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HUBUBAT ALMA FiYATLARI 
BiRER MIKDAR ARTTIRILDI 

Hububat alma merkezlerinin 
mikdarı 85 den 89'a cıkarıldı .,:, 

Hükümet, dünden itibaren meriyete giren yeni bir kararname ile 
memleketimizde hububat alım merkezlerini 85 den 89 a çıkarmıı ye 
N.tmalma fiyatlarını birer miktar arttırmı~tır. 

Tarlasında hasatla meşgul Bir Türk anası 

1 

Bundan başka aynı kararname ile, 
,. o o o o o - - - o o o o - - -c p 89 merkezin de buğday, arpa ve yu

zvJ_ 1 f l b·1 k 1 a a a ı ece leri kabul edilmiştir. 

V k·ıı H t• de Mallım olduğu üzere bugüne kadar e 1 er eye 1 n ı bu merkezlerden her biri yulafla be
raber kendisine verilen ıelahiyet da

Vekiller heyeti dün saat 16 iresinde yalnız arpa vey;ı buğday ve
da Başvekalette Baıvekil doktor ya yulaf alabiliyordu. Bu §eklin bir 
Refik Saydam'ın riyasetinde ta~ı~. güç~~kler d?ğurduğu • göril!-

muştur. Mubayaa fıyatları bugday ı-
toplanmıttır. (a.a.) çin kilo başına 20 para ve arpa için 
.. - - - - - r cw <Rlf 10 para arttırılmıştır. Diyarbakır mer 

• vavıvs - 3 - - - - - - - k · d b -d k·1 ba f. ezın e ug ayın ı o şına artan ı-

Karakış 

yaklaşırken .. 

yatı 40 paradır. Yeniden alım merke
zi tesis edilen yerler, Erzincan, Çer
keş, Bismil ve Milas'tır. 

Bu sene bol ve temiz mahsul alan 
türk köylUsünün hilkümetin bu Ali· 
cenap kararını minnet ve tilkranla 
karııhyacağı muhakkaktır. 

Falih Rıfkı ATAY 
Yıldmm harbi Potonya'da üç haf- İngillereden Kanadayı giderken 

ta aürdü; aynı harp garp cepheııin· 
de ilk taarruzda 26 gün, ikinci ta• 
arruzda ise 12 gün devam etti. Nor· 
veç limanlan ve üsleri yirmi dört 
--.u. •te•l -dilm.i••;,. Bütün bu ha
reketlerde motörize kıtalar, düt· 
ınan hava kuvetlerini ve meydanla
rını tahrip eden, dÜ§man orduları
nı felce uğratan ve dü§man mem
leketler halkının mağneviyatını pe
riıan eden tayyare hücumlarını ta• 
kip etti. lmdi Jngiltere muharebele
rini açmıf olması lazımgelen bu hü
cumlar, olanca ıiddeti ile, 8 ağus
tosta baılamııtır. Aradan kırk beı 
aün• yakın zaman geçti. Bütün bi
taraf müıahitlere göre, bu müddet, 
yalnız İngiliz mukavemetini değil, 
İngiliz hava taarnızlarını dahi gev
fetmeğe ki.fi gelmemiıtir. Her bom· 
ba bir ıey yakıp yıkar. Fakat bu ya
kılıp yıkılıılar daima iki taraflı ol
maktadır. 

lıte bu sırada alman hariciye na· 
sırı fon Ribbentrop Roma'ya gitti; 
italyan mesulleri ile ve Duçe ile ko
nuıtu. Tebliğler, mülakatın, yeni 
Avrupa nizamına taalluk ettiğini 
aöylemektedirler. Ruznamenin en 
b&Jmda adalarda, Afrika ve Akde
niz'de İngiliz mukavemetinden doğ
ma meseleler bulunduğuna ıüphe 
edilemez. Bununla beraber bu kıt 
iç.in Avrupa kıtaaının düıünülecek 
pek büyük bir davası vardır: 110 
milyon Avnıpalınm vatanı mihver 
devletlerinin istilası altındadır. Bu 
toprakların çoğunda bu yıl ekin 
toplanmamı§tır, bir kısmında hasat 
fena 1ritmiıtir; hemen hepsinde dıt 
ticaret durmu§tur; fabrika bacala· 
n tütmez olmuıtur; nakliyat sekte· 
J'• uğramııtır; ve hepsinin ıehirle
rinde ve kaaabalarında kıtalar bu· 
lundurmak ve beslemek zarureti 
'\'ardır. Genit bir seferberlik ve mil
li müdafaa hazırlığı içinde bulunan 
Sovyetler Birliğinin kendi kendine 
Yettikten sonra, kıta hissesine ne 
1'adar gJda maddesi ayırabileceği 
hayli düıünülmeğe değer. Balkanla
rın bir kısmı, mesela Yunanistan, 
ekmeğini dııardan beklemektedir. 
Diğerlerinin mahııulü ise kıtanın bir 
iki aylık kahvaltısını karıılamaz. 
Mııhsul şartları pek iyi giden Türki
Yemizin gıda fazlası bile, bir iki 
küçük komşusunun gıda açığını ka· 
Patmağa kifayet etmez. Harp yüzü 
görmiyen Suriye, kışı gec;irnı"k için, 
1w.P.-day ve kömür iııtemektedir. 

Çocuk dolu 
bir vapur 

batırıldı 
ı __ _ 

83 ü c0<uk olmak üzere 
294 kişi öldü ! 

Londra, 23 a.a. - Kanadayı 90 ço
cuk götürmekte olan bir geminin At • 
lantikte büyük bir fırtına esnasında 
bir alman denizaltısı tarafından tor -
pillenmesi bir infial dalgasına sebep 
olmuştur. 

90 çocuktan ancak yediıi kurtarıla-
bilmiştir. Umum zayiat 294 kitidir. 

5 çocuğunu kaybeden bir baba de
miştir ki : 

- Yalnız bir ıey isteyorum: Bu ka
dar bariz bir kasıtla irtiklp edilen 
bu cinayetin intikamını p.lmak için 
beni ilk hatta göndersinler. 

Dominyonlar nezareti mUstep.n B. 
Shakespeare dün a,ağıdaki beyanatta 
bulunmuştur : 

- Gemi sahile 600 mil mesafede 
batırılmıştır. Hiç bir kurtarma im • 
kanı yoktu. Bu hadise bütiln dünyayı 
failleri aleyhine isyan ettirecektir. 
Bu hareket, nazi Almanyanın kullan· 
dığı barbarca metodların yeni bir mi
salidir. Çocukların çoğu infilak a • 
nında ölmilşlerdir. Sağ kalanların i
fadesine nazaran gemide hazin sah • 
neler cereyan etmiştir. Bunlar, gemi· 
siyle birlikte batan kaptanın kahra • 
manca soğuk kanlılığına ve verilen e
mirlere büyük bir itaat gösteren ço
cukların disiplinine işaret etmekte -
dirler. 

(Sonu S. inci sav/ada) 

Buğday başakları ..• 

18 gün içinde 

Almanlar 
776 tayyare 

kaybe·ttiler 
Dün İnglllere'ye yapılan . 
hava akını püskürtüldü 

Londra, 23 a.a. - Reuter: Alman 
tayyareleri dört bUyilk filo halinde 
bu sabah Londra'ya varmak teıebbil· 
sünde bulunmu§lardır. Filolar Kent, 
Essex ve Taymis halici olmak Uzere 
muhtelif istikametten gelmi,terdir. 
Düıman filolarının hepsi ingiliz av
cı tayyareleri ve dafi bataryalarının 
ateşi tarafından dağıtılmışlardır. En 
aıafı 3 alman avcı tayyaresi diltilrül
milştür. Bunlardan biri Folkestone 
civarındaki yarlar üzerinde cereyan 

(Sonu $. inci sayfada) 

şehrin teslimin istedi 

Talep reddedilince 

Bir İngiliz 

filosu şehre 
ateşe başladı 
Londra, 23 a.L - İngiliz istihbarat 

nezareti bu akşam aıağıdaki tebliği 
neıretmlştir : 

••son alınan haberler, alınanların 
Dakan kontrollan altına almak için 
devamlı gayretler sarfettiğini göster
mittir. Fransız harp gemilerinin, al -
mantarın milaaadesi olmakıu:ııı yapıl
ması her halde imklnııı: bulunan Tou
londan Dakara hareketi, dlişiinillen 
teşebbüsün başka bir bilrhanını ver • 
mektedir. 
Halkın bUyilk bir kısmı Vichy bil -

kümetinin Berline boyun eğme si -
yaıetine muhalif bulunduğundan ve 
hilr Fransa lehine fikrini izhar eyle
mlt olduğundan, General de O.mlle, 
kendi dclvasına taraftan olan unsur • 
tara yardım i'in hlir Fransa kuvetle • 
riyle Dakan gitmeyı kararlaştırmıt • 
tır. General de Gaullr. bu sabah Da • 
kar açıklarına vasıl olmuı ve taraftar
larını hUr Fransa bayrağı altında top
lamıya davet etmiştir. 

Bir mukavemetle karııla§ıldığı sa • 
nılmaktadır. Fakat vaziyet henüz ta
mamiyle aydınlamamıştır. General de 
Gaulle'iln hür fransız kuvetlerine in • 
gilfz kuvetleri refakat etmektedir. 
Bu ingiliz kuvetleri hür Fransa ku· 

(Sonu J üncil sayfada) 

İktısat Vekôletimiz 

Pamuk ipliği ve kaput 
bezlerinin fiyatını tesbit etti 
Endüstriyel mamu!Atın maliyet ve toptan satı1 fiyatlarının tesbit ve kon
trolü hakkındaki kanun hükümlerine tevfikan lktısat VekMeti kaput bezi 
ve pamuk ipliğinin azami satı~ f iyatlırznı tesblt etmi~tlr. Buna dair habe
rimiz 4 üncü sayfadadır. 

1200 Km. geniıliğinde 
bir saha üzerinde 

ALMAN İSTİLA · 

ÜSLERİ 6 SAAT 

BOMBALAN Dl 
Almanlar uzun menzilli toplarla 

İngiltere'ye gene ates ettiler 
Londra: 23, a.a. - Royter'in havacılık 

muharrlrl yazıyor : 

Ne harp, ne de iıgaller abluka 
buhranının vahim neticelerioj hafif
letecek esaslı bir çare değildir: çün
kü Avrupa kıtuını ancak Amerika 
Ye Aıya kaynaklan doyurabilir. Ak
deniz'in kapıları tutulmuş olsaydı 
dahi. Akdenİ7 dahi hemı:n bir ka
palı deniı: M•line girecekti. Şimdi 
Amerika ve Asya kaynaklan ile 
ftlÜnasebette bulunan her açık mem
leket, İfgal olunur olunmaz h~men 
ahlu1'a zmdanmm içine girmekte ve 
•üratle stoklarını tüketmektedir. 
İılciliz adalanna bazı ııda madde-

JngUiz ,ocuklan LonJrtı'dan dalıa emin yalere nalıledilm.Jı 
m.t• tran• hindirüirken 

Hava kuvetlerl kumandanlıiı alınan iı • 
tfli tlalerlne ,..prlan mtltemadf baalmılarm 

(Soıııı s. Uoi "7/ada) 
(Soııa ı. iııci ,.,tada) 

Japonya ba§vekili B. Konoye 

Japonlar dün 
Fransız Hindiçinisine 

hücum ettiler 

Ölü ve yaralı var 

Çarpıpnalar iki saat 

sürdükten sonra durdu 

Mısır ordusu 
harbe hazır ! 
Saati gel ince 

İngilizlerin yanıbaşına 

vatanı müdafaa edecek 

Kabine timdilik ihtiyatlı bir 
intizar siyaseti takip ediyor 

Kahire: 23. a.a. - Mısır yüksek memur-
larından biri bugUn yaptığı beyanatta, ye
ni kablne ılyasetinln " ihtiyatlı bir lntl
zar ,, ıiyaseti olduğunu ve fakıı.t bunua 
Mısır ciddi blr taarruza maruz kaldıtı 
takdirde muharebeden imtina ettiii mina
ıunı tazammun cdemlyeceğlni blldirmlıtir. 

Kabine $imdi vaziyetin icabettirmcditi 
acele kararlara da muhaliftir. İtalyan ileri 

(Sonu 5. rncr savlıda) 

111111111111 

İtalyanlar 
Alman usulünü tatbi~ 

edip dalga halinde 

ilerlemeğe teşebbüs 

ettikleri 
. . 
ıçın 

ağır zayiat 

veriyorlar işte bir suyi tefehhüm 
olduğu sonradan anlaşıldı 

Hongkong, 23 a.a. - ltlmat edilir ya- Kahır c; 23. ı.a. - Royter ajansı bildi~ 
bancı bir kaynaktan alınan bir telgrafta yor : 
deniliyor ki : Düşman münakale hatları uzıı.dığı lçha 

Hindlçini ile Japonya arasında Hanoi'de İtalyanların llk hatta kuvetll kıtalar ida
cereyan eden müzakereler yeniden inkı _ mesi mli&killltı pek ziyade artmakta.dır. 
tu utramıetır. Vaziyet son derece nazik Mısır hududunda ha.rekitta bulun.an inıi· 
addedilmektedir. liı: kıtaatı, ılmanlann zayiata bakm&kıu -

Tahliye maktıdiyle Haiphong ve Ssai _ zın dalgalar halinde ilerlemek sistemini 
&'Ondan sivil japonlarm gemilerine bindik- tatbik etmek lstiycn dU$manın muharebe 
lerl ve Hindiçini'deki japon heyetinin re· kabiliyetin[ küçUmsememektedirler. Dil1-
iıi general Mishihra'nın maiyetiyle bir • man bu suretle İngiliz mitralyözleri için 
likte buıUn Hanoi'yl terke hazırlandıiı kütle halinde blr hedef teşkil etmekte ve 
ıannedilmcktedlr. b'.~ç?k a~keri biçllmekte olmasına rağmen 

J l 
.
1 

buyUk bır cesaret ve lsrar göstermekte • 
apon ar taarruz ettı er dir MeseJA Sı'dı' Ber ., • d·kı · 

Ş . · .. • ranı ye gır ı erı ıa-

anghay, 23 a.a. - Bır Halfong telrrafı,, man a.r.ır za 'at ı 1 d' K- · ıı· , • yı verm $ er ır. oy ını ız-

<~onu 5. ıncr sav/ada) ler tarafından uçları elektrik teline ballı 
(Sonu 5. ıncı say/ada) 
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HARP f KONOMİSİ 

Taksimden 
1 Maiyet memurları stajlarını 

sonra Romanya! nerelerde ve nasıl yapacaklar 
BİRLE~İK AMERİKA'YA DAİR 

HULASA ve NOTLAR: 1 

Sadreddin ENVER 
Son harbin cereyanlarına kapılarak retine hasret çeken Almanyanın Ka -

guniın siyasi tahavviılatına bir baro - radenize menfez olan biricik Tuna 
metre hassaslığı ile intibak eden Ro- yolunun da - velev muvakkaten olıun • 
manya arazi ve nüfus fedakarlığın- tıkanması bugünkü ithalat ve ihracat 
dan kurtulamamıştır. Kah dostluk te· darlığında küçültülemez bir zorluk • 
zahürleri, kah tehdit havası içinde tur. Evet, bu hadise harp ile halla • 
takriben "6-i" milyon nüfusu ile şi- lunmug olsaydı, hiç şüphesiz Roman -
maide Besarabya ve Bokovina'da ve ya toprakları harbin tahripkar acılık
cenupta Dobrucada zirai sahalar ile / larına ıahne olacaktı. Fakat Almanya 
Transilvanyada da ziraat, orman ma- harp ekonomiıi de bu acıyı az veya 
den ve sanayi mıntakaları terketmi3-1 çok hissedecekti. Birinci umumi harp
lerdir. Bunun Romanya milli iktısa- te petrol kuyularının tahribini hia -
dında tesirini anlamak için harici ti- settiği gibi !... 
caret biHinçosunu tetkik edelim; Ro- Şimdi Romanyada rejim deği§ikliği 
manya'nın 1939 ihracat yekuunu ve mihver politikasına iltihakı, Al -
(26.809.349.QO?l leydir. Bu ihracatın: manya yeni ve bUyilk faydalar temin 

% edebilecek midir?... Zannetmiyoruz:. 

.Petrol 
Hububat 
Odun ve kereste 
Sair maddeler 

41.9 
26,9 

9,4 
21,8 

100,0 

teşkil etmektedir. Yukarıki nisbetler
den anlaşılacağı üzere Romanya eko
nomisinin başında olan madde petrol
dür, terkettiği arazide de petrol men
baları mevcut degildir. Yalnız Tran -
silvanyada bir kısım tabii gaz kay -
naklariyle bakır, kurşun, çinko ve al
tın madenlerinin bir kısmı macarlara 
geçmektedir. Romanya'nın 1938 altın 
istihsali (5.346) kilo idi. Bundan baş
ka (Kolosovar) da ve (Baimare) de 
ağır kimya sanayii tabiiyetini tebdil 
etmektedir. 

Macaristana iltihak ettirilen (44000) 
kilometrelik arazide geniş mikyasta 
orman vardır. Buna macar milli eko
nomisi her şeyden fazla muhtaç idi. 
Halbuki Romanya topraklarında kalan 
orman sahaları ise işletmiye germi 
verilmek suretiyle ticaret bilançosun
daki mevkiini muhafaza edebilir. Hat
ta bir kaç sene evet pek yüksek olan 
ihracat seviyelerini tutabilirler. 

Macarlara geçen arazideki nüfus 
miktarı (2.5) milyon tahmin edilmek
te, bunun (100.000) i alman, (150.000) i 
:yahudi, pek azı da (Ruten) olup mü -
tebakisi macarlara göre, bir milyonu 
(Rumen), geri kalanı macar: rumen -
lere göre ise, bunun tam aksi; yani bir 
milyonu macar, miltebakisi rumen !... 
Evet, ırk ekseriyeti meselesi Viyana 
yeşil masasında hnlledilememiştir. 

Transilvanyada bulunan boksit ma
denleriyle Hunedovada ve Reschitza'
da linyit ve gene Hunedorada ve Mad
ragdaki demir madenleri Romanyada 
kalmaktadır. 

Bu hesaba göre Romanya milli ser
vetinden bir §eyler kaybettiği §Üphe
aizdir. Fakat bunun umumi ticaretin
de büyük rahneler açacak kadar kor
kunç olmadığı da muhakkaktır. Teş
kilatlı, rasyonel bir çalııma programı 
vücudü muhtemel açığı kapatabilir. 
Bahusus ihracatının daima vasati ola
rak yilzde ( 40-50) sini temin eden pet
rol madenleri elindedir. 

Acaba bu pürüzlil i in topsuz, til -
feksiz halli, Romanyadaki rejim de -
ğişikliğinin alman harp ekonomisin -
de tesiri ne olabilir? .•. Almanya cenup 
ıarki Avrupasında her hangi bir ka -
rışıkhk çıkarmamakla büyük kiyaset 
'göstermiş, ruzmerre ticaretini sara -
mamıştır. Aksi halde deniz aşırı tica-

Trakya' da yol ve 
köprü faaliyeti 

hızla devam ediyor 
Edirne, (Hususi) - Bu ıene Trak

ya'da yol ve köprü inıaatı büyük bir 
hızla ilerlemel:tedir. 

Sebebini izah edelim : 
Romanya harbin başlangıcındanberi 

- bilhassa iktısadi cephede - alman i
maline en ufak bir aykırı harekette 
bulunmemııtır. Ne istedi ise vermiı -
tir. Bundan fazlasına esasen Romanya 
ekonomisi müsait değildir. Mesela: 
Bugün için Almanyanın en fazla ih -
tiyacı olan petrolil ele alalım. Alman
ya Romanyaya dikte ettiği ticaret an
laşmasiyle bir senede ( 1.560.000) ton 
petrolü Tuna ve kara yolu tarikiyle 
alacağını tahmin etmişti. Bu yekunu 
da Almanya memleketine taşıyabilmek 
için azami gayret sarfetmiştir. Hatta 
Tuna nehri üstlindeki nakliye vasıta -
}arını Ren nehrinden getirilen şalu -
palar ile takviye etmişti. Halbuki 
1939 yılındaki Romanyanın (4.177.571) 
ton umumi petrol ihracatı aıağıdaki 
şekilde taksim edilmiştir : 

Ton % nisbei 

Köstence (Deniz 
yaliyle) 2.757.662 66,01 
Giurgiu (Tuna 
yoliyla) 1.204.367 28,83 
Polesti (Kara 
yoliyle) 179,848 4,31 
Sair yerlerden 35.694 0,85 

Görutüyor ki, Romanya petrol ih -
racaatının (% 66) ıı gene Köstence 
yani deniz tarikiyle yapılmıştır. BU -
tün gayretlere rağmen de Tuna tari -
kiyle yani Giurgiudan ancak 1.206.367 
ton sevkedilebilmiş, bundan da Al -
manya'nın Avusturya ile beraber hiı· 
sesine dUııen miktar (405.232) ton, Çe
koslovakyanın da (328.052) tondur. 
Mütebakisi ötedenberi Romanyanın 
müşterisi olan Macaristan, Yugoslav -
ya, Bulgaristan gibi bitaraf ülkelere 
gitmiıtir. 

Kara yolu ile yani (Poleati) den bir 
senede ihraç edilen (179.848) tondan 
Almanya (70.464) ve Çekoslovakya 
da (36.718) ton petrol alabilmi~tir. 

İşte Romanyanın rejim değiştirme
si ilk nazarda Romanya tabit kaynak
larının tamamen mihver emrine geç
mesi gibi teHikki edilirse de hakikatte 
buna maddeten imkAn yoktur.Nihayet 
Almanya Romanyanın mUsaadek!r -
lığından Tuna nehrinin ve demiryol -
larının nakil imk!nı nisbetinde müste
fit olabilir. Bu kadarını esasen temin 
edegeliyordu. 

Bu vaziyete nazaran Köstenceden 
p~trol veya diğer ihraç matalarının 
durdurulmaıı Almanya ekonomisi U -
zerinde müsbet tesiri olmadıktan ba~
ka Romanya iktisadı için tahammülü 
kabil olmıyan bir rahne olacağı apaıi
kardır. 

Parasız yahlı olarak 

alınacak talebeler 
Maarif veHleti, muaıtim mekteple

rine alınacak parasız yatılı talebeler• 
le, sanat ve inp.at usta mektepleriyle 
lise ve orta mekteplere alınacak para
sız yatılı talebelerin imtihan evrak
larının tetkiki JşJne devam etmekte -
dir. İstenilen ewafı haiz olanlarla, 
yapılan müsabaka imtihanında muvaf
fak olanlar birincitetrinin ilk hafta -
sında belli olacaktır. 

Dahiliye Vekaleti bu hususta bir 
çalışma programı hazırladı 

Belediye ve idare mesleğine 1ntlaap e-ı rakılmııtır. Mezuniyetini 1ııtlmal etmiyen
decek olan Siyasal Bllgtler Okulu ile Hu- ler bu iki ayı tıtediklert dairede sectre
kuk FakUlteııl mezunlarının maiyet me- ceklerdlr. 
murluklarında istihdam sureti hakkındl\ Maiyet memurları, maiyet memurlutu 
ııılmdiye kadar mazbut ve muayyen bir u - hizmet mUddetlertni &§a#lya yudıtımıs 
sul konmamııtı. Dahiliye Vekll.letl muay- dairelerde ve turlh olunan vazifelerde 
yen bir lıl olmıyan maiyet memurlarının geçireceklerdir. 
bu memuriyetlerde kaldıkları müddetçe ne Mektupçuluk kaleminde, kayıt l11lerl, 
suretle ve nerelerde çalııııtırılacaklarının yazı lıleri, tetkik edilecek ve muhtelit 
tesbltfnl lUzumlu ve faydalı gl:lrmU, ve devlet mevzuatının etUdlerlı:ıt icap ettire -
bu huııuııt& bir çah§l'Ila programı hazırla- cek evrakın tetkiki lıleriyle Uc ay. 
ıııııtır. İdare heyeti: memurin muhakemat tı -

Matyet memurları 11lmdl;re kadar gl:ln - lert, tahkikat usuıu ve tahkik evrakının 
derlllp çalııtınldıklan vUAyetlerde daha tetkiki itleriyle Uç ay: 
ziyade mektupçuluk kalemlerinde e\Tak Nutus tıııerlnde: muhtelit nutua vaka
havaleıılyle lgtfgal ettlrllmtıı ve bazan da tarı, bilhassa bu vakalara alt muhabere 
ne devam ve ne de çalıfması aalll. muraka- evrak ve dosyalarının tetkiki, ııoyadı tıle
be edllcmtyerek kendi hallerine terkedll- rinde iki ay. 
mlıı bulunmakta idi. Vek!let, kaymakam- Hukuk itleri mUdUrlUğünde: vatandaı
lık gibi devletin her tUrlU rnllhfm umur !ık meseleleri ve diğer oraya düşen tıler, 
ve muamelAtJ ile alA.kalı bir makamını tıı· hukuk mUdUrlliğtl bulunmadığı takdirde 
gııle ve kıı.ymakamle.nn da bundan sonra mektupçuya mevdu hukuk ltlerlnde iki ay 
bllhnsse. katı olarak çalıııııp kudret ve ka- Hususi muhıuıebede: Taş ocakl11.rı, yol 
btllyctınt ve bnıııarıınnı gl:lsterdlkten .ııon - vergisi ve dlfer vergilerin tahakkuk tah· 
ra daha l:lnemll idare vazifesine namzet sil tıılerl. avans ve sarfiyatı muvakkateye 
bulunduklarını ehemtyetle ele almııı ve alt lı.;ler, arttırma ve eksiltme kanunu ve 
Dahiliye Vekll.letlnl alAkıtdar eden blltlln te!errllatı ve köy bUrosu lılerl ve eter 
daire ve nıllceseselerde blltlll çalıştırılma- mevcut ıııe hususi muhasebe avukatlıfı, 
ıannı muvafık görmllş ve bunun için ça- malt ve hukuki tetkikat ıııerlnde iki ay 
lıfma programını hazırlamıı.;tır. seferberlik mUdUrlUıtUnde: hazar ve ıefer-

Bu progrnma göre: Dahiliye memurları de bu mUdUrlUk veya memurlutun yapma
kanuniyle kabul edilen 1kl bııçuk senelik sı icap eden ve milli mlldafaa.ya taalluk e
staj mllddctl sırasında yüksek tahsil gl:lr- den tılerde iki ay, emniyet ve jandarma 
mUş bulunan vlll\yet maiyet memurları: i§lerlnde: tetk1k1 hUvlyet, se)Tllııefer, ce
vlll\yct mektupçuluk, idare h,.yetı ve me- mtyetıer ve vatandaılık cllrllmlerlnin tea
rnurln muhakcmat, nllfuıı. eğer mevcut ise biti ve cUrUmler hakkında tetkikat evra -
hukuk l§lerl, hususi muhtıBcbe mUdUrlUk - kının tanzimi ve aalre ıııerl, polis kara
lert, umumt meclis ve daimi encllmcn ka- kolları vlldyet, kaza jandarma kumandan· 
lemtert, seferberlik mUdUrlliğU veyıı me- lıkları ve jandarma karakolları lılerlnd~ 

murluğu kalemleriyle emniyet ve jandar- iki ay, komlıyonlara aft iılerde iki ay, be
ma dairelerinde ve valinin kendiıi veya ledlye tılcrlnde tkl ay, nahiye mUdUrlUfU 
vekO.leten muavininin veya tevkil ettiği veya kaymakamlık vektletl veya refakati 
b&§ka bir zatın b&§kaı:ılık ettltl komla- 1elerlnde .ııeklz BY çalııacaklardır. Vek&l,.t 
yanların alt oldutu dairelerle belediye maiyet memurları, memurlar sicU ve mu
idaresinde ve Vekl\let maiyet memurları ameıa.t umum mUdUrlUfUnde, tettıı heye
bu dairelerin merkezde mevcut Ugill umum tl relııllğlnde, nutuı, emniyet mUdUrlUkle· 
mtidUrlUklerlnde bllflil çalıemak ve n&hl • rinde birer ay, aeferberllk mUdUrlUtllnde 
ye mUdUrlllfU ile kaymakamlık vekatetle- bir ve mahaııt idareler umum mUdUrlU· 
rinde eğer bu vekll.letlere lmkAn hasıl ol - t{lnde iki ay staj göreceklerdir. 
mazaa nahiye mUdUrU lle kaymakamların Maiyet memurları çalıetıkları dakeler
yanında bulunmak suretiyle bu ıtajlannı den iyi hizmet veslkıuıı alacaklardır. Bu 
yapacaklardır. hizmet veıılkaları maiyet memurlutu ıta-

Bu iki buçuk seneUk mllddetın staj tçin ;tını bitirdikten ıonra ma!evk memuriyet
yalnız 28 ayı nazarı dikkate alınmıı ve lere taytı:ı 11ruında ı:ıazan dikkate alına
ild ayı ıenelllc mezuniyet payı olarak bı - caktır. 

İstanbul' dı bir kamyon 

ve bir of obüs (arpı ıh 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Betik· 
taşta Akaretlerde Takıim - Yıldız 
ıervisini yapan bir otobüsle kömür 
yUklU btr kamyon çarpııtı. İki araba 
da parç.alandı. Otobüs yolcularından 
Ayşe ve Atiye adında iki kadınla A
tiyenln dört yafındaki oğlu Erdo' • 
~an ağır yaralandılar. 

Ahmet Mehmet'i 

yaralayıp öldürdü 
latanbul, 23 (Telefonla) - Eminö

nünde ıeyyar satıcı Ahmet ve Meh -
met §akalaıırken, aralarında kavga 
çıkmıt ve Ahmet Mehmedi ıustali 
çakı ile yaralayıp öldürmüştür. 

ÖLÜM 
Mühendiı .Ziyad Tuzcu ve dekora

tör Adil Tuzcunun babası, Yilklelr 
Ziraat Enstitüsü memurlarından, es
ki ziraat müsteşarlarından Darilltefa
ka mezunu Ahmet Hamdi Tuzcu te -
davi edilmekte olduğu Nilmune haı • 
tanesinde vefat etmiştir. Cenazesi bu 
giln öğle namazını müteakip Hacıbay 
ram camiinden kaldırılacaktır. 3781 

Vail muavinleri 

arasında 

yeni değiıiklikler 
Ankara eski idare heyetl lzuından 

B.B. Cevat Akın İzmir idare heyeti 
balığına, Samaun vali muavini Orhan 
Sami Güvenç Diyarbakır vali muavin
liğine, Konya vali muavini AH Ru:a 
Tarhan Seyhan dll muavinliğine, Er
zincan v!li muavini İsl~m Ferit Öz -
tUrk Konya vali muavinliğine, Dahili
ye vekaleti mahallt idareler mUstakil 
ıube mUdürtl Hami Arıkan Erzin
can vali muavinliğine, Bursa v~li mu· 
avini Edip Kutay Samsun vlli mua -
vJntiğine, Erzurum vUl muavini HU -
mi Balcı Bursa vlll muavinliğine, 
Bergama kaymakamı Şevket Kancan 
Erzurum v!ll muavinllğine tayin edil
mişlerdir. 

Malatya mebuslarının 
yaptıkları tetkikler 

Malltya, 28 a.a. - Şehrimizde halkla 
temaslarda bulunarak memleketin ve hal
kıD ihtiyaç ve dileklerini tetkik ve teebft 
etmlı olan mebuslarımız bu tetkiklerine 
devam etmek Uzere Akcadağ, Darende, A
rapkir, PUtUrse kazalarına g1tmııterdlr. 

Birleşik Amerika'da en 
çok kullanılan ölçüler : 

Rakam ve kıymet 
Nqet Halil ATAY 

Uzunca .eneler Nevyork'ta kalını§ 1 edilen sanatkarların isimlerini yazmak 
ve galiba biru da Amerika içinde do- j bile kafi idi. Hayır! İlan şu idi: bu 
latmıı bir arkadaşım (R. N.) tUtüncU- ı sergide tethir edilen tabloların kıy -
den sigarasını aldıktan ıonra; meti 35 milyon dolardır. 

- ltte Amerika'nın Avrupa'dan ay- Fakat bu not size benim burada söy-
rıldıtı yerlerden biri daha 1 !emek istediğim ıeyi anlatmaz. Sia 

Dedi. San Fransisko'da olmalıydınız ve bil-
- Bu mağaza Amerika'nın bütün yük rakamlarla kıymetlendirilen tab

büyük şehirlerinde buna benzer bin - loların önündeki amerikalı kalabalığın 
lercesiyle beraber amerikalıların tet· heyecanını görm~li idiniz t 
killt iktidarını verir. Şehirler deği- Sen Simeon'da Hearst'ın malikane
şir, caddeler değişir, halk deği,ir fa- sinde çok kıymetli eşyalar vardı. E
kat mağaza değişmez. Bunlar her şe· ğer malikaneyi yalnız gezseydik gör
hirde buna benzer bir sokak başında 1 düğümüz şeyler Hearst hakkında iyi 
ve tıbkı bunun gibidirler. fikirler edinmemize bile yarıyabilirdi. 
Arkadaşım Amerika'ya gelmeden Burada yanımıza mUnasebetsiz bir a

önce büyük Avrupa şehirlerini gör - dam takıldı. Gözümüz neye iliştiyse, 
mü§, oralarda da büyük ticaret şirket- neyi beğenir gibi olduk ise hemen sö
lerinin bunlara benzer utış yerleri ze karıştı, 
işlettiklerini görmüş mü idi, bilmi - - Bu on bin, bu yüz bin dolara sa-
yordum. Sordum; tın ahnmıttır. Nakli için şu kadar, bu-

- Avrupa'da bir ticaret şirketinin raya konması için de bu kadar bin do
kaç satış yeri işletebileceğini tahmin lar aarfedilmiştir .. Dedi durdu. 
edenin? .-. 

Dedi. Rakamlar Amerikası ne kadar vazıh 
- Bu"'",." hmı 1 .. - 1';nlerle sayılıyor.. ise, bu ne kadar kolay anlaşılabilir ve 
Evelki v11nı .. -,,~ ı birinde, Amerika- anlatılabilirse, rakamların arkasındaki 

ya yükaek ta :ı 'llle devam için talebe Amerika için de kati şeyler söylemek 
değil, yUkıek tahsilini memlekette o kadar güçtür. Mesela Amerika de
bitirdikten sonra etftt için mütehassıs mokrasisi 1 Amerika' da vatandaşlık te. 
gönderil.nesi lüzumuna işaret eden lakkisi, Amerika vatandaşlarının rey, 
bir fıkra vardı, arkada~ım ile konuş· söz ve içtima hakları 1 Sonra memle
tuktan sonra kendi kendime; bu da ket içindeki siyasi çatışmalar, sınıf -
k!fi değilmit 1 Diye dü~ündüm: lar, milletler, dinler kavgası, siyast 

- Amerika'ya tetkik için gönderi- partiler, gazeteler, iş ve profesyonel 
lecek mi.itehassısların daha evel Avru- politika adamlarının siyasi fırkalar, 
pa'yı görmü1, Avrupa hakkında da gazeteler, dolayısiyle intihaplar, me
bir şeyler öğrenmiı olmaları lbım- murlar, ve teşrii meclisler üzerindeki 
mıt 1 tesirleri... 

.-. Holivud'da 1939 mevsiminde yapı-
Nevyork'a vardığımın ilk haftala - lan şaheser bir film var. Amerikalılar 

rında birleşik Amerika'nın siyasi ik- bu filmi çok beğeniyorlar, Holivud'un 
tidarı bana: güneş olmadığı için eri- şimdiye kadar yaptığı filmlerin en 
meyen kar yığınları gibi görünüyor- mükemmeli diye anlatıyorlar. Gelirso 
du. DüJ!.indüklerimi muhterem doktor mutlaka gidip görünüz. Filmin adı, 
Nizarnettin Ali'ye anlattım; Mr. Smith Goes to Washington'dur. 

- Koskoca siyasi teşekkülün dışa- Mevzuu §U: 
rıdan gelecek en ha.it tazyika bile Montana'da iki iş adamı kendilerl
mukavemet edemiyecetini zannediyo- nin adamı olan Governor ile beraber, 
rum, ~ü~hal ayan ~za~ığına, intihap daire. 

Dedim. Bugün de aynı şeyi düşünü- sının en becerıksız binaenaleyh en u.-
yorum. raraız adamı teUikki ettikleri genç 

İki Amerika v~-;,· Birinci Amerika 
rakamlar Amerika'sıdır. Bu Amerika'
da kıymet rakam, kıymetler ölçüsü 
gene rakamdır. Binalar: kaç kat, kaç 
kadem, kaça mal olmuş? Heykeller, 
abideler, büyükltikleri, maliyetleri? 
Tiyatro, ainema: kaç kiti alır? Üni
versite, yükıek mektep; kaç tane, kaç 
talebe, kaç pro' etör var, iratları ııe? 
Meyve, ıfı~lıfı ne kadar? Fabrikalar, 
çiftlikler, madenler; ne kadar istihsal 
ederler, ne bliyUk!:lktedirler, ne ka
zanırlar? Devlet, tehir; meaahal sat
hiyeleri, nilfuıları, gelirleri nedir? 
Artiat, it adamı, bilyllk adam: ne ka
zanır? Bahtiyar aile ne aarfeder? 
Büyük makam, maaşı ne kadar? Hat
tı güzel kadın; belinin, göğsUnUn, 
baldırlarının kalınlığı ne kadar? İlh. 
İlh ... 

İkinci Amerika, rakamların arka
ıındaki Amerika'dır. Bu Amerika'da 
muayyen bir kıymet ölçUıU yoktur. 
Yahut bu Amerika'daki kıymet ölçü
leri de rakamlar Amerika'sındaki öl
çülere tibidirler. 

San Fransisko ıergisinde dilnyanın 
hakikaten en zengin reıim koleksiyo
nu te§hir ediliyordu. Belçikalılar, ho
landalılır, ltalyanlar, fransızlar şim
diye kadar memleketlerinden çıkar
mafa razı olamadıkları bir çok kıy • 
metli tabloları ilk defa olarak buraya 
g<Sndermltlerdi. Serginin kıymetini 
anlatmak için 1ergide e.erlerl teıhiı-

Simth'i intihap ettiriyorlar. Smith 
Vaşington'a geliyor. tık zamanlarda 
senanın ve gazetecilerin alay mevzuu 
oluyor, sonra teşrii vazifesine başlı· 
yor, misalleri kendi intihap dairesin
den alarak yapılan suiistimallerden şi
kayet ediyor. Şikayet, bu suiistimal • 
!erle alakadar iş adamlarını kızdırı
yor, intihap dairesinde Smith aleyhi
ne nümayişler tertip ediyorlar, sena
ya gene kendi adamları olan ikinci 
senatör vaaıtasiyle binlerce telgraf 
çektiriyorlar. Smith'i itham ediyorlar. 
Smith uzun münakaşa sonunda mağ
lup oluyor ve tam sahneden çekilece
ği sırada ikinci senatör Smith'e yap
tığı fenalığı tashihe karar veriyor ve 
intihar ediyor. 

Film Amerika demokrasisi hakkın
da işittiğim, gördüğüm ve okuduğum 
şeylerin hillasası gibi idi. 

.-. 
Amerika'ya gidenlerden bilhassa A

merika'da kendilerini rakamlar Ame
rika'aının cazibesine kaptıranlardan 
pek azı, iki Amerika arasındaki farkı 
bir realite olarak kabule mütemayil
dirler. Krizin ve son siyasi hadisele
rin sebep olduğu - Amerika'ya gö
re - asırlık değişiklikler zorlamasay
dı fark benim de g<5züme çarpmıy .. 
bilirdi. 

inhisarlar idaresi bir kanun 
projeai hazırladı 

Trakya'yı bir ağ gibi ören ve iktı
aadi sahada oynıyacakları mühim rol
Je bölgenin kalkınma savaşını biraz 
daha kolaylaştıracak olan bu yolların 
kıştan eve) gelip geçmeğe miisait bir 
hale konulmaları için son günlerde 
faaliyet biraz daha hızlandırılmııtır. 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiiiiiıııııııııııııııııı 
İnhisarlar umum müdürlüğU yeni 

bir kanun projesi hazırlamıştır. Bu 
proje ile, inhisarlar umum müdürlü
ğü tekaüt sandığı kanununun devlet 
memuriyetinde geçen 15 senelik mild
detin inhisarlar idaresinde geçen hiz
metlere ilave edileceğine dair olan 
hükmi.inil D.D.Y. ve Ziraat Bankası 
tekaüt kan~nl~rında olduğu gibi dev
let memurıyetınde 15 seneyi doldur
mıyan memurların hizmet müddetle· 
~in~ teşmil edilebilecektir. Yeni pro
Je ıle tekaütlük müddeti 35 seneden 
30 seneye indirilmekte ve 30 seneyi 
bilfiil dolduran memurlara askeri ve 
?1ülki. tekaüt. kan~nunda olduğu gibi 
ıkramıye verılmesı de projede derpi~ 

Bu cümleden olmak üzere Edirne -
İstanbul yolunun Babaeski - Edirne 
kısmındaki şose inşaatının ikmaliyle 
Keşan - Uzunköprü yolları seyrisefe
re müsait bir hale getirileceklerdir. 
Lalapaşa - Edirne ve Süloğlu yolla -
rında da inşaat devam etmektedir. 

Bu arada Pınarhisar - Lüleburgaz, 
Cerkeşköy - Kırklareli ve Kırklareli
Fd' rne vollarının bozuk kıı:ımlarının 
da tamirine başlanmıştır. Bu yollar 
üzerinde gelip geçmeyi güçleştiren 
köprüler de ya yeniden inşa edilmek· 
te veya esaslı olarak tamir edilmekte
dirler. 

Bu yaz Keşan - İpsala ve Meriç • 
Uzunköprü yolları üzerinde de inşa
ata devam edilmiş ve bir kısım köprU
]erle de menfezler inşa edilmittir. 

Bütün bu inşaat devletin son dere
ce dikkatli ve sıkı kontrolil altında 
devam etmektedir. 

Telcaüt, dul yetim maatıalanlar 
tesbit ediliyor 

Maiiye Vekaleti, halen dul, tekaüt 
ve yetim maaşı olanların sayılariyle 
kendilerine verilen para miktarını 
malmüdürlUklerinden istemiıtir. 

Bir tenkit makalesi 
müsveddesi ! 

8 abası oğlunun def terleri arasın
da 16yleôir mDsvedde buldu : 

"Fatma, sizi çıldırasıya sevlyo • 
rum. Gözlerı'mde. hayaliniz, hafı -
zamda Ahenktar adınız var. Geçen -
de &izi uzaktan g6rd0m. Üzerinizde 
pek g8z alan kırmızıya babr bir 
elbise vardı. Hemen kendi kendime 
mırıldandım : 

O gill - endlm bir at ıt.ıe bUrUnsUn yU
rUIUn 

Ucu g6n1Um g1bl ardınca .urun.un ytı
r111Un 

Bir gOn de postanenin merdiven
lerinden çıkıyordunuz. Gene ben 
uzakta idim. O zaman da Yahya Ke
malin güzel mısrağını haf il bir sesle 
okumaktan kendimi alamadım : 

Merdivenler busııı nermlnt daman eyle 
mest 

Her halde bir yere mektup g8n -
deriyordunuz. Ne olurdu, o mektup 
bana yazılmış olsaydı. içimden Şeyh 
Galibin ıu manzum tebassDrD geg -

ti : 

Ylrlı:ı blse bir aellmı yok mu T 

O gece g6zUme uyku girmedi Fat
ma: kapanmıyan gözlerimle sizi da
şünarken, içli ve dertli Fuzuli ba
na can yoldaılığı ediyordu : 

Nale - vU ahım ile halka haram oldu 
yuku 

Kara b&htem yukudan olmadı bldar he· 
nUa. 

Siz yanımda olacaktınız ve ben 
kimseye açamadığım gön/Uma size 
açacak, •izinle dertleıecektim : 

Dost bl-perva, felek bt-rıı.hm, devran 
bt-silkQn 

Dert çok, hemdert yok, d~man kavi, 
tallğ zebun. 

Beni hatırlıyor musunuz Fatma l 
Beni unuttunuz mu? Unutulmak 1 
Aman bu masdır o kadar kötil bir 
ıeY ki onu düşündükçe Tevfik Fik· 
retin ıu k~ta ve Jhenksiz beytini 

hatırlarım : 

Unutulmak o bir tahaccürdUr, 
Ki beraber muhJUmlsde yürür. 

Kendimi gurbette gibi hissediyo
rum. Halbuklııurbette dellllm. s .. 
nim bu garip ve hazin duyıumu 
Kemalettin Kfminln bir prkı ,aı
tesl ha/ine •okuldu aokulalı yıpra • 
nan ıu beyti /iade eder ı 

Ben surbette deftllm, 
Gurbet beıllm le.imde. 

BDtDn balJ,eler ,ı,ei!erl• dohı; 
fakat : 

Ben neyleyeytm ba1ıan sen.ata T 

ÇDnkO Nedim Hl olsaydı, .ı.
şu mıırığı ile hitap ederdi : 

GUl .UZUlmUı ılteden ruhaan ll o1muı 
Hllll 

Hüllu, sizden ayrı ne gDI bıb -
ı:eleri gözümdedir, ne de dıltere, 
kitaba bahbiliyOtWll. 

Gttl mevalınidir detter-Q divana bakıl· 
maz.., 

Sonra oğluna çıkı§tı ı 
- Nedir bu aşk mektubu Mylel 

B8yle mi nasız şeylerle ne diye vak
tini öldürayorsun l 

Çocuk hayretle : 
- Hangi •ık mektubu babal Bu 

benim bir tenkit makalesi mUsved
demdit. Şimdi tenkit makaleleri 
My/e yazılıyor. dedi ve cebinden 
bir (Haber) gazetesi çıkarıp g8s
tererek lllve etti : 
· - lnanmauan buradaki 8rneğe 
bak I 

••• 
ElJen fitlen Utilılôl 1 

Oazetecl/erden birisi : 
- Yarabbi, ne mDthlı samanlar 
da yaııyoruz, dedi, bir çok memle -
ketler uldırganlıla ulruyor; kıu 
bir mDddet içinde mil/etler istiklll
lerini kaybediyorlar. 

Arlcadaıı söze karıştı : 
- Saldırganlığa uğramadan "is • 

tik/fi" !erini kaybedenler de var. 
- Meseli l 
- Me•e/f Niumettin Nazil . 

T. t. 

edilmektedir. Bu arada İnhisarlar i
daresi memurlarının yaş haddi 60 ya
tından 65 yaıına iblağ edilmektedir. 

Dahiliye Vekaletindeki kadın 
memurların kıy af etleri 

Dahiliye Vekaleti merkez teşkil§tı
na yapmıı olduğu bir tamiminde üc
ret ve maaşla çalııan kadın memurla
rın bundan böyle vazifeleri başına be
yaz yakalı ve kolları bileğe kadar u
zun ve yakası da kapalı olmak şartiy
le ılyah anlilkle gelmelerini bildir -
mittir. 
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( 
............................................ , 
DIŞ POLİTiKA ............................................ ) 

Kurulamıyan "nizam,, 
1848 ihtilalleri, milli istiklal his

lerini uyandırdığı ve hızlandırdığı 
iÜndenberi, Orta Avrupa'da bir 
''Transilvanya meselesi" vardır. 
l'ransilvanya, Romanyalılada ve 
rnacarlarla meskiin bir memleket
tir. Macarlar da Romanyalılar da 
Habsburg hanedanınm sadık tebaa
ları kalmıya razı oldukça, böyle bir 
mesele yoktu. Fakat evela macar
lar Avusturya'ya karşı ayaklandı
lar. Ve 1848 senesinde istiklale çok 
Yakın gelen muhtariyetlerini ka
l!andılar. Akabinde Romanyalılar 
da istiklallerine kavuşmak istediler. 
Ve muhtar macar idaresi, kurulur 
kurulmaz, bir ekalliyet meselesiyle 
karşılattı. Habsburg hanedanları 
hu ekalliyet meselesini tahrik et
tiler. Macaristan yumrukla Roman
Yalıların milli hislerini ezmeğe ça
lıştı. Avusturya ile bağlarını büsbü
tün kesti. Ve Avusturya imparato
ru, rus çarının yardımiyle henı ma
carları, hem de Romanyalıları ten· 
kil ederek Transilvanya'yı tekrar 
Viyana'y;ı bağladı. Fakat Transil
'Vanya meselesi halledilmit olmadı. 
Çünkü bu defa macarlar da rumen
ler de cermen tahakkümü altına 
girmit oldular. 

Sadova hezimetinden sonra 1867 
senesinde Habsburg hanedanları 
lVIacaristan'a tekrar muhtariyet ver
diler. Bu defa Romanyalılar macar 
tahakkümü altına girdiler. Binaen
aleyh Transilvanya meselesi ba§ka 
bir şekilde devam etti. 1914 harbine 
kadar devem eden bu rejim içinde 
Romanyahlnrın, macar idaresinde 
:tnaruz kaldıkları zulümden çok 
bahsedildi. 

1914 harbi Transilvanya mesele
aini halletmeğe çalıştı: bu defa 
Transilvanya'yı macarların elinden 
alarak rumenlere verdi. Fakat 
Transilvanya meselesi gene halle
dilmedi. Macarlar, Romanyalıların 
ıelinde maruz kaldıklan zulümden 
tikayet etmeğe başladılar. Yani el 
değiştirmekle Transilvanya mesele
ai gene halledilmedi. Bu rejim de 
nıihver devletlerinin bu işe vazıyet 
ettikleri güne kadar devam etti. 
Transilvanya meselesinin halli ba· 
his mevzuu olduğu zaman, Roman
ya hükümeti makul bir teklifte bu· 
lunmuştuz Transilvanya'yı taksim 
ederek, Romanyalı nüfus ile macar 
nüfusu arasında mecburi bir müba
dele yapmak. Mihver devletleri bu
llu kabul etmediler. Ve Transilvan
Ya'yı yalnız taksim etmekle iktifa 
ettiler. O suretle ki birçok Roman
yal:rlıu• ... ~ ...... macarl rın idar»l•ri 
altına geçmi§tİr. Şimdi 1867 aene
aiyle 1918 senesi ~rasınd~ki reji.m 
geri gelmit demektır. Yanı !~a?sı~
'\ranya bir defa daha el degıştırdı. 
Fakat Transilvanya meselesi devam 
edip gidiyor. Birkaç gündenheri ge
len telgraflar, macar idaresine ge
çen Romanyalıların §ikayetlerinden 
bahsetmektedir. 

Mihver devletleri, neden Transil
~anya meselesini kökünd~n ha~let
:tnediler. Bu memlekettekı ekallıyet 
nıeselelerini bilmiyorlar mı idi? Bil
akis bu meseleleri pek iyi biliyor
lardı. Fakat Almanya'nın bu mese
leyi halletmemekte kendine mahsus 
bir takım hesapları vardır. Bir defa 
ekalliyet meseleleri, yalnız Roman
yalı ve macar nüfuslarına münhasır 
değildir. Her iki memlekette de 
ehemiyetli bir alman ekalliyeti var
dır. Ve Almanya, Transilvanya me
aelesindeki "hizmetlerine" kar§ılık 
olmak üzere, bu alman ekaJliyetle
t-i için gerek macarlardan ve gerek 
rumenlerden ehemiyetli konsesi
Yonlar koparmıştır. Şu halde ekalli
Yet meselelerini kökünden hallet· 
:tnek Almanya'nın işine elvermez. 

Almanya gerek Macaristan'a ve 
gerek Romanya'nın hudutlarını ga
ranti altına aldığı için bu memleket
lerin iç itlerine karışmak sel~hiye
tini de elde etmit oluyor. Bınaen
e.leyh Macar.Rumen ihtilafı teh· 
likeli bir safhaya girdiği takdir: 
de Almanya'nın müdahale . etmesı 
beklenir. Yani görülüyor kı ~940 
senesinde Berlin, 1848 senesınde 
Viyana'nm oynadığı oyunu oyna
llıaktadır. 1848 senesinde macar • 
r-urnen ihtilafı, her iki milletin de 
Viyana'da hükümran olan cermen 
hoyunduruğu altına girmesine. s~
hep olmuştu. Bu defa da aynı ıh~~
laf, her iki milletin Berlin'de hu
kürnran cermen boyunduruğu a1tı
tıa girmesine sebep olacaktır. y_e ~ 
Zanum da Transilvanya el degıştı
l"ecek fakat ebedi "Transilvanya 
ll"ıeselesi" devam edip gidecektir. 

A. Ş. ESMER 

Kief mıntakasında 

manevralar başladı 
Moskova, 23 a.a. - D.N.B. bildiri • 

Yor: Pravda gazetesi Kief hususi 
ll'ııntakasında dün manevralar başla -
dığ1nı bildirmektedir. 

Harbiye halk komiseri Mareşal Ti
tl'ıojcnko, genelkurmay başkanı .Ge
?l.cral Mereskov, harbiye halk komıse: 
muavini Chtjodenko ve Kief hususı 
lllıntakası kumandanı General Chu
kov manevralarda hazır bulunmakta -
dırlar. 

U L U S 

İngiliz Kıralı 
dün gece bir 
nutuk verdi 

Daima bir lngiltere 

mevcut olacak, diyor 
Londra, 23 a.a. - Royter: İnglltere kı

ralı altıncı George, bu ak§am radyo lle 
neşredilen bir nutuk söylemiştir. Kıral de
miştir ki: 

"- Harbin başlangıcındanberi, bir se -
neden biraz fazla olmuştur. Britanya mil
letleri, bu harbe, kar§ılarındakJ kuvetler!n 
nekadar muazzam olduğunu bilerek fakat 
d~valarımn doğruluğuna da emin olarak 
gözleri açık girmişlerdir. 

Şimdi, bir sene harpten sonra, vaziyeti 
birlikte mülahaza edelim: 

1939 eyltililndenberl birçok ~eyler oldu. 
bazı bUyUk milletler çöİüi.i. O zaman an -
cak derinden uğultularını işitebildlğlmlz 

kadar uzıık olan harp, bugün, bizim ken
di kapılanmızdadır. İstim. orduları, sa
hillerimizden yalnız yirmi mil ötede, 
ManşlD karşı yakasında tahşit edilmiş bu
lunuyor. DUşman hava filolerı, g ce gUn.
düz şehirlerimize hücum ediyorlar. Bizler, 
mirasımız olan tıu hiir!yetleri \'e ananeleri 
müdafaa için, cephe hatlarında bulunuyo
ruz. 

/ngiltere'ye cesaret veren şeyler 
BUtlln lruvetlmizl muharebe Uzer1nde 

teksif ettiğimiz bu anda, bize cesaret vere
cek birçok şeyler vardır. Müttefiklerimi· 
zln kuvetlerinln cesur kıtaları bizimle be
raberdir. Arkamızda bUtUn hUrlyetl se· 
venlerin hUsnU niyeti bulunuyor. Amerı -
kado.ki dostlarımız bunu bize birçok tarz
da göstermiı;ılerdir. Bu harpteki ıııtır?pla -
rın hafifletilmesi için Amcrika'nın verdi
ği ianeler, bu muhtelif şekil yardımların 

en hafifi değildir. Daha yakınımızda, biz· 
zat Brltanya milletler oomon Velth'inde, 
Ana vatan için yapılan milcadele, bUtliD a
ilenin bir milcndelesi olmuştur. Common
Velth'ln bUtiln kısımlarından, IDBan ve 
malzeme, gittikçe fazlalaıarak geliyor ve 
her taraflal; bize zaferi getirecek fedakar
lıklara f!ıtirak için §lddetll bir arzu mev· 
cut bulunuyor. 

Bu BUyUk Brltanya muharebesinin, im· 
paratorluğun kudretli payitahtı Londra, 
çarpıgmanın en şiddetli noktasındadır. Di
ğer ııelılrlerimlz de dU§manın barbar hU
cumlarına maruz bulunuyor, Fakat, şlmdi
llk, dllıımanın hmcının darbesine taham
mill eden Londradır. 

usize Bukingham sarayından 
hitap ediyorum,, 

Şimdi, sizlere, ıerefli yaraları bulunan 
Bıır.kinll'hanı .,,,,.....;snnclftn hitap <><llyoruın. 
S6zlerin blttabl aynı tehlikelere taham -
mül eden btitün Britanya eehlrlerine ve 
köylerine de eamil olmakla beraber evelA. 
londralılara hitap ediyorum. Kırallçe ve 
ben, burada, en ağır surette bombardıman 
edilmlı birçok yerler ve en çok ıstırap 
çekntiıı ve ıstırap çekmekte olan birçok 
insanlar gördük. Kalblerlmiz, bu akııam 
onlarla beraberdir. Onların cesareti ve 
neııesl, memleketlerinin dA.vaema ve nihal 
zaferine imanları, bizlere hepimiz için de
vam etmeğe bir ilhamdır. 

Hava hücumlarına karşı pasif mUdafaa 
vazifesini Üzerlerine almıı olan erkeklere 
ve kadınlara, ayrıca şükranımı b"ldicmek 
isterim. Bu sivil işçilerin, itfaiY.ecilerin, 
kurtarma servislerindeki erkeklerin ve da
ha bir çok diğerlerinin, vahim ve daimt 
tehlike karşısındaki fedakıl.rhğt, ingiliz is
mine yeni bir ıöhret kazandırmıştır. Bu 
erkekler ve bu kadınlar, bizim ordularımı
zın ve polisimizin, bir çok defa olduğu gi
bi bir kere daha emin kale dıvarımızı teıs
kil eden bahriyenin, ticaret filosunun, her 
mütecavizi geri püskürtmek lçin hazır ve 
sabırsız bir halde bekliyen anavatan ordu
sunun ve muhafaza kıtalanmn, baıarıları 
dünyayı hayrete garkeden hava kuvetleri -
nin 5erefli şerikleridir. 

Nöbette bir milletiz! 
Muhakkak ki bugiin, muharebe hattında, 

nöbette bir milletiz. Ne kadar basit ve adi 
olursa olsun, her iş, yerine getirilen en u
fak vazife, bizim harp faaliyetimizden bir 
cüzdür. Bu, aynen bahriyelinin, askerin ve 
tayyarecinin vazifesi gibidir. Canavar dil
dükleri çaldığı halde tehlikeyi hiçe saya -
rak çalı11an, müşterek hayahmızın icabet -
tirdiği servisleri idame ettiren ve 1118.hta 
tam surette mücehhez muharebe hattımızı 
tutan fabrikalar ve demir yolları müst:ıh -
demleri erkekler ve kadınlar, bu harbin 
kahramanları arasında yerlerini kazanmak
tadırlar. 

Aile ocaklarında ve sığınaklarda, her ge
ce, şikayet etmeden sıkıntılara ve tehl'ite
lere katlananların hepsi de aynı tarzda şe
refe Ulyıktırlar. Bu tehlikeli fakat unutul
maz günlerde gösterilen §ecaat ba§arıları, 
çoktur ve şanlıdır. 

Bütün bu başarıların derhal ve şerefli 
bir surette tanınması için, sivil her sınıftan 
erkek ve kadınlar için hemen derhal yeni 
bir şeref nişanı ihdasına karar verdim. Bu 
yeni nişana kendi ismimi vermek istiyo • 
rum. Bu nişan iki sınıf olacaktır. Birisi, 
Victoria haçından sonra ikinci sırada ge -
len George haçı ve diğeri daha geniş su -
rette tev:zi edilecek olan George madal -

yası. 

"Daima bir I ngiltere meocut 
olacak,, I 

Romanya'nın 
Roma görüşmelerine 

gösterdiği alôka 
Bükre1}, 23 a.a. - Stefani Ajansın

dan : 
Mihver devletleri nazırları arasın -

da cereyan etmekte olan müzakerele
ri rumen matbuatı büyük bir alaka ile 
takip etmektedir. Gazeteler, bu gö -
rüşmelerin İtalyan - alman askeri mu
ahedesinin hudutlarını geçmekte ve 
yeni Avrupanın ihzart mahiyetini al
makta olduğunu yazmaktadırlar. 

Olen demir muhafızlar için 
tören 

Bükreş, 23 a.a. - Stefani Ajansın
dan : 

Lejiyonerlerin kumandanı ve baş -
vekil muaviniB. Horia Sima payıtaht
ta bu siyasi dava uğrunda ölmüş le • 
jiyonerlerinin hatırasını tebcil için 
yapılan merasimden sonra bir nl!tuk 
irat ederek lejiyoner hükümetin Ge
neral Antonescu ile tamamiyle muta
bık kalarak vatanın hayrı için sarfet
mesi lazım gelen faaliyetin esas hat
larını tesbit etmiş ve vatanın bugün 
her zamandan -ziyade rumen gençli -
ğinden yeni fed~karlıklar istemekte 
olduğunu söylemiştir. 

Berlin'de iki saatten 

fazla süren 

bir alôrm işareti verildi 
Berlin; 23. a.a. - Dün gece Berlin'de 

saat 23.55 den saat 2.17 ye kadar ıüren a
lert verilmiştir. Alert bu suretle iki 11aat
tan fazla devam etmi§tlr. 

••• 
Nevyork, 23 a.a. - Berlinden bildi

rildiğine göre, alman paytahtında dün 
gece hava tehlikesi işareti verilmi~ ve 
iki saat 20 dakika devam etmiştir. In -
giliz tayyareleri şimali Almanya üze
rinde üç defa uçmuşlardır. Berlinin 
civarına gelen tayyarelerin tardedil -
diği ve bomba atamadıkları söyle~ .. 
mektedir. 

Fon 

okşa 

Ribbentrop dün 
Beri in' e döndü 

Berlin, 23 a.a. - D.N.B. Hariciye nazın 
B. von Ribbentrop, Roma'dan bu akıam 

Berlin'e dönmüştür. B. von Ribbentrop ra
porunu vermek üzere derhal Filhrer'in nu
dine gitmiştir. 

lngHiz den-iz kuvetlerinin Sidi 
Barrani'ye hücumu 

~--

Kahire, 23 a.a. - Royter: İngiliz 
deniz makamlarının Iskenderiyede 
neşrettiği tebliğ: 

Dün sabahın ilk saatlerinde deniz 
kuvetlerimiz Sidi - Barrani mıntaka -
sındaki düşman mevzilerine hücum et
mişler ve iyi neticeler almışlardır,. 

Selônik Fuarl açılırken 
verilen nutuklar 

Atina, 23 a.a. - Atina ajansı blldiriyorı 
Sel6.nik beynelmilel fuarının açıhı resmin
de, matbuat ve turizm nezareti müsteşarı 
B. Nicoloudis bir nutuk söyliyerek ezcüm
le demiııtir ki ı 
"- Beynelmilel gayri tabiiliklere rat • 

ben bu sene husust pavyonlarda dört meın· 
leketin yani Türkiye, Almanya, Bulgarlı • 
tan ve Yugoslavya'nın mallannı tefhlr et
me5inden büyük bir memnuniyet duyuyo -
ruz." 

B. Nicoloudlı baıvekll B. Metabas'm 
Yunanistan'• yaptıfl hizmetlerden ıltayiıle 
bahsetmiştir. 

Yugoılavya ticaret nazırının 
nutku 

Selinik fuarında yugosla.v pavyonunwı 
açılı;t resmini yapmıya gelen Yugoslavya 
ticaret l}Bzrrı İvan Andres yunan matbua· 
tına beyanatta bulunarak ezcümle demiı • 
tir ki: 
"- Sellnik fuarının bi.iyük ehemiyetl 

yalnız Yunanistan'la yaptığımız ihracat ti
caretinden değil aynı zamanda başka mem
leketlerle ezcümle yakm ıarkla olan mU • 
badelelerimizin inkişafı noktasından da 
tniihim bulunmaktadır, Filhakika Türkiye, 
Suriye, Filistin, Mısır hattli Amerika'ya 
gönderdiğimiz malların büyük kısmı Seli -
nik yoluyla sevkedilmektedir." 

Ur. Fakat, londralı, azimklr ve pervasız: 
olarak kalmaktadır. 

Lon.dra'da olduğu &ibi, İngiltere'de her 
yerde, güzel ve tarihi kıymette binalara bi
le bile hücum olunabilir, daha az ailevi ve 
drha az aziz olmıyan kUçiik evler tahrip e
dilebilir. Fakat, blitiln dilnya önUnde hUr
riyetln ıembolil ve kalesi ve bizim kendi
mizin aziz ocağımız: olarak ayakta durıcak, 
daima bir İngiltere mevcut olacaktır. 

Burada kederdide ana babalara, Atlantl
ğin ortuında haber verilmeksizin torpille-
nen vapurdaki çocuklarının kaybından do
layı duydukları kederi ne kadar derinden 
paylaştığımızı söylemek isterim. Muhak • 
kak ki dünya, miicadele ettiğimiz şerrin bu 
menfur hareket kadar açık delilini bula • 
maz. 

Etrafımıza göz gezdirirsek, her tarafta. 
~unu görüyoruz ki, imtihan saatinde, Bri -
tanya Common velthinin ana şehri, eaa • 
smda müttehit bir şehir olarak kurul~uş 
oldu~unu isbat etmiştir. Bir ıehri teııkıl .e
den onun surları değil, fakat o ıurların ı -
çlnde yaııyan insanlardır. Londra'mn ıur· 
larına biribirl ardına dar-beler indlrilebi -

Fena günler ya:ııyoruz, belki de istikbal 
daha fena olacaktır. Soğuk ve mağmum, 
kış geliyor. Fakat cesur olalım. Kıştan 
sonra ilkbahar gelir. Bugiinkll imtihanla -
ı:ımızd.ırn sonra da muhakkak ki zafer ve 
menfur şeylerden kurtuluıı gelecektir. Be
nim yaptığım gibi, Allaha ve Britanya mil
letlerinin mağlO.p edilmez irs.desine itiınat 
edeli111ıı 

GeneraldeGaulle 
Dakar önüne giderek 
şehrin teslimin istedi 

(Başı 1 inci sayfada) 

vetlerine tam mllzaharette bulunacak
tır • ., 

Ultimatom reddedilince atq 
açildı 

Vichy, 23 a.a. - Hariciye nezareti
nin tebliği : 

Sabık General de Gaulle, ingiliz as
kerleri nakleden bir ingiliz filosu ile 
Dakar önlerine gelmiş ve fransız ma
kamlarına şehri teslim etmeleri için 
bir tiltimatum vermiştir. Bu ültima • 
tum reddedilmiştir. Bunun üzerine 
İngiliz filosu Dakar üzerine ateş aç
mıştır. 

Sabık General de Gaull'ün sırf sa -
bık düşmanlarımıza karşı mücadeleye 
devam için İngilterenin emrine gir -
diği düşünülebilirdi. Fakat hadisat, 
bunun böyle olmadığını gösteriyor. 
Sabık General de Gaulle, yabancı ku
vetlerin kendi vatandaşlarına karşı 
hücumunu idare etmektedir. Kendisi
ni hala hain olarak telakkide tereddüt 
eden fransızların artık gözleri asıl -
mıştır. 

lngiliz kuoetleri ne kadar? 
Vichy, 23 a.a. - Havas: Dakardan 

alınan haberlere göre, şehre hücum e
den ingiliz filosu, iki zırhlı, dört kru
vazör, bir miktar torpido ve altı mua
vin kruvazörden mürekkeptir. 

İngiliz gemileri, Dakar umumt v~
lisi B. Boisson ültimatumu reddetti -
ğipi bildirir bildirmez hemen, fran -
sız sahillerine saat 14 Ü beş dakika 
geçe ateş açmışlardır. 

Dakardan ilk haberler alınır alın • 
maz, hemen Mareşal Petain'in riya
setinde mahdut bir nazırlar toplantısı 
yapılmıştır. Bu toplantıya, B. Laval, 
B. Baudin, Amiral Darlan, General 
Huntziger ve Platon iştirak etmiş -
tir. 

Tecavüz"C mukabele kararlaştırılmı§ 
ve bu hususta emirler verilmiştir. 

Fransa' da vaziyet 
Goteborg, 23 a.a. - Handels Sjof

artstidning gazetesinin muhabiri şun
ları bildirmektedir: 

"1~gal altında bulunmıj an Fransa
da seyahat ederken nazarı dikkati 
celbeden şey, herkesin İngiltere'nin 
dayanabilip dayanamıyacağı endişe
sinde olmuştur. Halk günde üç dört 
defa ingiliz radyosunun fransızca neş 
riyatını dinlemekte ve çok defalar da 
general de Gaulle'ün sesi işitilmekte
dir. Fransız makamatı ingiliz radyo
sunu bozmamaktadır. Kimse dahili 
radyo ve gazete neşriyatına inanma
maktadır. Herkes ingiliz radyosuna 
inanmak istiyor. Bu neşriyat karan
lıklar içinde beliren bir ışık tesiri 
yapmaktadır. EfkArıumumiyede bu 
kanaat değişikliği, Büyük Britanya 
ya karşı taarruzun akamete uğrama
sından ileri gelmektedir. Fransa'nın 
sukutundan sonra, her fransız, alman
ların birkaç hafta zarfında ingilizleri 
ezeceğinden emin bulunmakta idi. 
Bugün efkarıumumiyc ingilizlerin 
kazanacağını bire Uç bahsetmektedir. 

Bakkal.iye eşyası müsadere 
ediliyor 

Alman işgal kuvetleri bütiln fran
sız bakkaliye mallarını müsadere et
mektedirler. Fransız makamatı şika
yetlerde bulunmakta ise de, almanlar, 
kendilerinin kafi zamandanberi aç 
kaldıklarını ve şimdi sıranın fransız
lara gelmiş olduğunu ileri sürmekte
dirler. İşgal altındaki araziye git
mekte olan alınanların ekserisi kadın 
ve çocuklar teşkil etmektedir. Birçok· 
viliyetlerde bunların adedinin on 
binlerce olduğu tahmin edilmektedir. 
Bu alınanlar fransız evlerine iskan e
dilmekte ve iaşeleri tekalifiharbiye 
suretiyle temin olunmaktadır. Fran
sız köylüsü saçlarını yolmakta ve ge
len bu almanların İngiliz bombardı
manlarından kaçmak için mi yoksa 
bazı fransız vilayetlerinde kolonizaa
yon yapmak için mi gönderilmekte 
olduklarını düşünmektedir. 

Alman askerlerinin hal.eti 
ruhiyesi 

Bir alman nöbetçisi üzerine ateş 
açılmış olması bahanesiyle Paris hal
kına Boulogne ormanına girmek men
edilmiştir. Artık halk almanlara te
bessüm etmemekte sert ve cilli 
bir yüz göstermektedir. İngiliz mu
kavemeti uzadıkça, fransızların pasif 
mukavemeti artmaktadır. Alman iş
gal kıtaatının disiplinden usanmakta 
olduğu, bunların eskisi gibi olmadık
ları ve hazan subaylarına selam ver
mekten imtina eyledikleri fransızlar 
tarafından söylenmektedir. 

Askerler arasında ve bilhassa ekse
riyeti teşkil eden evliler arasında, bir 
vatan özleme hissi ve gittikçe artan 
bir usanç müşahede edilmektedir. 
Bunlar Polonya'da, Hollanda'da, Bel
çika'da ve Fransa'da bulunmuşlardır. 
Fakat kendilerine yabancı diyarlarda 
ikram edilen gUzel şeyler yuvalarının 
yerini tutmamaktadır. Harpten bık
mış bir vaziyettedirler. Hepsi her ne 
olursa olsun ingilizlerin mağlttp ol
mıyacaklarına kaniğ bulunmaktadır. 
1:'.aarn~zun ilkbahara talik edildiği 
soylenılmektedir. İngiltereye karşı 
taarruz hakkında emir almış olan bir
kaç alay, aksi emir alarak Fransa'da 
kalmaktadır. İşte halkın ingiliz rad
yosunu dinlemekte gösterdiği teha
lük bundan ileri gelmektedir." 

HARBE 
DAİR 

Hindiçini 
Singapur 
ve Amerika 

U zak-§ark'ta vaziyetin tahmin 
edilen ve beklenen aafhada 

inkifaf • ettiğine dair ~ab.e~· 
ler gelmiıtir. Fransızlar, Hındıçı• 
ni üzerinde japonların yaptıkları 
tazyıka mukavemet edememitler, 
72 saatlik ültimatomun müddeti 
bittikten sonra japonlar kendi İt· 
galleri altında bulunan Çin arazi
sinden Tonkin içinde ilerlemeğe 
baılamıtlardır. Bu suretle Hindi· 
çini meselesi de Fran&a'nm aley
hine olarak halledilmit bulun• 
maktadır. Yalnız bunun bir bat• 
)angıç olduğunu ve bundan sonra 
ıbütün fransız müstemleke impa• 
ratorluğunu hemen hemen aynı 
akıbetlerin beklediğini .göz önün
den uzak tutmamak lazımdır. 
Çünkü evelki günkü yazımızda 
da İ§aret ettiğimiz gibi anavata• 
nı muhafaza edemiyen Fransa, 
imparatorluğunu koruyacak kud
rette değildir. Bundan dolayı di
ğer müstemlekelerinde de baıka 
baıka inkiıaf ıekilleri beklenebi
lir. 

AmerHla ne yapacak t 

Ş imdi, bu vaziyette hakkiyle 
soru.l\c.:ık bir sual vardır: 

Birleşik Amerika ne yapacaktır? 
Malumdur ki, Japonya, Hollanda 
ve Fransa'nın mağh'.ibiyetlerinden 
sonra, gerek Felemenk Hindista
nmda, gerek Hindiçini'de statü
konun muhafaza edileceğine dair 
bir söz vermişti. Bu söz son ülti
matomla ve japon askerlerinin 
Hindiçini'ye girmesiyle bozulmut 
ol .ıaktadır. Bu istilanın biraz aon
r.ı Felemenk Hindistanma, yani 
Malaga yarımadasından geçerek 
Sumatra, Cava adalarma airayet 
etmiyeceğini ve hatta 1944 e ka· 
dar amerikalıların idaresinde bu· 
Junacak olan Filipin adalarına ka· 
dar uzanmıyacağmı kim temin e
debilir? Herhalde hadisenin Bir
leşik Amerika'da derin akisler do
ğurmu§ olması çok muhtemeldir. 

Pasifikte 

F akat garp nmf kilresindekf 
İngiliz arazisini bu meyllll• 

da mesela T erre - N euve'ü, Baha
ma adalarını, Antil adalarmdan 
bazılarının müdafaasmı eline alan 
Birletik Amerika, Hint Okyanosu 
ve Pasifik vaziyeti hakkmda da 
lngiltere'ye geni§ yardımlarda 
bulunmağa batlamıştır. Netekim 
Hindiçini'de tıpkı bir parmak ita• 
reti gibi Felemenk Hindistanmı 
gösteren Malaga yarımadasmm 
ucunda Singapur limanının mu
hafazası için mütterek tedbirler 
alınmakta olduğunu öğreniyoruz. 
Zaten bu i§İn, Uzak-tark'taki İn
giliz filosundan mühim bir kıemı
nm oradan çekilerek Kızrldeniz'e 
ve Akdeniz'e getirildiği zaman 
esaslı bir tetkike tabi tutulmut ol
duğu muhakkaktır; fakat §İmdi 
Hindiçini meselesi ortaya çıkmca 
meselenin ne kadar müstacel ol
duğu bir kat daha tebarüz ebnİ§• 
tir. 

Amerikan ticareti 

S ingapur'un müdaf aasr, Ame
rika'nın devamlı menf a&t• 

lerinin muhafazaaı demektir. 
Çünkü Singapur bütün ~lemenk 
Hindistanı ve bütün Hindiçini ti· 
caretine hakim bir limandır. Bir
Ieıik Amerika'nın Felemenk Hin· 
distanı ile yaptığı ticaretin üçte 
ikisinin bu limandan geçtiği göz 
önüne alınacak olursa, hadisenin 
ehemiyeti kendiliğinden meydana 
çıkar. Bunlar arasında bilhassa 
kauçuk mühimdir. Unutmamak 
lazımdır ki Felemenk Hindistanı 
dünya kauçuk istihsaiatınm yÜz
de 80 nini elinde bltlundurmakta
dır. Ve amerikan otomobil fahri· 
kalarmı, tayyare f abrikalarmı 
besliyen tey bu kauçuktur. Birle· 
tik Amerika'nm yalnız geçen se
ne Singapur limaniyle yaptığı ti· 
caretin yekunu 6 milyar franaız 
frangına, yani toparlak bir hesap• 
la 300 milyon türk lirasına balii 
olmaktadır. 

Singapur 

B undan başka Singapur'un 
stratejik ehemiyeti çok bii

yüktür. Bu liman, daha doğruıu 
hu küçük ada ile Malaga yanm
adasının burnu, 15 kanunusani 
1896 da yapılan bir anlaşma mu
cibince, fransızlar tarafmdan İn· 
giliz nüfuzuna terkedilmiıtir. Jn. 
giltere o nmandanberi bu m..,.. 

-s-

Hukuk~ular1mızdan 

mürekkep bir heyet 
• 

Alina'ya gidiyor 
Haber aldığımıza göre Trabzon mebusa 

B. Hasan SakA'nm reisliğinde İstanbul v• 
Ankara hukuk fakülteleri profesörlerinden 
mürekkep bir heyet önümüzdeki ay içinde 
Atina'ya l'ideceklerdir. Heyet Atina'da 
.Balkan meml~ketlerindeki aatııı hukuku -
nun bu roemleketler deniz ticaret hukuku. 
nun tevhidi gibi mevzular müzakere edi • 
lecei: ve bu müzakereler bir hafta kadar 
ıürecektir. Bu müzakerelere aynı tarihte 
Atinıda bulun&eak olan diğer Balkan dev
letleri murahhasları da iıtirik edece~(er -
dir. Bu hafta, Balkan adli haftaıı ol'ara.lıc 

kabul edilmiştir. 

Almanya'nın nüfusu 
89.634.000 oldu 

Berlln, 28 a.a. - D.N.B. ajansı blldirl· 
yor: 

Almanyaııın istatistik ofisi, nUfusun 
89.63'-000 kJııiye baliğ oldUğUnu bildir· 
mektedlr. 

Şimdi Almanya ile blrleşmlıı olan h1 -
maye altındaki bôlgenin nU!WJu da Udvt 
edilecek olursa bu rakam takriben 97 mil
yona varmaktadır. 

Bu suretle Sovyet Rusyadan sonra, 
A vrupada en ziyade nüfusu olan memleke' 
Almaııyadır. 

Fransa'nm eaki hava nazın 
hapishaneye aevkedildi 

Cenevre; 23. a.a. - D. N. B. ajansr bfJ.o 
diriyor : 

Petit Dauphinois gazetesi, Fraıua'nın es. 
ki hava nazın B. Guy l& Chambre'ın cu .. 
martesi (iinü Riom hapiıhe.nesine ıevke • 
dildiğini yazmaktadır. MaH~mdur ki B. Gu,. 
la Cbambre franaıı polisine teslim olmak 
üzere Amerika'dan relmiıtir. 

B. Guy la Cbımbre ve aabık hav& nazırı 
Pierre Cot mahkemeye aevkleri isteni. 
ve haklarında ilk tevkii müzekkereleri 

dar olunan nazırlardır. 

kiin tahkimine itina ııöstermiştir. 
Singapur müstahkem mevkii aa• 
hilden 500 metre kadar uzakta· 
dır. Ve burada çoğu çinli olmak 
üzere 400 binden fazla nüfus var
dır. İngilizler 10 bin kadardır. 
Askeri hizmet haricinde bulunan• 
ların hemen hepsi ya memur ve 
yahut tüccardır. Burası, İngilizler 
tarafmdan bilhassa 1934 den son• 
ra geçilmez bir kale haline konut. 
mu§, ve birçok hava, kara, denia 
üsleriyle kuvetlendirilmiıtir. Sin· 
gapur'un en büyÜk ehemiyeti. 
Hint Okyanosundan gelen bütün 
gemilerin buraya uğramak mee
buriyetinde bulunmasıdır. 

Amerika ve harp 

8 u vaziyetler, §İmdiye kadar 
Amerika'nrn harbe girmiye

ceğine dair ııeni§ tefsirler yapan
lan ne kadar yanıldıkları husu. 
sunda uzun uzun dütündürae ye
ridir. Filhakika, Birletik Ameri· 
ka harp ili.n etmemiıtir. Bu ya• 
kınlarda da böyle bir karar ala· 
cak değildir. Hatta bitarafhktan 
"gayrimuharip" vaziyetine geç
tnit de değildir. Fakat Amerikanın 
bugünkü vaziyeti ile, harp ilan 
edildikten aonra aylarca biribiri
ne kurıun atmıyan muharipler 
arasında ne fark vardır? Çünkü 
Birletik Amerika, lngiltere'nin 
birçok üslerini müdafaa etuıeği 
üzerine almıt, ve İngilizlerin bu. 
rada bulundurduldan kuvetleri 
baıka yerlerde kullanabilmeleri
ne imkan vermittir. Üstelik bu 
üslere bir tecavüz vaki olduğu 
zaman derhal müdafaaya geçme· 
ii de kabul etmit bulunmaktadır. 
İngiliz imparatorluğu cephesinin 
mühim bir kısmmda Birleıik A • 
merika askerleri ıiperdedir. 

Amerika'mn yardımlan 
D İfer taraftan, Birletik Ame• 

rika'nın lngiltere'ye yaptı
ğı maddi yardım artmaktadır. 
Ingiltere'nin Birleıik Amerika'ya 
yaptığı harp malzemesi siparişle
ri 50 milyon sterlingi bulmuıtur. 
Amerikalılar ıimdiye kadar ingi. 
tizlere 50 deıtroyerdeıı batka t 1 
bin tayyare vennitlerdir. Bundan 
sonra her ay verilecek tayyare 
miktarı da 300 den 500 e çıkan· 
lacaktır. Aynca verilen ınakineli 
tüfeklerin, diğer silahların mik· 
tan çok mühim bir yekıina baliğ 
olmaktadır. Bütün bunlar, Ameri· 
ka'n~n ne d~rece harbin içinde 
olduguna daır gözle görülen ve 
e~l4: t~t~la~ delillerdir. Şimdi Hin
dıçını nın Japonlar tarafından it
gale baılaııması üzerine Birletik 
Amerika herhalde tehlikenin da· 
h~ ç.~~ r.akına gelmiı olduğunu 
~ormuttur. Singapur üssünü ingi
hzlerle beraber müdafaaya karar 
vennesi, ve Avustralya ile de, Ka
nada ile yaptığı tekilde bir anlat
mıya tevessül etmeai bunu göste
rir. Öyle anlatılıyor ki, İmpara. 
torluğun mühim bir kıammı Bir. 
letik Amerika müdafaa edecek 
ve İngiltere adalarda daha ser. 
beatliyecektir. 

Mümtaz Faik FENiK 
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lktısat Veköletimiz İnşaat makina 
ve aletleri 

Pamuk ipliği ve kaput 
bezlerinin fiyatını tesbit etti 

Sahiplari bunlar hakkında 

28 Eylül akşamına kadar 

beyanname vermeğe mecbur 
lktısat Yeki.Jetinden tebliğ edilmiştir: 

Endüstriyel mamulitın maliyet ve top -
tıın satış fiyatlarının tesbit ve kontrolu 
h!l.kkındaki 3003 numaralı kanunun 1 inci 
maddesinin vcrdiii sıtlahiycte istinaden 
24 ·g 940 tarihinden itibaren meri olmak ü
zere pamuk ipliği ve metre murabbaı 125 -
300 gram arasındaki kaput bezleri toptan 
&7.ami s&tıı fiyatları fabrika teslimi satt1-
Iar için a,agıdaki tekilde tcsbit edilmiştir. 

1. - iplik Fiyatl-arı: 
a - Adana ve Mersin viliyctleri dahilin

de bulun.an fabrikaların 4.530 kilogramlık 

bir paket pamuk ipliiinin azami ıatı3 fi 
yatlan: 

No. 

4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 

Va ter 
Krş. 

315 
335 
470 
490 
530 
565 
585 
610 
635 
660 
685 

Katlı Kıvrak 

Krş. Krş. 

345 340 
365 375 
505 515 
530 550 
575 595 
620 645 
645 670 
675 705 

' 705 740 
735 775 
770 810 

b - Adana ve Mersin haricindeki fabri-
ka iplikleri için bu~nkü ,eraite cöre yu -
kartki beher paket fiyatına mıntaka farkı 

olarak aı&iıdaki miktarlar ili.ve edilebi 
lir: 

Kuru1 
Kayseri 35 
Malatya 55 
Ereğli 45 
Antep 25 
İstanbul 20 

c - İzmir, Nazilli, Erefli, Malatya ve İ!
tanbul fabrikalarının akala pamuğundan 

yapacakları ipliklerin beher paketinin fi 
7.atına ayrıca 20 lcuruı zam yapıla1.:ıi.11. 

11. - Kaput b~zi fiyatları: 
a - Adana ve M erıin villyetleri dahilin

de bulunan fabrikalar mamulitında:ı 36 
metrelik kaput bezlerinin beher topunun 
toptan lzamt sauı fiyatları ıöyle tesbit o
lunmuıtur: 

Beher S ıanti -
metrelik en far-

75 santimetre kı için top fiya-
ıeni,liğinde 36 tına ili.ve veya 
metrelik bir to- tenzil edilecek 

Tip pun satış fiyatı fark 
B 825 4-0 
c 965 47 
D 725 34 
E 780 37 
F 775 37 
G 690 34 
H 670 32 
b • fstAnbul ve Kayseri fabrikaları ka -

put bezleri için bu~nkü şeraite &öre yu -
karıki beher top fiyatına mıntaka. farkı ola
rak aıağıdaki miktarlar ili.ve edilebilir: 

İ!itanbul G tipi için 90 kurut 
Kayseri D tipi için SO kuru1 

c - fzmir ve İstanbul fabrikalarının aka
la pamuğundan yapacakları beher top ka -
put bezinin fiyatına. ayrıca qaiıdaki fark
lar illve edilebilir: 

B Tipi için 30 kurut 

c .. .. 30 " 
D .. 25 .. 
E • .. 25 ,.. 
F • .. 25 .. ~ 
G " .. 20 
H .. .. 15 .. 
111, - Bez ve iplik satışlarında fabrika

ların ve tüccarın riayete mecbur oldukta -
n hükümler: 
1. - Bezlerde bir top ve ipliklerde bir pa
ket toptan satış sayılır. 

2. - Paket ve top amballjı fabrikaya ve 
balya ambalijı mii1teriye aittir. Balya am-

balij masrafları hakiki maıarifi tecavüz e
demez. 

Bu masraflar, fabrikanın bulunduiu $th
rin mahalli fiyat mıirakabe komisyonları ve 
bu komisyonların olmadığı mahallerde en 
yakın komisyonlar tarafından tasvip ve 
tasdik edilmek sartiyle muteber olur. 

3. - Fabrik3lar depolarında ıtok oldu -
ğu h:l.lde mübayaa için müracaat eden, bu 
ma11arın imal ve ticaretiyle mc,gul milş -
teriye, müşterinin normal ihtiyacını geçmi
yccek miktarlarda aatış yapmaktan istin -
ki.f edemiyecekleri cibi biıtün memleket 
veya muhtelif :iehirler için inhisnr haliB
de muayyen bir veya bir kaç müşteriye de 
aatı1 hakkı veremezler. 

4. - Fabrikalar, iplik veya bez ıatışları
nı müşterinin talebi haricindeki bir mik -
tar. nevi veya diğer mamul.itından alınma
sı cibi kayıtlarla tnkyit edemezler. 

5. - Fabrikalar, her ayın birinde ve on 
beşinı.le kendi mamullerine yukardaki aza
mi fiyatlar dahilinde tatbik edecekleri sa • 
tıs fiyatlarını mahıtlli bir ıazetede ve An
kara veya lstanbul'da çıkan ıa1.etelcrden 
birinde netretmiye mecburdurlar. 

6. - Fabrikalar, bulundukları mahalde 
bir ıatış bürosu veya mai;azası açtıkları 

takdirde bu büro veya mağazanın satış fi -
yatları da fabrikanın azami satı1 fiyatları
nı tecavüz edemez. 

Yeni ilk mektep 

BqvekAletten tebliğ olunmueıtur; 
10. 9. 940 tari_h ve 2114319 sayılı karar

name ile merlyet mevkllne konulan koor
dlnatıyoo heyetinin M eayllı kararı muct· 
btnce: 

l - İkinci maddede cins ve nevileri yaa 
zıh inşaat makine ve Aletlerlnio sahibi 
hlikmt ve he.kiki her eahıs 28 eylUl cumar
tesi akşamına kadar bu makine ve Aletle
rin bulunduğu vllAyet valıttg-tne bir be-
yanname vermeğe mecburdur. 

2 - Beyanname ile bildirilmesi mecburi 
tutulan IDJa&t makine ve Aletleri rı:unlar -
dır: 

Sondaj maklnesl, artezlyen n1aktnest, 
ta.o kırnıa maklneel, beton karıştırma ma
klneel, kompresaör, elektrojen grupu, eks· 
kııvatOr, vibratör. 

3 .... Beyannan1elere aşağıdaki hususat 
dcrcolunur: 

a. - 1\laklne ve d.l~tın adl·di, clM ve ne
vi, evsafı "nıakine ve ı11etine göre tipi, 
ınuhe.rrik kuvetin cinsi, takati. aııbit veya 
mUteh'arrlk otdu~u. kazan hocnli, bir saat
te gördUğU it nlikdarı, yedl'k ptı..rçalMı, 

sönll veya tekerlekli oldug-u llh ... ,, 
b. - Afo.klne ve Aletin yeni veya kulla. 

nılmıı olduğu. 

c. - Makine ve Q.letln beyannamtnln 
verildiği tarihte ntrcde bulundugtı, oraya 
ne zaman ve niçin getlrıldiğ"I, çntıştırıhp 

c;alı11tırılmadığı, c:a.lıştırılıyorsa hangt itte 
ku11a.nılınakla olduğu, bu işin bir nıuka
velt"ye mil'4lt'nlt bulunup bulunmadığı, mu
kaveleye mUstentt ise Akitlerin lelm ve 
adresleri. 

'4: - Beyannamelerin tetkikinden eonra 
3i80 .sayılı milU korunma kanununun 17 öğretmenleri tnci ınaddesine mUeteniden aahiplf'rinJn lf

Maarif vek3.leti, mualim mekteple _ lerlnl sekteye uğratmamak ıartlyle cin11 
rinin eylül devresinden mezun olan - ve nevileri yukarıda yazılı makine ve a. -

!etlerden kabili istifade olanlnrın dr-fer 
ları peyderpey vilciyetler emrine ver· bahrun mukabilinde mUbayaasıll'fl MHlt MU
mektedir. Şimdiye kadar mezuniyet dataa VekAlell meT.undur. 
listeleri gelmi1 olan Edirne erkek 6 - J.fUbayaa!lına karar verHen makine 

:u~~i~i u:~~b~:~:n vt~;;~~ ::n~ii~:~ ve Aletlerin değer bahaBı bu makine ve t-

İb h
. Ç l k M f K -ı letıertn bulunduğu vlh\yet vallslnln retall-

ra ım o a ve usta a avasog u #1 altında mahallin Milli Müdafaa ve Na-
Tunceliye, Hüseyin A1§dağ ve Kiizım tın VekAlellerı mUme".sillcrlyle Milll Mü
Özer Erzincana, Balıkesir Necatibey dataa Vekdletı fen ve sanat mUdür!U@
erkek muallim mektebinden Celili De- nUn mUteh&Mtaından mürekkep bir ko-
mirel Mardine, Abdulah Özgül Muğ- misyonca takdir olunur. (a.a.) 

laya Zeki Yardımcı ve Hasan Zoroğ-
lu Siirde, Reşat Tanil Muşa, Nurettin 
Üçgüder Vana, Osman Akyol Tunce
liye, Ali Özçelik, İlyas Kanber, Bedii 
Akkan, Nevzat Gürcan, Hikmet Mel -
rab, Süleyman Sanran, Mehmet Ziya 
Özpark Erzinca1>a, Bursa kız mual -
lim mektebinden Mellihat Sevgin Er
zincana, Selma Yalkın Muğlaya, Er -

İstanbul'da büyük 
bir pasif korunma 

tecrübesi yapılacak 
zurum muallim mektebinden N. Baha- İstanbul, 23 (Telefonla) - Teşrini
dır Karsa, A Alemdar Gümüşhaneye, evelde İstanbulda büyük mikyasta bir 
~· Gürbüz, E. Güzide, R. Kırım, S.1.lil , pasif korunma tecrübesi yapılacak ve 
gın Er~uruma, ı<;onya kız muallım bu tecrübeye pasif korunma teşkil! -
mektebınden Semıha Sunkan ve Mual- tında gaz arama, temizleme ve enkazı 
ıa .. soyer Erzincana, Türkan Taylan kaldırma, yardımcı polis, yardımcı it
K~tahyaya. F~tma Ercan. Çc:ıruma, Ka- faiye, sıhi imdat, dinleme ve haber 
mıran Babaoglu ve Hıcrıye Aytan verme kurslarını ikmal eden 17200 ki
Antebe, Müzeyyen Gürçin Antaly~ya, şi vazife alacaktır. Tecrübe günü Uç 
Leman Turhanalp Konyaya, Naıme gün evci iHin edilecektir. Fakat tec -
Taş. Zo~gul.d~ğa,. Hi~ayet yaı~ıner rübenin gün ve saati gizli tutulacak
Eskışehır vılayetı emrıne verılmışler- tır. Tayyareler şehrin muhtelif yer -
dir. !erine rast gele alçı dolu torbalar ata-

Sulukule çingenelerinin yeni 
bir marifeti 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Suluku
lede iki çingene zabıta tarafından ka
rakola götürülürken mahallilerden bir 
kaçı bunları zabıta elinden almak is

temişler, fakat muvaffak olamamı' -
!ardır. Müdahale edenlerden Hasan, 
Mehmet ve Ayşe yakalanmış, evelce 
yakalanan Nuri bu gürültü patırdı 

esnasında kaçmıştır. 

caklardır. Tecrübe bir semtte teksif 
edilmiyecektir. 

Lise bitirme imtihanlarında 
muvaffak olamıyanlar 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Lise bi
tirme imtihanlarında tek darstcn mu
vaffak olamıyan talebeden bazıları 
kağıtlarının yeniden tetkikiyle yeni
den imtihan edilmeleri için Maarif 
vekaletine müracaat ettiler. Bugün li
selerde olgunluk imtihanlarına ba~lan
dı. 

Gizella, allaha ısmarladık demeden odadan çıktı. 
Matbaaya gider gitmez ilk işi direktörü görmek oldu. 
Direktöre, kocasının vazifeye tayin edildiğine fevka-
13. le m""Tinun olduğunu ve bütün hayatında mösyö 

Ravberg'e karşı minnet ve şükran besliyeceğini söy
ledi. Yalnız, Vilmoş"ı.n, derhal işe başlıyamıyacağını, 
gript•n yattığını, doktorun daha üç, dört gün mutlak 
istirahat tavsiye etti~ini, iyi olur olmaz hemen gelip, 

bizzat teşekkür edeceğini de ı!Ave etti. 
Genç kadının ıözleri direktörü çok memnun etti. 
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İzmir'de bölge güreş 
birincilikleri yapıldı 

Demirspor takımı birinci oldu 
İzmir, 23 a.a. - Dün Demirıpor kuliibii 

ıalonlar-ında bölce creko - romen birinci -
likleri yapılmı:s ve şu neticeler alınmıştır: 

genc;ıtk kulUbU merwılmle ac;ılmıftıT. 1 ö
rende vali vekili, ParU mutettlıl, Parti ve 
Halkevı reisleri ve kalabalık bir halk küt· 
lea\ hazır bulunmuıtur. 

( RADYO ) __ , 
TttRKİYJl 

--( Radyo Dl.füzyon Postaları )
TtlRKİYE Radyoau - ANKARA Radyo811 
---<c Dalga Uzunıu,tu >>----

1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 
31.7 m. 94.65 Kca./ 20 Kw. T. A. P. 

19.74 m. 1519~ Kes./ 2Q Kw. T. A Q. 

SALI U. 9. 19{0 

7.30 Program ve memleket ısaat ayarı 
7.35 Müzik: hafif program (Pl.) 
8.00 Ajana haberleri 
8.10 Ev kadını - yemek lletesl 
8.20/ 
8.30 MUztk: Hafft muefki progr&mınlJI 

devanu (Pl.) 
12.30 Program ve memleket saat ayan 
12.3~ ~Iüzik: Muhtelif ıarkılar (Pl.) 
12.50 Ajans haberleri 
13.05 Alüztk: plD.kle.rla mubtellf tarkı1ar 

Birinci devre, 56 kiloda Ali (D.S.) Ha -
ıan'a (Altay) on 11ekizinci dakikada, Recep 
(Altay) Cemile (K.S,K.) on birinci dakika
da lbralıim (Altay) Mustafaya (D.S.) se -
kizinci dakikada tu:sla &"alip gelmişlerdir. 

Malatya'da avcılar bayramı progrnmının devamı 

Mallty&, 23 a..a.. - Malrı.tya avcıları 14.00 :rı.ı::t.izlk: Uvertürler (Pl.) 

61 k ·ı d ş f"k K d . (Al ) R bayramlarını dün Dilek köyüne yaptıkları 
ı o a: e ı an emır tay a-, (K S K) b · . d k"k d 1 bir gezide ynpmışlardır. Geziye vali Par-

18.00 ı 'rogram, ve memleket saat ayan 
18.0~ Mü7.ik: Cazbant (Pl.) 

mazan a . . . eşıncı a ı a a tu:s a ' 
1
. 1 U mUtettJol, belediye ve Halkevl reisleri 18.30 Çocuk saati 

ıa ıp. 

66 kiloda: Nevzat Rasim (D.S.) Mahmut de j1,1UrAk etmişlerdir. 
Necati'ye (D.S.) sayı hesabiyle galip. -- ---

19.00 Milzik : Çocuklar için 
19.15 MU?.ik: Fasıl heyeti 

79 k;foda: Feridun (D.S.) Ziya'ya (K.S. 
K.) ekseriyetle galip Ağır siklette Meh -
met Güneş (D.S.) rakipsi:ı olarak ıüre.şi 

kazandı. 

İkinci devre: Ali Mustafa'ya (D.S.) ıayı 
hesabiyle, Recep Hasan'a (Altay) be,inci 
dakikada tu1ia Kemal (K.S.K.) İbrahim'• 
(Altay) ikinci dakikada tu1la salip celdi -
ler. 

61 kiloda: Refet (K.S.K.) Muzaller'e 
(D.S.) onbirinci dakikada tuşla galip. 

72 kiloda: Bekir (Altay) Mahmuda (D. 
S.) sayı hesabiyle galip. 

Oçüncil devrede: 56 kiloda Cemal (K.S. 
K.) Ali'ye (D.S.) ikinci dakikada, Recep 
lbrahirn'e (Altay) altıncı dakikada tuşla 

ealip. 
61 kiloda: Muzaffer (D.S.) Şelik'e (Al

tay) on beşinci dakikada tuşla salip. 
72 kiloda: Bekir (Altay) Necati'ye (D. 

S.) ıekizinci dakikada da tuşla IR.lip. 
Final: 56 kiloda., Recep (Altay) ve Ali 

(D.S.) karşılaşmasında on ikinci dakikada 
Ali (D.S.) tuşla gRllp Tc.1Anlt netlcPıdnd" 

17 puvanla Demlrspor birinci, dokuz pu
vanla Altay ikinci ve be1 puvanla (K.S.K.) 
ilçüncil celdiler. 

İzmir' de sonbahar 
at ko~ulan 

İzmir, 23 a.a. - Sonbahar at koısuları -
nın ikinci ve son haftası dün kalabahk bir 
ıeyirei kütle-si huzurunda Buca'daki koıu 
alanında yapılmıştır. Koşular çok heyecan
lı ve zevkli olmuıtur: 

Birinci koıu Uç ve daha yukarı ya!ltaki 
yerli yarım kan in1"iliz at ve kısraklarına 
mah ustu. Me•afeai 1.000 m-ctre olan bu 
koşuya dört hayvan iştiri.k: etti. M. YeK"a
rın Fru Fru'ıu birinci, Ahme.t Gelisan'ın 

Alceylin'ı ikinci ıeldi. İkinci koıu üç ve 
daha yukarı yaştaki haliı kan İngiliz at ve 
kııraklarına mahıuıtu. Meıafesi 1.800 met
re olan bu koşuya iki hayvan ittirS.k etti. 
Asım Çırpan'ın Taşpınar'ı birinci, Tom -
ruıu ikinci seldi. Üçüncil koıu dört ve da.
ha yukarı yaıtaki haliı kan arap at ve kıs
raklarına m1.hsustu, mesafesi 3.000 metre 
olan bu ko:suya iki at iıtirik etti. Aıım Çır
pa.n'ın Yüksel'i birinci, Hasan Mutlu'nun 
Karakuşu ikinci ıeldi. Dördilncii ko~u üç 
ve daha yukarı ya,taki haliı kan ingiliz at 
ve kııraklarına mahsustu. Mesafeıi Z.600 
metre olan bu ko!luya 3 hayvan İ$tirik etti. 
Aaım Çırpan'ın Komiıarj'ı birinci, Taşpı -
nar'ı ikinci K"eldi. Beşinci koşu dört ve da· 
ha yukarı yattaki haliı kan arap at ve kı1-
rakl&rına mahsustu. Mesafesi 3.500 metre 
olan bu koşuya iki hayvan iıttirik etti. A -
ıım Cırpan'ın Yüksel'i birinci, İhsan At -
h'nın Yama.n'ı ikinci geldi. 

Bolu'da gençlik kulübü törenle 
açıldı 

Bolu, 23 a.a. - Beden terbiyesi kanu -
ouo& göre burada, dün teşekkUl eden 

Hava Kurumuna 

yapıian leberrular 
Hava Kurumuna yapılmakta olan 

yardımlar hakkında dUn aldığımız 
haberler kuruma aza yazılanlar sayı

sının !skilip"te 2000, Dinar"da 4.369, 
Ilgın'da 5000 i bulduğunu bildirmek
tedir. 

Urla'da 262 ve 159 lirası Karpuzlu 
nahiyesinden olmak üzere Çıne 'de 
237, Biga'da 350, Dinar'da 877 lira pa
ra tcberrü kaydolunmuştur. Dinar 
halkı bundan başka Hava Kurumuna 
465 baş canlı hayvan ve 7.205 ölcek de 
zahire tebcrrü etmişlerdir. Çine'-!e 
tütün ikramiyesi alan malfıl vatandaş 
!ar arasında topladıkları 117 lirayı ku 
ruma vermişlerdir. 

Mersin'de Rıza Bozkurt ve eşi, dok 
tor Abtullah Ersoy ve eşi, Yusuf Kı
lıç, baş öğretmen Kazım Yıldırım, Ka
malpaşada Sefer Güvezne, Mustafa 
Kavukoğlu, Hüseyin Kavukoğlu, A
dıyamanda maarif memuru Mehmot 
Yenerer, Gündüzbey köyünden BeKir 
Ergün, Tirede Raif Şişek, Sami Kül
cüoğlu, Şakir Demircioğlu, Salih "Bi
ger, Muiz Biberoğlu, Fikri Özçelık, 
Faik Yorgan, Asım hapçıoğlu, Naci 
Erdirik, Hüseyin Ergül, Mehmet Gö
nenç, Cevdet Biçmen, Enver Gökde -
niz, Yakup Kemal Beri, K3zım Kay
gısız evlenme yüzüklerini hava kuru
muna tcrkeylemişlerdir. 

Diğer taraftarı hava kurumuna Tl
gında Neriman Kocabay bir çift al -
tın küpe, Hatice Kayserili bir altın 

yüzük, Keşanda Fatma Gücüyener i
ki altın bilezik teberru . eylemişlerdir. 

Üniversitede kayıt ve kabuller 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Üniver

sitede kayıt ve kabullere 1 birinciteş
rinde başlanacaktır. Kayıt ve kabul -
ler bir ay sürecektir. 

lstanbulda iki amele toprak 
altında kaldı 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Osma -
niye çarşısı civarında çalışan ame -
leden ikisi toprak altında kalmış, iç -
!erinden Ahmet ölmüştür. 

lstanbulda bir ev yandı 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Üskü 

darda bir ev yandı. Yangının dışar 
dan konulan bir kundaktan çıkmış ol
ması muhtemeldir. Zabıtaca tahkikat 
yapılmaktadır. 

19.45 1ternleket saat ayarı ve ajana ha'beırı-
lt>rl 

20.00 Müzik: Çiftçinin saati 
20.15 l{onuşma (Çiftc;inin saatt) 
20.30 M\17.ik: BllyUk fasıl heyeti 
21.10 Serbest saat 
21.30 Radyo ga..zetest. 
21.40 Radyo salon orkestruı (Vtyolontııl 

Neci;> Aşkın ldareainde: 
1 - Salabert: SozsUz Roma.n.m 
2 - Arnold: Vala - Melodi 
3 - ~:tassenet: Verther 
4 - H.osslnl: Sevil Berberi 
6 - Lincke: Yeni dana 
6 - İtalo Nuccl: İlkbahar çlçeklort 
(Marş - F;ntermezzo) 
7 - Joh. Strauee: Sabah havadialert 
(Vals) 
8 - Deiibea: Lakme 
9 Rlchter Şarkı eöyltyen arklı-

daşlar (Marı) 

22.30 .l-temleket saat ayarı, Ajans habi'r • 
lerl; 7.lraat, esham - tahvilrı.t, kam -
blyo - nukut borsası (fiyat). 

22.45 Radyo ealon orkestrası proçamınıa 
devamı. 

23.00 MUzlk: Cazband (Pl.) 
23.25/ 

23.30 Yarınki program ve kapanıı. 

Bir tren kazası 
İstanbul, 23 (Telefonla) - DUn ge

ce Edirneye giden marşandiz treni, 
Küçükçekmece geçidinde bir arabaya 
çarpmıştır, İki beygir ölmüş, arabacı 
ağır yaralanmıştır. 

lstanbulda yağ fiyatlan tesbit 
edildi 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Fiyat 
mürakabe komisyonu yağ fiyatlarını 
tesbit etti. Trabzon yağı toptan 110, 
Urfa yağı toptan 135 kuruştur. Pirinç 
ve diğer maddelerde kAr nisbeti yüz• 
de 10 dan 15 e çıkarılmıştır. 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
2 film birden 
14.30 - 17.40 

SPOR KIRALI 
Fernandel 
16 ve 19 

ŞEYTAN ÇETE 
Gece 21 de Spor kıralı 

ve Miki 

küm edecekti. Böyle bir hayata katlanmaktansa, ölüm 
bin kere hayırlı idi. Öyle ya, bütün ümit ve emellerine 
veda ettikten, edebiyat sahasındaki parlak kabiliyetini 
ortaya koyup kendini tanımadıktan sonra yaşamanın 

ne kıymeti vardı ? 
Gizella, bütün bu sözleri esefle dinledi. Soğuk bir 

tavırla cevap verdi : 

Sırtını okşıyarak: Yazan: MIHALY FOLDI Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TORVMKONEY - 111 -

- Haklısınız Vilmoş. Sen böyle günlük ld) işler 
için yaratılmış bir insan değilsin. Sözümü geri aldım. 
Bundan sonra sana hiçbir fikir vermeğe kalkışmıyaca
ğım. Seni anlıyamadığımı şimdi ben de takdir ediyo
rum. Birkaç kuruş mukabilinde istikbalini satman doğ
ru değildir. Sen, yine piyeselerini, şiirlerini yaz. İn
§allah bu sahada muvaffak olursun. 

- Sen, çok kıymetli bir kadınsın, dedi. Aile saa
deti uğruna bu derece metanetle mücadele eden bir 
insana, erkekler arasında bile nadir tesadüf edilir. 
Allah seni bahtiyar etsin kızım. Sen, bulunduğun mu
hite, neşe veren, intizam ve dürüstlük aşılıyan bir me

leksin. 
Gizella, bu saniyede kocasına buradaki işi kabul 

tttirmek ve bu adamın yaptığı iyiliğin büyıiklüğünü 
anlatmak için ne çetin mıinakaşalar yapmak mecbu· 
riyetinde kalacağını düşıindüğünden, direktörün kal
binden kopan bu takdirkar sözlere Hizım gelen mu
kabeleyi yapamadı. Odadan çıkmağa hazırlandığı bir 
11rada, Rudolf Ravberg onu kolundan tuttu. Sakin ve 

tatlı bir sesle sordu: 
- Gizella, galiba senin gene çocuğun olacak? 
Genç kadın, hafifçe kızardı. Başını yana çevirerek 

yavaşça cevap verdi• 
- Evet môsy? lfavberıı; Gene sizden bir kaç gün 

izin istemek mecburıyetinde kalacağımı düşünerek 

çok ür.ülüyorum. Affedersiniz _. 
- İlahi ı;ocuk ! Bunu içın af dilenir mi 1 Kadınlık 

vazifeni yapıyorsun. Bundan dolayı iftihar etmelisin. 
istediğin zaman istediğin kadar izin veririm. 

Gizella, teşekkür ederek, odadan çıktı. 

Genç kadın, p_atıoııi:ıı:l• ınükc~ anl•Jalıili;y_p• • 

du. Fakat, kocasiyle bir türlü uyuşamıyordu. Küçük 
Vili bile onu daha az uğraştırıyordu. Nasıl olup da 
böyle bir adamı sevebilınişti? Buna hayret ediyordu. 
İşin asıl şaşılacak tarafı onu hal! seviyordu. Erkeğe 
benzer bir tarafı olmadığını gördüğü ve bir kadından 
çok dahi\ zayıf ve yumuşak karakterli bir insan oldu
ğunu öğrendiği halde ondan soğuyamamıştı. Koca ve 
baba olmuştu. Fakat, elan çalışmak istemiyordu. Bu 
ne biçim erkekti böyle l Geceleri sekiz, dokuz saatten 
aşağı uyumuyordu. Buna rağmen sabahları yataktan 
kalkmak bilmiyordu. Kendisini işe giderken o, daha 
karyolanın içinde yuvarlanıyordu. Küçük Vili et is· 
tiyordu. Ama, babası henüz çukulata ve pastadan bık
mamıştı. Eğer, kendisi de onun gibi olsaydı, halleri 
nereye varacaktı? Ne garip bir tesadüftü bu!. .. Kadıı 
çalışıyor, didiniyor, erkek evde miskin miskin oturu 

yordu. Bir de yüksekten atıyor, izzetinefis ve gurur 

dan bahsediyordu. Bu hal bütün hayatlarınca böyl 
mi devam edecekti? Bir gün, ona da diğer kadınla 

gibi evine çekilmek, bol bol istirahat etmek, çaylar 

da, tiyatrolarda dolaşmak ve sağlam iradeli, çalışkar 
ve becerikli bir erkeğe güvenerek müsterih yafllll31 
nasip olmıyacak mıydı? Şimdi bir ~ocuk daha gele

~ Gailt l2ix lMı.1 dAha artAçaktı. Vilmoı. hii oralı 

değildi. Büttin yük yalnız onun zayıf omuzlarına yük
lenmişti. Fakat, bir gün her hangi bir sebeple çalışa
mıyacak bir hale gelirse, o zaman ne olacaktı? Sokak 
ortasında mı kalacaklardı? Hayırı !kinci çocuğa Jü 
zum yoktu. Bir kadının bu kadar yük ve mesuliyet 
altına girmesi doğru değildi. Ah, hayatını, yeni -
den . tanzim edebilmek imkanına malik olsaydı, 

o vakıt yapacağını bilirdi. Herhalde kendine hayat ar
kadaşı olarak büsbütün başka tipten bir erkek seçerdi. 

XXVIII. 

Vilmoş, nihayet yola gelir gibi oldu. Gizella'nın de
vamlı israrı üzerine, ruhi istikHllden, kastettiği mina

yı ca~ı istemiyerek izah etti. Onun fikrine göre, gaze· 

tedekı mesaisi edebi faaliyetine mani olmazdı. Bilakis, 
orada, öğreneceği birçok şeylerin muharrirlik hayatın
da faydasını göreceği muhakkaktı. Halbuki; Fortuna 
matbaasında sabahtan akşama kadar edebiyatla hiçbir 
•lakası olmıyarı işlerle uğraşacaktı. Rudolf Ravberg 
denilen bu haris ihtiyar, verdiği birkaç paraya muka 
bil memurlarının kanını, enerjisini cmyirdu. İnsanın 

matbaadan çıktıktan sonra, bir piyes, bir §iir yazmak 
değil, iki satırlık birşey okurnağa bile tahammülü kal
mazdı. Bu lse, onu tamamiyle öldürecek ve hayatının 

10n11ıııı kadar ıunun, lıunun esiri ol;ırak ya§amaia mah 

Vi!moş, hayretle karısını dinledi. Onun ağzından ilk 
defa olarak bu tarzda iymalı laflar işidiyordu. Hele 
' inşallah muvaffak olursun ,. derken, dudaklarının 

kenarında müstehzi bir tebessüm belirmişti. Demek, 
kocasının dirayet ve kabiliyetinden o da şüphe ediyor
du artık. 

Gizella'nın söz•ni rrhirli bir ok gibi kalbine sap • 
landı. iki gün ne yapacağını bılmez bir halde dolaştı. 
Kimse, onun büyük bir edip olabileceğine inanmıyo~
du. Her taraİtan '•tihza, hatta hakaret görüyordu. Fa
kat, bunhra o kadar tbemiyet vermiyordu. Kendi•inl 
seven kadının ona inaıımış olması, enerjisini arttırn1a

ğa kafi geliyordu. Şirdi onun da itimadını kaybetti:; -

ni anlıyordu. Evet, artık ha}'atına bir düzen vernı~k 

zamanı çoktan gelmişti. Muhitinde, fuzuli bir insan in
ıblını devl.ı.m ertirert-k yaşıyamazdı. Onun da nıi..&~vet 

bir işi olın.ılıydı. İnsanlara, işte ben de 'u işi yapıyo
rum ve bu kadar kazanıyorum, diyebilmeliydi. Çocuk 
bir iken iki oluyordu. Aile gittikçe büyüyor, genişli • 
yordu. Babalık, kocalık vazifesini yapmalıydı. Galiba 

(Sonu varJ 
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RESMİ TEBLİGLERI Karakış İngiltereden Kanadayı giderken Japonlar dün 18 gün içinde 

Almanlar 
Mısır ordusu 
harbe hazır ! .... ,,;·~·~·;;·;:·;: ... ~;;;;:: .. ,.,, yak /aşı rken.. Çocuk dolu Fransız Hindiçinisine 

(Başı I inci sayfada) bı•r vapur h • • tt•ı 
Yapılan hava akınları terinin mühim bir kısmını veren Da· ucum e J er (B

2

şı 1
• ıncı saytad11J 776 tayyare 

kaybettiler Londra : 23. a.a. - Hava ve emniyet ne
Earetlerı tarafından bu sabah erken neş

redilen tebliğde şöyle denilmektedir : 
Düşmanın diin geceki faaliyeti münferit 

ta~·71~eler tarafından yapılan hücumlardan 
ibaret kalmrşttr. Başlıca hedef yine Lond
ra bölgesi olmuştur. Londra üzerine yapı
lan hücumlar büyük bir saha üzerine dağı
tılmış ve bazi mevkilerde evlerde ve sa
nayi binalarında hasarlar vuku bulmuştur. 
Keza İngiltere'nin doğu-cenubunda bazı 
ıehirler üzerine de bombalar atılmıştır. Üç 
ıehirde evlerde hasarlar ve birkaç ölü ile 
yaralı kaydedilmiştir. 

Memleketin diğer bazı kısımlan üze • 
rine de birkaç bomba düşmüşse de hasar 
hafif, ölü ve yaralı azdır. 

Hava ak1n~ar1 mühim 
zayiata sebep olmadı 

Londra; 23. a.a. - Havı ve emniyet ne
.nretleri bildiriyor : 

Diin her ne kadar münferit tayyareler 
sam.an :ı:aman cenup ve doğucenup sahille
rini aşmışlarsa da büyük mikyasta düşman 
faaliyeti olmamıştır. Bu tayyarelerden bir 
kaçı İngiltere'nin doğusu üzerinden dahile 
nüfuz etmiş ve pek az tayyare de Londra 
ti.zerine varabilmiştir. Doğu İngiltere'de 

tehir bölgeleri, Hampshire ve Kent üze -
rine, Sussex'in iki şehrine ve Londra'nın 
batı-simal ve doğu-cenup mahalleleri üze
rine bombalar atmışlardır. Bazı evlere iaa· 
betler vaki olmuş ve havagazr ve su boru· 
larında ba:ı:ı hasarlar kaydedilmi;ıtir. Pek 
az ölü ve yaralı vardır. 

Dün gündüz bir alman bombardıman tay. 
;paresi düşürülmüştür. 

İngiliz ha va fil olan 
istila üslerini gene 

bombardıman ettiler 
Londra; 23. a.ı . - Hava nezaretinin is

tihbarat servisi bildiriyor : 
Evelki gece İngiliz bombardıman tay -

;pareleri Boulogne etrafında tahrip işine 
muntazaman devam etmişlerdir. Rıhtımda 
bir petrol yangını vukua getirilmiş, havuz
larda motörlü mavnalar yakılmış ve fası -
lalarla kuvetli infilaklar işidilmiştir • 

Dunkerque'de birçok bUy\lk yangınlar 
cıkarılmışur. Bu yangınlardan ikisi 75 ki
lometreden görülebilmiştir. Fasılalı bir su
rette devam eden infilakları büyük bir in
fili.k ve kızıl bir ate$ takip eylemiştir. 

Petroldan mütevellit olduğu zannedilen 
diğer bilyük bir yanırın ve infilak daha ha
aİ:l olmuştur. 

Ostende Jlmanı ya.nan bir ant.reponun a
levleriyle aydrnlanmııtır. 

Sııbahm ilk ııa.atlarına kadar diğer İngi
liz filoları hücuma devam etmİ$ ve nakil 
vaıntalıırt üzerine grup ırup bombalar at
nuşlardır. 

Calaiı limanı pike halinde müthiş bom· 
bardımanlara uğratılmıı, ve bütün hedef
ler bölgesinde derhal yanginlar çıkarılmış
tır. Dört vapurdan müteşekkil bir grup 
ıiddetle bombardıman edilmi!ltir. Kesif be
yaz duman bulutları havalarda yükselmek-

te idi. 

Bir gambot battı 
Londra; 23. a.a. - Bahriye nezareti 1932 

de denize indirilen 1060 tonluk Dundee 
a-ambotunun bir alman denizaltısından atı
lan torpilin isabetiyle battığını bildirmek-

tıe<lir. 

Alman resmi tebliği 
Berlln, 23 a.a. - Alman b&§kumandan

lııtı tebliği: Seri hUcum botıarımızdan bi· 
ri lngtUz ıahl!lerinde silAhlandırılmııı bir 
ticaret gemisi batırmıg ve bir sahil muha
faza gambotunu muharebe harici bırak-

mıştır. 
DUn hava kuvetıerlnln yaptıkları muha-

rebe keşifleri esnasında Londra ve İngil
tere'nln cenubunda diğer mahallerde mü
hlın askeri hedefler bombardıman edilmiş -

lerdtr. 
Gece Londra üzerin~ yapılan mukabele· 

btlmisll hücumlarına aynı ıtddetle devam 

edllmi§tlr. 
Liman tesisatı, doklar ve sair mtıhlın 

ukerl hedefler muhtelif kalibrede bomba
larla ve muvaffakiyetle bombardıman e • 

dllmiglerdlr. 
22 eylillU 23 eylUle bağlıyan gece ingi· 

Uz tayyareleri ıımaıt Almanya Uzerlne 
bombalar atarak birçok çiftlikleri tahrip 
etmlılerdlr. Birkaç dtişman tayyaresi Ber
Une yaklqmağa muvaffak olmuşlarsa da 
hasa.r yapamamııılardır. DUşman tayyare&! 
dUşUrUldilğU görülmemiştir. Tayyareleri· 
in.izden biri üasüne dönmemiştir. 

İtalyan resmi tebliği 
İtalyada bir yer, 23 a.a. - İtalyan u· 

rnurnt karargAhının 108 numaralı teblltf: 
Biri birini müteakip alınan haberlere na -
zara.n, 104- numaralı tcbl!ğde bir tayyare
tniz tarafından torpillenmiş olduğu blldi
l'ilen düşman kruvazörU derhal batmıştır. 

21 eylUlde Hay!a'nın merkezine yapıl· 
ll'U§ olan bombardımana ait fotoğraflu, 
hareketin fevkallde neticelerini tebarUz 
ettirmektedir. Her yerde 11iddetli ve vlsi 

Yangınlar çıkmıotır. 
Malta'da Mlkobba hava UsU yeniden 

bombardıman edilmiştir. Bir depoya ısa -
bet vaki olmuş vebüyilk bir yangın zuhur 
etmiııtır. D~man avcıları harbi kabul et
hlernı,1erdir. BütUn tayyarelrimiz üsleri
ne dönmllşlerdtr. 

Şimali A!rlkada düşman Blngazl şeh
"~ bombı::rdıman ederek birka<; husu.st 
evde h&11arat yapmı~tır. Alınan ınttzam ve 
?rıuhataza tedbirlen sayesinde ln!&nca ze.· 

hareketi doğrudan doğruya bir istili teh • 

nimarka'da tereyağı, Holllanda'da peynir buhranı vardır. Vichy'de va- b t ld (Başı 1 inci sayfada) didi arzettiği takdirde Mısır harp edecek-

tanda§tarımız Türkiyeden zeytin ta- a ırı 1 Japonların dün akşam saat 22 de yani per- tir. I 
nesi istemektedirler. Belki de Roma- şeıru.-e günü verdikleri 72 saathk ültima- stifa eden nazırların bir 
da Avrupa kıtasınm bugünkü hali- (Bası 1 ıncı sayfada) tom mühletinin hitamından iki saat evci mektubu 
ne ait müzakereler, gelecek nizama Sağ kalanlar, başka bir geminin tah- fransu: Hindiçinisine taarruz ettiklerini Kahire, 23 a .a. - Arapça çıkan gazete-

(Başı 1 ıncı ~ııv' ~ • ı 

eden muharebeyi müteakip denize 
düşmüş ve batmıştır. !kincisi nouv
res sahiline birkaç kilometre mesafe
de, karaya düşerek parçalanmıştır. 
Üçüncüsü ise Southampton istikame· 
tinde giderken Wight adası üzerin
den geçeceği sırada topcu ateşiyle 
düşürülmüştür. Deniz kontrolü yapıl• 
la:nıyan raporlar başka alman tayya
relerinin de dilEürJlc1' klerini zikret• 
mektedir1er. Çok az alman tayyaresi 
Londra mıntakasına kadar gidebil· 
mişlerdir. Bu mmtakada kısa bir a
larm verilmiştir. Paytaht halkının so
kakta bulunanları yüksek irtifade ce• 
reyan eden tayyare düellosundan ha
sıl olan duman hatlarını görmüşler• 
dir. Bomba atılmamıştır. 

ait müzakerelere tekaddüm e-tmit- lisiye sandalları tarafından kurtarı - bildirmektedir. ler, gözeçarpacak yerlerinde, hafta sonun-
tir. Belki de lngiltere'ye karşı daha lıncaya kadar saatlerce bir sal üze _ Bu telgrafa göre, fransız kıtalan iki sa- da istifa eden Mısır nazırlarının mtiştere
müessir darbeler indirmek için da- rinde kalmışlardır. Bunlardan baııla- at şiddetle mukavemet etmtşler ve sonra ken imza ettikleri bir mektubu ve başve. 
ha yeni tedbirler aranmıştır. lhti- rı halsizlikten ölmüşlerdir . ., fransızlar muharebeye gece yarısı niha _ kllin buna verdiği cevabı neşretmektedlr. 
~al ki ltalya'nın Balkanlardaki Jngiltere'de ne/ret yet veren bir anlaşma imza eylemişlerdir. ler. 
d~v?-~~r~ konuşulmu~tur. • Sovyetler Hadise !ngilterede istikrah ve hid· Taarruz japonların cenup Çinin<le işgal Mektupta mUstafi nazırlar ezcümle di-
B~r!ı~ını ve İspanyayı .mıhv~r ~a~-

1 
det uyandırmıştır. Gazeteler bu faci- temekte oldul~lan araziden yapılmıt~ır. ,. yorlar ki: 

bı ıçıne almak çareleri dahı duşu- 1 aya bir çok sütunlar tahsis etmişl Anlaşma şartlan henüz belli değilse de " Mısır'a karşı hiç bir tecavUz niyeti 
nülmü~ olabilir. Herhalde ne ruz· dir er • japonya'nın Çin'deki Yunnan hududuna beslemediği hakkında vaktiyle yaptığı tıe-
nameyi, ne de verilen kararları, Taymis diyor ki • doğru kıtaat geçirilmesini ve Hindiçini a- yanatının aksine olarak İtalya ileri hare. 
hadiseler b~lfiil ıırz:t~eğ'! başlama• "Yolcu ile dolu bi; geminin ihtarsız r~z.is.inde. jap~n deniz ve hava üsleri tesi- keti B. ltusolini'nin lrısır'ı ıstıla. kararın-
dıkça tahmın etmege ımkan yoktur. torpillenmesi yeni bir tehl'k d v •

1 
ııını ıs~edıklerı malum bulunmaktadır. da şüphe bırakmamaktadır. Ter~ddilt edll-

f alih Rılhı ATA V d' B . 
1 

d . ı e . e.gı • Vazıyet bu hafta Hlndiçini valisi amiral memesi ldzım olduğu flkrlndeyız ve düş. 
.1 ır. u son mısa enızaltı sılahını v· ·· .. . 'I · · k t k 1l k' l . . . Decouıı:. ıchy hukumetıne rağmen japon man ... ısır topraklarında ılerledlg"ı takdir-

ALMAN İSTİLA 
t'a:>:'ı tız ': ~nan ~mse erın zıhnıye- I isteklerini reddettiği zaman nr·:ı: b r ~ - ı de Mıı.ır·ın müdafaasını icap ettirecek bir 
~nı arnamıy e mey ana vurmaktadır. kil almıştı. Pazar sabahı mü~·akerele;i; siyaset tatbikini iltizam ettik. Esasen son 
-\~tı:ıa ~s~asında ve ~aranlıkta tor • tekrar başladtğı ve fakat akşam ~zeri ye- zamanlarda her iki meclis bu siyasete mu-

pdı ını enkad t eden dhel~ız~lt~n~n kun:an niden inkrtaa uğradığı bildirilmiştir. 1 zaharet etmiştir. Kabine Azalarının e~:se-
anı ne a ar az ta ıs umıdı oldugu- f 1 • riyeti bu görüa tarzını kabul etmedikte-

n bil' d H b" k · · '"'"""li ı"t 170J"e " u ıyor u. ar ı sev ve ıdame T k . • • rlnden ve vaziyetin bu meselenin meclise 
tarzlarında vicdanlarının sesi alman- ı 0 Y~' 23

· a.a. - J:ı.pon kuvetleri ja - sevkini icap ettirdiğine kani bulunmadık. 
Düşürülen Alman tayyareleri 

. 
ÜSLERİ 6 SAAT 

BOMBALAN Dl lan durdurmamaktadır Cihanı bu ponlar ıl e fransızlar arasında son haftalar . · ne- f d H "'d 
1 

.. larından lstıfamızı vermeğe mecbur kal -
vi harplerden ebediyen korumak için ıar_ ın .a ano. e yapı an muzakereler:n dık. 

Şimdiye kadar alınmış olan haber• 
leı e nazaran bu sabah cereyan eden 
hava muharebeleri esnasında ingiliz 
avcıları beş alman tayyaresi düşür· 
müşlerdir. Taymisin mansabı üzerin· 
de ve çok büyük bir irtifada kalaba· 
lık tayyare grupları arasında bir mu
harebe cereyan etmiştir. Bir alman 
bombardımancısına hava müdafaa top 
lan tarafından bir isabet vaki oldu
ğu zannedilmektedir. Bu tayyarenin 
duman saçarak ba;ı aşağı indiği gö. 
rülmüştür. 

(Başı 1 inci sayfada) kendisine pahalıya mal olmasına racr~ 1 netıce.sı olarak bu sab:ıh Hindiçini üzerin- " 
b,aşlıca tesiri hakkuı<la ketumiyet göster • men ingiliz milleti her zamandan z'i- den şımale doğru harbsız ilerlemeğe ba~- ı ~ıstr ordusu hazır 
mektedir. Bu baskınlar onbeş giindenberi yade mücadel~de sonuna kadar devam lamışlardır. H~dut geçilirken bazı ihtilaf- ~aşvckıl H~a.n Paşa Sabri cevabında 
hemen her giin tekrarlanmaktadır. Bazı va- etmek kararındadır !ar zuhur etmışse de bu ihtilafların sur • ezcumle diyor kı: 
purları geçen salı ıecesi dağılmağa mec· '" atle halledildigi bildirilmektedir. "Kabineye, b~riz hiç bir maksada hlz -
bur eden fırtına geçen hafta ıece hücum - Hesap gününe kadar... O!ii ve yaralılar var met etmiyecek ve mecburt olmıy~ fakat 
larının inkıtaına sebep olmu~sa da gerek Deyli Meyl diyor ki : Tokyo, 23 a.a. - Japon umumi kararga- memleketi derhal harbin fecayii ıçıne ata-
bu dağılmadan evet ve gerekse sonra, ke- "Teferruatı ne kadar menfur oluna hı, neşrettiği bir tebliğde, fransız Hindi • cak bir teklifte bulundun~z. Kabine itti-
şif tayyareleri gemilerin bulundukları yeri olsun, onları, mağlUp etmiye ahdetti- çini kıtalarının, bu sabah saat 11 de Don- fakla teklifinizi red~etti .. ~alya'.nın niyet
keşfedince bombardıman filoları darbele- ğimiz düşmanın seciyesinin delili ola- gang civarında kati surette silahlarını bı • leri ~ilsbe~ bir ~ekılde bılınlncıye kadar, 
·n· .. ·· d "· · d" k h f k d akmı" oldu· · d Mısırın mustakbel mukadderatına ait a. 

rı ı_ gupegun uz ın ırmeğe devam etmiş- ra a ızamıza ay etmeli ve hesap r ~ gunu, Japon or usunun da ay -
1 d B 

d 
Iınacak kararlara, mesai arkadaşlarınız, 

er ır.. azan İngiliz bombardıman tayya _ gününe kadar unutmamalıyız.,, nr zaman a muhasemata nihayet vermiş 
Kendisini mitralyöz ateşine tutan 

bir alman tayyaresinden kurtulmak 
için paraşütle atlıyan bir ingiliz pi· 
!otunun üzerinde iki İngiliz spitfiere'l 
uçarak muhafazasını temin etmişler
dir. 

1 
d 

sabırlı \'emA.kul davranmanın haktm-ıne o-

k J 
!cağı fikrindedirler.,. 

1200 ilometre genişliğinde bir sahada ay. "B. Hitler o::ehirlerimizi tahrip e _ apon umumi karargahının sözcüsü albay 
re erı Cherbourg ile Hamburg arasında 

1 

Deyli Herald diyor ki : bulun uğunu bildirmektedir. 
Y M Mısır matbuatı salllhiyettar resmt bir 

rı ayrı altı liman ve tezgah üzerine sn.t • deceğini bize a,.ıkça söyledi. Binaen- 9.tsumura, japon kıtaların:n Dongang hu-,. ka ııahsiyetin beyanatını da neşrttmişlerdir. 
_ Bu beyanatta. deniliyor ki: 

yagdırmışlardır. cereyan eden masumlara yapılan kat- pek ehemiyetsiz miktarda ölü ve yaralı 
!uca fasılasız infilak ve yangın bombalan 

1 

aleyh Londrada ve denizler üzerı'nde dut rakolu civarrndaki ilk çarpışmada 

t 
· ld "Mısır ordusu hazırdır. Saati gelirse, 

Kıral ve kıraliçenin ziyaretleri 
.. 

stila ordusunun en kısa yolu intihap liamların mesullerini ararken yanıl _ verın1ş o uğunu ve kumandanlığın tali -
h 

bu ordu, memleketin müdafaası için lngi-
ıçın hareket edebileceği Boulogne, Calaiıı mamalıyız. Almanya bunlardan doğ _ matrnın er halde Hindiçini hudut kıtala- lizlerin yanı başında harbedecektir.,, 

ve Dunkerque limanları en ıık ve en ıid- rudan doğruya mesuldür.,, rına zamanında gelmemi~ bulunduğunu 
detli bombardımanlara uğramışlardır. j Deyli Telegraf da, macar, çek, hol- söylemi~tir. 

Zeebrugge, Ostende, Flessingue ve An- landalı ve bir kaç alman müTiecinin l::te l:i.r 3Uttelehküm varmıf 
~era limanları müteakiben gelmektedir. Bu de yolcular arasında bulunduğunu Şangha·,, Z3 l.a. - Son dakikada "Haip-
lımanlar Taymis nehrinin ve doğu İngil • yazmaktadır. hong" dan blldiriliyor: Fransızlarla japon-
tere'de istilaya müsait noktalar olan nok- !ar arasında Hindiçini'de vukua ırelmiş o • 
talann karşısında bulunmaktadırlar. Amerika'daki akiıler lan müsademe bir suitefehhüm neticesidir 

Zannedildiğine göre, batmlan veya ya. Nevyork, 23 a.a. _ Kanadaya ço • Evel~d gece fransrzlarla japonlar arasında 
kılan vapurların ne dereceye kadar insanla cuk taşımakta olan geminin torpillen- bir itilif hasıl olmuş idi, fakat zannolun • 
dolu olduğu malum olmamakla beraber al- mesi haberi, gerek Vaşingtonun par _ duğuna göre cenubi Çindeki harekatı ida
man zayiatı ağırdır. Alman hava taarruz • lamento mahafilinde gerekse Nevyork re eden japon kumandanına bu itiliiftan 
larının arkasında bir istila planı mevcut efkarı umumiyesinde büyük bir tees- ma!Qmat verilmemiştir, Binnctice mukar -
ise, İngiliz tayyareleri bu ümı·dı· ebediy- .. f · f' l h' i rer plin mucibince kıtaatına hududu teca • ... .. sur, ne ret ve ın ıa ıss uyandır • 
mahvetmek n

'y t'nd d' 1 · vüz emrini vermiştir. Fransızlar anudane 
ı e ı e ır er. mıştır. Bır çok kongre bası bu hare-

Hava vaziyeti keti çok şiddetli bir lisanla takbih mukavemet etmişlerdir. Japon heyeti reisi 
tayyare ile, harekata nihayet verilmesi 

Londra, 23 a.a. - Pas - de • Calais'de etmişlerdir. Facianın hikayesini be• h :r hakkında talimatı hamil bir memur gön -
ava ııün~li deniz eakindir. Rilzglr cenu- sütun lizerine yapılan ba.,lıklar altın-

b b
'd k "' dermittir. 

u gar ı en esme tedir. da nakleden Nevyork gazeteleri, hücu-

Al l 
Yapılan itilaf, e2!cümle Tonkinde japon-

man ar uzun menzilli toplarla mun son derece ani olmasını i..,.ret et- 1 r- s.ra üç hareket ilssü bırakılmasını ve ja -

Man• ıahı0lı0nı0 bombardım"- mektedirler. ı ~ ..... pon arın buraları himaye için 6.000 asker 
etti Nevyork Taymis gazetesinin bir bulundurmak hakkına malik bu!unmalarmt 

Lı°nd.r~{ ~3. a.a. - Franııııı sahillerine ~~khU~~~:ann ~~:~~~çi~~; ih~~~~:u:: ~:~~:t~;;;;~:;i·n~ı::~~e~;i~:::~ ~~;·ay:~~ 
yer eştırı mış olan uzun menzilli alman lunulmamıo. olduguv nu 1·şaret etmekte-t la d.. 'k" d f t ·1 • 

1 
M "' dan Hindiçini'den geçmeleri hakkını ve 

op n un 1 1 e a ngı teren rı ıınıı aa- dir. BUtiln gazeteler ,.ocukların gös -
hilini bombardıman etmişlerdir. Saat 10 da :ı Haiphong'a bir mikdar asker çıkarılması 
Douvreı bölıesine iki obüı dii~müttUr. termiş oldukları kahramanlığı methet- müsaadesini derpiş etmektedir. 

mekte ve Associated Press'in muha -
Bardia'ya karşı yapılan bir dtlşman akı- biri bu kahramanlığı (harikulade) di- Japonlar ilerliyorlar 

nı ne haııarat ve ne de insanca zayiat hu. ye tavsif eylemektedir. Tokyo, 
23 

a.a. - Stefani ajansından: Hanoi'de japonlarla fransızlar arasında 
ııule getirmiştir. Berlin'deki kanaa• cereyan eden ve nihayet bir itilA.fa mlıncer 

Derne • Blngazl ııahll1erl yakınında ~ Berlin, 23 a.a. - D.N.B. bı'ldı'rı·yor: olan mUzakerelerden ııo::ıra japonların de-
Sunderland tipinde dört motörlU bir lngl B er linde ki kanaat, ı'smı' zı'kredı'lmı· _ niz cUzUtamlariyle kara ıruvetleri Hindi. 
llz tayyaresi blr avcının mitralyöz ate§ine 

U Y
en ve içinde bı'r çok çocuk bulunan çlni'ye doğru ilerlemeğe başlamışlardır. 

tutularak denize d!lıım il ve mUrettebatıy-le kaybolmuştur. bir ingiliz vapurunun sözde torpillen- Hariciye nezareti namına ııöz söyleme-
Hava devrlyelerlmiz düoman motörize mesi hakkında ingilizler tarafından ie mezun §ahsiyet fransız Hindiçini&inde 

gruplarına karısı muve!fakiyetll hücumlar çıkarılan ve Nevyork basını tarafın - bulunan japon tebaalarının tahliye edil· 
icra etmi§lerdir. Mersa - Matruh'ta ukerl dan iktibas edilen haberin, bir propa- mediklerlni beyan etmifitlr. 
hedefler yeniden bombardıman edllmlıtır. ganda oyunu olduğu merkezindedir. Fransız hariciyesinin tebliği 
Bütün tayyarelerimiz avdet etmişlerdir. Selahiyettar alman makamları, va • Vichy, 23 a.a. - Hariciye nezaretinin 

Aden llmanının tesisatı a-ece bombardı- kanın mahalli ve tarihi hakkında in - tebllği: Asyada yeni nizamın te&lsine ve 
manına tAbt tutulmuıtur. Dünk.U tebliğde gilizlerin verdiği malfımat nazarı dik- Çın meselelerinin halline yardım etmek ü
Şap denlzindeblr gemi nakliye koluna kar· kate alınırsa, bir alman harp gemisi zere, fransız Hlndiçlnlslni ala.kadar eden 
111 yapıldıtı bildirilen hücumlar esnasında tarafından torpilJenme meselesinin esaa meseleler Uzerinde mUzakerelere, ge· 
isabet vaki olan gemllerin adedi UçtUr. bahis me-:rzuu olmıyacağını tasrih ey- c;en hafta zarfında, japon hariciye nazın 

Gura'ya, Asmara ve caıısala'ya dUşman lemektedır. Bu, amerikan efkarı üze- B. Matsuoka ile Fransa büyük elçisi B. Ar
bombalar atmıştır. Yerli ahaliden iki ölü rinde t~sir. icra etmek için ortaya atı- ıene Henry arasında aamlm! bir hava için
ve iki yaralı vardır. Haaarat haflftlr. lan yenı bır Athenia meselesidir. Bu- de devam olunmuştur. 
T>Trhenlenne denizinde boı bir itatyan günkü vakanın karakteristik ciheti Japon htikümeti, uzak ıarkta Franea'
vapuru bir dil§man denizaltısı tarafından şudur ki, hadisenin bundan altı gün nın haklarına ve menfaatlerine, ezcümle 

evel olduğıfnu ileri sürmelerine rağ _ Hlndlçinlnin millkl tamamiyetine, Hindi. 
men, ingilizlerin bu dakikaya kadar çinl birllğintn bUtUn kısımları üzerinde 

Alman tayyarelerinin battı.ğı ~örtenen geminin ve kaptanı_ Fra.naa'nın hükümranlık haklanna hUrmet 
nın ısmını vermemeleridir. niyetinde bulunduğu hakkında fransız hU· 

batırılmı§tır. 

dün İngiltere üzerine 

yaptıkları hücumlar 
Londra, 23 a.a. - Hava ve emniyet ne

ı.aretlerlnin tebllfl.: 
Ekseriyethıl avcı tayyareleri teıkil e

den bUyilk düşman tayyare grupları, bu 
sabah Kent ve Susseıı: sahillerini qmışlar 
ve avcı tayyarelerlmlzin hücumlariyle 
karşılaşınışlardır. Düşman grupları dağ-1 -
tılmış ve Kent ve Sussex kontlukları Uze
rlnde ve sahil açıklarında çarpışmalar ol
muştur. Bu ht\cum esnasında hlc; bir bom 
ba atılmamıştır. 

Bilfı.hare, düşman tayyareler!, Susaex 
sahilleri Uzerlndeki birçok ıehirlert, bil. 
hassa Eastbourne şehrinde sivil halk üze -
rl J bile bile hücumlar yapmıılardır. Ev • 
lerde hasar vukua gelmiştir. Telefat m1k-

dan azdır. 
Öğleden biraz aonra Londra mıntak&11ın-

da hava dUi bataryaları münferit bir dU,
man tayyaresine ateı açmıılardır. Bu tay
yare bomba atmadan aUratle uzaklıı.şmıı-

tır. 
Bu ak,am. a-ene ekserisi avcı tayyareın 

oınıak tizere diğer büyilk bir düşman füo
su, Kent sahilini aşmış, fakat dahilde faz. 
ııı ııerlemiyerek avcılarımızın yaklqmaaı 
üzerine geri dönmU,tUr. 

Bugün gUndUz 11 dU,ms.n tıı.yyareıl dU-
şUrlllmUştUr. On bir avcı ıayyaremiz ka
yıptır. Fakat bunlardan yedlııinlıı pilotları 

-~ ye a~.llmdll. 

Berlı.nd 'h i kUınetıne teminat vermi .. tir. 
e şu cı et de tebarilz ett - .. 

rilmektedir ki esasen, bu gibi vaka _ Fran.eız hüktimetl de japon hUkUmeti. 
larda, telefatın mesuliyeti yalnız in • ne, Japon imparatorluk ordu ve bahriyesi 
giliz hükümetine racidir. Çünkü Al _ için, hareketlerine devam etmeleri zım
manya, kendisine zorla tahmil edilen nında, Hlndiçlnl'de husust kolaylıklar ver· 
harbin zaferle nihayetlenmesini ça • mete muvafakat eylemi§tir. 
buklaştırmak için İngiliz sahillerinin Asker! mahiyette kolaylıkların tefet"rü· 
ta!11 .abluka a~tına alındığını ilan et - atını hal için Hanoy'da franıız ve japon 
mıştır. Taymıs gazetesinin bildirdi~i askert makamları aruında cereyan eden 
gibi bir gemi kafilesine dahil bulu • görliıımeler, 22 eylillde şayanı memnuni-

b 
yet bir anlaşmıya varmıııtır. 

nan, ütün diğer ingiliz vapurları gi-
bi, silahlı olan ve bundan ba.,ka hare- Aynı tarzda bir tebliğin bugün Tokyo-
k. "' da Japon hükümetl tarafından neşredilme-
at sahasından geçmek isteyen bir va- si karıtrlR,tırılmıı bulunmaktadır. 

pur, müsademeleri göz önünde tut - S 
malıdır. Alman menbaları, çocuk nak- İam ademi tecavüz paktını iptal 
liyatını bu gibi teh1ikelere atmanın etmek niyetinde ( 
mutlak bir masuliyet hissi yokluğunu Tokyo, 23 a.a. - Bangkok'tan gPlen 
gösterdiğini bir çok defa tebarüz et- bir telgrafa nazaran Siam ba;ıvekill B. 
tirmişlerdir. Luangbi Pulsungram, Hindiçini hakkında s· J l bal • • dermeyan edilen arazi taleplerini Vichy 

ır apanyo ıkçı gemı1t hükümeti kabul etmediği takdirde Fransa 
batırıldı ile mevcut ademi tecavüz paktını iptal et-

Cebelüttarık; 23. a.a. - Cebelüttarık de- mek niyetinde olduğunu Siam partim.en • 
niz makamlarınca neşrolunan bir tebliğe tosuna bildirmiştir. 
nazaran Almirante Carranza ismindeki iı- Bu pakt 12 haziranda akdedimiş fakat, 
panyol balıkçı remisinin bir italyan deniz- Fransa tarafından henüz tasdik edilme • 
altısı tarafından torpillendifi muhakkak miştir. 
gibidir. Gemi İspanya'nm şimali gar • Başvekil şunları ilave etmiştir : 
bisinde Vi!ano burnu açıkların.da, ıeçen " İki millet arasında eveldenberi mıw-
perşembe hücuma uğramıştır. Teblifde cut dostane miinasebetler dolayısiyle haklı 
mürettebattan bir kişi müıteana hepsinin taleplerimizin Fransa tarafından reddi çok 
öldüğü bildirilmektedir. Corocne limanına teessüf edilecek bir aeydir. 
ıetlrilen bu tayfa., kendisini lmrtaraıı. re - Çinlilerin aldıkları tedbirler 
mlye denizaltı..ian italyan ıip.raları atıl • Şanghay, 23 a.a. - Royter: Burada ha~ 
jlıjmı bqan etımıUıo. bu "1ıııdı~na göre çlnlller: Hlnd1ptııı hu • 

İtalyanlar 
Alman usulünü tatbik 

edip dalga halinde 

·ilerlemeğe teşebbüs 

ettikleri ıçın 

ağır zayiat 
veriyorlar 

Kıra! ve kıraliçe dün Landon has
tanesine giderek hava hücumları es
nasında yaralanmış olanların birço
ğu ile görüşmüşlerdir. Kıra] hastane 
mü.d~rüne yara!ıların haleti ruhiye.. 
lerıı;ı~ harıkulade olduğunu beyan 
etmıştır. 

Sıhiye nazırının dün yaptığı beya· 
nata nazaran bombardıman neticesin· 
de evleri yıkılan Londralı ailelerden 
birçoğu mahallelerini terketmeği ve 
Londra'dan ayrılmağı reddetmişler· 
dir. 

Hava hücumuna uğrıyanlara 
yardım 

Dahili emniyet nezareti, mülteci· 
lerin hava hücumları esnasında uyu
yabilmelerini temin etmek için yatak 
tevziatı yapmıştır. Hükümetin elindo 
şimdiden bir milyon yataklık malze
me mevcut bulunmaktadır. 

Kulak zarını muhafaza etmek ve a
kınlar esnasında uyuyabiJmeği temin 
eylemek üzere meccanen milyonlarca 
tamponlar dağıtılmaktadır. Sığınak
larda içilecek su da temin edilmiı 
bulunmaktadır. 

(Başı 1 ıncı say/ada) 

maynlarla doldurulmuştu. Düşman köye 
girince İngilizler bir düğmeye basmak su
retiyle düşmana muazzam zayiat verdir -
mi;ılerdir. Gözü ile gören bir müşahide gö
re, bütün kıtaat havaya uçmuştur. Tam 
iaabetler kaydeden ingiliz topçusu duş -
mana faik olduğunu isbat etmektedir. İn· Alman zayiatı 
giliz kıtaatmın maneviyatı mükemmeldir Eylül 
ve bu kıtalar du~manla teması 1abırsızlık- 'lt .. ayı. zdarfınd~ alınanların fn~ 
la beklemekle beraber İtalyanların ileri in- gı ere uzerın. eve. cıvarında uğradık
giliz müdafaa mevzilerine kadar y;ı\'n-sca lan tayy~r~cı ~~yıatı ~ynı müddet 
ilerlemelerine imkan vermek için büyük zarfındakı ıngılız zayıatından çok 
bir sabır göstermektedirler. Bu arada ilet· 1 fazla~ır. Çarşamba günü düşürülen 

48 dusman tay a · · · d ·· d 
!iyen italyanlar toprağı karış karış bilen f l • Y resı. ~çın ~ yuz en 
inıı;iliz zırhh kıtalarının tahrip edici ate _ az a alı_n~n taryarecısı zayı olmuş.
~iyle karşılanmaktadırlar. tur. ~ngılı~ler ıse ancak üç pilot kay

ltalyan hava kuvetleri lskende
riye'ye taarruz te§cbb~s~nde 

bulundular 
İskenderiye; 23. a.a. - Dün sabah er • 

ken 25 dakika süren bir hava tehlikesi işa
reti verilmiştir. İtalyanlar liman üzerine 
kısa bir taarruz teşebbüsünde bulunmuşlar
sa da hava dafi toplarının birkaç dakika -
hk ,iddetli ateşi ile İtalyan tayyareleri 
def edilmişlerdir. 

l ngiliz hücumları' ve yerliler 
Libyada bir yer, 23 a.a. - Stefani ajan

betrnışlerdır. 1 eylülden 18 eylüle ka-
dar, 3:1manların 776 tayyare kaybet
~elerıne mukabil, ingiliz tayyare :ı:a• 
yıatı 166 olmuştur. 

Ürdün ve Suudi 

Arabistan arasında 

münasebetler normal 
ııının bir muhabiri, Bingaziye ve şarki L d on ra, 23 a.a. - Son zamanlard., 
Libyanın diğer şehirlerine karşı yapıl:ın z -
İngiliz hücumlarının anavatan ve yerli a -

eesen ve Roma radyoları Ürdün hu· 
dudu üzerinde Suudi kuvetlerinin 

hali arasında uyandırmış oldukları şiddetli h arekatına ve bu mıntakada hasmane 
infiali işaret etmektedir. Bu hücumların h 
askerlik noktasından hiç bir suretle mazur . arek:tlerin yakında başlıyacağına da.-
ıörülemiyeceği söylenmektedir. ır telaş verici haberler neşretmişler • 

Sulh olunca Trabluı l~alyaya diıİ'ngiliz istihbarat nezareti, Ürdün • 
bırakılacak mı. den gelen ve bu gibi haberler ın men· 

.. L.~ndra, 23 a.a. - Mrs~rın istilası teşeb- , şelerini tenvir eden resmi bir tel~rafı 
buıu ~akkında Sunday Tımes gazetesi di - neşretmiştir. Bu telgraf, iki arap 
yor kı: I memleketi arasında mevcut münase • 

Tarblusgarp İta!yaya terkedildiği za - batın tipik bir misalini teşkil d _ 
b

, U b 1 k . M e en a man ır g n u meme etın ısır için bir şağıdaki hadiseden bah3etm kt a· . 
tehlike teşkil edeceği hıç tasavvur edile - 2 Eylülde Ürdün hudut k.e eti ır. · . . , uve erıne 

mezdı. Fakat ıtalyan Trablusgarbinin haki- mensup kıtaat hududun Ü d" t 
k b 

.. 1 b' hl.k . 1 ' r .ın ara-atte oy e ır te ı e teşkıl ettiği tahak- fından ilerlemekte ola s d 
k k 

· · s 
1 

. . n 'Ye uu l a -
u etmıştır. u h şeraıtı tesb it edileceği 

1 

raplarla dolu bir zırhl k 1 ·· b k . . ı amyon • e 
gun u va ıa n.a:r.arı ıtıbara alınmalıdır. karşı1aşmıo::tır Suudı' J •' • • b ... · ~u\e e ının u 

mıntaka.sın?a bulunmaları Ü rdün hulu 

1 

dunun ınkar götürm b' "hl T 
dudunda bulunan Yunnan ve Kvangrıl e- t k·ı d' ez ır ı a 1 '1ı 
yaleUerinde örft idare ua.n etmiıılerdlr eş ı e ıyordu. Lakin Roma radyo -s· , . ' sunun zevkle hikaye ettiği kanlı mü-

• ıngapu~ da cadelelerden hiç biri vuku bulmamış-
.Polıs bazı tevkıller yaph . tır. !ki taraf oturmuşlar ve meseleyi 

Sıngapur; 23. a.a. - Burada neşredılen çay tçerek münakaşa etmişlerdi S 
resmi: bir tebliğde şöyle denilmektedir : dilerin şefi sürüden ayrılmıo. 0~~ \',u: 
Ş. k' · · d b' j 1 d'- d 1 .. 

11 
a ınoza 1 ısmın e ır aponya r ve ıger zı eve_erini aradığını izah ctmi O 

b~ş kiti tahkikat neticesinde polis ta- dün subayı d-ı zırhlı kamyo• s~ r-
f d k

.f d'l . . b .11111 er • 
ra ın an tev ı e 1 mıştır. estçe O"eri ôönmesine m ls:ı. ı:i.. ·t _ 

Bunların vaziyetleri hakkında resmi bir miştir. İki taraf dostluk ifaclel~ri ~~ 
tebllf ne,,redilmiştlr. Mevkuflardan birisi vedafasmış!ardır. 
serbest bırakılmıştır. İkisi kadın olmak v• İstihbarat nezaret:ni:l isarı-t e•ti . 
Uzere diğer beşi esrarı devlete mütedair gı veçhile, Ürdün ile Suudi Arabistan 
kararnamelere muhalif hareketle maznun d k' 
olarak yarın mahkemeye sevkedilecekler- arasın a ı münasebatı bnlandır:nıya 
41r. Poll• tahklke.tına devam etmektedir. matuf. düşman propagandasının gay-

retlen beyhudedir. 



-·-
P. T. Telefon Umum Md. 

Translatör alınacak 
P. T . T. Umum Müdıirlütünden: 

1 - Talibi çıkmıyruı 50 adet translAtör 
pazarlıkla mUbayaa olunacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1500 muvakkat 
teminat 112,5 lira olup pazarlığı 1. tc§I'lnl 
evel 940 salı gUnU saat 16 da Ankarada 
Evkat apartımanının birinci katındaki P. 
T. T. umumi mUdllrlllk satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin muvakkat teminat rnak 
buz veya banka teminat mektubu Ue ka. 
nunf vesikalarını h1'ımllen mezkQr gUn ve 
saatte o komisyona ve ıartnameyl görmek 
veya almak Uzcre mesnl ımaUcrl dahllln· 
d9 Anknrada levazım mUdUrlUğtlne İstruı
bunlda yeni Valde hanının ikinci katında 
P T. T. levazım ayniyat §Ubeslne mUraca-
atlan ll1'ın olunur. (5022) l:iM2 

1 O bin metre maksime teli 
almacak 

P. T. T. Umum MüdürlütOnden 
l) İhalesi 19/eylCıV940 ta yapılacafı ilin 

olunan 10 bin metre maksime teline talip 
çıkmadıtmdan açık eksiltme 10 gün uzatıl 
mııtır, 

Z) Muhammen bedel (1300) muvakkat 
teminat (97.5} lira olup eksiltmesi, 30/ ey-
1111 940 pazartesi günü saat (16) da Anka
rada Evkaf apartımanında P.T.T. umum 
müdürlük satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3) lstek111er, muvakkat teminat makbuz 
•eya banka mektubiyle kanuni vesikalın • 
nr hlmilen mezkQr gün ve saatte o ko • 
misyona müracaat edeceklerdir. 

•> Şartnameler, Ankarada P T.T leva
zım, İstanbulda Yeni Valide hanmda P.T. 
T. levazım ayniyat ıubesi müdürlüklerin -
den bedelsiz olarak verilecektir. (5946) 

15965 

M. M. V. Hava Müsteşarhfı 

2 Elektrik ve telsiz mühendisi 
alınacak 

M. M. VeHleti Hava Satın Alma 1Co • 
misyonundan : 

Eslı:iıehlr bava okulunda öiretmenlik 
yapmalı: üzere (2) iki elcktrllı: ve telsb mü
hendisi alıtıacaktır. Vcrilecelı: ticret mikta
rı barem kanununa ıöre ıeçen devlet his -
metleri varaa bunlar dıı heııap edilerek tak
dir ve tcsbit edilecektir. 

Taliplerin yabancı kadınla evli olmaması 
'+'e her hangi bir Yckllete kartı mecbur! 
hizmeti bulunmaması ııartur. 

İsteklilerin evrakı milsbiteleri ve hal 
tet'cumesi ile mektep ıchadctname tasdikli 
•uretlcri ve açık adreslerile birlikte dilek
çelerile nihayet 10/birinci te~rin/940 pcr
ıembe akıamına kadar Ankarada Millt Mü
dafaa Vekaleti hava mUstcşarlığına mUra-
caatları ilan olunur. (5966) 15975 

Münuaka tehiri 
M. M, VeHletl Hava Satın Alma Ko • 

misyonundan : 

1 - 26 9/ 940 giinü kapalı zarfla eksilt • 
mesi yapılacak olan 4 adet klrgir kemerli 
yeraltı deposunun görülen !Uzum üzerine 
7apılmasmdan urfı nazar edilmi,tir. 

(6009) 15987 

Harta yaptırılacak 
Kızıl hisar Belediyesinden: 
2. 9. 1940 günU saat 15 de ihalesi 

yapılmak üzere kapalı zarf uıuliyle 
eksiltmeye konulan kasabanın haliha· 
zır haritasının tanzimi İ§ine talip zu· 
bur etmediğinden bir ay müddetle 
pazarlığa çevrilmiştir. 

Pazarlık 4. 10. 1940 gUnU saat 15 te 
Kızılhisar Belediye dairesinde ve ko
misyon huzurunda yapılacaktır. 

inhisarlar U. Müdürlülö 

4 Havuz yaptınlacak 
inhisarlar Umum Müdürli11ünden : 

ı - İdaremizin Ankara bqmUdUrlUIU -
mUze bağlı Çoğal tuzlıunnda 1009 metre 
mlkf.bı tuzlu .ıru lsUap kabiliyetini haiz o
lacak ' terakUm havuzunun tnıası için ve
rilen tlyat haddi lAylk görülmediğinden ye
niden kapalı zart usuliyle ekstltrneye kon
muııtur. 

2 - Bu ı~ııatın muhammen bedeli 
31.lllUW liradır. 

3 - Ekalltme evrakı Ankarada inhisar -
lar bqmUdUrlUğtlnden ve İstanbulda mer
kez binasında tuz ten ıubeslnden 160 ku • 
ruı bedel mukablllnde tedarik olunabilir. 

' - Eksiltme 30 eylUl pazartesi günU sa
at 16 da Ankarada inhisarlar bqmUdUr • 
lUğU binasında mtiteıckkll komisyonda ya
pılacaktır. 

6 - İsteklilerin teklif evrakını havi zar
fa, ılmdlye kadar beton havuz tılerlyle 

meıgul olduklarını sösteren vesikalarını 
dıı koymaları icap eder. 

6 - Muvakkat teminat miktarı yUzde 
yedi buçuk heııablyle 233' liradır. Teminat 
için mllll bankalardan alınacak mektup 1· 
le borııa rayiç fiyatlarından yU:r:de on beı 
noksanlyle mllU esham kabul edilir. 

7 - Tl'kllf mektuplarını ve diğer evrakı 
havi zarflar usulUne göre mUhUrlendlkten 
.sonra ihale saatından bir saat evellne ka -
dar makbuz mukabilinde teslim edilmeli • 
dlr. Posta ne gönderilecek mektupların ge
ne ihale saatinden bir saat evellne kadar 
komisyona gelmlı olması lAzımdır. Posta
da vaki olabilecek gecikmeler nazarı iti • 
bare alınmaz. (5691) 15655 

Rakı kasaları alınacak 
inhisarlar Umum Mudurlüğünden : 
1 - Şartname ve nümuneıi mucibince 

11/ıx/940 tarihinde muhtelif santilitrelik 
şi::;clerc alt 5000 adet rakı kasasına talip 
zuhur etmedifinden yeniden pıızarlıia kon
muştur. 

2 - Pazarlık 1/:ıı:/940 sah günü saat 15 
de Kabataş'ta levazım ve mübayaat ıube -
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname levazım şubesinden ve İz. 
mir, Ankara baı mildürlüklcrinden parasız 
alınabileceti gibi nümuneler mezkilr ıu -
bede görülebilir. 

'4 - İsteklilerin pa,-;arlık için tayin o • 
luna.n run ve saatte % 7,5 ıüvenme para -
lariyle birlikte yukarda adı ıı;cçen komis -
yona müracaatları. (8986-6017) 15989 

MALiYE VEKALETi 

Memur alınacak 
Maliye VeUletinden: 
Vekıuet merkez te:ıkll4tındıı 13. cU de

receye kadar maaşlı ve muadili Ucretll 
memuriyetlere alınacakların intihabı için 
10 blrlnclteıırln 940 perııcmbe gUnU bir 
müsabaka imtihanı açılacaktır. İmtihana 
saat H te bll§lanacaktır. 

Taliplerin 9 blrlnclte§l'ln 940 çarıam
ba gUnU meaal •aaU sonuna ile.dar it.. Ye 
muadili bir mektepten mezun olduğUnu 

gösterir vesikayı ibraz etmesf, (6.5 X 9) 
ebadında iki fotoğrat vermesi mukabflln
de fotoğratlı kabul kartı alm.aaı l&zımdır. 

MUsabakayı kazananların memuriyete 
tayin olunabilmesi için ibrazına mecbur 
oldukları vesikaları veaalr tayin t&rtlan
nı havı bro,Ur mUracaat kalemi tara.tın
dan ıstıyenlere verilecektir. 

Muayyen zamana kadar kaydını yap. 
tırmıyanlar imtihana kabul olunmıyacaıt
tır. Kazananlardan muktut TNıılld teTdl 
etmlyenlertn tayinleri yapılmıyacaktır. 

(601~) 16996 

OKULLAR 

Ekmek alınacak 
Anl:ara Oiulları SatıJJ Alma Kom/170 -

nundan ı 

1 - Ankara yatılı okullarının 1940 ma
lt yılı ihtiyacı olan (883000) kilo ekmek 

İşin vüsatı meskCtn ve gayri meı - alınacaktır. 
kun 125 hektardır. 2 - İhale kapalı zart usullyle yapıla -

caktır. 

Bedeli keşif maktuan 3000 lira o • a - İstekliler, belediyece tesbit edil -
lup muvakkat teminatı 225 liradır. mlı narh fiyatlarından indirme yapmak 

İstekliler Ankara Belediyeler 1 - auretlyle teklltte bulunacaklardır. 
' - Eksiltmeye airecekler, 2•90 aayılı 

mar heyeti Fen şeflifinden pazarlığa kanun hUkUmlertne uygun belgelerle ko • 
iştirAk vesikası alarak bu veııikayı misyona b&1vuracaklardır. 
komisyona vermeleri veyahut gön - 6 - Teklif mektuplan, lhale saatinden 
dermeleri muktazidir. bir saat !5nce komlııyon b.,kanııtına Terll-

T r 1 · .. tt l mek ltzımdır. 
.a ıp erın .~uayyen gun ~e saa a e _ Muvakkat teminat 21'7 Ura 23 kU· 

komısyona muracaat etmelerı llzım • nl§tur. Teminatın eksiltme 1&atıııdea da
dır. Müracaat mektupla da kabul e - ha önce Ankara okullar muhuebecllltt 
dilir. Bu taktirde gönderilen mek - vecnesfne yatınlmuı llzımdır. 
tupların pazarlık saatinden bir saat T - Eksiltme, Ankarada okUllar muha
evel komisyona gelmit olma11 Ul.ıım· ı •bectllğlnde 5-10-1940 cumartut ~u ıa
dır. 15486 at 11 de yapılacaktır. (1582•> 13818 

( T. C. ZiRAAT BANKASI ] 

Heaaplannda en apğı 50 lira olanlara 
ıenede 28.800 lira. 

ikramiye plinı 
4 tane LOOO Ura 

' tane 600 lira 100 tane 50 lira 
' tane 250 lira 120 tane 40 lira 

•O tane 100 lira 160 tane 20 lira 
Kuralar: =. mart. ı haziran. 1 eylUl. 1 birlnclkAmıD 
Vııamt: heaaplan Mnede l!O llradan 8§8'1 dlltmtyenlertn 

lkramlyeleri 9' 20 fazlal&IU' 

U L U S 

VAKIFLAR UMUM Md. 

Kalorifer tadilatı yaptmlacak 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden : 

Ankara'da Bankalar caddesinde Eti 
Bankın tahtı iııticarında bulunan Va
kıf binada mevcut kalorifer tesisatın
da tadilat yaptırılacaktır. Keşif bedeli 
4211 lira 20 kuruıtur. 7. 10. 1940 pa -
zartesi günil saat on beıte Ankara'da 
İkinci Vakıf apartmanında Vakıflar 
İnşaat müdürlliğünde açık eksiltmeye 
konulmak suretiyle ihalesi yapılacak
tır. 

Münakasaya girmek istiyen müte -
ahhitlerin 940 ıeneıi Ticaret odası ve
sikaları ve asgari beı bin liralık kalo
rifer tesisatını fenni tartnamesine uy
ğun olarak yaptıklarına dair vesikala· 
riyle birlikte asgart ihale gUnünden 
bir hafta eve1ine kadar Vakıflar İnıa
at Müdürlüğüne müracaat ederek ehli
yet vesikaları almaları ve bedelsiz ola· 
rak verilecek fenni tartname ile iste • 
dikleri maHlmatı almak Uzere müra -
caatları ve ihale giln ve saatinde yilz· 
de yedi buçuktan 315 lira 84 kuruş 
muvakkat teminat parası ile ihale ko
misyonuna müracaat eylemeleri ilSn 
olunur. (5902) 15886 

ANKARA VALILICI 

inşaat ve tamirat 
Ankara Valtllğtnden: 

VllAyetımlz damızlık aygır deposunun 
(224 l lira (71) kuruı bedeli keşltll boğa 
ahırı sıva inşaatı tamiratı 26. 9. 940 per -
ııembe i'UaU saat 115,30 da vilA:>·et daim! 
encUmenlnde pazarlıkla ihale yapılacağın
dan tateklllerın keolf ve ıartnarne:>1 gör
mek lstıyenlerln her gUn vllAyet veteriner 
mUdllrJU@ne mUracaaUarı ıınn olunur. 

(158159) 1158•7 

Bina tamiri 
Ankara Valililinden: 

Husus! idare Yenlıehlr tahakkuk ve 
tahsil ıubelerlnln logallnde bulunan bina
nın 1609 lira 2 kuruıtan ibaret keılt be
delli tamiratı 7. 10. 940 tarihine rastlıyan 
pereembe günü ıaat 1~.so da talibine iha
le edilmek Uzere açık eksiltmeye konul· 
muştur. 

Taliplerin ihale gUnU ve muayyen ııa

atte muhammen bedelin yUzde 7,15 fU olan 
120 lira 68 kuruşluk teminat makbuzlarl
le birlikte vlla.yet dalmt encümenine keııt
name ve ıartnameılnl görmek lstlyenle
rtn de keza ihale gUnllne kadar daimi en
cUmen kalemine müracaatları ilAn olunur. 

(&799) 1&860 

ENSTITOLER 

Ziraat, Orman, Veteriner 
f akültelerlne talebe ahnıyor 
Ankara Yübe.l Zirut Enstitü.sa Rd -

törlülllnden : 

Yüksek Ziraat Enıtittııtl Orman. Ziraat, 
Veteriner Fakültelerinde talebe b7rt Ye 
kıbulllne 15/ıtultoı/940 tarihinden itlbı -
ren bıılınıcak ,,. SO/eylfil/940 silntl aktı· 
mına Jradar devam edecektir. 

1 - Bu yıl b}>ul edilecek talebeler bl • 
yoloJi, fizik, kimya, cebir, tltrkçe tahrir Te 
yabancı dilden (fransrzcı, lnıtlbce, al -
manca dillerinden biri) bir ıeçlm imtihanı· 
na tabi olacaklardır. 

2 - Seçim imtihanı Ankara ve İstanbut
da 1, 2, 3/teıırinlenVS140 stınlerlnde 79pı • 
lıcaktır. 

S - Enıtltllmlls faknltelerlne :yazılmak 
lstiyenler kayıt ,.. kabul ıartlarmı ensU
tlt reJı:tfülUill ile Ylllyet ziraat, orman, 'fe• 
terlner mtldllrHlklerlnden tedarik edeblllr
ler. 

4 - Seçim imtihanı Ankara'da Yilksek 
Ziraat Enstitüsünde :yapılıcalı:tır. İstan
bul'da imtihanın olıcıtı :rer slraat, orman, 
veteriner mUdürlülı:lerine müracaat edile
rek CSirenilecektlr. 

5 - Sıhat npor n«munesl enıtittl ,,. Ti· 
llyetler slraat, orman, nteriner mlldilrliik
lerlnden tedarik edlllr, 

Baıka rapor kabul edilmes. (4492) 
14631 

ZIRAA T VEKALETi 

Ankara Bahriye caddesinde 
Havuzlu apartman 3 No. da evel
ce oturan Mehmet Taylan'aı 

Ziraat V t!Hletlndt!JJ ı 

Tayin edllmlı olduiunus Karacabey m .. 

rlnoı çlftllli aalıtanlıiı nzlfesine bqla • 

manrz 19/3/940 ,,. 15/5/940 tarihlerinde teb

llt edildltl halde 1imdi1e kadar lılnlze 

baılamamıı oldutunuzdan mUıtafl aayıldı • 
tmıı ilin olunur. 1(5990) 15976 

D. DENlZYOLLARl 

Menin - lskendenın Yolu Şilep 
postası 

Devltt Deaizyollan lılnm• Umum 
MUdürlillllnden: 

(Dumlupınar} vapuru 26 eylUl 940 pa
zartesi sünU saat 18 de Sirkeciden ıllep 
postan olarak Mersin - fekenderun yolu
na kalkacaktır. Gldlf ve dönU,te yükü o -
lu lüele&en utnfacaktır. (6018/899Ş) 

Jllll 

VILAYEnER 

Kiralık un f abrikaaı 
A nta/ya Villyt!tinden : 
l - Antalya iskelesinde Jrlin ve ıı;ünde 

30 ton buğday üğütcn viU.yet un fabrika
sının üç yıllılı: lcan yıllığı on bin liradan 
27/ 9 940 tarihine mUsa.dif cuma rflnil saat 
15 ıc kadar kapalı zarf usuliyle yeniden 
arttırmaya konmuıtur. 

2 - Teklif mektuplanrun yüzde yedi bu
çuk teminat olan 2250 liralılı: banka mak
buzu veya mektubu veya diğer kanuni te
minat ile birlikte •e 2490 sayılı kanunun 
32 inci maddesindeki tarifat dairesinde o 
a-iinü saat 14 de lı:adar vilbet makamına 
verilmiı veya ıı;önderilmiı olması lhım· 
dır. 

3 - İhale Antalya villyetl idare! husu
siye binasında toplanacak olan villyet dai
mi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Talipler Antalya'da vllbet encümen 
kaleminde, lstanbul, İzmir, Ankara, Mut
lıı, DeDiıli, İaparta, Burdur •ilbetlerinde 
mahallt valiliklerde bu huıuıtaki ıartnı 
meyi ıörcbilirler. 15398 

Çam direk alınacak 
!çel P. T. T. V. Müdürlülündın : 
1 - Mersin'in Kuzucu Belen köyü ya • 

runda Çaltılı ormanından keailerek Menin 
iıtaayonunda teslim edilmek tartiyle 
(3235) adet (6) metrelik, (735) adet (7) 
metrelik, (1685) adet (8) metrelik ve 
(100) adet (9) metrelik ki ccman (5755) 
adet çam direği kapalı zarf usuliyle eksilt
meye çıkarılmııtır. 

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

3 - İhale 27/9/ 940 tarihine müsadif cu
ma günü ıaat 10 da Merıin'de İçel P. T. 
T. V, müdürlüihi odıuıırd ~ yapılacaktır. 

4 - İstekliler teklif mektuplarını 
27191940 cuma ıUnü l!'lt {9J ı kadar ko • 
misyon reisliğine vermis bulunmaları l& • 
zımdrr. 

5 - fıteklilcrin ıartnarnede yaııh ve • 
saiki ibraz etmeleri mecburidir. 

6 - Bu iıe ait ıartname, Mersin'dc, An
kara'da, İıtanbul'da P. T. T. müdürlükle
rinde (72) lı:uruı mukabilinde verilir. 

(5484) 15468 

Motorin alınacak 
lıtanbul Sıtma llücadt!lı RiyaHti Satın 

Alma Komiıyonundan : 
İhalesi a1lııtinde talip zuhur etmedlftn • 

den mUcadelemlz ihtiyacı için alınacak 

"100' ton motorinin 80-9-1940 tarihinde aa
at (14.80'} da pazarlık suretiyle mUb&yaa • 
sına karar verllmtıtlr. 

Tahmin edilen fiyat (12380) liradır. Ka
nuni ııartıarı haiz latek111erln vesikaları ve 
ilk temlnat makbuz veya mektuplarlyle 
vakti muayyenlnde Kadıköy : Moda cadd,.
sl 91 numarada aıtma mUcadele riyaseti bi
nasındaki komisyonumuza mUracaat etme
leri llb olunur. 

(81585-MM) 1568' 

1llç almacak 
l•mlr Eırt!lpqa Butaıı.t aaıtabipll • 

lillll.a' 
tzmır E§l'efpllf& haataneııne muktezl 

6020 Ura 90 kurul muhammen bedelU U&g 
13-9-1940 tarihinden 29-9-19'0 tarihine ka
dar on beı gUn mUddeUe ve kapalı zart u
mllyle elralltmeye çıkanlm11tll'. Talip o
lanların ıeraJtt mtlDak~ n llloların 
cim Te mlktarlanm anlamak tısen bmır
de Etretpqa haatanen bqtababetine ı. -
taııbul n Anlı:arada mahalli sihat mUdUr
lUklertne müracaat eylemeleri n ihale ga. 
nU olan 80·9·1940 tarihine mtıaadlf puar
teli günU bedeli muhammentn )'Usde 7,& 
tu olan 452 liralık bir banka mektuba Ue 
birlikte kapalı zarfların saat 11 de İzmir 
vllAyet encümenine tevdi eylemeleri. 

18703 

Yol yaptmlacak 
lstanbul B~ledi1nlnden: 

J:dlrnekapı • R&aıl ıoeut Ue Otakeılar 
ye Eytlp araaındakl 7olun parke lıaldı· 
nm, duvar ve aalre lqaatı kapalı sarf a
ırultyle eksiltmeye konulmu,tur. Ketlf be
dell 290M lira 18 lturuf n tik teminatı 
2179 Ura 18 kuruıtur. Kulc&Tele, ekatlt
me, bayındırlık lflert genel, hu.ırud ye 
fenni ıartnamelert proje keıtf hUlbaaly
le buDa mUteterrt dlter evrak 1'6 kUrul 
mukablllnde fen itleri mUdUrlUIUnden ,. .. 
rllecektlr. İhale 1. 10. 9.0 salı stınU Mat 
15 te daimi encümende yapılacaktır. Ta
liplerin llk teminat makbus n7a mektup. 
lan, ihale tarihinden 11lds stm evel fen 
!fleri mUdUrllltune mUracaatla &lacaklan 
fenni ehliyet Te 940 yılma alt ticaret o
dan vealkalarlyle 24SIO numaralı kanunun 
tarlfatı çevrealnde huırlıy&eakları teklif 
mektuplarım thale S(1D11 aaat H e kadar 
daJmt encümene vermeleri lbımdır. 

(~/15698) 15708 

lnpat münakaaaıı 
•anJ11 Nafıa •adUrllllantl•JJI 

1 - 26127 Ura 71 kurul keıtt bedelU 
u:anıaa adliye blnaaımn lkmall t.Dtaatı ka
palı sarf uaullyle eksiltmeye kODmUftur. 

2 - Eksiltme 4. 10. HO Cuma sUnü aa
at on beıte Manisa nafıa mUdUrltıt11 oda
sında yapılacaktır. 

a - Proje evrakı nafıa mUd11rluıtınde 
ıörüleblllr. 

4 - !ıtuvakkat teminat (1959.151) lira· 
dır. 

6 - 1stek111ertn SlfO mali yılına alt U
caret odaaı veslkasımn ve ihaleden en u 
sekiz gUn evel fenni ehliyet veslkuım da 
teklif mektuplarının ıoıne koyınalan l& -
sımdır. 

ı - İlteklllerin ~SIO numaralı kanuna 
söre ha.zırlıyacaktır. Tekllf mektuplarım 
4. 10. HO cuma stınU 11&&t on dörde kadar 
nafıa mUdUrlUttPıe makbus mukablllnde 
vermeleri veya bu 1&ate kadar seıecek ı•· 
kilde poata ile söndermelert lbımdır. 

Postada vaki secikrnelr kabul edllmeL 
1589e 

Yol yaptmlacak 
l.uıtbul Bıl.dl7Hlndn : 
Halkalı - NalbantclflDe • Hadımllöp llı

t!Mk -.olu inpatl ~ illi &111(11 ı* • 

•lltmeye lı:onulmuttur. Katlf bedeli 109,407 
lira ,,. ilk teminatı 6720 lira H lı:uruıtur. 

Mukavele, eksiltme, ba11ndırhk itleri ıe
nel, hususi ve fenni ıartnameleri, proje ke
•lf hulbılariyle buna miitcfcrri diğer eY -
rak 5 lira 47 kuruı mukabilinde nafıa mil -
dürliliilnden verilecektir. 

İhale 9/10/~0 çar1&mba (ilnU saat 15 de 
daimi encümende yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuı veya mek
tupları, ihale tarihinden 8 ıiln evci nafıa 
müdiirlüiüne müracaatla alacakları fenni 
ehliyet ve 940 yılma ait ticaret odası vesi
kalarlyle 2490 numaralı kanunun tarifatı 
çevresinde hazırlıyacakları teklif mektup
larını ihale ıünü saat 14 de kadar daimt en
cümene vermeleri llıımdır. (8934-5973) 

15974 

3 Makinist alınacak 
ICırı•IJlr Nafıa Müdürlülünden : 

Dairemizin teahhüt işlerinde ıönderi -
lccek bonservise ıöre 80 - 100 lira ve iıin 
hitamında 60 lira aylık ücretle daimi ma • 
kinistliğe tayin edilmek üzere iki ve ayrı
ca 100 lira aylık ücretle bir baı makinist 
alınacaktır. Tıliplerln hemen nafıa mildür-
IUğüne müracaatları. (9003-6019) 15991 

Kapalı zarf uaulile eksiltme ilanı 
Yoz,.at Nafıa Müdürlillündt!n : 

Sorıun kazası ilk okulunun 28746 lira 5 
kuruı lı:eıifll ikmali lnıaatıdır. 

2 - Bu ite ait ıartname ve evraklar, 
A - Eksiltme ıartnamesi, 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa itleri ıenel ıartnamesi, 
D - Fenni ve huıuıl ıartnameler, 
E - Keıif metraj, proje. 
İıteklilcr Yoııllt daimi encümeninde bu 

evrık ve ııartnameleri ıorebilirler. 
3 - Ek!iltme 14/ 10 94-0 pazartesi ıilnii 

saat 14 de Yozıat daimi enciimeninde ya -
pılıcıtktır. 

4 - Eksiltmeye ıirebllmelı: için lıtekli
lerln "2155'' lira "95,, kuru, muvakkat te -
minat vermeleri n bundan bqka ıtaiıdaki 
vesaiki haiz bulunmaları llıımdır. 

A - En u on bin liralık yapı inpatı 
yapmrı bulunmak. 

B - İhale tarihinden ıelı:iz giln evel mil
racaatla vilbetten eksiltmeye rirecekleri
ne dair evıika almaları. 

5 - İnıaat may11 ıayeaine kadar ikmal 
edilecek. İhale bedelinden on llç bin liruı 
940 bütçesine mevzu tahslııatından ıenesi 
içinde ödenecek mütebaki istihkakı 941 
bütçesinde defatcn tediye edilecektir. 

15 - Teklif mektuplırı üçüncü maddede 
yaıılı saatten bir saat eveline kadar daiml 
encümene ıetirllerek komisyon reisliiine 
mılı:buz mukabilinde verilecektir. Poıta i
le sönderilecek mektupların nihayet 3 iin
cli maddede :rıınh saate kadar ıelmiı ol -
muı ve dıı zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmıı olması 1&rttır. Poıtıda olan se
cilı:.meler kabul edilmes. (90()4.6020) 15992 

Kanalizuyon lti 
lsmir B.ledi1•lllll•at 

Karantınede 181 ıayılı aokakta açıkta 
akan ıslahhane deresine kanalizasyon yap
tırıln'luı, fen itleri mUdUrlUtundeld keılf 
ve malt, feDDl tartnameleri mucibince ka
palı zarflı eksiltmeye konulmuıtur. Keıtf 
bedell 16'6& Ura '° k\H'Uf muvakkat te 
mınatı ııeo liradır. İhalest 7. 10. 9.0 pa -
zarteal sünU nat 16,80 dadır. 2f90 sayılı 
kanunun tarttatı dahilinde buırlıuımıt 

tekllf mektuplan ihale sünU hamt ıaat 
16,30 a kadar encUmell riyasetine ver!Ur. 

(802'/8918) ln994 

Ceza evi infaatı 
Sıva• C. •add•iumumililinden: 

lıvuta )'elliden 7apılacak ceza evi ln· 
ıaatı kapalı sarf uaullyle elulltmeye ko -
nulmUftur. 

1 - KUD&kua 14. 10. 940 tarihine teaa-
40t eda paaarteat sUDU aaat 115 te htlkü· 
met kona.tı dahlllnde c. müddelumumlll
ft oduında toplanacak olan adliye iıttaat 
ekalltme komisyonunda yapılacaktır. 

II - Bu lııtaatın muhammen keııt 
bedeli 8'578 lira ae Iruruttur. 

III - Muvakkat teminat eose lira es 
kllr\lltur. 

IV - Bu lfe ait evrak fUD}ardır: muka
vele projesi, elulltm• ıartnameat, bayın

dırlık lfleri senel ıartnameal, fenııt ıart
name, mesaha cetveli. 

tsteklller meüar evrakı Sıva•, ı.tan
bul, Ankara C. mUddelumumJUklerinde 
söreblleceklerdlr. 

V - KOnahN)'& sfrmek latfyenler re
ferana ve dlfer vesikalarını blr lstldaya 
batlı7arak mtlııakua tarihinden en az 
aekls gUn evel vtılyet makamına vermek 
ıuretıyle bu it tein ehliyet vesikası lstlye
cekler Te bu Teefkayı teklif sarflarına ko
yacaklardır. 

VI - lıfUnakasaya lttlrt.k edecek olan· 
lar H90 numaralı arttırma ve ekıutme ve 
lhale kanunu Ue eklutme ıartnameat mucı
btnce tbruına mecbur olduklan evrak ve 
T•afld meskGr kanun ... , ıartnamenln ta
rttatı d&lreırlnde huırlıyacaklan teklif 
zartıanm 14. 10. HO puarteat günU Mat 
11 e kadar numaralı makbus mukabilinde 
mtınakua komtayonu b.,kanlıtın& vermıı 
olmaları ltzımdır. (6030) 15997 

Pompa almacak 
~s.llıdlr Belediynlnd•n : 

hfaiyemiıde mevcut Opel marka iki ara
ıöı için sulama tertibatlı ve yalnız 7ansın
\arda kullanılmak illere ilı:i tane aantrlfilJ 
pompa alınacaktır. Bu iıle alllı:ıh mlteue-
"lerln e:r161 940 sonuna kadar belediyemi
ze teklifte bulunmaları ilin olunur. 15999 

Fen memuru aranıyor 
Dikili B.,.di1'••inda : 

Aylık 75 lira maaıb lntut itleri f• ... 
mar11'11ma ihti795 Tardır. Talip olanların 
ba bv.nla alt evrakı mllııbltolerlyle Dikili 

'*•••• ldrMlatlan Ula olaur. ... 

24. 9. 194(; 

MiLLi MODAF AA VEKALETi 

Bez almacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma, KomisyO<' 

nundan : 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 85 

kuruı olan yirmi beş bin metre harp pa • 
keti sarmak için bez 26/ eylill/940 perıem
be i\inü sa.at 11 de Ankara'da M. M. V. sa
tın alma Ko. da pazarlıkla satın almaca -
ğından isteklilerin 3187 lira 50 kuruşluk 

kati teminatları ile birlikte pazarlık gün 
ve saatinde mezkur Ko. da bulunmaları. 

(5377) 15436 

Sıhhiye arka çantası alınacak 
M. M. Vekaleti Satrn Alma, Komisyo

nundan : 
Beherine tahmin edilen fiyatı 26 lira olan 

1000 tane ııhiye arka çantası 26/ eylUl/940 
perşembe günü saat 14 de Ankara'da M. M. 
V. satın alma Ko. da pazarlıkla satın alı • 
nacafından isteklilerin 3900 liralık kati t&
mina tları ile birlikte pazarlık ıün ve saa • 
tinde mezkur Ko. da bulunmaları. Şartna.
me11i 130 kuruş bedelle mezkilr Ko. dan a .. 
lınır. (5378) 15437 

Seyyar etüv alınacak 
M. M. Vekileti Satın Alma, Komisy""' 

nundın : 
Seherine tahmin edilen fiyatı 575 lira o 4 

lan 150 adet aeyyar ctilv 26/eylCıl/940 per• 
ıembe ıünU saat 15 de Ankara'da M. M. V. 
satın alma Ko. da kapalı zarf uıuliyle ihale 
edileceiinden isteklilerin 5562 lira 50 kQoo 
ruıluk ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektuplarını ihale eaatinden behemahal bir 
saat eveline kadar mezkllr Ko. reisliğine 

vermeleri. Şartnamesi 432 lı:uruı bedelı. 

mczkQr Ko. dan alınır. (5380) 15438 

Depo yaptırılacak 
M. M. Vek&leti Satın Alma Komi .. 

yonundan : 
1 - ' adet kArgtr kemerli yeraltı depo

su kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 

Ke§lf bedeli 21897 lira 40 kuruf olup tık te
minat mlktarı 1643 liradır. Kapalı zartla 
ekslltmeal 26-9-19'0 pervembe gUnU aaat 
11 de Hava satın alma komisyonunda ya -
ııılacaktır. Keıılf evrakı her gUn ötleden 
sonra 110 kuruıı rnukabtllnde mezkftr ko • 
oııF• •ındıın alınabilir. İsteklilerin kanunun 
ıkınc! ve UçUncU maddelerinde yazılı vua
ıkle birlikte ilk teminat ve teklif mektuı>
larını muayyen saatten bir saat evellne 
kadar makbuz mukabili komisyona verme
leri. (5419) 154158 

Saç kutu almacak ---M. il. Vekileti Satın Alma Komısyo· 
nundan: 

Beherlne tahmin edilen fiyatı ' lira o
lan 3000 adet Uçlü sa<' kutu pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Pazarlığı: 28. 9. 940 CU• 

martesl gUnU saat 10 dadır. Kati teminatı 
700 lira olup ıartnamesl ve numunesi ko
misyonda görUlUr. Taliplerin muayyen va
kitte M:. lııL V. Sa. Al. Kp. da bulunmala-
n. (3878) 1~8l50 

Saf iyot alınacak 
M. 111. Vt!.lll~ti Satın Alma Komisy~ 

nund•n : 
Beher kiloıuna tahmin edilen fiyatı 18 

lira 25 kuruı olan 250 kilo saf iyod 30 / 
Eyl6V940 pazartesi giinü saat 10.30 da Aıı· 
kıra'da M. M. V. satın alma Ko. da pazar
lıkla satın alınacafından fııteklilerln 68' 
lira l50 kuruıluk katt temlnatlarile birlikte 
pazarlık giin ve saatinde mczkQr Ko. da 
bulunmaları. (5873) 15873 

V etenner ecza ve malzeme 
alınacak 

M. il. Vt!Hleti Satın Alma Komisyo
nundan : 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 9010 lira o
lan 18 kalem veteriner ecza ile iki lı:alem 

veteriner malzeme 30/eyliU/940 puarteel 
günü saat 10 da Ankara'da M. M. V. satm 
alma Ko. da paazrlıkla satın alınacıiından 
isteklilerin 1351 lira 50 lı:uruşlulı: kati temi
natları ile birlikte pazarlık ııiln ve aaıtiıı-
de Ko. da bulunmaları. (5874) 15874 

100 Takım antrav alınacak 
JI. JI. Vd:.flt!tİ Satın Alma Komisyo

nund•n : 
Beher takımına tahmin edilen fiyatı 21 

lira olan 100 takım Antrav 30/ ey1QV94-0 pa
zırteıi ıünü saat 10.15 de Ankara'da M. M, 
V. aatm alma Ko. da pazarlıkla satın alı • 
nacğındn isteklilerin mczkQr gün ve saat
te 375 liralılı: kati teminatları ile birlikte 
M. M. V. satın alma Ko. da bulunmalar. 

(58715} 15876 

300 Ameliyat gömleği almaca1' 
JI. il. Vdileti Satın Alma Komi .. 

yonundan : 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı 450 

kııruı olan 300 tane ameliyat römlcii 30 I 
Ey!Ql/940 pazartesi ıünü nat 10.45 de pa
zarlıklı ihale erlilecciinden isteklilerin 202 
lira 50 kuruıluk kati teminatları ile birlik
te puırlılı: ıün ve &&atinde mezkQr Ko. da 
bulunmalarL (5877) 15877 

Gaz yağı alınacak 
il. JI. V •.lileti Satın Alma Komlqo

nund•n : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 215 

kuruı olan 1500 kilo gaz yağı 30/eyH\1/ 940 
pazartesi günU Hat 11 de Ankara'da M. M. 
V. 1atın alma Ko. da pazarlıkla &atın ıh -
nacağından isteklilerin mczkllr tarihte adı 
ıeçen Ko. da bulunmaları. (5871) 15897 

Makma yedekleri almacak 
Jıl. M. VeHleti Satın Alma Komiqo. 

nwıdan ı 

Sıhiye deposunda mevcut yufurma ve Jra
nıtırma makineleri ile hamur teknesi için 
liste mucibince yedek parçalar yerlerine 
monte edilerek iıler bir vaziyette teslim &o 

dllmek &artiyle 30/ eylQl 940 pazartesi gü
nü saat 1 l de Ankara'da M. M. V. satın al
ma Xo. da pazarlıkla satın ahnacaktır. 

Hepsine 1180 lira fiyat tahmin edilmiıtir. 
1ste1dilerln 177 liralık kati teminatları ile 
blrlUate puarlr1ı: rf1n ve saatinde meakar 
.. aa bahmmalan. csa12) ıs191 



r r. 
·. 
e 
r 

24 - 9. 1940 U L U S 

Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
l<o. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT iLANLARI 

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

bacaktır. İhalesi 2:5·9·1940 çarşamba günU 
8aat 10 da Nl#de asker! satın alma komls
:Vonunaa yapılacaktır. Muhammen bedeli 
96600 Ura ilk teminatı 7151 llradır. i stek -
lllerin ııartnameyi her glln komisyonda gö
rUr ve parasız olarak alabiUrlcr. Taliple -
tin ihale saatından bir s:ıat evel teklif 
ltıektuplarını ve ilk tcminatlarlyle komls -
3'ona müracaatları. 

(5490) 15413 

Kuru ot alınacak 
Edirne As. Sa. A1. Ko.dan : 
Bı.n yüz ton kuru ot kapalı zarfla alına

Caktır. İhalesi 26-9-1940 perşembe günü sa
lt 12 de Edirne eski Milşlrlyet dalresinde 
Batın alma komisyonunda yapılacaktır. Tah 
hıln edilen tutarı 6GOOO ve teminatı 4950 
liradır. Evsaf ve şartnamesi her gUn ko -
hıisyonda görülebilir. İsteklilerin sözü ge
gen gUnde ihale saatından en geç bir saat 
eve1 teklif mektuplarının komisyona verll -
ini§ olması. 

(:5496) 

Saman alınacak 
Sivas '.As. Sa. Al. Ko.dan : 

1:5479 

l - 1650 ton samnn kapalı zarfla ek -
•!itmeye konmu;ştur. 

2 - Muhammen bedeli 33000 muvakkat 
telllinatı 247:5 Uradır. 

3 - İhale 25.9.1940 çarşamba gllnU saat 
16 da askeri satın alma komisyonunda ya -
~llacaktır. 

• - Şartnamesl her gUn komisyonda 
t<sruıtır. 

3 - İsteklilerin zarflarını kanunun ttı
l'ltatı dairesinde ihale saatından bir saat 
•Yel komisyona vtıtmelerl. 

(5497) 

Pirinç alınacak 

lMSO 

• yiyecek ah nacak 2 nevı 
Hacrnmur Askeri Satın Alma Komisyonundan : 
.A§ağlda cins ve mlktartyle thale gUnU ve saati ve teminatı yazılı iki kalem yiyecek 

maddesi kapalı zarfla ekııntmeye konmuştur. İsteklllerin tekltt mektuplanm kanu • 
nun emrettlğ"i tarzda ihale saatinden bir saat evel Hacıumurda Asker! satın alma ko
misyonuna vermeleri. Evsaf ve oartnamesi komisyondadır. Tatil gllnlerl hariç her 

gün görülebilir. {568:l) 10657 İHALE 
Ton Tutarı Teminatı Gün. Saat 

90 31500 2363 29-9-1940 13 de 
214 42800 3210 29-9-1940 16.li da 

Pirinç 
K. fasulye 

Arpa, yulaf, ot ve "" yag ah nacak 
Merzifon As. Sa. Al. Ko. dan: 
1 _ Cins, mikdar, muhammen bedeli ve ilk teminatı ile ihale aünlert aşatıda 

yazılı Uç yem maddesi kapalı zarfla eksll tmeye konulmuştur. 
2 _ ihaleleri Merzifonda kolordu bin asındaki Ko. da yapılacaktır. 
g _ Şartnameleri ııer i§ gllnü vesaatl nde Ankara lle İst. Lv. A. liklerl ve Mer-

zi.fondaki Ko. da görülebilir. 
4 - 1stek1llerin beili gün ve saatte l{o.da bulunmaları .. 
5 - Postada gecikmeler muteber değ! ldlr. (:5996) 

Cinsi :Mikdarı M. bedeli İlk teminat 
K1lo Lr. Kr. Lr. Kr. 

Arpa. 
Yulaf 
Ot 

1162 ton 69720 00 4736 00 
280 ton 16800 00 1260 00 
330 ton 181:50 00 1361 25 

14800 kl. 20276 00 1520 70 

115979 
İhale gUn ve saati 

11/10/ 940 cuma 16 
12/ 10/ 940 
14/ 10/ 940 
11/ 10/ 940 

Sadeyağ" 

Düğme ahnacak 
Jstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
Mikdarı Tahmin bedeli İlk teminatı 
Adet Lira Lr. Kr. 

1.972.000 2465 184.37 Küçük Md. düğme 

Cinsi 

13.195.000 26.390 1979.25 Büyük Md. düğme 
Yukarda yazılı iki kalem düğmenin puarhkla eksiltmesi 30/ 9/ 940 pazartesi günU sa

at 14 de Tophane'de İst. Lv. A. Sa Aı. Ko. da yapılacaktır. Nümuneleri Ko. da görü-
lür. isteklilerin kanuni vesikalariyle belli saatte Ko. gelmeleri. (6003) 15982 

.. Muhtelif malzeıne ah nacak 
Kayseri As. Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Aşağıda cins, mikdarı, ihale tarih lerl ve muhammen ve ilk teminatları Ya-

zılı malzeme pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Şartnamesi lli~ik olarak gönderilmiştir. 
3 - İhale tarihi 27. 9. 940 cuma günti saat 17 dedir. 
4 - İstekliierln belli gbn ve saatte k anunt vesaikle Ko. müracaatları. {599:5) 

Cinsi Mikdarl M.bedeli Teminatı İhale Ta. Sa. 

Sarı sabunlu kösele 
Yumak keten iplik 
Toka 

5000 Kilo 
Lr. K. Lr. K. 
18750 

700 
3254 8~ ~ 

1/ı'ide As. Sa. Al. Ko.dan : 
72000 kllo pirinç kapalı zarf usullyle Kilte 

•lınacaktır. İhalesi 26-9-1940 tarihinde Balmumu 

10000 Adet 
15000 Adet 

5000 Adet 
120 Kilo 

1200 
500 
174 
375 

27.9.940 
cuma 17 

~iğde askeri satın alına komisyonunda Perçin 
150000 Adet 

~apılacaktır. :Muhammen bedeli 23760 lira 
ilk teminatı 1782 liradır. İstekliler §artna-

Koyun eti alınacak 

lneyj her gUn komisyonda görUr ve para- lzmir Lv. A. Sa. Al. Ko.dan : 
l!ız olarak alabilirler. Ta11plerin yukarıdı:ı 44000 kilo kesilmiş koyun eti kapalı 
l'a2alı tarih ve saat 10 dan eve! tekli! mek- zarf usullyle eksiltmeye konmuştur. Ek • 
ttıplannı ve ilk teminatlariyle birl1kte ko- slltme 4-10-1940 saat 16 da İzmir Kışlada 
hlisyona müracaatları. Lv. A. Sa. AL Ko.da yapılacaktır. Tahmin 

{5498) 15481 bedeli 19800 Ura ilk teminatı 1485 liradır. 
Şartnamesi komisyonda. gBrülUr. İstekli -
ler ticaret odası vesikasını gBstermelt 
mccburiyetlndcdlrler. EksJitmeye l§tlrak 
edecekler knnun! vesikalariyle teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatından blr sa
at evel komisyona vermi§ bulunacaklar • 
dır. (5834) 15820 

Saman alınacak 
Niğd~ As. Sa. Al. Ko.dan : 
1.464.000 kilo saman kapalı zarfla alına

caktır. İhalesi 25-9-1940 çarııarnba gUnU sa
at 115 de Nll\'de askeri satın alma komlsyo
l:ıunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 
116600 llra ilk teminatı 2145 liradır. İstekll
ler ııartnameyl her gUn komisyonda görilr 
i'i'e parasız olaralt alablllr. Taliplerin ihale 
•aatından bir saat evel teklif mektuplar:ı
aıı ve ilk tcminatıarlyle blrllkte komisyo -

Yulaf alınacak 
lzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. dan ı 
1 - Pazarlıkla 500 ton yulaf satın ahna-

caktır. 
ııa mUracaatıan. 

{5500) 
2 - Pazarlık 26/eylQl/94-0 perşembe saat 

15433 16 da İzmir Lv, A. Sa. Al. Ko. da yapıla -

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

Palı zarfla eksiltmeye konmuştur. Teklif 
tııektupları el{sııtme saatinden bir saat e • 
veı komisyonda bulunduruımu~ olmalıdır. 
İki bin yüz ton arpanın tahmin bedell 
105.000 lira ilk teminatı 6500 liradır. Ek • 
lliltrnesi 2-10-1940 saat 15.30 da Sarıkamış 
ııatın alına komisyonunda yapılacaktır. 600 
ton arpanın tahmin bedeli 30.000 ilk temi
natı 2250 ııradır. Eksiltmesi 2-10·1940 saat 
16 da komisyonda yapılacaktır. 1540 ton ar
Pıuun tahmin bedeli 27.000 lira ilk teminatı 
2025 liradır. Eksiltmesi 2-10-1940 saat 
16.ao da yapılacaktır. 6,370 ton arpanın 
talunın bedell 18.500 lira llk temlnrıtı 1388 
liradır. Eksiltmesi 2-10-1940 saat 17 de ya
lltlaca.ktır. 220 ton bulgurun tahmin bedeli 
aa.ooo Ura ilk teminatı 2475 liradır. Ek -
lliltnıesı 4-10-1940 saat 15.30 da yapılacak
tır. ıso ton pirincin tahmin bedeli 17:l00 11-
l'a. tık teminatı 1313 Ura.dır. Eksiltmesi 4-
l0.1940 saat 16 da yapılacaktır. 116 ton §e
kerııı tahmin bedeli 52200 lira ilk teminatı 
llSso liradır. Eksiltmesi 4-10-940 saat 16.30 
da. Yapılacaktır. 8:5 ton sabunun tahmin be
del! 38250 Ura ilk teminatı 2869 liradır. 
tkııiıtmesi 4·10-1940 saat 18.30 da yapıla
Caktır. (:5673) 15654 

Yem torbası saire alınacak 
E:rzurum As. Sa. Al. Ko. dan : 

b 20000 kıl yem torbası 20000 kayış yular 
aşlığr 20000 alafranga kaşağı 20000 tımar 

fırı;ası kapah zarfla eksiltmeye konmuştur. 
A. E:ksiltme 4/ 10/ 940 saat 16 da Erzurum 

caktır. 
3 - Tahmin edilen tutarı 37500 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 2813 li

radır. 
5 - lsteklllerin belli gün ve saatte te • 

minatlariyle birlikte komiıyona mUracaat-
ları. (5957) 15965 

M:.ıd~n kömürü alınacak 
Erzurum As. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 1500 ton Zonguldak kıriple maden 

kömürü pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 26/9/ 940 perşembe günü 

saat 10 da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapıla-

caktır. 
3 - Toplu tutarı 45000 lira kati teminatı 

7750 liradır. 
4 - Evsaf ve şartları komisyon.da mev -

cuttar. 
5 - İsteklilerin mezkO.r" günde komis -

yonda bulunmaları. (5958) 15966 

Sade yağı alınacak 
Lüleburgaz As. Sa. AI. Ko. dan: 
Kimyevi muayene ile mevcut evsaf ve 

şerait dahilinde 10 ton sade yağı pazarlık
la. satın alınacaktır. Pazarlığı 25/9/940 ta -
rihinde saat 16 da Lüleburgaz As. Sa. Al. 
Ko. yapılacaktır. (5959) 15967 

Yulaf alınacak 
Lüleburgaz As. Sa. Al. Ko. dan: 
Şartnamesinde yazılı mikdar ve mahal

lere göre ayrı ayn pazarlıkla 10:50 ton yu
laf satın alınacaktır. 

Pazarlığı 26. 9. 940 gUn saat 16 da Lil -
ıeburgaz As. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

{5960) 15968 

Arpa alınacak 
1zmir Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
:500 ton arpa satın alınacaktır. Pazar -

lık 26 eyltil 940 perııembe günü ıaat 15,30 
da kışlada İzmir Lv. Sa. AL Ko. da yapıla 
caktır. 

Tahmin edilen tutarı 287:50 liradır. Te
minatı muvakkate akçesi 2157 liradır. İs
teklilerin belll gUn ve saatte teminatları 
lle birlikte komisyona müracaatları. 

(5964) 15972 

Un alınacak 
Lüleburgaz As. Sa. Al. Ko. dan: 
Kimyevi evsaf dahll!nde şartnamesin

de mevcut mahalle teslim edilmek üzere 
100 ton un pazarlıkla alınacaktır. 

Pazarlığı 2:5. 9. 940 gUnU 8aat 17 de Lü
leburgaz As. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

(6989) 16976 

Un alınacak 
Eskişehir Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
300 ton un pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı 27/9/940 cuma günLf sıı.at ıs de 
Eskiııehir mıntaka Sa. Al. Ko de yapıla -
caktır. 
Şartname ve cV3<ıfı Ko. da görU!ebilir. 

Tahınin bedeli 42510 liradır. Kati teminatı 
6376 lira 50 kuruştur. İsteklilerin belli giin 
ve saatte teminat makbuzlariyle komisyon-
da hazır bulunmaları. (6001) 15980 

Bulgur ve kuru fasulya alınacak 
Afyon Ko. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 100 ton bulgur ve 20 ton kuru rasul

ya sattn alınacaktır. 27/9/940 gün ıo.at 1~ 
da pazarlık suretiyle ihale edilecektlr. 

2 - 100 ton bulgurun tahmin bedeli 4000 
lira ve ilk teminatı 1050 liradır. 

3 - 20 ton fasulyanın tahmin bedeli 4000 
lira ve ilk teminatı 200 liradır. 

4 - Şerait her gün Ko. görülebilir. İs -
teklilerin ihale gün ve muayyen saatte te
mlnatlariyle birlikte Afyon Kor Sa. Al. Ko. 
na müracaatlan. (6004) 15983 

Kundura alınacak 
Afyon Ko. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 2500 çift kundura satın alınacaktır. 

27/9/940 gilnü saat 15 de pazarlıkla ihalesi 
yapılacaktır. 

2 - Z500 çift kunduranın tahmin bede • 
li 15000 lira ve ilk teminatı 1125 liradır. 

3 - Şerait her giln komisyonda görüle • 
bilir. İsteklilerin ihale günü muayyen sa • 
atte Afyon'da Ko. Sa. Al. Ko. na müracaat-
ları. (6005) 15984 • 

Arpa veya yulaf alınacak 
Eskişehir As. Sa. Al. Ko. dan : 
1800 ton arpa veya yulaf pazarlıkla sa -

tın alınacaktır. Pazarlığı 28/9/940 cunıa.r • 

ASKERi FABRlKALAR 

Kereste alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdilrlüğil 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
42 metre mlkA.bı 2,00:3,50 x 0,2:S:O,S!SX O, 

11:0,12 M. ebadında dişbudak kalası. 
V erllemedlği takdirde 
84 metre mlkAbı 2,00 :3,00 metre tuıun

de ve 0,80:0,00 M. kutrunda dll}budak tom
ruğu. 

Bu da verilemediği takdirde 
70 metre mikll.bı :5,00 metre tulUnde ve 

0,30 :0,:50 M. kutrunda dişbudak tomruğıı 
olab!Ur. 

Ebat ve mlkdarı yukarıda yazılı keres
te askeri fabrikalar umum müdUrltiğü 

merkez satın alma komisyonunca S.10.940 
per§embe günU saat 14 te açık eksiltme 
ile ihale edllecektir. Kalas için beher 
metre m.1kA.bına 60 Ura tomruklar için de 
beher metre mikA.bına 45 lire. bedel tah
min edUnıi§tlr, Şartname parası:ıı olarak 
komisyondan verlllr. Taliplerin muvakkat 
teminat olan {283) lira (50) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddele
rindeki vesalkle komisyoncu olmadıkları· 
na ve bu Iııle alAkadar tüccardan olduk· 
!arına dair ticaret odası vesikaslyle mez
kt\r gün ve saatte komisyona mtiracaatla 
rı. (5828) 15802 

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

gatta yevmiye pişirttirilecek 
ekmek 

Askerf Fabrik;ılar Umum Miidürlüğü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

Beher kiloııuna 2 kuruş pişirme Ucretı 
tahmin edilen yukarırla yazılı ekmek pi
ıılrme 1§1 Asker! Fabrikalar Umum Mü
dürlüğtl merkez ııatın alma komlııyonun
ca 3. 10. 940 per§embe giinil saat 14.30 da 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartna
me paraeız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (90) 
lira (38) kuru:ı ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve S. maddelerindı>ki vesaikle komis
yoncu olmadıklarına ve bu l§le al~kadar 
flccardan olduklarına. dair ticaret odası 

veslkaslyle ınezkfir gtin ve saatte komis-
yona müracaatları. (5827) 1:5803 

53 Ton petrol alrncak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (11856) lira (:50) 

kuruş olan :SS ton petrol askeri fabrikalar 
umum mUdürlUğU merkez satın alma ko
misyonunca S. 10. 940 perşembe gtinU sa
at 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 
verlllr. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(419) Ura {44) kuru:ıu havı teklif mek
tuplarını mezkilr günde saat 14 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve a. maddele
rindeki vesaikle komisyoncu olmadıkları
na ve bu işle alA.kadar tüccardan oldukla
nna dalr ticaret odası veeikaslyle mez
kQr gün ve saatte komisyona mllrac-aatla-
n. (5826) 15804 

3000 Kg. 1 metre veya emsali 
geni,liğinde ve asgari t,5 metre 
uzunluğunda kar keçesi alınacak 

'.Asker1 Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Merkez Satırı Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (8000) lira olan 
yukarıda yazılı 8000 Kg. kar keçesi aske
rt fabrikala{' umum mUdUrlUğU merkez 
satın alma komisyonunca 7. 10. 940 pazar· 
teııi günü sa.at 16 da kapalı zarfla ihale 
edllecektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Tallplerin muvakkat 
teminat olan (6000) lirayı havi teklif 
mektuplarını mezldtr gUnde saat 15 e ka
dar komisyona vermeleri ve kendilerinde 
2490 numaralı kanunun 2 ve 8. maddele • 
rlndekl vesalkle komisyoncu olmadıkları
na ve bu iııle alA.kadar tUccardan oldukla -
rına dair ticaret odası vesikaslyle m.ez
kilr gUn ve saatte komisyona müracaat • 
lan. (58:>4) 1:5846 

15 Ton grafit alınacak 
Ask~ri Fabrikalar Umum Müdürlüli.i 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Talun1n edllen bedeli {9000) lira olan 

115 ton grafit askeri fabrikalar umum :ınU 
dlirIUğü merkez satın alma komisyonun
ca 7. 10. 94cf.pazartes1 gUnü saat 11 de ka
palı Zarfla ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olara komisyondan ver111r. Taliple· 
rin muvakkat teminat olan (67:5) lirayı 

havı teklif mektuplarını mezkt\r gUnde 
saat 10 a kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vcsallde komisyon
cu olmadıklanna ve bu işle altı.kadar tUc
cardan olduklarına dair ticaret odası ve -

ANKARA BELEDiYESi 

Satılık tenekeler 
Ankara Belediyesinden : 
1- Depoda bulunan 171515 adet boı ben· 

zin ve yağ tenekeleri satılmak lizere on beı 
gün müddetle açık arttırmaya lıconulmuıs
tur. 

2 - Muhammen bedeli (283) lira 53 ku
ruııtur, 

3 - Teminat (21) lira (27) kuruıtur. 
4 - Şartnamesini görmek Istiyenlerin 

her giln encilmen kalemine ve lstekllterin 
de 1-10-1940 salı gUnU ııaat 10.30 da beledi
ye encümenine müracaatları. (55415) 151573 

Muhtelif 
Ankara Belediyesinden : 
1 - CUmhuriyet bayramında hipodrom 

sahasında yaptırılacak tribün, ve sair tesi
se.tın lşçlllğ1 ile yağlı boya ve malzeme 
işçiliği ve nakliyesi 1§lerı 111 gUn m.Uddet
le açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 4900 liradır. 
3 - Teminat S67,:5 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek 1eteyenlerln 

her gUn enctimen kalemine ve isteklilerin 
de 1-10-1940 salı gllnü saat 10.30 da bele
diye encilmenlne mtiracaatlan. 

(5701) 1:5682 

Kereste alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Cllmhuriyet bayramında Hipodrom 

sahasında yaptırılacak tribün ve ııalr teef· 
sat için alınacak kereste 15 gUn müddetle 
açık eksiltmeye konmu§tur. 

2 - Muhammen bedeli (1350) liradır. 
3 - Teminat 101.25 liradır. 
4 - Şartnameıılnl görmek lsteyenlerln 

her gün encümen kalemine ve isteklilerin· 
de 1-10-1940 sah gUnU saat 10.30 da be • 
ledlye encilmcnlne mUracaatlan. 

(5702) 1C568S 

DJV ANI MAHASEBAT 

Memuriyet imtihanı 
Divanı Muhasebat Reisliğinden: 

1 - Mtinhal bulunan 20 lira aslı ma&§lı 
kAtlplik için 10 teşı in i~ vı 1910 perşembe. 

2 - Münhal bulı; n~n '10 llra asit maaıılı 
murakıp muavinliği için 15 teırinievel 

1940 salı. 

3 - MUnhal bulunan :50 lira asi! maşlı 
murakıplik için 4 te§rlnlevel 1940 cuma 
gUnlerl imtihan yapılacaktır. 

Kabul oartıarı: 
Kft.tiplik için: Orta mektep veya Un 

mezunu olmak, askerliğini yapmıı veya 
tecil edilmiş bulunmak. 

Muavinlik için: Yüksek mektep mezu
nu olmak veya 215 lira ınall.!Jta btr terfi 
müddeti bulunmuş olmak. 

:M:uraklplik için: Muhasebeclllk veya 
muhasebe mUmeyyizllgi gibi maliye nıe
muriyetlerlnde bulunmuı:ı ve 40 lir& maaı
ta bir terfi mUddetı geç1rmlş olmak. 

Bu.şartları halı bulunanların ta.hen ve 
memuriyet vesikaları ve bir kıt& fptogra.
tıyıe birlikte divanı muhaııebat relellflne 
müracaat eylemelrl ııan olunur. 

(5911) 

Ankara Merkez Hıfzrs.sııhha 

Matbaacılara 

:ı4nkara Markez Hıfzıssıhha MiJuıHe
sj Direktörlüğünden: 

1 - Ankara Merkez Hıfzıssıhha mtıe1111e
eesl tarafından bir malt sene zarfında tabet 
tırilecek türk hıfzıssıhha ve tecrtibl b1yo
loj• mecmuasından 1500 ve her müellifin 
eseri ayrıca 100 er adet olmak üzere 42 for
ma açık eksiltme ile bastırılacaktır. 

2 - Eksiltme 27. 9. 940 cuma günU saat 
11 de Ankara Merkez Hıfzıssıhha müessese 
al satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

S - Tahmin bedell 99C5 llra ilk teminat 
7:S liradır. 

4 - Şartname ve nUmuneslnl cörmek 
lstlyenler mUeseeseye müracaat ederler. 

6 - İsteklilerin muvakkat teminatı ya
tırmak üzere bir gUn Pvel ve kanunl vesi· 
kalarlyle beraber belli gUn ve saatte ko-
misyona gelmeleri. (5425) l:l539 

Eczacı alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdiirlüliln-

den: · 

ıı. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

1 
'c"i Cıtt torbasının toplu tutarı 26000 lira • 

1
1 teminatı 1950 lira yular başlığının top

,.u. tutarı 60000 lira ilk teminatı 4500 lira 

Kuru ot alınacak 
Lüleburgaz As. Sa. Al, Ko. dan : 

tesi gUnü saat 12 de Eskiııehir mıntaka Sa. 
Al. Ko. yapılacaktır. sllcaaiyle mezkt\r gUn ve sae.tte komlsyo-

Evsaf ve şartnamesi Ko. da görülebilir. ı , na müracaatları. (5895) 1:5858 

KüçUkyozgat ve Kırıkkalede istihdam 
edilmek ve ya~ı 58 denyukarı olmamak ü
zere iki eczacı alınacalctır. 3656 sayılı ka
nunun bUktimlerlne göre ücret verilecek
tir. Askerliğini yapmıı ve slcillen tekaUt 
edilmemiş olanlardan talip olanların slcll 
veya yedek subay kayıt numarala.rı yazılJ 
birer tercUmelhal kAğıdını bir lııtldıtyll 
bağlıyarak en geç birinci teırfn baeına 

kadar umum mUdUrlüğe müracaıı.tıarı. 
(5798) 158:59 

aşağının toplu tut~rı 20000 lira ilk temi • 
llatt 1500 lira timar fırçasının toplu tuta -
~I 32000 lira ilk teminatı 2400 liradır. !ste'" 
1 erin tayin olunan gün ve saatten bir saat 
tvcı· . ıne kadar teklif zarflarını komısyona 
\>er tneleri. (5814) 15792 

s Sadeyağı alınacak 
11rtkamış As. Sa. AI. Ko. dan : 

~ ~Şağıda yazılı 150 ton sade yağı üç par
; halinde ayrı ayrı kapalı zarfla eksilt · 
ttı~{e konmuştur. Evsaf ve ~artname tek • 
Ilı~ iarnizonlarda mevcut ve tamamen ay -

rr. 

b?CkJif mektupları eksiltme saatlerinden 
tı r sa.at evci komisyonda bulunmuş olacak
d;j.13ir Parti 50 ton aade yağın tahrrıin be
'ttı 1 Ssooo lira ilk teminatı 4000 lira eksilt-

~lt~/l~/940 saat 16 da. 
t\ . ncı Parti 50 ton tahmin fiyatı 55000 li
s1;011k teminat 4000 liradır. Eksiltt11e 

'U ~40 saat ı 7 de. 
b Çurıcü parti 50 ton sade yağın tahmin 
l!':~~::i ssooo lira ilk teminatı 4000 liradır. 
r· 1 tınest 3/lD/940 saat 18 de. !steklile • 
lı:t belli gilnde komisyona müracaatları. 

~15). 15793 

Şıırtnamesinde yazılı mahal ve mikdar -
!arına göre ayrı ayrı pazarlıkla 1400 ton 
K. Ot satın alınacaktır. Pazarlığı 26/9/940 
günü saat 17 de Lüleburgaz'da Aı. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. (5961) 15969 

Kuru f asulya alınacak 
KırklareJj As. Sa. Al. Ko. dan : 
1 _ Askeri evsaf dahilin.de 150 ton K. 

fasulya 100 ton pillivlık pirinç 150 ton no· 
hut 40 ton sade yağı 700 ton arpa 700 ton 
yulaf 27 /9/ 940 cuma günü saat 17 de pazar
lıkla alınacaktır. Taliplerin Kırklareli hü
kümet caddesinde As. Sa. Al. Ko. na gel -
meleri. (5962) 15970 

Arpa alınacak 
Tokat As. Sa. Al. Ko. dan : 
300 ton arpa mevzu ile kapalı olarak ek-

siltmeye konulmuştur, 
Bedelinin tutan 19500 lira olup muvak -

kat teminatı 1482 liradır. 
İhalesi 9/1. ci Tş./940 çarşamba ıünü sa-

at 16 dadır. 
Taliplerin nümune ve ııartnameyl görmek 

üzere her glin komisyona müracaatları. 
(5963) 15971 

İstekliyegöre bu mlkdar 60 gar tona ay
rılmak suretiyle bölünebilir. Tahmin bede
h 126000 liradır. Kati teminatı 15100 lira
dır. İsteklilerin mezkO.r gün ve saatte te • 
mlnat makbuzlariyle komisyonda ha~ır bu· 
lunmaları. (6006) 15985 

Saman alınacak 
Lüleburgaz As. Sa. Al. Ko. dan : 
Şartnamesindeki mahal ve mikdara &"Öre 

pazarlıkları ayrı ayrı yapılmak suretiyle 
1400 ton saman 12/ 9/940 da talip !;Ikmadı
ğından pazarlığı 26/9/940 saat 15 de yapı • 
lacaktır. İsteklilerin Lüleburıaz Sa. Al. 
Ko. müracaatları. (6007) 15986 

A. LEVAZIM AMIRLIGI 

Buğday alınacak 
Ankana Levazım Amirliti Satrn Alma 

Komisyonundan : 
1 - 100 ton buğdayın pazarlıkla eksilt -

mesi 25/9/ 940 saat 14 de Ankara Lv. A. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 6000 lira kati te
minatı 900 liradır. Şartnamesi Ko. da gö • 
rllUir. (6002). 15981 

Muhtelif sebze ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma 

Sebzenin cinsi Azamı Beher kilosu 

'Patlıcan 

Taze fasulye 
Kabak 
Domates 
La.hııa. 

Pırasa 

Ispanak 
Semizotu 
Karne bahar 
Kereviz 
Havuo 

kilo kuru§ 
4120 12 
4120 
4120 
2437 
2300 
2300 
2300 
2300 
2300 
2300 

700 

12 
8 
8 
8 
8 

12 
16 
15 
1:5 
10 

Komisyonundan: 
Yekan 

llra kuruı 
494 40 
494 ıtO 

329 60 
194 96 
184 00 
184 00 

00 
00 
00 

345 00 
70 00 

3262 36 
Asker ihtiyacı fçfn muhtel!! yerlere teslim edllmek oartiyle yukarıda yuılı 11 

kalem taze sebze 194.0 malt senesi mayıs gayesine kadar verilmek Uzere açık ek
sııtme suretiyle mübayaa edilecektir. 

Eksiltme 10. 10. 940 perşembe günü saat 14 te asker! fabrikalar umum müdllrlU· 
ğü merkez satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartname parMızdır. Muvakkat 
teminatı (244) lira (68) kuruştur. 

Taliplerin 2490 sa.yılı kanunun 2 ve s. maddeler:lndekt vesalkle komlsyoncu ol
madıklarına ve bu itle alAkadar tilccardanolduklarına dalr ttcaret oda.ııı veslkulyle 
mezkQr gUıı ve aaatte mUracaatıan. ,(G98") ı~ 

-i-

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Çam gövdesi ve kökü alınacak 

D~vlet DemiryoJJarı 10. cu lşletnıe 
Müdürlüğünden : 

1- İtlctmemizin ihtiyacı olan 520 
ton kuru çam gövdesile 479 ton kuru 
çam kökü odun kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 
2- Kuru çam gövdesinin tahmin e

dilen bedeli 10400 kuru çam kökünün 
tahmin edilen bedeli de 5748 liradır. 
Muvakkat teminat mikdarı 1211 lira 
10 kuruıtur. 

S- Odunların teılim yeri Eruzu • 
rum darhat, Karaurgan, Yeniköy, Praı
valtı, sarıkamıı ve Kara istasyonların· 
dan herhangi birisi veya bir kaçıdır. 

4- İhale 7. 10. 1940 pazartesi günil 
saat 15 de 10. cu İşletme binasında mtl 
teıekkil komisyon huzurunda yapıla • 
caktır. Taliplerin mezkQr giln ve sa • 
ata kadar muvakkat teminatlarını ya
tmnaları ve 2490 No. lu kanunun 32 
ci maddesi gereğince tanzim edecek -
teri zarflarını eksiltme saatinden bir 
saat evetine kadar komisyona verme -
leri l~ımdır. Posta gecikmeleri kabul 
edilmez. 

5- Bu işe gireceklerin kanunun ta• 
yin ettiği vesikalarını ibraz etmeleri 
lbımdır. 

6- Şartnameler: 10. cu İşletme Mil· 
dürlilğünden, Sarıkamış ve Kars istat
yonlarından meccanen tedarik edilir . 

(5830) - 15867 

Öğretmen aranıyor 

Devlet Demiry~lları Umum Mil· 
dlJrlilğlJnden: 

İdaremizin Eskişehirde yeniden ku 
rulan orta derecede çırak mektebi i . 
çin 1 - Türkçe, 2 - Matematik, 3 • ta
bii bilgiler (fizik, kimya. tabiiye) 4-
tarih, cofrafyı, yurd bilgisi 5 - jim • 
nastik öğretmenlerine ihtiyaç vardır. 
Taliplerin yUksek mektep mezunu ve 
ya orta okul öğretmenliği ehliyetleri
ni haiz bulunmaları lazımdır. 

İsteklilerin Devlet demiryollan 
Zat işleri müdürlüğüne müracaatları. 

(5926) 15944 

T alımil ve tahliye iti 
D. D. Yolları Satın Almı Ko. dın: 
Evelce ekılltmeııi gazetelerle HAD edil 

miı olan ve talibi zuhur etmedlAinden 
mUnakasaaı yapılamıyan Derince Uman 
tahmil tahliye 1111 bu defa yeniden mUna -
kaaaya vazedllmlıtır. 

11 ameliyeden ibaret olan ve 36984 lir& 
98 kurul .muhammen bedelle ve 226404. 
ton muhammen manlplA.syon tonajlı tah -
mil tahliye lıl bir sene mUddetle ve kapa
lı zarf usuUyle eksiltmesi yapılacaktır. 

Her amellyenin beher tonu kaçar kuru§& 
yapılabileceği eartnameye merbut liate-
11lnde gösterflmtıtir. Mllnak0.11a 15. 10. 940 
tarlhlne raatlıyan salı &'ÜIIÜ saat 11 de 
Haydarpaoa sar blnaaı dahilinde birinci 
ieletme komisyonu tarafından yapılacak. 
tır. Taliplerin 2773 lira 87 kuru§ mu vak -
kat teminat ile aynı gün ııaat 10 a kadar 
komlııyon · kalemine tekllf mektuplarını 

vermeleri lA.zımdır. Bu i§e ait ;şartnameler 
Ankarada II. lncl 1ıletme mUdUrlUğ"ünden 
İzmirde VIII. tnci Iııletme mUdUrlUğün
den, Haydarpqada liman mü!etti§liğin· 

den parası.1 olarak alınır. (89:52/6016) 
1C5996 

DEVLET ORMAN İŞLETMESi 

Satılık çam köknar tomruğu 
Devlet Orman lıletmesi Daday r._ 

vit emirliğinden: 
1 - Daday merkez deposunda is

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

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

3 - Tomruklara ait satış §artna • 
mesi Ankarada Orman Umum mü • 
dürlilğilnde İstanbul ve Kastamonu 
Orman çevirge müdürlükleriyle Da
day Devlet Orman i~letmesi revir a
mirliğinde görüJe,bilir. 

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

5 - İsteklilerin o/o 7,5 pey akçesi 
olan 411 lira 30 kuruşu hamilen 30. 9. 
940 pazartesi günü saat 14 de Dad.ay 
revir ~mirliğine müracaatları. 

(8795/5831) 15801 

Satılık köknar tomruğu 
Devlet Orman 1~letmesi Düze~ Revir 

Amirlilinden: 

Bolu - DUzce §ousl üzerinde Tatava 
mevkiindekl 1 numaralı depoda mevcut 
(965) metre ve (892) desimetre ktip mua.
dllt (1597) adet kBknar tomruğu 4.10.940 
cuma gtinU sut 15 te Düzcede D. Or. İş. 
revir ft.mlrllğlnde mtiteeekkil komisyonda 
&c;ık arttırma ile ııatılace.ktır. Tomrukla. 
rın bir metre ktlpUnUn muhammen k.ıyme. 
ti 10 Ura 50 kuru§tur. Satışa ait ıartname
ler İstanbul ve :Solu orman çevirge m~ 
dUrlUklerl, Anka.rada orman umum mU· 
dUrlU#ti ile Düzcede revir A.mirllğlmize ve 
tomruklar yerinde görülebilir. 

Tallplerln % 7,5 teminat ve evrakı lA.
ztmelerlyle beraber ihaleden evel Düzcede 
rneztror komisyona müracaatları. 

,(8711/157 '1). 

. 
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İKRAMİYE PLANI 

BiRiKTiR 
1940 iKRAMiYELERi: 

l adet 2000 liralık - 2000. tırıı 

3 " 1000 3000.-
6 .. 

12 .. 
40 .. 
75 .. 

210 .. 

f'iOO 

250 
100 
fıO 

25 

.. 
.. 

3000.- -
suoo.- .. 
4000.- " 
87!'i0.- " 
!'i2M.-

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

Ankara dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesine talebe kayıt şartları 
Ankara Dil ve Tarih - Colrafya Fakültesinden: 
Ankara. Dil ve Tarih • Coğrafya Fakültesine talebe kaydına eylUIUn 25 inci gü· 

nU başlanacak ve birinci teıırln sonunda nihayet verilecektir. Fakültede tedris o· 
lunan zUmreler şunlardır: 

TUrk dil ve edebiyatı 
Fransız dil ve edebiyatı 
İngiliz dil ve edebiyatı 
Almıın clll ve edebiyatı 
Arap dil ve edebiyatı 
Fars dil ve edebiyatı 
Rus dil ve edebiyatı 
Klasik filoloji 
Tarih 

Felsefe 
Arkeoloji 
SUmerolojl 
Sinoloji 
Hindoloji 
Hungarolo:ll 
Antropoloji ve EtnoloJl 
Coğrafya 

Hititoloji 
Talip olanlar bir istidaya lise ve olgunluk diplomalarını, aşı sıhat r!lporlannı 

bağhyarak sah ve cuma günleri saat 9,30 dan 17 ye kadar Fakülte Direktörlüğüne 
müracaat etmeleri ıtı.zımdır. (59781 15977 

..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. 

------
-

Nazarı dikkate 
Belediye Reisliğinden : 

------
- Son defa taksi ücretlerine yapılan zam dolayısile taksi- = 
- metre saatlarmın ayarlanması için 15. 9. 1940 tarihine ka-
- dar mühlet verilmişti. Şimdiye kadar birçok otomobillerin : 

--
: saatları henüz tashih edilmediği anlaşıldığından son bir S -: defa daha 15. 10. 1940 tarihine kadar mühlet verilmiştir. -
: Bu tarihten sonra yeniden temdit yapılmıyacaktır. Saat- : 
: lan ayar edilmemi§ olan otomobiller seferden menedile - E 
: cektir. (5984' 15935 = 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Arpa ve mısır alınacak 
Devlet Orman lşletmesi Dursunbey Revir Amirliğinden : 

Muhammen bedel Tutarı 

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 bölge
lerde mevcut demirbaş hayvanların yiyecek ihtiyaçları için yukarıda cins
leri yazılı (170.000) kilo arpa ve (30.000) kilo mısır açık eksiltmeye kon -

muştur. 

2- Eksiltme 25. 9. 940 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 de Dur
sunbey devlet orman işletmesi revir amirliği binasında toplanacak olan 
komisyonca yapılacaktır. 

3- !stekliler şartnameyi revir amirliğinde görebilirler. 
4- Eksiltmeye girebilmek için evelemirde % 7,5 nisbetinde teminat ak

ç.asının tutarı olan (862) lira (51) kuruşu revir veznesine yatırmış olma . 
lan şarttır. 

5- İsteklilerin belli gün ve saatta Dursunbey revir amirliğine müra -
caatları itan olunur. 15866 

_:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1~ 

-portakal ve limon bahçesi Acele sah ilk --
--Mersinde Çeşmeli mevkiinde 300 dönüm temizlenmiş arazı ıçın- : 

de beş yaşında 60 dönüm mahsule yatmış bahçemiz şirketin 39 sa- : -yılı karariyle satışa çıkarılmıştır. • 

-------- Taliplerin her gün P. K. No: 143 Mehmet Emin Tez ve Oğulla- : 
: rına müracaatları. 3785 : -_ TARIM LİMİTED ŞİRKETİ - -'ılllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli=' 

Zayi - Erzurum Habibe!endi Ulya ma
hallesinde 171 hane 41 cilt 14-4 sayfada ka
yıtlı nüfus tezkeremi kaybettim. Y cnisini 
çıkaracağımdan eskisinin hllkmü yok -

Zayi - Ankara belediyesinden alman 
2065 numarah kamyon plakası zayi olmuş.
tur. Yenisini alacağımızdan eskisinin hük
mü olmadığı ilan olunur. -Yüni;, Fabrika· 

SRO 
Tayyare 
Otomobil 

YATILI Boğazi~ltljeyi=is=e=l=e=rı=. =VA=Tı=sız l 
KIZ ve ERKEK TALEBE AYRI BÖLÜKLERDE 

Kamyon 
Motör 

ve 
bllümum 

Ana, İlk, Orta ve Lise sınıfları eski talebenin kayıtlarını tecdide ve yeniden talebe kaydına başlanmıştır 
kayıt için tatıl günlcrınden ma9.dtı her gün saat ıo dan 18 e kadar mekterc müracaat edi 1 ebilır. 

~==== İsti yenlere tarifname gönderilir. Telefon: 36 - 210 Arnavut köy - Çiftesaraylar 6220 ====::::.ı: 

makine

lerde 
İsviçre 

Muhtelif erzak ve saire ahnacak 
mAmOI!l.tı 

S R O Rulmanlarını Kullanınız 
Deposu: Galata Karaköy Palas hanı 

karşısında 84 No. İBRAHİM TAŞ. 
ÇIOGLU ve ORTAI{LARI P. K. 

1039. Telgra.t: TAŞKOL 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1L. --
---

----- İLK, ORTA, LİSE - -
: ve Üniversife talebelerine - -- Yeni ders yılına girerken ala- : 
_ cağınız Maarif Yayınının bilu- : 
- mum kitapları ile ecnebi dilde : 

ders kiatplarının mağazamızda : 
: satılmakta olduğunu arzederiz. : 

----HA~ET KİTAPEVİ 
Ankara şubesi 

19/ 21 Bankalar Caddesi : -
":iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı;: 

Edirne Maarif Müdürlüğünden 
Azı 

Cinsi 
Has ekmek 
Koyun eti 
Sığır eti 
Sade yağ 
Zeytin yai 
Pirinç 
Toz şeker 
Çay Seylan 
Kalın tuz 
Kuru soğan 
Un 644 R. 
Kuru fasulye 
Salça 
Sirke 
Yumurta tane 
Limon tane 
Zeytin 
Kaşar 

Beyaz peynir 
Siit 
Yoğurt 

Patates 
Makarna ve şehriye irmikli 
Nohut 

Kilo 
126300 
12700 
12500 
6900 
3550 
7550 
8500 

86 
2050 
6000 
4300 
5700 
830 

1550 
121000 
26000 

1700 
1150 
3600 
5550 
9200 

11800 
2050 
1300 

Çoğu 

Kilo 
160000 
18000 
17000 
9300 
5300 

11050 
13000 

111 
2650 
9200 
6400 
7200 
1350 
2450 

152000 
38500 
2450 
1900 
5200 
8550 

14700 
17500 

3401> 
1900 

Fiyatı 

Kun.ış Sın. 

10 
45 
35 

130 
60 
36 
36 

500 
5 
6 

20 
24 
25 
15 
1 50 
5 

4-0 
70 
45 
12 
16 
9 

26 
15 

%7,5 
Lira 
1200 

607 
146 
907 
238 
298 
351 

41 
11 
41 
96 

129 
24 
27 

171 
144 
82 
99 

175 
76 

176 
114 

63 
21 

Teminat 
Kuruş 

50 
ıs 

50 
35 

40 

60 
30 
56 

:40 
50 
75 
50 
95 
4-0 
10 
~ 

38 

Tarihi 
30/ IX/1940 
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Sabun 2850 4050 37 124 88 ., ., ,, ,. " ., ,. 

RADYO TEKNİK 
Soda 2350 3300 10 24 75 ,, ,, ,, ,, ,. ,. ,. 
M e~e odunu 165000 230000 80 31 O 50 ,. ., ,, " ,. ,, ., 

6 ay teminatlı radyo lRmb:ıl:ırı ve bil-
umum nıdyo malzemeleri en ucuz fiyatla 

1 
satılmaktadır. 

6 AYDAN EVEL BOZULAN LAMBA
LAR HİÇ PARA ALINMADAN YENİSİ 
İLE DEÜ!ŞTİRİLİR. 

E<lirne yatı orta okullarının mayıs 1941 sonuna kadar ihtiyaçlan ol!ln cins ve miktarları yukarıda yazılı 27 kalem erz 
17/ IX/ 1940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle hizalarında y~nlı ~ekill erde eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin kapalı za 
la olanlar için 2490 sayılı kanunun 33 ve 34 üncü maddeler ine ~ö·e tekli f mektuplarını vermeleri ve açık ksiltme ile ola 
lar ise aynı kanunun 42 inci maddesine göre hazırlamaları, kırdrı ııı ~rıın Edirne maarif müd ürlüğü dairesinde yapdacağı 

şartnameleri görmek isteyenlerin pazardan maada her gün öğleden sonra ve cumartesi günleri öğleden evci maarif müdürl" 
ğüne müracaat eylemeleri ilan olunur. 158 

il.inci Anafartalar caddesi Belediye ci-
varı No. 39. Telefon 133~ 3754 

ŞİŞLİ TERAKKİ 
Lisesi Müdürlüğünden : 

Esas talebe kadrolarımız dolmuştur. 
Devam eden mUracaatıar karşısın

da sını!larımıza (yeni !JUbeler) ac;;
mağa karar verdlk. Kaydolmak isti
yenlerin acele etmeler! icap eder. 

TAPU VE KADASTRO 

NAFIA VEKALETi 

Yapı ve lmar İ§leri ilanı 

Nafia VeHJetinden : 
1. Eksiltmeye kanuulan iş : An · 

kara'da Yapı Usta Okulu karşısındaki 
sahada yapılacak Bölge Sanat Okulu 
atölyeleri inşaatıdır. 
Keşif bedeli 44510 lira 97 kuruştur. 

2. Eksiltme 4. 10. 1940 cuma günü 
saat 16 da Nafia Vekaleti Yapı ve İ
mar İşleri Eksiltme Komisyonu oda
sında kapalı zarf usuliyle yapılacak • 
tır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna mü-
Tapu tesçili tefcrri evrak 2 lira 23 kuruş bedel mu-

kabilinde Yapı ve İmar İşleri Reisli -
Çankaya Tapu Sicil Muhaiızlığın- ğinden alınabilir. 

dan: 
4. Eksiltmeye girebilmek için istek-

Dikmen nahiyesinin orta bekçilik lilerin (3338) üç bin üç yüz otuz sekiz 
mevkiinde 3941 umum ve 66 numara- lira (32) otuz iki kuruşluk muvakkat 
1ı ve verginin 318 tarihli kaydına na- teminat vermeleri ve Nafia Vekale . 
zaran tarafları Kosti Kirkor Lefter tinden bu işe girebileceklerine dair 
Akı ile mahdut bir kıta bağ sinek oğ- alınmış ehliyet vesikası ibraz etme · 
lu Kostinin mülkiyetinde iken firari leri lazımdır. Bu vesika eksiltmenin 
ve mütegayyip olduğundan Ankara yapılacağı günden en az sekiz gün e
Defterdarlığınca yapılan ihale sonun vel bir istida ile isteklilerin Nafia Ve
da Şevkete ihale olunmuş olmasından kaletine müracaatları ve dilekçelerine 
dolayı mumaileyh adına topuca tes - en az on beş bin liralık bir iş yaptık· 
çili lüzumu Ankara defterdarlığınca !arına dair işi yaptıran idareden alın
bildirilmiştir. Bu gayri menkulun ta- mış vesika raptetmeleri muktazıdir. 
pu sicillinde kaydı bulunmamasından Bu müddet zarfında vesika talebinde 
ötürü senetsiz tasarruf hükümlerine bulunm1yanlar eksiltmeye giremiye -
göre tesbiti için 28. 9. 940 günii saat ceklerdir. 
10 da mahallinde tapu ve fen memur- 5. İstekliler teklif mektuplarını iha
ları tarafından tahkikat yapılacağın- le günü olan 4. 10. 1940 cuma günü sa· 
dan bu gayri menkul hakkında tasar- at on beşe kadar makbuz mukabilinde 
ruf iddia eden varsa ellerinde vesaiki Komisyon Reisliğine vermeleri Hizım
tasarrufiyeleri ile birlikte tayin olu - dır. 

nan günde hazır bulunan memurlara Postada olacak gecikmeler kabul e-
veyahut muhafızlığımıza müracaat ey dilmez. (5696) 15773 
lemeleri lüzumu ilan olunur. (6010) 

DAKTİLO KURSU 
75 inci devreslnl de %50 tenzllAtla 

açtı. Belediye sırıuıı Hanef Apartma • 
aı No: i Tel: 3714 8648 

Zayi - 1934 senesinde Hayriye lisesin

den almış olduğum lise mezuniyet §ehadet

namemi zayi ettim. Yenisini çıkaracağım

dan eskisinin hükmü kalmamıştır. - Mus-

tafa oğlu Emin Yümnü. 3782 

..1 l lll il l l l lll lll llll l llllll l llllll l l il iL.. -- -Memur alınacak ------ -

Zayi - Mardin 222 inci piyade alayı 7. 
inci hudut taburu 4 üncü bölük çavuşu ola· 
rak 933 yılında aldığım terhis vesikasını za 
yi ettim. Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmi! olmadığı ilan olunur. - Aydın Sö-

i ke kazası Kemer nahiyesinden Hayrullah 
O. 324 doğumlu Şükrü Özer. 3784 

_ SÜMER BANK UMUMi E Zayi Makbuz - Ankara belediyesinden 
- MÜDÜRLÜGÜNDEN : = aldtğım 29/ 11/ 937 tarih ve 9644 No. lu kan

tariye makbuzunu zayi ettim. Hükmü yok-
- Teşekkülümüze bağlı müesse- : 
: se ve fabrikalarda münhal bulu- : 

tur. - Recep, 3786 

- nan muhasebe ve ticaret servisle- : ~==============· - r ~ : ri şef ve memulruklarına 3659 : 
: sayılı Bankalar baremi kanunu : 
- hükümleri dahilinde ve müessc- E 
- se ve fabrikalardakilerc birer : 
: derece işletme zammı verilmek S j 
: üzere memur alınacaktır. Bu sa· : ı' 
- halarda çalışarak tecrübe edin- : 1 

E miş olmak şartiyle talip bulunan· : \ 
ların hizmet ve tahsil vesikaları : 

- ile dörder adet vesikalık resim -
: ve mesleki ehliyetleri bakımın- :; 
_ dan haklarında referans istene· : 

1

1 1 
: cek yerleri tasrih eder bir istida :: 
: göndermek suretiyle en geç .: 'ı 
: 1. 10. 1940 tarihine kadar Anka- :.ı 
: ra'da Bnkamız Umumt Müdürlü· ~ J )j 
: ğüne müracaatları. 3765 f1 

U ı .. US - 21. inci yıl. - No. 6b76 

lmti yaz sahibi 
lskender Artun 

Jmumi Neşriyatı ldarP. Eden 
Yazı İşleri Müdürii 

Mümtaz Faik FEN IK 
MUeııaeae MUdUrü : Nqıt ULUO 

ULUS Basunevi ANKARA 

23 Eylülden 30 Eylüle kadar muhteli 
hatlara kalkacak vapurların isimleri 
kalkış gün ve saatleri ve kalkacakla 

rıhtımlar 
Devlet Deniz Yolları !şletme Umum Müdürlüğünden: 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (Güneysu) perşembe 12 de (CUmhu 
yet) ve pazar 16 da (Aksu). Galata rıhtımınd 

Bartın hattına - Salı 18 de (Anafarta), cumartesi 18 de (Antaly 
Sirkeci rıhtımından. 
(Not: Anafarta vapuru !neboluya kadar gidece 
tir.) 

İzmit hattına Salı.perşembe ve pazar 9.30 da (Uğur), Toph 
rıhtımından. 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karabiga hattına 

İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

- P azartesi 13, salı 9.50, çarşamba, perşembe ve c 
ma 16 da ve pazar 8.15 de (Sus), Ayrıca cumar 
si 14 ve pazar 19 da (Maraka.z). Galata rıhtım 
dan. 

- Pazartesi, sah, çarşamba ve cuma 8.15 de (M 
kaz). Galata rıhtımından. Ayrıca çarşamba 20 
ve cumartesi 20 de (Konya). Tophane rıhtımı 
dan. 

- Salı 19 da (Seyyar), cuma 19 da (Mersin) To 
ne rıhtımından. 

- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
- Çarşamba 15 de (Bursa), cumartesi 15 de (U 

gen). Sirkeci rıhtımından. 
(Not: Cumartesi postası İzmire kadar gidecekt" 

İzmir sürat hattına - Salı 11 de (Kadeş), pazar ıı de (Kadeş). Gal 
rıhtımından. 

İzmir ilave postası - Perşembe 13 de (Tıırhan). Galata rıhtımından. 
MERSİN - İSKENDERUN YOLU ŞİLEP POSTASI 

(DUMLUPINAR) vapuru 23 eylül 940 pazartesi günü saat 18 de Sir 
ciden şilep postası olarak Mersin - İskenderun yoluna kalkacaktır. Gi 
ve dönüşte yükü olan iskelelere uğrıyacaktır. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malfımat aşağıda 
maraları yazilı Acentelerimizden öğrenilebilir. 
Galata baş acenteliği - Galat rıhtımı, limanlar umum müdürlüğü. bin 

altında 423 
Galata baş acenteliği - Galata rıhtımı, Limanlar Umum müdür-

lü binası altında. 423 
Galat şube acenteliği - Galat rıhtım, Mıntaka liman reiesliği bi

nası altır.da. 

Sirkeci şube acenteliği - Sirkeci, yolcu salonu. 
401 
227 

Elbise yaptırılacak 
Polis Enstitüsü Müdürlıilünden 

Beherine tahmin Muv 
olunan fiyat Temin 

Miktarı L. K. L. 
Harlct elbise ve kasket 117 30 263 
Dahtıı elbise ve kasket 24 25 •ıs 
Kaput 70 25 131 

Polis koleji talebeleri için açık eksiltme ile yultarıda yazılı s kalem elbise yapt 
caktır. Tahmin edilen fiyat ve muvakkat teminat mlktıırları hizalarında gösterilmiş 

Bu işe ait şartname polis emıtlttısllndeki satın alma komisyonundan parasız veril 
Eksiltme 25-9-1940 çarşamba gUnU saat 14 de polis enstittisti binasında mUteııe 

komisyonda yapılacaktıı·. 
fııteklllerin muvakkat tı>mlnıı.t makbuzu veya banka mektubu ve 2190 sayılı kan 

nun 2, 3 Uncu maddelerinde yazılı belgelerle birlikte muayyen gtin ve saatte kom 
yonda bulunmaları. (5422) 15 

Yeni Sinema Halk Sineması Sus Sineması 
BugUn ve bu gece 

Gençler sevişiyor 

Neşe, kahkaha. Baş rol
lerde: Levis Stone ve 

Nlckey Rooney 

tıa.veten: Çingeneler 
barı 

Seanıılar: 14,30 • 16,80-

18,80 ve gece 21 de 

Dugiln ve bu gece 
İki filim 

1 - Arseo Lupcn'ln 
döıılişll 

2 - Yabani atlar kralı 
Seanslar: 14,30 • 16,30 -

18,30 gece 21 de 
Saat 12,15 te ucuz halk 
matinesi. Lorel Hardl 

Çocuk Hırsızı. 
Türkçe sözlU 

Bugün ve bu gece 

Racanın Hazineleri 

Türkçe sözlü 

Baş rolde: 
Ramon Novarro 

Seanslar: 12 - 14 - 16 -
18 gece 20,30 da 

Ankaranın en zarif al • 
neması SUrner açılıyor. 


