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Seydi Berrani ile 

Sollum bombardımanı 

İngiliz filosu 

b1mbırdımanı 

nasll yaph ! 
lskenderiye, 21 a.a. - Reuter aiasına 

huııuıi muhabiri ıah akşamı Sollum ve Sl
di - Barrani'ye yapılan bombardımanları 
anlatıyor: 

Sidi - Barrani'de İngiliz gemileri sahile 
bir ve bir çeyrek mil yaklaşarak aydıtıla• 
tıcı fişekler ve projektôrlerle hedellerinl 

1zmir; 21. a.a. - lzmir Enternasyonal Fuarı dün gece saat üçte 
ltesif bir halk kütlesinin neşe ve heyecanlan arasında kapanmıştır. 
Otuzbe§ bin dokuzyüz elli üç kişiye baliğ olan Fuar'm dünkü ziya • 
retcileriyle beraber açılışından kapanışına kadar F uar'ı ziyaret etmiş 

A
Lcl • tesbit ettıkten ıonra büyük obüslerle atet 
" enu; vaziyetini, Mı1ır'da taarruza "'rıyan mıntallalan so•terir harita açmışlardır. Gemiler limanın ciniınden iiı; 

---"""."""----·------- ·---·---------__:_ defa geçerek hedefleri obüı yağmurun& 

ı 
tutmuşlardır. Yalnız ingıliz gemıleri çe-

olanlann yekunü 739.918 kişiyi bulmuıtur. 

r a UJ'&OtlJS a otJS o una ;; aJW 1 

Baıvekilimiı 

iktisat Vekaletinde 

C. H. Parti•i lzmir 
ba§kanının nutku 

İzmir, 21 a.a. - Onuncu İzmir Enter -
nasyonal fuarının kapanması münasebetiyle 
Belediye Reisi Dr. Behçet Uz tarafından 
ekıpozanlar terefine fuar gazinosunda dün 
bir veda ziyafeti verilmiıtir. Ziyafette vali 
Fuat Tukual C. H. P. Başkanı Atıf İnan 
şehrimizde bulunan mebuslar vali muavini 
ve emniyet müduriyle Parti ve viliyet er -
kanı fuara iştirak eden yabancı devlet kon
soloslariyle mail ve iktısadi teşekküller 

müdür ve mümessilleri, matbuat mensup -
!arı hazır bulunmutlardır. Ziyafette Dr. 
Behçet Uz kapanıı nutkunu vermiı, bunu

IJRiJIOS oz &llS tiRlil1S a a re ar tka Parti Baıkanı Atif İnan aşaiıdaki nu-
< Sonu 5. ıncr sayfada) 

. Başvekilimiz Dr. Refik Saydam, 
dün saat ona doğru iktisat Vekale.. 
tine gitmit ve öğleye kadar iktisat 
Vekaletine ait işler etrafında Vekil 
B. Hüsnü Çakır'la g6rüşmüştür. 

Köye doğru 
yeni bir 

hareket 
Falih Rıfkı ATAY 

Ziraat Vekaleti, bu sene, köy tar-
1~ - 7'-1 ail'aat m•khiıaleftiil 
·~~~Üftür. Gazetelerden öiren
dıgmuze göre lktıNt Vekaleti de 
köy ocafma kömür &'Ötürmek için 
ilk tedbirlerini almııtır. 

Anadolu'nun her tarafında zen
ain linyit maidenleri oldufunu ea
kidenberi bilir, l(Örür Yeya İtİtİrİz. 
Anadolu köyü iae, birkaç ufuk ya· 
kmlıimda bulunan ormanlan tahrip 
ederek ısınır ve piıirir; eğer etrafı
m bozkır çevirmiıse, veya zaten 
bOzkırm içinde ise, ocağını tüttür
mek için rübre kurusundan istifade 
eder. Bir kıımı, Türkiye tabiatının 
aervetini ve güzelliğini ıoyarak, di· 
ier kıamı toprağm gıdasmı çalarak, 
yakacağını temin etmektedir. 

Anlaşma mucibince 

Bulgarlar 

Dobruca'ya 

~irdiler 
Bulgar IJapeklll mecliste 

muahedelerin sulh yoliyle 
lldilinln ehemlyellnl anlattı 
Sofya, 21 a.a. - Bulgar askerleri, 

iki kol halinde bu ıabah cenubt Dob
ricaya girmişletdir. Harbiye nazın 
General Daıkalof kumandasındaki kol 
Tutrakan'a, General Popof kuman • 
dasındaki kol Balçık'a doğru ilerle • 
miş ve bu suretle birinci mıntaJı:anm 
işgali bitmiştir. 

Bulgar kıralının beyannamesi Ziraat ve mübadele hayatı, he· 
nüz, köylerimizi yarı tehirlettirecek 
kadar inkiıaf etm~miştir. Çiftçinin Sofya, 21 a.a. - Bulgar ajansı bil-
etine geçen para ancak pek zaruri diriyor : 
ihtiyaçlannı tatmin etmeğe kafi Kıral Boris, bulgar kıtalarının Dob
l'•lir. Eğer zirai istihsali arttırmak, · rucaya girmesi münasebetiyle millete 
veya, köy hayat seviyesini yükselt· hitaben aşağıdaki beyannameyi neş • 
nıek için bizzat devlet tedbir ara • retmiştir : 
)'ip bulmazsa, köy kendi baıına he- Bulgarlar,. 
lllen hiç bir kalkınma hareketini 7 Eylül 1940 da Krajovada Bulga -

Amerika 
. . 
ıçın 

Singapur' da 

kolaylıklar 

Britanya ile Amerika 

birbirine muvazi bir 

siyaset takip ediyor 
Londra, 21 a.a. - Royter Ajansının 

diplomatik muharriri yazıyor : 
ln~i!tercnin Amerikaya Smgapur • 

da bazı kolaylıklar bahşettiğine müte
dair olan haberler dolayısiyle Lon -
dranın selahiyetli mahfillerinde, uzak 
doğudaki müşterek menfaatleri ga • 
yet genit bir minada anhyan Ameri
ka ile İngilterenin yıllardanberi mtı • 
va.d bir siyaset takip etmi1 oldukları 
tebarüz ettirilmektedir. 

İngilterenin Amerikaya bahşedebi
leceği kolaylıklar yıllardanberi Ame
rikanın emrindedir ve uzak doğu hl· 
diMleri Amerikayı bu kolayhWlı,Hn 

(Boaa 6. loel ..,t•daJ 

İspanya dahiliye 
nazırı. Roma'yı 

ziyaret edecek 

ispanya Jahiliye nazın B. 
Serrano Suner 

bataramaz. Bir köycü ıiyaset, dev· ristanla Romanya arasında imza edi
letin bütün çahtma ıubelerinde len muahede mucibince eski hudut 
lcendine mahsus faaliyetlerini vücu- tekrar teessüs etmiş ve Dobruca Bul 
d~ &'eti!"'1ek lazm;ıdır. M~arif gibi, garistana dönmüştür. Kahraman kıta· 
aı!.aat, ıktısat, .aıhıy~~ ~dlıye, .nafıa, atıma aziz bulgar köşesini i,gal için 
~unakale, hulasa butun vekaletle· emir verdim ve sevgili milletime bu 
l'ln kendilerine ait bir köy siyaseti mesut hadiseyi bildiririm. Roma; 21. a.L - D. N. B. : Roma 
olmak icabeder. Nasıl her dairemiz- Bu dakikayı, istikbale çevrilmit bir siyasi mahfillerinde, B. Serrano Sıı • 
de bir seferberlik ıube11i varsa, ge- azim ve irade ve adaletin zaferin~ o- ner'in pek yakında Roma'yı .ziyaret 
ne her dairemizde bir köycülük tet- lan sarsılmaz bir Umitle bekledik. Mü-L,1. edeceği söylenmektedir. Bu hususta 
.. ~tımız olacaktır. Tecrübeler ~i~• lemetperver gayretimiz ve müteyak -tebır ve büyük kaıabalardaki ılk kız sabrımız mükafatlandı. Dobruca resmi hiçbir habc~ mevcut olmamak~ 
tahsil meıeleai ilet köylerdeki ilk tekrar bizim oluyor. Ana yurda av- b~.r~er, B. Suner ın, Almanya'd~ do
t,rbiye meselesini biribirinden ayır· det sonradan bir kin tohumu, bir in • nuşunde İspanya'ya Roma yolu ıle gi
lbai~ ~e~r~tti. '!'4:r~iyeıi için w o~~u- ti kam arzusu bırakmıyacak ve fakat 1 deceği sanılmaktadır. 
fu gıbı, ısbhıalı ıçın, yakacagı ıçın, <Sonu J ilncv sa .. f,d;ıJ ---------------

l~yU için, yolu için, nakil vaaıtalan 
\çın, nüfuıunun himayesi için belki 
de Yalnız bize haı uıuller bulmak 
~e mütehaasıılar yetiıtirmek zaru- ! 
l'etindeyiz. ı 
1ıı:··Hiç bir itimi:s çıkmazda değildir: 
~Ye gönderecek ve köy jeaeıinin 

tahammül edebileceği yakacak 
lbaddesini bulabiliriz; köy evinin 
odasında, köy vasıtaları ile, bu 
lbaddeyi kullanmağa müsait ocağı 
"•Ptrrabiliriz; devletin rehberliği 
~ Yardımı, ve koylünün küçük bir 
• e~akarlığı ile, yeni ocak, köylünün 
•çtınıai hayatma hemen tesir ede
İe~ bir degiıtme, bir ilerleme ham
desı teıkil eder. Fakat linyit mağ-

enleri devlet eHnde bulunmak, U• b:• .. iıletmek, iyi tevzi edilmek, 
tta belki de bazı yerlerde mah

u"l ile mübadele edilmek lbımge-
r. itte lktısat Vekaleti bunu ya

:ıYor. Vekaletin doğru bir tedbiri 
ı,ij; nela muayyen bir böl&'ede tat· 
el ••• laatlunaktır. Tecrübeler e-

llllbete, hatalan vaktinde düzelt· 

C.So1111 'adaJ 

Dün bulıcırlar tmalınclan ifgale ba,lantı11 DohractiJan 
bir ınamaı"CI : Btıl~ lıaohuı 

Von Ribbentrop kont Ciano ile 
beraber 

Yon Ribbentrop 
yarın dönüyor 

Dün resmi ziyaret olmadı, 
Ribbentrop gezintiler yıph 
Re.na. 21 a.a. - ('!Ul'.B.): 8. Voa 

Ribbentrop, puar gilıdl ya iSfledelı 
eonra veyahut akfam, Romadan hare

Japonya 
ve 

Hindi çini 

Verilen ültimatom 
bu gece yarısı bitiyor 

tinliler Hlndicini yoliyle 
gelecek Japonlara karıı 

koymak icin haı1rlandılar 
Honc - Kong, 20 a.a. - Royter: Fran-

11z arazisi üzerinde asker! mahiyette bü
yük Japon taleplerinin Hindiçint umumi 
vallııl Amiral Decoux tarafından reddi tı

zertne, Japonya'nın Hlndlçlnt'ye, mtihletı 

pazar cfu:ıU gece yarısı biten bir Ul!lma -
tom verdttl öğrenUmlttlr. 

Çunklng'den alınan bir habere göre ja
pon talepleri, 25 bin askerin Çin hududu
tıa '1oğru Htndiçiniden geçmesini ve deniz 
ve hava üsleri teııls edilmesini ihtiva edl
~ '!>da '991 11.hDD Ji&ber!llN ~ 
Al8lnl Decoım. mahdut mUt4arda Ukertıı 

(Sona S. fnci sayfada) 

kilirken aahil bataryaları ateş açmışlardır. 
Sollum'da ingiliz gemileri aydınlatıcı 

fişekler kullanarak askeri binaları ve sahil 
yolunu bombardıman etmışlerdir. Burada 
da İtalyanlar hiç bir mukavemet gösterme
miş, ancak ateş kesildikten sonra mayn tar
lalarını infilik ettirmişlerdir. Fakat ingilis 
gemileri hiç bir hasara uğramamış ve hep. 
ıi üslerine dönmüşlerdir. 

Bu harekat eıınuında düşman ta yyarelerl 
hiç bir hücumda bulunmamışlardır. 

Alman 

istila üsleri 

İngilizler tarafından 

dün ıiddetle 

bombardıman edildi 
Londra. 21 a.L - Hava neunıtl bil• 

rtyor: DUn gece, İngiliz hava lruveUeriM 
meuup bombardıman u.nıareleri pupla. 
n, ~den, dilamUl tısaJt albDd" lUl'tUa 

(Sona S. incı say/ada) 

ket edecektir. Cumarteei gtlnil proc- ----------------------------
ramında görüpneler mevcut değildir. 
B. Von Ribbentrop, Roma civarında 
bir gezinti yapmıı ve öğle yemeğini 
Tivoli'de Kont Ciano ile ycmi1tir. 

Sıhiye Vekilimiz 

lstanbul' a gitti 
Sıhiye Vekilimiz Dr. Hulusi Alataı 

dün alqamki ekspresle İıtanbul'a 
hareket etmiftir. Sıhiye Vekilimiz i&
taıyonda Sıhiye Vekileti ileri gelen· 
leri ve dostları tarafından ufurlaa • 
1'Uftır. 

Ruıvelt bahriye 
tezgahlarını gezd·ı 

Amerika Cümhurreisi 
çahşmalardan memnun 

Filadelfia, 21 a.a. - B. Runelt, bu· 
radaki deniz tezgahını ziyaret ettik· 
ten ıonra. ıu beyanatta bulunmuştur: 
"- Bahriye inşaatında milletin 

ıiiratle hareket etmeği öğrenmiı ol· 
duğuna kani bulunuyorum. Harp ge
m.ileri ve tayyare inpatı, bir sene eve· 
line nazaran çok daha ıüratle yürü· 
mektedir. Gördüğüm terakkiden çok 
memnunum..,, 

B. Ruzvelt, Penıilvanya üniversite
sinin iki yüzüncü yıldönümü müna
sebetiyle diğer bir nutuk söylemit ve 
bu nutkunda Almanya'yı bahis mev
zuu ederek demittir ki: 

"- Bundan on sene kadar evet, al
manlar, nazilik denen bir nevi dine 
kulak verdiler. Naziler, fevkalade bir 
vatanperverlik ileri süren ve hükümet 
sürmek için hususi liyakate sahip ol
malda tefahür eden bir avuç adamla 
daha iyi bir hükümet vadeyliyen bir 
ekalliyet idi. Serbest seçimlerin istik· 
balde ortadan kaldırılacağı hakkında 
Almanya'da hiç bir şey söylenmedi ve 
b~yük ticaret ve sanayide menfaatle· 
rı bulunan birçok şahıslar, politik ve 
~k~n~~ik bakımlardan, bu yeni dinle 
ıtbırlııı yaptılar. Sizler ve ben; Al· 
manya'nın bundan sonra tarihini bili
yoruz. Bizim hükUmet ıeklimizin de
vamlı emniyeti, 1er1'est seçimlerin 
id•DlıHi l1lerine mUoulltir. 

Dünkü maç 

Eskişehir Demirspor 
Fenerbahçe takımiyle 
O O berabere kaldı 

Eıkiıehir'clek_i Demirspor kulübü ile Fenerbahçe maçında 
Denurspor kalesi önünde heyecanlı bir an 

• ~· 
l 

Fener lıalai önünde heyecanlı bir an 

( Yazısı 4 ÜllCÜ H1fada J 
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terfiler ve nakiller 

haberimizin Bir izahı /~azar müsahabele.!!_ 
ç_Of U KLARLA BA§BA~A : 19 3 9 senesi ndekl 

Ka kahalar evinde ve 
pe ili köşkte neler var? 

, 

Fuarı görmiyenlerle kısa bir dolaıma 
I• :ı:m!r fuvan dün gece yarısında_n 

sonra kapandı. Bir ay mütemadı

yen misafir gezdiren m:safirperver iz
mirlıler gelecek senenin 20 ağustosuna 
kadar dinlensinler. Otuz gündenberi 
pavyonlarında ziyaretcilere izahat ver
mekten çeneleri düşen ekspozanlara 
gelince onlar da, fuvarın ıon gecesinde, 
fuvar gazinosunda yorgunluklarını çı

karmış olmahdır!ar. 

Biraz da perili köşkde dola§mak is
ter misiniz T 
Burası da, adından ayan beyan be!U 

olduğu üzere, cin, peri işi bir yerdir, 
İki basamaklı tahta merdivenden içeriye 
&"irdik. Daha ikind adımda: 

- E:rvah'I bastıranlanmız çok oldu. 
Bizi gezdiren İzmirliler biraz arkadan 
geliyorlar. İşin inceliğini kim kavrar? 

Ben, Kiiltlirpark'daki zengin hayva
nat bahçesini düşlinıiyorum. Kafesler
deki muhabbet kuşları, artık cıvıldış -
mazlar; papağanlar yarenlik edecek kim
&eyi bulamazlar; cins cins maymunlara 
gelince, onlar, bir aydanberi fındıkla 
ceviz içi yemekten zaten bıkmışttlar. 
Fındıkçının ciyak ciyak öten sesi hill 
kulağımdadır: 

Eyvahın sebebi §U: düz diye bastığı
mız tahta birdenbire c;ukurlaşıvermesin 
mi Biz, hüsnüniyete bakın ki, bunu in
şaat hatası zannetmek cihetine gidecek 
olduk. Halbuki perili köşkte hüsnüniyet 
ne arasın? Burası mnhsus böyle yapıl
mıı. İzmirliler bu sürprizden gayet mem
nun: 

- Gencosman çürük tahtaya bastı bu 
sefer, dediler. 

Ne iıe, burayı atlattik. Fakat - gü
ya - aklımrzı da başımıza topladık. Biraz 
ileride, nasıl tarif edeyim büyük bir bo
ru var. Karşıdaki salona bunun içinden 
geçmek llzrm geliyor. Başka yol olsa, 
neme gerek 1 diye orayı tercih edece
ğim. Fakat yok. 

- KüHihı çeyreğe beyim, diyordu, 
lıem si;: yer~iniz. hem de hayvanat. .. 

Bir • •·•m dedi ki bana: 
- h· 'e gitmi~sin, anladık. Deniz 

cazinosuı'Aa yediğin çipUl"ll, içtiğin fa• 
ıal senin olsun. G5rdüklerini anlat da 

dinliyelim. 
- Gördliklerimin bir ln9mını parça 

parça anlattım, dedim. İzmir giizelleı
mi:1ı fuvar her senekinden zengin ... Şe
hir kalabalık... Gecesinin gilndüıden, 
cündürünün de, 11cakta uyumak mec'bu
rlyeri yüzünden, gecesinden farkı yok ... 
Hele Kartryhka pek ş!rlnleşmlış; s!iki.\
ııet!f ve rahat bir ömUr &"eçirmek ist!yen 
zenginler lçln bire bir •.• 

Dostum: 
- Malilm, dedl, yalnız unuttuğun şey

ler var. Fuvara ıidlp ıelenler, kahka
ha.dan kasılı:larmın sa.ncıdığmı s.öyleyip 
duruyorlar. Gülecek bir şey varsa an
lat da blz de bu ne,eden hiHemend ola
lım. 

Sahi ya ... Koca fuvarı gezmiıken kah
kahalar evi ile perlll kö,k'den ne diye 
bahsetmiyeyiın. Ama varsını gider ayak 
olsun. 

Efendim kahkahalar evinde oturul

maz, oraya girilir, gU.lllnür, çı· 

krhr. Ev'llğine aldanarak yerleşmeğe 

kalkan aklından zorlu çıkar. Ben bura
yı, bizim İzmir muhabiri Orhan Rahmi 
Gökçe ile bit gece dolaştım. Gökçe, bu 
tek katlı ev hakkında evciden izahat ver
mekten, blltün israrlarıma rağmen ictl
nap etti. İşin içinde bir bit yeniği ol-

• duiu ayanbeyandt. 
- Hokkabaz mı oynuyor içeride, diye 

sordum. 
- Yok, dedi. 
- Kukla, mukla man. .. 
- Onlar ıu karşıkl binadau "İcrayı 

hı'blyat" ediyorlar, diye cevap verdi. 
- Muhakkak, dedim, nüktedan bid 

fıkralar anlatıyor. 

- Ne diye yorulur9Wl, dedi Gökçe, 
rireHm de gör. 

- Hele biraz geri kalayım bu işte, 
dedim, başka ziyaretçilerin geçişini sey
re koyuldum. Bunda da bir bit yeniği o
lacağı muhakkaktı. Fakat ne? Çabuk an
laşıldz: Şuymuş: O boru gibi yoldan ge
çerken, bir biz, parmağını dolrundurun-

• ca boru dönmeğe başlıyor. İçindekinin 
ne hale geldiğini varrn sü tasavvur edin. 
Yuvarlanıp, çırpınıp duruyor, arkasın
dan: 

- Kah, kah, kah .... 
Arkadaşlara "dokunmayın allah aşkı

na' diye sızlana uzla.na öteki salona geç
tik. Burası, peri'nin asıl oturma odası 
olacak. Ortada, değirmen taşı gibi dönen 
büyük bir cl'lire var; etrafında yumuıak 
minderler, bu minderleri görlln<:e kesti
riyorsunuz ki bu işte de bir dilşme, yu. 

varlanma filin olacak. Minderlerin hik
meti yumuşaklık teminidir. 

Derken bir kaç kabadayı: 
- Biz düşmeyiz diye ortaya fırladı

lar. ,J{ollariyle biribirlerine 11kıca sarıl
dılar. Bu llzimkarları görünce biz de i
çimizden: 

- Bunları düşilrUrııe şu periye aık 
olsun 1 Diyecektik. Fakat demeye Jral
madr. Bir taraftan bir dü~meye dokunul
du. Değirmen taşı gibi dediğim o tahta 

daire mihver! etrafında bir dönmeğe 
başladı, Derken hızlandı, daha hızlandı. 
Ortada kol kola, 9.deta biribirne kenet-
lenmiş olarak etrafa caka satanlar bi

rer ikişer ayrılmaya, biraz ıonra da sa
pır N.pır minderlere serpilmefe baıla
masınlar mı? 

Tahmin edersiniz ki biz böyle bir ba
bayiği tliğe cesıtret edemedik. Seyrettik, 
güldilk o kadar ... 

İşte ıizinle kahkahalar evini •e perili 
köşki.l "5ylesine dolaşmıı sayılırız. Fu
var hakkında gelecek ııene tekrar konuı
mak Uıere ııimdilik allaha ısmarladık. 

Kemal Zeki GENCOSM AN K ahkahalar evine ıird!k. Salonu bir 

kahkahadır almış. Eğile kalka, 

katıla katıla eülüyorlar. İlk anda bir 
ıaşkınhğa uiradrk, Çünkü içeride zi,... 
retçilerden başka kimse ıörilnmüyordu. 
Fakat k a h k a h a l a r ı n hikmetini 
(iğrenmek için de lı:imseyo bir ıey sor
mağa ihtiyaç yoktur. İlk şaıkınhk anını 
müteakip kahkahaların ıebebl anlaırlı

yor: 

Emriik muhafaza subaylarının 
harcll'ahları 

limriik teıkil~tı bulunmıyan yer
lerden tayin edilen subayların har -
cerahlarının GUmriik ve İnhisarlar 

- Ziyaretçiler kendi kendilerine ail
ltiyoı lar. 

Vekaleti muhasebe mildürlilğil nam 
ve hesabına malsandıklarınca veril -
mesi kararla§tllıştır. 

MESUT BiR EVLENME 
İstanbul tilccarlarmdan Ahmet Şükr!l 

Yücel'in lcııı Mahiye ile Ankara'da İıtan -
bul kuyumcuıu Mahmut Sür'Un düğ!inlerl· 
nin dün btanbul'da Tokatl!yan otelinde 
rüzide bir kalabalık huzurunda yapıldıiı . 
nı haber .aldık. Genç evlilere uadet dile -
rlz. 

varidat Vücudumuzu nasıl İşletelim ?ı 
Necati Mlidok zıo lira ücretle Ellzığ • 

İran hllttı in~aat başmiidürlüğ"U emrinde 
ıube mühendisliğine, Necmettin Sezer :ııo 
lira Ucretle Elbığ - İran hududu hattı in.
oaat başmüdürlüğü emrine, Namık Selkan 
120 lira ücretle Elazığ - İran hududu hat
tı inşaat başmüdürlüğü emrine, Mustafa 
Şendinç 110 lira ücretle Elazığ - İran hu -
dudu hattı inşa.at başmüdürlliğü emrine, İs
mail Hakkı Pekman, 150 lira ilcretle Ela -
zığ - İran hududu hattı inşaat başmiidilr -
lüğü emrine, İhsan Arıman, 140 lira ücret· 
le Elıizığ • İran hududu hattı inşaat bili -
müdürlüğü ı:mrine, Sıtlı:ı Aşan, 35 lira ma
aşla Erzurum naiıa tose ve köprüler mli
hendisliğine, Fasih Onarman, 50 lira maaş
la Ankara nafnı. şose ve köprüler mühen
diıliğine, Şerafettin Gök, 40 lira maaşla 

Kırklareli nafıa şose ve köprüler fen me
murluğuna, Ratip Somer, 50 lira maaşla 

Urfa naha şose ve köprüler baş fenmemur
luğuna, Mehmet Burhanettin Özel, 40 lira 
mal\şla Aydın vilayeti şose ve köprüler mü
hendisliğine, Tahsin Önder, 25 lira maa:1la 
Zatişleri müdilrlliğü muamelat kalemi me
murluğuna, Kazım Ergün, 30 lira maaşla 
İsta:lbul nafıa şose ve köprüler fen me -
murluğuna, Sakıp Kural, 35 Ura maaşla 

Çanakkale şose ve köprüler fen memurlu • 
ğuna, Şerafettin Peker 50 lira maaşla Ça -
nakkale nafıa şose ve köprüler fen memur
luğuna, Tahir Esin, 50 lira maaşla Tekir· 
dağ nafıa şose ve köprüler başfen memur
luğuna, Nuri Grıçık, 35 lira maaşla Çanak
kale naha şose ve köprüler fen memurlu -
ğuna, Bekir Borkor, 40 lira maaşla Bursa 
vilayeti şose ve köprüler fen memurluğu -
na, Ali Ercan, 75 lira ücretle Adana au it
leri Sürveyyanhğma, Cemal Tertemiz, 250 
lira ücretle Zonguldak - Kozlu hattı inşaat 
bnşmildür!UğU ıube mtihendiıliğine, Ali 
Hadi Yüngül, 75 lira ücretle ıu işleri 15 in
ci şube anbar memurluğuna (Merkezde ça
lışmak üzere, Lutfi Çarşılıoğlu, 20 lira ma
aşla ıu işleri reisliği muamelSt memur -
luğuna, (Konya su işleri 15 inci gube em
rinde çalışmak üzere), Hayri Türker, 50 
lira maaşla şose ve köprüler fen heyeti mü
hendisliği kadrosiyle Siirt vilbeti mühen
disliğine, Mustafa Ekrem Demiraan, 90 li
ra maaşla Demiryollar ve limanlar inşaat 
dairesi reisliği Sıvaı - Erzurum hattı in -
şaat başmüdürlliğüne, Necati Tanju, 150 li
ra ücretle su işleri merkez mühendis veya 
fen memurluğuna, Mustafa Arif Sezer, 80 
lira maaşla nafıa şirket ve müesseseleri baş 
komiserliğine, Ali Yapar, 70 lira maaşla 

taşra kadrosunda nafıa ııirket ve mliesse ~ 
seleri komiserliğine, Rıfkı Heper, 35 Ura 
maaşla İstanbul naha toae ve köprüler fen 
memurluğuna, Ragıp Edes, 170 lira ücret
le ıu iıleri "E" cetveline müstenit Çubuk 
Barajı lılctme müdUrHliU lradroaunda fen 

memurluğuna naklen tayin kılınmışlardır. 

Terfiler: 
Demiryollar inııaat relıliği tetkik müdü

rü Mithat Andor muıı 70 liraya, Hay'dar
p&§a tesellüm ve sevk memurluiu kltibi 
Ahmet Karaoımanoğlu ücreti 120 liraya. 
Teknik okulu muallim muavini Tovfik 
Fikret Narter maa,ı 40 liraya, Meriç IU it
leri ıube mild!irll Zühtil Pekitkan ilcretl 
260 liraya; teknik okulu mlldUr muavini 
Vakkas Aylrurt maaşı 50 liraya terfi etmit
lerdir. 

Tayinler : 

tahsilatı mikdarı 
DUnkü nUshamızda. (bir malt senede 

devlet tahsllAtı dört )'Uz milyon lira) baıı
lığı altında bazı rakamlar neııretmlııtlk. 

Bir mecmuadan lktlbaa ettiğimiz bu ra
kamların dün yaptığımız tahkikatta tav -
zih va tashihe muhtaç kısımlan oldutunu 
gördlltllmüz için, okuyucularımızı tenvir 
etmek Uzere aşa~ıdald izahatı veriyo
ruz: 

1) Yukrıda işaret.ettiğimiz mecmuanın 

mehazı olduğu tahmin edilen mayıa 1940 
umum! mizanında her ne kadar, {256 mil
yon 744.899) lirası, normal varidat tahsl -
ltı.tı, ve (119.1156.002) lirası !evkalAde va
ridatla huasuı kanunlar muclblnce tahsll 
edilen varidat ve (6.361.808) liraaı da ha
zineye rAcl nAzım varidat olmak Uzere 
hazineye alt varidat yektlnu 3~.262.709 
lira gösterilmekte ve hazineye alt olmı -
yan (17.350.081) lira nıtzım varidatın bu 
rakama UA.verıl halinde (399.612.791) llra
ltk btr yekOn hasıl olmakta lee de, menşe 
ve mahiyetine nazaran tevkaldde varidatı 
devletin normal tahsllAtına karıştırarak 

umumi tahsllM yeltOnunu ( 400) milyon U
ra §eklinde ifade etmek doğru olamaz. 

1939 malt yılı sonundaki normal varı -
dat tnhsillitı ise, yukarıda gösterdiğimiz 

gibi (256.744.899) liradan ibarettir. 
2) Gene dUnkU nUsharnızda 1938 rakam

larına nazaran 1939 tahs!IAtında (60) mil
yon liralık bir ıırtııı bulunduğu ve bunun 
53 milyonunun !evlrnll\.de varidattan mü
tehııssıl olmasına nazaran normal varidat 
tahsilAtında ( 7) milyon liralık bir fazla -
!ık görUldUitü ve 1939 yılında günırUk ree
mi ile ithall'ı.t sırasında alınan muamele 
verglsl tahsllAtında, 1938 yılına nisbetıc 
(19) mtlyon lira eksiklik bulunmasına ve 
bu nokaawn telMisinden sonra (7) milyon 
liralık bir fazlalık hasıl olmasına göre 
fazlalığın (7) milyon değil 7+19-26 mil
yon olacağı gösterilmiştir. Ayrıca bu 26 
milyonun mUfredatı da lrae edilmiştir. 

Yaptığımız tetkika nazaran 1938 yılt 
normal tahslll\.tı (257.088.972) liradır. (he
sabı katı rakamları) mayıs 1940 miza
nına göre 1939 tahsilAtı ise {256.744.899) 
liradır. Binaenaleyh 1939 tahsllAtı, umumı 
ıJekJldo 1938 tahsilA.tından (344.073) lira 
noksandır. Fakat gUmrUk reeml. ile güm -
rükte alınan muamele vergisi tahslldtında 
1939 yılında 1938 senesine nazaran 
(18.914.803) Ura noksan bulunduğu Jçln 
dUnkU nUshamu:da da i§aret edildiği gibi, 
bu noksan, diğer vergilerdeki tazla hası -
IA.tla telUi edilmiş bulunmaktadır. 

Binaenaleyh, harpten mütevelllt buh
rana ratmen. irat ve lstihl!k vergileri ha
ınla.tında gene mUhim blr tezayüt görUl

mektedlr. 

Dün sabah 

Doğanbey' de 
yangın ~ıkll 

VUcudı.1mt1ztl dikkatli bir• tetkikten 
geçirirsek tepeden tırnağa. kadar kemik
lerimizin etler va.sıtııslyle muhtelif ııekll
lerde işlediğini görUrUz. Başımız boynu -
muzun, kollanmız omuzlarımızın, gövde -
mlz bellmlzln, bacaklarımız kalçalarımı

zın mafsallariyle işler. 

Kolumuzu sımsıkı sarıp üo ay hare
ketsiz bıraksak oynak yerlerimiz katıla
ııır, etlerimiz blr odun parçası gibi cansız 
bir hale gelir. 

Buradan anlıyoruz ki hareket vücudu -
muzun gıdasıdır. Bu hakikat anlaşılınca 

her millet bu hareketleri blr nıza.m altına 
almış ve m kteplerinde toplu bir hıılde 
bulunan çocuklarına muayyen ııaatlerde 
muallimlerin nezareti altında clmnastlk 
yapmayı ders programlarına koymuştur. 

Bu dersin faydalı bir netice verebilmesi 
bir salona, değerli bir muallime, clmnas
Uk hareketlerinin fennt kıymetine ve ha
reketlerin nevi ve mlkdarına talebenin 
vücut ekzerslzlerin1n !Uzum ve ehemlyeti
ni takdir ederek bir metod dahlllnde ça -
ııı:ımnsına bağhdır. 

Bir mektebin avlusunda veya genişçe 
bir salonda yirmi otuz çocuk sıra sıra di
zilmiş, öğretmen de karşılarına geçmlıı 

hepsi birden kollarını yukarı, yana kaldırı
yor, gövdelerini öne, arkaya uzatıyor, ba.
caklannı bUklip do~rultuyorlar. Size bu 
çocuklar ne ynpıyor ? diye sorsam, alaca
ğım cevap ııudur: clmnastlk yapıyorlar! 
Tekrar eor11am: clmnastik nedir? Buna 
da knrşılık obrak talebelerin hep bern.ber 
kollarını bacaklarını kumanda ile işlet
mesi diyeceksiniz. Ama !ıs bu kadarla. bit
miyor ki, bakınız clmnastığl bir kere de 
ben anlatayım: 

Clmnastlk, okumuş, yazmış lllm eahlbi 
insanların birçok denemeler ve araştır
malarla buldukları fenni ve terblycvt bir 
usuldür. Clmnnstık vUcutıarı düzgUn, io
lek ve canlı bir hale koyan ve her yaşta 
her gUn yapılan A.letll ve A.letelz hareket -
ıerdir. CimnR..'ltlk doğumdan ölllme kaıjar 
şişman, zayıf, çocuk, genç, yB§lı, kadın, 

erkek herkese ın.zımdır. Sağlamların oldu
ğu gibi hastaların da clmnastlklerl vardır. 
Her yaşa göre cimnast\k hareketlerinin 
mikdarı başkadır. bu tıpkı yediğimiz ye
meklere benzer, lrsıan gibi bir delikanlı -
nın yediğl yemekleri bir çocuğa da aynı 
mlkdıırda yedirirsek hazmedemez veya bir 
çocuğun ycdiğ!n1 bUyUk adama verirsek 
karnı doymaz. İhtiyar bir adamın yiyece
ği yemek de kendine göredir. 1ııte hareket 
de böyledir. Onun da yediğimiz yemekler 
gibi bir sırnııı, muayyen bir ınlkdarı, bir 
usnlU vardır. Rastgele veya görenek su
retiyle yapılan cimnastlklerden veya spor
lardan fayda. yerine zarar gelebilir. Cim
nastik insanı intizama alıştırır. İntizam 
yaşama yolunda herkese lbımdır. İntizam 
olmazsa ne bir fabrikanın, ne bir mekte· 
bin, ne de blr evin iıılemesl yolunda git
mez. 

Ankara Halkevinin 
köy taaliyeti 

Yazan : Selim Sırrı T ARCAN 
Clmnastlk ciğerlerimizi kuvetlendlri 

Ciğerleri kuvetll olanlar çok ya§ar ve A 
tiyetli yaşar. Bunun içindir ki clmnasti 
hocaları toz çıkan yerlerde ders vermez 
ler. BUirler kl o yerden kalkan tozları 

içinde türlU, türlU mikroplar vardır. Orl 
lar ciğerlere giderse insanı hasta ede 
Hocalarınız cımnastik derslerinde kolla 
rınızı yana açtırarak genlıı, d-arin nefesle 
aldırır. Bunun eebebl ciğerleri taze, temi 
hava lle yıltamaktır. Bu hava temiz ol 
ma.zBa tıpkı vücudunu bulaşık suyu ile yı 
kamak gibi olur ki tayda yerine zarar ve 
rir. Berrak su nasıl vücudumuzu ternlzll 
yorsa, temiz hava da clğerlerimlzl öyle 
yıkayıp temizler. 

Cimnastlğe çok ehemlyet veren, o 
mahsus salonlar yaptıran mllletlerin dah 
uzun ömUrlU olduklarını, boylarının da. u
zadığım neşrettikleri fstatlstlklerden lSğ' -
renlyoruz. Yalmz, clmnastil;; mutlaka bel' 

gUn yapılmalıdır. Nasıl yUzUmllztl, dişle· 
rimlzi her gün sabahlan muntazaman :rı· 
kayorsak clmnnstik de öyle olmalıdır. BU
yUk adamlar bunun faydasım blldlklert 
baldo ah;Jkın olmadıklarından vakit yokl 
diye bahane bulurlar. 

İnsanın vücudu demir gibi sağlam da 
olsıı ltlemezse paslanır. Vücutııırımn clm
na.stığln1 ihmal edenlerin onu her sabah 
lşletmiye üşenenlerin vücutları hamlqır. 

ve yaşlandıklan vakit biçimini kaybeder. 
Birdenbire ko~mak ı:ı.zım gelse nefes ne!e
se kalırlar. YokUf çıksalar kan tere M.. 
tarlnr. Bir yerden atlasalar ayakları bur
kulur. İdmansız vücutlar yaşlandıkça 
pörsilr, gevııer. Bir yll§tan sonra lnsanla.
rın göbek salıvermelerlnin ıebebi he• 
clmnastlğl ihmal ettlklerindendir. 

Eter clmnastıkle vUcudunuzu terbiye 
ederseniz, on ııeklz y9.1ından sonra yapa.
cağımz sporların hepsinden fayda görür• 
silnilz. Her sporda blrlncller sırasına ge
çersiniz. Ata. heves ederseniz mükemmel 
binici, futbola. heves ederseniz mükemmel 
oyuncu, yarışlara heves edersen1z mükem
mel koşucu ol ureunuz. Sporlar için ve bil· 
hassa mücadele sporları lçl.iı bir yaş hudu· 
du vardır. Kırkından sonra boks, gürq gi
bi ferd!, futbol, hokey gib cemı mücadele 
sporları tehlikelidir. Halbuki cimnastlğiu 
hududu yoktur. Dokumdan ölUme kadar 
herkese IAzımtlır. Be.zan yaııtı oa§lı kimııe
ler benden sorarlar: 

- F.lli y~ındayım, vücudum çok yat • 
landı, bu yaşta spor yapablllr miyim T 

Cevap veririm: 
- Azminiz kuvetll ise, sabrınız var~ 

spor değil, clmnastik yapabilirsiniz. Yal• 
nız tedrice riayet etmek, harekete vücu • 
dunuzu yavaıı yavaıı alıı;ıtırmak, kanı ba • 
§lDtZa çıkaran §ldQetll naRketıerden l!n. • 

kınmak, vücudunuzu gUzelce lolettlktea 
sonra kolonya ile ıslatılrnııı yumuııak btJ! 
hamam kesesi lle friksiyon yapmak ııart • 
tır. Clmnastık itiyat haline gelirse kim" 
eıhatından olkl\yet etmez. Yalnız dedlfim. 
gibi devamlı, sebatlı bir rıAy lbımdır. 

Sahn ahnacak romorkörler 
bedeline karııhk olarak Milll 

Müdafaa Vekaletine 40 
bin lira tahsisat verildi 

Neşriyat mlidlir1üğil klltüphane ıefliğine 
120 lira aylık llcrctle Nürhet Alkaç, Kırk
lareli vilayeti ıoseler milhendialiğine ıs li
ra maaşla Sabri Tekin, ıu işleri kadroıu
nun müteferrik müstahdemler kıamında 
kalorifercilik ve elektrikçiliğe 150 lira Uc
retle M . Lutfl Şahin. Teknik Okulu daktl
loluğuna 60 lira ücretle Basri Kurt, De -
miryollar inşaat reisliği daktiloluğunıı. 70 
lira ücretle Rlna Ö:ı:kaleli, Zatişleri sicil 
kalemi memurluğuna 20 lira maaııla Ah -
m~ Beh9Ct Atılgan, ıu itleri reisliği tet
kik ve tahakkuk memurluğuna 120 lira üc
retle Rlfat Orancı, eose ve köprliler dalre
ıi tetkik müdürlüğü kltipliğine 20 lira ma
aşla Sabahat Ağa, Demlryoll.ar inıaa.t reis
liği fen heyeti mlihendlıl!fine 300 lira üc
retle Nazif Kuran, Yüksek Mühendis mek
tebi muallim muavinliğine 40 lira maaşla 
Nurettin Tener, Yilksek mühendis mekte
bi muıı.llim muavinliiine 35 lira maaıla 
Orhan Arda, zat işleri müdürlliğü mlidür 
muavinliiine 60 lira maaıla Nedim Bumin, 
Nafıa ıirket ve mileaseselerl fen heyeti 
ınUhendialiiine 80 lira maaıla Mustafa A.-

Dün aabah aaat 5.30 da Doğanbey 
mahallesinde Havra kar~tsında 5 nu
maralı balıkçı Saminin evinden bir 
yangın çıkmıştır. Yangın, bu evin üs 
katında oturan Morduhay'ın katından 
beli olmıyan bir sebepten çıkmıştır. 
Ate~ dört kattan ibaret olan ahşap ve 
yağlı boya evin çatı kısmını az za -
manda aarmı! ve derhal yeti§en itfa -
iye tarafından yarım saat gibi kısa 
bir zaman zarfında çatı kısmında sön
dUrUlmUştür. 

Yapılan tahkikatta kiracı Mordu -
hayın eıyalarını 2000 liraya, binanın 
da balıkçı Sami tarafından 15000 lira
ya sigorta ettirildiği anla1ılm1ştır. 
Tahkikat devam ediyor. 

rif, N~riyat müdlirllliU daktiloluğuna 80 
lira ilcretle Adnan Bindal, Nafıa şirket ve 
miı;;.;scselerl fen heyeti mlihendisliiine 80 
lira maaşla Ahmet Fethi Manguoğlu, mal -
ı:eme mildürlüğü kadrosunda ayniyat mu -
hasipliiine 40 lirıı maa~la Fehmi Yıldıran, 

Ankara Halkevi köycüler şubesi 
bir ay zarfında Örencik, Bursal, Gi -
cik Kavaklı, Karapürcek, Nenek, Taş
pı~r, Ktzılcaşar, İncek, köylerini 
gezmişlerdir. Bu köylerde 359 hasta
ya bakılmış ve ilaçları beda~a olarak 
verilmiştir. Aynı zamanda dış dokto
ru tarafından dişleri hasta olanlar te
davi edilmiş ve tedavi edilmiyen diş
ler çekilmiştir. Bu meyanda ağır has
ta olanlar Ankaraya getirilerek has-
taneye yatırılmış ve tedavi altına ko
nulmuşlardır. Bilhassa sıtmalı h~s -
tatarla meşgul olunmuş ve meccanen 
kinin dağıtılmıştır. Köylülerle ziraat 
meseleleri ve paraşütçüler hakkında 

konuşmalar yapılmıştır. Her hafta bu 
köy gezintilerine muntazam surette 
pevam edilmekte ve icap eden ilaçlar 
bedava verilmektedir. 

Mlli Müdafaa Vekaletince satın 
alınacak remorkörler için bu vekalet 
emrine 40 bin liralık tahsisat veril -
miştir. Bu romorkörler, Milli Müda. • 
faa vekaletince tayin olunacak bır 
mütehassısla İstanbul mıntaka liman 
reisliği, devlet deniz yolları işletmeıl 
umum müdürlüğü ve İstanbul beledi • 
yeai fen heyetine mensup birer mil • 
tehassıstan mürekkep eksperler he • 
yetince muayene edilecek, değer ba· 
haları takdir olunarak milli korunma 
kanununa tevfikan satın alınacaklar • 
dır , 

Bergama ıu işleri ikinci şube müdilrlüğii 
kısım mUhendiıliğine 85 lira ücretle Rem
zl Girar tayin edilmiılerdir. 

Açık teşekkür 

naha doğrusu, karımndaki ayna keır 
disini ne kadar acaiple5tirmiı oluna ol
ıun, hiç kimse öz'UnU rtilünç bulmuyor, 
dikkat ettim. Herke1 yanındakine gUlil· 
yor. Hoe biz de öyle yaptık ya ... Ne
dense insan kendiılne bir tUrlll güleml· 
yor. Ama. doğrusunu isterseniz, kahka
halar evinde insan ruhunun bu eıelf kai· 
des\ bile zirilzeber oluyor. Çünkii dört 
tarafımız ayna ve ne ya.na bakııık ıurııı
tımızda, duruıumuzda, gillecek bir delil, 
bin bir değlalklik rörUyoru~ Bir ayna 
ıize, eğer rençeeniz 40 ıene ıonraki ha
linizi rösteriyor. Benim ribi kilo zögUr
dü olanlar, belki de bir an için bile olsa 
biraz seviniyorlar. Boyunuz biraz da.ha 
kısalmış, boydan kayıbınız eninize ek
lenmiş, kaşla göz arasında bir göbek 
bağlamış, duruyorsunuz.. YüzUnUze ıe
lince, ondıı daha bUyUk acııipllkler ol
muş. Burnunuz, suratınızın yarısını kap
larcasına genişlemiş, ağzınız yayvanlaı

mış, meseli badem göz1eriniz, ya kliçUk 
bir tek!rdağı karpuzu gibi toparlaklaşıp 
bliyümü, veya bir Bursa bıçağı &"ibi in
celip uzamıştrr. 
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İstanbul belediyesi evrak müdUrltı
ğünden tekaüde sevkolunup tekaüt 
ni\ıamelesini takip etmek üzere Anka
ra'ya gelen ve misafir bulunduğu Av· 
rupa otelinde fliceten vefat eden Avnl 
Alpkay'ın teçhiz ve tekfini hususunda 
başta Ankara'nın sayın valisi B. Nev
zat Tandoğan olduğu halde reis mua· 
vini Rauf, hesap işleri müdür muavini 
Cemil ve zat işleri müdüril Kemal ile 
akraba ve dastlarının göstermi§ olduk• 
ları kadirşinaslık ve muavenetlerine 
minnet ve teşekkilrlerimlzin ayrı ayrı 
iblağına teessiirlerimiz mani olduğun
dan bu hususta sayın gazetesinin ta -
vass11tunu rica ederiz. 

i ~in en acıklı tarafı da ıudur: 

- Acaba, diye aklınıza bir kurt düıii· 
yor, acaba ben hakikaten böyleyim de, 
bizim hanedeki ayna mı yanlıı göıterl
yor. Acaba ben mi deliyim, dünya mıT 

Bir ikinci aynada iğne ipliğe dönüyor, 
bir otekisinde, belinizden yukarısını çu
valdız, aşafmnı çuval ıibi görüyorsu
nuz. Hülase, hakikt olan ve - liÜpheye 
mahal yok - doğru olan kendinizi kah
kahalar evinin kapısında, gişe memuru
na teslim ediyor, çıkışta, geri alıyor ve 
arkasından derin ve ferahlı bir "Ohl'' 
çekiyorsunuz. 

Sir Denison Ross 

D ünkü Ulusu okuyanlar esefle 
öğrenmişlerdir: l'ngiliz irfan 

§.lemi değerli bir unsurunu, Tür
kiye de ilmi ve edebi fÖhreti mil
letler arasına yayılmış bir dos
tunu kaybetti. 

Şark kültürü, bilhassa. lran._ ve 
türk dili üzerindeki ~alı~malarıyle 
büyük bir salahiyeti olan Sir De_ -
nison Ross'u önce uzaktan uzaga 
eserleriyle tanımı§, .sonra birinci 
dil kurultayına iştirak etmek için 
lstanbula gel<liği zaman görmÜ§, 
nihayet iki dost memleket arasın -
daki kültür bağlarını kuvetlendir -
mek vazifesiyle buraya gelince ken
disiyle görüşnıü~, tanışmı~tım. 

Büyük Alimin daha önce lstan -
bul gazetelerinden birisine verdiği 
mülakatta türkçenin im/Ası bak • 
kında ileri sürdüğü bir iki fikir ve 
mütalea benim düşüncelerime ay -
kırı gelmişti. Ve gene Ulusun bu 
sütununda yazdığım bir açık mek -
tupla dü~ündüklerimi kendisine 
bildirmi§tim. Bu sebeple Sir D. 
Ross'un dostları, onun ıerefine ve-

. '#AN 1~1 IL7'R 
rilen bir çayda beni kendi!ine §liy
le tanıtmışlardı : 

- Your friendly enemy ... 
"Sizin dost düşmanınız .. .,, 
Ondan .!onra benim onun dili ile 

ba§ladığım sohbete .sayın bilgin, 
benim dilimle devam etmiş ve so
nunda bahsi Fuzuliye getirerek bu 
bayük tl1rk şairinden, ne yazık ~i 
şimdi hatırlıyamadığım bir beyıt 
okumuştu. 

Tekrar görilşmek niyetinde idik. 
Fakat ecel, buna müsaade etmedi. 
Bugiln, yarım asırdan fazla haya -
tını dilimize ve e.çki edebiyatımı -
n vermi~ olan bu sevimli adamdan 
kula~ımda kalan !fon hatıra Fuzu -
linı'n bir beyti oluyor. 

Slr Denison Ross, dün Haydar -
paşadaki İngiliz mezarlığına, yani 
Fuzullnin de topraklarında yattı -
ğı bir kıtanın Avrupaya en yakın 
bir noktasına g6ml11di1. 

Füzu/iyi derinden derine anla -

mıı ve inceden inceye tc~:~ik et -
mi§ olan bu türk dostunun ölümil 
karşısında duyulan teessüril ifade 
için Filzuliden dört buçuk asır son
ra, bilmem ki, hangi dili kullana -
biliris ! 

• • • 
Nişan alanlClT ! 

!ngiltere ilzerindeki hava mu -
harebelerinde 71 alman tayyaresi 
dü~l1rmil~, 12 tayyareyi de düşür -
mü~ olmaları muhtemel olan 25 
polonyalı tayyareciye nl§anlar ver/i
mi~. 

Tayyareleri ve ~illhlariyle bu 
Tcadar iyi ni~an a/mıı olanların ni
şan almasından daha tabii ne ola -
bilir ? 

••• 
': Günün içinden '.t ı 

Yukarıdaki iki kellme bizim ga -

zetenin muayyen bir sütununun 
başlığıdır, bilirsiniz. Ve bu sütunda 
haftada bir iki defa muayyen bir 
imza ile fıkralar çıkar. Son gün -
ler de dikkat ediyoruz bu ba~lık bir 
kaç lstanbul arkadaşımız tarafından 
kullanılmaya başlandı. 

Başlığı beğendiklerine te§ekkür 
ederiz. Fakat her halde zengin olan 
Voka.billerlerinde da.ha başka keli
meler bulup kullanamazl•r mı idil 

*** 
Dair - dir ! 

Muhittin Birgen'in "Buğdaya ve 
ekmeğe dair" olması l§zım gelen 
bir fıkra başlığı "Buğdaya ve ek • 
meğe dir" §eklinde çıkmış. Basit 
bir tertip ve tashih yanlışı diye • 
ceksiniz. 

Fakat !sta.nbul belediyesinin 
noksan ekmeklere karşı bu kadar 
şiddetli bir savaş sırasında ekmek 
başlığının eksik olmamasına dik -
katetmek gerek değil mi idiJ 

T. t. 

Esi : Nüzhet Alpkay, 
Kı~lan: Meliha. Fahrünnisa, Saynur 
Damadı : Lütfü ve eşi Semih::ı ~ı1r-

gut. 3762 

Vefat 
Afyon mebusu Mebrure Gönenç v~ 

kibrit inhisarı memurlarından Reı:nz 1 

Berkier'in pederleri, Sıhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaleti neşriyat mütehas' 
sısı Dr. Remzi Gönenç'in kayınpederl 
mülkiye miitekaitlerinden B. İbrahi~ 
Berkier dün vefat etmiştir. Cenazesı 
bugün öğle namazmı müteakip Hacı 
Bayram car.-1'ndc kaldırılacaktır. 
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iadesi 

1 talyanlar 

SURİYE'Yİ 
Dobruca'mn Bulgaristan' a 

Mısır'a ve Süveyş'e 
Krajova konferansında imzala· karcı 0 .. S olarak mı 

nan anlatma mucibince dün bulgar ~ 
•ıık~rleri cenubi Dobruca'yı itgal 
;.~rnıılerdir. Binaenaleyh dünden i· kullanmak 
, ı aren Dobruca bulgar idaresine 
~ntikal etmit oluyor. Dobruca'nın ı :> 
::galiyle Balkan muharebelerine ka- İ 5 t İ YO r 0 r . 
14~r geri giden bulgar • rumen ihti· Kah·ırc, ~1 a.a. - Reutcr: Elmısrt ra.-
an halledilmit ve 1912 senesinden " 

evelki atatüko kurulmu§ oluyor. zetesinin Beyrut muhabiri yazıyor: 

dDo~ruca ihtilafının büyük harpten Suriyeliler 'ltalyanlarm Suriye'yl Mııır'a 
og b. ld ğ k ve SUven kanalına kareı askeri bir hareket 

d fan ır anlatmazhk o u u ço için üı olarak kullanmalarına mani olmak 
k~ a tekrar edilmittir. Halbuki ha· azmindedirler ve halya'ya ve hatta Fran-

ı at bu merkezde değildir. Dobru-
c~ meıeleai, Balkan muharebeleri- sa'ya karıı koymaia amnde bulunmakta • 
ıun bıraktığı mirnatır. dırlar. Suriyeliler, Fransa kendilerini mü-
Oamanlı i .. aratorluğu halya ile dafaaya muktedir değilse ~urlye'yi ~üııta

harp halinde iken bunu fıraat bi- kil bir memleket olarak ılan etmesı ve 
len Balkan devletl~ri Çarlık Rusya- kom$ulariylc teşriki mesailerine imkan bı
•ınuı tetvikiyle impn;atorluğa kartı l rııkmuı icap edeceğini söy!Uyorlar. 
~i~ ittifak aktetmişlerdi. Bu Balkan Suriye'deki bir ~o)c franaızlar vaziyet 
ıt~ıhadı, İmparatorluğun aynı müt-

1 

hakkında doğru hllkii~ verm.ekte ve m:m
ku! vaziyetinden istifade ederek leketi italyan heye.tının bUtUn frans.ız ı:ıı
bogazlan harp gemilerine açtırmı· paratorluğunu tchlıkeye koyan faalıyetın
J'a ça.lııan Rusya'nın giriıtiği teıeb- den kurtarmak sareıi bulunacağını ümit 
hüsünde muvaffak olamamasının etmektedirler. 
b!r İntikamı idi. Rusya Istanbul'da· 
kı ıefiri vaaıtasiyle yal?tığı teıebbüs
te ınuvaffak olamayınca, küçük 
Balkan devletlerini imparatorluğa 
~arıı kııkırtmıştı. Evela 1912 sene
•ı lnartında Bulgariatan'la Sırbistan 
arasındaki ittifak imzalandı. Aynı 
•enenin mayıaında ittifaka Yunaniı
tan da girdi ve ağustos ayında Ka
radağ'la ıifahi bir anlaıma yapıldı. 
Nihayet aonbaharda Balkan devlet· 
leriyle imparatorluk arasında harp 
baıladı. Bu muharebede Osmanlı 
hnparatorluğu seri mağlubiyete uğ
l'ıı.dı. Bulgarlar Kırkkilise'de zafer 
kazandıktan sonra Çatalca'ya ka· 
dar geldiler. Sırplar Komanova'<!_a 
lnuza.ffer oldular. Yunanlılar Sela· 

Rumen gazeteleri 

Transilvanya' da 

Macar zulmünden 

bahsediyorlar 

fakat resmi tebliğ 

ııik'i aldılar. Ve 1913 aenesi ınayı- bunu hayali buluyoy 
Budape5te, 21 a.a. - Resmi tebliğ: Ro

men gazeteleri ve radyosu evelki gün ve 
dün hayali haberler neşrederek Macaris
tan'• bağlanan Transllvanya kısmında ma
car mezaliminden bahaetmi5lerdir. Bu ha
berlerin bir istihbarat ajansının hayalin-

u ı: u s 

Amerika genel kurmay 

reis muavini Strong 

İngiltere hava 

müdafaasını 

takdir ediyor 

Son günlerde 

Japonya 

Amerika 

arasında gerginlik arifi 

iki devlet 
giltik(e 

münasebetleri 
fenalaııyor Nevyork, 21 a.a. - tngiltere'de tay

yare ile yaptığı ve bir ay süren bir se· 
yahatten sonra buraya gelen Ameri
ka genelkurmay reis muavini general Tokyo, 2l a.a. - DNB. ajansı blldiri-
Strong'a göre, İngiltere alman bom- yor: Cbougyia Shimpo razetesi, son za
bardımanları neticesinde hiç bir ciddi manlarda Japon • amerikan mlinasebetleri· 
hasara maruz kalmamıştır. nin rene fcnalaştıklarıru yaz.maktadır. Bu 

General Stronı; şunları söylemiştir: gazete, ıerginlifin, Japonya'run cenup ıi
"- İngiltere hava kuvetlerinin bu- yasetinde gösterdiği sebat ve Avrupa bu

günkü vaziyeti talim görmüş müret· bı dolayııiyle fazlala~ını~ olduğunu mü1&
tebat ve malzeme bakımından her za- hadc etmektedir. 
mankinden daha iyidir." Gazete yazılarına §Öyle devam etmekte-

. • dir: 
General şunları ilave etmıştır: Japonya ile blrle~ik Amerika arasındaki 
"- Orta İngiltere bölgesi hafif ha- gerginlik yeni bir ıey değildir. Bila.tı:iı 

sara uğramış, fakat doğu-cenup böl- menşei Mançuko meııelesinc kadar çıkmak
gesi oldukça şiddetli bir bombardı- tadır. Şimdiye kadar bir lhtillftan ko.çı
mana maruz kalmıştır." nılabildi ise, keyfiyeti Jo.ponya'nrn pasif 

General almanların şimdiye kadar ve ihtiyatkar harici politikasına medyun 
İngiltere'ye karşı hava kuvetlerinin bulunmaktayız. Fakat şimdi bu iki devletin 
üçte birini kullandıkları kanaatinde- beynelmilel bakımdan vaziyetleri, tama
dir. 1 men değismlı bulunmaktadır. Japonya dc-

Alman zayiatının yalnız yüzde 4 v.:- mokrnt memleketlerden gittikçe uzaklas -
ya 5 i hava m:.idafaa bataryaları yu- ı maktadır. Mütereddit bir siyaset takibine 
zündendir. Yakalayıcı balonlar bara- artık imklin kalmamıştır. Birleşik Ameri
jı alçaktan uçan bombardıman tayya- ka.'nm tehditkAr bir tavrı Japonya'da infi
relerine karşı müessirdir. Fakat en al uyandırmaz. Prens Konoye'nin çok cid
iyi işi ingiliz tayyareleri görmekte- di vaziyetlerle karşıla$acağı hakkındaki i
dir. ması, Japon siyasetinin müstakbel istika

General Strong ingiliz maneviyatı· 
nı sena ile yadetmiş ve bu manevi· 
yatın bombardımanlardan zerre kadar 
müteessir olmadığını ilave eylemiş
tir. 

FAS'DA 

Fransız kılaah 

arasında isyan mı ! 

metini va.zıh bir surette isbat etmektedir. 

Anlaşma mucibince 

Bulgarlar 
Dobruca'ya 

girdiler 

•ında Londra'da Osmanlı impara· 
torluğiyle Balkan devletleri birinci 
Balkan muharebesini nihayetlendi· 
!'en ıulh muahedesini imzaladılar. 
Romanya bu birinci Balkan muhare
besinin dışında kalmı§tı. Balkan ya
rımadası büyük ölçüde taksime uğ
rarken, bu devletin de bir hiaae al
-..ı. "r.temeai tabii olduğuna göre, 
l'umenlere Silistre §enrl Terilmitti. 
Denilebilir ki bugüne kadar devam 
•den Dobruca meaeleainin batlangı
cı budur. 

den doğmuı eıki romen rejiminde görmeğe r nd 21 R L d • Lo da a.a. - euter: on ra mn 
alıştığımız propagn.nda masalları olduğu ' . . , . 
" 'k' ı k .. Ul kt d' M · ta , aalihiyettar mahafılınde Fu dakı fransız ,!it ar o ara gor me e ır. acarııı na . • .. . 

(Ba11 1 inci sayfada) 

iki komşu memleket arasındaki ana
nevi dostluğun tekrar teessüsüne yol 
açacak olan müsalemet yeliyle vuku 
bulmuştur. 

'lh k Af} 'd V' h k k kıtaatı arasında !!yan çıktıgına mutcdaır 
ı a cu en •razı e ıye.na a em aran . • . 

1 h
, t 'k · 

1 
haberler, kaydı ıhtiya.tı ile kabul edılmek-

a ey ıne en rı a çevıren romen unıur arı 
ta f da 

,.._ h~d' 1 ku . 'ld' tedlr. Bu haber düşman kaynaklarından ra ın n uazı .. ııe er vu a ıetırı ı- . . 
ğ. e k 1 b 

1 
~ ti geldiği cihetle, İspanyol hlikümetlnın mıh-

Fakat asıl Dobruca meıee1ai ikin
d Balkan muharebesinin doğurdu
lu bir ihtilaftır. Malumdur ki aynı 
1913 aeneıinin yazında ganimetin 
t!'luimi meselesi yüzünden mütte· 
fı'k Balkan aevletleil araaında ikin· 
ei Balkan muharebesi çıkmııtır. Bu 
defa yunanlılarla aırplar bir cephe-

ı v macar ma am arının un ara ıura e , . 
'ha t dl'". lQ d ver devletlerinin lchıne olarak bır haro-

nı ye ver ı;ı ma m ur. kette bulunmasını temin makaadiyle orta. 
Keza macar mıı.kamlan romcn olmıyan 

ahalinin romen tahakkümil esnasında ma- ya çıkarılabileceği düıiinülmektedir. 
ruz kaldığı mezalimin keyfi olarak öcünü Mamafih, Fas'da mühim miktarda hür 
.almasına da mani olmuıtur. Fransa taraftarlarının bulunduğuna ve bu 

Bundan baıka macar hükilmetl, ilhak e- miktarın zamanla ı;oiala.catına da ıUPhe 
dilen kısımda ekserin ortodoka papaııların yoktur. 

de bulgarlar da diier cephede harp 
Yaptılar. Romanya bu fırsatı kaçır· 
nıak iatemediğinden timalden bul
garlara hücum etti. Ve bu ikinci 

idaresinde irtiklp edilen tethiı hareketle- Londra'da fnglllz hilkilmctlnln lspanya
rinln fotoğraflarla tevıılk edllmlı bir liste· yı endişeye dUeilrecck hiç bir tedbir alma· 
sini yakında neıredecektlr. 

1 

mış olduğu iıaret edilnıekte.dlr. 

Balkan muharebesinin sonunda im-
•alanaıı Bükreı muahedesiyle Bul • 
garistan Varna'ya yakın bir yere 
kadar Dobruca'yı Romanya'ya terk
etmeğe muvafakat etti. İ§te o gün· 
Clenberi Dobruca meselesi iki dev• 
leti ayıran bir ihtilaf mevzuu ol
lnu§tur. 1914 harbinin sonunda im
•alanan muahedenin Dobnıca hak-
kındaki hükmü, ikinci Balkan mu· 
harebeainin ihdas ettiği emrivakiin 
tasdikinden ibarettir. Mamafih, İs· 
ter Balkan muharebelerinin, iıter 

BERLİN'DE 

Yunan • Alman 
ticaret heyetlerinin 

görüşmeleri 
Berlin. 21 a.a. - DNB. ajansı bildiri

yor: Yunan ve alman heyetleri 215 a.ius
tostan 10 eylUle kadar be' mll§terek top
lantı yapmıılardır. 

Müzakereler ıu mevzular Uzerlnde cero
yan eylemiıtir: 

ı. - 1940 • 41 ititlf aenesi zarfında ya
pılacak ticari mübadelelere t.ahsiı oluna· 
cak kontenjanlar. 

2. - Yunanistanla Almanya'nın itıali 
altrnda bulunan memleketler arasındaki 
kliring meselelerinin halli ile bunların 711· 

nan - alman kllrlngine ithali. 
Bu huıuııtar hakkındaki itit&.rname her i

ki heyetin reisleri tarafından imza e.dil-

büyük harbin mirası olsun, Dobruca 
lfteıeleai bütün Balkan devletlerini 
bir araya topluyan §amil bir anla§· 
trlanın yapılmasına engel olan ihti· 
laflardan birini te§kil etmiştir. Kııs· 
bıen aynı Balkan muharebelerinin, 
kısınen de 1914 harbinin mirası olan 
~iier ihtilaflar da Bulgariııtan'ı iki 
.:oınıuıundan ayırmakta idi. Fakat 
hulgarlar Yugoslavya ile imzaladık
ları daimi dostluk anlatması ile bu 
devletten herhangi toprak talebin· 
den vaz geçmi•lerdi. Yunanistan ü-:r miı;tir. · 
•erindeki iddialarından da vaz geç· 
ineğe rıza gösterdikleri zamanlar da 
0lrııuttu. Binaenaleyh eğer Dobruca 
ltıeaeleıi halledilmit olsaydı, tam ve 
ta!:1'il bir Balkan anlatmasının akti 

Taltif olunan idare 
amirlerimiz 

lrluınkün olacaktı. Fakat Romanya, 
diier komtulannın ve bilhassa Ma· Gilmlişhane vallsi B.B. Ahmet Nl -
earistan'ın da mutalibatına çığır a· yazi Mergen, İstanbul vali muavını 
Çacağından korktuğu için Dobruca Ahmet Kınık, Beyoğlu kaymakamı 
~eııelesinin hallini tehir etti. Ta ki Gafur soylu, Eyüp kaymakamı Sait • 
i ~rktuğu batına geldi: birkaç ay Ali Yücel, İskenderun kaymakamı 
Çınde Dobruca'dan mahrum kaldı· Mehmet Belek, Şiran kaymakamı f• gibi, Transilvanya'nın büyük bir ı Sıtkı Uluğ, Torul kaymakamı İzzet 
ıııınrnı Macariatan'a ve Besarabya· Kılavuz, Turgutlu kaymakamı Ala • r da Sovyetlere terketmeğe mecbur eddin Özgelen, BeytUşşebap kaymaka 
aldı. mı Suphi Batur, Kelkit kaymakamı 
• Şu noktayı tebarüz ettirmek ye- Mustafa Çakaloğlu, Hasun kaymaka
lınde olur ki Bulgaristan'ın bu sene- mı Nail Öktem g6sterdikleri baıarı -
;.r zarfındaki hareketi dürüıt ol· lardan dolayı Dahiliye Vekaletince 
'trı~ftur. Meselenin halli için aile.ha takdirname ile taltif olunmu§lardır. 
a Uracaattan daima kaçınacağını ve 
d llca.k aulh yoliyle gayesini elde e· 
d eceğini bildirmiı ve son güne ka· 
ıt~ hu politikadan ayrılmamııtrr. 
'trı u ıar kıralı Boria'in bugün parlak 
tikıvaff a.kiyetc iktiran eden bu poli
tii ada en mühim rolü oynadığına 
·~ P~e Yoktur. Bulgarlar için büyük 
hev~nç vesilesi olan bu hadise, şüp
t~a~'l'. .. bulgar milletini, daha büyük 
Ctktl\Utle krralları etrafına toplıya
dir ır. filhakika kırahn aabırh ve 
"e i;ellı politikası muvaffak olmuı 
tot't u _Yüzden prestiji yükselmiş, o
lia•~ esı kuvetlenmittir. Majeste Bo-

Bir Fransız generali 

de Gaulle'a iltihak etti 
Londra., 21 a.a. - Hür fransızların u

mumt kararglhmdan resmen tebliğ edildi· 
ğlne göre, Casablanca'da Zouave kıtaatı 
kumandanı bulunan ve evelce Tetuan'da 
kumandanlık etmie olan fransız renerali 
Leon, İnglltere'ye relmiı ve ıeneral de 
Gault'ün hizmetine glrmlıtir. 

llıı.l1k de ltu preıtij ve otoritesini, refahmı temin ufrunda kullanmaaı 
ltt an Yarnnadaaının aulhunu tak- beklenir. 

• ve biitüa Balkan milletlerinin A. f. ESMElt 

Alman-Amerikan 
zıddiyeti 

Bir Sovyef gazetesi Amerikanm 
endiıelerini izah ediyor 

Moskova, 21 a.a. - Taı aJanıı blldiri· 
ycır: "Alman • amerikan zrddiyetl" baılıiı 
altında Troud ıueteal ezcllmle ıunları 
yazmaktadırı 

Japonya ile Almanya araaındıki ıiyut 
ve aııkcrt mUnaaebetler teessUı eder •t • 
meı: Amerika bUyllk bir cndiıe cöatermit' 
tir. Bu memleket, tıuım vo tek bir atnıan • 
Japon c:epheılyle kartı kartıya kalmaktan 
ve hem lkl cephe hem de lk! deniz tızerln· 
de mücadele etmefe mecbur bulunmaktan 
korkmuatur. 

BugUnkU harpte İngiltere mağlup oldu
ğu takdirde, Amerika, Almanya, Japonya, 
İtalya ve mescll İııpanya gibi muhtemel 
milttefiklerinln kuracakları blrle$ik bir 
cephe karıraında kalmaktan endiıe etmek· 
tedir. Bllhaa11 İspanya, Almn~7a'mn lltln 
Amer!ka'ya nUfur;u için bir basamak teşkil 
ettiği cihetle, mUhim bir rol oyruyabltlr. 

İngillzler mağlup olduktan takdirde A· 
merlka, muhasara altında kalnuı bir kale
ye dönmekten korkmaktadır. Sl!Shlanmda 
tahılı edilml1 olan ıs milyar dolarlık meb-
15.ğ ve Amerikan diplomasisinin göster • 
mekte olduğu bilyük faaliyet, amerlkahla
rın ııi15.hh kuvetlerini, muazzam iktisadt 
kaynnklarına liyik bir dereceye getirmek 
arzusunda bulunduklarını lsbat etmektedir. 

Pasifik'te kendilerin~ hegemonyayı te • 
min edecek olan mUhlm arııı:l almak ptlnr· 
nı tahakkuk ettirmektedirler. 

Deni son Ross' un 
cenazesi dün kaldmldı 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Birkaç 
zamandanberi memleketimizde bulu
nan ?~ynelmilel müsteşrik ve tanın
mış alımlerden Sir Deni&son Roas'un 
öldüğünü dün yazmıttık. Cenazesi 
~u~ün dini merasimle ingiliz elçi
l~ğın~e?. kald.ı~~?ı· Merasimde ingi· 
lız buyuk elçılıgı erkanı, türk ve ya
bancı gazeteciler ve memleketin ilim 
adamlarından ve alimin dostlarından 
birçokları hazır bulundular. Haydar· 
paşa'daki ingiliz mezarlığına gömül
dü. Cenezaye birçok çelenkler de aön· 
derilmiıtlr. 

Dobruca bugün milli orduyu karşı
lıyor ve feyizli ovaları üzerinde öl • 
mez bir p.n ve ~erefle dolu isimler ve 
tarihler yazılı olan bayraklar dalgala
nıyor. 

Dobruca bulgarları, 
Siz ki uzun müddet kaderin ağır 

yUkUnU Utfıdınız, ruhlarınızda gös -
terdiğinfz gurur ve kahramanlığı ebe· 
dt olarak muhafaza ettiniz. Bulgar ru
hunun şulesini korkusuz yüksekte 
tuttunuz, bulgar ananesini ve bulgar 
dilini mukaddes bir §ey olarak muha· 
faza ettiniz, ana yurdu ası~ unut -
madınız. Bütiln bulgar milleti anımı
za dönmenizden dolayı büyük sevinç 
içindedir. 

Bulgarlar, 

~u~addes bulgar emeli tahakkuk 
e~m.ıştır. Bizi bu tarihi güne eriştir • 
~ığınden dolayı allaha teşekkür ede • 
lım. 

Umumt millt sevincin mfllt birliği 
daıha ziyade takviye etmesini ve de -
vamlı bir terakki ve mesut bir istik -
bal için olan ilham hamlesini daha 
yükseltmesini dilerim. 

Bulgar 'meclisinde Filol'un nutku 

. S.ofya, 21 a.a. - Bulgar ajansı bil
dırıyor: Bulgar kıtalarının cenubt 
Dobruca'ya girdikleri bugün, mebu
ean ı;ıecliai, Krajova anla~aını tas
vip ıçin fevkalade bir toplantı yap
mı§tır. 

Şiddetli alkışlarla karşılanan Baş
vekil Filof, bir nutuk söylemi§ ve 
Bulgaristan'ın sulh ve bitaraflık siya· 
set!nin bir neticesi olan aplaşmanın 
tarıht kıymetini tebarüz ettirmiştir. 

B. Filof demiştir ki: 
"- Memleketin menfaatlerine Bal

kanlarda sulhun ve sükunetin idame
sine ,hu ıulh yolu ile tldil siyaseti, 
ıimdı semerelerini vermektedir. 
• Bu anlaımayı imzalamakla, Bulga

rıstan ve Romanya, ananevt dostluk 
münasebetlerini yeniden tesisi kati 
arzularından ilham almışlar ve ser· 
bestçe aktedilen bu anlaşma ile Bal
kan aulhunun takviyesine yardım et
mişlerdir. 

B. Filof, bu anlaşmanın vllcuda ge
tirilmesinde Almanya ve İtalya'nın 
kıymetli milzaharetini de tebariU et· 
tirmiştir. 

B~ıvekflin nutku, birçok ·defa ıid
detlı ve sUrekli alkışlarla kesilmiştir. 

Krajova anlaşması, mebusların §id
detli alkışları arasında tasvip edil
miştir. Bunu milteakip mebuslar, mil
li marşı ve kırat martını hep bir ağız
dan terennüm etmişlerdir. 

Fransa'da bir çok 
Belediye Meclisleri 

tatil edildi 
Vichy, 21 a.ı. - Muhascmatın nihaye

tine kadar Allicr vlllyetlnde bulunan Ll-
7on, Manllya, Tutuz, Vienne, Montbucon 
n Moutbeurnynin belediye meclisleri ta
tft edthnlatf .. 

.. • 

HARBE 
DAİ R 

Siyam ve Japonya 
Hindiçiniye karşı 

harekete geçerken 

Uzakıarkta 

Garpte Akdeniz meselesi, ve 
lspanya'nm harbe girip gir

memesi, Mısır'a yapılan taarruz 
bahis mevzuu olurken, Uzak-§ark
ta hadiseler yeni bir inkitaf aaf· 
hasına girmeğe batlamıttır. Öy· 
le görülüyor ki, mihver devletle
ri dünya haritası çerçevesi içinde 
bir harp planı ile hareket etmek
tedirler. Nntul Roma ve Berlin'le 
Tokyo arasında bir müselles var• 
ııa, Japonya diplomasisi, timdi 
fransız Hindiçinisine kar§ı yapa· 
cağı bir taarruzda Siyam'ı da içi· 
ne alarak, bir murabba kurmak 
istemektedir. Çünkü uzun zaman• 
Jardanberi, Çin'e kartı giriıtiği 
harbi bir türlü hitiremiyen ve Çin 
mukavemetini kırmağa asla mu· 
vaffak olamıyan Japonya, tek ba· 
§mil fransız Hindiçinisine kartı 
bir harekete geçip, başına bir gai· 
le almak istememi§, bunun için ha· 
rekiıta Siyam'ı da i~tirak ettinne
ğe muvaffak olmuştur. Japonya 
bir taraftan, Siyam diğer taraftan, 
zaten zayıf bir vaziyette bulunan 
fransız Hindiçiniaini saracaklar, 
orasını bir kıskacın iki ağzı ara
sında bırakacaklardır. 

Siyamm vaziyeti 

Hazır Siyam'ın franaızlara kar
§ı eski bir kini de vardır. 

Nasıl Macaristan Romanya'dan 
Transilvanya'yı almıtsa, Siyamlı· 
ların da Hindiçini'de bazı İs· 
tekleri mevcuttur. Siyamlılar 
zaman zaman bunu meydana vur· 
maktadırlar. Fakat hiç kimse Ü· 
mi': etmezdi ki, ıimdiye kadar 
,, nmız pirinci ile meşhur olan Si
yam 1939 harbinde Franaa'ya 
karşı celadetiyle de me~hur olsun! 
Çünkü ahalisi 13,5 milyon kadar· 
dır. Toprağı 500 bin kilometre 
murabbaından biraz fazladır. 
Ve nihayet ordusu ancak 25.000 
kitiden mürekkeptir. Ve goru· 
nüşte müstakil bir devlet ol
makla beraber bütün dahili 
mekanizması ecnebilerin elin· 
dedir. Meseli. jandarmanın ba· 
ımda danimarkahlar, orduda 
İtalyanlar, adliyede fr!naızlar, ti• 
carette ve bankalarda İngilizler 
bulunmaktadır. Bize kahraa, or
duda italyanların bulunu§u, Tok· 
yo ile Siyam arasında bir yakm· 
lık huaule getirmiıtir. 

Siyamhlar'1n istedikleri 

Siyamhların franıızlara karıt 
kini, fran11zlardan iıtedik· 

leri nedir? Şimdi ona bakalım: 
Siyam kırallarından betinci Şua
longkorn • Ramo, Siyam'ın istikla
lini garp devletlerine kabul ettir
meğe çalıpnııtı. Fakat bunun için 
garp devletlerine bazı fedakarlık-
larda bulunmuştur. Bu suretle, İn
gilizler, Birmanya'yı Pegu'yu, ve 
Malaga yarımadasının üstünde 
bulunan mühim bir parçayı Si
yam'dan aldılar. Fakat Fransa'· 
nın isteklerini yerine getirmek o 
kadar kolay olmadı. Franaa ile 
Siyam arasmda hayli gürültüler, 
hayli patırdılar çıktı. Nihayet 
1893 te iki fransız harp gemısı 
Bangkok önüne gelerek demirle
di ve ıehri bombardımanla tehdit 
etti. Nihayet Siyam aynı tarih
te Mekong nehrinin sol sahilini 
Fransa'ya terke mecbur oldu. Fa
kat fransız tazyıkı gittikçe fazla
Iaııyordu. Nihayet 1904 le Laos 
mmtakasını bıraktı. Fakat tazyık 
azalmıyordu. Sonra 1907 de, 
Siyam Franaa'nın himayesinde 
bulunan Komboç'a, Battambang, 
Siem • reap, Angkor eyaletlerini 
terke mecbur oldu. 

Japonya ve Siyam 
ı ıte şimdi Siyam Japonya ile 

bir olarak, Fransa'nın za
yıf zamanında bu mıntakaları 
ele geçirmeğe uğraşmaktadır. Bu 
suretle bütün Siyam körfezi, Çin 
denizine kadar Siyamhların avuç
ları içinde olacaktır. Fakat asıl 

mühim olan bu değildir. Aeıl mü
him olan fransız Hindiçinisinin 
garbinde bir duvar gibi uzanan, 
Laoı mıntakasının Siyam'a ilhak 
edilmesidir. Çünkü bu aayede ja
ponların Tonkin tarikiyle yapa· 
cakları bir hareket, daha kolay
laıacakhr. Çünkü, franaız Hindi
çinisi burada en dar teklini bul
maktadır. Eğer japonlar Annam'ı 
da elde ederlerae o zaman vazi
yet daha baıka bir ıekil alacak
tır. Çünkü japonlann franaız Hin
diçinisinin içinde bulunan An
nam'da da itledikleri malGmdUI'. 
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Kıı saati ba~hy 

5-6 Birinciteşrin gece 

yarısında saatlerimiz 

1 saat geri ohnaca # 

Koordinasyon heyetinin bir kara -
riyle, bütün saatler 1 temmuz günü bir 
aaat ileri alınmış bulunuyor ve o gün-
denberi yaz saati tatbik olunuyordu. 
Aynı heyet yeni bir kararnamesiyle 
kış saatinin tekrar başlıyacağı tarihi 
tesbit etmiştir. Buna göre, 5 birinci -
teşrin 1940 ı 6 birinciteşrine bağlı -
yan gece saat 24 de, bütün memleket 
saatleri birer saat geriye alınmak su
retiyle yaz saatine nihayet verilecek 
ve kış saati başlıyacaktır. 

Almanların işgal 

ettikleri memleket erde 

Vaziyet ne 
merkezde? 

Londn, 21 a.a. - Manchester Gunrdian 
ra.zetesi, Almanya'mn iııgal etıniıı oldun 
memleketleri nasıl istismar ettiğini tetkik 
ederek ııunlan yazmaktadırı 

Garp memleketleri, Polonya kadar fena 
muamele görmemekle beraber, iktiııadt ha· 
Y~tlarını mahveden, içtfmgi bünyelerini 
tehlikeye koyan ve kendilerini zalimin cm· 
rinc amade kılan bir istismare tllbl tutul.ı 
maktadırlar. Almanlar umumiyet itibııriyle 
aldıkları ıeylcrln parrunru veriyorlar. Fa
kat netice itibariyle parayı ödlyen l!oltıır 
yapmış olan memlekettir. 

Galibin emirleri altında yaşamak acılı· 
ğını bir parça hafiflettircn mal sahibi ol• 
mak ve iyi muamele görmek hülyası işgal 
edilen memleketlerde mütemadi pa~ cnf• 
lbyonuna mnl olmaktadır. Bu memleket• 
ler. ıtoklarıru kaybediyor, bütiln mahsul• 
l~rınl Almanya'ya gönderiyor ve bedelle.o 
rınin kıymeti dilııük para ite ödenmC1>inl 
kabule mecbur kahyorlar. Almanya ise 
bunlara .hiç bir eey göndermiyor. Bö)fle bir 
a~ıı verışin mukadder neticesi felaketli biı 
fıyat artması ve hayat ıcviytsinin inmesi 
olacaktır. Bu tazyik nltındaki memleketi 
rin istikbali itimat verici değildir ve ye ~ 
ne ümitleri mlllt ruhun muhafazasında gvf 

r nihal inglliz zaferine olan itinuıtlarındadır, 

Netekim zaman zaman annamlı 
karde~lerin müzaharetinden do 
bahıetmiılerdir. Görülüyor ki, ja
ponların Franaa'dan istedikleri 
yalnız Hindiçini'den geçmek hak
kı değildir. Belki burada yerlet
mek imkanlannı da aramaktadır
lar •. A"!a, bundan sonra Siyam'm 
vazıyeh ne olur? O baıka bir me• 
aeledir. 

FranS1zlar ne diyor! 
D Ün gelen telgraflar<lan öğre-

niyoruz ki, fransızlar, daha 
d?ğ":1s~ Vichy hükümeti timdi va.- . 
zıyetı Japonlarla müzakere et
~ektedir. Ce~ek Japonya, gerek 
Sıyam Fransa nın çok zayıf zama
nını bulmutlardır. Fransa fransız 
Hin.diçiniaini kuvetle b:sliyecek 
vazıyette değildir. Zaten mütare
keyi ~abul etmekle harp haline 
~~çemıy~eğini bütün dünyaya 
ıl!ln et~ıt ~emektir. Japonya ve 
Sıyam §ımdı herhalde fransız Hin. 
diçiniai Üzerinde tazyıklerini art. 
tıracaklardır. "Huda göstermesin 
a~.a~ı izmi~l.al bir yerde!" Siyam 
bulun bu ııı kendi baıına ya • 
~acak değildir. Japon tekniği ve 
Japon askeri ınütehassıslnrı kcn· 
disin.e geni§ mikyasta yardım ede
cektır. Zaten Vichy hükümeti de 
vazi.yeti anlamı§, ve japon hükü
metı tarafından ileri sürülen ta· 
!epl~re kendisi için mukavemet 
ımkanı olmadığını amerikan hü
kümetine bildirmi§tİr. 

Netice 

Her ~aıı aıkrlan Amerika'ya 
muracaat etmektedir. Fa

kat bu aefer, Amerika'ya müra
caat yardım talebinde bulunmak 
için değildir. Çünkü timdi Hindi
çini meselesiyle doğrudan doğru
ya Amerika'nın menfaatleri bahis 
mevzuudur. Eğer Fransa Hindi
çini'de mukavemet eder~e, bu, 
evelemirde bir müstemlekesini 
kurtarmak içinse, ikinci derecede 
Amer~~a:ya yardım içindir. Niha
yet F!lıp!n meaelesi vardır. Ve 
Amerıka nın Uzak • tnrk'la olan 
ticareti vardır. Onun için Ameri
ka'ya bu müracaat, Reynnud'nun 
Frans~ harbi sonunda radyo ile 
A?'erıka'ya yaptığı hitaba benze.. 
mıyor. Şimdiki tamamiyle bir 
ikazdır! Görülüyor ki Fransa 
mağlup olduktan sonra artJk 
o!taya bir müstemlekeler muele
aı çıkmııtır. Hadise sarihtir: Hin
diçini Japonya'ya, Fransız Fası 
Iapanya'ya, Mısır, ltalya'ya arze
dilmittir. Franııa'nın Afrika'dnki 
müstemlekeleri de birer birer bey
nehümada taksim edilecektir. 

Mümtaz Faik FENJK 
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Kol kimler ceker ? • • 
aını 

Hemen her memlekette dikkat e
dilmiştir: kokain tiryakiliği ba!!lıca 
il i tabnka aarsında ya~ılır, biri ar
tistler, Öteki birincisiyle tabnn taba
na zıd ve ayak takımından külhan 
beyleri tah"lkaıu. Artistler 'ler mem
elketin iftihar ederek scvdir.i yurt
daşlardır, külhan beyleri insanlar 
CC'miyctinde bir i~e yaramadıkları i
çin her yerde nefret görürler. 

Biribirinin a~8İ o iki tabakayı bi
ribirine ynklaşfıran kokain tiryaki
liğine sebep acaba nedir? 

~ 

de şüphe yoktur. 
Çünkü, lnboratuvar tecrübeleriy

le sabittir: hayat sahibi bir cisim 
hayat silsilesinde ne kadar yüksek 
olursa onun üzerine kokain o kad r 
çok fena tesir eder. Artistler de in
sanlar arasında - hayal silsilesin -
de demek - en ziyade yükselmiş 
olanlardır. Onun için kokainin fena 
tesirinden en ziyade onlar mütees· 
sir olur. Birdenbire giden kokain 
tiryakileri de hemen daima artist -
lerdcndir. 

Türk Hava 
Kurumuna 

yardım 1ar 
Hava Kurumuna yardımda bulun -

mak, aza yazılmak hususunda halkı -
mızın göstermekte oldu5 u yakın ala
ka, gün geçtikçe inkışaf eylemekte
dir. 
Yapılmakta olan bu yardımlar et -

rafında aldıgımız maliımata nazaran 
son iki gün içinde Sivasta 2000 lira 
tebcrrü kaydedilmi tir. 
Kırıkhanda 970 liralık bir yardım 

yapılmıs, bu meyanda Taki Cuma 100, 
Nuri Tarko: Dede Zortuk, Ali Say
lnm Kırkar, Yusuf Kıhçoğlu 30, Ali 
Kemal Deni ıo • 1u. Resit Duman, Ha
cador Karabacakoğlu 25, ve diger bir 
cok vatandaşlar da 20 lira vermişler -
dir. 

Sinopta halkcvinde yapılan bir top
lantıda 500 lirad m fazla para tebcr
rü kavderlilmiş İzzet Hoca adında bir 
vatandaş 200 lira vermi tir. 

Dünkü maç 
Eskişehir Demirspor 

Fenerbahçe takımiyle 
O O berabere kaldı 

Dün Milli Küme Şampiyonu Fe - j müdahale ettiler. Bu devrede de her 
nerbahçe ile gruplar birincisi Eski - ı iki takım sayı kaydına muvaffak ola
şchir Demirspor takımı arasında Tür- mad~lar ve ~u surc:tıe maç 0-0 bcra -
kiye şampiyonası için 19 Mayıs Sta - bcrlıklc nctıcelendı. 
dında yapılan ilk maç 0-0 beraberlikle Fenerbahçe - Demirspor takımları 
neticelenmiştir. bugün 19 Mayıs Stadında tekrar kar-
Beş binden fazla bir seyirci yığını şılaşacaklardır. Yarınki maç Türkiye 

önünde yapılan bu karşılaşmaya, Fe- futbol şampiyonu olacak takımı ta -
nerbahçe, yarın İstanbulda karşılaşa- yin edecektir. 
cağı ve lik maçlarının başlangıcını Gal t D · 
teşkil edecek olan Beşiktaş maçı do- a asaray - emırspor maçı 
layısiyle A takımını getirememiş ve Bugiin Fen,.rhahçe - Eskişehir ara-
ancak takviyeli B takımı ile sahaya sında yapılacak maçtan evel, saat 14 
çıkmıştır. tc 19 mayıs stadvomunda Ankara Ga-
Takımlar saat 16 da sahaya çıktık- latasaray takımiyle Ankara Demir

ları zaman şu suretle tertip edilmiş- spor aras•!tda bir maç yapılacaktır. 
lerdir : 

( RADYO 

TURKİYE 

--( Radyo Dltllzyon Postalan >-:::J 
TÜRKİYE Radyosu - ANKARA ~ ---c Dalga UzunluğU >~ 
1648 m. 182 Kcs./120 Kw. .. 
31.7 m. 94M Kes./ 20 Kw. T. -

19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kw. T. Jt,. 

PAZAR: 22.9.1940 

8.30 Program ve memleket &aat aY~ 
8.35 Muzik: marşlar ve potpuriler ( 
9.00 Ajans haberleri. 
g 10 Ev kadını - yemek listesi. 
9.20 9 30 Muzik: marşlar (Pl.) 

12.30 Program ve memleket ıaat aY_,. 
12.35 Müzik: 1..ı 

1 - Şevki • hlcu prln: (BildllT 

rum bana ne oldu). _..ı 
2 - Dede - şehnaz ıarln: (~ 

durmaz). ' 
3 - Rahmi • şehnaz prlı:ı: (E1 

beri lşvebaz). ~~ 
4 - Etem cf, - tdına.z prlı:ı: V' 

ga). 
12.50 Ajaruı haberleri. 
13.0S Muzik. j 

Bir rivayete göre kokain tiryaki 
li • i işsizlikten ev fikirce muvazene
aizlikten ileri gelir. Külhan beyleri
nin belli başlı bir iş sahibi olama
dıkları şüphesizdir: fnkat bu sebep 
artistlere tatbik edilemez. Artist di
ye geçinenler arasında çalışmayı 

sevmiyenler bulunursa da gerçek -
t n artist kendi zevkine uygun işini 
kendi kendine bulacak adam de -
mektir. Zaten kokain iptilası iyi ça-
1ıştıkları için isimlerini tanıtmış ar
tistler araııında bile bulunur. Şu 
halde kokain işsizlikten gelir riva
yetine pek inanılamaz. 

Hormonların fazlaca karışık ol
masından insanın iradesi biraz za
yıflarsa bile iradeyi yeniden kuvct
lendirmek mümkündür. insan vü
cudunda hormonlnrın işi pek mü
him olmakla beraber, hayatta her 
şeye hakim hiçbir şey yoktur. Hele 
hayatın en yüksek hadisesi olan fi
kir hormonlara bağlı olsa dn, on
larla daima mücadele edebilir. Çok 
defa galebe ettiği de sayılamıyacak 
derecede çok misalleriyle sabittir. 

Ke.,'<inde, Kırıl·k le e k ""vlerinden FENERBAIIÇE : 
hava kurttmuna 1,700 küsur liralık bir 

Ankaraspor ~ıkh 

ı - Kemal Emin • - sultani,.. 
şarkı: (N erde ahu nigehi). .ı 
2 - Sadettin Kaynak - hie..,. 
ııarkı: (Çözmek elinde deiil)·_.ı 
3 - Hafız Yusuf - kürdili H .... ~ 
(Y esi matemhanedir). 

Kokaini veren koka yapraklan -
nın aşk arzusunu arttırmak şöhre
ti vardır. Hatta, frftnsız dilinde ho
roz demek olan coq ile koka aruın

Kokain tiryakisi olan insan zayıf 
fikirli bir kimsedir. 

G.A. 

Ankara bu yıl ı O eve 
da - pek soğuk - bir cinas yapıl- d h k 

vardım vanılmı ve bu m • nda Meh
met Üçür adında bir vatanda'} 450, 
Mustafa Altınd • Mehmet Atasöy, 
Derici Ömer Arı, Ömel" Delice ve 
Kant, riye şirl:cti yu er, Tevhit Ku -
tay 75, Fuat Kutay 60, Mehmet Al -
tınta'", Oba kbyi.in<len Aslan Pchli • 
vanl~, Tayyar Pehlivanlı 50 ser. Yu
suf Kayserili ve M 'unet Gilli Kır -
knr, Mustafa Setenci de 25 lira ver -

Nuri - Şevket, Orhan - Mehmet Re
at, Fikret, Hayati - Küçi.ik Fikret, 
-Jaci, Bülend, Saban, Faruk. 

Bu kadroda Fenerbahçe takımının 
'rnptanı olan Fikret ile Naci '!e küçük 
Fikret asıl milli küme şampıyon ta -
'.ımının malıdırlar. Mehmet Reşat ise 
f rmunda olmadığı için şimdiki hal -
de B takımında oynamaktadır. 

ESKİŞEHİR DEMİRSPOR : 

Abdiilkadir - Nuri, Mennan - Celal, 

Ankara'nın yegane haftalık spor 
gazetesi olan "Ankara Spor" un 18 in
ci sayısı mütenevvi ve zengin miınde
rccatla intişar etmiştir. Okuyucuları
mıza tavsiye ederiz. 

Selanik Fuarında 
Türk pavyonu 

4 - Nevres - isf aho.n tarla: (1' 
yanı murı;u dil). ~ 

13.25114.30 Mıi?:ik: radyo 11don orlı:. 
(violonist Necip A15kın ldaresı~nd 
1 - Sicdc: ııigara içen kız. 
2 - Beethoven: iskoçyalı lı:Mj 
3 - Beethoven: bir dosta. J 
4 - Robrecht: Lehar valsleri f'. 
purisi. 
5 - Borodin: Noktürn. 

dığını belki duymuşsunuzdur. Bazı· a a avuıu Of 
)arı koka yapraklarına isnat edilen 
bu hass":dan kokain~ ~e b!r.hisse ~-ı K~~ük bahçel~ ~vl~r .. kooperatifinin 
yınnak ısterler. Fıkırlerını kokaı· yenı ıdare mechsı buyuk çalı malar -
nin neticesine kaptıran zavallılar dan sonra (90) evin inşasının bu sene 
bu kuruntuya inansalar bile, artist- tamaı:nlanarak o~ta_klarının kıştan ev~l 

m· lcrdir. F lıri, İbrahim - Murad, Zeynel. Ah-

Di er t r fta., Manis,, ria belediye m t, İsmail, İskender. 

İzmir, 21 a.a. - Sclfinik beynelmi
lel fuar rıdaki türk pavyonunda teşhir 
edilecek olan İzmir incirleri muhtelif 
ambalaj numuneleri halinde mıntaka 
mudiırluğünce hazırlanarak Selanik'e 
gôndcrilmiştir. 

6 - Paolo Tost!: bir bute için (I 
lodi). 
7 - Rubinstein: Romans. 

İlk ı:ınlarda her iki takımın da rnü
r isi Avni Gem'cio 1u ve şi, Parti tcreddıt oynaclıgı gdrülüyor. İlk an-
ha kanı Rı a Akas'c n ve e i, Doktor ı, rd ki tereddüt devresinden sonra, 
Alimcan ve eşi, Halit G ntez ve fab- erek fenl'rliler, gerek Demirspor 

8 - Engel Berger: ask elemi. 
9 - Demerı;~eman: Aranjuez'de 
bayram. 

ı l k "lh b ı · · b' 'b' ı · evlerıne gırmesı ımkanlarını temın er c u an ey erını ın ır erıne . . 
b k etmıştır. 

yaklaştıran se ep a§ arzusunun B . . t b' 'ddı' etle başarıla-
! k 

. . .. u ışın am ır cı y 
artması o masa gere tır: artıst gu- b'l · "r'ın İn" tın ikm'.11; Fml"k-• .. h . f k ı mesı ı"' ., 
zellerı, şup . esız, sev~~' a at ~n • bank yapı Jimitet şirketine ihale o -
lardan a§k ılhamı degıl sanat ılha- lunrnuş ve inşaata başlanılmış bulun
mı almak için. Külhan beyi de aşk maktadır. 
muhiti arasında çok dolaşır, fakat Bu sene nihayet ikinciteşrin sonu
kokain tiryakisi olan külhan beyle- na kadar inşaatın tamamen ikmal edi
ri kendileri aşık olanlar değil, en lerek (90) ortak ailesinin kıstan e
ziyade aşk tellallığı edenlerdir. De- vel yuvalarına girmesi tekarrür et -
mek ki bu bakımdan da 0 iki taba- miştir. Diger evlerin inşaatına gele
ka arasında bir yakınlık buluna· cek sene devam olunabilecektir. 

maz. 

Kokain tiryakiliğinin asıl sebebi Adana pamuk rekoltesi 
bir insanda erkeklik ve kadınlık 
hormonlarının fazlRca nisbette ka- • 26 Haziranda yapılan tahminde A
rıııklığıdır. lki türlü hormonu nor - dana mıntakası pamuk rekolteı:i 
mal denilebilecek nisbette bulunan 173.206 hektar zcriyata . ı:nukabıl 

rikatör ı:te"l'I Turhangıl . 

Tokatta Tevfik Demir l, 
Buldanda Ütkü, 

Bursada Münevver Öktür, 
Sinopta İzzet Koca, Ferit Dikınet, 

Sami Gündük, Ali Karadeniz ve Fe-
rit Alpar, 
Adıyamanda Derviş Uğurlu evlen -

rne yiızüklc,.iııi hava kurumuna ter -
keylemişlerdir. 

Manisada kuruma aza yazılan va -
tandaşların sayısı 9482 yi bulmuştur. 

Kiralar kazalarda do 

Adapazor1nda hususi 

bir Lise açılıyor 

lcarş lıklı akınlara başladılar. Fener, 
sa~ dan, cskişehirliler soldan ve açık
larla rakip kalesine iniyor, fakat her 
iki taraf da kale önünde netice ala -
mıyordu. Bu esnada Fenerbahçe orta 
muhacimi Bülend başından ağır su - Adapazarı, (llusust) - Bolu, Bilecik, 
rette yaralanarak sahadan çekildi ve Kocarll, Adnp:ızarı, Dlb:çe orta mektep -
Fenerbahçe 30 dakika kadar 10 kişi ı lcrlnln bulunduğu nıınlnkndn ne rcsmt ne 
ile oynamak mecburiyetinde kaldı • de husust bir lise mevcuttur. 
Birinci on beş dakika mütevazin bir Uzun s n ler meslekte orta m.ektep ve 
sekilde cereyan ettikten sonra eskişe- lise mıldUrlUğti yapan genç bir öm"t'tml'n 
hirliler daha enerjik oynamıya başla- Aclnpaznrında hususı btr lise ıLçncnktır. 

d kl d · · · t' f' 11 ·n aldı 1 Memleketin şiddetle muhtaç olduğu "bu hu-
ı arın an, ınısıva ı ı e en e -

1 B k b··1 F bahre yalnız sus! lise açıldığı takdirde binlerce genç, ar. una mu a ı ener "I ' • 

h ·1 1 b'l' "'dafaa llee te.hslllerlnı çok az bir para lle temin sa cena ı ı e ça ışa ı ıyor, mu J , • b' ·· r· 1 d edebileceklerdir. Mllessls bulunan bu öğ-
hattı ıse . ır tkur u andaşamıkY.orh~·ı· rt:tmcn maddi hiç bir menfaat gllzetme-

Bu vazıvet arşısın a, es ışe ır ı - k dl 

l ·• - d b" la akın m<' tc r. er, enerJıye ~yanan ır oyun . . - 'Mruı.rlf Vck tlettnın, İzmit valisinin ve 

10 - Ziehrer: Viyanah küçük k,. 
1 - Puccini: Madame Butterfl, 

18.00 Program ve memleket saat aya 
18.0S Müzik: pazar çayı (Pl.). 
18.30 Müzik: bir kaç romanı (Pl.). 
18.45 Radyo caz orkestrası (İbrahim 

giir idaresinde) 
19.30 Müzik. 

1 - İsmail Hakkı - nihavent yl1 

semai: (Feryat ile y~deyler ik 
2 - O man Iha - nihavent 
(Gene bu yıl ada ıenı z). 
3 - Lütfü - hieazktr prkı: 
ne oldu gönül). 
4 - Hacı Faik - hli:ızam p 
(Meftun olalı). 

19.45 Memleket saat ayan, ve ajanı 

insan - kadın olsun, erkek olsun -
o cihetten ihtiyacını çabuk tatmin 
eder, sonra içtimai işlerine bakar. 
Onun en büyük zevki cemiyet ara
aında bir İ§e yaramak, bir yer tut • 
maktır. 

151,265 balyada 30.253 ton ıdı. 
12 eyliılde yapılan tahminde iae 

Dörtyol ve Çukurova havzasına ithal 
edilmiş ve b\1 tahmindeki pamuk re
koltesi 175,506 hektardan 151,495 bal
ya olmak üzere 30.299 ton olarak tes
bi t edilmiştir. 

larını son dakıkaya kadar tcvalı cttır- maarif mlıdüıUnlln kıymetli yardımlarlyle 
- dikleri ve Fener müdafaası aksadığı l>n ll• t' pek ynltımln açılncalttır. 

halde, say ı çıkaramadılar. Bu arada 

arttıralmıyacak 
Koordina yon heye i n ir 

rarname ile, viliivet merkezindeki 
gayri menkul kiralarına ait kararını 
kaza merkezi olan ŞC'hir ve kasabalara 
da teşmil etmiştir. Bu karar, evelce 
tafsilatını bildinnic; olduwumuz kira
ların buhranı vesile ederek arttırıla -

beri eri. 
2'0.00 MÜzilt: tUr1Ciiler. 
20.45 Konu$ma. 

Halbuki hormonları fazlaca karı- Ddrtyol dahil edilmeden Adana 
mıntakası pamuk verimi 149.525 bal
ya idi. Dörtyolun ilavesiyle 151.495 
balyaya yükselen şarki Çukurova hav
zası pamuklarına garbi Çukurova (İ
çel havzası) istihsa15tı olan 42,140 
balyayı da ilave edersek havzamızdan 
alınan umum pamuklar 193,630 bal -
yayı bulur. Bu miktarın 98.570 balyası 
yerli ve 95.060 balyası da klevlanttır. 

Akşam refikımız 

tık olan in•an o cihetten ihtiyacını 
hiç bir vakit tatmin edemediği için 
daima yeni zevkler arar. Hayat il
mi bakımından, İnsanın yaşamaktan 
gayesi in&an neslini devam ettir
mek ve insan cemiyetinin ilerleme
sine hizmet etmektir. Fakat bu ga
yeden ikinci kısma varmak için bi
rincısının yerine getirilmi§ olması 
lazımdır. Birinci kısım yerine gel· 
medikçe insan az çok serseri tabiat
te olur. Kokain İptilası da o serseri 
tabiatin neticelerinden biridir. İstanbulda çıkan AKŞAM refiki -

Bunu söylemekle artistlerin hep- miz evelki gün 23 ya'iınil basmıştır. 
Mütareke, mücadele ve inkılap gün

aine fazla hormon karıtıklrğından !erinde ağır başlı neşriyatı, daima ye-

mıyacağı hakkındadır. Y 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
2 Filim birden 

10 - 14.30 -17,30 

ŞAMPANYA VALSİ 
11,30 - 16 - 19 da 

Kumarbazlar Gemisi 
Gece 21 de 

ŞAMPANYA VALSi ve 
MlKI 

ileri gelen serseri tabiat isnat et- nilik ve inkılaptan yana mücadeleleri 
mek iste~edi~im ş.ü~hedizdir: Fa- ile tanınmış olan refikimizin yeni yıl 
Jcat kokaın tıryakısı ?lan a~t~stlere dönümünü kutlar ve kendisine daha I 
bunu atfetmekte çekınmedığımden 1 uzun muvaffakiyet yılları dileriz. ~-••••••••••••" 

zaman seni de daha kolayca mesut edebileceğimi umu
yorum .•. Seni, Paris'e Berlin'e, Londra'ya götürıir

dlım ... 
Kocasının elini kendine doğru çekmeğe başladı. 

Vilmoş, mahcubiyetle etrafına bakındı. Yavaşça ihtar 
etti: 

- Ne yapıyorsun Gizella? Umumi bir yerde bu· 
lundut>umuzu unutuyor musun? 

Fenerin ekseriya merkezden yaptığı 
akınlar da kısmen talisizlik ve kısmen 
fena vuruş yüzünden semeresiz kal -
dı. 

Son dakikada eskişehirliler muhak
kak bir sayı fırsatı kaçırdılar. Fener 
kalecisi bir çıkışla kaleyi boş bıraktı. 
Merkezden ve yakın bir mesafeden ka 
fa ile boş kaleye havale edilen top 
yan direğe çarparak tekrar sahaya 
geldi ve uzaklaştırıldı. 

Birinci haftayım, ekseriya eskişehir
lilerin daha enerjik oyunu ile 0-0 be
raberlikle neticelendi. 

İkinci haftaymda, Fenerin, anlaşa
rak, hakim bir oyun çıkarmıya başla
dığı görülüyordu. Fenerliler, müte -
madiyen rakiplerini sıkıştırarak De
mirspor kalesi önünden ayrılmıyorlar
dı. Bu Fener baskısından kendini, sa
yı yemeden kurtaran Demirspor, bi -
rinci devrede olduğu gibi mukabil 
hücumlar da yaptı. Oyun bazan mü -
tevazin bir cereyan aldı. Her iki mü
dafaa son dakikaya kadar canla haşla 
çalıştı. Kaleciler, bazı güzel havale
lerin, sayı olmasına muvaffakiyetle 

Belçika Başvekili 

Fransa' dan ayrıldı 
Londra, Z1 a.a. - Royter ajansının dip -

lomatik muharririnin Belçika mahfillerin
den öğrenildiğine gorıe BB. Pierlot ve Spa
ak işgal edilmemis fransız topraklarından 
ıı.yrılmışlardır. 

Kabinenin işgal altında bulunmıyan fran
sız topraklarındaki diger b!itıin basının 
bn.şvekilc istifalannı verdikleri bildirili -
yor. 

Müstemleke nazırı B. de Vleeschauver 
ile maliye nazırı B. Gutt'nun kendilerine 
terettUp edecek her türlü vazifeyi ifaya 
salfilıiyettar kılındığı ha tırlatılmaktadrr. 

F ethiye'ye giden mebuslar 

Fethiye, 21 a a. - Viliyet içinde miln -
tehiplcrle temas etmek üzere dolasmn.kta 
olan mebuslarımız Kemer ve Seki nahiye
lerine giderek halkın dileklerini dinlemiş
ler ve dün gece de Fthiye ho.lkiyle temas
ta bulunmuşlardır. 

21.00 Müzik. 
l - Suphi Ziya - htlıeynl p" 
(Feryat ediyo~ bir. gül için). J 
2 - • • • • - huıeynı ıarlı:ı: (Ki 
mecburu hüsnü anıım). 
3 - Dede - gi)lizar köçek: (N 
nazlı 11ekip gider). 

4 - Muzaffer İlk Ar - muha~ 
ıarkı: (Aıkımızda dilğiin var). 
S - Rahmi - kürdili H. ıarlu: (53 
ey mıtrıbı nazende eda). 

6 - Artaki - : (Clsmln 1 
ruhun da). 
7 - Lemi - karcıfar prkı: (Ç 

manı o mehveşin eli.dır). 

8 - Karcıtar ıaz ıemaiıi. 

21.30 Müzik: yarasa operetinden 
parçalar (Pl.). 

22.30 Memleket saat ayarı, ajanı ha 
ri, ve ao.jns spor serviıi. 

22.SO Cazband (Pi.). 
23.25/ 23.30 Yarınki program ve lı:apanıfo 

Garson, ısmarlanan likörleri getirdi. Gizella, ka
dehi kaldırdı. Likörün yakut gibi parlıyan tatlı, kır
mızı rengim sonsuz bir hayranlıkla seyretti. Kadehi 
ağzına gotiırdü. Yudum yudum içti. Küçıik, penbe di
lıyle dudaklarını yaladı Sevinçten gözlerinin içi gü
lüyordu. Nasıl da bir çocuk gibi sevmiyordu! İki şi
şe şarap, bir kadeh likör onu kendinden geçirmek, 
dunyayı penbe ve hayatı zevkle dolu görmek için ka
fı gelıyordu. Vilmoş, bu yaşına kadar, kendisinin hiç 
bir şeye bu derece memnun olduğunu hatırlıyamıyor
du. 

Yazan: MIHALY FÔLDI Türk~eye ~eviren: F. ZAHiR TôROMKONEY - 109 -

yalar kurmuştu ... Şimdi de bir damlacık çocukla mü • 
nakaşa ediyordu. Vili'nin hakkı vardı. Çocuk, karde
şi ne yapsın~ ... Güya onu şimdiden alıştırmak, ha
zırlamak istiyordu. Fakat, bu böyle mi yapılırdı? Va
kit geç olmasaydı, çocuktan tarafa çıkıp Gizella ile 
münakaşa edecekti. Ama, yarın sabah erken kalkmak, 
çc.lışmak lazımdı... Durmadan çalışmak, bu da pek 
üzücü bir ıeydi. Ne o? Gizella, ıarkı söylüyordu. Ne 
çabuk barışıvermişlerdi? Mutlaka, ıu anda çocuğu 
kollarının arasına almı§. sallıyor ve teskine uğraıı· 
yordu. Teskine mi çalışıyordu? Ne münasebeti Ser
semletiyordu. Çocuğu sallamak sersemletmekten baf'" 
ka bir şey değildi. Ah ne olurdu, onu da birisi kol• 
larının arasına alıp sersemletseydi. .. Maria 1 ... 

Gizella, likör kadehini son damlasına kadar boşalt
tıktan sonra masanın üstune koydu Birdenbire: 

- Vilmoş, dedi Bız, ikimiz hiç dans etmedik de· 
fil mi? 

- Hayır, fakat bu nereden aklına geldi şimdi? 
- Hiç. Genç adamlar ekseriyetle dansı çok sever-

ler. Bilhassa, bir kadının hoşlandığı, sevdiği bir er
kekle dans etmesi kadar zevkli bir şey tasavvur olu· 
namaz ... Seninle bır akşam baloya gidelim ... Olmaz 
mı) .. Haydı, artık eç oldu. Evımize dönelim 

Yolda, Gızella, kı:.ık kısık gülerek koc .. sından sor-

du: 
- Sen topallamasını bilir misin? 
- Topallamasını mı? 

- Evet. 
Vflmoıfun, şaşkın şaşkın baktığını görünce, bfr a

dım ileri ge5ti. Bak itte böıle1 di>:erEk topallıyarak 

yürümeğe başladı. Durdu. Kocasını bekledi. Koluna 
girdi. 

- Haydi, kol kola topallıyarak yürüyelim. 
Vilmoş, ne yapacağını şaşırmıştı. Gizclla, onun 

flurgunluğunu görünce, üzüldü : 
- Sen, hiç oyundan anlamıyorsun, diye sitem et-

ti. 
- Bu ne biçim oyun böyle? 
- Aman, ne kadar da ciddisin! 
Ayaklarının ucuna basarak odaya girdikleri za

man, kilçük Vili'nin karyolasının içinde oturmakta 
olduğunu hayretle gördüler. Vilmoş, seslendi: 

- Merhaba oğlum. Sen daha uyumadın mı? 
Çocuk cevap vem1edi. Bu sefer annesi sordu 
- Niçin uyumuyorsun, yavrum? 
Çocuk, susmakta devam etti. 
- Cici çocuklar, bu saatte mışıl, ~ışıl uyurlar. E 

; er, tesadüfen uyanıp, annelerini, babalarını görürler 
se, gülerek selam verirler. Haydi, uyu artık şekerim. 

Küçük Vili gene cevap vermedi. Yavaş yavaş u 
zandı. Arkasını döndü. Birden hıçkırarak ağlamağ. 
batladı. 

Gizella. karyolanın yanına yaklaştı. Biraz sert bir 

acsl~ .ord"ı 

- Şimdi ağlıyacak ne var? 
Çocuk, büsbütün coştu. 

- Darıldın mı ? Biz, tiyatroya gittik diye mi kız
dın? Ağlama yavrum. Bak, anneciğin de üzülüyor. 
Gündüzleri de akşama kadar yalnız kalıyorsun. Bir 
gece, seni evde madam Burinka ile bıraktık diye öf
ltelcnmckte haksızsın. Anladım ... Anladım, sen niçin 
ağlıyorsun. Masallarda, cici çocuklara a11ahın kardeJ 
hediye ettiğini işittin, benim kardeşim yok, diye ağlı
yorsun değil mi? Sen, hiç merak etme. Allah yakın
da sana da güzel bir kardeş verecek ... Nasıl, bu habere 
memnun oldun mu? 

Vili, başını yastıkların arasına gömdü. Ağlamakta 
devam etti. 

- Oğlum, benim biricik yavrum, neye cevap ver
miyorsun Allah, sana da bir kardeş verecek, diyo
um... Buna niçin sevinmiyorsun? Yoksa, istemiyor 
usun? 

Çocuk hıçkırıklar arasında mırıldandı: 
- İstemiyorum .•. İstemiyorum ... 
- İs~emiyor musun? 
- Ben, kardefi ne yapayım? İstemiyorum. 
Vilmoş, sessizce öteki odaya çekildi. Glzella, bu 

akpm muh._~ 1ıl<lınm1tı. Nıltl aAJAtıq At W.. 

Yorganın altında iyice bürüldU. Gözlerini yumdu. 
Uyumağa çalıştı. 

İçeri odada acı kesildi. Karyola gıcırdadı. Gizel• 
la yanına uzandı. Vilmoş, yorgunluktan ve uykusuz
luktan bitap bir halde olduğundan sesini çıkarmadı. 
Uyuyormuş gibi yaptı. Gizella, bir iki dakika sakin 
yattı. Sonra kocasının saçlarını karıştırmağa başladı. 
Seslendi: 

- Vilmoşl Uyudun mu? 

Vilmoş, oralı olmadı. Bu sefer Gizella onu sarstı ı 
- Sevgilim, sana söylüyorum. Uyudun mu? 
Vilmoş, ağır bir uykudan uyanıyormuş gibi ho-

murdandı: 

- Ne var? ... Ne oluyor? ... 

- Bak, sana ne söyliyeceğiın. •• 
- Artık uyuyalım ... Neredeyse sabah olacak 
- Vilmoş, ruhum 1 
Dudaklarını erkeğin dudaklarına yapıJtırdı .. Cot

kun bir ihtirasla öpUyor, tartaklıyordu. Hiç bir ka
dın qkta bu deAM ...,.., .,. mUtaarrız olamazda. 

(Som ~ııJ 
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RESMİ TEBLİGLER Köye doğru Japonya 
ve 

1 ngiliz hava tebliği 

U L U S 

Alman istila üsleri 
bombardıman edildi 

ltatyan tı..,.zu karJısında 

Mısır'ın 
• • 

Türk Tarih 

Londra, 21 a.ı. - Hava ve dahili emni
;et nezaretlerinin tebliği: Dün ıece Lon • 
.;• üzerine hava akınlan yaptlmı5tır. 

. eınleketın baskı bolıelerinde pek az fa
~Yet kaydedilmiştir. Hücumlar bilhassa 
. ndra'nrn 1&rk ve cenup mahalleleri lize

rıne teksif edılmiştir. Taymis nehri dva • 
~ı:nda b~zı yangınlar çıkarılmııt ise de buıı
d rın suratle ônü alınmıştır. İkametgahlar-

yeni bir 
hareket Hindi çini 

(Baıı 1 incı uyl•da) 

(Ba~ı ı incı sayfada) geçmesini kabul etmlott . 
meğe, iıten anlar kadro ada~ları Hlndlçlnldekl biltUn japon teb&uı, Ja-
yetiıtirmeğe hizmet eden bu bölge- 11onya'ya dönmek emrini almıotır. Yt1%ler
ler usulü, birçok umumi te§ebbüıle· ce japon. Hayfoung"da vapura binmek ü • 

(Başı 1 inci .sayfada) 
Umanlara, yani Anvers, Zeebrugge, 01-
tende, Flesalngue, Dunkerk, Calai1e ve 
Boulogne'ye hUcum etmıııerdlr. A.lker1 
ihtıyaUara ve mavna Ye yapur teccmmUl~ 
rlne yeni haaarlar yapılmıgtır . 

vazıyetı 

Kabine birkaç gün 

sonra karar verecek 

Kurµmunun 

kazıları 

Bcıer f arihinin karanhk 
nokta!arın• aydmlafr\'tn d b 1 d zere Hanoy'u terketmtı bulunmaktadır. 

rimizde dikkat önün e u un ur-

a ve sanayi bınalarında bazı hasarlar ol • 
ırıustur. Şimdıye kadar alınan raporlardan 
:laşıldığına gore, başka gecelere nisbeten 

sanca zayiat daha aı olmuıtur. 

mamız Jiizımgelen esaslı bir nokta· Japon baokonsolosu Zuzuki de Hanoy'u 
dır. Vekaletin teıebbüıündeki yük- terketmtotır. 
ıek kıymeti takdir edelim. Hlndlçlnldekl Japon teftıı htyetı reisi 

Köye doğru her hareket, büyü~ general Nlolhara, Japonya'nın, fr~ızlar
Türkiye inıuının bir temel takvı· dan Cin ordularına karoı harekA.tta bazı 
yesi hareketidir. Bu hareketler ne kolaylıklar ıstemıı olduğ\lnu, fakat bun. 
kadar ameli olur, ne kadar kolay lardaıı hiç birinin franaız hUkUmranhk 

Diğer bombardıman grupları, yeniden, 
Manhelm, Ebrang, Krefeld, Hamm, 
Speıt, OanabrUck ve BrUkael tevzi mer
kezlerin! ve eo;:ı.·a istasyonlarını ziyaret 
etmlılerdir. Dortmuııd • Em11 kanalı, Du· 
lsberg ch·arında demiryolu mUnakalltı, 

bir 111.fe treni, Mautrlcht civarında bir 
mlihlmmat fabrikası ve birçok dU,man 
tayyare meydanları da ağır surette bom· 
bardıman edllml11t1r. 

Kahire; 21. a.a. - Royter : Mısır'ın 

garp hududunda İtalya'nın ileri hare
keti ile ortaya çıkan yeni vaziyet kar
ıısında Mısır'ın hattı hareketi hak • 
kında karar alınması, zannedildiğine 
göre, Mısır kabinesinin hadiselerin 
seyrini takip edebilmesi için birkaç 
gün sonraya tehir edilecektir. 

,;: . Ji,TI )" *~ 
J }§ 

b
'k I b'l' • mevcut şart hakkına ve mUlkl tamamiyetine dokunma-tat ı o una ı ır, yanı • 

1 

1 
'h • 1 1 kednr 8<'\mı'mAı , dığını söylemtıtır. ar ve ı tıyAÇ ar a ne , 

İngiltereye yapılan 
hava hücumları 

Londra, 21 a.a. - Hava ve dahili emrıi • 
~et nezaretlerinin tebliği: Ptıgün ak~ı'Tıa 
kadar, dıısmanı.ı hava faalı7:ti ı'&lnız ola
rak ve yaba! ufak Etrup.u hRl·n:le uçan 
tayyareler tarafından yapılan münferit bir 
kaç harekete inhisar etmiştir. Bu hareket
ler, İngiltere'nln cenubu ıarkt mıntakuı 
ti.zerinde vukua gelmiştir. 

b
. ı k d r•c 0 '\dar ·u·· Çunklng deki Çin siyasi mahtlllerine 
ır uygun u arze e ., , .. • 

ratle benimsenecek, di·{ •r u\:lgelcr, göre, Amiral De Coux, gerek Petaın hU. 

k k
. · · d •u ~u 'b' kUmetınln tazylkına, gerek mUzakerele-!:P 1

8
ma ına ııın e 1,?· 'i~ g~ 1

' rln devamı mUddettnce Vlchy ile temaa 
-, ayrkatm 'oıramız 1 k uyıt Ja r; halinde bulunan japonların tazylkına mu-

ksız "d~aca ğır. ~~an 1 üdd 't eve kavemet etmlııtır. Fakat. gene aynı mah-

h
en1 kıned u radma !g•d. mZ'r et çVe kr!-• fUlerln fikrine göre, Amiral De Coux, son 
at ı uyar ı; şım ı ı aa e a-• 1 k' 1 • b d&klkada, itaate mecbur kalacaktır. Fa. 

letı memur arının ma ıne e~ı aşın· kat Çin kuveUerl, Franea'nın muvafakati 
da, ne zaman tar!alar.ına ugrıyaca- ne olsun ve yahut muva!akatı olmadan 
ğınr soruyor. Makıne, ılerleme ham-

Sahil eervia tayyareleri, iki dU,man 1 -
qe vapuruna hUcum etmıııer ve bunları 
ciddi hasara utratmıılardır. 

Tayyarelerden lkfıl, Uslerfne dönme
mııtır. 

Franıız aahillerinde 
Londra, 21 La. - İııgllls tayyareleri 

dU§manın lıtllA. Uıılerlne karııı inkıtaaız 

darbe programının tatbikine bu gece de 
devam etmlolerdlr. 

Elbelag gazetesi, italyan hareketi 
hakkında Mısır'da iki noktainazar mev 
cut olduğunu kaydeylemektedir. Bi -
rinci noktainazara göre, italyan ileri 
hareketi ciddi bir istila gibi telakki o
lunamaz ve büsbütün italyan niyetle
rinin aydınlanmasını beklemek şayanı 
tercihdir. İkinci noktainazara göre, 
büyük kuvetlerle Sidi • Barrani'nin I 
zabtı, İtalya'nın Mısır istiklalini ih • 
lale hazır olduğunu sarih surette göc;
termiıtir. Bu ikinci görüşü müdafaa 
edenler, yeni hadiseleri beklemenin 
tehlikeli olduğu fikrinde bulunmakta 
ve Mısır'ın derhal İtalyanlara karşı 
mücadel" ·e filen i~tirak etmesini iste
mekt~ıHr. Bu her iki noktainazu, ka
binene t'!• temsil edilmektedir. Fakat 

Londra'nın şark mahallesine birkaç bom
ba düşm:ı5tıir. Burada bir fabrikaya isabet 
"'ki olmu~ ve b rkaç kişi blmüt ve yarıı -
lannıııtır. Ö~lcye doğru Londra'ya yaklı· 
b.n bir kaç düşman tayyaresi, banliyöden 
içeri girmiye muvaffak olamamııtır. 

i 
· · 1 k'" .. b' t • vukua gelsin, Hindlçinlden gelecek japon-

e~ı~ı tar anın, omur, ız~8: evı~, lan karıılamağa hazırdır. Çunklng'den 
terbıye, kafanın ve ruhun ıçıne go-

İngiliz fenerlerlndeld rhıtlar denlzde
kl ılı araaından Mane'ın franaız aahllle
r1nde Calafıı ve Boulogne'da parlak infi
laklar görmüglerdlr. Atılan hava da!I o
bUılerlnln pııtlamaları ve projektörlerin 
bU;>1lk faallyeU almanlann ~lddetll bir 
mukavemet gösterdiklerini fakat bomba 
ıntllA.klarının g!lkte haaıl ettiği kızıl ziya 
da in&'lllz tayyarecilerinin hedeflerine. 
mutat maharet ve cesaretle er1ıtıklerinl 

iııbat etmekte idi. 

.. k · y · t" k k.. .. k" d gelen haberlere göre, bUtUn köprUleri a-
turece tır. . ~nı . ur . o~u, • oy e tılmıı olan Hlndlçlnl hududu üzerinde 
h.aratrn yen~. ınkıtafı,. ıptıda~ ve ge: 200 binden fazla Çin ukerı mevzi &lmıı 

Siirrey ve Essex eyaletlerine de bazı 
bombalar düımüıtiir. Fakat hasar ve tele • 
fat \zdır. 

rı adet v~ goreneklerın terkı, yenı b 1 akt d 
d • 'f d k b't" u unm a ır. vasıtalar an ıstı a e a ı ıyet ve • • ... 

ihtirası demektir. lktısat Vekaleti· Japonlar teklıllerde tadılat mı 
mizin tetebbüsünün de ıüratle ha· yaptılar ? Süifae de Ta.irk Tarih Kuru.nuı 

tarafından açhrılan mozayıklı 
.aha 

Bir dllşman bombardıman tayyaresi öi • 
leden ıonra avcı tayyarelerimiz tarafından 
diiıürülmliştür. 

yırh neticeler vereceği. tereddüt- Şanghay, 21 a.a. - Halfong'da nefre-
ıüz beklemekte olduğumuzu ıöyle· dilen yarı reaml bir deklarasyona göre, 
meğe lüzum yoktur. Japonlar fransız Hind çinisine yaptıkları Havalar naııl ? ıivati m.i;:ı.Htler, partilerin vaziyeti, 

Akpm, bir düıman havı kuvetleri rru • 
Pil, İnriltere'nln cenubu ıark! sahilini aı • 
IZlıt ve Londra'ya yaklaşmıstır. Bu hare • 
keti, derhal diğer bir hareket takip etmiı· 
tir, Bu ikinci hareket, hill devam eyle • 
lnektedir. Bu hususta tafsilat henüz mev • 
CUt deflldir. 

f alih Rılkı AT AY teklifleri tadll etmiıılerdlr • Mllza.kereler 
dostane bir hava içinde tekrar bqlaınıı-

Londra, 21 a.a.. - Geçen hattanın ıo- Türk Tarih Kurumu tarafındaa 
ısükun ·•• tetkik ettiğini tebarilz et~ir-

nundanberi Manş'ta hUkUm ıUren fırtına Beşer kültürünün kaynaklarını ay • 
_., .. b t mehtedir. tır. dlnmlı olmakla beraber, dlin, 6~ a ar- dınlatmak, türklerin cihan medeniyo-

BUtUn me11•l'"l rln ynkında bir netice. ken cenubu garblden ılddetll bir rUzgAr tine iştirak hisselerini göstermek ve 
ye bağlanması ır n makul bir uaa mev- esmekte ldl. Deniz dalgalı bulunuyordu. K E 1 bugünkü yurdumuz Anadolu ve Trak• 
cut olduğU blldlı ilmektedir. Sla. rUyet Hhasını azaltıyor ve fraıwz öy nslilü eri yanın kültür kaynaklarını tanıtmak 
Fransız • Japon müzakereleri aahlllnl tamamlyle gizliyordu. ıçin Büyük Şeflerimizin irşatlariyle 
Vichy, 20 a.a. - Havas bildiriyor: Hin- Meteoroloji eksperlerine göre, hava ıe- başlanan kazılara -1940· senesinde ~ 

İzmir Fuanna 
Alman 

Berlln, 21 a a. - Alman orauıarı ib81· 
kumandanlığının tebliği: Hava kuvetleri, 
lngtıtere t1%erine hUcumlarına devam et-

rağbet 
(Bası z inci sayfada) 

tuk ile mukabelede bulunmuıtur: 
"- İzmir belediyesinin muhterem mi • 

ufirleri, aayın arkadıelar: 

di Çini hakkındaki fransız • Japon müza • raltl, denlzden laUl!}'a hA.len mUaalt defil· bı'naları ı' tı'n o_v-am olunmaktadır. 
kereleri devam etmektedir. dlr. Geçen hattanın fena havaaı, bu sene ' Harp dolayısiyle yabancı ilim mil • 

mutattan eve! &"!lmlııtir. Sonbahar fırtı· Sallbiyettır mahfillerde muhafaza edl • esseselerinin bu gibi çalış.malarda.ıa 
nalanndan evel mUteaddlt yeni iyi hava 

len ketumiyete ratınen, bu mllzııkerelerin 1 b 1 ellerini çektikleri bir sırada Türk Ta. 
devrelerinin kendisini göstermesi mU:n- a~ı an mu .. sa .., ·a mlılerdlr. . 

Mukabale bllmlıll hareketleri, birinci 
derecede Londra ya tevcih edllmlıttr. Ez
cUmle ıehrln merkezinde, Taymlıln bUyUk 
kavslnln ıarkında, ukerl bakımdan ehe
ınJyetli muhtell! hedefler, ciddi hasara 
utratılmıotır. 

Cenubu ııarkl İngiltereıl Uzerlnde, lehi· 
mıze tecelli eden birçok bava muharebele-
11 olm111tur. 

Gece hUcumlan, bilhassa Londra llma-
ili tesl1&tına tevcih edllmlottr. Jdeııe!A. Ro· 
)'al Albert doklanna birçok isabetler kay
dolunmuıtur. 

Bl!Ahare daha küı;Uk gruplar, Londra'
nın cenup ve ıark mahallelerinde fqe de
polanzıa ve lzıgtlterenln cenubunda ve 
merkezinde hava meydanlarına ve dl#er 
askeri hedeflere gece hUcumları yapmıı • 
aardır. HAIA aönmemfı olan eski yangın • 
lara yenilen lllve olunmuıtur. 

İııgllhı tayyarelerinin garbi Almanya
da ıehirler üzerine yaptığı gece hUcumla· 
n netlcealnde, birçok evlere, bir klllseye 
ye bir mezarhfa bombalar dUımU,tUr. sı
"f'fl halk araaında 13 ölU ve birçok yaralı 
:woardır. 

1 talyan tebliği 
itaıyada bir mahal, 21 a.a. - 106 nu • 

ınaralı italyan tebl!A'f: 
Evelkl günler Bardla, Tobruk ve Der

ne hutahanelerinl bombardıman etınlı o
lan dllaman, dün gece Blngazl tehrlnl 
bombardıman eylemlıttr. Askeri ehemlyetl 
haiz hiç bir hedefe isabet vaki olmamıı, 

fakat bilhassa mUslUmanlarla meskfuı 

mahallerde sivil eylerine mUhtm hasar ya
pılmııtır 'Üç l!IU, 2~ yaralı vardır. 

Derhal mukabalelbllmlsll olarak büyUk 
bir tayyare grupumuz, Mersa • Matruh'ta 
demiryolları tesisatını, depolan ve mev • 
&llerl bombardıman etmlı ve bArlz netice
ler almıştır. Genlı tahribat 1'/e yangınlar 
lnllşahede edllmlıtır. 

Şarki A!rlkada, yukarı Sudan hududun
da, lehimize tecelli etmiş olan bir ı;arpıı
Jn&da, dUoman muharebe esnasında 80 ö!U 
bırakmııtır. Bizim tara!ımızdan 8 yaralı 

•ardır. 

Tayyarelerimiz, Aden tayyare meydanı
IU ve harp gemileri himayesinde Bab ·el
Jdendep boğazına doğru Uerlemekte olan 
iki vapur katlleainl bombardıman etmıı -
ttr. 

DU,man, Aesab, Teaseney, Gura, Har
l'ar, Diredaua üzerin• mutat hUcumlarını 
)'apmııtır. ÖlU ve yaralı yoktur. Maddi 
baaar 'l"lahduttur. 

LONDRA'YA 
YAPILAN 

HÜCUMLAR 
Londra, 21 a.a. - Reuter: Bu ak· 

ıaın, altmıı yetmiı kadar düıman tay· 
~areıi, muhtelif irtifalarda on ikişer
lik gruplar halinde Taymis nehri bo· 
~unca ilerlemişlerdir. İngiliz avcı 
t~yyarele'ri, düşmanı karşılamış ve 
h.ır ıeri çarpıımadan sonra silratle ge· 
rı PÜıkUrtmilılerdir. Hiç bir bomba 
•tı1?1amıştır. 

Şıddetli bir ateşi mUteakip, havada 
Plr<;alanan bir alman tayyaresinden 
~eldiği ııanılan milthit bir infilak iti· 
tılı:ni~tir. 

İsken deriye' de alarm 
d tıkenderiye, 21 a.ı. - Bu sabah saat 4 

Bele.diye Reisimizin yarattığı büyük bir 
eser karıısrndayız. Bu eserin belit ifade • 
ıine ilhe edilecek hiç bir takdir ıözU bu -
luııamu. Büyük eserin baıırılmasındı ça • 
lışkan reisimizin himmeti, ıahst gayreti bi
rinci derecede Amildir. Reisimizi yüksek 
huzurunuzda C. H. Partiıi adına tebrik et-
mekle büyük bir haz duyuyorum. Beledi
ye reisimiz! tebrik ederken kanlim ki biz
zat C. H. Partisi teşkilltını da tebrik et· 
miı oluyorum. Çünkü biz partililer beledi
ye meclisini ve onun dirayetli ııalahiyetll 

ve liyakatli mümessili olan belediye reiııl
ni samimi mesai içinde vazife kabul etmiı 
deierU anaur tellkld edfyoruz. Belediye 
reisimiz her tUrlU çalııma •aha.aında idea.
liıt bir partilinin çılıımalarından bekle -
nen neticelerin en iyi bir ıekilde tecelli et
tiren ve tekemmül ettirdili her eserle fah
rimizi artıran kıymetli arkada$ımızdır. Q. 

nu tebrik ve takdir etmek kadirslnas olma
nın en tabii icabıdır. Hep biliyoruz ki Kül
ttirpark ve onun içinde İzmir entemaayo • 
nal fuarı lzmlr'i bütün tlirk yurdunda çok 
fistlin muhabbet yerine mazhar kılmıetır. 
Bugünkü yeni varlığımızı kurmak imkanı
nı veren millt cldılimizde bütUn tUrk ıö -
nlillerinde kavu1tulma.aı matlup bir ideal 
olan İzmir enternasyonal fuarın ve Kültür 
parkın yarattığı memleketıümul alaka ve 
muhabbet sayesinde bütiln yurddatlarcı 
daha güzelleıtirilmesi ve daha kuvetlendl • 
rilmeıl matlup olan bir ıevcili halini al • 
mııur. 

ginnlı olduiu yolun ~çlüklü bir yol ol • c ! rih Kurumunun gösterdiği sebat, şüpm 
d ğ · k dl kUn bulunmaktadır. .,.. _ u u gızlenmeme te r. hesiz, beynelmilel ilim Alemince tü1D-

Ma1Qm olduğu iiıere, ıörüımelere biri Londra, 21 L&. - Royter bfldtrıyor: Murif Velcillilinden bildlrilmektroir: ran ve minnetle karşılanacaktır. 
normal diplomatik yolla Tokyo"da, dlferi, Hava nezareU, dün ~ece dUoman ıuall &1- Balıkesir Savaıteııe ve Kocaeli • Arifi • Türk Tarih Kurumu tarafından bq 
alınan veya alınacak olan kararların aur&- tında bulunan arazi Uzerlne yapılan akın- yede açılın köy enstitüleri için yaptırıla- sene Alaca • Hüyük, Ankara yanın• 
ti tatbikını tetkika memur askeri lromiı - ıara ııtırAk eden bUtUn tayyarelerin Usle- cık binaların memleket mimarları arasın- da Karaoğlan ve Hacılar, Ankara i • 
yontar arasında Hanoy'da olmak Uzere, iki rtne döndllkünU blldlrmektedlr. da müsabakaya konulan avın projeleriyle çinde Çankırıkapı, Küçük Çekmece 
yoldan aynı zamandı cereyan etmektedir. Hava nezareti tsUhbarat aervlslnln bil- vaziyet pllnları müsabakasına iıtirlk eden yanında Regium, Samsun yanında Ö'lc· 
GUçlUkle, Hanoy'dakl mahalU görUımeler dlrdlğine göre, pek fena hava ıartları da- mimarların eserleri ilk tedrisat umum mü- sürük Tepe, Silifkede Mozayıklı ev, 
sahasında lı:endiıini göstermektedir. Bu bilinde icra edllmlı olan bu harekAt esna- dürü "Hakkı Tonguç" Mf. Vekilli~i baş • tzmirde Namugih mevkilerinde ka
ıiiçlükler, her halde ılyaı! milıahltler nez. ıında Almanya'nın dahlll mUnakalAtının müfet.tiıi "C. Otman", Nafıa Vekillii:i mu- zı ve araştırmalar yapılmaktadır. 
dinde baz:ı enditelerl mucip olacak derec.. en mlihlm hattını teokll eden ve :Muneter meıısili "E. Erbilen,. yüksek mimarlar mü- Samsunda dört metre kalınlık ar • 
dedir. Fakat salihiyettır franaıı mahfili&- ee.nubunda Dortmund - Emı kanalı Uzerln- messill "A. Lugal", Gllzel saçatlar umum d E · k k k · 1 
rl, Jıponya'nın bir ültimatom verdiğine da- de bulunan su terazisine hUcumlar yapıl- müdürü "S. Kemal Yetkin,. talim ve terbi- ~ti e;ayı::şın~~ın;i~~l a~::ud:ur~;~i: 
!r yabancı gazetelerde çıkan haberlerin mııtır. Diğer iki su terazlsl Uzerlne de ye bumdan "E. z. Kıra\" Mf. vekilliği ve burada bakır devri tabakasında 
doiru olmıdıiını bildirmektedir. yUkeck fnfllAklı bombalar atılmı§tır. Bir müfettiılerinden "Hayrullnh Örs" Arifiye garbi Anadoluya münhasır addolunaıı 

Sallhlyettar fransu: mahfilleri, h1lt 16 • terası U.ertnde katJ bir Jllflla.Jr mllphede Ed in d 
rUtmelerde kendisini ırlS•teren manlalarm eclllmlıUr. enatittisll mlldUrfi "S. P Bel 1

" an ~e- (Yortan) tipinde Serami'nin mevcu-
ehemiyetini lriiçilltmemekle beraber, anla.- Bir yilkaek inflllkh bomba u.ıvoau dl· ıelrlrül eden 18 ey.!Olde. to~la.nmıı olan JU-, diyeti görülmüştür. 
ma uMurlarııun bili mevcut bulundutu ve fer iki w terazlıl üzerine dU,mU,tUr. İıı· rl tarafmdan tetkık edılmı~tır. .. Silifkede miJattan sonra 11-111 asır
muvaffaklyet ıanslarmın hili pek çok ol· fl!Aktan ıonra tayyarelerden birinin ruı- Bu incelemeye nazaran Savaştepe koy lara aidiyeti tahmin olunan müh'nı 

en.ıitUsü müsa.bakasını 15741, 91919, 17777

1 

bir mozayıklı a 1 M h ı 'f 
duğu kanaatini izhar etmektedir. dı duman bulutları görmUgtUr. Daha ıonra 1 • 1 .• k d b ev çı mıştır. u telı 

A k U ak lel • bir pilot bombalarım atarken ıu terazlıl· 31.111'd2373h8. ru~u.z arıy e ıı:ı~ab ei lenb.eı renkli taıtlardan yapılan bu nefı's mo-meri a ve z ıark meıe erı ,. ıuı n puvan tı ar y e ı :ı nı bA.rls IW'ette g!Srmete muva!!ak olmUf- ~ı~ıl:k an .
1

1" '.
1 

e. k~ 1 
rül 1 t' - ~ayık üzerinde kendi muhitinden ve 

Vatinrton, 21 a.a. - Royter: Uzak prk· rıncı ı ven mesıne ım .. n go mem i ır. mitelojid "Ih 1 b. k 
taki kararsız vaziyet ıebebiyle, hülrilmet, tur. Bu durum karımnda teklifini 1574-1 rü • simler b eln muk emd 0 an ır ço re-
şlmdillk ıerelr francız Hin.eli Clnfti n ge- Diğer tara!tan Ostende lizerlne yeniden muz ile yapan yüksek mimar Tahir Tuğ i- Ça k u kunma ta ır. 
rek Hollanda Hlndiıtanı hı1'kında ıtatüko- muva!faklyetll hücumlar yapılmıı ve yan- kinci 91919 rumuz sahibi yilksek mimar n ır: ?pıda açılmakta olan mu • 
nun ldamesine lıtln.at eden amerikan siya· sınlar çıkarılmııtır. Muhittin Gürel ve yardımcm yüksek mi • a~zam klasık hamamda 130 metrelik 
ıeti hakkındaki eski beyanatını teyit et • Fleııılnge'yf bombardıman etmek için mar Bekir İhsan Unal Uçilncü 17777 rU • hır cephe, 30 metre uzunluğunda bey-
mekle iktifa etmekedir. limanın üzerinde uçarken bir pilot evelce mu• ıahibl yükıek mimar Seyfi Arkan pu- zt su havuzu, milteaddit sıcak yıkan-

İngilere büyük elçiıl Lord Lothlan "' çıkmıı olan yangınlarla lnfllWar mllfa· van itibariyle ddrdüncü olarak ittifaklı ma ve terleme daireleri bulunmakta • 
Avuıturıılya elçisi B. Cuey !la halen ya • hede etmııtır. ıeçilmlılerdir. dı~. 
pılmakta olan görilımelerin, relılcilmhur Aynı liman Uı;erlnde uçan dlter bir pi- Kocaeli: Arlfiye köy enstitüsüne yaptı • ıza'ls, Selçuk devirlerinde tadilat-
seçimlerinden aonra, 11rih bir ıekil olma- lot lnt!IAk ve yangın bombaları attııı za- rılacalı: binaların avın proje ve vaziyet pil- Fla .kkullanılan bu_ h~ma.mın altında 
ıı ve japonya'ya kırıı daha enerjik tılr ıl· man Verbreed kanalı ucunda bulunan nı mUaabakasına 44544, 17773, 13131, 41741, rı va katı tesbıt edılmıstir. 
yaaet için esas teıkil eylemesi mUhtemel • mavnalar arasında beı lnfl!Ak kaydetmıı 21150, 111999, 25317, 44446, ve 10111 ru • .. Ank.ara Dil, Tarih ve Coğrafya Fa-
dir. ve lOO metrelik bir saha üzerinde gene muzlariyle dokuz mimar iştirak etmiı bun- kultesı Arkeoloiik şubesinden me • 

B . 1 · mavnalar arasında yangınlar çıkarmııtır. ?un ge k ı ır ıtikraz hakkında Cin malıyı nazırı lırdan teklifini 44544 rumuz ile yapan .nç ar eo ot;larımız bu kazılar-
B. Soong ile yapılmakta olan ıorüımelere Dunkerk'ln doklarına hUcumlar yapıl· yUkaek mimar Recai Akç:ıy'ın, eseri. ıartna da vazıfe almışlardır. 

· ı m11 ve Mannhe!m ve Ebrarİg'da demlryo- • H ·· d ıelince, bunun için de reiıicümhur ıeçım • meye uygıınlulı:, binaların umumi durumu- enu.z eva.m etmekte o1an kazıJa • 
nin neticelerini beklemek lhmıdır. Sanıl- lu tevzi lltasyonlan bombardıman edllmlı- b k · · ..ıı • rın net 1 • h kk Ur. Neckrran'da bir emtia iıtasyonu ve Cob nu araziye teta u ettırıı, rüz ... r ıstika • .ıce. erı a ında Ulutı savfala· 
dıtına ıöre, aeçlm bitince g6rüımelere ye- lence'de b"·•"" demı~oııan muvatfakiyet- metlerini g8zetmiı ve yapının heyeti umu- rında ıl.erıde daha mufassal izahat 
niden baılamak üzere Amerika'da kala - YJUA ·.T miyesinl en iyi yerlere ıetiris bakımların- vereceğız. - H. K. 
caktır. le boznbardıman edllmlıtır. dan kusunuz bulunarak puvan itibariyle 
Fransız bllyUk elçisi, ıık ıık hariciyeye lıtilii için lıazırlanmt§ olan birinci, 17773 rumuzlu yüksek mimar Ley. 

gitmektedir. Amerikan hükilmetinin, Vich:Y vapurların yüzlerce•i imha eclildi 11 A. Turaııtun eseri ikinci, 13131 rumuz
hükümetinln hiç bir japon talebine ı:nu- Londra, 21 a.L - İnıillz matbuatı B. lu yüksek mimar Adnan Kuruyazıcı'nm e
vıfakat etmiyeceğl ve Hindi Çini'den ja - Sinclair'in nutku, tuı için konforlu ıı'1- aerl üçüncü, 41741 rumuzlu yüksek mimar 
pon askerinin geçmesi ve liılerden lıtlfıde naklır inıuı ve yurtsuz kalan ı,ondra hal- Tahir Tut'un eseri puvan itibariyle dör • 
olunmaııı bahıinde hiç bir anlaşma yapmı· lrına bımnacak mahaller tahsisi meıelele- dilncü olarak itifakla seçılmişlerdir. 
yacağı Umidinde bulunduğu, franaız büyük riyle menul olmalttıdır. Bu mil11bakalarda birincilik kazananlara 
elçisine blldirilmiıtir. Fakat guçlük tura- B. Slnclair'in nutku hakkında tefılratta 2.000 lira ve ikincilik kaaznanlara 1.000, 
dadır ki, Amerika Birleşik devletleri hil • bulunan Timeı gazetea! baım&kaleainde üçüncü ve dördüncü aeçllenlere 150 şer li-

Amerika için 

Singapur' da 

kolaylıklar 
kümeti, kendiılnl, Hindi Çin[ hükümetine tunları yazmaktadır: ra verilecektir. 
maddi yardımda bulunmak için urih temi· B. Archibald Slnclair almanlarm Londra Yaptırılacak olan difer köy enıtitUleri (Ba~ı 1 inci sayfada) 
nat verecek vaziyette hissetmemektedir. 'llvil halkını tethlı etmek için yapmakta avan proje ve vaziyet planları müsabaka • istifade mecburiyetinde bıraktı~ı an-

A 'k Ud f U k d" v b 1 da elinde olacaktır. merı an m a ıa proırımının en m - oldukları faydasız tetebbiiılerde, hem va- 1 ıarı deva
1
m ~~e te

1 
ır. 'l~e un ar.af a.'.t 

him kımıı, bizzat Amerika birlctik devlet· kitlerini hem de inıanlarını kaybetmekte ıartname er ıstıyen ere vı .. yet maarı mu- Singapur h::ıhkında müutkel'e'-P-r 
leri ile allkıdar kısmıdır. İngiltere ve ll· olduklannı beyan etmiştir. Filhakika al • dllrlükleri ile Maarif Vekilliği ilk tedrisat . ~.ondra, 21 a.a. - Reuter'in öğren• 
tin Amerika bundan sonra ıelmektedir. ınan havacılıfı 1 eylüldenberi 4.000 kiti umum müdürlüğü ta.rafından verilmektedir. dıgıne göre, halen Vaşington'da B. 
Hollanda Hindiıtanına malzeme teılimatı- A A Hull Lord Loth'a A t l ı za7'1 etmi,tir. İnrlltere'de düımiyerek fla- · · • • • ı n ve vus ra ya c • 
nı bir dereceye kadar tehir eden bu rüçhan ı "'ısı B Casey aras da J k erine dönemedikleri halde bizim aöreme- I " . .' .. ın >:apı mıı ta o-
olmu$tur. difimlı yerlerde sayi olan tıyyarelerdeki 1 lan goru~mele~de, Amerıka Birleşik 

21 temmuzda nihayete eren yedi aylık alman zayiatı bu rakama dahil detildir. Kısa l'sfanbul haber'Lerı" devlet.l.erı, İngıltere ve. Avustralya• 
bir müddet zarfında, 2,666,000 dolar kıY· nın muıı:terek me f tl b ı Alman havı kuvetlerinin elde ettikleri s- n aa erı u unan bir 
metinde eallha teslimatı yapılmıştır. Bun- Mticeler, lnıilizlerin elde ettikleri mu • . .. . .... . ... çok. meselel~r .~ahis mevzuu edilmek-
dan bqka, müstakbel teslimat için de, 6 vıffaklyetlerle mukayese edilemez. ted~r. Bu J~oruşme1erde, alelade mi. 
milyon dolar kıymetinde ihracat ıısanaı Havı nazırı, alman imalltınm yiJzde 30 ( lstanbul, 21 Telefonla) nası.yl~ muza~ere. mahiyeti mevcut 
verilmiştir. Ticaret ananelerine sadık ka- 1 değ Jd v h b 
lan Amerika Blrleeik Devletleri, evelden niıbetlnde aıılmıı olduğunu ve uylruıuzlu- X Bugün stanbulda iki yanğın ol-

1 ırF e_ ıç .. ır ~n~ajm~n alınma-
angajmanlar almakta ise de, mazideki bu iun alman iıçilerinln kuvei maneviyelerl du. Emirganda üç ev, Karagümrükte mı~tı~ akat, uç h~k. meuı: teması 

Uzerine fena tesirler yapmakta olduıo.·nu bir ev yandı. j mu ıa aza edeceklerını tahmın etmek 
hattı hareketin iıtlkbaldekl siyasetin ne 5 u d ğ 1 be . 1 x c·ı... 't'd b' .. d 15 .. o ru o ur. 
olaca.tını lt1%umu kadar g!Satermekte bu- Yan etmııt r. lLHUl e ır sepet ıçın e gun- Gö .... 1 
lundutu tebarüs ettirilmektedir. İngiltere'nln lıtillaı için huırlanmtt o- lük bir kız: çocuğu bulunmuı kreşe i r~~u en meseleler hnk~mda res-

lan Ye Manı denizindeki 'limanlarda bulu- verilmittlr. ' ~ ma umat mevcut değildir. Fakat 

Yurda sokulacak mallar etrafın· :n
1 
vapurların yüslereeslnln imha edildi- X Bugiln 1sv~çten Uç vagon çivi p~~f:it~re~iss:~zHı· intd1 için1 ~kmdeseleds!wve aın ve bir çok Umanlann kullanılamıyacak ve at nah geldı. Beı vagonun daha b • ye e. a. a a ar ıger 

da tetkikler yapılıyor bir hale getirildiğini bildiren Viıl rapcr- yolda olduğu haber veriliyor. b a~~ mUstacel ışl7r gıbı meselelerin 
GümrUklerimize geldiği halde kon· !arını da zikretmek llnmdır a 11 mevzuu edılmekte bulunduğu 

Görüyoruz ki, İzmir enternasyonal fua
rı Atatürk inkılibının yüksek ruhundan il
ham almıs olmanın bütun kudretlerini ve 
güzelliklerini takdir ıözleri önünde seren 
bedii bir Ustllnlük camiası olmuıtur. Ata • 
türk'ün asil tUrlı: milletine açtığı ilerleme
ler yolunda hiç bir zaman ekıilmlyen hızla 
yürürken İsmet İnönü gibi büyük eserler 
yaratmak ve yaratılan eserleri yaptmak 
yolunda en feyizli enerji kaynağı olan bir 
Şefin emrindeyiz. Şimdiye kadar yara:.ıan 
eserlerin ve kazanılan ıereflerin daha bü
yüklerini yaratmıya kadir bir mllletln 1ro • 
cukları olmanın gururu ve ıüruru içinde • 
yiz. Müıkil tanımıyan, müıkil yenmekle 
şeref duyan, muıkil karı11ında hızı artan 
bir partinin bakim oldulu yurd:ia;u:. Her 
iıini millete faydalı olmak .:niit=ıin1en 
mülhem olarak tanzim eden milletin ıuuru
na, yaratıcılık imanını dayanan bir hültli -
metin idaresindeyiz. Gurur duyma& ıe -
vinçli olmak hakkımızdır. 1ylyi bei:nmek 
hakka kuvet vermek vazifemizdir. Türk 
milletinin iıtediii bütün iyilikleri t:ıhak • 
Jnık ettirmek vatanp~.-verlik vazifeınizdir. 
İzmir enernasyonal fuarı rlbl müstesna 
bir himmetin mahsulü ol.an es•rin d!lıa ços 
üıtlinde eserler yaratmanın kudretini için
de sıkhyan bir mill~in feıtledyiz. htik • 
balimtzin en kuvetli tem:nr.tı l.iriblrimize 
olan itimadımız yurt dlv.ılarında enerJı ile 
doğru hareketlerimiz, kartılıklı aevgileri
miz ve uygılırımız en lcuvetli teminatıdır 
Atatürk idealinin aadık!•m Mıllf Şef İsmet 
1nönıi'nün emrınde ya~1mak bugı•rkü türk 
çocuklarının eıi bulun·nıyarı bahtiyarlığı • 
dır. Sınesinde Behçet Uz ıibl enerjik, dü
rüst samimi binlerce türle evlidı yaıatan 
büyük milletimiz için ne yap11k azdır. Şe
reflerin her türlüsüne ıahip olarak Ye htr 
ıerefi yalnız kendi gilcıle temın etmlı ola
rak dilnya milletleri lrarıııında hem aevıi 
hem ıaygı toplamakta olan büyllk millet! • 
miz çok yapsın!." · ı B • . . • sanılmaktadır 

tımento arı gelmemi§ bulunan veya azı Jrımaelerln lngılıs hava kuvetleri- Berlin'in Jribu mahallelerinde bir kaç ika.. • 
Fransa' da bulunan İapa·nyol her hangi bir sebeple gümrüklerden rıin de mukabele bilmisil yapmalarmı arzu metılh tahribi deiil, bombardıman tayya. C ---

mültecileri Meksika'ya gidiyorl"' r çekilmiyen malların alakalılar nam ettiklerini ip ret eden muharrir yamına relerinin imal edildikleri fabrikıılarm im- eyhan' da =ki VPnİ "''!"\il 
ve hesabına Ticaret Vekaletince yur- söyle devam etmektedir: h111, tayyarelerin depolarını dolduracak O· Ceyhil?l (Husuııı - Y pılm ıc•n olrn 

~ İ&kenderiye't:e bir alarm iıareti veril • 
lbıttır. Allrnı 50 dakika ıllrmtlıtlir. Niıbe
~ &a fnfiliir lıitılmiıtir. Saat yediye ka
... ~·ha.ar Ye yahut ölü ve yaralı oldufuna 
.. ,r ı.:... ~-

Nevyork, 21 a.a. - Ta11: United Press da sokulması hakk daki tal' tna İ1,.·1 · iki lllı: okulun ine tı ta mır.ıl'ln. ıı,, v na. ın ıma • ,,ı erın yuvalarım tahrip etmekten\•• lan bensinlırin yalrılmuı ve bunların tn. • 
ajansının haber verdiiine ıöre Fran~'da menin tatbik tekli etrafında tetkik· .-.ımann'ıuıı endllatriyel kuvetiai t .. kil e- riltere'ye alnnlar yapmak için uçtukları tıa mUdUrU tarafından tf'tklk <'dllr.rck be-
buluııan cilmhuri1etçl iıpanyol mlıttecıle ler yapmak üzere Ticaret veklleti ien fabrikaları imha etmek daha ~ok fa,.. mQ"daıılana tahrı"bidir. Bu buıusta alman- tenıımııur. 
rinl nakletmek tlzere Kebika bllktlmeti i· İ hukuk m•viri B. Ferit lıtanbula •Mıdır. lar.du ~lr farklı olalım Ye ebem •lu Belediyı relıl de bu lkf yeni okula 91· 
Jd tmtrUEIA V&P.U\I ldrflaımltırı 1öDd4rillJai1'1r. ! Londra'yı mlldafaa etm-1A • 1_. """- 111"' la ,ıbıa Nlr".U.. dea 7ollana bir uı evel yapılmaaı lgıta ıa. 

~· - __. ... emırı. ~. -. """ hab• alaıımımıpu. 



u ~ u s 

Muhtelif sebze ah nacak r 

Nöbetci Eczaneler 
" Askeri Fabrikalar Umum Mudürlülü Jlerlcez Satın Alma Komisyonum/an: 

1 9 !140 ~iınunden 31/10/ 940 akıamma 
kadar eczanelerin gece nöbet cetveli 

Sebzenin clnat t.zamt Beher kilosu Yekt\n 
kilo kurut Ura kunJt 

1 - Yenı eczane 1 12 23 4 15 26 PaUıCAll '120 12 ,9, '° 
Tase !asulye ,120 12 ,94 40 
Kabak ,120 8 829 60 
Domatea 2437 8 194 96 

2 ·Merkez Ec. 2 13 24 5 16 21 
3 - Ege Ec. 3 14 25 6 17 28 
4 ·İstanbul Ec. 4 IS 26 7 18 29 
5 - Sebat Ec 5 16 27 8 19 30 
6 - Halk Ec. 6 17 28 9 20 31 LA.hn& 2300 8 18' 00 

Pırasa 2300 8 18, 00 
Ispanak 2300 12 276 00 
Semizotu 2300 115 HiS 00 
Karnebaha.r 2300 15 ,,~ 00 
Kereviz 2300 l~ Mı'i 00 

7 ·Sakarya Ec. 7 18 29 10 21 
8 ·Cebeci Ec 8 19 30 11 22 
9- Yeni11ehir Ec. 9 20 l 12 23 

10 ·Ankara Ec. 10 21 2 13 24 
11 - Çankaya Ec. 11 22 3 14 25 

Havuq 700 10 70 00 
8262 88 

1940 eylill ve 1 inci te,rin aylarının 
eczaneler gece nöbet cetveli tesbit edil
mistir. Pazar geceleri nöbet alan ecza
ne pazar gilnü de nöbetçi olarak açık 
bulunmak mecburiyetindedir. Diğer ec
aanelerin pazar günleri ihtiJ'arl olarak 

tatil yapmaları kabul edilml•tlr. 

Asker ihtiyacı için muhtelif yerlere teııllm edilmek ıartlyle yukarıda yazılı 11 
kalem taze ııebze 1940 malt senesi mayıı s&Yealne kadar verilmek Uaere açık ek
siltme suretiyle mubayaa edilecektir. 

Milli iıtiklil ve varlığımı. 
zm koruyucusu çocuk ve a -

nuıdır. 

Eksiltme ıo. 10. 940 perııemhe gUnU saat U te aakert fabrikalar umum mOdürlU
tll merkez ıatın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartname paruızdır. lııluvakkat 
teminatı (244) Ura (68) klll'Uftur. 

Taliplerin 2'90 sayılı kanunun 2 ve 8. maddelerindeki vesalkle komisyoncu ol
madıklarına ve bu teıle al&kadar tUccardanolduklarına dair ticaret oduı nıılkuty1e 
rnezktlr gün ve aaatte müracaatları. (11985) 11593• 

ÇOCUK ESiRGEME 

KURUMU E 1 k milddetle eksiltmeye konulmuıtur. Ta 
ezacı a ınaca liplc:rin 30. 9. 940 pazartesi günü sa.at 

Aderl Fabrikalar Umum Müdürlülün- 14 de Kırıkkale nahiyesi müdürlilk o-

ASKERi F ABRIKALAR den: dasında müteıekkil komiıyona % de 
KüçUkyozgat ve Kınkkalede lıtlhdam 7,S pey akçelerile kanunen ibraz et -

Kereste alınacak edilmek ve yaşı M denyukarı•olmamak U- mek mecburiyetinde bulundukları ve-
zere iki eczacı alınacaktır. 36116 ıayıh ka· l l 

Asierf Fabrihlar Umum JIQdlirlüllJ sikalarla birlikte müracaat etmeler • nunun hl\kUmlerlne göre Ucret verllecek-
• erlr.e11 Satın Alm• Koml11yonundan: tir. Askerliğini yapmıı ve •lclllen tekaüt Hin olunur. Bu ite dair ketlf raporu 

42 metre mtktbı 2,IS0:3,ISOx0,2tJ:O,MXO, edllmemıeı olanlardan talip olanların aten ve idart tartnameler Kuıkkale nahl -
U:0,12 lııl. ebadında dlıbudak kalan. veya yedek subay kayıt numaralan yazılı yesl merkez muhtarlığında mevcuttur. 

Verilemeditt takdirde birer tercümeihal kftlıdını bir lııtldaya Eksiltmeye iştirak edecekler her gOn 
84 metre mlkAbı 2,ll0:3,ISO metre tuıun- bağlıyarak en geç birinci teorin bll§ına görebilirler. (8888/5970) 15928 

de ve 0,80:0,llO :M. kutrunda dtıbudak tom- kadar umum mUdUrlllğe müracaatları. 
rutu. C6i98) llS81'i9 Hafir ve imli yaptınlacak 

Bu da •erilemedilf takdirde Kırıkkale nahiyesinden : 
70 metre mlkAbl 6,00 mette "tuıUnde Te' Keşif bedeli 750 lira olan Kırıkkale 

e.3o:o,ıso 1ıı1. kutrunda dııbudak tomnıtu VILA YETLER 
olabllir. nahiyesinin pazar yeri ve dere yolu 

Ebat ve mlkdarı yukarıda 7Utl• keru- imla ve hafriyatı yaptırılacaktır. ıs. 9. 
te ~kert fabrikalar umum mUdUrlutU Yol inşaatı 940 gününden itibaren 15 gün mUd • 
merJı:es satın alma koml1Yonunca 8.10.HO Zonguldak Valiliğinden: detle eksiltmeye konulmuıtur. Talip -
per,embe günO saat u te acık eksiltme 1 - Zonguldak vilayeti içinde l~rin 30. 9. 940 pazartesi günü saat 14 
De ihale edilecektir. Kalu tçtn beher Çaycuma - Kokakıu - Bartın - yolun- de Kırıkkale nahiyesi mUdürlUk oda
metre mlkAbına 60 lira tomruklar için de da yapılacak 385,620 lira keşif bedel- sında miltc§ekkil komisyona % 7,5 pey 
lııeher metre mlkAbm'\ ~ lira bedel tab- li tosa ve sinai imalat işi kapalı zarf akçelerile kanunen ibraz etmek mec
mln edllmlıtır. Şartname paran• olarak usuliyle 21. 9. 940 tarihinden itibaren buriyetinde bulundukları veıikalarla 
komisyondan verilir Taliplerin muvakkat 
teminat olan f2R3) lira (llO) kurut ve 16 gün müddetle eksiltmeye konul - birlikte müracaat etmeleri ilAn olunur. 
1•90 numaralı kanunun 2 ve ı. maddele- muştur. Bu ite ait ketif raporu n idart prt· 
rindekl veaalkle komisyoncu olmadıkları- 2 - İhalesi 7. 10. Sl40 pazartesi gU- nameler Kırıkkale nahiyesi merkes 
aa ve bu 1ıle alAkadıır tüccardan olduk- nil saat 11,30 da Zonguldakta daimi muhtarlığında mevcuttur. Eksiltmeye 
larına dair ticaret oda.il THlkutyle mez- encümende yapılacaktır. i1tirik edecekler her glln cörebilirler. 
k1lr gtln ve saatte komisyona müracaatla 3 - Eksiltme prtnamesl ve buna (8889/5941) 15929 
n. (5828) 15802 müteferri evrak dalm1 encümen ka· 
Unu idaremizden verilmek .. T • leminde ve nafia müdüriyetinde giS - Bahçe dıvarı yaptırılacak 

r- rülebilir. Kırıkkale Nahiyesinden : 
tiyle ihale tarihinden itibaren 31. 4 _ Muvakkat teminat 15175 lira- Keıif bedeli 700 lira olan Kırıkkale 
5. 941 tarihine kadar Küçük Yo:ı:· dır. nahiyesinin parazyerindı yaptınlacak 

gatta yevmiye pitirttirilecek 5 _ lıin bedeli 940, 941, 942 yılla- park dıvarlarının lnpıı 15. 9. 940 gU-
ekmek rı bütçesinden verilecektir. nünden itibaren 15 glln müddetle ek-

Asierl Fıbrlblar Umum •adarıaıa 6 _ Eksiltmeye girmek istiyenle- ıiltme~ konulmu9tur. Taliplerin 30. 
•erlrez Satın Alma Komiıyoaumlan: rin ihale gününden en az 8 gUn evet 9. 940 pazartesi gilnll saat 14 de Kı • 

Beher klloauna 2 kunıt Pllirme UcreU Zonguldak villyetine milracaat ede. rıkkale nahiyesi müdürlük odasında 
tahmin edilen yukarıda yazılı ekmek pl-
firme tşt Askeri Fabrikalar Umum MU- rek villyet makamından alınımı ma- mlltqeldııU komla~ " ele 7.$ ~ 
dürllltll merkez ıatın alma komisyonun- teahhitlik ehliyet vesikasiyle ticaret akçelerile kanunen ibraz etmek ~e
ca 3. ıo. 940 per§embe gunu saat 14,30 da odasından bu yıl içinde alınmıı vesi- buriyetinde bulundukları vesikalarla 
açık ekatltme ııe ihale edilecektir. eartna- ka ve muvakkat teminatlarını yatır • birlikte müracaat etmeleTl tl!n olunur. 
me parasız olarak komisyondan verilir. dıklarına dair makbuz ve teminat Bu iıe alt keıif raporu ve idari prt
Tallplertn muvakkat teminat olan (90) mektuplarını ve teklife ait mektubu nameler Kırıkkale nahiyesi merkez 
lira C38) kuruı ve 2490 numaralı kanunun muhtevi 2490 sayılı kanunun tarifi muhtarlığında mevcuttur. Eksiltmeye 
2 ve 3. maddelerlndf!kl veaalkl• komi• veçhile hazırlanmıı kapalı zarfını i • iftlrlk edecekler her giln görebilirler. 
yoncu olmadıklarına ve bu lıl• alıl.kadar 
'flccardan olduklarına dair ticaret oduı hale saatinden bir saat evet daimt en- (7890/5972) 15930 
Te&fkasiyle mezktlr gtln ve aaatte komla- cilmen reiıliğine verilmesi illn olu -
:rona mUracaatıan. (IS827) 15803 nur. 15805 

53 Ton petrol alıncak Bina İll§&atı 
As.l:erf Fabrilcalar Umum JlüdürlUIU Urla Nılıa MüdiJrlütündn ı 

•~rJ:n Satın Alm• Komis7onundan: 1 - Urfa'da lnıa edilecelı: sUmrWr ma • 
Tahmin edilen bedıU (118~) lira (60) hafaza birlikleri ~ölye binaıı kapalı urf 

Jnırue olan M ton petrol aakert fabrikalar uıullyle elıı:ailtme1e lıı:onulmuthlr. 

mnum mlldllrlll#U merkes aabn alma ko. 2 - Ekıiltm• 7/10/940 puartnl süntl 
mlııyonunca 8. 10. 940 perıembe günü aa- ıaat 10 da Nafıa mGdUrllilll od11mda te • 
at l~ te kapalı zarfla ihale edilecektir. ıeklıı:lil edecek komiı,.onca J'apılacaktır. 
eartname paruız olarak komisyondan J - btiyenler huıuıl tart~ame lle pro. 
Terlllr. Taliplerin muvakkat teminat otan je Te evrakı ketfi1eyi nafıa mlldllrlüfün -
('19) Ura <-"> kuruıu havi teklif mek· de sörebilirler. · 
tuplarını mezktlr gllnde saat U e kadar 4 - Bu itin keıİf bedeli 17580 lira 4 lını-
komlsyona vermeleri ve kendilerinin de ruttur. 
2'90 numaralı kanunun 2 ve 8. maddele- 5 - Muvakkat taminatı 1183 lira 50 lıı:u-
rindekl veaalkle komisyoncu olmadıkları
na ve ~u ıııe alüadar tüccardan oldukla
nna dair ticaret oduı Tealkutyle mez
ktlr gün ve aaatte komisyona müracaatta-
n . (~R26) llSSO' 

ruttur. 
e - Taliplerin ihaleden en u 1elıı:is ıilD 

eni bu ite benaer iııpatı baprdıklarma 
dair nralıı:ı mUlblteleriJ'le birlikte •llbe
t• müracaat ederek alacakları ehli1et nei· 
kuım 2490 a&J'llı kanuna uypn olarak ha· 

DiVANI MAHASEBAT 

ilim teblifi 

Divanı Muhasebat ReisliğitJden: 
Van gölü itletmo idareai mubMlp

liğinin Sl3S mali yılı idare hesabının 
tetkik ve muhakemesi neticesinde ı ... 
dar olunan 966 aayılı ilAmın muhuip 
Hilmi Ertürk'e tebliği yolunda idart 
makamlar vaaıtasiyle yaptırılan bU -
tiln araıtırmalara rağmen adı geçenin 
adreainin teabitina imkin bulunma -
dığı cihetle U!m kendisine teblil e • 
dilemediğinden teblil makamına ka· 
im olmak Uzere Hukuk Mahkemeleri 
usuıtı kanununun 141 inci maıddeai 

gereğince keyfiyet ilin olunur. 
lıbu llln 19 eylUl 1Sl40 tarihinden 

itibaren daire dahilindeki levhaya a-
sılmııtır. ~75) 15g33 

ilam tebliti 

3000 Kg. 1 metre veya emsali zrrtı,,aca1r1arı teklif mektuplarını n bun • 
genicliğinde ve asgari 1,5 metre !arla birlikte teminat mektup veya makbuz
UZPnluğunda kar keçesi alınacak lanru n ticaret odası veailıı:uını ihale cii -

nil ıaat 9 a kadar lıı:omiı1on riya11tine mak-
. ıbbrf Fabrikalar Umum MildlJrlülü bua mukabilinde vereceklerdir. Divanı Muhasebat Reisliğinden: 

Jlerbz Satın Alma Komisyonundan: 7 _ Poıtada olan ıecikmeler lıı:abııl olan. Ankara - Sivaa Devlet Demiryol • 
Tahmin edilen bedeli (8000) ltra olan mu. "8811-5884" 15899 ları muhaaiplilinin 341 malt yılı i~ 

~arıda yazılı 8000 Kg. kar kegeat uke- re he1abının tetkik w muhakemesi 
ı1 fabrikalar umum mUdtlrlUtll merke• 
11&tın alma komisyonunca 7. 10. 9'0 pazar- 1 neticesinde iadar olunan 446 sayıla 1-
tuı gtlnU uat 16 da kapalı zartla ihale NAH YELER llmın muhuip SWeyman F.aik'a teb • 
edil,,cekUr. Şartııame parasız olarak ko- liği yolunda idarl makamlar vuıta • 
misyondan verlllr. Taliplerin muvakkat Beton yol yaptınlacak siyle yaptırılan blltiln arqtırmalara 
teminat olan <6000> lirayı ha.I teklif Kırıkkale Nahiye$inden : ra~en adı geçenin adresinin tesbltl 
mektuplarını mezkQr gllnde aaat 115 8 ka- Keıif bedeli 2688 lira olan Kırıkkale mllmkiln olamadığı cihetle ilim ken-
dar komisyona vermeleri ve kendilerinde nahiyesinin pazaryeri meydanının iki diaine tebliğ edilemediğinden tebliğ 
2'90 numaralı kanunun 2 ve 3. maddele -
rbıdekl nıaikle komisyoncu olmadıkları- tarafına yaptırılacak beton yol inşası makamına kaim olmak llzere hukuk 
ııa ve bu tıle al&kadar tüccardan oldukta. 14. 9. 1940 gününden itibaren 15 gün mqhakemelerl uaulil kanununun 141 • 
nna dair ticaret odaıı veslkaslyle mez- müddetle eksiltmeye konulmuıtur. Ta inci maddesi gereğince keyfiyet iltn 
k1tr ıtın ve saatte komisyona müracaat · liplerin 30. 9. 940 pazartesi günü saat olunur. 
lan. (58.54) 158'8 14 de Kırıkkale nahiyesi müdürlUk o- İfbu ilin 19 eylül 1940 tarihinden 

15 Ton grafit alınacak dasında müteıekkil komisyona % C:e itibaren daire içindeki ltvhaya asıl -
Askeri Fabrikalar Umum Müdllrlülü 7,S pey akçelerile kanunen ibraz et - mııtır. (597t'I) 159315 

•erlcez Satın Almı Komisyonundan: mek mecburiyetinde bulundukları ve- il" tebl' ~ 
sıkalarla birlikte mUracaat etmeleri am '11

&• Tahmin edilen bedeli (9000) lira olan 

lılSlneet aedoeet.de -41r oıhap il Ura 
41 kuruıun tahakkuk memuru sıfatlla 
levazım müdUrU yarbay Sami Göktuğ 
ile muhasip Bekir Yunusoğlu'na mUı
tereken ödettirilmesi hükmünil muta-

ANKARA BELEDiYESi 

Krılrk elbise almacak 
Anlara Belediyesinden : 
1 - Temizlik ve ıu iılerl mUıtithdeminl 

zammın 439 sayılı, için diktirilecek olan 607 takım kıııhk el -
3- Kor 7 muhasebeciliğinin 937 yılı biıenin dikim ve harcı müteahhide ait al -

idare hesabına ait olup 141 lira 89 ku- mak üzere on beı giln müddetle açık eksilt
ruşun tahakkuk memuru sıfatile leva- meye konulmuııtur. 
zım müdürü yarbay Sami Göktuğ ile 2 - Muhammen bedeli 3035 liradır. 
muhasip Halim Dcmirağ'a müıtereken 3 - Teminat 227.63 liradır. 
ödettirilmesi hükmünü mutazammın 4 - Şartnameaini görmek iltiyenlerin 

her ciin encümen kalemine ve lıteklilerln 
bulunan 835 sayılı, de 4/ 10/ 940 cuma gilnU Hat 10.30 da bele-

İUlmların; Erzincan yer sarsıntısın- diye encllmenine müracaatlan. (5851) 
da öldüğil anlaşılan Sami Göktuğ'un ısw 

veresesine tebliği yolunda gerek idart 
makamlar ve gerek polis vasıtasile 
yaptırılan bütün araıtırmalara rağmen 
sözil geçen veresenin adreslerinin tcs
bitine imkln bulunmadığı cihetle illm 
kendilerine tebliğ edilmemittir. 

Kıtlık elbise alınacak 
AnJ:ıra Belediyesinden : 
1 - Belediye müstahdemini için kuınat 

daireden verilmek üzere diktirilecek olan 
187 takım kıtlık elbisenin dikim ve harcı 
müteahhide ait olmak üzere on bes ıün 

mliddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 1300 liradır. 
3 - Teminat 97,5 liradır. 

Tebliğ makamına kaim olmak Uzere 
hukuk muhakemeleri usum kanunun 
141 inci maddesi gereğince keyfiyet 

4 - Şartnamesini ıörmek istiyenleri~ 

tarihinden her cün encümen kalemine ve isteklilerin 
ilin olunur. 
lıbu ilin 19 eylül 1940 

itibaren daire dahilindeki 
ıılmıttır. (5974) 

de 4/ 10/ 940 cuma günü aaat 10.30 da bele -
livhaya a- diye encümenine milracaatları. (5852) 

15937 15823 

ZiRAAT VEKALETi 
Kıtlrk elbise alınacak 

Ankara Belediyesinden : 
1 Belediye müstahdemini için kuması 

Seyyar koruma ve tedavi da:rerten verilmek üzere diktirilecek olan 
banyosu almacak 265 takım kışlık elbisenin dikim ve harcı 

Ziraat Velclletinden : müteahhide ait olmak üzere on beı glln 
Ziraat VekAletl veteriner lıleri umu111 müddetle açık eksiltmeye konulmu~tur. 

mUdtlrlllğll ihtiyacı için -3~ adet ıeyyar 2 - Muhammen bedeli 1810 liradır. 
koruma ve tedavi banyosu açık eksiltme 3 - Teminat 135 lira 75 kuruştur. 
uıullyle satın alınacaktır. • r 

Ekslltme 26-9-1940 tarihine mUıadlf per- 4 - Şartnamesini ıörmek istıyenler n 
ıembe günU saat 16 de Ziraat vekAletl bl - her ıiin encümen kalemine ve isteklilerin 
nası içinde toplanacak satın alma komla • de 4/ 10/940 cıla günü saat 10.30 da bele-
yonunda yapılacaktır. diye encümenine müracaatları. (5853) 
Banyoların beherinin muhammen bedeli 

1415 lira umumunun fiyatı ll075 lira ve mu- 15824 
vakkat teminat miktarı 380 lira 88 kuruı -
tur. 

Banyolara ait ıartname ve plAn le\'azım 
mlldllrlUğUnde mevcut olup parMız olarak 
verilir. 

(6288) 15318 

M. M. V. l lava Müsteşarlığı 

Hafif m!lden malzemeai 1&tm 
ahnacnk 

M.M. V. Hava Satrıı Alm• Komiayonuıı • 
dan : 

ı - Muanen ıtınde talibi ıuhur etme-
1en 200 lıı:alem hafif maden mılsemeıl Jıa. 
pah ırarfla ebılltmeye lronulmuttur. Mu -
hımmen bedetf 90.000 lira olup ilk teminat 
miktarı (5750) liradır. 

Kapalı zarfla ekılltmnl 11-10-1040 &ihıil 
ıaat 11 de hna 11tm alma komıs,.onunda 
Japılacaktır. İdırt n fenni ıartname her 
&ihı 8fleden aonra 450 lıı:unıt mukabilinde 
almıbillr. İltek111erln muanen sün Ye ıa
ıtten bir 111t eYellne kadar ilk tenılnat 
n telı:tlf mektuplarmı komtıyona maldnıı 
m111rabltlnde nnnelerL 

(502') 

Bir mimar veya müliendiı 
alınacak 

M. M. Vttllleti Huı Sıtnı Alına Ko
mlsyonandın t 

Merzifon hava okulunda lıtlhdam edil -
mek lbıere dlplomah Te rubutnamell bir 
mimar • .,,. bir intaat mllhendi•I alınacalr
ttt. 

Verilecek licrfıt barem lı:anununa ~re ve 
't'&n& seçml• devlet hlmıetlerl de heaap 
edilerek takdir edilecektir. Ve bıa tlcret 
uaml (290) llra71 seçml,.ecelrtlr. 

Taliplerin diploma Te rabaatııame Te 
mecburi hlmıetl bıalunmadıfma dair reaml 
nalka taadllıı:ll ınıretıer1,,1. seçmlt devlet 
hlsmetlne alt "'' 10n memıırlJ'etinden al -
dıtr maat Teya tlcret milıı:tanm da sösterlr 
resmi naHı:a 111retlnln .,.. halen devlet me
muriyetinde mlfıtahdem lae b11 ,.erden ay • 
rılm11ında mahzur olmadığına dair resmi 
•eallıı:anın ve tasdikli nüf111 cUıdanı ıuretl
nln dllılı:çe,,e ballabarılıı: en seç 30/eyUll/ 
040 paıarteal aktamına kadar Ankıra'da 
Mlllt Müdaf11 Ve1ı:lletl hava mUıtewarlı· 
tına sönderilmlt olması ve yahut bıa veu
ik ile blrlllıı:te bluat mtlracaat obmmaeı i-
lin olunar. (5698) 157U 

Er fotinl alınacak• 
•· •· VıJ:llcrti Hua Sıftn Almı ICo-

miayonundan: 
'1 - Talibi zuhur etmlyen 2000 çift er 

fotfnl yeniden pazarlıkla utm alınacak
tır. Muhammen bedeli 18.000 Ura olup ka
ti teminat mlkdan 1950 liradır. Pazarlığı 
23. 9. 9'° pazartesi gi)DQ aaat 11 de hava 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
tdart fartnam• nsaf Te nUmuneat her 
gUn ISfleden aonra komisyonda g&-Qlebl
ltr. tstekllleriıı muayyen g11n "'' 11&&tte 
kati teminat n kanun! bel.,elerty1e blr
Ukte koml1Yonda bulunmaları. (5797) 

2ımm 

it elbiaesi almacaık 
M. M. V'ıeHleti Hıvı Satnı Alım ICo -

m/fl)'onundan ı 

Tohum ve 1aire alınacak 
Ankara Belediyesinden: 

l - Bahçeler için Uç nevide 7000 adet 
muhtelif clnı soğan ile 1000 gram yedi ne
vi tohum pazarlıkla alınacaktır. 

2 .- Muhammen bedeli (603) liradır. 

3 - Teminat 90 lira 415 kuruııtur. 
' - Şartnamesini g1'rmek lııtlyenlerln 

her gün encUmen kalemine ve isteklilerin 
de 27. 9. 940 cuma günU aaat 10,80 da be
lediye encllmenlne müracaatları. (392~) 

16915 

Muhtelif demir almacak 

An.tara Belediyesindım: 
l - Belediye ihtiyacı içn alınacak otan 

13611() kilo muhtelif demire ıııtekll cıkma
dıltndan eksiltmesi on glln uzatılmııtır. 

2 - Muhammen bedeli 3496 liradır. 
8 - Teminat 262 lira 20 kuru§tur. 
4 - Şartnamesini görmek latlyenlerln 

her gün encümen kalemine ve lateklllerln 
de 27. 9. 9•0 cuma günQ saat 10,80 da be
ledlJ'e encUmeıılne müracatıan. (8923) 

18911 

Kurıun bonı alınacak 
~nhr• Belediyesinden: 

1 - Su iılert için 1400 kilo tazylkli 
kurıun boru pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 700 liradır. 
8 - Teminat 10~ liradır. 
4 - Şartnamesini görmek 1ftlyenleı1n 

her ..Un encllmen kalemine ve lsteklllerin 
de 27. 9. 9'0 cuma günU ıaat 10,30 da be -
lediye encUmenlne müracaattan. (0924) 

115914 

A. LEVAZIM AMIRLICI 

Kunı f uulya alınacak 
An.kar• Lnuım Amirlill Sıtm Ahu 

Komisyonundan : 
1 - Müteahhit nam ve heaabına 45 ton 

K. faııul1a pazarlıkla ahnacaktıt. Pazar -
hlı 24/9/940 ıaat 14 de Ankara L•. A. Sa. 
Al. Ko. da J'•Pılacıktır. 

2 - Muhammen bedeli 9900 lira, lıı:atl te
minatı 1485 liradır. Şartname Te nilmuneal 
lıı:omlıyonda söriilllr. (5944) 15024 

, 

• P. T. Telefon Umum Md. 

Bakır manton alınacak 
P. T. T. UJDuml MiJdlJrlüflfodttn : 
1 - Talibi çılıı:mıyın Z8000 adet 3 mim 

ve 2000 adet 4 mim olmalı: üzere ceman 
30000 adet balı:ır mı111on pazarlıklı aatın •· 
hnacaktır • 

2 - Muhammen bedeli (3000) m11vıkkıt 
teminatı (225) lira olan me:slc6r manton -
lann pazarlılı 14/birinci tetrin/940 pa11r
tesi ciinlt aaat '(10) da Ankara'da evkaf a
partımanında P. T. T. amaml mlidürllfk 'f'" 
tm alma komlıyon11nda 7apılıcaktır. 

S - hteklilerin, eartname almalı: veya 
olıı:uına1ı: üzere ıimdiden Anlrara'dı levuım 
İetınbulda yeni nllde hanında lnaaım aJ'
niyat tube mlldilrlliklerine, ve puarhfa it
tlrlk için de muvaklı:ıt teminat malıı:bu:& ve
ya banka teminat mektubu ile kanuni veai
Jralarmı hamilen meılıı:tlr fiin •• aaatte o 
komisyona mlirac11t etmeleri. (5909) 

15907 

1 - 1500 talrnn it elbisesi puarhlıı:la 
dilı:tlrllecektir. Muhammen bedeli 750 lira 
olup 1ı:atf teminat miktarı ııs Urıdtr. Pa· 
zarhfı 28/9/940 cumartesi rf1nU 11at 11 de 
hava aatm alma lı:omlıyonunda yııpılıcak- Kablo alınacak 
ttt. İdari tartnıme, evaaf ve nümunesi her p _ _._ • T. T. U. Müdürlülünuırm : 
gün ölleden sonra komisyondan slrnablllr. 1 _ Talibi çıkmıyan 90000 metre çift 
İsteklilerin mua17en ıUn ve saatte kati te- nakilli kurıunlu Jıı:ablo pazarlıkla aatın ah
minat •e kanuni belgeleriyle birlikte Jro - '~acalıı:tır. 
misyonda bulunmaları. (5795) 15809 2 _ Muhammen bedeli (5000) muvakkat 

115 ton cratıt uker! fabrikalar umum mu ilan olunur. Divanı Muhasebat R~i:ılifintlen: 
dürlilğü merkez satın alma komtayonun- Bu ite dair ketif raporu ve idad 

1 

1- Çanakkale mllıtahkem mevkii lliç ve ııhl malzeme alınacak 
ca 7. 10. 940 pazartesi gllnü ıaat 11 de ka- prtnameler Kırıkkale nahiyesi mer - muhasipliiin_in 936 yılı idare hesabı •· Jf. V. HıH Sıtuı Almı Komiayo
palı zarna ihale edilecektir. Şartname pa- kez muhtarlığında mevcuttur. Eksilt· üzerine tanzım olunup 3 lira 79 ltu • numlaıı: 

teminatı (375) lirı olan mezkilr kablonun 
pazarhfı 15/1. ne! teırln/940 uh fiinlf aa
at (16) da Ankara'~ Evkaf apırtımanmda 
P. T. T. umumi mlldUrlük aatm almı ko -
miı1onunda yapılacaktır. 

ANKARA V ALILICI 

Şose yaptırılacak 

Ankara Va1ililınden : 

Ankara - Kıflehlr yolunun 103+000-
114+ ısoo zlncl lfüometrelcri arruıında yapı• 
lacak ıose ve smaı imalat inşaatı 23-9-19.0 
pazartesi gUnil .snat 15.30 da vUAyet daimi 
encUmenlnde ihalesi yapılmak Uzere kapalı 
zart uııullyle eksiltmeye konulmuştur. 
Keılf bedeli (67361) Ura {34) kuruı oıup 

bunun (37361) lira (34) kurugu 1940 mall 
yılı bUtc;eslnden ve mlltebakl {30000) lir,.. 
11 1941 mail yılı bütçesinden ödenecektir. 

Muvakkat teminat (4618) lira (07) ku • 
ruıtur. 

İsteklllerin tekllt mektuplannı ticaret o
dası vcslkalarlyle temlno.t mektup veya 
makbuzlarını ve ıııaıe tarihinden en az {8) 
glln e\•el vllflyetc lııtıda ile mUracao.t ede• 
rek bu f§ için aalcakları fenni ehliyet vesi• 
kasını hamilen sözU geçen günde sata H .30 
a kadar dalmt encUmen relsllıtine vermele• 
rl. 

Bu ioe alt keşif evrakını her glln Nafıa 
mUdürltiğUnde gorebilcceklerl. 

(:i289) 

Ş~e yaptırılacak 

Anlcara Valiliğinden : 

15279 

Ankara - Kırgehlr yolunun 13+l00-1f 
+ 700 zlncl kilometı·eleri arasında yapıla • 
cak ııose ve sınai imulılt inşaatı 23-9-19'° 
pazartesi günü anat 15.SO da vllıt.yet. daimi 
encllmenlnde lhnlesı yapılmak üzere ka • 
palı znr! usullyle eksiltmeye konulmuştur. 
Keıi! bedeli t65020) Ura (19) kuruı olup 

bunun (31020) lira (19) kul:'U§u 19.W maıl 
yılı bUtçeslnden ve mUtebakl "34000" ıır .. 
ıı 1941 mali yılı bütçesinden ödenecektJ.r. 
Muvakkat teminatı t4501) Ura (01) ku • 
ru~tur. 

lsteklllerln tekllt mektuplarını, ticaret 
odası veslkaslyle teminat mektup veya mü 
buzlarını ve ihale tarihinden eıı az (8) sUD 
evel vUAycte istida ile müracaat ederek bU 
1§ için alacııkları fenni ehliyet veılk&IJDI 
hamilen sözü geçen günde saat (14.SOl • 
kadar daimi encümen reisliğine vermeleri. 

Bu ııe alt keolf evrakını her sUn nafıa 
mUdurlüğUnde görebilecekleri. 

{l'i29) 1~280 

Beton asfalt kaplama iti 
yol yaptırılacak 

Anhra VililitN}den t 

Ankara - İstanbul yolunun (2+800-1+' 
200 inci kilometre ar11Bındakl 118# tarat 
kısmının beton asfalt kaplamuı 23-9-19.0 
pazartesi gllnU saat 15 buçukta .daimi en • 
cUmende ihalesi yapılmak Uzere kapalı 
aartla eksiltmeye konulmuştur. 

ltetif bedeli (37718) lira {'0) kW'UI mu
vakkat teminatı (2828) Ura (88) kunll • 
tur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ticaret o
dası vealkruıı teminat mektup veya makbu
zu ve bu 11 hakkında nalla mUdUrlilJUndaD 
alacakları tennt ehliyet veslkalarlyle bir • 
ilkte ıözU geçen gllnde ıaat 14 buçuğa ka· 
dar dalmt encümen relsll~ne vermeleri. 
buna alt keılf ve §artnanıeyf her gün nafıa 
mUdUrlU#Unde görecekleri. 

(15816) 115291 

Açık eksiltme Hant 
Aıılu• Vılililiııdeıı ı 

Ziraat tavuk tiretme çifttiiinln noksanıı 
larırun ikmali iıi 28/9/940 aaat 12 de ~ 
martnl ciinU Nafıa lıı:omlayonunda ihaleal 
yapılmalı: Uzere açılı: ebiltmeye lıconulnmt • 
tur. 

Ketif bedeli (5000) lira muvakkat tedıı 
natı (375) liradır. 

İıteklilerin muvakkat teminat m._ 
veya ır.akbuzu ticaret odaaı ••ilı:aa Te ile 
ite ait Nafıa müdilrllfiündezı alıcaklaıl 
fenni ehliyet vesikalariyle birlikte ıözl 196 
çen ıUn ve aaatte komlsyona selmeleri. 

Buna ait ketif ve prtnameyi her ı6n naıı 
fJa müdürlili!inde ıörebileceklerl. (557J.l 

15560 

Tamirat yaptmlacak 
Ankara Vılililind~n : 
Keıif bedeli 581 lira 83 lıı:uruttan lbarel 

bulunan Nallıhan ka:ı111 huıual idare blna
ıımn tamiratı 30/e116V940 pa11rteal &ihıl 
saat 15.30 da vllbet daimi encümeninde 
talibine ihale edilmek ilzere açılı: ekstltm• 
ye konulmuıtur. 

Taliplerin ihale ıünU muayyen ıaatte 

muhammen bedelin % 7 ,5 ğu olan 43 lira 
64 kuruşluk teminat makbuzlariyle birlik • 
te vilbet dalmt encümenine mUracaatlan 
ilin olunur. (5Ş88) 15617 

Odun almacaJ. 

A.aiır• ValHilindeo ı 

VillJ'et huıusl idare ihtiyacı için mtlbeıt 
yaa edilecek olan ve muhammen bedeli 7JI 
liradan ibaret bulunan 25 ton odun ile 1508 
kilo çıra 30/ eylQl/9'40 pazartesi ıünU saat 
15.30 da vilayet daimi encümeninde tali
bine ihale edilmek üzere açık ekıiltmeJ'• 
konulmuıtur. 

Taliplerin ihale ıünU muayyen saatte S4 
lira 75 kurutluk teminat makbuzlariyle bir
likte villyet dalmt enclimenlne mlirac11to 
lan ilin olunur. (5589) 15611 

Kanal iti 

Anbıw Vıliliğind~n: 

Keeılf bedeli 10293 lira 96 lnırufla,n !» 
ret bulunan bakterlolojl mUeueaeıiındeld 

kanal ııı ı. 10. 940 per§embe ,.unu saat 
16,30 da Nafıa komisyonunda ihalesi ya· 
pılmak üzere kapalı zartla eksiltmeye ko-
11ulmu11tur. 

lııluvakkat teminatı (772) lira (03) Jı:D

ruıtur. 

lıtek111erln teklif melıı:tuplırı teminat 
makbuz TeJ'a ticaret odaaı veaikaıı ve it r.. 
çin Nafıa müdürlilğünden alacakları ehli • 
yet veaikalari1le birlikte aözlf geçen ıün • 
de aaat 14.30 a kadar komiıyona ıelmelerL 

Bu ite ait keşif, ıartname ve projesini 
her ciin nafıa mildür!Uiünde ıörebilecef-
teri .. (5786) 15783 

Ahıır inp.atı 

raaız olara komisyondan verilir. Taliple- meye ittirik edecekler her gün göre- ruıun tahakkuk memuru ııfatile leva- 1 - 6' kalem UAç ve ııhl malzeme pa-
rin muvakkat teminat olan (6715) lirayı bilirler. (8S87 /S%9} 15927 zım müdürü yarbay Sami Göktui ile zarlıkla ıatın alınacaktır. Muhammen be-
hayl teklif mektuplannı mezkQr günde muhuip vekili Etem Kuran'a ve 264 dell 3000 Ura olup kati teminat mlkdarı 

3 - İsteklilerin ıartname almak veya o- 455 lira (87) kuruı bedeli lı:eelnı Yllly .. 

aaat ıo a kadar komisyona vermeleri ve Arnavut kaldırımı yaptırılacak lira 64 kuruşun mumaileyh Sami Gök- 'ııo liradır. Puarlıtı 24.9.940 sah gUnU 
kendilerinin de 2100 numaralı kanunun Kırıkkale Nahiyesinden : tuğ ile muhasip Adil Kocaballı'ya •aat 11 de hava ıabn alma komisyonun-
' ve 3. maddelertndekl vesalkle komisyon- da yapılacaktır. İdari ıartname ve liste 
fu olınadıklarına ve bu lıle alüadar tUc- Ketif bedeli 2000 lira olan Kırıkka- mü,tereken ödettirilmesi hükümlerini her g11n 8fleden ıonra komil)'onda saruıe 
urdan olduklarına dair ticaret oduı ve. le nahiyesinin Kurtulut mahallesine mutllzammın 740 sayılı, bilir. İstekllleriıı muayyen ,.un ve aaıs.tte 
ıtltaslyle mezk1n' sün ve saatte komlıyo yaptırılacak arnavut lcaldtnmı inpsı 2- Tümen 7 muhasebec:iliğinin 937 kat! temtnat n kanun! belplert)'le ko-

•a mUraca&tlU'l. CG898). 11119 li. 9. 940 &Unllnc!en itlmr. JJ etin 7.1lı MaN helabuun tetkik " muha • mı.zondt bulumnala1. .{188'1 JIMI 

kumak üzere tlmdiden Anlıı:ara'da lwazım; timiz damızlık aygır depoıu huğa ahırındl 
İstanbulda 7eni Valide hanında levazım aJ'- ı•kara tertibatı 26/ 9/ 940 perwembe g\iJıil 
niyat ıube mildilrlüklerine ve pazarlığa it- ıaat 15.30 da villyet daimi encümenind• 
tirik i'in de muvakkat teminat makbuz ve- pazarlıkla lhaleıi yapılacağından isteklile
ya banka teminat mektubu ile kanuni vesi- rin ketif ve tartnameyi ıörmek üzere vl • 
kalarıru hamilen mezkdr ciin n ıaatte o llyet Teteriner mlldilrlüfüne mürac11tlarl 
lı:omiıJ'ona mllrac&&t etmeleri. (5910) n adı seçen sünde encllmende bulunm.alaoo 

JltOI il ldA olumu. (591571 15921 



22-9- 1940 

ıc:nkar~. Lv. ~mirliği Sa. Al. 
· na gonderılen hariç askeri 

- KITAAT ILANLARI 

M 
Sadeyag~ı aJrn .. -"-

ara A - ... İh ş s. Sa. Al. Ko. dao ,. 
1:arı tine için 32.700 kilo 8acıe ~ kn.palı 

Şar~ıruıt:vle eksiltmeye konulm'U§tur. 
kornı ıımesı Mara.şta asker! satın nlmıı. 
lıntrl?onunda ve lstanbul, Ankara LV. 
dır. klert satın alma komisyonlarında -

İ~~~anımen tutarı 34.335 liradır. 
I{ ernınatı 2575 liradır. 

pa~alı znr! usullyle eksiltmesi 23-9-1940 
tazı test gUnU saat 16 da :Mnra.şta ııubay 
koın~osunda mUteşekkll e.skerl satın alma 

t syonundn yapılacaktır. 
11 

steklller en az 23 - eylW - 1040 pauırte
ını RUnU saat 15 de tekllt mektuplarını ko

BYona vereceklerdir. 
(5450) 15399 

. Arpa alınacak 
Bıtlis As. Sa. Al. Ko. dan : 

1
450 ton arpanın ihalesi 23/ 9/940 pazarte

ı gü .. d nu saat 15 de Bitlis'in Tas mahallesin-
e kıiladaki yeni satın alma komisyonu bi

n~sında yapılmak üzere kapalı zarfla ek -
~ı tıneye konulmuştur. Muhammen bedeli 
Ş 5.ooo lira muvakkat teminatı 2700 liradır. 
k artnaınesini cbrmek istiyenler her gÜn 

b 01;1isyona is saati içinde müracaat ede -
b~hrler. Teklif mektupları ihale saatinden 
ır saat eve! komisyona verilecektir. 

(543S) 15415 

Odun ve arpa alınacak 
Vıa As. Satın Alma Komisyonundan: 

b" Odun ihtiyacı olan bir milyon dört )ÜZ 

ın kilo me:ıe odunu kapalr z.arf u!lll'ivlc 
llıÜzı 
21 

akasaya konmuştur. Muhammer bedeli 
.ooo liradır. Muvakkat teminatı 1S75 li

radır. rMiinakasa 23/ 9 940 pazartesi günü 
&aat 9,30 da Van Aslı.eri satın alml komiı -
:tonunda yaprlaco.ktır. Gene bu garnizonun 
~!ılı: ihtiyacı olan 97S.OOO kilo arpa 27/ 
~ı.1940 tarihinden itibaren yirmi gtln 
llıfiddetle kapalı zarf uıullyle mfUnakaıay& 
ltonınuştur. Muhammen bedeli 58 500 lire.
dır. Muvakkat teminıu 4175 Ura 50 kuruış
tur. Münakasa 23/9/940 tarihinde Van as
keri ıatrn alma komisyonunda yapılacaktır. 
Dört Yliz seksen bcıı bin kilo arpa kapalı 
zarf usuliyle münakasaya konmuştur. Mu
hammen bedeli 33950 liradır. Muvııkkat tc
nıinatı 2546 lira yirml bes kuruştur. Müna
lı::ısa 2419/940 ıalı giinü saat 10 da Van as
lıı:eri satın alma komiıyonunıla yapılacaktır. 
Gene bu birhğin yıllık ihtiyaçr olan dört 
7Uz kapalı zarf u&uliyle milnakanya kon
nıuetur. Muhammen bedeli 168DO liradır. 
Munakasa lS/9/940 çarşamba günü saat 10 
da yapılacaktır. Alu yilt elli bin kilo me:ıe 
Odunu 1cıtpalr zarf usullyle münakasaya ko
nulmuştur. Muhammen ı,'!d .. li yirmi bir bin 
7Uz yirmi bcs liradır. Muvakkat tcminau 
bin bcs yilz seksen dört lira 37 kuruııtur. 
:t.!Unakasa 23/eylQl/940 pa.zartcsl günü 11-

•t 14 de yapılaco.kur. Ylık&ekova birliği -
tıln yıllık ihtiyacı olan yilz elli be:ı bin ki
lo arpa kapalı zarf aıullyıe münakasaya 
kOnulmuıtur. Muhammen bedeli 15 beı yüz 
liradır. Muvakkat teminatı bin yedi ;yilz 
bin 7edl ,Uz altmıı iki lira elli kuruıtur. 
lılinaasa 2s;.,.1 V!>40 sah ırtınü u.at 9,SO 
da yapılacaktır. (5446) 15418 

Odun alınacak 
Erzurum Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. d~n : 
1 - 1000 ton me:ıe odunu pazarlıkla sa

tın alınacaktır. 
2 - Pu:arlığr 24/eylQl/940 sair rUnU aa

at 11 de Erzurum Sa. At. Ko. da yapıla -

caktır. 
3 - Toplu tutarı 25000 lira, ilk teminatı 

1875 liradır. 
4 - Me~e odununun evsaf ve Dartları Sa. 

Al, Ko. da mevcuttur., her vakit cörUlebi-

lir. 
5 - İıteklilerln muayyen gtlnde Sa. At. 

Ko. da bulunmaları. (5901) 15900 

Kuru ot alınacak 
!stanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. d;ın : 
122400 kilo K. ot alınacaktır. Pazarlıkla 

eksiltmesi Z7/9/940 cuma günü nat 14,30 
da Tophanede 1st. Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 
Beher kilosuna 6 kuruı 2S santim fiyat ta.h
mfn edilip ilk teminatı -4445 liradır. 
Şartnamesi komisyonda görü!Ur. İstekl!

lcrin kanuni vcıikalariyle belli saatte ko -
miıyona gelmeleri. (5g03) 15901 

Çam tahtası alınacak 
lstanbul Lv. A. Sa. AI. Ko. d;ın : 
18 + 24 + 4 ebadında 20000 adet çırasız 

çam tahtası alınacaktır. 
Pazarlıkla ekı;iltmesi 25/9/940 çarsamba 

giinü saat 15.30 da Tophane'de Lv. A. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

İsteklilerin ilk temlna.tlarlyle birlikte 
belli ııaattc komisyona gelmeleri. (5904) 

15902 

Yulaf ve arpa alınacak 
lrtanbul Lv A. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
250 ton yulaf ve 250 ton arpa Z6/ 10/940 

gilnü saat 10 da pazarlıkla satın alınacak -
ur. Arpanın muhammen bedeli 19750 lira 
yulafın muhammen bedeli 21125 liradır. 
Arpa yulaf ayrı ayrı taliplere de ihale edi
lebilir. Şartnamesi her giln Ko. da görü -
lebilir. 

hteklllerln belli gün ve saatte yüzde on 
bet teminatları ile birlikte Fındıklı'da Ko. 
Sa. Al. Ko. na celmeleri. (5905) 15903 

Sığır eti alınacak 
Ç.analiale As. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
80000 kilo sığır eti pazarlıkla satın ah -

nacaktır. Sığır etinin beher kilosu 28.S ku
ruştan 21200 lira biçilmiştir. 

İhalesi 23/9/ 940 pazartesi günü saat 10 
da Çanakkale Aı. Sa. Al. Ko. da yapılacak-
tır. 

İsteklilerin ihaleden bir saat evel temi -
nat akçeleri olan 1590 lirayı ve ihale kanu
nunun 2 - S cU maddesindeki vesaik ile 
birlikte komisyona mliracaat etmeleri. 

(5906) 15904 

Kunı f aaulya alınacak 
Erzurum Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
150 ton K. fasulya pazarlıkla satın alı • 

nacaktır. Pazarlığı 24/Eyl!il/940 salı gUnü 
saat 15 de Erzurum Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. 

Toplu tutarı 54500 lira ilk teminatı da 
2588 liradır. Fasulyanın evsaf vo ıartlan 
kolordunun tekmil garnizonlarında meT -
cuttur. Ve tamameq aynıdır. 

hteklllerln muayyen .Unde Sa. Al. Xo. 
da bulunmalan. (5907) 15905 

:Arpa alınacak 
Edirne As. Satın Alma Ko. dan t 1 Arpa alınacak 
112S ton arpa kapalı .zarfla alınacaktır. Erıunım Lv. A. Sa. ıAI. Ko. dan : 

İhalesi 30/9/940 glinli saat 11 de yapılacak- 500 ton çuvallı arpanın 11/9/g40 çar -
tJr. Arpanm muhammen fiyatı 70312 lira oamba günü yapılan ekalltmeıine talip çık
olup fllı: teminatı -4765 liradır. Evsaf ve ıe- madıiından yeniden pazarlıkla ıatrn alma
raitini sörmek iıtiyenler her giln lı saat-- caktır. 
lerinde 11&.n yapan satın alma komisyonla- Bunun hepsinin birden veya kUçUk kil -
nnda cörülebilir. İsteklilerin be111 giin ve çük partiler halinde vereceklere do ihale 
ıaatten en az bir ıaat evci teklif mektup - edilebilir. 
lariyle resmt vesika ve teminatlarının E - Toplu tutan 37500 lira ilk teminatı 2813 
dlme sanayi krılasındakl satın alma komls- liradır. Pazarlığı 25/9/940 pazarteıl cfuıU 
7onuna vermlı veya ıöndermiı olmaları. nat 11.30 da Erzurum Sa. Al, Ko. da yapı-

(5727) 1S701 lacaktrr. 

Kömür alınacak 
Çatalca As. Sa. Al. Ko. darı : 
Bin ton sömikok ve iki yllz ton tave klS

ll:ılirll kapalı ıarf usuliyle ihalesi 30/9/g40 
Pazartesi ıünU saat 17 de yapılacaktır. Sö
ınikokun muhammen tutarı 27.000 lira la -
ııen!n 3000 liradır. Sömlkokun ilk temina
tı 2025 lira lavcnln ilk teminatı 2Z5 liradır. 
eartnamesl komlıyondadrr. İsteklilerin ilk 
teminat makbuz veya mektuplarlyle ihale 
•aatinden bir aaııt ovelino kadar teklif 
lnektuplarl:ylo beraber HadımklS:yde ko -
nıutanlrk satm alma komisyonuna verme -
len. (5580) (15569) 

Arpa ve yulaf alınacak 
lstanbul K. Sa. Al. Ko. dan : 
100 ton arpa ve 100 ton yulaf 76/9/940 

illet 11 de pazarlrkla satın alınacaktır. Ar
Paıun muhammen bedeli 9750 lira ve yu • 
lafın 84SO liradır. Arpa ve yulaf ayrı ayrı 
taliplere de ihale edilebilir. Şartnamesi 
lıer ıün komisyonda görüleblllr. İstckllle
Jin belll giin ve saatte % ıs kat! teminatla -
l'lyle birlikte Frndrklıda komutanlık Sa. Al. 
lto. na ırelmeleri. (5889) 15880 

, 
Buğday alınacak 

Zdirne A•. Sa. Al. Ko.daa : 

2 
1 - 9000 ton butdayın kapalı zarflı 

/eylCıl/940 günü ıaat 17 de ihalesinin ya -
llılacatı"illn edilmiı ise de be111 giin ve 11-

•tte iıtelı::lisl çrkmadıtından llçiiııcU ihalesi 
~~ı evaaf ve urait dairesinde 23/9/9-40 ıü-

saat 17 de yapılacakur. 
d 2 - Buğday öfiltmesinin muhammen be
•eli 157, 500 lira olup ilk teminatı 9125 li
•ldrr. 

b 3 - Evsaf ve :ıcraltlnl görmek lstiyenler 

1~r ıün iı saatlerinde isteklilerin de belli 

111 
n ve saatten en az bir saat evci teminat 

lr ektuplariylc vesikalarını Edime sanayi 
~!asındaki aatın :ılma komisyonuna ver • 

' veya posta ile ıöndermi:s olmalan. 
(S432) 15426 

lr Arpa alınacak 
ıra As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

'lıı§ 'Bır kilosuna tahmin edllen fiyatı ti ku· 

1 
50 aanum olan 600 ton arpa. pazarlık· 

~ alırıacakur. İlk teminatı 2'75 lira olup 
eaı 23. 9. 940 saat lti tedir. 

tty P~lığa g1receklerln ilk temlnatııı 
le birlikte komisyona mUracaaUarı. 

.<68U) l68'1 

Evsaf ve ıartları Sa. Al. Ko, da mevcut-
tur. Her vakit görUlebilir. İsteklilerin iha
le ıünli ve saatte komlıyonda bulunmalı -
n. (5g08) 15906 

Yulaf alınacak 
Edirne Aı. Sa. Al. Ko. dan : 
57S ton yulaf kapalı zarf usulu dairesin

de aaun alınacaktır. İhalesi 8/1. d teşrin/ 
940 sah gUnU ua.t 11 de Edimo sanayi i:ıt
lasrndakl Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Yulafın muhammen fiyatı (44562) lira. 
50 kunıı olup lllı: teminatı (3342) lira 19 
kuruıtur. 

Evsaf ve ıera.ltlnl rörmek letl:yenler her 
clln is saatinde llln yapılan i:omlı:yonlarda 
ıörebillrler. 

1steklilcrln belli ciln vo saatten en rız 
bir saat evel tekllf mektuplarl:ylc remıt ve
sika ve teminatlarını ıözil rcçcn komisyona 
vermlı vo yahut posta ile ırlindermiı ol -
maları illn olunur. (S917) 15910 

Kuru ot alınacak 
Amasya As. Sa. Al. Ko. daı:ı : 
300000 kilo kuru ot kapalı Hrf ile e'lı: -

ıiltmeye k:onmuıtur. Muhammen bedeli 
15000 lira olup muvakkat teminatı 1125 11-
ra.drr. 
Ekılltmetl 11/10/940 cuma ıUnU aaat Hl 

da. yaprlacaktrr. Şartname aatm alma ko -
misyonunda görülebilir. İstekliler 2490 ııa
yılr kanunun 2 ve 3, maddelerinde yazılı 

vesaik ve teminatla birlikte teklif mektuP
lannı ihale 11atlnden llalı:al blr aaat evel 
komisyona vermiı bulunmaları. (5918) 

15g11 

Nohut alınacak 
Edlrn~ A!. Sa . .Al. Ko. d6n : 
13S ton nohudun ikinci pazarlıfrnda da 

talip çrkmadrğından yeniden pazarhia kon.. 
muıtur. Paıarhk ,unu 23/g/940 giinü saat 
11 dedir. İlteklilerin 1427 lira teminat ile 
Hacr Umur Aı. Sa. Al. Ko. mUracaatları. 

(5916) 15909 

lntaat münakaaaıı 
Balıkesir As. Sa. AI. Ko. darı: 
Askert bina lnııuı pazarlıkla eksiltme

si 23/ 9/940 saat 17.45 te yapılacaktır. Bi • 
nalann keşif bedeli 83070 lira 90 kurıı.f 
ilk teminatı 6230 lira 82 kurUJtur. Binalar 
Uc talibe de lhale edilebilir. Gartname, 
plAn ve keıltlerln! görmek ve fazla tatsl
llt almak ı.tırenler komisyonumuza mU-
racp.at etalDl~ •• {6HG}. 10868 

u ı.; u ! 

ah nacak Saman alınacak 
Kar.aköse As. Sa. Al. Ko. dan : 

.., 

Muhtelif yiyecek 
Büyiikdere Tümen Satın Alma Komls7onu Reis/ilinden : 
Asker ihtiyacı için muhtelif yerlere teslim edilmek üzere asağıda cins, miktar ve tahmin edilen beClcllerl yazılı muhtelif 

erzak gene a,a~ıda yazılı tarih, gtln ve saatlerde kapalı zarf uıullyle eksiltmeye konulmu,tar. Eksiltme muameleleri Büyülı:
dcre iskelesi karaısmdaki uker! anbarda bulunacak olan tUmcn satın alma komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin ıcralti 
anlamak Uzcrc her giln ve eksiltmeye ı,ttrak için de aGağrda yazılı gün ve saatlerde alınacak erzak mlktıınna ve tahmin edi
len fiyata gö~e tutan olan teminat akçclerılyle birlikte komisyona mllracaatlarr ve teklif mektuplarını kapalı zarflar içinde 

800 ton saman kapalı :ı:arfla eksıltmeyo 
konulmuıtur. Tahmin bedeli 17200 liradır. 

llk teminatı 1290 liradır. 

eksiltme ıııatınden bir ııaat eveliu kadar makbuz mukabilinde vermeleri lilzumu illin olunur. (880S) 1S864 
Erzakın cinsi ~ . Kilo Muhammen tutan Teminat akçesi Eksiltme tarih ve gtlnil Saat 

İhalesi 7-10-940 pazartesi gilnü saat 9 
da Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Teklif mek
tuplarının ihale saatinden bir uıı.t cvcl ko
misyona vermeleri lazımdır. Evsaf ve şe
rait esaslan tekmil garnizonlarda mevcut 

Kuru ıobn !0.000 3000 225 7/10/lg40 Pazartesi 15 
ve aynıdır. (5942) 15922 

Kuru ıofan 80,000 4800 , 360 7/ 10/1940 Pazarteal 15 
Pirinç 25.000 8750 656,25 7/10/1940 Pazarteıl 15 
Pirinç 25.000 8750 656,25 7/10/ 1940 Pazartesi 15 
Pirinç so.ooo 10500 787,50 7110/ 1940 Pazartesi ıs 
Nohut 70.000 10500 787,50 7/10/ 1940 Pazartesi 16 
Nohut 75.000 11250 843,7S 7/10/ 1940 Pazartesi 16 
Mercimek 25.000 5000 375 7/10/ 1940 Pazartesi 16 
Mercimek 19.000 3800 Z85 7110/1940 Pazartesl 16 
Kuru fasulye 65.000 162SO 1218,75 7/ 10/1940 Pazartesi 17 
Kuru fasulye 60.000 15000 1125 7/10/ 1940 Pazartesi 17 
Kunı fasulye gs.ooo 23750 1781,25 7/10/1940 Pazartesi 17 
Patates 60.000 -4200 315 8/ 10/ 1940 Salı 15 
Patates 60.000 4200 315 8/ 10/ 1940 Sah 15 
Patates 100.000 1500 562,50 8/ 10/ 1940 Sah 15 
Şehriye 25.000 6000 450 8/ 10/ 1940 Salı 16 
Şehriye 18.000 4320 323 8/ 10/ 1940 Salr 16 
Makarna 50.000 12000 900 8/ 10/ 1940 Sıı1r 16 
Makarna 38.000 8720 654 8110/ 1940 Sair 16 
Kuru ilzilm -40.000 10000 750 8/ 10/ 1940 Sl\h 17 
Kuru iiziin 33.000 8250 618,75 8/ 10/ 1940 Sair 17 
Sade yağı 40.000 52000 3850 8/ 10/ 1940 SRlr 17 
Sade yağı 30.000 39000 2925 8/10/ 1940 Salı 17 
Sade yağr 30.000 39000 2925 8110/ 1940 Sair 17 
Zeytin yağı 25.000 14500 1087,50 8/ 10/ 1940 Sah 17 
Zeytin yafl 19.000 11020 826,50 8/ 10/ 1940 Sl\h 17 

Un alınacak 
Midyat As. Sa. Al. Ko. dan 
200000 kilo un 7/10/ 940 liaat 10 da kapa

lı zarfla eksiltmeye konmuştur. Muham • 
men bedeli 24000 lira, ilk teminatı 1800 lira 
:sartname her gün komisyonda görülür. Ek
siltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
2 - 3 maddelerindeki bclcelerlc birlikte sa
at 10 na kadar komisyona vermeleri. (5812) 

15790 

Saman alınacak 
Edirne As. Sa. AI. Ko. dan : 
Bin iki yüz doksan ton saman kapalı zarf 

usuliyle alınacaktır. İhalesi 30/9/940 pa -
zartesi günil saat 11 de Edirne'de eski mii
viriyet dairesindeki satın alma komisyo _ 
nunda yapılacaktır. Tahmin edilen tutarı 

25800 ve teminatı 193S liradır. Evsaf ve 
ıartnamcsi her gün komisyonda görülebi -
lir. İsteklilerin sözü geçen günde ihale sa
atinden en geç bir ııaat evetine kadar tek -
lif mektuplarını komisyona vcrmiı olma -
ları lazımdır. (5676) 1S~46 

Odun alınacak 
Erzincan As. Sa. AI. Ko, dan: 
Bir milyon kilo odunun kapalı zarfla 

eksiltmesi 28. g. 940 cumartesi günü eaat 
11 de Erzincan'dn. satın alma· komisyo
nunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 
yirmi bin lira olup ilk teminatı bin be~ 

yüz liradır. Evsaf ve eartnamesi garnizon
larda vardır. Teklif mektuplarını eksiltme 
saatinden bir saat evel komisyonda bulun-
durulması lazımdır. (5642) 15603 

Sadeyağı alınacak 
Erzincan As. Sa. Al. Ko. dan: 
Otuz ton sade yağının kapalı zarfla ek -

s!ltmesino talip ı;ıkmadrğmdan 1/10/940 gii 
nü akşamına kadn.r pazarlıkla eksiltmesi 
yapılacaktır. Muhammen bedeli otuz iiç bin 
lira olup ilk teminatı 2475 liradır. Evsaf 
vo ıartnamesi birliklerdo vardır. Taliple
rin eksiltmenin yapılacağı ıUnün akıamı -
na kadar Erzincan satın alma komisyonun-
na mliracaatları. (5679) 1564-9 

Saman alınacak 
lstanbul K. Sa. Al. Ko, Rs. den: 

Kuru ot ve arpa ahnacak 
Urla As. Sa. Al. Ko.dan : 
.Aşağıda clllf! ve miktarları ve muhammen bedelleriyle muvakkat teminntlan yazılı 

kuru ot \"e arpa l;:apalı zar! usullyle eksiltmeye konmu§tl!r. Şartnamesi 2490 sayılı 

kanunun 15 inci maddesi mucibince bedeli mukablllnde Urfa askeri 88.tın alma koml.s
yonlarlyle Ankara ve İstanbul satın alma komisyonlarından alınır. İsteklilerin ka • 
nunun istediği vesikalarla birlikte teklif mektuplarını aş~ıda yazılı ihale saatinden 
bir saat evellne kadar Urfa tUm satın alma komisyonuna getirmeleri veya gönder -
melerl nan olunur. (15726) 15700 

Miktarı Muh. Be. Muv. Te. İhale 

Cinsi Kilo Lira Kr. Li. Kr. GllnU Saati 

K. ot 600.000 36000 00 2700 00 25·9·1940 9 Kapalı zart 

Arpa 1.411'.ı 000 153911 50 4.043 36 25-9-1940 11 Kapalı zarf 

Un ve yulaf ahnacak 
Adanı As. Sa. Al. Ko. dan: 

Cinsi mlkdarı Muhammen bedeli :Muvakkat teminat 
kilo lira lira Kr. 

Un • 720,000 100800 7560 
Yula! 1,500,000 97000 7312 :50 

1 - Yukarıda cins ve mlkdarlıırlyle muhammen bedel ve muvakkat teminat
ları yazılı iki kalem erzak kapalı zartla eksiltmeye konulmuııtur. 

2 - Eksiltmesi 7. 10. 940 pazartesi gUnU saat 10 da unun, 11 de do yulafın Ada
na .As. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Şartnıı.meleri Ankara, İstanbul Lv . .A. !eri ile A
dana .As. Sa. Al. Ko. da her gUn görUlebl lir. 

8 - Taliplerin kanunun 2, S. cU madde !erindeki ııeraltl ha.iz olduklarına dair ve
saiki hAmll teklif mektuplarını tayin edilen saatten en az bir saat evel komisyona 
vermeleri. (59,7) 15932 

Arpa ah nacak 
Beykoz AB. Sa. Al. Ko. dan: 
~ağıda mlkdar, muhammen bedeli, muvakkat temlnaUarlyle ihale gUn ve saat -

lerl yazılı arpa 18 eylUl 1940 tan itibaren kapalı oln.rak ekslltme)'c konulmugtur. 
bteklllerln kanun! veslkalariyle birlikte tekli! mektuplarım ihale aaatlnden bir 

aaat evellne kadar Beykoz Halk Partflli binasındaki a,,kcı1 arttırma veekalltme ko -
misyonuna vermeleri. (ll937) 1:1918 
Ciruıl ?.Ukden :Muhammen bedeli Muvakkat te. GUn TL Sa. 

Arpa 
Arpa 
Arpa 
Arpa 
Arpa 

ton lira lira 
1100 82500 5371S 
1100 71500 4821S 
1100 77000 5100 
1100 
1650 

77000 
107250 

5100 
6618 

8/!.te.40 
9/!.t§.40 

10./I.tD.4.0 
12/I.t§.40 
14/!.ta.40 

Sadeyağı alınacak 

10 salı 

10 çarı. 

10 perı. 

10 cumar 
10 p.erle 

Bey1coz As. Sa. Al. Ko. dan: 
~ağıda mUtredatı, mlkdan, muhammen bedell ve muvakkat temlnaUarlyle lha· 

Koyun eti alınacak 
Çanakkak As. Satın Alm:ı Ko. dan 
36.000 kilo koyun eti kapah zarfla satın 

alınacaktır. Koyun etinin b~her kilosu 45 
kuruştan 1584-0 lira biçilmiştir. İhalesi 
30/ 9/ 940 pazartesi günü ırnat 11 de Çanak
kale askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. İstekliler ihıılcden bir saat 
evci teminat akçeleri olan 12SS lirayı ve 
ihale kanununun 2, 5. iincü maddelerindeki 
vesaiklc birlikte komisyona müracaat et-
meleri. (5631) 15599 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETl 

Gaz idrofil alınacak 
M. M. Vekfıleti Satra Alma Komisyo • 

nundan : 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 15 

kuruş olan elli bin metro gaz idrofll 
26/ cylul/940 perşembe ı:ünU saat 15 de An
kara'da M. M. V. satın alma Ko. da paza~ 
lıkla satın alınacağından lstekliler!n 1200 
liralık kati teminatları ile birlikte pazar -
lık gün ve saatinde mezk{l.r Ko. da bulun-
maları. (S622) 15817 

Matbaacrlara 
M. M. Vek§leti Satın Alma Komisyo

nundan: 
On beıı kalem muhtellt e\Takı matbua 

bastınlacaktır. AlCı.kadar matbaııların ı~ 

bu evrak UzcrJnde tetkikat yapmaları t
ı;ln M. M. V. satın alma Ko. na mltracaııt-
ları. (S623) 15862 

Saf iyot alınacak 
M. M. Vekfıleti Satın Alma Komisyo

nundan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyau 18 

lira 2S kuruş olan 250 kilo aaf iyod 30 / 
Eyl\il/940 pazartesi günü saat 10.30 da An
kara'da M. M. V. satın alma Ko. da pazar
lıkla satın alınacağından lsteklllerln 68' 
lira 50 kuru!ilUk kati temlnatlarllc birlikte 
pazarlık gün ve sııatinde mezkur Ko. da 
bulunmaları. (S873) 15873 

Veteriner ecza ve malzeme 
alınacak 

M. M. VeHicti Satın Alma Komisyo
nundan : 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 9010 lira o
lan 18 kalem veteriner ceza ile iki kalem 
veteriner malzeme 30/eylQl/940 pazartesi 
günil saııt 10 da Ankara'da M. M. V. satın 
alma Ko. da paazrlıkla satın alınacağından 
i&teklilcrin 13S1 lira 50 kunı~luk katt temi
natları ile birlikte pazarlık giln ve ı;aatin-
de Ko. da bulunmaları. (5874) 1S874 

Haczin kaldırılması kararı : 
Sandıklı'nın Çctmi köyünden Telli 

oğullarından 328 doğumlu kayıp er 
Ayvaz oğlu Kazım hakkında 28. 2. 940 
tarihinde Türkiye'deki mallarının hac 
zine karar verilmiı ise de maznunun 
6. 8. 940 tarihinde Sıvas'ın Kangal ka
zasında çobanlık yapmakta iken jan
darma tarafından yakalanarak getiril
miı olduğundan askert mahkeme usu
lü kanununun 218. inci maddesi hük
müne tevfikan adı geçen kararın kal
dırılmasına karar verilmiştir. lrnn o-
lunur. (5875) 15875 562 ton s:ı.mnn kapalı zarf usullyle ek

slltmeye konm~tur. Ekslltme 5.10.940 sa
at 11 dedir. Muhammen bedeli 1686 lira. 
Şartnamesi her gün komisyonda görUlUr. 
1steldllerJn muayyen saatten bir saat ön
ceye kadar tekllt mektuplarını Fındıklı· 
da komisyon reisliğine vermeleri. 

le sün ve aaaUer1 yazılı •adeyağı 16 eylW 940 tan itibaren on beıı gUn mUddetle ve 
kapalı zartla eksiltmeye konulmuııtur. 

63860 kilodan ibaret kısım toptan tekllfmıektubu verildiği gibi 21120 kilo ola- 100 Takım antrav alınacak 
rak tlç pn.rça halinde de teklif mektubu verlllr. M. M. Vekfılcti Satın Alma Komisyo-

(5774) 15758 

Sadeyağı alınacak 
Diya.rbakır A.ı. Sa. Al. Ko. dan : 
M. M. V. hesabına alınacak olan iki de

fada otuz beser ve bir defada 20 ton sa.de 
yağı D. Bakır Kor. Sa. Al. Ko. da ayn ayn 
pazarlıfa konmuıtur. 

Pazarlı~r 25/9/940 cUn saat 10, 11 n 12 
do yapılacaktır. 

Otuz be5cr tonun muhammen bedeli 
-43750 :ıcr lira olup teminatı 6S62 lira 55 
kurus ve 20 tonun bedeli 25000 lira olup 
teminatı 3750 liradır. 

On beş günde teslim edilecek olan yal -
lann ıartnnmcleri her gün fı %amanında 
i:omiıyonda ıörillcbilir. (S941) 159Zl 

Sığır eti alınacak 
Bandırma As. Sı. Al. Ko. dan: 
88000 kilo sığır eti mUbayaa edilecek· 

tir. Tahmin edilen bedeli 20300 liradır. 
Etin evsaf husuet ocrait ve te11ıtın yeri 

sartnamede yazılıdır. Şartnameler komiı· 
yondan parasız alınabilir. 

Eksiltme kapalı zart usullyle oartna -
mede gösterJlen yerde 8. 10. 940 salı ,unu 
ııaat 16 da yapılacaktır. 

Muvakkat teminat lti22 lira 60 kUrUI -

tur. 
Teklif mektuplan 8.10.940 salı gUnU 

saat 14 ten (dahil) saat 15 (dahtl) e kad&r 
Sa. Al. Ko. da makbuz muknbillnde ve
rllmlo olacaktır. Bu aatten aonra mektUP· 
lar kabul olunmaz. 

Şartnamenin '- maddesinde ısteııJ.len 
vesikalar muvakkat teminatın konulduğu 
zart ıcerlslne konulacaktır. (5919) 15912 

SıA-11' eti alınacak 
Cat;rJOJJ As. Sa. Al. Ko. Rs, den : 

1steklllerin kanunt veslkalarlyle birlikte tekli! mektuplarını ihale saatinden bir nundan : 
saat evellne kadar Beykoz Halk Partlat binasındaki 11Bkerı arttırma ve ekıılltme ko- Bclıcr takımına tahmin edilen fiyatı 25 
mtııyorıuna vermeleri. (5938) 15919 lira olan 100 takım Antrav !0/ cylQl/940 pa-
Clnııl Mlkdıın Muhammen M. teminatı İhale gUn ve tarih! aaat zartesl günü saat 10.15 de Ankara'da M. M, 

kilo bedeU lira V. satın alma Ko. da pazarlıkla satın alı _ 
Sadeyağ 63360 79200 15250 9/I.l41. 040 çar&ıamba 15 nacğındn isteklilerin mezkur giln ve saat-
Uç parı;a oldu- 21120 26400 1980 91!.te,. 940 çarııamba 115 te 375 liralık kat! teminattan ile birlikte 
tunda her blrl M. M. V. satrn alma Ko. da bulunmalar. 
için (5876) 15876 

Sadeyat 21120 26400 1980 11/I.t§. 940 cuma 15 
Sadeye.f 21120 264.00 1980 H/!.te. 940 P. ertesi 15 300 Ameliyat gömleği almaca?< 
--------------------------------- M. M. Vekfıleti Satın Alma Komis-

Yulaf alınacak 
Beykoz: As. Sa. Al. Ko. dan: 

I - Aşa#ıda ihale gUnU ve saati ne 
muhammen bedeli ve muvakkat teminatı 
yazılı iki kalem yem kapalı olarak ıs. 9. 
940 tan 1Ubaren on beıı gUn mUddeUe ek· 
alltmeye konulmuştur. 

2 - İsteklilerin ihale saatinden bir sa
at evellne kadar teklif mektuplarını ke.
nunt veslkalarlyle birlikte Beykoz halk 
partisi bin11Bındııkl asker! arttırma ve ek
slltme Ko, na vemıelerl. (5936) 

Cinsi: yulaf, Ton: tıi50, muhammen be
deli 857!50 Ura, "muvakkat teminatı: 2683 
lira, saau: 15, ihale gUnU: 7. I.teıı. 040 

Clıuıl: yulaf, Ton 1100, muhammen be· 
dell: 7Hi00, lira. muvakkat teminatı: 4825 
lira, saati: 16, ihale &"UnU: 7. ı.teıı. 940 

15917 

Kunı ot alınacak 
Edirne Aı. Sa. Al. Ko. dan: 

2000000 kilo kurU ot kapalı zartla ek
siltmesinde talip çıkmadıltından aynı ı;ıart· 
lar dairesinde tekrar ihalesi 3. 10. 940 sa
at 17 de yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 110000 lira ilk te
minatı 8250 liradır. Evsaf ve ıeraltlnl gör
mek lstlyenler her ı-Un ve lsteklllerln 
belli saatten bir saat evel teklif mektup· 
larını Sanayi kıalııaında Sa. Al. Ko. na 
vermlı:ı veya posta ile göndermlıı olmala· 
n. (5803) 15786 

den bir saat evel zarfları vermııı bulun
maları. (5939). 

Cinai: fabrika unu, mlkdan: 200,000 ki· 
lo, eksiltme tıekli: kapalı zarf, eksiltme 
yeri: Sa. Al. Ko. da, temin11tı: 1600 lira, 
muhammen bedeli 24000 llrh, ihale tarihi: 
7 I.te:ırtn 940, ihale aaatl peraembe 10. 
Teklif mektuplarının verileceği yer: Alay 
satın alma komisyonu (Kıııla binasında) 

Sadeyağı alınacak 
DiyarbRkır As. Sa. Al. Ko. dan 

15920 

Vekilet heseıbına alınacak olan iki defa
da otuz beııer ve bir defada 20 ton sade ya
lı D. Bakır Ko. Sa. Al. Ko. ca ayrı ayrı 
pazarlığa konulmuştur. 

Pazarlığı 25/ 9/ 940 gün saat 10, 11 ve 12 
de yapılacaktır. Otuz bcıcr tonun muham -
men bedeli 437SO şer lira olup teminatı 

6562 lira 50 ıer kr. ve 20 ton bedeli 2S.OOO 
lira olup teminatı 37SO lira.dır. 

On bes günde teslim edilecek olan yağ -
ların şartnameleri teslim ıartnameleri her 
gün iıı zamanında komisyonda göriilebilir. 
(5g43) 15923 

Soba alınacak 
!st.ar(ıul Sa. AI. Ko. Rs. den : 

yonundan : 
Beher adedine tahmin edilen fiyau 450 

kurus olan 300 tane ameliyat gomleği 30 / 
EylCıl/940 pazartesi gilnfi saat 10.45 de pa

zarlıkla ihale eriilcccfinden isteklilerin 20? 
lira 50 kurusluk kati teminatları ile birlik
te pazarlık gün ve saatinde mezkQr Ko. da 
bulunmaları. (5877) 15877 

Gaz yağı alınacak 
M . M. Vekileti Satın Alma Komisyo.-. 

nundan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 2f 

kurus olan 1500 kilo gaz yağı 30/cy1Ql/94t 
pazartesi günii saat 11 de Ankara'da M. M. 
V. satın alma Ko. da pazarlıkla satın. ah -
nacağından isteklilerin mczkQr tarihte ndı 
geçen Ko. da bulunmaları. (5871) 15897 

Makina yedekleri alınacak 
M. M. V dl.Jeti Satın Alma Komisyo

nu:ıdan : 
Sıhiye deposunda mevcut yuğurm!l ve ka

nştrrma makineleri ite hamur teknesi için 
liste mucibince yedek parçalar yerlcrınc 
monte edilerek işler bir vaziyette teslim c
dil111ek prtiyle 30/ eylül/940 pazarteı;ı gu
nü saat 11 de Ankara'da M. M. V. satın al
ma Ko. da pazarlıkla satın alınacaktır 
H cpsin~ 1180 lira fiyat tahmin e!"lilmifitir: 
İsteklilerin 177 liralık katt teminatları ile 
birlikte pazarlık gün ve saatinde mezk\ir 
Ko. da bulunmaları. (5872) 15898 

786 ton •ılır etinin kapalı zarf usu!ü ile 
ihalesi 9/10/940 çarııamba gUnü saat 15 de 
yapılacaktır. 

Muhammen tutan (235800) Uradrr. İlk Un alınacak 

Mikdarı adet 300 tutarı lira 7000 temi -
nalı 577,50 Zonculdak tipi nılkdarı adet 300 
tutarı 5200 temin.atı lira 390 Eke -
noml tipi mikdarı adet 400 tutarı li
ra 66SO temin.atı lira 498.75 Alanya ve 
Rekor tipi 1/2/ 3 No. lu sobalardan olmak 
üzere yukarda tipleri yazılı sobalardan 1000 
adet demir ıoba alınacaktır. Pazarlıkla ek
siltmesi 23/9/940 pazartesi Jiinü saat ıs de 
Tophanede 1st. Lv. Amirliği 111trn alma ko
misyonunda yapılacaktır. İsteklilerin ko • 

Endüstriyel maliyet fiyah 
teminatı (17685) liradır. Şartnamesi ko - Midyat Aı. Sa. Al. Ko. dan: 
mlıyondadır. 1ıteklllerin ilk teminat mek· 200 ton fabrika unu ~~da yazılı ıe -
tup Te:ra makbuzlariyle beraber Hadım - .• ı ve zamanda ihalesi icra edilecektir. 
k5ydeld komutanhlı: 11tın alma. komisyonu 1 Taliplerin 2490 11ayılı kanunun bu hu
rıa Y.Crmeltrl. (5935), 155110 llUB l~ln latedJJI ıeraltte }'.! ~! 8a&t~ • miıyoıı.a ıelmeleri. (5891). 15931 

Kenan ASAFKAN 

Maliyet hesaplama, rasyonel çalışma. 

teıkutl.t atatemlerlnl pratik göst rır. Her • 
keH lUzumlu kitap. Fiyatı 100 kunıı 

• 



• 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1~111111111111111111111 1111111111111111~ Muhtelif erzak ve saire ahnacak 

ENDiN Bi 
1940 IKRAMIYELERI: . 

T. iŞ BAHKASI 1 adet 2000 ltrahk - 2000.- llrıı 

s 1000 8000.- " 

1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

İKRAN İYE PLANI 

6 .. 
12 .. 
40 .. 
75 

210 

l'ıOO 

2:10 
100 

60 
25 

" .. 

8000.-
8000.-
4000.- .. 
87!'10.
!'12.!'ıO.-

Keşidelcr: 1 şubat, 1 mayıs, 
1 ağustos, 1 ikinciteşrin tarih
lerinde yapılır. 

rr VAGONLI idaresinde 

GAR LOl<ANTA ve GAZİNOSU 
CAZ - ORKESTRA - Muntazam ve temiz servis 
NEFİS YEMEKLER - HER NEVİ MEŞRUBAT 

MUTEDiL FIY ATLAR 

-~~Yı~a~!~~ş:~L!~!~Ş !~~~~S~~~~ J. 
Kıl· e .. mühür • ô 

• 
CI r 

Ototıpi, tire ve renkli kılişelcr, resmi ve hususi bronz çinko ve lastik mühll:'lcr, 
Avrupa usulu fevkalii.de cilt ve her çc~!t dosya album ve luks kutular ve yazı h:sap 
ve matbaa makıneleri tamiri ve montajı ve her nevı matbaa ışleri. 

KAYA BASIMEVİ 
Posta caddesi, No. 50. Ticaret odası yanında 

Talebe kaydı 
Ankara Ticaret Lisesi Müdürlüğünden : 

Talebe kayıt ve kabulü 30 Eylül 1940 pazartesi günü akşa • 
mma kadar devam edecektir. 

Orta kısma ilk okulu, lise kısmına orta ticaret okullnrım 
bitirenler alınır. (5833) 15819 

-
~ MEMUR Ali NACAK~ Edirne Maarif Müdürlüliinden 

O 
- Azı Ç-0ğu Fiyatı %7,5 

T RKIYE iŞ BANKASI: Cinsi Kilo Kilo Kuruı Sm. Lira --
Teminat 
Kuruı Tarihi 

SO/IX/1~ 

K.ırdınnannı 
Glinfl Saati Şaklf 

_ A. ŞiRKETiNDEN : : Haıı ekmek 126300 160000 10 1200 
- ı B k - Koyun eti 12700 18000 45 607 IO 

%5 

Pazartcsl 14 Kapalı 
,. ,. Açık 

- an ·amızın muhtelif şu- : Sığır eti 12500 17000 !5 146 
: bclerinde çalıştırılmak iizere mil- : Sade yağ 6900 9300 130 1107 

,, .. u 

,, " ., N H " 
: sabaka ile 12 memur alınacaktır. - Zeytin yağ ssso 5300 60 238 
§ Müsabaka imtihanları 7 B. Teş- : Pirinç 7550 ııoso !6 298 

50 
!5 

" .. " 
" ., " 

" il N 

" .. 
Kapalı 

Açık 

.. .. .. 
: rin 1940 pazartesi günü Adana, : Toz şeker 8500 13000 36 351 
: Bursa, Diyarbakır, I~rzurum, 01- :; 1 Çay Seylln 86 111 500 41 

.. .. .. . .. .. .. .. .... .. 
62 .. .. .. .. .. .. .. 

: ziantep, Konya, Samsun ve Sı - : Kalın tuz 2050 2650 5 50 11 
:; vas'da yapılacaktır : Kuru soğan 6000 9200 6 41 

.. .. .. .. .. • .. 
40 .. .. .. .. .... • 

ı Un 644 R. 4300 6400 20 96 
2- mtihana girebilmek için - Kuru fasulye 5700 7200 24 129 

...... .. .. .. • 
_ A- Laakal orta mektep mezunu Salça 830 1350 25 24 30 

515 

.. .. .. .. " .. 
.. .... .. .. .... • 

: olmak, _ Sirke 1550 2450 15 27 ,. .. ,. .. .. .. • 
- B- On sekiz yaşından aşağı ve - Yumurta tane 121000 152000 1 .50 171 
: otuz yaşından yukarı bulunma - : Limon tane 26000 38500 S 144 40 

.. . . ,. .. N H . .. . .. .. " • 
: mak, : 'Zeytin 1700 2450 40 Ş2 50 

_ C- Askerliğini yapmış olmak : Kaşar 1150 1900 70 99 75 
.. .. " .. .. .. • ..... • .. .. .. 

- Beyaz peynir 3600 5200 45 175 50 
- ( askerliğini henüz yapmamış o- : Siıt 5550 8550 12 • • • • • • • 

: lanlar muvakkat memur olarak : Yoğurt 9200 14700 115 ı~: ~ " " • • " • • 
: alınacaklardır.) : Patates 11800 17500 g 114 10 " " ,. " " • • 

• • # • N N • 

: 3- Yukarıda yazılı evsafı haiz : Makarna ve liehrlye irmikli 2050 3400 26 63 30 ,. ,. ,. ,. .. • • 
' : olan taliplerden tahriri imtihan- :; Nohut 1300 1900 15 21 38 ,. • • ,. • 
§ da muvaffak olanlar tecrübe içın :; Sabun 2850 4050 37 124 88 ,. ,. ,. ,. • 

: onbeş gün maa~sız olarak çalıştı- : Soda 2350 3300 10 24 75 • ,. ,. " ,. 
: rılırlar. Bu müddetin hitamın - : Meşe odunu 165000 230000 80 sıo 50 " " " " " 

-

: da mesaileri itibariyle de iyi not :;_ Edirne yatı orta okullarının mayıs 1941 sonuna k~ ch~ ihtiyaçları olıın cins ve miktarları yukarıda yazılı 27 kalem orsa 
17 IX/ 1940 tarihinden itibaren ıs gün müddetle h z 1 rındıı yazılı şekillerde eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin kapalı ur 

: alanlar barem kanununda muay - : la olanlar için 2490 sayılı kanunun 33 ve 34 üncii mnddelerine göre teklif mektuplarını vermeleri Te açık eksiltme ile ol 
: yen tahsisatla kadroya alınırlar. : lar ise aynı kanunun 42 inci maddesine göre hazırlamaları, kırdırmanın Edirne maarif miidürlügü dairesinde :yapılacaiı ., 
: 4- Muvaffak olanlar arasında : ş:ırtnamelerf görmek isteyenlerin pazardan maada her gün oğleden sonra ve cumartesi günleri öğleden evci maarif m\ldlirlil 
: ecnebi lisanı bilenler tercih olu· : ğüne müracaat eylemeleri illin olunur. 1 

~ n~;:_ ı_mıihan neticesinde Bnnka ~ı- Üçüncü Noter 
- hızmetıne alınacak 12 memurdan : 
: başka muvaffak olanlar, muvaf _ : KRmın m verdiği scU\blyete lstına-
: fakiyet derecelerine göre mües - : den m nk ıl ve gnyr! menkul malla -
: d 1 k ·· 1 ll : n ldnr<' etmek üzere bir servis tesis 
- sese e açı aca mun ıa ere sıra -: .

1 1 
- «'tmlş olduğunu muhterem hııllcımızn 

: ı e a ınacaklardır. nrzcd1:r. 
6- Taliplerin en geç 5 B. Teş- : 

: rin l<>•o c•ımartesi giınüne kadar : 
: yukarı Y'"'tlı ııbelf"rimiz mü- -
: dürliıkleri e ve \kalan ile birli1<· : 
: te müracaatta bulunma1arı ilan : 
: olunur. 3752 : 

, ı 111ı11111111111111111111111111111111 ı;: 

Kamyon 
Motör 

VO 

bil Om um 
makine-
ıerdo 

İsviçre 

mtunOlrttı 

S R O Rulmanlarını lrullunınız 
Deposu: Gnlatn Knrııltöy Palas hanı 

karşısında 84 No İBRAHİM TAŞ· 
CIOCLU ve OıtTAKLARI P. K. 

1039, Telgraf: TAŞKOL 

KANAAT--• 

Oto tômir evi 
Feyzi ESER 

Ulus :Meydanı Koı;akhnn 
Tcle!on: 1247 3715 

Dr.'..VLET ORMAN lŞ. 

Satılık köknar tomruğu 
Devlet Orman lsletmesi Karabük Rcvu 

Amirliğinden : 
l - Karabük'te revir önünde istifte 

mevcut "S2S" adet muadili "691" metre 
mikap "566,, desimetre mikAp l:öknar tom
ruğu açık arttırma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme pay
ları mevcut ve kabuklan ıoyulmue olup 
hacmi kabuksuı: orta kutur ilzerinden he
saplanmıştır. 

3 - Tomrulclara alt gartnamesl Ankara
da orman umum mildürlilğilnde Ankara, 
latnnbul, Zonguldak s;evirge mUdiirlilkle -
rinde ve Karabük devlet orman işletmesi 
revir Amirliğinde göriilebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli 14 
lira 95 kuruştur. 

5 - lsteklılcrin ~ 7,5 pey akçesiyle 
23 9/ 940 pazartesi günil saat "14" de Ka
rabük'teki revir merkezine müracaatları. 
(8749 - 5858) 15827 

Satılık köknar tomruğu 
Devlet Orman lşletmesi Karabük Revir 

Amirliğinden: 

1 - KarabUk rcvlrlerlne bağlı BUyl\k. 
dllz bölge inin Fındacak deposunda istif· 

1 tc mevcut (583) adet muadlll (448) met· 
re m!kO.p ve 592 desimetre m!kAp köknar 
tomruğu açık arttırma ne ııatııncaktır. Ulus Matb ı c!vnn. Pansiyon 

c~dd si No: 15 Ti: 8511. Ankara 2 - Tomrukların ayrıca baıı kesme lllll•••••m•••••••ll paylan mevcut ve kabuklan ııoyulmuıı o -
lup hacmi kabuksuz ort& kutur Uzerlnden 

..ı 11111111111111111111fi1111111111111111 L hesaplanmıştır. 
3 - Tomruklara alt oartnames! .Anka. -- Memur alınacak ---- SÜMER BANK UMUMi 

: MÜDÜRLÜGÜNDEN : 
--

rııda orman umum mUdUrlllğUnde lstan
: bul, Zonguldak çcvirge mlldllrlllklcrlnde 
: ve Karnbllk devlet orman ı,,ıetmesl revir 
: dm!rliğinde g6rUlebillr. 
: 4 - Tomruklann muhammen bedeli 

Teşekkülümüze bağlı müesse- - (12) llrn (00) kuruştur. 
: se ve fabrikalarda münhal bulu- : rı - İstekl!lerın Cfo 7,5 pey akçesiyle 

-

. KAYSERi 

TALAS .AMERİKAN KOLEJİ 
4 Senelik - Erkek • Orta Okulu 

i N G i L t Z C E 
Ücretler LEYLİ 195, YATI YURDU 100 LİRA 

Tedrisat : Eylül 25 de başlar. 

.Ankara Kavaklıdere şarap fabrikası 
Her gün büyük mikyasta beyaz ve siyah taze iizüm aatm 

almakta.dır. (3541) 

Leyli 
Erkek 

TelP.raf : KAVAK. Telefon : 6532 

• 

YEN/ KOLEJ 
iLK - ORTA - LiSE 

Kız 
Nehari 

Taksimde Sıraselvilerde YENi AÇILDI. 
Müdürü - Eski Şitli Terakki Direktörü. M. Ali Hatmet Kırca. 

Hııııuslyctlerl: YABANCI DİLLER ÖGRETİMİNE genlı m!kyuta 
ehPmlyct vermek. sını!lannı az mevcutla teııldl ederek taıebe81nln ~ 
lışma ve lnlcfıJn!ı, sıhhat ve fnzıbatı ile yakından aJAkadar olmaktır. llek
t t bln denize n!mr kaloriferi! tene!1'Ushane ve jlmnasUkhaneııl vardır. Her 

Un s~t (9 ile 18 l a.rruıında talebe kayıt ve kabul olunur. Telefon: oi1159 611------ NIŞANTAŞI ______ .. , 

İNGİLİZ ERKEK MEKTEBİ 
Kayıt muamelesi, cumartesi ve pazardan maada, her gün saat 10 - 12 araam-

da yapılmaktadır. Mektep 23 eylUldeaçılacaktır. Telefon: 81078 8240 

Arpa ve mısır alınacak 
Devlet Orman 1şletnıesi Dursunbey Revir Amirliğinden : 

Muhammen bedel Tutan 
Nevi Kilosu Lira Kr. S. Lira Kr. 
Aarpa 170.000 5 75 9775 00 
Mısır 30.000 5 75 1725 00 

1- Dursunbey devlet orman işletmesi revir amirliği merkez ve bölı' 
lerde mevcut demirbaş hayvanların yiyecek ihtiyaçları için yukarıda cini 
leri yazılı (1 i0.000) kilo arpa ve (30.000) kilo mısır açık eksiltmeye korı 

muştur. 

nan muhasebe ve ticaret servisle- : 25. 9. 940 çarııamba günU saat 15 to Ka
ri şef ve mcmulruklarına 3659 _ rabllkteld revir merkezine mUracatları. 

I:; sayılı Bankalar baremi kanunu : (8803/5882) 15853 

~111111111111111111111111111111111111 l l'!:_ l ların muayyen gününden evel Ankara § hükümleri dahilinde ve müesse- : S 

1 

se ve fabrikalardakilere birer :::: atıhk köknar tomruğu 

2- Eksiltme 25. 9. 940 tarihine miisadif çarşamba gilnil saat 15 de J)tlf 

sunbey devlet orman işletmesi revir amirliği binasında toplanacak ol.
komisyonca yapılacaktır. 

3- 1stekliler şartnameyi revir amirliğinde görebilirler. 

-: 1
. l K Q RTA L 1. S E-=-1 tapu sicil m. uhafızlığı. na veya ayni E:Ün _:; d . 1 t •1 k _ D 1 0 1 crece ış e me zammı verı me : ev et rman şletmcsi Karabük Re 

: 
1 1 

: de mahallınde tahkık memuruna ve : uzere memur alınacaktır. Bu sa- : vir Amirlilinden: 
: : hudut komşularında hazır bulunma -ı:; halarda çalışarak tecrube edin- : 1 - KnrabUk revirine bağlı BU· 
- Ye Üniversite fCJlebe~erine ları ilan olunµr. (5968 15!>26 = miş olmak şartiyle talip bulunan-: yükdl!z bölgesinin DereUstQ deposunda Is· 
: - Çankaya Tapu Sicilli Muhalrzlllmdan: : !arın hizmet ve tahsil vesikaları : tıfte mevcut (1700) adet mundıl! (l3SS) 
: Yeni ders yılına girerken ala- : - ile dörder adet vesikalık resim : metremtkftp (106) desimetre mlktıp k6k 
_ v M . - Ankar 'nın Suleymanbey mezarlıı;ı mev- 1 k~ 1 1. l • b k -
_ cagınız aarif Yayınının bılu- : kiinde şarkan Bocazade Rcfık veresesi, 

1
i- _ ve mes e ı e 1 ıyet erı a ımın- : nar tomruğu aı;ık arttırma tıc satılacak-

: mum kitapları ile ecnebi dilde : malen Hanıf zade veresesi, garben cenubcn - dan haklarında referans istene- : 1 tır. 
: ders kiatplarının mağazamızda : Al" n vere esı tarlalarıyle mahdut t hmı· : cek yerleri tasrih eder bir istida : 2 - Tomruklnnn aynen baş kesme 
_ astılmakta olduğunu arzederiz. : nen 42 bin M. 2 mahallin Hasan oglu Ce _ : gdndermek suretiyle en geç : 

1 
p:ıylnn mevcut ve knbuklnrı soyulmu!' 0 • 

- : vat Örnek murisi Mustafa oclu İbrahım = 1. 10. 1940 tarihine kadar Anka- = hıp hacını kabuksuz orta kutur Uzcrlnden = HAŞAT KITAPEVI. - ra'da Bnkamız Umumi Mi.ıdıirlü-=ıh saplanmıştır. - - çavuşun senetsiz tasarrufunda ıken 332 yı- - -
- - gv tine müracaatları. 3765 : S - 'l'omruklnra alt •nrtnamesl: Anka· _ lında olumuyle verasetinın kendisine inti - .. 
: Ankara şubesi - !cal ettıı::ıı den bahısle tesçıl talebinde bu • .,lllllllllllllllllllllllllllllllllllllJr rndn orman umum mtidllrlllğUnde Ankn· 
- 19/21 Bankalar Caddesi : • maktıdır. rn. İ tnnt.ıuı, Zonguldak orman çevlrge 
., il 111111111111111111111111111111111111 r Tapuda kaydı bulunamıyan bu gayrı mUdllrlllklerlnde ve Karabük devlet or-

menkulun 15 10 940 tarıhıne rast ı)'an salı man i~lctmesl revir rımlrllğindo görUlcbl· 

g nu yer nde keş f ve tahkıkine gidılece - DAKTİLO KURSU ıır. 
T PU V D T O 1 ğınden bu yerde bir hak ıddıa eden varsa 

4 
- Tomrukların muhammen bedeli 

___ A ____ E_K_A __ A_S_R ___ elle indeki vesıkalarıyle birlikte muhafız- 75 inci devr sin! de %50 tenzllAtıa (12) lira (00) lmnıtıtur. ' 

l 
lıgımıza veya keşif gunii mahallinde bulu- açtı. Belediye sırası Hanef Apartma - rı - İsteklilerin % 7,5 pey akçesiyle 

Tapu tescili nacak memurumuza müracaat etmeleri lu· nı No: 4 Tel: 3714 8613 25. 9. 940 çm-vamba gllnU saat 14 te Ka-

zumu il 
" olunur. 

3763 
rabUktek! revir merl•ezlne mllracaatları. 

Ankara Tapu Sicil Muhafızlıg-ın ··· 

da~:kara'nın Dağardı mevkiinin Çin- Zayi 2 bono rr 
çin semtinde 302 vergı No. lu şarkan 
ağıl kaya ve mahit, garlıen Otabatmaz 13. 3. 940 tarihli ve 3802 · • .1maralı 
oğlu Ahmet hoca ve şimalen bekii \ ı: 29. 4. 937 tarih ve 38025 sayılı öono
Mustafa ve Şebap oğlu vereseleri ve larla tevdi edilip vadesi 1. 6. 940 tari
cenubcn sarı Hasan elyevm aşık Ali hinde gelen (631.90) ve (1208.40) lira
oğlu Halil tarlalarile mahdut tarla e- Jık iki adet vadeli tevdiat bonosunu 
bacncet biHisenet Irgat Hüseyin çavu- kaybryledik. Bu hususta mahalli Zi -
şun uhdesinde iken 320 senesinde ve- raat Bankasına malfımat verdiğimiz 
rcse 1 ri namlarına intikal en tescili ta- gibi noterden aldığımız ıbra senedini 
lep edilmektedir. Tapuda kaydının de mezkur banlrnya ibraz ederek yem ı 
bulunmaması itibarile tasarruf hakkı- sini aldığımızdan yukarıda sözü ge -
nın tesbıtı ıçin mahalline 10. 10. 1940 çen bonolarıh bir kıymeti olmadığı i- ı 
tarihine ruüsadif per~enbe günü ma - ı~,, olunur. 11. 9. 940. · 3767 

1 ntı ydz sahibi 
lskcnc.J r Artun 

Umumı Ne rıyatı (dar~ Eden 
Yazı İşlerı Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
MUessesc MlldllrU : Naşıt ULUÔ 

ULUS Basımevi ANKARA ha11ine tahkik memuru gönderilecek -ı Tefenni kazasına bağlı Karamanlı j. 
t 1r. Bu yerle al~a ve iliJiği bulunan- nahir.csi belcdiY.esi ~'============':;::/ 

(8804/5583) 158~4 

Zayi - Ankara Belediyesinden aldığım 
I Z14 .N.o .. lu motosiklet plS.kamı zayi ettim. 
Ycnısını nlacai;ımdan eskisinin hilkmü 
yoktur. - Anafartalar Ate~han Corci 3764 

-.BEZEN -ŞAPKA SALONU 
Kıış ıezonuna girerken BEZEN 

şapka salonu müşterilerine yeni zen
gin modellerini teşhir ettiğini bildi
rir. 

Yenıoehlr Atatürk bulvan GUven 
apartımanı No. 49 5713 

4- Eksiltmeye girebilmek için evelemirde % 7,5 nisbetinde temin.at '1 
~n ... ının tutarı olan (862) lira (51) kuruşu revir veznesine yatırmıı olı:ııl 

ları şarttır. 

5- İsteklilerin belli gün ve saatta Dursunbey revir amirliğine milr' 
caatları ilan olunur. 15866 

~··•ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııt 

Nazarı dikkate ------ Belediye Reisliğinden : ---- Son defa taksi ücretlerine yapılan zam dolayııile tak.i-
- metre natlarmm ayarlanması için 15. 9. 1940 tarihine ka- 1 
: dar mühlet verilmişti. Şimdiye kadar birçok otomobillerin ~ 
- saatları henüz tashih edilmediği anla§ıldığından son bir 12 

: defa daha 15. 10. 1940 tarihine kadar mühlet verilmiştir. 
: Bu tarihten sonra yeniden temdit yapılmıyacaktır. Saat
- ları ayar edilmemiş olan otomobiller seferden men edile .. 
: cektir. (5984' 15935 1 
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Yeni Sinema 
19i0 - 1941 rnevs!m!n ilk 

programı 

Gençler Sevlıı!yorlnr 

Nege, knhknha. Ba:'J rol
ler: ı.evis Stono ve 

Nlckcy Rooney 

İlAveten : 940 B.M. İz
mir fuarı açılı§ı 

Seanslar: H,30 - 16,80-
18,30 seoe 21 de 

Ha ık Sineması 
Bu gece s:ıat 21 de 

ikl filim 
1 - Arsen Lupen'ln 

dllnUşU 

2 - Ynbnnl nllar kralı 
Saat: 12 ve 16,30 

seansında 

Tn.rzn.n maymun adam 
Saat: 10 - 14,30 - 1s:So 

aeanslan 
BRODVAY OtJ'Ltt 

Sus Sineması 
BugUn ve bu sece 

Saat 14 - 16-18 ve 20,sO 
ııeansında 

Racanın Hazineleri 
TUrkçe ı6z1U 

Saat 10 ııeansında 
Cilcelerln korkunç ıe}lti 

Saat 12 ıeansında 

FİL DOKTORU 
TUrkge llOzlU 


