka 
dar yükseltilmesi mUmkUndUr. 

pazarlık gün ve ııaatlnde mezktır Ko. da Münakasaya girmek latiyen mUte • 
bulunmaları. (5873) 15873 ahhitlerin 940 senesi Ticaret odası ve-

Veteriner ecza ve malzeme sikaları ve asgari beş bin liralık kalo-
almacak rifer tesisatını fenni ıartnamesine uy-

J/I. J!I. Velcileti Satın Alma Komisyo- ğun olarak yaptıklarına dair vesikala-
nundın : riyle birlikte asgari ihale gününqen 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 9010 lira o- bir hafta eveline kadar Vakıflar İnta
lan 18 kalem veteriner ecza Ue iki kalem at Müdürlüğüne müracaat ederek ehli
veteriner malzeme "80/eylOl/940 pazartesi yet vesikaları almaları ve bedelsiz ola
rünil saat 10 da Anlıcara'da M. M. V. utın rak verilecek fenni şartname ile iste -
alma Ko. da pıazrlılıcla 11tın alınacağından dikleri ma!l1matı almak Uıere milra _ 
isteklilerin 1351 lira 50 kuruıluk kati temi-
natları ile birlikte pazarlık ıün ve saatin- caatları ve ihale gün ve saatinde yüz-
de Ko. da bulunmaları. (.SS74) 15874 de yedi buçuktan 315 lira 84 kuru! 9 - Primler ıenede dört taksitte 

tahsil edilecektir. 
10 - Her ne sebeple olursa olsun Haczin kaldırılması kararı : 

meslekten ayrılanların sigortaları hu- Sandıklı'nın Çetmi köylinden Telli 

muvakkat teminat parası ile ihale ko-
misyonuna mUracaat eylemeleri ilin 
olunur. (5902) 15886 

ıusunda barolar gerek sigortacıya ve oğullarından 328 doğumlu kayıp er 
gerek sigortalıya karşı hiç bir vecibe Ayvaz oğlu Kazım hakkında 28. 2. 940 
kabul etmez. tarihinde TUrkiy~'deki mallarının hac 

' M. M. V. Hava Müste•arhtı 
Ancak barodan ayrılanlar, mevcut dne karar verilmit ise de maznunun 

olan aigortalarına aynı §artlarla de - 15. 8. 940 tarihinde Sıvaa'ın Kanial ka- Mendil alrnacak 
vam etmek ve yahut sigorta poliçe • zaeında çobanlık yapmakta iken jan- M. M. Vlekileti Hava Satrn Alma Ko -
· d ı .ı--- k • l misyonıuıd.ln : ıın e yuı ı tartlar dairesinde, baro- uaıwa tarafından yakalanara getır 1-i 1 - (20.000) yirmi lbin mendil pazarlıkla 

dan ayrıldığı gilniln kıymeti üzerin - m t olduğundan asker! mahkeme uıu- utın alınacaktır. Muhammen bedeli 2800 
den §irket tarafından iştirasını taleb- lU kanununun 218. inci maddeıi hük- lira olup ıkati teminat miktarı 420 liradır. 
eylmek şıklarından birisini tercihte mUne tevfikan adı geçen kararın kal- Pazarlığa 24/9/ 940 salı gilnli saat ıı de 
muhtardır. (5927) 15895 dırılmaaına karar verilmiıttr. İlln o- hava satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

lunur. (5875) 15875 İdari eartriame ev11f ve nilmuneıi her gün 
!Sfleden ıonrı komlıyondı ıörllleb!lir. İı-

MiLLi MODAF AA VEKALETi 100 Takım antrav alınacak teklilerin muayyen ci1n ve saatte kati te"

Karyola alınacak 

il. J!I. V ~J:altti Satın Alma Ko.: 

Beherlne ta.hmin edilen fiyatı (42) kırk 
iki lira olan '°° adet aıuı n.uu karyola ka
palı aarfla münakasaya kOıımU1tur. ihalesi 
28. 9. 940 cumartesi günU saat on birdedir. 
İlk teminatı (1260) bin iki yüz altmış ura
dır. Ev.at ve ı&rtilameal M. M. V. ıatııı al· 
ma komisyonunda gtlrUleblllr. tsteklllerln 
ihale a1ln ve ıaatından 111 u bir aaat eve
llne kadar teklif mektuplarını komisyona 
vermeleri. (tl50S) 115543 

il. 14. Vel:lletl Satın Alma IComı'syo
ııundan : 

Beher takımına tahmin edilen fiyatı 25 
lira olan 100 tıkım Antrav 30/eylOl/940 pa
zartesi iÜnU aaat 10.15 de Ankarı'dı M. M, 
V. satın alma Ko. da pazarlıklı satm ah -
nacğmdn iatekl!1erin mezldlr glin n saat
te 375 liralık kati teminatları ile birlikte 
M. M. V. satın alma Ko. da bulunmalar. 

(5876) 15876 

300 Ameliyat ıömleği alınacak 

J/I. M. Veldl~ti Sıtın Alma Komls
yonundm : 

Muhtelif yağlar alınacak Beher adedine tahmin. edilen fiyatı 450 
kuruı olan 300 tane ameliyat gömleii 30 I 

11. 11. Vd•leti Satıır Alma Komisyo • EylOl/940 pazartesi ıünU saat 10.45 de pa
nundaa : ıı:arhkla ihale edilecetlnden lstek111erin 202 

Hepsine tahmin edilen fiyatı: 4.220 lira lira SO kurıııluk kati teminatlın ile birlik
olan 400 kilo Mobiloil A. 200 kilo Mobllo- te pazarlık giln ,,. •aatinde mezk4r Ko. da 
il AP. JOO kilo llo'blloU ARP :railan ori· buhmmalın. (5877). 15877 

minat ve klnunt bel~elerlyle komisyonda 
bulunmılan. (5861) 15828 

Gömlek ve krravat alınacak 
JII. M. Vekil eti Hava Satın Alma Ko. 

misyonundan: 
1 - 1000 adet hava rengi ıört\Jek ve 1000 

adet kırıvat pazarlıkla satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 3000 lira olup kati te -
minat mikdarı 450 liradır. Pazarlıfı 23/9/ 
940 paa:ırtesi günü saat 10 da bava 18tın 
alma komisyonunda yapılacıktıT. t ~ 
dart ıartnıame ve nilmune evıaf her ıi!n 
öğleden ıonra mezkilr koaılayonda ıtirille
bilir. İsteklilerin aıuay7en rUn ve saatte 
kati teminat ve kanuni belgeleriyle lıcomlı-
yondı bulunmaları. ($863) 15830 

Elbi.elik kumaı almacak 
J/I. M. Vdileti Hava Satın Alma Ko. 

misyonundan: 
ı - (1000) m.Uı iarlol elblselll ı.. 

maı pazarlıklı satın alınıcd:trr. Muba,._ 
mtıı bedeli 6700 lirı olup lı:ad t~minıt 
miidarı 1005 liradır. Pızrlılı 25. 9. 940 
çuıımba 6Ünü •Ht 10 da hava satın al
ma .lcomisyonund• yapılacaktır. ldri ıart
name evsaf ve nümunesi her gün ölledeıı 
sonra komisyonda görülebilir. lstekliltriır 
muayyen cün ve saatte kati teminat v• 
kanuni belgeleriyle birliku komisyonda 
bulunmaları. (5896) 1588J 

ASKERi f ABR!KALAR 

2 Ton 0,25 - 0,30 mm. kalınlığın
da teneke levha almacak 

Askeri Fabrikalar Umum MüdiıılüllJ 
Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (1000) lin olan 
yukarıda yazılı 2 ton teneke levha askeri 
fabrikalar umum mUdllrlüğli merkez 1atın 
alma komiıyonunca 30/9/940 pazartesi iü
nU saat 15,30 da ı~ık eksiltme ile ihale .. 
dilecektir. Şartname parasız olarıık komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat temi• 
nat olan (75) lira ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3. maddelerindeki ve11ikle komis
yoncu olmadıklarını ve bu isle ılikadar 

tUcardan olduklarına dair ticaret odası ve
ılk11!yle mezkilr rün ve uatte komisyona 
mUracaatl~rL (5687) 151575 

8000 Kı. bir kaynam19 bezir yağı 
2000 Kg. iki kaynam19 bezir yağı 

Asbri Fabrilılar Umum Müdi.:rlülü 
Merlıez Satrn Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (15600) Un olaa 
800Q,.Kı. bir kaynamrı ve 2000 Kı. iki kay. 
mıı~ezir yağı askeri fabrikalar umum 
mUdilrlütil merkez satın alma komiıyo .. 
nunca 30 9 940 pazartesi ılinü saat 15 te 
kapalı zarflı !hıle edilecektir. Şartname 
paruız olarak komlıyondan verilir. Taliı:ı
lerin muvakkat teminat olan (495) lirayı 

havi teklif mektuplarını mezkilr cünde 11-

at 14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve3. maddelerindeld vesalkle komiıyonca 
olmadıklarına ve bu isle allkadar tliccar. 
dan olduklarına dair ticaret odası veıikı
siyle mezkilr gün saatte komisyona mlira• 
caatlar~. (5688) 151575 

3 Kalem üstübeç alınacak 
Aslctri Fabrikalar Umum MüdürU1fl 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
12 Ton ku?'§Un üstObeçl 

2 Ton çinko t.ıstobeçl 
15 Ton kaba UstUbeç 
Tahmin edilen bedeli (682:5) lira olaa 

yukanda c.ina ve mlktarlan yuılı Uç ta -
lem UııtUbeç Asker! fabrikalar umum mU -
dUrlUğU merkez aat\n alma komisyonunca 
30·9-1940 pazarteııl gtlnU aaat 16 da kapa. 
lı zartla ihale edilecektir. Şartname pa
ruız olarak komisyondan \'erlllr. Talip -
!erin muvakkat teminat olan c:nıı ııra 

(88) kuruou havi teklif mektuplarım mes- • 
k1U- gUİıde aaat l& e kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 

kanunun 2 ve 8. maddelerindeki vesaiki• 
komlııyoncu olmadıklanna ve bu tole alt -
kadar tUccardan olduklarına dair ticaret o
dası veslkaslyle mezkQr gün ve saatte ko
misyona mUracaatlan. (5699) 15681 

5000 Kilo don yağı alınacak 
Asbrl Tabriular Umum llüdürlüllJ 

il trlez Satrn Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (2000) lira olan 

5000 kilo don yafı askeri fabrikalar umunı 
mOdllrlUfO merkez satm alma komisyonun
ca 4/10/940 cuma günU saat 14 te pazar -
!ıkla ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (150) lira ve 2490 nu
maralı kanunıın 2 ve 3. maddelerindelçi vc
aaikle komiıyoncu olmadıklarına ve bu it
le allkadar tüccardan olduklarını dair ti • 
caret odası vesikasiyle mezkOr gün ve u • 
atte komisyona müracaatları. (5!55) 15825 

142 Ton benzin alınacak 
Aıhrl Fabrilcalar Umum Müdürlüll 

J/Ierlcez Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (152450) lira olua 

1'2 ton benzin Aıkerl fabrikalar umum 
mildürllltü merkez ıatın alma komisyo
nunca 7. 10. 940 pazartesi günU ııat 16 te 
kapalı zartla ihale edilecektir. Şartname 
(2) lira (12) kuruıı mukab111tıde komı .. 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (8877) lirayı havı teklif mektu~ 
!arını mukQr sünde ııaat U e kadar ko -
mlııyona vermeleri ve kendilerinin de 
2'90 numaralı kanunun 2 ve 8. maddele
rindeki veııalkle komisyoncu olmadıkları
na ve bu l§le alAkadar tüccardan oldulda
nna dair ticaret odası veslkaslyle me.zkQr 
a1ln ve aaatte komlııyona müracaatları. 

(5829) 15892 

Memuriyet imtihanı 
Divanı Muhasebat Reislilinden: 

1 - ld:Unhal bulunan 20 lira ull maqb 
kltlpllk lı;ln 10 teırlnievl 1940 peJ"lembe. 

2 - MUnhal bulunan 30 lira aıılt maqlı 
murakıp muavlnlltt lı;ln 15 teırinlevel 
19.0 18.lı. 

8 - Münhal bulunan 50 lira aall maolı 
murakıplik için ' teırinlevel 1940 cuma 
günleri imtihan yapılacaktır. 

Kabul ıaruarı: 
Kltlpllk için: Ortr mektep veya llae 

mezunu olmak, ukerllğinl yapmıı veya 
tecil edllmlı bulunmak. 

Muavinlik için: YUksek mekttp mezu
nu olmak veya 25 lira maa,,ta bir terft 
müddeti bulunmuı olmak. 

Kuraklpllk için: Muhuebeclllk veya 
muhasebe mUmeyylzllgt gibi maliye me
muriyetlerinde bulunmuıı ve 40 Ura maq
ta bir terfi müddeti geçirmtı olmak. 

Bu ıartları haiz bulunanların tahııll ve 
memuriyet vesikaları ve bir kıta fotogr ... 
flyle birlikte divanı rnuhaaebat relııllğlne 
müracaat· eylemelrt 1111.n olunur. 

(6911) 16881 

Ecza almacak 
Z. V. Etlik Veteriner Distola/in Libo

rıtuvarı Müdüılülünden: 

MUesııeııemlz için ııat ve kUkUrtten lrt 
tetraklörUr dö karbon ile eat jelAtln alı • 
nacaktır. Kimde ne mikdar mevcut fae 
mUeaaeııemlze müracaatl&n ilin oluııur. 

,(8829) 16111 



\ 

AIBMEIC 
n'ff!s-lili;.L 

ljfmen 

Bir komprime hayat karşıhğıdır 
• 111npk amanlarda ılse en btly6k yardımcıdır. Kalari, cıda. lesaet ve ne
faet blk11mndan tatmin edici mahiyeti " yilbek evtdı balsdir. Merci
mek. buelya. bulc!ay yeuir çorbalık komprimelerimld her yerde bulabi
llnlnlL 

CAPA MARKA MÜSTAHZARATI 
M. NURi ÇAPA Kundut tarihi : 1915 

VAGONLI idaresinde 
GAR LOKANTA ve GAZiNOSU 

CAZ - ORKESTRA - Muntuam n temiz Mnia 
NEFiS YEMEKLER - HER NEVi MEIRUBAT 

MUTEDiL FiYATLAR 

ZiYAFETLER iÇiN BOYOK SALON 
~==Her akpm mlfbm LANTOŞ (Macar) OltESTRASl===="" 

[ T. C. ZiRAAT BANKASI ] 

H ... pJanncla en qafı 50 lira olanlara 
aenede 28.800 lira. 

ikramiye plim 
' taaeı LOOO un 

• m.. IOO ura 100 tae IO llN 
' tae ., ura uo tae '° 11re .o tam ıoo ura ıeo tane IO ura 

nı.r: t mut. 1 butnD.. l .,ım. l MıtD nıt ... 
Gdla&: ll1111ıan .-de ID ltnda ..... ~ 

.....,...,. 9' IO fes!•• ... 
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llot6r 

Ye 
tıllQmum 

maklJle. 
lerde 
tsvtçn 

ma.maıab 

8 R O RulmanJarım kullammL 
Depow: Galata Karaköy Palaa bam 

ll&r11aında 84 No. İBRAHİM TAŞ. 
CIOOLU ve ORTAKLARI P K.. 

ıon. Tell{l'af: TAŞKOL 

FENNi SÜNNETÇi 
RIZA TOZEMEN 

Tllrkiye u Ankara 'nın en iyi Ye 
emeldi a&nnetçiai "' a\lnnetçilerla 
fevkinde bir üstattır. Çocuklar üze
rinde pek hauaa olup hiui iptal eder 
ve tedavilerini incitmeden yapar. Da
imi adres: Zincirli cami kartıaında 
Sebat Eczanesi. Ti: 1153 1700 

Üçüncü Noter 
Kanunun verdlli 11elaJılyete 111llna

dea menkul ve ııayrt menkul malla • 
n idare etmek üzere bir aervla te11lı 

etrnJt olduiunu muhterem halkımın 
aneder. 

Ulus Meydanı Koçakhan 
Telefon: 1247 37115 

RADYO TEKN 1 K 
1 ay temlnaUı radyo lambaları ve bll· 

umum radyo malzemeleri en ucuz flyaUa 
aatılmaktadır. 

1 AYDAN EVEL BOZULAN LAMBA· 
LAR HİÇ PARA ALIN.HADAN YENİSİ 
1LE DJCÔİŞTİRİLİR. 

II.lncl Anatartalar caddeal Belediye ct-
nn No. 39. Telefon laM 376' 

DIŞ TABiBi 

AZiZE TAYMAS 
Seyahatten dönerek, butalarını kabul 
etmiye baılamııtır. Telefon: 1227. 

DEVLET DEMlRYOLLARl 

Çam ıövdesi ve kökü alınacak 
Devlet Demiıyolları ıo. c:u lıletme ... ~, ....... , 
1- İşletmemizin ihtiyacı olan 520 

ton kuru çam ıövdcsilc 479 ton kuru 
pm Jı.ôkiı odun kapalı .zarf uaulü ile 

~==--=-=====ı====ııımı-=---• Eeld F.,.tatl ==-===ı===============:::::=. 

v1nu Boğaziçi Liseleri vATısız 
KIZ ve ERKEK TALEBE AYRI BÖLÜKLERDE 

Ana. İlk. Orta ve Llee ıınınan eski talebenin kayıtlarını tecdide ve yeniden talebe kaydına batlanmııtır. 
kayıt için talıl ıünlcrınden matda her gün aaat ıO dan 18 e kadar mektet-e müracaat edi!ebilır. 

~=== lıtiyenlere tarifname glSnderilir. Telefon: 36 • 210 Arnavutköy • Çifteaaraytar 6220 ====--1 

EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN 
PE§IN 'ARA VE AÇIK ARTTIRMA iLE 4. 10. 1940 CUMA GONO SATILACAK EMLA 
FAu No. Mevkii, Cinai Ada panel aıua.h& K2 kıymeti depozito 
882 Mecidiye Mev. Tarla 1737 42 4362 654.- 130,80 Kestane Petirin 

ıatındadır. 

922 Mecidiye, E•H bat 1741 5 4562 724.- 144,80 Gençoğlu Eminin bağının yanın 
925 Mecidiye, Tarta 1741 19 3818 573.- 114,60 Mailenin evli bağının yanındadır. 
924 Mecidiye, Tarta 1741 18 1848 277.- 55,40 19 parselin timalinde 
925 Mecidiye, Tarla 1741 26 1868 374.- 74,80 Saf vctin evli batının cenubun 
957 Apğı Ayrancı harap 1617 40 ta- 1908 477.- 95,40 Tarla halinde ve 39 panelin ymu 

bağın 14/56 hissesi mamı dır, hiucdarı Rusuhi'dir. 
1175 Yukarı İncirlik Tarla 1784 10 5150 773.- 154,60 Şükrü ustanın evinin prbındadır. 

!'91N PARA VE AÇIK ARTIIRMA iLE 8. 10. 1940 SALI GONO SATILACAK EMLA 
714 
722 

965 

968 

576 

694 

Cebeci Tarla 
Ayrancı Tarla 

1853 99 
543 77 

PrenközU Mev. Tarla 1669 90 

FrenközU harap bal 1669 95 

Dofanbey Mah. Mescit 22 
aokafı, Ana 160 • 
Cebeci, Arsa 1853 94 

2281 
2513 

5290 

4711 

99 

6828 

342. - 68,40 
5026. - 1005,20 Tarla Ü%erinde Osman otlu Bekir 

raterin 185 taj No. lu m vardır. 
1323. - 264,60 2 panelin prlnnda ve Hu.eyin A 

nin evinden değirmen yoluna 
imtidat eder. 

1649. - 329,80 90 ve 2 parsel ile yolun çevlrdifi 
rap bağ. 

4')5. - 99,- 1 ve 3 taj No. lu evlerin bititltind 

341. - 68.20 Bot anadır. 

1- Yukarıda mevkileri ve meuhaları yazılı emllk peıin .para ve açık arttırma ile utıbktır. Dellltlye 
teriye aittir. 

2- Arttırmaya ittlrlk edecekler içinde, mühür kullananların mühürlerini Noterden tudllr ettlrm~leri 
mllzayede •ırasında •erilen bedel mukadder kıymeti geçtifi takdirde, taliplerin dcpozitolarını niabet d&ireai 
tezyit eylemeleri lbımdır. 
3- İhale, yukarıda gösterildiği il.zere, birinci kıaım için 4. 10. 1940 cuma gUnO ve ikinci kıaım lçtn 8. 10. t 

aatı gilnO uat onda Bankamız utıı komiayonanda yapılacaktır. lstekJilerin o gün depozito, hOviyet cllz 
•e iki veaika fotografı ile Emllk Servisine mUracaatları. (5912) 3751 

Telefon : 80547 ============== .. 
1 Şişli T e akkt Lisesi 

---- ANA - iLK • ORTA - LiSE. Yabancı dillen bilhaua itina ecliHr. 

KIZ 

Tedriı ve terbiyeaindeki ciddiyet Devlet imtihanları neticeleriyle Nbittlr. 

t- Talebe kaydı, her gUn r,aat 9-18 e kadar Halil Rifat pqa konapnda yapılır. 
2-Arzu edenlere, mektebin mufaa..,t talimatnameai posta ile gönderilir. 
3- Kayıt için velilerin bi.ızat mektebe ıelmeleri ıerektir. -----.. Y A T I L I Nlpntafı Rumeli •e Çınar caddelerinde. Hiçbir yerde ıubesi yoktur. 

YATILI 
YATIS1Z 

HAYRİYE LİSESİ 
Sarashaa .... mcla Horhor Cadcl•mde, Telefon : 20530 

Ana • bk • Orta • Lise 

ERKEK 

KIZ 
ERKEK 

J:akl ve yeni talebenlıl kayıUan lıer sUıı aaat 10- 17 ye kadar yapılır. Yabancı ellilere uıc aımtJardalı IU'banll ..,_ 

l&DU'. Sola aımtta fu fUbeli ele TU'dlr. Talebeler mektebin huı.wl otobtla ve otomoblllylı ıvlerlne D&ldedWr. UM 
eksiltmeye konulmuıtur. --=--------------------------------------• 

2-- Kuru çam ıövdesinin tahmin • .al lllllllllllllllllHllllllllllllllllllL. 
dilen bedeli 10400 kuru pm lı::ölı::ilniln : 5 
tahmin edilen bedeli de 5748 liradır. = MEMUR ALI NACAK: 
Muvakkat teminat mikdan 1211 Ura : : 
10 kuruıtur. i TORKIYE JŞ BANKASI i 

3- Odunların talim yeri Erusu - i A. ŞiRKETiNDEN : 5 
rum darbat, Karaurgan, !eniköy, Pr• § 1- Bankamızın muhtelif ıu- E 
valtı, urıkamıı ve Kara ıstaayonların- : beterinde çalııtmlmak üzere mil- : 
dan herhangi biriıi veya bir kaçıdır. 5 tabaka ile 12 memur alınacaktır. : 

/ 

KAYSERi 

TALAS AMERİKAN KOLEJi 
4 Senelik - Erkek. Orta Okulu 

İNGİLİZCE 
'Ucretler : LEYLİ 195, YA Ti YURDU 100 LİRA 

Tedriut : Eylül 25 de baılar. S576 4- İhale 7. 10. 1940 pazartesi gUnU 5 Müaabaka imtihanları 7 B. Tet- 5 
uat 15 de 10. cu lılctme binuında mU : rin 1940 puartni rtınU Adana, : 

tqeklril ko~ıy~n huzurunda yapıla - § Buna. Diyarbakır, Slll'UIDe ca.. § --~-------------------------
caktır. Talıplerın mez1dir gün ve aa - : siantep, Konya. sam.un ve Sı • : 
ata kadar muvakkat teminatlanııı ya- i vu'da yapılacaktır. 5 
tırmaları ve 2490 No. lu kanunun 32 : ,. ı t'hana · bil 1ı: 1 • : 

. . . ed k : - m ı gıre me çın : -
ci maddesı gereğınce taa.zım ece - - A T •-kal ta kt : Tımnli ri1'yfftı IC.alu X.samıda Jandarma Sa. Al. 1!.omis7oau B•fhahl 

. . d bir - -~ or me ep mezunu -teri .zarflarını eksıltme sa.atın en : olınM : Ciul lliktan Tahmin " 7,5 
uat eveline kadar komisyona verme - 5 • : bedeli teminatı 
teri lbımdır. Posta gecikmeleri kabul : B- On aekis yqından qap ve 5 L.K. L.K. L.K. 11taıe ihale dnl uatl 

d•1 • : otus Y8flndan yukarı bulunma • : Ekmek an 250.000 13750 2531-.25 S.lo.940 Perlembe t Kapeb 
eıme.s. - _ ., 

S- Bu ite gireceklerin kanunun ta- 5 mak, 5 Bıtıretl eo.ooo 13800 1055 S.10.940 per.-nbe 11 Kapalı 
yin ettiği veaikalannı ibru etmeleri 5 C- AıkerUlinl yapmıı olmak 5 8ade7&1ı 10.000 10200 765 3.10.940 perpmbe ıs Kapalı 
lbımdır. 5 ( ukerllfinl henllz yapmamıt o- i Arpa S00.000 16500 1%37,50 S.10.940 peqembe 15 Kap&lı 

İ lanlar muvakkat memur olarak Saman 200.000 5000 375 3.10.940 peqembe 11 Kap&lı 
6- Şartnameler; 10. cu ıletme Mtı- : : it. ot 225.000 11250 143,75 3.10.940 perıembe 17 Kapalı 

dUrlillilnden. Sanlwnıı ve itan lıtu- 5 alınacaklardır. ) 5 1 - Tunçell Yillyetl Kalan kazasında (Jıfamekl) bulunan .. ,,.., Jandarma 
yonlarından meccanen tedarik edilir. 5 3- Yukarıda yazılı evsafı bab 5 liklerlniD bir aenelik ihtl,.cı için kapah sarf uauliyle ekailtmeye konulu altı 

Muhtelif yiyecek ve yakacak ahnac 

(5830) 15867 5 olan taliplerden tabrld imtihan- : lnAD ,,. ba,,,aa ylyeceiine alt malimatı yukarıya yasılmııtır. 

A R L O tlıı.I --.. ... ·------------- -------------- : da muvaffak olanlar tecrübe için : 2 - Tahmin bedelleri ilı yiade yedi baı;uk muvakkat teminat milrtarlan n POLiS 5 oobef IÜJl maapız olarak çalııtı- i rmda söaterilmiıtir. 
5 nlırlar. Bu ~Uddetin hitamın - 5 S - Bunlara ait tartaamıler llamaeklde utm alma komi170mmdaa her 

&ım. .... psrlataıı .. uert ı•lmiıtlr. 
latq 7eri Ankara Y-' lluma bi~· 
fijiade ~ matua11du. Piat 

Otnıtmen aranıyor 5 da meaaileri itibariyhı de iyi not 5 bedelıil almıbllir. 
: alanlar barem kanununda muar- : 4 - Kapab sarf uaullyle yapılacak olan ba ebiltmeler S. ıo. MO pett.abe 

Polis EIUtitO•I JllJdOdDlladea: 
maktu Yt elv-1ılidir. 3709 

Altmıt lira Mll maqh. Enstitü Itri 
•••••••••••- minaliatik 6fretmenllli ve 35 lira u
============::ı U muılı Kolej fisik öftetmenliği i-

ZA YILER çin fizik veya kimya hem fizik hem 
-------------- kimya veya hukuk taıı.il etmiı ve 

- - bizalarmda ,..1ı aaatlarda Mamekidı aatm alma komiQ'oauada len edilec• 5 yen tabaiaatla kadroya alınırlar. 5 5 - Her kaleme alt teklif mektuplanaua hiaelarmdald aaatlerdea bir .. , 
5 4- Muftf fak olanlar aruında 5 llne kadar makbua makabiliade komiayoa baıkanlıllaa teallm edilmiı oJINll 
: ecnebi liaam bilenler tercih olu- : 11mdır. - -: nur. : 6 - Bu uatlerden aoara celecek teklif mektuplan ile poetada T&ld olacak 

5 5- İmtihan neticesinde Banka 5 ter kabul edilmn. 
5 hlsmetine alınacak 12 memurdan 5 7 - lateklilerin kanunen ta7ln ecQlea muvakkat temillat Y•lkallnm ..., 

~ mübua - Belediye :mnat idare- Franaızca liunına eyi vakıf bir cenç 
llDe •erdlllm bir blalklet mukabilinde al· 1 Taliplerin eveli tele- -------------
dıtun IOIO numaralı ve 28.IMO tarlhl1 a_ce e aranıyor. • 

- oaa tarifatı dairealnde sarfa koymalan llaımdır. 
: bqka muvaffak olanlar, muvaf • 5 ı - lateklllerla kaaaDI .. rait ve Yeuikten b&fka Blbıt ticaret odaamdlll 
5 fakiyet derecelerine ıare mlleı • 5 eattak ve fotoirafb mlteahhitlik Yeaikau vermeleri tartttr. (1511/5800) 

mak!Nsu kqbettlm. Yem.tDl alee&tımdlm fon veya t~lcrafla badehu ilti~ ıle 
JaUlantl o1madıtt ll&ıı olunur. Kuatata 06k Poliı Enatitüatl ariidtlrlUfüne mika -

17151 caatlan. (5921) 15889 

Esnafın nazan dikkatine 
Belediye Reisli§inden: 

Puarbbıs l&bt mecburiyetine dair lraaua aWdm.., 
aylan hareketinin tekerrürü ı...wı. ........_..._ ie
tuyon eacldesinde 135 numaralı dfiklrlnda ...,._. TnfDr 
Şenaiil'ün clüldı&nı bir sün müddetle bpablmıfbr. 

akil • • ·ı ·ırı • • N : nıev111Dm yem • ennı 

5 aaedı açılacak mOnballere ııra 5 -----------------------------""'.: 
: ile alınacaklardır. : - -5 6- Taliplerin en ceç 5 B. Tet- 5 
: rln 1940 cumartnl ...n .. nne kadar : 
- a-- -5 yukarıda yanlı ıubelerlmb: mü- 5 
: dtlrlUlderine Ye1lkalan ile birlik- : 

Y eıt Sııemı Hıi SIMISI Sıs Slıdmı 
BU GUN ve BU ~ECJD 

UMO. 19'1 menimin ilk 

U L U s - 21. inci yıL 

lmtlyu aahlbl 
Lkader Arraa 

- -No. 687• : te mUrac:aatta bulun"'llan ilin : 
5 olunur. 375Z 5 

prosramı Saat: 10 - 1uo - ıa.ao 
•anaları 

Tan&D mQIDtlll adam 

TOrkce aoauı macera 
Saat: u . 18,30 • 21 

......ıan 

BRODVA.Y GULU 
suıuı:a • suıuı:R • 

lt1KBR açılıyor 

Gençler Sevlfiyorlar 
N .... talıkahe Bq rol· 
ler: lanll 8toae n 

N'lck•J' Rooııey Umumi Netrlyatı İdare Eden 
Yan İtleri MUdtlrtı 

Miimtu Faik FENiK 
llUe .... llUdOrO • N8'1t ULUÖ 

UWS Basanm ANKARA 

- -
DAKTiLO KURSU 

Ti baal clenMIDI .. "llO temıllltıa 
açtı. Belediye 11ru1 Huet Apartma . 
m No: t Tel: ln4 iMi 

r 

İl&'W'eteD: 9'0 B.K. İs

Dtll' fuan atıllfl 
laat 21 de ballar 

ıeauında 

J'İL DOKTORU 
'l'Urkce aoı11tı n".,. 

filmi 
YIDI teataat ·'llri» 
mer demektir. 

101 çefit kuıiclura matamı'nda bulacab 


