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inhisarlar Vekili 
tütün mıntakasında 
tedkikler yapiyor 

Bugün 2 inci sayfamızda 

Halk~ı, devlel(İ olmıyan 

bir rejim, ruhsuz siyasi bir 
kahpfan ibarettir •.• 

Verilen konferanslarda 

Hatipler dünya vaziyeti karşısında 
hükümetin siyasetini izah ettiler 

Denizli, 29 a.a. -- Cümhuriyet Halk Par-,-
tiai umumi idare heyeti izasından Ankara 

Dahiliye Vekili intihap dairesini 
ziyaretten sonra İstanbul'a döndü 

lngilterecle clüıüp parçalanan bir alman tayyare•i 

mebusu Mümtaz Ökmen Denizli halkevi 
r.alonunda vali, parti müfettişi, garnizon 
k~mutanı, h!ikümet parti ve difer te$ek • 
kııllere mensup zevat ile vilayete bağlı ka
zalardan &elen heyetler ve seçkin bir halk 
kütlesi huzurunda dün l'CCe, dıinyanın için· 
d~ bulunduğu buhran ve Türkiyenin bu va
zıyet karşısındaki kuvctli dunımu hakkın
da bir konferans vcrmiıtir. 

Adapazan, 29 a.a. - Tütün mmtakalarında tetkikata çıkan inhisar
lar Vekili Raif Karadeniz Gerede, Bolu ve Düzcede tetkikler yapmıt 
ve Kocaeli'ye geçerek Hendek'te tetkik 1tta bulunduktan sonra bugün 

aaat 14 te ıehrimize gelmiılerdir. 
--ı Vekil, vali tarafından Hendekte 

karşılanmı§ ve §ehrimizde de kaza er-
V • laşma kanı, belediye reisi, emniyet amiri, 
,J. enı an inhisarlar memurları ve sair zevat ta

rafından selamlanmıştır. Parti bina-
.r_ J sında kısa bir istirahattan sonra, ve-e tra 1 ı na a ki.l inhi.sar!arın tütü.n d~p.ol~rını gez-

mış ve ınhısarlar daıresını zıyaret et-
miştir. 

Saat 16 da otomobille şehrimizden 
İzmit'e hareket eden vekil, seyahati
nin İzmit'ten sonra Bilecik, Bursa, 

Falih Rılkı AT AY Balıkesir ve Manisaya kadar devam 
edip tetkiklerde bulunacağını bildir -
miştir. 

tefsirler 
Roma mülakatının esrarından bi

ri 27 eylül günü faf olmuıtur: Al
manya, ltalya ve Japonya ile eski
denberi devam eden, fakat geçen 
eylül ademitecavüz misakı ile tav· 
aama alametleri gösteren tesanüt, 
yeni bir anlatma ile takviye edil· 
miıtir. Paktın neırolunan metnini 
herkes biliyor. Mesele Japonya ile 
mihver devletlerini bu paktı aktet
meğe aevkeden hakiki sebepleri öğ
renmekte ve onun bugünkü vazi· 
yet üzerinde ne gibi tesirler yapa
cağını izah etmektedir. Bu hususta 
mütalea ve tahminler değiıiyor. 

Hiç fÜpheaiz hedef, Büyük Bri
tanya İmparatorluğunu yalnızlığa 
ma liUm etmek ve eve a Ameri1'a· 
nın, ilerde de belki Sovyetler Birli
iinin Jngiltere ile birlikte mücade
leye giriımek imkanlarına mani ol-
maktır. 

Hadise, Amerika Birleıik Devlet· 

Vekile inhisarlar tütün işleri mü
dürü ve arkadaşları refakat etmekte

(Sonu 3 üncü 5aylada) 

M aaril Vekilimiz 
B. Hcuan - Ali Yücel ....,____ ------~ 

lerini hayrete düıürmemiıtir. Çün
kü mihver devletleriyle Japonya 
araaında bu teıanüt esasen mevcut· 
tu. Yeni olan ıey onun kağıt üstü
ne geçirilmesinden ve bazı teahhüt
lere bağlanmasından ibarettir. An· 
laıma haberi Vaıington'a bir taraf· 
tan harp hazırlrklarına daha sıkı M • f V k· ı · • • ıanlmak, diğer tarafta~ • Sovyet!er aarı e 1 ımızın 
Birliğiyle münaaebetlerını ta~vıre 

Bir haftada 
1 ngiliz tayyareleri 

Almanya'daki hedeflere 

yüzden fazla 
akın yaptılar 
Londra, 29 a.a. - Bu sabah Londra

da bildirdiğine göre, İngiliz hava ku
vetleri •.. cuma~tesi}'.i pazara bağlıyan 
gece, du~man ııgalı altındaki arazide
ki istila limanlarını giddetli hücum
lara maruz bulundurmuştur. Fena ha
vaya rağmen, ingiliz bombardıman 
tayyarelerindcn bir miktarı Berlin'e 
varmıştır. 

Geçen haltalıi akınlar 
Londra, 29 a.a. - Reuter: Selihi

yettar ingiliz mahfillerinden öğrenil
diğine göre, 26 eylülde nihayete eden 
hafta zarfında, İngiliz hava kuvetleri 
yedi gün mütemadiyen, gece 'Ve giln~ 
düz, Almanya arazisi ile alman işgali 
altındaki araziye hücumlar yapmıt
lardır. 

Bu mütemadi taarruzlar esnasında 
bombardıman edilen esaslı hedefler 
arasında. ezcümle, Scharnhorst zırhlı
sının pek yanına düşen bombalarla 
hasara uğratıldığı ve difer jki ,harp 
gemisinin tam iaabetlere ttbl tutul -
dufu Klel kanalı, Bertin cl.annda 

(Soorı ı. i11e1 .. .,,.,,., 

BBs Clano ve Suner 
Roma'ya gittiler 

Fas sultanlığı veziri 
Vichy ve Madrit'te 

etmek lüzumunu ilham etmııtır. çocuk velilerine hitabı 
Moskova'daki Amerika Büyük El- 1 çiıinin dün Yoldat Molotof'u ziya· Maarif Vekili Hasan - .Ali YUcel mek- teMQS af yapıyor 

· ld i telerden öi- teplerln açılması mUnaııebetıyle bu alqam ret etmıf o u unu ıaze Bertin, 29 a.L - İtalyan hariciye . aaat 20 de radyoda çoeuk velllerlyle bir renıyoruz. • kontl§ma yapacaktır. nazırı Kont Ciano, bu sabah, Berlir>-
Sovyetler Birliği henüz hiç b!r den hareket etmittir. 

tahlilde bulunmamııtır. Ancak bır İspanya dahiliye nazırı B. Serrano 
lav içre gazeteıinin verd.iği. maluma· u rfa 'da 1 n o·· n u·· g u·· n u·· s d bu d 5 uner e sabah Münibe hareket et-
ta göre, Berlin merası~~n. e ov- mittir. Oradan Romaya gidecektir. 
Yetler Birliği Büyük Elçısının hazır Urfa, 29 a.a. - Milli Şefimiz İs- F l l b~Junmayııına dikkat edil.mittir:. in- met lnönü'nün Urfa'yı şereflendir • aı .., tan ıfı vezirinin temaılan 
ııltere'ye göre pakt, vazıyet uze· d"kl · .. il k" • · ld'" .. .. Vichr, 29 a.a. - General Huntziger, 
• • • • h" tt" ı erı gun n ıe ızıncı yı onumu o- Fas lt 1 ğ t'ınde derhal tesırlerını ı11e ır· .. .. .. ~ . . ıu an ı ıveziri Elhaç Muham • 

inekten fazla uzun bir harp kabu- la~ dunku gun her sene oldugu ~ıbı med Elmokri'yi kabul etmiıtir. 
ıu · • d b 

1 
mihver devletle- dUn de Urfalılar tarafından tezahil • MaJ "cl'cl ıçın e una an . • . d rı e 

li halkını bir müddet için avııtma· ratla ve sevınç ıçın e kutlanmıştır. M d "d 29 
ia hizmet edecektir. Mihver dev- Bu sevile ile urfalılar Milli Şef'e kar ziri a rı ' d a;· - ı:-as sultanlığı ve-
letleri bu anlatmayı lspanya'yı d_a- ıı sonsuz sevgi ve bağlılıklarnı biri old~{uan~;ld~ ;: yükıe.7 mem1:[1.~" 
hi harbe aokarak tamamlamaga defa daha teyit eylemişlerdir. varmııtır. ' yyare ı e Mı rı e 

•htetmiılerdir. 
ltalyanlar paktın Amerika'nı;n 

Amerika Cümhurrei•i 8. Ruzv<>lt 

Amerika' da 
50.000 

pilot var! 

Bunlara her ay 2.000 
pilot iltihak ediyor 
Vatfngton, 29 LL - Yeni Vqfng

ton tayyare meydanı intutının temel 
tqının konması merasiminde, yüzler
ce tayyare bu meydan Uzerinde uçuı
lar yaparken bir nutuk ıöyliyen re.i -
ıicümhur B. Ruzvelt demittir ki: 

(Sona 3 i.lnei.i ,.7fıdı) 

111111111111 

Üç tarafll paktın 
imzasından sonra 
Amerika harbe 
gittikçe daha 

hızla yaklaşıyor 

Amerika basınının tefsirleri 
Nevyork, 29 La. - Amerikan ga

zeteleriı İtalyan-Alman-Japon anlat
ması hakkında tefsirlere devam et -
mektedir. 

.. Nev-york Herald Tribune diYor ki: 
Bu darbe, pek muhtemel olarak, in-

(Sona S. inci ,.71ıdı) 

Hatip konferansında cümhuriyet h""k"' _ . . u u 
metının hidiselcri daha evciden .,... k ·ıı· .orcrc , 
~1 1 ~enfaatin icabettirdiği bıitiln tcd _ 
bırlerı aldığını, kebramanhğına bütün dün
yanın hayran oduğu ordusunu ıon scneler
d~ teçhiz.at itibariyle dahi en mükemmel 
bır dereceye yükaelditini ve türk mili t" -
"'.~ ~üyilk bnı. bilyük asker Milli Şef i:ö. 
nu ~u? etrafında ve emrinde yurt müdafa-

1 ası ıçın her tilrlü fedakirlığı yapmıya ama
rle olduğunu müttehit ve bunun için mütc -
canis bir halde hazır bulunduJ:...•mı tcb .. . . ... aruz 
ettırmııtir. 

Zile' ele 
Zi!e· 29 a.a. - Villyetimiz mebusları 

partı müfettişi Zihni Orhan ve valimiz !:ı
zcttin Çdparla birlikte cvelki gün Tokat
tan buraya &clmiılcr ve halkevindc köylü 
ve kasabalılarla temas ederek dilekleri din
lemiılerdir, bu toplantılardan sonra halke
vi önünde parti müfettlıi buıtünkü harp 

(Sonu J üncü say/ada) 

Hintlilerin licleri Gancli 

Gandi Hindistan 
umumi valisiyle 

bugün görüsecek 
Simla, 29 a.a. - Gandl pazartesi ctınl 

umumi vali ile bir &örüımc daha yapacall
tır. 

Evelisi &iinkü mUlakatın uzunluiu sa. 
(Sonu J Uncü sayfada) 

., •...............•....•......................................... 
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i Dünkü Spor hareketleri l 

•• fi .... . 

• 

Dün Ankarıddi bisildet •eri yıırıslırına b 1 •. sıbaialarını devım edilmiı ipodromd , •s anmıı. bolge güreş birincili1: -~ • a pro nyonel gü .. a7rıca Güneş ve A.s Fa •ücü tıl:ı 1 b. d uı musaba kalan >apılm•• . · · • m arı ır ostlulc maçı - .._ mıılırdır. Polıgondalci tabancı ile ıtıı - b k 1 yıpma1: u:ıere 1:arıılaı
lik. maçlarına dün de devam olunmuştur~';:ıılc ı ~ a:~ da ~ona ermı·ııir. 1stanbu1dald 
den Telı:irdallı - Sefil: Baldadi maçı :,arı ıı ı resım, prol~7onel gür"çilft'
aıy/ıdıdır. esnası a ılınmııtır. Spor haberlerimi& S. inol 

Türk Hava Kurumu 
filosu Kayseri'ye geldi 

Malatya' dan ayrdırken 
harbe ittiraki ihtimaline kartı bır 
tedbir olduğu noktasında ı.s~a~ et· 
h'ektedirler. Japonya kendısını bu 

•rekete aevkeden ıebebin hayat 
••hası hakkındaki d~vasını diğer 
devletlere anlatamamak olduğunu, 
~•kat tahrik edilmediği . takdirde 

Sonh~har at ko. ularına 
dün İpodromda başlandı 

Havacılar İnönü'nün pederinin 
mezanna bir çelenk koydul~r 

Malatya, 29 a.a. - Şehrimizde bu-ı-------------

~rhangi bir milleti tehdıt etmek 
~~Yetinde olmadıiını ,öylemekte-

ır. 

) Paktın maddelerine göre Japon-
a Avrupa kıtasında alman ve ital

t~n liderliğini Almanya ve ltalya 

1-~~k Asya a~hıaaında japon lider· 
ıg,. ç· J nı tanımaktadırlar. Eğer ın· 

h •Po~ anlatmazhğına vey~ Avrup~ 
) •rhıne henüz harbe iştirak etmı· 
c ek bir devlet bilfiil müdahale ~dı:
d e olursa üç totaliter devlet . ıkt!
İk~:ları!'da bulunan bütün ~ı~a~ı, 
ı ... :Sada ve askeri vasıtalarla bırıbır· 

A .. vardım edeceklerdir ... 
h . nh,.ma metninrleki "henuz har· 
he 1ttirak etmiyen devlet" tabiriyle 
•trra ı · "k a Sov-l'etı eve a Amerı a, sonr .. 

de,,ıer. Birliği geliyor. Önce bu ıkı 
llaı etın Uzak-doğu ile Avrupa, 
lar~•nl~r, Afrika, Yakın ve U:~ak
tirıd takı vaziyet ve alakalan uze· 

8~ durmak lazımaır. 1 
letı~r~e!ik Amerika ne mihver dev· 
JaPo rının galebe etmesine, n~ de 

ııya'nrn Uzak-doğu'da ve cıvar j 
('oau J üıwil .. .,tıdı). 

Sonbahar at ya
rqlannın birin
cia clün hipoJ 
romcla lıalaba . 
lJı bir •eyırcı 
kütle.inin önün· 
de yapdmıthr. 

• Tribünleri clol -
.. cluran binlf!f'ce 

halk koıuları he 
yecan ve alaka 
ile takip etmir -
tir. Resimleri -
miz, yarıılan Ae 
yecanla •eyre _ 
J en ıılı bayan 
lan göıteriyor. 
Y arıılar halıkın
tl tıki yazımız 2 
inc:l .aylaJaJır. 

lunan Hava Kurumu tayyarecileri ta
rafından Millt Şef'in merhum peder
lerinin mezarlarına dün bir çelenk 
konulmugtur. Merasimde vali Fahri 
Özen, komutan. mebuslarımız p t" 
bel d

. • , ar ı 
e ıye, Halkevı reisleri askeri 

mülki erkln huır bulun~uılard ve 
B 1 d" ır. 

e e ıye reisi Doktor Cafer Özet-
çi, merhumun hayatı hakkında genç
lere. izahat venniı ve hatıralarını y!t 
etmi§tir. 

111111111111111111111111111111111111111111 

• 

istila tehlikesi 
Sonbahar veya kışın 

gelmesi dolayısiyle 

geımiı değil 
Tayyarecilerimiz bu sabah tehrl _ 

mizden ayrılmı9lardır. Londra, 29 a.a. _ Ro t.c • d . biri bild' · ~ :V rın enıı muıha-
Kayıf!f'i'cle fikrine ı~.ıy0r ! '.uksek <fcniı mahfillerinin 

Ka . ırore, ıstıll tehlikcıi, ıonbahır ve 
yıerı, 29 a.a. - Türk Hava ku- kı~n &clmcıi ile muhakka'- 1 tt · · d k 

1 
,. ure e orta • 

rum~. tayyarecılerıyle parqiltçüleri an .. • kınamaktadır. Filhakika dcniacilcr, 
bu gun ıaat 9.30 da Malatyadan bura- ~enızın muvakkat bir zaman için sakin °' 
ya celmitler ve meydanda mülkt l7'C ıacafı mevsim safhaları bulunduğunu bilir
aaker! erkln ve memurin ile kalaba _ bet .. Bun~nla beraber buradı ,u cihet te , 
lık bir halk kütlesi tarafından kar ı- ar?ı .cttırilmektedir ki iıtlll te1ebbüıiinf 

• lanmıılardır. Gençler. tayya'r ı ;:;~ıktırm] ekle al~anlır. cicr incilizld 
ve . . . e ı av amak iıtıyorlarsa, ciddi ıuret 

1 uç:kıarc&:'rqllt ca.terılerinı yarın ha71l ittkl11rına ufrıyacaklardır. CiinJ 
pa • (Sonu 1 IJacii ,.7ııda) 



Halkp, d'evletçi olmıyan 
bir rejiın, ruhsuz Iİyaal 

I Z M 1 
bölgesinde 

Gelm " Bo,ok Menderea 
ftllln ... yapılan ve yapılacak olan ~ 



I0-9- 1940 -
Yeni anlaşma 
etrafında 

tefsirler 

Japon gazetelerinin 
sarih tefsilerine göre 

Üç taraflı pakt 
Amerika ya 
müteveccih 

Japonya Avrupa harbine 
~arışmağa istekli deGil 

Mebuslarımızın 
yurddaki tetkikleri 

Veri len konferanslarda 

Hatipler dünya vaziyeti karşısında 
hükümetin ·siyasetini izah ettiler 

(Bııı ı. foci sayfa.da) 

denizlerde hakimiyet inhisarı eld.e 
etmesine taraftardır. Bunun için bır 
taraftan lngiltere'ye elinden gelen 
Yardımı yapmakta, diğer .taraft~ 
Atlantik ve Paaifik'te Jngıltere ıle 
rnü~terek müdafaa tertipleri a~mak
tadır. Büyük Britanya Atlantık kı
yılarından Singapur'a kadar A~e
l'İka emrine birçok üsler terketmı§· 
tir. Amerika Japonya'yı hiddet et
tiren bir takım ambarao kararlan 
da vermiıtir. 

Tokyo, 29 a.a. _ Jıpon ~u:eteleri Ber
lin minkinin akdini wnumıy.etle alkııla -
makta ve bu miıaka müteallık olarak lm· 
parator tarafından neıredilmiı ol~ ferma
nın ehenıiyctine iıaret etmektedırler. 

( Baıı ı. inci uy/ada ) 

karııımda memleketimizin vaziyeti ve hll
lrilmetimiıln ılyuetıl hakkında bir konut -
ma yapmıı ve mlıafirlerimlz aqam ıehrl -
mizdcn ayrılmışlardır. 

leri üzerinde halkı tenvir eylemlıtlr. 

Elmalı'Ja 
Elraah, 29 a.a. - İntihap d'ılrelerindc 

tetkik ve temaslarda bulunmakta olın me
buslarımız dün buraya gclmiılcr ve halke
vindc yapılan bir toplantıda kazamız halkı 
ile hasbrhallerdc bulunmuşlardır. lngiltere'nin AYrUpa ve Afrika 

ınuharebeleri için Amerika' da~ bek
lediği şey, harp ilan etmesınden 
fazla, bugünkü yardımı arttınnaarn
dan ve ödeme husuıunu kolaylaıtır· 
ınaaından ibarettir. Yardım bu ıe· 
kilde devam ederse tayyareler yÜz 
Yerine bin de olaa, peıin yerine kre
di ile verilse Japonya'nm harekete 
geçmeıi l.'.zımgelmez. Amerika'nm 
Atlantik ve Paaifik'te harp hazırh
fı faaliyetlerine devaJ1l et~e .. si de 
Almanya ile ltalya'yı harp ılanına 
•evkedecek değildir. 

Karıılıklı iktıaadi yardım bugü'! 
için bahis mevzuu değildir. Aıken 
Yardıma gelince, Amerika bahsi~de 
Yalnız Japonya mihver devletlen~e 
hizmette bulı•nttl,i lir. Ancak bu hız· 
!netin müessir r'-lıilmesi için japon 
'deniz kuvetlerinı , İngiltere'nin Aı· 
Ya denizlerine ayırmış olduğu ku· 
\retlerle amerikan clonanmasınm 
ınecmuundan üstün olması icabe-

' b' der. Aksi takdirde Japonya nın ır 
tecavü1e uğramaksızın lngiltere ve 
Amerika'ya karıı bir ha~bin m~!U• 
liyetlerini kabul edeceğınden fUP• 
lıe edilmek dofru olur. 

Sovyetler Birliği ademitecavüz 
Paktmm fartlan içinde kalmııtır. 
Bugünkü harbi Moskova'~ın em~e!• 
Yalizme kartı Asya mılletlennın 
bir kurtuluı mücadelesi gibi telak~i 
ettiğine hükmolunamaz. Cezayır 
ıimdi Franıa'nm esiri iıe, mihver 
devletleri onun hüriyeti için kan 
dökmekte değildirler. Eıir millet
ler aadece efendi deiiıtirecekler
dir. Sovyetler Birliğinin son zaman· 
larda iki dikkate defer hareketini 
gördük: biri Tuna konferansına da· 
•et edilmemesinden dolayı protesto· 
da ·bulunmuf olmaardır; ikincisi bir 
askeri gazetede Sovyetler Birliğinin 
Balkanlar hakkındaki alakasızlığı
na dair çıkan yazmm ıiddetle tek· 
alp edilmealdlr. 

Yeni paktm Sovyetler Birliğini 
asla alakadar etmemesi için anlaş
ınadaki kayıt ki.fi gelmez. Her iki 
kıtada mühim mevkiler tutan Sov· 
Yetler Birliğinin de büyük ~!ya'~a 
Japonya'yı, bütün müıtemılatı ıl.e 
Avrupa kıtasında mihver de~le~.le~
:rıi lider olarak tanıması, yanı buyuk 
Asya ile Avrupa ve müıtemi!atr me
seleleriyle ali.kası olmas~ lazımge· 
lir. Moskova hiç bir tefa~rde. ~ulun· 
ınaınak ve bekleme vazıyetını mu· 
hafaza etmek cihetini tercih etse 
dahi zihinler bu sualler Üzerinde 
takılı kalacaktır. Yann Tuna ve 
Balkanlar, daha öbür gün ba.§ka 
bölgelerde mihver dev!et!e!ıyle 
Sovyetler Birliği arasında ıhtıla_fla.r 
~ı1cacak oluraa yeni paktın .bu ıhtı
laf ihtimallerini düıünmemıı oldu· 
lu naaıl zannolunabilir? 

Paktın mukaddimesindeki ~.''her 
!billetin dünyada kendisine aıt aa• 
haYı alması" fıkrasının üç kıt arı 
.._Asya Avrupa ve Afrika --: ıa· 
dece üç 'hakim devletin idareıın~e 
h11hındurmak kaydiyle ~~~ı!. telıf 
0 l•nabileceii hayli aöz goturur. 

\1 enl anlaımanın başlıca v~~fı b~· 
tiİnkü harp ve buhranın cı anşu· 
~1llliilc karakterini daha iyi teb0~· l'iiı ettiren bir dikte olmasıdır. ı
ier b' h · t' mihver devletle· • ır uıusıye ı, k 1 
!"il nirı lngiltere'yi ıüratle ve 0 :ı>:
ılcJa tn ~ı· decekleri kanaatını, 

J.ı ag up e 1 t k ve 
lll'bin uzunlufunu kabu eme. 

Gazeteler, üı; mihver devletini.n anıla.ak 
son boyundurulunu zorlamak ltın umanm 
hulul etmlt oldufunu 7asmalrtadırlar. 

"Aıahi,, ıueteai, aktedilen muah~enin 
eakl nizamın muhafaıı:aaı namma 1;'1eaaı blr
liii yapmılr iıtemelrte bulunan bıtaraf bil· 
yük devletlere karıı bir ihtar olduiunu 
kaydetmektedir. 

Blltlln japon pzetelerl, Uıç taraflı pakt 
halrlnndald tefsirlerinde, bu pılrtm Ama. 
ri1ta blrletik devletlerin• mlitenccih bıı
lundulonu ıarlh surette bildirmektedir. 

Yomiuri Şimbun pzeteıl di7or iri: 
Bu pakt, Amerika birlqlk devletlerl

ııln iki okyanustaki müstakbel faaliyetine 
kırıı bir frendir. 
Niıl _ Nfıl pzeteıl, lnrlltere'nln mal

lublycti fhtimaliııl nazır dikkate alarak 
diyor ki: 

Bu takdirde, bu pakt devletleri, uzun 
bir mücadelede bulunmak mecburiyetin
dedirler. ÇUnlrll Amerika blrle~llı: devlet
leri, muhakkak surette mllcadeleyc devam 
edccC'ktlr. 

Sinop' ta 
Sinop, 29 a.a. - Mebll$larımızdan Yusuf 

Kemal Ilı Cemil Atay, Huluıi Oruçof lu ve 
Cemal Allı tehrimlae ıelerek halkla te -
mastara bıılımıelırdır. Mebuılarımıa bu 
temularında ıeçen parti konırelerlndc 

tNblt edllen halk dileklerinden intaç fdl -
lenlerlı ılmdlden sonra 7apılacalr itleri i
zah eylemlılerdlr. 

B. Caxlet Kerim'in nutku 
Eletklrt, 20 a.a. - Sinop mebuıu Cev -

det Kerim İnc:cda11 ile parti milfettiıi dok
tor Vehbi Demir diin burayı ıelmlılcr ve 
halkevlndı 71pılan toplantıda kazalar hal
kı ile umumt ihtiyaçlar üzerinde rörüıme
lerdc bulunarak dilekleri tesbit cylemiı -
!erdir, 

Cevdet Kerim lncedayı bu toplantıdan 
bilistifade söylediği bir nutukla dilnyanm 
bugiin içinde bulunduğu ahval ve ıerait 

karıııında Tilrkiyc'nin durumu ve tilrk 
milletinin Milll Şef İnönü 6tralındı teı -
kil etmekte olduğu aanıılmaı blrlifi bir de
fa daha tebarüz cttlrmiı ve umum! yurt it-

Mebuslar bu toplantı esnaunda harman, 
ve arazi tevzii, iıkin ve yol iıleri üzerin
de görü11melcrde bulunmuılar ve dilekleri 
tesbit eylemiılerdir. .. 

Edirne'Je 
Edirne, 29 a.a. - İntihap dairesini ıez -

mektc olan Edime mebuıları kaza ve köy
lerdeki tetkiklerini ikmal etmiş ve Edir
nc'ye dönmü;ılerdir. 

lıtanbul'cla 
İstanbul, 2 9a.a. - Eski Maarif Ve 

kili Hikmet Bayur bugün öğleden 
sonra saat 15 de Beyoğlunda Fransız 
tiyatrosunda Parti azaları önünde 
Türkün manevi kudreti hakkında çok 
vakıfane bir konferans vermiş ve bu 
konferans zaman .zaman sürekli al -
kışlarla taktir edilmiştir. 

Konferansta mebuslarımız, Parti 
vilAyet idare heyeti reisi, idare adam
ları ve Parti azaları hazır bulunmuş
lardır. 

Hoıl Şlmbun rueteıi ise, bu paktın, 
Japonya'nın Avrupa harbine lı:arıımuı bah
ılnde iptida! bir tedbir tetkll ettiflni dli· 
eünmenin hatl olacıtmı a(Sylemekle.. iktifa 
e7lemC'lı:tedir. 

Çin, alman ve italyan müeHeHle
rine lrmıı tedbir alacak 

Vekillerin tetkikleri 1 
Romanya' da ........................................ 

Çunldq, 29 a.a. - Takuııpao 111etealııe 
ıöre, üç tar&fh pakt miinaı.t>etfyl•, Cin'!a 
alman ve İtalyan mUesaeeelerinı brıı ted
birler alm11ı pek muhtemeldir. Hlndl,ini· 
de japonlara aakerl lı:olaylrklar sörterea 
Hanoy anlaımuı aebeblyle, franııı mlles
ıeaelerine karıı tedbirler alınmalı da mum 
kündür. 

Takonpao ıazeteai, nlha7et, Japonlarm 
uzak ıarktald harclcita ıermi vermelerinin 
milmklin bulunduiunu da tıhmin eylemek
tedir. 

Japonlar Ja Amerikaya kürk 
ıatmıyacaklar 

Şansbay, 29 a.a. - Tfentaln'd• dolataa 
ıayiaları c!Sre, Amerika birlcti'k devletl&o 
rinin hurda demire koJdulu a~rıon 
ı;mıkıbele olmak Uıere japonlann it -
ıall altındı bulunan Çin ıksammdan A· 
merika'yı :rapılan lrUrlı: ihracatın& ambar
ıo konması muhtemeldir. 

Paktın yapılmannJa llİm rol 
oynaJı? 

Tokyo, 20 a.a. - Domei aJamma l'lSre. 
von Ribbentrop'un deleıeai ve itima.tlı ada.. 
mı Stıhmer, üç taraflı pektırı alı:dlnde bü
yük rol oynamıttır. 

Stahmcr, bir mllddet Moılcovı'da kal • 
dıktan sonra, Slblrya tariki ile 7 eylfilde 
Tokyo'ya ıclmiıtir. Stahmer'in Tokyo'yu 
bu ziyareti, pakt hakkında ilk lıtlmuc:ı ya. 
pan japon hariciye nazırı Matıuoka'ya von 
Ribbentrop'un cevıbmı teıkU ediyordu. 
Stahmer, Tolr:yo'ya varınca. ıör!iımeleu 

başlanmış ve mlisalrereler, 16 eyUUdc ak • 
tedilen ve 7edi buçuk 1Ut aliren kabine 
toplant111ndın sonra mUıbet uhaya sir • 
miıtir. Nihayet 19 eylQlde imparatorun ri
yasetinde toplanan bUyUk konferını da b11 
ittifakın lehine kararını vermlttir. 

Japonya ve Avrupa laarbl 
Londra, 29 a.a. - İyi haber alan mah -

fillerden Royter'e bildirildltlnı söre, Ja • 
pon hariciye nazırı B. Maı.aoka'nrıı rad • 
yoda l<iyledlfi nutuktan ılrnaıı intiba, Ja -
ponların Avnıpa harbine karıımıya pek ~ 
haheş!I bulunmıdıkları merlreaindedir, 

[~ :~:~~ ~::::~:~: ~::::~:~:~:~~~:~ !I 

( Başı 1. incJ :ıaylıda ) 

dirler. Valimiz vekille beraber 1z
mit'e dönmüttür. 

AJliye ve I nhiıarlar vekili 
lzmit'te 

İzmit, 29 (Hususi) - Gilmrilk ve 
inhisarlar Vekili B. Raif Karadeniz 
bugiln ıehrlmize gelmi~tir. Vekil İn
hisar müesseselerinde tetkiklerine 
baıla.mııtır. 

Adliye Vekilimiz B. Fethi Okyar 
da İmıit'te Değirmenderc'de bir te
nezzüh yaptıktan sonra İatanbul'a av
avdet etmiıtir. 

//ıtuat Vekili Hopa yolumla 
Giresun, 29 LL - Hopaya gitmek· 

te olan !Jrtınt Vekili HilanU Çakır, 
Ciimhuriyct vapuru ile limanımıza 
gelmittir. Vali ve parti reiıi ile bir 
çok vil!yet erk!nı vapura giderek ve
kili aelimlamıılar ve vapurun hareke
tine kadar memleket itleri hakkında 
görUımüılerdir. 

Dahüiye VekUi Jlln EJirneJen 
lıtanbula JönJii 

Edirne, 20 a.L - Dahiye Vekili, 
Kep.n • UıunköprU yolu ile dUn 'eh· 
rimize gelmiıtlr, veldll villyet budu -
dunda umumt mUfettif, vlli ve parti 
müfettişi, ıehir methalinde de bele • 
diye reisi, mebuılar, memurlar ve ka
labalık bir halk grupu karşılanu~tır 

Faik Öztrak bir müddet belediye da
iresinde kaldıktan sonra halkevine 
gelmiı ve burada halkevinin faaliyeti 
hakkında i.rahat almıılar ve halkın di· 
lekleri1le metıul olmutlardır. 

Dahllfye Vekili Faik Öztrak bu aa· 
hah İıtanbula gitmek il.zere Edirne • 
den ayrılmıt ve urnumt milfettit ile 
parti milfcttiıl, vlll, parti relıi tara• 
fından vilayet hududuna kadar teşyi 
edilmirtir. 

Amerika' da 
SOeOOO 

Eski kıral on 
390 nazır 

yılda 

ve 213 

Müsteşar değiştirmiş 

.. ski rejimin adamlan mecburi 
ikamete memur edildiler 

Bükreı, 29 a.a. - Rador ajansı bildiri
yor: Dahiliye nezaretinin bir tebliğine 

göre, eski rejime mensup 14 eahslyct, 
''.halklD galeyawna Jcar&ı muhafaza etmek 
ve sizli faall,..etlerine bir nihayet vermek 
mabadı ile Ye aleyhlerine birer adli tah
kikat açılmıı bulunmMr aebebiylc" mecbu
r! ikamete memur ed!lm!ılerd!r. , 

Bu ıahıiyetler arasında ezcUmle, nbık 
b&§Vckil reneral Arıeıeanu, sabık jandar
ma kumandanı ıcnoral Be~liu, sabık ıe
nel kurmay baıkanı ıenerıl Tzeneıcu, il• 

bık Bükreı poliı müdürü ceneral Garinea
cu, sabık adliye nazırı Oliamandi, aabık 

Straja - Tarii kumandanı Sidorovici, u -
brk nazırlardan Gclmegeanu. 11bık propa
ıanda nazır muavini Tlteanu, pzctcc;i 
Petreacu ve aalrc vardır. 

Eski kıralın JeğiıtirJiği nazır 
ve müstqarlar 

Blikreı, 29 a.a. - D.N.B. aJanaı bildiri
yor. 
R~t bir teblild• 11lrl Kırıl Karol'un 

10 sene süren idaresi esnasında ııiyaat faa. 
liyetin iıtilrrar ve devamlılık ruhundan art 
olduiu lrıydedilmelrtcdlr. Bu tebliie göre 
on Hne zarfında S!IO nazır ve 21S mUıte,ar 
deiitmlıtir. Nuıretlerin ıkaerlıl bu miid
det sarfında 27 fte 29 defa adam defi~tlr
mlı, SO Harıbiye nazırı gelmiı reçmiıtir. 

Romanya ve Jemokraailer 
BU kreş, 29 a.ı. - Stefani: Rumen ıu .. 

teleri, bu sabahki nüshıl&rrndı, rumen ha
riciye uıırı B. Sturza'nın D.N.B. ajanll -
na yaptığı beyanatı, bUyük başlıklar altın.
da ııqretmektedir. 

01t11rı ı'ht'l" ti kartı tedbırler 
il) ı a arına ~· • i ol· 
el l'llak zaruretleriyle degıştırm 1 
1lklarına delalet etmesidir. 

Sotya, 29 a.L - (Stetam): Roma VI 

Berlln hOkOmıUerl, bulgar ziraat nazırı
nı dAvet etmlılerdir. Bulgar nazırı, 7 teı· 

pilot var! 

Bu beyanatı tefıir e~cn ıiyut mahfiller
de teyit edildlline ıöre, Romanya ile de
mokrasi devletl~rl arasmdı mevcut bütün 
P&ktlar vı Romanya'nm Balkan antantı ile 
blltlhı teahhütlıri, buclin mefrıuh tellkkl o
lunabilir. 

,., .. • • aemi· t '-eçen sonbaharın surprızı a riDlevelde hareket edecek, Alman.yaya gi- ( Bııı 1. incl la7lıdı ) 
Romen banknotları haltkında 

bir karm 

HAR 8 E 
DAİR 

Harbin 
eşiğindeki 

Am~rifia 
Süratle harbe doğru 

A )manya. ftalya. Japonya a
rasındaki askeri ittifaktan 

ıonra, Birletik Amerika efkarN• 
mumiyesi, kendi hudutlannın, 
timdi Taymiı nehri, ve lngiltere
nin ıark sahilinde olduğunu bir 
defa daha anlamı,tır. Eier 
İngiltere tehlikeye girerse , A. 
merika zaten kendhini kolay· 
lıkla harpten kurtaramıyacak
tır. Öyle görünüyor ki, Birle
şik Amerika, Büyük Britan· 
ya adalarını müdafaa etmiyerek 
Ren nehri boyunda harp etmedi
ği için fransıtlar tarafından tah
tıe edilen f Jlgiltere'nin vaziyetine 
girmek iatemiyecektir. Amerika 
gazetelerinin yeni pakt karıııın· 
daki netriyatından da zaten bu. 
nu anlamaktayız. Amerika son 
ıüratle harbe sürüklenmektedir. 
Hatta bu ıürat yüzünden yol ke
narındaki telgraf direklerini say
mak bile mümkün def ildir. Yani 
zaman o kadar çabuk teıirini yap
maktadır. 

Bir hesap meselesi 
. 
1 tin garip tarafına bakm ki, 

fngiltere, Amerika'nm naııl 
kendi tarafmda harbe girmesini 
istemişse, mihver devletleri de 
Amerika'nın, gene İngiltere tara
fında, kendilerine kartı harbe gir· 
meaini arzu eder görünmektedir
ler. Bu mühim bir tezattır. Fakat 
hadisenin içine nüfuz etmeğe ça
lı•ırsak, görürüz ki, vaziyette hiç 
c'e insanı ıatırtacak bir fevkala
del\k yoktur. Çünkü Amerika har
be girerse, mihver devletleri onun 
karııııına Japonya'yı dikmitler
dir. Bu takdirde Amerika Büyük 
Okyanosta büyük bir hasım karıı· 
sında mücadele etmek mecburiye
tinde kalacağından, İngiltere'ye 
yaptığı yardımları azaltacak, Al
manya ve İtalya, bu tarafta da· 
ha aerbeıt bir hale s•lec:elderdir. 
Bu mihvercilerfn Ye mihver taraf
tarlarının bir dütünceaidir. Hal· 
buki, bu harp havadiılerinin alıp 
yürüdüğü bir zamanda lnriltere
ye satılan 50 amerikan destroye
rinden mühim bir kısmmm İngi
liz limanlarına geldifini öfl'eni· 
yoruz. 

İngiltere'ye yardım 

D emek mihverin liesaplann
dan biri yanlıı çıkmaktadır. 

Amerika harbe girerse, lngiltere
ye yardnn1armı daha çok arttıra
caktır. Daha ıimdiden birçok a· 
merikan gazeteleri bunun lehin· 
de neıriyata baılamıtlardır. Çün
kü bu yardım aayeıindedir ki, 
Büyük Britanya'nın kati safer 
neticeıini elde edebilmHİ ihtima• 
li daha çok kuvetlenecektir. Ve 
Amerika tehlikenin timdiki hal
de Büyük Okyanostan daha çok 
Atlantik Okyanoaunda bulundu
iuna kaniidir. Ruzvelt'in 16 m.a
yıata kongreden yeni teçhizat ve 
harp imalatı için kredi iateclili 
zaman IÖylediği nutku burün 
tekrar rözden geçirecek olurıak, 
Amerika Cümhurreiıinin bilhaaaa 
Atlantik tehlikeıi üzerinde dur
duğunu 1rörürüz. Ama diyeceksi
niz ki, o zaman Japonya ile böy. 
le bir aıkeri, ıiyaıi, iktıaadi itti· 
fak yapılmamıttı. Fakat çelik 
pakt vardı. Ve 1rünün birinde 
mihver devletlerinin bu çelik pakt 
Üzerindeki paslan "mütekabil 
menfaat" ilaciyle ovup parlata. 
cakları heııaba katılmııtı. 

ec:a~ijz kt 'd' Bu !O!'!.ıaharın •ii pa r ı ı. l nın 
İ)""Prizi, Japonya ile bu an af"!d k' 
-.:Ilı .. o.~muıtur. Şimdi fspa.nya ~f~ 
tilı: hutun kıt harbin Akdenı.z v~ 

decek ve ııs teırıntevelde Romada bulu-

nacaktır. "- Bu yüzlere• Amerikan tayya· 
Barcelone, 29 a.a. - (Stetanl): İttlrak- resinin amerikan motörlerinin gü • 

çı ıuıılların son retıl olan Jullan Beııtelro, rültüsü, herhanıi bir hücuma karşı 
aakerl mahkeme tarafından verilmtı olan bizleri mukavemet edecek bir vazi • 
cezayı çekmekte oldutu haat&haııede ve -

Bükr4ı1, 2!1 a.a. - "Stefani" bugün inti
şar eden bir kararname, 1000 leyden fazla 
kıymette banknotların tekrar Romanyaya 
ithalini rncnctmektedir. 

İlk cephe : Pasifik 
a'daki inki§aflarmr bekhyeJım. 

Falih Rılkı AT AY 

• • 1 

istila tehlikesı 

ıeımi~ değil 
lı (Başı 1 inci sayfada) 

llhr[y .. • b' dakika 
lıiı e, ınuteyakkız vaziyetlııı ır 
dır' ~.evıetınemekte aımetmit bulunmakta· 

· "ıa • d ııazır • lı1t1 nş taki fransız limanların a 
•ra d • · lstili te -''hb . .. evaın edilmesi keyfıyetı n-

dıı.tu fisunün daima imkin dairesinde bulu 
lt1tıc.nu &Öt teren diler bir ıebcP olara\ t; 
~r,. 1 tdi!ınelctedir. Filhakika, bu hazır 1 

-
1erı~1Yılnız İn&lliz bombardıman tanare -
~~ n bir lnıımını daha mUhiın hedeflerden 
· -... rın · b!lJnek 1Çiıı l' 111 •ıtuf bir teıebbllı sayıla 
·~ ıı.~ıııundan fada daimi bir ıarsda de

tdılı:ııi1tir, 

yete koyacak olan deni:ı, kara ve hafat etmlıtlr. 
san Franıtıco, 29 a.a. - Royter: Bu - va müdafaamızı te§kilatlandırmak az 

Maca.ristan'a Bulprlıtan'a ve Ruıya'ya 
terkedilmiı arazide tedavili mcvkiinde bu
lunan leyler, bu memleketlerin ihraı; ban • 
kalan vasıtaıiyle tekrar ithal edilebile • 
ccktir. 

Yeniden. altın milyon dolar altın mimizi haykırıyor. Bu motör gürül -raya, 
gelmiştir. tUlerl, yakında elde edeceğimiz kuve-

LorJ Halilak•'ın proteıtonı Bombay, 29 a.a. - Melhur !f lnd talri ti temsil ediyor. Bu, demokrasinin 
Rıbindranat Tagor, derhal am~h~at Y~Pıl· bir nevi adelesinin, yapabileceği ve 

.. B ... 111--'ekı Kalımıponı dan f'l' y • t Londra 29 a a - RoYter: Lord Ha ınak uzere _. "" ı ıyatta yaptıgı §ayanı memnunıye . ..' · · .. 
lkUta'ra nakledllmtıttr. lb. 'h . d ı lıfaks, Bukreşte be§ lngılız tabaaıı -

Ka k 29 1 a. - Amerika'dı kıı ..,_ ır 1 tizaz ır.,, 1 'nın tevkifi i•i ile alakadar olmak il· 
Nevyor • · B R 1 b'l"h " 1 · " :r . .. t 2 de tekrar t11!1 9dileeelı:- • unre t, 1 "' arc aoz crıne t0 Y·\ zere, Romanya maslahatgüzarı B. 

aıı bugun 118 1 d · · 
e evam etmııtır: Florencu'yu hariciye nezaretine nez-

tir. el ad 29 a.a. _ Macar ıiraat nazın 
B rrM. ' 1 T"'leki dün Belgrad'a ıelmiı-

Kont ışe " k 1 . Bclırad'da kısa bir müddet a • ur Nazır • 'd k 
· ra Niı ziraat ıerrlııne cı ece 

dıktan ıo , .. . 
da Budıpeıte ye donecektir. 

ve ora 11 • E ı t adrit. 29 L&. - (Havas). mı:ı ye 
M 0,,.n •arurl lhtıyaç maddeleri üze • 

mUdUrl l!i" .. t 
ak tıcaret yapılmuına kail ııure • 

rıne :ç oıumnuı için emirler venntıUr. 
te m --... uhallf harekette buluııanlar su emlrl .... -
hapla edllecekt1'· 

"- Bugün, pilot lisansını hamil 501 
dine davet ederek bu hadiseler hak -

bin genç Amerikalı mevcuttur. ve bu kında izahat istemiş ve bu İngiliz ta
pilotların miktarı, her ay iki bin faz· baasının maruz kaldığı muameleyi pro 
lalaımaktadır. Bunların hepsi askeri testo eylemiıtir. 
pilot değildir. Fakat Vaşington za • 1------- -------

manındaki çiftçiler nasıl hemen piya- .niştir. Yeni Vaşington tayyare mey
de avc11ı olmuıtarsa. bunlar da benıcTt\ danının inıaatı, tahminlere göre 17 
askert pilot olmafa hazırdırlar." kanunevelde nihayete erecek ve bu 

B. Ruzvclt'in nutku, biitiln Anıe-
1
meydan, dilnyanın en büyük tayyare 

rikan radyolan tarafından neıredif. .neydanı olacaktır. 

Sonra bir mesele dalia •arı 
eier Amerika harbe 1rire

cek olursa, Japonya ile ilk karıı· 
lacaiı cephe Pasifik Okyanosu 
olacaktır. Burada ilk çarpııma
lar da hava ve deniz muharebele
ri teklinde tecelli edecektir. Ya
ni Okyanosta küçük adalardaki 
hava üslerinin bombardımanla· 
riyle harp batlıyacaktır. Kara or
dularının faaliyete geçmesi •• 
karıılatmaaı ikinci derecede ka
lacaktır. Halbuki, bugün Ameri
ka'nın sfeniz ve hava kuvetleri 
mühim miktarda artmııtır. Bir ta
raftan da inıaata ıüratle devam 
olunmaktadır. 

Ruzvelt'in daha 16 mayııta 
kongreden aldıiı tahsisat kara 
ordusu için 546 milyon, denis 
kuvetleri için 250 milyon dolar. 
dır. Aynca Birletik Amerika tay
yare aanayü aenede 50.000 tayya
re yapabilecel bir hale ı•tiril· 
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Gondi Hindistan 
valisiyle görüşecek 

( Başı ı. inci sıy/ada ) 

1SnUnde tutularak mahııtmnnın bu karan 
mOıa.lt bir hava uyandırmıfltır. 

Müslüman birliğinin bir karan 
Yenldelhl, 29 a.a. - Roytcr: MllslOmnn 

blrllğl icra komitesi, harbln devamına 

yardım etmek arzusuna rağmen, Hlndııs • 
tan umumi valisinin son teklifini kabul e
decek vaziyette olmadığını bildiren bll 
karar sureti kabul etmıııtır. 

Hindistan umumi valisi, ağUBtosta, 

Hint rnümesıılllerlnl umumi valilik icra 
konaeylne tıllrAke ~vet ctml&ı vehcyeU 
umumlyeıılyle hlnt milli bayatı mUmcssil
leriyle htnt devletıcrl mümessillerinin lş
tlrlk eylfycccğf bir fstfıart harp konseyt 

\ teıılı edllmlı ~duğunu blldlrmlotlr. 

miıtir. Amerika'nm bu çalı§mala· 
rının ilk neticelerini görmekt~ 
yiz. Dün Va§İngton tayyare mey
danının açılıt töreninde Ruzvelt 
50.000 genç amerikalının pilot 
diplomasını haiz olduğunu ve her 
ay da 2.000 pilot daha yeti§tiril· 
diğini ıöylemiıtir. Amerikan ha· 
vacılıiının maddi unsurlnriyle be
raber insan unsurlar.ı da tamam
dır. 

Deniz kuvetleri 

D eniz kuvetlerine gelince, mtl
tehaasısların söylediklerine 

a-öre, Amerika'nın Pasifik Okya• 
nosunda mahsuı bir üstünlüğü 
vardır. 15 zırhlı, 37 kruvazör, 5 
tayyare gemiıi, birçok torpido ve 
31 denizaltısı Paıifik'i müdafaa 
için vazife almıttır. Japonların 
Paıifik kuvetleri hakkında if§a• 
atta bulunulmuyorsa da, söylen· 
diğine göre buradaki zırhlıları· 
nın miktan 9 u geçm emektedir. 
Kruvazörleri, torpidolnrı ve de· 
nizaltıları da amerikalılara göre 
mahıüı miktarda azdır. Japonla
nn Üstünlüiü mesafeler Amerika. 
ya nazaran kısa olduğu için, do
nanmasını istenilen anda, kolay
lıkla bir yere teksif edebilmesin
dedir. Fakat Amerika'nın torpido 
kuvetleri de çok fazladır. Bugün 
serviste 253 muhribi vardır. Bu 
miktara eıki tipte bulunan ve yat
larını doldurmuı olan muhripler 
dahil değildir. Halbuki, Amerika 
lngiltere'ye bunlardan satmıttır. 
Cörillüyor ki, Amerika lngiltere
ye yardım yapmakla kendi kuvet
lerini zayıflatacak bir vaziyete 
girmemektedir. 

Deılı üsleri 

Bundan haıka Amerika'nm 
Pasifik'te mühim üsleri var• 

dır. Bu meyanda mesela Havai 
adalarındaki Pearl Harbour üssü. 
nü sayabiliriz. Buraıı Knoks bah
riyıe nezaretine 1reldikten sonra 
baıtan baıa yeniden tahkim olun
muıtur. Paaifik'teki bir harp için 
Pearl Harbour çok ehemiyetJi. 
dir. Çünkü bu üssün bulunduğu 
ada, Paıifik'in dört yol ağzında, 
yani Cenubi Amerika, Şimali A· 
merika, Asya ve Avustralya gibi 
dört kılanın ortasmda bulunmak· 
tadır. Sonra Havai Amerika'ya 
Japonya'dan daha yakındır. Ame
rika sahillerine 2250 mil, Japon
ya'ya 3400 mil mesafededir. Ay. 
rrca arazisi Alaaka'ya ait bulu-
nan Unilaaka adasında Dutch 
Harbour isminde yeni bir üs daha 
tesis olunmuttur. Midway'da Wa
ko'da da yeni üsler yapılmııtır. 
Şimdi Amerika lnailtere ile yaph
iı bir anlaıma ile, Hint Okyanosu 
ile Pasifik Okyanosu araınnda 
mühim bir kapı olan Singapur 
ü11ünden de istif ad eyi temin et
miıtir. Görülüyor ki, harp Ame
rika'ya intikal ederse coğrafi 
malumatımız bir kat daha taze
lenecek ve Okyanoslar haritala. 
nnr da yeniden tetkike fırsat bu
lacağız ! 

Netice -
Bütün bu malumatı vermekten 

maksadımız, Birleıik Ame
rika'nın, aiinün birinde Japonya
nın fngiltere'ye kar§r değilse bi
le kendisine karıı bir harbe giri
teceğini hesap ettiğini ve ona gö
re tedbirlerini aldığını gösterir. 
Zaten Uzak·ıark'ta ve Aııya'da 
yeni nizam tabiri kullanılırken 
bunun Pasifik Okyanosunun mü: 
him bir kısmını da içine almadı
imı kim temin edebilir? Fakat 
bu hazırlıklara rağmen Amerika 
daima Japonya ile bir ihtilaf çı
karmaktan çekinmi~tir. Çünkü o
nun Japonya'dan istediği yoktur. 
Fakat ne zaman iki devlet ara
sında bir anlaşma imkanları aran
mıtsa, japonların buna daima 
müıkülat çıkarmakta oldukları 
görülmü§tÜr. Onun için bugünkü 
Japonya - Almanya - ftalya paktı 
olmaıa da Amerika ile Japonya 
arasında Uzak-ıark ve Pasifik 
hegemonyası yüzünden bir gün 
ıilihlı bir ihtilafın patlak verece
ği tahmin olunurdu. Bu pakt, 
bu •aziyeti belki tacil edecektir. 

Mümtaz Faik FENlK 
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Isparta Ha lkevinin bir köy gezisi ÇÖLDEKİ 

HARBİN 
ZORLUCU 

(_R_A_D_Y _o _) 

aa l kar urutuldukça ... 
Cümhuriyet hükümetinin, yurtta 'batakhk olmıyan viliıyetlerdekine 

büyÜk sulama programı tatbik edi- nispetle yarıyarıya indiği istatistik
lirken bugüne kadar yüx binlerce lerle tesbit edilmiştir. Bu istatistik
dekar bataklık kurutulduğunu, ge- l lerin e.n açıklı tar~fı, bat~klı?ı çok 1 
çen gün, Ulus'ta okuyan yurttaşla- olan bır kazada bır yıl, ~yırmı. yaşı
rın pek çok sevindiklerine şüphe 1 

na gelmiş ve askere çagrılabılecek 
yoktur. Bataklıkların bir memleke- ı hiç bir delikanlı bulunamaması ol
tc, insanların sıhatine zararlarını, I mustur ..• 
onların kurutulmasından mcmlcke- ı . Bataklıklar~ !akı~ yerler~e .te.t
te gelecek faydalarını bilmiyen 

1 

~ıkl~r ya~an •. alımlerın ~end!~erının 
kimse tasavvur edilemez. uzerındekı muşahedelerıne gore ba-

Bataklıkların kurutulmasından taklık insanın ömrünü kısaltmasa 
bizim yurdumuza - ziraat bakı- bile, ondan daha beter olarak, fik
mından - ı:elecek fayda başka bir- rinin üzerine fena tesir eder. Çünkü 
çok mcmleketlerdekinden daha bü- bataklıklard.an _çıkan ve h~vaya _ra
yült nispettedir. Çünkü Anadolunun yıla~ .elektrık ıyonları muspe.t ışa
birçok yerleri - zaten bütün Asya retlıdır. Fırtınalı ha":a!arda . ınsan
topraklarında olduğu gibi _ dün- ları rahatsız eden, sınırlcn dıren se
yada suyu en az olan topraklardan bepler de bu müspet iyonlardır. Ba
sayılır, esasından bol olmıyan sula- taklığ~ y~kın yerlerde hava sakin 
rın bir kısmı da bataklık halinde ya- olsa bıle ınsan, fırtınalı havalarda 
yılıp kaldıkça ziraate lüzumlu su- olduğu gibi, sinirlenir ve düşüne-
yun miktarı daha ziyade azalıyor- mez olur. . 
du. Şimdi bataklıklar kurutulup da, Demek oluyor kı, bataklıklar ku
oralarda birikmiş kalmış olan sular n~tulduk.~a!. oralardan sıtma hasta
akar su haline geldikçe ekilecek lıgının lrnkund.eı_ı kaybolması fnyda
toprakların bekledikleri suları te- larının en hafıfı olacaktır: ba~ak
min edecekler, ziraate yeniden be- lıktnn kurtulan mıntakalarda nufu
reket vereceklerdir. sun artmasını ve oralarda yaşıyan 

insanların daha zeki olacak larını 
da beklemek Jiızımdır. 

Bataklıkların sıhat Ü7.erine ver
dikleri zararlara gelince, bunların 
en ba§ında sıtma hastalığı bulundu
ğunu şüphesiz bilirsiniz. Sıtma has-

G. A . 

talığı bataklıklara o kadar bağlı- 1 ANKARA ı.n:LED l YES I 
dır ki bu hastalığın sebebi olan hay- -------·--------

İsparta halkevi mensupları ziraat iş
leriyle çok yorgun düşen köylülere 
neşeli bir gün geçirtmek ve onları 

dinhmdirmek için 15 eylül 1940 pazar 
günü Sav köyüne gitmişler ve yakın 
köyler halkını da buraya davet etmiş· 
)erdir. 

Bu toplantıda vali, C.H.P. ve Hal
kevi azaları köylülerle maarif, sağlık 
vf' h--···nnı~ı,k ic;le,.i iiıer"nde tonlıı 

ve tek tek hasbıhaller yapmışlardır. 
L:ırcıat mı..duru .k . .k..emal ı.oyıuye tı· 
dan bakımı hakkında bir konferans 
vermiştir. 

Sa:ıt 13 de halk,.vlilerin rrPtir-likleri 
yemekler samimi bir neşo içinde yen
miş, sosyaı yardım şubesi tarafından 
hazırlanan 33 kat çocuk elbisesi, iki 

birlikte 

Sav köyünde açık hava 
müsameresi 

Mısı rdaki Reuter 

muhabiri çöl 
harbinl izah ed iyor 

TURKİYE 

--( Radyo Dlfllzyon Postaları >
TÜRKİYE Radyosu - ANKARA Radyon 
---<< Dnlgıı Uzunluğu »---

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

19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kw. T. A. Q.. 

PAZARTESİ: 30.9.1940 

7.30 Program ve memleket saat ayarı. 

7.33 Müzik: plaklardan hafif program. 
8 .00 Ajnas haberleri. 
8.10 Ev kadını • yemek liı;tesi. 
8.20/ 8.30 Müzik: hafif musiki programı .. 
nm devamı (Pl.). 

Londra, 29 a.a. - Royter ajansının 12.30 Program ve memleket saat ayarı. 
ingiliz orduları nezdindeki hususi 12.33 Müzik. 
muhabiri yazıyor : ı - Osman bey • nihavent peşrevi. 

İtalyanlar çöld.,,ki bu harpte alman· 2 - Hacı Arif • nihavent şarkı: (ça.. 
lar gibi hareket etmiyorlar. Bilakis zülmc zülfüne ey dil). 
İngiliz ve İtalyan kuvetleri asıl bir 3 - S. Kaynak - nihavent şarkı: (Gel 
ruhla hareket etmektedirler. göklere yükselelim). 

Tayyaresi bir italyan tayyaresi ta- 4 - Halk türküsü: (Şu dafın ardında). 
rafından düşürülen bir ingiliz pilotu 12.50 Ajans haberleri. 
paraşütle atlamıştır. Pilot paraşütle 13.05 Müz.ik: saz eserleri. 
yere inerken İtalyan tayyaresinin ken 13.201 14.oo Müzi'k: senfonik proıram 
di etrafında döndüğünü görünce ate- (Pi.). 

şe tutacağını zannetmişti. Halbuki i- lB.OO Program 'V'e memleket ıı.aa tayan. 
talyan pilotu ingiliz pilotuna yakla -
şınca dostça bir selam vermiştir. Bu _ 18.0.3 Müzi.~: :adyo. caz orkestrası (İbr ... 
nun üzerine sağ ve salim yere inen hım ö_~g.ur ıd:ıresınde): 
İngiliz pilotu şu sözleri söylemiştir : 18.40 ~uıık: fası.l he~e:ı. 
"Sizin gibi bir adam tarafından dü - 19.~.s .. ı.onuşma (11tatıstık- amum mül!!l"" 
şürülmüş olduğuma gam yemiyorum.,, 1 lugu). 

Muhabir yazısına şu suretle devam 19.30 M cnıl.'!ket ıaat ayarı, n ajanı bao I 

ediyor : 'beı :::ri. 
Çölün ne olduğunu bilmiyenler in- 19.45 Müzik. 

gilizlerin ve İtalyanların nasıl tahrip A: -
edici şartlar içinde yaşadıklarını tasav ı - Bedriye Hoşgör - uşşak tarlcı: (Oel 
vur edemezler. Çöl iki tarafın da li$ık gücenme). 

vancık ile onu nakleden sivrisinek 1 
cinsi anlaşıhncıya kadar sıtmanın 
bir adı da bataklık humması ol
muştu. O bilgiler Öğrenildikten son

Muhtelif inşaat torba sabun ve kinin, kütüphane ve .-----------------
vavın suhe~i tllr-.fınch.n l·nvl•iv:; il - \ 

merhametsiz bir düşmanıdır. Ve ta - 2 - Şükrü Şenozan - hüseyni prkıı 
arruz vazifesini üzerine alan taraf bit- (Dı~tan viran bağlıyım). 

Ankara Belediyesinden: 

ra sıtmayı getiren sivrisineklerden 1 - CUmhuriyet bayramında sokaklara 
kor6nmak ve sıtma hastalığının in- dikilecek direklerin blrlbirine raptı pah 
sana gelmesine karşı koyacak ilaç I ve alakol badana yapılması ve noksan 
kullanmak yollnrı da bulunmuş ol- başlıkların lkmlUl ve Uç adet merdiven 
duğundan, şimdi bataklıkların sıt- lml'lll işi pazarlıkla yaptırılaC"aktır. 

ma hastalığını hasıl etmekte doğru- 2 - Muhammen bedeli l2S2 Ura 40 ku-
dan doğruya kabahati olmadığı bi- nıştur. 
!iniyorsa da, hastnhğm nakline va- 3 - Teminat 192 lira 66 kuruştur. 
sıta olacak sivri sineklerin baktak- 4 - Şartnamesini görmek lstıyenlerln 
lığa yakın yerlerde daha çok bu- her glln f'ncümen kalemine ve lstekllJerln 
lunduklarını ve oralara sıtmalı bir de 4. 10. 940 cuma gllnü saat 10,SO da be -
insan gidince ondan hastalığı a la- lediye encümenine mUracaaUarı.. (6238) 

rak bnşlca insanlara götürdüklerini 16217 

Direk alınacak 

Ankara Belediyesinden: 

gene hatırlamak lazımdır. Onun 
için bataklıkların kurutulması sıt
ma hastahğınn karşı mücadele işle
rinde en tesirli ve yurttaşları en zi-

l - Belediye için 600 adet direk paznr
ynde sevindirecek tedbirlerden bi- hkla alınacaktır. 

gilendiren kitap ve mecmualar dağı -
tılmıştır. 

Koyciılük şubesi başkanı Dr. Reşat 
Ay~n ve arkadaşları doktorlar köyün 
hastalarını parasız muayene ederek 
kendilerine ilaçlar dağıtmışlardır. Sa
at 14.30 da halkevi temsil şubesi tara
fından kalabalık bir halk kütlesi ö -
nünde (30 Ağustos) piyesi alkı lar a
rasında oynanmıştır. Köyün gezilecek 
yerleri gezildikten sonra saat 18 de 
kafileler İspartaya dönmüşlerdir. 

Ofisin buğdayları 

piyasa fiyatında da 
ucuzo satılıyor 

Adana' da pamuk ekimi 
Adana, (Husuııi) - Bölgemız d:ı.hlllıı

de bulunnn dıığ ve ova köylerinde lıns:ı.t 

faaliyeti davam etmekte, Klevlnnt pamu -
ğu sUrntle toplanmaktadır. GelccC"k sene
ki ziraat için şimdld.,n 5000 dekar arazi 
nad:ı.a eclllmlştlr. Akala ve Klc\'lant çeşıt
lerl denemeleri muntazaman ynpılmnkta 
mulmyeselerden mUsbet neticeler elde e
dilmektedir. 

Geçen bir ay zarfında Adıuıada dört 
köyde 120, Ceyhnndn Uç köyde 259, l{a
dirllde yedi köyde 595, ki cemruı 974 hek
tar arazide pamuk yeşil kurdu ile mUca -
dele edllnılı;, 4865 kilo Merltol, 6900 kilo 
Hestcnol ve 50 kilo Herslnya lmllnnılmış
tır. Portakal ağaçlarında görUlen krlzonı
taıus hQ§creslne karşı 80 ağaca l~ kilo 
volk ımr!edllmlşUr. 

tabi daha ziyade istirap çekendir. Düş- 3 - llılcı Ar:f - hicu ıukı: (Ta~di .. 
man kendisine meçhul bir kum çölün- deyim). 
de ileri kollarımızın izacı altında ö - 4 - Salahattin - hicaz ıar1rı: (YilzUm 
niinü ve etrafını yoklaya yoklaya i - gülse de kızlar). 
lerlcmektedir. Graziani ordusu şimdi B: -
harekatına fasıla vermiş olmakla be • l - N. Halil Poyraz - neveser tarlas 
raber ingi lizler kendisine istirahat im- (Bir koııcai terdir) . 
kanı vermemekte, zira İtalyan sol ce- 2 - M. Nurettin - nihavent şarkı: (Sen-
nahı İngiliz donanmasının ateşine ge- aiz ey ~uh) 
niş bir surette maruz bulunmaktadır. 3 - Şevki - hüzzam ~arkı: (Te$his o1

VJ 

Gözü ile gören bir müşahidin söy - nur b!lde değil yire). 
lediğine göre, çarşamba akşamı Sidi 20.15 Radyo gazetesi. 
Barraninin denizden bombardımanın- 20.45 Müzik: musiki kaleydoskopu (PL). 
dan iki saat sonra alevler yıldızlı se- ıı.oo Müzik: dinleyici istekleri. 
mayı halii aydınlatmakta idi. Nefsi 
Sidi Barrani sadece harabe halinde 
tuğla evlerden bir yığın olduğuna 
göre, donanma böyle bir ateş çıkara
bilmek için mühim bir hedefe isabet 
ettirmiş olmalıdır. 

21.30 Konuşma. 

21.4S Müzik: radyo or'kestraıı (Şef: H. 
Ferit Atnar). 
1 - M. Ravel: piyano konçertosu (so
list: L. Çakçcs). 

ridir. 
Zaten bataklıkların insana zararı 

yalnız sıtma hastalığından ibaret 
değildir. Mikroplar keşfedilip de 
bulaşık hastalıklardan birçofrunun 
mikropları öğrcnilinciyc kadar bu 
hastalıkların bataklıklara yakın o
lan yerlerde daha çok ve daha sık 
çıktığına hekimler asırlardanberi 
dikkat etmişlerdi. İpokrat hekim
den beri büyük hekimlerin hepsi, 
onların arasında büyük türk heki
mi lbni • Sina bütün salgın hasta
lıkların ilk kaynağı olarak batak
.fıklnrı göstermişlerdi. Salgın hasta
lıkların sebepleri olan mikropların 
birer bire'> öğrenilmiş olması batak
lıklann bu İşte zararlarını unuttu
ramaz. Bataklık kendisi bir hasta
lığı hiç yoldan var edemezse de her 
türlü mikropların yaşamalarına, ya
hut onların nakline vasıta olacak 
hnyvanlarm üremelerine en müsait 
olan muhit demektir. Onun için 
bataklığa yakın bir yerde başhyan 
bulaşık bir hastalık derhal çoğalır 
ve kısa bir zaman içinde salgın o-

2 - Muhammen bedeli lWO liradır. ı ' (H ") T k h il . ;' ' ' 1111111 11 1111
•

11 1 11111 1 11111111111
''• zmır, ususı - opra ma su erı Osmaniye. Ceyhan ve Bahçe kazaların- .... 

2 - Rim!lky - Korsakov: Caprice E .. 
pagnole. 

3 - Teminat 225 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek lstıyenlerln 

her gUn encUmen kalemine ve leteklnlerln 
de 4 ı0.940 cuma gilnU saat ıo.so da bele
diye cncUmcnlno mUrncantlan. (6239) 

ofi,inin sattığı buğday ile borsa satışları da ynpılnn 6107 dekarlık çeltik zlrnatl eı- : 
arasında tevazünU temin maksadiyle ek - hl ve zirai bakımdan normal bir ııekllde Karton boru sahşı 2'2.30 Memleket saat ayarı, ajanıı haber• 

leri: ziraat, esham • tahvilit, kambiyo • 
nukut borsası (fiyat). 

16218 

Tamir işleri 
Ankara Belediyesinden: 

1 - Sokaklara dikilecek direkler için 
150 adet yeni yuva kapağı ile mevcut ka
pakların tamiri ve yerlerine takılma.ııı işi 

pazarlıkla ynptınlacnktır. 

2 - Muhammen bedeli 630 liradır. 

3 - Teminat 94,5 liradır. 

mek fiyatlarına yirmişer para daha zam e· 
dilmiş ve yrnl zam; dtinclen ltib'arcn mcrl
yet e ıı;irmi1tir. 

Birinci nevi ekmel< 11,75 kuruştan, ikin
ci nevi ekmek de 9,50 kuruştan satılmak
tadır. 

Ofisin sattığı buğdaylar, hüküı;net karn
riylc piyasadaki satışlardan daha az fiyat
la satılmakta ve tmme menfaatine yapılan 
bu hareket yüzlinden bors:ı.daki yüksek fi. 
yatlı buğdaylardan pek az mubayaat ya
pılmakta, alıcılar. daha ziyade ofisin buğ
daylarına rağbet göstermektedirler. Ek -
meğe yapılan yirmi para zamla, bu vati
yet bertaraf edilmiş olacaktır. 

lnklş:ı! etmektedir. 
YaA-mursuz geçen ağustos ayı içinde 

ulıun t. b.:r.aml 33,3 usı;nr1 22,ti dert:cc 141. 

Ordudan İsviçre'ye 

ihraç ed ilen fı nd ı klar 
Ordu (Hususi) - Bu hafta borsada 13 • 

15 kuruş arasında 220,000 kilo tombul fın
dık, 35 • 37 kuruş arasında 20,000 kilo iç 
muamele görmüştür. 

940 mahsulünden şimdiye kadar 1500 çu
val iç ihraç edilmiştir. Bunun sebebi İs-

Bobin halindeki gazete ka -
ğıtlarının lizerine sarılmıs oldu-
ğu karton borudan anba(ımızda 
mevcut olanlarla önümüzdeki 
mesai devresinde birikecekler, 
1 Tesrinievel salı giinü saat 10 

da açık artırma suretiyle satı -
Jacaktır. Taliplerin o gün mües -
scseye müracaatları. 
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Bugün 

22.45 Müzik: dans müziği (Pi.}. 
23.25/ 23.30 Yarınki program ve lcapanıt. 

T ahran Radyosu 
Tahran radyosunun Türkiye saatiyle pro

gramı ıudur : 
Saat 11 den 13.30 a kadar kısa dal~ 

19.87 metre 15.100 kilosikl llzerinden. 
Saat 16,45 den 19.45 • kadar 30.99 metrf 

9680 kilosikl Uzerinden. 
Saat 20 den 23 e kadar 48.74 metre 61~ 

kilosikl üzerin'oen • 

4 - Şnr~ameslnl görmek 1stlyenlerln 
her gUn encümen kalemine ve isteklilerin 
de 4.10.940 cuma gUnU saat 10,30 da bele· 
diye encümenine müracaatları. (6240) 

viçre'nin Giresun malı istemesidir. Bu yıl 
10,30 da belediye encümenine mUracaatın-
n. (624l) 

16230 
, Giresun'da mahsul az olduğundan Giresun 

ULUS Sinemasında 
2 film birden 

14,30 17,30 da 

Sovyet filosu 
Pasifik'te manevralar1nı : 

bitirdi 

16219 Wcearları Vona ve plyıısamızdan kUlllyetıl 

Tel çivi saire alınacak 
Şose inşası miktarda kabuklu fındık mubayaa etmek

tedirler. Ankara Belediyesinden: 
1 - Hariciye VeklUeU önllndeld yol §O· 

8" olarak pazarlıkla yaptınlac::ıktır. 

Ü~ kızlar büyüdüler 
Ankara Belediyesinden: 

lur. l - Belediye ihtiyacı için altı kalemde 
Bataklığı olan mıntakalarda in- tel, çivi ve yağlı tebeşir ve saire pazar-

8ıın nüfusunun daha az olması dai- 1 lıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1576 lira 75 ku-
nıştur. 

İzmir' de iki zelzele oldu 
DEANA DURRBİN 

RAY MİLLAND 
16 - 19 da 

Moskova, 29 a.a. - Reuter ajansı bll• 
tliriyor: 

Sovyetlerin Pasifik okyanusu filosu blf 
hafta devam eden taktik talimlerini bitir 
miştir. mn göze çarpmı§tır. Salgın hasta- 2 - Muhammen bedeli (737) liradır. 

S - Teminat 2SG lira 52 kuruştur. İzmir, 29 a.a. - İzmirin Değirmen-
4 - Şartname . ve keşif cetvelini gör· dere nahiyesinde evelki gün saat 

mck lstıyenlerln her glin encümen kalemi- 13.30 da oldukça şidetli iki zelzele ol
nc ve isteklilerin de 4.10.940 cuma gUnli 

1 

mustur. Halk korkudan evlerinden 
enat 10,80 da bcldlye enclimcnlne mllracıı· fırlıyarak bir müdet açıkta oturmuş -

RİN TİN TİN KURTARICI 
lıklara karşı mücadele vasıtaları 3 - Teminat 110 lira 65 kuruştur. 
bulunduktnn sonra bile, mesela 

1 
4 - Alınacal< eşya listesini görmek ıs· 

Gece 21 de 
ÜÇ KIZLAR BÜYÜDÜLER Fr nsa'da, bataklıkları bulunan bir tlycnlcrln her glln encllmen kalemine ve 

vinvette nüfusun kilometre ba§ına, l ıııteklllerln de 4.10.940 cuma gUnll saat ntlnrı. (G242) 16231 lardır. Zarar ve hasar yoktur. 

Kızıl filo organına göre bu talimler I• 
tila için ihraç te:şcbbüsünde buhınabilece) 
kıtaları tart vazifesiyle mükellef müdaf•' 
tertibatının müe&airliğini isbat etmiı;tir. 

!'*°''* 
ria, evlenmekte pek fazla israr ederse, o takdirde ec
nebi bir memlekette evlenebileceklerini, fakat daha 
evelce de söylediği gibi, babası yaşadığı müddetçe bu 
izdivacın Macaristanda gizli tutulması icap edeceğini 
ilave etmiş. l\faria, cemiyetin karşısına böyle kucağın 
da bir çocukla ve gizli bir zevce sıfatiyle çıkmıya raZ' 
olmamış. Bunun üzerine her ikisi de düşi.inmlişler v. 
ayrılmıya karar vermişler. Kont Köröşi, Maria'ya çol 
kıymetli şeyler hediye etmiş ve ticaret bankasına, o 
nun namına oldukça mühim bir para da yatırmış 

Kont, bütün bunlardan başka Etndıraşi caddesindr 
üç katlı büyük bir apartmanı da onun üzerine yaptır 
mış. Buda cihetinde güzel bir arsa da vermiş. Hele 
hediyelerin arasındaki pırlfinta küpelere bayılın• 

h 1ya•ında daha bu kadar iri taşlı pır Hin ta görmemi. 
ı-; m de pırıl, pırıl elektrik gibi yanıyormuş ... 

Vilmoş, istihfafla sordu: 
- Dcktor Kulumyi'nin bütün bunlaıdan haberi 

var mı? 

- Her halde vardır. 
Feci! 

- Niçin? Fecaat bunun neresinde? 

- Anlam y• rum, yavrum! Ablan l.ı::ı'ıismevzuu ol 
du mu, ahlak hususundaki duyguların hemen körle 

şiyor. 

- Vilm'>ş, en doğrusu bir daha bu meseleyi açmı 
yalım Ciinku; ne zaman Maria'nın lafı geçse sen he 

men kuplere b~niyorsun. 

- Nasıl ki.iplere binmiyeyim Karısının dostundaP 
aldı· ı hediyeleri, paraları kabul eden bir erkeğe er 
kek dcnilır mı? Dunyada bundan daha adi bir şey ta· 

1:avvur edemiyorum. 
- Eğer Maria, kont Köröşi'nin nikahlı karısı olup 

ta şimı;li ondan ayrılsaydı, böyle söylemiyecektin de· 
ğil mi? Vaziyet aynıdır. Şimdi de konttan ayrıldı, 

Yazan: MIHALY FôLDl Türkçeye çeviren : F. ZAHiR TôROMKONEY - 116 -

:ioktorla evlendi. Hem de zengin bir kadın oldu. Bu 
.şte doktor da karlı çıktı. Ablam, söylemişti. Hangi 
ıastahane olduğunu pek iyi hatırlıyamıyorum ama, 
doktoru, büyük hastahanelerden birine baş tabip ta
yin etmişler. Tabii kontun sayesinde .•. 

- Ne çirkin şey. 
- Neden çirkin olsun? Drahome. 
- Böyle drahome olur mu? 
- Pek alii olur .... 

- Yavrum ... Sen, ablanı müdafaa etmek için saçma 
sapan şeyler söylüyorsun... Evet, sana hak veriye· 
rum ..• Bir insan her şeye rağmen kardeşini müdafaa 
etmelidir ... Fakat, hakikaten Maria'nın hareketlerin· 
ve bu evlenme işini makUl görüyor musun, işte bum• 
merak 'diyorlım? Acaba, yarın kendi kızım ız da ay 
nı şekilde hareket etse, bir kontla metres hayatı ya 
şadıktan sonra ondan ayrılıp bir başkasiyle evlenst' 
bunu da kabul eder misin? 

- Allah göstermesin 1 

- Ya! ... Gördün mü? 
- Peki canım. Gel buraya, şöyle yanıma otur, se· 

vişelim. Karşıma geçip te b ir papas gibi ahHik konfe
ranstan verme. Maria ablamdır. Sen de onun enişte-

sisin. Hem, bir zamanlar senin de onun hakkında baş
ka türlü düşündüğünü unutuyor musun? 

Vilmoş, sarardı: 

- Henüz hayatı anlamamış, toy bir çocuğun ha· 
yallerinden 'niçin bahsediyorsun şimdi? Melek kadar 
saf ve güzel bir yüzün, altında bu derece çirkin bir 
ruhun gizlenmiş olduğunu o zaman ben bilir miydim? 

Gizella, başını kocasının omuzuna yasladı: 
- Biliyor musun, dedi. Ben, neden korkuyorum ... 
Sustu. Vilmoş, telaş ve endişeyle eğildi. Karısının 

yüzüne baktı. 
- Neden korkuyorsun? 

Gizella, cevap vermedi. Dudaklarını kemirdi. Vil
moş, israr etti. Genç kadın, kocasını tatmin ede ... 
bir cevap araştırıyordu. Nihayet gülerek söyledi: 

- Ehemiyetli bir şey değil. Nereden aklıma geld• 

biJmem ... Maria'nın bana karşı samimi olmamasından 

korkuyorum ... 

Vilmoş, geniş bir nefes aldı. 

- Pek tuhafsın Gizella 1 Ablan kime karıı sami· 
mi olmuş ki; sana olsun ... O, herkese gayri samimidir 

\"e dünyada hiç bir kimseyi sevmez. 
- Ama, bizleri sevdiğine eminim. 

- Ben, ondan da şüpheliyim. 
Vilmoş, karısının elini sıktı: 

- Gizella, dedi. Bana öyle geliyor ki; Marla, dok
toru da aldatacaktır. Ne dersin? 

Gizella, hayretle kocasının yüzüne baktı. Kirpik
leri mahcubiyetle titredi. İçini çekti: 

- Bu Kulumyi, biraz garip bir adam. Biitün gün 
çalışıyor. Sabahtan akşama kadar hastalariylc meşgul 
oluyor. Bir de eser yazıyormuş. Alman, ingiliz tıb 

mecmualarında da makaleleri çıkıyor. Maria'ya karşı 

olan vaziyeti de pek tuhaf. İki cepheli bir insan. 
Doktorluk cephesi tuttuğu zaman Maria'ya bir has
taya muamele eder gibi davranıyor, fevkalade nAzik 
ve ciddi Erkeklik cephesini gösterdiği vakit büsbü
tün başka bir ııdam çıkıyor meydana. Maria'ya ba
karken dudaklarının titrediğini, içinin geçtiğini his
sediyorum. Yüzli sararıyor, dili dolaşıyor. Adeta bü

yülenmiş gibi bir hal alıyor. Senin bir kerecik olsun 
bana böyle baktığını görmedim. Anlaşılan erkekleri 
bu derece teshir etmenin sırrını yalnız Maria bili
yor ... Kimbilir, belki de doktor, 

Maria'nın hayatında bir zamanlar kont Köröşi gibi 
bir adamın bulunmuş olmasından gurur bile duyuyor
du. 

Vilmoş, boğuk bir sesle mırıldandı : 

- Miimkiindiir. Diinyada o kadar çok hasta insan 
vardır ki! .... Yalnız, bir nokta mühim. Acaba, kont 
Maria'nın hayatından tamamiyle çekildi mi ? 

- Bunu ben de düşündüm. Doktor, eski apartmanı
nı tamamiyle muayenehaneye çevirdi. Kendisi Maria'
nın yanına taşındı. Maria, kontla birlikte yaşadığı za
manki hizmetçilerinin hiç birini değiştirmedi. Sonra, 
o büyük salondaki kocaman gül buketini gördün mü l 

(Sonu var) 
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İstanbul'daki maçlarda 

Fener ve Galatasaray 
1-1 berabere kaldıla r 

Beykoz - İstanbulspor ve Vefa - Topkapı 
takımları da 1 - 1 berabere kaldılar 

U L U ! -·-
Profesyonel güreş 
müsabakala rında 

Pellinen Kara Ali'yi 

Tekirdağh da ~elik 

Bağdadi'yi yendi 
Diln öğleden evel Ankara hipodromun

da on bine yakın bir meraklı yığını önUn
de, tanınmıı pro!e~yonel güreoçfler ara-
sında serbest gUreıler yapıldı. " 

İlk gUreı Kara All ile g{ireı !ederaa
yonu antrenörü Pelllnen arasında yapıldı. 

Bir dııkika bile sürmlyen kısa bir müd
dette Pelllnen'ln galibiyetiyle neticelendi. 

Teklrdnğı Hüseyin ile Esscyld Şefik 
Batdadl arasında yapılan ikinci karıııaıı-

Bir haftada 
yüzden fazla 
akın yaptılar 

RESMİ TEBLİGLER j I 
........................ ................. ..... . 
İngiltere üzerinde cumartesi 

Amerika harbe 
gittikçe daha 

hızla yal::~aşıyor 
(Başı 1 inci sayfada) 

günü yapılan hava f aaliyeli tihap edilmiş olan zamanda yapılmıı
Londra, 29 a.a .- Hava ve dahili emni- tır. Bu darbe, İngiltereyi, Polonya. 

( Başı 1. inci sayfada ) yet nezaretler~nin tebliği: Düımanın İn· Belçika, Fransa gibi çabuk ezmek hak 
TempeJhof tayyare meydanı, istihsali riltere üzerindeki faaliyeti , dün, üç esaslı kındaki p15.nların muvaffakiyetıizli• 
bilhassa orduya giden Siemens-kalske hareketten ibaret bulunmuıtur. • ğe uğramasını, Alman efkarı umu • 
elektri

0
k malzemesi fabrikaları, ~1- Dün aabah erken aaatlerde ve öğleden 1 

miyesi önünde karşılamağa m~tuf ~u· 
manya nın garp hududundan 500 kılo· biraz sonra ,düşman tayyare grupları, ce- lumnakatdır. ~u pak~. Amerıka ~ır
metre mesafede Franckfort-am-der- nubu ıarki sahillerini geçmialer ve L d- leşik devletrinın lngıltereye yı .ı • 
oder. civarında . F,ink7nheerd ele~trik 1 

ra'ya varmab teşebbüs etmiılerdir. 0~u mı na engel olmağı ve bu üç mill etin 
fabrı~.ası, Berhn d~kı eks~~ .f~brıka • dü,man rrupları, bliyük avcı gruplarımız saılibine, haklara ve menfaatl~ra. bak 
}ara luzumlu elektrık enerJısını vererı tarafından hücuma uiramıı ve dağıtılmı • I madan arzettikleri veyahut ıhtıyaç 
Fricdrichsfelde elektrik tevzi merke- tır. :ı duyduklar, her şeyi alabilmeleri fel· 
zi ve Transformatörü, Dortmund-ems Bu hücumların birincisinde ,bazı dilı- sefesini bir diplomasi realistesi hali• 
kanalı ve su bendi vardır. man tayyareleri Londra'nın ıarkına kadar ne getinneği istihdaf etrnektedfr." 

Sahil limanlarına ve müdafaa ter· ıirmiılerdi r. Az miktarda bomba atılmıı- HeraJd Tribune'ün askeri muhar• 
tibatına teman 58, kanallara 5, demir- tır, hasar pek azdır. Yaralı ve ölü miktarı riri binbaşı Eliot dior ki: • / • 2 l ma, gUnün en heyecanlı ve alAka uyandı-

8 \o/ I s•• leymanıye yı - ; ran gUre§I oldu. Dııhn ilk anlarda tecrübeli eyog uspor u ve tekniği mükemmel olduğu intibamı ve-

yolu iltisak noktaları ile eşya istas· da azdır. ı "Birlikt e çalışacak Amerika Bir• 
yonlarına 25, fabrikalara 8, hava mey- İkinci hlicumda, hiç bir dü$man tayya- leşik devletleri ve İngiltere, yenl 
danlarına ve deniz tayyareleri üsle- resi Londra'ya varmağa muvaffak olama- mihveri kırabilirler. Fakat teehhür 
r!ne 9, ı_:mumi hizmetler müessesele-

1 
mıştır. Fakat cenup sahili üzerinde bir ıe- ı ve yarım tedbirler caiz: ~dğili~ir.,. 

Beşiktaş da 3 O d • ren Ungdadt'nln kaq;ısında, Teklrdn~lı 

A 1 t f n t U g\o/ I U - yen 1 ı her bakımdan Ustlln oldı.ğtınu gösterdiği 
halde, kuvetli raklblle 116 dakika uğrll§tık

rıne 7 hucum yapılmı§tır. hire bir çok bombalar atılmıştır. Burada Los Angeles News dıyor kı: 
. ~u hücumla: esnasın~a. yalnız 9 in: 1 bir çok evler hasara uğramııtır. Yaralı ı "~aktın. birinci net~cesi, . e.sa.ea 

gılız tayyaresı kaybedılmış ve katı ve ölü yoktur. çok ılerlemış bulunan bır İngılız-A • 
İstanbul, 29 a.a. - Mıntaka futbol ,

fampiyonası maçlarına bu~n de de· 

·-- tan sonra. nihayet tuşla g a llp geld~ (a.a..) 
surette bilinmek üzere asgari üç tay- Öğleden sonra ,diğer bir düşman grupu, merikan ittifakının teşkilini çabuk • 

'Vam edilmiştir. Oynanan musabakalar 1 
içinde en mühimi, Kadı köyünde yap~
lan Fenerbahçe • Galatasaray maçı ı-
di. 

Fenerbahçe stadı ııd, bugiin on bin· 
den fazla bir kaJahalık toplanmıştı. 
İlk maçı Vefa - Topkapı takımları 
yaptılar. 

İlk devre l-0 Topkapılıların lehine 
bitti. İkinci devrenin başında. vefa.· 
lılar firikikten Sulhinin ayağıyle b~r 
gol çıkararak beraberliği temin ettı· 
ler. Bundan sonra oyun hiç bir ne~ice 
vermeden sonuna ka_dar devam ettı ve 
maç 1·1 beraberlikle bitti. 

F enerbahçe - Galataıaray 

.. .-ıii!ifiıi~..,.,. ..... .,.~~t::~ yare düşürülmüştür. Portsmouth mıntakasına yaklıışmıştır. Bu laştırmak olacaktır.,. 
Almanlara göre Berlin'de ırupa, ~vc~larımız tarafından derhal hü- ~~icago Daily ~ews diyor ki: • 

· t cum edılmıı ve düşman tayyareleri geri Zamanımıza gore, bu paktın ıın-
vazıye .. · ·· ··1 ıı ·· k d ' • d beklene .. pus ı:urtu m ştur. Bombalar atıldığı hak . zası, en ısın en yapması -

Berlin, 29 a.a. - D.N.B. ingiliz kıntia haber yoktur. tesirin aksini hasıl edecektir. Ameri• 
tayyare~t:ri, bu gece yeniden Almaı:ı· I Bütün. bu hli~um~ar esnasında, düşman k~n .milleti, k?layca . ko:kut~~maz. 
ya üzerınde uçuşlar yapmış!ardır . . B~r 1 kuvetlerı .. ekserıyetı itib:uiyle muharebe Şımdıde~ Am~r:kan mılJetı'. ~uratle 
kaç bombardımı:n tayya-esı, Berlın e tavvarelerınden te$ekkül etmekte idi Bu harp halme gırıyor. Buna ıntızaren. 
yaklaşmışlardır. Hava clafi bataryala- 1 sebepten dolayı vukua gelen muharebeler, lngiltereye ve Çin'e yardım diyorus 
rının ateş i ile karşılanan bu tayyare· tamoımiyle ıvcr ta}'Yllreleri muharebeleri ve yardımımıza devam edeceğiz.,. 
\er, Berlin'in baraj mıntakasına daha olmuştur. Bu ana kadar ılınıın raporlara Saint-Louıs Globe Democrat, di • 
varmad::ın ve bombalarını atamadan röre, altı düşman tayyaresi muhakkak su- yor ki: 
geri dönıneğe mecbur edilmişlerdir •ette düşıirülmü~tür. Yedi avcı tnyyarem!z "Bu pakt, muhakkak bir surette 
Bir ingilız tayyaresi, hava dafi batar- '•ayıptır Amerika Birleşik devletleri aleyhine 

yaları tarafından düşürülmüştür. 1 Bom 'ıo re! 1 m on! ar müteveccihtir. Totaliter milletlerin 
H b · t 'd f, • h va f<,!11;., .. ti bu ittifakına şaşmamalıdır .. Bu mil• 

a c~ı• an a 1
' a f .. c·. ' .. . !etlerin hepsi, cebir ve şiddetle kan• 

~?dıs-abeba, 29 a.a. - Ste ~nı . :r mu hım ha~ar yapmadı 1ı isti15.lar yapmakta ve hüriyetin bu-

ıngılız tayyaresı, bu .şehır uzerınd- Londra, 29 a.n. k Hava ve Dahili Emni . tini imhaya çalışmaktadır. Amerika Günün ve belki mevsimin en mühim 
karşılaşmasına aıra gelmişti. İki takım 
alkışlar arasında sahaya çıktılar ve 
dizildiler. 

Dünkü Tekirdağlı • Şefik Bağdadi maçından bir enıtantene 

?ut~ ~en alınan . haberler: ~.ore._ b • , lunduğu her yerde insanların hüriye-

alçaktan uçar~k şehrı bombardıman yet N ezaretlerin::ı tebliği: Londra, İnıil- Birleşik devletleri, İngilterenin bu 
etmiştir. Şehr.ın ı:1erkez m.ı~t~ka~ı~a 1 te re'?in cenubu şarki. mınt~kası, Mersy totaliter gansterlerin sahilleri ile A. 
bazı bomba düımuş ve on kışının olu· n~hrı v~ m~rkezi İngıl tere'nın ıark kısmı merika Birleşik devletleri arasında bu 

Galataaarayı ıu kadro ile görüyo -
ruz : 

Osman - Faruk. Salim - Musa, En
ver, Eşfak - Cemil, Selahattin, Gün -
düz, Boduri, Sarafim. 

Buna mukabil fenerbahçeliler bal -
kan oyunları mtinasebetiyle futbolu 
muvakkaten bırakan orta muhacimleri 
Melihe ilaveten, kaptanları Fikretten 
de mahrum bir halde, şu kadro ile ıı· 
ralandılar : 

Cihat - Muzaffer, Orhan - Ômer, E 
••t, Lebip - Fikret, Naci, Yaşar, Ni
yazi, Basri. 

Maçı latanbulapordan Semih idare 
ediyordu. 

İlk dakikalarda top daha ziYade ga· 
latasaraylıların sevk ve idaresine 
tabi bir halde görülüyor. Fakat Fener 
müdafaası, rakip muhacimi çok iyi 
marke etmek suretiyle tehlikeli vazi
yetlerin zuhuruna daima mani olu • 
yor. 

Onuncu dakikaya doğru oyunun ce
reyanı değişti. Fenerliler ç?k ener -
jik bir oyunla vaziyete bakım oldu • 
lar. 

Fakat Küçük Fikret, Naci ve Niya
zi üst liste fırsatlar kaçırdılar. 

Yirmi beşinci dakika~an. sonra o • 
Ylln yeniden muvazenelı bır safhaya 
clahiJ oldu. . 

35 inci dakikadan sonra f enerlıle: 
gene vaziyete hakim oldular. Baı.~ı 
hugf, çok canlı oynuyor ve topu gu
zeJ indiriyor. K. Fikret de aYnı mu -
"8.ffakiyeti gösterdiği için sarı - lii
civert hücum hattı vaziyeti Galatasa
ray hesabına tehlikeli bir safhava çek
tnakta milşkülat çekmiyorlar. Son da
kikalarda fenerlilerin yakaladıkları 
g~zel bir gol fırsatını K. Fi~ret, fena 
hır vuruşla topu Osmanın elıne vere-
rek kaybetti. .. 

Birinci devre bu ıuretle golsuz be· 
l'abere bitti. 

I kinci devre 

İkinci devre başladıktan 1?nra fe.: 
ncrlileri gene hücum avantaJınd~ go
tüyoruz. Nihayet 18 inci da~ıka?a 
Salimin favulle devirdiği Basrı. çız
ti }'akınında gUzel bir firikik vuruşu 
hptı ve Fenerin ilk golünü çıkardı. 

Galip vaziyete geçen fenerJiler gı~?'9 
tcu arttırdılar. Fakat bu parlay.ış ı· 
~ •ürdü ve anlaşılmaz bir .haletı ru -
ıye değişikliğiyle gevşedıJer. 

b &~ndan aonra sarı - kırmızılıların 
lkırni yeti başladı. 
33 Uncu dakikada: ömerin bir ~e • 

Rairnanı kısa düştü ve topa yeuşen 
~usa, otuz metreden bir ~.üt.~e topu 
~ner ağlarına taktı Cihat onu maske 

Cdı]d' - · ' t" tgı için topu görmemış ı. . 
bo Fenerliler bu golden s~nr~ y~nıde:ı 

2 ulur gibi oldular. İkıncı bı~. g 
r;.lllck tehlikesi peyda olmak uzere 

1 ki toplandılar ve topu Galatasaray 
~iltı sahasına nakle muvaffak oldula_r. 
it 0 " dakikalar sarı _ lacivertlilerin bır 
• oJ kazanmak' için çırpınmaları ara -
b~nda geçti ve oyun Fener aleyhinde 
b:r .korner atışı ya~ıldığı sı.ralar a 
hattı ve iki takım 1-1 beraberlıkle sa-

den ayrıldılar. 

Bölge güreş birinci likleri 

Müsabakalara dün de 
Ha lkevinde devam edildi 

79 kiloda : 
Sabri Cankar (D.S.), Ziya Özulu (H.O.) 

na 6 dakikada tu$la. 

müne sebep olmuştur. c ıhetlerı, ~u~ ge~c, duş:nan bombardıman lunduğunu biliyor ve bundan dolayı. 

Al t l . , k l 1 tayyarelerının hücumuna maruz kalmıı • lna iltereye olan yardımlarını azalt • man 'lyyare erımn a ın ar tır. ,, 
. . . . mıyacaktır.,, 

BerJin, 29 a.a. - (D.N.B.) bıl.dı:ı- . Dıier nırntakalar~a ~ünferi~ n~ktalara Nev-york Post diyor ki: 
yor: Alma.~ muh~rebe tayyareler~, lıu , ~ır k.aç ~omba duımuş ıse de hıç bır hasar "İngiltereye yardımımızı iki miall 
gün de muteaddıt dalgalar ha!ınde, , e hıç bır telefat olmamısıır. ne çıkarmaklığımız Çin'e yardımı • 
askert ehemiyeti haiz hed.etiere bom- ' __ tngiltere'nin ce~ubu ~arkisinde, düşman mızı, yeni istikr~larla fazlalaştır • 
balarını atmak üzere İngıltereye ha· hucuml~rını ekserıyetle Londra'nın cenup maklığımız ve Japonya ile bütün mU
r,ket ttmişlt'rdir. Londra':ia .,,.•.ıide"l ve ıarbıne, Londra civarındaki kontluklar nasebetlerimizi kesmekliğimiz lazı~ 
alarm işaretleri verilmiştir. ~ıntak.asına ve payıtahtın cenup ve gar · dır. Amerikan kültürü tehlikededir. 

_ __ bı~dekı mıntakalara teksif etmilitir. 8ir Vakit geç olmadan süratle hare~t o
mıkdar yangın çıkmıı. fak at siiratle söndü- d r 
rülmüştür. Hasar, ekseriyeti itibariyle, ev- e ~rı;;.york Telegramme diyor kl: 
!ere .~~ mağazalara iılhiaar etmilitir. Bir "Harbe doğru artık yürüyoruz, ko-
kaç olu vardır. d " ı k M . .. şuyoruz, o erece surat e oşuyorus 

DUn öğleden sonra Halkevlnde bölge 
gUreı birinciliklerine devam edllmlı mu -
sabakalar b&§tan nihayete kadar çok he· 
yecanh olmUB ve seyircilere vakit vakit 
heyecanlı anlar yaşatmııtır. l4Usabakala
nn teknik neticeleri ıunlardır: 

Celil At ik (D.S.) , Şinasi Tezcan (D. 

Amerika'nın verdiğ i 

Destroyerlerden ilk 

filotille 1 ngiltere' de 
ersey nehrı boyunca, hucumlar, son ki yolumuzdaki telgraf direklerini ar 

hücumlardan daha az ıiddetli olmu§tur. t k .. · 
B ' k ı 17oremıyoruz.,, 

61 kiloda : 
Eııat Pençedemir (H.0.), $eref Tom· 

ruk (D. S.) a 'd. 30 11. de tutla. 
AbdullAh E!Agöz (A. G.), Orhan Akbaı 

(K. Blrllkııpor) a 2.d. M ı. de tutla. 
Mustafa Beton (A.G.), Ahmet Yener 

(D. S.) a 7.d. •ti ı. de tuııa, 

66 kiloda : 
Kadri Boytaıı (A.G.), Ali Tomruk (A. 

G ı ne ııayı hesabiyle, 
Mehmet ÖztUrk (A. G.), CelAJ Boğaz 

(D. S.) a sayı hesabiyle, 
Fethi GUrsoy (D. S . ), Nihat Iııtman 

(H. O.) 3 d. 23 ı. de tuııla, 
Mustafa Özkan (K. birllkspor), Salim 

önal (A. G.) ne 2 d. 6:5 ı. de tuolL 
Cemal ÖztUrk (D.ı. ), Hüıeyln Akp&k 

(K. Blrllklporı ı d. 20 ı. de tuıla, 

72 kiloda : 
YS§ar Dofu (D.S.), All Özyazıcı (A. 

G.) ne 3.d <H ı. de tuııa. 
Muhittin Uyar (H. 0.), SalAhattın Kap

tanağaaı (H. O.); Sala.haddin gelmediğin 

den. Muhiddin hükmen galtp. 
LUt!I Akçak (K. Blrllkspor), Salih Ok· 

tay (A. G.) ne ıs d. ııı ı. t\.111&, 
All özdemlr (D.S.), Ahmet Tüfekçiye 

(H.O.) 24 2l'i a. tuıla, 

19 kiloda : 
Ziya özıılu (H. O.), .Ali Şenyuva (K. 

Blrıtkııpor) a ı d. 80 ı. de tuıla, 
CelAl Atlk (D.S.), Kemalettin Ay (D. 

Spor ı a 2 d. 22 ı. tuıla, 
Şinasi Tunacan (D. S.), Sabri Cankar 

(D. s .) a ad.. da tuıla, 

87 kiloda : 
cemal Metin (A. 0.), Rauf Gökçen (H. 

o.) na r; d. ri2 ı. de tutla. 

OÇONCO DEVRE 

56 kiloda: 
Fethi Tezcan (K. Birlikspor), İbrahim 

Tezcan (O S.) 52 saniyede tuıla, 
Niyazi Birinci (A.G.), Mehmet Koç (A. 

G.) Mehmet Koç ekaerlyetıe kazandı. 

61 kiloda : 
S t Savat (H. O.), Eaat (H. 0.) na H· 

;a biyle, Abdullah Alaröz (A.G.), Şe
yıf Tesa ruk (D S.) a 3 dakika 50 saniyede 
re om · 
tuıla. 

66 kiloda: 
Cemal öztilrk (D.S.), Fethi Gürıoy (D. 

S.) a 8 dakika zo. 11niyede t1,1.1Ja. 

S.) a J,45 L de tuıla. 

81 kiloJa : 
Yusuf Gflrer (K. Blrlllmpor) raklpıb: ol· 

dufundan hükmen ralip. 

DôRDONCO DEVRE 

56 kiloda : 
Halit Balımur (D.S.) rakibi çıkmadı -

ğından hükmen kazandı. 
Mehmet Koç (A.G.), Fethi Tezcan (D. 

S.) 2 d. 35 ı. tuıla kazandılar. 

Müsabakalara buıün de aaat 17 de hal • 
kevinde devam edllecektJr. (a.a.) 

Bisiklet seri yarışlarının 
ilki cumartesi yapıldı 

Mevsimin ilk btıiklet mtııabakuı bu 
hatta cumartesi gUnU yapılmııtır. 

Muhtelif kategoriler araaında tertip 1-

dllen ve seri halinde devam edecek olan 
bu yarıılann ilkine kırkı mütecavl:1 blılk· 
!etçi iıtıra.k etmlıtır. Yapılan bu müsaba
ka, olmdlye kadar tertip edilen bisiklet ya
rıılarına hiç girmemlı genç blılkletçtıer 
araaında idi. 

Büyük bir alAka toplıyan ve lkl katego
ri üzerinden icra edilen bu müsabakaların 
teknik netlceıl ıudur: 

18 blılkletçlntn ııtırlk ettltf blrlncl ka· 
tegorlde: 

1 - Aydo'1]ıut Tur 
2 - Hamdi Güçlü 
3 - İsmail Kutay 
• - İhlan Selep 
3 - Muhiddin Erezıctl 
26 blııikletçlnln iıUrA.k ettltf ikinci ka· 

tegorlde: 
ı - Yılmaz :ıı:r 

2 - BUlend Slmer 
3 - Muatata Öz&11mU, 
-& - Sadettin Emeç 
6 - HalUk Çiftçlotlu, l1ft lle derece al· 

mıılardır. 

Gene Ankara blıclklet ajanlıtı taratın· 
dan tertip edilen blaikletll gezilerin dör· 
dUnctıaU de, dUn ilk defa olarak bayan bl· 
alkletçllerlmlzln de lıtırlklyle yapıldı. 

Sabahleyin havanın hatif aerln olmasına 
ratmen kırkı mütecaviz kadın, erkek bi· 
alkletcl seziye ııttrAk etmek üzere 19 mil· 
yııı ıtadyomunda toplanmıı bulunuyordu. 
Dünkü gezi Balkat köyü ctvannda Sötut· 
6zü'ııf yapıldı. BUyUk blr zevk ve neıe 1 • 
çlnde geçen gezide btaikletcilerlmlze dör· 
düncü defa olarak zengin ve zevkli bir 
hatta tatili sUnU geçlrmete vulle oldu. 

Londra, 211 a.L - Amerika blrleıflr c1 .... 
Jetleri tarafından f~ltere'ye devredlten 
torpito muhrlplerinden mürekkep ille fi. 
lotilll, bir inrillz limanına varınııtır. Bu 
milnasebetle hi~ bir meruim yapılmamıt· 
tır. Bir büyük deniz tayyıreai, yolun bil
yülr bir kısmında bu remilere refakat et
miı ve gemiler, hiç bir hl.diae çıkmadan 
doklar .. ıirerken de liman üzerinde uçmuı· 
tur. 

Gelen torpito muhripler!, 1200 ton!l&
toluktur ve "W., ve "v., inriliz torpito 
muhriplerlniu hemen hemen aynı eslihayı 
bamildir. Bu torpito muhriplerlnin ıUratı 
35 mildir ve hepıinde 4 pııılulı: toplar, 21 
puılulı: torpil lı:ovanlan ve 3 pusluk bir 
hava dafi topu vardır. 

Besarabya'dan tahliye 

edilen Almanlar için 

Yugoslavya'da kamp 
Belrrad, 29 a.a. - Reuter: Alman. Sov

yet anlaımuı hükümlerine röre Almanya.
ya ıevkedilmek üzere 140 Alman mülteci
ainden mürekkep illı: kafile Bcaarabya'dan 
buraya celmittir. 

Birkaç 111t önce Yugoılavyı baıvekili 
V. Tıvetkoviç ile hariciye nazırı B. Mar· 
lroviç mültıeciler i~in istirahat mahalli ola
rak i114a adilmiı olan büyük kampı ziyaret 
etmişlerdir. Hiikümet azuıda kampa resmi 
ziyaret yapmışlardır. Gençlik teıkilatı na
zırı lı:ampda bir nutuk vererek kampın ih· 
dasında amil olan fikir ve nıha karıı hay. 
ranlıfını bildiriı ve Yuıoslavyalılara bunu 
taklit etmelerini tavsiye eylemiıtir. 
Yuıoılavya aakert mahfilleri bu lı:ampı 

ıüphe He kartılamakta ve bunun büyük bir 
ıevkulceyt ehemiyetini hai.ı bir noktada 
yapılmıt olmaaından dolayı endite ıöıter
mektedirler. 

Verilen malumata ıöre Almınlır ründe 
Yarım lı:ilo et alacak ve Yucotlavlar cibi 
etaiz rün tahdidatına tabi olmıyacaklardır. 
Yucoılıv halkı bu tedbiri, YuıoeJn ha
:v.a t •eviyeainin Alman ekonomiıi neflne 
olarak indirilmesi maksadiyle tuaVTUr e-
dilen tedbirler eerisine dahil addetmekte
dir. 

Tabancı müsabakası bitti 
Atıı poligonunda yapılan tabanca 

müaabakaaı dün güzide bir kalabalık 
kütleıi huzurunda nihayetlenmittir. 
Bu müıabakaya her zaman olduğu gi
bi büyük bir aJika göıterilmi§ ve (60) 

ır •ç ev banra airamıı ı .. de hiç bir Nihayet, Nev-york HeraJd Tribu-
ölU yoktur. ba k b" k ) ' d " 1 dl 

Merkezr lncilterenln ıarkınıda, kır mm- ne, ş a ır ma a eaın e fOY e • 
takalarına yülnek kuvette infilik bombala- yor,; . , • • 
rı ve yancın bombaları ıtılmııtır. Hasar, Amerıka ~ırlesı~ devletlerı, ya,. 
hafiftir. Hi~ bir ölü yoktur. kında harbe gırecektır.,, 

İngiltere' de düşürülen 
alman tayyareleri 

Londra, 29 a.a. - Hava Nezaretinin teb
liği: diln cece, gece yarı11ndan beri, İnril
tere üzerinde üç düşman bombardıman tay 
yareıi düıilrülmüıtür. 

Bu ubah, düıman faaliyeti, münferit 
tayyarelerle yapılmıı bazı hücumlara in -
hiaar etmiıtir. Tıymiı mansabında bazı 
nolct .. lıra, cenup aahilinde iki ıehir ve bir 
köye, Londra civarındaki kontluli1arda bir 
köye bir kıç bomba dütınUstür. Pek az ha
sar olmuıtur. Yaralı ve ölil mlkdarı da pek 
azdır. 

Alman resmi tebliğ i 
Bcrlin, 29 a.a. - Alman orduları başku 

mandanlığının tebliği: 28 eylUI giinil ve 
28 129 eyhll gecesi, hava kuvetlerimizin 
mukabele bilmiı il hücumları, bilhassa Lon
dra'yı, Liverpool'ü ve cenubi İngiltere'de 
diier limanları hedef ittihaz etmişlerdir. 
Londra'da, Silverton ve Graveıend dokla
rına, Tllbury doklarına, Taymiı kavıine, 
ve East - İndia doklarına ciddi hasarlar j . 

ras edilmiıtir. 
İskoçya'nın ıark sahilleri açıklarında. 

her birisi bkriben altı bin tonilitoluk ve 
kuvıtli muhafaza altında bir kafile içinde 
seyreden iki vapura bomba ile hücum edil· 
mit ve bu iki vapur batırılmııtır. 

Gündüz hücumları esnasında, Londra ü
zerinde bir çok noMalarda ıiddetli hava 
muharebeleri olmuı ve bu muharebeler, bi
ze bilyük muvaffıkiyetler kazandırmıştır. 

İnriliı hava kuvetleri, bilhassa Alman • 
ya'nın ıarp ve cenubu rarbi hudut mınta • 
kalarma karıı rece hücumları yapmıştır, 
Berlin Cİ\'arına kadar relen bir kaç İngiliz 
tayyaresi, Bertin banliyösüne varmadan 
hava dafi batwyalarının ate5i ile ıeri dön
miye mecbur edilmiıtir. 

Garbi ve cenubu rarbl Almanya'da, düı
man bir çok noktalar üzerine bombalar at
mıt, fakat kayda deier hasarı mucip olma
mııtır. Garbi A!manya'da bir ıehirde. sivil 
halkla meskftn mahallere yeniden hücum 
edilmiıtir. Sığınaklara rirmemiı olan bir 
çok kiıi ölmüı veya yaralanmıştır. 

Dün, düşman, cemın 28 tayyare kay • 
betmi~tir. Bunlardan üçü hava dafi batar • 
yaları tarafından dUıürülmilttür. Bir tek 
alman tayyaresi kayıptır. 

1 talyan resmi tebl iği 

Arnavut "Tomori,, 

gazetesi gene hayali · 
haberler neşrine başladı 

Atina, 29 a.a. - Atina ajansı bildi· 
riyor : 

Stefani ajansı, Epirde müılümanla
ra karşı sözde yapılmış.olan cinayet • 
ler hakkında arnavut "Tomori" gazete 
sinin neşrettiği Romanın yeni bir fu
lını iktibas eyJemiştır. 

Atina ajansı Tomorinin hayalinde 
yarattığı üç (cinayet) hakkında ap • 
ğıdaki tavzihleri vermiye selihiyettar. 
dır. 

Birinci (kurban) Klobahari köyiln . 
den Nazar Recep, mevcut olmıyan bir 
ıabsiyettir ve bu köyde, bir müılü • 
manın diğer bir müslümanı para ihti· 
lafları dolayısiyle öldürdüğü 1928 ıe. 
nesindenberi hiç bir cinayet vukua gel 
nıemiştir. 

İkinci (kurban) Paramiria'lı Riza 
~ali, hakikatta mevcut bir ıehıiyct • 
tır ve halen ta::n sihatte '-:iılrak köyün
de lmltı •"naktadır. 

Üçüncü (kut'ban) Barpunara kpvün
den .Hoc~ Ce.:ııa~. m~vctıt olmıyan bir 
şehsıyettır ve bu kövde, bir müsliı • 
manın · r.amu" sebebi ile karısını öl • 
dü~düğü 1932 s~nesindcn~ri hiç bır 
katıl vakası o~mamıştır. Şrı ciheti ili 
ve edelim ki bu köyde 1Y03 senesine 
kadar filhakik3 Hoe3 Cemal isminrle 
bir şahıs yaş-ı:ntştu. Fakat bu ~ahıa 
da 1909 sents!nde tabii ölümü ile öl • 
miiştiır. 

mamııtır. Bir tek klıl yııralanmıı ve bir 
kam!'on hruıarn u~ıır:ııştır. 

Şarki A!rlkada, Kenya hul'ludu boyun . 
ca, Gerelle, Viagir, Todlgnae ve Rodolpha 
gölü civarında vukua g len keşif kollan 
çarpıtmaları, ttalyanıar lehine neticeler 
vermııttr. Düıman, kaçırılmıştır. Düşman, 
muharebe meydanında, blrlat küçUk subay 
olmak üzere alt ı ölU ve birçok yaralı bı -
rnkmııtır. Bizim tarafımızdan, dört yerU 
a.ııker yaralı vardır. 

Şerel ıtadında 

ta~::oğluspor • Süleymaniyeye 
2

"
1 

12 kiloda : 

Güneş As. Fa. gücünü 
4 - 3 mağlup etti milaabık iıtirak ederek bayanlardan ttalyada bir yer, 29 a.a. - ıa numara

(44) puvan]a Fazilet Gorbon birinci h italyan tebliği: Ştmall A!rlkada, mutad 

Tayyarelerimiz, Gallabat'ın ıımali gar
blslnde Nadi • Yusuf radyoaunu bombu
dıman etmlıılcr, alçaktıuı uçarak bir ot<>
mobll kolunu ve hava dAtl bataryalan 
mevzilerine bomba ve mitralyöz.le hücum 
eylemı11er ve bllAhare Ualertne dönmU,. 
!ardır. 

DUıman hava kuvetl<'rl, mahru haııan 
mucip olmadan, Asıınb, Desııle ve Cnmbıı

llcla'yı bombardıman etmişi rdlr. Bir ttaı. 
yan yaralanmıştır Ma.gl nıo r. :-n:.ıbunc:a 

Ueıka ve Veka'da bombardım~n l'dllmlı . 
tir. Burada da hasar pek azdır. Telefat 
7oktur. 

rc~CYlroz • lıtanbulsporla 1-1 berabe· 

lrli &cıilrtq • Altuntuğa 3-0 galip gel-
llerdir. 

Yaıar Dotu (D.S.), Ali Öıdemir (D.S.) 

10 dakika .20 saniyede tuıla, , 
.Ali özyazıcı (A.G.), Muhittin Uyar (H. 

O) 12 dakika Sl'i ıantyede tuıla, 
·Lutfi Alcçak (K. ~irlikspor), Ahmet 

Tiif•i (H.0.) Si l&llllede tDlla. 

DUn Ankara gUcU 11huında GUneş ~· ba !ardan .. keti! harek!tı esnuında, 113 numaralı teb-
Ankara &11cU birinci takımları aruındıı b' ~ (58) puvanla Rebu Garbon llj'de imhuı blldirllen tayyarelerden biri· 
bir doetlulı: mllsabaka.n yapılmııtır. Ta· • ırınci, (50) puvanla Huan Rıza İçlSz ain1D pilotu bulunmut ve esir edilmiştir . 
rattarlaruıa beyeCUllı dakikalar seçtrttn ıldncl ve (48) puvanla Klnm KöyUl Dtllman. Bardia ne Derne üzerine 801• 

bu mUHbaka "· a GUnet taJnmuııD lehin lüçilncü gelerek hediyeleri poligon bi- I ıwn ve Glarabub mıntakalarına hav~ hü . 
neUoeleıamlftlr. naıında mer11imle verilmittlr. i eumlan.D& dnam •tm!t. fakat neuce aıa-
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Ankara Lv. Amirlifi Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç aakeri 

KITAAT iLANLARI 

Sadeyağı alınacak 
Sivas As. Sa. Al. Ko. dan : 

Patates alınacak 
Umurb~ A•. Sa. Al. Ko. daa : 
200000 kilo patatee mukntle ile 11tın a

lınacaktır. Tahmin edilen bedel 20000 lira
dır. 

U L U S 

Un alınacak 
Eıiiıebir Aelıerl Saua Alma Ko. dan: 

l - 400 ton un pazarlıkla ıatın alına • 
caktır. Pazarlığı 3. I.teı. 940 perıembe gü
nü saat ı~.30 da Eekloehlr mıntaka Sa. AI. 
Ko. da yapılacaktır. 

Sade yağı almacak 
Estiıeblr As. Sa. Al. Ko.dan: 
40 ton sadeyağı pazarlıkla satın alına

caktır. Puarlıtı 2.10.940 oarıamba güııü 
aaat 16 da Eskl§ehlr mıntaka Sa. At. Ko. 
da yapılacaktır. 

liOOO kilo sade yağı kapalı nrfla eksilt
meye konulmuıtur. Muhammen bedel 21420 
Ura ve muvakkat teminatı 1606 lira 50 ku
ruıtur. Ektiltme 1. ilktesrin. 940 sah glinU 
aaat 16 da Sıvas askeri aatın alma lı:omiı • 
yonunda yapılacaktır. Şartnameai her gün 
komiıyonda görülebilir. İsteklilerin belll 
sün vo aaatte kapalı zarflarını kanunun ta
rifatı daireıinde hazırhyaralı: ihale ıaatin· 
den bir 11at evel komisyona vermeleri. 
Postada gecikmeler mazeret sayılma&. 

Eksiltme 11/10/940 tarih ve cuma s\inü 
aaat 15 de Umurbey Aı. Sa. At. Ko. da ya
pılacaktır. 

İıtekliler bu lıe alt eblltme 11rtnamni
ni her ıün lı saatleri.Me Ko. da milracaatla 
göre bilirler. 

Eksiltme kapalı zarf uıulil iledir. 
Muvakkat teminatı 1500 liradır. 
Teklif mektupları 11/10/ 940 cuma elin 

ve ıaat 15 e kadar Ko. Rı. liğine verilmiı 
olacaktır. 

Bu saatten ıonra mektuplar kabul edil-
mez. (59113) 16006 

Şartnamesi ve evsafı Ko. da görUleblllr. 
400 un bö!Unerek bir kaç istekliye i
hale edilebilir. Tahmin bedell 64280 lira
dır. İlk teminatı 396' llradır. İeteklllerin 
mezkQr gün ve saatte teminat makbuzla
rlyle Ko. da hazır bulunmaları. (6123) 

16108 

Kuru ot alınacak 
Eslciı~hir A•. Sa. Al. ICo. dan: 

1 - 2600 ton K. ot pazarlıkla satın alı· 
nacaktır. Pazarlıtı 3. I.teır'fn 9'40 perıem· 
be g{lııU aaat 115 te Eeklıehlr mınt.aka Sa. 
.Al. Ko. da yapılacaktır. 

40 toıı aadeyalt 20 oer tuna bölünerek 
ayrı ayrı isteklilere ihale edlleblllr. Tah
min bedeli 64000 liradır. İlk teminatı 4050 
liradır. iıteklllerln belll gUn ve saatte te
minat makbuzlartyle Ko. da huır bulun -
malan. (6194) 16175 

Kuru fasulya alınacak 
Umurbey As. Sa. Al. Ko. dan: 

l - 120000 kilo K. faaulye mukavele ile 
satın alınacaktır. Tahmin bedeli 30000 11 • 
r&jr· 

(5722) 15696 

Arpa alınacak 
Cizre As. Sa. Al. Ko. dan: 
107 ton arpa kapalı zarf u.sullyle ek

aııtmeye konmuştur. Muhammen fiyatı 

6350 lira ilk teminatı 401 lira 2 kur111tur. 
:thalest 3. 10. 940 aaat 9 dadır. Taliplerin 
muayyen g1.ln ve saatte tekllf mektupla
rlyle birlikte mUracaatıan. (5885) 15833 

Arpa alınacak 
~dirne A•. Sa. Al. Ko. dan 
e660 ton arpa kapalı sarf uaullyle aa

tın alınacaktır. İhalesi 7. 10. 940 aaat 16 
da Edirne sanayi k11Iarı Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. 

Muhammen fiyatı 499,500 Ura olup tık 
teminatı 24,230 liradır. Evsaf ve ıartna· 
meli llln yapılan komisyonlarda tı ıaat • 
lmnde g!SrülUr. İateklllerln belll s1lıı n 
eaatten en u bir ıaat eni teklif mek· 
tuplartyle resmi vesika ve teminatlarını 
möztl seçen komlıyona vermıı veya posta 
Sle göndermıı olmaları. (M37) 15835 

Kuru ot alınacak 
Zrzincan Aı. Sa. Al. Ko. Rş. den: 
130000 kilo kuru otun kapalı zarfla ek

.ııtmeal 8. 10. 9~0 ıaat 11 de yapılacaktır. 
tık temin.atı 2250 lira muhammen. bedeli 
3000 liradır. Evsaf ve ıartname blrıtkler
de vardır. Teklif mektuplann.ın ekafltme 
ıaattnden blr saat evel komisyona verU-
meıL (6844) 1"842 

Yulaf alınacak 
lstanbul K. Sa. Al. Ko. dan : 
Kapalı ıarf uıuliyle 500 ton yulaf 11tm 

alınacaktır. Elı:ıiltme 7/10/940 aaat 11 4 .. 
dir. Muhammen bedeli 48750 liradır. İlkte
minatı 36515 lira 25 kuruştur. ŞartnamHI 
her gün komutanlık Sa. Al. Ko. da n İz • 
'mir ve Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. ~rtıle -
bllirbillr. tıteklUeriıı belli rlln ,.. 11attn 
bir saat 8nceye kadar teklif melı:tuplanm 
Fındıklı'da lı:omutanhlı: Sa. Al. Ko. na mak
buz kar~ıhlı Yermeleri. (5187) 15171 

Yulaf alınacak 
lstanbul K. Sa. Al. Ko. dın: 
Kapalı sarf uıutlyle 500 ton yulaf utm 

ahnacaktır. Ektlltme 7/10/1140 aaat 11.30 
dadır. Muhammen bede'li 43500 liradır. İllıı 
teminatı 3252 Ura 50 bruıtur. Şartnameal 
her gün 1stanbul K. İzmir .,. Ankara LT. 
A. Sa. Al. Ko. da görülebilir. İıtelıdilerin 
belli gUn ,.. uatten bir ıaat önceye lıadır 
teklif mektuplarını Fındıklıda komutanlık 
utm alma lı:omlıyonuna vermeleri. (5188) 

151711 

Şehriye alınacak 
Anbra LY. A. Sa. Al. Ko. dıo ı 
33 ton ıehriyenin kapalı zarfla ekılltme

.ı 7. 10. 9•0 1&at lG te An.kara Lv. A. SL 
Al. Ko. da yapılacaktır. Muhammen bedeli 
1250 lira, ilk teminatı 618 lira 75 kuruıtur. 
Şırtnameai komilyonda rC!rillllr. içinde Jı:a. 
nunl vesikalar da bulunan teklif mektup -
1&n saat He kadar kabul olunUl'. (5899) 

15885 

Yulaf alınacak 

Uirn• A•. Sa. Al. Ko. dan ı 
575 ton yulaf kapalı sarf uıulil dairesin· 

de nun. alınacaktır. 1halni 1/1. ci tqrin/ 
940 Alı s\inll aaM 11 de Edime aanıyi kıt
lıltndaki Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Yulafın muhammen fiyatı (44562) lira 

50 bruı olup ilk teminaU (3342) lira 19 
kuruıtur. 

EV1af Ye ıeraitini ıCSnnek i.atiyenler her 
ciln is saatinde illn yapılan komiıyonlarda 
cörcbilirler. 

lateklilerin belli rün ve ıaatten en aı 
bir ıaat evet teklif mektuplarlyle resmi ve
aika ve teminatlarını ıaözü re,en komiıyona 
vermlı ve yahut posta fle gC!ndermlt ol -
malan illn olunur, (5917) 15910 

Kunı ot alınacak 
Amasya As. Sa. Al. Ko. dan : 

Pirinç alınacak 

l•pırtı A•. Sa. Al. Ho. daıı ı 
1 - 27000 kilo pirincin kapalı zarf uıu • 

liyle ekılltmeye konulmuıtur. 
Şartnamesi Iaparta Sa. Al. Ko. da n 

İst. Ankara Lv. A. Sa. Al, Ko, dadır. İı • 
teklller ıartnameyi Ko. tardı okuyabilir -
!er. 

S - hbu 27000 ltilo pirincin muhammen 
tutan 1100 lira, 

4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi bet 
mlkdar fazlası da dahil olduiu halde ilk 
teminatı 607 lira 50 lrr. dır. 

5 - Eksiltme 14/101940 pazartesi aaat 
15 e kadar teklif mektuplariyle Isparta Sa. 
Al. Ko. Bık. verecek n yahut röndere -
ceklerdir. 

6 - Bu ıaatten sonra Yerilen ve yahut 
röndedlen mektuplar almmıyacaktır. Sa • 
ıt ayarı daire 11atlyle yapılacaktır. (5994) 

16007 

Odun alınacak 
Edirne As. Sı. Al. Ko. dan : 
1 - 5320 ton odu~ ·_.palı zarf uıulil ile 

eksiltmeye lı:onmuttur. İhalesi 10/ 10/ 5140 
perıembe rünll saat 10 da yapılacaktır. 

2 - Odunun muhammen fiyatı 95760 lira 
olup ilk teminatı 6038 liradır. 

S - Evsaf ve ıeraitini görmek istiyen
ler her rün iı ıaatlerinde ilan eden Sa. Al. 
komlıyonlarında rörebillrler. 

4 - hteklllerln belli rün ve ııatten en 
aııı bir Hat evet reaml veullı: ve teminat, 
teklif mektuplarının Edime ıanayı kııta -
ımdalri Sa. Al. Ko. na verllmlı nn posta 
ile ıönderilmiı olmaları. (6055) 16028 

Arpa veya yulaf alınacak 
Eıiiıebir As. Sa. Al. Ko. dan : 

1 - 1000 ton arpa veya yulaf pa:aarhkla 
aatzn ılınacalı:tır. Pıurhiı 2/10/ 940 ~r -
ıamba (ifnll aaat 15 de Eılı:iıehir mmt&ka 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Şartname ve evsafı Jromiıyondı ıö -
r\ilebilir. 

S - Tahmin bedeli 70000 liradır • Katt 
teminatı 11500 liradır. İıteklilerin mezktlr 
rliıı ve saatte teminat melı:tuplarlyle bızır 
bulunmaları. (6058) 16029 

Butc:lay almacak 
Bornova As. Sa. Al. Ko. dıa t 

1 - 1110 ton yumuıak ve 76~ ton ıert 
bnfday kapalı zarfla münakasaya konmuı
tur. İhalesi 12/1.Tı./940 cumartesi ıünü 
ıaat 15 de yapılacaktır. Yumuıak buldayın 
lıiloıuna 7.75 11ntlm Te mert bufdayın be -
her kiloauna 1 kuruı 75 l&Dtim fi1at tah· 
mln editmlıtlr. tık teminat 1898 liradır. 
İstekliler teklif mektuplarını ıert bufday 
için &7l'I yumupk lıuiday için ayı fiyat 
teklif edeceklerdir. latelrliterin ihale ıaa -
tinden bir ıaat evetine kadar İzmir'de Bor
nova As. Sa. Al. Ko. da müracaatları. 

(5094) 16075 

Bufday alınacak 
Umuıb,,, A•. Sa. Al. ICo. dın: 

ı - 120000 kilo bufday mukavele na 
ıatın alınacaktır. Tahmin edilen bedell 
19800 liradır. 

2 - ıı:uutma 1,. 10. NO TL ,,. puar
tesı gllnü saat 15 te Umurbe7 As. Sa. .Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

2 - 2~ ton 160 oer tondan aıatı ol • 
mamalı Uaere ayrı ayrı isteklilere ihale e
dilebilir. 

Evıaf ve ıartnamesl komisyonda görU
leblllr. Tahmin bedeli 12WOO liradır. İlk 
teminatı 7600 liradır. İltekltlerln belll 
ııün ve eaatte teminat makbuzlarlyle ko
misyonda hazır bulunmaları. (6124) 

16109 

Pirinç alınacak 

Eskişehir As. Sa. Al. Ko.dan: 
1 - 200 ton pirinç pazarlıkla aatın alına 

caktır. Pazarlığı 3. 10. 940 perocmbe gUnU 
saat 15 te Esklgehlr mıntaka Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

Evsaf ve ıartnamesl Ko. da görülür. 
200 ton pirinç elllııer tondan aşağı ol -

mamak üzere bö!Unerek başka bqka istek
lilere ihale edilebilir. Tahmin bedeli 64000 
liradır. İlk teminatı 4450 liradır. İltekll -
lerln belll gtln ve saatte teminat makbu.z
lartyle birlikte Ko. da hazır bulunmaları. 

(6126) 16111 

Bina yaptırılacak 
Balılcesir As. Sa. Al. Ko. dıa: 

1 adet aakerl bina kapalı zartla 18.10.940 
cuma gUnü ıaat 17 de Balıkesir Aa. Sa. Al. 
Ko. da ihalesi yapılacaktır. 

Keıl! bedeli 19998 lira 62 klll'Uf olup 
muvakkat teminatı 1499 lira 90 kuruıtur. 

Keıır p!An ön ıartnameslnl görmek ts
Uyenler Ankara, İstanbul, Lv. Sa. AI. Ko. 
ve Balıkesir Sa. Al. Ko. da görebilirler. 

Taliplerin muvakkat teminatıariyle tek 
11! mektuplannı ve kanunun emrettiği ve
saiki ihale saatinden bir ıaat evet muka
bil komisyonumuza vermeleri ıarttır. 

Postada vaki gecikmeler muteber de -
ğlldlr. (6127) 16112 

2 Pavyon yaptırılacak 
1Cütıb7a Tayy•rt Birlikleri Sıt111 Al -

ma Komi•yonu Baılaalılından: 
1 - Kütahya garnizonunda beher adedi 

25170 lira 85 klll'Uf ketlt bedelU iki adet 
erat pavyonu ekalltmeye konulmuıtur. 

2 - Ekslltmeal kapalı zart uaultyle o -
lacaktır. 

3 - Eksiltme 115. 10. 940 aalı günQ ııat 

1~,30 da KUtahya merkes komutanlıtı sa
tın alma komisyonu bl.ııalnnda yapılacak
tır. 

4 - Beher erat pavyonunun muvakkat 
teminatı (1900) liradır. 

IS - Keolt, plln ve ıartnamestnf ıı1'rmek 
lstlyenler her gtııı, ihaleye preoek olanlar 
kanunun icap etUrdltl veealk ile birlikte 
thalegünü saat 14,30 a kadar tekli! mek • 
tuplarını makbus mukablllnde komlıyon 
baokanlıtına vermeleri tlln olunur. 16121 

Arpa ve yulaf almacak 
~slci~blı A•. Sa. Al. ICo. dan : 
1000 ten arpa ve yulaf pazarlrkla ntm 

alınacaktır. 5/10/940 eumartHI rtinfi •at 
11 de Rıkltehll' nuntalıa Sa. At. Ko. da ya. 
pılacaktır. 

Evaaf ,.. tartnamni Ko. da .artıtebllir. 
1000 ton arpa Ye JU1af bCSltlnerelı: elllıer 

tondan ... tı olmamak tlsere bir kaç ietelı:· 
llye ihale edilebilir. Tahmin bedeli 70000 
liradır. 

İlk teminatı 4750 liradır. lsttklilerin bel
li rün ,.. 11atte teminat makbur.Jırlyle Jre>
misyonda hazır bulunmaları. (15121) 161215 

Mete kömilrG alınacak 
Umurbty A•. Sı. Al. Ko. dan ı 

3 - htekUJer bu ı,. alt ek9Utme ıart
ııamealııt hır ai1n il saatinde konıtayonda 
l'Örebllirler. 

' - Ekalltme kapalı zart uaul\l Uedlr. 
ş - lııluvakkat teminatı 1'86 liradır. 
1 - Teklif mektuplan 1'- 10. 9'0 TL 

1 - S.000.000 ldlo met• odunu mubve • 
le ile aatın alınacalı:tır, Tahmin edilen be • 
deli 375000 liradır. 

paıarte.ı sUD ve A&t 1 • kadar SL Al. Ko. 
Rı. liiine urıbiı olacaklardır. 

Bu ıaatterı aonra mektuplar kabul edil • 
mez. ( 60111) 11100 

Pirinç almacak 
UmurbfJ' Aı. Sa. Al. Ko. danı 

2 - Eksiltme 15110/940 Ta. Ye ıatr ıii· 
nil uat 15 de Çanakkale Umurbe1'de A1. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

J - tıtekliler bu lıe ait ekılltme prt • 
name1inl her rfln it aaatlnde Ko. da ctir~ 
bilirler. 

4 - Ehlltme kapah sarf uıullyledfr. 
5 - Munlı:tcat teminat !8125 llradrr. 

2 - Eksiltme ll!.10.940 Ta. aalı güııU 

saat 115 te Umurbey All. Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. 

a - İstekliler bu ite alt eksiltme ıart
nameelnl her gün it saatinde Ko. da gö • 
reblllrler. 

4ı - Ekatttme kapalı zarf usulü iledir. 
6 - :M•vakkat teminat 2250 liradır. 
6 - Teklif mektupları 111.10.940 ıalı gU· 

nll ıaat lli e kadar Sa. Al. Ko. Rs. verllmlı 
olacaktır. ( 6195) 16176 

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

1 - 480000 kilo arpa kapalı zarfla ek
ıtıtmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 20420 ve muvak
kat teminatı 1532 liradır. 

3 - Şartnamesi her ~n Ko. da görUle
blllr. 

' - İhaleel 15 blrlnclteırln 940 aalı gü
nU ıaat 10 da komutanlık blnaııındakl Ko. 
da yapılacaktır. 

il - İlteklllerln belli ııUn ve aaatten bir 
ıaat evel azrflarını Ko. rıa vermeleri. 

(6221) 15204 

Saman alınacak 
Samsun A•. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 842000 kilo saman kapalı zartla 
ekslltmete konulm111tur. 

2 - lııluhammen. bedeli 21050 ve muvak
kat teminatı 11!79 llradır. 

3 - İhalesi 11! blrlnclteırln 940 aah aa
at 15 te komutanlık blnuındakl Ko. da 
yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin belli g1.ln ve saatten bir 
saat evel zarflarını Ko. na vermeleri. 

(6222) 16205 

Kuru ot alınacak 
Konya l.v. A. Sa. Al. Ko. d•n : 
1 - 500 ton kuru ot pazarlık ıuretiyle 

satın alınacaktır. 

2 - Evsaf ve huıust ıartları Konya Lv. 
A. Sa. Al. Ko. dadır. İstekliler okuyabi -
lirler. 

3 - Puarhiı l/I. Tf.~0 ıalr günü sa... 
at 15 de Konya Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapı
lacaktır İıtcklilerin gün ve uatindt meır
kilr Sa. Al. Ko. da hazır bulunmalan. 

4 - Pazarlığından sonra takarrilr edllec• fiyat Uzerinden % 11 kati ~-inat alı-
nacaktll". (e22S) ıuoe 

Sığır eti alınacak 
Beykoz As. Sa. Al. Ko. d.an : 
20/9/940 günü kapalı zarfla münakaaıu 

llln edilmiı olan 600 ton 91iır etine talip 
,rtı:madıfından bir ay sarfında pazarlıkla 
intacma karar nrilmiı ,.. ilk puarlık ola
rak l/I. Tı./5140 ıüntl ıaat 15 de pazarlığı 
,apılacaiından taliplerin teminatlarlyle 
birlikte Beylroz'da Ae. Sa. Al. Ko. na mii -
racaatları. (62'24) 16207 

Nolnıt alınacak 
Itdlrne Aı. Sa. Al. Ko. elan : 
l - 100 ton nohut pazarlrkla ıatm alma

csktır. İhalesi Edime Mtt.ıriyet dairesinde 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Tahmin edilen 
tutan 18000 ,.. teminatı 2700 liradır. 

İsteklilerin 3/10/ 940 perıembe günll ıaat 
14 de Ko. selmeleıri. (6%25) 1620I 

Un alınacak 
Ç.a•imlı A•. s.. Al. Ko. dan I 

ı - aoo ton un panrhlı:la 3/10/940 tari· 
hinde ıaat 16 da ntın alınacaktır. 

J - Unun kilon 17.5 bruttaı:ı 52500 li
ra, kıymet biçilmiıttr. 

1 - Kati teminatı 7750 liradır. Taliple. 
rln Çanalı:1cale Sa. Al. Ko. na müracaatları. 
(6226) 16209 

Kösele alınacak 
/ştanbul LY. A. Sa. Al. Ko. dant 

· ı - 70000 kilo plrtııo muk&Yele ile u
tın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 24llOO 
liradır. 

8 - Teklif melı:tuplarr 15/101940 Ta. sa
ir rfln ve aaat 15 e kadar Sa. Al. Ko. Rs. 
verllmlı olacaktır. (IH59) 18142 

1 - 6000 kilo kadar ıiyah yağlı kösele 
alınacaktır. Pazarlıkla ekalltmesl 2.10.940 
garııunba gllnü saat ıs te Tophanede İe
tanbul Lv. A. Sa. AI. Ko. da yapılao&ktır. 
Tahmin bedeli 16,800 lira kati teminatı 
2320 liradır. hteklllertn. belll saatte Ko. 

30 - 9. ıı,.,:_' 

Saman ah nacak 
lzmit As. Sa. Al. Ko.dan : 
Aşağıda cinı miktar fiyat tutar teminatı yazılı saman kapalı zarf uıuliyle eksilt • 

meye konmuştur. Eksiltmesi 9/ 10/ 1940 saat 15 te İzmit As. Sa. Al. Ko.da yapılacak
tır. Her garnizonun samanı ayrı ayrı ihale edildlli ribi teminatları ayrı ayrı alına • 
bilecektir. İstekliler her gün :ıartnameyi Ankara, Eskişehir, İstanbul ve İzmit AL 
Sa. Al. Ko. lannda ıörebilirler. Teklif mektuplarının eksiltme saatinden bir saat 
evet komisyona verilmesi. (5838) 15835 
Cinsi Miktarı Fiyatı Tutarı Tominau 
Saman 375 Ton 3,50 2885 217 
Saman 195 Ton 3,50 6825 512 
Saman 1155 Ton S,50 5725 430 
Saman 300 Ton 3,50 10500 788 

1053 25935 1947 

Kuru ot ah nacak 
lzmit As. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
Aıaiıda cins miktar fiyat teminatı yaıılı olan kuru ot kapalı zarfla eksiltmeye 

konmuştur. Eksiltme 7/ 10/ 11140 saat 15 te yapılacaktır. Her garnizonun otu ayrı mü· 
teahhitlerc ihale edilebildiği gibi teminatları da ayrı ayrı alınabilecektir. İstekliler 
§artnnmeyi her gün Ankara, Eskişehir, İstanbul 11tın alma komisyonlarında göre • 
bilirler. Kapalı zarfların eksiltme saatinden bir saat evci komisyona vermeleri. ~ 
Cinsi Miktarı Fiyatı Tutarı Teminau 
Kuru ot 1900 5 94000 71Z5 
Kuru ot 750 5 37500 2212 
Kuru ot 600 5 30000 2250 
Kuru ot 1400 5 70000 6250 

(5442) 158-40 

Sadey~ğı ah nacak 
lzmit Sa. Al. Ko.dan : 
1 - Aıa#ıda cins, miktar, fiyat tutarı, teminatı ve teslim yerleri yazılı olan ıade 

yağı satın alınacaktır. 

2 - İlk kapalı zart ekılltmesl 1'·10-1940 gUn aaat 1~ de İzmltte Sa. .Al. Ko.da 
yapılacaktır. 

3 - İıteklller ıartnameyl her gün AD.kara, E11kl1ehir İstanbul ve İzmJtte Sa. AL 
Ko.da görebilirler. 

' - İstekliler belli g1.ln ve saatinden blr ıaat evel ihtiva eden kapalı Krflarım 
Sa. AI. Ko. vermeleri. (6057) lfiOtlt 

Clıısl :Mlktan 
Sade yat Kilo 

" " 81200 

" 
" 

" " 

Fiyat 
Kuruı 

130 
130 
180 
180 

Tutan 
Lr. 

40560 
23400 
8320 

24960 

75240 

Muhtelif yiyecek 
Havza As Sa. Al. Ko.dan : 

ah nacak 

Teminata 
Lr. 
8040 
17M 

624. 
1872 

7291 

A§ağıdıı cinsleri ve miktarları yazılı ytyec.k yem ve yakacak maddelerinden yal
nız yemeklik tuz ile hayvan tuzu açık ekalltme ile diğerleri kargılarında gösterileıa 
ıılln ve saatlerde kapalı zartla ihaleleri Havzada Sa. Al. Ko.da yapılacaktır. 

Evsaf ve §&rtnameler her gün komisyonda görlllcblllr. 
İsteklllerln ihale saaUerlnden en geç bir saat evet teklif mektuplarını komisyona 

vermi§ olmaları llzımdır. (6090) 16074. 
ıcrzakın clıısl Miktarı Tutan :Muvakkat Te. Alım İhale ııün 

Kuru fasulye 187 T. 48620 Şekil Saati 
8647 Kapalı 14-10-1940 

Nohut 120 T. 204orJ 1530 

Kırmızı mercimek 145 T. 2175 

Arpa 'WO T. 

Yulaf 860 T. 28800 2160 

Muhtelif yiyecek 
Havıu. As. Sa. Al. Ko. elan : 

Kapalı 

Kapalı 

Pazarted 
12,30 

1'·10-1940 
Puarteat 

16 
14-10-19.0 
Pasartaat 

17,30 
Kapalı 14-10-1940 

Pazart..ı 

17,30 
1~10-1040 

11 
Kapalı 12.IO 

ah nacak 
1 - Aıağıda cinsleri ve m!kdarları yazılı yiyecek ve yem maddelerinin hizalı • 

rında l'Öıterilen gün vo saatlerde Havza Sa. Al. Ko. da kapalı zarfla ihaleleri ya • 
pılacaktır. Evsaf ve ıartn.ameler her ıün Ko. da görülebilir. 

İsteklilerin ihale aaatinden en ıeç bir ıaat evol teklif mektuplarını Ko na Termit 
bulunmaları lazımdır. (6236) 15243 
Erzakın cinai Mikdarı Tutarı Muvakkat alım ıekll • 

Pirinç 
Makarna 
Sıiır eti 
Saman 

104600 kıilo 
109 Ton 
364 " 

2030 .. 

Lira teminatı 
435132 3295 
33790 2535 

131040 9921 
601100 45418 

kapalı zarfla 18/10/ 940 cuma 10 
.. .. 17 

19/10/940 cumartnl 10 

.. " 11,SO 

İnşaat mü na kasası 
M t1rzilon As. Sa. Al. Ko. dan : 

1 - Gösterilecek yerde 1 ıaraj ve Uç pav10nun kapalı zarfta apfıda ~erna. 
ği ıurette münakasaya konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi Merzifon'da Kolordu binuındaki Ko. da yapılacaktır. 
3 - Şartname ve kefif raporları her rün Ko. da ıörülebilir. Ve 157 lle 144 ır. 

rut multabilinde isteklilere verilir. 
4 - İsteklilerin bu iılerin ehli olduklarına dair kanuni vesikalariyle tekUf m9 

tuplarını eksiltme saatinden bir s'aat evet Ko. teslim etmeleri mecburidir. 
Postada vaki gecikmeler muteber delildir. (6237) 16244 

Cinsi Muhammen bedeli İlk teminau 

Garaj in-şasr 
S pavyon inşam 

Lira K 
31370 03 
28776 55 

Lira K 
2352 75 
2151 25 

Eksiltme 
15/10/940 
15/10/940 

cUn 
Salı 

" 

.... 
11 

" 
900000 kilo kuru ot kapalı zarf ite ek • 

aittmeye konmuıtur. Muhammen bedeli 
15000 lira olup muvakkat teminaU 1125 11· 
radır. 

Eksiltmesi 11/10/940 cuma ıUnU saat 18 
da yapılacaktır. Şartname 11tm alma lıo • 
misyonunda cörillebllir. İstekliler 24ll0 ... 
yıtı kanunun 2 ve 3. maddelerinde 1Uıh 
vesaik ve teminatla birlikte teklif mektup. 
lırını ihale saatinden li.akal bir uat eYel 
komisyona vermiı bulunmaları. (5918) 

2 - Ekılltme 14-10-1040 paaırtnl slnll 
aaat 15 de Umurbey A1. k Al. Ko.da 
yapılacaktır. 

Sade yalı alınacak 
UmurbfJ' A•. Sa. Al. ICo. hn ı 

gelmeleri. (6227) 16210 

Un çuvalı alınacak 
lstanbul Lv. A. Sa. Al. ICo. dıat 

aaat 15 de kıtlada İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

ilk teminatı 1812 Ura ııo kunııtur. 

NUmuneal .koml1Yonda görUlUr. htekll· 
lertn belll natte Ko. rıa gelmeleri. (8191) 

18241 

15911 

Sığrr eti alınacak 

Çat:tlca As. Sa. Al. Ko. Rı. d~n ı 
786 ton aıtır etinin kapalı zarf uıulU ite 

ihalesi 9/10/940 çarıamba cilnü 11at ıs d• 
yapılacaktır. 

Muhammen tutarı (%35800) liradır. tik 
teminatı (l 7615) liradır. Şartnameıi ko • 
mlıyondadır. htek1ilerin ilk teminat mek
tup veya makbuzlarlyle beraber Hadım • 
lı:öydeki lı:omutınhlı: aatm alma lı:omlıyonu-
ııa nrmelerl. (5935) 15918 

Saman almacak 
Karıiöse As. Sa. Al. Ko. dan : 
800 ton uman kapalı zarfta eksiltmeye 

ıı:onulmuıtur. Tahmin bedeli 17200 liradır. 

İlk teminatı 1290 liradır. 
İhalesi 7-10-940 pazartesi ıünil aaat il 

da Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Teklif mek· 
tuplarmın ihale saatinden bir sallt evel Jı:o. 
misyona vermeleri llzımdır. Evuf ve ıe
rıit esulırr tekmil ıamizonlarda mevcut 
.. ayıudır. (5942) ısm 

8 - htekltler bu ııe alt eksiltme ıart· 
nameetııt her gUn ıı uatlnde komlıyon.da 
görebilirler. 

' - Eksiltme kapalı sarf usuıu iledir. 
1 - lıılunkkat temlııat 1837 llra 50 ku

l"U§lur. 
1 - Teklif mektuplan 11. 10. 940 TL 

pazarteal glln ve ıaat 18 e kadar Sa. Al. 
Ko. Rs. lllfn.e Termit olacaklardır. 

Bu saatten sonra mektuplar kabul edil· 
meL (8092) 16101 

Mete kömürii alınacak 
Umurbtty A•. Sa. Al. Ko. du: 

l - l,000,000 kilo meıe kömUrtl muk&
vel ile satın alınacaktır. Tahmin edtıen be
dell t!0,000 liradır. 

2 - Eksiltme 14. 10. 940 Ta. ve pazar • 
teal güııü ıaat 1~ te Umurbey Aa. Sa. .Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - htekl11er bu ııe alt eksiltme ıart
namealııt her gUıı ıı aatlnde koznlayoııa 

mUracaatla göreblllz!'ier. 
4 - Eksiltme kapalı zarf uaullyledlr. 
ti - Muvakkat teminat 37~ liradır. 

1 - Teklif mektuplan u. 10. 940 Ta. 
puarteet &'ÜJl ve .. t 15 • kadar Sa. Al.Ko. 
Ra. ıtttne v,rmı, olacaklardır. 

Bu 1&&tten ıoııra mektçlar kabul e -
~ Ceolll JGOI 

1 - 45000 kilo ıacle yaiı mıdrne!e ile 
satm alınacaktır. Talımln edile bedeli 
59150 liradır. 

2 - Ekllltme 15/10/HO TL ve ulr rflnti 
aaat 15 de Çanakkale Umurbey Aa. la. At. 
Ko. da yapılacalrtır. 

1 - İıtekliler bu iı• ait ebiltme tart • 
namesini her ıiiıı iı aaatindt Ko. müraca • 
atla sörebilirler. 

4 - Ektiltme kapalı urf unlii iledir. 
5 T" Muvakkat teminat 4418 lira 75 ku • 

ruıtur. 

8 - Teklif mektuplan 15/10/940 Ta. sa. 
lr s\iD ve saat 15 e kadar Sa. Al. Ko. Rs. 
verilmiş olacaktır, 

Bu ıaatten ıonra mektuplar Jı&blll edll • 
mez. (6158) 16143 

Kırmızı mercimek alınacak 
Eelıiıebir A•. Sa. Al. Ko.daa: 

1 - lG ton kırmızı mercimek pazarlıkla 
ekılltmelll 2.10.940 çaroamba gUııU saat 11 
de Esklıehlr mınt&ka Aa.8a.Al.Ko. da 7a
pılacaktır. 

2 - lartname.t ve evaatı Ko. da görU· 
leblllr. 715 toa larmıa mercimek 26 ter 
toıadaD 11atı olnwnak U.ere bOIUneblllr. 
Tahmlzı beclelJ 18000 liradır. İlle teminatı 
lltıO liradır, İlteklllertıa belli &'Ula ve nat
ı. teminat makbuzlartyle Ko. da bulun . 
..,.ıan. (0191) . JfS11' 

l - 60000 adet be• un çuvalı 1&tm alı
nacaktır. 4.10.940 cuma a11n\l 1&&t 1,,30 
da Tophanede iıt. LY. A. Sa. Al. Ko. da 
pazarlıkla ekslltmesl yapılacaktır. Tahmin 
bedell 81,750 lira ille teminatı 2903 lira 25 
Jcunııtur. 

NUmuneat Ko. da s!SrWUr. tsteklllerlıı 
belli saatte Ko. rıa selmelert. (6228) 

16211 

Muhtelif yailar alınacak 
lnaabul H. Sa. Al. fCo. dıa : 
1 - Askeri ihtiyaç i~n pazarlıklı 4/ I. 

Tı/940 ır\inü saat 1 l de apiıda cins' ve 
miktarı yaaıh yailır satın alınacaktır. Şart 

namui her l'Ün komiıyonda görülebilir. Bu 
yaflar ayrı ayrı taliplere ihale edilebilir. 
İıte'ldilerin belli ıüıı ve aaatte yüzde on 
beı katt teminatları ile birlikte Fındıklı'da 
Ko. iL Al. Ko. na selmelerl. Yaııılık n • 
kum mikdarı 21250 kilo muhammen bedeli 
12537 lira 50, Valvalln 6340 kilo 3740 lira 
60 greı 4110 kilo 17241 20 ııaz yaiı 550 kilo 
13062. (6ZZ9) 16212 

Keçe belleme almacak 
lzmir LY. A. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Paırartılda aatm alınac&lı: 11000 adet 

keçe be11eme lhtlyaeına ıüııtlnde talip çık
paadıiındın &!•zarlık 1/.I. Tt./MO Jlh ılnll 

2 - Tahmin edilen tutarı 27500 liradır. 
3 - Teminatı muvakkate akçesi 2063 li

radır. 

4 - Şartnamesi ve nümuneıi Ko. da ,ö
rülebilir. 

5 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı 
olduklarına dair vesika gösterm9k mecbu • 
riy~ndedirler. 

6 - Pazarhia ittirlk edecekler kanuni 
veılkaları va teminat melı:tuplarlyle birlik
te ihale 11atinden eni Ko. na müracut • 
tarı. (6230) 16213 

Saman alınacak 
latanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. darı: 

1 - 821700 kilo 1&1nan ahııa.caktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 8.10.940 salı .unu aut 
1•,15 te Tophanede İst. Lv. A. Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. Tahmin bedell 3',922 lira 
2lS kurUJ ilk teminatı 2619 Ura ı 7 kul"U§ • 
tur. Şartnamesi Ko. da görUIUr. İetekllle -
rin be111 saatte Ko. na gelmeleri. (6235) 

16216 

Su fıçııı alınacak 
lstanbul Lv. A. Sa. Al. ICo. dan: 

ı - 5000 adet su fıçısı alınacaktır. Pa
zarlıkla ekstltmesl 8. 10. 940 ıalı s11DU u
at 14 te Tophanede :tat. Lv. A. Sa. .Al. Ko. 
dJ yapıl~. Talım1a be4eU lT,800 11n 

JANDARMA 

Un alınaCa:k 
Hatay s~.,yar ]•ndarm• P. A. &•tın Al 

mı Ko. dan: 

1 - Hatay Seyyar Jandarma piyade alı· 
yınca cins ve miktarı aeağıda yazılı erzak 
kapalı zarf uıuliyle mübayaa ectilecektir. 

2 - İhale 15 birinci teırin sah rüntl 
ıaat 16 da icra edilecektir. 

3 - Buna ait ıartname A arada villyet 
J. K. htanbulda villyet J. Komutanlığın • 
da Antakya'dı levazım mlidürliiğlinde rö
riilebilir. 

4 - Talip olanlar ihaleden nihayet bir 
11at eveline kadar ticaret odasına musad • 
dak veııikalariyle vı % 7,S muvakkat te • 
minat ve teklif mcktuplariyle blrlikte Aa,o 
takya'da lı:ııla binaaında mütetekkil Atat 
alma komisyonuna müracaatları. 

Muvakkat teminatı 2289 lira 38 ınm. 
Muhammen kıymeti 30525 lira, 
Miktarı 185000 kilo, 
MUbB,7aa edllecek erzakın cinai un, 

ıats 
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~iLLi MODAf AA VEKALET 1 

Muhabere malzemesi alınacak 
M. M. VeHletl Sıtııı Alma Komisyo

nundan: 
Hepsine tahmln edilen fiyatı: 16~ Ur 

olan ' kalem muhabere malzemesi açı 
eksiltmeye konmuştur. Eksiltmesi 1.10.9' 
•alı gtlnU aaat 11 dedir. tık temtnab: 22 
lira 20 kuru11 olup ıartnamesl komisyon 
da görtııUr. Taliplerin muayyen vakltt 
l.1. !4. V. Se.. Al. Ko. da bulunmalan. 

a 
k 
o 
4 
. 
e 

(5736) 1572' 

ln,aat yaptırılacak 
M. M. Velı:ileti Sıtızı Alma Komi:ryo . 

Dundan : . 
-

Keşif bedeli 3.492 lira 32 kurul olan po 
ligonda bir inşaat pazarlıkla yaptırılacak 
tır. Pazarlığı: 3/10/ 940 perecmbe günü sa 
at 11 dedir. Kati teminatı: 524 lira olu 
eartnımesl 18 Jruruşa komiıyondan alım 
Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. S 

-
p 
r. 
a. 

Al. Ko. da bulunmaları. (5731) 15733 

Nalbant takımı alınacak 

M. JI. Veklletl Satın Almı Komlsyo . 
Dundan: 

Beher takımına tahmin edUen flya 
28 lira olan 800 (adet) nalbant takımı pa 

tı 
. 

&arlıkta mUnakasaya konmuııtur. 
İhalesi 2. 10. 940 çarııamba günU sa.a 

11 dedir. KaU teminat 1260 liradır. Evsaf 
•e ıartnamefti M. M. V. satın alma 11co 
hllayonundan alınablllr. İsteklilerin kanu 
ııun emrettlti belgelerle ihale saatinde ko-
lnlsyona gelmeleri. {8171) 16184 

t 

-
-

Benzin ve yağ alınacak 
M. M. VeHleti Satın Almı Komisyo -

1Ju12dan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 3320 1 

ra. olan 11115 teneke benzin ne t>OO kil 
nıoblloll BB Yatı pazarlıkla aatın alına 
caıc:tır. Pazarlığı: 2.10. 9j0 carıamba gU 
ııu saat 11 dedir. Kati teminatı: 798 lir 
olup ıartnameıl komisyonda g!SrUlür. Ta
liplerin muayyen vakitte :M. J4. v. aatı 
.ı\1. Ko. da bulunmaları. (6170) 1613:1 

i· 
o 
-
-
a 

n 

Edevat çantası alınacak 
M. M. Vekileti Satın Alma Komisyo . 

bundan: 
Hepsine tahmin edllen fiyatı: 1100 lir 

olan 200 adet edevat çantası paurlıkla sa 
tın alınacaktır. Pazarlılr: S.10.940 per:ıem 
be gtınU sa.at 11 dedir. Katı teminatı: 60 
lira olup ıartnamesl komisyonda görUJU 
'raltplerln muayyen vakitte :M. 'M. V. Sa 
Al. Ko. da bulunmaları. (6169) 16186 

a 

-
5 
r. 

Tecrit tavlası inpsr 
•· iti. V ıllletl Satın Alma Komisyo . 

aundın: 
28. 9. 9•0 gUnU pazarlıkla eksiltmesi ya 

pılacağı tıln edilen ve 278• Ura .U kuru 
ke:ıif bedel! olan Etlikte serom aşı evi c 
\'arıııda yaptırılacak tecrit tavlası lnşaa 
tına istekli çıkmadığından pazıırlıkla ek 
•lltmesı 8 blrtnclteşrlD 940 perııembe gUn 
aaat 11 de Ankarada Jııl. lL V. aatin iilm 
ko. da yapılacatından lsteklllerln (lıs lira 
lık kaU temlnatıarlyle birlikte pazarlı 
gün ve aaatlnde mezktll' ko. da bulunma 
lan. Keı1f ve ıartnamelerl her i'ÜD öğle 
den sonra mezk1ll' ko. da g!SrUIUr. (6106) 

-
1 
i-
. 
-
u 

-· -
k 

-. 

16162 

M. M. V. Hava Müttetarhğı 

Avadanlık malzemesi alınacak 
11. M. Velcileti Havı SatrD Alma K o-

-ınisyonuadın: talibi zuhur etml 
1 ~ :M.uayyen gUnde 

Yen 179 kalem avadanlık matzemeal yeni 
den kapalı zarfla eluılltmeye konulmuştur 
l4uhammen bedell (18.000) Ura olup~ 
teminat mfkdarı 1850 llrndır. Kapalı z 

-
k 
-

la ihalesi 10.10.9!10 gUnU saat 11 de hav 
aatın alma komlayonunda yapılacaktmlır. 
dart ve fennt eartname her gUn ko ayon 
da ır6rU1eblllr. 1steklllerln muayye~ s~; 
ten bir saat evellne kadar flk tem ~bu 
tekut mektu~anm komisyona ~,968 !nuıtabnt vermeleri. (4920) 

a 
İ· 
-. 
e 
z 

2 Elektrik ve telsiz mühendisi 
alınacak 

•• M. V~Hl~I Hnı Satrn Alma Ko 
. 

lbisyonundın : 
Eskiıehir hava okulunda lSiretmenll 

')aPrnak ü (2') iki elektrik ve telsiz. mil 

k 
. 

b zere k .. t mıkta 
endiai almacaktır. Verilece ucre . -

rı barem kanununa göre geçen d~vle~hızk
lllıııUeri vara bunlar da hesap edılerc ta 

dir "'• teabit edilecektir. . ama 

-

sı 

rr 'l'•liplerin yabancı kadınlı evlı olm b 
"ııı her hangi bir vekllete karşı ıncc u 
hlzınetl bulunmaması ıartur. ha 

lıttldilerin evrakı müıbltcleri ve d'k 
tırcUnıeaı ile mektep ıebadetn.~e ta:il~k 
•tıretteri ..,e açılı: adreslerile bırlıkte 

ı 

1i 
-

Selerile nihayet 10/birinci tcşrln/9·iı't ::u 
lenıbe aksamına kadar Anlcarada Mı .. 
dtfaa Veklleti hava ınilsteşarhfınıı. mura 
ct&tıarı ilin olunur. (5966) 15973 

r-
-
-

:::::::------=-------:__----:======
~ M R OK VE iNHiSARLAR ~ 

Kanaviçe alınacak 
lnb/:r11r1u Umum MildUrllltaoden.:. 
1 . ı mucıbınc 

1 - Şartname ve nUmunes l 
c 

1 °·00o ınetre yeıil, 10.000 metre bey~ ya 
ı kan ı· 1 cksıttnıe ) avlçe kapalı zarf usu ıy e 

-
-

e konınuştur ' 
"•~l - Muha~men bedeli 62.500 lira, mu 

1 
kat teminatı 4687.SO liradır. .. .. 

1 

. 
a-

•t 11 - Eksiltme ı l/x/ 940 cuma gunu 
llıU~S te lııtanbııl'da Kabatış'ta l~U=n~ e 

,. RYaat ıubesindeki ahm komısyo 
a 

'Pılıcalrtır. . 
1\1 ş b · veznesı 

den - ırtname levazım şu esı lUkl 
rf " 0 İ:ımir ve Ankara baımUdilr c 
~~eıı (312) kuruıa alınabilir. .. .. 

n· . 
lü ., - ,... .. k . kler ınuhur ttk)if uıuna ua7a ıırccc . 7 

tU mektuplarını kanuni vesaıkl• ~ ,5 

"enın b ka tem ıı. e Pırau makbuzu veya an 
i-

r1~ ıtıektubunu ihtiva edecek kapılı zarf! a· 
1 iba1 u . · d bir ıa "'ıııı· e a nil eksiltme saıtın en 1 

at 
ı-lııı ıne kadar mezkQr komiııyon ba&kan 

Cıt a tnakbuz mukabilinde vermeleri lAzım 
. 

• (IQ&~ ı604I 

NAFIA VEKALETi 

Demir yolu inpatı 

Nafıa Vdfletiadezı t 

Elbıt • İran demlryolun\ID birinci, ikin
ci ve Usüncll kısımlar lnaaau kapılı zarf 
usuliylc milnakaaa1a ı.onmuıtur. 

1 - Münakasa 4/10/940 tarihine teaadilf 
eden cuma c{inil ııaat on altıda veklletimiı 
dcmiryollar inşaat daireıindekl münakasa 
komisyonu salonunda yapılacaktır. 

2 - Bu inşaatın muhammen ke:ıif bedeli 

beG milyon liradır. 
s - Muvakkat teminat 1111250 liradır. 
4 - Mukavele projesi, eksiltme prtna • 

mesi, bay-ındırlık isleri ıenel ıartnameıl, 
vahidi klya11i fiyat cetvelleri, plln ve pro
filler, fenni şartname, !il. C numa~ah mal· 
zcme tipi, telgraf battı sartnamesı, beton. 
arma şartnamesi, betonarme kontrol tali • 

• mııslf köprüler için hesap e
matnamesı, 

sasları, abıap köpriller. için hesa~ e • 
saslanndan mürekkep bır takım. münaka-
11 evrakı elli lira bedel mukıı.bilın.de de • 
miryollar inıaat dairesinden tcdarık olu • 

nur. · k l t' 1 5 - Bu milnıkaıaya ıırme ı ı7en er 

f Ve diler vesikalarını bir iıtidaya 
H ~aM . 

bA~ı rak milnakaaa tarihinden en az ıekız 
- ıya . 1 b . 
ıUn evel Vekllete vermek ıuretıy e u ıı 

için ehliyet vesikası iırtiyeceklker1 vde buMv~
sikayı teklif zarflarına koya.ca ar ır. u
nakasa tarihinden en az sekız rUn evel ya
pılmamıı olan müracaatlar nazarı dikkate 
alınmıyacakur. 

6 _ Milnakaaaya fttlrlk edecek olanlar 
2490 numaralı arttırma, eksiltme ve ihale 
kanunu j'e eksiltme şartnamesi muciblnc.e 
'brazrnı mecbur oldulılan evrak ve veaaı
~I mezk(lr kanun ve ıartnamcnin tarifatı 
da7resinde lıa:ı:ılıyacııkları teklif zarflarını 
4/10/940 cuma günü ııaat on b11e kadar nu
maralı malrbuz mukabilinde münakasa ko • 
mlıyonu baekanlı~ına vermiş olmaları lt i 
zımdtr. (5789) 15808 

MAARiF VEKALETi 

il inci Devlet reıim ve heykel 
sergiıi 

Maırll V~kUeeindM : 
1 - Devlet, re.im vı heykel serpsı 

31/I. inci tetrln/!140 tarihinde Ankıra'da 
açılacaktır. • 

2 - Teıhlr edilecek eserler 10/I. lncı 
teırin/940 tarihine kadar Ankara'da Maa
rif Vekilliilno, İıtanbul'da Giizel Sanatlar 
Akademiainı mıkbua mukabilinde teslim 
edilmelidir. 

s - Eserler Maarif Vekilliiim:e nakil 
ve iade olunacaktır. Ancak ıteıhlr V'eya na· 
kil esnasında vukua plecek zarar ve zl -
yandan mesuliyet kabul edilınu. (S897) 

11234 

P. T. Telefcm Umum Md. 

Porselen izilatör alınacak 
P. T. T. Umum MUdUrllllllnden ı 
1) İdare ihtiyacı lı;in altlllll bla tanı iki 

numaralı porselen izolatör lı:ıpıh sarfla ık-
ııiltmeye çıkarılmrıtır. 

2) Muhammen bedel (24000) muvakkat 
teminat (1800) lira olup eksiltmesi 1. teı
rinievel 940 Hlr JlinÜ ıaat (16) da Anka• 
rada evkaf apt. P. T. T. umum mlldilrlUlı: 
binasındaki aatm alma komlıyonunda 71pı-
lacaktır. 

3) tatekliler, muvaklı:a.t teminat mılrbu.z 
veya banka mektubiyle kanuni veaalkl muh 
tevi kapalı zarflarını o ıün ıaat (14) ı ka
dar mezkur komlıyona vereceklerdir. 

4) Şartnameler, .Ankara'da evkaf apt. P. 
T. T. levazım, İıtanbulda Valde hanında 
P. T. T. levazım aynıyat ıubesi mUdUrlfik
lcrinden bedelıla olarak verilecektir. 

(4541) 14830 

Mukavva masura alınacak 
P. T. T. Umum MüdUrlülilnden : 

1) İdare ihtiyacı için (700000) adet 
(O 51) mim ve (300000 adet (0,151 • 0,7) 
mİm ki cem&n (1.000.000) adet muk1.vva 
masura açık ekıiltmc1e çıkınlmııtır. 

2) Muhammen bedel (4ll20), muvakkat 
teminat (324 lira olup ekıiltmeai 14/birlnçl 
tcşrin/940 pazarte1i allnll aaıt (16) da An
karada evkaf apartımanrnda P. T. T. u
mum mildlirlllk aatın alma komlıyonunda 
yapılacaktır. b 

3) İstekliler, muvakkat teminat malt ua 
veya banlı:a teminat melıtublyt .. kanuni v&o 
ıikalarımn bimilen mezkQr giin ve saatte 
0 komiıyona mUracut edeceklerdir. 

4) Şartnameler, A.nlı:arada P. T. T. le
vazım, htanbulda Yeni Vallde banmda P. 
T T levazım ıynl1ıt ıubeıl m8dUrlllkle
r~e~ bedelıla olarak verilecılı:tir, 

(5115) 15135 

ASKERi FABRiKALAR 

Ke,if, p.rtname, vesair evrakına 
göre Kırıkkale de dıvar İnf&lı 

Askeri Fıbrilıalır Umum JlüdürllJlü 
Merkez Satın Alma Komi:ryonu12dın: 

Kevıt bedeli 2200 Ura olan yukarıda ya
zılı duvar tnııası merkez satın alma ko • 
mısyonunca 17.10. 9'0 per,embe gUnU aa
at ıs te pazarWcla ihale edtleeekUr. (lart
name (ll) l<UruJ mukablltnde komtayon
dan verilir. Taliplerin munkkat temlııat 
olan (161S) ura ne ıartnamentn 4-.ctt mad
dealndekl ve 2'90 sayılı kanunun 2 •• 1. 
maddelerinde yazılı vesikaları hlmllen 

1 mezkdrda muayyen saatte komla 
~~= mUracaatıarı. (6178) 18132 

Kereste alınacak 
L 1 Fıbriblıt Umum 11Udür11Jlü 

Asalt . d • k Satın Alma JComııyonun ın. 
Me~Oe~etre mlk&bı ,,&-&,00 M. boY O,IO. 

lı! kutrunda dlıbudak tomrutu 
0,48000 ~etre mlk&bı l,&-S,00 K. boy 0,21S. 

O 08 0 11 lı! ebadında dlıbudak ka-
0,45 )( • - • . 

ıası. 77 nıetremll<Abı 66 adet 4,50 x 0,18 
9,4 )ı{ ebadında dtıbudalc 3'aGl 

X 0,18 l~ edllen bedeli (21188) Ura CU) 
Ta.hm da olu ft mikd&n yuı· 

kuruı olan yukan __ .__ taııctkll• U• 

ıı toınruk JJ ~ --· 

U L U S 
mum mtıd11rl0ftt mertıea ntın alma komla 
yonunca 1ıuo. 94() Alı günU aaat l!S te 
kapalı zartla ihale edilecektir. Şartname 
paruı.z olarak komisyondan verilir. Ta.. 
llplerin muvakkat teminat olan (1S96) U
ra (15) kuru§U havi teklif mektuplarını 

meıkm günde saat 14 e kadar komisyona 
•ermeleri ve kendilerinin de 2490 numa
ralı kanunun 2 ve a. maddelerindeki veııa
lkle komisyoncu olmadıklarına ve bu itle 
allkadar tUccardan olduklarına dair tica
ret odan vealkaslyJe mezko.r j11n. ve aaat
te komlıyona mUracaatlan. (6172) 18133 

Tabip, sıhlye 
memuru allnacakhr 
A•hrl Fıbrlhlır Um. MUdUrlülünden: 

Kmkkale'de istihdam edilmek üzere bir 
ta.bip •e iki 11hiye memuru alrnacıktır. 
Kendilerine 3656 sayılı kanun hUkümlcrin.e 
söre ücr"et verilecektir. 

İıteklilerin ellerindeki vesika ve hal tep. 
cllmeııini lııtldalırına bağhyarık umum ma. 
dürlilğe müracaatları. (8174) 16233 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Çam gövdeei ve kökü alınacak 

Devlet Demiryolları 10. cıı l~letme 
Müdürlüğünden : 

1- İşletmemizin ihtiyacı olan 520 
ton kuru çam gövdesile 479 ton kuru 
çam kökü odun kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2- Kuru çam gövdesinin tahmin e
dilen bedeli 10400 kuru çam kökünün 
tahmin edilen bedeli de 5748 liradır. 
Muvakkat teminat mikdarı 1211 lira 
10 kuruştur. 

3- Odunların teslim yeri Eruzu • 
rum darhat, Karaurgan, Yeniköy, Pra
valtı, sarıkaınıı ve Kara istaıyonların
dan herhangi birisi veya bir kaçıdır. 

4- İhale 7. 10. 1940 pazartesi günü 
saat 15 de 10. cu İşletme binasında mü 
teşekkil komisyon huzurunda yapıla • 
caktır. Taliplerin mezkur gün ve sa -
ata kadar muvakkat teminatlarını ya
tırmaları ve 2490 No. lu kanunun 32 
ci maddesi gereğince tanzim edecek • 
!eri :ı:arflarını eksiltme saatinden bir 
saat evetine kadar komisyona verme -
teri ıtzımdır. Posta gecikmeleri kabul 

edilmez. 
5- Bu işe gireceklerin kanunun ta· 

yin ettiği vesikaluını ibru etmeleri 

lazımdır. 
6- Şartnameler: 10. cu İşletme Mü

dürlüğünden, Sarıkamıt ve Kars istas
yonlarından meccanen tedarik edilir. 

(5830) 15867 

Hava kompresörü alınacak 

D. D. Yollan S.ıra Alına Komia71012UZJ· 
d111t : 

Muhammen bedeli 5650 (beı bin altı yii.z 
elll) lira olan bir adet hava kompresörü 
12'/ll/940 ııılr sünll Nat 15.llO da kapalı 
zarf ueulü ile Ankıra'da Jdare binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu iıe ıirmtk i•tiyenlerln 423.75 (Pört 
yüz yirmi üç Ura yetmlı bet kunıt) Jlralık 
muvakkat teminat 

0

1lı kanumın tayin ettiği 
vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 
14.30 a kadar komlt•yon relılliine verme • 
!eri lbımcfır. 

Şartnameler parası• olarak Ankıı.ra'da 
malzeme dairesinden, Haydarpaşa'da te • 
sellllm ve ıevk ıefliğinden dağıtılacaktır. 
(6014) 161!0 • 

Bez alınacak 
D. D. Yoll.arı Satııı Alma IComlsyonım• 

elan : 
Muhammen bedeli 4950 (dört bin doku.z 

yUıı elli) lira olan 1100 metre krem renk 
bez 14/10/1140 puarteıi aiinli uıt ıs de 
aı;ık ekılltmt uwlll ile Ankara'da idare bl
nuuıda ntnı almacaktrr • 

Bu i11 clmıek lıtlyenlerin 371.25 Uç yi1a 
yetlnlı bir lira ylnnl beş kuru:ı) liralık 
muva1ııkat teminat ile kanunun tayin ettill 
ve.lblarr hamilen aynı gün muayyen aaa· 
te kadar lromlıyon relolliinde bulunmalı • 
n llzımdır. 
Şartnameler ve bea nUmun* Ankara'da 

malzeme dairesinde &örülebilir. (6032) 
16160 

Toprak kazması alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonua

dııı: 

Muhammen bedell 60.000 Ura olaıı 

lllOOO adet buraj 10000 adet toprak ku • 
muı 15.11.'° cuma sUnU aaat 13,30 da 
kapalı aart uaulU Ut Ankarada ldaft bbı&-
11nda ıatın alınacaktır. 

Bu lft slmıtk latlytnlertn <•250) Ura
hk muvakkat teminatla kanunun tayin et
Ull vealkalan ve teklltlerlnl aynı sUn ••· 
at 1•.ao a kadar komll)'on relallttne nr -
melerl lbımdır. · 

Şarbıameler (800) kuruıa Ankara ve 
Haydarpa,a veznelerinde aablmaktadır. 

(81SS) 16239 

Sofuk hava dolabı almaca.k 

A. LEVAZIM AMIRLICI 

Semer Wceleti almaca 
Azı.icarı Levazım Amirlilf Satın Alma 

Kom/ıyonundın: 
l - 1000 ıemer iskeleti yaptınlacaktır. 

Pazarlığı 2.10. 9t0 ıaat 1' te Ankara Lv. 
A. sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 _ Muhammen bedeli 5500 lira kat! te-
minat 825 liradır. 
şartname ve numune Ko. da görWUr. 

(6233) 16216 

Saman almac.ak 
Anlara Lv. Amirlili Satın Alma Ko -

misyonundan: 
1 - 500 ton samın pazıırlılı Z.10.940 

ıııııt 14.90 da Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
yaprlıcıktır. 

2 _ Muhammen bedeli 15000 lira kati 
teminatı 900 liradır. Sartnamesi Ko. d11 
göriJIÜr. (6234) 16242 .. 

ViLAYETLER 
c 

lntaat münakasası 

Bursa Nafıa Müdürlüğünden : 

1 _ Bunıa ııanat okulunda yapılacak 

29357 lira 51 kuruş keııif bedelli teııviye a
tölyeleri inşaatı kapah zarf usutiylc eksilt-

meye konulmuıtur. . 
2 _ Ekııiltme 7110/ 940 pazartcsı gunu 

saat 16 da Bursa naha müdürlüğil eksilt
me komisyonunda yapılacaktır. 

3 _ Bu işe ait evrak şunlardır: 
-Proje, vahı tfiYpt listesi, mesaha ~ctveli; 

kc~if eksıltme ve bayındırhk işlcrı ıcncl 
şar•~esi ır. ukavelc projesidir. ~aı;pler 
bu evrakı naha müdürlUğlinde tetkık eJe

ceklerdlr. 
4 _ Taliplerin münakasaya iıtiı"Ak e:ie-

bilmcleri için 2201 lira 81 kuruş muvakkat 
tem:nat yatırmaları nandan ıonra bu işi 
yapma&ı ehliyetli olduklarına dair vil§:et 
makamından vesika almaları, 94-0 senesıne 
ait ticaret odasına kayıt olduğuna dair Vf'· 

siks g\>stl'nr.cleri UçüncU maddede yazılı 
eksiltme l!Vtakını görüp kııh .. I ettiklerine 
dair ~mzalamaları, uıulll veçhtle huırlrya
cakları zarfları ikinci maddede yazılı elc
ıiltme uatındın bir ıaat evet komisyon 
reisliğine imza mukabilinde vermeleri ve 
2490 sayılı kanun hükUmlerine uygun ola
rak hareket etmeleri llzımdır. 

Postada vuku bulacak ıccikmcler kabul 
edilmez. (5693) 15678 

Asfalt yol inpatı 

lstanbul Belediyesinden: 

Taksim-Sıraserviler caddesinin as
falt şosa, asfalt tretuar ve saire inşa
atı kapalı zarf usu1iyle eksiltmeye ko
nulmuştur. Keşif bedeli 52099 lira 96 
kuruJ ve ilk teminatı 3855 liradır. 
Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işle
ri genel, husust ve fennt ıartnamele· 
rfyle proje ketif bulaaası ve buna mil
tefcrri diğer evrak 261 kuruı muka -
bilinde Fen 1ıteri müdürlüğünden ve
rilecektir. İhale 3. 10. 940 perıembe 
günü saat 15 te daimi encümende ya
pılacaktır. Taliplerin ilk teminat mak 
bus veya mektupları, ihale tarihin -
den 8 gün evel Fen İşleri mUdürliiğü· 
ne müracaatla alacakları fennt ehli • 
yet ve 940 yılına ait ticaret oduı ve· 
ıikalariyle 2490 numaralı kanunun 
tarifatı çevresinde hazırhyacakları 
teklif ınektuplarını ihale günü saat 
14 e kadar daimi encUmene vermeleri 
lazınıdır. (8639/5707) 15774 

Yol inıaah 

Zonguldak Valiliğind~n: 

1 - Zonguldak vilayeti içinde 
Çaycuma • Kokaksu - Bartın - yolun
da yapılacak 285,620 lira keşif bedelA 
li fosa ve sinai imalat işi kapalı zarf 
usuliyle 21. 9. 940 tarihinden itibaren 
16 gUn milddetle eksiltmeye konul -
muştur, 

2 - İhalesi 7. 10. 940 pazartesi gU
nU saat 11,30 da Zonguldakta daimt 
encümende yapılacaktır. 

3 - Eksiltme '8-rtnameıl ve buna 
mUteferrl evrak daimt encllmen ka
leminde ve nafia mUdilriyetinde ga. 
rUlcbilir. 

4 - Muvakkat teminat 15175 lira
dır. 

5 - İtin bedeli 940, 941, 942 yılla· 
rı bütçesinden verilecektir. 

t5 - Eksiltmeye girmek istiyenle
rin ihale iilnilnden en u 8 giln evel 
Zonguldak vilayetine müracaat ede -
rek vilayet makamından alınmış mil
teahhitlik ehliyet vcsikasiyle ticaret 
odasından bu yıl içinde alınmıı vesi
ka ve muvakkat teminatlarını yatır • 
dıklarına dair makbus ve teminat 
mektuplarını ve teklife ait mektubu 
muhtevi 2490 sayılı kanunun tarifi 
veçhile hazırlınmış kapılı zarfını l -
hale ıaatlnden bir saat evet daimi cn
cilmen reisliğine verilmesi il1n olu -
nur. (5870) 15805 

D. D. Yolları Satın Alırıa Komisyonun· Denizden enkaz çrkarttırılacak 
dan: 

Muhammen bedeli 2030 (iki bln otuz) lsta12bul Mıntıka Liman R!islilinden: 

lira olan 4 adet aotuk ha.va dolabı 115. 10 / • Kapalı kart u.eullyle IJarköyde batık 
9fO uJı sUnU aaat 111 tı kapalı aarf uıu•/ Haneflye ve Pilevne vapurlan enkazının 
ıı:vıe Ankarada idare blnuında satın alı·', çıkarıbnasına talip çıkmadığından keytl
nacaktır. 1 yet bugünden itibaren bir ay sarfında ve 

Bu ite girmek letlyenl@rin 1152,2~ ()ili aynı ıeratt dairesinde pazarlıkla talH>lne 
elll lkl lira Yirmi beı lnınıt) liralık mu• !halt edilecektir. Tahmin bedeli 15.500 
vakkat temln&t lle kanunun tayin ettiği lira ve % 7,S teminatı muvakkat• 1182,6 
vtalkaları ve tekll!lerlDI aym gUn saat liradır. Taliplerin 8. ıo. 940 aalı günU aaat 
He kadar kamı.yon rtlıll&lD• vermeler\' 15 te teminat ve vuatkf mutebtrelerfyle 
lbımdır. \ birlikte Galatnda nhtım üzerinde mınta -

Şartnameler paruıa olarak '.A.nkarada ka llmaıı relııllıtt u.t111 alma komlııyonuna 
m&lzeme da1rt1lDden datıtılacaktır. müracaatları llln olunur. (884()/6888) 

.ttUll ~ . Jlllll 

Türbe tamir ettirilecek 
Bursa Maarif Müdürlüfünd~n: 

1 - Ekslltmeye konulan ı,: Bunıa Çe
lebi :M.ehmet tUrbeslDln eaaıılı tamiri olup 
keıılt bedeli 16659 lira 74 Jruruıtur. 

2 - EkıHtme H teırtnl8"el 194() pa
zartesi gUnU saat 16,5 ta Bursa maarU 
mUdUrJUğll eksiltme komisyonu odıunnda 
kapalı zart usullyle yapılacaktır. 

S - Bu ıııe ait kqlt hUIAaaaı bayındır
lık genel ve Maarıt Vekilliği huauaı ıart
namelerl, mukavele projesi maartt mU
dUrlUğilnde g1SrUleblllr. 

' - Eksiltmeye gireceklerin ytlkaek 
mUhendls veya yUksek mimar olmaları 
aynı zamıı.nda tarlht eski bir eaerı tamir 
etmiş bulunmaları ve 1250 lira muvakkat 
teminat vermeleri, UçUncU maddede yazı. 
lı e\Takı kabul ve imza etmeleri, bu ı111a
atı yapabileceklerine da1r nafıa mUdUrlU
günden ehliyet veıılka.ııı fle Maartt Vekil
liği veya evkaf umum mUdUrlUtilnden 
husust §artların istediği vesikayı haiz bu
lunmaları; (Bu veıılka ihale gUnUnden 
evel Bursa vllllyetlne mUracaat edile
rek nafıa mUdUrJUğUnden ve Maa.rlf Ve
killiği müzeler ldarulle evkaf umum mU· 
dUrlUğUnden alınacaktır. ) 

Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair 
940 yılı varakası tle birlikte teklif mek
tuplarını 2490 sayılı kanunun hUkUmleri 
dahilinde haınrlayıp H teırlnlevel 1940 
pazartesi gUnU saat 16,5 ta komlııyon re
isliğine makbuz mukabilinde vermelerl i
lan olunur. 

(Postada vuku bulacak gecikmeler ka· 
bul edilmez.) (5800) 15861 

Kereste yaptırılacak 

Balıkesir Valiliğind!n: 

1 - Eksiltmeye konulan lı: Sındırgı 
kazasının Rığıreva ormanından lskA.n dal· 
resine meccanen ver!len 7693 metre mlkltp 
ga)Ti mAmOI çam eecarının keallmea1 ve 
şartname11!ndc yazılı çap ve mlkdar dahi· 
linde 5000 mell'e mlkA.p kereste ıma.U ne 
Bandırmaya nakli ve Bandırmada vapura 
veya motöre teslimi. 

2 - Beher mamul metre mlklp kereııte 
için muhammen bedel (315) liradır. 

8 - 8artname; Balıkesir, Bursa, Manl
sa, Çanakkale lakAn daireleriyle Ankara 
fskAn umum mUdUrlUğUnde görl.lleblllr. 

4 - Eksiltme 21. 10. 940 tarihine mU -
sadlt pazartesi gUnU saat 16 da Balıkesir 
lskD.n dairesindeki komisyonda yapllacak
tır. 

5 'T" Eksiltme kapalı zart usullyledlr. 
6 - Muvakkat teminat (10,000) liradır. 

7 - İstekliler kanunun emrettltf vesa-
lkle birlikte bu gibl taahhUt islerinde bu
lunduklarına dair vesika ibraz edecekler· 
dir. 

8 - 24.90 sayılı kanunun 82 inci mad -
dest mucibince "hazırlanacak teklif mek
tupları 21. 10. 940 tarihine mUeadlt pazar
tesi gUnU aaat 115 e kadar makbuz muka -
bilinde komisyona verllmlı bulunacaktır. 

15863 

İnşaat münakasaıı 
Manisa Nılıa JIDdOrllJllJnd•aı 

1 - 26127 Jlra n kurut keıtf bedeut 
:Manisa adJlye blnıunnın ikmali ı111aatı ka

palı zart ueutıyle eksiltmeye konmu11tur. 
2 - Ekslltme (, 10. 9t0 cuma gUnU aa

at on beıte llı!aniaa nafıa mUdUrlutU oda
sında yapılacaktır. 

S - Proje evrakı natıa mUdUrlutUnde 
g1SrUleblllr. 

' - :nıı:uvakkat temin1.t (1939.~1) lira· 
dır, 

6 - iııteklllerln 94() mali yılına alt ti
caret oda.aı vesikasının ve ihaleden en az 
sekiz gün evel fenni ehliyet veafkuuu da 
teklif mektuplarınuı lçlne koymaları ll -
zımdır. 

8 - İsteklilerin 2490 numaralı kanuna 
göre hazırlıyacaktır. Teklif mekluplannı 
t. 10. 9'0 cuma gUnU saat on dörde kadar 
natıa müdUrllltune• makbua mukablllnde 
vermeleri veya bu saate kadar gelecek 11e
klldo posta ile g!Snd@rmelerl 11.zımdır. 

Postada vakl &'eclkmelr kabul tdllmH. 

16190 

Yağ alınacak 

!stanbul Belediyesiodea ı 

H11eki, Cerrahpaıa, Beyoihı ve .uhrevi 
hastalıklar hastaneleriyle Z eynepkimil do
ğum evinin yıllık ihtiyacı için alı.nacak 
13.200 kilo aade ve 1970 lı:ilo tereyalr ka -
pah zarf uııuliyle ekııiltmeye konulmuştur. 
Mecmuunun tahmin bedeli 1!1.!118 lira ve 
ilk teminat miktarı 14!13 lira 85 kuruıtur. 
Şartname zabıt ve muamelit mildürlüğii 

kaleminde ıörillecektir. İhale 11/10/940 
cuma günü saat 15 de daimt encümende YI· 
ptlacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz 
veya mektupları •e 940 yılını ait ticaret O• 

dası vesikalariyle 2490 numaralı kanunun 
tarifatı çevresinde huırhyıcaklan teklif 
mektuplarını ihale ıünil saat 14 de kadar 
daimi encümene vermeleri lbımdır. "9009 
·6021" 18042 

Harita yaptırılacak 

Siı'rt Belediyesind~n : 

1 - Siirt viliyetlnln 120 hektar rayri 
mcıık4n kıaımrun takeometrik haritaaiylt 
imar sahasını teıkil eden imar plinınm tan
zim itlerine ait umumi talimatnamenin 6 
ıncı maddesi mucibince yıpılmıtı ıerekll 
avan projenin hazırlanması Nafıa Vekl -
letinden tasdikten sonra ayın talimıtna • 
menin 29 uncu maddesinde mezkQr olan 
planlarının yapılmaaı kapılı urf uıuliylı 
eksiltmeye lr:onulmuıtur. 

2 - Ekıiltme 15/10/940 11h sünU M&t U 
de belediye salonunda yapılacaktır. 

3 - Birinci maddede yaıılan taJuıomet
rik harita, avan proJt ve imar pllnlarrn1n 
tanzim iıinin muhammen bedeli ı.ooo lira
dır. 

4 - Haritaııt alınacak muhammen yer 
fazla çıktığı takdirde rayrl meslr6n kmm 
için beher helı:tır batına 15 ve meskQ11 kı
ıım i~in hektar basına 30 lira verileceY.tir. 

5 - Eksiltmeye clrcceklerhı yukarda 
bahsi ıeçen talimatnamenin 5 inci mıdde
•i.nde yuıh lbllr.tti baia olmalan tuttır. 

lıteklilerin 140 liralık muvıklcat teminatı 
havi teklif mektuplarının ihale ııaatinclen 

en ıeç bir ıaat eveline kac!a: Sifrt beledi· 
ye reiııliğine göndermiıı olmaları lüzumu 
ve postada vuku bulacak teahhürlcrin na -
sarı itibara alınmıyacafı ilin olunur. (9036 
-6069) 16058 

Elektrik su tesisatı 

Kayseri Vilayetinden : 

Ka7seri'de in,a edilmekte olan memle .. 
ket hutanesinin elektrik, eu ve llfrm in -
şaatından yirmi bin liralık kısmı kapalı 

zarf uıuliyle eksiltmeye konulmuıtur. Ek· 
siltme 15/ 10/ 940 glinil saat 17 de Kayr;erl 
vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

Bu iıe alt evrak Kayseri nnfıa müdürlü • 
iiyle daimi encümende ıörillcbilir. Muvak· 
kat teminat 1500 liradır • 

Talipler muvakkat temin.at mektup ve,a 
makbualariyle ehliyet vcıikalarmı ve 2490 
ıayıh kenun hükümlerine tevfikan hazır • 
lıyacaklarr kapalı zarflarını yukarda yazı· 
lı saatten bir saat evclinc kadar makbuz mu 
kabilinde teslim etmeleri lazımdır. Postada 
olan gecikmeler kabul edilmez. (90+4·6070) 

16059 

Kalorifer tesisatı 

Ordu Nalra Müdürlüğünden : 

l - 23359 lira 50 kuruı kesif bedelli 01'4" 
dıı hilkilmet konağı kalorifer tesisatı inıı· 
atı vahidi Ciyat esası üzerinden ekiiltme -
ye çıkarılmı~tır. 

2 - İhıle 18/ 10/ 940 cuma günü Baat ıs 
te Ordu nafıa müdürlüğü binasında top"la -
nacak komisyonda yapılacaktır. 

3 - Ekıiltme kapalı zarf usullyle ya • 
pılacaktır. 

4 - Bu işe ait evrakı kcıfiyc ve prop .. 
'c· nafıa dairesinde görülebilir. 

5 - Eksiltmeye girebllıt\Ck için istek • 
erin 1751 lira 96 kuruş muvakkat temi -

n~t vermeleri ve ihaleden en az bir hafta 
eve! makamı viliyete müracaatla alacakla· 
rı ehliyet vcsikasiylc 940 yılına alt t icaret 
odası ve11ikasını ibraz etmeleri, öbür defa 
da 25000 liralık iş yapmaları earttır. 

6 - Teklif mektuplarının ikinci maddede 
yanlı saatten bir saat eveline kadar mak
buz mukabilinde komisyona vermeleri 1& -
zımdır. Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet saat 15 e kadar gelmi ş olmeları ak
si takdirde postada vuku bulacak gecikme
ler kabul edil.ıniycccktir. (9045-6071) 

16060 

Elektrik ve kalörifer tesisatı 

Balıkesir Valiliğinden: 

ı - Balıkesir hilkUmet konağı ad
liye kısmının 2610 lira elli kuruş kc
tif bedelli elektrik tesisatıyle 15302 
lira keşif bedelli kalörifer tesisatı ka 
palı nrf uıuIU ile eksiltmeye kon -
muştur. 

2 - Her ikisinin keşif tutarı 17911 

lira 50 kuruı muvakkat teminatı da 
1343 lira 45 kuruştur. 

S - Bilumum evrak her gUn na· 
ifa mUdUrlilfUnde görUlebiiir. 

4 - İhaleei 15 birinci te!rin 940 sa 
lı g<lnU aaat 16 da hUkUmet konagın· 
da nafia müdUrlUğilnde mlitcşekkil 
komisyonda yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin muvakkat temi • 
natlarını Balıkesir malsandığına ya • 
tırdıklarına dair makbuz veya bu miti 
tar ıay.anı kabul banka mektubu ile i
hale tarihinden sekiz gün evci vil! -
yete mUracaatla nafiadan alacaklan 
ehliyet vesikası ile ticaret odası vesi
kasını teklif mektubunu havi zarfa 
koyarak mezk<lr zarfları 2490 sayılı 
kanun hükilmlerl dairesinde tanzim 
ve imıa etmi! olarak ihale günU saat 
15 e kadar komiıyon riyasetine ver -
meleri, postada vuku bulacak gecik
melerin kabul edilmiyeeeği i15n olu-
nur. (6255) 16238 

ANKARA V Al...ILICt 

Tamirat yaptırılaQk 
~darı Yali/ilinden: 

Beypazarında huausı ldarçye alt 1085 11· 
ra M kul'l.lf keelt bedll otan dört dUkkll.. 
nın tlmlrl 14.10.940 pazartesi gUnU saat 
15,30 da vllAyet daimi encUmenlnde lhale-
11\ yapılmak üzere açık ekalltmete kon • 
muıtur. 

Taliplerin % 7,5 teminat mektup veya 
ma.kbuzlarlyle ihale gUnU daim! encümene 
ve eartna.meslnl g!Srm@k lııtlyenlerin hu
auıt idare tahakkuk mUdUrlUğtlne mUra-
caatıarı llAn olunur. (6254) 162815 

T amiral yaptırılacak 

Aniırı Vılililinden: 

Bankalar caddesinde huauıt idareye alt 
2951 lira 62 kuru11 keıııt bedeli olan 55 ve 
84·88 No.lu mağazaların tamiri 14.10.940 
pazartesi gUnU saat 115,30 da \11A.yet dat
mt encUmenlnde ihalesi yapılmak Uzere 
açık ekıfltmefe konmuştur. • 

Taliplerin % 7,5 teminat mektup veya 
makbuzlarlyle ihale gtlnU dalmt encümene 
ve ıartnameılnl g!lrmek lstlycnlerin hu • 
ııust idare tahakkuk mUdllrlUğUne mUra-
caatlan Uln olunur. (6253) 16236 

Tamirat yaptırılacak 
Ani:ara Vılilillnden: 

Ke,vlf bedeli 630 lira 41 kuruştan lba -
ret bulunan Bl.ll kazaaı kaymakam evinin 
tamirat ihalesi 14.10.940 tarihine rastııyan 
PLZarteel gUnU saat 15,30 da vllAyet dai
m! encUmenlnde yapılmak llzcrc tı!:ık ek
siltmeye konulmu!ltur. 

Taliplerin muayyen gUn ve saatte 47 11-
'ra 29 kuruıluk teminat makbuzJarfylc blıo
llkte vlllyet daimi encümenine, uartname 
ve keettnamealnl görmek ı tıyenlerfn de 
daimi encUmen kalemine mUracaatlan ı -
l&a olmwr. (HU) 1623? 
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~ ESKi ~ J Ş J K L ı· S E S ı· YATILI §1 Perde yaptırılacak 
- : Ankara Dıl ve Tarib - Coğrafya Fa-

: f eyziye YATf SIZ : kulusı Dırektörluğunden: 
E ANA - i LK - ORTA - LiSE ( Kız • Erkek ) : 1.101940 pazartesi glinu sat lı de 
- - Ankara mektepler muhasebeciliğinde top-
: Turkiye'nin en eski hususi lısesidır. Kayıt ve tecdidı kayıt için her gün mliracaatolunabilir. Tarifname isteyiniz. Ti: 80879§ !anacak olan eksiltme komisyonunda 4800 

.., 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 lllr lira nıuhammen bedclll faklı itenin bO-lOO 
pencere.sine yaptırılacak perdelerin mli-

HAYRİYE LİSESİ 
nakıısnsı yapılacaktır. Eksiltme ııartna
mc.si ve tefcrrllatı taktllte dlrektörlllğUn · 
den alınır. 

YATILI Saraçhanebaşında Horhor Caddesinde, Telefon 20530 KiZ 
Muvakkat teminat 360 liradır. İstek

lilerin muvakkat teminat ve ııartnıımesln· 

de yazılı vesikalarını aynı gOn saat 10 a 
ltadıır lrnmlsyona vermeleri l!lzımdır. YATISIZ Ana - İlk - Orta - Lise ERKEK 

Talebe kaydına devam olunmaktadır Yabancı dillere tik sınıflardan itibaren b8"1anır. Son sınıfta fen oubcsl de 
vardır. Talebeler mektebin hususi otobüs ve otomobilleriyle evlerine nakledilir. Derelere ı teşriolevelde başlanacak· 

<~ 60) 15848 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya 
F akü itesine Bursiye talebe 

alınıyor tır. Talebenin o gün mektepte bulunmaları. -------·· 
Travers alınacak 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalan mü-

essesesi müdürlüğünden · 
Müessesemiz sahasında teslim edilmek şartile evsaf ve 

mikdarı aşağıda yazılı makas traversile normal boy travers 
satın alınaeaktır. Talip olanlarrn en geç 10. 10. 1940 tar:
hinde saat 12 ye kadar müessese müdürlüğüne tekliflerini 
vermeleri ilan olunur. 3813 
Mikdar Eb'adı 
5000 adet Gürgen travers 2.60 M. boyunda normal 

40 
60 
40 
60 
40 
40 
40 
40 
60 
60 
60 

" 
"· .. 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

5540 Adet. 

cinsten 
Gürgen makas travers boy 4.50 M. 

" " " 4.30 1'.t 
" 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

" 
" " 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

4.20M. 
4.00M. 
3.80M. 
3.70M. 
3.40 M. 
3.30M. 
3.10 M. 
2.90M. 
'2.70 M. 

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

Kirahk bağ ve hane 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden : 

Senelik mu- Muvakkat 
hammen kirası teminat1 

Lira L. K. Cinsi Mahallesi Mevkii 
24 1 80 Bağ ve hane Cebeci Balkeriz bağlarında 

Yukarıda evsafı yazılı bağ ve hane teslim gününden 31. 5. 941 &Unline 
kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. 

İhalesi 5. 10. 940 cumartesi günü saat (ll) de Vakıflar Umum Müdür

lüğü Emlak ve Arazi müdürlüğünde yapılacaktır. İsteklilerin mezkür mü-

dürlüğe müracaatları. (6102) 16082 

' 

NAZARI Di KKA TE 
Ankara Havagazı Türk Anonim şirketinden~ 

29-30 Eylül ve 1 Tetrinievel 1940 günleri zarfında tesi -
aatmuzda yapılacak tamirat münasebetile gaz iıtihıalatı -
mrz yarıya ineceğinden mezkur günlerde mümkün olduğu 
kadar az aarfiyat yapdması ve bilhassa banyo otomatlar•· 
nm kullanılmaması sayın abonelerimizden ehemiyetle rica 
olunur. 

Bu suretle elde edilecek taaarnıf ki.fi gelmediği takdir
de bazı mıntakalarda havagazını tamamen kesmek mec -
buriyetinde kalacağımız ilan olunur. 3839 
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-: Acele bahçesi limon portakal SQtlhk ve ----------
--------

Mersinde Çeşmeli mevkiinde 300 dönüm temizlenmiş arazi için
de be§ yaşında 60 dönüm mahsule yatmıı bahçemiz şirketin 39 sa· 
yılı karariyle satışa çıkarılmıştır. 

Taliplerin her gün P. K. No: 143 Mehmet Emin Tez ve Oğulla-

rına müracaatları. 3785 

TARIM LİMİTED ŞİRKETİ 

---------------------------
..,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııılr"' 

Ankara Kavaklldere şarap fabrikası 
Her gün büyük mikyasta beyaz ve siyah taze iizüm satın 

iKTiSAT VEK.ALETl 

Müfetti§ Muavinliği imtiham 

lktısat Vekaletinden: 

35 lira maaşlı lktısat Vekaleti Mü
fettiş muavinliği için 17 teşrinevel 

1940 perşembe günü müs.sbaka imti -
hanı açılacaktır. 

Ankara Dil ve Tarib • Cografya Fakül
tesinden : 

Ankara dil ve tarih • co~rafya fakültesi
ne imtihanla tam veya yarım bura veril
mek üzere talebe alınacaktır. Tam burs ay
da kırk ve yarım burs ayda yirmi liradır. 

Lise mezunu olup ta olgunluk imtihanı 

vermiş olanlardan veyahut cvelce fakülte· 
de kaydedilmiş bulunanlardıın burs talebe
si olnııık istiycnlerin birinci t~rinin 10 
una kadar fakülte direktorlüğüne istidn ile 
miıracaat ctmelerı lazımdır. Burs alan ta· 
letıenin tabi olacağı şartlar fakülteye miı· 

rac:aatla dğrenilir, (5977) 16003 

ENSTiTÜLER 

Aranılan şartlar şunh,rdır: (A) me 
murin kanuııunun 4 ıio~ıi maddesinin 
A,B,C,V ve Z fıkralarında yazılı e'l
safı haiz olmak, (B) llSkerlik hizrııe

tıni ifa etmiş olm:ık, l C) Siyasal Bil-
giler Okulu, Hukuk ,.e İktısat Fa • Talebe kaydı ilanı 
külteleri veyahut Yüksek lktısat ve l'uksrk Jlfuhcndıs Mektebı Mudurlutun-

drn : 
Ticaret mektebi mezunu veyahut da 1940 . 1941 ders senesi talebe kayıt mu 
bunlara mümasil ve aynı derecedeki amelesi cumartesi ve çarşambalardan maa
ecnebi mekteplerinin birinden mezıın da her gün saat 10-12 ve 13,30 15 30 ara . 
olmak, (Ç) 1. 1. 1940 tarihine göre 30 sında yapılmak ıizcre eylüliın birinden bi· 
yaşından yukarı oırn...,mak, (D) Vekii- rinei teşrınin beşinci giiniıne kadar devam 
leteç hakkında r..., .. ~ .. ı: tahkikattan edecektir. 
miisbet netice aı -ı·ş olmak, (E) TafsıU'ıt almak isteyenler mektep ida . 

esine muracaat edebilirler. 
yolculuk zahmetl~rine müteahmmil (7821 _ 5084) 
bulunmak, 

15061 

imtihan .. ll .. İmtihana talip olanlar 12 teşrine - gu u 
vel 1940 tarihine kadar İktısat Vek5- Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör-
Jeti Teftiş Heyeti reisliğine istida i- lüğünden: 

Bu yıl Veteriner, Orman ve 7.iraat 
le müracaat edeceklerdir. Fakultelerine kabul edilecek talebe -

İstidaya şu evrakın bağlanması Hi- lerin seçim imtihan tarihleri değişti-
zımdır: (A) nüfus hü"C'iyet cüzdam, rilmiştir. / 
(b) hal tercümesi hülasası, (c) asker- İmtihanlar 3. 10. 940 perşembe sa
lik vesikası, ç) mezuniyet şahadetna- ı at 9,30 d~ 4 ... 10. ~40c~a .ve 5. 10. 940 
me veya tastiknamesi, (d) sağlam cuma;tesı gunlerı saat ıkıde başlamak 
b .. l' 1 1 ~ d kl ld suretıyle yapılacaktır. (6138) 16129 unye ı ve yo cu uga ayanı ı o u-
ğuna dair resmi tabip raporu, 

Aranılan evsafı haiz görülenler c
vela tahriri ve müteakiben şifahi ım
tihane tabi tutulacaklardır. 

İmtihanlar taliplere bildirilecek o
lan günlerde Teftiş Heyeti reisliğin
de yapılacaktır. Tahriri imtihanda 
muvaffak olamıyanlar şifahi imtiha
na giremiyeceklerdir. 

İmtihan programı: (1) İktisat (is
tihsal, tedavül nakit ve itibar, inkı -
sam ve istihtak) 2) Maliye (vergi na
zariyeleri ve vasıtalı vasıtasız vergi -
lerlc bütçe hakkında umumi malU -
mat) 3) Ticaret usul defteri (defatir 
ticariye, bilançolar ve bunlar hakkın
da tatbıki malfımat) (4) Ticari hesap 
(basit ve mürekkep faizı iskonto fa
izli hesabı cariler) (5) Hendese (sa
tıh ve hacim mesahaları) (6) Türki
yenin tabii ve iktısadi coğrafyası ve 
iktısadi tarihi hakkında maHimat) 
(7) İdare hukuku, memurin muhake
mat kanunu, ceza muhakemeleri usıı
lü kanununun tahkikat usullerine mü 
teallik hükümleri ile ceza kanununun 
memur suçlarına ait kısmı, Medeni 
kanunun hakiki ve hiikmi şahıslarla 
medeni haklardan istifade ve istimal 
ehliyetlerine müteallik hükümleri, 
Ticaret kanununun şirketlere ait hU
kümleri, borçlar kanununun umumi 
hükümleri hakkında malfımat, (8) Ec 
nebi lisanı (Fransızca. İngilizce, A 1-
manca lisanlarından biri). 

Uç senelik bir devreden sonra mil
fettişlik ehliyet imtihanını muvaffa
kiyetle veren müfettiş muavini lktı
sat Vekaleti Müfettişliğine tayin o-
lunu~ (6215) 16216 

MAHKEMELER 

Merzifon Sulh Hukuk Hakim
liğinden: 

Merzltonun Hacıbah mahallesinden 

Genel Acentalığı: 
D. GALlMlDI ve ORT. rı 

Bahçekapı Kutlu han 
No. 114 İstanbul 

T aıra için acenta aranıyor. 

SRO 
Tayyare 
Otomobil 

Kamyon 
Motör 

ve 
bllQmum 

makine
lerde 
İevlçre 

mtlmQlll.tı 

S R O Rulmanlarını kullanınııı. 
Deposu: Galata Karaköy Pala.ıı hanı 

karşısında 84 No İBRAHİM TAŞ 
ÇIOÖLU ve ORTAKLARI P . K 

1039. Telgraf: TAŞKOL 

30-9 - 1948 
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------ MOBİLYA İMAtATI iLANI 
------

TÜRKiYE DEMiR VE ÇELİK F ABRlK.ALARl MOF.S
SESESl MODüRLOCONDEN: -- 1. - Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Mobilya lmalttı 

: vahidi fiyat üzerinden ve kapalı zarf usu!iyle eksiltmeye konmuıtur. 
: 2. - İşbu imatıitın muhammen keı;if bedeli 18.605.- liradır. 
- 3. - Eksiltme evrakı 3.- lira mukabilinde Ankara'da Sümerbank mum. -= !at şubesinden, 1stanbul'da Sümerbank ıubesiodcn ve Karabilk'te Tflrld,.. D._ 
: mir ve Çelik Fabrikaları milcsscıcsinden alınabilir. 
- 4. - Eksiltme 14/ 10/ 1940 pazartesi (ilnü saat 15 te Karabük'te Ttlrki;r. 
: Demir ve Çel ik Fabrikaları mliessesesinde yapılacaktır. 
: 5. - İstekliler teklif evrakı meyanına ıimdiye kadar yapm11 oldukları 1-
:kabil işlere, bunların bedellerine, han&i Bankalarla muamelede bulunduk
: !arına, Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair veeikalannı koyacaklardır. 
- 6. - Muvakkat teminat miktarı 1.395.38 liradır. 

7. Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale ıünü &aat 14 e i 
; kadar Karabıik'te Türkiye Demir ve Çelik Fabrikııları müessescai muamellt = 
: şubesine makbuz mukabilinde teslim edilecektir. Posta ile gönderilen teklifle - : 
;: rin nihııyet ihale saatinden bir saat evetine kadar gelmi:s ve zarfların kanuni ! 
: şekilde kapatılmış olması lazımdır. Postada vaki olabilecek ıecikmelerden : - -: dolayı müessese mesuliyet kabul edemez. : 

8. - Bu imalatı müessese taliplerden dilediğine vermek ve yahut mliaaba- = - -: kayı hlikümsüz saymakta tamamen serbesttir. 385!1 i 
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Muhtelif yiyecek ve yakacak alınacak 
Kilı's Gümrük Muhafaza Taburu Satın Alma Komisyonu Başkanlılındaa ı 

Er;ı:akın Erzakın Muhammen Muvakkat 
Cinsi miktarı bedeli teminatı E k ı l l t m 

Kilo Lira Kı. Lira Ke. Tarihi GUııll 

Arp 20000 8600 493 ~----:ıo-ı~~ ~enT"'7 

Bulgur 6000 600 45 10-10-1940 Perşembe 

Sade yağı 3000 3750 281 2:S 10-10-1940 Per@embe 
Kuru 
faııulya 

Nohut 
Kuru 
soğan 

6000 
3000 

4000 
Kırılmı;ı 

Mercimek 5000 
Gaz yağı 4000 
Un 80000 
Koyun, 
Keçi, 

1200 
300 

160 

600 
1100 

12000 

90 
22 50 

12 

45 
82 :so 

900 

12-10·1940 Cumartesi 
12-10·1940 Cumartesi 

12-10-1940 Cumartesi 

12·10·1940 Cumartesi 
14-10-1940 Pazartesi 
14-10-1940 Pazartesi 

e D t B 
Saati Cin 
~ !tııpaJ 
9 Açık 

9 Açık 

9 Açık 

9 Açık 

9 Açık 

9 
9 
9 

sığır etl 25000 7500 662 :SO 14-10-1940 Pazartesi 9 Kapalı 
Odun 700000 11900 892 50 16-10-1940 Çarııamba 9 Kapaıs* 
Kuru ot 90000 4500 337 50 16·10-1940 Çar§amba 9 Açık 
Saman 70000 1400 105 16-10-1940 Çarıamba 9 Açık 

A - Tabur ihtiyacı için yukarıda ı·azılı ıs kalem erzak, yem, yakacak odun eksiltr 
meye konulmuıtur. 

B - Şartnameleri komisyondadır. GörUIUr, ve alınabilir. Ekslltmeler tabur ka ' 
rarglhında komisyonda yapılacaktır. 

C - Açık eksiltmeler için muvakkat teminat makbuzlarını ticaret oduı vesika • 
!arını getirmeleri. 

D - Kapalı zarfla eksiltmeler için yukarıdaki veıılkalarını tekllf mektupl~ 
havi kapalı zarflarını eksiltme ııaatıerlnden bir saat eve! eksiksiz komiıyon bafk&Jl'ı 
lı!ına makbuz mukabilinde vem1lş olmaları, eksiltme saatlerinde de komLsyonda hırı 

zır buluomalan lUl.n olunur. (9046) 160eSi 

Pelerin ah nacak 
lstanbul Maarif Müdürlüğünden : 

Maarif Vekilliği Köy Enstitüleri için satın alınacak 8§8ğıda clna 
mikdarı yazılı pelerinler kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuıtur. B 
plerinlerin muhammen bedeli 61350 lira ve muvakkat teminatı (4601,25) 

liradır. İstekliler bu pelerinlere ait şartname ve nümuneleri İstanbul Mr 
arif müdürlüğü yardirektörlüğünde görebilirler. Eksiltmenin 11. birin 

teşrin cuma günü saat 14 de İstanbul maarif müdürlüğü binasında yapı' 
cağı ve kapalı zarfın en geç saat 14 de alınacağı ilan olunur. 
Eşyanın Beherinin muhammen fiyatı 

cinsi Mikdarı Lira Kr. Sa. 
Pt:lerin 6000 10 22 50 

(9077 / 6073) 

Talebe alınacak 
almaktadır. (3541) 

Telgraf : KAVAK. Telefon : 653~ 

PARLAK ve SA~LAM DiŞLERE MALİK OLMAK İSTERSENİZ 

MUHAKKAK 

Kadir kUçUk berberin hoca SUleyman ma
hallesinde oturan karısı GO!lzar aleyhine 
açtığı ihtar dAvası Uzerine Gllllzann ika
metgAhı mer.;hul kalmış bu1\.ınduğundan 

mumalleyhln Mcrzl!on asliye H. mahke· 
meelnden istihsal ettiği 30.~.940 gUn ve 
64 10 karar da bir ay zarfında kocası 

vlne dönmeal lüzumunun ihtanna karar 
verllmlştlr. Tarihi Utından itibaren ka 
nun yoluna mUracat etmediği surette Utım 
ahkMıı katıleşeceğl llAn olunur. 3860 

Devlet Kon.servatuar Müdürlüğünden 
Ankara devlet konservatuvarına &'irmek 

için yeniden imtihan açılacaktır. Fazlı 

tafsilat için konservatuvar müdürlliğüne, 

liıe mlidilrlliklerine ve halkevlerine baı 

Fen memunı aranıyor 
Dilcilı Belediyesinden : 
Aylık 75 lira maaılı inşaat iıleri fen ııı~ 

murluğuna ihtiyaç vardır. Talip olanları' 
lfu hususa ait evrakı müıbiteleriyle Dikili 
belediyesine müracaatları ilin olunur. 

oıs MACUNUNU KULLANINIZ 

Oişıerı ve dişetlerlnl muhafaza eder. 
Her yerde O E N T O L dit macununu arayınız. 

OKULLAR 

Nazan dikkate 
Ankara l:smet Paşa Kız Enstitüsü Mü • 

dürlülünd~n : 
Enstitü ve akıam kız sanat okulları me -

zunlarmdan bazılarının atölye açarak ıer -
best çalıımak ve bunun için de ameli bil&i 
!erini daha çok arttırmak için okulumuzda 
bir teklmül atölyesi açılmıı ve kayıtlara 
bucünden itibaren batlanmııtır. Kayıt prt 
lan her saman mektep idaresinden ötren 
lebillr. (6076). 1~ 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6883 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Müoıtaz Faik FENiK 
MUeBSese MlldllrU : Naştt ULUO 

ULUS Baaanevi ANKARA 

vurulması. (6029) 16015 16000 

Yeni Sinema Halk Sineması Sus Sineması 
1940 - 1941 

Bu gece saat 21 de 
l - Şeref yolu 
Teelfon mucidi Graham 
Bell'ln hayatı 
Don Ameche - Loretta 
Yung 
2 - Fox dünya haber
leri 

Saat: H,30 • 16,30-
18,30 da 

NEŞELi SAHA 

Saat 12,l:S te ucuz ma

tine Yeni ılnemadadır. 

İki B§k arasında 

Halk ılneması mevsim 

huırlıtı yapmaktadır. 

BugUıı ve bu gece 

Otomobilli A.ııklar 

Colette Darteull Alernı 

Seanslar: 12 - H - 16 -

18 ve 20,30 da 

SUmer llnemuı en sil • 
sel ılnema 


