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Askerlik bahisleri 

Yazan .: Ali Rıza EREM 
-- Yazı İelerl ıu.J ;ı 

1 SKU_R_U~Ş~~td_are~~~~--'--ıo_M___:~-----------~~--~~------~--------~---
ADiMi% . ANDl·Ml .%CIR. ____ _J 

Beşiktaşta Barbaros türbesinin etrafını r-~-:Jll\~lr~!!::~~~ı;;1Fr;r.----~, 
dolduran binlerce yurddaşın huzurunda 

1 Fransız Hindiç!nisinin 

1 hududu boyunca 

Preveıe zaferinin 
402 inci -yddönümü 

ÇİNLİLER 
örfi idare 

ilan ettiler 

Hudud geceleri (ok sıkı bir 
araşhrmaya fc;hi fı:tulüyor 

Bu vesile ile Beıiktaı'taki Abbas parkı ve ).!nİ 
kaymakamlık binası da dün açıldı 

Japonya Üe Mihver devletlerinin nizam kurmak i§İni üzerine aldıkları ıı.ıma~aları goıt-·; harita . 

8 .... k Türk amirali Barba.roı'un Preveze 
İstanbul: 27. a.a. - 02 !1~ ldönümü bugün parlak bir tören-

zaferini kazant§mm 4 mcı yı ' 
le kutlandı. 
Barbaros, bundan tam 402 yıl evci, .27 1 

eylul 1538 de. tiırk denizcilerinin Akdenız
deki hakimiyetine son vermek için .kuve.t -
lerini hep bir araya getiren haçlı mUttefık
leri üstiln kuvetli donanmasrna kumanda 
~den amiral Doria'yı kanlı bir ça~~ışmadan 

·ııan ctmic ve türk tarıhıne, ıe -
ıon.ra pcrı .. . 
refi ebediyete kadar devam edecek bır za -

fer kazandırmıştı. , 
Merasime tam saat 10 da başla~dr. Şehı~ 

bu ura.da bayraklarla donanmıt, lımandakı 
bütün ıemilcr hep birden düdük c;almıya 
başlamışlardı. Beşiktaıı'ta izdiham derece -
tini bulan bir kalabalık göze çarpryordu. 
Büyüle Amiral Barbaroı'un türbesi etrafın· 
daki kalııbahk, daha ziyade kesafet peyda 

ediyordu. . • . 
Türbenin önlinde vali ve bcledıye reısı 

Lutfi Kırdar, İstanbul komutanı tüm.ıcne
ral İshak Avni, mrntaka komutanı tümgc· 
neral Kemal Koçer, İstanbul mebusl~rı, 
askeri ve mülki erkin ve birçok dlvetlıler 
toplanmııılardr. 

Merasim, bir deni.1 borazanmrn çaldıtı 
azun bir "tiM" ile bqladı. Bunu müteakip 
tehir bandosu, lıtiklll marıınr çaldr. Ve 
Jhrbaros devrindeki kalyoncularrn kıyafe
tine ıiren iki deni& eri dircic bayrak çc -
Al. 

Dr. Lütli KırJar'ın nutku 
Bundan sonra vali, kUrsllye ıeldi ve yer 

yer alkrılarla kesilen uzun bir nutuk verdi. 
Dr. Lutfi Kırdar, ezcümle dedi ki: 

.,_ Tilrk milletinin inıanlık tarihiyle 
baılıyan ıerefll ve llıtiln varhfı içinde, b~
sün bize aaırlarm maverurnde.n bakan bil· 
1'.ilk kahramanlarımızdan birinin huzurun -
dayız. 

Romanya b0f&1eltili g .meral 
Antone•lro 

Transilvanya'da 
kalan RumeoJer 

Bunların müdafaası 

için teşebbüs yapıldı 

Almanya - İfaJ:·J - Japonya 

1 ktısadi, siyasi ve 
askeri mahiyette 

Bir ittifak 
niuahedesi 
imzaladılar 

Avrupa' da nizamı Mihver, 
Asya' da da Japonya kuracak 
Bertin, 27 a.a. - Bugün, saat on 

üçte yeni baıveki.let dairesinde Al· 
manya ve İtalya hariciye nazırla· 
riyle Japonya büyük elçisi Alman
ya, İtalya ve Japonya araamda üç 
taraflı bir ittifak muahedesi imza· 
lamıtlardır. 

Tören radyolarla neıredildi 
Berlin, 27 a.a. - Alman radyo. 

lan İtalyan, japon, Amerikan, 
franııız, yugoılav, Slovakya ..rad!~· 
lan ile beraber çahıarak, Berlın • 
de baıvekilet binaaınrn büyük .. ıo
nunda imzalanan Almanya, ltalya 
ve Japonya araamdaki ekonomik, 
ıiyasi ve askeri mahiyette üç taraf
lı ittifak paktmm akdi ınerasimini 
netretmittir. 

Pakt. J\l-•n:Ta adma B. von Rib· 
bentrop, İtalya adına kont Ciano 
ve Japonya'nm Berlin büyük elçiıi 
Bay Zuzuku tarafından imzalan· 
mıttır. 

Paktın metni 
Paktm metni ıudurı 
Her milletin kendisine alt olan 

General Antonesko ve B. Maniu aahayı almasmı uzun müddet ıüre-
ara11nda teati edilen mektuplar (Sonu s. lacı ••nıda) 

Von Ribbentrop ve kont Ciano 
bir muahede immlıyorlar 

Üç taraflı paktın 

imzasından sonrd 

arlciye Nazırları ve 

Japon sefiri 
beyana.ita bulunda1 

Bedin, 27 a.a. - (D.N.B.): Uç dev
let paktının imzasını müteakip, Füh
rer salona girmiştir. Alman hariciye 
nazırı, üç devlet paktının imza edil • 
diğini Führer'e bildirmiıtir. 

Bunu milteakip, alman hariciye na
zarı B. Fon Ribbentrop, İtalya: bari • 

(Sonu S. inci &aylada) 

Üçlü paktın 
uyandırdığı 

akisler 
Vaşington ve Tokyo 

henüz tefsirde 

bulunmuyorlar 

Amerika' da 
Vaıington, 27 a.a. - Berlin"de Uç 

taraflı paktın imzası haberi Amerika
ya sabah kahvaltısı zamanında gelmi~ 
ve buna binaen resmt tef sirat elde et
mek imkanı hasıl olmamııtır. 

Bununla beraber, pakt Vaşington 
mü~itleri hakiki bir hayrete dü2ür· 
memiştir. Bu müşahitler paktın A -
merikanın müstakbel dıı siyaseti ü
zerine ne gibi tesirleri olacağını me
rak etmektedirler. Ciyano Akit mem
leketlerden hiç birinin hiç bir kim • 
ıeye meydan okumak veya hiç bir 
kimıeyi tehdit etmek arauıunda ol
madığını söylemi§ olmakla beraber 
paktın imzası yakın olduğunu bildi -
ren sabah gazetelerinin son tahtları 
bu paktın Amerika ile İngiltereyi is
tihdaf eylediğini bildirmektedirler. 

Müşahitler aynı zamanda B. Ruz
velt'in demir ve çelik ihracatı üzerine 
ambargo koymak için intihap ettiği 
dakikayı manalı bulmaktadırlar. 

Pakt Amerika'yı istihdaf 
ediyor m .. ? 

Nevyork, 27 a.a. - Uç devlet pakt 
hakkında Berlin'den radyoda konu -
şan Amerikalı spikeri, ıöyle demiştir: 

"- Berlin'deki bitaraf müşahitler, 
(Sonu S. inci sayfada) 

Af areıal Ç ankayıek 
Çunking, 27 a.a. - Çin ukert makamla

rı Hindiçini hududu boyunca örfi idare j. 
lAn etmişlerdir. Hududu r~en kimeeler .. 
kı bir araııtırmaya tibi tutulmaktadırlar. 

Çin kuvetlcrl Çin arazisini terltetmemit
tlr. Çinliler Japonların rerilerini izaç için. 
japonların mukabil hücumlarma rafın• 

(Sonu l. üncü sayfada) 

O AKARDAKİ 
HADİSELER 
HAKKIN DA 

Hür Fransız kuvetlerl 
karargahının tebliği 
Londra. 27 a.a. - Gazeteler, hllr traa

eız kuvetleri umum! karargAhnıın Düu 
harekatı hakkınde. bir tebliğini netre&e 
yorlar. Bu tebliğde ıöyle denJlmelrtedirı 

Karalarda bütün dünya mltletlerln~ ö -
nUnde aayıı ile eğerek binlerce yıl neıılden 
nealle, lntadan lataya ıan ve ıerefle dola
ıan tUrk bayrağmı, denizlerde de ayn~ !e
hametle htklm kılan, aayıt1ız milletlerı 0 -

nünde saygı ile dize getiren büyük .Barba; 
tos, tam 402 sene evel bugün, her bırl ay! 
ayrı denizlere hilkmctmiı milletlerden mü
rekkep mehlp bir mUtte!lkler kuvetl ?nllD· 
de tlirk ıUcflnil göıterece1ı:, ve dcnızlere 
ralı:ipalz bakim olmanın ıavaşmı yapacak· 
ti." 

BUkrcı, 27 a.a. - Rador afan11 bildiri -
yor: General Antoneako'nun çarıe.mba ıf1.. 
nü kendisine rönderdiği melituba eski bat
vckil B. Juliu Maniu cevıp vererek, Ma -
cariııtan'a terkedilen Transilvanya lı:ıımın
da kalın rumenlcrin müdafaa11 için ıene -
ral Antoncsko tarafından ciddi ve mühim 

/ 

------------------------~---~------""---------------------------:-------:---------------------

"Dakar harekltı hiç :tıtr zaman muha • 
rebeye mllncer olacak ıuıkerl ve bahri 'bit 
icraat olarak tasarlanmamıştır. Bu ha.re. 
'kQta baeka bir p!Anda ve bqk& blr fikirle 
tevessuı edllmlştır. 

Vali, Prevue h&rbinin bUyilk hatırasını 

(Sona l Daca 111/ıda) (Sonu 3. ünca uy/ada ) 

--~~~---:-::::~==:::::~ 

. : . ·ı • hareketi ya~dığı takdir.:le 
lngiltere'ye karıı b•~ ·~~ a bir inıili~ tenvili re~ 

na placağını ta1vır r:uen 

İngiltere' deki kanaate göre 

İstila için· 
• en müsaıt 

• an geçıyor 
CenuM lnıiltere'de bir liman, ı7 a.a. -

~euter: :nıfltere'nin en mühim deniz iir
lerlnden birinde dört ~ reçiren Reutcr'
in huıusl muhabiri diyor ki: 

Donanma her banıi bir lıtill hareketi· 
ni tardetmek kabiliyetinde olduğuna kani· 
dir. Zabitler ve deniz erleri kııti bir itimat 
izhar etmektedirler. Bahriye nezareti na· 
mına ıöa ıöylemcğe sallhiycttar klmselc· 
ri dciıl, doğrudan doiruya deniz erlerini 
dinledim. hittiklerim inriliz imparatorlu
iunun ve dostlarının cesaretini tazeliyccek 
sözlerdir. 

istilaya en mii•ait zarr geçti 
latill ihtimalleri hakkındaki fikirler 

uuhteliftır. Bununla beraber . konuştukla
·ımın çoiu bir istila teıebbuıu için en 
nüıait zemanların ıeçtitl fikrine miıtema· 
ıildirler. Denizi tarıyan ve eylu ı sonunda 
ırllçilk ıemilerden mürekkep bir filonun 
Mansı geçmesinin ne demek olduğunu bi· 
len adıımların fikri bu merkezdedir. . 

Bu ü11e karsı almanlarm yaptrkları hava 
.ıücumlarını rclince, düşmın bombardıman 
tayyareleri oldukça ıık burayı ıelmekte

dir!er. Bu hafta her lece bazın Jiinde iiç 
defa gelmlelerdlr. Ciddi olmımıklı bera· 
bcr bazı hasara sebebiyet vermislerdir. 
Bombardıman tayareleri bu üsteki hayat 
ve mesaiyi ehemiyetli bir surette in
kıta& ufratmaia muvaffak olamamışlar· 
dır. Baraj ıiddetlidir, Aa bomba atıldığı 
:rannedllmektedlr. Loridra'd&n aonra bu u
korl hedef •kizı bir )'ordir, 

Baıvekilimiz 

C. H. P. Genel 

Sekreterliğinde 

Dahiliye Vekili 
Tekirdağında 

Teklrda~. 27 a .a. - Dahiliye Veklll Fa
ik Öztrak dUn Çorlu ve Muratlı'ya utnya
rak tf'klrdağı'na gelmlı ve ıehrln metha
llnde vtl!yet ve Parti erkAnlyle halk ta· 
rafından karetlanmııtır. Vekil refakatle
rinde bulunan mebuslarımızdan Cemil Uy
badın, Ekrem Pekel ve Nazmi Trak Ue 
beraber doa-tuca belediyeye lnmlşler ve 
ıehrln muhtelit i§leri hakkında ala.kadar • 
lardruı izahat almııle.rdır. 

De Gaulle, ah.alinin btlyük bir ekeeri)"9-
Unln hUr Fransa dAvaeına l!Uhaka azmet
mlı olduğUnu blllyordu. Fakat bir mUd
dettenberl Dakar'a mUtcm&dlyczı almanlar 

( Sonu 3. t.inclJ uylıda ) 

. 
lkhsaf Vekilimiz Samsun'da 
Samsun, 27 a.a. - İktıaat Vekili· 

miz B. Hüsnü Çakır §ehrimize gelmit 
ve muhtelif ziyaretlerde bulunmuı • 
tur. 

Sayın Başvekilimiz Dr. Refik 
Saydam, dün öğleden evel C. H. P • 
Genel Merkezine gelerek Parti Ge
nel Sekreteri Dr. Fikri Tuzer tara -
fından karşılanmış ve uzun miiddet 
Parti işleriyle meşgul olmuşlardır. 

Faik öztrak bugUn Teklrdağı'ndaki 
tetkiklerine devam edecek ve :Malkara•ya 
~ldecektlr. ~ 

------------~~~--------~--~--~----------

İşgal altındaki 
Manş limanlan 

ve alman gemileri 

r 

lngiliz tayyareleri tarafından •ık •ık bombardıman edilen 
Hamburg limanından bir göriiniif 

İngiliz tayyarelerinin 

yeniden hücumuna uğrach 

Dün 98 tane alman 

tayyaresi düşrüldü 
Londra 27 a.a. - Reuter: İngiliz hava 

nezaretinin bu eabah bildirdiiine göre 
Manı llmınlarına ve Kicl'de ve alman ka
ruularındaki gemilere yeniden ıiddetli hU.. 
cumlar yaprlmı&tır. 

lngiliz tayyareleri Holanda ve 
Belçika'ya taarruz ettiler 

Berlin Z7 a.a. - DNB. bildiriyor: Cuma 
ıccesl münferit. uçan inıiliz tayyareleri 
Belçika ve Holandıı'ya akınlar yapmıılar
dır. 

Sahilde &t_tıkları bombalar denize ve tar. 
laları düşmü~tlir. Hiç bir has.ar olmamı~ 
tır. Tayyare dafl oataryalarının stırekll .., 
tql lngut& t.ayyarelerıwıın alman hudud• 

(Sonu 5. inci HYl•dı). 



-2- U L U S .-
("' "" f leri; ve bu suretle Romanya'nın yiyt-1 bundan eveUd yazıda lraha çalıımıt -ı 

l Askerlik bahisleıi ı cek ve petrol kaynaklarını elde ettik· ıı1ı: ••• 
.,.) lcri zaman, gene yeni bir zafer ve ycınl • • • 

Yalvaç deri 
fabrikası yeniden 

işletiliyor 

FİKİRLER ve iNSANLAR: 
----------- bir harbı idame kaynağı elde edildi Simdi, a~ba 1940 ıon hanndaki • 

1917 -1940 SAllbahar diye büyük ümitlere düşüldü . . Harp vuiyet, 1911 ısonbahanndaki vaziyete 
\lill gene devam etti • • . umumi olarak benzediğine göre, bu 

- Nihayet 1917 sonbaharında şöyle harp da 1918 ıonbaharında olduğu gibi 
Dağınık sözler 

bir vaziyet hasıl oldu : 180 milyonluk mi bitecek ? Haber aldığımıza göre bir milddet • 

Yazl•yellerı• n İn Um U mi Çarlık Rus yası, yenildi; düşman sa - Gerçi tarih bir tekerrürden ibarettir ten beri faaliyetini tatil etmiş bulunan 
fından çekildi; (Brest Litovsk) mu:ı- diye bir ıııöz \'ardır. Şu kadar ki tarih· Yalvaç deri fabrikası yeniden işletil -

1 

hedesi imzalandı •• Bu suretle, bugün- te, hi~bir hfıdisenirı; zaman, mekan, meye başlanmak ilzeredir. Yapılan tet 

b• · k • b • A 1 ı d kiklere göre bu fabrika altı ayda on 
lr mu a esesi kü Almanya, Belcika, Lüksem urg, şı- eleman, vasna ve moral yön er n en; :L· k'l k "" 

1 
. 

1 
d b"l k b 

• 

4 

• • • "ın ı o oıe e ıma e e ı ece , u su
malişarkı Fransa, Yugoslavya, Romarı- ay:zı şar._~larla b!r dah~ tekerrür ede - retle memleketimizin kösele ihtiyacı _ 
ya, Ukranya, Polonya, Çekoslovakya, mıyecegı de bır bakikattır.. Fakat na geniı mikyasta cevap verebilecek. 

Ali Rıza EREM Macaristan, Bulgaristan ve Osmanlı kati zaferin, 1918 sonbaharında oldu- tir. Bu fabrikanın büyük bir hususi -
imparatorluğu ülkelerinden mürekkep ğu gibi tecelli edeceğini ümit ettire - yeti, imal edeceği köseleye iptidai [ Geniş düşman ülkelerinin cebir b 
(Baltık denizi) nden ( Palestin) cep- cek sebep ve şartlar çok açık ve a - madde olarak yerli deri kullanmakta ve süratle işgali, harbı kati neti-
hesine, ( Manş ) denizinden ( Mezo - rizdir : olmasıdır. ceye götüre111iyecek olur da harp ld ır,. 
potamya) cephesine kadar boydan bo- Mihver devletleri, 1917 de o u&!l 

gene devam ederse, bu ülkeler, d · k d · 1 
harbm devamı müddetince işgal ve Ya bütün orta, doğu ve doğu-cenubu gibi, gene Ak enız ve açı eilll yo -

A vrupası ve ( Yunanistan hariç olmak larında serbest hareketten mahrum ve 
i stila edenin başına beli olurlar.. ô ğ 
Hele işgal eden veya edenler deniz üzere) bütün Balkanlarla nasya ara- dolayısiyle deniz ablukasına, açlı a ve 

zileri, 225 milyonu geçen nüfusları ve malzemesizliğe maruzdurlar .• Donan
ablukası altında iseler, bu l>clfı le 
Jfıkete Jcadar gidebilir. 1914 _ 18 bütün Jıayat kaynakları ile tamamen malan ve deniz ticaret filoları, kısmen 

Almanya ve müttefiklerinin hakim; • imha veya müsadere edilmiş, kısmen 
biı il ~ l rbmda olduğu gibi. ] k 

yeti ve idaresi altına düşmüş oldular. bitaraf limanlara sığınmış, ve ısmen 
• 19.:ııi .... 1 . w.~ı.ıun başında başlıyan Bundan başka, o zamana kadar, Çar- de l<endi limanlarında hapsedilmiş va
h•ırp ı.. • • t. ... nc;: ı tamamlamıış ve 1940 lık Rusyasına karşı kullanılan bütün ziyettedirler • . Hareketleri sadece 
aonb'1u<11 •·•ın ortasına da geamiş bulu· Alman, Avusturya, Macaristan, Bul - kaçak ve gizli surette vaki olabilmek
nu.vor .. .l)u bir yıllık harbın bilanço- garistan ve Türk orduları da -artık t~dir. 

Ecnebilerin seyahat ve 
ikametleri hakkında 

Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve 
seyahatleri hakkındaki kanunun, bir 
müddet evci değiştirilen 16 ıncı mad
desinin birinci fıkrasındaki "24 saat 
zarfında haber verme mecburiyeti,, 
nin hususi misaferetlere de teşmili 
hakkında Vekiller Heyetince yeni bir 
kararname çıkmıştır. 

Yeni Emniyet Uml!m Müdür 
muavini geliyor 

İzmir, 27 a.ıı. - Emnıy t umum mUdUr
lUğü muavinliğine tayin olunan sabık vali 
muavini Emin Klri& bu sabah ekJ!Presle 
Ankaraya hareket etmiştir. 

Ecnebi firmalar İzmir'den 

mal almak istiyorlar 

au uzerinde epeyce mütalealar yürü - Rusya, kendisinden tehlike beklene - - lngiltcre ve müttefı'kleri ise, a) 
tüldu. Almanya'nın; bir 6C:Ile içinde cek hali kalmadığından- İngiltere, 1917 de olduğu gibi, Akdeniz, ve açık 
Polonya•yı yenmesi; bitaraf olan Nor- Fransa ve İtalya cephelerine karşı deniz yollarına donanmalariyle hakim
veç, Danimarka. Hollanda, Belçika ve kullanılmak üzere hemen tamamen dirler. b) Gene 1917 de olduğu gibi, 
Lükscmburg devletlerini istila etmesi, serbest kalmışlardı. bütün bu deniz yollarında, donanma -
Fransa•nın da umulmadık kısa bir za- Bu vaziyet üzerine, artık Almanya larının himayesi sayesinde, seyrüsefer 
manda kendini mağlup sayarak müta- ve müttefiklerinin kati .zaferinden hr- eden ve şimdiye kadar zayiatlarına 
reke tetdif ve imza eylemesi; ve he- men kimsenin şüphesi kalmamıştı. O ra~men, 25 milyon tonil5.toluk bir de· 
men ayıt; zamanda -Fransa'nın mağ • güne kadar kazanılan birçok zaferlere niz ticaret filosuna sahiptirler. c) Ge
lfibiyeti İı'lgiltere'nin de çabucak mağ- ilave olarak kaz.anılan ve Çarlık Rus- ne 1917 de olduğu gibi, dominyon ve 
lubiyetini intaç edeceği ümidine dü • yasının yıkılmasiyle neticelenen bu müstemlekel.eriyle bcr~ber 400 mil~~
ıerek- 1ta1~a·nın da Almanya'nın ya- son zaferin artık kati bir zafer reali- nu bulan hır ekonomık ve atrateıık 
nında harbct. girmesi; bir an için diln- tesi olarak kabulünden başka, tngil • hammadde istihsal kaynağına ve ma· 
ya efkarı un1umiye ini bir tereddüt tere ve müttefikleri için çare kalma • mUl madde iatihHik pa~ar~na, ve insan 
devresine soktu .• Bu vaziyette birçok dı ğ ı fikirleri 0 zaman da, bu sefer ol- ihtiyatı haznesine malıktırler. ç) A -
memleketlerde ~ngiltere'nin harba de- duğu gibi, ileri sürülüyordu • • • meri.ka:nın maddi ve. ~nevi _Ya.~dı;,nı- İzmir, 27 a.a. - Çekoslovakya ve Fi -
vam edebileceğinden şüphe edilmeğe . " . . nı gıttıkçe daha genışlıyen bır olçude llııtin'den tanınını§ lııızı firmalar ticaret 
ha landı .• Hatta Fransa'da, İngilte· Fakat lngıltere ~e muttefıklerı gc- , görmektedirler. d) Bu sayede hava- odasına müracaat ederek mal talebinde 
re~in birkaç hafta içinde alınanlara ne harba devam ettıler • . . .. . . daki keyfiyet üstünlüklerine aayı Us- buhınınuşlardır. Yugoslavyalı bir firma da 
mağlOp olacağı kanaatının mütareke- Böylece, .Almanya ve mutte~ı~lerı, tünlüğünü de katmağa gitgide yakla2- varil imaline yarıynıı etaç satmak tekll. 
nin ilk sıralarında sık ileri ailrül- bu zaferlerıne rağmen, ~kdenız. e ve maktadırlar . . • !inde bulunmuııtu_r_. --
müş olduğunu, İsveç gazetelerinden Okyanuslara donanmalarıyle .?akım ve e) 1917 sonbaharından itibaren Çar-

d .. ğ . oruz harp sahasından çok uzak ulkelerde lık Rusyası Almanya ve müttefikleri e o renıy • . .. · • h ' 
İşte bu cereyanlardan ümitlenmiş dominyon ve mus~emlekelerır:ın ayat için bir tehlike olmaktan çıkmıı, emre lzmir'de turistik 

yollar inşası işi 
olan Hitler de fransız miltarekesin - kaynaklarına sahıp olan İngıltere ve amade bir hammadde kaynağı haline 
den sonra söyİediği bir nutukta bir müt~efiklerinin harbı kazanmalarını gelmişti. 1940 Sovyet Ruayası ise hiç 
kere daha lngiltere'ye sulh teklifinde manı olamadı!ar · : ~u ~ur~~e A~man: de ona benzemiyor •• 
bulundu . • ya ve müttefıklerının ııtıla . ett~k.le:ı • • • nt !~:1;~~7 ~.;-=.::ı ~!:~~~:; 

F k t "Ik önce İngiltere hariciye geniş düşman ülkeleri, kendılerı ısın İki tarafın içinde bulunquğu bu bir toplwıtıda turlatlk yollann en mUhlm-
nazı:ı,a 's~nra başvekili, bu teklife bir zafer §mili değil, bir felaket sebebi şartlar karşılaştırılınca, hayale kapıl- !erinden birt olan Halkapınar - .Bornova 
cevaben, İngiltere'nin, nazizm yıkı - oldu • • madan, keramet satmağa sapmadan, yolunu bir mUte.ahhlde ihale etmlitir. A· 
lıncıya kadar, barba devam kararında • • • diyebiliriz ki, tahrip ve yıpratma şek- rapı;ı - Selçuk • Efeı turistik yolunun in· 
olduğunu beyan ve il~n edince, Al - BugUnkü vaziyet de, ~6yle böyle, tine giren ve uzamağa mahkQ°! g~b~ ıaaına talip çıkmanuıtır. 
manya l\llhtan ümidini kesti. İngil - 1917 sonbahar vaziyetine benzemekte- görilnen bu harbın da. 1918 dekı gıbı 
tere adasım istilfi. hazırlığına baaladı. dir : bitmek ihtimali çok daha galiptir. 

••• . . a) 1911 sonbaharında Çarlık Ru • 
Al~ya'nı.n. bu ?azırh~ı Uzerıne, yası düpnan aafından çekilmişti. Bu 

onun bır yıl ıçındekı asken muvaffa- sefer de cilmhuriyet Fransası çekilmİJ 
~i~etleri~e bak~rak. 1ngiltere'yi de is- bulunyor .• 
tıla edebıle~ğıne ~.~nan bazı. mem • b) Polonya, Belçika, LUksemburg 
leketlerde, boyle butun .ort.~, tımal ~e ve Çekoslovakya, o zaman olduğu gi
garp Avrupası~da kendı nufusl~rı ıle bi, bu kere de işgal ve istila edilmit -
beraber, 230 mıJyonu bulan g~n~§ Ul • tir. HattA bu defa Norveç, Danimarka, 
keleri bu kadar az zamanda ıs;ııa et- Hollanda da beraber .•• 
miş. olan Alman~a·nı~ ~ugUn ı~tihsll c) Macaristan, Romanya ve Bulga -
etmış olduğu netıceyı hır ( katı zafer ristan henüz işgal edilmemişlerse de, 
reatites .. i ) ~abul etme~te.n .başk_,a çare mihver siyasetine tamamiyle bağlan -
olmadıgı mutaleaları yurütUlmege baı· mışlardır . • Yugoslavya dahi qağı 
landı •. • yukarı öyle , •• 

Halbuki mühim bir nokta unutuhı-
d • Geniş düşman f1lkelerinin ce- İşte böylece mihver devletleri, ken-

~~;leu v~ sUratle işgali, harbı kati neti- di ülkeleri de. dahil old~ğ~ hal~e, bu 
ey götürür ve bu suretle harbt ça- sefer de 230 mılyonluk hır ulkenın ha
~uke bitirmeğe yararsa, ancak o zaman kimi vaziyetindedirle: · • • 

bir zafer realitesi olabilir · · Fak3t - Fakat buna rağmen, İngiltere ve 
harbı kati neticeye götüremiyecek O· müttefikleri gene barba devam edi -
Jur da harp gene devam ederse, o t:a· yorlar .• 
manda bu ülkeler. harbm devamı müd- - Almanlar henüz İngiltere adaıı
derince. işıral edenler için bir zafer na geçememişlerdir, ki bundan evet 
rr:flitesi değil. bir beli realitesi olu~ .. bir yazımızda bu istilanın imkansız -
Hrfo işgal edenler. ha.<;1mlarmm demz lığı ıebeplerini i:ı;aha çalışmıştık •• 
Rhlukası altında iseler. bu bela (eli · Binaenaleyh kara muharebeleri dur • 
k te kadar Rİdebilir. 1914 - 18 bilyltk muı ise de hava ve deniz muharebeleri 
h:-rlnrodn oldu;;u ~ibi · • · şiddetle devam etmektedir. 

Hakikatte. 1917 !lonbaharıncfa büvlik - İtalya'nın Mısır'a karşı b~ladığı 
lıarbın ald•lTı vaziyet, icinde hulunrlıı- hareketin ise iklim, arazi ve strateji 
yıımnz 1940 snnhaharınn:ı eimctiki har- şartlarının çetinliği dolayısiyle, mu • 
hın ald•uı vaziyeti, aşağı yukarı, an • vaffakiyetsizlikle neticelenmek ihti -
dırmaktadır : malinin çok daha galip olduğunu da 

- O zaman alınanlarla bi.ı de mUt-

Parti ocak kongreleri 
Etlik Nahiyesi Halk Partisi idare 

Tfeyeti Reisliğinden : 
Etlik, Eğlence. İncirlik ve Ayvalı 

acaklarının 2 eyU11 pazar günü saat 
onda Parti kongreleri yapılacaktır. 
Mukayyet Azaların o gün kongrede 
hazır bulunmalarını saygılarımızla ri
ca ederiz. 

P. T. T. Müfettişliği 
İstatistik umum mUdilrlUğil nilfua 

şubesi ıeflerinden Necdet Ekşigil 
Posat telgraf ve telefon umum mü • 
dürlüğü müfetti~liğine tayin edilmit 
ve vazifesine başlamıştır. Yeni vazi
fesinde kendisine muvaffakiyetler di
leriz. 

Kongreye dôvet 
Sakarya nahiyesine bağlı Hisar o -

cağının senelik kongresi bugiln saat 
20.30 da toplanacağından kayıtlı Aza -
nın gelmeleri rica olunur. 

B. Hikmet Bayur'mı konferansı 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Bay 

Hikmet Bayur buglin saat 18 de Uni· 
versitede dünya vaziyeti karşısında 
Türkiye mevzulu bir konferans ver -
di. Konferansta rektör, profesörler, 
talebe ve bir çok güzide zevat hazır 
bulundu. ' 

Mebuslanmızın 

Erbaa'da tetkikleri 
Erbaa, 2 7a.a. - Vi11yetimiz me -

bualım Niksar'daki tetkiklerini biti
rerek diln Pattı rnilfettişi Zihni ile 
birlikte kazamıza gelmişler ve halk i
le temaslara başlamışlardır. Mebus -
!arımız bu temasları esnasında halkın 
dileklerine ittıla kesbeyledikleri gibi 
onları yurdu alSkadar eden muhtelif 
mevzular üzerinde tenvir etmişlerdir. 

Dil bayramı bütün 

yurtta kutlandı 
Türk Dil Kurultayının toplantısı

nın 8 inci yıldönilmü olan 26 eylUl, 
bütün yurt içinde dil bayramı olarak 
kutlanmıştır. 

Her yerden aldığımız telgraflarda 
bu münasebetle Halkevlerinde yapı -
lan toplantılarda sekiz yıl içinde dil 
işleri üzerindeki çalışmalar ve elde e
dilen neticelere dair hitabeler irat e
dilmi~tir. Hatipler bu vesile ile ku -
rultayın büyük kurucusu Ebedi Şef 
Atatürk'ün aziz hatırasını tazim ile 
aıımışlar, bu iıte çalışmış ve hayata 
gözlerini kapamı§ olanları rahmet i
le yadeyliyerek dil kurumuna daima 
yakın bir alftka gösteren ve onun ge
nel batkanı olan Milli Şef lnönü'ye 
kartı minnet ve ıevgi duygularını iz
har eylemiılerdir. 

ÖYLE ıe7Ier kendi ellinden .-elmedfft 
1ç1n midir, nedir? bir eseri veya edebiya.
tın mevzulanndan blrlİıl ahp usuıı uzun 
lncellyen yazılardan, kitaplardan bir tllr • 
lU ho~lanamaılıın. Onları görünce dalma: 
Silcletin lehm olunur bacm-i lcitibınd1JJ2 

senin 
mıerağını hatırlarım. Cok izah ederler, 
fazla izah ederler, artık hlc bir ıey anlo.şı
lamıyacak kadar 1%8.h ederler ... Paul Clau
del oaire: '"Ey pir! ıen hlc bir ıeyl izah 
etmlyorawı; fakat ı nlnl• her ı y a)'1Sıu • 
lanıverlyor,, der. Bitip tUkenmek bilmez 
tetkiklere girl§en münekkit ise, ııalrln ak· 
sine olarak, her ıeyi izah ettiği için her 
ıeyl anlaşılmaz bir hAle getiren adamdır. 

Fakat llyle yazılara., kitaplara k&r§ı 

duyd~m muhabbetslzllk sadece fazla 
l;ı:ah etmeleri yUzünd n d lldlr. Onlan 
:yazanlar, çoğu zaman, bir fikirden hare -
ket ed.:r ve o f ikirde kalmak isterler: bU
tUn bir eseri, bUtlin bir meseleyi muayyen 
bir kanaate ircll. etmelt, hep aynı ade!lenln 
arkasından g6rmck.. Baltarsruıı:r;, o kitap -
larda bir ııairln, bir muharririn bütün e • 
acrlerl, bUtlln manzumeleri h p bir telAk· 
kiden doğmuş, bir nııznrlyeye hizmet et· 
mlş gibi gostcrlllr: münekkit tetkik ettiği 
insanda bir vahdet , belki o adaındn hiç de 
bulunmıyan bir vahdet keııfcder. Yalnız 

bir tek kiş ltlc mi ? Bnznn bUtlln bir neslin, 
bütün blr devrin, blltUn bir milletin eecr
lerinılc o vahdeti arar. Bulur da ... İnsan 
her aradığını bulur. Fakat bu, hemen "aal
ma. kendi hayalinin mahsu!Udllr. 

Öyle kitapların faydalı olduğunu iddia 
ederler. Bunn da kani de~lllın. Faydaları 

bir muharrir veya ıalr hakkında hazır bir 
fikir vermekten ibarettir. Onları okuyup 
ka\Tıyıın kimseler, bahsedilen ıair veya 
muharriri anladıkları, bildikleri vehmine 
düşerler ve bu yüzden ekseriya iti tenbel
llğe vurur, yani o ıairln, o muharririn e • 
serini okumağa !Uzum görmezler. Halbuki 
FUzull'nin bir tek gazelini okumak. FU
ıull hakkında yüzlerce sayfalık bir tetkik 
okumaktan daha mUessirdlr, FUzull'yi da· 
ha iyi anlatır. 

Tetkik, tenkit yazılarına kıymet veril· 
mesi zamanımızın ilme tana~upla, körUkö
rUne batlanmaaının neticesidir. Sanatı 

lllmdcn hakir görmeğe meylediyoruz; bu
nun için de bir eanatkl\r olan ı;ınl rl, muhar
riri, kendine tüim eUsU veren rnUnekkitten, 
tetklkçiden aoll#l aııyıyoruz. Çocuklannın 

fntr veya romancı olmasını pek arzu et· 
mtyen aileler onların, ellerinde üniversi -
telerln kAğıtlarını ta§ıyan birer edebiyat 
!ilmi olmalarını iftiharla. kar§ıhyorlıır. 

GÜZEL bulduğumuz bir ıllri bqkııla • 
rına da sevdirmek için onun hakkında 
mUtnlealar yUrUtmenln faydası yoktur. 
l3unu 'he-.LU..-.u,lo "-.:.o••UhA f!ttl§-h"f" lrt" 'httl-
yorum: hoşlanmadığım f ll rlerl bana kaç 
defa methettller, mUdafaa ettiler, onlarda 
ıu veya bu meziyetler bulunduğunu ııöyle
dller; bu sözler! dikkatle dinledim, fakat 
o Dlirlerln gUzelUjtlne gene kan1 olma.
dım. Musikinin, resmin de öyle lsahlarla 
n.nlatılabllcce~nl sanmıyorum. Her şey, 
ancak kendi nevinden ueylerle izah edl • 
lir : tenkit ıllr, musiki, rosim nevinden 
değildir ki onları anlatabilsin. Tenkit bel
ki ancak filozofların eserlerini anlatabl • 
Ur, çUnktı o da felsefe nnlndendlr ..• 

O halde bize, anhyamdığımız bir sanat 
eserinin gUzelllğlnl sezdirmek lçln hlo bir 
çare yok mudur 1 ..• Zannederim var: o ıtt
rl okumak, o besteyi çalmak, o reımıi glls· 
termek. Ama herkes iyi ıllr okuyamaz, 
bir besteyi iyi çalama.z. Doğru ama zarar 
yok ı Siz iyi okuyamnzsanız da okuyun, 
sesiniz ondan aldığınız zevki, ondan duy
duğunuz heyecanı hissettirebilir, yanınız -
daklne de geçmesine sebep olablUr. 

Sanat eserinin bi:zde ~zellik heyecanı 

dediğimiz ıeyi uyandırabilmesi lhımdır; 

beğenmediğimiz, sevmediğimiz eserler bize 
teeir cdemiyenlerdir; onlarda bir takım 
kusurlar cö terebiliri;; fakat •evmeyiıi -
mizin sebebi o kusurlar değildir; beğen -
seydik o kusurları da birer meziyet diye 
göriirdilk. Duyduğumuz muhabbetılzllfln 
asrı ıebebi bizde aradığımız c<Lzellik he -
yeeanını uyandıramamaatdır. Onu ıeven 

adamın okumaaı bunun için tetir edebilir; 
onda uyanmıı olan heyecan ıize de ılrayet 
eder. Daha doğrusu edebilir ..• 

Çlin1cU ılze o ıiiri okuyan adamın blltlln 
heyecanına rağmen sizin ıiiri ıene ıevme
meniz kabildir; fakat o zaman o adımın 
heyecanını da beğenmemiplniı, ldi bul· 

tefiktik . • Alman orduları 1914 aon· l l l lllll l il llll l lllllll lllll l l llll l l lllll l l llll l l llll l llllll llllllllllll 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

baharında. bu sefer olduğu gibi, Bel- o.·ı devrı"mı'ne da·ır ~AN I~ il il~~ R Tekerlek hikaye.il çika ve Lüksemburg'u çiğniyerek, ~ 

(Fliinder) leri aşmışlar, (Marn) boyu- Meşhur hikl.yedir: yanyana gl -
na, (Faris) önüne gelmişlerdi • • Har- E velki gün dil bayramını kut- den iki arabadan birisinin tekerleği 
bın çabuk biteceğine inanıldığı için, ladık. Bu sayılı günde bu ö - kırılmış. Bunun üzerine kazaya uğ-
bu vaziyetin harbın bitimine delalet nemli mevzua bastığı bir baş, bir iç llkaydinin eseri olduğuna kaniiz,, "Dil inkzl§bını biz yapmamışız _ rıyan arabanın sahibi, öteki araba -
ettiği sanılarak aevinilmişti • • Fakat makale ve iki fıkra ile, ilgi gösteren . d. d k . - cıya seslenmi"' : 

dıye isyan e ıyor. ır; yaparsa bız yapacagız.,, ,, 
Fransa mareşal ( Jöfr ) gibi bir şef yani dil inkılabını - fak.at neden ga- - Arkadaı, benım tekerlek kırıl-
bulduğu için bu tehlikeyi (Marn) bo- zeltm devrim kelimesini unutuyo - Hani yalan da değil. Yalnız, bu • • • dı; şu senin tekerleğini bana vers~ 
yunda karşılamağa muvaffak oldu ve ruz? • tam dört yazı ile ele alan "inzibatsız/ık,, ve "lakaydi'' nin as- Harbın knla!ı , ne ı 

"Hakikat" gazetesirıi dört defa kut- lan payı bizde, gazetelerde her gOa ol. ::J. b 
harp devam etti - Peki ama o zaman en ne yı • · · lasa1' yeridir. yazı yazanlar da değil midir? Bay- Harbin yavaş yavaş ağırlığını A.1-

- 1915 de de alman orduları, bir ta- ram ertesi, bunu da itiraf edemez rı'kaya göçertmesi dolayısiyle bir payım? 
raftan Rus ordularını Vistül gerileri- Başmuharrir Necip Ali Küçilka, miyiz ? k d - Sen si1rUt !. makalesinde dilimizin zenginlikini, ar a aşımız "Harp sayfiyeye gidi -
ne kadar sürmeğe, (Varşova) yı aşma· üstünlüğünü belirtmiş Nasuhi Bay- Ôz dilin güzel, ahenkli, muvaffak yor" diyordu. Hoşuma giden bu bu- - ôyle şey olur mu ben sürilt~ 
ğa muvaffak oldukları, (Tanenberg) dar dil inkılfibınm mutlu bir adım kelimelerini şimdiye kadar elbirliği luşu bu türlü kelime oyunlarından ceğime sen sürüt ı 
me"·dan muharebesini kazandıkları, di- oldug-una, fakat bunu kemale erdi- ile kullanmış olsaydık, işi biraz da- hoşlanan bir tanıdığıma tekrarla -

J d o d d" k. Şimdi bir devlet, ba~ka bir devle-
ğer taraftan (Sırbistan) ı istila eyle - rcmediğimize i~aret ederek bir aka- ha ciddiye alsaydık, bugUn değil ım. e ı ı : 

b '· ·' b' ı · · -d ı d'J' Ban k 1 h p • ı· te sezdi0i bir tehlike, gördüğü bir dikleri zaman dahi; Almanya ve müt- demi kurulması fikrini tekrar mü- uı .n '.Jem sa ıp erının ag a ı ı ı- - a a ırsa ar .,ay ıyeye h 

tefiklerinin bu çifte zaferi, alman, a- taleadan çekinmemiı, bu mevzua ni, bu hususta yenilik ve devrim ta- değil, • gene arapçasını söylemek lüzum üzerine demir, çelik ve saire 
vusturya ve osınanlı imparatorlukla _ dairbir makaleler sırasına b8§1amıı raftarı olanlarımızın, içinde "alem· ISzım gelirse - fitaiyeye' yahut gibi harbe yarıyacak ham madde • 
riyle Bulgaristan loralhğı arasında olan Doktor Ragıp Ôzdem de "Dil dar, temayül, içtihat mabsulil, il- tilrkçesiyle kı~lağa gidiyor. O uğur- feri göndermemeğe karar verince 

d d d ğ 1 . b' l'ğ' inkıl§bı olmamı~ıt, olacaktır.,, ne- kaydi v.s." "ihi kelimclr.r bulunan suzun sayfiyesi aklınca Britanya ben bu meşhut hiklyeyi hatırlı • oğru an ° ruya e ve J§ ır ı 1 yapa- ticesine varmı.,tır. • 
cak surette temas ve irtibat temin et- ~ yazılarım bile okumıyacaktık. Dı- adaları ve Londra olacaktı. Fakat yorum. Nitekim, Amerikanın /a -
tiği için, en önemli kati zafer !milleri B. S. ise "Dil inkılabı ile alakası limizi daha öz ve daha duru yaz - hekim raporlarına göre değil de ponyaya demir ve çelik gönderme-

. d. • . d' F k olmıyanlar arasında değil, hattl o- mak hiç de güç olmıyacaktı. h b ' f k h d k · · k elde edildı ıye sevınıl ı • . a at nun alemdarları arasında bile eski arp raporlarına göre u 'say iye" me ususun a ı yem ararım da 
harp gene devam etti • • • dile doğru bir temayül var. Biz bu Şu halde Profesör Dr. Ragıp'ın nin - iki m§nasiyle düşüni1nüz - ha- yukarıki hildyeye bcnaetemez mi -

- 1916 da da Almanya ve müttefik- temayülün bir karar ve jçtibat mah- makalesindeki son iki cümlesini bf· vası elverişli bulunmadığından kıı- yiz l. 
leri, Romanya'yı tamamen istila ettik- sulü olmıyarak inzibatsızlığın ve ru değiştirelim : lıl• 61JÇ başlamııtıt. T.1. 

Nurullah AT AÇ 
mupamıa demektir. 
ESKİ ıöUrlednılzin bir çok gazellerinde 

:ralnıs qktan bahııetıniı olmaları, yalrua 
bana seçenlerde mektup ya:tan F ikret pc -
resti~kArı tarafından değil, bir çok kim -
ıeler tarafından da bir kusur sayılıyor. Ni
çin? Aıık bu kadar mll.nasız, yahut lüzum • 
auz bir hla mi'-

Çocukluk devresini gcçirmiı, fakat he • 
nüz rençlik çağına ginnemiıı deliltanlıları 

dü~UnUn; göniıllerinde aı;k hissi uyanınca 
dUn1an görmeleri ne kadar deilt iverirl 
Kendilerine bir ciddiyet, bir temkin gelir; 
etraflanna muhabbetle, anlayııla bakmıya 
başJarlar. Ümitlerin boı;a çıkmasından ge
len· acılığı daha duymamış, fakat çocuk • 
luğun hocigSmlıfından da kurtulmuşlardır. 
İnsanın en nikbin, en civanmert olduğu 

7a1; her tUrlil kahramanlıklar razı oldu -
fu, kendinde her ttlrlll b!lyilklUfe istidat 
cördüğü çağ ... Acaba bütün o civanmertli
fin. kahramanlıkların, nikblnHğin, nehe 
itimadın kaynatı aık hissi değil ınldlrJ 

Ben öyle islere karıımam ama rüniln bi
rinde ıençler için en hayırlı terbiye &$le 

terb!yeıldlr, yani or\)arda ıık hluinl bık! • 
1af ettirmektir diyecek olurlarsa hiç de 
hayret etmem. 
ŞAİRLERİ, bilhassa divan ıairlerimid 

okudukça her gün yeni yeni hayranlık H • 

bepleri buluyorum. Onlarda ne gtizel ııözler 
var!". Bu ıon gÜnlerde Naili'nin .lf/Ued • 
des'ine lideta l$ık oldum, mtitemadly• 
okuyorum. Çok uzun olmasa hepsini bun.
ya alırdım; ama muhakkak bulup olı:uyuuı 
türkçenin harikalarından biri.~ 

Onu yazmıyacağım ama rene 90D ıGn ,. 
!erde vuruldulum bazı beyitleri kaydede • 
ccğim: 

Nabi'nlıı : 
Zebt Bari ki Ju'b.t!t - blnt1 - 1 aızn'ımda 

l:alt .e7 ~ ' 
Hezl.ran dilber-! mevnm bezlran dıi.. 

tu-1 bas( 
Nevi'niıı ı 
Nev'i yeb§ne tttı bizi Kerçl 'rilzlıfr 
DUştük bt!Vl·yı ~Jc /hl bı'r öz~ fl«ıN 
Yahya'nın : 
Perişl.n-1 bazl.n olmaz Kilfl cenDet eı"bl 

aclmM 
Ne bfcın nablidir iyi "Dlbll-1 nlz-,,_ı • 

Ytııı'cfi• 

Bunların güzelliği naııl anlatılır! O .O. 
zellll i duyamıyanlara acınır, lıte o kad.._ 

C. H. P. ismet paşa 

ocağı kongresi 
CUmhurlyet Halk Partisi İsmetp&M 

Ocak Kongresi dün akeam saat (21) dt 
•-•••t.,...._- ---... ~· _. _,-,cr-••••ww 

Ocak idare heyetl reisi Muhittin Do
ğan İnözU kongreyi açmıı ve blr yıllılı: 
çalışma raporunu okumUDtur. Kongre İb
rahim ÖfUt'Un muvakkat relsllğinde mu• 
zakerelelrne devam etmtıtır. 

Azanın ileri eUrdllğU dllekler not idi~ 
mltı hararetll konu,,mıılar yapılmııtır. 

Yeni tdare heyeti intihabı yapılmıı na. 
ticede: Muhiddin Doğan İnözU, Sabri Ço
lakoğlu, Ekrem Altan, Ahmet Altınoıc. 

Remzi Uzgören ıeçilmislerdlr. Kongre 
Ebedt Şefe ihtiram ve MUU Şefe bağlılık 
hlaleri tezahUratıyle nihayete ermlıtir. 

C. H. P. Ocak Kongresi 
C. H. P. Dumlupınar ııahiyealne baflıl 

Muıabey ocağının konıre.I bucüa 
(28/9/ 940 cumarteıl) saat 20 de Hamıı.mO
nündekl "İnönU İlk Mektebinde" yapıla • 
caktır. Bu 11atte kayıtlı banm teırifleri 
rica olunur. 

İstanbul' da e.kmek fiyatma 
20 para zam edildi 

İstanbul, 27 (Telefonla) - !staıı • 
bulda ekmek fiyatlarına 20 para ura 
edildi. Yeni fiyat pazartesi gününden 
itibaren tatbik edilecektir. 

Francala 16 kuruşa satılıyor. Zam • 
mın sebebi buğday fiyatlarında niıbl 
tereffildUr. 

1200 memurun açtığı bir dava 
İstanbul, 27 (Teelfonla) - Eılcl 

şark demiryolları şirketi memurları • 
nın şirket aleyhine açtıkları birer ay
lık tazminat davasına ikinci ticarette 
başlandı. Mahkemede 1200 dllvacı mo
murdan ikiyilzil hazır bulundu. MaJı.. 
keme mütekabil iddiaları dinledikten 
sonra dosyaların tetkiki için tehir .,. 
dildi. 

Bir çuval tüccarının dükki.nmda 
arq.brmalar yapıldı 

lıtanbul, 27 (Telefonla) - İhbar 
ilzerine Asmaaltında bir çuval tile " 
carının mağazasında araştırma yapıl • 
mı§ 50.000 çuval bulunmuştur. Taci • 
rin bunları 150 kuruştan sattığı hak • 
kındaki ihbar tetkik edilmektedir. 

Hariciye Vekaletinde mü~abaka 
imtihana neticelendi 

2 eylülde başlanan Hariciye Vekl· 
leti meslek imtihanları neticelenmi~· 
kazananlar belli olmuştur. Muvaffa1' 
olan 16 kitinin isimlerini neşrediyo • 
ruz: 

Sadi Eldem, Osman Dcrinsu, Hil<• 
met Bensan, Haluk Kocaman. OrhaO 
Kavur, Oğuz Gökmen, Zeki Kuner • 
alp, Haluk Kara, Semih Günver, Nd· 
det Ertüzün, Orhan Conker, Zezi Cif" 
men, Hasan Işık, Refet Aziz Dincel'ı 
Şahin Uzgören, Necdet Özmen. 

Vekaletin muhtelif dairlerine ts" 
yin edilo!" ençlero başarılar dilerll· 
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Preveze 
zaferinin· 
yıldönümü 

(BB§l 1 inci sayfada) 
t'bcil ettikten ıonrı nutkunu töyle bitir -
tn işt ir: 

"Bugün tilrtıetl etrafmdı bünnetle top -
1 a ndıfımıı büyük amiral, kahraman torun -
la~rndan ve bütün• tiirk milletinin taziz ~ 
tiği ıüzide gençlikten limitle, emniyetle, 
bu tarzda asırlara devredilecek misilsiz ıe
hametıer ve bUyilk eserler beklemektedir. 

Varolsun bütün bunları yarın başaracak 
olan ıenç cümhuriyet neıilleri.w Yaeaam 
büyük tiirk dUnyası .. ve onu yüksek reh -
berllkleriyle feyizli inkişaflara götüren 
Mitıt Şef'fmlz .• " 

Küçük teğmenden yüce amirala. .. 
Validen ıonra kiirıüye çıkan genç bir de

•it teğmenimiz, Fahri Karayel, beyecan~ı 
hir hitabe ile türkün denizle olen ezeli aşı
llalığını anlatmıı ve nutkunun ıonunda bil· 
,Uk amirale töyle bitap etmiıtir: 

.. _, Tlirkün tarihine ve bütün dünyanın 
idrakine yüce zaferler hediye etmiı yiice 
'11?irılım, 

Sen bizim için bir mazi değil, bir istik • 
~alsin. bugün burada, mukaddes türbenin 
başında tek duysu ve bu duyııunun yarat -
bir bir tek heyecanla birleıtik yekpare ha
le ıelen kalplerimizle aenin yarattıiın e -
•erler deierinde eser yaratmak için büyiik 
ırıanevi huzurunda andiçiyoru.z. 

Bu anda yıldönümlinU bfiyilk bir iftihar 
ite kutlıdıiımız ogünkli zaferimizde milli 
iıııanı ve deniz aıkiyle yanan ılnelerini Ak
denizin enıin ve derin ıularmda kaybeden 
babalarımıa, 

Siz bua-ün bir mezar 1&hibi değilıenb de 
bepiniz, hepimizin kalbinde ebedt olarak 
7aşıyor ve yaııyacaluını:z. . 

Huzur •e ıülı:tlnun ebediyettnde ıömtUU 
bulunduğun kalplerimizde y1111yan "' ya • 
IIYacak olan amiralim, 

Tam bir rfl•enç, itminan ve iftiharla uyu 
denizler kadar engin Barbaroı." 

Abidin Dava'in nutka 
En ıonra kllnüye İltanbul mebuıu Abi

din Daver gelmiı n ezcilmle demiıtir ki: 
"- Sen. kendin denizlerde ıehinfah iken, 

Afrika kıyılarında bir devlet kurmuıken, 
.. ıia bir feragat vı ntanpervcrlikle dev • 
letin hizmetine ıirmlıtlıı. Fakat osmanlı 
•adiphları eaııa hanızlık ettiler. Seni n
ıiyetine ralmen, denizi görmiyeıı, pmna 
llyık olmıyan bir yerde yilzlerce yıl yatır
'1lar. Ancak tllrk cllmhuriyetlnin kadirıi
ııaı evlltlandır ki ıenln kadrini bildiler. 
Büyük milli kahraman, vniyetinl yerine 
ittirip mezannın etrafım açıyonız, ebedi 
tahtın olan den.izi, türbenin eteklerine ıe -
tlri70ruz. Senin 7\icı hatıranı tebcll için, 
iter yıl huzunına gelip hilrmetle ciiliyoruz. 
..-..U•• I•~ ·-~.1• ••a.ul& -.tı.1 1.r•-- H 

Nutuklardan eonra, mahtelif makamlar • 
.... ian selen 15 çelenk ttlrbenln etrafına ko

-ldu ve deniz liHıinı menıup bir müfre
.. havaya aç ıl ılllh boıaltarak büyük a • 
-.lrale tlirk donanmaemm btlrrlyetini ifade 
etti. 

Geçit rami 
Bunu müteakip pelt resmi b&fladı. Ye

t.k wbay okUlu, deni• harp Usesl ve oku
ba, )'Ukaık deniz ticaret oıwıu. aaıcerı Use
llr, lzctıer n parti tetekkWleri ıeı:tt. 

Meraatm, bu ınıreilı sona erdi. Bayrak· 
lar blltfbı sin fnmemlt " ıec• tehir tenvir 
eclllmıtttr. 

Barbarca lhtifallnden eonra vali ve be
lediye reJat Dr. LUttı Kırdar. refakatinde 
koınutaıııarıa mebualar oldll#U halde Be
llktae·m UatUndeld Abb&l&la mahalleaine 
ceınııı. viran bir mezarlıtuı 7ertn• yapı -
lan güzel Abbuata pukınıD acılıt töreni· 
lll1 Yapmııtll'. 

Vaı1 btr 1autuk vererek dlmhurlyet hl1-
lttbnetının umraıı faall7etınden bahBetmtıı, 
lııuııa befiktqhlar namına avukat Reıat 
bıı- nutukla cevap vererek teıekktlr etmlf· 
ta.. 

MUteaJdben Beıtktaf kaymakamlıfınm 
~ l>lnuma sfd1lm1f, bu b\nanın küoat 
~ 7apılm1f vı dlveUller hazırlanan 
lıılt~ bu •dllmtıtardfr. 

DAKARDAKİ 
HADİSELER 
HAKKIN DA 

Hür Fransız kuvetleri 
kararglhının tebligi 

(Baıı ı. inci •ıyfadı) 

sokulmuııtur. Almanlar bu iltihaka mani 
olmak için !Uzumu olan ıey1 yaptılar. İf· 
te de Gaulle bu suretle birdenbire yeni bir 
vaziyet karfıaında bulundu. Bu yeni va -
zlyet, askerlerinin tran.eı• ukerlerlne kar· 
ııı muharebeden içtinap edeceği hakkında 
vermııı oldutu v!dl tutmak tein tıtlrAk et
mek istemediği muharebeleri tevllt etti. 

Alman tazyıki altında • • • 
Maltlmdur ki, Dakar makamları, al

manlann tazylkı altında yalnız de Gaulle
Un beyaz bayrakla ilerlemekte olan mu • 
rahhaalarına değll, mtlsalemetperver bir 

ııekllde yani ateı · altında alldha sarılma -
dan karaya çıkmıya tevesstll eden fransız 
kıtaatı Uzerlne de ateııı açtırmıılardır. 
Fransız seter kuvetıerlne mensup askerler-

lerden ölenler ve yaralananlar olmuıı ve 
bunun Uzerlnedlr ki, de Gaulle, mukabele 

emri vermeksizin geri çekllme~1 kararlq
tırmııtır. İngUlz makamlarlyle mUtte!lk 
makamlar da de Gaulle'Un müracaatı ve 
ısrarı Uzer ıne bahri harekAttan vaz &'eçmlıı 
terdir. 

Şurıuııı haaaatan kayda !Ayıktır ki, in -
glllz hUkllmetı de, prestij mUl~azalannın 
tealrl altında kalmadan, general de Gaul
Je'le akdettiği anla§ma hUkUmlerlne uygun 
olarak, kuvetlerlnln kahir UstunlUğUne 

ratmen, htir fraıuıuı kuvetıcrlnl diğer 
transızlara karfl bir muharebeye sUrüklc
memeğe karar vermlıtır. İnglllzlerle hUr 
fransızlar arıuııında mevcut sıkı bağlar bu 
karardan daha ziyade sıkıımıı olarak çı -
kacaktır. 

Franıız mü.temlekeleri 
Buna binaen ıeneral de Gıulle ile kıtaa.

tınm mancvt pre1tiji mnundur. Bundan 
böyle, alman propaganda1ının hür Frans.a
nm hareketindeki hakiki mahiyete dair yap 
utı iftiralara inanacak bir tek fran11z mev
cut olamu, Dakar harekltı, artık her ıey -
den evel fransız kanını dökmemek ve ıi • 
!ahlarını Almınya'ya kartı milcadele için 
saklama.Jc endiıetinden mülhem olan bir 
~ef vana, onun general de Gaulle olduiu -
mı sarih bir surette lıbat eylemiıtir. 
Eıasen biltün frınsız Afrikuındaki aha

linin vatanseverlikleri bazı makamlar ta -
rafından bizzat almanlırm emirleri lizeri -
ne ittihaz edilmiı olan çok ıiddetli ted -
birlere rağmen her giin daha .ziyade teza -
hür etmektedir. Hür fre.nııı imparatorlu -
f una gelince, bu imparatorlui\ın bir ıer -
,.ıc olaar.lı: berdevam oldııiu muhalckaktzr. 
Konso, Kamerun, Cat, traneıa Hindtstanı, 
psıifitrt.ld franırz ara:ıdei, 7Uli X:aladon
ya, Yeni Hebrid Almuıya tarafından eaa -
ret altına alınınaktan inıtfna edlD &rui ara
ımda bulunmaktadır. 

Fran•ızların hedeli • 
Hür frantıız lnıvetlerJnln p&rlag hamle -

lerl Dakır barckltındakl muvaffakiyewiz
likle kırılmıyıcaktır. General de Gaulle ve 
bütün etrafmdakller ıu ıuretle tarifi müm
kün olan hedeflerine dofnı .,.Urümiye ba -
gün daha ziyade azmetmlı bulunmaktadır-
lar: 

"Almanya tarafından henl!z zaptedilme-
mlı olan lmparatorlutun mtıdafaaaı ve ha
len mütearrızm boyunduruta altında bulu
nan Fransa'nm lkururılma11.,, 

İf te bugiln b!iyUyen ve artan hllr franaız 
Jtuvetlerl ı!ddetll vı vakur bir a.ıim ile lc
raatmı inkiıaf ettlrmlye ve "ıef •• vatan" 
parolam altında dl!pnan olarak yalnız 
Fransa'run dilımanlarmı tanımıya devam 
etmektedirler.• 

Alman işgali altındaki 

Manş adalarında 

İşgal markı 
Tedavül ediyor .\ınerika hurda demir 

~e çelik kınntılannın 

ihracıni yasak etti 
V-.ıllCtoa. 27 a.a. _ Hurda demir vı 

~ kırıntıları ihraca!nı tahdit eden B. 

Londra, 27 a..a. - Alman ltP.ll altmda 
bulunan Maili deııid adalan hakkmda 
terbeıt İrlanda hU'Jdlmetinin aldıfı remd 
bir rapor tunlan bildlrmekteclkı 

~elt'hı dllnkil eaıirname1i mucih'nce, 
le b' . d-t •'erin !il ırınclteırlnden sonra bu ına ~ 
ı.;~cı ancak garp nı11f küresi mf'm ket· 

a 1 
1l'le b(lytı,k Britanya',.a. mlimkiln olabl

'cektir. 

Fransız Hindiçinisinin 
hududu boyunca 

ÇİNLİLER 
örfi idare 

ilan ettiler 
(Bası 1 inci sayfada) 

Kuantung 1ahilinde ve Raninnıte ıiden b~ 
yük yol ilzerinde bulunan Fanşengi Uma -
men i1ıal etmi ıılerdir. 

Çunkinıt'de çıkan Çin ıazeteleri Ameri
kanın Çine yaptığı yeni istikrazlar hakkın
daki haberleri tebarüz ettirerek neşretmek
te ve Amerika'nın uzak dotudaki vaziyeti 
kargılamak için yeni ve mühim tedbirler 
alacağını bildirmektedirler. 

Gazeteler Hindkini anlaıması münue
betiyle Vichy hükümetine tiddetle hücum 
ediyorlar. M üs ta kil Sinminpas ıazetesi 

başmakalesinde ııöyle diyor: 
"Dakar hadisesi ve Hin.diçini anla1ınuı 

Vichy'nin tamamen alman tahakkümü al • 
tında olduğunu göıterme'ktedir." 
Franıa Çin'den yardım iıtemedi 

Çunr - King, 27 a.a. - Dün öğleden 
sonra matbuat konferansında beyanattı bu
lwıın Çin hariciye nezaretinin ıöz aöyle
m!ye salihiyettar bir memuru, franıız 
hlikümetin in Çin hükümetinden bir gilna 
yardım talebinde bulunmadığını söylemiş
tir. 

Fransa ile Japonya arıısındaki iti!lfname 
mevkii tatbika konuldutu takdirde Çin hü
kümetinin Vişi ile mUnasebatını kat~dip 
etmiyece~I kendisine sorulmuştur. "Hindi 
Çini meselesi henüz her türlü ihtimallere 
a_çık kapı bırakmakta olduğu cihetle, Çin 
hüklimetı ııimdilik böyle bir tedbir düşün
memektedir" ceva.bını vermiştir. 

Çinlilerin Hindi - Çini'ye girmeleri fran
sızlar:n bu hususta yapacakları davete bai· 
h olup olmadığı sualine 11lahiyettar me
mur cevaben: "böyle bir hareket ıırf çin
lilerin kendi planlarına bağlı bulunmakta
dır" ctvabmı vermi~tlr. 

Bir Çin ıahıiyetine göre 
Çunr - King, 27 a.a. - Tass: Ywıanıih -

Pao gazetesi, yunan eyaleti hükümeti rei
ıi B. Lun Yun'un yapmıe olduğu beyanatı 
neııretmektedir. Japon kıtaatmın Hindiçi
ni'ye girmeleri hidiseainden bahsederek B. 
Lun Yun ezcümle ıunları IÖylemiştir: 
"- Düıman Çin kıtaatını Hindiçinlye 

çekerek başka bir cephede taarruza ıeçmek 
istiyor. Halihazır ıerait dairesinde düı -
man buna muvaffak olamıyacaktır. Yunnan 
eyaleti askeri harekltı kendi vasıtaları il• 
idare edecektir. Yunnan ordusu bu krtada 
vatanın müdafaası meıullyetini deruhte e
decektir ." 

Yunan matltuaf ve turizm 
MüsfeJilı diyor •ı : 
Yunanistan'ı 

aaclcce disiplin 
kurtarmıştır 

Atina, 27 LL - Atina ajanaı bildiriyor: 
Atina'ya dönmeden ıvel matbuat vı tu

rizm nezareti mli.ııteşarı B. Nicoloudis Se
ltııik matbuatı tarafından ıerefine verilen 
bir ziyafette hazır bulunmuıtur. 

Selinik matbuat birliği reiıi B. Prob
ıaa, makedonyalı ıazeteciler ııamıııa miia
teıarı 1elimlamıı ve odip, pzeteci vı ıi
yall bir talııiyct olarak B. Nlcoloudil'in 
parlak meılelı: hayatım hatırlatmıt T• Ya
naniıtan'ın yen.iden kurulmaııııda baıveldl 
B. Metaksu'la olaıı fıbirllll merhalelorl
ni 'izmiıtlr. 

B. Nicoloudiı bu nutka cevap vererek 
ezcümle demiıtir ki: 

Vahim menleler ve harbm her ,.erde 
dolurduiu tehlikeler araemda matbuatın 
b!1yük ehemiyetl her .zamandan fazla b!ue
dilmektedir. Baıka mahallerde icap edeo 
disiplin ve matbuatın idaresi için tedbir
ler ıon dakika'da alınmıılaraa da daha ihti· 
yatlı hareket ederek ve her ihtimale k.arıı 
bis bu tedbirleri ıulh n harp umanları i
çin evell.nden almıı bulmıuyoruı. 

B. Nlcoloadi1, hllkllmete yardım için 
yunan ~eteclleri tarafından izhar edit111 
tcıbaljlk otmaaa bu tedbirlerin kifi gelmi· 
yecellni tebarilz ettirerek demiıtir ki ı 

Ba 1111retle busün 71Ulllll matbu.atı M• 
nelmllel mahfillerde model bir matbuat o
larak zikredilmektedir. Ywıan matbuatı 

teknik inklıafından mada içtimai ve mlllt 
hizmetlerin mühim bir orıanı da otmuıtur. 
4 ağustoı devletinin ona verdiği ehemiyet 
ve lehine aldığı ve almakta bulundutu ted
birler de bundan doğmuştur. 

th..llirleıilr Amerika'mn mlidafauı i"iıı ıit· 
~e faılalaımakta olan ihtiyaçları karıı· 

• ~Cık ıtoklarm tesiılnl teaılıı ettiJi c!
ti 1~· B. Ruvelt be,.a.z saraydan neşretti· 

• li1t hır be:vannamı ile hurda demir ve ç~ 
• \. lc ırıntı11rının ihracatını muntazam bır 

'l:OJıt • 
tf rot altına alan kararı ta1vip eylemıt-

t, 
J . 1 lı.ı 'ı>onya'nm iımi ıeçmemekle be:aber, 

tmkln dahilinde yapılan mlltahadelen 
göre halk mümkün oldulu ka4ar rahat ya
pm~tadır. Adalarda ıu niza~name tatbik 
edilmektedir: gıda maddelerınln atkı bir 
tahdidi. Yiyecek ma.ddeleri yalnız haftada 
'ki defa tıvzl edilmektedir. Almanlar 
~ an1&'dan oldukça mühim ııda maddeleri 
,;tirınckte ve inılliz donanması da bıına 
mani ohnda '9hımamaktadır. Gıda ma.1-
d !erinin fazlası halka in&'İliZ paruiyle n
tı~ktadır. Alman itıal kıtaatı mlibayıa.-

"i$Pl markı" lımlnl uııyan huıusl bir 
tını ile yapmaktadırlar. Yedi mark bir in-para . . 
ili Jiraaına tekabül etmektdır. Ahali ba 

1 alzl ın bedellerinin hiç bir sunan öden
m ar J ad k' · ceı>i kanaatindedir. ertey aımda ı 

B. Metaba. hllkUmetl aayeeinde 4 ılut
tos 1936 dan evel mesleki 'er~eveel içinde 
mütereddit dolaıan yunan gazeteciliği bu· 
giln mevkii ve hedefleri 11.rlh bir surette 
tayin edilmlı teıkilltlı me1lekl bir sınıf· 
dır. Mecburiyetleri vana da ciddi imtiyaz 
ve hakları da bulundutu mahakkalrtır. 

llıetııı.ddelerin ihncatını derhal tahdıt et
lı.ıa e ltıatı.f bulunan bu karar, Japonya'nın 
~~:r~•rlı:taki harict politikasının bir~~!ik 

l >tııi '~a tarafmdan taıvip edilmedıı.ıne 
• hır iearet gibi tellkki edilmektedır. t ltı:· ~uzve)t'in kitibi B. Farley, matbuat 
- >a~'-•illerinden birine yapmıı oldufu be· 

ttı,r:~• B. Ruzvelt'in B. Hutl ile bilha .. ~ 

mıye • ı · ' 1 rl · evlerde hasarat um r ve zıraat ıı e m t.o-
• • 1 mecburt lı nizamnamesi neıredıl-

ının l!r n 
1 • tırılden beri adalardan pek u 

m~ı~ z· 
k' kaçmalı mu•affalı: olm111tur. ıra 
fi::e edenler• ölUm cezası tatbik e~ilmek-

d. Sö"ylendiğine nazaran kaçma&& te • tc ır. 

İ•t• böyle biribirlmizl anhyarılr blribl
rlnıize kargıhlrlı yardım ederek hali ha • 
zırda olduğu gibi devlete ve matbuatın lı 
birliğine ulaaabildik. Bu iı bfrtlii son dört 
sene zarfında memlekete ıonıuz hizmetler
de butunmuetur. 

T ransi lvanya' da 
kalan Rumenler 

Bunların müdafaası 

için teşebbüs yapıldı 
(Baıı 1 inci nylada) 

diplomatik bir tetebbüı yapıldıiım öiren. 
mekle bahtiyar olduiunu ve Viyanı'da ci
rlei!en teahhiitlerin tamamiyle yerine re -
tlrllmeleri için devlet lider ve baıvekilinin 
Tra.Milvanya'nın bu k11mında ikamet eden 
romanyahların menfaatlerini himaye ede
ceklerinden her zaman emin bulundufunu 

bildirmiıtlr. B. Manlu cevabında macar 
mezalimine kartı prote1to makamında mil
i eti bir toplantıya dlvet etmek latediiini 
çUnlrü rumen, kUtlealnln, rumen milletinin 
maruz kaldığı haksrzlrkların tellfiıine mü-

temayil her türlü hlikümet teıebbilslerlne 
müzaheret etmek kararında olduğunu tu
rih etmiıtir. 

Sabık baıvekil cevabi mektubunda yük
lendiği vatanperver eserinde tamamiyle 

muvaffak olmasını reneral Antoncako'ya 

temenni etmiı ve yeni rejime müıkillt çı

karmamak için tuavvur ettiii mltinıten 
sarfınazar ettiğini beyanetmiıtlr. 

Romanya'da yeni rejimin 
prenıipleri 

Bükreı. 27 a.a. - Rador ajansı bildiri
yor: Propyanda nazırı Contsnat yabancı 
matbuata yeni rejimin prenıipleri haldtın
da beyanatta bulunmuıtur: 
Nazır ezcümle demi~tir ki: 
ı _ Sadece ııahııların deliımesl deiil, 

millt gerçeklere dayanın romen devleti 
bünyesinin deiiımesi mevzuubabiıtir. 
2-Y~r~end~~v~~~B~ 

lln • Roma mihverine iıtinat oden ideolojl 
ve temayüllerine cöre otomatik bir turet
te teabit etmektedir. 

3 - Mili! lejyon devletin ideolojik e1111-

larını unutmamakta olduiunu bilha11a Jray. 
deylemek icap eder. 

Yeni rejim etnik unıurlırı mtllılm miııt 
mevldlere tekrar ıetirmelı: ve memleketia 
hayati merkezlerini romenlettirmek niye~ 
tindedir. Milli lejyoner devlet totaliter o
lacak ve çalışkan kütlelerin bütün ıosyal 
sınıflarına dayanacaktır. 

4 - Romen ekonomlıi tabii temelleri ü
zerine kurulacaktır. 

5 - Ekalliyet ılyuetinde, irt olanlarla 
olmıyanlar arasında, fark ıözetllecektlr. 
Meriyette olan beynelmilel aıı.aımalar da
iresinde ekalliyetler meselesi haklı bir bal 
sureti bulacaktır. 
Nazır ııözltrini bitirirken: 
"Lejyonun hikmeti viicudıı devleti mil

lete ııkı bir ıurette yakl1.1tırmaktır,. de
miıtir. 

Tevkil eJilen İngilizler 
Bükreş, 27 a.a. - Reuterı Amerikan 

Steaua Romana petrol ıir'lı:etlne meU$Up 
~ -nu1 Plo..ıf petrol merk .. lade e
Tellef sila t-.lııif editdlli ba&Gn tee:ntlt et. 
mittir. Banların IWal lnslHırdir. Ba tenif 
hareketine polisle birlikte demir mubafa
ıarın da 1&1Urak etmiı oldukları zannolun • 
maktiaır. 

Gene Ploeırtl'de iki lnciliz lı adamiyle 
bunlardan birisinin karı11nm da dün tevkif 
edllmit oiduklın bildirilmektedir. 1nıills 
maka.matı vakaları ciddi olarak telikki et
mektedir. 

lngiliz elfiliii izahat iateJi 

BUkreı; 27. a.a. - İngiltere•ntn Bilk 
reı elçiliği, ingiliz tebaasından bazı 
kimselerin tevkifi ve bunlara fena mu
amele yapılma.et hakkında hariciye ne
zaretinden hemen izahat verilmesini 
istemittir. Saat 12 de bu teıebbilee he
nilz hiçbir cevap verilmemittir. 

Bu harpte Avusturalya 
ile yeni Zelandaya 

düşen vazifeler 
NIT)'ork, 27 a .a. - Reoter: tnctttere"nln 

Vaıinrton 1efiri lord Lotbian, be,nelmllel 
fuvarın ye:nf Zelanda pavyonunda taylemiı 
olduiu bir nutukta diktatörlere hitaben 111 

lhtaratta bulunmuıtur: linppar veya Ho
laııda tarld Hindiıtam veya cemıbl Paaifik 
adalan tehdit edildili takdirde Anıtural
,.. ve J'enl Zelanda'nın gllnden gflne art -
makta olan muazzam kuvetleri karıılarına 
çrkaca1ctır. 

Yeni Zelanda•nm hava kuvetterl bug{ln 
800 den fazlı zabit ve •efrat uymakta ol
dufa ıibl bu memleket deniz aıırı olmak 
Uzere ıiaıdiye kadar 23 bin kiti &"Önder
miıtir. 

Büy~ BriUnya'nın pilot antrenmanı 
plinı mucibince yeni Zelandı antrenmanla
rını ikmat etmiı ıenede 800 pltotu doiru
daıı doirun fnglltere'Y• ıtSndereeelrtlr, 
Bundan maada kmnen antrenmanlarmı 
yapmıt olan 530 pilot her ıenı Kanada'ya 
ıönderllerok talimlerini ikmal edecekler -
dir. Ayrıca senede t.400 endabt eubıy ve 
efradı da 7etiıtlrllecelrtlr. 

Avuıtıııralya ıimdlye bdar dınla aıın 
hava hizmetleri için yirmi bava fllolliyle 
antrenmanları yapılmak llzere kabul edil
miş olan 3.300 Iriıl gijndenniıtlr. Büyilk 
Britanya'nm Pilot entrenmanı p!lnı mud
blnce ATı11turalya'da ıenede on llt yirmi 
bin Pilot Ye ıalr han itleri penonellni 
Pasifik denizinin mlldafaau için 7eti1tire-
cektir. • 

HARBE 
DAİR 

İtalya - Almanya 
Japonya 
ittifakı 

Siyasi f aarruz 

A iman hariciye nazm Fon 
Ri-bbentrop'un Romada yap

tığı son temasların, ve bundan 
sonra Kont Ciano'nun derhal Ber
line gitmesinin sebeplerinden bir 
kıamı dün anlaşıldı. Filhakika, al
man hariciye nazırı Romadan dö
nerken mihver devletleri gazete • 
}erinin takındıkları ağız, bazı ip 
uçları ele veriyordu. Meaela bu 
gazeteler diyorlardı ki: "Alman -
ya ve İtalya yalnız aakeri sahada 
taarruzla iktifa etmiyecekler, bel· 
ki yakmda iktisadi ve bilhassa ıi
yaıi, taarruza da geçeceklerdir!.,, 
Bu taarruzun bir cepheıi, lıpan • 
yanın harbe girmeai olabilirdi. 
Fakat Franko'nun en yakın doı -
tu Serrano Suner'in Berlinde yap
tığı temaalarda timdilik biraz ıı· 
kı davranmakta olduğu gözük • 
mektedir. Yoksa dün Berlinde ke
mali debdebe ile ilan edilen l . 
talya - Almanya - Japonya müael· 
lesini lspanyanm bir murabba 
haline koyduğu görülebilirdi! 

Pakhn mahiyeti _____ 4 __ ,,_ 

H adisevi hülasa edelim : Ja -
ponya ile Almanya ve İtalya, 

aralannda bir ittifak akdetmit • 
)erdir. Bu ittifakın birinci mad • 
desine göre, Japonya Avrupada 
yeni bir nizamın kuruluıunda İtal· 
yan ve almanları ser.beat bırak • 
maktadır. Mütekabilen ltalya ve 
Almanya da, Japonyanm büyük 
Aıya aahaaında yeni nizamın ku • 
ruluşunda japon idaresini tanı • 
makta ve ona hürmet etmektedir. 
p,, '·tın en dikkate değer olan ta· 
r~iı, bütün bu "yeni nizam" söz • 
leri araaında Sovyetler Birliğinin 
isminin hiç geçmemesi, ve paktm, 
üç akit taraftan, her biriyle, Sov • 
yetler Birliği araaında halen mev
cut siyasi "statü" ye hiç bir su • 
retle tesir etmeyeceğini kaydet • 
mekle iktifa etmeaidir. Halbuki, 
Sovyetler Birliğinin elbette ki, u
zak tark meseleleriyle alikaıı hu
lunmak JezımJıelir. 

JoyYeffer re yeni nf ıam 

S ovyetler Birliği hakkmdaki 
bu ihmalin, evelce yapılan 

başka bir ihmali takip ettiğine 
dikkat edelim: Hatırlaraınız ki, 
bundan bir müddet evel, Alman
ya, Viyanada Tunanın "atatü" ıü
nü tanzim etmek Üzere bir ekı • 
perler komisyonu toplamıya kalk· 
mıı, ve Sovyetler Birliği, bir Tu • 
na devleti ııfatiyle bu komisyona 
neden davet ediJmediiini, Mosk~ 
vadaki alman ıefirinden sorarak 
bu sualini de resmi Ta11 ajanıı 
vaaıtaaiyle dünyaya yaymııtı. Al· 
manlar bu istizaha, Tuna komia • 
yonu içtimalarını tehir ederek 
diplomatik bir tarzda cevap ver • 
diler. Nihayet bundan bir müd • ' 
det evel de, almanlar "Ve İtalyan • 
lar, Dobrica "Ve Tranıilvanya me· 
aeleıinin halledilmesine mukabil, 
Romanyanın hudutlannı garanti 
ettiler. Bulgar ve macar tehli • 
keai bertaraf olduğuna göre, bu 
l'aranti her halde rumenlerin 
komıuıu Slovakya hükümeti • 
ne karşı verilmemişti! Bu bakım. 
dan Sovyetler Birliiinin timdiki 
"yeni nizam" nizamını naaıl kar: 
ııhyacaklan dikkate değer telik· 
ki olunabilir. 

Birleıik Amerika 

P aktın hedeflerinden biri n 
baılıcaıının da Birletik A -

merika olduğunda ıüphe yoktur. 
Birleıik Amerikanın, lnıiltereye 
her ıün artan yardımları karıı • 
aında tedbir almak lüzumuna ka
ni olan mihver devletleri, derhal 
Japonyadan medet ummuılardır. 
Bu, gerek ltalya ve &'erek Alman. 
yanın, Birleıik Amerikayı tehdit 
için buldukları bir çare olmakla 
beraher, lngiltereye karşı yaptık. 
lan veya hazırladıktan taarruz • 
ların muvaffak olamıyacağma a· 
kı~lar!.nın yattığmı da gösterir. 
Çunku Almanyanın Büyük Bri • 
~a~>:a adalarına kartı hazırladıiı 
ıatıla planı ıimdilik auya düımüı
tür. Mıaıra karıı yapılan taarruz, 
Seydi Berrani vahasında uzun u • 
zun mola vermekte ve çöllerde i
zini kaybetmektedir. 

- -ta1t rıla mUtemadiyen gijrUştUğtiııt1 faka 
ll. ~ lırktalci vulyeti tetkik etmek ıısere 
~tir 112"elt'in bir konfcranı toplıyacait "'r ~daeı ıayiılardan kendisinin haber· 

ıebbüı eden bir kaç kitl yakalanıp kur
ıuna dizilmiştir. Kışın mahrukat yoksuz
lutu olacafı tahmin edilmektedir. Havags.-

lektrllr santrallarının da faallyetle
zı ve e 
• . tatll edocnlerl zannolunmaktadir. 

Bazı rimrelerin lnhiraflylı ve drı ılya
acti iıtediil cibi çizmekte, memleketi a
yırmakta, ılyast huımları zemmeden, vic· 
dandı ıilphe, kin ve korku ıaçan 1erbe1t 
bırakılmıı bir matbuatla buriln Yunınls
tan'dakl vaziyetin ne olabilecefl dt1,lintil
ıfin. 

bına tahıl hOrlyetlerlnl tehalOklı hediye 
etmiılerdlr. Çoktan beri fakat bilha11a 
ş~mdi kırıl, B. Metakaaa, yunan milleti, 
bütlhı fikirler, renkler, temaytlller tek btr 
blok ve bıt7lk mannt bir kuvet tetkfl et
mi ılerdir. Blltlla millet milarapluı .,., .. 
cıkları ıtrafmıla mlttelalttk, 

Etkin umumiye meselesi 

t1ı 111111lrnadıimı ifade etmiıtir. 
4eııı.r•cat hakkındaki yen.! tahdidat 75 nevi 
1-. ~r •• ~elik kırmtılarrna ıamll olınakU 

~ ~ buıııardaıı ancak ıs nevi ihr~ edil· 
1-ı11naıa1rtadır, 

Vr~ .... ve bira olınadıiı cihetle blltliD kah-
ı-ı ... d 
1 kapatılmııtır. Almanlar "'r ra yo ve er . 1 .1. d 
t sı teıiı etınektedırler. n&"ı ıs ra • 

posl 
1 

dJntemek cinayet mahiyetinde bir yo arım 
Jııar.ket olanılr tellldd edilmektedir. 

B. Metaks11 memleketin umumi hayatı
na tahmil edilen disiplin ile Y11naniıun'ı 
sadece kurtarmııtır. İtte bun1111 ı,ludir ki 
yanan razetedlerl milletin blrlyet mları 

D iier taraftan, hadiseler böy. 
le durl'Un giderken, Berlin 

ve bütün iatila üıleri bornbardı • 
maa edilirken, efkin umumiye • 
Ji de aYUtmak lüzumwıu ihmal 
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Bir kahve muhtekiri · 

bakkal mahkum oldu 
Edime, (Hususi) - Dükk!nında 

mevcut kahveyi saklıyarak müşteriye 
satmak istemi yen ve bu suretle ihti • 
k!r yoluna saptığı anlaşılan Kanatlı 
köprüde bakkal Mordonun muhakeme 
si geçen pcrıembc günü ağır ceza 
mahkemesinde neticelenmiştir. 

Mordonun kanuna aykırı hareketi 
sabit görüldüğünden iki yıl sürgiln 
ve begyüz lira para cezasına mahk!lnr 

J edilmişt,i_r_. ___________ _ 

etmemek gerektir. Onun içindir 
ki, Japoqya - Almanya • ltalya 
paktı büyük bir esermit gibi ciha
na tarraka ile ilan olunmuıtur. 
Halbuki, bu paktın bir iki uzak 
ve büyük memlekette çok şiddetli 
akisler doğurmasından baıka ani 
hiç bir teıiri olmıyacaktır. Avru
pada kendi idarelerinde yeni bir 
nizam kurmak, yani Avrupayı 
taksim etmek zaten mihverin ea
ki emelidir. Bu emele timdi harp 
dıtında bulunan hangi devlet mu· 
maneat edecektir ki, JaponyanıD 
buna karıı muaveneti temin olu· 
nuyor? Çünkü mihver, Japonya 
ya bu yardım bahasına uzak fark• 
ta bir çok tavizler kabul etmek· 
tedir. Bu meyanda, mesela fra~ 
sız Hindi - Çinisi vardır, Çin var
dır, Felemenk Hindistanı vardır; 
Singapu vardır; Filipin adalan 
da bunlar meyanında aayılabilir. 
Hatta Siyam ve Hindistan hudu
dunda Birmanya vardır. 

(abuk sulh 

E ier Japonya bütün Pasifikte 
ve Aayada kendi dilediği ıi

bi yeni bir nizam kurmak istene, 
buna kimae ses çıkarmıyacnk mı• 
dır? ve nihayet Japonyaya bu 
hakların verilmesi ve almanla • 
nn ırkçılık nazariyelerinden fe • 
ragat edip "sarı ırka" Aayada bi· 
le olsa bil' üstünlük tanı • 
malan için ciddi sebepler olma • 
lıdır. Bu sebeplerden bir tanesini 
pakt imzalandıktan sonra Ribben• 
tropun söylediği nutuktaki 111 
cümlede bulabiliriz: "Bu pakt, 
bilhassa yeniden ve mümkün ol· 
duğu kadar süratle dünya sulhu. 
nün teminine hizmet edecektir!,, 

Görülüyor ki bundan bir hafta 
kadar evel en resmi airzla • bet 
aene harbi göze aldıiını eöyliyen 
Almanya, bugün çabuk, mümkün 
olduğu kadar çabuk bir dünya 
aulhu ı>etinde koımaktadır. Malr
ıat Amerikanın har&>e girmemesi, 
makaat Avrupada bAtka bir ta. 
raftan her hanci bir tehdit altm • 
da kalmamasıdır. 

Amerika Ye SoyYeller Birlili 

H idiselere daha ıenif bir izall 
verebilmek için, dün l'eleıa 

Le Tempı ıazetesinin baımaka• 
leıinden fU cümleleri okuyalım ı 
"Birleıik Amerika bir kaç za • 
mandanberi, uzak farkta japoıa 
yayılmasına aed çekmek için, Sov
yetler Birlifiyle müzakerelere gi. 
riımiıtir. Bundan iki ıün evel a • 
merikan radyoau, V aıington'un 
Moakova ile tamamiyle normal 
münasebetlere baılamak huauaun• 
daki karannm ehemiyeti üzerin
de dunnuıtur.,, 

Bütün bunlara Birleıik Aıpe • 
rikanın Paıifik Okyanoıunda ye 
Asyanm cenubunda atatükonun 
muhafazası İçin çok ciddi karar • 
lar almakta olduğunu, bu meyan. 
da meseli Avuıtura)ya ve Yeni 
Zelanda ile, Kanada • Amerika 
müıterek müdafaa anlaımaıma 
b~nzer anlaşmalar yapmak im • 
kanlarmı aradığını ilave edersek 
vazıyeti daha iyi kavrarız. Niha
yet Amerika Singapur ü11ündeıa 
de iatif ad eyi temin etnıiıtir. 

Japonya ve pakt ------........................ B ir de işin japon cepheıinl tet• 
kik edelim: Bu pakt Japon• 

yaya yeni hiç bir ıey temin etmi• 
yecektir. Çünkü zaten uzak ıark
ta ıtatüko deiiıecek oluraa, A • 
merikanın bir vaziyet almaıı bek
lenebilir. Pakta göre, Almanya, 
ltalya, Japonya, üç akit taraftan 
biriainin Avrupa harbine veya. 
but Çin • japon harbine halen he-
nüz ittirak etmemiı bir devlet ta
rafından hücuma ujramaıı ha • 
Jinde, iktidarlarmda bulunan bü • 
tün siyasi, iktisadi ve askeri vası
t•!.arla karıılıldı ıurette birbirine 
muzaharet teahhüdünü almıılar • 
dır. F~kat eier Amerika Japon. 
yaya hucum ederıe, Almanya ve 
İtalya, Japonyaya ne gibi · 
J'&rdımda bulunacaklardır? A • 
merikaya ihraç mı yapacaklar 
yorsa Amerikayı ablukaya mı a ! 
lacaklardır? Bu ıualler hakkiyle 
aorulabilir .•• 

sözlerimizi hülaaa ederken, bu 
pakttan en çok memnun olan bir 
devlet varsa o da Inıilteredir 
deraek hata etmemiı olduğum:._ 
zu ıanrrız. 

Mümtaz Failr FENiK 
SAYIN BAY RAHMİ KUŞAKÇI'YA : 

Mektubunuır;dakJ tahllllen derin bir alAka 
ve latlfade Ue okudum. T1tekkUr ederim. •. ,. '· 
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p o R Hava Kurumuna Dıı ticarel ( RADYO 
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) Zonguldak'ta 

Bir maden teknisye 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 yapılan teberrüler Kliring hesapları 

bakiyesi 
--( Radyo Dltilzyon Postalan >-
TÜRKİYE Radyosu - ANKARA Radyoau 
---<< Dalga UzunluğU »---Bisikle çilerin pazar 

gezintileri ço neşeli 
ve istifadeli oluyor 

Türk Hava Kurumuna yapılmakta 
olan yardımlara dair dün muhtelif 
yerlerden aldığımız haberlere göre, 
Samsunda tenekecioğlu Bizanti 250, 
Kohen biraderler 175, Şahin oğlu kar
deşler, sabuncu şirketi, Katalan bira
derler, Zihni Zerrin ve tuhafiyeci üç 
kardeşler yüzer lira, Kani Tulev 60, 
manifaturacı Şükrü 55ı İlyas Tezertes 
ve İshak Levi de ellişer lire teberrü 
eylemişlerdir. 

Türkiye CUmhurtyet Merkez Banka.ııın · 
dan alınan hesap hült\salarına göre 21.9. 
1940 tarihindeki kllrlng hesapları bakiye -
lert 

CETVEL: - 1 -
Türkiye COmhurlyet Merkez Bankaııın . 

dakl kllring hesapları borçlu bakiyeleri : 
Memleket Miktar T.L. 
Almanya 
A. hcsaplnrındakl 

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

19.H m. 1~19:S Kes./ 20 Kw. T. A. Q. 

CUMARTESİ: 28.9.1940 
7.30 Program ve memleket saat ayarı. 
7.35 Müzik: Hafif progn.m (Pi.) 
8.00 Ajan• haberleri. 
8.10 Ev kadını • Yemek listesi. 
8.20/ 8.30 Müzf ı programrnın devamı 

mekf ebi a~ı hyor 

Mektep parasız yatı l 

tahsil üç senedir 
Memleketimizde her ıün biraz daha 1 

kişaf etmekte olan maden işlerinde çalıı 
rılmıısı lüzumlu ııahısların yetiştirilm 

maksadiyle Zonguldak'ta açılacatını ev~ 
ce haber verdiğimiz maden teknisyen me 
tehi için kabul esasları hazırlanmıştır. 

borcumuz 
Almanya 

19.494.700 (Pi.). 
13.30 

Bisiklet ya ıılanna da bugün ba~lanacak 
Adıyamanda kurum menfaatine ve

rilen bir müsamerede 200 lira bir ge
lir temin edilmiştir. Bu müsamereye 
iştirak için Adıyaman tüccarlarından 
Gani Gürsoy42, Mehmet Gürsoy, Sa
it Aydemir, Kemal Eren 37 lira ver -
mişlerdir. 

B. hcsabındıı.ki 
alacağımız 

Almanya D hesabı 

13.35 
2.730.700 16.764.000 13.SO 

29.800 14.05 

Proıram ve memleket saat ayarı. 
Müzik: muhtelif ıarktlar (Pl.). 
Ajans haberleri. 
Plaklarla muhtelif prlı:ılar pro- Zonguldak maden teknisyen mekte 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü tara. 
fındıın açılacak ve her yıl bu e.nstltii büt 
çeıinden ayrılacak tahsisatla idare olu~ 
caktır. Mektebe orta derecede tahsil ıör 
müş olan talebe alınacaktır. Talebe sayı 
sını İktısnt Vek!ileti tesbit edecektir. 

Üç haftaqanberi yapılmakta olan 
ve gittikçe alakayı çekmekte bulunan 
bisikletli gezilerin, dördüncüsü de bu 
hafta yapılacaktır. 

Geçen hafta Zir'e yapılan ve gidiş 
geliş 80 kilometrelik bir mesafe üze
rinde geçen bu geziye içinde en yaş
lısı 45 ve en genci de 12 yaşında bi • 
sikletçilerin bulundugu kalabalık bir 
bıı;ikletçi kiıtlesi iştirak eylemiştir. 

Sabah saat 8,30 da 19 Mayıs stad
yomundan hareket eden kafile her za
man oldugu gibi büyük bir neşe için
de ve hiçbir yorgunluk hissetmeden 
k1 k kilometre bir yürüyüşten sonra 
Zir ba • larında konaklamışlardır. Sa
de ve fakat neşe ve buyuk bir iştiha 
ile yenen ö-le yeme~ini takip eden 
bir saatlik istirahatten sonra, bisik -
letciler arasında muhtelif mevzular ü 
?.erinde yapılmakta olan bu gezilerin 
faydaları etrafında hasbıhallerde bu
lunulmuştur. 

Avdette yol üzerinde bulunan ve 
hakikaten memleket için büyük bir 
numune teşkil edecek olan cümhuri
ret hükümetinin yapıcı eserlerinin bi 
rcr örnegi olan Sincan ve Etimesgut 
nahiyelerinde kısa tevakkuflar yapı -
larak bu güzel eserler hep birlikte ge
zilmiş ve akşam saat 18,30 da şehre av 
det edilmiştir. 

Haber aldığımıza göre, bu gezile
re bayanların da iştirak eylmek arzu
sunu ızhar etmekte bulunmalarını naza 
rı dikkate alan bısiklet ajanlığı, ge -
zintiye bisikletli baypnların da iştira
kini tensip eylemiş ve bu haftaki ge-
7.iyi kısa bir m safede ve fakat Anka
ranın çok güzel yerlerinden biri o -
lan Balkat'a yapmayı muvafık gör -
müştür. 

Bir taraftan bu geziler devam eder
ken, evelce de yine bu sütunlarımıza 
da bildirdi-imiz gibi, ajanlık, seri ha 
linde bisiklet yarışlarına da bu haf -
tadan itibaren başlamaktadır. Muh -
teliJ katagoriler arasında içra edile
cek olan bu yarışlar ile Ankara bisik
letçileri yeni bir çalışma devresine 
gireceklerdir. 

Bugünkü bi iklct yarışları 

Beden Terbiyesi bölgesi bisiklet 
ajanlığından: 

1 - Muhtelif katagoriler arasın • 
da seri halinde bisiklet yarışları ter
tip edilmiştir. Bunlardan birincisi bu 
gı.in (28 eyliıl 1940) yapılacaktır. Bu 
yarışlara iştirak edeceklerin saat 14,30 
da 19 Mayıs stadyomunda bölge mer
kezine gelmeleri, 

Yarınki gezi Balkat köyüne 
yapılacak 

2 - Bu haftaki bisiklet gezisi, Bal 
kat köyüne yapılacaktır. Bu geziye 
iştirak edeceklerin 29 eyliıJ 1940 pa
zar günü saat 8,30 da bölge merkezine 
gelmeleri rica olunur. 

Gençler birliği - Harbiye maç' 
Bugün saat 16.30 da Ankaragücü sa

hasında Gençlerbirliği ile Harbiye id
man yurdu birinci takımları arasında 
bir f ıtbol müsabakası yapılacaktır. 

Futbol mevsiminin başlangıcında 
ıeyredeceğimiz bu maç takımlar 

hakkında bize yeni bir fikir verecek-
tir. 

Bölge güreş 
birincilikleri 

Artvinde bir kısım vatandaşlar ku
ruma 450 liralık bir yardımda bulun
dukları gibi Trabzonda Rıza Tuburk 
Borsalı da ikiyüz lira teberrü etmiş-

Belçika 
Çekoslovakya 
J<:stonya 
ı;olnlandlya 

Hollanda 
ispanya 
lavcç 
D hcsabınd:ıld 

tir. borcumuz T.L. 

Bugün öğleden sonra saat 16 da Kayseride Hacıbekir Soybaş, Şa - İsveç 
Halkevi salonunda bölge güreş birin- hin Koca Halil ve Nuh Mehmet Kara- A hesabındııkı 

'J'kl · b ı· • d b · go"zJu" ve Nurı· Topbac::'ın ortak bulun- alaca1İıınız T.L. cı ı erı aşlıyor. kı ay an crı mun- " 
tazam bir surette çalışmakta olan gü- dukları Kayseri malları satış evi şir- İsviçre 
re çilerimizi yeni mevsimde ilk defa keti de Hava kurumun bin lira teber- LLchtlstsn 

.. • • c onya 
olarak bugün minder üzerinde göre- ru etmıştır. Norveç 
cegız. Ankaragücü, Demirspor, Kırık- Orduda kuruma daimi a?:a olarak H 

2376.200 

672.300 
493.200 14.20 
33.900 

100.700 
402.600 
2i9.300 

117.200 2.259.000 
98.900 

·U9.400 
162.900 
194.400 
60600 
87.400 

gramının devamı. 
Riyaseticümhur bandosu (Şef: 

san Künçer). 
1 - B!.ankcnburg: Abschied 
Gladiatoren (Marş). 

der 

ı - Guillon: Coetquidan (Marı). 
3 P. Sousa. : Şanlı sancaklar 
(marş). 

4 - Fucik: Florcntinler (marş). 
S - Donizetti: La Fiil~ du l<egi -
ment (marş). 
6 - Ibo Gotos: İspanyol marşı. 
7 - C. Ancliffe: The old ıoldier 
(marş). 

8 - Trayton Adam• : Tudor roı 

(marş). kale idman yurdu, Güneş ve Harp o - yazılanların sayısı beşyüzü bulmuş • ı y~~~:ıavya 
kulu idman yurduna mensup güreşçi- tur. Yunruı A. hesabındaki 
lerin iştirak edeceği bu müsabakala - Samsun merkez ve kazası halkın- borcumuz TL 87.300 

lS.OO/ lS.30 Miizik: operet ve film ıartcı

ları (Pi.). 

Mektebin tahsil müddeti üç ıene.d 

Bund ıı başka bir seneden az olmamak 
zere '"/ ıca bir de ı.a~b'ka . _çlcvresi var 
Me' •cp ra ari, >~-.... c. ı...ccc<qıi ola.c 
tatbil t dcvr ~J .. ~ & • : '-c n .. denlerd 
çalışm-ı 1 n e'dc et .. ~ ks.za .,la geçinec 
tir. 

Zonguldak Maden Teknisyen mekteb 
ikmnl edenler madm teknisyeni unvanı 
İktısııt Vek!iletinin göstereceği mahalle 
de maden sanayi işlerinde beş sene müd 
detle çahşmıya mecbur tutulacaklardır. 

rın surprizli neticeler vermesı muh - dan l.ıir kısmının yıllık olarak kuru- n lıcsııbınd~t 18.00 Program ve memleket saat ayarı. 
temeldir. Miısabaka1ara eski ve tanın- ma karşı taahhüt ettikleri para mik - alacağımız TL. 19.400 17.900 18 OS Hafif orkestra parçalan (Pi.). Ajans'ın bir tekzibi 
mış güreşçilerden mada genç ve yeni tarı ise 10.000 liradır. Cl~TVEL: _ 2 _ 18.30 Melodiler (Pl.). 
yetişen elemanların da iştirak edece- Diğer taraftan htanb~~d~ Adil Alp Muhtcıır memleketlerin merkez bıtnkıüa· 18.4-0 Radyo caz orkestrası (İbrahım Ö7.- 26 Eylül tarihli ikinci bültenimizi 
ği bilhasc::a Harp okulu idman yurdu- asla~, Necdet Dr.am~lı, J~udıt Taranto, rındn tutulan kllrlng hesnplarındnl<I gıir idaresinde). 1 • üncü sayfasında Sof ya haberine 
na mensup teknik güreşçilerin bu me-ı Marı .~ahum, Alıs Ebeog.lu, ~yş~ Ve- Memleket alacaklarımız Miktar T.L. 19.lS Müzik. j "sabık Bulgar başvekili Köseivan~ 
yanda olduğu haber alınmıştır. dat Soyleı;1ez, Saffet Naıl, Hı~mı Er- Lllvımya 41.600 1 - M. Celalettin _ hlizzarn ,arkı: Berlin elçiliğine tayin etmiştir,, cür 

Evelki senelerde mühim bir varlık tem ve eşı, Hakkı Arda ve eşı evlen- 1 acnrlslan 63.400 (Değildi böyle evvel). lesinin "Köseivanof Bern elçiliğiı 
olarak kendilerini gösteren harbiyeli- me yüzüklerini, Hasan Rüştü Tanyu ftıılya 2 - Şükrü Şenozan. hüzzam ıarkı: tayin etmiştir'' olarak okunmasını ı 
ler geçen seneki müsabakaların ekse - d~ bir e!mas yüzüğü kuruma terkeyle- B. hesabındaki (Ccizlerindcn içti gönlum.) ca ederiz. (a.a.) 
risine iştirak edememişlerdi. Bu mü - mışlerdır. (a.a.) alcıcağımız 3 - Rahmi - Nihavent ıarkı: (Saç-
sabakalara iştirak etmeleri Ankara gü Ti,, 861.700 Jarına bağlanalı). 
reşçiliği için mühim bir kazanç ola - B. Avni Doğan şehrimizde İtalya A. 4 - Rakım - uşşak şarkı: (Bana hiç 
caktır. Bu yeni ve genç güreşçilerin Samsun Valisi B. Avni Doğan vi- borcumuz yakışmıyor). 
usta ve pişkin güreşçiler karşısında, Hiyete ait işleri için evelki gün şeb _ TL. 78.300 783.400 S - Şukrü Tunar • uşşak şarkı: 
ne derece alacakları belli olmamakla rimize gelmiştir. Homanya: (Ceçtı mu.ı:ıblıet demi). 
beraber yeni yeni kıymetlerin belire- Alacağımız : 6 - Fahri Kopuz. kiirdili H. ıarl:ı: <87 ı husust 
ceğine şiıphe yoktur. Nitekim fuar hesap (Ruyin" Sdçlar dökülmüş). 
giıreş müsabakalarında da böyle bir Dün a!1şamki TL. 46.600 7 - Sebuh - kürdili H. sirto. 
sürpriz olmuş Corum, İçel, Kocaeli yang:n Muvakkat 19.45 Memleket aaat ayarı, ve ajans ha-
güreşçileri kendilerind n çok usta o- M illı .,1 "" "a Vek1Uetinin arka - hesabı berleri. 
lan milli takım güreşçilerinden bir sında bulunan bir barakanın dün ba - TL. 23.300 20.00 Miwlı: fas:l heyeti. 
kısmını mağllıp etmişler ve istikbal cası tutuşmuş ve ateş süratle ilerliye- Petrol 
için bize ümit vermişlerdir. rek çatıya sirayet etmiştir. Vaziyetten hesabı Romanya 

Bu müsabakaların bir hususiyeti de haberdar edilen itfaiye derhal yetişe - borcumuz 
birincite rinde 1stanbulda va'lı1acak rek ateşi daha fazla geni~lemesine TL. 1.106.00 1.175.900 
Türkiye greko - romen birincilikleri meydan vermeden söndürmüştür. 38 husust hesap 
ne girecek gureşçilerin seçme müsa- TL. 343.000 
bakası mahiyetini a:ımasıdır. Güreş fe Yeni hesap 
derasyonu bu müsabakaların birinci - TL. 152-200 
lerind rı bacıka te1'ııik kabiliyet gös - Zeytinyağ 

hcsl\bı bloke teren elemanları da seçecek onların 
TL.. 1130.'tOQ 

1.IH9.300 

da bınncllı'k mu aba a anna işuraki
ni temin edecektir. Bu itibarla bu mü
sabakalar aynı zamanda bir teknik 
imtihanı olacaktır. Gençlerimize mu
vaffakivet temenni ederiz. 

Bııdapeşte, 27 a.a. - Stefani: Ziraat n!l

zırı B. Telent bu akşam hareket ederek 
yarın sabah Belrrad'a vasıl olacaktır. B. 
Telent Yugoslavya ziraat nazırının misafi
ri olup B. Zetkovltch, B. Matchek ve B. 
Markovitch ile rörü~meler, yapacaktır. 

Not: Rumen kllring1ne ithal edilip 
henüz resmen mallan memleketimize glr
mlyen TL. 7~2.DOO 

20.30 
20.50 

21.16 Tabanca müsabakaları 

bu haf ta neticeleniyor 
Nev • Delhi, 27 a.a. - Umumi vali ile 

bir rörüşme yapacak olan Gandhi, Simla'
,a gitmek üzere dün buraya vasıl olmu,. 
tur. 

DEVLET ORMAN lŞLETMESl 21.30 
2l.4S 

Bölge A tıc1l1k Ajanlığından: 
1 - 14-9-940 cumartesi günü baş

lıyan tabanca müsabakaları bugün ve 
pazar günü devam ederek pazar günü 
akşamı nihayetlenecektir. Pazar günü 
saat 17 den itibaren finaller yapıla -
cak ve birinci ikinci ve üçüncü müka 
fatlar verilecektir. 

2 - Müsabakalara iştirak etmemiş 
olanlar bu son iki günden istifade e
debilirler. 

3 - 6-10-940 pazar günü kulüp i -
zası arasında grup birincilikleri ya
pılacaktır. Bütün vazifelerini bir de
fada yapmış olan kulüp azasından 
müsabaka için ayrılmış olanların i -
simleri Poligonda ilan edilmiştir. İ
tirazı olanların Ajanlığa müracaat et
meleri rica olunur. 

Lizbon, 27 a.a. - DNB. bildiriyor: A
sor'dan bildirildiğine göre, 24 eylül gecesi 
Terceira.da vuku bulan bir fırtına bir çok 
evlerin ve ağaçların yıkılmasına ıebep ol
muştur. 

Nevyork, 27 a.a. - DNB. ajansı bildiri
yor: Londra'dan alınan bir haberde İngiliz 
makamlarının halen ingiliz sahil ıemileri
ne el koymrya matuf bir projeyi tetkik et
mekte oldukları bildirilmektedir. 

Sofya, 27 a.a. - Stefani ajanaı bildiri· 
yor: Kıra! Boriı hariciye nazırı B. Popov'u 
kabul ederek kendisiyle uzun müddet gö
rüşmüştür. 

Vlchy, 27 a.a. - Kabine konııeyl topla· 
narak tınUmUzdekl kış zartında :r.uhur e
decek aefaleU önlemek için alırunaaı icap 
eden tedbirleri görtlfmUştUr. 

Satılık köknar tomruğu 
Devlet Orman l~Ietmesi Düzce Revir 

Amirli tinden: 
Dolu - Düzce şosesi Uzerlnde Tatava 

mevkllndekt 1 nun1arah depoda mevcut 
<96~5 metre ve (892) desimetre küp rnua-
dllt (1597) adet köknar tomruğu 4.10.940 
cuma gUnU saat l~ te DUzcede D. Or. tıı. 
revir lmirltğinde rnUte§ekkll komisyonda 
açık arttırı:na ile satılacaktır. Tomrukla. 
rın bir metre kUpUnUn muhammen kıyroe-
tı 10 lira 00 kuruştur. Satıııa ait şartname-
ler İstanbul ve Bolu orman çevlrge mU
dürlUklerl, Ankarada orman umum rnU
dUrlUğU ile Düzcede revir Amirliğimize ve 
tomruklar yerinde g8rUlcbillr. 

Taliplerin % 7,5 teminat ve evrakı lt\
zlmeleriyle beraber !haleden evel DUır:cede 
mezkQr komisyona mUracaa.tıarı. 

(8711/~747) 1~964 

22.30 

22.50 

Konuşma (iiınün meseleleri), 
Mi.ızık. 

1 - •.. - uşşak tiirkii: (Girdim ya
rin bahçesine). 
2 - Şevlci - uşşak türkü: (Dailar 
dayanmaz enin.ime), 
3 - Hakkı - hicaz ıarkı: (Ahvali 
kalbi zare). 
4 - İbrahim - hicaz ıarlcı: (Beni 
ıev ruhumu sar). 
~ - .... - hicaz ~arkı: (Aştlı: oldum 
yavrucn~ım). 

6 - Tanburi Cemil - ş.ehnu earln: 
(Feryat ile feryadıma) 
7 - Mustafa çavuı - şehnaz ıarkı: 

(Fırsat bulsam). 
Müzik: ne~cli parçalar (Pl.) 
Radyo gazetesi. 
Radyo salon orkestrası (viyolonist 
Necip Aşkın idaresiooe) 
1 - Dryer: La Ballerina. 
2 - Thurbıın: Amerik na 
3 - Schmalstich: Ormanda ask. 
4 - Herold: "Zampa" operıı:anın 
uvertürü. 
5 - Bucalossi: Çiribiribln (valı). 
IS - Joı. Strauss: "Gülün düğiinü" 
operetinden ilk bahar şarkııı. 
7 - Ancliffe : İspanya'da şato. 
8 - Lehar: "Şen dul" operetinden 
balo hatırası. 
O - Keler Bela: Csokonay (uvertür 
re minör). 
10 - Ziehrer: karnaval çocu~u. 
Memleket saat ayarı, ajana hsber
leri; ziraat, esham • tahvil5.t, kam
biyo - nukut borsası (fiyat). 
Radyo ıalon orkeıtraaı proıramınm 
devamı (yalnız uzun dalsa poıta -

---····································· · 

Karton boru satışı 
Bobin halindeki gazete ki -

ğıtlarının üzerine sarılmış oldu
ğu karton borudan anbarımızda 
mevcut olanlarla önümüzdeki 
mesai devresinde birikecekler, 
1 Te!;rinievel salı günü saat 10 

da açık artırma suretiyle satı -
lacaktır. Taliplerin o gün mües -
seseye müracaatları. 

~ •.............. ......................• 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
2 Elli"' '-:-~--

14,30 ve 17,30 da 

HASR ET 
ZARA LEANDER 

16 ve 19 da 

DENİZ KORS ANLARI 
Gece 21 de 

HASRET ve MIKI 

siyle). 
22.50 Ecnebi dillerde konu$ma (yalnız ı 

sa dalga post siyle). 
23.10 Cazband (Pi.). 
23.25/ 23.30 Yarınki program vı kapanıı 

Tahran Radyoıq 
Tahran radyosunun Türkiye saatiyle prj 

gramı §Udur : 
saAt 11 den 13.30 a kadar kıaa daııı 

19.87 metre 15.100 klloalkl llzerlnden. 
Saat 10,4fi den 19.45 , kadar 30.99 me 

!!6 O kilosikl üzerinden. 
Saat 20 den 23 e kadar '8.7• metre eı 

kilosikl üzerinden • 

Kuçuk Vıli düıünceye daldı. Bir türlü bu muam
mayı çözemiyordu. Yatagına uzandı. Somurttu. Bir
den başını babasına çevirerek sordu: 

Gizella'yı gerekse Vilmofu o kadar me1&ul ediyordu 
ki; Edit'in dünyaya gelmesi gürültüye kaynadı. Vil
moı, Maria'nın betbaht olduğunu ve müthiş bir hayal 
sukutuna uğradığını iddia ediyordu. Gizella, kocan• 
nın iddialarını reddediyor, Maria'nın hayal sukutuna 
uğramasına imkin olmadığını, çünkil; onun fevkallde 
akıllı ve hesaplı bir kadın olduğunu ve insanları çok 
iyi tanıdığını söylüyordu. Bu sözler }(ilmoş'u sinir
lendiriyordu. Bir gün katlarnı çatarak: 

- Biz onu çağırmadık. Niçin geliyor bizim evi-
mize? 

- Niçin mi? 
Çocuk tekrarladı: 
- Niçin? 
Vilmoş, ıaşırdı. Verecek cevap bulamadı. Bu c;o 

cuk tıbkı bir sorgu hakimi gibi, suçluyu bir çıkmaza 
sokuncaya kadar sual soruyordu. Şimdi, ona bir çocu
ğun nasıl ve niçin dünyaya geldiğini izah edemezdi. 
Tabiat kanunlarını anlatamazdı. O halde ne yapma
lıydı?.. Eskiden kalma budalaca hikiyelerden mi 
bahsetmeliydi? ... Yok a}lah gönderiyor ... Leylek ge
tiriyor, gibi şeyler mi söylemeliydi? ... 

Gizella, onların bırdenbire ıustuklarının farkına 

vardı: 

Baba ile oğul bir saniye göz göze geldiler. 
- Gene neler soruyor bu maymun? 
- Kiıçtik kardeşin çağrılmadan niçin geldiğini 

merak edivormuı. 
Gizella, ayağa kalktı Çocuğun yatağının yanına 

kadar geldi. Biraz sert bir tavırla: 

- Allahın onu bize bir hediye olarak gönderdiğin• 
ıöylememiş miydim sana? Dedi. 

- Oğlum, madam ki annen sara anlatmıı. Nedeu 
bir de beni sorguya çekiyorsun? 

Çocuk derın bır nefes aldı Tek kelime ıöyleme

den arkasını döndü 
Küçük Vili n 'n hastalığı iki hafta ıürdil Ayağa 

kalkar kalkmaz hemen taşınma iti batladı. Gizella 
direktörden iki gün izin aldı. Yerletme ve tqınma 
itlerinin başında bizzat kendisi bulundu. Annesi ve 

babuı da ona ıardım otıilo.r. :UjUMI &bU lllr N 

Yman: MIHALY FôLDl • 
Tür"eye ,eviren: F. ZAHiR TOROMKONEY - 114-

yerli yerini buldu. Her taraf yeni boyanmıı, çiçek ıi· 
bi temiz ve zarifti. Gizella ,evin bütün köşesini bu 
cağını dolaıtı. Yorgun yüzünde memnun bir tebes
süm parladı. Nihayet en büyük emellerinden biri da
ha tahakkuk etmişti. Bu yuva onun eseriydi. Burada 
ki eıya2arın hepsi onun çalıpnasının mahsulüydü 
Banyo odasında ıakır, şakır sular akıyordu. Odalarda 
elektrik yanıyordu. GizelYla, bilhassa divanın bat 
ucundaki elektrik limbasına seviniyordu. Geceleri 
divanın üzerine uzanıp, bu lambanın ı1ığı altında 

zevkle sevgili kitaplarını okuyacaktı. Büyük, beyu: 
pencereler "Tuna'ya açılıyordu. Bu genit nehirin ıu· 
ları Viyana'dan geviyordu. Temiz ve taze hava uzalı 
ve gilzel diyarların kokusunu getiriyordu. Güzel bir 
çocuk odası da vardı. Bu odanın gUneşli bir kötcıin= 
veni gelecek misafire ayırınıftı. Vilmoş'un da ayı 

bir oda11 vardı. Burada, kocasının istediği giti çalı• 
• masını temin için her Jey mevcuttu. Yeni bir yuihr 

ne ve iki kitap etajeri onun çoktanberi arzu etti 

şeylerdi. Kendisine de güzel bir kitap etajeri almıı 

ve kendine ait kitaptan bu etajere dizerek ayırmıf' 
Yemek muaaa Oizella'mn oduına konmqtu. Dah. 
u uhm1•a ar& Klltll.i ilk tll prdtlıl IÜ· 

sandı. Süslü bir masa örtüsü almak lazımdı. Hele, iyi 
bir halıları da olsaydı, evin gösteriti büsbütün deği
şecekti. Sonra, bir kaç vuo da prttı. Böyle iyi dö
tenmiı bir evde çiçekleri ıu bardaklarının içine koy
mak ayıptı... Elbet bunların da bir ııraıı gelecekti 
Eveli, ıu borçları bir ödemek lazımdı. 

xxx. 
İkinci çocukları bu yeni apartmanda doğdu. Ço

cuk, anasını ve babasını ciddi ıurette endiıeye dütü
recek kadar zayıf ve çelimsiz bir kızdı. Kıza, Vil
moı'un israrı üzerine baba anasının adı olan Edit'i 
taktılar. Doğum için Maria'nın doktoru ve aynı za
manda samimi dostu Gabôr Kulumyi'yi çatırmıılardı. 
Gabor ile Maria'nın dostluklara nazar dikkati celbe
decek bir manzara gösteriyordu. Aııl itin garip tara
fı Margit doğduktan bir kaç hafta ıonra kont çift
liğine dönmesi ve Maria'nın Budapeıte'de kalması i
di. Kont Köröşi bidayette her ay batı Budapeıte'ye 
gelerek Maria'yı ziyaret ediyordu. Kont, ona güzel 
bir ev de tutmuıtu. Fakat, niklhtan hiç bir ıea, aeda 
çıkmıyordu. Ziyareler gittikçe aeyreklqmefe bqla
ını ftı. Maria da buan sahneye avdet edeceltnden 
bahaediyordu. 

.. Mlıia'u ~il&_.. ~aUr1'C. PNk 

- Kuzum, dedi. İnsanları iyi tanımak da ne d .. 
mek? Hem bu meıelenin insanları tanımakla ne all
kası var? LUın kısası, kont ablandan bıktı ve yüz n .. 
tü bırakıp gitti. 

- Bunu naııl ıöylersin? Neden bıksın? 
Vilmoı, ıinirli bir kahkaha attı: 
- Orasını konttan ıormalı 1 Neden ve niçia bık.tı, 

bunu ben nereden bileyim? Fakat, vaziyet ortada. g. 
ğer hıkmamıı olsaydı, her halde terketmezdi. Belki: 
çocuktan hotlanmamııtır. 

- Sen adam akıllı çıldırmıısın Vilmoş. Margit'in 
nesi var? Ondan daha güzel çocuk nadir bulunur. Be
nim. kendi çocuklarımıza ne kadar dütkiln olduğumu 
pek i'i biliyorsun. Böyle olduğu halde Margit'in hl· 
zim çocuklarımızdan daha güzel olduğunu itiraf et
mek mecburiyetindeyim. 

- Ben aksini iddia etmedim. Fakat, buna rağmea 
kontun mütehaasis olmadığı muhakkak. 

- Niçin mütehassis olacakmıf, anlayamıyorum? 
Vı!moı, müstehzi bir tebeasümle izah etti: 
- Babalar ekseriyetle çocuklarını gördükleri za

man mütehauiı olurlar. Çünkü; çocuk her şeyden e
vel babanın iftihar edeceği güzel ve büyük bir eser
dir. Ama bu, konta göre değil. Kont, çok sağlam irade 
ahibi bir adamdır l 

- NM&l, nuıl irade aailam irade sahibi mi? 
(Somı vatJ 
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Üç taraflı paktın 

imzasından sonra 

duğu kadar çabuk bir tarzda dünya 
sulhunun teminine hizmet edecektir. 

ı ngili2 Hariciye Nazırları Çarşamba günü 

arazisine yapılan akınlar 

Bu bloka, milletler arasında yeniden 
sulhperver münasebetler tesisine yar
dım etmek niyeti ile bakan her dev
let, samimiyetle kar§ılanacak ve yeni ve 'siyasi ve ekonomik nizama işbirliği 
yapmıya davet olunacaktır. Avrupada 
veyahut uzak 9arkta bu meselelerin 
hallinin son safhasına miidahale et _ 
mek ve bu üç taraflı pakta dahil bir 
devlete hücum eylemek niyetinde bu
lunacak her memleket kendisini üç 
milletin birleşmi§ kuveti, yani 250 
milyon nüfus karşısında bulacaktır. 

Londra, 27 a.ı. -·Hıva nezaretinin dün
kü tcbliğı: Dün öğleden evci, ekseriyetle 
ınıi 1feriden hareket eden düşman tayyarc
lerı ş:ı rk ve cenup sahillerine yıklaşmı1-
lar, fakat bunların pek azı memleket dahi
line girmcğe muvaffak olmuıtur. 

Ş :mali şarki sahilinde iki ndkta ii.ıerinc 
bombalar atılmış, bazı hasarat ve insancı 
zayiat kaydedilmiştir. Aiır yaralıların •· 
dedi az bulunmaktı idi. 
Öğleden sonra geç vakit Manı denizi 11-

hillerindc bazı ıiehirlcr Uzcrinc, Hastinp 
ve Southampton'a hücumlar yapılmı$tır. 

Hasarıt ve bir miktar ö!U ile yaralı kayde
dllmlştır. Merkezi İngiltere oehlrlerl Uzcri· 
rıe de bombalar atılmııtır. Ba:ı:ı evler ha
aara uğramııı ise de ağır yaralı yoktur. 

Japon sefiri 
beyanatta bulundu 

(Başı ı. inci say/ada) Bu suretle, bu pakt, her halde dün
ya sulhunu yeniden tesise yarıyacak • 

ciye nazırı Kont Ciano ~e ja?on bü - tır. 
yük elçisi B. Kurusu, Fuhrerın buzu: Bu tarihi günde, alman hükümeti a
runda, resmi beyanatta bulunmuşlar- dına, İtalyan kıral ve imparatoruna, 
dır. B F R'b büyük Duçe Benito Musoliniye ve 0 • 

Alman hariciye nazırı . on ı - nun faşist inkılcibına selamımızı bil _ 
bentrop, aşağıdaki beyanatta bulun - diririm. 
muştur : Alman hükümeti adına, şanlı japon 

Japon basını 
Amerika ya 
hücıım ediyor 

Bir Tokyo gazef esine göre 
Japon - Amerikan anlaımazllğı 

önlenemez bir hal almııhr 

Oı la raf h paklln 
uyandırdığı akisler 

(Başı 1 ıncı '!liavl11d11 J 
paktın Amerika Birleşik devletleri a
leyhine müteveccih olduğundan müt
tefiktirler.,, 

Amerikalı spiker, bundan .sonra, 
kont Ciyano'nun tayyare me.ydanın -
dan başvekalet dairesine giderken geç 
tiği yolun manzarasını anlatırken, 

Tokyo, Z1 a.a. - D.N.B. Japon gnete . şunları ilave etmiştir: 
lcri Amerika birle~ik devletlerinin Japon- "- Olacak şeyden aldığımız ilk 
ya'ya karşı aldığı vaziyeti şiddetli surette emareyi, ellerinde Alman, İtalyan ve 
tenkide devam etmektedirler. Japon bayraklarını sallıyan mektep 

Asabi Şlmbun gazetesi diyor ki: 1 talebelerinin manzarası teşkil etmiş-
" Japonya ile Amerika birleşik devletleri tir. Biz, bu bayraklar arasında lspan

arasında bir anlaşmazlık, önüne geçilmez yol bayraklarını da göreceğimizi zan
bir mahiyet gösteriyor. Amerika, İngilte- netmiştik.,, 

r~'ye ve Çunking'e .yardıma ~arar vermiş 8. Ruzvclt telBirlerde bulunmadı 

Almanya - İtalya .. Japonya 
i tısadi, siyasi ve 

askeri mahiyette 

Bir ittifak 
muahedesi 
imzaladılar 

Avrupa'da nizamı Mihver, 
Asya'da 'da Japonya kuracak 

(Başı J inci sayfada) .._ 1933 de vukua gelen nasyonal - imparatoruna, hükümete ve bu paktın 
sosyalist inkılabmda~b:ri, a~man hü- vücuda getirilmesine faal surette iş • 
kümetinin esas hedefını, tadıller, yal- tirak etmekle bu derece büyük şeref 

Versay muahedesinin haksızlıkla- kazanmış olan hariciye nazırına selam 
nrıın.za nihayet verecek değil. fakat aynı larımızı bildiririm. 

Avcılarımız tarafından 12 si bombardı· d F k b'lh · 1 •.amanda Avrupa milletlerı arasın a . a at •. ı as.sa, ıta yan. v.e .. japon 

bır halde, halen hakıki çchresı ile meyda -
na çıkıyor. Amerika birlc;ıik devletlerinin 
Japonya üzerine tıu:yik icra etmek teşeb -
büsüne kar§ı koymak üzere bOttin japon • 
!arın demir gibi bir irade ile birleşmeleri 
r.ame.nı gelmiştir. Ruzvelt'in Japonya'yı 
petrol, demir ve diğer malzeme ihracını me 
netmeııi, japonlar tarafından beklenilmekte 
idi. Bu sebepten Japonya için bir sürpriz 
teşkil etmemiştir. Japonya, yeni vaziyete, 
daha evciden alınmış olan tedbirlerle kar-

Vaolngton, 27 a.a. - B. Ruzvclt bugün
kü gazeteciler toplantısında mihverin Ja
ponya ile akdettiği pakt hakkında tefsirat
ta bulu;nmaktan içtinap etmlııttr. Ve buna 
sebep olarak da bu hususta henUz resmi 
maJOmat alınadığını söylemııt!r. 

cek bir aulhun İptidai ıartı olarak 
telakki eden Almanya, İtalya ve 
Japonya hükümetleri yanyana bu· 
lunmak, büyük Asya nhası ile Av· 
rupa mıntakalannm yüksek hedef• 
Ieri bu sahalarda yeni bir nizam ya• 
ratıp idame etmek, buralarda otu• 
ran milletlerin refah ve saadetleri· 
ni temin eylemek olmak üzere kar
§ıhklı iş birliklerini teşkilatlandır
mai'tı kararlaştırırlar. 

nıancı olmak ürerc ceman 19 tayyare dii· ,. k 1 11 J 1 b ld 
devamlı bir i•birliğine yarıyaca o an mı et erıne se amımızı ı ırırım. O 

tlirülmUştür. Altı ıvcımız kayıptır. Bun- :ı 11 · ı ·11 1 k' b' ı · k h" · · · · ların ikisinin pilotları ıalimen avdet et • sulhperver mukaveleler usu en ve mı et er ı ır ı te urıyetımızı ve 
iniştir. yolu ile yapmak teşki~ etmiştir. _Bu is.~ikbalimizi m.ü~afaa. etı_nek. ve bu 

dünyanın zenginliklerınden ve bıl - d~nya?a daha ıyı ~enı bır ~.ızam ve 
h ssa kendisine ait bulunanlarından bınnetıce devamlı hır sulh vucuda ge
. ~·fade etmek ve bunları kendisi i - tirmek ve temin eylemek kati azmi ile 
~sa:e etmek bahsinde, alman milleti, onlarla birleşmi şbulunuyoruz.,, 

Çarşamba günü 33 
alınan tayyaresi 

imha olundu 
Londra, 27 a.a. - Roytcr: İngiliz hava 

•e dahlU emniyet nezaretleri tebllSi: Dün 
ece düşman tnglltere'nln muhtelif kısım· 
larına hava hUcumları yapmıısa da bu hU· 
cumlar bllhas.sa Londra, Londra civarında 
ve İngtlterenln ıılmali garbt mıntakıunilda 
temerküz etmişlerdir. Londrıı varoşlarma 
cellııl güzel bombıı.lar atılmıotır. Evler, ti· 
caret ve sınai mUesııeseler hasara uA"ramıı· 
tır . .Atılan yangın bombl\lanndan yangın· 
lar çıkmıotır. Zayfat vardır. 

Mersey kıyılarında evlere ve ticari 
rnUeueaelerc ha.sar olmuıı, yangınlar · çık· 

diğer büyük mill;tlerin. ~Y"! hakkı Kont Ciano'nun bey-:natı 
haizdir. Milletlerın ?ahılı hır. so~yal Berlln 27 aa.. - D.N B.: ttç devlet 
adalet için ve binnetıce tıflertl~r.ın a - paktının İmzMını mUtcakfp, alman harici-

. • ka !arı ve "'ar arı ıçın yap-yatıyet ım dn 
1 

.
1
:r
1 

tl as d kı' ye nazırından sonra, İtalya hBJ'ictye nazırı 
t klan müca e e mı e er ar ın a 1 d d' b ·· b'h bir Kont Clano, ~atıdaki beyanatta bulun. 
münasebetler e 7 una muşa . ı . muştur: 

· 'stemektedır Alman mılletı -nızam ı • . • . . . "- Bu~un İtalya, Almanya ve Japon -
· b a zusu gerek tarıhı mazısının nın u .r • .. • .. .. _ •. .. e erek e yayı b!rlbirlne bağhyan pakt, dUnyenın ye. 

gerek mıllı buyukl~gu~~~ v g d" -~ nl tarihinin vUcuda getirildiği bu senııler
konomik ~artların en ısıne ver ıgı de, bu Uç memleket arasında mevcut men
coğraft vaziyette yani hayat sahasın~ faa.t ve hedet tesıı.nUdUnti, siyn.!lt, ekonomik 
da hareket serbestisi, yabancı hayatı ve askeri bir lf blrl!Q-1 taahhüdü ile tem
menfaatlere bir müdahale teşkil et - hir eylemektedir. 
mi yor. Fakat bilakis yalnı~ ken:!. ~~- İtalya, Almanya ve Japonya, bu tek! -
hasının fev~aladde bir tarz a ta 1 ı- mli!Uıı elebaşıları olmu•lar, bu tckllmüliln 

· ·hı· d r u -nı ı ıva e ıyo · h k k .. , 1 faal ve yapıcı kuvetlnl tcoktı etml§lcr ve 
Hayat ıahaaı ve u u musııııa.ı 1 bugUn bUtUn dUnya için yaptıkları gibi, 

Bununla beraber, nasyonal • sosya· yeni bir kUltUr oeklllerin! kendi memle-
ınıotır. list hükümeti, her ne bahasına olursa ketlcrlnde kurmak için 16.zım gelen ener. 

Diğer timal1 garbt mıntakalannda ha· olsun daha küçük diğer milletlerin a- jllerl ve hasletleri, gerek sulhta, gerek 

şı koyacaktır." 
Miyako Ş imbun gazetesi diyor ki: 
"Fransız Hindiçinisi me•elesi, h<ıkiki ni

yetlerini gizliycn Amer ka bir!e:ıik devlet
leri için bir bahane"•., b~ °<R bir şey de · 
{:ildir. İngiltere ve A "'C k<ı. Avrupadnki 
kayıplarını U·:ık - ... te ', fi ctmiye ça • 
lışıyorlar. Ş:md öer. I "'a p iyasasından 
uzaklaştırılmış olan J\n e•ika, şimdi Uzak
Darktan da ncfyedılmclıd .:. Japonya ile A· 
merika birl,.el k devletleri arasındaki müna. 
sebetler, ancak, Amerika birleşik devlet · 
!erinin iki memleketin t"kip etmeleri la • 
zımgelen yegfme do(;ru yolu kabul etmesi 
takdirinde aydınlnn:ıb ı l ı r. Amerika birle -
şik de\•letlerinln son ko.,u, yani Japonya i
le bütün t icaret nn'aşmalarını feshetmesi 
dahi, Tokyo yeni .Avrupa bloku ile 
mumkün olduğu kadar ~abuk ticaret mü -
nasebctleri kurar ise, Japonya için endışe 
uyandırıcı mahiyette değildir.'' 

B. Hull'un beyanatı 

PRktın beklenmedik bir ııey mi olduğu 
sorulması Uzerıne cllmhurrelsi "hem ~vet, 
hem de hayır,. cevabını vcrmi§, fıiknt bu 
cevabı izah etmemıetır. 

Diğer suale cevap veren B. Ruzvelt İn· 
g11tcrenln yeni "uçan kale,. lll§aatının ya· 
rısını kendi hesabına temin ettiği hakkın
daki haberlerden mıılQnıatı olmadığını 

ııö~ lcmıı ve petrol ambargosu ve yahut lh· 
racat Uıanslo.rının daha sıln bir kontrola 
t~bi tutulması hakkındaki suallerin harici· 
ye nezaretine tevcih edilmesi icap edece -
ğln! ıııı.ve eylemlotlr. 

Gazeteciler toplııntısınrtan biraz sonra, 
B. Rıızvelt'ln inglllz bUyUk elçisi lord 
Lotlııan'ı öğleden sonraki kabine toplan -
tısındRn evel de milli müdafaa erkA.ııını 

kabul ettiği bllılırllmlotır. 
B. Hull, buglın öğleden sonra gazeteci . 

ler toplantısında yaptığı beyanatta, Japon· 
yanın mihver devletleriyle lttlfııkının u. 
:r:un znmandanbcrl mevcut olan ve Ameri
ka tara.tından harici siyasetini tesbit e. 
derken esaaen nazarı itibara ahnmııı bulu
nan bir vaziyeti sarih ha.le koyımı~ olduğU
nu beyan ctmlııtır. 

Nazır, ıl:lyle dcmlııtlr: 

Bundnn ha§ka üç hükümet itbil'
liklerini, dünyanın diğer kmmlann• 
da oturan ve yekdiğerine mÜtabilı 
istikamete tevcih ve bu auretle dün• 
ya aulhünü istihdaf eden emellerini 
tahakkuk ettirmeğe mütemayil bu
lunan milletlerin i§birliğine teımil 
eylemek arzuaunu izhar ederler. 
Buna binaen Almanya, İtalya ve 
Japonya hükümetleri aıağıdaki hu• 
su•ııı •ı {ararlaştırırlar: 

Madde 1 - Japonya Avrupa'da 
yeni bir nizamın kuruluıunda ital• 
yan - alman idaresini tanır ve bu İ• 
dareye hürmet eder. 

Madde 2 - Almanya ve İtalya 
büyük Asya aahasında yeni bir ni• 
zamın kuruluıunda japon idaresini 
tanır ve bu idareye hürmet ederler. 

aar udır. sırlar~a baştan başa kı~alara ~ak~.m 01: harpte kendtlerinln oerem 8.llanelerlnden 
BUtUn bu mıntakalardan ıtmdlye kadar mak hakkını kendilerınde gorduklerı almışlardır. 

Vaşington, 27 a.a. - B. Cordell Hull "- İlnn edilen ittifak muahedesi, Ame -

Madde 3 - Almanya, ltalya, Ja
ponya yukardaki eaaalar üzerinde 
i~birliği yapmakta mutabıktırlar. 
Bundan baıka Almanya, ltalya, Ja• 
ponya üç akit taraftan birisinin Av. 
rupa harbine veyahut Çin - japon 
anlaımazlığına halen henüz ittirak 
etmemi§ bir dc\'let tarafından hü· 
cuma uğraması halinde, iktidarla
rında bulunan bütün siyasi, iktisa
di, askeri vasıtaları ile karıılıklı su. 
rette biribirlerine müzaharet taah· 
hüdünü almıılardır. 

&Iınan haberlere nazaran zayiat azdır. bir zamanda, alman milletine ait ha -
İngllterenln cenubu arklslnde bir oe - yat sahasını ve alman milletin~n ha - Fikir, kuvet ve hedef ittihadı 

bir japon müşahldının birleşik Amerlka'yı 1 rika hükümetinin nazarında yıllardan beri 
japon inkiııafının sarsılmaz bır muhalifi mevcut oln.n bir vaziyette mahsus bir de -

hlrde evler hasara u~amııtır. Fakat zayi- yat hakkını temine karar vermış bu - Bu muar.zam yenileşme eserinde, Uç 
olduğunu takdir eden ve birleşik Amerika ğişiklik yapmamaktadır." 

at azdır. 
Sair kısımlarda eehir ve köylerde bir · 

çok mahallere bombalar dllşmfüıse de a.z 
hMar ve zayiat olduğlı bildirilmektedir. 

Bu mıntakıılnrın hepsinde itfaiye teı· 
klltı.tı bUyük bir ııllratle yangınları söndUr
mekte tesir göstermlettr. 

Gece yarısından az evel tayyare dAli 
bataryalarının ateşiyle bir dO§man bom -
bardıman tayyaresi dllşürillmUotUr. 

Gündüz cereyan eden hava muharebe· 
lerlnde 33 alman tayyaresi imha edllmlı -
tir. Bunlardan birisi tayyare dAfl batarya
ları tara!ından, geri kalıını da avcı tayya
releri tra!ından dUşürUlmllolerdir. Bina · 
<'naleyh dlln imha edilen dU§man tayyare
leri adedi 84 tur. Evelce kaybolmuı göste
rilen plloUardan Uctsinin ıat ve ııallm ol
dukları ıtmdl anlaoılmı§tır. 

1 talyan resmi tebliği 
İtalya bir yer, 27 a.L - İtalyan u · 

ınumı karargMıının 112 numaralı tebliği: 
Gims.It Afrlkada ileri karakol taallyetl ol-
ınuotur. 

DUomanın sonum ve kıtaatımıza kareı 
hava akınları neticesi yalnız bir kişi ya · 
raıanmııtır. 

Dünkü tebıtğtn dllşmilı olduğunu muh· 
temel olarak kaydettiği tayyarenin auıcutu 
teeyyt.lt etmiıttr. 

Hava kuvetıerlmlz Hayta petrol mer • 
kezin! bombn.rdıman etmlı ve Corodac'ın 
rnansabında petrol depolarına isabetler va
ki olmuıtur. Hava müdafaa bataryalarının 
liddetıı mukabelelerlne rağmen bütUn 
tayyarelerimiz Uslerlne avdet etmlılerdlr. 

Şarki Afrlkada, Gallabat'ın garbında 
lionte Amadl çtllllnde bulunan bir dllşmtlD 
konak kampına kUçUk ve bllytlk çaplarda 
bombalar lııabet etmiıttr. Diğer bir tayya· 
re teıekkülü Albart - Soudan nehrinin ıa· 
hll!erlnde bulunan dllşman gruplarına kü· 
ÇUk çapta bombalar atmııtır. 

DU,manın Gelsa. Berber&. Djldjlga ve 
,., ld ....,, hava akınla-"'ura'ya karşı yapmıı o uc.~ 

i aralanmııı ve 
rı eanMında cemo.a Ud kil Y 
hatır haaarat kaydolunmuotur. :Metemma-
da, hemen hepsi yerll ahp.ıtden olmak ü -
•ere altı ö!U ve 20 yaralı kaydolunmuıtur. 

Hava müdafaa bataryalarımız tar~ı~· 
dan iki dU~man tayyaresi aıevler lç n e 
4UııUruımu1tUr. 

Azat obalarmdan cocuklanmız 
cok isfif ade etti 

Edirne, (Husus.i) - Tekird~ğ ·ıi
~Yetinin 1necik okulları ile Edırne. 
tıin ıu· • - .. d e Akdeııız .ı.uecıdiye koyun e v 
ltıyısında açılan azat obaları iki ~y · 
lılc bir faaliyetten sonra sona ernıı1 k-
t' 'f ocu ır. Azat obalarına alınan z.ayı ç 
lar k'· .. d ye"'il orman· 
l 

oyun çayırların a, :ı 
1 ar . kenar arın 

arasında, dere ve denu: .. , 
da Ve binbir kokulu çiçeklerin suıı.e-
di,ı;t . ve geT.en 

t> çımenlerde oynıyan h 
Ya"rutarda tam bir neşe ve sağlık ~-
~ıt olmuştur. Muntazam ve toplu :;r 
liilYat onlara kısa bir zamanda ka~ :. 
t, samimiyet i"'birliği, kUçUkterı. ~ 

tkla ' :ı ·ıı rını taı!~ ve bllyilklere ıaygı meyı e sad 
~ıye etmlş ve çocukların va 

)Uzdc dokuz nisbctinde kiloları art -
ıtııtır. • 

lunuyordu. milletimiz, aynı inatçı vemuzlim mukave-
Alman hükümeti, bu gayretlerinde, metlerle, aynı anlamamazlık zihniyetiyle, 

aynen alman milletine karşı ol.duğu aynı düımanlıkla karoılaşmaktan hAll kal
gibi yaşamak imk,anları ve kendı ha · mamıştır. Her tlçUntin yn§amak için tenet
yat sahalarında yaşamak hakları azal- tlliı edebllmeleri için l~zımdı, her üçUnUn 
tılmıya çalışılmış olan diğer milletle - de çocukla.n için it vcmllletlerl için saha
rin gayretlerini kendisi ile beraber ya ihtiyaçları vardı. Bu teneffüs hUriyeti , 
bulmuştur. bu saha ve bu it kendilerine. dUnya kay. 

Senelerce süren ve Almanyaya kar- naklannı inhisarları altına almı§ olan mu-
1 a ılmı• olan haksızlıkların bir kıs azzam imparatorluklar ta.rafından redde, 

ş y p • . . d' l 1 ti 
mm u h · nihay t verılmesıne 1 1 m D r. 
imklin hasıl olan bir çalışmadan son- Bu yıllar zıırtındıı tahaddUa eden ve 
ra, yahudi - kapitalist demokrasilerin btıs-{ln Oç memleketi bir ittifak muabede
teşkilatlandırılmış harpcıları, Avru - siyle blrlblrlne bağlıyan bu tesanUt men
payı, hiç bir suretle Alman.yab. tahra • baını ve kuveUnl yapmıya mecbur kaldı· 
fından istenmemiıt olan yer:ı . ır _ar- ğtmı~ ve devamına mecbur oldugıımuz 
be sokmuştur. Fakat, bu hadıse ıle, mUcadeledcn almaktadır. Bu tesanüt mu
Avrupada tahamm~~ ~di~?'~.z bir h_al vakkat bir dlplomatlk hesabın neticeııl de
alan vaziyetin tadılının on~ne ~eç!l- ğll, hikmeti vUcudunu gayderlnde buldu -
memi§, bilakis bu tadil tasrı ed1lmış- gu tarihi bir vaziyetin itadeııldlr. Bu hik

met ve bu gayeler Uç milletin zaruretleri· 
tir. Bu dünyada tahammül edilemez ne uy~undur ve ?ıugUnkU ittifak tiklrlerın. 
h ı gelen vaziyet, hücuma uğramı§ 1 kuvetlerln ve hedeflerin dRğılmaz bir it· 
~l~etlerin darbeler altı~?a ?ökmek- tıhadı mahiyetindedir. 
tir. İnsan cemiyetini?, musavı ha~lı Paktın §Ümul ve tesiri 

Avrupa harbine girdiği takdirde, Japonya'
nm Almanya'ya fili yardımda bulunmak 
ihtimali olduğunu beyan eden japonyalı bir 
müşahidin sözlerine igaret ederek şunları 

ilave etmittir: 
Birleşik Amerika beynelmilel işlerini c

velce tesbit ed i lmiş olan prensipler daire
sinde idare etmektedir. 

B. Hull, bu prensiplerden bazılarını zik
retmektedir: sulhün idam esi, milli ve bey
nelmilel işlerde itidal , beynelmilel itilif-
]ara riayet, muahedelerde yapılaealc tadili
tm nizam dairesinde icrası, her millet için 
diferinln hukukuna ve )'apılan teııhhiltlcre 
riayet. 

İşgal altındaki 
Manş limanları 

ve alman gemileri 

azaları sıfatiyle bu ~un~anın zengın- BwgUn akdettiğimiz paktın hükümleri 
liklerine iştirakte.n şımdıye •. kadar me vuzuhunu basitlik ve açıklığında bul -
nedilen büyük mılletler, ~u.~adele e- 1 maktadırlar. Uç devlet hiç bir kimseyi u· 
decekler ve dünyada en ~uyuk hakka ll tahrik veya tehdit niyetinde de~ldlr -
istinaden, kati hukuk musavatını ka- ler . .İttifakın hedefi harbin !aydaııu: genlt· na 
zanacaklardır. letılmealne m~I olmaktır. Ve üç lmpara-

İngiliz 
yeniden 

tayyarelerinin 
hücumuna uğradı 

(Başı 1 inci sayfada) 

gelmelerine mMI olmuştur. 

Berlin'e yapılan hücumda 
aluminyum labrikalan 

bombalandı 
Al 

n _ italyan _ japon teıanüclü torluğun atıkerl ve sivil kuvetıerlnln itti -
ma . _ . 

11 
ti k hRdından doğan abluka öyle bir engeldir 

Bu mücadele, dıger m~ ek ere d ~- ki her tUrlU yangını yaymak teıebbUsU bu 
'ı değil .fakat dünyayı bır ere a a engel kereısuıda kırılacaktır 1 
kanlı harbe atmağa muvaf.fak olmuş Fakat paktın ııumul ve ;esiri bugllntln 
bulunan enternasyonal suyıkast tetki vaziyetini aşmaktadır. ttç mllletin bugün 
}atına karşıdır. . .

11 
.• 

1 
üzerinde mutabık kaldıkları dalmt bir te · 

İtalyan ve J~pon m~~~ssı. erı ~ e sanUt mevzuubnhlstlr ve bu tesanUt daha 
beraber, Führer ın talebı uzerıne şı~ olmdlden ms.llk oldugıı yaratıcı kuvetl iıı· 
di imzaladığım üç ~ara~.lı paktı, ~enı- tlkbal tlzerlne fırlatacaktır. 
den inşa halin~e. bır ~unyad~ ~uşte- Bugün milletlerin refahını temin etme· 
rek menfaatlerının ylik_sek hır tınısa- si icap eden yeni bir nizamın esas ve ıart· 
li halinde bir blok teşkıl eden ~.l~~n larını teala için mllcadele ediyoruz. sarsıl
ya, İtalya ve Japonyanın ~esanud~ .- maz bir azimle uğrunda çalıotığımız ve 
nün resmi iHinıdır. Bu bloıc, ken?ısı- Uç memleketi sevkeden bUytlk 1etıerin 
ne vafize olarak, halen harp halınde idaresinde muhakkak surette kazanacal< 
bulunan Avrupa kısımlarının Alman- olduğumuz nihai zafer arzın bUtUn mlllet
ya ve İtalyanın müşterek idaresi al • !eri için bir adalet ve banı istikbali için 
tında ve büyük Asya saha~ının da ~a- en emin bir garantidir. 
ponya idaresi altında yenıden teşkı - • J f • 
latlandırılmasını temin etmeği almak- apon ıe ırinin ıözleri 
tadır. Bu blok, yalnız karşılıklı dost- Üç taraflı paktın imzasından ıonra ja-
luk üzerine değil, fakat bilhassa, te- on sefiri B. Kurusa da söz alarak dllılya 
ali halinde bulunan ve ayni sosyalisı ırlhl bakımından hakikaten mUhim olan 
hedefler için çalışan üç genç milletir ttktın imzasından dolayı sevincini bildlr-
ınenfaati birliği üzerine müessesdir. ılı ve üç memleket ananeılnln benzer ve 

Bu sebeplerden dolayı, bu pakt ıUıterek çizgiler arzettlğinl kaydettikten 
hiçbir millte karşı değil, fakat yalnız ·onra Aaya ve Avrupııda tesisine çalışılan 
bütün milletlerin hakiki menfaatleri ·eni nizamdan bahsetmiş, Uç memleketin 
hiHifına olarak bugünkü harbi uzat lrlblrlne ıını:tlam dostluk bağlariyle bağlı 
mağı veyahut ginişletrncyi istiyen ha •ıhınduğunu blldlrmıour. 
rici dünye harp tahrikçilerine ve gay- Bu dosthığtın §imdi sarih bir ıckll al · 
ri mesut unsurlarına karşıdır. nıası ve Uç taraflı paktın akdine mUncer 

Üç devlet, paktın hedeflerini tos . olmruıı, Uç nıllletln kendilerine mUote · 
bit ederken, gerek müzakereler esna- rek gayeler lttıhu ederek kuvctıer1n bir· 

da gerek bizzat paktın metninde leotır!lmclerl ve UlkUlerlnln tahakkuku 1-
ıın ciheti bilyük memnuniyetle müşa- çin ileri atılmıya azimle karar vermlı ol
~u de eyliyebilmişlerdir ki bu yeni ah- 1 malım bir devre açan yeni ve bUyUk bir 
k:n, kendileri ile Sovyetler Birliği hMlse teokll eder. 
aras;nda halen mevcut olan veyahut Bu paktın nlhat gayesi hakkaniyete da· 
istikbalde mevcut olacak bulun.an. mil yanan umumt ve devamlı bir barıı tesisi· 
nasebetlere hiç bir ımretle tesır ıcra <lir. Buna binaendir ki tlklrlerlml:r:e ıetı -
t'tmemektedir. rAk eden ve aynı i'ayrıtıerl 1&rteyll)'en 

memll'ketlerln teıırlkl mesalıılni reddetml'-
25() Milyonlıık bir blnk mekteylz. Bundan bqka bu palet u~ mem· 

Şimdi imzalanmış bulunan paktı, leketle SovyeUer Birliği arasında hA.len 

d•. anın en kuvetli devletlerınden mevcut ılya.sf vaziyet üzerine hiç bir teılr 
uny k · · "f kt r B U il arasında bir as en ıttı a ı · u yapmamaktadır. 

·rJ'u pakt, gerek Avrup:ı sahasında g~- Telgraflar 
rek bUyilk Asya sahasında doğru bır 

i kurulmasına yarıyacaktır. Bu Roma, 21 LL - Berllndo Uç taraflı 
n :ıam • ıı-kil 1 ..,,,,, .. _ •---- d ı ı ı 1 pakt, bilhasU yenıdcn ve mwu n o • _. ..... ~· o ~ Y e ta.ıya kıral ye 

Londra, Z1 ı.a. - Bütiln gazeteler inri· 
liz tayyarelerinin cvclki gece Bcrlin'in ce
nubunda Lauta fabrikası ilzcrinc yaptıkları 
baskınlarda elde edilen mükemmel netice
leri tcbarilz ettiriyorlar. 

AHiminyumun istihsal edildiii boksit ma
denine fazlasiylc malik olmaama mukabil 
pek az alUminyum fab rikasına malik bulu· 
nan Almanya halen eksik olan bakırın ye
rini tutmak üzere alüminyum istih"lini 
arttırmak iıtiyor. İngiliz tayyarelerinin 
Almanya'da kullanılan alüminyumun tak
riben )"ilzdc 30 unu iıtihsal eden Lauta 
fabrikalarına taarruz etmelerinin sebebi 
i_1tc budur. 

Bu fabrikalar tercihan bombardıman e
dilmiılerdir. Alman sanayii hakkında mü
kemmel hir vukufa istinat eden bu taarruz., 
almanların cellıi cüze! yaptıkları bombar
dtmanla. la garip bir tezat teıkil etmekte
dir. 

Tayyare inıaatı arttınlıyor 
Londra, 27 a.ı. - Tayyare imallt nazın 

lord Beaverbrook bir tayyare fabrllcuı 
mUdüriinc şu telgrafı çekmiştir: 

Defiant tipindeki tayyarelerden daha 
!azla miktarda vermenizi rica ed"rim. Bu 
avcıların imalitmı fa.zlalaşlırmalc ve tes -
limatını tesri etmek vazifesini size tc\·di 
ediyorum. Azami randıman almak i~in her 
kıYnağı istimal ediniz ve bütün cnerJileri 
toplayınız. Dcfiant filotillalarmın elde ct
miı oldukları fcvkalkdc neticeler, bu tay
yarenin imalini memleketin mildafaaaı için 
en esaslı bir vazife haline koymaktadır. 

98 Alman tayyaresi dü§ürülclü 
Londra; 27. a.a. - Bugün 98 alman 

tayyareıinin düşürüldüğü resmen bil
dirilmektedir. 

imparatoru, japon imparatoruna, B. Mu. 
ıollni, japon başvekili Preruı Konoye'e 
ve kont Clano da japon hariciye nazın B. 
Matauoka'ya birer telgraf çl'lccre.k paktın 
lmzaaı dolayuılyle duydultlan derin mem
nUDi;v.eU itade etmıılcrdir. 

iki büyük Nevyork gazetesinin 
tefsirleri 

Nevyork, 27 a.a. - Nevyork'un en bil -
yük iki gazetesi bugün Avrupa harbinin 
yayılması hakkmda teh;iratta bulunuyorlar. 

"Nevyork Tlmcı gazetesi, biltiın uzak do 
&ıı bölıcsinin doğrudan doğruya harbe ka
rıştığını bBdiriyor ve "bu hafta hldisele -
riharbin şimdiden Ü~ kıtada büküm sür -
düsünü göstermektedir" diyor.'' 

Nc\'YOrk Herald Tribunc da su satırları 
yazıyor: 

".Mihver ve Japonya, zahlrf kuvctlerine 
rağmen, muazzam zihni)'etlerinin tııtbikin· 
deki ciddi zaaflarını nazarı itibara almak -
tadırlar. Deniz kuvctleri daima sakattır ve 
bölünmüştür. Her üç memleket de kaynak
lardan mahrumdur. Almanya, inciliz hava 
lcuvctlcriııln mütemadi bombardımanların
dan kendisini kurtaramaz. Nihayet, her Uı; 
memleket de Amerikanın kendi ilcmini hi
maye için kati bir ıekildc harekete geçme
sinden korkmaktadırlar. Bu korku propa • 
gandalarında aşikar bir surette ~örünmck
tcdir. Almanlar, Amerika ile Büyük Bri -
tanya arasına nifak ıokmıya çalışıyorlar." 

Japonya'da 
Paktın antikomintern paktla 

alakası yok 
Tokyo; 27. a.a. - D. N. B. ajansı 

bildiriyor : 

Madde 4 - Azası alman, İtalyan 
ve japon hükümetleri tarafmdan 
tayin edilecek olan müıterek tek• 
nik komisyonlar bu paktın tatbiki 
için derhal toplanacaklardır. 

Madde S - Almanya, İtalya ..;.. 
Japonya bu hükümlerin üç ikid ta• 
raftan her biri ile Sovyetler birliği 
arasında halen mevcut aiyaıi "ata• 
tü"ye hiç bir suretle tesir etmiyece
ğini bildirirler. 

Madde 6 - Bu pakt imzayı ınü
teakıp derhal meriyet mevkiine gi
recek ve 10 aene müddetle meriyet 
mevkiinde kalacaktır. 

Oç yüksek akit taraf, taraflardan 
birinin talebi takdirinde, paktın in• 
kiza tarihinden evel tecdidi için va• 
kit ve zamanı ile görütmelere bat
lıyacaklardır. 

Berlin; 27 eylül 1940 
Almanya hariciye nazırı : 

]oachim von Ribbentrop 
ltalya hariciye nazırı : 

Kont Galeazzo Ciano 
]aponya'nın Berlin büyük elç/$1 

Zuzuku 

Fransız ordusu 

çekilirken yağma 

Hariciye nezaretinin beyanatta bu
lunmağa memur mümessili gazeteci -
leri fevkalade bir toplantıya çağırmış 
ve Amerika gazetecileri tarafından 

yeni paktın Sovyetler Birliği ve bil-
hassa Amerika aleyhine müteveccih yapan fransızlar 
olup olmadığı hakkında irat edilen • Paris, 27 a.a. _ DNB. b1Hdiriy0r: Pa
suale cevap vererek Uçüncü ve beşinci riı • Soir gazetesine Parisin dofu • cenu
maddelerin sarih olduğunu ve paktın bundaki Provens'tr.n bildirildiğine g-öre bir 
antikommintern paktla hiçbir alakası çok fransızlar fraruıız ordusu çekilirltea 
olmadığını bildirmiştir. kendi vatandaşlarınm mallarını çalmıı ve 

yağma etmişlerdir. Her smıfı mensup 120 
Japonlar tefsirde ihtiyatlı aile bu rezalete iştirlk etmekten ittiham 

davranıyorlar altındadır. 250 kişi hırsızlık ve yağmadan 
Londra; 27. a.a. - Royter ajansının suçludur. Jandarma ve polis dairelerine 

diplomatik muharriri yazıyor : kaybolan eşya hakkında ihbar ve raporlar 
Almanya, İtalya, Japonya arasında yağmaktadır 

imzalanan anlaşma alman ve onu taki- Gazete bu C$Yndıın ekserisinin bir lra~ 
ben de bermutat İtalyan propagandası gün cardı tevkif edilen Uç trenden c;ılın· 

dığını bildiriyor. Bunlar Pariı'i terkedea 
tarafından tantana ite ilan edilmiş ol- demiryolu memurlarına ait bulunuyorlar• 
duğu halde japon tefsiratı tersine ola- dı. 
rak ihtiyatlı gözükmektedir. 

Bu hal japonya'nın Iakayıt olduğu 
manasını tazammun etmez, fakat mü
şahitler bu anlaşma üzerine herhanP.i 
birşey elde edip edemiyece_ğini mera"'k 
edebileceklerdir. Almanya ile İtalya 
halen bütün gayretlerini İngiliz impa
ratorluğuna karşı sarfetmektedider 
ve Japonya'ya herhangi bir hammadde 
vermeleri veya herhangi bir yardım 
bahşedebilmeleri gilçlükle anlaşılır bir 
şeydir. Japonya'nın vaatler mukabi -
linde mühim bir yardımda bulunması 
bekleniyor demektir. 

Japonyanın menfa · · rte? 
" Yeni nizam,, telmihi akademik bir 

şey olarak gözUkUyor. Zira Japonya . 
nın müstakil olarak tasarlanmış olan 
planını hazırlamak için alman veya İ

talyan yardımına ihtiyacı olmadığı ve 
ne Almanya'nın, ne de İtalya'nın bu 
pl.tn.a herhangi bir suretle yardım ede-

cek vaziyette olmadıkları anlaşılmak
tadır. 

Hüliisa, anlaşmanın hedefi propa • 
gandadır. Fakat japo ya için fayd:ısı 
fevkalade şüpheli g · rünüyor. japon
ya'nın kendisine hiçbir yardım temin 
etmiyen bir ünlaşmaya sürüklcndini . . .. 
netıcesıne varmamak müşküldür. 

Anlaşma maddelerinden birinin A
merika'yı korkutmak için olduğu ıın
l~şılıyor. Zira maddenin başka herhan. 
gı devleti istihdaf ettiğini anlamak 
zordur .. 

Bir hükUm vermiye selahiyet~ar 
mahfillerde kaydedildiğine ıröre. "n
laşma Amerika'nın infiratta kalması 
ümidini tamamen terketm .. k'crini 
göstermektedir. 

Almanların kendi milletlerini uzun 
bir harbe hazırlamakta oldukları anı., 
Jılmaktadır. 
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İKRAMİYE PLANI 

NAFIA VE.KALETl 

Yapı itleri ilim 
Nafia V~Hletinden: • 
1 - Eksiltmeye konulan lı: Jan· 

darma ıenel komu tanhğının itgali al
tıod<l bulunan binanın yagmur ıuyu 
mecralarının tamiri itildir • 

Keıif bedeli 1726 li.n 90 ku,nııtur. 
2 - Eksiltme 30. 9. 1940 panrtesi 

cUnU aaat ıs de Yapı ve tınar tıleri 
reialiii eksiltme odasında pazwlılda 
yapılacaktır. 

3 - Eksiltme ıartnameıi ve buna 
müteferri evrak (10) on kuruı bedel 
mu'kabilinde Yapı ve tmar tıleri reis
liğinden alınabilir. 

4 - Ekslltmeye ıird>ilmek için lı· 
teklilerin (129) yllz yirmi dokuz lira 
(52) elli iki kuruıluk muvakkat temi
nat ve"-leri lhımdır. 16131 

MAHKEMELER 

Anlaıw BirJacl Sulh Hulul H~imll • 
lind~n : 

Yeniıehir İzer ıoka1ı: 7 ıaayılı apartınıan
ıda orman umum müdürlüiünde Fahri E • 
dizer yanında •abılc ılrkeli nahiye1i müdü
rtl Sallhattlne: 

Defterdarlık Tekili a'"1kat Elnn Hadi 
Köle tarafından ale)'hlnlH açılan 2&4 kuruı 
alacak dlVHnUn ytpılan dunıtmaıı 11ra • 
11111da adr•inlsin aıeçhuli~tine binaen tebıi< 
Uaat yapılamadığı ıöriilmUt olmakla uıu • 
lUn 141 inci maddesi mucibince ve 20 riln 
müddetle illnen tebligat icrasına mahkeme
ce karar verilmlı Te mahkeme de 17/10/940 
perıembe ıilnü ıaat 10 na bırakılmıı oldu
fundan 7evmi me:rktlrda mahkemede bizzat 
hazır bu1ulftrıa4ıtınız veya bir vekil de cön 
dermediiinis takdirde ~emenize cıya -
ben bakdacafl teblil ınıkaımu kalm ol -
mak üzere illn olunur. (6L86) 16130 

S•lranbolu Sulb Hukui Halılrnlilind«ı: 

Dlvac.ı Karablik'te ıaıete bayii; tubafi-
1eci Hasan Öımen ile müddeaaleyb Kara
bük demir ~elik fabrikasında haddehanede 
(652) No. lu Şinaıi Yılmaz meyanesinde 
ml!tehaddis tuhafiye bedelinden (34) lira 
alıcılı: dlvasınm fcra kılınmakta olan du -
rusmasmdı: müddei Hasan Özmen mahal
lf ikameti meçhul kalan mtlddeaaleyh Şi • 
nasi Yılmaz'a kendisinden 34 liralık tuhafi
ye ılmadıiına ve elyevm bu meblii borça 
olnuıdılına dair müddeaateyh Şina1i Yıl • 
mu'a yemin verilma.ini istemlı ve muma
lteyhln ba lıteii munfıık cörUlmüı oldu • 
fundan müddeaaleyb Şinasi Yılmaz'ın mu
balremenin muallak bulunduğu 25/10/940 
cuma ıtinii uat 9.SO da Safranbolu ıulh 

hukuk mahkemesine ıelmesi ve teklif edi
len yemini kabul ve eda vlemeıi liı:ımdır. 
Aksi takdirde yeminden imtina etmiı ve 
iddia edilen vakıaları kabul eylemiı HY1 -
lacağı teblil makamına kaim olmak llzere 
Uln olunur. 3842 

Safranbolu Sulh Huid Hdimliliadm: 

lafranbotu Karıblilr Ttlrklye Demir çe
lilr fabrikalan müe11eee1i vekili awbt 
Abdi Karakaıoilu ile mliddeaaleyb Anlra -
ra'da Sanayi cadd11i yabanabatlı AH Rlıa 
Ap. Hüseyin Orak meyanesinde mütebad • 
diı 242 lira 58 'kuruı alacalı: diva1ınm icra 
lıılınmıkta olan duru,muında mllddeaa • 
leyh tebligat ifa kıhndığı halde 23/8/940 
cuma ıünü Hat !1,10 da ıelmemit ve mu
saddalr vekiletnanıe ile bir Tekil dahi sön· 
dermemiı olduğundan balı:kmda pyap ka • 
ran ltt!hu edilnıiı ve mahalli ikametinde 
hiıın.~dıtı n meçhul bulundupnduı ba
hiıle bill teblli iade edilmlı Ye mliıddel ve
kili de illnen teblliat icraaım talep .,te -

BiRiKTiR 
1940 iKRAMiYELERi: 

1 adet 2000 ltrahll - 2000.- lira 
1 .. 1000 .. - sooo.- . 
e .. 800 • - sooo.- .. 

12 .. 2t50 • 8000.- • 

'° • 100 .. - tOOO.- • '15 .. 60 .. - S7:'ı0.- • 
110 .. 26 IJ2."i().- -

Ketideler: 1 ıubat, 1 mayu, 
1 afuat09, 1 ikincitetrin tarih· 
lerinde ,.apıbr. 

miı olmılrta lıbu rı1ap lıararınm tarihin -
den itibaren beı sün zarfında ftlr11 etm• 
dlğf 'h duruıma &'iinii olan 31-10-940 per -
ıembe ıünü saat 9,10 da Safranbolu sulh 
hukuk mahkemesine ıelmediği veya bir 
Yekil ıöndermed!ği takdirde gıyap muame
lesinin muteber addedileceği tebliğ maka
mına kafm olmak Uzere ili.ıı olWlGI'. 3841 

&lranbolu Sulb Hukulı.: Hakim/ilinden: 

Ditacı Karabülı:'te bakkal niğdeli MMı • 
ırıet Glineı'in mtlddeaaleyh Konya'nm Vı
dimeram cami kebir mahallesinden Yusuf 
Ökırilz aleyhine ıçtıiı kira bedelinden 150 
lira alacak dlYAsmrn icra 'lnlmmalrta olan 
duruşmasında: müddei Mehmet Gllne,ın 

müddeaaleyh Yusuf Öksüze kendisine alt 
ilı:altvehaneyi ıeneliği 300 liraya ttıtmadrğı
ııa ve tam altı ay işgal etmedifine dair 
müddeaaleyhe teklif ettiii yemini duruı • 
manrn muallak bulundulu 2519/ 940 çar • 
pmba ıtinU saat 9 da Safranbolu llllh hu
kuk mahkemesine celerek ifa e~ için 
illnen teblit edlldlil halde ıelmemlt ve 
makbul bir ıebep te röıtennemlı olm11ı
na binaen yeminden 1ı:açmmıı addlne ve 
yemin edeceği valı:tanm sabit olmuı uyıl • 
muına karar Yer!lmlı ve bu kararın fllnı 

tarihten itibaren mliddeaaleyh mumafleyh 
tekiz sün içinde arzuhalla yemin edeceği
ni: dunıttna ailnll otan 25/10/940 cuma &'6· 
nü aaat V,20 de mahkemeye cellp yemin et
mesi icabettiği tebliğ makamma kaim ol • 
mak üzere ilin olunur. 3l40 

Dr. Şerif Korkut 
Nllmune hutaneıl ıef operataril 

Mer g11n hastalarım eaat llJ ten 
•onr& kabul eder. Kooperatif arJıaeı 
AJI Numt A.p. 1'1GIJ 

A. LEVAZIM AMlRLICI 

Yangın aöndünne &Jetleri 
alınacak 

Anlara L~vazım Amirlili Satın Alma 
IComisyonuadan: 

l - Atatıda cins ve mlkdan yazılı yan
gın söndUr111e llett ecsaları pazarlıtı 

30. 9. HO aaat 10 da Ankara Lv. A.. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

2 - İllteklflerln belll vakitte Ko. da 
bulunmaları. (~118) 

CillBI 
Mlnlmaks 
Hızır Sılllhaddln 

Hali• 8&1Ahaddin 
Tufan 

Tan&re 
Otomobil 

Kam~n 

KotlSr 

" bUtmum 

makin• 
lerde 
tavıçre 

m&ıniU&b 

Klkdan 
2 

se 

• 
16 
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8 R O RulmaD1annı kullanıoıs. 

Depoeu: Galata Karakö7 Palaa h&Dı 
lulrflaında M No. İBRAHİK TAŞ. 
CIOOLU n ORTAKLARI P. K.. 

ı•, Teı.rat: TA&KOL 

'U L U S 28-9-1"" 

VILAYEnER 

Yol yaptırılacak 
lstınbul Beltdiyesinden: 
JCdlnaekapı • Rami toM&I 1le Otakçılar 

ve .l!lytlp arumdakt ,.olun parke kaldı
nm, duvar ve •a.l.re iDp.atı kapalı zarf u
aullyle eJ<slltmeye konulmuştur. Keııt be
dell 290M lira 13 kurut ve llk teminatı 
2179 lira ıs kuruştur. .Mukavele, eksllt
me, bayındırlık lflerl genel, hu.aual ve 
fenni ıartnamelerl proje keşif hUIA.ııMiy
le buna mUteferrl dlfer evrak 145 kuruş 
mukablllnde fen lılert mUdUrlUtlnden Ye

rllecektlr. İhale L 10. 940 salı gtlnU saat 
15 ta dalml encUmende yapılacaktır. Ta
liplerin ilk teminat makbuz veya mektup
l&n, ihale tarlhlnden sekiz gün evel fen 
lflert mUdUrlll#Une mUracaatla alacakları 
fenni ehliyet ve 940 yılına ait ticaret o
duı veaik&Jarlyle 2490 numaralı kanunun 
tarlfatı çevreatnde hazırlıyacaklan teklif 
mektuplarını 1h&le a11DU saat 1' e kadar 
daimi encUmene vermeleri lbımdır. 

(8554/~8) 15708 

Yol yaptmlacak 
lıtanbul Bel!Miyl•lndn : 
Hılkıh • Nalbantçe,me • Hıdımköy il· 

ti11k yolu lnıaatı kapah urf uıuliyle ek • 
ıiltmeye 'konulmuıtur. Keılf bedeli 109,407 
lira ve illı: teminatı 6720 lira S5 kuruıtur. 
Mukavele, eksiltme, bayındırhlı: itleri ıe· 
ne!, husuıt ve fenni ıartnımeleri, proje ke
ıif hulbalariyle buna müteferri diter rt • 
rak 5 lira 47 kuruı mukabtllnde nafıa mil • 
dilrlüğünden verilecektir. 

İhale 9/ 10/ 940 çarpmba g{lnli uat 15 de 
daimt encümende yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mek
tupları, ihale tarihinden 8 gün evel nafıa 
müd!lrlilğüne müracaatla alacakları fenni 
ehliyet ve 940 yılına ait ticaret oduı ve1l
kalariyle 2490 numaralı lı:anunun tarifatı 
çeYreıinde hazırlıyacakları telı:llf melı:tup. 
larmı ihale günü saat 14 de kadar daimi en
cllmene Yermelerf lizımdrr. (8934-5973) 
' 15974 

Kapalı 7.arf uaulile eksiltme ilanı 
Yozıat /lalıa Müdürlülünden : 
Sor&"Un kazası ilk okulunun 2874ti lira 5 

kurııı keşifli ikmal! inıaatıdır. 
2 - Bu işe ait ıartname ve evraklar, 
A - Eksiltme ıartnamesi, 
B - Mulı:anle projeai 
C - Nafıa iıleri ıenel prtnamesl, 
D - Fenni ve huıuıi ıartnameler, 
E - Kesif metraj, proje. 
lıteldiler Yoııat daimt encümeninde bu 

evrak ve ıartnameleri ıörebilirler. 
3 - Eksiltme l4/10/ g40 pazartesi pnU 

1&at 14 de Yozıat dıimt encümeninde ya· 
pılacaktır, 

4 - Eksiltmeye girebilmek için lıtekli
lerin "2155" lira "95" lıcuruı muvakkat te • 
mlnat vermeleri ve bundan başka ataiıdaki 
nsalki haiz bulunmaları llzımdır. 

A - En az on bin liralık yapı inpatı 
yapmıı bulunmak. 

B - İhale tarihinden aeklz ıün evel mll
racaatla .na,,ett- ekalltme,,. str-•kled
ne dair evıika ılmalan. 

5 - lnıaat mayrı ıayesine kadar ikmal 
edilecek. İhale bedelinden on üç bin liruı 
940 bUtçeslne mevzu tahsisatından senesi 
içinde ödenecek mütebaki istihkakı 941 
bütçeıfnde defaten tediye edilecektir. 

6 - Teklif mektuplan üçüncil maddede 
yazıh u.atten bir uat eveline kadar daimi 
encümene ıetirilerek komiıyon reiılillne 
makbuı: mukabllinde verilecektir. Poırta i
le ıönderllecek mektupların nihayet 3 lin
cll maddede yazılı eaate bdar ıelmiı ol -
ması ve dıı zarfın mühür mumu ile iyice 
bpatrlnut olma11 tarttır. Postada olan ge
cikmeler kabul edilmez. (9004-ti020) 15992 

100 Ev yaptınlac81c 
lzmit lıkin Jlüdilrlüğünden: 
Urla kazası merkezinde göçmen • 

ler için 100 evin inıası 26. 9. 940 tari
hinden ıo. ıo. 940 tarihine kadar ıs 
gün müddetle ve kapalı sarf u•ulll i
le eksiltmeye çıkarılınııtır. 

Muhammen bedeli beher evln 599 
lira 48 kuruıtan ccman 59946 lira 10 
kuruıtur. İhale 10. 10. 940 gilnU saat 
11 de İzmir tskln mildilrlilğilnde ya
pılacaktır. Plin 'Ve p.rtnameler lakin 
müdürlilğünde her gUn görUlebilir. 
İsteklilerin ihale gUnil muhammen 
bedelinin yUzde yedi buçuğu otnn 
4497 liralık teminat mektubu veya 
Maliye makbuzu ve ticaret ve sanayi 
odası ve ehliyet veaikalariyle birlik
te 2490 sayılı kanuna göre yapacak -
ları teklif mektuplarını ihaleden bir 
aaat evel !skln dairesindeki komi• • 
yona tevdi etmeleri flln olunur. 

(4005/6213) 161154 

Sicim alınacak 
lstanbul P. T. T. Mildarlüğanden: 
İd<lremiz bendiye ihtiyacı için 16800 

kilo •icimln alınmaıı kapalı zarf u.u
liyle eksiltmeye konulmugtur. 

Ekıiltme 16. 10. 940 çarıamba uat 
16 da B. postahane binası karşısında 
Valde hanının ikinci katında idare
mb umumi depo muhasipliği odasın
da toplanacak mUdürlilk alım aatım 
komisyonunda yaplacaktır. 

Beher kilosu muhammen bedeli 123 
kuruı, hepsinin 206154 lira, munkkat 
teminat 1549 lira 80 kuruıtur. 

Taliplerin olbaptaki prtname n 
milhürlU nümunesinl görmek ve mu· 
vakkat teminatlarını yatırmak Uzere 
çalıJtna günlerinde B. postahanede 
mezkQr mildUrlllk idari kalem leva • 
zım .kıımına, eksiltme saatinden bir 
aat eveline kadar 2490 No. lu artır• 
ma, eksiltme ve ihale kanununun ta -

ANKARA V ALILICl 

Yulaf almauk 
An.tara Vilililind•n : 
VllAyet d&mıahlt aytır depoBU hayvaııa

tının bir tenellk ihtiyacı için mUbayaa olu· 
nacak (80) bin kflo yulaf 80-9-19~ p&zg. 
tetd ,.unu saat 115.30 da vtlAyet daimi en -
cUmenlnde Uıaleat yapılacağından tııtekll • 
erin oartnameyt görmek Usere her sün 
·UAyet veteriner d.lrektörlUjilne mUracaat
arı UAD olunur. 

(5617) 

Yol intuı 
Ankara Valiliğinden.: 

15507 

Ankara - İstanbul yolunun Orman 
çiftliği kıamında yeni yapılan hayva
nat bahçeıi önündeki yol inp.at iti 
3. 10. 1940 perıembe günü saat 15,30 
da Nafia komisyonunda ihalesi yapıl
mak üzere açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

Keılf bedeli (2597) lira (60) kuruı 
muvakkat teminatı (194) lira (82) ku· 
r.uıtur. 

İsteklilerin muvakkat teminat mek 
tup veya makbuzu, Ticaret odası ve • 
aikası ve bu iş hakkında Nafia mil -
dilrlüğünden atacakları ehliyet vesi
kalariyle birlikte sözü geçen gün ve 
saatte komisyona gelmelerL 

Buna ait keşif ve şartnameyi her 
glin Nafia Müdürlüğünde görebile -
cekleri. (5785) 15767 

KAZALAR 

Fen memunı aranıyor 
Dikili BeltHliyesinden : 
Aylık 75 lira maaıh inıaat iıleri fen me

murluğuna ihtiyaç vardır. Talip olanların 
bu hususa ait evrakı müıbiteleriyle Dikili 
belediyeılne müracaatları ilin olunur. 

16000 

MALiYE VEKALETi 

Memur alınacak 
Maliye Yeki/etinden: 
VekAlet merkez teıkfIAtında 13. cU de

receye kadar maqlı ve muadili Ucretll 
memuriyetlere alınacakların intihabı için 
10 blrlnclte,rln 940 per§embe gUnU bir 
mU.abaka lmtlbanı açılacaktır. İmtihana 

ııaat l' te bB§lanacaktır. 
Taliplerin 9 blrlnctteırin 940 c&r1am· 

ba gUnU meeat A&tl •onura kadar lise ve 
muadlll bir mektepten mezun olduğunu 

gösterir vesikayı ibraz etmen, (6.5 x 9) 

ebadında iki fototraf vermeal mu,kabllln
de fototraflı kabul kartı alman 11.zımdır. 

MUaabakayı kazananların memuriyete 
tayin olunabllm981. için ibrasına mecbur 
oldukları Teelkaları vesair taytn ıartıan· 
m havi brotUr müracaat" kalemi taratın
~ ~- YU'UMektlr. 

.Muayyen zamana kadar kaydını yap. 
tırmı:yanlar imtihana kabul olunmıyacak· 
tll'. Xuaııanlardan muktazl veaalkl tevdi 
etmiyenlerln tayfiılert 7apılmıyacaktır. 

(6015) 15993 

Raf yaptınlacak 

Maliye VeHletinden: 
Yapılaca1r tı: Adliye Vekaleti bf· 

nasında aabit raftır. Ke1lf bedeli 957 
lira 4 kuruıtur. 

Teminat miktan : 71 lira 78 kurut
tur. 

İhale tarihi: 4. 10. 940 tarihine mU
aadif cuma günü uat 16 da, M'1iye 
Vekileti Millt Emlak müdürlüiiin • 
de. 

Evrakı görüp okmnak iatiyenlerin. 
Maliye Vekaleti Milli Emlak mü -
dUrlüiilno müracaat etmeleri. (6075) 

16122 

'l'ICARET VEKALETi 

Elbiae diktirilecek 
Ticat'ft Vek•letinden : 
1 - Velı:ilet mliıtahdemlerl için 44 ta • 

knn erkelı: ve 3 takım Jı:adın elbitesi pazar
lıkla diktirilecektir. 

2 - Bu iıe ait kumq Veklletten veri -
lecekt!r. 

3 - lılrı tahmin edilen bedeli 470 lira o
lup muvakkat teminatı 35 lira ıs kuruıtur. 

4 - İhale 1/10/940 salı ıünli saat 14 de 
V ekilot zat itleri ,,. levuım müdilrliiiün
de toplanacak olan alım 1atım komisyonun
da 71pılıcalı:tır. 

5 - İıteklilerln 1940 ıeneslne aft unvanj 
ruhıat teaker99i ehliyet ,,...ilraa Ta mu • 
vakkat teminat malı:buzlan ile birlikte ta
yin edilen ri.n ,,. aaatte komiıyona mil -
racaatlan. (6108) 16085 

ENSTITOLER 

Nazan dikkate 
Anbr.t lsnwt Pa,. Kı• Eıutitüri ili • 

diirlüliind~n : 
Enıtitll ve akıam kız nııat okulları me. 

ıunlırmdan baı:ılarmın atölye açarak ıer • 
beıt çılıımak ve bunun için de ameli bilci
lerini daha çok arttırmak için okulumuzda 
bir tekimlil atölyesi açılmıı ve kayıtlara 
bupnden itibaren baılanmııtır. Kayıt tart
ları her zaman mektep idaresinden öireni-
lebilir. (ti076) 160ti4 

lmtiıhan günü 

MiLLi MÜDAFAA VE"' ı ·ETi tma lsteklf çıkmadığından pazarlıkla ell -
rı.AL ıılltmNl 3 blrfocltefl'in 940 per,embe .Unl 

aaat 11 de Ankarada .lıl . M. V. satın alma 
Yular batJılı almacak ko. da yapılacağından isteklilerin 4115 lir~ 

M. M. Velı.:ileti Satın Alma Komisyo - lık kaU temlnatıarlyle birlikte paaarlıll 
nundan : 

Mllteahhlt nam ve he .. bına beherine tab
mln edilen fiyatı 1!!0 kuruı oloa 1000 adet 
bu yular baıhğı açık eksiltme suretiyle 
milnakasaya konmuştur. İhaleıi 30/ 9/ 940 
pazartesi ılinü Hat on birdedir. İlk temi • 
natı 120 liradır. Şartnamesi M.M.V. satın al 
ma komisyonunda görülür. İsteklilerin ka
nunun emrettiii belgelerle ihale ıaaünde 
Ko. na ııelmeleri. (5&40) 154522 

gUn ve saatinde mezkftr ko. da bulunma
ları. Keıff ve ıartnameıert her gtlD öğle 
den sonra mezkftr ko. da görtilUr. (6106) 

16162 

M. M.·V. Hava Müsteşarlığı 

2 Elektrik ve telsiz mühendisi 
alınacak 

Makina yedekleri alınacak M. M. Ve-lıileti Hava Satrn Alma Ko • 
Jıl. M. V •lıi.leti &tın Alma Komisyo- misyonundaıı : 

nundu : Eskiıehir hava okulunda öiretmenlik 
Sıhiye deposunda mevcut yuiurma ve ka- yapmak üzere (2) iki elektrik ve telsiz mü

rıııtırma makineleri ile hamur teknesi i~in hendisi ahnacaktır. Verilecek ücret mikta 
liste mucibince yedek parçalar yerlerine rı barem kanununa göre geçen devlet biz • 
monte edilerek işler bir nziyette testim e- metleri varsa bunlar da hesap edilerek talı:
dilmek şartiyle 30/ey!Cıl 940 pazartesi gü- dir ve tesblt edilecektir. 
nü saat 11 de Ankara'da M. M. V. satın al- Taliplerin yabancı kadınla evli olmaması 
ma Ko. da pazarlıkla satın alınacaktır. ve her hanı! bir vekSlete karııı mecburt 
Hepsine 1180 lira fiyat tahmin edilmiştir. hizmeti bulunmaması şarttır. 
İsteklilerin 177 liralık kati teminatları ile İsteklilerin evrakı mlisbiteleri ve hal 
birlikte paurlık gün ve saatinde mezktlr tercümesi ile mektep şehadetname tasdikli 
Ko. da bulunmaları. (5872) 15898 ıuretlerl ve açık adreslerile birlikte dilek

Bir kamyonet alınacak 
M. M. Velı.:ileti Satın Alma Komisyo

nundan: 
Tahmin edilen fiyatı: 3t500 Ura olan bir 

adet bir buçuk tonluk kamyonet açık ek
siltmeye konulmuıtur. Ekıılltmesl: 8. 10. 
940 salı gUnU aaat 11 dedir. İlk temlndtı: 
262,5 lira olup ıartnamesl komisyonda 
görUlllr. Taliplerin muayyen vakitte M:. M: 
V. Sa. Al. Ko. da bulunmaln. (5983) 

15958 

çelerile nihayet 10/birinci teşrin/940 per• 
ıembe akıımına kadar Ankarada Milli Mü
dafaa Vekaleti hava müııteıarlrğına mUra• 
caatları ili.ıı olunur. (5966) 15973 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Öğretmen aranıyor 
Devlet Demiryolları Umum Ma

dürlüğünden: 

İdaremizin Eskişehirde yeniden ku 
Semer iskeleti alınacak rulan orta derecede çırak mektebi 1 • 

M . M. VeJ:ileti Satın Alma Komisyo- çin 1 - Türkçe, 2 • Matematik, 3 • ta-
nundan: bii bilgiler (fizik, kimya, tabiiyc) 4-

Beherlne tahmin edilen fiyatı 423 ku· tarih, coğrafya, yurd bilgisi 5 _ jim • 
ruı olan 5.000 (adet) (u) demirinden ya. 
pılmıı tevhit ıemerl iskeleti pazarlıkla naslik öğretmenlerine ihtiyaç vardır. 
mUnakaeaya konmuıtur. Taliplerin yüksek mektep mezunu ff 

Tevhit 1emeri ineletlerlrı 1.000 er adet ya orta okul öğretmenliği ehliyetterl• 
ten &1atı olmamak ıartıyle ayn ayrı ta- ni haiz bulunmaları lbımdır • 
llplere de ihale edilebilir. f ateklilerln Devlet demiryollan 

İhalesi 8. ıo. 940 sah günü •aat 15 te • Zat itleri müdürlüğüne müracaattan. 
dlr. Kat! teminat 3.137,I> liradır. Evaal ve (5926) 159-44 
aartnamesl .M. M. V. satın alma komlsyo -
nundan alınablllr. İsteklilerin kanunun Hava kompresörü alınacak 
emrettiği belgelerle ihale ıaatlnde komis-
yona gelmeleri. (6060) 1609' D. D. Yolları Satın Alma Komi:syo~ 

din : 
Semer alınacak Muhammen bedeli ~50 (beı bin altı y\1a 

M. M. VeHleti Satın Alma Komisyo- elli) lira olan b ir adet hava kompretörll 
nundıın: 1?/111940 sah g(lnü uat 15.30 da kapalı 

Beherlne tahmin edilen fiyatı 315 Ura zarf usulü ile Ankara'da idare binasında n
otan 500 (adet) tevhit ıemerJ pazarlıkla tın alınacaktır. 
mUnakasaya konmuıtur. Bu ı,e ılrmek istiyenlerln 423.75 (Dört 

İhalesi 8-10-1940 ulı gtinll nat 14 ie- yib: yirmi liç lira yetmlı beı kurut) liralık 
dlr. Katl teminat 262d liradır. Evsat ve muvakkat teminat ile kanunun tayin ettill 
ıartnameıl M . .M. V. eatın atma komlsyo- v .. lkalırı v.e tekliflerini aynı l'Üfl aut 
nundan alınablllr. İsteklflerln kanunun 14.30 a kadar komlsYOll reislltlne •erme • 
emrettlğl bel&'elerJe ihale eaatlnde kÔ- leri lizımdrr. 
misyona ıelmelerl. (6061) 190915 fartnameler parauı: olarak Ankara'da 

malıeme dalretiııderı, Haydarpata'da te -
Bez yular 1-.hfı alrnacak aellüm ve HY1r tefliilnden dalrtılıcakta, 

111. 111. VeJ:lttttlatın ATma KDmlqo. (~(Jf4)' - - - l6fSg 
nundan: 

Beherlne tahmin edilen fiyatı ıııo llur\ll Be-z alınacak 
Ue olan 1000 (adet) be• yuJu bathtı pa- D. D. Yolları s.ı:a Alım l!oml•'l'O,,... 
arlıkta mUnakuaya kon.mtı§tur. 

İhaleet 80. 9. HO puartul gtlntı saat elan : 
10,80 dadır. Kati teminat 223 llradır. ET Muhammeıı bedeli 41150 (dört bin.._ 
saf ve ıartnamesi .M. K. v. satın .ıma kO: ytls elli) Ura oları 1100 metre hem reliW 
mlıyonundan alınabilir. İsteklilerin kanu· bes 14/10/ 940 pazartesi ıliDll nat 15 de 
nun emrettlll belırelerle ihale ıutlnde ko- açık eksiltme usulü ile Anıkara'da ldaTe W. 
misyona gelmeleri. (6105) 16104 , nasında satm alınacaktır • 

Bu lıo ıPrmek iıtiyenleriıı 371..25 Us J11s 
yetm\ı bir lira ylnnl beı kurut) llrahk 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettitl 

il. il. Vdlleti Satın Alma Komi•70- vesikaları bamllen a-• '"'n mut- .... 
nuiJdan: 1 - ... 

11
-

Nalbant takımı alınacak 

te kadar komisyon reisliğinde bulunmala • 
Beher takımına tabmtıı edilen fiyatı 

rı l!ı:ımdır. 
28 Ura olan 800 (adet) nalbant talumı pa-
zarlıkla mthıakuaya konmuttur. Şartnameler ve bez nümuneai Anbra'da 

thaleBl 2. ıo. HO carıamba günO eaat malıeme dairesinde görlllebllir. (6052) 

11 dedir. KaU teminat 1260 liradır. ı:vsat 16160 

ve ıartnamesi K. M. V. satın alma k~ 
mlııyonundan alınablllr. 1ııteklllertıı kanu
nun emrettiği belırelerıe ihale eaaUnde ko-
mls)'ona selmelerl. (6171) 1613' 

P. T. Telefon Umum Md. 

10 Makini9t alınacak 
Benzin ve yağ alınacak 

M. IJI. VeUleti Satın Alma Komis70- P. T. T. Umumi JlüdürlülUndeıı ı .-.ı 
nundan: İıtanbul ve Anlıcara'da bir müddet • ..,. 

Hepalne tahmin edilen fiyatı: 5320 11 yaptırıldıktan ıonrı lüzum ıörillen mahal
ra olan lll~ teneke benzin lle t500 kfl~ lere tayin edilmek üzere ve mlisabaka tm
moblloll BB Y&A"ı pazarlıkla aatm alına- tiham ile 10 makinist alınacaktır. 
caktır. Pazarlığı: 2. lO. 9~ çarıamba ~. Taliplerin unat okulundan mezun omur 

gu· !arı ve memurin kanununun 4 lincll madd• 
nU •aat 11 dedir. Katı teminatı: 198 Ura 
olup tartnameaı komisyonda gllrUIUr. Ta- ılnde yazılı eV1afı balı bulunmaları lbım-
llplerln muayyen vakitte K. M:. V. •tm dır. 
Al. Xo. da bulunmaları. (6170) 16135 lıliltabalı:a imtihanı 15/10/940 tarihine 

Edevat çantası alınacak 
müsadif sah ıünii lıtanbul ve Ankara ml
dilrlilklerinde uat (10) da yapılacaktır. 

Taliplerin 10/lt\(940 tarihine müudlf 
•· •· YeHleti Satın Alma Komiqo- perıembe ıfln!l alır kadar Ankara ve-

nuıxfan: )· İıtınbul P. T. T. vilayet m!dilrrtlklerl
Hepetne tahmin edilen fiyatı: 1100 Ura 

olan 200 adet edevat çaııtuı pazarlıkla• 
tın alınacaktır. Pazarhiı: 3.10.940 perıem
be sUnU eaat 11 dedir. KaU teminatı: 605 
lfra,olup ıartnameai komisyonda sörUIUr 
Tal lerin muayyen vakitte K. K. V. aa. 
Al. Xo. da bulunmaları. (6169) 161M 

Yunatır diıktirilecek 
il. •· V •Hini Satın Alma IComl•yo

ııundanı 

ne iıtida ile müracaatları ilhı olunur. 
(6035) 16047 

Müsabaka ile makinist. montar ve 
elektrikçi alınacak 

'Ankara Telefon Müdürlüğünden: 
İstanbul 'ft Ankara telefon müdür· 

1Uğü aaııtral ve atö)yelerinde yetiıti· 
rildilrten eonra diğer merkezlere ta• 
yin ve izim edilmek üzere müsabaka 
ile (31) adet makiniıt, (3) adet elek
trikçi ve (10) adet montör alınacak -
tır. 

rifatına göre ha.zırlamaları lizım ge- YOhei ZirHt Enstitiisa Relctör-
len mektuplarını, 940 ıenesl için mu- liiğündea: 

Beher takımına tahmin edilen ftyatı on 
kurul olan 75 bin takım çamaşır ne ıı. • 
berine lkl buçuk kunıt tahmin edtlen 73 
blQ'tane yaatık ytlzU vebeherlne Ud buçuk 
kunıı talımJn edilen on btn tane :v-.ıc la· 
tıfı dlktlrllecektfr. Bunların yalnız bul 
v,.wetçe Yerilecek ve gösterilecek ma
halde dlktırllecekUr. ljartnameat her stııı 
ötleden sonra Ko. ela Ff11Ur. İsteklilerin 
puarlık gUntı olan ıo birinci tetrtn HO 
salı gUnU •aat 11 de Ankarada ıı. K. V. 
eatın alma Ko. da 1868 Ura 75 JrurutluJı 
katı temlnatıarlyle birlikte bulunmaları. 

Miiabaka imtihanı İstanbul ve AD 
kara telefon müdürlüklerinde 25. 10. 
940 tarihia. müsadif cuma günü saat 
10 da ,.pı!acak ve muvaffak olanla• 
ra ıtaj mfiddetince elli,er ve tayinden 
ıonra altmıpr lira ücret verilecektir. 
Taliplerin kanun! evaafı haiz ıanat 
mektepleri elektrik ,ubeıi mezunların 
dan olmuı ve müsabakaya girebilmek 
için 21. 10. 940 pa.zarteıi günü aaat 11 
ye kadar mezkCtr telefon müdürlük • 
lerine evrakı milabite ile birlikte mil· 
racaat edilmesi p.rttır. (6212) 1616S 

(6107) 16161 
teber Ticaret odası vesikası, muvak- Bu yıl Veteriner, Orman ve Ziraat 
kat teminat makbuzu veya banka mek Fakültelerine kabul edilecek talebe - Tecrit tavlaaı intuı 
tubu, teklif mektuplarını havi olarak 1 terin ıeçim imtihan tarihleri deği1ti· •· •· V•ifltti Satın Alma ll.oaıisyo. 
~· ~ıtahanede alt katta posta mua • rilmiştir. nulJllan: 
vınhği odaıında bulunan komiıyon İmtihanlar 3. 10. 940 perşembe aa- At. HO stıııU puarhkla ebtltmeet :va
reiıliğlne No: lu makbuz mukabi - at 9,30 d4l 4. 10. 940cuma ve S. 10. 940 Püacatı U&n eclUaa n 2'18' Ura '1 Jmnat 
llnde tevdi eylemeleri. (6165/6190) cumarteal gUnlerl saat ikide bqlunak İ ketlf bedeli ola. Btlikte 1erom ... m d-

HHI 1aretl7le JIPllaeakbr. (0131) 10121 T.rmda ~ MM& ....._ ...... 

• 

Zayi - 937 - 938 derı yılı .anunda Yf • 
m&r Kemal okulundan aldıtım ıehadetna· 
meJ'f sayi ettim. Yeniıini alacatımdan hük
mi 101ıctv. - Yhiıff Kemal olriılu S. 5 A 
CefttOııtq. • ~ 
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Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç aıkert 

KITAAT iLANLARI 

Koyun eti alınacak 
ÇınıkJ:ale As. Satın Alma Ko. dan : 
36.000 kilo koyun eti kapalı zarfla satın 

alınacaktır. Koyun etinin beher kiloıu 45 
kuru~tan 15840 lira biçilmiıtir. İhalesi 
30 9/940 pazartesi ıünü saat 11 de Çan~ 
kale ukert 11tın alma komiıyon.a 
Japıtacaktır. İstekliler ihaleden blr aaat 
evt>I teminat akçeleri olan 12SS lirayı ve 
ihale kanununun 2, 3. Unc!l maddelerlndelr:l 
vesaikle birlikte komisyona müracaat et-
ıneleri. (5631) ı559g 

Buiday naklettirilecek 
Erzurum Lv. Amirlili Sa. Al. Ko. dan: 
Çuvalı müteahhidine ait olmak illere 

2000 ton buğday naklettlrilece1'tir. Toplu 
tutarı 70 bin lira ilk teminatı 5250 liradır. 
Eksiltmesi kapalı zarf usuliyle 30/ 9/ 940 
Pazartesi saat ıs de Erzurum aatın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve ıart
ları lı:omiıyonda mevcuttur. Her samın 
&örülebilir. İsteklilerin ihale ıün ve sa& -
tinden bir ıaat evet teklif mektuplarını 
komisyona vermeleri. (5654) 15629 

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

u ~ u ! 

Muhtelif yiyecek ahaacak 
Büyükd~~ Tilmea Safra Alına Komisyonu Rel.llllindn t 
Aıker fbtl7acı i~in muhtelif yerler9 teslim edilmek bere aıatıda cins, miktar Ye tahmin edilen bedelleri 711111 muhtelif 

erzak ıene a$alıdı yazılı tarih, ıün Ye ıaatlerde kapılı sarf uıullyle ekliltme7e konulmuıtur. :Eblltma muameleleri Bliyük
dere iskelesi kırıısrndaki ukerl anbırda bulunıcak ol&n tllmen satm alma lı:omia7onunda 7&Pılıcalctır. lsteklileriıı terıiti 
anlamak iizere her siJn n eksiltmeye hıtlnk için de aıaiıda yasılı sÜD Ye saatlerde alınacak auık miktarına n tahmin edi
len fiyatı ı!ire tutan olan teminat akçeleriyle birlikte komisyona müracaatları Te teklif mektuplarım kapalı aarflar içinde 
eksiltme ıaatindeıı bir aaat eveline kadar makbuz mukabilinde vermeleri !Uzumu ilin olunur. (8805) 1S854 
Erzakın clu.i Kilo Muhammen tutarı l'emlnat akçesi Eksiltme tarih Ya cllnfl Saat 
Kuru ıoğan 50.000 3000 225 7/10/1940 Puarteel ıs 
Kuru ıofan 80,000 ~00 !60 7/10/1940 Puarteel 15 
Pirinç • 25.000 8750 6S6,25 7/10/1940 Puarteel ıs 
Pirinç : 2S.OOO 8750 656,25 7/10/1940 Puarteel 15 
Pirinç 30.000 \ 10500 787,50 7/10/1940 Puarteal JS 
Nohut 70.000 10500 787,50 7/10/1940 Pazartesi 16 
Nohut 75.000 11250 843,75 7/10/1940 Pazırte.l 16 
Mercimek 25.000 5000 375 7/10/1940 Pazartesi 16 
Mercimek ıg.ooo 3800 285 7/10/1940 Pa:aartnl 16 
Kunı fasulye 65.000 16250 1218,75 7/10/1940 Pa:ı:artHl 17 
Kunı fasulye 60.000 15000 1125 7/10/1940 Paaarteei 17 
Kuru fasulye 95.000 23750 1781,25 f/10/1g40 Pazırtesl 17 
Patates 60.000 4200 315 8/10/1940 Sah 15 
Patateı 60.000 4200 315 8/10/1940 Sal~ 15 
Patates 100.000 7500 562,50 8/10/l!MO Sah ıs 
Şehriye 25.000 6000 450 8/10/1940 Salı H 
Şehriye 18.000 4320 323 8/10/1940 Sah 16 
Makarna 50.000 12000 900 ıtı0/1940 Salı 16 
Makarna 38.000 8720 654 8/10/1940 Salı 16 
Kuru üzüm 40.000 10000 750 8/10/1940 Salı 17 
Kunı iizün 33.000 8250 618,7S 8/ı0/1940 Sah 17 
Sade yağı 40.000 S2000 3850 8/10/1940 Sah 17 
Sade yağı 30.000 39000' 292S 8/10/1940 Salı 17 
Sade yağı 30.000 39000 2925 8/10/1940 Sah 17 
Zeytin yağı 25.000 14500 1087,50 8/10/1940 Sah 17 

Un alınacak 
Bslı:işebir AJ. Sa. Al. Ko. dan : 
SOO ton un PIHrlılılı utm alınacaktır. 

Pa:rarlıfı S0/9/940 p&:aarteıl sünU 11at 15 
de Eıklıehlr mmtaka Sa. Al. Ko. da yapı -
lacaktır. 

Şartname n C'Ylaf Ko . da s6rWebilir. 
Tahmin bedeli 40710 liradır. Kati teminatı 
6106 Ura 50 k:uruıtur. 

İlteklllerin belll rlin Ye saatte teminat 
makbuzlarlyla hazır bulunmalan. (6059) 

uıoso 

Çul ve kıl kolon alme.cak 
Adana S.. Al. Ko. Rs. da : 

Cinai Mlkdan Muhammen Muvalıcbt 
adet bedeli 

Çul 5000 
Kıl kolan 5000 

Lira 
25000 

2750 

teminatı 
Lr. Kr. 

1175 00 
206 25 

1 - Yukar~a cinı ve mikdırlan 7a.zılı 
llı:.i kalem mutabiye malzemesi pazarlıklı 

almacaktır. 

2 - Pazarlıfı 30/9/940 puarteıl rlin!l 
saat 10 da Adana AL Sa. Al. Ko. da ya.pı -
lacaktır. Şartnımeıt Ankara, lıtanbul Lv. 
A. Sa. Al. Ko. da her siln ı8rillebillr. 

3 - tst'eklilerin belli sUn ve 11atte Ko. 
milracaatlan. (6163) 16ı41 

Sade yağı alınacak 
Umurbey As. Sa. Al. Ko. hn : 
1 - 45000 kilo .ade yatı mukavele lle 

satm alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 
59850 liradır. 

., 

• Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 20475 lir& ilk teminatı l~:S Ura 62 
kuruıtur. 

İsteklilerin kanunt veslkalartyle belll 
aaatte komisyona gelmeleri. (6120) 16123 

Sığır eti alınacak 
Erzurum Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 96000 kilo sıfır eti kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuftur. 

2 - Pazarlığı 14 blrlnclteırln 940 pa -
zarteal günü aut 11 de Erzurum S&. Al 
Ko. da yapılacaktır. 

S - Toplu tutarı 15840 Ura llk temln~tı 
1188 liradır. 

' - Etin evaa! ve ıartıarı Erzurum ~&. 
Al. Ko. da mevcuttur. Her vakit g!)rUle
blllr. 

G - İsteklilerin muayyen gün ve au.t
ten bir aaat evetine kadar tekliflerini Ko. 
na vermeleri. (6151) 161~ 

Yulaf almacak 
Gelibolu As. Sa. Al. Ko. dan: 

l - 500 ton yulaf kapalı zartla aatıa 
alınacaktır. 7. 10. 940 saat 11 de Gelibolu 
As. Sa. Al. Ko. da ihale edilecektir. 

2 - Yulafın beher klloııunun tutarı tah
min edilen fiyatı 8 kuruı 12,15 a&ntlm ve 
katı teminatı 8093 lira T5 kuruıtur. 

(61ro) 16151 

Keçi kılı alınacak 
İstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: Bin ilı:i yüz doksan ton saman kapalı zarf 

\ısuliyle alınacaktır. İhalesi 30/9/940 p& -
aartesi ıün!l saat 11 de Edirne'de eski m!i
Iİriyet dairesindeki satın alma komisyo -
nunda 7apılacakur. Tahmin edilen tutarı 
25800 Ye teminatı 1935 liradır. Evsaf ve 
ıartnamesl her gün komisyonda görülebi -
lir. hteldilerin söz!l geçen günde ihale sa
atinden en seç bir uat evetine kadar tek -
lif melı:tuplarını komiıyonı nrmlt olma -

Zeytin yağı 19.000 11020 826,50 8/10/1940 Sah 17 2 - Eksiltme 15/10/ 940 Ta. ve ulı rlinii 
- saat 15 de Çanakkale Umurbey Aı. Sa. Al. 

1 - 81 ton keçl kılı alınacaktır. Pazar
lıkla ekslltmeııl 3. 10. 940 pertembe sfinll 
saat 115,30 d& Tophanede Lv. A. Sa. Al. Ko. 
d& yapılacaktır. 

lan llzımdır. (5676) 15646 

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

ıiltmeıina talip ~ıkmadıiından ı;ıo/940 gü 
nü akıamına kadar paı:ırlıkl& eksiltmesi 
Yapılacaktır. Muhammen bedeli otuz tiç bin 
lira olup ilk teminatı 2475 liradır. Evsaf 
ve ıartnamesi blrlllderd• Tardır. Taliple
rin ekllltmenln 7apılacdı günlln akıaını -
na kadar Erzincan ••tm alma komlıyonım-
na m!lrıcaatlan. cse1g) 15~ 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Sarılıamıı As. Sa. Al. Ko.dan : 
Ae&#ldakl yiyecek n yem maddelerl ka

palı zarfla eksiltmeye konmuştur. Tekllf 
rnektupları eksiltme ııaatlnden bir ııaat e • 
veı komisyonda bulundurulmuı olmalıdır. 
İki bln ytıa ton arpanın tahmin bedell 
105.000 lira tık teminatı 6500 liradır. Ek -
111ltmesl 2-10-1940 saat l:S.30 da Sarıkamıı:ı 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 600 
ton arpanın tahmin bedeli S0.000 Uk temi
natı 2250 liradır. Eksiltmesi 2-10-1940 saat 
16 da komla)'onda yapılacaktır. 640 ton ar
pamn tahmin bedeli 27.000 lira llk teminatı 
'621J liradır. Eksiltmesi 2-10-1940 ııaat 

16.30 da yapılacaktır. 6,370 ton arpanın 

tahmin bedeli 18.~00 lira ilk teminatı 1388 
liradır. Eksilt.meal 2-10-1940 saat lT de ya

pılacaktır. 220 ton bulgurun tahmin bedeli 
33.000 ıtra ilk teminatı 24715 liradır. Ek -
alltmeel 4-10-1940 ııaat l!J.30 da yapılacak
tır. ~ ton pirincin tahmlD bedeli 171500 li
ra tık teminatı 1818 liradır. Ekslltmesl 4-
10-1940 ııaat 16 da yapılacaktır. 118 ton ıe
kerln tahmln bedell f52200 Ura ilk teminatı 
88&0 llradır. Ekslltnru\ 4-10-940 aa&t 16.SO 
da yapılacaktır. 85 ton .. bunun tahmln be
deU 382M Ura tık teminata 2869 liradır. 
l!:katltmui 4-10-194.0 saat 18.80 da yapıla
caktır. (6678) l56M 

Odun almacak 
l!ar• ~ .. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
Bir kll08UD& tahmin edilen fiyatı 2 ku

l'Ue 6ıs 11&11tlm olan ııoooooo kilo odun ka
Dalı ama mtınakU&Ya ıronmUftul'. 

İlk temtııatı T871S lira olup lhaleal 
r. 10. 940 saat lG tedlr. 

Ev1ıaf ye prtısamMlnl almak lstlyeB • 

ler 665 Jrut'Ut& JromllYODc!an tedarik ede
bUtrler. JlUnaka.saya gtreceklerln teklif 
lllekttıpl&l'lDl ihale •&&ttnclen btr ııaat evel 
ICan Aa. Ba. AL Ko. yermeler!.. 

:<M9U 1ısss2 

"Arpa alınacak 
2'oin As. Sa. Al. Ko. du : 
30() ton arpa me'YR ile tapıh olarak elı:-

lfltnı.979 lı:onalmaıtar. 
!Sedellnln tutan 19500 Ura olup muTÜ:. 

Qı teminatı 1412 liradır. 
halesi 11/1, c1 Tı./940 çarpmbı ıünil ıa-

- 145 dadır. .. k 
'l'aliplerin nlbmıne Ye prtnameyi ıorme 

laere her sin komlıJODa mUrıcutlan. 
(51163) 1S971 

Yulaf alınacak 
11mmt~ A•. Sa. Al. Ko. dan : 
ı - 1200000 lı:ilo :yulaf mukavele ne ... 

.__ ed. bedeli 90000 U alınacaktır. Tahmin ılen 
racbr. ..ı; •• 

2 - Ekllltme tl/10/g40 Ta. cuma gunu 
.. ,t 15 de Umurbey'de Aı. Sa. Al. Ko. da 
0lacaktır. 

a - Ekliltme lı:apah ı:arf usuli1ledir. 
4 - Muvakkat teminatı 6750 liradır. 
5 - !ıteklilar bu iıe ait eksiltme prtn~

lltıtsini her ciln iı saatinde komisyona mu-
l'lcaatıan. . 
b 45 - Teklif mektuplan ııııo/940 t~~ -
\' lııde aaat 15 de Aı. Sa. Ay. Ko. Ra. Jıfıne 
b •rıı:ıiı olacaklardır. Bu saatten ıonrı ka -
ili edilmez. (605S) 16027 

Mete kömürü alınacak 
flnıurbey A.1. Sa. Al. Ko. dan : 

ı ~ - 3.000.000 kilo m"e odunu amkaH • 
• ıJ i dilen be -~eı· e &atın alınacaktır. Tahm n e 

ı 375000 liradır. 

11 
2 - Ebiltme lS/10/IMO Ta. va sah ıil

& 8. llat 15 de Çanakkale Umurbey'de As. 

'· .\I. ko. da yapılacaktır. 
.,./ - İstekliler bu iıe ait eksiltme P.~t • 
lıı~tıinf her ıUn it 11&tinde Ko. da ıore

lırıer. 

: - l!:biltme kapalı zarf ıııuUyledir. 
g - ll11nlı:lı:at teminat 2812S liradır. 

la d; Teklif mektupları 15/10/940 Ta.:
~ •e saat 15 e lı:adar Sa. Al. Xo. •· 

...... Olacaktır. (llSI) J6l4I 

Kuru f uulya alınacak 
Eskiş !lıir Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 100 ton K. faırulye pazarlıkla ııatın 
alınacakbr. Pazarlıfı 30. 9. 940 pazartesi 
gUnU aut 11 de Eakiıehlr mıntaka Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

2 - 100 ton K. fasulyenin 2:S ıer tondau 
aoatı olmamak üzere bqka bqka ,istek -
lllere ihale edlleblllr. Tahmin bedeli 25000 
liradır. İlk teminatı 187fl liradır. İstekli
lerin belll güG ve saatte teminat makbuz
larlyle komiıyonda hazır bulunmaları. 

(6125) 16110 

Buğday almacak 
İ%mir LY'. A. Sa. Al. ICo.dan: 

1 - 440 ton buğday ıatın alınacaktır. 

2 - Pazarlık S0.9.940 puarteal gUnU 
saat 10 kıılada İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

S - Tahmin edilen tut\n 3'100 liradır. 
• - Teminatı muvakkate akçesi 2556 

liradır. 

•- Şartnamesi her gUn Ko. da gl5rU1Ur. 
6 - İsteklller ticaret odasında kayıtlı 

oldukların& dair vesika göstermek mecbu
riyetindedirler. · 

7 - Pazarlıla lştır!k edecekler kanuut 
vesikaları ve teminatı muvakkatelerlyle 
birlikte Ko. na mUracaatıarı. (6143) 16lıs8 

Saman alınacak 
Eskişehir As. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 1000 ton saman pazarlıkla utm alı -

nacaktır. Pazarhiı 3/ 10/940 perşembe gü
nll M&t 11 de auntaka Sa. Al. Ko. da yapı
lacaktır. 

2 - 50 ıer tonda atalı olmamak User' 
ayrı a7" iıteklilere nrilobllir. Şartname
si ve evsafı Ko. da ~rillebillr. Tahmin be
deli 20000 liradır. İlk teminatı 1500 lira -
dır. İıtekliJerin meıkGr sün ve saatte Ko. 
da baıı:ır bulunmaları. (6119) 16124 

Arpa ve yulaf alınacak 
Eskişehir A.1. Sa. Al. Ko. du : 
ıooo ton arpa ve yulaf pazarlıkla ııtm 

alınacaktır. S/10/940 cum&rte1i siinll 1aat 
ıı de Eskişehir mmtılı:a Sa. AI. Ko. dı ya
pılacaktır. 

Evsaf ve prtname1i Ko. da ıörUlebilir. 
1000 toıı arpa n ,-&laf bölünerek elliıer 
tondan apğı olmamak üzere bir lı:aç istek
liye ihale edlleblllr. Tahmin bedeli 70000 
liradır. 

llk teminatı 4750 lirıclır. !eteklilerin bel
li sin Ye uıtte temlııat makbuzlariyle lı:o
m.iıyondı hazır bulunmaları. (6121) 1612'6 

Pirinç alınacak 
Diyarbakır As. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 120,000 kilo pirinç Diyarbakır Aa. 
sa. AI. Ko. ca 12 blrlnclteırln 940 çarıam
ba günU saat 11 de kapalı zarfla eksilt
meye Jıonulmuıtur. 

J _ :Muhammen tutarı 31200 lira olup 
teminatı 2840 liradır. 

3 _ Teklif mektuplan eksllt.me saatin-
den bir aut evetine kadar kabul olunur. 

(8131) 18121 

Sade yağı almacaık 
Jrulla As. Sa. Al. Ko. daa: 

1 - MOOO kJlo sadeyatı kimyevi tahli
le tabi tutulmak ve mevzuatı lle birlikte 
mahallerine teslim ıartıyle kapalı zarf u
sullyle eksiltmeye konulmuııtur. 

2 _ şartnamesi 'Muıtlada ve A.nkarada 
va tzmır Lv. A. Sa. Al. Ko. da sörUleblllr. 

a _ Eksiltmesi 18 blrlnclteırln 940 ena
ma günU saat 16 da yapılacaktır. 

, _ Hepsinin tahmin edilen bedeıt 81000 
ııra olup muvakkat temfnatı 6076 liradır. 

& _ Garnizonların fhtıyaçlan ayn &yn 

veya grup halinde ihale edlldlttne 
göre muvakkat teminat mlkdan d& o nıe-

bette detııır. 
6 _ tsteklllerln teklif mektuplarını te-

minata alt makbuzlarlyle birlikte Kutla 
Sa. AL Ko. vermlı olmaları. (6167) 

18187 

Sığır eti alınacak 
[şparta As. S•. Al. Ko. dan : 

1 
_ ııoooo kilo aılır ati 1819/940 rbll 

yapılan kapılı 11rflı ekıiltmesinde talip ı 
çıkınadıimdın pazarhta bırakdmııtır. 

2 _ Son pızarhiı 3/10/940 perıembe sU
nü uat ıs de yapılıca.ktır. Sıfır eti prt • 

1 ııp&rta'da komutanlıkta Sa. Al Ko. 
names . K ~- ö 
dadır. İsteklilerin prtname71 o. wa 1 re-

bilirler. . 1 
3 

_ Muhammen bedelı 19800 1 n. 

4 _ 111' teminatı 1415 liradır. 

5 _ htelı:lilcrln 3/10/940 pertembe stl
!l saat 14 de Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

n 
15 

_ Sut ayan daire saatinden 71pıla • 

taktır· (ilet). ıe1• 

2 yiyecek ah nacak • 
nevı 

Ha.cıumur Askeri Sıtın Alma Komis7onundan : 
Aıağıda cins ve mlktarlyle ihale gUnU ve aaaU vo teminatı yazılı iki kalem yiyecek 

maddesi kapalı zarfla ekıılltmeye konrmıotur. tateklllerln teklif mektuplarını k&nu • 
nuu emrettiği tarzda thale saatinden bir saat avel Hacıumurda Aakert aatın alma ko
misyonuna vermeleri. Evsaf ve ıartnameal koml1Yondadır. Tatlı günleri hariç her 
gUn gl5rUlebU1r. (5685) l:S657 İHALE 

Ton Tutan Teminatı GUu. Saat 
Pirinç 90 81600 2363 29-9-1940 115 de 
K. fasulye 214 42800 8210 29-9-1940 lfU da 

Arpa, ve "" yag ah nacak yulaf, ot 
Merzifon As. Sa. Al. Ko. da.ıı: 
1 - Cins, mlkdar, muhammen bedell ve ilk teminatı ile ihale gODlert qağıda 

yazılı Uc yem maddesi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 
2 - İhaleleri lrlerztfonda kolordu blnuındakl Ko. da yapılacaktır. 
3 - Şartnameleri her ıı gUnü vesaattnde Ankara ile iat. Lv. A.. tikleri ve Ker

zlfondakl Ko. da glSrUlebllir. 
' - tateklllerin belli gUn ve ıaatte Ko.da bulunmalan.. 
ıs - Postada gecikmeler muteber defi ldlr. (ô996) 

Clnsl lrllkdan lrl. bedell İlk teminat 
Kilo Lr. Kr. Lr. Kr. 

15979 
İhale gUn ve a&&U 

'\ 

Arpa 
Yula! 
Ot 
Sadeyat 

1162 ton 69720 00 4736 00 
280 ton 16800 00 1260 00 
sso ton 18160 00 1881 25 

14800 kl. 20276 00 1620 70 

Un ah nacak 
Niğde As. Sa. Al. Ko.dan : 

11/10/940 cuma 16 
12/10/940 
1'/10/940 
11/10/940 

Clnsl Kilosu 
Un mevsuatıyle 
beraber 

220000 

M. Bedell 

U860 it 
İlk teminat 
2598 L. 76 lL 

İhale gtln S. 
1-l~lHO 16 

thaıenın pkU • İhalenin yerl 
Puarlıkla Niğde ukerl Sa. Al. Ke. 

1 - Yukarıda cins, miktar, muhammen bedeli ya.zıh un puarlıkla alınacaktır. 
2 - İlteklller puarlık ıtın ve aaatlııde ilk temlnatıarlyle beraber komisyona mtt -

racaatları. 
a - S&rtn&me komll)'on blnuınd& her saman okunabllfr. (6088) 16072 

7 kalem malzeme ah nacak 
lstanbul Tophane Lv. A. Sa. Al. Komisyonundan: 

Miktan Tutan İlk teminatı 
adet Lira Lira ıcr. Cinai 

2.520.000 60.480 4274 5X8 perçin çivisi pulu 
5.04o.ooo 12.we 945 2,SX6 .. • • 

840.000 3.780 283 50 2,5Xl2 " " ., 
420.000 27.300 2047 50 Çift dilli palaska tokası 
720.000 14.400 1080 Bilyük yarım yuvarlak halka 
960.000 16.320 1224 Küçük yarım yuvarlak halka 

6.360.000 25.440 1908 Palaıka tokası için erkekli diıili 
kap sol 

\llukarda yazılı yedi kalem malzemenin pazarlıkla eksiltmesi 30-9-940 pa-
zarteıi gUnil •aat 15 ten 15,30 a kadar Tophanede İ•tanbul Lv. A. SL Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

Nilmune ve prtnaıpeıi komisyonda görUtnr. lsteklllerln kanunt vesika-
lariyle belli saatte komisyona gelmeleri. (6096) 16102 

Un ah nacak 
Nlld• As. Sa. Al. Ko. daıı 
Clnal Klloau K. bedeli İlk teminatı !hale sünll aaatt 

Un mevzuatıyla 100000 1152~ L. 114' ı... 4. 10. 940 cuma ııs 

'"'" 100000 152M L. 1144 L. 4. 10. 940 cuma 15 
::ıı 100000 152M L. 1144 L. '- 10. 940 cuma 15 
= 100000 152M L. 1144. L. '- 10. 940 cuma lfl 
= 100000 162M L. 114' L. '- 10. 940 cuma 15 
= 100000 152M L. 1144. L. '· 10. 940 cuma 16 
= 100000 152M L. ıu' L. '· 10. 940 cuma 16 
= 100000 152~ L. 1144. ı... '· 10. 94.0 cuma 16 - = 100000 15250 L. 1144 L. 4. 10. 940 cuma 1ıs 
= 100000 152M L. 1144 L. '· 10. 940 cuma 115 

1 - İhalenin ıekll İhalenin yeri 
paz&lilıkla Niğde As. Sa. AI. Ko. 

Gösterilecek mahallere ugart yUs ton olarak kısım kıaım veya heyeti umumıye
slnl birden teslim etmek ıartıyle ihale edilecektir. 

2 - hteklller ıartnameyf. Niİde ukerl aatın alma Ko. da okuyabilirler. 
3 - Tallplerln llk temln&tlarlyle beraber komisyona ihale gUnUnde mUracaaUan. 

(6164) 1614.0 

Muhtelif malzeme ah nacak 
latı.nbul Lv. A. Sı. Al. ICo. dan : 

121,000 
&2,000 

112,000 

196,000 
430 
149 

Mllı:darı Tahmin bedeli 

Adet .. 
• 

Lira 
3640 
2460 
3920 

lllı: teminatı 
Lr. Kr. 
288 3 untimlik kolan tokur 
184 50 
294 

3,5 x 4 untimlik dört köıe halka 
3,S 11ntimlik çıkrıklı telr. dilli 
toka 

,, 5880 441 2,5 santimlik çift yanlı toka. 
Kilo 1,5 11Dtimlik bakır perçin çiviıi 

" 1,5 santimlik bakır perçin pulu 
400 • 1 santimlik bakır perçin çivisi 
200 " 3S37 2455 27 1 untlmlllr bakır perçin pala 

Yukarda 7udı m&lsemeııln pasarlılclı eksiltmesi 1/10/940 Mlı rflnl aut 14 de 
Tophane fst. LT. A. la. Al. Ko. da yapıtac&lı:tır. NiimDe Ti eartnameıer Xo. da sö
ı1Ulr. !steklllerhı bani nılkalarlyle belli aaıttı Ko1 mtlrıcaıtlan. (6165) 161311 

Ko. da yapılacaktır. 
3 - İstekliler bu iıe alt eksiltme prt -

namesini her ıiln İl saatinde Ko. müracı -
atla rörebilider. 

2 - TahmLıı bedeli 268~ lira ilk temi -
natı 1'16 lira 2ô kuruıtur. NUmunesl Ka. 
d& görUlür. İsteklilerin kanıınt veslkala.
rlyle belll saatte komisyona gelmeleri. 4 - Eksiltme kapılı zarf uıulli .iledir. 

5 - Muvakkat teminat 4488 lir& 75 ku -
ruıtur. 

6 - Teklif mektupları 15/10/940 Ta. sa.. 
1ı cün ve ıaat 15 e kadar Sa. Al. Ko. R1. 
verilmiı olacaktır. 

Bu saatten ıonra mektuplar kabul edil -
mez. (6158' 16143 

Kuru ot almacak 
Çanaldlrale As. Sa. Al. Ko. daa : 
1 - Aşacıda cins ve mikdarı illn günle

ri yazılı olan bir kalem kuru ot pazar
lık usuliyle 11tın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli hizasında rötte -
rilmiştir. 

3 - İhalesi 30/ 9/940 günü ıaat 10 da ç ... 
nakkale As.Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - Taliplerin ihaleden bir 111t eve! te
minat akçeleri olan 2085 lira 75 kurut n 
vesaikle birlikte komisyona müracaatları. 
(6157) 

Cinsi: Kuru ot, Mikdarı kilo: 463,500, 
Muhammen bedeli 27810 lira, M. teminatı 
2085 lira 75 kuruştur. 16144 

Saman alınacak 
Ça1111llale As. Sı. Al. Ko. dan 
ı - 463500 kilo uman pazarlıkla alma -

caktır. 

2 - Samanın beher kllosu S kuruotan 
13905 lira blçllmlııtır. 

S - İhalesi 3019/940 Ta. paHrteel cflnll 
saat 12 de Çanakkale A&. Sa. AL Ko. ela 
yapılacaktır. 

4 - İsteklileri ihaleden bir uat net 
teminat akçeleri olan 1G42,88 lı:uruı ve iha
le kanununun maddelerindeki veuik ile ıto. 
müracaatları. (6ı56) 16145 

Kuru ot almacak 
Isparta As. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 372000 kilo kuru ot 19/9/940 rUmt 

yapılan kapalı zarfla eksiltme1inde talip 
çıkmadığından 1919/940 perıembe cilnlin -
deıı itibaren pa:ı:arlıf& çıkarılmııtır. 

2 - Son pazarlıiı 4/10/940 cuma rllnü 
saat 15 de yapılacaktır. 

3 - Kuru otun ıartnameai Isparta'da Xo. 
tanhk blnasmdadır. 
Şartname komisyondadır. tsteldiler ıart-

nameyi Ko. da ıörürler. 
4 - Muhammen tutarı 18600 lira. 
5 - İlk teminatı 1394 liradır. 
6 - İsteklilerin 4/ 10/940 cuma giinli sa

at 14 de kadar Sa. Al. Ko. bulunmaları. 
(6155) 16146 

Yulaf alınacak 
Ispe.rta As. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 300000 kilo yulafın 1919/940 silnU 

yapılan eksiltmesinde talip çıkmadığından 
19/9/ 940 perıembe &iiniindeıı itibaren pa -
zarlığı çıkarılmııtır. 

2 - Son pazarlığı 4/ı0/940 cuma rlinü 
saat 16 da yapılacaktır. 

3 - Yulafın ıartnamesi komutanlıktaki 
Sa. Al. Ko. dadır. htekliler ıırtnameyi Ko. 
da ıörürler. 
4- Muhammen tutarı 16500 lira. 
S - İlk teminatı 1232 llradır. 
6 - lıtekliler 4/10/ 940 cuma &iin!l saat 

ıs e kadar Ko. da bulunmaları. (6154) 
16147 

Sığır eti alınacak 
Ç.rna.öal• AJ. Sı. Al. Ko. dan : 
1 - 300000 kilo ııiır eti ıı101ı940 ıünil 

Hat 11 de pazarlık!& •atın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 84000 liradır. Ta

liplerin mezkl\r ıün ve saatte Çanak1cale 
As. Sa. Al. Ko. na müracaatları. (6153) 

16148 

Kuru ot alınacak 
Erzurıım Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 1649200 kllo kuru ot kapalı sarf u
auıu ile eksiltmeye konulmuı:ıtur. 

2 - İateldllertn 14. blrlncltefrln 940 pa
zartesi sUnU ııaat lfl te Erzurum 8L Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - Toplu ttltarı 41230 Ur& ilk teminatı 
8093 liradır. 

' - Otun evsaf ve ıartnameai 8L AL 
Ko. da mevcuttur. Her valclt görtlleblllr. 

6 - 1ateklllerin taytn oluna.ıı gUn ve q.. 

atten bir saat eveltne kadar teklif urfla. 
rını Ko. na vermeleri. (6lfl2) 1610 

San vaketa alınacak 
lstanbal LY'. A. Sa. Al. Ko. dıa: 

1 - TOOO kilo kadar aan Tüeta alıaa
oaırtır. Puarlıkla •lulltmest 2.10.HO oarı
ıamb& &ilDU aaat 1',SO da Tophanede ı.t. 

(6149) 16152 

Demir karyola alınacak 
İ.1tanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 750 adet katlanır demir karyola a. 
hnacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 4.10.9f0 
Ta. cuma stınü saat 14,30 d& Tophanede 
Lv. A. S&. Al. Ko. da yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 16500 lir& ilk teminatı 1237 lira lSO 
kuruı:ıtur. NUmunesl komisyonda glSrU!Ur. 

(6148) 1615! 

Muhtelif erzak alınacak 
Vize: As. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 20 ton fasulye 30 ton plrlnç 40 toa 
makarna 5 ton ıehrlye llS ton gazyağı 800 
ton yulaf 1600 ton arp& 1800 ton kuru ot 
pazarlıkla aatın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 30. 9. 940 pazarteırl saat 
10 dan 17 ye kadar. 

3 - Vermeye talip olanların temlnatla.
rlyle birlikte mezkQr güuda Vize Sa. Al. 
Ko. na müracaatları. (6147) 161M 

Kösele alınacak 
İstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

l - 8000 kilo kadar aan sabunlu ıceae
Ienin pazarlıkla eksiltmesi 2.10.940 ~ar • 
ıamba gUnO saat 14.l~ te Tophanede 1st. 
Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 19200 liradır. hteklllerin kanuni 
veafkalartyla bellt saatte komisyona gel • 
meler!. (914e) 161Gll 

Buğday alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko.dan:· 

1 - 1500 ton bufday pazarlıkla aatın alı
nacaktır. 

2 - Pazarlık 30 eyltU 940 pazırte1i ~ 
nU saat 115,SO da kıılad& İzmir LY. A. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

S - Teminatı muvakkat• akçesi 2907 11· 
radır. 

4 - Tahmin edilen tutan 38760 llradır. 
ıs - Şartnamesf her gün Ko. d& görW .. 

bilir. , 
e - tsteklller ticaret odasında kayıtlı 

olduklanna dair vesika söstermek m~ 
burlyetlndedlrler. 

7 - Pazarlıia iıtirlk edecekler kanuni 
vesikaları ve teminatı muvakkatelerJyle 
blrllkt• ihale saatinden evel koml1Yoııa 
mUr&C&atları. (6141S) 161:16 

Buğday alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko.dan: 

1 - 500 ton buidıy pazarlıkla satın a
lınacaktır. 

2 - Pazarlık 30. 9. 9•0 pasartesl gUnG 
saat 15 te kıtlada İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

8 - Tahmin edilen tutan S87M liradır. 
• - Teminatı muvakk&te a.kçul 390T 

liradır. 

5 - lartııamell her &iln komisyonda 
görUleblllr. 

e - hteklllerln tlcaret oduuıda kayı~ 
lı olduklarına dair vulka göatermelert ıa.. 
cmdır. 

1 - Pazarlıta iıtlrt.k edecekler kanuni 
vesikaları ve teminat mektuplarlyle bil'lo 
llkte ihale saatinden evel koml1YOD& mQ. 
racaatıan. (6144) 161~7 

1>IV ANI MAHASEBAT 

Memuriyet imtihanı 
Divam Muhasebat Reis/ilinden: 

1 ~Unhal bulunan 20 llra &ali maqh 
kltıplllı: için 10 teırinlevl 1940 pel'femba. 

2 - Münhal bulunan 30 lira aaU rn&&fh 
murakıp muavinlltt için 16 teırtnıevel 
1940 aah. 

8 - lılllnhal bulunan M Ura a.slt mqh 
murakıpllk için 4 teırlnlevel 1940 cuma 
ıtınlerl imtihan yapılacaktır. 

Kabul tartları: 
KAUpllk için: Orta mektep veya U.. 

mezunu olmak, aakerllflnl yapmıı veya 
tecil edllmtı bulunmak. 

lıluavlnllk için: Yüksek mektep mezu
nu olmak veya 2:S lira m&a1ta blr terft 
müddeti bulunmuı olmak. 

lrluraklpllk için: Muhuebeclllk Teya 
muhaaebe mUmeyytzllfi g1bl maliye mee 
murtyetıerinde bulunmuı ve 40 Ura :ınaap 
tr bir terfi müddeti geçlrmlı olm&k. 

Bu tartları haiz bulunanların tahaU ve 
memuriyet Yealkalan ve bir kıta fotocra. 
flyle birlikte divanı muhasebat relalltfue 
müracaat eylemelr111AD olunur. 



ıs - U L U S 

Yavrunuz saadetinizdir ... 

• 
• • 

Onun giirlıüz ve sıhhatli yetişimi; tahiatin tıpkı bir yavru gib• 
sinesinde yetiştirdiği saf ve normal gıda ile mümkündüı. Her annt
tabiatin insanlara bahşettiği bu kudret güzelliğinJrn istifadeyi geri 
bırakmamalıdır. (6230) 

ÇAPA MARKA 
Müstahzıratında bu hassa tamam~n mevcuttur. 

Beşiktaş : ÇAPAMARKA. Tarilıi tesisi : 1915 

~=================================================~ 

Elbise allnacak 
!st:ınbul Maarif Müdürlüğünden: 

l\Jaaı·lf Vekilliği köy enstitüleri için satın alınacak a~ağıda cln.s ve mlkdan ya. 
zıh elblsE'ler kapalı zarf usul!yle eksiltmeye konulmuştur. Bu elbiselerin muham
men bedeli (39630 1 lira ve muvakkat teminatı (2972) lira (25) kuruştur. İste!tliler 
bu elbıselere alt şartname ve nümunelerl İstanbul maarif mildUrlUğ'ii yardirektör· 
ltığtinde görebilirler. 

Eksiltmenin 1 teşrlntevel 1940 salı gUnU saat 15 te İstanl:nıı maArlf mUdUr!UğU 
b n sında yapılacağı ve kapalı zarflann en geı; saat 14 te alınacağı ildn olunur. 
Fşvanın cln.cıi MikdarıBeherinln muhammen ı-~ı. YekQn 
Erkek talPbe elbisesi Lira kuru;:ı Lira 
( Caket, pıµıtalon ı 1 2000 12 69 2:>380 

r talebe elbisesi 
(Caket, etek, tayyör) 

15717 

1000 25 H250 

39630 

VAGONLI idaresinde=· ======~ 

GAR 
LOKANTA ve GAZİNOSU 

CAZ 
ORKESTRA 

MUNTAZAM ve TEMlZ SERViS 
NEFİS YEMEKLER - HER NEVi MEŞRUBAT 

MUTEDİL FİYATLAR 

ZİYAFET LE R İÇİN BÜYÜK SALON 
Her akşam meşhur LANTOŞ ( Macar ) ORKESTRASI 

t 

ANKARA BELEDiYESi 

Kışlık elbise alınacak 
Ankara Be!Nf.iyesinden : 
1 - Temizlik ve su işleri müstahdemini 

için diktirilecek olan 607 takım lrı~hk el • 
biscnin dikim ve harcı müteahhide ait al -
mak üzere on beş (Ün müddetle açık ek<.ıilt
meye konulmustur. 

2 - Muhammen bedeli 3035 liradır. 
3 - Teminat 227.63 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin 

her gün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 4/ 101940 cuma günü saat 10.30 da bele· 
diye encümenine müracaatları. (5851) 

15822 

Kışlık elbise alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye müstahdemini için kumas 

daireden verilmek üzere diktirilecek olan 
187 takım kışlık elbisenin dikim ve hartı 
müteahhide ait olmak üzere on be§ gün 
müdcletle açık f'ksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muham~en b~deli 1300 liradır. 
3 - Teminat 97,5 liradır. 
4 - Şartnıı.mesini görmek istiyenlerin 

her giln encümen kalemine ve isteklilerin 
de 4/ 10/ 940 cuma günü saat 10.30 da bele -
diye encümenine miiracaa tları. (5852) 

15823 

Kışlık elbise alınacak 
Ankara Beledıyesinden : 
1 - Belediye müstahdemini için kumaşı 

daireden verilmek üzere diktirilecek olan 
265 takım kışlık elbisenin dikim ve harcı 
müteahhide a.it olmak üzere on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1810 liradır. 
3 - Teminat 135 lira 75 kuruştur. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin 

her gün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 4 10 94-0 cuma günü saat 10.30 da bele· 
diye encümenine müracaatları. (5853) 

15824 

2 Otomobil alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye için alınacak olan iki ce

naze otomobili ikisi birden veya ayrı ayrı 
olmak üzere on beş güıı müddetle ve ka· 
palı zarf usuliylc eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli .9000 liradır. 
3 - Teminat 675 liradır. 

4 - İhalesi 11/ 10/ 940 cuma günü saat 
11 de yapılacağından şartnamesini görmek 
istiyenlerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de ihale günü olan 11/10/ 940 
cuma günü saat ona kadar usulen teklif 
mektuplarını belediye encümenine verme-
leri. (6011) 16011 

Tamirat yaptırılacak 
Ank;mı Belediyesinden : 
1 - Mezhaba.da yaptırılacak tamirat I· 

şi on beş gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 2828 lira 50 ku
ruııtur. 

3 - Teminat 212 lira 14 kuruştur. 
4 - Şartname ve keşif cetvelini görmek 

istiyenlcrin her ıı:ün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 11/ 10/ 94-0 cuma ıünü saat 
10,30 da belediye encümenine müracaatla. 
rı. (6012) 16012 

Cam alınacak 
Ankara Şelediyesinden : 
1 - Belediye ihtiyacı için alınacak olan 

490 adet muhtelif ebadda cam on beş rün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 796 lira 94 ku· 
ruştur. 

3 - Teminat 59 lira 77 kuruştur. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin 

her gün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 11/ 10/ 940 cuma günü saat 10,30 da be
lediye encümenine müracaatları. 

(6013) 16013 

Şosa yaptırrlacak 
Ankara Belediyesinden: 

1 - Eski Akbay ve yeni Sllmer sokafl
na yaptırılacak şose lşi on beı gUn mUd
deUe açık ekslltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (2442) lira (15) 
kuruştur. 

3 - Teminat 183 lira 16 kuruştur. 
4 - Şartname ve keşif cetvelini görmek 

istiyenlerln her gUn enclimen kalemine ve 
istekl!lerln de 11. 10. 940 cuma günU saat 
10,30 da belediye encUmenlne milracatıa -
n. (6036) 16018 

Satılık yer 
Ankara Belediyesinden: 

1 - lnönU mahallesinde 15H! ada S par
selde bulunan beldiye malı 25 metre mu· 
rabbaı yol fazlası satılmak Uzere on be§ 

ARLON 
Elmaı ve pırlantalı uatleri relmiıtir. 
Satx' yeri Ankara Yeni Sinema biti· 
şikinde Lonjin mağazasıdır. Fiat 
maktu ve elverişlidir, 3709 

ASKERi FABRiKALAR 

Kereste alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum MüdürIUlü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
60 metre mikAbı 4,5-5,00 M. boy 0,30 • 

0,4CJ M:. kutrunda di§budak tomrutu 
300 metre miMbı 3,5-5,00 M. boy 0,25 -

0,45 x 0,08 - 0,11 M. ebadında dl§budak ka· 
lası. 

9,477 metremlkll.bı 65 adet 4,50 x 0,18 
X 0,18 M. ebadında dlııbudak ağacı 

Tahmin edilen bedeli ( 21268 > lira ( 62) 
kuruş olan yukarıda cins ve mikdarı yazı· 
lı tomruk ve kereste askert fabrikalar u· 
mum mtidürlilğU merkez satın alma konıls 
yonunca 15.10. 940 salı gUnU saat Hl te 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 

parasız olarak komisyondan verilir. Ta· 
!iplerin muvakkat teminat olan (1595) il· 
ra (1:>) kuruşu havl teklif mektuplarını 

mezkOr gilnde saat 14 e kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numa· 
ralı kanunun 2 ve S. maddelerindeki vcsa· 
ikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 

aldlmdıır tüccardan olduklarına dair tica
ret odnsı veslkaııiyle mezkOr gi1n ve saat
te komisyona müracaatları. {6172) 16133 

Keşif, şart.name vesair evrakına 
göre Kırıkkale' de dıvar inşası 

Askeri Fabrikal:ır Umum Müdürlüğü 

Merkez Satm Alma Komisyonundan: 
Keşif bedeli 2200 lira olan yukarıda ya· 

zılı duvar inşası merkez satın alma ko -
mlsyonunca 17. 10. 9-10 perşembe gtlnU Ra· 
at 15 te pazarlıkla ihale edilecektir. Şart
name C 11) kuruş mukabilinde komisyon · 
dan verilir. Tal!plerin muvakkat teminat 
olan (165) lira ile şartnamenin 4.cU mad· 
deslndek1 ve 2490 sayılı kanunun t ve 3. 
maddelerinde yazılı vesikaları hll.ınllen 

yevmi mezkQrda muayyen 
yona müracaatları. ( 6173) 

saatte komis-
16132 

Dr. H. Fehmi GÖKALP 
Dahiliye Mütehassısı 

Hastalarım (16) dan sonra kabul 
eder. Kanbay Ap. (6). Aydın So. 
Anafartalar Cad. 3838 

ZIRAA T VEKALETi 

Ankara Bahriye caddesi·nde 
Havuzlu apartman 3 No. da evel
ce oturan Mehmet Taylan'a: 

Zira.at VeHletinden : 
Tayin edilmiş olduğunuz Karacabey me

rinos.çiftliği asistanlığı vazifesine başla • 
manız 19/ 3/ 940 ve 6/ 5/ 940 tarihlerinde teb
liğ edildiği halde ııimdiyc kadar işinize 

başlamamış olduğunuzdan müstafi sayıldı -
ğınız ilan olunur. 1(5990) 15976 

Miknatislenmeden müteessir 
olmıyan iyi cins saattır. 

Genel acentalığı : 
D. GALIMIDI ve ORT-n 

Bahçekapı, Kutlu han 1/ 4, İstanbul 

Ta,ra içi•n acenta aranıyor. 

3 kalem yakacak ahnacak 
giln müddetle açık arttırmaya konulmuş- Bundan 3 sene evci 
tur. Kadıköyünde İskele 

Marmara Vssü Bahrı K. S3tınalmaKomisyonundan : 
Tahmini fiyatı 

Cinsi Kilosu Kr. Sn. 
Motorin 200 000 13 00 

Tutarı 

Lira Kr. 
26.000 00 

Kalın benzin 25 000 36 80 12.880 00 
Gaz 15.000 22 71 3.406 50 
1- 20. 9. 940 günün<lc yapılacak pazarlığında talibi çıkmıyan yukanda 

cins ve mikdarı yazılı ü~ kalem yakacak maddeleri yeniden pazarlıkla ,a. 

tın alınacaktır. 

2- Pazarlığı 30 eylül 940 paz~rtesi günü saat 14 de lzmit'te tersane ka
pısındaki komisran binasında vapı1acaktır. 

3- İşbu maddeler bir veya ayrı ayrı taliplere ihale edilebileceğindı:n 
teminatları ihaleyi müteakip tekarrür edecek bedeli üzerinden % 15 ni'I· 

betinde derhal alınacaktır. 
4- İsteklilerin bu işle alakadar olduklarına dair ticaret vesikalarile bir· 

likte muayyen gün ve saatte komisyon başkanlığına müracaatları. 
(9127/ 6141) 16119 

2 - Muhammen bedeli 125 tırs.dır. 
3 - Teminat bedeli 9 ,38 liradır. 
' - Şartnamcıılnl görmek istıyenlerin 

her gün encilmen kalemine ve isteklilerin 
de 11. ıo. 940 cuma gilnU saat 10,30 da be
lediye encümenine mOracııatlıı.rı. (6037) 

16019 

Gaz yağı alınacak 
Ankara Belediyesinden: 
l - Su işleri için alınacak olan 

277 adet büyük teneke gazyağı on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye konul· 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 1073 lira 
37,5 kuruştur. 

3 - Teminat 80 lira 50 kuruştur. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen

lerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 15. 10. 940 sah günü sa 
at 10,30 da Belediye Encümenine 
müracaatları (6137) 16128 

W&&E<RM HAYRİYE LİSESİ 
YATILI 

YATISIZ 

Saraçhanebi"'.şm<la Horhor Caddesinde, Telefon 

Ana - İlk - Orta - L.ise 
20530 KIZ 

ERKEK 
Talebe kaydına devam olunmal<t ıııiır. Yahancı dillere ilk sınıflardan itibaren başlanır. Son sınıfta fen ıubeel de 

vardır. Talebeler mektebin husuıııl otobils ve otomob!llerJyle evlerine nııkledlllr. Derelere 1 teırlnlevelde bqlanae&k· 

'-• tır. Talebenin o gUn mektepte bulunmaları. 

civarında Melek a • 
partımanında otur
makta iken evinden 
ayrılarak bir müddet 
İstanbul Feshane 
fabrikasında çalışa • 
rak oradan gaybubet 
eden yukarda fotog • 

L 
ı 

rafı bulunan Şadan Bozöyük'iı arıyorum. 
Nerede olduğunu bilenlerin insaniyet na -
mına Ankara Öksüzce mahallesi Kadamlar 
caddesi çıkmaz "sokak 20 : 22 No. da Behi
ye Bozöyük adresine bildirmelerini rica 
ederim. 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6881 

İmtiyaz sahibi 
l~kender Artun 

Umumi Neşriyatı tdar~ Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese MUdUrU : Naşlt ULUÔ 

ULUS Basımevi ANKARA 

28 - 9- 1940 

NAZARI Di KKA TE 
' . 

• Ankara Havagazı Türk Anonim şirketinden 
29-30 Eylül ve 1 Teşrinievel 1940 günleri zarfında tesıi -

aatımızda yaprlacak tamirat münasebetile gaz istihsal.atı -
mrz yarıya ineceğinden mezk ünlerde mümkün olduğu 
ka.dar az sarfiyat yapılmuı ve bilhassa banyo otomatlan
nm kullanrlmaması sayın abonelerimizden ehemiyetle rica 
olunur. 

Bu suretle elde edilecek tasa.rnıf kafi gelmediği takdir
de bazı mmtakalarda ha vagazmı tamamen kesmek mec -
buriyetinde kalacağmuz ilan olunur. 3839 

Muhtelif sebze alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma 

Sebzenin clnsi A.7.amt Beher kilosu 

Patlıcan 

Taze fasuly~ 
Kabak 
Domate11 
La.Jına 

Pırasa 

Ispanak 
Semizotu 
Karne bahar 
Kereviz 
Havuç 

kilo kuruı 

4120 12 
4120 12 
4120 8 
2437 8 
2300 8 
2300 
2300 
2300 
2300 
2300 

700 

8 
12 
15 
15 
15 
10 

Komisyonundan , 
Yeldlıı 

llra kurut 
494 40 
494 40 
829 60 
194 96 
184 00 
184 00 
276 00 
845 00 
34:> 00 
345 00 

70 00 
3262 36 

1 

Asker ihtiyacı için muhtelif yerlere teslim edilmek şartıyla yukarıda yazıl 
kalem taze sebze l!HO mıılt sen"si mayıs gayesine kadar verilmek Uzere açık 

1 11 
ek-

aUtme suretiyle mllb!lyaa edilecektir. 
rlU-Eksiltme 10. 10. 940 perşembe glinli saat 14 te askeri fabrikalar umum mildU 

ğU merkez satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartname parasızdır. Muvakk at 
teminatı (244) lira (68) kuruştur. 

Tallplerin 2400 sa.yılı kanunun 2 ve 3. maddelerlndeld veealkle komisyoncu 
madıklarına ve bu işle aIAkadar tilccardanolduklarına dalr ticaret odası ves!kas 
mezkOr gtin ve saatte milracaatıan. (598:5) 15934 

Ol• 
lyle 

• D 1 Ş M A C U N U N U .i 
Kullanarak dişlerinizin sağlamlığını ~e göz kamaş

tıran parlaJdrğın1 kazanınız •. 
• 

Her yerde O E N T O L diş macununu isteyiniz 

lstanbul Maarif Müdürlüğünden : 
ve Maarif Vekilliği Köy Enstitüleri için satın alınacak aşağıda cins 

mikdarı yazılı pelerinler kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
plerinlerin muhammen bedeli 61350 lira ve muvakkat teminatı (4601, 
liradır. İstekliler bu pelerinlere ait şartname ve nümuneleri İstanbul M 
arif müdlirlüğil yardirektörlüğünde görebilirler. Eksiltmenin 11. birin 
teşrin cuma günü saat 14 de İstanbul maarif müdürlüğü binasında yapı 

Bu 
25) 

a-
ci-
la-

cağı ve kapalı zarfın en geç saat 14 de alınacağı ilan olunur. 
Eşyanın Beherinin muhammen fiyatı Yek urı 

cinsi Mikdarı Lin Kr. Sa. Lir a 
Pelerin 6000 10 22 50 613 50 

(9077/ 6073) 16062 

"\ 

Travers alınacak 
Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları mü

essesesi müdürlüğünden · 
Müessesemiz gahasında teslim edilmek şartile evsaf ve 

mikdarr a,ağıda yazılı maku traversile normal boy travers 
satın alınacaktır. Talip olanların en geç 10. 10. 1940 tari
hinde saat 12 ye kadar müessese müdürlüğüne tekliflerini 
vermeleri ilan olunur. 3813 
Mikdar Eb'adı 
5000 adet Gürgen travers 2.60 M. boyunda normal 

40 
60 
40 
60 
40 
40 
40 
40 
60 
60 
60 

5540 

" 
" 
" 
u 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Adet. 

cinsten 
Gürgen makas travers boy 4.50 M. 

" " " 4.30 M. 
" " 
" " 

" 
" " 

" 
" " 
" " 
" " 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

4.20 M. 
4.00 M. 
3.80 M. 
3.70 M. 
3.40 M. 
3.30 M. 
3.lOM. 
2.90 M. 
2.70 M. 

~~=========================================~ 

Yeni Sinema Halk Sineması Sus Sineması 
Buglln ve bu gece 
NEŞELİ SAHA 

Kahkaha tufanı, neşe 

kaynag-ı. Bıış rollerde: 
Luclen Barroux, Betty 
Stockfeld. Fransızca 
BÖZIU. 

Seanslar: 10 - 12 • 14,30 
16,30 - 18,SO ve gece 

21 da 

Yeni mevsim hazırlığı 
dolayısiylc birkaç gün 

KAPALIDIR 

SUmer sinemasının gi
riş kapısı Bahriye ca.d -
desindedlr. 

SUmer sinemasına Bah
riye caddesinden gidile
cek. 

Buglln 14 matinesinden 
itibaren 

Otomobilli Aşıklar 
Baş rolde: Colette Dar· 
fenll • Alerme · Claude 
1\tay. Sean!'ılıtr: 14 • 16 • 

18 gece 20,30 da 
Saat 10 ve 12 seansında 
Herkesin Kadını. Bili 
rollerde: Vlctor Fran· 
cen - Vera Korene 

·. 

..ı 

1 

1 

: 

! 

~ 


