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" Dil inkılôbı yeni Türkiyenin büyük reform /1 

11 işlerinde başlı başına büyük bir mevzudur /1 

Milli elimizin dil inkllabı 

hakkındaki mülaleaları 
TDrk dilinde istedi§imiz gayeleri tahakkuk ettirmek için 

• •1ty ta ve rok sebath olarak çahımıya mecburuz 
genıı mı as s-
~ ismet lnönü. Dil inkılab yeni Türkiye'nin büyük refonn itlerin· 

J\nkara; 28. a.a. - . ur Gt" el 5e1ue- de bqh bqma büyük bir mevzudur. Türk dilinde 
Burdur aaylavı ve Türk Dil Kunımu telngrafı .. iltediğimiz gayeleri tahakkuk ettirmek için genif 

· pi ki aon-teri lbrahim Necmi Dilmen e ap a mikyaıta ve çok eebath olarak çahfmıyil mecbu -
demütlerdir : ruz. Kurum

0

un idealiıt çalıfJlUlımı kolaylattmnak 
.. Dil K • yeni aeneei münuebetiyle için herkes ona yardım edecektir. Vadettiğiniz yeni , uru:ıı~~i:z haldunda memlekete verilen ve güzel eeerleri itimatla bekliyoruz. Hepinizi teh. 

Kurum un ÇıBup&- _ı.- bir ·1 • il clinleliler. rik ederim ... 
maldmab vatandqlar ~~ 1 gı e 

Türlı Dil Kunıma'nun teıelılrüıii 

Dil L.- ,.JQ Milli '•fi 1 in Ankara: 28. LL - Türk Dil Kuru-0<1yramıncıj iV m 1 mu Genel Seluettp"liiinden : 

~81 Unceler SeJruinci dil bayramı dotayıııyıe 
fılUf 1 ekku• ru• yurdun her tarafındaki Parti ve Halk-

Falila Rıllıı ATAY eı evleri kuruJuııarından ve birçok Ku-
da ... _,___ 28 Ri ti ·· rum üyeleri ve dilıeverler tarafından 

lliıFle ba,ramlar. ~ " ~a ~·;.. •:•·.-= yaae cum· telıraf ve yuı ile yapılan candan kut-
adamlaraua mnmm bar ,.~ bur Umumı Kitiplıaınden : lamalardan dolayı Türk Dil Kuruıuu 
~pmalanaa ~~=ti-:-:-..ı:•Ji•f Reiaicümhur lnnet ~önü Se!ô • içten gelen tqekldirlerinin herkese ::ii :iı::..= .... ı.ıerimi•in hep- zinci Dil Bayramı muna~by~e bildirilmesini Anadolu Ajansından ri-
• iPllt ıuç olmua& 7Jlda bir defa aldrklan t-slgraflardan mutehaaaiı ca eder. 

:,.. .... ileri IOracafıs• ilk harek.t olmuflar ve tetekkürlerinin ibliğı-
cbırmakımn dnaa etmek, mUT~· na Anadolu Ajanmu memur etmif. p k f d 
faldyetıi•likleri tufi,.. ·~k, ıJi )erdir a t etra 1 n a 
a.tieeleri aatlamak •• tabiT• •t· · 
... ıbnndar. ~:-: _....................... d 

01111anb d..ıinin dili, keauua M k t 
lırUar ... ı .. idi. Oamanlr tlltiri ... 08 ova a 
..... ..uu,.. .,.. ebne•... .. F daki 
........ da IDilll bir u ... addedil.. ransa 
.... o-aa1r llfatmı, kendilerinde, l f ı•r 
ftrlı aıfatı ile deiiıtiren ilk müt.. e s 

== .................. . SaHlfllla•e Hifr... n .-..wet. ........ 
tauimat eHWyatçalarmm maka"'" 
.... uframqhr. l>e• .. 1 aibi, ·• Din gene ıtddefte 
- de oemaab WL 

Yeni tiirk d8Tl•tı. her türlil mi-
...... olchllta sibi, dil mleaclel.. l.a I.~ ,.1. edlldl 
••• tlald .arpçi milll,..tp• ....... uumuaruıman 

1 mza tareninde Sovyet 
mUmessilleri bulunmadı l'ia saferi .Hri'clir. Dil Ye laarf inlh-

llltma ka4al', ,..ı cl8Tlet• ricat Lcmdra. • a.a. - Baft aaaretbdll S. Bale, • a.a. .:... -..ıer Nacln1chta ... 
...... ltitia talfiT•l•r •• .ı.~ar, tlhbu'&t •erYlld bllcltrl7or: aetutlllD Berlbl mubabtrlJI• ,en, Almm>-
~ ltlr arada, aynlmu Wr kil J'rUllUllll Lorlent Umam diba poe in- J&. ıtaın n Jipoa7a tl.:umdlld paktm 
~ ... , temel •• hiin7• .•~lam- sili• tananıert taratuldall dtıımaD tatt- 1msuı MDUUld& rua mUmemll.rlaba lla • 
Llnua m&J'UI olan, uenldı bar te- J& Umuılanu :yapıl&ll btJ3rUk mDr;)'Uta sır buJnnmamuı Berltnde blU.W d1ldE&tt 
dBt. ,a.tenr. taamWU' MDUllld& ıtddetıe bcıımbU'dı- celmıtftlr. 

Pelıt ı,ı tecrllteler yapılmaıma DWI edllmlltlr. Doklar T• binalar t.llıtp Muhabir alma matbuatmm, ~ 
w...et .... ifratlar bir tarafa ~a- ecUlmlf, uatrepolar n Jıereate teqih1a- loTyetler lHrıttt alt7bln• nd1teftOOIJl ol· 
l'&lalacall olana, dil daftm~m iki nada 7USIJllar tıkanlmJltır. Bu "2IS1J1 - madıtını tsab ıctıı pek lllJ'&d• pınt 9U'f 
.... ....... ,....tardarı baanda lardul blrkaCI 100 ldlometre usaktu s0 • etmekte oJduluJı1i Ui'H edlJcl'. 
tfirk .....me, Ye ıatdahlarcl• araP r01ıneırte tdL Bu1Da Do buouk ...ı .ur-
9' ıa:! ka,._ıdarnadaa yeni -~~ ıno,tar. 11emunn bulutau " rlb'ettD 171 llodootitla lqbir telair JOlı 
lltmia ldiltlr kapaldarm~ don- oımuı tıı,rtHs tanandlertlda Jıuaratı KcıMon,. • .... _ Ro:yhr: KtJı-nrle 
_.1 Bir dil. •l~ç 1a~rak d~er: arill .urette teeblt etmelerlM lmlda ...- lapcmp aruılld& :yapılan tlt tantıı pakt 
-.ı... sibl, kebmeleriai doker mifUr. bak'"ada 1tura4a Jlqtıs lalı bir mUtaı• 
...... "-l if, bün,.eala mana ,-aamunm mr l&fb&lılld& • dütk.... IUlll'edllmemStttr. 

.. lwenndachr. bel )'llDek ~.~~ ~-:-~ Tüaacı mlll&blU•, P1ktm. .AIDerib-
T bin .. i, uırlarca, .... bomlıUI - " - uu- ... -~--Irk JIMnmm 1' eli (Sfta S hlcl ~add <•• I bol aq#Mla) 

laaııs tarafmdaa. -- konUflU • . 
liade, muallarmda, deıtanlarmda, ---------------------~~---

Birleıik Amerika'da -
HARP 

veya 

leisicOmhur seçiminden 
evel anlaıılacak 

a.tb'ııı '°k mlhlm 
brmt1r llmuı Wltllyor 

Prens Konoye 

bir cihan 

.... 

Ani k .. rlan lstil• 

•• laldlseler lleklealyor 
Berlbl, 21 a.a. - Rumi tebl~: B. Hft-

1.er, ltal7a lwtcl7e namrı Kcıllt ctao'n 
kUu1 ebnlftiJ'. KWlıbfıta alma lwict;ye 

<Son 1. lacı ••7'M•) 

Kahire' de tevkif 
edllen İtalyanlar 

Büyülı Türlı Amirali ICapt.,.. 
Derya Barbaroa HGJ1redtlin to
ralından, kahir bir clüımana ltar• 
ı• Preve:&e'de lta.-anılan aalerin 
402 inci yddönümü mürıoHbetiy
le l.tanbul'da Barbaroa'un tür
beai baıında bir tören yap:lclıfı
nı ymımlf ve törenin talailôtını 
vermiıtilı. Yulıardalıi resimde 
Barbara• çoculılan bahriyelilerin 
laavaya ailôh atarak töreni tıflılı
lcınnı görüyoraunu•. Y andalıi re
am, türbeye konan ~elenlderden 
bazılarını ,;;.termelıteclir. Diğa 

resimlerimi• 3 üncü .aylamıada
dır. 

Müdafaa tedbiri ol•a 

Çinliler de 
Hindiçini'ye 

girecekler 
Şanghay, 28. a.L - Çunldngten Ç(a 

ıuetelerine gelen bir telgrafa ı&re. 
çalailkli:Ded Wr ......,.. tıe6lrl •• 
tllrak Hladl - çu.ı,. prmeleri lsia 
Çia latalanna emir vermeyi kararlq • 
tınmıtır. 

Bir i,.Hiz tayyaraine ateı 
Honıkong, 28 a.a. - Japonlar dla 

(Soaıı S. iaci ••7'•d•) 

imllllanllrR •111111111•• 
talemnla tulyell 

••ani Velilliliade11: 

Bul p.zetelerde devlet orta 01ınll ._.. 
ham Ue Uae bitirme lmtlh&llmı lrH•""Ole 

7Ul taıebenla okuldan cıkanldıldan w 
talebe veWerlnla bu halden ~etgl lıa
lUDduklan yuılınaktadır. 

Roma, • a.a. - Btefud .., .... blldl- Bu iki lmtllıaada berlumsl bir dentea 
rt:vor: llazaıı&m17Ul talebe JUDek k&4emecltld 

Külre'da TOOO !taıyuun tevkifi hak - ta!Wl mUeueııeatne devam edemea. Beıatıa 
kında T• Kıaıl"da :yapıluı dlfer tevkltlere lkmll edemedili orta okul Te;va lleenbl 
dair tefstratta 'bulun8* TeTire guetut aon sınıfına tlevun, lreDdl elhadedlr. Tale
bu tedlılrlerlD Kımr tU'dmdaa bUhuaa be. tatene. olnalWWD mOdtlrODe ~ t1e 
llOl1 k&blııe buhrud:vlt tabar edllea doetluk mUracaatta bulunarak aınıfta kalma ftlll
.,. sqıt mulwiplllr lalulyatt:yle tuat tet- :vettm kabul ettlllDI blldlrlr v. bu nretıe 
kil ett"litıd Te 1taı:rtma IMa tedbirleri m- IUUfa alınır. Bu auretle aon aımfta blr :rıl 
sflls tıu)'UdM attetmekte oldalmm n dlanınt oluı talebe, mektebe deYaa ...... 
falcat Kıar hWdlmet m•k•mtanıım tqU- aun4a dlter aımf talebelerlDln haklarma 55:tt~5 C. H. P Ankara vil6yet 

~. d~bna iptili.iini •• sarabe-

tiai muafua etti. !ad ...... " k • d b• t 1 ti ~ ... halkdilinikabab~1~!1:i' mer ezın e ır op an 
"'---~._ __ L--!-! Hull tereD1D barp mellfaatlerble bismet «mek· ah1p "' •UUeleriDden memldUr. Anc.11 

1'URV11a111 nunti11• nasın 1• pek feaa hareket etıukte ol4uklanaı ı bu taıebelertn, atlevt n satı bant --. 
.... ......._ 31 a.a. - Alm&D - ltaııa • blldlrmektedll'. (8oaa 1 ladl ~-) 

lıa11ı acleraa •• meclreH clilini • Japoa paktnua llllSUI bakkalda matbaat -------------------------koaferanunda ~tta bıalmwı llarlcfye 
aahta lnalla1111Utiı!· E il IMa aaa· a..- nerecleyısT " • .• 
lia cnaı..ı arqalan. Neıar " flll' 
tiİrkseclir; ilk, orta " ~k ••~
~- tiirk koauıa1orı cle•let c1 .. 
~ bir sün r..ıi1• eclilm•i• ~ 
lıa.., ldife-tlbirler •• etki i~.,a~· 
lar dqmda, türkçeclir. En mühun:-ı. 
~IC&IUD yapmubtına her .. 
ta•afmclu inaadlDlf olmaktır· • 

l'eriaa kaınuwnm, yibde Jetndf 
~ Fakm bir .. ..,..affakiy•t __ -}~~ 
~tir. H•ÜS hukuk dili çeu-u• 
~; fea •• ilim terimlerinde se.k• 
!_ialill ••ya iaabetaislikler yar~· 
.. _.at alUUDJt olan meaaf• ile • •· 
_,.tak olu meaafe, aala muk•Y ... , . ·-~· 

. Bllıüıakü türkçeıÜll ecleb~y•::t 
il ~de •• fende if ad• kudretı, d· . 11e1· ••• 
1t :11 aahte n sevahirci ıkiden 

11.ıde bollufuna ,_,....., ~ • 

C. H. P. Cebeci nahiyeaine bath köy ve 

mahalle ocaklan kongreleri bitmek mere 

nuın B. Ball, ..umlt palan 11,ı-.,. 
tir: 
ı-1wa püt w amudı.._. .... 

cudi~etl malim olan mllnuebetlerl daha 
Ylsrh bir nrette lil.,.._ plrannl.Wtaa 
,,.... Mr .., ,.pmaauttsr. Ba .._.ebat 
.. lrlnnda bitl .. llr .Am9tih hlktlmell bir 
Sok defalar ....,. dLkbtl celbetmlt .... 
llllJ'Orh. Ba~l• bir paktm lllnrlumüta 

(Soa I lıtcl ıql.ta) 

Dlldllyı Yeklll Edimede 
Edtrne, 28 (Telefonla) - Dahlllye 

Vekili Faik Oatrak buıün Unnkap
rilden Edimeye ıetmlf, Trakya umu
mi m&lfettlt.~ Klnm Dlrik. bq müp
vir Ceant Oney, .tll Ferit, belediye 
reiıi Jl'erit ve Edime mebiaılan tara
fınc!ui lrartılanmıftır. 

l ... 111 Yeklll lllrı'H 
tk..1illcaektir. Tabii türkf' ilıd, 'i: 
.• orte tereemeler Tapdr10r • on• 
41 "- ile Edebiyatı Cedıde, n• _1:11 ile 
h~~ ... lld edebiyatlarm '" Cebcci'tlJ PaTtİ Ocalt lıonpainde Wananlar Bafra. 28 a.a. - lkti .. t vekili Hü .. 
---.....0 •i• imkia :roktu. • • aalı- nü Çakır dUn buraya ıelmit ve kua 

ç aeılimls .ardırı bın .,... D"n c. H. P. Ankara villyet mer-ı Bay Rauf Ayıtlı parti tefiilttınıa hududunda kaymakam, C.H.P. ve be-
~Öi~ttirı .-anlıca yaaal ·~ k .\inaaında Parti vilayet idare he- yıllık konıreleri münaıebetiyle par• tediye relll ve diler tetekkiilltrc men 
~. Baalar, kendi sind .. ~1~ • ::; reiıt Bay İbrahim Rauf Aya,ıı- tlli yurttatl:ınn memleket itleri bakı- ıup bir çok sevat tarafından karıılan
~~ aaalapumarlar; iyi• ı ~ Y reiıJtlfnde bir toplantı yapıhDıt- mandan tenviri bunıuacia ..ntce ... mıllardır. lktlut nkill kuamıaıla ı 
~'iri• sidecelderdir• lkl8Ci .. nın Bu toplantıya vlllyet idare heye- rilmlt kararlan ve alıwt teclblrleri hal\ ve tUc.cularla temtst.a nbaa. -
i:' tlala& u yqbiar, ........ 11- :rbaJan, 1IUa" nahl,. ldln ~yet- bala etmlt ft r=: l~ &in rü tetkikler ,.,_. w üt-.._ 
~ ııu, fabt 1111 Wall~ ,.ııtJt" a.ıara latidk ~. · ıa- ""'-~ "wız• .._,..... 

t-•lltttı•JL>ı 

ANKARA HALKEVİNDE 

Dün bölge güreı birincilikleri 
için 50 güreıçi karıdaıb 

DOn Allbra Halkevinde bölge gllreı birincililderı yapılrıubtzr Bu n & 
~alan SO War ,OrefÇi İfdrü etmifth. Yüaılddi resimde müsalJe 

luilsdu J»r.ıt:alı biz u clrlf7orıtıım& Td_,,, 1. lllCI •J1/lllled11. 
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HARP EKONOMİSİ 

Ham maddelerden 
/ • lzmir Fuarındaki 

petrol ! lnglllz mümesslll 
Sonbahar 

at yarışları 
!Pazar müsahabelerl 
---------------------------

Aile sevgisi 
Sadreddin ENVER 

Zamanımız harbi yeni bir istikamet 1 Bu istihsal artıtına uygun beıer 
alımla baıladı. llerked bir tekilde hım da bir inhlmlk hısını ıöıter
hallolunamıyan büyük dlva Afrika mittir. Petrole kavutımk yolunda 
ve Uzak-tark'a doiru inkipf etmek· ki beynelmilel mücadele, harp hiç 
le hakiki hedefiqe yaklaımaktadır. durmamıı ve durmamaktadır. Hattl 
Evet, bugilnkU aanayi harbini yapan toplar, tüfekler, bombalar ıuıtufu za. 
ve yaptıran bam maddedir. Ham mad- mantarda bile... Hattl buıUn n dal· 
delerin de batında Uç kardeı kaynak ma en yakın doıt olan bUyUk Brltan· 
gelir: kömür, petrol, ıu !... ya ve Birletik Amerika devletlerinin 

K&nür Avrupa kıtaaında verimi en enternasyonal nhalardakl rekabetle· 
gani olan bir iptidai maddedir; bari- ri zaman, zaman hakiki bir cidal ıek· 
cin yardımına muhtaç olmadan gar· lini almııtır. 
bin unayiini doyurmaktadır. itte lıte bugUn dünya petrol lıtlhaall· 
1937 teneaindeki bet kıtaya nazaran nin "% 85" i ya bilvasıta veya dofru• 
kömtlriln lıtihaal vuiyeti: dan dotruya ingiliı ve Amerika aer-

Milyon ton % niıpetl mayeainin kontrolü altındadır. Zaten 

A:mıpa 
Amerika 
Aıya 
Afrika 
OkyanQaya 

656,1 
459,7 
144,l 

16,0 
12,S 

50,9 
35,7 
11.2 

1,2 
ı.o 

1.288,4 100,0 
Sa kuvetine ıeli,ıce: Avrupa. n

nayUn bu iptidai maddcainden de 
- bUhaua birinci umumi harpten 
aonra - geni§ mikyasta istifade et
mektedir. Eıasen bu kuvetin herhan
ıt bir gazenf erlik ile nakline imkln 
ohnıyan bir hutbslyetl vardır. Evet, 
ıu kuveti yalnız bulunduğu mıntaka
da istifade kabiliyeti olanlara nlğme
tiai hasretmektedir. 1ıte 193.S sene
ıinde dünya sanayiinln lntnlara ,are 
au kuvetinden istifade nis~ i: 

Amerika 
Avrupa 
Aıya 
Okyanosya 
Afrika 

4 J 
~ o 
9,0 
0,8 
0,2 

100,0 
Petrolde ise vaziyet hiç de buna 

benzemez. Avrupa'da kaht olan ipti
dai maddelerin batında petrol gel
mektedir. BugUnkU inkiıaf eden aa· 
nayiin fıe en çolr muhtaç oldufu bir 
maddedir, &Un geçtikçe de tatbikat ve 
ihtiyaç u~ı ıenitlsmektedlr. Bu 
hususta bir fikir ıdlnmok lberc Uç 
kardetin muharrik kuvet istihsalinde· 
ki mevkileriııi gözden ıeçirelim: 

K<Smilr -ılnylt 
dahil" 

Petrol "tabii 
pa dahil. 
Su kuvetl 

•ıgıs• tı •1935" te 
% niıpeti % niıpeti 

90,5 et.Z 

13,2 
'1,9 

100,0 100,0 
Yukarıld nlspetlerden anlaıılacatı 

tızere dünya medeniyet ve sanaylln· 
deJetrolün durmadan genltllyen bir 
ye vardır. Yalnı.s buradan dllrkatf
mizi bir noktaya daha çekebillriz. A· 
mcrika kıtasında halen muharrirk ku
vet olarak kömürden (% 58,7). pet
roldtD ('.'(. 35,4), Avrupa'da da ke
mürd'n (% 89,3), petrolden iac ancak 
(% 5,2) iıtifade edilmektedir. Sebe· 
bi de, bu akıcı yakıcı maddenin Av
rupa kıtaaında pek u bulunması yU
.sünden garp medeniyeti bu maddeyi 
azami tasarruf ile istihl!k ve istimal 
etmektedir. Buna rağmen de dllnya 
petrol ihtiyacı - bittabi Avrupanın 
da beraber - Her yıl mühim mlktaf! 
da artmakta, 1870 de "800.000" ton 
raddesinde olan lstlhıll 1900 de 
.. 10.500.000" 1913 te "5J.681.000" 1939 
da •'284.000.000" tonu bulmuıtur. 

bu harpte de mecburi ittifakın en 
kuvetli ve bafı aallam tarafı 1 .. Men· 
faatler birleıiyor ..• 
Vak~ bugün BUyilk Brltanya hU· 

kümeti araziıinde iıtlhd.1 olunan pıt· 
.rol miktarı dünya lıtihnlinin '°" 2,5" 
kadar bir ıey ! .. .Fakat buna mukabil 
beynelmilel petrol aanayiine mevdu 
sermayenin takriben (% 17-20) ıi in
gilblerin elinde bulunmaktadır; ki 
tahminen (130 • 140) milyon ingiliz 
lirası tutuyor. 

Yeni keıfolunan petrol mıntakaları 
ile dünya petrol iıtihsalitının niıpe· 
ti yakında kısmt bir tahavvül göıtere
ce ği de iddia olunmaktadır. Mamafi, 
bu huıuı a ıimdiden bir ıcy aöyle· 
mek mutlak bir ifade def ildir: niha
yet bir tahmindir. Meseli (Grafiaa 
ve Wehtael) in tahminine &öre Ruı
ya'nın müddehar petrol mevcudu 551 
milyon tondur. Sovyet Ruıya'nın 19n 
zamanlarda yaptılı etüde nazaran da 
''5.000" milyon tondur. Mühim bir 
tahmin farkıl .. lıte Garfiaı ve Weht· 
ael'ı ıarı dünya petrol reıervl : 

Milyon ton % nlıpetl 

Birletfk Amerika 
Sovyet Ru.ya 
Irak 
İran 
Veneatlılla 
Avrupa 
Hollecla Hlndlıtam 
Difer memleketler 

2.029 
551 

S95 
299 
235 
191 
131 
228 

49,I 
u.s 

fJ,7 
7,4 
5,1 
4,7 
3,4 
5,S 

4.066 100,0 
Dünya pe-trol lstlhlald "280'' ınil

yon ton kabul edlllrse takriben on 
bet senelik umumt ihtiyacı kartıhya
bilir. Halbuki bu cephede timdiden 
bu kadar bedbin olmağa mahal yok -
tur. ÇilnkU dünya petrol aramaların· 
da ve istihsalinde teknik gün geçtik
çe de~kte, C ilerlemektedir. 
Daha daa bir .... eni ••uoo" 
metre kadar yapılabilen sondajlar bu
gün 4.000 metreyi çok apnaktadır, 
aon zalll&ftlarda Jıtihsal olunan pet
rolün mUhfm bir kısmı "2.000" den 
fazla derinlikten çıkarılmııtır. Bahu
ıuı kısa bir mazisi olan Yakın-prk 
petrolleri cerek ietihdl miktarları ve 
gerek ise yeni ketf olunan petrol ıa
haları iti için ümitler yaratmaktadır, 
Son 1eneJerde dilnya unnayell Jnlr, 
İran, Bahreyn. Arabistan, batta Mı· 
ıır petrol menbalarının cuibeaine çok 
kuvetle bailandığmı biliyorua. Bu 
mıntakanın iıtikbalin çok mühim bir 
hazinesi olması muhtemeldir. 

Mihver devletleri harbe Süveyı ka
nalı hedefini nrmekle öu huinenin 
anahtarını ele geçirmek lıtedikleri 
tahmin edilebilir. Belki de, Irak ve 
bilha11a !bnisauat Arabistamnda sul
han utradıklan muvaffaklyıtalıliği 
harben gidermek istiyorlar. Fakat bu 
mıntaka petrol menbalarına aahlp ol
mak da batlı baıına bir kuvettlr. 

Futbolcular müsabakalc-,ra 
ne ıekilde girebilecekler ? 

B. T. G. Direktörlüğü yeni 
bazı esaslar tesbit etti 

gece radyoda 

bir konuıma yaptı 
tamir Entemuyonal Fuarındaki in

silt. pavyonuna memur edilmit olan 
Pot Goç Ankaraya ıelmit ve dtın pce 
Ankara radyoıunda indlt.cı bir ko -
nuıma yapmııtır. 

B. Goı. lngilt. ve Türk milletled a
ruında bu derece ııkı bir doıtlutun 
timdiye kadar mevcut olmadılını, !n
ıiltere bUyUk elçlllnin Puar'a yaptığı 
aiyaretln bu doıtlulu tcbarib ettirdi -
iini ıöylemif VI : 

.. - Sonradan töhret kuaııacak bir
çok tefler ıtbl, !amir Puan da ltt mU
tevuı bir ıelrildı bqlamııtır ... diye
rek Puar'ın bir tarihçealnl yapmııtır. 

Bundan IOnra, ıpiker, Pu.ar'ın tlm
diki vaziyetinden, muhtelif pavyonla -
rın cazibesinden, üçte biri inıilis pav
yonu tarafından iıgal edilmekte olan 
esaı Sergi Sarayında bulunan inıiliz, 
italyan, alman, yunan pavyonlan ile 
Balkan memleketlerine ait pavyonla· 
rın mevkiinden bahıetmiı. hır tarafta 
asılı bulunan bayraklar adedinin an
dl üzerinde bU)'iik blr teair bıraktılını 
yatma meruim kap111ndan baktalt n
ki t, 95 bayrak aaydıtını aöylemlıtir. 

Spiker, hayalt bir dyaretçlye. para
ıüt kuleai, ıunt göl, açık hava tiyatro
ıu, atıt poligonu, lunapark ve 1-yva • 
nat bahçeai dahil olmak üzere, Puar'ın 
en cazip kıaımlanıu ıezdirmiştir, 

Bundan 10nrı da B. Goç, lngllb pav
yonunu, orada bUytık mikdarda tefhir 
eclil• m6tenevvi malları mufuulan 
tarif etmiı. Hindistan'dan gelen fildiıi 
ve pirinç itleri ile ipekliler U..rlnde 
bilbula durmut. bir Türlr'tın lnsllb 
kıral " laraliçeılnln lnıtlb paTJO • 
nunda uıh duran ralmlerlnl aatıa al
ınM teklif in do bulundufunu anı.t • 
mııtır. 

Spiker, Londra ve Ankara radyola
rının lngtıfzce, fransızca ve tUrkçe ha
berler ııl§riyatı ile .ınilzik. progrllllll 
ve konuımaJarıntn Puar'a lttirlk eden 
Britlıh Broadcastlng Corporatlon"un 
( lngiliz rad~ ıtrketinlo ) pavyonu 
wsıtaslyle nakt.rı 1M9redllcliğini ve 
kalabalık bir halk kütlesinin bu netri
yatı her gece alaka ile dinlediğini aöy
lemiıtir. 

İngiliz sefiri ne refikaları Lady 

Knatchbull Hu&tSten'hı t.zuıir'e yap -
tıklan dört günlük ziyaretten bahse

den ıpi.ker, Mfir ve refiblarııua. iıa
ar'daki ingiliz pavyonunu gezmedecı 

ance, hmlr"ddd. lnflHs kolonlallıl ka-
' bul ettiklerini anlatmıı, ayni gtınllıı 

ak~ lncflb llmir bqke>n10loau ta
rafından verilen bir dyafette, tngUls 
tcfiri ile lanir valilinin Ud IDtlDlekot 
arasındaki dostane mUnaıebetlerl to

barilz ettiren nutuklar eöyledUderlni 
bildirmittit, B. Qoç, her Ud nutuktan 
da uzun parçalar onmuıtur. 

Spiker, bmlr'ı" clvardaW mcıhur 
ve tarihi yerlere alt aöslerle konut -
masına nihayet ftrlrken. kendisine 
ıösterilmlt olan mt.flrpernrllk do
layıalyle bmlr halkına tqelddlrlerl • 
rri arzetmlt ft Ud memleket •asında 
pek kuvetll olduluzıa lr.ml bulunduğu 
dostluk hislerine bir mll&l olmak llzc

re aıalıdaki fıkrayı mletmlıar ı 
" 8eq:lnln kapanamındu bir pot 

eve!, g8ztımc bk TUrk neferi lllttf. 
Yanına gittiğim vakit, elinde tuttuğu 
bir gazeteyi bana uzattı, ve hava mu
barHeltrine alt ve bari• l,aretU blr 

~in dUttllltln\\ glSıteren bir 
name ipret ederek •• çok iyi • dedi. • 

BugOn saat 1 S. O da 
İpodromda . baıhyor 
Ankaramızın aytardanberl bekledlii ıon

bahar at yarıılarmın birinciıi buıün Şehir 
f podromunda 11at lUO da ıapılacaktır. 
İlk hafta olm~ nlaen ka,.Jedilen hay. 
vanlarır ,coldtalu c1ola711lylt •-..idi laıoıu
lar görecetlmhli hlt tdlyona. 

Birinci Kotuı .tart~ dôa yukarı 781 • 
taki hallı kın arap at •• luaraklara malı • 
9'1Stur. !lrramlyni 300 lira meeale1l 2000 
metredir. Bu koııuya beı hapan kayde -
dilmiıtir: 

ı - Mihrican (lalt Anoft) 
2 - Tomurcuk (D, Gtlndar) 
3 - Bozkurt (N. Xu"") 
4 - Bora (R. Baysal) 
S - Örnek (H. Güçlü). 
Bunların arasında yalnız Mihrican ilk 

koşusunu koıacalrtır. Kuveti haklmıda hl~ 
bir fikrlmiı yoktur. İdmanlarında be.zı 
günler iyi koştuğu hflde hazan iyi değildir. 
Bugün ne yapacair keıtlr!Jtme" b1se ıöre 
Tomurcuk diğerlerine nazaran daha ıanı • 
lıdır, Örnek veya Boıkurt plase olabilir -
ler ı;annındayız, 

İkinci Koşu: liç yaşında ve hi> koşu ka· 
zanmamııı yerli yarım kan lncll111 erkek ve 
diıi tayları mahauıtur. lkraaıh,eai :ıss lira 
meıafı:ıi 120Q metrtdk. Bu koıııya da beı 
tay kaydedilmiştir, 

1 - Şahin (S. Özkan). 
3 - K. Friı (S. Mermer). 
3 - Siılün (M. Atak). 
4 - Güllü (M. Efe). 
5 - Öıen (Y. Urpncı). 
KoJunUD isminden anla~ıldıiı üzere bu 

tayların hiç birisi ıimdiye kadar koıu ka -
ıanmamıştır. Bazısı da hiç Jı:otmıı.mrştrr. 

Günlin en ıiirıırizli koıusu da budur. Şahin 
ile Süliin'ü diicrlerinı nazaran daha ıans
lı buluyoruz. 

'Oçünctl Kotu: ilç ve daha yukarı yaıtaltl 
ve 940 aenesi zarfındaki kazançları 7ektı -
nu 500 lirayı tecavb etnıemlı hallı kan in
ıllla at n ktıBklara mahtuıtur. lkramly .. 
ıi 155 lira mtNfoli 1400 metredir. 
Koıu7a lı:a7dedilt1t haJVaıılar twılardır ı 

1 - Çengi (Pariıta) F. K. Osman 51 1/3 
2 - Tomru (A. Çarpan) 54. 
S - Taıpınar (A. Çırpan) 54 
4 - llflrap (P. A .. n) U 
5 - Ka1a (F. Atlı)52 
IS - Ablme (S. Halfm) 41 
7 - Qtra,ak (A. Tatlısil) 45 111. 

Bu 'nauda taıuıan llldetler hU"Yeların 
1&1larına ıöre tevzi edildiği için muhtelif
tir. Tomru, Taıpınar ve Kaya dördüncü 
koıuya da kaydcdiUniılel'Qlr. Hansi kotuda 
a.ıo.-aldan bel~cllr. a kıo .. da ~ 
tuklan takdirde Taşpınar'rn ıanınnı biraz 
fazla görüyoruz. Sifkap n Ahime Taıpı -
11ar'm ta hYCtU ralııılıplvldir. 

Dördllnctt kap: le Ye daha ,.a1rarı 7a1 -
ta ve 940 ıenesi zarfındaki kazançları ye -
ki}nu 1000 lirayı tecavüz etmemlı hallı kan 
lndlis '' •t ~sraklara aıahnıtllr, lkr&ml• 
7esl 981 lira mesafesi 180G metredir. Xo • 
p,a ka7dedllea haliı kanlar ıunlardır ı 

ı - Tomna (A. Çırpan). 
ı - Taıpnıar (A. Çırpan), 
1 - Ozdemlr (A Atman) 
4 - I>oati7ar (S. Halim). 
5 - Batra7 (S, Temel) 
6 - lt•J& (P'. Atlı), 
İllı: nazarda yeclne bliyillı: ıanu oluı 

&&rawı Oadeuıir olduiu ıöıülunekto is• 
de ıes• ıue bi.r an.nffaki1et sö•tol'4aı•· 
mit olaıaa ıneuftoin do Ös4oaıir'ı ıöro 
krsa olmaıı dola7aei7le bil ıaaım 11 oldu
tumı ıörme'kteyiz. Bu vaziyete nazaran 
ıayet i)'l blr ltılde olu Destinn ken • 
diıine kuvetli rakip olarak rörmektcyiz. 
Bu kotuda koıtalu takdirde Kaya plise o
lur zannmda1ıs. 
Beılnd koıu: dört n daha yulcan yaıt•· 

ki yerli yarım kan lnıiliı at "" lı:ıaraklara 
aıahıuı handikaptır. İkramlyHI 159 lira 
mesafesi ıaoo metredir. Xol1Q'8 ka7dedi -
len dört 18rım kan tunlardır: 

1 - Cessur (T. Atcan) SS kilo. 
2 - Baskın (C. •yık) S4 kilo. 
S - 'hac• (M. Atala:J) 50 ldle. 
4 - Ylbel (N. Sarım) 49 kilo. 
Bize ıöre bu kotunun en pnılı hw•Dl 

S4 kilo u. llo.-cak olu aaslandır, aa11mt 
teçea ....,,. a..affıld"taiı ıeçlrralı ol
ıısaarna raimen buıiln iyi vaziyettedir. 
ıtendiıine rakip olabilecek yedile ham-

Ne despot baba, ne ıımank evl&t 
Yazan : Selim Sırrı TARCAN 

Aile .cninçe ekıeriya batıra ana ba-1 kahramanca harp ederek vuruldu vı 
ha ve e9lltJar gelir. Böyle diltüııüı ~ldil. Beni onun ölümünden ziyade 
doğru de~ildir sanırım. Aile dedeler- müteessir eden kendisine karşı bir de
den büyük annelerden dayı ve amca- fa olsun güler yüz göstermeyişimdir. 
lardin oğullardan kıslardan damatlar- Ne yasık ki onu ~yi~ olduju ka~ar 
darı, gelinlerden torunlardan tqekkül tcvemedlm ve ıevı~mı geıterıme~ım. 
eder. Bir ailenin tam kadrosu dede- BU.tün hayatında bır defa olaun .cen· 
lv, nineler karı lco<=alar ve evlltlar• diıinl &pınedi_m. Kim bilir ı:avallı genç 
dır. Bir ailenin temel taıı aevgi ve ruhunu teslım ede;ken ben!~ s~rt 
saygıdır. Bu ikiıl beraber olmuaa al- çehremin hayalini bır klbuı gıbı gor
le manen sağlam kurulmuı sayılmaz. müıı ve belki benden nefre' ederek 
Sevgi ana badan çocuklara doğru in- hayata göıleı-ini yumın\lştur. Halbuki 
meli ve çocuklardan ebeveyne çıkma- benim aıcak ve rahim yüzü":ı o demir
lıdır. Saysı da fJyle kartılıkh bir ce• den aert ve eoJuk nıukenın altında 
reye.na tabi olmalı. Sevgi ilı •Yil iki• ukh kalmııtı. . . . . . 
doğan kardeşler gibi biribirinden ay- Bir çok ~llelerde g~~le~ dırsızlık
rılmamalıdır. Yalnız sevgi ailede tek- terin aebebı hep bu ikı hıssın ayrı, a~ 
lifsiz bir arkadaşlık yaratır ki ekseri· rı ve mübatagalı şekilde hükümra? o
ya (Corneille) in dediği gibi büyüğün tuşudur. Ya yalnız şırmatan aevgı ya 
otoritesini zayıflatır. Bunun neticoal yaln\Z kork\ltm 7ıldtrn saygı. 
şımarıklık ve saygısızlıktır. Evlatları- Hep biliriz ki eski terbiyede çocuk .. 
nı sayıısıı: sevmek, onlara karp saif, ların hiç bir hayat ~akkı .yok~~· Y?• 
müsamaha göstermek, onların yanın- bulur endlıeıiy!e guler yUs ,1osterıı .. 
da temkine Iüıum görmeden laubali mez, büyüklerin yanında konuşmala .. 
hareket etmek evin içinde 'onların rına mUuıde edilme•, en küçük hatl• 
mevcudiyetini hiçe saymak çocukla- larına karşı büyük ceza verilir. Otllr• 
rın tcrbiyesln-:t çok fena bir tesir ya- sa kabahat, konuşsa kabahat, gUJse ka· 
par. Çocukların ana babadan nasıl ~e- bahat. . . . .. 
kinmesi lazımsa ana babanın da evlat- Çocuk bır kukla gıbı uar ı11tıııe
lardan çekinmesi lizımdır. O çocuk- mek için daima ebeveyninin gözünün 
tur ne anlar diyerek liç yaşında yav- l~lne ha.kar. ~u maki?eleıen vey": kuk
rularının yanında hoşa gitmiyen hl· lala.-n çocugu_n -~~ın .. ve ıükQu hail 
diselere aebep olan, sözünü aakınnıı • ~k makbul g~r~nurdu •. lıtc bu ter• 
yan ana babalar çok yanlış düşiinürler. bıye korkuya ıstınat edıyordu. Ona 
Slre dl.nlemlyor gibi g8rUnen yavru- yalnız say~ı talim ediliyordu. Bugün 
nun gözUndcn kulağından bir ıey kaç- m~alcstf bır çok evlerde bunun aun.
rnaz. Bh: de bunun aksi yar. Çocuk- mıyl• akıln~ ~lt olurorus. -~~c~lua 
farın ebeveynini saymadan sevmesine her hareketı hır banka gorülüyor. 
de müsamaha etmek çok tıflane bir Kırması, dökm .. l, siyal\kirlık ıtmeal. 
hadgamlıktır. lhet çocukların fıtri e- lüzu~lu lüzumsuz ağl8!'18~ı ~l!'led 
goizıninden daha tıflanedir. Babasını hep bırtr ıcki eseri telakkı edıhyor. 
saymadan seven bir çocuk çocukluk Tabiatiyle bu saygısız sevgi çocuk • 
hayatından nasibi olmıyan bir mıUı- lukta aileyi bllyüyünce cemiyeti ı• 
!Oktur. Aile rabıtasının ve va.ıifuinin rara ıokuyor. 
cevheri ıayılan iki jenerasyon araaın- . 9ocukl~~ın ~ pek .k~çük ~atı. 
daki mesafeyi takdir etmemesi demek- ı~ı temayullerı ftl'dır. Bırı kendıleri
tir ki bu hal ailede anarti doğurur. nı merkez, va etrafında buluMnlal'I 
Bakınıı neden~ Saygı olmayınca ço- tlluhlt ıanne~eleridir. Bu k~t.I 
culc babuına kaı-dtti annesini de kıa onla!'. wren bııi&.. Dahı ~olduıu aa
kardeti iibi ıevcr, onlarla bazan pka- d~ ıtibaren -dedeu nenesı d~ıaı t~y. 
la§ır, hazan çekişir hatta hazan da a- zeaı bepei de one kartı hayranlık ıö .. 
tı§ır. Tabii iş laubaliliğe dökülünce terir. Yaradana kurban olayım. O n.e 
evde baba ve ananın nüf ua •• hüi· ka§, o ne göz, o ne renk o ne ıüliif. 
rniyeti kalmaz. Bir ıuurlu disiplinle Her harekotl bir harika görülür. N• 
payidar olan aile ahengi bozulur ve i~ter~ verilir. ~ do~ rapılı!· .ıtvd .. 
bir anarıi hUJrümran olur. kılerın hepıın~n. birıoi.Jc dü'-Un~elll 

Sevciden ınabrum küçükle bUytlk a- yavruya bot ıörüniı\ek onu gl.lldüı- • 
raaında. mll!e!'*bll hlr hürmet yani melı tilendirmcktir. Ç~c:.uk bö~le .ıdle 
eevg! h&alerJnan te.sahllriin• ~olan vuitlır muhabbetler ıçınde büyUr .. 
bir resmiyet de aynı veçfüle aıle ahen- c~.~ 1'1 •il' a.ınım J~m~e ıencııaını 
ıini, aile rabıtuını ihlll eder. Çünkü h~kumdar, etrafınd~~ı~_erı beııdeaia 
ıevgisiz saygı hürmet korkuya istinat ~meie ~ıtır •. ~yud\Wçe bu, twı.. 
eder. Sevgisinj izhar etmesine müsa- küın sevkı lcctndi11nde art.acalc ve mı.
&de edllmlyorek çocuktu yalın• htır- ke• ve muhite b&kinı olacaktır. Sa,
ınet beklemek ona •ımnen g&il)N>r- gısız sevginin bu eli~ aklbttindı~ ,.,. 
ıun ya ben büyüğüm. Ben kuvetliyim, litlardan .1iya~e. ebeveyn ~aıul.dur. 
beni aayınıya mecbursun deruektir ki Çocuklımn ıkınc:l t•DMYUilerı ıtrt
bu bal aile rabıtaıını lhlll eder. Mu- fındakilıri biret de'! lcendi\orUtJ. onla
habbet zincirini parçalar. Korktuğu, rı!' yaıı.ın.da ic:b Qll' k~ın~ "likkl 
çekindi~i için babasını sayan bir ço- e~elerıdır: Miitell\ıldl l~tarlar, t.~ .. 
cuk artık onun tehdidinden korkmı- kıtler, tıisırler battl tedıplerlı bü1i'
yacak bir yaşa ıclince ba~sına sırtı- t~lın. ~culdar iradelerini .ıı.tt:A be .. 
nı döner. Çünkü HYil'1 yalnız kor· hkllfuıı kaybedorler. iahııyctt aabibl 
kuya iltinat ediyordu o da kalkınc• ala~Ja~. .. . 
arada hiç bir rabıta kalmaz Bırıncı tıka gore milttl\Ulcluı, bod-

Muhabboti aca va zaaf. telikkiıi· bin, ~tçı egoia.t ~ 90çuk UrJl!cl 
n.o uirar endiıeaiyle avlitlanrıa kartı tı~a .19r• kQrk~k, l_çıı: becerika&ft 
d d kı . . . . mıskın yalancı ıkl yU.lU. ohu. 

uy u arı aevaıyı ıahardan çekınen B hail · "k" · d t-'-llk ı·d· Ar_ 
d · t k ır·ff· '--'--' d u erın ı lll e ~ e ı ır. .. 
aıma e e u u yaııyan ~arm a 11 ı. .... 1 t da bi · dal ·· k h•dL 

bu yolda hareket •t.ıneti gen o ırada •-.r ın aı . w ~ ~•c:e .• a-
bir soiukl\lk tevlit eder. Çocuk babanı selerin vukııa i•l~ıgı~ aorme~ ıat~ 
beni aevmiyor hükmünü verir ve kı· ~nek yuv~a dan~ı! bır ~'ngın h~ 
rılır kwnran oJduaunu gönnek :ı•ten1ek bü-

• yükten küçUie ve kUçUktcn biiyüi• 
On sekizinci asırda Fransa'nın mot- sevii ve tayaı hislerinin daima bil' 

bur maraşatıerlnden (Mcntluc) hatı- nbım vazifesini göreçeğini dainıt 
ratında ıöyJe anlatıyor: biricik ofl\I.. göz öııünde tııtmalıy\z. Ne dnpot ba
ınu çok ıe.erdim. Tahıil ve terbiyesi- ha ne esir evıtt1 ne llı.ı~li l>alııi ne 
ne çok itina etmi§tim. Fakat vaktiyle ııınarık evlltl 
aldıiım terbiye ona karp olan muhab-
betimi göstermeğe 11'\ani idi. Aramız· 
da daima bir resmiyet 'tardı. Ollum Cevdet Kerı"m lncedaVI 
ı.a>it oldu ve Bahnruuhlti At!Uide r• 
(Mad~re) adasında yerlilere kartı 

nm Ctsaur olabll•utlal dlıibuau••71 .. 
Buıiln çifte ıbahiı bir tanedir. İkinci ile 

dördtlnctl kotular arasındadır. 

Erzurumda bir 

konferans verdi 
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•rmurum, 21 a.L - Bvelld ita .,._.. 
runı:a l'tlen C. H. P. umumi ldaro he7etl 
bauntlaa llnop mebu111 Ce•det Kerim 
lneeda,., dlln ıkp.nı hallıe•lnde ordu •t 
hllktmet erlrlnı •e halktan her ailmre,t 
te11111l eden btlyük bir llalk huzurunda dtlaa 
ya ahvıllnln hqünkU durumu, deYletln l~ 
tlhH ettiiH SIJ'Uet. Mlttln nlhPe"'erlltf. 
mlze ve bu yolda ıamiml •• dikkatli de
\'911lnnr .. rallben bir iön her hanrt bir 
tecariz wn bulal"9a ha:ııır oldaiuman 
tebartla ettir• bir lronferans nrmlltfr, 
Kenferanı bl:ptllr ltlr mernnua17et Ye \11-
b ile tıkip edllmlttlr. CHdet KHiın tıa
ctdayı Xarak8H'ıle bir haalılhalde ba
lmun&lr hero buıtln ıehrlmlzdea ayrılmıt-

reblleceklert lıaklluıda geçen 19e kabul 
edil• taUınatrıa.ıneYi orta4aD kalchrınıı, 
)'ui talimatname yapıhDOlya kadar *• 
eaular teııblt etmlıtlr. Bu eaular ı eylül 
1940 tarlhlDden itibaren merlyete ginnlı -
tir. Bunlara sör• futbol nıtllabfkalvına 
girmek için banın temııll edeeetı kulUbe 
menaup bulumnaaı ve kulUbe menaup ol· 
dutu bölpcıe tuciı olwunuı kUtdlr. 

1tUJO» dtfllttnnlı olular mOubakal• 
ra ,.._tll lotD 111Uddet btllJe~Jctvdll'. 
H• ae IQU4- Oluna ollaD talebe, uker
ıeı. VeltalttltN ma.tUP mlltllueltr ını. 
IUplerhda mtlblld ıntlltabdemlerl te1ell 
edll..ıs bir llUIQbQ teınltl m&JUyeUnde 
futbol mOA•k•laruaa ithal oluaamın

c~. t11altl dalnelad• llUIQp dellftl· 
re.ı• 7GI llUIUbe bıtll&p •tutt " bu 
naldla Mlpot tudlll tdlldltt tu1ht1D I • 
Ubu'ta mO.ballalva glnblleoelllerdlr. 
Eyltlldla lıaıdna ol'tuuıa lıadar denm .. 
dea 1llr htbol mtftlınl lolnde bölp dabl • 
llnde bir lrulUp namına tutbol ınUlabüuı· 
na tıtlrtk etmlı olualar kulUp dettıttr· 
dikleri takdirde cıtanıı oldukları llUIUbe 

k&rfl yeni lıulüplerlnde mlla&bakan itti· 
rlk etmekten menolunmuılardır. Bundan 

~le, te1Cll mumeleler1 b61 .. 1U'de blU· 

rtlecek " tuctl nraln lledtB Terbi""' 
Genel D~t ~'eeelltlr. 

Yeni nizam ! 

Adamın birine &ağdan, soldaa 
/Hk fazla du1"uğu bit kt11ime, 

ı-k m•rıt olaıuı: ıundaa budan 
soruyordu : 

- Ku•um ai .. m • demelrtir 1 
Arkıdlfl c.rıp .,enli : 
- IC•rıd..,rıt romııuaııı mallarl· 

"· - Olmıyıod I 
- lıtınlnıldı Bl,Ohdada Mı 

aemtin ıdı. 
- od• d•lll I 
- ~dl bir lıardıol adı. 
-Zıııa.t...._ 

- B•a bu hduıaı 6111,.,.,.: .,._ 
bı Nık• mfnuı .,.,.. 611•• .. ,ı • . ... 

JlerıJı/ı ıdım dl10ıtdl, tııııtdı: 
baıını lcaııdı. bo1unbılını dO••lttl 
ve nihıyet : 

- Ha1 Allah i1llltl11I nı.ıa. d• 
dl, ıoracalım o delil, .. ,.. niNm• 
ne demektir 1 

Otelci ıeııe cnıp v•m•kte ıcefe 
•tti : 

- O çanca Sultu Selim sııaa~ 
ti• ltlr •ralık toplımp talim ettir/ • 

IAN l~llL~R 
len askerlerin atlı ama, buna o za
man yeni nizam delil "nizamı c~ 
dit .. derlerdi. Bu da pek uzun sar
medl. 

- Hayır acanım, bunun tarihle 
muilll• alikaıı 7obıu1: yepyeni 
bit py o/dufuau ~yl07orlu. 

- Ha. fimd/ anlldım. Ben de pelı 
iyi .bilıuiyorunı, Falcat biru bir PY• 
lır duydum. Ge'911 birili 1611• ın. 
latıyorda : 

Yer yüzünde 1•nl k•fledilmlı iç 
baflı bir mabltlkun adı imif. Bunun 
bir bal" al11Janca, bir başı italyınca, 
biri tle jepoaca hnııJUrıauı. 

Oç mideli lmif. Midelerinden bi
risi domu• ıucuıu, birisi makarna, 
birisi de pirinç yermi;ı. Yermlı ı · 
ma, bunu doyurmak için dQnyanıo 
bOtiin baıakları !cifi gelmHmiı dl· 
yorlaı. 

••• 
GüztJ bir an : 

4 

saktın uufı yıkından tamdılını 
lbrıblm Afld Tıaık'ıa HT•rbiy• I· 
,r ı.ım11 bir kltıbıaı •'nlam. r .. 
nl fıkıalf o/ıa bu .. r1 78•• At, 
ger.k dil, prek l•IHI• n H•blyat v• pnb. ıutMJıtlk ft lea .. ,,. • 
sındı la a/11111 h.,•tll bir f8bıly•t
t/r. füal7fllııla t•mellnl ba hdu 
u.ll•• luısuluuı ol•• bir bllıJllla 
lllsrımla 6lldlll nrbl,. lgla ..._ 
vur ed.-f/ ,. .. , de ailem n 
1JJ11Ahm olmuı lbımdı. fıt• l&n
hlm Afkl'llla terbi,. titdı, ter • 
blyeala ı.•11 lgla _,. " danı I • 
lıdHI Ue ıf7l• bir llr•k nrlyor: 

"Derler ki Mimar Sinan Süley . 
maniyenin temelini atarken bit ulu 
alacın lfiJkleri gibi tepeden eteklere 
dofru uaatıp derinlere, sağlam yer
lere giJmmaı. Sonra da iyice otur • 
mn diye aylarca iJyle bırakmıı. O 
uruıt zamarl %atlında ~atlıyın, s" . 
hn ~rler olduysa onları :ııllam . 
,.,,.,,. tlıtOııe sııtııı yıpı Jıte yaz 
yıllırdıllhrl tlrınıyor._ 

Kitap bq gazel ifade ile insanı 
11'Jr1Jkle7Jp Kltlrmektt1 ,,. fO Ny/1-
Jık bir hacim içinde ilk terbiyenia 
nularım çlaınektedlr. 

Eıerin menuu terbiye o/mııı ff. 
al llıllendirdl. lıht oaua 7uu b• 
ıııtde ohrha bı7ıldıl1111 bir ,.,.._ 
ıı dı , •• .,,,.matı ,._mı. t•ml• 
lllt, ık•rlılt o/da. 
0-.dı blnııetle htlaım. 

• •• 
f.aoal I 

Bir ırıM p1,..ıı pil ....._ 
m balundutaadu Nluedllmlftl. 
Dla latılllHıldıa aldılımı• bir h • 
hple A111J1ıltııtda bir çu.,.ı tOo. 
OU'llUll malıaıındı so.ooo tunl 
bulunduğu bildiriliyordu. Bu adam
cağız, bu çuvalların taneaiai yüz el
li~er kuruştan satar, dururmuı me
ğer. 

Bizde• bir $6% vardır: .. Mızrak. 
çuvala ıığmul .. deri•. Bıı hıbecdeıı 
sonra artık ıunu da diyebiliıi~ ı 

- Ç'Jl.va/ da mağualla Ailıa • 
IDUI 

T.t 

tır. 

Ziraat umum 

müdürü Manisa'da 
Muüea, 38 a.a. - Ziraat umum mil • 

dürü Abidin Ere diln buraya gelmif 
va yeni kurulan devlet örnek çiftliği
ni ve burada açılacak köy ziraat mer 
tehi itlerini ve bu 1111yanda Manisa • 
ditkl drai mUeseeaelori gözden geçlto 
renk btı 1r1Ueeee1elerin ihti~~lariyl• 
alakWı olmutt1U', 

Abidin Be• &YJıca .Uiyetin to 
bumla buldq itlerini de tetıkik oy • 
l.alftk. 
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Bugünkü harbin 

aördüncü safhası : 

Dünya harbi 
Alamanya harbi İngiliz 

müstemlekelerine ıesmil 

etmek arıusundadu 
Londra, Z8 a.a. - Dakar önUndeki ha

diselerin tanı cereyanı ve ııeneral de Ga
lllle'ün vatanda1larının kanını dökmemek 
isin harek1ttan sarfınazar etmek mecbu
tiyetinde kalmıı olması ve sarih olmıyan 
ıllalumatın hür Fransa kuvetleri ıefini, Vi
•i'nin Dakar halkı üzerindeki tazyikini 
takdir edememeie sevkedişi, Londra'da su
kutuhayal ve teessür uyandırmıştır. Fakat 
timdi harbın yeni bir safhaya girdiğini 
(östermektc olan dünya vaziyetinin inki
•afındaki ehemiyct karaısında Dakar hldi
t.esi, inıiliz dkilrı umumiyesi muvacehe
tinde ehemiyetini kaybetmektedir. Daima 
latikbalo ait meaeloleri göz önünde tutmak, 
bııiliz haleti ruhiyesinin bariz bir hususf-
1ttidir. İngiliı:ler uzun vadell düşünürler. 
Bunun içindir ki ,imdi efkarı umumiye, al
ınanların hpanya'ya ve Japonya'ya yeni 
ınenfaatler temin etmek için sarfettikleri 
layretlerle meşgul olmaktadır. 

Salahiyettar mahafilin kanaatlerine göre, 
llluhaaemat dördüncü safhasına girmekte
dir. 

Birinci aafhayı, almanlarm esas prerı
ıiplerl mucibince ıeri ve mevzit olmasını 
•rzıı ettikleri prkt Avrupa muharebesi teş
kil etmişti. Polonya muharebesi filhakika 
ıon derece ıcri olmuotur. Fakat naıilerin 
tlıuitleri billhna olarak mevzii kalamamış
tır. Zira bu hareket Fransa ve İngiltere'
llin hube ııirmelcrini intac etmiştir. 

İkinci ıafhaYJ da, Frımsa'ya yııpdan ta
arruzun hazırlanması teşkil etmiotir. 

Üçüncü ııafha. franıız mukavemetinin 
l>ıkılmaıiyle nihayet bulan ve Fransa'ya 
lrıı.rıı yapılan taarruzla başlar. Fakat bunda 
da alınanlar ümitleri hilafına olarak harbı 
ınevziileştirememiş!erdir. 

Zira Fransının sukutu İngiltere ile olan 
nıuhasemata nihayet vermedili gibi, Al
ınanya'run arzusu haricinde harp sahnesi 
feniden l'enltlemlt bulunmaktadır. 

!nıiltere'ye karşı olan mücadelede iso 
ılnıanların ıüratli ve mıvıil harp prensip. 
Jeri bari• bir muvaffaklyetıizliie uğramış
tır. Oerelr hava hUcumlırına kartı gösteri~ 
len mulraveme\, gerekH lıtihzaratı inııillr 
bava Jruvetlerfoln hücumları karemndı ı;ok 
Jtpranmrı n tahakkuku ıüpheye diioilrül~ 
D:t\it bulunan lıtil& proJHl bakımından in
rilizlerln matlup olınuyacaklan mUnakaşı 
kabul etmiyen bir lreyfiyltt oimuıtur. 
Diğer taraftan büyük Britanya ile muha

aemıtnı mevsıt bırakılıbilmeai imkmııız 
1ılr IOTdlr. Zira Jnsillı ı.dalırı bUyUk bir 
1mııaratorluiun kalbini te~kil etmektedir. 

İnriltore'1• kartı milcadoleye devam e
debilmek için Almanya, muhasematı ingi
lJz müstemlekelerine teımil etmek mecbu
tlyetindo bulunmaktadır. Amerikan yanm
adasmdan evet İnıiltere mağlup edileme
>'ince muharebeyi dördüncü ıafhası olan 
"Unya harbı aafha11na sokmak ili.zumu hı
lıl olmuı;tur. 

Geçen han>t• Marnt mukavemeti esna• 
tında harbe devam edebilmek için, 1918 de 
beıimete ıUrükledill müttefiklerini ara • 
nıağa mecbur kaldığı gibi, bugün de Alman-
1a, İspanya vı Jıponya'ya dönerek yar

dım istemektedir. 
Fakat İspanya ile Japonya'run. lkibet-

Jırlııl Almın:vı'ııın llribetin• baflamalan 
isin İtalya gibi ıebeplerl mevcut delildir. 
tı.lya harbo g!rdiii saman, Fransa hemeıı 
mağlup olmuş bulunduğu ve İngiltere'nin 
de yalnız baamı harbe devam etmeğe kud· 
tetı olmıdılı tahmin edild!ii cihetle, İtal
)a'nın aüratli bir harbe girdiği kanaati 

lllevcut bulunuyordu. 
İspanya ve Japonya !çln mesele blisbfi-

\tln baıka bir ıekildedir ,ıtrı !nglltere'nin 
tı:ııı.&lup olmı)'acağı lsbat edUmiıs bulun • 
llta lı:tadır. 

Amerikan efk!rı amumiyesinin İngilte· 
'-'lre yardım yaprlmHr lehindeki te:ıahiira
tı, ıon u.inınlarda elli dcatroyerin veril· 
ltıesi vo Pasifikte müdafaa tedbirlerinin 

•lrıınıaııiyle teceili etmiştir. 
İıpanya'yı elde etmek için Almanya, 

lı:endiıifte Cebe!Uttarık ve franııı Faıuu 
"adetm!ttir. 

Arzusuna ralm•n dünya sanıma .~uru~ 
1Ctıtniı olan alman dlplonıulıinitı rnuttefık 
hıtlnıak için yaptığı diğer bir ba~~kct de 
148drid ve Tokyo'yU kendilerine duşcn ro-
Ill 0Ynamadıkları takdirde, bilyük Britaıı· 
~ ile aulb yaparak dünyayı yeni esıı.slar 
Zerifte .ıı•ylıımık tehdidlr. Bu buıus bak· 

ltında inıilhı ııılO.hiyettar malnfili bit1'raf 
llıeınleketlerde yapılabilecek her türlü sulh 
~~~liflerini istihdaf eden diplomati~ t~şe~ 

u.&lerin ıuretl katlyede reddedilmesı ka· 
l:laatind d" e ır, 

d ."1ınanya şimdi uzun ııUrecek olan bir 

d
linya harbıne sürüklenmiş bulunmılrt.a • 
~ Ü d · A2 arnetinln yıkılmuına kadar m .ca • 
eleye devam etmek mecburiyetindedır. 

Romanya'da yohudilere 

karşı tedbirler 
h ~Ukreı:ı 28 a a _ D.N.B. bildiriyo~: 
"la :.<• • • ·ı bır 
t b~"eklıet tarafından neşredı en 
ı: 1 ~.h nazaran kabine, yabud~ler: ~
ile ~oy gayri menkullerinin istıınlakı~ 

},f arar vermiıtir • 
tebı·C:liye vekaleti~in neşrettiği ~ır 

ıaa · . . d ·r .,;ıbsı -htı ,, e ıse hır çok eskı evı ır 
~ı·ı erinin ezcilmle bazı nazırların ver· 
" eri t "kt'kl~ ıti .., n tediye hususunda ge_ç: 

1 
• 

tedl~:tl biç vermedikleri bil?ırı~rnek • 
•tıı .' :ı'ediycsi geçlken verıılerın tah 
ıtı19't tçın lbım iclen t~dbirler ahn • 

ır, 

u il u 5 

Birleıik Amerika' da 
harp veya sulh 

ihti fa 1 inden 

(Başı 1 irıcJ say/ada) 
olduiu bir müddetten beri nıal<tm bulu
makta idi. Birleıik Amerika hilkümeti d""' 
let siyasetinin istikametini tayin ottlii ıa· 
man keyfiyet! tamamen nazan itibarı al· 
mış bulunuyordu. 

B. Hu11, beyanatını bir iıtlcvap ıeldl 
vermek iıtemedifini ııöyllyerek batkı bir 
şey ilave etmekten imtina etmlıtlr. ötte
den evci ingiliz sefiriyle ~8rüıtütl\nll tu
dik ederek, bu görü~menin ıırf Atlantikt&
ki yeni amerikan üııleri meselesi etrafmdl 
cereyan etmiı olduğunu da iltve eylemlt

tir. 
Amerika harbe doğrıı kayan bir 

kızak üstünde bulunuyor 
Nevyork, 28 11 .. - Rıuterı Vaşinıtcm•. 

dan alınan ve mihverin Japonya ile akdet
tiği pakt hakkında endite iııhar eden ilk 
telgrafında Nevyork Dıily Neva ıazetesl
nin muhabiri diyor kh 

Dün ak5am Vaşington'da hildm olan fl
kirlor, Amerika'iıın bir kıaak Uatütıde bu
lunduğu, bu lıı:ızağın da Amerikan harbe 
glHiirmeie hazır olddu ve harp veya ıulh 
hakkında bir karar verilmeıinf icap ettire
cek buhranın reisicümhur intihabatından e
vel pathyacatr merkezindedir. 

Japonya'nın Almanya ve İtalya ile as
keri bir pakt imza ettiği haberi alınır a
lmınas Vaılnıton hUkUmet dairelerinde 
ıergin b•r bava teesstiı etmiıtir. 

Amerika mühim kararlar alacak 
Va§lngton, 28 a.a. - Havas bildiriyor: 

Japonyıı., İspanya, İtalya ve Almanya ara
sında askeri bir I~ birliği tehdidi karşısın
da Amerika mtlhlm kararlar almak zama

nının yakla~tığını htsııetmektedlr. 
B. Hull'ln beyanatında hurda demtr 

ihracı meselesinde İngtltere lehine •!kredi
len kayıt Amerika e!k!rı umumlyeslnln 
ekseriyetinin arzuımnu ifade etmektedir. 

Sulh prensiplerine teeavUe eden devlet
lertn mesuliyetı hakkında yapılan bu be -
yanat, Amertka'nın bir tal'aftan ber gUn 
İngiltere Ue to blrllfln1 tıı.kvlye etmekte 
olduğı.ınu diğer taraftan da amerikan 
rnenfaııtler1n1 tehdit tııtıdadında bulunan 
her tllrlü tecavllıe icap eden tedbirlerle 
mukabele edecetlni göstermektedir. 

Barbaros ihtilali.ne iştirak eden bahriyelilerimiz geçit resminde 

Japonya'ya hurda demir ihracı Uzerhte 
konulan ambargo muhalefetsiz kartılan -
mı§tır. Pasitlk'te Amerika'nm alacağı ted
birler de blrkao aydaı:ıberi uzak ıa.rkta.ld 
japon huırlıklan hakkında endiıı& hissini 
duyan Amerika e!kArı umumlye1lne uy
maktadır. 

Pakt etrafında 

Moskova'da 
tefsir 

yapılmıyor· Japon hUkUmetı ııamuıa ııöı:; •öylemlye 
salahiyettar bir §e.llsın Amerika aleyhine 
yaptıfl beyanat amerikan tradeıılnl zayıt-
latacağına kuvetlendlrmlattr. (Başı J. inci sayfada ) 

Dominyonlar ve Pasifikteki tng!Uz tls- nın harbe golrmemeıılnl temin maksadını 
terinin amerikan kuvetıeriyle tı birliği istihdaf ettiğini tahmin etmektedirler. 

yapması de.Jıa bUyUk bir ehemlyet almıı - Sovyet ga%etel~inin yaı:dıklan 
tır. Birı;ok askert mUtehassıılar, Yenize- Moskova., 28 a.a. - R oyter: Sovyet ga.· 
landa'dan Slngepur ve Havat'ye kadar ku- Hteleri Uo tarlltlı Pf.)ctlD ;ınettı.l fle Von 
vetlertn btrle;,tırtlmeelne ttıUııalt buluna- Rlbbentrop'un 11.ut}(unu alma.ıı aja.runndan 
cak bir anl!l§manın çok yakında yepılaca.- alarak ne§l'etmtılerdlr. Gueteıer keza, A· 
ğını tahmin etmektedirler, Etkl.n umumi- sa.hl adındaki japon i'azetestnJn Amerika -
ye Amerika taratından tnıııtereye yapı - .Japonya harblnln eakmılma.ın lmkl\nSU: 
lan yardımın artırılmıı.sım lstemektedlr. oldutuna dair yuııını nakleden btr Tok
.Amerikan hUlcllmetl, mUtereddlt ve hazan yo telgratını da neııretmektedlrler. 
harici siyasetine taraftar olmıyan etkAn Almanya Ue Flııla:ıdlya arasında alman 
umumtyenln yUkUJ:)den kurtuldutunu git- kıUJ.arınnı Vaııa'ya lhraglıı.rına mUtedaiı' 
tikçe görmektedir. , ıılarak aktadUen anlaomada uovyet mat -

Amerikan lccıbin11ıinde butı t.aratuıdaıı. kaydedilmektedir. 
Vaşington, 28 a.a. - D.N.B. bUtUrlyor: Hentlz hlo bir tefsir neoredllmemlgtır. 

ötreııil<llllne ıöre, kabine dUnkü 'çtlma • 
ında mUnhasıran beyııelmllel vaziyetle 
me§gul olmugtur. 

Kabine içtlmaındaıı evet retılctlmhur 
B. Ruzvelt, harbiye, bahriyt, maliye na
zırlariyle, esllha tmalA.t mUdUrU tlo ve or
du vo donanma genılkuxm•Y b~kanlariy
le gl:lr~mti§tUr. 

Amerikan milleti lngilfere'ye 
yardımda mütteliktlr 

Nevyork, 28 a.a. - Berlln paktı haklrm~ 
da tefsiratta bulunan Nevyork Timeıa ıa .. 
zeteıti ~u satırları yazıyor : 

mf ınahflller böyle bir mtıııhedcnln akdini 
beklemekte idiler. 

Summer Welleı'in bir nutku 
Clevland, 2'8 a.ı. - Ohio: B. Summer 

Vellee bugtln bura.da blr nutuk söylemiştir. 
Bu nutuk yeni ıılnum - italyan - japon pak
tı ııebeblyle bilhassa minalı telakki edil -
mekte'1ir. 

B. V 111e1, ln&i 11 :ır aılllotinln lralıram.aıı • 
btmr ~ ile lm:yde;rledilcteıı ıonra de -
miıstir kh 

İnglltere'ye ıillhh taarru:ıa karii mu • 
vaffaklyetle tetevvllç cdecelıini ümit ett.l • 
filmi• mtidataasında mWılmmat ve teçhi -
zat vermek ıuretlyle mU.mkün olan mlba • 
harttin n maddi nrdımın 7apılmaeı h\1 .. 
kiimet!mizin kongre tarafından ve ameri
lı:ıan millıtiniıı Hhir ıneri:vetl tarahııdan 
t.nYiP edilen ei,,.ı;ettir: 

Vıak do#U vaziyetine gelince, bu bölse
dt esas ihtiyaçlar ılUllardır : 

İspanya'nın 
• • 

vazıyetı 

Almanlar İspanya'ya 
neler vadediyorlar ! 
Berlin, 28 a.a. - D.N.B. a.jam.ı bildid .. 

yor: Salahiyettar kaynaktan verilen maHl. 
mata göre, ispanyol dahiliye nazın B . Ser
rano Suner'in :Almanya'yı ziyareti alman 
hükümeti:pls TO ııon ırünlerdo ırörii!jlmeiere 
iştirik etmi, olan italyan barici:yı na.zın 
Kont Ciano ile etrafh ııoktai nazar teati • 
sine vesile teşkil eylomiştir, 

Bu görüşmeler üç devlet arasında arkı 

bir dostluk havası içinde cereyan etmi:ıtir. 
Müşterek menfaata milteallik bütün me

seleler tıaıımen ıydıtılanmıııtır. 

lspanya'nın vaziyetl 
Londra, 28 a.L - Daily Tclegraph, İw .. 

panya'nın vaziyetim tahlil etmektedir; 
Alman hUkUmetl ile l•panyot flanHat 

partisinin ,erı arasında cereyan edett Ber
lin mli:ıakerelerlnin muhakkak olan tarafı, 
alınanların İspanyolları harbe girmeğe tot
vlk etmek istemealdlr. Almanya, nui pl1n
larJnın Afrika'da muvaffak olması için lı
panya'run harbe girmesini esulı tellkki 
etmektedir. Şayet bu olmazsa Almanya 
planlarını tahakkuk ettirmek için İspan
ya'yı istil! etmek mecburiyetinde kalacak
tır. Fakat B. Hitler, B. Ribbentrop ve 
kont Ciano bu ifratlara dil,meden önce 
mUsaft teklifler yaparak, belki de Cebı .. 
lüttank'm i:ıgall ve Fnsıı doğru bir genio~ 
!eme valdleriyle B. Suner'! ikna te3ebl>!i~ 
atinde bulunuyorlar. Gestapo menıubini 
büyük ispanyol tehirlerlndt toplınmıılır· 
dır. İspanya mihver devletlerinin bir tec:a
vüzüne mukavemet etmeğe karar verdiği 
takdirde bu teıJkillt İıpanya fçln bUyi.ik 
bir afif sebebidir. Mihver dcvlıtlerl, ınih· 
verin Fasta yapacağı bir müdahaleye lngi
liz kuvetleri mukavemet edecek olarsa l;ıu. 
suretle italyanla.nn 'Mısır'da yaptıltları 

hareketlerin kolaylaşacat:ını tahmin etmlt 

HARBE 
DAİR 

Üçlü paktın 
akisleri 
ve İspanya 
Pakim hedefi .. . 
ı ngiltere'ye kartı hasırlanaıı 

istila planı, istill üslerinde
ki mavnalarla beraber ıuya dü
§Üp de, italyanlarm Mısır sahille
ri boyunca yapmağa kalktıklan 
ilerleme hareketi durduktan aon• 
ra, mihver devletlerinin, Japon• 
ya'ya bat "YUrarak, onu kıtalar 
araamda Birletik Amerika'ya kat'• 
tı bir muvazene \1111uru olmak ü
zere kullanmak iıtemelerinden 
doğan yeni BerJin paktı etrafm· 
da tefsirler gelmeğe batlanuıtn'. 
Bu tefairler, dün bu sütunlarda 
izahına çalı,tıfımız dütüncelerl 
teyit eder mahiyettedir. Yani bu 

k ... k d.. , as erı, ı tısa ı ve ıiyaat ittifak 
hemen hemen doğrudan dofruy~ 
Birle§ik Amerika'ya müteveccih. 
tir. Fakat resmi afızlardan he. 
niiz hiç hir tefsir gelmeınlttir 
Ruzvelt'le beraber Moskcwa d~ 
timdilik ıuamayı tercih etmekte• 
dir. 

Fakat diier taraftan r•yri 
reımi tef airler, ;rani gaa .. 

telerdeki mütalealar, hu paktın 
Amerika'yı hedef aldıfmda, fa• 
kat hiç bir zaman mevcut bir va• 
ziyeti deiittirecek mahiyette ol
madığmda müttefiktirler. Yani 
pakt tıpkı bir motoıiklet gibidir. 

1 Yalnız gürültüsü vardır. Yoksa 
harbin seyri aynı ıüratle dev&Jft 
etmektedir. Ve Amerikan Hariel· 
yo Nazırı Hull'e göre bu pakt, 
uzun zamandanberi me'Ycudiyet· 
leri malum olan müna1ebetleri 
daha va.uh bir ıuntt• meydana 
çıkıu·maktan batka bir t•Y yapa· 
mamı§tır. Zaten böyle bir paktın 
hazırlanmakta olduğu bir nıüd· 
dettenbePi malUın bulunmakta 
idi. 

Diier taraftan am•rilıan •••e
telerl, Vaıin1rton'da hlkim olan 
bir kanaate l'ÖN Amerika'11m 
bir kızak üzerinde harbe doiru 
kaydığını yazmaktadırlar. 

Dünya harbine doara 

Halbuki von Rlb'bentrop'un 
imza meraaiınioden aonra 

yaptığı beyanata göre, Almanya• 
ltaly• • Japonya anlaımaıı, dün
yayı mümkün mertebe •Üratle 
ıulh-. kavuıtunna.k endiıesiyle 
yapılmııtı. Yani bu üç devlet yeni 
nizamı i~tedikleri ıekilde Avrup~ 
ve Asya'ya dikte edecekler, on· 
dan sonra kendileri üate çıkatak, 
bu kıtalan idareleri altma alacak .. 
lar,iatedikleri ıibi hayat sahası 
menba.laPını daha zayıf mllletlere 
İ§letip yafayacaklardır. Hatta ja .. 
pon baıvekili Prens Kono:re b11 
paktla yalnız Avrupa ve Aıya 
nizammm defil, belld cihan nl • 
zamının bir biçime ıokulaeağına 
kaniğ bulunmaktadır. ÇilnkU bu 
zat dün Von Rib'bent1'0p1a ~ektl
ii telgrafta "cihan ni•amı" tahl· 
rini kuJlanmııtır. 

Fakat ne ümit ettiler, ne çıktı? 
harp ,imdi l»ir dilnya harbi mahi. 
yetini almak iatidadmdadır. 

Niçin dünyı harbi ! 

Yeni paktı yapanlar Ing!liz a.dalarnun 
me-sut bir ~ek!lde müdafaasının ve lngilte.. 
re'nin muhtemel :ıalerinl11 A.merl,ka iı;ln &

lan ehemlyetl bahıinde Amerika milleti •· 
ra.sına lhtilif sokmayı mümklln zannedi -
yorl.arsıa aldaruyorlar. Milletin bUyUk elır • 
serlyeti ıimdilri İııgiltereye 1"1rdıın elya .. 
aetlmlze mUıaharet etmektedir ve rnUu • 
ııarete devam 41decektlr. Bwıun •n basit ıe
bebi liitlcr Almanyasm:ın heıimttin.ln Jlll-
dii emniyetimiz için ne kadar mühim oldu
ğunu Amerika milletinin bllmealdlr. 

Amerika'nnı Vt tebaasının moıru bakla· 
nııı -tanMmeıı riayet ldih11c·', biitUn ıilil -
letleria ticarette cnU11vl hakka ıualik bu " 
luıtealC ve nihlyet Uuk doğu hakkında 
4.merikanm da iııtirilk ettiii beype!miltıl 
an1qma ve muahed~lere riayet edilmıesl· 
Bununla bır&'ber Anıırilcanrn bu mıuhede
lere ve teahhtitıerde de yeni ıartlara göre 
lill\ımlu tolik'ld •d'ilebiloeıık dcği•iklilcle
riıı miisalemıetperver müzakeııelerle tetlri
ke dalma amade bulunması tl!.:biidir. 

olmaları muh\emeldir. ... ......... ________ _ 

Çünkü, A.metlka artık tehlike. Pakt bir blöf telakki ediliyor 
Vaşington, 28 La. - Veıingtoft'd.a baıı 

me.h!lller Bertin paktını, pak\ı imM odtl\-
lerden hiç biri diğerine yardım edebilecek 
halde olmadıir için, esas itibariyle, bir 
blöf. olarak telikki etmekte 0otmalda bera. 
ber l:>u pakt kongrede müdafa4 proıranu • 
run tesrii lehindeki hissiyatı takviye eyle-

miştir. 
Demokrat partlıi elcserlyttlnin ı•fl olu 

ıcnatör Barldey: 
"Bu pakt hepimize tehlike baklr:mda bir 

ihtar tetldl etmelidir." demiıtir. 
Şimdiye kadar, Amerikanın Japonya,a 

karşı diğer ekonomik tedbirler tuaVTUr 
ettifini göıteron hiç bir dellt mevcut de • 
O-ilse ds, japon ipeği ithalltı llatfhse ım .. 
bargo 1tonulması gibi b.azı tedbirler doıpiı 
edildiği bildirilmektedır. 

/(.ancıda'daki telakki 
Otta.va, 28 a.a. - Royter; hor ne iadar 

Almanya İtalya ve Japonvr.ı arasında akte-
d!len yen'i muııhedenin tahmil ettlli m!Urel
leflyetler bonUı mılftm cıdllae d• lıı:anıda.. 
lrlar, bu mu&hedınin Amerik~yı Uııa.Ak pr

1
k 

ta i~gal ve bu suretle milttofıklere mer -
ka tarafından yapdabile~ek yardmılan a
zaltmayı istihdaf ettlfinı zannetmekteıllr-

!C'J.'. • ,_ ,_ d 
Orta lullli bir lnaan için 11e ııl& ~\itini ~ 

$İttir ı-rbinde Almanyamrı ı!lrüıtiilil rem 
bir darbesidir. 
Şimdiye kadar reanı! beyanıtta bllluııu.1-

mamft .. da ı,a111 altmetlere b&krhru ,... 

Japonya Aıya'da yeni nir.a.mını ihdas ıt.
tııek ıııretiylı Amerikanı" ta,rihi haklan -
np 'fO J\merik'a vatandularınm Uıı;alc do -
iuda muahedelerden mütevellit haklarına 
ve ne ııuretle riayet edileceli hakkında 
Y'&lnu kendi 1ı:arar v-ennek niyetinde oldu
tunu açıkça lhuı eylomiıtir. Amerika hu
kulcunuıı ihlil edildiği yU11lerce vaka ıuhur 
drniolir. 

Fakat mUztkerelerlc musi\IC'll'let yolu Ue 
hıllcdilemlyeoek hlli bir mesele mevcut 
değildir, ret-er ki al!kadarlar herkesin hak 
kını ve hakikt 11\tiya.eını dolru bir &urette 
tanı:varı lıa\fkaniyetll ve mantıklı bdr hal 
ıuretl bulunmuını ~mimi olarak arzu ııt· 
ıinlOI', 

Bunun1a beraber, Anıet'ika, yeni dünya -
mızı tehdit eden tehlikeden korunmak 
makudlyle heP ihtimal için huırlanm.ıya 
ve ıll.ratlı ve kuvetle ailthlanmıya devam 
mecburiyetindedir. 

B. V•ll" nutkunu: "•u ııon l"lllarm bey
nolrnilcl miinascbı:tlorinde mesut bir un -
şun ' Amerika cümhuriyetleri arasında'ki 
ısla münasebetlerin lnk!ıafı o' t ,mu; ur.,, 
98•14rl,1e bltlnaiıttr. 

Sarhoş bir kamyon 

şoförünün sebebiyet 
verdiği kaza 

Bursa, ( Hususi ) - Mudanya yo -
lunda, Bademli ile Geçit karakolu ara.
snıdalci mevkide bir kamyonun devrilme • 
siyle bir kiıinın ölümü ve 9 kitinin de ya
ralanmasına sebebiyet veren ftct bir kazı 
o~muştur. Öğrendiğimize göre vaka ıu te
kılde cereyan etmiştir : 

Zireğin idaresindeki 152 Burııa pllka n.~ 
marab kamyon Mudanya'dan 45 ı;uval tuı 

yükledikten sonra üzerine 12 amele alarak 
~ursa'yıı. hareket etmiıtir. Badem.il köyii 
ıle Geçit karakolu arasında devrilerek bir 
kişi ölmüş ve 9 kişi de yaratarunı§tır. 
Kazanın, ön tekerleği patlıyarak makine

nin. sola meyletmesiyle meydana geldiği 
iddıa edilmit ise de, vıka mahallinde )'apı-
1~ tahkikatla. h1discye şoförün auhoı .. 
lugU ve~ kamyona istiabından fazla yük 
konuldugu sebebiyet verdiği anlaşılmıştır. 

Vaka mahalline derhal milddelumurnl 
~?ktor ve alakalı şahıslar giderek ilk te~ 
ı~atı yapmı~lardır. Yaralı ameleler Bur

sa dan celbedilen otomobillerle memleket 
hastanesine kaldırılmıı ve şof8r tevkif o
dilerok tahkikat evraklyle blrlilrtı Mu • 
de.'117&",_ 1'8ttl"11mtlıth, 

yi ıönnüttür. Harp kapıyı 
çalmaktadır. Böyle bir anda bir 
karar vermemek için Belçika ve· 
ya Hollanda kadar baairetthı ol· 
mak lhımdn'. Hatta bundan do
layıdır ki, gene bazı ameri'"an 
gazeteleri, cümhurreiai ııeçimin· 
den evel, Amerika'nm harp veya 
ıulh lehJnde bir karar "81'1ftelc 

• va•İyetinde old-.iunu yazmalcta 
dırlar. Bu tehdit karııaındaki ka: 
ra~ herhalde ıükılt olanııyac•iı 
aııkirdır. Yalnız ıuraama dikkat 
etmek lazımdır ki, Japonya, Al· 
man~a Ye İtalya bu paktla Ruıı
veıt:ın ı~lec~k. ht,rinievel seçinıin• 
dekı vail~r·t~?· ••ilamlaıhııml" 
lardrr. Çu.~ku Amerika bundaıı 
sonra bılfııl harbe girecekse, ef· 
k~nu_mumlye, ıimdJye kadar va· 
sıye~ yakınen bilen Te ona röre 
tedbırlerini alan Ruzvelt'in ida .. 
resinde girmeği tereib edecektir, 

Yardımlar 

F akat Amerika bugün bilfül 
harpte değil midir? Zaten 

Atlantiiin Avrupa lcıtaıı •ahillo
rlnl muhafaza etmefl lnrills do
nan~aaı eline almıf, Pnsifik'i A
lllHl'ikablar• bırakmııtır. Bııgüa 
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B. Hikmet Bayur'un 

lstanbul'da konfe~ansı 
İ•tanbul, 28 a.a. - ~ki Maarif Ve.kili 

H!ikınet Bayıur bugün öilcden aonra eıan.t 
on bette Beyotıunda franaız ti:ratrosıında. 
ParU A.zaları önUnde tUrkltiğün manevl 
kudreti hakk:uıda sok va'kıfane bir kon.fe • 
rans V'1'mlo ve bu konferans zaman zam.an 
ıUrei:U •lkı~ları. ta.kdir edilmiştir. Kon • 
te1:11mt11 mebuslarımız, parti vill.yet idarı 
heyıetl reisi. idare adamları \l'e parti in. • 
lan hıı.zlT bulunmuşlardır. 

İmtihanlarda kazanamıyan 

talebenin vaziyeti 
( BaşJ 1. inci say/ıda ) 

retleri du,ünUlerek okula devam etmediım. 
leri takdirde, muvaffak oldukları deralet"
derı imtihan olmak kWfetl, keı:ı.dUeriH 

t.ahmll edllmemiıtlr. 
Devlet olgunluk imtihanına gelince; • 

lleeden mezun olan talebmiD yUkaek talı• 
ııllı ıntıııap tçtn geçtrdtgt b!.J' novt ''cb'll 
lmtiha.tll,, dır. BlUlu kuanamıyaıı.ın aıa.. 
kalım keıtl~i llaeye dönmesi movsuu baıı 
hlıs de~ldlr. Bu kabU talebe lkl ııeno tçinı 
de di:ll't deta &çılan devlet olgunluk tınU • 
hanına her gruptan ayn ayr' muvatfa.k • 
lwıcıya kadar girmek hakkım halzdl.r, 

Paaifik'to Amerika'nm 15 zll'hh· 
ıı, 39 destroyeri, ve 5 tayyare ge
miıi vardır. Havai adalarında bii· 
yijk manevralar yapılmıt ve bu 
ınanevralarda bi:ızat bahriye na• 
ınrı Knoka bulunmuıtur. Ameri· 
kan harp ıanayiinin mühim bir 
kıum lngiltere için i§leınektedir. 
50 deatroyerden maada fngiltere
ye 30 kadar uçan kale verilmesi 
iınki.nları aranmaktadır. Ameri· 
ka'nın Büyük Britanya'ya her ay 
verdiii la;yyare miktarı 500 o ç .. 
k~rıhıuıtır. Bir asker ıni ~önde.r
mı~or? •• , F•kat laıiltere'nin tiı:n
dlkı halde kara cephesi olmadı
iına göre ona ıaten lüzum yo• 
tur. V a:ıiyetto eksik olan ıey bil' 
ttk hukuki tabirdir: "İlanı harp t" 
Halbuki buna nıuka.bil J•ponya. 
nm ınihver devletlerine yardnm 
da maddi değil hukukidir! Yani 
Amerika lngiltere'ye malzeme v• 
m~himmat ver!rken, Japonya da 
~ıhve~e. •!ff bır imza vennekt~ 
dır. lkıaının arasmdJ.ki fark timı
dilik bund•n ib•rettir. 

ılspınya'nın vaıiyeli 

i talya ve Almanya, Japozı. 
ya ile böyle bir pakt ·inıı;• 

ederken, lapanya'nın bu İ§ler• 
karıtmaınıı olduiıı dikkate ı•• 
1uıdır. Filhakika Fr•nko'nun en 
yaknı doıtu, ve hatti akraban 
Sorraao Sunor hala Berlin'deo. 
•1rdınamı1tır. Bütün bu pakt ko .. 
DQfmaları ırraınıda lıpanya'nuı 
çok fazla terler iatediii anhıtıl• 
m•ktadır. Bir ;ya:ıırnr:ıda daha 
iıaret ettiiimix veçhile, yalnıa 
Cebeliittatıki lapanya'yı tatmin 
etnıemittir: •Pa.nya imparatorlu1c 
d~vası pe1u1dedır. Bunun için bel· 
kı Fransız Faıını da k&fi rörnıii· 
YOt. Fakat Franeı:ı Faıı, lspany•· 
ya vadedilec:e'k olurq, o zamau 
Ceb~Jüttarık'ı bombardıtna,na ııov· 
kedılen Petain hiikümeti Fransa• 
•ı ne diyecektir? Halbuki ınütıı. 
reke ıartla.n arasınd- Almanya. 
Fransa'yı faıla ku§kul•ndnıııa· 
nı~k v! mihver lehine kazanmall 
içın ınuıtemlekelerden bahis bi. 
le atmemiıtir. Eier Franaız Faar 
lspıuıya'ya verilecek olursa, bi; 
ku.vet .kıu~;anıhrken, bir kuvet 
kayb~dılecektlr. Mihver bq iki 
kuv~tı tartm•kla metıuldiir. HaJ.. 
bukı ispanya dahili harpten. 
Fransa 1939 harbinden bitap ,Jk• 
ıııııtrr. 

Paktın dddiyell 
fakat bu eşnada bihaklma 

§Öy)e bir ıual aorulabilirı 
Almanya, lapanya'Y• dert anla
tamıyor mu? Filhakika mihver 
f~panya'yı elde edepae belki ingi. 
lı::ı: abhılcaaı daha reniıliyecektir. 
Faka~ lapanya va11taaiyle cenubi 
Anıerıka devletlerinden birçoğu
nu da kendisiyle beraber bula. 
c~khr. Niçin, Japonya He aktet
tıjl pakta lspanya'yı da ithal et
memi§tir? Bunun ıebebi gayet ha· 
aittfr: çünkü niır:arn verilecek kıt~ 
lrahn•mJthr! Denilebilir ki la
panya'ya da Afrika'nın ııi~amı 
havale edilebilirdi. Fakat 0 za• 
man da Japonya, Almanya ltal
ya paktırım ciddiyeti ortad~n si 
linirdi. Çünkü harpten yeni çıka· 
İspanya ~endiıi niuma nıuhtaç~ 
tı;. Ve ınhayet mihver Avrupa 
ıuzamı derken, Afrika nizam mı 
d~ kendJ uhdesinde telakki et· 
!"!fti!. , Onun için fspanya'ya 
ıkıncı bır. devlet nuariyle hakd
b'tı beılk, paktın mukaddimeai de 
ı~·:':~•1atla hautlanmııtır. Yani 

1 ev etler, paktı, •• düqya. sul. 
hunu İıtihdaf eden emelleri ta· 
hakkulc ~ttirmeğe mütemayil bu
lu!lan mılletlerin itbirHiine te,. 
~·1 etınek ar;ıqaunuu röeterirler-

en,, evela f apanyayı kastetmİ§· 
lerdır. lıte Japonya • Almanya • 
l~aly~ arasındaki ittif •lnn ilk tef. 
•P'len ve lapanya'nın va:ıı:i~tine 
dair mülahazalan bu suretle hu
llaa etmek kabildir. 

Mümtu Ferik FENiK. 
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Ttr:RKİYE 

Zayif yüreklilere soğhk 

Sovyetlerin Kiev 
mınlakasındaki 

Havacılar 
Malatya' do ---( Radyo Di!Uzyon Postaları )-

Tt.tRKİYE Radyosu - ANKARA Radyosu 
Malatya., 28 a.a. - Ttirk hava kurumu ---cc Dalga Uzunlugu »·---

manevra larl Sona e rd 11 
tayyare ve paraştitçUleri dün buraya gel - 1648 m. 182 Kce./120 Kw. 

Bombardımanlardan sonrıı 

Berlin' de vaziyet 
ne merkezde ? 

mlş ve meydanda vali Fahri özen, komu-
1

8
9

1·
7
·! m. 9465 Kce./ 20 Kw. T. A. P. 

İnsan yüregının zayıfladığını, O• yorgun yüregın ilk devasıdır, beki- .. m. 15195 Kes./ 20 Kw T A Q. 
h d . · ~· ·ı· d · h tıın, mebuslarımız, belediye, parti ve halk- İspanya dahiliye 

aun alametlerinden şüp e e ınce en mın verecegı ı aca a zemın azır- Moskova, 28 a.a. - Tas _ Hell bildlri-
b 1 k h ı . · evi başkanlariyle askerl ve mtilkl erk~. 

iyisi, tabii, hemen hekimini u ara lar, istira atsız kalp ı acı tesır et- yor: Müdafaa halk komiseri mareşal Ti -
1.. l k k 1 tefekkilller mtimesaillerl ve 20 binden faz. 

ondan öğüt ve - kendisini uzum mez. Fakat mut a a yata ta yat- mochenko'nun idareı;i altında Kiev huıust 
b f ·· k k 1 la halk ile civar köylerden gelen köylUler görürse - ilaç almaktır. Fakat azı mak değil, zaten zayı yure ar a askeri nıınt~k:ısımla pıyarle trrkaları l, '1· 

tarafından bilytik tezahüratla kar11ılanmı11· 
yerierde hekimi bulmak için uzak- üstü yatmıya tahammül etmez. Bir fından yapılmt$ olan ve üç ır;ün devam e-

1 
d T il 1 ... A b tti k 

h h ·· · d k b" k l 1 ar ır. ayya.ı:ec ere .,.,,ra er men o-
lara gitmek lazım olur, ya ut e- ~ezlong uzerın e uzanara , ır o - den talimler 24 eylülde nihayet bulmu$tur. t 1 Fikri h k u u 
k b"l "h ı b" k · · h · · ' mu anı genera ve ava urum m -

im yakında buluıısn ı e ı ma e- t~k~a ıle oturara ıstıra at yetışır. Harekatı tahlil eden mareıal şunları ıöy- ı fettlşl Emin All Yqıın da gelml~lerdlr. 
dilir. Yarın, öbür gün derken, heki- Zıhtn yormadan okumanın zararı ıemic.tir· T d d h lk bl hit b d b "h" • k ., • ayyare mey anın a a a r a e e u-
mi görünciye kadar, kendi kendine olmaz, f~kat zı ın~. yor~a tan ~:'· Harp sahnesinde her muharebenin ~n l~ınan Emin Ali Y&§ın Malltya'nın Anado· 
alacıı.ğı tedbirleri bilmelidir. kınma~ l~zımdır. Boyle bır kaç g~~ mükemmel bir surette randı_m.an ver~~ıl· lu yaylasında coğrafi bir oll.hika oldufu 

Bir kere, yürek zayıflığın, dünya· ya!~ız ıs~ırahat, çok de~a! zayıf yu- mesi iç4n antrenmanının temını, her turlil kadar Millt Şefin bu gUzel yurt parçasına 
ya gelirken aile mirası olarak bir- regı yenıden kuve~_lendırır. _ terait altında tesanüdle manevralarını ya- olan ilgisine işaret ederek ttirk mllll tarl
likte getirenler o zayıflık mirasın· Ara~a ınra~a! yur~.k zayı!Jadıgı- pabilmeleri için kuçük unsurların lı:oor - hinde de mukaddes bir tıı.hlka telA.kkl 0 _ 

dan ba§ka, bankaların birinde faizi nın al~metler.~nı. h~nuz bellı etme- dinasyonu, modern muharebenin muvaffa- lunma.sı lA.zım geldlg-lni tebarUz ettirdik_ 
eziyetsizce alınabilecek bir yığın den, bırkaç gun ıstırahat etmek za- fakiyeti üxerinde kati mahiyette lmil olan ten sonra hava kurumunun çalıfmalannı 
tahvilat bulurlarsa yorulmadan, Ü· yıflığın tekrar gelmesine de mani meselelerdir ki kUçük büyük her rütbede- ve dtinya tayyareclllfl önllnde ttirk tayya-
zülmeden ve hiç bir türlü zevkte İf· olur. ki kumandanların rllkkat nazarı bunun üze- reelliğinin mevkllnl izah etmıııtır. Emin 
rata gitmeden ya§ıyabiiirler. Yürek- G. A. rinde toplanmalıdır. A.11 Yaşın hitabesinde tayyarenin yardım-
lerinin zayıflığı pek de ilerlemez. Modern muharebe muharipten, inisyatlv, cı bir s!H\h olmaktan çıkıırak Un ve kahir 
TahviJattan ba~ka hiç bir miras iyi antrenmalı olmak ilzere mföıtakil hare-- bir silA.h haline geldiğini tebarUz ettirerek 
- apartman bile olsa - hele yaşa- lstanbul Maarif ket edebilmek kabiliyeti istediği gibi, kil- tllrk gt'n<:lerlnin tUrk semalarına hfı.klm 
nıak için çalı§mıya mecbur olmak çük un~urlardan da tesanüdlü bir hareket olmak husuımndakl kabiliyet ve lradPleri-
yiirek zayıflığının ilerlemesine ma- Mu'' d u" ru" gitti beklemektedir. 1 ııl Vf' tıiı·k analarının bu lradt'yl kuvetlen· 
ni olamaz. Onun önünü ancak sağ· Halk komiseri, talimlerin modern mu- dlrırn telklnatını hürmetle yA.deylemlş ve 
lık tedbirleri alabilir: Bir müddettenberi şehrimizde tet- harebenin mahiyetine daha ziyade intibak hıitlin tt!rk kadınlııtına hltr.p ederek ka-

Yemek tedbirleri gençlikte pek kiklerde bulunan İstanbul maarif mü· edebilecek ıuret~e icrası lüzumu üıerine nntlı bir melek doğan çocıığıın kımatlı bir 
ııkı değildir. Yalnız, yemekleri bir- dürü B , Tevfik Kut dün akşamki eks- nnıarı dikkati celbetmektedir. Talimleri • zafer kartalı olmasını temin için mUeıı.~lr 
kaç öğünde azar azar yemek, suyu presle lstanhula hareket etmiştir. B. miz her muharibi modern muharebenin olmalarını dilemiştir. Hatip " 0 1< alkışla -
da gene öyle yudum yudum İçme!<, 1 Tevfik Kut demiştir ki : mü~külitına tıı.hnmmiilünü temin için. ıu- nan sözlerini Climhıırlyet ve l\rillt Şet ço
bizim çok defa ynphğımız gibi bar· - İstanbul orta tedrisat mektepleri reti mahsusa ela haıırlayıp antrene etmeli· 1 cuklıırını mı hareketleri~ le teyit ve tetvlç 
dağı birdenbire dikerek mideye bo· yeni sene tevzi cetvelleri üzerinde ve dir. ı edı:ceıtlnl söyllyer.?k bltlrıııltıtir. 
ıaltmak yüreği pek yorar. Alkolün ı kaletçe tetkikat yapılmış, acık dersle- j Mareşal, talimlerin çok mütenevvi ve ı- Hltttbeye cevap veren Hıılkc>vl başkanı 
azı bile, kendi kendine i~liyen YÜ· re üniversite mezunu ve ehliyetname- rızalı bir araıi ü1erinde cereyan etmi$ ol- Şevki f;özenln şEhrl ııılzl 7.lyııretlerlnden 
rek adalesi için zehirdir. Biberli ve 1 Ji öğretmenler tavin edilmek suretiy - duldan cihetle, h11rp ni7.amının muhafaLa· dolayı tayyarecllere :\falatya halkının te
baharlı, salçalı yemekler karaciğeri 1 

le bütün açıklar kapatılmıştır. İstan - sının çok müşkülleştiğini ve her rütbeli ,ekkilrlerlnl bilcllrınlştlr.. b.~eraslnıln bu 
yorar, neticede yüreğe dokunur. bul mekteplerine ait her türlü temas - kuman<l:mın her tilrlü ~erait dııireııin<le eli- safhasımlıın sonra paraşu.t gösterileri yıı-
Yüreği zayıf olanlara tütün de za- lar ikmal edılmiştir. zütamlarının irtibatını muhafımı için aay- pılmış blrlbirlni mUteakıp Uç pnraştitçti 
rar verir. Şeker bütün adaleleri gİ· ret sarf etmelerini mucip olduğunu da iişa- 1200 metreden mııvaffaklyctle atlaıııışlıır-
bi yürek adalesini de kuvetlendirir ret eylemistir. ı dır. Coşkun ıılkıı:ılıı.r arasında yere inen bu 
fakat aynı zamanda şeker hastalı~ A d r d Parfİ k 1 • Mareşal, nra7.iden, gerek taarruz gerek gc-m,;Ierin içinde bulıınan Edibe Sayın b!l-
ğı olmazsa. - Her gün dışarı çık- y ın a ongre en müdafaa h"lre!<l"tlerinde 17.ami istifade et· 1 h~ı<SR. halkın devamlı alkışlarını to~lamııı -
mıya ehemiyet vermeli, fakat linet Aydın, 28 a.a. - Vilayetin her tara- mek meselelerin ve bunu harekıita uyır;un 1 tır. Hava kurumunun tertip ettl!lı bu ııe-
ilaçlariyle değil, yemi~lerle, reçel· fında Parti kongreleri toplantılarına olarak tanzim ederek hakiki muharebe şe- I neltl hıwa seyahati ~ehrlmizde 11.dı•tlı. bir 
ı 1 Elb. ·· k"" ıa ~ k · .. f · · · R bavraın gllnti yaııatmııı ve sonsuz bir ıe· er e - ıse mum un o ugu a· başlanmıştır. Partı mu ettışımız ıza raitini viicudıı. ır;etirmek lüzumuna da iıa- · · 
dar geniş - yoracak hareketlerden Leventle mebusumuz Adnan Mende - ret etmiııtir. vinç uyandırmııtır. 
ıakmmak lazım, fakat hafif hare· res ve Parti vilayet reisi Parti teşki - Tahliline nihayet verirken mıue,al Ti- Tayyareciler oereflne belı!dlye tarııfın-
ketler, mesela yavaş yavaş gezin- latı ve halkla temaslarda bulunmak morhenko, harekata iştirak eden hava filo- dan öğle ziyafeti verllmlı ve belediye r~I· 
mek faydalı - hava şartları sık ıık üzere Nazilliye gitmişlerdir. Mebus - tillalarını ve top endahtlarını takdir etmi,, el Dr. Cafer Özele! llPhlr naınına mlsafır
değİ§«:?• rüzgarlı ~e. sert iklimler, lanmız Boz~o~an, Karacasu kazala • ı gerilerdeki intizamı ve harekatın heyeti u- lerl selA.mlamıştır. Gene; tayyareci ve pa
pek yuksek yerler ıyı gelmez - yo· rını da gezdıkten sonra tekrar bura-- mumiyesinin disiplin ve teşkilatından be- raşUtçUlerlmlz tereflne dUn parti taratın-
rucu, bilhassa ayakta durmıya mec· ya döneceklerdir. Müteakiben Söke ve yanı memnuniyet eylemiştir. dan bir .ziyafet verllmlottr. 
l>ur eden mesleklere girmemeli, bü- Cine kazalarına gideceklerdir. 
ro itlerini tercih etmeli. - Bütün 
hayatta daima ifrattan kaçınmak, 
bilhassa akşamları erken yatmıya 
ve sabahları imkan derecesinde geç 
kalkmıya riayet. 

Tekirdağ panayırı 

Tekirdağ, 28 a.a. - Tekirdağ pana
yırı bu sene beş birinciteşrinde açı -
lacak ve beş gün devam edecektir. 

Tokat'la tetkikler yapan 
mebuslar 

Yerli suni ipekten çorap 
yapılacak 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Yapılan 
tetkikler neticesinde Gemlikte suni 
ipeklerin mat renginde çuraplar için 
çok dayanıklı olduğu anlaşılmış ve 
fabrika bu tarzda iplikler hazırlama
yı kabul etmiştir. 

Türk Hava Kurumu'na yardımlar 
Türk Hava Kurumuna yapılan yardım -

tara dair dün alınan telgraflar, Kırklareli 
halkı tarafından kuruma yeniden 453 lira 
teberru edildiğini ve Emirdağında Salih -
ler köyünden İbrahim Albayrak adında bir 
vatandatm da ZOO lira verdi~inl bildirmek-
tedlr. 

Zon(Uldık'ta vali Halit Aksoy tek pır • 

P A Z A R : 29/9/ 194-0 
8.30 Program ve memleket saat ayarı 
8.35 Müzik: hafif program (Pl.) 

gecesini sığ ııo~da 

geçirdi 9.00 Ajans haberleri 
9.10 Ev kadını - Yemek liıtesi 

· Londra, 28 a.a. - İn.glliz matbuatı snlı 
ve çar')amba gilnleri Eerlin'e yarılruı hıv:a 
hücum!ariyle ,harbe girmesi için İspanya'• 
y:ı. yaptlan tazyikten alal:a ile bahsetmelt• 
tedir. 

9.2019.30 Müzik: plaklarla hafif progra -

1'2.30 
12.33 

mm devamı. 
Program ve memleket aaat ayarı. 
Müzik: 
1 - Bimen Şen - Yeıtah pN:ı: (Ne 
ıtüliln renır;ini sevdim) Alman idare evleri ıivillerden ve ev ••• 
2 - Dellal Zade - Yegah ıarkı: (A hiplerinclen bombaların sebebiyet verdiği 
benim cözüm nuru) , yangınlarda yardım edilmesini istem:ııler-

3 - Hıriıto - Suzinak ınrkı: (Gö - dir. B. Hitler, Berlin çocuklarının sı;ma
rünce gerdanında). bilmesi için saray mahzenlerinin kapılarmı 
4 ~ Hacı Arif - Suzinak şarkı: (Be- açtırmıştr. Ma " ve mektepler iki saat 
ni bizar ederken.) teahhürle açılm :ı. 'c~ ıdır. Binlerce ki'Jİ teh· 

12.SO Ajanı haberleri likcli mahalleleri t~lıliye etmektedirler. Bil 
13.05 Müzik: rolarda, fabrika!arcla memurlar uyumakta 

ı - Zeki Arif - Segah $arkı: (Ken- ve yemek zam'l!llarında istirahat etmek• 
di gönlümdür tehi eyleyen) tedirler. Zaferin muhakkak olduğu tesiri 
2 - Kemal Emir; - M ıistear şarkı: kendisine verilmek i~tenilen İspanya dahi• 
(Bu neşeden sona). liye nazırı B, Suner gecesini bir sığınakta 
3 -- Refik Fersan - Mahur ıarkı: geçirmiştir. 

(Kirpiğine sürme çek). Daily Telegraph başmakalesinde Bertin 
4 - Eyubi Mustafa - SultaniyeraA. bombardımanını bahismevzuu ederek diyot 
şarkı: (Aşkın karanlık yolunda). ki: 

13.25/14.30 M iızik: Radyo salon orkestrası Alman hükümet merkezinin maruz kal• 

18.00 
18.03 

18.SO 

(Violonist Necip A~kın idaruinde). j dığı hasarın ehemiyeti, nazi sansürünün b11 
1 - Rupprecht: Mar,. 1 hücumlar hakkında cihan efkarı umum:y~ 
2 - M icheli: İspanyol serenadı 1 sine malümat vermek istiyen amerikan ma-
3 - Reinhold Becker: İlk.bahar (me habirlerine mani olmasiyle aşikardır. 
lo<li) Mukabelebilmisil lehine izhar edilen in• 
4 - Ziehrer: Ürperen gece (vals) gili;o; efkarı uınumiyeslne cevap olarak, ca• 
5 - Wiga - Gabriel: Bira valsi zete, insafsız bir düşmanı mağlup etmenin 
6 - Tschailı:owsky: Dördüncü sen - en güzel yolu ona iyi muamele etmemek, 
foninin ikinci kısmı nazi dehşetine nihayet vermenin yolu da 
1 - Hippmann: Ormanda bir cüce- o dehşetin tatbikine hizmet eden fabrikalıı,.o 
den • şen varyasyonlar 
8 - Beethoven: No. 11, op. 22 ao -
nat'tan me!jhur Mönüe 
9 - Eric Eineg: Çican şarkısı 
10 - Do elle: M ndlen sokağında 
11 - Lope: Galli to 
12 - Keler B61a: Ren nehri sahil -
!erinde. 
Program ve memleket lll&t ayarı. 
Müzik: Radyo caıo: orkestrası (İb
rahim Özır;ür idaresinde). 
Mür.ik: 
1 - Hilzum Peşrevi 
2 - Tanburi Ali • Hüzzam ,arkı: 

(Tersa güzelim) 
3 - İsak Varan - Hiiu:am şarkı: 
(Kaç yıl beni sen) 
4 - Kemençe taksimi 
5 - Sebuh - Hicaz ~rkı: (Cihan 
zülfüne v5.beste) 
6 - Hicaz türkü: (Ela gözlerine 
kurban olduğum.) 
7 - Hicıu: türkü: (Sarı kurdele). 
8 - Saz semaisi 
9 - Muhtelif oyun havaları. 

rı tahriptir diyor. Bu tahrip hareketini de• 
vamh surette yapan İngiliz hava kuvetlerl 
o kadar iyi neticeler almışlardır ki sun! 
petrol sanayiinin yüzde doksanı ıimdideıı 
ağır hasara uğramıııtrr. Rhin havzasında 
istihsal yüzde 30 dü~müştür. 

_, ...................................... ... 

Karton boru sahıı 
Bobin halindeki gazete k4 • 

ğıtlarının üzerine sarılmış oldu
ğu karton borudan anbarımızda 
mevcut olanlarla önümüzdeki 
mesai devresinde birikecekler, 
l Tesrinievel salı günil saat 10 

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

• • : 

! • • • • " " • 
""······································--
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Gece yatarken su, daha iyisi id
rar verici ihlamur gibi bir şey iç
mek yürek zayıflığında mühim bir 
meıeledir. Yüreği zayıf olan gün· 
düz az idrar çıkarır, buna kartıhk 
yatakta uzanınca idrarı arttınr. O
nun için gündüz az su, geceleyin de 
zayıf yüreğin tabii halinden istifa. 
de ederek viicuda lüzumlu suyu ta· 
marnlamak üzere çokça .•• 

Tokat, 28 a.a. - Beş gUndenberi 
Tokat ve mülakatında tetkiklerde bu
lunan mebuslarımız dün buradan ay • 
rılmı,lardır. 

T agore ağır hasıla 
Bombay, 28 a.a. - 79 yaşında bu • 

lunan hint şairi Sir Rabindranath Ta
gore, böbreklerinden ağır hastadır. 

lantalı bir yüzük, defterdar Remzi Kaya-
19.30 

alp, ziraat müdürü Ayyıldız, Hami Yıldız 
Memleket uat ayarı ve ajans ha - ULUS Sinemasında 

beri eri 2 Filim birden 

Tekirdağ panayırı 

ve nafıa baı mühendiai Nusret Turanboğ- 19.45 Müzik: Fasıl heyeti 
lu ile C1i de evlenme yüzliklerlni kuruma 20.15 Radyo gazetesi 

terketmişlerdir. 
20.45 Müzik: 

A: 1 - Şükrii Şenozan • Suzinak ıarkt: 
(Gel inan gel) 
2 - Bogos. Suzinak şa.rkıı (Bir ni
gıihınla kapıldım) 

10 • 14,30 ve 17,30 da 

HASRET 
ZARA LEANDER 

11'30 -16 ve 19 da 
: 

Bir de tuz meselesi. Yüreği za• 
yıf olanların çoğuna tuz dokunur. 
Şiıleri peyda ettiren odur. İdrarı a• 
zaltır, uykusuzluk getirir, karaci -
ğeri 'iıirir, oraya ağrı verir. Onun 
için yemeklerde tuzu azaltmak la
zımdır. İyisi yemekleri tuz~uz piıir
terek yerken tuz ekmek, günde 1,S 
nihayet 2 gram kadar. Yalnız yü
rek zayıflığı böbrek üstündeki gud· 
delerin lüzumu kadar itlememesin· 
den ileri gelirse o vakit - aksine -
tuzu arttırmak lazımdır, fakat onu 
ancak hekim takdir eder. Onun için 

Gandi'nin Hindistan 

umumi valisi ile yaptlğı 

görüşmeler 
Simla, 28 a.a. - Gandi Hindistan umu

mi valisiyle üç buçuk saat süren bir mü
lakat y_1pmıştır. Gandi pazartesi veya ıalı
ya kadar burada kalacaksa da umumi vali 
ile tekrar cörUşüp ıöriiıımiyeceii ma!{lm 
değildir. 

Tekirdağ, 28 a.a. - Burada 5 ilk
teşrin cumartesi günü açılacak ve 
beş gün devam eyliyecek olan Tekir
dağ emtia ve hayvan panayırı müna -
sebetiyle Tekirdağ halkevi ve sosyal 
yardım şubesi menfaatine serbest ve 
vağh büyük pehlivan güreşleri yapı • 
lacaktır. 

Menin'de Fuat Şaşati ile Ziya Ok ve e-
şi, Kırklarelinde Mustafa Hami Tuncer 
evlenme yiizüklerini, Bünyan'da da hl.kim 
m'lll.vin.i Ali Karaca bir altın yüzüğü aynı 
ıuretle terkeylemi;,lerdir. 

3 - Rifat - Rast ,arkı: (Bir dame 
dü~ürdü) DENİZ KORSANLARI 1 

hekimi görünciye kadar, kendi ken· 
dine, tuzu mümkün olduğu kadar 
u:altmak ••• 

Yunani~an 1930 un 
Yürek zayıflığı miras olarak de- İhfiyaflarlnl Sİiah altma ~ağHdl 

ğil de ıonradan herhangi bir sebep· 
le gelirse hemen alınacak tedbir 
- bilhassa nefes darlığı ziyadece 
olur ve ayaklarda şi~ler görünür
se - istirahat etmektir. istirahat 

Atina, 28 a.a. - DNB. ajansı bildiriyor: 
1933 ihtiyat aınıfr teıhis edilmi~tir. 

1930 sınıfına mensup ihtiyatlar talim İ· 

çin ıilah ıltına çağrılmışlardır. 

- Evet. Bu gibi adamlar asla mütehassis olmaz
lar. Onları hiç bir şey yumuşatamaz. Her halde Mar
git'i beğenmiştir. Tıbkı anasını beğendiği gibi, fa
kat .•..• 

- Fakat? 
- Kont istedığf ile kendisine layik gördilğU biıi

aiyle evlenir. Fakat, bu gibi dostluklar onca hiç bir 
zaman bir münasebetten ileri gidemez. Maria'nın ona 
verdiği zevkleri para ile öder. Fakat, ismini bu tarzda 
düşüp kalktığı bir kadına vermez. 

Ecnebi pehlivanların da iştirak e • 
debilecekleri bu güreşler 6 ilkteşrin 
pazar günü yapılacaktır. 

Trakya mebusları Edirne'de 
Edirne, 28 (Telefonla) - Trakya 

mebusları halk ile olan temaslarını ik
mal ederek Edirne merkezine dön -
müşlerdir. Dönen mebuslarımız şun -
tardır: Faik Kaltakkıran, Fatma Me
mik, Hamdi Kuleli, İzmit mebuıu 
müfettiş Ragıp Akçe. 

Bulgar ziraat nazırı 

Berlin'e dôvet edildi 
Sofya, 28 a.a. - D.N.B. bildiriyor 

Alman ziraat ve ia~e nazırı B. Dar • 
renin daveti üzerine bulgar ziraat na
zırı B. Bagrianoff, Almanyada 7 teş
rinievelden 12 teşrinievele kadar sü
recek olan bir seyahat yapacaktır. 

Bulgar nazırı müteakiben İtalyaya 
gidecektir. · 

B: 

21.15 

21.30 
22.30 

4 - Dede - Rast şarkı: (Görsem se
ni doyunca.) 
1 - Sedat Öztoprak - Hüseyni t!ir
kü: (Urfalıyam bahçeliyem). 
2 - Halk tilrküsU: (İbrişim örmU· -

Gece 21 de 

HASRET ve MIKI 

yorlar). 2'3.25/23.30 Yarınki program ve Kapanı1-
3 - Halk tUrkiisü: (Kara gözlil sür-
meli) Tahran Radyosu 
4 - Sedat Öztoprak - Hüzzam ttir- Tahran radyosunun Türkiye ııaatiyle pro-
kil: (Alimin evleri çamdan). 'gramı audur : 
Konuşma (Kahramanlık menkıbe - Saat ıı den 13.30 a kadar kısa dalg• 
!eri). 19.87 metre 15.100 kilosikl Uzerlnden. 
Mfü:ik: Opera musikisinden örnekler Saat 16,45 den 19.45 , kadar 30.99 metrf 
Memleket saat ayarı, ajans haberle- !J680 kilosikl Uzerlnden. 
ri, ve ajans spor serviıi 

2.2.50 MUzik: Cazband (Pl.) 
Saat 20 den 23 e kadar 48.7• metre 6166 

kilosikl üzerinden • 

manlar, sen evden uzaklaş. Onun da kırılmasını iste.. 
mem. Ne de olsa ablamdır. 

- Pekala, kabul e<liyorum. Ancak, benim de senden 
bir ricam var. Onun getirdiği hediyeleri katiyen ka • 
bul etmiyeceksin. Bilhassa para istemiyeceksin. Bu 
tarzda kazanılan bir paraya bizim ihtiyacımız yoktur l 
Çocuklarımın ellerinde onun hediyelerini görmek is
temiyorum. Bunu bana vadet 1. 

- Peki, istediğin gibi olsun. 
XXXI. 

_ Senin bu derece abdalca konuıabileceğini tah· Yazan: MIHALY FOLDl 
min etmezdim Vilmoş. 

Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TOROMKUNE.Y -115-
- Vilmoş, artık senin de bir bonjur yaphr:maklı~ın 

şart oldu. Yemekten sonra terziye gidip, ısmarhya -
hm. V'ilmo§, darıldı. Karısının sözleri gururuna do

kundu. Fakat, ağızlarının tadını bozacak bir hadise· 
ye meydan vermemek düşüncesiyle mukabele etme
di. Bir kaç gün katiyen bu mevzu etrafında görüş· 
ınediler. Nihayet dayanamadılar. Maria meselesi ye
niden ortaya çıktı. Doktor Kulumyi ile Maria ara· 
aındaki münasebetin şekline hayret ediyorlardı. Ma· 
ria, ne zaman onlara gelse, ya doktoru birlikte geti· 
riyor ve yahut akşam üzeri doktor gelip onu alıyor· 
du. Bazan, doktor biraz gecikse, Maria dalgınlaşıyor, 
gözünü kapıdan ayıramaz oluyordu. Doktor, odadan 
içeri girer girmez, geniş bir nefes aldığı bari% bir 
surette görülüyordu. Bir akşam, doktorla Maria git

tikten sonra Vilmo§ coştu: 

- Bunların arasında gizli bir. aşk münasebeti var. 
Bu kadın hiç sıkılmıyor mu? Diye söze girişti. 

Gizella öfkelendi: 

- Sen adam akıllı kaçırmışsın Vilmoş. 

- Benim aklım başımda . Aramızda kaçırmıt olan 
biri varsa, o da, her halde ablandır 1 Çünkü, onun yap 
tıfı bu işler normal ' bir insanın klrı değildir. Söyle 

!laklı değil miyim? 
- Ne söyliyeyim? 

- Ben, ı~ı QÜJ\lılWi ]liJ ~ iıiıa\r 

- Fakat nedir? 
- Darılma ama, bu kadının ahlaksızlığı tasavvu· 

run çok fevkinde imiş. 
- Onunla bu derece alakadar olmanız anlıyamı 

yorum Vilmoş. Bunun sebebini açıkça anlat! 
- Bunda anlıyamıyacak ne var? Bu kadın, benin 

baldızım olduğu gibi çocuklarımın da teyzesidir. V 
nihayet evimize girip çıkan bir insandır ... 

- Bugüne kadar onun bize iyilikten başka hiç bir 

fenalığı dokunmadı. 

- İyiliği de yerin dibine bat11ın kendisi de ... He
diyelerini de başına çalsın!. .. 

- Seni, böyle çileden çıkaracak kadar ne yaptı 

ablam? 

- Daha ne yapsın istiyorsun? Onun, bu defa d:ı 

doktor Kulumyi'ye karşı içten gelen bir a~k duydu 
ğuna mı inandıracaksın beni? 

- Pek ala, bu mümkün olamaz mı? 

- Bırak efendim, bırak! Ben, o kadaı enayi d~ 

ğilim 1 Kontla defteri kapadılar. Şimdi, ona yolum; 
cak bir kaz l!zımdı. Etrafına bakındı. İlk rast geldig 
erkeğin, doktorunun yakasına yapıttı. Evet, kont pek 
güzel bir insan değildi. Fakat, mUk'10lllel bir erkek· 

aia imtrtlM D muhteımı ~ ~<limdı. OndJ. ~ 

gelen ecdadımızın heybet ve sıcaklığı vardı. Fakat, 
bu doktor Kulumyi denilen herifin ne meziyeti var? 
Sorarım sana? ... Bu adam, çarpık bacaklariyle, iri gö
beği ve kan kırmızı ablak çehresiyle ve nihayet abdal· 
ca sükutu ~e budalaca tebessümleriyle sevilmeğe H\
yik bir insan mıdır? Bu tipte bir erkeğin, kadınları 
teshir etmesine imkan var mıdır? Hele konuştuğu za. 
manlar, büsbütün sinirime dokunuyor. Sesi o kadar 
yavaş çıkıyor ki; kendimi sağır oldum sanıyorum. A
yıp değil ya, mantığım almıyor, kontun Uzerine böyle 
hıyar gibi bir herif nasıl ıevilir? Yalnız aklımın kav
radığı bir şey varsa, Maria'nın kalpıiz, yalnız şahsi 
menfaatlerini düşünen hayıiyetsiz bir kadın olduğu
dur. Ne kadar açık düşü_necek olursak olalım, şunu ka
bul etmemiz lazımdır ki; dünyada ahlak ve namus de-
1ilen bir şey de vardır! 

Gizella, kocasının laf anlamıyacağını görünce, iti· 
az etmedi. Mümkün olduğu kadar sakin bir seslt 
ica etti: 

- Çok rica ederim Vilmoş, bu meseleyi daha faz· 
·a münakaşa etmiyelim. Çünkü; bu mevzuu bitara4 

!arak mUtalea etmeme imkin yoktur. 
~alnız yalvarırım sana, bir rezalet çıkarma. Eğer 

ll!P.lqf bi'ilıı olaınııacaksan1 Mula1 bi11 geldiji .q-

- Anlıyamadım, bonjur yaptırmak niçin şart olu • 
yormuş ? 

- Maria'nın nikahında şahit olacaksın. 

Vilmoş, istihza ile güldü : 
- Pekala, şahit bulundu. Fakat, kurban kimdir, onu 

öğrenelim ? 
Gizella'nın yüzü kıp kırmızı kesildi : 
- Hayret! ne çirkin tabirler kullanıyorsun. 
- Tabirlerimi zarif bulmayor musun ? 
- Maalesef, öyle. 
- Pek müteessir oldum. 
- Ben de. 
Bonjur yaptırıldı. Nikah kıyıldı. Doğum ve kadın 

hastalıkları mütehassısı doktor Gabor Kullunyi, Ma
ria Baloglı ile evlendi. Doktor, aynı zamanda Maria 
ile kontun kızı Margit'i de resmen evlatlığa kabul et· 
ti. Gizella'ya nazaran, Maria kont Köröşi'den güzel • 
likle ve anlaşarak ayrılmıştı. Ayrılmalarına rağmen a· 
ralarında kuvetli ve samimi bir dostluk kalmıştı. Ay • 
rılmalarına, evlenme meselesi sebep olmu~tu. Kont 
Köröşi, Maria'ya babası kont Zigmond sağ oldukça 
kendieiyle evlenemiyeccğini açıkça söylemiş, eğer Ma· 

(Sonu varı 

1 

1 
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1 ng il iz tebliği 

İngiltere üzerine 

• :-. d akınlarında 

Dün yapılan hava 

Çinliler de 
Hindiçini'ye 

gireceklcı· Londra, 28 a.a. - Hava ve Dahili Emni· 
Yet nezaretlerinin tebliğ i : Dün gece zar • 
fxndaki düşman hilcumlan, yeniden bilhas· 
H Londra'ya karşı icra edilmiştir Londra· 
nın muhtelıf mıntakalarma, banliyö üzeri· 
ne ve civarlara bombalar attlmıştır. Mes · ' 
kenler, ticari ve sınai müesseseler ve sair 
binalarda hasarat olmuştur. Yangın bom · 
balarının çıkardıkları yangmların hepsinin 
Önü alınmış ve bir çoğu süratle söndürül • 
ıı:ıüştür. İnsanca zayiat kaydedilmektedir. 

Mersey'in sahillerinde bazı evler hasara 

(Başı 1 inci sayfada) dü~ya ahvalinin bugün arzeylediği nızamın an 
bu tenvir ve irşat işinin daha geniş vazıy7~. k~rşısında Türkiye'nin takip Al 
ölçüde ve planlı bir tarzda idamesi eyledıgı sıyaset hakkında bir konuş- mani r 
için teşkilat arkadaşlarının mütalea• ma yapmış Ve partili arkadaşlarını b h de a ( Başı 1. İnci SRyiRda ) tarını öğrenmek arzu ve temennisini memleket işlerine dair geniş tarzda a se ıyor ingiliz arazisi üzerinde uçan bir ingt.. 
izhar etmiştir. Bundan sonar fikirler tenvir eylemiştir. B. Mecdi s. Say· } 30 t liz tayyaresine ateş açmışlardır. Tay. 
teati edilmiş ve muayyen kararlar ve- man büyük bir alaka ile dinlenen ve (Bası 1. inci say/ada) ayyare yarede hasar olmadı~ı öğrenilmiştir. 

k k k 
nazırı von Rlbbentrop da hazır bulunmua- V · h [ rilmiştir. sı sı al ışlanan bu konuşmanın 90• " ıc Y na;;rr ar u~c: · .. ;nde 

Cebeci Ocak kongrelli nunda Ebedi Şefimiz Atatürk'ün aziz tur. 

1 
b Vichy, 28 a.a. - Havas: f'Tazırlar 

hatırasını şükranla yadetnıiş ve kon· Hitler,le pren11 Konoye at<UtnJa ray ~ttı·ıer meclisinde B. Alibert 26 eylül :-:::bino 
Cümhuriyet Halk Partisi Cebeci gre azalan konuşmanın bu kısmını a· telgraflar .'t.. - 1 ?eyeti içtin:ıaı~m mesaisi. hakkında 

nahiyesine bağlı köy ve mahalle o~ak- Y.akta ve tazimle dinlemişlerdir. Ha- ızahat vermıştır. B. Baudoın da Hin· 
]arının kongreleri tamamlanmak uze· tıp sözlerini türk milletinin başında Berlin, 28 a.a. - D.N.B. bildiriyor: Ja- Londra, 

28 
a.a. - Hava nezaretinin bil- diçini hakkında yapılan fransız • · 

uğramıştır. 
Lancashire'ın cenubunda sair mevkilere 

düşen boınbalar az haııarat husule getir • 
nıiştir. Orta lngiltere'nin bazı şehirlerinde 
ikametgahlar ve sair binalarda bazı hasa • 
rat vuku bulmu!i ise de insanca zayiat az • 
dır. 

Londra ~·r cenup ~ahili arasında, cenu • 
bu garbi1· n ı;ı ı · ı hölgelerinde ve sair ma • 
iıallerde de boınbala.r atılmıştır. Bu bölge· 
lerin bir çogunda bombalar hasarat yap • 
ınamıştır. Bazı yerlerde ikametgahlarda ha
ııı.art kaydedilmiştir. Bütün bu mıntakalar
da ınsanca zayiat azdır. 

Dün akşam üzeri İskoçya'nın üzerine 
bombalar atılmış ise de hasarat ve insanca 
aayiat olmamıştır. 

Dün imha edilen dü$man tayayrelerinin 
adedi 133 ü bulmuştur. Kayboldueu bildi • 
rilıniı olan pilotlardan birisi daha avdet 
etmiştir. 

İngiliz hava kuvetlerinin düşman istili 
limanlarına karşı büyük mikyasta hücum
lar yapmı' olduğu re~men bildirilmekte • 
dir. Diğer kuvetler Almanyanm garbında, 
münakale yollarını bombardıman etmişler
dir. Yapılan hasarat hakkında tafsilat bek-
laıilmektedir. 

Afrika harbi 
Nairobi, 28 a.a. - Ak:ııam resmt tebliği: 

2S eylülde cenubt Afrika bava kuvetleri 
Habe,istan'da Maui'ye muvaffakiyetli bir 
hava hücumu yapmı!Şlardır. Tayyare dalga
lan askert binaları ve tayyare meydanını 
bombardıman etmişlerdir. Binalara büyük 
kalibrede bombalar isabet etmiş ve yangın· 
lar Çlkmıştır. Bundan maada Habeşistan 
ve Somali üzerinde müteaddit keşif uçuş
ları yapılmıştır. Tayyarelerimizin hepsi 
islerine dönmU$1erdir, 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 28 a.a. - Alman bB.§kumandan· 

lığı tebliği: Dün ılddetıe devam edilen ha
\re hücumları bilhassa Jnglllz payitahtına, 
cenubi lngtıterenln liman tesisatına, dok· 
lara, fabrikalara, gaz fabrikalarına, elek -
trlk ııa.ntıralına ve askeri kamplara tevcih 
edilmiıtır. Her tarafta şiddetli lnfila.klar 
oımuı ve bu lnflltı.kları yangınların tA.kip 
ettiği görU!mU§tUr. Merkez! İngilterede 
esliha fabrikalarına bomba hilcumlan ya
pılarak mühim tahribat yapılmıştır. 

Uzun menz.1111 bataryalar yeniden 
Douvres limanını borabardıman ederek li
manda demirli bulunan smı.hlandırılmı§ 
u~ d\1§man ticaret gemisini hasara uğrat. 
ını.şlardır. Sonradan gelen haberler bu ge
:ınllerden ikisinin battığını bildirmektedir. 

İrlanda ılmaliııdekl sularda muharebe 
tayyarelerimiz kuvetll bir 1Jekllde himaye 
edilen yeni bir geml kafllesıne hUcum et· 
rnieler ve 5000 tonluk bir ticaret gemisini 
tanı isabetle batırmışlardır. 

Münferit bazı dllşmnn tayyareleri gece 
ga.rbl Almanya hudut mıntakasına gelişi 
güzel bombalar atmışlardır. Bombalar tar
lalara dtlımll§tUr. Hlc; bir hasar yapma
ınııtır. Londra ye Liverpool'de askeri ehe· 
mtyeU haiz hedeflere muvaffakly~tll ve 
kesit mukabele bilmisll hücumları yapıl· 
ınııtır. 27 eylülde blrı;ok hava muharebe· 
lert olmuı ve 101 dlltman tayYa.resl dUıU -
rülmUıtUr. Tayyarelerimizden 38 1 Uslerlne 

dönmemi ıtır. alt 
Mayn tarayıcı gemilerimiz deniz ı 

bombalariyle bir inglliz denizaltısına hil • 
cunı etmlıılerıUr. Bu denizaltının imha e -
dllrniı olması muhtemeldir. 

ltalyan resmi tebliği 
ltalya'da bir mahal, 28 a.a. - İta!!an u

ıtıumt kararrlhı 113 numaulı t~b.ligı: Af~
cı tayyareleri refakatinde olan ıkı hava -
lo 'd hücum ede • 

muz Malta adasına yenı en 
rek Micabba ve Halfa ıayyıue mey~anları 
bombardrman edilmiştir. Müda~~lesız v~ • 
Zifelerini ifa eden filolarımız bı~aha.:e d ~ 
_ . . ukabıl hucumu-
..... an aveı tayyarelerının m - tı 
t\ A. r hasıı.ra ugra • 

a maruz kalmııılardır. gı U bulun-
lan iki dUııman tayyaresinin dUşm ıı . 

1 ·ınizin hepsı 
l:naıı muhtemeldir. Tayyare erı 
Uslerine dönmüşlerdir. 
Ş . · 1 ve keıif ha-
ıınalt Afrika' da: temız eme tle 

rek . · he.va kuve • . etlerı olmu,tur. Düısman , kınlar 
rı Gam • ut • Grein ve Giarabub a !,1·· U 

. · · · in o uın -)aprnı:slar ve yerlilerden ıkı kışın . 
sebebı • 

zıe heı kişinin de yaralanmasına 
)et vermiıterdir. Derhal müdahale ede:n d~v 
tı tanarelerimiz iki düşman tayyaresı . • 
Iİi?nıü~lerdir Diöer üç düşman tayya~esı • 

· • • ld r ııın de dü .. ··1 .. olması rnuhteme ı . 
şuru muş . k' 

Şarkt Afrika'da: ingiliz kuvetlerı ~a. 1 
• 

lltli vaııtalarla Kassaba mıntakasına ıkı a· 
~uı Yapmışlarsa da devriyelerimizle vuku
"'ııı &elen müsademeden ıonra zayiat vere· 
re1ı: d" onmüılerdir. 'da düs _ 

liava lc:uvetlerimiı orta Sudan . . 
~n iıtihkimlarını bombardıman etmıştır. 

n·· • bi hava akt· uıınıının As11b'a yaptıııı r . 
!l~da ne zayiat ne de basar kaydedilme • 
lllı•tir 

L ' . . esi yere 
ı ampeduaa'da bir !nrılız tınar "k' 
~.erken parçalanmı,ur. Bir zabit ve ı ı 
"'l.l<;iiL ııı.Urettebat 

. " zabitten te$ekkül eden 
taır 1 11 ııımı'Jtır. 

Malta ü%erinde 
l.ıaııa . .. esnıi teb • 

ı· .ır.· • 28 a.a. - Cumı ıünu r 
lgp b .. d"' an bom • 

\. _ • uırun öiltden ıonra uşın . 
... r.ı~ ...... ita aze -
~ll ~n ve a.vcı tayYarelerı -a . di 
t. de uçarak bombalar atmışlardır şun • 

Qd.ar 6irenildiiino ~r• l>ir diiım&A 

redir. Bu sabah son olarak Kayaş o- bulunması hakiki bir niğmet olan pon başvekll1 prens Konoye dün B. Hltle- dir_d\ğine ~ore dünkü gün düşürülmüş ol- pon anlaşmasının il:C tatbik safhas::: 
cağı kongresi yapılacaktır. Dün ya- Milli Şef İnönü'ne sağlık temenni e- re a,,ağ"tdaki telgrafı göndermiştir: dugu . ~aha hu~ eden tayyarel~r~n. adedi 130 da çıkan hadiseler ha':tkında meclisi 
pılan Mamak ocağı kongresi, toplantı derek tamamlamış ve kongre azaları Cihanda yeni bir nizam kurmak gibi a ba.ıg olmak .tdır. Bunların ıkısı hava mü- tenvir etmiştir. 

Salo
nunu dolduran bine yakın azanın heyecanlı tezahüratla bu temenniye ciddi ve vakur müşterek bir i:'ayeyt ta.hak- dafaa bata ryalarının ate~iyle düşüriilmüş • B Baudpoi b h"d' 1 · k · · "k 1 · ı k tur. 34 İngiliz avcısı zayi olmuştur. Bunla- dı<rı.nı ve a J n u a ı~e de.rın a]pda~-

huzuriyle yapılmış ve ocak idare he· ıştıra ey emışlerdir. kuk ett rme için Japonya, Almanya ve ., . . ,.., 
11 aşmanın şım ı yapı ıgı 

yetinin bir yıllık faaliyet raporu o. Bundan sonra ruz namedeki işler bi· İtalyanın en sağlam ve faal ittihadı yap- ~ın d~ı .otlarından 15 ı nlımen avdet etmi~- ana hfıkim olan zihniyete uygun ola• 
kunduktan sonra partinin nahiye ida- rer birer görüşülerek karara bağlan _ tıkları bu tarihi gHnde samimi seıa.mıarı· er .. ır~ .. • • r~k dostane ve itimat verici bir zih• 
re heyeti reisi Hasbi sargın ocak ida- mıştır. Yeni idare heyeti Hami Beke:n rnı ve btlyUk alman milletinin kazandığı Dun;iu hava muhr::rebelerıne dmr nı·retle tatbik edildiğini söylemiştir. 
re heyetin.in faaliyetini ~vm~ş ve a- Necmi Turkan, Şerife Ercan, Keri~ zaferi nihat gayeye vararak büyüyeceği Alm!1.nforın verrlilzleri tals;lc t 

1 

B. Cazicot, gasp fiillerinin divan 
zanın partı .ve memleket ışl~rıne kar- M k Al' K" "k' gUnü kabil olduğu kadar çabuk Ldrik et- Berlin, Z8 a.a. - Dünkü alman tebliğin· harbe sevki hakkında bir kanunu ka· 
şı gösterdiği ataka ve hey~c.anı mem- ! . ama , ı uyu ten teşekkill etmit mesl için hararetli temennllerimln ifade- de mühim hava kuvetler!nin evelki gün bul e~ti.rmiştir. Bu kanun yiyecek mad 
nuniyetle kaydederek partılı olmanın tır. Bundan başka Mamak Ocağının sini ekselA.nslarına lbl(lğ ederim. tekrar cenubt ,.e vasati İngiltere'de askeri delerını gaspeden!eri istihdaf et .. 
ve bu mevzu üzerinde çalışmanın çok ince dÜ§Ünülerek tesbit edilen di· Fillırer aşağıdaki cevabı vermiştir: hedeflere hucum ettikleri ezcümle Sout- mektedir .. Gasp fiilleri cinayet ve Vil• 
memlekete hizmet bakımından bir şe· 

1 
kl . d M k' b Almanya, Japonya ve İtalya arasında, hampton mühimmat fabrikalarında yangın- tanın. emnıyet ve vahdetine karşı res-

. . ld ~ M k e en arasın a ama ta e e ve dok aktedllen Ü" taraflı muahede mun·· a~eb" ı · r· 'k me ı ·· ref vazıfesı o ugunu ve ama oca- - '" " •• ar ve ın ıla lar vuku bulduğu bildiri!· n ış. enen curümler gihi ciddiyetlt 
ğını işinde muvaffak olmuş örnek bir tor bulundurulması, istasyon yolunun tiyle samimi ııelA.mlarınızı blldlr~n telgra- mektedir. ı v~ o nısbette süratle tedip edilecek ' 
ocak olarak tanıdığını izah etmiştir. tenviri, pazar kurulması, otobüs ser _ flllızdan dolayı size hararetle teşekkür e- Douvre alman bahriyesinin uzun menzilli tır, 
Bunu müteakip kaza idare heyeti na- visleri ihdası kadast 

0 
'şl . b .• derim. top ateşine ma.r.uz kaim. ı~tır.. Fransızlar Hindiçini'ye 

.. h' J k k · · "k • r ı erıne a§ Bu Uç taraflı paktın, hRrbln genl~leme- İsk h 1 d b mına muşa ıt o ara ongreye ıştıra . . . . . oçya sa ı ın e ır kafıleye dahil iki tayyare gönderemi orlar etmiş bulunan belediye meclisi azala- ,~anması gıbı muhıt ı~ın çok faydalı sini let!hdaf edt>D bütün p!A.nl~rı gliçln§tt- vapurda yangın çıkarılmıştır. Nevyork 28 a a N y k T . 

d M d
. S S .. 

1 
k şl d r~ceğlne ve haklı taleplerimizin tııhakku- Bilhass L d .. . • · · - evyor aymıı rın an ec ı . ayman soz a ara ı er var ır. .. a on ra uzerıne mısilleme gece gazetesinin Vichy m h b' . . h be kunu mllletıerlmize temin edeceğine ka • hucumları yap 1 k - h d fi u a ırının a r 1 mı$ as erı e e ere ya- verdiğine göre Vich h .. k.. · M 

nıım. pılen taarruzlar net icesinde bir ok an · · , ' Y u umetı ar 

Pakt hakkında 

İngiliz gazetelerinde 
görülen lef~irler 

Londra, 28 a.a. - Royter Ajans1nın 
diplomatik muhabiri yazıyor : 

Dil bayramında 
düşünceler 

(Bası ı. ıııcı sayfada) 
man etmi§lerdir. Bunlar bilhassa 
konuturken, ve hazan yazarken iti
yatlarının mahkumudurlar. Dil,leri 
bu itiyadı terkedebiJmek iradesini~ 
müsaadesi kadar inkitaf edecektir. 
Üçüncü nesil, türkçe hatlamıttır. 
O, artık inkılap adını bile verme-

İngiliz gazeteleri yeni alman • ital- diği, yüzde yüz yeniliği ile üniver-
yan • japon paktına çok geni şbir yer siteli ve hatta diplomalı olmuttur. 
ayırmış olmakla beraber, pakt hiç bir 1 Serbest hayat ve resmi kadro, sene
endişe veya telaş hasıl etmemiştir. den seneye bu unsurla dolmaktadır. 
Vakıalar bitaraf bir surette kayt ve Demek ki, bütün inkılap müe&11ıe
mihver devletlerindeki akislerde bi • ııelerimizde olduğu gibi, dil dava· 
taraf memleketlerdeki akisler gibi sında da zahiri tezat manzaraları 
neşredilmektedir. geçicidirler. 

. . k . . ~ Nereye gideceğiz? Bir mükem-
Umumi fıkır pa tın vazıyetı aşagı mel t" k · r E ·ı · b' -· · d·~· k · d d' garp ur çesıne n ı erı ır 

yut k~rı de~ı~tır~e ıg~ mlr ezın he ı~: garp dili kadar inkİ§af etmit bir li-
ngıltere ıçın, u pa t vrup.~ ar. 1 sanal Onun yolu üstünde iz. F k 

şart~arını 1?ahsus derecede muteessır bunun için, yapmıf oıluklar~~ 
etmıyecektır. kadar, yapacaklarımız var. llk 

Bununla beraber, bir veya iki nokta hamlecilerin ate~ini ve ihtiruını 
müsbet bir şekilde cesaret vcr~~i~i~. : kaybe~miyerek, daha yıllarca uğ. 
Amerikayı korkutmak teşebbusunun raşmaga mecburuz. Bizi ferahlan
Amerika siyasetine en küçük bi.r tesi· dıran §ey, gen e bütün inkılap nıü
ri bile olmıyacağını ve Amerıkanın e.sııeıeleriıniııde olduiu g ibi, yo]u
kendine çizdiği yolu hiç inhiraf et- muzun h e r türlü en gellerd en, irtica 
meden takip edeceğini bildiren ame- ve m u kavemet unsurlarından, fÜP· 
rikan matbuatının hattı hareketi ve he ve itimatsızhktan temizlenmiı 

Japonyanın mesut bir istikbale kavuş- grnlar görülebilmiştir. ç Y • tınıque d7 ~ulun~n Bearn fransız tay• 
ması için aamlmt temeDDllerimi takdim e- Liverpool'da büvük c;a t b b 1 yare geınısındekı 130 tayyarenin Hin-

~ P a om a ar yan- eli Ç· ııiy .. d · ı . h k 
derim. &ınlar zuhuruna seben olmuştu . ' e gon erı mesı a kında A· 

Düşman 26 e ·!iıl .. 21 .. , r. - / merılonın yaptığı teklifi sarih vir su. 
V 1Jn Ribbentrop'un telgrafları ce zarfında Yf 

1
.u 1e~l1u' eHbalglıyan ge- , rette reddetmiştir. Bu teklif J·aponla· 

St f i bildi 
. zayı .uvct eı e o anda Bel 

1 

II ' d. . . 
Berlln, 28 a.a. - e an nyor: ..... 

8 
. l' F .. . ' · rın ın ı - Çını hakkında serdettı"k ,,ıır ve şıma ı ransa uzerınde uçmuştur ı · · • 

B. Von Rtbbentrop Prens Konoye'ye ve B .. f . d'" · erı ılk talepler yapıldıg·ı zaman vuk'• azı mun erıt uşman tayyareleri de b ı · .. 
Japonya hariciye nazırı B. Mateuoka'ya Al . , . 1 b . u muştu. Vıchy hükümeti teklı'fi 

1 

manya nın §lmn • atı hududundakı ara w· b . 
birer telgraf çekerek Uç taraflı paktın . .. . d - ıes aden komısyonundan sormu zı uzer ın e uçmuşlardır Gel· · ·· l !} ım:ı:aııından doğan memnuniyetini ve m11'1· , 

1
, b b 

1 
h. b" · ışı gu:ı:e atı· alınanlar da reddetmişlerdir ' 

tP!lf mı>seleleri şahsen glirUşmek l!zzre B. . ..ın om a ar . ıç ı'. tarafta askeri hasar- I ___ . ----
. . . ıar vukua getırmemıştir 

:Mateuoka ya mtiUıkl olmayı temenm etti- 1 T 1 . ,, · şı taarruzlarda uğrad kl h · · ğl.DI bildirmiştir. . ngı ı.z er evelkı gun 27 tayyare kaybet- . . . .. ı : ~rı ezımetın 

A 
• k l ' 'l d mı~lerdı r. Altı alman tayyaresi üslerine 1 ehemıyetını tebaruz ettırıyorlar. 

nı arar an ıstı zam e en dönmemişlerdir. Taarruza iştirak eden al 

h
Ad• l h d b'l. . . . . . . man tayya-a •se er zr! •rr e e ı ır Bır denızaltı gemısi ye~ünu 8700 tonlud: relerının adedı 1000 olarak tahmi 

Tokyo, 28 a.a. - DNB. bildiriyor: Ber- iki silahlr düşman ticaret vapuru batır • dilmekte<lir. n e-
lin'de akdedilen anlaşma hakkında irat et- mıştır. D 'l E • • aı Y xpress'e göre bu adet gün • 
tiii bir nutukta, hariciye nazırı B. Matsu- lngılızler her gece Almanya'daki düz bombardımanları için ş'ımaıı· Fra .. ~ 
oka ezcümle iöylc demiştir: h J il ·-"'"P er ;;::-orine r '·r- ..... - .. ,..,..r.',.1 sa üslerinde b 1 d 1 b·ı 

Japonya katt bir adım atmıştır. Hükü· u un uru a ı en tayyarı 
met japon hayat sahası meselelerinin hal· Nevyork, 28 a.a. - Nevyork Times ga- adedinin azamisi olmalıdır. Zira het" 
!ini temin etmek ve bu suretle dünya barı- ze~si~in ,Londra mu~a.biri yazxyo.r: havalanan tayyare mukabil yerde muh .. 
şma bidim olmak için her şeyi yapmrştır. 1 ha s:n :~ ~ıl~ h:v~ mudafaas.~ tertıbatı. da- telif sebepler dolayısiyle üç veya dört 
Fakat Japonya'nın bu maksadını bazı mem· t k'l~Yl d ş kılde olmak uzere, yenıden tayyarenin kalması zarurı'dı'r 

eş l at an ırılıyor ·bi ·· ·· k d' 1 · 
leketler anlamamışlardır. Japoııya tahrik 1 İ T h ku ~1 

• gorunme .~e 1 ~· 7 eylüldanberi üçüncü def d ki edilmediği takdirde her hangi bir milleti ngı ız ava vetlerının Almanya uzen- tah · d'J .. a ır 
hd.t . t' d d .. ld' ne yapmakta oldukları akmlara gelince in- rıp e ı en duşman tayyarelerinin 

te B 1 nıye 1~: tlegı bır. k' . gilizlerin hareketlerinden anlaşıldığımı' gö- adedi yüzü geçmektedir. Dün bu adet 
.d azı. mdem eke ledr •. arışın es dı nıkzamlın re, amanların İngiltere'yi istilaları gittik 133 idi. Keza mezkür tarihtenberi eıı 
ı amesı eme o ugunu zanne ere a • .. .. . -
d kt 

'd'I B .
11 

tl J , çe muşkulleşen bır i' olmaktadır Şimdi az 721 alman tayyaresi tahrip edilmi•· 
anma a ı ı er. u mı e er aponya yı . · . . ~ 

vazifesini ifadan mene çalıtryorlardı. Ja· g~celerın uza~ııkta olduğu bu !T'evsimde tır. Aynı devre zarfında inailiz ku -bılhaSoSa Amerıka'da k t • b 1 · 172 ° ponya'nın bazı devletlerle olan munascbet· n 8 ın e meııe aşlı- \et erı tayyare kaybetmişlerse do 
!erini isllha matuf bütün teıebbüslerl a- Y;ı: .. ta:!ar;lerın hava kuve.~lerini takviye bunların 84 ünün pilotu sağ ve salim-
kim kalmıştır. ~ ı.g~ ı~ evrede uçuşa musaıt her gece dir 

• . ın&"ılızlerın Almanya'daki hedefler üzerine · 
Uzak dogudakı islShatl gelince, Japonya akın yap9.•.akları anlaşılmaktadır Daily Telegraph da şu satırları ya-. 

Tokyonun daha az şevk ve heyecan olmasıdır. 
göstermesine mukabil Berlin ve Ro • 
matla paktın mübalağalı bir tantana 
ile karşılanmış olması. Bu tantanada 
batıda alman ve doğuda italyan hare
katındaki muvaffakiyetinden mahru· 
miyeti unutturmak arzusu aşikar ola

bu meseleyi sullıan bal arzusundadır. Bu- J 'l' . . · . zıyor : 
Falih Rıfkı AT AY nunla beraber ani kararlan istilzam eden mıı ız ku alının teflı;lerı .. .. .. .. 

hadiseler zuhur edebilir. Hükümet ve mil- Londra, 28 a.a. - Bombardımana ma.. . Dunku _gu~~uz muharebelerinin ba-

rak görülmektedir. 

Nihayet meçhul ve fakat çok mühim 
bir unsur vardır ki o da Sovyetler 
Birliğinin hattı hareketidir. Sovyet 
matbuatı şimdiye kadar Fon Ribben
trop diplomasisinin bu son tezahürü • 
nün hasıl ettiği intiba hakkında hiç 
bir işarette bulunmamıştır. Mesele 
hakkında tam bir sükut muhafaza e • 
dilmektedir. 

Taymis gazetesinin diplomatik mu-
harriri diyor ki : 

Pakt beklenmiyor değildi. Bir kaç 
zamandır Japonya mihvere doğru 
meylediyordu. Hindi • Çinideki tis • 
tere ve tayyare meydanlarına tevcih 
edilen son japon darbesine Almanya 
ve İtalyanın tam maH1mat ve muva • 
fakatiyle tevessül eöildiği de aşikar· 
dır. 

Avrupa ve Asya kıtalarındaki top • 
rakların mihver devletleriyle J opon • 
ya arasındaki taksiminin sarahatle ta· 
yin edilmediğine işaret eden muhar
rir makalesine şöyle devam etmekte-

dir : 

Fransa' da ki istila 
üsleri bombalandı 

(Başı 1 incı say/ada) 

ce devam etmiııtlr. Doklar üzerindeki bt -
nalar arasında yangın sUratıe yayılını§ ve 
doğu kıyısındaki antrepolarda da bıı.ı,ka 
yangınlar zuhur etmlıtlr. Limanın elektrik 
tesisatı yakınındaki binaları büyük bir 
yangın tahrip etmiı ve dokların bUyük bir 
kısmını yakmııtır. 

Bu yangın Bretagne yarım adasının di
ğer ucunda uçan tayyarelerin mürettebatı 
tarafından görUlmUıtür. YB.llgınların ıııtı 

altında diğer tayyareler yetiımlıı ve bu 
hasarlara bqka hasarlar katmııılardır. 

Havuzlardaki gemllere yüksek infilA..k 
kudretli bomba serileri dU1mU1t11r. 

Keza gece Almanya Uzerinde harekAt
ta bulunan diğer ingiUz tayyareleri ı.:ranıı
heim ve Hamm'da emtia garlarını ve 
Duaseldor'ta büyük bir mühimmat !abrl· 
kasını bombardıman etmiıJlerdir. 

İtalyanlar 

Suriyedeki tayyarelerin.' 

12 Adaya 

Avrupanın gark hudutları Polon • 
yada Almanya ile Sovyetler arasında 
tesbit edilen siyasi: hudutla ve belki 
de şimali Bukovina ve Besarabyanın 
sovyetlere iltihakiyle Romanyada te
essüs eden hududa tekabill edebilir. 
Fakat Karadenizin bir hendek mi yok· 
sa bir yol mu addedilmesi Hizım gel
diği ve uzak şarkın garp hudutlarının 
nerede durduğu hiç sarih değildir. Gönderilmesini istiyorlar 

Deyli Te~egrafı.n diplomatik mu • 

h
arriri de dıyor kı : Kahire, 28 a.a. - Reuter: Suriye ile sıkı 

münasebetleri olan kimselerin haber aldı
J aponyayı on senelik karşılıklı bir ğına nazaran İtalya, Suriye'de bulunan ve 

yardım paktı imzasına ikna etmekle miktarı bir kaç yüzü bulan fransız harp 
Almanya ve İta~,Ya mi~ve.r ittifakını tayyarelerinin harbın sonuna kadar ıene 
mütecaviz }'ir muselles ıttıfakına kal- fransız askerlerinin muhafazası altında kal
betmişlerdır. mak üzere 12 ada7a ıönderilmetini iıte-
Paktın ameli neticelerine gelince, mittir. 

b }ar uzun zamandanberi filen mev-
un ' ah h' d ~· 

cut vaziyeti az ve y ut ·~t leg_ış,. Romanyada tevkif edilen 
İngilizler 

tirmernektedir. Yalnız ldm~ et er~~~n 
manen teşcie muhtaç o 

1 
u

1
gu. a~şı . r 

bir zamanda mihver .dev et. erı 1vıtr~nlerinde bir şey teşhır etmış o aca • 

ardır. 
Londra; 28. a.a. - Royter ajansının 

diplomatik muharririnin öğrendiğine 
göre lngiltere'nin Bükreş elçisi tevkif 

bombardıman tayyaresiyle bir avcr ta~a.. edilen İngiliz tebaasının serbest hıra-
. . dilcürülmüt olması muhtemeldır. resının • h 1 1 kılmasını temin için elinden geleni 

HükUmete ait emllkte bıı.z.. uar ıı..r 0 
• s· ·ıı ara.tında sayiat yoktur. yapmakta iıse de bu gayretlerin neti • 

muıtur1· b. 1"\a;;n hasara uğradığı hakkın ı •si hakkında Londra'ya henüz biç bir 
Husus ın& _,_._,,.., ... tır malilmat ı:relmemittir• 
da .uzıdiYe kadar bir baber -.u-• • "' 

let her türlü ihiimali kar,ılaıruya amade- ruz kalmıı olan mıntakalarda bir teftiş rız vasfı ıngı ltz hava da fi bataryaları. 
dirler. yapmalcta olll.D kıral ''e kırallçe, Londra'· nın rnuvaffakiycti idi. Bu bataryalar 

Çin yeni pakta karıı henüz 
vaziyet almadı 

Çunk • King, 28 a.a. - DNB. bildiri· 
yor: Alman. italyan. japon paktına karşı 
henüz resmen vaziyet alınmamıştır. 

Sal!hiyettar mahfillerde, Çin'in Uç ta· 
raflı pakta hayret hissetmediği bildirll • 
mektedir. Aynı mahfiller bu paktm İngil
tere'ye karşı olduğu kadar Amerika'ya kar
ııı da müteveccih bulunduğu fikrindedir • 
ler. 

Japon lıariciye nazın yakında 
Berlin'e geliyor 

Tokyo, 28 ı.a. - Domei ajansma göre, 
Uç taraflı paktın imzasmı müteakip japon, 
alınan ve itılyan hariciye nazırları telsiz 
telefonla miitekabilcn biribirlerini tebrik 
etmişler ve bu tebrik merasimi 10 dakika 
sürmüştür. 

B. Matsuoka, von Ribbentrop'la kont Ci
ano'ya yakında Berlin'i ziyaret etmek Ü· 

midinde olduğunu bildirmiıtir. 

Yeni paktla Avrupa'da, Alrika 
ve Aıya' da yeni bir nizam 

kurmak, iıtiyorlarml§ 
Roma, ıs ı.ı. - Stefani ajansı bildiri· 

yor: Üç taraflı italyan • alman - Japon 
paktı hakkında Giornale d'İtalia ıazetesi 
şunları yazmaktadır: 

Bu pakt, Avrupa'da, Afrika'da ve Asya'. 
da Yeni bir nizam vücuda ıetirmek istiyen 
üç büyük devlet arasında hakiki bir siyast, 
&eker? ve iktisadi muahede teşkil etmek
tedir. Paktı imzahyan Uç devlet, İtalya n 
Alman.ya'nın Avrupa ve Afrika harplerine 
ve Çin • Japon muharebesine diğer devlet
lerin müdahale etmemelerini temin eyle • 
mişlerdir. Binaenıtleyh keyfiyet, harbın in
kişıı fı iizerinde teıir yapacaktır. 

Giornale d'İtelia, mihver devletlerinin 
İngiltere veya ıon dostlarının bir hareket 
tesebbüsünde bulunabilecekleri her kıta ve 
yı denizde müdahale edecek lc:adar siya.d 
ve aııkerl vasıtalara malik bulunmakta ol
duklarını müşahade etmektedir. İngiltere
nin Yanında yapılacak her müdahale, oto
matik bir surette İtalya ve Almanya'mn 
yanlarında Japonya'nın müdahalesini mu· 
cip olacaktır. Yeni pakt kimse için bir teh
dit teşkil etmemektedir. Fakat İngiltere 
lehine olarak bir müdahaleyi derpi~ eden
ler için bir ihtar mahiyetinde bulunmakta
dır. Muahede evvelemirde, İtalya ile Al· 
m.anya garp nısıf küresinin hayatt noktıı.
larmı tehdit etmedikleri cihetle Amerika'· 
Y'I dlk&dar edemiyecek olan bu harp ile 
altkadar bulunmakta olan amerinlılara 
hitap etmektecllr, 

nın üzerinde 11iddctU bir lıava muharebesi- düşman filolarını dağıtıyor ve bunla· 
ne §ahit olmuşlardır. Bombaların açmıg ol- rı geri dönmiye mecbur etmekle in • 
duğu geniş bir çukurun kenarına gelen kı- giliz avcı tayyarelerinin mu aff k. 
ral ve kırallçe, hava mlldafaa bataryaları ti' h k" v a ı • 
nın semalarda patlıyan obüslerin! s<>yret ~ ye . ı , ~re ·ttta bbulunr:ı~larına imkan 
mişler ve bir nlman bombardıman te~ek - v.erı.} ?r ~.. şte u ezıcı akamet üze
külünU şiddetle takip etmekte olan l~gl • rınedır kı alman tayyareleri dün geco 
llz avcılarının harekAtını müşahede etmiş- m~tat gece .baskınlarına dönmüşlerdir. 
terdir. Dun gecekı hava topları baraj ateşi 

Uzun menzilli toplar faaliyette Londra·da şimdiye kadar duyulan en 
Douvres, 28 a.a. - Reyter: Uzun men_ şiddetli baraj olmuştur: Londra civa

zllll inglllz topları dün alman bataryala - I rında yerleştirilmiş olan bataryalar 
rının ateşlerine mukabele etmişlerdir. in- semaya hakiki bir obüs yağmuru gön. 
sanca zayiat yoktur. dermiş ve yolu alman filolarına kapa .. 

100~ Tayyare ile hücum mışlardır. Sadece münferit birkaç ta}"-

~ndra, ~8. a.a. - Londra gazete • yare o da çok yüksekten uçarak nefı>I 
len alman fılolarının İngiltere'ye kar- ILondra üzerine gelebilmişlerdir. 

MİLLİ P.YANGO 
Üçüncü Tertip planmm üçüncü ve son çekilişi 7 llkteırinde 

Adana' da yapılacak 

Pamuk memleketi Adana, sizin de talihinizi ağartır. 

lkramiy.e lkram~ye miktarı ikramiye tutan 
Adedı Lıra Lira 

1 60.000 60.000 
1 20.000 20.000 
2 10.000 20.000 
4 5.000 20.000 

10 2.000 20.000 
80 1.000 80.000 

400 100 40.000 
4.ooo 10 40.000 

20·000 5 100.000 
20·000 4 80.000 

44.498 Yekôn 480.000 
Üçüncü Tertibin bundan evelki çekilişlerinin her birindı (240 000) 

lira dağıtılmıştı. 7 Birinci teşrin keşidesinnde (480,000) lira, 
0

yani 
evelki çekilişlerin iki misli ikramye tevz edilcektir. 

Büyük ~kram~ye ~ 40,?0~) d~n. (60,000) liraya çıkarılmış ayrıca 
(_20,000? lıral~k ık~ncı büyük bır ıkramiye ilave edilmiştir. (10,000) 
h~alık ıkramıye bı.r tane fazlalaştırılmış iki tane (4,000) lira yerine 
dort tane (5,000) !ıra konmuş, (2,000) liralar üçten ona (1,000) lira
lar kırktan seksene, (100) liralar da (200) den (400) ze çıkarılmış
tır. 

. Dört liralık .tam biletle planda yazılı ikramiyelerin tamamını, iki 
lıralık yarım bıletle de bu ikramiyelerin yarısını kazanabilirsiniz. 
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Bugün Hipodromda 
heyecanh güreş 

müsabakaları yapılacak 

Bugünkü maçlar 

Tekirdağh - Selik Bağdadi 
Karaali - Pellinen arasında olacaktır 

Evelce haber verdiğimiz gibi bu· 
eUn saat 10.30 da Ankara Hipodro • 
munda profesyoneller arasında en tere. 
aan güre§ müsabakaları seyredec;eğiz. 
Bugün, Tekirdağlı Hüseyin ve Ban· 
dırmah Kara Ali ile güreı1mek Ü.zere 
Elscyit Şefik Bağdadi ve bulgar 
Banko! şehrimize gelmiş bulunmak -
tadırlar. Ancak, Bankof'un ikamet tez 
keresine alt formalite ikmal edile • 
memiş bulunduğu i~in bugünkü mu . 
sabakalara iştirakine imkan o mamıl'· 
tır. Buna mukabil, ankarahlar, Ban -
kofun yerine, onun kadar zorlu bir 
başka pehlivanı seyretmek zevkinden 
de mahrum edilmemişlerdir. Bu peh· 
livan, biltiln tlirk sporcularının ya • 
kından tanıdığı ve senelerdenberi 
TUrkiyede güreş antrenöril olarak 
~alışmakta bulunan Finlandiyalı Pel· 
linen'dir. Bu dört pehlivan arasında
ki müsabakalar şu ıuretle olacaktır. 

Saat 10.30 da güreşler başlıyacak ilk 
önce Karaali Pellinen güreşecek • 
lerdir. Bundan sonra Tekirda~lı HU· 
aeyin ~ Esseyit Şefik Bağdadt maçı 
başlıyacaktır. 

Pehlivanları tanıtıyoruz 
Türkiye Başpehlivanı Tekirdağlı -

mızı ve Türkiye ikincisi Karaalimizi 
tanıtmıya ihtiyaç görmüyoruz. Anka· 
ralıJarın yeni tanıyacakları Esseyit 
Şefik Bagdadi ve antrenör değil de 
güreşçi olarak seyredecekleri Peni -
nen hakkında kısaca malCımat vere • 
lim. 

Şefik Bağdadt 31 .~ya§ındadır, 104 
kilodur. Kendisi Suriye, Lübnan, 1 • 
rak ve Filistin amatör şampiyonu iken 
organizatörler tarafından Avrupa ve 
Amerikaya götürUJmüı ve oralarda 
bir çok müsabakalar yapmıştır. Yaptı -
ğı müsabakaların en mühimleri Pe~ -
tede KilçUk Çaya, cenubt Amerlkada 
meşhur Cim Londos'u ve dönilşUnde 
TeHiviv'de iki sene evel 1stanbulda 
Tekirdağlı Hüseyinin yenemediği 
Amerikalı "kızılderili Şarman" ı yen· 
mek suretiyle kendisine büyük bir 
§Öhret yapmııtır. Kafa kol yapmasiy
Je maruftur. 

Pellinen'e gelince, 936 da TUrkiye
ye gelen bu Finlandiyalı gUreşçi, 924 
de Paris olimpiyatlarında Patis ağır 
dünya UçllncilsU olmu§ 928 Amster • 
dam olimpiyatlarında bu dereceyi mu· 
hafa:ıa etmi tir. 932 de Los - Anceloı
ta dünya ikinclllğinl kazatunıttır. 920 
da Almanyada, 931 de Pragda Avru • 
pa birincisi olmuştur. 922 den, 935 e 
kadar da Finlnndiya !lillilPİyonluğu • 
nu muhafaza etmittir. 

Pellinen gençliğinde boksa da ça • 
lışmış ve 923 de Finlandiyada yapılan 
bir müsabakada ağır aiklette şimal 
memleketleri boks şampiyonu olmuş· 
tur. 

BugilnkU gUre§te Karaali galip 
geldiği takdirde gelecek hafta Tekir· 
dağlı Hüseyinle karşılaşacaktır. Bu • 
günkü müsabakaya profesyonel olarak 
çıkmaktadır. 

Pehlivanlar konuşuyorlar 
Bir hayli iddialı ve çetin olacağı • 

nı zannettiğimiz bu mUsalıakanın peh· 
li"Vanları bir arkadaşımıza ıunları 
söylemi tir : 

Tekirdağlı IHiseyin diyor ki: Ben 
dünya şampiyonu değilimi Sadece 
Tilrkiye başpchlivanıyım. Bunun ne 
demek olduğunu bilenler iyi bUlr 1 
Bilmeyenler de çok duymakla öğre • 
nir. Ben o meşhur dünya şampiyon • 
Jarını bulmak için ta Parise kadar 
gittim. Beni gözlerine kestircmiyen 
Danklof, Deglanlar karşıma kendi • 
lerinden daha meşhur olan organi -
zetör Jef Diksonu çıkararak bana şi· 
ke maç teklif ettiler. Kabul etmedi • 
ğim için koca Pariste rakipsiz kal • 
dım. 

Ya ben onların Ayarında değildim, 
yahut da onlar benim Ayarımda değil· 
di. Bunu bilmiyorum. "Bankof" un 
benden kaçan Deglanla berabere kal
dıltını işittim. 

Esseyit Şefik Bağdadi diyor ki : 
Ben Filistin, İrak, Lübnan ve Suriye 
greko • tomen ematör !lmpiyonu iken 
beni Avrupaya götürdüler. Ve bir 
çok müsabakalar yaptırdılar. Bunların 
içinde, iki sene evet Küçük Çayayı 
Peştede, gene Teklrda~lı HUseyinln 
f stanbulda yenemediği Amerikalı 
Sermanı da Filistinde Tellvivde 18 
dakikada yendim. Tekirdağlıttın şöh· 
ret ve kudretini de ondan dinledim. 
Yeneceğim iddiasında değilim. Yal • 
nu: komşu ve kardeş başpehlivaniyle 
kcı:-çı?.r~ma"ve.n zevk ve feref duya • 
cılım. 

Karaali de diyor ki : Gençliğimde 
A vropa, Amerika, ve İlpanyada bir 

Proleıyonel olan ve ilk rm;ım 
Karaali ile yapacak olan 

Pellinen 

çok dUnya şampiyonlarımn başı ola • 
rak yüzümün akiyle yurduma dön • 
düm. Bizde bir ata sözü vardır "Atın 
eşkini yolda; pehlivanın .zorlu ve piı· 
kini de meydanda belli olur 1,, Kozu· 
muzu bugün paylaşacağız.,. 

Profesyonel olarak ilk maçını yap· 
mıya hazırlanan Pellinen de ıöyle di· 
yor: Evela profesyonellerinizin ku • 
vetli olduğunu itiraf etmeliyiz. Fakat 
ben kendime de o derecede emin bu • 
lunuyorum. Galibiyeti yarım saatte 
elde edebileceğimi zannediyorum. 

Demirspor Menin' e aitti 
Eskişehir. (Hususi) Türkiye 

ıampiyonu &ıkiıehir Demirspor ta • 
kımı, gruplar şampiyonları arasında 
başlıyacak deplasman maçlarını aç • 
mak üzere Mersine gitmittir. İlk ma• 
çını Mersin Sporla, ikinci maçını da 
Eskişehirde birinciteşrinin ilk hafta· 
sında Kayseri Sümerspor takımiyle 
yapacaktır. 

TAPU VE KADASTRO 

Tapu teaçili 
Çankaya Tapu Sicil Mubalızlığın -

dan : 
Gölbaşı nahiycainde p.rkan Abdl 

paşa veresesi, Aktar, hazine ve saire 
tarlası, timalen Haymana yolu, gar • 
ben Mağan gCSlU ve cenuben kısmen 

han blnası ve Ktr'§eliir yolu Ue çevrUl 
407648 metre murabbaı sazlık v~ ka -
mıılık arazi Mağan gölU metruk!tı 
olarak maıiye hazinesi namına tescili 
icra edileceftnden bu yerde bir hak 
iddia eden varsa etlerindeki belgeleri 
ile birlikte ilin tarihinden 15 giln 
zarfında Çankaya tapu sicil muhafıt
lığWla mUracaat etmeleri lüzumu ilSn 
olunur. (6251) 161g8 

ANKARA V ALILlCI 

Hükümet konağı tamiri 
Ankara Vililiğinden : 
l - Keşif bedeli (7086) Ura 92 ku

ruştan ibaret olan Ankara vilayeti 
hükilmet konağının tamiri i~i açık 
ekııiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale 14-10·1940 tarihine teaa
dif eden pazartesi günü saat 15 te Atı· 
kara defterdarlığında müteşekkil ko· 
misyonda yapılacaktır. 

3 ...... Muvakkat teminat miktarı (531) 
lira 52 kuruştur. 

4 - Bu işe ait lte§if, fenni şartna· 
me, mukavelename, eksiltme şartna • 
mesi ve resim defterdarlık milli em • 
Uk müdürlüğünde her gün görülebi -
lir. 

5 - Eksiltmeye gireblleceklerin bu 
işe ait :vilayet nafıa mUdürlüğünden 
alacakları fenni ehliyet vesikası mu. 
vakkat teminat makbuzu veya banka 
mektubu ve ticaret odası vesikaslyle 
adı geçen gUn ve saatte komisyona 
müracaatları. (0252) 10197 

ZiRAAT VEKALETi 

Ecza alınacak 
Z. Y. Etlik Veteriner Di~tolajin Lıbo· 

ratuvarı Mudütlüfünden: 
Müessesemiz için sat ve kllkUttten 1.1'1 

tetraJd!ırUr dö karboıı ile saf jelAlln alı. 
nacaktır. Kimı!e ne mlkdat mevcut tae 
mUessesemfze mUracaatlıın UAn olunur. 

(6929) ıaaar 

U L U S 

66 Kiloda Kadri Boytaı'ın maçı biterken \ 

ANKARA HALKEVİNDE 

Dün bölge güreş birincilikleri 
İçin 50 güreşçi karşılaştı 

Dün Halkevinde bölge giire§ birin· 
ciliklerl yapılmıştır. Bu· ınüsabakala· 
ra Harp Okulu, Ankaragü.c:li, Demir • 
spor ve Kırıkkale Birlikspor kulilple
rine mensup 50 güreşçi i~lr~k etmiş· 
ti. Müsabakalar baştan nihayete ka· 
dar c;idden heyecanlı ve çetin bir su
rette cereyan etmiş ve birinci devre· 
si &ona ermiştir. 
Alınan teknik neticeler ıunlardır: 

56 Kiloda : 

İbrahim Tezcan (D.S.) - Niyazi 
(K. Bs.) a 4d. da tuşla. 

Mehmet Koç (A.G.) - Ümit Harp 
okulu 20 dakikada aayı hesabiyle 

Halit Balamur (D.S.) - Fethi Tez· 
can (K.B.S.) 9 -'2 d. tuşla kazandılar. 
Niyazi birinei avantaja kalmıştır. 

61 Kiloda : · 

Şeref (D.S.) - Orhan Akbay (K. 
B.S.) 9.20,10 tuşla 

Abdullah Elagöz (A.G.) - Ahınet 

Yener (D.S.) 9. 2S d. tu~la 
Mustafa Beton (A.G.) - Suat Sa -

vaş (H.O.) na 20 d. ekseriyetle katan· 
dılar, Esat (H.O.) avantaja kalmıştır. 

66 Kiloda : 

Kadrl Boytaş (A.G. - Mehmet Öz· 
tUrk (A.G.) ne 7,5 d. tliıla 

Ali (A.G.) - Cem (D.S.) - 4.35 d. 
tuşla. 

Behiç Işıtman (H.O.) - Salim Ô· 
nal (A.G.) a tuşla 

Fethi Güraoy (D.S.) - Mustafa 
(K.B.S.) 3.30 d, tu§la 

Ceınal Ö.ı:tilrk (D.S.) - Habip Du· 
man (D.S.) a 7.10 d. tuıla 

Yetal (K.B.S.) - Hüseyin Akpak 
(K.B.S.) a 9 Ol d. tuşla galip gelmiş
Ietdir. 

Yaşar Doğu (D.S.) - Uyar (H.0.)a 
1.44 d. tu~la 

AU Ö%yazıc;ı (A.G.) - Selabattin 
(H.O.) na 9. 55 de tuşla 

Ali Özdemir (D.S.) - L<ltfi (K.B. 
S.) a ı. M d. tuşla 

Ahmet Tüfekçi (H.O.) - Salih 
Aktay (A.G.) ne 12 aaniyede tuıla 
kazanmııtardır, 

79 Kiloda: 

Ziya (H.O.) - Kemalettin Ay (D. 
S.) a 9 saniyede tuıla 

Ce1U Atik (D.S.) - Ali Şenyuva 
(KB.S.) a 37 ıaniycde tu~la 

Şinasi (D.S.) - Mahmut Aktq 
(D.S.) a kargı hükmen 

Şerif (A.0.) - Necdet (H.O.) na 
9. 30 d, tuıla kuanmıılardır. 

Sabri (D.S.) hilkmen kuanmııtır. 
(raklbl çıkmadığından) 

87 Kiloo& ı 

Yusuf (K.B.S.) -- Cemal Metin (A. 
O.) ne lO dakikada sayı hesabiyle ka· 
zanmıştır. 

Ağırda : 
Btrrt Büke (A.G.) - Alt Mercan 

(K.B.S.) a 9, 99 d. tu la kazanmıştır 
Niyazi Birinci (A.G.) - Niyazi 

Kaynak (K.B.S.) a 2, 40 d. tu§la 
Mehmet Koç (A.G.) - İbrahim 

Tezcan (D.S.) a 20 dakikada sayı he
sabiyle 

Halit Balmur (D.S.) - Emtn Yora 

(H.O.) na 4. 9 d. tuıla kaı:anmı§lar -
dır. 

Müsabakalara bu2'Ün saat 14.30 da 
halkevi salonunda devanı edilecek -
tir. 

Genılerbirliği 

Harbiye ma~ı 

Harbiyeliler maçı 

dün 3 - 1 kazandılar 
DOıı Ankara gUcU sahasında Gençler 

birliği He Harbiye idman yurdu arasında 
bir dostluk mnçı yapıldı. Maçın birinci 
hnttaymında ilk dakikalardan itibaren at· 
rf ve enerjik bir oyun tatbik edo.n Harbi
ye idman yurdu hflklmlyctl ellerine ala. 
rak Gençleri aıkıGtırma~a bQ!Jlndılar. 

Du sıkışık vaziyetten istifade e· 
den Harblyc.Jller, Gençler Birliğinden 

bir oywıeunun ayağı ile Hk sayıyı 

katandılar. Hemen bir lkl dakika sonra 
Hnrblye 1dmaıı yurdu ikinci sayıyı da 
kaydetmekte gUçlUk çekmedi. Hl.l.ftaymın 
ortalarına do~u kendini topnrlıynn Genç
ler Birliği bir akınla Hal'blye kıılesıne in
di. Harbiye nıUdl.l.faası bu tehlikeyi korner
le atlattı ise de korner çekildikten sonra 
karı§ıın kale llnilnde hublyelller kendi a. 
yaklart~·le kendi aleyhlerine bir llBYl yap· 
tıla.r. lllrlncl hattaym da bu suretle 2-1 
ıto.rblye ldman yurdu 1ehlne notıcıılendl. 

İkinci haftayında hemen ekseriya ve 
bllhassA ııon oa beş dakika zarfında. Hıır -
biye idman yurdunun mutlak htı.klmlyetı 
&!tında geçti. ifa devredde İdman yurtlu
lıı.r takiplerinden daha enerjik ve do.ha 
konl:Hne blr oyun çıkardılar. 21:1 lnci daki· 
kada merkezden seri bir inlole ııat aı;:ığın 
sıkı blr ıUttı ıte 3. cU sayılarını yapan 
barblyelller, maçı 3-1 kazandılar. Genç
lerin bu golden eonra yaptıkları ecri akın
lar hiç bir semere vermeden oyun ııetıce
lendt. 

Bugünkü hususi maçlar 
AhkarııttcU uhaaında 14.30 dıı Dinççor 

la Blrllkapor, bınıu mütoaklp AıııuiagUcty
le Giine' kulüpleri huıuıt birer dostluk 
ma~ı yapacaklardır. 

General de Gaulle yeni 
Kaledonya askerini tebrik elli 
Londra; 28 a.a. - Hür franaızlar şe· 

fi General de Gaulle, yeni Kaledonya 
vlliıine aıağıdaki mesajı yollamııtır: 

Fratt11anın ~eref ini yeniden katan • 
mak ve zafere kadar ingiliz mlitte • 
flklerlmizin yanı baJında mUcadeleye 
devam etmek için gösterdikleri me • 
tanet ve heyecandan dolayı kaledon· 
ya ahalisine tebriklerimi bildirmeni • 
.ıi rica ederim. 

Yeni Kaledonya sayesinde tahiti 
ve Yeni Hebrides'le hür Fransa Pa -
sifikteki mevkiini tekrar muhafaza 
edebilmiştir. 

Aranızdan blr çoklarının, düşman -
la muharebe etmek Ü%ere hUr fransız 
kuvetlerine iltihak edenlerle birlikte 
çalıımak için gönüllü yazılmak iste
diklerini biliyorum. 

Fenni malzeme alınacak 
Maliye VekAletlnden: 
2/14177 numaralı Vekiller Heyeti kararına bailı toprak tevzi talimatna· 

meıine tevfikan tev.ıi olunacak toprakların kadoıtro tahririnin icraıı için 
aşağıki fennt malzeme nıübayaa edilecektir. 
1 - Miibayaa verilecek Beherinin fiyatı 

levcuımın cinsi Adet Lira K. 
Takeometre 25 8~0 
M~ W ~ 
Plinımetre 25 60 

YekQn 100 
2 - Keıif bedeli: 24750 liradır. 
S - Muvakkat teminat miktarı: 1856 lira 25 kuruı. 

Tamamının bedelt 
Lira K. 

21250 00 
2000 00 
1500 00 

YekQn 24750 

4 - İhale evrakını garüp almak iıtiyenler Maliye VekAleti Milli Em • 
lak mildUrlUğUne mUracaatları. 

S - İhale ıekli: kapalı zarf usul il ile. 
6 - İhalenin yapılacağı mahal ve tarih: 23. 10. 940 tarihine milsadlf çar. 

şamba günli saat 15 de Maliye Vekileti Milli Eml~k müdürlüğünde. 
7 - Teklif mektupları: 23. 10. 940 tarihine müsadif paı:artesi günü sa • 

at 14 e kadar Maliye Vek~leti Mitıf Emlak müdürlüğünde kabul edilir. 
8 - Malzeme ihale tarihinden itibaren 90 ıün içinde Maliye Vekileti 

Millt EmlAk mUdUrlüjUnt tulim edilecektir. ,(5865) 15938 

29 - 9. ıs:_ \ 

DEVLET DEMIRYOLLARI MiLLi MÜDAFAA VEKALETI 

Öğretmen aranıyor Tecrit tavlası i~sr 
Devl•t Demiryolları Umum Mil· M. 14. Veki.leti Satıı: Alma Komisy .. 

dUt1üğllnden: nundan: 1 
İdaremizin Eskişehirde yeniden ku 23. 9. 940 gUııU p:ıtarlıklıı eksiltmesi ya. 

pılo.co.ğı il!n edilen ve 2164 lira. 41 kuruı 
rulan orta derecede çırak mektebi 1 • ke'if bedeli olan Etlikte eerom aşı ni c.ı. 
çin l - TUrkçe, 2 - Matematik, 3 - ta· vo.rında yaptırılacak tecrit tnvln.sı ID§aa• 
bii bilgiler (fizik, kimya, tabiiye) 4· tına istekli çıkmadığından pazarlıkla eıc
tarih, coğrafya, yurd bilgisi 5 - jim • slltmeııı blrlrıcitetı1n 040 ])(lJ'§tmbc gOnU 
naıtik Cğretmenlerlnc ihtiyaç vardır. sant ıı de Allkarada :ı.ı. M. v. satın atma 
Taliplerin yilksek mektep mezunu ve 'ko. da yapılacağından fsteklllerın 415 !lra· 
ya orta oleul lSğretmenliği ehHyetleri· lık ltıı.tt temınatıarlyle b!rl!lıte pazar1,ık 
ni haiz bulunmaları 15zımdır. gün ve ısaatt.ııde rnezkQr ko. dn bulunrıb-

ı . . . lan. Keoıt ve oart.nameleri her gUn öğl • 
stcklılerın Devlet demıryolları d kQ k d 6 1110 {filO&) 

Z 
• • .. 

1 
.. 

1 
.. v.. .. eı:ı ııonra mez r o. a g r r. 1 

at ışlerı muc ur ugune muracaatları . 16162 
(5926) 15944 

Tahmil ve tahliye iti 
D. D. Yolları Satın Alma Ko. dan: 
Evelce eksiltmesl gazetelerle llAn edil 

mtı olnn ve tnllbl zuhur etmediğinden 

mUnakasıun yupılamıyan Derince lim.BD 
tahmil tahll}·e ltıl bu de.fa yeniden mUntı -
kasaya vazcdllmlıtır. 

l 1 ameliyeden ibaret olllll ve 86984 lira 
98 kuru, muhammen bed .. lle \'e 226404 
ton muhammen man!plAsyon tonajlı tah • 
mil tahliye lııl bir ıenc müddetle ve kapa· 
lı zarf usullyle ekslltm~ııl yapılacaktır, 

Her ameliyenin beher tonu kaçar kuru~ııı 
yapılabileceği ~:lrl nameye merbut llstc
alnde ııöetcrlimlı:ıllr Münakasa 15. ıo. 940 
tarihine rnstlıyırn snh günll ıaat 11 de 
He.ydarpaea ı; t blnnsı dahilinde birinci 
ııletme komluyonu tarafından yııpılncak • 
tır. Tallplerın 2i73 llı·a 87 kuruı rnuvak • 
kat tenıınıı.t ile aynı (l'Un &aat 10 a kadar 
komisyon k lemine teklif mektuplt\rını 

vermeleri IAzıımlır. Bu ııe alt ıartnamclcr 
Ankarada II. inci işletme mUdllrliiğUnden 
İzmlrde VIII. inci işletme mUdlırllllHln· 
den, Jlaydarpaatlda llnııuı mlltettlol'&in· 
den parasız olarak ııluur. (8952/0016) 

15996 

KAZALAR 

Harita yaptırılacak 
Avanos Belediyesinden : 
Açık eksiltmeye konan iş : 
1- Avaııoı kazaaının imar plinına 

esas teşkil eden halhazır haritasilc 
münhanili haritasının alınması işidir. 

2- Haritası alınacak Hha tahminen 
(35) hektar meskun ve (45) hektar 
gayri meskundür. 

3- Meskfin kısmın hektarı yirmi ve 
gayri meskOn kısmın hektarı (15) lira 
olup işih tutarı 1375 liradır. 

4- Eksiltme 23. 9. 940 gUnUnden 
itibaren 15 giln olup 7. 10. g4o gilnii 
belediyede toplanacak encümende ya. 
pılacaktır. 

5- Muvakkat teminat 103 lira 12 
kuruştur. 

6- MUnakasaya iıllrlk edeceklerin 
tic;:ıret odasında kayıtlı ve bu glbl ı,. 
leri yapabileceklerine dair ehliyet ve
sikası ibraz etmeleri. 

7- Daha fazla izahat almak istiyen· 
terin Avanoı belediye riyasetine ve 
Kır~ehir nafia müdürlülüne müraca. 
atları. 23. 9. 940 

16091 

VAKIFLAR UMUM Md. 

Kalorifer tadilatı yaptırılacak 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden : 
Ankara'da Bankalar caddesinde .Eti 

Bankın tahtı lıticarında bulunan Va
kıf binada mevcut kalorifer teslaatın· 
da tadil!t yaptırılacaktır. Ke§if bedeli 
4211 lira 20 kuruştur. 7. 10. 1940 pa .. 
zartesi günU saat on be~te Ankara'da 
İkinci Vakıf apartmanında Vakıflar 
!nıaat müdürlüğünde açık eksiltmeye 
konulmak suretiyle ihalesi yapılacak
tır. 

MUnakaaaya girmek istiyen milte • 
ahhltlerin 940 senesi Ticaret odaı;ı ve· 
ıikaları ve asgari be~ bin Iirıılık kalır 
rifer tesisatını fennt şartnameıine uy• 
ğun olarıtk yaptıklaı:ına dair veıikala
riyle birlikte asgari fhıtle gUnUnden 
bir hafta eveline kadar Vakıflar tn~a
at MüdUrlUğUne mtiracaat ederek ehli· 
yet vesikaları almaları ve bedelsb otıı.
rak verilecek fennf şartname ite iste .. 
dikleri malumatı almak üzere mUra • 
caatları ve ihale gün ve saatinde yilı:· 
de yedi buçuktan 315 lira 84 kuruş 
muvakkat teminat parası ile ihale ko-
mlByonuna müracaat eylemeleri ilin 
olunur. (5902) 15886 

Devlet Konservatuvar Md. 

Talebe alınacak 
Devlet Konservatusr Mildütllllllnd~n 
Ankara devlet konservatuvarına rlrmek 

için yeniden imtihan açılacaktır. Futa 
tafaillt için konservatuvar mUdUrlUğline, 

ılıe mUdürlUklerine ve halkevlerine baş 
vurulması. (6029) 160U 

M. M. V. Hava Müstetarlığı 

Çadtt alınacak 

M. M. VeUleti Hava Satın Alma Ko • 
mi:Jyonundaıı : 

1 - Müteahhit nam vı hesabına 300 adet 
mahruti çadır pazarlıkla satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli (24.900) lira olup kati 
teminat mikdarı (3735) lirli.dır. Pazarlığı 
3/10/ 1140 per~embe rünü ıaat 11 de hava n
trn alma komisyonunda yapdacaktır. İdari 
şartname ve evsaf her Ciin komityonda r6· 
riilebilir. İltoklilerln muayyen ciln vo aa • 
attı katı teminatı .,. karnın! belıeleriyle 
h>mf110nda lnlhı.ımıalırı. (6214). 10191 

ENSTİTÜLER 

Ziraat, Orman, Yet riner 
f aküllelerine ta lehe ahnıyor 
Ankara YUksd: Ziraat EnstitUsa Relı • 

törliltUnden : 
YUksek Ziraat EnıtltUsU Orman, Ziraat. 

Veteriner Fnlı:Ultelerlnde talebe kayıt n 
kabulUno 15/atuctos/040 tarihinden itlba • 
ren baeıanacak u 30/ cy!Ql/ 940 gUnll ak..,. 
mrna kutlar devam edecektir. 

ı - Bu yıl kabul edilecek talebeler bl • 
yolojl, fiılk, kimya, cebir, tilrkçı tahrir ft 
yabancı dilden (fransızca, lnglllıce, al • 
manca dillerinden biri) bir aeçim lmtl.haıu4 
na tabi olacalrlıırdır. 

2 - Seçim imtihanı Ankara vı ı,tarıb111-
da 1, 2, 3/teşrinievel/94-0 günlerinde yapa • 
lacılttır. 

3 - EnstltUmllz fakUltelerlne yaıulmü 
lstlycnler kayıt ve kabul 14rılarını eı:ııtı. 
til rekt6rlüğU ile vil!yeı ı:lraat, onrıarı, •-' 
tcri11er mildUrlilklerlnden tedarik edebilir.o 
ler. 

4 - Seçim imtilıanr Ankara'da YUk ı• 
Ziraat Enstitüsünde yapılacaktır. İıtan
bul'da imtihanın olacalt yer :ıiraat, orman. 
veteriner müdürlüklerine müracaat edile-
rek öğrenilecektir. 

5 - Sıhat rapor nümuneıl enstltU ve vl4 
!ayetler ziraat, orman, veteriner müdürlilJıı. 
!erinden tedarik edilir. 
Başka rapor lı:abul edilmez. (4492) 

146lZ 

ASKERi FABRiKALAR 

ilaç alınacak 
Askeri Fnl1tikalır Umum .MUdiltlüllf 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Askeri fabrikalar tekailt ve muavenet 

sandığı ihtiyacı için il!ı; mubayaa edil ... 
cektir. Taliplerin ıartnameyl almak Uzere 
her ıün ö~leden ıonra askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü binası dahilindeki aaııcldi 
müdürlüiil.ne mUracaatları. Pıuarlık P T .. 
evel 940 iÜnil ınat 15 de mezUr mildiirlllkoı 
te mUtciekkil komiıyonda yapılacaktır. 

(6031) 16018 

29.000 kilo kuru meıe odwıu 
alınacak 

Askeri Fabrika/at Umum MUd0r111lll 
Kıtıld:ıle Satın Alma Komisyonundın: 

Tahmin edilen bedell 1580 ltra olım 
29000 lttlo ı:uru meşe ochlhu ruıkerı !abrlıt_. 
lar Kırıkkale grup mUdUrlUgü blnll.ltılda 

mUteıckkll satın alma komleyonunoa ıı. 
ıo. 1040 cumarteııf gi.lnU saat 11 de a.oıJc 
eksiltme ile ihale edlleccktlr. eartnamı 
pnrıun• olarak komleyondan vermr. ı:r .. 
Uplerln muvakkat teminat ola.n 48 Ura 81 
kunıı ve 2490 numaralı kanunuıı :2 .,. a. 
matıdeelrlndeki vcsıılkle komisyoncu ot .. 
madıklarına ve bu tılo allkadar tUccıarda.11 
olduklarına dnfr ticaret odaaı yeııfka:st)'1ı 
mezkQr gU.n ve l!!latte komisyona nıUrac .. 
atları. (6062) 16031 

Merkezde yapılacak intaat ve 
tamirat 

Askeri ,.abr/bl11r Umum MiJ4UrlUll 
M erk.ez Satın Alma Komisyonundan: 

Keeıt bedıll {1202) ııra (06) kurUt o .. 
lo.n yukarıda yaztlı ı111nat ve trunırat u .. 
kerı tabttknlar umunı mUdtlıılUğU merkea 
eatın alma komlayonuboa 1' tetriıı1evel 
940 pazartesi gtinU eaat 14,30 da pazarlık· 
la ihale edllecclttır. eartname (61) ınıruı 
mukabilinde komisyondan verfllr. TAllple 
rln muvakkat teminat olan (90) Ura (20) 
kuruıı ve 2490 numaralı kanunun 2 ve L 
maddclerlndeld ve1aikle muayyen ~ .,. 
saatte komleyonıı. mUracıuıUarı. 

(6115) 1610~ 

Nümune ve evsaf tartnameıine 
göe 600 adet kilim alınacak 
Asketi Fabrikalar Umum Müdürlüll 

Merkez Satın Alma Komiıyonundtın: 
Tahmin edtlt'n bedeli 2400 Ura olan yu. 

karıda yuııı 600 adet kilim asker! fabrika
lar umum nıUdUrlUğtl merkez satın alma 
kotnlsyonıuıcıı 11.10.940 perıembı g(lDU 
saat H te tıı;:ık ekl!ııtnıe ile lbale edilecek• 
ur. Şattnıırne rııtrabıt: olarak komlsyoııd8JI 
vernır. Tallplertıı rnu\•ökkat teminat olan 
180 lira ile 2490 numııralı kanunun 2 ve a. 
maddelerindeki veı;atklo komıııyoncu ol• 
madıklarıııa ve bu ııte altı.kadar ttıocnr ol
duklarına dair tlcvnrct oıııuıı veslkıuılylı 
mezkQr glln ve eaatte komlayoııa murao,,.. 
atlan. (62IOJ 16191 

Nümune ve evsaf şartnamesind 
göre 600 adet battaniye alınacak 

Askt'ri Fabrikalar Umutn MUdürlüliJ 
lJlırkez Sattn Alma Komiayonundan: 
Tahmin edilen bedell (:5®) llrıı olan )'U"' 

karıda yaıııll 600 adet batt..nlye askerJ 
fabrlkıüar umum müdürlUğU nıerkH a tıO 
alma komisyonunca 17.10.940 pcruembe 
gUnU aaat HJIO da kapalı zru-fla ihale ı -
dlltcektlr. eartname pnrasıl5 olarak kO" 
mll}'onda.n verilir. Taliplerin muvakk•~ 
teminat olan ( 40:5) lirayı havi teklif mek• 
tuplarını mezkOr günde aaat 13,80 a kadaı' 
komisyona vetmclcrl ve kendllct1nln dl! 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerın· 
deltl vesalklt komisyoncu olınadıklatıı:ı• 
ve iN itle allKadar tllccar olduklarına dt• 
lr ttcnret Odam vealkas!yle mezktır tıUI 
vı ıaatte kornı11oı:ıa mUtacantıarı. (6:lll) 

16192 
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Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
ko. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT iLANLARI 

Odun alınacak 
l:rzinc•n As. S•. Al. Ko. dan : 

1 - bteklller aartnam9'1 1*' ,aa ko

misyonda •"rUr •• paruıa olttak al&bl -
lirler. 

2 - Taliplerin ihale saatinden bit Mat 
evel teklif mektuplan ve temlnatlarlJle 
ko!nll)'ona mUracaatıan. 

llir milyon kilo odunun kapalı zarfla ek
ıiltmesi 30 eylül 940 pazartesi günU saat 
11. de Erzincan 11tın alma komisyonunda 
3'apılacaktır. Muhammen bedeli 20,000 lira 
olup ilk teminatı 1.500 liradır. Evsaf ve 
tartnamesi ıarnizonlarda vardır. Teklif 
rnektuplarının ekılltmo aaatından bir ıaat 
evet komlıyonda bulundurulması lbıındır, 

~aıtıda cins ve gUnlerl yazılı tllnlatın 
ihale gUnleti 10. 10. 9'0 pereembe glliıtlne 
uıratılmııtır. (80!)2) 
Cinsi 
ffl toı:ı ııadeyat 

80 ton patates 
30 ton K. UzUm 

uıale ,.uııu ıaat 
10.10.HO 10 
10.10.940 10 
10. 10. 940 18 

18029 

Kunı ot alınacak 
Ça.ııalı:kale As. Sa. Al. Ko. dan : 

(S672) 15679 

Arpa alınacak 
~dirne As. Satın Alma Ko. dan : 

1 - Aıalıda cinı ~e mlkdan illn rüal .. 
rl yazılı olan bir kalem kUru ot paaar
lık usuliyle satın alınacaktır. 

1125 ton arpa kapah sarfla alınacaktır. 
İhalesi S0/ 9/ 940 gilnü saat 11 de yapılacak
tır. Arpanın muhammen fiyatı 70312 1ira 
olup ilk teminatı 4765 liradır. Evsaf ve şe
raitini ırörmek iıtlyenler her gün lı saat
ltrhıde llln yapan aauıı alma komisyonla
rında cörilleblllr. İsteklilerin belli gün ve 
ıaatten en az bir ıaat evci teklif mektup -
lariyle resmt vesika ve teminatlarının E -
dirne ıana71 kıılaaındakl utın alma lromis• 
1onuna vermlı veya ıöndermiı olmaları. 

2 - Muhıunmen bedeli hlzaımda restte· 

(5727) 15701 

Yem torbası saire alınacak 
Erzurum As. S•. Al. Ko. dın : 

rllmi&tir. 
3 - İhaleai 80/P/P40 ıilnil 111t 10 da Ça.. 

nakkale As.Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
4 - Taliplerin ihaleden bir 111t enl te

minat akı;elerl olan 20115 llra 15 kurut n 
vesalkle birlikte komfıyona mUrıcaatlan. 

Cinsi: Kuru ot, Mikdarı kilo: 463,SOO, 
Muhammen bedeli 27810 lira, M, teminatı 
2085 lira 75 kuruıtur. (6157) 16144 

Saman alınacak 
Çın.akkıle A•. Sı. Al. Ko. dan : 
1 - 463500 kilo ıaman pazarlıkla alına -

caktır. 
20000 kıl yem torbası 20000 kayıı yular 

baalığı 20000 alafrınra kaıatı 20000 tımar 
fırçası tapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Samanın beher klloau S kuruıtan 
1390~ lira blçllmlıtır. 

3 - İhalesi 30/ 9/ 940 Ta. paurtni günü 
saat 12 de Çanalckıle Aı. Sı. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

Eksiltme .. / 10/ 1140 ıaat 16 da Erzurum 
Aı. Sa. Al. Ko. da 7apılacaktır. 

Yem torbasının toplu tutan 26000 lira -
hk teminatı 1050 lira )'Ular baılıfınm top
lu tutarı 60000 Ura, ilk teminatı 4500 lira 
kasağının toplu tutan 20000 lira ilk temi -
il.atı 1500 lira tlmar fırçuının toplu tuta -
rı 32000 lira ilk tetnfnatı 2400 liradır. hteıtk 
literin tıyfn olunan ıtın Te saatten bir ıaat 
eveline kadar teklif aarflarmı komisyona 

4 - t tekilleri ihaleden bir ll&t evci 
teminat akçeleri olan 1042,88 kuruı ve iha
le kanununun maddelerindeki veııik ile Ko. 
müracaatları. (6156) 16145 

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

1 - l!OO ton yulaf kapalı zarfla satın 
alınacaktır. 7. 10. 940 saat 11 de Gelibolu 
As. Sa. Al. Ko. da ihıı.le e411eotlttır. •ermeleri, (5814) 15792 

Sadeyağı alınacak 
Sarıbmıı As. Sa. Al. Ko. dan ı 
Aıağıda yazılı 150 ton ıade yağı il' pır

ca halinde ayrı ayrı kapalı zarfla ehilt • 
ıncyc konmuıtur. Evaaf ve ıartnamc tek -
inil garnizonlarda mevcut ve tamamen ay • 
11.ıdır. 

Teklif mektupları ekılltmı ıaatterlnden 
bir saat evıl komiıyonda bulunmt11 olacak
tır. Bir parti 50 ton aade yafın tahmin be
deli 55000 lira ilk teminatı 4000 lira eklilt
ıne 3/ 10/ 940 ıaat 16 dL 

İkinci pırtı 50 ton tahmin fiyatı 55000 li
ra, ilk teminat 4000 liradır. Eksiltme 
S/ 10/ 940 ıaat 17 de. 

U,uncU partl 50 ton sade yafın tahmin 
btdeU 55000 lira ilk teminatı 4000 liradır. 
Kltsiltmesi 3/10/1140 ıaat 18 do. İıteklile -
ıie belli gilnde komlı7oııa mUracaatlan. 

(5815) 157113 

Koyun eti alınacak 
l11mir L•• A. ••· Al. Ko.d•n t 
'4000 kllo keslhn1ş k oyun eti kapalı 

aart usuliyle ıkalltmeye koı:ımuotur. Ek -
alltm! 4·10-1940 ııaat 16 d& lzmır Kı~lııda 
X.-.. A. 8a. AL Ko.da 7apılacalltır. Tahmin 

ı 'bedeli 19800 lira Uk teminatı H86 liradır. 
hrtııamelt komtayonda görlllUr. İsteku -
1et uoant odua 't'ttlkaaını g8ıtennek 

•ecbur17etlndec1lrler. Ekalltm•Y• 1ftltak 
edecekler kaııunt veslkalarlylo teminat ve 
tekııt mektuplarım ihale saatından bir sa
at eveı llomtayona Termfl bUluııacaklar • 
tlı-. (MM) 1D820 

Saman alınacak 
XudöH Aı. Sa. Al. Ko. duı 
thurao l~lD !60 toıı u.maD kapalı sarf-

1& ekalltmeye çıkarılmııtır. Tahmin e~ -
len bedel 17llO liradır. 

İlle temlnab 6!!0 lira 25 ltUrtilhıi'. 
İhaleli 7, 10. 9'0 pa&artul ıaat 15 te 

la. AI, ICo. ela yapılacaktır. 
Tekllt mektuplanmn ihale 1&&tlnden 

1hr aaat evel komlayona verilmea1 lbım
Cbr. 

Evaat ve ıeralt eaaıılan kolordunun 
tekrn11 garıılzonunda mevcut ve aynıdır. 

. (8940) 15893 

Un alınacak 
Midy•t As. Sa. Al. Ko. dan: 
200 ton tabrlka unu aşağıda yasılı ıe -

kıı ve zamanda ihaleli icra tdllecektlt. 
Taliplerin 2•90 ıayılı kanunun bU hu

llıa tı:ın ııtedlğl ıerattte ve ıııaıe uatın -
deıı. bir ıaat evel .zartıan vermJI l>ulun

la&ılft. (8939) 
Ctııatr fabtllta unu, mtkdarı ı 200,000 kl· 

lo, eksiltme ıekll: kapalı zart, eksiltme 
)'erı: 8&. .Al. Ko. da, teminatı: 1800 lir&. 
l:ııUbanunen bedeli 24000 Ura, ihale tarihi: 
'I.te,rtn 940, lhal• .uU perıembe ıo. 
'teldlt mektuplarının verileceği yer: Alay 
'-tuı alma komisyoı:ıu (Kıola l>inasında) 

15920 

Sadeyalı alınacak 
Nifde S•. Al. Ko. dan: 
<::tıısl : Sadeya#, k1loıu: 4~00, :M. be

teu: 626 lira 50 kuruı. tik teminatı: 3882 
lira 80 kuruş, ihale günU 10.10.940 saat 10, 
llaaıı l•kll: kapalı sari, lhaleııln 1erl: Nlğ-

1 - İıtıkltlet 11rtnameyl hır gün ko
:!,70bda .,CSrUr •• paruıs olarak alabilir· 

2 - Tallpleriı:ı ihale aaUnden bir saat e
~eı lekltt mektuplarını 't'e ilk teınınatıan-

ICo. na •ermılerL (6048) 16023 

Patates alınacak 
Nilde s •. Al. Ko. dan: 

it <'!!ııaı: patates, kllosu: sOOOO. ){. bede
'QQ~ llra, ilk teminat: 850 Ura. lhale gU...:r l2.10.~ s.1~. ihalenlı:ı ııekll: kapalı 
lto. • Uıaıenin yeri: Nlfd• askeri Sa. Al. 

'trı,t - İıtek1Uer ıartııameyl her ~Un ko
oı:_:oıı blnaaıı:ıda okuyabilirler ve paruız 

2 
ak alabtıırler. 

bfr - Taliplerin ihale silıı \'e ııaatınden 
ıa..u•e.at eveı tektıt mektuptatı ve ilk teıni
~ artyıe beraber komisyona ınUracaat-

. <80•3) 16024 

11~uhteHf yiyecek alınacak 
ide Sa. Al. 1Co. dan: 

Get~: k. 11aUm. kiJOW: 80()00, )lu. b.
~.tle>o, ilk temıaatı: HO Ura. ihale gUn 
~· 10. HO, lhalenln ıekll: kaplı zarf, 

lvt.: Nftde AA 81- .il~ 

2 - Yulatın beher klloıunun tutan tah· 
mln edilen fiyatı 8 kurut 12,5 ıantlm ve 
katı teminatı 8098 lira T& kuruttur. 

(6Hl0} 16151 

Sade yalı almacak 
Ed:iı~/J/r As. Sı. Al. Ko.d•n: 
40 ton aadeyatı puatlıkla ııatın alına

caktır. Pazarlığl 2.10.HO çarıamba gUnU 
ıaat 18 da Esklııehlr mıntaka Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

40 ton sadeyağı 20 ıer tona bölUnerek 
ayrı ayrı isteklilere thalı ıdUeblltr. Tah
min bıdıll MOOO tıradır. ı1ıc temtnatı 4050 
liradır. tsteldllerin belll g\ln ve ıaatte te
minat makbuılartyle Ko. da llUU' lnllwa -
malan. (6194) 16176 

Kunı f atulya alınacak 
Umurbe7 Aı. Sı. Al. ICo. dın: 

1 - 120000 kilo K. taaulye mukavele tıe 
ııatızı alınacaktır. Tahmin bedell 80000 U • 
radır. 

2 - Eksiltme llS.10.940 TL salı güAU 

ıaat ııs te Umurbey ı... Sa. A1. ıto. da y~ 
pılaoaktır. 

8 - tıteklller bu 111 alt eutıtme , ... 
ıwnuını ber stm it eaauada Xo. ti& si· 
re bilirler. 

4 - Ekıılltme kapalı ıart usulü Uedll. 
& - Muvakkat teminat HM llradır. 
6 - Tekllt mektuplan 15.10.NO ııh ~ 

nU 1&&t 13 e kadll' SL AJ, Ko. R& vıırllnlft 
olacaktır. (6195) ıe1T1 

Yulaf alınacak 
Mar•ı Aı. Sa. Al. IGo. cls.a ı 
ı - 378000 kilo yulal kapalı sarna ek -

siltmeyc konulmuıtur. 
2 - ŞartnımHi İıtanblıl, Ankara LY. A. 

Sa. Al. Ko. ve Maraı Aı. Sa, Al, ıto, &dır 
3 - Muhammen tutarı 24970 llradtt , 
4 - İlk teaıinau 1142 llra.15 bNttu. 
5 - Kapalı sarf uıulil ile ıblltme 

15/ 10/P40 aah cUnU ... t 16 c1ı Marq Aa. 
Sı. Al. Ko. da yapılacaktır. 

6 - İstektııcr teklif mektuplarını 111 90IJ 

15/ 10/ 940 aah silnll ıaat 15 • kadar Aı. Sı. 
Al. Ko. Rı. vermiı olacaklardır. (6196) 

16177 

Un alntacak 
Kays~ri Aı. Sa. Al. l!o. d.a ı 
1 - Aıaiıda mikdar, muhammen bedel, 

ve teminatı yaulı an puarhkla satın ah • 
nacaktır. 

2 - thaletl 4/10/940 C11ı11la ıUnG M&t 10 

dadır. 
s - Şartnaınetl Ankara, !etanb\al. LT. A. 

Sa. AJ, Ko. Ra. ve Sivaa, Adaıı& •• Xar • 
teri As. Sa. Al. Ko. ıörillebllir. 

4 - 1ıtcklilerbı kınmıl •eaaik ve temi • 
natları ile birlikte belll rf1n n ıaatt• Ko. 
na mUracaatlarr. (8197) 

Cinai: un, mikdarı 500.000 kilo, muhaın
mell bedeli 67500 lira, teminatı 10125 !lra, 
bere kilo 13 Ura 50 kunı.e. 18171 

Tamirat yaptmlaeak 
!ıtanbul K. Sa. Al. Ko. dftı ı 
ı - KıllcU ukerl liıdi l!ll•cıat kttfl 

rııuclblnce tamir ettlrilıcektlr. lllrt!Jtmnl 
kapalı zarfla U/10/940 rUnU aHt 11 de • 
dir. Keılf bodıli 81046 lira 69 ln1nı1t111', 

llk teminatı mı lira 50 lınaı·•ıtur. 
Şartnameti her ciln koml•70Dda Ptrlle-

billr. 
lıteklllerln belli rtln "' taattn bir ... t 

önctyı Jradar teklif melıtuplatl)'le •• in• 
nilen vasikalan Fındıklı'da Ko. Sa. Al. Ko. 
•ermeleri. (6191) 16179 

KömüT almacalc 
Esliıebit As. s •. Al. Ko.dan: 

l - 2ıuıo ton ııtsmikok ••1• Jtlra"'1k 
kömUrll kapalı ıarf u1Ully1t ebttlme)'e 

11oıunU1tur. 
K&palı zartla eUtltmell ıe 'bttlncttet -

rtn 9'° ıalı ,.unu saat 18 da Eııklıehlr mın
taka Sa. Al. ıto. da yapılacalttır. lattaa -
muı .-ı naatı Ko. da ge!rfllebfllr. 

Mmi'llOkUD tahmin bedell '70890 mtt..ıc
kat teminatı 4794 Uta M kunııtur. 

KarabUk k6mUrUnUn tahmin hdell 

75225 Ur• ımı•ılr11at teminatı 6011 Ura 25 
KUrUftUf'. ı.teklllerbl kunmcla ,uııı Ye • 
aalk ve teıntnat makbUll&lllll ha'ft teklif 
nıektupl&rUU lbal• 1a&UIMla ldl' Aa& •el 
Jt2• na nımtı buln:tıJDl'IKL "'1"l ltll0 

V L U S .. - ( 

Kuru ot ve arpa ahnacak "anaLL_Bu,. Ai•d· asy.-.-aA-ıl.121#.-K .... o-c.ak-d.----.· ___ 1 .... lr .... ad-ır-. -ts-te-kl_ll_erl_n_t_en:: ~ak-bu-zlarlyııe 
" ........... ... beJJi sün vo ııaatte Ko. hazır bulunmal-. • 

Uılı Aı. Sa. Al. Ko.dan : ,, 1 - 500 Ut 1000 too bdda7 1/10/940 n. (8203) 1618tı 

.Aıafıda cine ve mlktnrlnn ve muhammen bedelleriyle muvakkat temlnatlan yazılı JIC'llembe ,.una ... t 11 de puarhkla aatın 
Jrunı ot ve arpa kapalı zarf U8'Ullyle eksiltmeye konmuıtUl'. eartnameat 2490 sayılı almıcalrtır. Taliplerin meııktr ıuu .... ta • Un alınacak 
kanunun 6 1nct maddem mucibince bedeli nıukıblllnde Urta ukert •atın alma komla- rUıte Çanakkale A., la. Al. Xo. miracaat· Uınurb~ As. S•. Al. Ko. d•n: 
yonlarlyle .Ankara ve İıtaııbul satın alma komisyonlarından alımr. !eteklilerin ka _ ~an. (f17S) lflet 1 - 600000 kilo un mukavele ile satııa 
nunun lıtedll1 vesikalarla birlikte teklif rnektuplannı a,atıdn yenlı Jhale saatinden , alınacaktır. Tahmin ~edilen bedel 75000 u • 
bir ııaat evellne kadar Urfa tUm .ııatın alma komisyonuna gctlınıelerl veya glSnder _ Yulaf alınacak radır. 
mtlerl llb olunur. (&729) 1~100 Bolayır A•. Sa. Al. ICo. danı 2 - Ekalltme 15.10.9.iO TL ve aalı gU-

Mlktarı Muh. Be. :Muv. Tıı. İhale 1 - 600 toı:ı yulat pazarlıkla ahnaeak. nu ıaat 15 te Umurbey J.s.Sa.Al.Ko. da ya 
Kilo Ltra Kr. LI. Kr. GlinU l!IHtl tır. Pasarııtı 30.9.940 paurteıl ıaat u te pılacaktır. 

600 000 36000 oo 2700 oo 25·9·1940 9 Kapalı zarf Gıllboluda Bolayır Aa.Ba.Al.Ko. da yapı- 8 - İltekllJer bu ııo alt ıartnameler1 K. ot 
.Azpa 1.415.000 ~911 50 404a aa 26·9·l940 11 Kapalı l&l'f ıacaktır. (8176) 18187 her ıtın iı aaatınde Ko. da ıı:ırebUlrler. 

5 kalem malzeme alınacak M h ı •f • ek I 4 - Ekılltme kapalı zart usullylodir. 
U te 1 yıyec & ınace.k 6 - Muvakkat teminat t14525 liradır. 

I 
Bol•yır Aı. Sa. Al. Ko. d•n: 6 T kllt k 1 

stanbul Levuım Amirliği S•tın Alma Komisyonundan 1 - e me tup arı 15.10.940 salı gU-
Jıllktan Tutan Teminatı ı - Göıterllecok yerlere ttıllmi ıartJ:r- nU aaat 15 • kadar Sa.Al.Ko.RA. verilmlı 

Adet Lr. Kr. Lira Kr. le 100 ton bUll'UJ', SO ton pirinç, ao ton lrır- olacaktır. Bu 11atten ıonra mektuplar 
"
9

" 
000 

•• 
62 

mızı mercimek, 25 toıı nohut, o ton K. kabUl edilmez. (620,) 16185 
u " • .,.. 50 a•.i 69 4X8 por"ln "lVI ve pu1u t 1 20 t ak 2 ., ,. ,. aau ye, on m arna, O toD ıad~a-

Kmnızr fntteimek alınacak 
Sivas As. Sa. Al, Ko. dan : 

2,128,000 4256 319 20 20 BUyUk madeni dUjme gı, 15 ton aabun, 10 ton ıeker, l500 kilo 
89:1,000 13887 50 1004 06 KöprUIU eur,.u çay pazarlıkla alınacaktır. 80.9.9.a pasar-
695,000 10412 50 780 94 KöprllıUz sUrgU teal gUnU aaat 15 te Gellboluda l!olayır 

680,000 14:100 1081 M Kesme kanca Aı. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. (8177) 
Yukarıda yazılı beş kaleın malzemenin pazarlıkla eksiltmesi 30·9-1040 pıuartesı 16168 

gllnU ııaat 14.30 da Tophanede İstanbul Lv.Arnlrllğt satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Sade yağı alınacak 

!stınbul Lv. A. Sı. Al. Ko. dan: NUmuııeterl komııyonda sörWUr. lıteklllertn belll ıaatte Ko. rnuracaatıarı. 
(600Sl 160~ 

Gaz ve ot alınacak 
Edirnt As. Sı. Al. Ko.dan 
Aıağıda. cins ve miktarları yazılanlar pazarlıkla arıtın alınacaktır. İhaleleri Edir

ne eski ı.t:Uelriyet daires inde Sa. Al. Ko.da yarıııaoaktır. 
Evaat ve eartnamesı her gUn komisyonda görllloblllr .. t.tcklllerin ıözU geçen g1.ln-

dc Ko.na gelmeleri. (6089) 16073 

Cln.ıılert 
Gaz yağı 

.Miktarları 

11 Ton 

Tahmin edilen 
tu tarları Lr. 
20020 

Teminatları 

1501 
80- 9·1940 P .tesl 17 

Kuru ot 1494 Ton 6171 
1-10·1940 C.te.ııi 11 

Muhtelif malzeme ah nacak 
lıt.anbul Lv. A. Sa, Al. Ko. dan : 

Mikd&rı Tahmin bedeli 

Adet 

İlk teminatı 
Lr. Kr. 
288 3 ıaıttimlik kolan tokası 128,000 

12,000 
112,000 

,. 
• 

Lira 
3640 
2460 
lP20 

114 ~o 
294 

3,5 :ıı: 4 11ntlml11r dort k8şe halka 
3,5 11ntlmlik ~ılcrıklı tek dilli 
toka 

196,000 ., SSSO +U 2,5 santimlik ~ift yanlı toka. 
430 Kilo 1,5 aantlrnllk bakır perçin çlviıl 
149 ., 1,5 santimlik bakır perçin pulu 
400 ., 1 santimlik bakır perçin çiYlsl 
200 ,, 3537 2Cl 27 l santimlik bakır perçin pulu 

YWlarda 7a11b mıllzemenin pazarlıkla eksiltmeei 1/ 10/ 940 salı günU ıııat 14 de 
Tophane İıt. Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Nümunc ve ııartnamclcr Ko. da cö
rillilr. İsteklilerin kanuni vc-sı knınriyle belli saatte Ko. ınUracaatları. (15165) 16139 

Un ahnacak 
Nildt A•. Sa. Al. Ko. d•n 
Clnal Klloıu M. bcdeU İlk teminatı İhale gUnU ıaatl 

Un mevsuati)'le 100000 15250 L. 11.U L. f. 10. 940 cuma 15 

- ::ı 100000 15250 L. 1144 L. 4. 10. 940 cuma ın 

- =t 100000 1~250 L. 11•t L. 4. 10. 940 curna 15 

- - 100000 152:1() L. 1H4 L. 4. 10. 940 ouma 15 

- • 100000 15260 L. 1144 L. ' · 10. 940 cuma llS 

- Sil 100000 1~250 L. 1144 L. 4. 10. 940 eutna 15 

- - 100000 1~2li0 L. 114-l L. 4. 10. 940 cuma lli 

:::1 100000 15250 L. 1144 L. 4. 10. 940 cuma ıs - = 100000 162:SO ı.. 1144 ı.. 4. 10. 940 cuma ıe 
= 100000 162:SO ı. 1144 L. 4. 10. 940 cunıa ııs 

ı - lJaal..aıt ıeltll fhaleı:ıın yert 
puarlıkla f.lttds .Aıı. ~a. .Al. Ko. 

Gösterllece'k mahallere asgari ytlz ton olarak kısım kısım veya heyeti umumtye
stnl blrdetı teallm etmek ıarttyle lhale edtleeekttr. 

1 - fıteJrlller ıartnameyt Ntğde uker! satın alma Ko. da okuyabilirler. 
1 - Tallplıt'ID Sik ternlnatıu1yla beraber komisyona ihale gUnUnde mUracutıarı. 

,(9104) 16140 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Dllrtyol As. Sa. Al. ICo. danı 
1 - Mlkdan, fl7atıan, mu\takkat temtnaUan ve muhammezı fiyatları .,a,tııla 

7uılı bulunan Uıte m .. addı münakaaaya çıkarılmıştır. 
2 - MUnakua H.10.940 pazarteal ~UııU aaat 1~ t.e Dörtyolda l>aladlye Hlonunda 

Sera edilecektir. 
8 - Bwılarm evıat VI ıartııamalari levazımda mevcuttur. Talep vukuunda Y•-

rillr. (6208) 16189 
Cin.si Mlkdarı Tahmini I'. :U. tutan Jılu, T, Nı ııureUe 

trn 
Bulp 
k. tuulyı 
Badayatı 

~ 
Yulaf 

Kilo kuruı Kilo ı.. K. yapılac&Aı 

!WOOOO 17 91800 6881 kapalı sarf 
.. ıosooo 11 11880 891 kapalı zarf 

eoooo 25 10000 l126 kapalı .&arf 
19500 125 28985 1796 kapah ll&rl 
ıaooo s• 6120 459 kapalı z.arf 
~2000 6 25920 19'4. kapalı zarf 

Un, yulaf ve sabun alınacak 
Mırda s •. Al. Ko. dan: 
Satın &lıı:ıacak üç mevadda alt llıte aş~ya çıkarılmııtır. 

Olul Mlkdan M\lh. bedell İlk Te. ihale gUn ııaatıan 

labua 
Y\ll&ı 

Kilo ı:.r. ıcr. Lr. Kr. 
6'0000 '18300 00 6872 00 
10800 6408 oo 40~ oo 

690000 29900 00 22•2 60 

U .10.9.iO kapalı 

14.10.9•0 kapal. 
H.10.940 kapalı 

Saat: 10, ll, 12 
1 - T\IJcarıda yazılı mevaddın beUI glJ.n ve saatıarda ihalesi yapılacaktır. 
:hteklllertn Jcanuneıı ııteııen vesatk ve temınaUannı havı teklif mektuplarını 

Meralıl aı1tertık 8. sinin tllıt :ıtahndW Aa. iL Al. Xo. ihale Hatlnden bir aaat ıveı 
teslim etmeı.rı. 

2 - Fazla bllgl edinmek lstıyenler Ankara vı Diyarbakır Lv. A. tıe mazkfuo Ko. 
d&kt ıartnanıelerı her uman gOreblllrJer. (6207) 16188 

Et ve odun ahnacak 
~41111.1 :ı.ı. Sı. Al. Ko. rJı11: 

1 - 3& ton aadeyağı alınacaktır. Pa
zarlıkla ekıııtmeıı 80.9.9•0 pıı.zart~sl ıu
nU aııat 13,30 da Tophanede !ııt. Lv. A.SL 
Al. Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 
52,ımo lira katı teminatı 7750 lltadır. 

Şartnamesi Ko. da ıtırUlUt. hteklllttln 
kanuni veslkalarlyle belll &11nde komlayo-
na gelmeleri. (6178) 16189 

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

1 - 500 ton bUfday paaarııkla Htt11 a
lınacaktır. 

2 - Pazarlık 30.9.940 pazarte.ııl sünU 
saat 16 da kıılada İztl'llt L\r, A. il&. Al. Ko. 
yapılacaktır. 

S - Tahmin edilen tutarı Mnıo Jlradır. 
4 - Teminatı muvakkate ak~eaı 2907 

lira.dır. 

lS - Şartnamesi her sün Ko. da g!lrtlle· 
bilir. 

6 - İstekliler ticaret oduında kayıtlı 
olduklar1na dair vealka göstermek mec • 
burlyetlııdedlrler. 

7 - Pazarhta lftlrllc edecekler kanunt 
veslkalarlyle ve teminatı muvakkatelerlyle 
birlikte ihale 11aatlı:ıden evel Ko. mUraca-
atları. (8179) 181TO 

Un alınacak 
Isparta As. Sı. Al. Ko. dan : 
350000 kilo undur. Ekıiltme 14/ 10/ 940 

pazartesi aaat 17 de Isparta >J. Sa. Al. Xo. 
7apılacılttır. Unun tutarı ' 49000 lira olup 
muvakkat teminatı 3675 liradır. (6ll0) 

16171 

Sr~ır eti alrnacak 
Isparta As. Sa. Al. Ko. tüa : 
8~000 kilo ııtır etidir. EkıUtme 14/10/ 

940 puırt"l ıaat 1& da hpatta Al. la. Al. 
Ko. da yapılacaktır .. 

Sığır etinin tut.an 16150 Hra muvakkat 
teminatı 1211 lira ZS kuru1tur. {618\) 

16172 

El almecelr 
Tir~ As. Sa. Al. Ko. üa : 
1 - 60000 kilo ııfır veya Jı:eçl eti k~· 

1ı zarf usuliyle eksiltmeye konmuıtur. 
2 - İhalesi 15/10/940 sah ıtlnti taat ıo 

da Tire alay karardhı binaamda 7apıla -
caktır. 

3 - Bu mikdar ııtır veya keçi etinin ıa
mum tahmin bedeli UBOO Ura, muvakkat te 
minatı 1035 liradır. 

4 - Ekıiltmeye clrecek olanlarm ek • 
ıiltnıe günü saatinden en reç bir aaat eve
line kadar teminat ve teklif melrtuplımu 
Tire As. Sa. Al. Ko. vermiı bulunacaklar
dır. 

5 - Evsaf 'le ı&rtnınıeıl Ankara v~ !ı -
tanbul Lv. A. İzmir ve Tire Aı. Sı. Al. Ko. 
mcYcuttur. lateldilcr mliracaatlı okuyabi-
lirler. (6191) 1617S 

Kırmızı mercimek alınacak 
Eskiş~bir Aı. S•. Al. Ko.dan: 

1 - 15 toı:ı kırmızı merclm4>k pazarlıkla 
eksiltmesi 2.10.940 ı:a.tt&Mbl ıuııu ... t ıı 
de l:ııklıehlr mıntaka Aı.Sa.AJ.Ko. da ya
pılacaktır. 

2 - Şartnamesl ve ev.atı Ko. da rfJt'tl
le bilir. 75 ton kırmızı mercimek 25 ıer 
tondan aıatı olmamak Uıere blSlUtıeblllr. 
Tahmin btdell 19000 Ura.dır. İlle tımtaatı 
1350 liradır. İıteklllerln belll gUn ve ıaat· 
te temlllat mtıı:b\ltlartyle Ko. da bulıın • 
malan. (6193) 16114 

Sade yafr alrnacak 
S•msun As. Bı. Al. ICo. dan : 
1 - H400 kilo erimiı ıacl• 1'1.11 kapalı 

zarfla eksiltmeye konııuaıtar. 
2 - Muhammen bedeli 53760 n muvak

kat teminatı 4032 liradır. 
3 - Şartnımeıi her ıtin Ko, da Jaril -

le bilir. 
.. - tha1cıt 14/1. Tı./940 puartcıi ıaat 

15 de Ko. binuındakl Ko. da yapılacaktır. 
s - 1ıtek1iltrin belli ciln ve ıaattın bir 

saat evel zarllırıru Jeo. Rı. vcrmelt'tl. 
(ft~OO) 15181 

1 - Garnlıonun 83 ton kırmızı rnerci .. 
meği klpalı zarflı eksiltmeye konulmuı .. 
tur. 

2 - Muhammen bedeli 18260 liran mıı.
vakkat teminatı 1369 lira 50 kuruıtur. 

3 - Şartnamesi her giln Ko. dı görüle .. 
bilir. 

4 - İhale 15/ ilkte$rin/940 ıaat 16 da 
Ko. dı yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin belli rtın ve ıaattc ka • 
palı zarflarını Ko. na vermeleri. (6205) 

16185 

Sığır eti alınacak 
Umurbt7 As. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 400000 kilo attır etl mukavele ti• 
.ııatın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 
10~000 liradır. 

2 - Ekalltme lS.10.940 Ta. ve .ııalı gU .. 
nU saat 1.5 te Umurbey As. Sa. AI. Ko. da 
yapılacaktır. 

8 - ist~klllcr bu ııe alt eksutme şart. 
ı:ıameatnl her gilJı ıı .ııaatındt Ko. da gö. 
reblllrıer. 

4 - Eksiltme kapalı zart uırully1edlr. 
11 - Muvakkat teminat 8100 liradır. 
8 - Tıkllt mektuplan 15.10.94-0 salı 

..Un aaat 15 e kadar Sa. Al. Ko. Rs. veril • 
mlf olacaktır. (8208) 16187 

Buiday alınacak 
lım/r Lv. A. Sı. Al. ICo. d•n: 

1 - 500 toı:ı buğday pazarlıkla satın a. 
llaac&ktır. 

2 - Pazarlık 30.9.940 pazartesl ~U 
saat 16 da Kıılada İzmir Lv. A. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutan ll8760 liradır. 
' - Teminatı muvakkat• akçeal 2907 

ltradır. 

5 - Şartnamesi her gün Ko. da görUle
blllr. 

8 - tıteklUerln tlcaret odasında kayıt. 
1ı ot4uklarına dair veslka g'!Satermeıert 
mecburJdlr. 

T - Puarhta 1ftlrlk edecekler kaıawıl 
,, .. lkalan "' temlnau munkkateıertyla 
birlikte ihale saatinden eveı Ko. na mUr., 
caatıan. (6162) 18194 t 

İf\91Ult münakuuı 
B•bb•ir A•. a.. Al • .... "• ı 
ı - Aakerl bl- puarhkla ihaleye oıka.

rılmııtır. 

2 - İhale f/JO/t40 ~arıamba tlinU uat 
ıuo da Bahk•lr Aa. iL Al. Xo. da 7apı
lacU:tır. 

a - Binalar111 keıif bedeli !13070 lira 32 
Kr. 

4 - Binaların tlç talibe de !bale cdilf! • 
blllt. 

5 - Şartname ke,ır ve pllnla: ın: cCSrmelr 
ve fazla maldmıt ls\İ)'enlcr Ko. na mUrı • 
eaat etsinler. Taliplerin ın111yycn aaıue 
ıelmclcri. (6161) 161115 

Kater peyniri alınacak 
1st•lfbul Lv, A. s •. Al, ICo. dan: 

1 - 21 ton ka,ar peyniri alınacaktıt. 
Pazarbkla eıcaııtm.aı 2.10.940 çarııamba 
gllnU kat 15 te Tophanede İllt. Lv. A. sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Tahmlıı bedeli 15760 lira ilk tem\. 
aatı 1181 lira ta laınıııtur • 

•artu"'eıı Ko. da görUlUr. 1ııteklllerla 
kanuni veslkalarlyle belll ııaatte Ko. mU. 
racaatlatı. (8180) 16196 

ANKARA BELEDiYESi 

Yal taıfiye cihazı alınacak 
Anlara Btltdi7tsı'nd~n : 
1 - Su lılcri isin alınacak olan \ir adet 

Y•i taefiye cihuı on bes ı\ln müddetle a. 
~ık ekılltmıyı konulmuttur. 

2 - Muhammen bedeli (1400) Urıdır. 
8 - Teminat (105) liradır. 
4 - Şartnamealni törmelc iıtiyenlerin 

her rtın encümen kalemine n lıtelrlllerin 
de 11/ 10/ 940 aalı silnU ıa&t ıo.ao da beledi· 
YC enclimeninc müracaatları. (5!180) 15950 

Filitre kumu almacak 
Ankara ~~l~tfı,.~slnd~n : 
1 - Su hlerl için alınacak olan 50 toa 

filitre kumu on bet gün müddetle açık ek• 
siltme'e konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (2500) liradır. 
S - Teminat (187,!) liradır. 

1 - A.fa.tıda clıı.a ve mtkdarlan yazılanlat kapalı :ı:artlıı satın alınıtcaktır. fha• 
leltrt lldlraeda Hld nıU,irtyıt dalreslndeSa. Al. Ko. da yapılacaktır. Evsaf n §art
nameleri her sün ko. da &'örUleblllr. tsteltlllerfn sözU geçen gUnde ihale aaatınden 
blr ıaat ıvel teklif mektuplarını Ko. na Yet'mlı olmaluı ıe.z.ımdır. (8202) 18183 

Ctııal Mlkdan Tutarı İlk te. İhale ırllDU 
Sıtır eU 120 ton '2000 Lr. 8lö0 17.10.940 per,embe 
Oclwa 1000 ton 20000 Lir. 1500 17.10 940 peJ'llmbe 

Sade yalı alınacek 
Amıı•T• Aı. S., Al, Ko. 4a11 ı 
ı - 2om kilo erimlı aa4e 1a11 kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 

4 - Şartnameainl '8rmek fıtlyenleırln 
her ciln enclimen kalemine ve fıteklilerhı 
de 8/JO/t40 salı rtlnll saat 10.30 da bel~dl· 
ye encilmenine mUrıcaatlan. (5981) 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
CDl'um As. ia. Al. Ko.dan: 
l - Aıatıda cıu ve nıUtdar, muhanunen betlel ve ilk temlbatla.rly!e ihale ıtı.n 

ve la&Uert yazUı )'edl kalem Jlyecelc, yem ve Yakacak • kapalı olarak ekftltirıeye 
kollmuıtur. 

Eklutmelert belli edlleıa gODlerde corutn orduevlnde Ko. da yapılacaktır. Sart· 
ııameıer her meııal gUnUn4e Ko. RI. ne mUracantıa görUleblllr. 

bte1clllertn muayyea günlerdeki vaktinden bfr ıaat evel kanunun tarifi dairesin-
de .zartlarını Ko. ~. teellnt etmeleri. 18190 

Cl1111 Jııllkdarı Muhammen be. Muvakkat te. İhale gOn tıaat 

Sıtır ıtı 

Plrlng 
~ulgur 

K. fU\.11)09 

~ 
Ot 
Odlll 

kilo Lr. KJ'. Ll'. K. 
200000 40000 sooo 
13000 6025 377 
ltOOO 1400 630 
00000 1260 61~ 

4IOOOO 19200 1440 
116000 8937 ' 611 

UOOOOQ 18000 uııo 

1ıuo.940 

1U0.9t0 
16.-10.940 
17.10.940 
18.10.940 
19.10.9@ 
Sl.10.940 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

2 - Mıahaınmen bedeli 28700 ve muvak• 
k.at teminatı 21S3 liral!ır. 

3 - Şartnamesi her ıUa komlıycnda ıtS· 
rül~bilir. 

4 - İhleal 14/ 1. Tı./940 puartetl ıut 
10 da Samıun Xo. blnatınctaırı Xo. da ya• 
pılacaktır. 

5 - İlteklilerln belll ,;ıa ve uıttea bir 
ıaat evci z.arllatmı Ko. nı vermeleri. 

(6101) ıeıu 

Kunı ot almacalc 
~siiı•lıir Aı. Sa. Al. ICo.dıa: 

l - 1000 ton K. ot pazarlıkla ıatın alı· 
nacaktır. '.Pazarlıfı 4.10.1140 eu1"l gUnO aa
at 11 dt EAıktıehlr muıtalca 8a.. Al. Ko. da 
yapılacütıl'. 

iatekllyo ~re JU&er tona balllnebtllr. 
eareıwne.ııı VI evsatı Ko. da sörUlebiUr. 

Bedeli aoooo ıtr•. !1k ~b 11ao 

15957 

MALiYE VEKALETi 

Raf yapttnlacak 
M•liye V~kalıtinden: 
Yapılacak it: Adliye VekSteti hl· 

nasında sabit raftır. Keti! bedeli 9.S?, 
Urı 4 kuru~tur. 

Teminat miktarı: 71 lira 78 kurut
tur. 

İhale tarihi: 4. ıo. 940 tarihine mil• 
sadif cuma gUnU aaat 16 da. Maliye 
Veklleti Mitli Emlik mUdUrlUğün • 
de. 

Evrakı glSrilp okumak lttiytnlerin, 
Maliye Vekateti Milli Eınlik mü • 
dildiliüno müracaat etmeleri. (607ı) 

16122 
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UJ=NDiN 

T. İ~ BAt~KASI 
1940 Küçük 

Cari Hesapla .. 

İKRAMİYE PLANI 

BiRiKTiR 
1940 iKRAMiYELERi: 

1 adet 2000 liralık - 2000. lır1ı1 

8 1000 8000- -
6 .. rıoo .. sooo.- .. 

12 .. 2[ı() .. Sl•OO.-
40 .. 100 .. 4000.- .. 
11'; .. tıO .. SiOO.- .. 

210 
~ 

2!\ 52!\0.- -
Keşideler: 1 ıubat, 1 mayıs, 

1 ağustos, 1 ikincitetrin tarih
lerinde yapılır. 

3 kalem yakacak ah nacak 
Marmara Üssü Bahrı K. SatınalmaKomisyonundan . . 

Tahmini fiyatı Tutarı 

Cinsi Kilosu Kr. Sn. Lira Kr. 
Motorin 200.000 13 00 26.000 00 
Kalın benzin 25.000 36 80 12.880 00 
Gaz 15.000 22 71 3.406 50 
l- 20. 9. 940 günilnde yapılacak pazarlığtnda talibi çıkmıyan yukarıda 

cins ve mikdarı yazılı üç kalem yakacak maddeleri yeniden pazarlıkla "a
tın alınacaktır. 

2- Pazarlığı 30 eylül 940 pazarteıi gUnil ıaat 14 de lzmit'te tenane ka
pısındaki komiayan binasında yapılacalıttır. 

3- İşbu maddeler bir veya ayrı ayrı taJiplere ihale edilebileceğinden 
teminatları ihaleyi müteakip tekarrilr edecek bedeli üzerinden % 15 fli'l · 

betinde derhal alınacaktır. 

4-- İsteklilerin bu itle alakadar olduklarına dair ticaret vesikalarile bir
likte muayyen gün ve saatte komisyon baıkanhğına müracaatları. 

(9127/6141) 16119 

VAGONLI idaresinde 

GAR 
LOKANTA ve GAZİNOSU 

CAZ 
ORKESTRA 

MUNTAZAM ve TEMiZ SERViS 
NEFiS YEMEKLER - HER NEVi MEŞRUBAT 

MUTEDiL FiYATLAR 

ZiYAFETLER iÇiN BÜYÜK SALON 
H~r aktam meıhur LANTOŞ ( Macar ) ORKESTRASI 

~==============================================~1)1 

OKULLAR 
4 - Ekıılltmeye girecekler, 2490 aayıl 

kanun hükümlerine uygun belgelerle ko 
misyona başvuracaklardır. 

Ekmek alınacak 6 - Teklif mektuplan, ihale aaatln• ı 
Ankara Okulları Satın Alma Komisyo - bir aaat 6nce komisyon başkanlığına vrrfJ. 

ııundan ı mek 'lzımdır. 
J - Ankara yatılı okullarının 1940 ma- 6 _ Muvakkat teminat 2747 lira 20 ku· 

11 Yl 1ı ihtiyacı olan (8330001 kilo ekmek l"l.l§tur. Teminatın ekalltme ııaaUnden da-
alınacaktır. ha ısnce Ankara okullar muhasebeclllg ı 

vecncslne yatırılması IAzımdır. 2 - İhale knpalı zarf uaullyle yapıla 
caktır. 

3 - İstekliler, belediyece tesblt edil 7 - Eıeslltme, Ankarada okullar muha-
mıı narh flyatlarındıın indirme yapmak ı beclllğlnde ô-10-1940 cumarteııl günll ııa
aurctıyle teklifte bulunacaklardır. at ıı de yapılacaktır. (5824) 1S818 

' 

j 

Sovyet Sosyalist Cümhuriyetler Birliğinin 
Türkıye' deki Büyük Elçiliği ilan ediyor : 

Türkiye'de ikamet eden Litvanya, Lctonya, Estonya, Sovyet Sos
yalist CUmhuriyetlerinin vatandaşları, 1940 sene teıriniaaninin biri
ne kadar SSCB. nin Ankara'daki Büyük Elçiliğine veya SSCB. nin 
lstanbuldaki jeneral konsolosluğuna gelerek kendilerini kayıt ettir
meğe, kendileri gelmediği takdirde hususi bir ariza ile milli pasa -
portlarını posta ile göndermeğe mükelleftirler. 

ı 940 sene teşrinisaninin birine kadar Sovyet Sosyalist Cümhuri • 
yetler Birlığinin Büyük Elçiliğinde, veya jeneral konsolosluğunda 
kendılcrini kayıt ettirmiyen mezkur vatanda~lar, SSCB vatandaş -
lığına, umumi esaslara binaen •• Sovyet Sosyalist Cümhuriyetler 
Birliğinin vatandaşlık n kanununun 3. cU maddesine esasen kabul 
edilebileceklerdir. 3855 

U L U S 29 - 9- 1940 

VILA YETi.ER 

lnıaat münakaaaıı 
Hatay Nafıa MüdürlüğQnden: 
1 - Vilayetimiz hududunda MUr

selek, Harabe kilise Düsturiye, Kı • 
zılgedik, Ordu kapı, 419 numaralı, 

Bedirhun, Sakhore, Dürrürahban, Ha
mamkapı, Yeniköy yolçatı, Telköpril, 
Karababa mevkilerinde (13) adet por
tatif gümrük memur karakolu inşaatı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko -

1 

nulmuştur. 
2 - Eksiltme 11. 10. 940 cuma gü

nil saat (11) de Antakya Nafıa mil -
dürlüğü odasında müteşekkil komis-
yonca yapılacaktır. 

3 - İstiyenler husust şartname ile 
proje ve evrakı keşfiyeyi (97) kuruş 
bedel mukabilinde satın alabilirler. 

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

5 - Muvakkat teminat (H61) li -
ra (15) kuruştur. 

6 - Taliplerin ihaleden en az se -
kiz gün evci bu işe benzer inşaatı ba
şardıklarına dair evrakı milsbiteleriy
le birlikte Vilayete müracaat ederek 
alacakları ehliyet vesikasını 2490 sa
yılı kanuna uygun olarak hazırlı ya -
cakları teklif mektuplarını ve bunlar 
la birlikte teminat mektup veya mak
buzlarını ve ticaret odası vesikasını 

ihale günü aaat (10) a kadar komiı -
ron riyasetine makbuz mukabilinde 
vereceklerdir. 

Postada olan gecikmeler kabul e -
dilmez. (5i90) 16770 

Kanalizasyon iti 
tzmir Btlediyt:sindtn: 
Karnntınede 181 sayılı sokakta açıkta 

aknn ıslahhnnc deresine kanalfzaııyoa yap
tırılmMı, ren l~lerı ıııüdUrlüğündekl ke~ır 
ve malt, fenol orırtnamelerl mucibince ka
palı zarflı ek.elltmeye konulmııotur. Ke,lf 
bedeli Hi.f66 lira 40 kuruş muvakkat te 
mlnııtı U60 liradır. İhale1Ji 7 ıo. 940 pa -
zarteııl gtınU ııaat 16,30 dadır. 2490 sayılı 
kanunun tarlfatı dahilinde ha:ıırlanmıı 
teklif mektuplan ihale gtlnü uaml saat 
Hl,30 a karlar encUmen riyasetine verilir. 

(6024/ 3018) 1099• 

Ceza evi inıaatı 
Sıva:r C. Müddeiumumililindtn: 

Sıvasta yeniden yapılacak ceza evl ln
ıaah kapalı zar! usullyle ekslltmeye ko -
nulmuştur. 

ı - Mllnakıuıa 14. 10. 94.0 tarihine teııa
dUf eden pazarteııl günU saat 1~ te hUkU
met kona~ı dahilinde c. mllddctumumlll
~i odnıııcda toplanacak olan adliye inıaat 
ekslltme komisyonunda yapılacaktır. 

II - Bu lnıaatın muhammen keılf 

bedeli 64578 lira 86 kuruıtur. 
lll - Muvakkat. teminat. 80" lll'tl q 

kunııtur. 

IV - Bu fşe alt evrak ıunlardır: muka
vele projesi, eksiltme ıartnamesl, bayın

dırlık lıslcrl genel ıartnameııl, fenni ıart
name, mesaha cetveli. 

İstekliler mezkOr evrakı Sıvaa, İstan
bul, Ankara C. mllddeiumumlllklerlnde 
göreblleceklerdlr. 

V - Mllnakasaya girmek istlyenler re
ferans ve diğer vesikalarını bir istldaya 
bağlıyarak mUnakasa tarihinden en u 
sekiz glln eve! vllı\yet makamına vermek 
suretiyle bu lı için ehliyet vealkaaı iııtıye
cekler ve bu vesikayı teklif zarflarına ko
yacak 1 ardır. 

VI - MUnakasaya ıe-tırlk edecek olan
lar 2490 numaralı arttırma ve ekıılltme ve 
ihale kanunu ile eksiltme oartnameal muct

HAYRİYE LİSESİ 
YATILI 
YATISIZ 

Saraçhanebatmda Horhor Caddesinde, Telefon : 20530 KIZ 
ERKEK Ana - İlk - Orta - Lise 

Talebe kaydına devam olunmaktadır. Yabancı dillere ilk sınıflnrdan lllbıtren başlanır. Son ııınıtta ten eubeat 69 
vardır. Talebeler mektebin hususi otobllıı ve otomobilleriyle evlerine nakledlllr. Dt>rstcre 1 teşrinlevelde ba,tlan&cak· 

tır. Talebenin o gün mektepte bulunmaları. 

Telefon : 80547 • 

_Kı_z _.I Şişli Terakki Lisesi l_E_RK_EK_ 
ANA - iLK - ORTA - LiSE. Yabancı dillere bilhassa itina edilir. . 
Tedriıı ve terbiyesindeki ciddiyet Devlet imtihanları neticeleriyle sabittir. 

1- Talebe kaydı, her gün saat 9-18 e kadar Halil Rifat paşa konağında yapılır. 

2-Arzu edenlere, mektebin mufassal talimatnamesi posta ile gönderi!ir. 6245 
3- Kayıt için velilerin bizzat mektebe gelmeleri gerektir. --------

YATILI Nişantatı Rumeli ve Çınar caddelerinde. Hiçbir yerde şubesi yoktur. f GONDOZLU 

2 Pavyon yaptmlacak 
Kayseri Tayyare Fabrikası Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Fabrika garnizonu dahilinde 

iki pavyon inıa ettirilecektir. 
Bu inşaata ait : 
A - Muhanunen keşif bedeli 54673 

liradır. 
B - Muvakkat teminat 3983 lira 65 

kuruştur. 
2 - İhale günü 14-10-1940 tarihine 

tesadif eden pazartesi günü saat 14 
te komisyonda yapılacaktır. 

3 - Teklifler 12-10-1940 günü saat 
12 ye kadar komisyonda kabul olu -
nur. 

4 - İhale kapalı zarf usulü üzere 
yapılacaktır. 

5 - Fiyat tahlili ve fennt şartname 
ve planlar 2 lira 73 kuruş mukabilin-
de mesai günlerinde saat 14 kadar 
fabrika satın alma komisyonundan a
lınabilir. 

6 - Şartname alabilmek ve ihaleye 
girebilmek için, inşaat işlerinde mü
teahhitlik yapabileceğine dair resmi 
müessesattan alınmış vesika ibraz et
meleri lazımdır. (6249) 16200 

Parke kaldmm yaptırılacak 
Eskişehir Belediyesinden : 
Eskişehir belediyyi tarafından yap 

tırılacak parke kaldırım ve bordür 
inşası işi kapalı zarf uıulile eksilt -
meye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 17,500 lira ve 
muvakkat teminatı 1312,50 liradır. 

Şartnameler parasız olarak milhendis
likten verilir. İhale 14. 10. 940 pazar 
erteıi günil saat on beşte belediyede 
yapılacaktır. Talipler muvakkat temi
natlarını ve ticaret odası vesikalarını 
ve 2490 No. lu kanunun tarifatı dai -
resinde hazırlıyacakları teklif melı: • 
tuplarını thale gUnll belediye riyase-
tine vermeleri ilan olunur. 16201 

Su ıayact alınacak 
Eskişehir Belediyesinden : 
Belediyece alınacak 1020 lira mu -

hanunen bedelli 60 adet ıu sayacına 
talip zuhur etmediğinden müba.yaa 
23. 10. 940 tarihine rastlıyan çarıan
ba günü saat on bette pazarlıkla ya
pılacaktır. 

Muvakkat teminatı 76,50 liradır. 
Şartnameler parasız olarak ııu mühen
disliğinden verilir. Taliplerin ihale 
gilnü belediyede hazır bulunmaları 
ilan olunur. 16202 

NAZARI DİKKATE 
Ankara Havagazı Türk Anonim _şirketinden: 

29-30 Eylül ve 1 Teırinievel 1940 günleri zarfında teaıi -
satımızda yapılacak tamirat münasebetile gaz istihsalatı -
mız yarıya ineceğinden mezkur günlerde mümkün olduğÜ 
kadar az sarfiyat yapılması ve bilhassa banyo otomaHan
nm kullanılmaması ıayın abonelerimizden ehemiyetle rica 
olunur. 

Bu suretle elde edilecek taaarnıf kafi gelmediği takdir
de bazı mıntakalarda ha vagazmı tamamen kesmek mec -
buriyetinde kalacağımız ilan olunur. 3839 

Ankara dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesine talebe kayıt şartları 

blnce ibrazına mecbur oldukları evrak ve ..11111111111111111111111111111111111111 iL. 
veııalki mezltOr kanun ve ıartcamenin ta- : 
rlfalı dairesinde hazırhyacakları teklif : 
zarflannı 14. 10. 940 pa:ı:arteııl g11nU ıaat : 
13 e kadar numaralı makbuz mukabilinde 5 
mUnakua komlııyonu baıkanlığına vermlı : 

An.lcara Dil ve Tarib • Cotralya Fakültesinden: 
• Ankara Dil ve Tnrlh - Coğrafya FakUlteslnc talebe kaydına eylUIUn 20 inci gU. ---iLK-ORTA-LiSE --. -

Okul kltaplannızı ve kırtutyentsl :E 
Samanpazan : 

olmaları IAzımdır. (6030) 15997 - -

§ AKAY KİT APEVİ E Ceza evi intaatı 
Elhıl Cümlıuriyet Jlüddtiumumilifin

len: 
l - Ell\zıt vilAyet merkezinde 111076 U-
36 kuruş kıymeti muhammenell bir ceza 

evi yapılacaktır. 
2 - Huauııt ve umumt ıartcame, plAn 

ve aaır evrak EIAzıt cumhuriyet mUddel· 
umumlllğinden bedel!ılz olarak alınır. 

a - İhale ıı. 10. 940 cuma gU.nü ıaat 
16 da Eluıt cllmhurlyet mUddelumumlll
ğlnde yapılacaktır. 

4 - Ekııııtme kapalı zart uııullyle 7a
pılacaktır. Muvakkat teminat 3803 Ura 82 
kuruştur. 

• 6 - Teklif mektuplan 11. 10. 940 cuma 
i'UnU ııa.at 10 e kadar komlııyon relııl mUd· 
Cletumıımlllte tevdi edilecektir. 

6 - Bu tol için koordlruuıyon heyetinden 
karar alınmış olup yalnız iki ton beton-
arme demirine ihtiyaç vardır. 16030 

Kanalizaıyon inıaatı 

Kayseri Tayyare Fabrikası Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Fabrikamız garnizonu dahilin
de umumi kanalizasyon ve fosseptik 
tesisatı yaptırılacaktır. 

A - Muhammen keıif bedeli 9224 
lira 37 kuruştur. 

B - Muvakkat teminat 691 lira 83 
kuruştur. 

2 - İhale gilnü 14-10-1940 tarihine 
tesadüf eden pazarteloi gUnU uat 10 
da yapılacaktır. 

3 - İhale açık eksiltme uıulilne 
göre yapılacaktır. 

4 - Fiyat tahlili, fennt şartname ve 
planlar mesai günle~inde saat 14 de 
kadar fabrika satın alma komisyonun
dan alınabilir. 

S - Şartnameyi alabilmek ve iha -
leye girebilmek için inşaat i,lerinde 
müteahhitlik yapabileceğine dair rea
mt mUeısesattan alınmıt vesika lbru 
etmeleri lhımdır. (6250). l619i 

- -- -: ve Yenlıehtrdekl ıubeııtnden herkea : 
: gibi ılz de temin edeblllrı.ınız. : = Tel: 3580 8838 = - -.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ~ 

Zayi - Eıki1ehir liıesinden aldıiım tas
diknameyi kaybettim. Yeniıini alacağım -
dan ukiılcin hükmii olamıyacaiıru itln 
eylerim. - Ankara belediye civarında !I 
No. apart. mukim Abdullah oğlu Mehmet 
Fatih. 38S6 

~111111111111111111111111111111111111111.. -- -: PIY ANO T AMiRi -- -: Akord, cilt, lıtediiiniz piyanoyu evi- : 
: nize teslim eden, M. Öz&ül. Haraççı : 
: Kardeşler. Telefon: 1426 3803 : - -'"'11111111111111111111111111111111111111~ 

Endüstriyel maliyet liyah 
Kenan ASAFJtAN 

Maliyet hesaplama, rasyonel ı;alışma, 
te~klllt ılıtemlerinl pratik g!Sııterir. Her -
keae !Uzumlu kitap. Fiyatı 100 Jruruı 

ULUS - 21. ınci yıl. - No. 6882 

lmti yu ıahibl 
lıkender Artun 

UmumJ Neşriyatı Idar~ Eden 
Yazı İşleri MUdUrU 

Mümtaz Faik FENiK 
KOeueM KUdtlr1J : Nqtt ULU~ 

ULUS Bumım ANKARA 

nU ba,şlanacak ve birinci te§rln sonunda nihayet verilecektir. FakWtede te<lriı o
lunan zümreler §Unlnrdır: 

TUrk dil ve edebiyatı Felsefe 
Franııız dil ve edebiyatı :Arl\eolojl 
İnglllz dil ve edebiyatı SUmerolojl 
Alman dil ve edebiyatı Sinoloji 
Arap dil ve edebiyatı Hindoloji 
Farıı dil ve edebiyatı Hungarolojl 
Ruı dil ve edebiyatı Antropoloji ve Etnoloji 
K!Aslk filoloji Coğrafya 

Tarih Hititoloji 
Talip olanlar bir lstldaya ilse ve olgunluk dlplomnlarını, qı ıııhat l'aporlan 

batlıyarak ııalı ve cuma gUnleri saat 9,30 dan 17 ye kadar FakUlle DlrekUlrlUğUn 
mUracaat etmeleri IAzımdır. (5978) 10977 

Ekmek ve \J yag alınacak 
Kütalıya J. Okulu Tabur K. lığındanz 

1 02 ..., ... 
~ ~ ı:ı • cıı .. 

~ .. '§~ ~~ 
..ııı: 1: 3.... > "O s ~ ~ ~ ::ı~ 

~ -=ı:ı2 x ı:ıE;: S..,~ 
ı:: ~.;ı::.: .i~ı:ı ~B CI 
.!! ı:ı :S ~ &ı0 ~ Fil ~ ·- S · ~ ı:ı 
:s~.::: ... N - -tj..._o lıj cıŞ ::::S 
E-<..ı <-.cıı uı t.'l.!:!111 ...... ~..ı fil o 

27000 00 200000 250000 11 2062 50 11 1210.940 cumart~I (ekmt'!'k ekırtr• 

7800 00 6000 6000 130 585 00 11 H .10.940 pazartesl (sadeyağı) 
1 - Okul eratının ağustoıı 940 sonuna kadar ekmek ve ııadeyağl ihtiyacı kap 

zartla yukarıda hizalarında yazılı gUn ve saatlerde ihalesi Japılmak üzere eksil 
mete konutm111tur. 

2 - İsteklilerin teklif mcktuplşrını ve yukarıda yazılı teminat akçe mektuP 
larlyle 94.0 yılına alt ticaret odası veslkası ve (2400) sayılı kanunda yazılı ıalr v 
ıalkle birlikte gösterilen saatlerden bir aaat evci J. okul binasında mtite§ckkil it 
misyona vermeleri. 

3 - Şartname okul komlııyonunda g6rUlebllır. 

Yeni Sinema 
Bugiln ve bu gece 
NEŞELİ SAHA 

Kahkaha tufanı, neıe 

kaynatı. Bq rollerde: 
Luclen Harroux, Betty 
Stockfeld. Fransızca 
ıöz!U. 

Seamlar: 10 - 12 - U,SO 
18,30 - 18,30 ve sece 

21 de 

Ha ık Sineması 
Yeni mevsim hazırlığı 
dolayısiyle birkaç gün 

KAPALIDIR 

SUmer sinemasının gl· 
rtı kapısı Bahriye cad -
dcslndedlr. 

SUmer ılnemaııına Bah· 
rtye c&ddeıılnden gidile
cek. 

16203 

Sus Sineması 
BugUn ve bu gece 

Otomobilli .Aşıklar 
Baş rolde: Colctte Dar· 
fuil . Alerme • Claude 
May. 

Seanıılar: 10 - 12 - U • 
16 -18 ve gece 20,80 da 

f31rln Sümer ılnemd 

pek yakında açılıyor 


