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ULUS Baaımevi 
Çankırı Caddesi, Ankara -rPerıembe 
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,-Karada .aıker, havada pilot 
nöbet beklerken vatan emni
yettedir. Hava Kurumu'na 

Telgraf: ~ Ankara yardım ediniz. 
TELEFON EYLÜL 

1940 Başmuharrirlik ıs11 Hava Kurumu'na iza olmak 
Yazı İfleri MUdUrU 1061 
MUeaııese MttdUrU ıu• vatan hizmetinde bir ıeref -

L_..:_ KUR __ u_ş __ !.._idare_azı __ ı_aı_en _________ ~~--
2
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Bir proje hazırlanıyor 
., •.............................................•.........................................................................• \. . . • • • 
i lzmir Fuannda ~üreş ve tenis müsabakaları i . . 

idare memurlarının 
terli işleri yeni 

esallara bağlanıyor 
Halkın işlerinin süratle 
görülmesi için tedbirler 
idare memurlannın terfi i§lerinin yeni esaslara bağlanması kın·u • 

laştınlmı§tn'. Dahiliye Vekaletinde bu maksatla bir proje h!'\Zlrlanmak· 
tadır. idare memurlannm da ordu için kabul edilmiş usul gibi otoma· 
tik: surette terfi etmeleri temin olunacaktr. Terfide kıdem kadar, ehli
yet ve alınan randıman gözönünde tutulacaktır. 

/ngiltere ile 
Birleşik Devletler 
arasında 

Falih Rılkı AT AY 
Vaıington'da imza olunan bir an· 

laımaya göre, Atlantik üzerindeki 
bazı üsler İngiltere tarafmdan Bir· 
leıik Devletlere kiralanmııtır. Buna 
karır Amerika donanmaıma mensup 
50 muhrip lngiltere'ye verilmekte
dir. 
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Her memur hakkında lmirlerinden 
ve müfettiılerden alınan raporlar teı· 
kil edilecek bitaraf bir heyet tarafın· 
dan tetkik ve temyize tabi olacaktır. 

Halkın ifleri 
Muhtarlık te§kilatının ilgasından 

sonra bu te§kilitın vazifelerini gören 
belediye ve zabıta gibi müesseselerin 
bazı büyük §ehirlerde bu vazifele:-i 
llyıkiyle baJaramadıkları ve halkın 
bu yüeden mütkülata uğradığı hak· 
kında vaki 1ikayetler üzerine Dahili· 
ye Vekileti bu mevzuu eu.ah bir tet· 
kike tabi tutmak lüzumunu biaaetmiı· 
tir. 

Baıta İstanbul olmak üzere Dahili· 
ye Vekaleti müf ettiıleri bu sahada 
tetkiklere ba§lamıtlardır. Tetkikler
den alınacak neticeye göre halk itle
rinin a'1ratle tedviri malnadlyl• Hl· 
zuırılu tedbirler alınacaktır. 

Almanya'nın 10 Mayıstan 

beri haflahk ıayiıll: 

550 T an_~reci 

.,.., 
<\. • .. 

Za/er Piyangosunun 30 Alustosta lzmır 
Enternasyonal Fua11nda çekilişi, Fuarda 
yeni bir el/ence ve heytcan mevzuu olmuş. 
tur. Yuka11dalci usı'mde ve saldaki resim
de Piyangonun çekilişinde bulunan balkı 
görüyorsunuz. 

Muhtelif bölgeler 

Müsabakalara 
tam takımla 

lıtirak edecek 
İzmir, 4 a.a. - Fuar münasebetiyle 

tzmir'de yapılacak olan büyük spor 
• i..~- · '•alarından -··-kiye ıerbeıt 
gUreı rnüıabakaları ile teniı müaaba· 
kal&rı 7 ~ .. ~ cumartesi g'.:.nü K\:~::r-. 
park'ta bathyacak ve ertesi pazar gt\
nü de devam edecektir. Bu müsaba' -
lara, Ankara, htanbul, İzmir, Kocaeli 
ve Balıkesir bölgeleri muhteHf siklet· 
lerden yediıer kitilik tam t:!ı.ımla iş
tirlk edecektir. Böylelikle tchdıniz 
Tilrldye"nln en deterlf amat8r pehll· 
vanlarının ~etin mücadelelerine sah -
ne olacaktır. 
Teniı müsabakalarına da Kültür

park tenis kulübü kortlarında eylütun 
15 ıncı cuma günü batlanacak ve Uç 
gün müddetle devam edecektir. Bu 
müsabakalara Ankara, htanbul ve lz:. 
mir'in en teknik kadın ve erkek bir· 
çok teniı ıampiyonları ittirlk etmek· 
tedir. 

&IJ4 ,,.. 

Kiralanan üslerden Terre. Neuve 
Kanada'nm Avrupa kıta\ma en ya· 
km parçasıdır. Bermudea adalan 
Akdeniz'den Amerika'ya ıiden hat 
Üzerindedir. Bahama, Jamaique ve 
diğer adalardaki üsler Cuba'yı, 
Meksika körfezini ve Antillea deni· 
zini emniyet altma almakta, İngiliz 
Cuyanne'ı ise Cenubi Amerika Üs· 
tünde bu emniyet çenberini tamam• 
lamaktadJT. İngiltere donanmasma 
iltihak eden 50 muhrip, Büyük Bri· 
tan 'nm abluka tedbirlerini daha 
f azl• ._. ı,...:_ .-..aı<c:ııme -ııızıner ede· 
cektır. ~~~ ........ ~------------------------ve 220 tayyare Bu anlatmanın ilk manası, Anglo
pkaon alemi içinde tümullü bir em· 
niyet ve mudaf aa tesanüdü fikrinin 
ne kadar ilerlemit olduğuna, ikinci 
mi.naaı Avrupa harbinin yakın n 
uzak neticelerine kartı Birleıik Dev
letlerin hissetmekte olduğu endite· 
nin ne kadar ciddi olduğuna delalet 
etmesidir. Cümhurreiıi Ruznlt 50 
muhribin lngiltere'ye devri hakkın· 
daki muhalefetleri bertaraf etmek 
için kestirme bir çare bulmuıtur: 
Batmüddeiumumi bu anlaımayı 
icra ve tatbik etmesi için kongrenin 
tasvibine ihtiyaç olmadığım bildir· 
mektedir. 

lngiltere ile Amerika araamdaki 
fikir birliğinin bir hareket birliği 
haline gelmesi için yeni intihabı 
beklemek zaruri olduğu iddia edif. 
nıiıtir. Bugünkü intikal devrinde A
merika yardımını mümkün olduğu 
kadar tesirsiz bırakmak için totali· 
ter devletler var propaganda kuvet
lerini kullanıyorlardı. Halbuki ge
ne bu intikal devri, lngiltere impa· 
ratorluğunun müdafaası bakımın· 
dan harbin en nazik safhasına tesa
düf ediyor. Cümhurreisi Ruzvelt ve 
taraftarlarmın iyi niyet ve azmi, İs· 
tikbal için müessir bir teminat teıkil 
etırıit olsa dahi, Amerika'nın mües· 
air bir yardımda geç kalmaması la
zımdı. Mevcut kayıt ve mecburiyet-. 
lere rağmen, totaliter propaganda
ıının tesiri altında bulunanların mü
dahalesini bertaraf edecek ameli 
çareler bulunmuıtur. 

Amerika bilfiil harbe girecek mi· 
dir? Zannetmjyoruz. Eıaıen bu-

Londra, 4 a.a. - Reuter ajanımrn denls 
itleri muharriri yazıyor: 

lOmayrstanberi Almanya ölü ve esir o
larak haftada takriben 550 tayyareci ka7· 
betmlıtır. Bu rakam almanlarm zati etmiı 
olduklan tayyare adedine müıtenittir ki, 
bu zayiat da 15 hafta mUddetle haftada 
takriben 220 tayyareye balii olmaktadır. 

Ölen ve esir dUıen ingiliz tayyarecileri· 
nln adedi tayin edilememekle beraber, bu 
miktarın alman zayiatmın bir .kesrinden 
ibaret olduğu nnnolunmaktadır. İncili• 
hava kuvetlerlııin mütemadi lnklpfı dola
yııiyle, tayyareci olabileceklerin aı:amt 
yaılan 28 den 31 e çıkarrlmııtır. 

Londra mıntaka•ında alarm 
Londra, 4 a.a. - Londra mıntaka· 

sında bu sabah saat 9 da alirm ipretl 
ver.ilmiıtir. Alarm, 40 dakika sünnüt
tür. 

Saat 12.28 de de bir allnn iıareti 
vcrilmiıtir. Alarm yirmi iki dakika 

Transllvanya l~ln tezahür • 
yapanlar tevkif olunuyor 

Romanya 
kabinesi 
istifa etti 

• 

General Antonelko yeni kabineyi 

teıkil için iatip':"ele.n hqladı -
BUkreı, ' a.a. - Royter: Romen pse .. 

teler1nln yaadıtına göre, l\omanya hariciye 
devam etmiştir. 

(Sonu S. inci say/ada) _J 
nıu:ın Manolleııku, Viyan• konfer&D11Dda 
Jnııııdlıılne yapılan hUrmetlllzce muamele • 

-------- (Sonu J llncii U711111•) 

l,.Ptere harbiye nazın 8. Ed~rı 

İSTiLA 
tehlikesi 

karşısında 
8. Eden 

müteyakkız olmak 
tavsiyesinde bulunuyor 
Londrı, 4 a.a ı.- Büyük bir ötte zi1&feti 

nun faydalı olacağına da hükme· esnaamda bir nutuk Irat eden harbiye n.a· 
denler yoktur. Fransa cephesi yıkıl- ~m B. Eden, ezcümle ıunlan aöylemiı· 
marn1ş olsaydı Amerika'nın bilfiil tir: . . 
h · b'' '"k b' · · Büyiilı: Brıtanya muharebesı etrafımızda 

arbe girmeainın uyu ır teıın o- bütün ıiddetiyle hlilı:münli sürmektedir. 
lacaktı. Bugün Jngiltere'nin bekle- Bizim için atuıtoı ayı bir çok noktaina-
diği •ey B'rletik Devletler harp sa- zardan bu harp ıenesinin en iyi ayını teı-

..... • ı 1 1 kil etmektedir. Ancak ıonbahar yaklaıtı 

ine yardunmdan azami istifade et- ~ ıniı oldatunu düıli.nmek pek büyük bir ih-

I 

.... ~. 
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Birleşik devletlerin 
1 ngiltere'ye vereceği 

Destroyerler 
hemen f aaliyele 
ge~ebilecekler 

Tesellüm muamelesi 
Kanada' da yapılacak 
Vaıington, 4 a.a. - Vaıington'ı 

gitmekte olan riyaıet treninde B. 
Ruzvelt, matbuat müme11illerine ıun
ları aöylcmittir: 
"- Hava ve deniz üslerinin bqlıcı 

(Sonu S. ıncı sayfada) 

HiTLER 
dün bir nutuk söyledi 

İngiltere' ye 

şiddetle 
• hücum etti 

Taırruıun mutlaka 
yapllacağını söylüyor 

Bcrlin, 4 a.a. - D. N.B. bildiriyor: 
Bugün Berlin'de Sport Palatz•da mu• 
azzam bir toplantı esnasında, alma:s 
milletinin sekizinci kıt yardımı, Füb
rer tarafından, alman milletini bu cae
re divet eden bir nutku ile açılmııtır. 

Daha evel, nazır Dr. Göbbelı, almaıl 
milletinin birinci harp aencıi kıt yar• 
dımı eserinin bilançosunu yapmıı ve 
eserin geçen sene 642 milyon marll: 
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gctirmit olduğunu kaydctmiıtir. 
Filhrer, 1940 - 1941 kı§ı yardımı c ... 

rini açarken, söylediği nutka töyle 
başlamıttır: 
"- Harbin ilk senesi bitmittir. Bu 

birinci senenin muvaffakiyetlerinin 
1 misli yoktur. Bu harbin birinci aene

CSonu ı. uncu saytaaa) 

C. ·H. P. Umuml 
İdare Heyetinde 

Cümhuriyet Halk Partisi Umumi 
idare Heyeti; dün mutat haftalık 
toplantısını vapmıf, Parti'yi alAka • 
dar eden mevzular üzerinde müz~ 
kerelerde bulunmuttur. 

İngiltere 
Donanmayı 

imha veya teslim 

etmiyecek 

Birleşik devletlere bu 
hususta teminat verdi 
V&finctoft, 4 a.a. - Reuter aj&nsı Mı. 

diriyor: Burada beyan edildiiine naarua, 
Büyük Britanya, inciliı adalannın etra • 
fmdalri ıular don.anına için dunılaaıya~ 
bit vuiyete dahi selae, donanmayı hiç bit 
vakit tealim veya imha etmiyeeeiini, bil'lo 
le,ilı: Amerlka'y& temin etmiıtir. 

B. Hull 29 aiuıtoı tarihinde lord Lot
hiarı'a bir mektup nuru bli}'iilı: Britanya. 
nm donanmaanu batırmamata veya tesli• 
etmemeie karar verip vermediiini IOf"lll.UI 
ve lord Lothlan da b&trnnamağa ve tetll• 
etmemet- karar verilcliiial bilclirmiet{r. 

l,..Ut•r•'nin datroyer mevcudu 
nedir? 

Londra, 4 a.a. - Harp eanumda 30 cSelt.o 
royer lclybetmiı olmakla beraber lncıilt .. 
re'nin bucüı1kii destroyerlerinin miktarı. 
Amerika'dan aon mübayaa edilenler haris 
olduiu halde harbm bidayetindelri destro
:ver miktarmdan çok fazladır. lnsiltere, 
harp bidayetinde 1 70 destroyere malik ol
duju halde u aonra inp halinde bulunan
l&rm ikmali ve Brezil,. hükilmeti beaa
bma iqa edilmekte olan altı deıtroyerıa 
müba,.a11 neticesi olarak bu yekb llO nl 
tecaviis etmittir. 

Büyük bahri,.. procramm~ ıflr&tli Mr 
1Urette icraıına seç.ilmiı oldutu da a:vncıa 
llYIDI kayıttır. 

nayunden, harp vasıta an ve ma ze- ~ ıdiyerelı: iıtill tehlikesinin bertaraf edil • 

Dlek A ika'nm harp hazırlıiı· tlyatsıslılı: olur. Bunun a.kıini düıünmek 
· ve mer l ' • .. · 1 hn 1 T -~• 'd-L! B L-: .... .ı lbnndır Aıman,.'nm bu memlekete hl • aa Uzak. doğu'da vukua gelecek ih- enı numaylf ere ICI e o~ r~,._.-.uanya llNI TGfOCI ıennnuen kim 01~ isin ilin etmiı olduiu istil& 
1 

(SoDu s iDci sa7fada) bar ıoriinil <••• 1. iaoi tlq/Ml&) 

ltaBiltere'nin Akdeniz liloaı ciWitamllJl'&tUillll 
lnmlon •7İ' WiNlc 



-ı- ULUS 

Birinci umumi harp gOnlerinden 7 Eylül Hava Kurumuna 
nlıan yÜzüklerlnl 

teberru edenler 

~ir'de umumi nüfus IMaklna, molör, kimya 
sayımı hazırlıklan 1 .. o 

LIEGE Bu tarihi unutmayın 

40.000 lira 

İ1:mir, (Hususi) - Şchrlmiz40 faali
yete geçen vilayet sayım büroıu vaUmisin 
kontrolü altında, teşrinievelde yapılacak 
u7ıın işleri hazırlıklanru intaç lı;Jn ~ht
maktadır. 

mü<adelesinden 
-t- • 

Yazan : Satlrccldin ENVER 
Büro ıimdi sayım mıntakalarını ayır -

makta ve bina cetvellerini hazırlamakta • 
dır. İstatistik mlidürU B. Kbım Demi Ye 
istatistik baş katibi B. Kadri, büronun u 
zamanda fazla randıman almasmı tem.in 
etmiı;lerdir. 

bazı hallralar 
1914 te, afustoıun kızgın bir gU

nUnde, carp cephesinin ilk cehenne
m! harbi Belçilra'nın hududa en yakın 
Li~ge tehrinde hatlar. Şehir ve civa
rında kömür mağdenleri, demir aana· 
yii, maktna, lokomotif, bisiklet, muh
telif nevide silah ve mağden fabrika
ları ile yeryüzünün en sık endüstri
lepniı bir parçuıdır. Ticaretinin de 
yaıattığı halk lrütletine .. müreffeh'' 
lakabını çekinmeden verebilirsiniz. 
Bahçe ibtimamiyle süslenmiı cadde· 
leri, beldi bir itina ile sıralanmış 

muhtetem binaları, güzel evleri, tirin 
vitllları - ne bileyim? - medeni refah 
namını hiç bir eksiği yok gibidir. 

Ti Franta'nın içindeki ormanlar· 
dan süzülüp gelen ıe'hri ikiye bölen 
Meuse nehri denize dökülmeden eve] 
ıyatı Ourthe ile orada birleıir. Ve bu 
Ud akan ıu arasına öbeklenmit birkaç 
adacıkta bu mlmureye tabii letafetini 
e1irgememi1tir. 

Halk gUrbilz ve ıen, hayat ucuz, 
sevk bahatt• denecek kadar bol I .• 

linema daha bugünkü hayatına ka
wpnalr için emeklediği yıllarda uım· 
eanmıyacak kadar çoğalmı9, yalnıı 
hutuıf .. tonlara değil, kahvelerine, 
lokantalarına kadar girmiıtl. Varyete· 
lerl, uman zaman garbin yüksek aa
nat troplannı tophyabilecek bir de 
tiyatro1u nrd1. 

1ıteu1t kenarına yaalanmı9, muaz
sam Li~ge Bnlveniteai dünyanın dört 
bucatından, her milletten birlkmit bir 
irfan Sbldesidir. Şehrin beynelmilel 
naı nıfı bu!.. 

Birinci umumf harp ba9ladığı n· 
man • artılr ben bu beter felaketini 
birinci, ikinci diye ayırt ediyorum • 
Belçika ordusunun miktarı az olmak· 
la beraber a11rer kitaplarında 6rnek 
ıösterilecek kadar asri teçhizatlı idi. 
İntizamlı ve toplu bir kital yaratmak 
l~in her ıeyi vardı; mitralyözü, topu, 
tUfefi! ... O vakte göre mitralyöz bir 
yatmur f eyzl ile ölilm 7•ğdıran en 
modern bir harp ıillhı idi. Daha ne 
ate, pUılrUren tanklar çıkmıt. ne de 
bir buçuk tonluk bomba atan tayyare· 
ler göklere kanat ıermi§ti. Orduda 
ıimdild gibi motör de esas değil, yar· 
dımcı kuvetti. Bu devirde Belçikalı
lar mitral)'azlerini iki lhtik tekerlek 
üstüne koymuı, çevik ve kavi köpek
lere çektirerek, en Arızalı yerleri aıan 
kıvrak n daha ıerl bir ıillh yapmııtı. 

Zaten Belçikalıların it hayatında 
ea ~ole nzlfe tahmil ettlfi mahlftk 
ldSpektir. Şehirde ıütçU, sebzeci ara· 
ba11nı çeker, fabrika Jrap111nda bekçi· 
lik eder, nihayet yiilr arabalarında da, 
arabacının yanında oturur, önilne a
dam ıeldiği zaman • bunu görür ve 
ldrlk eder - canhıraı ahenkli feryadı· 
nı durmadan aawrur. Canlı bir kor-

• nar .. Ve itte bu becerikli ve zeki hay-

nnclan ordu da lıtlfıde etmeli ihmal 

etmemiıtl. 
Bu ileri ml11ıt fıtfhlrlm lnpıında 

da Bn ..ıauttı. DUnyanın en lruvetll 
JralHl .. Anvera", ıonra da "'Lltıe" 

Ka 1 p sektesinden ölen 

bir kadının cesedini 
hayvanlar. parçaladı 
tanır (Huıuıl) . - Urla'nın Kızılbah,ı 

uhi791indı nalbant Hatan karm 58 ya1-
1armda Bn. Afet Özbakan, bir ka, ıün e
nl evinden cıkmıı. bir daha ndet ~ 
.Uetir. 

Bıı. Afet'ln uun ıl1rm ıaybubetl naı .. 
n dilrlrati celbederek araıtımıalara baılan
DUttJr. BliJiikkaya köyünden ,oban Oı • 
lftM Kurt, Gelinkaya11 mevldlnde bir dere 
tcinde bir teabib, bir kundura teki, bir çar
.. f parçaıı n bazı insan kemikleri bM • 
lmlttur. • 

Bulunan etY•nın vı lıce.milderla Ba. A.
fet'e alt oldıatu anlaıılmıttır. 

Ttlrkçeyi u bilen n name& konupn b1I 
lndınm ıezditi yerlerde meYltt olnldaia 
•e tetblh çektiti teıbit edilmiıtir. Zaval
lı lradmm kalp aelrtninden <Sldlitli ve cne
clinln nhti myTanat tanfmdan par,aıan
cblı anlatılmıttır. 

. lzmir'de büyük bir 
kömDr. stoku yapılıyor 
lndr, (Haaual) - Etlbanlr kömir lı • 

ltta..t isminle IO bin ton kBmiir ıtoktıı 
baladancalrtır. Bunun mühim bir inamı 
tlm4ld• depo edilmittlr. lbbat, bali
na latbk maden lı<Smiirü ihtiyacını kal'fl -
lamalrtır. 8ehrimlııdeld stolılarcba dYU 
vllbetler de lıtlfade edecektir. 

Artılı kok lılSmllrtl için ııkıntı mevıım
hehlı dtiUclir. Belediyenla 11an~t kolı 
lttlJııaalaıb da iki mlaliDe çılampar. mir 
t*tafa Haelllı kolı lramlrt lltillWd ... 
..... lltentttr. 

derlerdi. Li~ge ıehrini çepeçevre çe· 
viren istihkamların içine fennin, il -
min en buit manivelesinden, en karı
tık teferruatına kadar her ıey girmit
ti. Mermi nakli, nlp.nglh tanzimi, en
dahtı, hepıi elektriklenmiı, makine
le9mi1ti. İstihkamlar da tehirn bUtUn 
geçitlerine hlkimdi. 
Yalnız Belçika cenk menkıbelerini 

tarihe gömmüıtU. Şövalyelik asrında· 
ki kılıcının hakkını ticaretinden bek
liyor, alıyordu dL 

1885 Berlln konferansı Afrika kon
gosunun bir parçasını Belçika kıralı· 
na malikine yapmıftı. Dünyanın en 
zengin bakır, daha birçok mütenevvi 
ve kıy111etli mağdenleri aağlıyan 
"2.300.000" kilometremurabbalık arazi 

o gün ~ekiliyor 
1 Eyliil ... bu tarihi unut
mayınız. Çünkü bu tarih 
•İzin de hayatınızda bir 
dönüm noktan olabilir. 
Yazdan sonbahara ge~er
ken talihiniz kıf tan ilkba. 
hara ge~ebilir. Ç ünkii pi
yango o giin lzmir Enter
ncuyonal Fuannda çeki. 
liyor. 2 liralık tam biletle 
4().000 lirayı o gün kaza· 
nabilirıiniz;. 1 liralık bi -
let ıiz~ 20.000 lira getire
bilir. 

Dün aldığımız telgraflar, İzmir'den 
Se1ihattin v~ eıi A&iyc Çıtay, Ahmet 
ve eşi Ferhunde Batın, Neşet Eren • 
soy, Hamdi Törü. 

Eıkitehir'de, doktor Fuıı.t ve eıi Me
lek Erler. 

Bursa'da, Müzikevi ıefi Zeki ve eşi, 
bando ıefi Halil ve e;şi. 

İstanbul'da, borsada Zeki ve eıi Nı
hal Kortav, Halil ve eıi Kadriye Te -
ker evlenme yüzüklerini. 

İıtanbul'da, Ahmet ve eıi Yükseler, 
Buraa'dan emekli binbaşı Ahmet ve 
cti ikişer altun bile~iğin\ Hava Kun.ı
mu'na teberrii eylemişlerdir. 

Bunlardan ba9ka Hava Kurumu'm 
İstanbul'da Mihail Tikvaşvili 130C, 
Fahri Birol, M. Ş1kar, Amanyad\s 
mahdumları 550 şer, Yahram Keser !'· 

velce verdii'ti beıyür liraya ilaveten 

İzmir'de incir • üzüm 
fiyatları yükseldi 

İzmir (Huıull) - Ticaret oda11nda bir 
toplantı yapan kuru meyve ihracatçılar 
birliği umumi heyeti, üzüm ihraç ve sau, 
fiyatları üzerinde uzun görüşmelerde bu
lunmuştur. Bu toplantıda idare heyetince 
tesbit edllen Uılim fiyatlan da görü11ilmU1-
tür. 

Üzümlerin son yağmurdan sergilerde ıı
lanmasiyle kalitesinin düşmesi tetkik edil· 
mrş ve tesbit olunarr fiyatların az olduiu, 
daha fazla yUkseltilmeıi nokta! nazarı tet· 
kik edilmiştir. 

(9)' 

H. SAMI 
Urla Mebusu 

1915 yılı ortasmda, kadrosu Loyd Cor .. 
cun .Hı:l huıuıl k1tibi; teçhintı bir maaa ile 
lld !.kemledeıı ibaret olarak iıe bqbyaa fı 
inıiliz Mfihlmmat Nezareti 16 temmwı 1917 
de 50 muhtelif servise ayrılmıı (12.000) 
memurla ,.ııııyordu. 

de "1908" de garbın müteammim ve 
müıekkel bir müstemlekesi oluverdi, 
malikine hükümete intikal etmiıti. 

lı... 
.... 150, Davit Binu 130, Bursa'da keres • 

--------------- teci Hüseyin 100 lir:ı par3 teberrllün· 

1 ki giındcnhcri nııntakamızda tahribat 
yapan yaitnurların üzüm ve incir mahıulü 
üzerindeki ?.ararlan tahmin edildiii ııibi 
fazladır. Üzümlerden büyük bir kısmı 1Cr· 
gilerde bulunuyordu. Bu mahıul ıslarupıı 
ve kalitesi kendiliginden düşmüştür. 

Manis:ıda fazlaca yağmur yağmı5tır. 
Kemalpaıa'da yağmur mahıullin Uçte bi· 

rin~ ıslatmııtır. Germencikte lncir mahsu
lünün bcıte biri ıslanmıştır. Yağmurlar 
zeytin mahsulü için çok faydalı olmuıtur. 

Yetişmiı, hizmete elveriıli vaun evllt • 
lan mevcut olurg, bunları milli bayatın 

buauıl faaliyet ıubelerl.nden devlet emrine 
çaiırmak daima mliınkllndür. Asıl mesele, 
her ittihul ııubmnde itihln ehli, mesleğine 
gönül vermlı vatandaııtann vaktiyle yetiı • 
tlrilmiı, yetiımiı bulunmaııdır. Ciddi ve 
temelli mesaiye kıymet veren bir vekil ar
kadaşımızla görüşliyorduk. Para, mail hn
kln ... Yenilmesi zor olan engel bu değildir 
dedi. Her hanıf bayırlı ve ciddi bir lstlb
aal faaliyetıine aarfedilmek iiawe, Btb'lll 
Meclistcıı etraflı embabı mucibe ile tah9{.. 
sat talebedilmiı ise, bu mahiyetteki teklif· 
ler daima iyi kaf'lılarımıı 'hattl tepik törıo 
mliıtlir. Mevzuun Gelin cephem ı hakld71e 
yeti:smiı, ciddi çalııan, ba.pncı "bat" 1aır 

bulabilmektir. 

de bulunmuşlardır. (a.a.) 

İzmir Çocuk Es1rgeme 

Şimdi yirmi bet bin Belçikalının ida
resinde on milyon nüfusu ile bu top· 
rak Avrupa'daki darlık ve verimsiz· 
lik noksaniıini gidermiı, kanaatkar 
bir görüıle onları tam medeniyet kay
gılarına uydurmugtu; Belçikalının 
hiç bir komıusunda gözü yok idi. E
ğer günün birinde ti Bosna-Hersek'in 
bir köteıinden patlıyan bir kurıunun 
kıvılcımı dolmuı, taımıı olan garp 
cephaneliğini tutuıturmasaydı ... 

Dr. K0<h'un hayahna alt 
bir film gösterile<ek 

Ankara bidnci mıntak.ı etibba ode- Kurumunun yardımları 
Hasar nisbeti ne kadar? 

lzmir, 4 a.a. - Yaimurun, Ege mınta -
kasında 53 bin çuval üzüm mahıulünU za
rara uğrattığı tahmin edılmektcdir. Bir çu
val yüz kilo üzerinden hesap edildiğine na
zaran, zarar mlkdan beı milyon üç yliz bin 
kilodur. Rekoltenin 25 bin ton tahmin e<lil 
diğinc ııöre ıslanan ilzümiın rnikdarı rekol
tenin altıda birine yaklaşmaktadır. 

Gerçalıcten, bir memleketin mfimtas kad
rosunun mllli bakımdan ne biiyük bir kJJ" 
met ifade ettiğini her veaik ile her tetebo 
bllııte, her adımda milphede etmemek el • 
den gelmiyor, 

Almanya'dan Belçika'ya verilen ül
timatom saatle ölçülecek kadar kısa 
oldu; askeri bir hedef olarak Belçika 
topraklarına hücum emri verilmişti. 
Daha o zamanlarda itina ile riayet e
dilen bu harp formalitesinden kaç gün 
geçmitti; hatırlamıyoruz, fakat hal • 
kın refah ve zevkle aakinleımit ruhu 
oratçalın cerbezeli kahramanlık his
siyle takviyeye vakit kalmadan facia 
"Liege" kapılarına dayandı. Şehirde 

yılların kurduğu intizamı bozmuı bir 
kaynaııı avrdı. Bu hal çok yalclap.n 
cengin huırlıiı mı, paniği mi olduğu 
farlredilemiyecelr kadar karıııktı. 

Nihayet feliketin önderi bir gece
nin ı11ızlılında gözle görUndtl, ku· 
lakla ititildi. Uzaklarda bir hava fi
ıefi nrafeti ile patlıyan prapneller 
ıevimıiz tarrakalar saçarak ıökU yıl· 
dızbyordu: 

- Almanlar Llege'in on kilometre 
yakınında Tilf köyUntl d8vUyor de· 
diler. 

Evet, on kilometre! .. Liege'in ölüm-
le karıılaımaeı için on kilometreei 
kalmıftı. Bu meufe gerilen Atapları 
uyuıturucu bir ekllr olabilir miydi? 
Kim billr? •• Belki de. Harbin ael Jrıv
ralı:blı ile yayıhıı ha.zan bir kilomet• 
relik, hattl birkaç yUs metrelik mlnl 
önUnde Jrınlamu mıydı? .. Hem daha 
"Ll•re" in mefhur istihk&mları da ıu
ıuyordu. 

tıte Liege'lilerin ıolgun benizlerfn
de teselli itmizazları yaratan ümitler 
bu kadar daralmıttı. Zaten bu tlmitıiz 
düıüncelerin de teaelliıi çok sürmedi 
Birkaç uat ıonra gak ağarırken müt
hit bir gümbürtü korkunç hakikati 
çok yakla9tımu9, 9ehre getlnnittl: a
ğır topçunun gülleleri düıUyordu. 

.,, •....................................• "' 
• • 
: D\inyanm medeni miHetleri 
i çoculc konm itine ebemi -
: yet veriyorlar ! 
: Bu alanda kıymetl~ yardım 
: ellerinizle koruma itinde ün 
! alan Çocuk Eıirgeme Kunı
: mu'nu yardımlarmızla ku . . 
: Yet)endiriniz. 
• ... .....................•...............• ,. 

sı, 5 eylül perşenbe günü saat 21 d~ 
Halkevi salonunda bUyük doktor ve 
Alim Robert Koch'un hay~tına ait "ölil 
me tarıı savat ,, adlı bır filmin gös • 
terilmesini temın etmi§tir. 

Filimdeki "Şahıslar en k11dretli artiwt 
ler tarafından tem,JI edı?mittir. Dr. 
Koch rolUnil Emil Ya:mingı, profesör 
Dr. Virihow rolUnU de Werner Kra _ 
uas oynamaktadır. 

Türkçe ve franaızca ıeılendlrllm~' 
olan filim ilk defa olarak mahdu ~ 
mikdarda dlvetlilere göıteritecektir. 

Belediyeler imar fen heyeti 
tefıircaik 9efliği 

Tapu ve kadaıtro •Jmum mUdUrlilğH 
fen müıaviri B. Mithat Yenen Dahiti
ye Vekaleti belediyeler imar fen hey. 
eti ıehircllik ıefllğine tayin edltmit -
tir. E .. sen ~ehirciHk mUteha11111 bu
lunan Mithat Yenen'e tehirlerin ima· 
rını allkalan:iıran bu yeni vuifeıinde 
de muvaffakiyetler tmıenni ederis. 

lzmir'den Amerika'ya 

tütün ihracı baıladı 
lmılr; 4. ı.a. - Bfr Yunan vapuru 

Amerika için tUtUn ytlkleme-k Uzere 
limanımıza eelmlttlr. Bu vapurun men 
ıup oldutu tlrlret, Yunanııtan'la Ttl':'
lrlye ve Amerika araeında vapur ıefer. 
lerlne devam edecektir. Bundan bqka 
bir Yug0tlav vapur ılrketl de ıynl 1i · 
manlar araıındı ecferler yapacaktır. 
Böylelikle gerek Amerika'ya ve ge • 
rekıe diğer memleketlere mahıftl ib -
racatına devam olunacaktır. 

Bursa'da koza satışı 

hararetle devam ediyor 
Buraa, (Huıuıl) - Kon tarım aatıı 

kooperatlflfl'I birlliinde kosa utıılanna 
hararetle devam edilmektedir. Satıtlar 
rUnde 700 - 800 lrllo ar11mdadır iri, köyler
den ıelen miktan tetkil eder. 

lld ne•i koza utıtı yapılmakta lıe de 
ntıtm yllzde Mksenl çipezler berinde ya
pılmaktadır. Fiyatlar dolıundur. Çfpea 45 
ile 130, ala koza IH 140 ile 200 kurut &ra• 
amda devretmektedir. Bunlar yan kura 
kozalar olduiu için ud hararetli 1&tıılar.., 
HU ıonuna dotru bathyacütır ki, bunla
rın yllkaelr bir fiyat temin edeceti kuvetle 
tahmin edilmektedir. 

İzmir, 4 a.a. - Ağustos ayı içinde 
şehrimiz Çocuk Esirgeme Kurumu 
Bakımevine 599 hasta müracaat etmiş 
bunların hepsi tedavi edilmit ve ilaç
ları meccanen verilmiştir. 434 çocuğa 
da günde üç defa olmak üzere sıcak 
yemek verilmit ve hepsinin giyecek· 
leri de temin edilmiştir. Ayrıca bir
çok çocuklu ailelere de giyecek eşya 
tevzi olunmuıtur. 

Bergama'da ilk pamuk 

mahsulü piyasaya geldi 
Bergama, 4 a.a. - Bu yıl bölgemiz

de Bergama'nın a9ağı kırıkhan köyü· 
nün yeti§tirdiği ilk ve nefis akala pa
muk mahsulil merasimle piyasaya ge
tirilmiş ve 110 kuruştan satılmı§tır. 

Çanakkale' de açılacak hayvan 
ve emtia panayın 

Çanakkale, 4 a.a. - Çanakkale Ye· 
nice hayvan ve emtia ,panayırı bu sene 
14 eylülde açılacak ve dört gUn de
vam edecektir. 

İncir mahsulü Uzerlnde de beşte bir nis
betinde zarar tahmin edilmektedir. Bazı 
mıntakalarda pamuk, ıusam ve patatesler 
bu yağmurlardan fayda görmUılcrdir. 

Bursa' da harman iıleri 

sona ermek üzere 

İngiliz Mühimmat Nezareti 12.000 mB • 
tebaaııı, deterli memur bulabıllmi..., btDı 
lar İngiliz camlumda mevcuttu demeılrdl'. 

Çörçil 16 temınus 1917 de JHhtaımı.e 
Nazın - Sil1hlanma Nazın olmuttu. 

Bu nezaretin elU ıubeti.ni derhal cıa bto 
yük ırupa eyırdı. Her ırnıpun batma na.ı 
ret malı:amma brıı dotrudan doinı7& - ~ 
ıul, kudretli ve aallhiyet.H tefler t&7in ettL 
Mühimmat nezaretinin bu mtlnıtu oa 
''bası" her gün mecllı halinde, komite ı.. 
linde toplanmıya baıladılar. 

Bu ıeflere iki mllhlm •ulfe •erıilmittl. 
Birincisi, pek tabii olarak, mesuliyetlnl 

Bursa, (JJuı;usi) - Bu yıl Avrupa'yı omuzlanna aldıklan kısım muvaffaklyet.ı. 
~ı~hk kasıp kavururken güzel yurdumuz idare ederek yürütmek, Utlnclel 4e, her ctba 
ı~~n. bereket devresi ?ln;uı, ~~ll'!k havaaı meclis halinde çahprak Mühimmat Nen. 
gonilllere ferah vermıştır. Munbıt yurdu- . . ' . 
muzun her bolgcsinde olduğu gibi viliye.r etlnın milıterelr ve umumt muvaffaklyetıne 
timiz dahilinde de mahsul çok ol~un ve hizmet etmekti. Plln ıubesl, topçu t11be.l. 
dolgundur. Harman ı,leri tam bir !mizam, mermi ıubeııl, infillklı maddeler ıubaal, 
t~.m bir m~ke~meliyetle ifa cdilmiı ve bu maU ıube Ulh ... Bu ıuretlo, daimi ten-. 
guzel faalıyetm sonuna yaklaşılrnı~tır :1 'b h lind 1 ı ...a. N y ln b 1 d ki · ve rtı at a e ~ ıııyor acua. asır, 

a ız ayır yer er e harman işleri kal- li lük · 1 d "f-.... -ı -''Ln-.a ..._ • 
mıştır g n ıı er en, m .. ~ , ... llllUCD - • 

Bur~larda da biiyük bir gayret göze dini kurtarabildiği ı,ın, en nub 'N hqatl 
çarpmaktadır. Yakında villyctimlz içinde- mevzulara mevcudiyetini baKedebiU:ronhl. 
ki blltün harman itlerinin ıonu alınacaktır. Kararlarmı, olgun bir bale setireblllyor, 

Bereketli yağmurlar ihatalı ve ıükQnetH muha.lreme •• dfltllncıe 
imklnlanru e~e edebiliyordu. 

Bursa (Husust) - Bir kaç gündenberi Çörçil diyor ktı ••ınsllhı nnayt l1emln1a 
Beıiktat • Maskeıpor İstanbul' da viliyetimize yağmakta olan yaimurlar top- kuvetli wıaurlaruun teıebbllı bblll:retini. 

rakta tav husule getinniı ve nadu lılerine 
kaffrlaşıyor feyiz vermiştir. Bu bereketli rahmet renç- cUretklr hamlelerini, hııfll.z dnlet jdar• 

beri son derece memnun bırakmıı ve top- ılnln daimi bdroeunu •aeıflandınn b7 • 
Evelki haftalar zarfında Bunanın rak üzerine gayretli emekler, derman aıı- metli ıneaai usulleri, tecrübeler, 'N bilcil• 

Acar İdman ve Merinoı takımlarlyle lamıttır. ile rMzcetmiye muvaffak olduk." 
muvaff akiyetli karşılaımalar yapan ve Medeni t«btye n JQrt ....Wl :rlDıMll 
geçen hafta da Gençlerbirliği ile bir K 11' k b" olan bu dlyarm it &damlan inclliı lmpa • 
doıtluk maçı yaparak 2-1 kazanan An· 1% mua ım me te ıne ratorluiwıun hi.zmetlne çafrnlaut oıma,. 
karamızın genç takımı Mukesporun I b yükaek bir eeref blldilw. Tehlikeli stlnl~ 
teref ıtadında 8.9.940 pazar gilnil Be- ta e e al.nacak de. lndllı devletine lhtiaaalar!yle. ""'• 

şiktaş'la bir maç yapmak üzere cuma fstanbul, 4 (Telefonla)_ Kır Mu,._ !~;ı~~~.:ı:n~·,~~~:l~~ı-:~.·: 
gllnü !stanbula gideceği haber alın: allim mektebi son sınıfına meslek mlikUat, manevi ve me<ı~,,... 'taıkdlr ...,.. 
mı§tır. denlerinden imtihan vermek §8rtiyle dıl~r: Kablllyet ve iktıdar ltlbariyle kendl-
~eıiktaf, gelecek hafta Fenerbahçe lise mezunları veya lise son sınıfa ter- lerının dOnwıda olanlar, h11nıt faalf:ret .. 

ile bir maç yapacağı cihetle Maske· fi edenler talebe olarak kabul edile- halannda, eervet kazarurnn "'ihl 7--* .. 
sporun bu maçına tam kadrosiyle çı- cektir. luyorl fınat ~ınyonuı sllılM" beJratı Wr 
kacaktır. acı duymadılar. 

Son ·;ünlerin futbol faaliyetlerinde Loyd Corc olıun, CörçU ot.un. lııaD1at9 
cidd;

1
ve kuvetli bir mevki elde eden Üniverıite talebe yunlu kartı. hatıralarında dalma minnet da,.._ 

Maskesporun bu maçınr' ~ da iyi bir nizamnamesi hazırlanıyor izhar etmiıler bu mllmtaa adamla.rm ftalfe 
netice alacagwını Umlt ediyorus. ! hiılerinfn yükaekliii lrartıımda takdirı. • 

Türk Hava Kurumu'na yar
dan milli bir ,-azifedir. ................................... .-.................. .. 

stanbul, 4 (Telefonla) - Üniver- rini nirııememiılerdir. tnciltere'7i lnsil • 
site talebe birliği nizamnamesi hazır- tere yapmıı olan bu kıratta, ba mahiyette 
]anıyor. Birlik talebelerin kitap, ye. medcnf terbiyeye sahip fİııillzlerdlr. Oert.ılr 
mek ve yıh't işleriyle uğra§acaktır. ahllk ve ıeclye ve rerek meslek! Mltıl 

bakımından cidden mllmtu olan ba devlet 

Mahkemelerin tatili bitti 

Hava tehlikesi havacılığa 
eh~iyet vermekle yokedilir 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Mahke
melerin yaz tatili bitti. Bugünden iti
baren her tarafta mahkemeler faaliye--------------..4. te geçeceklerdir. 

hldimleri arasında, evelce Hhlbf balaa .. 
duldan veya mensup oldukla.n flrma • .,. 
ticarethane hesabma lnsiliı devlet!nl 19 • 
tismara kalkııan bir tek ıüflr nllımıne cı• 
mamı&tır. 
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Çörçil Mühimmat Nazın ııfatlyı. omu
lanna aldıiı ezicd yükü ancak bun1ana 
hiıpmıetiyle, elbirliii ile taııyabildliini if. .. 
tiharla itiraf etmektedir. 

Şaraba dair ! 
Meyhaneye dıiir yudıfım bir 

lıkrada divan edebiyatının 
koskocaman bır imbik gıbi ı•rıptan 
ıiir taktir ettiğinden bıhıetmiıtim. 
lstanbul'daki lıkrı muhırrirlırio • 
den birisi iıin '" Hakikat " ını ı6y • 
/emiş olmd ;,;n " Sala ,. lı aaltlp 
ile diyor ki : 

IAN l~ll IL7'R 
/erinden birisinin asla sevinmemiı 
olduğunu yakından bilirim. Acaba 
bu himmetsizlik o yüzden mi ! ,, 

Stand 1 

Bu kudretli teşkillt önline 'ıb.n het 
manii yılmuı, tonaj meselesini de ,etik 
mevzuunu da, mütehaasıs teknik amele der
dini de hepsini halletmiı ve 1918 ıeneel 

içinde muharip ordulann emrine ancak n-.. 
kil vaııta ve imklnlaruun tahdit edebiı. • 
eefi hadıiı, hppıı.z ealeba ve cepbane7l 
lmade kılmııtır. 

.. insaf .... koc~ divan edebi . 
yatında bu ve mDmasili beyitler yas
/erce ola bile onun yanında /asi/e
tin, felsefenin, bihMtin, ,a .. 1111111 
tettnnama o kadar ,ot yır tutar ki 
blsim falnıs iJtekilerinJ lıatırlamı -
mı• divan edebiyatının değil, keadi 
ıleyhimisdedlr. " 

Belki arhdqım hıklıdır ı.ma, o 
bikmetlırin, lelıele'ffrln pfu da 
yhle prap iobr. 

Son Wtı '''""" Yefilqcılu111 
ıısinti•i ve lnı ıeslntldı isim ..,., 
lgllmesl dolqıslyle latubul ,... 
tiler/atlı ıp1ye1 aevlyat yapıldı 
1'1~ lld latubul ,aetıslain birin. • 
el aylalarında iri puntolarla .rtltun
}ır paifliğindı" prıp ımali ve .ta· 

tııı nrh• bırakılıyor - yollu maı 
deler vttlliyorda. 

Hillisa, Cem§{t'in ve yahut Ba -
kils'iln ic:ıt ettili bu nesm - cazip 
ıeydir v.saellm. Ealdden filozof, 
hakim ve faziletli ı:ıirler onun cazi
besinden yakalarını kurtaramular • 
dı; ıJmdi de lktısat,ı, diplomat ve 
sosyolog gazeteciler o cazibeden 
laydalanmaksıaın edemiyorlar. 
Taaıtulıtan taabbüde I 

iki •debiyat m•r•ldm koınqu -
yordu : 

- Nuru//ah At•r. tılffuku taaO
bilde vardırdı. 

- Nereden anlad;n l 
- C'rmedin mi! Ge,en ,an ıe-v-

glllsl Ayşe"ye yazd:lı bir mektubu · 
• Si•• bamdolıun Ayı• ,, diy• bi

tiriyordu. Mal(ım ya, Allalla lıamd
olunur. 
Bir )'CWllZ lrırsu I 

lıtınbuf dı hır$ızın birisi, dQk 
lrbını soymılcta iken 6•l•n mal a
hi,,/ hihlı yerlere yuvarlıyacd 
kıdar dalmtlf. 

__ _ _ _____ _ ..:::.=.__ - ---

• Bv sahibini bastıran yavus lıır
ııs ,. da, olsa olu, ba adamı denir. 

lnNn meralı ediyor: ıcaba bu yı
vus bır11s :ıorı aenelerde o!up biten 
.ıyııl bldiselerin DMrıldı bir okuru 
mu idi 1 
Bir okurun ıllı8yeti : 

Oiurlarımclan birisi ı~nderdilı 
bir mektupta ( ismini de sikrede -
rek) bir lstanbul gaaetesinde imza
lariyle ya:ıı yaran fıkra muharrirle. 
rinden hiç birisinin 30 •tustoa tıri· 
hinde bu mil11 mevzua dair tek bir 
fıkra bile yazmadık/arından ıiilyet 
ediyor ve lfiyor ki : 

• Dalgınlığa ıelmi§tir. diyemıs -
sinis; biJyltt bayat bir bidiae ve bu 
kadar pref IJ bir y.ld.,n#Jına bi,bir 
saman hatırdan 'ıkamu. 

Sis ,. tarla dilılinaraenis da,a -
nDnlJs, ha fasete tOtunlarındı oh• 
ların da birçok haklan oldufuna ka
.aat "1etirmi1 bir adam aılıtiyle bu 
gayretsizliği kınadım. 30 ağustos ta. 
ribe ilk ıirdiği saman o imza sahip-

Osmanlı tarıhinde adı aık ıılr ge
çen Viyana yıne birka' ıandDr, ha
vadis bıılıklarınd.ı yer alıyor: Vi
yana'da bir konferans toplandı; Vl
yana'da bir panayu ı,ıımı§tır • 

Viyana panayırına en pahalı malı, 
hem de geri' almamak Qzere gönde • 

Dlin olduiu &ibl buctln de mllbareze ~ 
danlarmm beton temelini, ce.aret, fed~ 

klrlık, kahramanlık ıf bi manevi beıer fa -
ziletleri teıkll etmektedir. Fakat bu mC7-

tlanlar üzerinde diin olduiu ıibi burUn de 
ren memleket, galiba, zavallı Roman· 

makine, motör, kimya çarpıtıyor .. 
ya oldu. Transilvınya'dan bahset 
mek istediğimi, tabii, ınlıyorsunu•· 

• dur. 
(•) Bu yazrnrn ilki dünkü ayımızın bl • 

rinci saylaıında çılunrştır. 
Bu panayır haklmıda Anadolu A. 

jansı'nın Viyana hususi muhabiri • 
nin gönderdıgi bir telgrafı okudum: ~ 
bunda lzmir'deki benzeri i'in hl .. 
!anılın Fuar yerine eski panayır 
lcullınılmıı, fakat bu vesile ile dili· 
mise yeni bir kelime sokulmuıtur : 
stınd 1 

Acaba muhabir, eldeki çeıJt çept 
kelimeleri aıındırm11mak, yıpran -
dumamak için onlan nöbetleJe kul
lanmak yofanu mu trıttu 1 

T. t. 

TÜRKÜN GOCO 
HER ŞEYE YETER ! 

Kıtm yıpratıcı te.irlerinden 
yardıma muhtaç Çocuklan 
konımak için yavrulanmzın 
eski qyalannı Kunım'a ver
menizi Çocuk Eıirgeme Ku
rqmu Sayjıyla. diler. 



• 

Romanya kabinesi Alman ~tarşisi lngiliz • Amerikan H J TL ER 
yerı ne anlaımasına dair ' 

Avrupa otarıisi L d 'd b• dün bir nutuk söyledi İngiltere'nin 
Amerika lnıiltere ile aktettifi (Bqı I l11cJ ıaylada) on ra a ır (Bap 1. isi ıql.,,ı) 1_ d 1 ti 

ir mukavele ile A-a h--Lm' den dpJ.ayı sinir bubramna utramıttu'· si, 1914 harbinin birinci ıeneıl ile mu- yao&DCI eV e ere 
w b .w.... anı e Vlyimalı meohur mütehuaıa LlıseDBChem- Almanya . d. bö 1 k og~ ir ad~ daha yaklJLımııtır. melalmanharlclyenuırıFonRtbbelltrop'- ıım 1 ye B k•t ayese edilemez. Çünkü 1914 harbi- k . ı· 

inaillz - Amerika tesanüdü istifa etti 

atta harbe filı olarak ittirak ettiii UD talimatı Ulıertııe KanoUeacoyu Bllkrep eyaz 1 ap nin ilk senesinde, fevkalbefer, cesare- arıı vazıye 1 
dtlia edilebilir. ÇGnkii evelld aün kadar refakat ettikten ıonra clUD ayrıl • bir ekonomik sistem te ve muuzam fedaklrlıklara ralaıen, 
aıington'da iaıilis büyük elçiıi mıftu'. Kabine i.tilaanı .,.,Ji ) d katt hal ıuretl delil ancak kısmi ne- • a • ...1 
rd Lothian ile Amerika Hariciye kurma)(.ı dücünüyor ne•ro un u ticeler alınmııtı." Sıyısı ful1y9t •ı· ba~-· 
k T K d l H il Kıral, maarif nezareti alyut mUatepn ~ ~ ~ e 1 1 ot e u araımda imza· B. Cretzu ve mhiye nell&l'etl aiyaal mu.ta • 1-.-:•t Al---anan mukavele, bir taraftan Ame- ıarı B. Stmyoııescu'Dun lltlfalal'UU kabul Bedin; 4. a.a. _ D • .N. B. ajwı, al• Londra, 'a.L - DUn akfam tııUıar eden "5" ere oe nMlnJ'G Londra. 4 LL - Reuter'in diploma-

:ka'am ~U~'Je elli harp remi· -· man lktlaat nasın doktor Pwılnm nut :: =:,:~~~: Piibrer, baııdaıı - ıı1mlıı Jnınt. tl1r 111111ıarrlri yuıyor: Harbin ilk ... ı vermeeını, dıier taraftan da lnıil- v!dft~~~=r.'K1::i.atbı!'1 ..S::~ ku ile alikadar olarak cenubuprld mtn merika barlctyut. aruuıda Vqlqtonda teri ifplinde bulunfl\ muusam col• nesi içinde lngillz diplomaaiıinin bir 
ere'nin Amerika'ya Atlu denizin· neral A.Dtoneacu'yu bbu1 etmlft!l". General takaaının ekonomik vaziyeti hakkın - ==~~ olan notaıaruı metDiDl nee. - rafi sabayı hatırlatmıt ve tözlerine tetkiki fU ciheti göstermektedir ki ge-
e bir iaknn denb ••hava üaleri .Antoneacu, ordunun namzeU olarak tanın· da, iktiaadt bir menbaclan -·-1 ... a"- Bt17Uk .Brltanya aetlr1 B. Lothlan'm ııcr f(iyle devam etmittir: çen eylüldeft'beri İngiltere diplomatik 
• ··· 4 • T maktadır ve kendlıılniıı orduda ve mlW • • ır-· .. L-rf --"'~u 

1

-likl -
11 

ırauunumı ııtilsam eden bir an. mabflllerde bUytlk otoi"ltut oldutu möyleıı- renmııtır : tası ezcUmle pnlan lhtlva etmektedir : ., - Bltçok muhuımlar, ortadan ve U...: muv.&..aıyetıaa ere 111& • 

atma m~~!etinde İM de bu, haki· mektedlr. Doktor Funk'un nutku, Avrupa'nın ~=ı:1'1~~;1tld=~1: kaıdırılmııtır. Eler İnciltere heah alrusl a1tm1ııdollm~~-~~ber, ıi~!:~ 
atte aeawn sahada itbirliiini ört· Gen«al Antonalıo gtifarelere yeniden te9ldlitlan.d\nlmau keyflye _ dutu doetluk ve aempaU hisleri ve bu dev- aynı akıbete utramadı ise. bu, ancak yet 1 m uuua&\9Uır ve m&-ıs 
ek için yapıbmt hlr mUTazaadan &.-•--'ı tini Almanya'nın ne auretle ..._rplı et- letlD ınl1U emnlyetlDe gösterdlll a1Aka der iyi coğrafi vaziyeti ve Jraçmıktakl han zaferleriyle beraber ilerlemektıe-ttir ~aa QllJ 11Q'181yle, ve garp IUUf kUrealDiıı müdafaa- • . dl H f ı btltUn dü da dald 
are • BUkrel. , LL _ (D.N.B. > : BugUıı öt- tiği hakkında vuzuh vermektedir. la. aııu temtıı lı;iıı Blrleılk AmerUUUwı dlter fevkallde mehareti eayeaındedır. Buı r. ura e er nya .. 
Bu muamele etrafındaki miiza· leden sonra General A.Dtoneako kıraldaıı. aı. lilıat ieabettirea kliriııg uilllerinbı amerikan devletleriyle bir lıblrlltl yapma.- ingiliz politikacıları inandırmak iıti- pet bllyUk tesir yapmıınr. Çunldl 

er.el.erin _bir müddettenberı· devam dıll emir üzerine kablne)'l sUratle kurmak . i i i auu arzu etUll cihetle, BtıyUk Brita.Dya yorlar ki i il' dus ıem:-: .. ur. Franea'nın lnbldamı eınaıında buı1 
- lgln müteaddit mWAkatlarda bulunmU§tur. tanzım ! yle beraber nazır, bir" 1k·· HUkUıneU Kıra1Syeel, Avalon yarımadası nı ız or u, uu ~·-ttıiı malUmdu. Fakat Berlin'den ve icra kuvetıerlniıı vahdeUııl temin lçiıı da.- tısadi tesbit" cuı baibsetmittir. Bu ta- Terre Neıfve'Un cenup eahlll ve Bermuc1ea neyen uılı bir at ıibi, nihayet d~ olabilen fUphelerl bale etmit ve aiya. 

oma'dan gelen haberler Amerika· biliye ve harbiye nezaretıerlni de bizzat birden maksat herıeyden ·e 1 tı' att körfeziıılD ııahll ıarkı Uzertııde deıılz ve nın üzerine atılmak arsuıu ile yan- etimiz eaerlnde parlak bir temel Dl .. 
'--'it ' h ' deruhte edecektir. • ve C hava tııııerlnln tesis ve bunlardan derhal la- tu 

•• uqsl ere Y• arp ıemiai satmak Jorj BraUanu batVekll muavlııl ve harl· maniaların ortadan kaldırılması ve Av Ufade ederek buralara &irebllmeal, icrayı maktadır. Halbuki hi9 böyle delildir. mut r. · ıbı ~...ı.tler hıakııbııa mııaa:rir .,. ..,. ....,. -· :lktuada mUtoaıllk rupa'nın muhtelif ekonoıııllori unııı- tuıı,et e-.ı .... ...,.. oylemo'1 IGbı İııgilWer lıise pek yakın bııluııuyor- İngllls • - -batı 1ılt 
an bir lıarekett k• • • aezareUer mütehuauılara tevdi olunacak- Blrlefik A.merlka HUkUmetiııe blla. bedel 1 d B tan ük 1 ._ı_ bir saman bit"""-'"'" kadar iyi olmumt 
• • • en çe meceiını bil- tır. Eskl iktisat nasın detf§t11eyecekttr. da itin sıhatll bir ıu:ctte tevzi edilme- ve k&Ylt ve ıartauı bir icar muvatakatiııde ar ı. u arzu nı m emme tauuuı ......... ırmekte ıdiler. Berlin'in Ye Roma• Akfamle)'ln General Aııtoııeııko demir • sidir. bulunacaktır. edebilirlerdi. Fakat kendiliklerinden tsr ve blse temin olunuyor ki, Amelıi• 
.. yam~dıkları anJaııldL Evelki mubafıslanll reiBl Slma m~ görtlfecekttr. Vuiyetihuıra, ota ... ;nin muhtelif Bundan mada, Blrletlk Amerlkanuı Cara- çekildiler. Ve kendilerine, bu ricatle- ka Reillctbnhurlutuna Rusvelt ve,.. Vqınıt 'd • Sbna da kabineye girecektir. •ır lbelerde ve lnglllz GUyaıı'ında sair hava ve · b" ilk ff l 1 d' __ _ı WlUde -tein, bu mihumebat -ıe 

• on a ımzalanan muka- tarzlarda ~dir edilmesine müsaade deıılz tııııerl teali etmek arZUBUllu nazarı rı uy mma er yet er ıye t--.ı• •· •-
ele ıle Amerika, kendi donanması· B. Mamu tezahürleri teıkine etmektedir. Bir alman ota!!lal yerine dikkate alarak, oralarda bulunan müteaddit ye etmek teaelliıl kaldı. ee~~ısrt ıene sarfında da devam ecW 
~ •e:ııup elli adet destroyeri in• çalıtıyor bir Avrupa lltarılai düşünülmektedir. hukuk ve emvali Uzerlııe maddl ve bir gU- Halen alman kıtalaruun ltpli at- ce r. ltanı:re devretınektetHr. Ba d... .._. • u - KöylO .,. .... ,... a. Bld b eııı1 •. lrabT ~~~ ~ tındaki büyilk arul, mlltWllldmh t. ııo.,.tter BlrHlfııe gelince, ııkiı., 
. yerler bin iki 7Üs ton hacminde- Kaıılu. Tr&Milvanyayı terkederek Roman- ema, er m c~etın 1 ıyet vt ~erde Blrletlk Amerlkamn enırtııe ha- talya tarafından daha siyade ıenifle- ren hiç bh' fett parlak inklpflar beb 
ırler •e dörder paa(--L topl•• ..... ,_,.akalan kıama geomlıttr. B. Mmıtu'nuıı ananeleri, 11 tevzii kadroıu dahilinde va ve deDls tııılerl verecekt!l" : ülmiıtir. İtalya da -rkt Afrika'da llyemes. Fakat lltlkbalde liri IDil1et 
aktad - ... .._ tııfUA.ld, Truallvanyada bir kag sttndur kıymetlendirilecektir. Keyfiyet hiçbt:- ,_ ı blriblri ırlar. lnsiltve de IÖsde bu· devam etmekte olan tesahUratı teskin et. saman rekabeti bertaraf etmiyeeekti". Hangi üıler veriliyor ? inıiyativini almıt. mevkiiııi tabiye menfaatlerin n nln miltemmiıa ~ ~Uftlık olarak Bü,;ik Aıatil " .,,..... _... .......... - .uııım. Ya • eyleıııiı ve lnalltere'yl pr1 a-.ır. mi oldal!n anlaplııcafı llııılt oıuıı.ııı. 
uçuk Antil grup aclalarmda ltir' ta• Romanytinın kaybettifi nühıı Almanya ekonomlıl ne bugün ve ne de matsu'.JWll ceaup sahlll, Salnte - Luole'ııln Bittabi "muvaffakiyetler" den ):ılıbM- lir. 
un üsleri Amerika'ya ldraı---Lta- Btıkl'eı, " a.L - Rad.or Ajanaı blldlrl • hiçbir zaman sair aılJit e-konomllerin garp aahill. Trlıılte'ıılD prp eahlll, Parla debilir. Fakat bunlar, normal ve -·- Tilrklye ile olan pakt bUti!n propa-

B d 

........ 'fQr ı müsabakaıından korkmamıştır. Zira körful ve Georıretovn'daD 80 kllomeb'elik k 1 . - .. lan '--· tti ır ••. un an batka ln-'ltere ıimalde ı KbUDU11aıılde 1940 da tetkik oluııaD bir kutur dahillııde Antısua adaelYl• tııgt. u ınHn düıtınceainin anlıyamıvıa-- pn1.1a oyun na mu-vemet e · 
•• ti tiki v &k ka Almanya ııhatli olduıı.u gibi ticaretini ll G ......... A rika Bt ı lk D 1 tl--'-•- w ff k ı~ A J ti B il 9111 U ernov ve cenuba do.._ da Bennu· ~ s ere nazaran tyarıa h em • • z ""7- ı me r eı ev e .,,..,,_.. gı muva a iyetltrdir. r an n, res ya. ,. , ruguaJ 

a'd ·- .... nnyle Romanyamıı elinden zorla almaralı: de yUriltilr. • lD«llilhWdlmetlD• devredecetl b&brl ve aa- pro..ı..--c1a 1 l --- I il 
a .runerika'ya denls T• ha•& 11- Macariııtaııa verilen TruuıUvaııyamn nü • kert techint& mukabil, tııgill• hUkUmeU H"tler' ,...... ç n ~llO unan m yon• 

i ''lııell .. " •tl••ldellir. Amel'ik•· ıaau 2.609.007 dlr. Bunun 1.804.908 ft yaDl Viyana hi.kemliiinden Mnra ••• Amerika Birletik Devletler! hUkUm•tiııe yı.ı 1 
in miifalaeılal larca liret ft marka ratmen İpgiltere 

böyle uhediye" •e "kira" ile el· ytlzde eo ı romen, 968.~ yaııl yUzde 39 u bn1d fıkrada slkredllen bUtUD ko!IŞlık • Biz daima ıunu mn•.s.ede etti"" 1d dottluluna adık bW•nuyorlar. 
.... macar, 72.100 u yan! )'Usde 2,8 l aımaa. Viyana bikemlig-i ı ı -ı. lan ~.cektlr. ..,... a y·-1.... orta in n ın-- d 

e ettiaı isler, Amerika lutumm 1'8.6'9 u yaııl yüzde 6.7 al yahu~ 28.098 meae ee ' r- H· Bttt11D zikredilen bu u.ıer, 19 •nelik btr İngiliz propagandalı, Wr phlkacltn -ın" tar 1l muı ~ _.. 
tlaatllc eahillerinde, tfmalde Kana- 78Dl )'(lzde ı.ı t rttten)'alı ve 81.lH u yant mandanberi mevcut cılan alman ve ce- mllddet lcln Blrle'tik Amerika.ya lcara ve • derin bir çukura dütüyor ve fakat blr !etleri cemaatleri, Kusollni nbı tak• 
a'dan hqlıyarak cemabi Amerika- ytlzde •·' U dlter UDIUl'lardır· nubuprkl ekonomik biriıtinl, bir ıi. ~n!ı "'!,!';' =~~ I::::U: kaç gtın sonra daha yübelı: phlkala- 4lm ettlll -ıdmayeyl" reddetmifler-

kadar uanmakta.,.. A...nıpa Ju. Romanya'ı:la 111pdan yaai birltk haline getirdi Bu ıurette au8I eınl&k aalılpleriniıı Ualerlıı teıılal veya ra yükaeİiyor. Mesell ben bir sin dlr. . 
tasmdan ıelecek diitınana karıı ıi- nümayiflerin talailatı cenubugarkl üzerinde tazyik yapmak· ~~~=ıc.;:~:uer~:ı-1r!'!t.!:f;ı;, §Öyle bir teY okudum: ''limcli harbin Kllrnr clm~tlerinın propaamdalart p~ .... iyetbü gönııeldedlr. Ameri· ta olan aiyul bacı. felrke<lllıııif bııl1t'1o m-,....lacak "' tuıttla tesblt e • ıııulradıleratı aıılqılmıftır. Blw al. bblııı --..1ı:e1erlmlııtle _,.. 
k~ nın .. elc:e Kanada ile aktettiii ,.:~~jı~ ::-..;;, fn-::m~= ~:: maktadır. Romanya'da ve Macaristan- dtıecek olan tazminatı Birletlk .A.merika manlar Parise relmlye muvaffak ola- le akim lı:almıftır. Naııt ki franm ~ır anlqma ile bu ina'iliz mukavele- tarzda vukua relen bazı bareklt hakkında da ordular terhiı ediJmlttir. Aekerleı ede~ • • mazlarsa • ki olamıyacaklardır • harhl mtıetemlekelerlnclt de alrtm blinıftır. ıı ~ir araya ıetirilecek ve buna da iti tafsilat nrilmektedirı yuvalarına d8nebilecekler. tılerine Am tab&IJ'G oerilen Nlaluyetler kaybedeceklerdir. Fakat her teYe rağ- Jframıs milltemtekeleri ılmdl aJnimt 
•I~ ~ ııemlainiıı ı,..;ı;.ı- tea1i- ~=.t'~ J:!.';:&~ bqlıyabllecekler ve bu ııııntalralanla ,.!::'w -"'""::::.:.:. :':!;::, men Parla'• ııe11rıa-o- lıarlıl ların hl- altında bııluıı• VlebJI 
illi ilave edilecek olursa, bütün bu 7ÜJ.D bir mesafede bulunan radyo lata• - biru ihmal edilmit olan siraat itle- debllintle ve mtlcavlr bava me7danlıln "ffJ'• biiltere kazanacaktır" lnıiltere, mU.. büki1metinden ytıs çmdyorlar. 
muamelenin Almanp'J'• kartı bir 7onwıa rtrerek ken.dUeriıün mahafıa lata- riyle meffUl olabileceklerdir. bu ribl llleqp ~nada, lıtPH• htudl- teaddit ve ıfSzde musafferlyetlerlnl Mllrler ruetecHerl İngiltere,tıin 
askert iıbirliiini tazammun ettiii ::.ıra i=P~ö=di=ı:fu!i': Almanya iıc. olan :reni ıiyast ifblrll· meti kır&llYnl Bldetik Amerln',a, bu itte bayle kuandı. Bu musafferfyıt- prantlılne penen devletlerle pek jb\aphr· Fillıakıka ba aıılllfllltl inci· ......,;,etsıa buı .. ..,., ,._. iiııe gellııce, buııuıı Almaııp tarabıı.. ...ıı.ııore ııımıım.ı. .. 1"mlMııı mlldafa- terin en pıılııp, Duııbrk Orandır. 1<>k alay ettiler. 1'a1ıat kendiııl ı.on.. 

lere •e amerikaldara, deniz ve · A7DJ zamanda telefon ..mratmda ıren• dan çok clddt bir ıurette tellkki edll· alanlı temin edebilmek as... klffei im - Bu PoJanya•ya psıyorduk, lnafUs inak yolundaki bG 'naıtayı reddedeli 
:::-Ya ı..r..tıerbıl, :reni bir tenie til- ha" ıonç adamla"1an mliffi<k<P dl(« bir dlğlnl kaydetmek lhımclır. Aı.-yı> """ .. ..ılhlyatlori ....-ıc. a .. ..- propepııdacılan ıa. dlyorJaı.ıı ki iyi mllletlıı 1ıqııııı 19leıılıt eıı Nrü
'-~ ......._ -ld..ıır. :::.:::=ı~~ m-•11 bir ta • ile ı:enubuıarkl aruıııdakl Ufrlkl me- blada ı.oı...ı.ıl<lan ....ı ~~ haber a1aıı aıeııbalardtıı til:reııılllcl~. llııl Roımnp -1ttetllr. Btı -
A&llP1tere bu adalarmm 't'e bu arada Diter taraftan bir phıa Jrıral sarayı a- aai çok tabi! olduğu gibi her j.ld taraf baka kazalan, mtittefibn teebit edile- ne göre alınanlar ti d'd bir • leketln yeni 4oıtları, İngiltere Tt ~.,. ~ ... -. - =.. --..,..,. bir cok tabwa için de çok faydalı buluıımaktadır. ı.. eektlr. Z!kredlloa t1aliriıı .. ..ı.ıı .ıenı. kanlı ...:.ııablyetlere ~ı:.:§lardır ": l'raııa'ıua - lıarptea ılôııi'a ümla 
l'indeld allka w menf-tlerinha y~ lıılıUHleN lttldk edmler ..,. tikbd ltla •iyi .--tl,C lılf1dlr ı •n la ~ " .:S =-~m Poloayah]C __,,.,... 8urette ._ etmele !;:~ 911edikleri topraklan 
naGdafaaauu Amerikaya terketmek· mfl.en tevkif edllmitlerdir. Buna bemer ve Ekonomik l§ôirlili cenubupıfd mea'1"' • .;üı.t ......aeled 6 ....,....!':ı: Jkr lltlbmetİ.ıcle tıerl ........ Jer ıra ellal8n ~· ltomanya'mli aki-
le w ım-tı.n-ı L- aul _. k neticesiz buı hldiıelr do Braıov ve ~ö.. leketlerine bitbirilerinl itmam etmn ,_..,., ___ L..o.J., .__. .. _ ......... _-....ı ...__,i___, ba kat blrı... .. ..n .. ·-·ı •a.. .. aw 1..1 :.__ &eti ne baar acınacak bir btdlıe olUll' 

Lı. • 111 uu anaaa ~ • tence'de "lapılmıı ve mU.ebbibleri beı!ıen _....__. ~·-- .. _....,,... - ,_ -v •-- .......... "••..,... aı - .. .. ıın:eclır. Oıtelik, Amerika donan- tevkif edilmlftfr. T.hkibt deYMn etmekt• için en iyi fııısats bahıetmektedir. AI· ....Werl mi tere etımtık bere BMetik kadderat, prkta katl oluü dellPı· sa olıun, Btlyilk Britanya'mn si,..... 
mu111111 mihim lali' kıtmmı Avnıpa• cllr. • manya bunu çoktanberl takdir etm'' ~ ebperlK'll• t- setecek o- tir. Bundan tonra iyi malftmat aalılbi tini s_ayıflatamu. Blllkiı lı:ilçük dev-
n 'J'Ollamaktadır. Amerika Bat- Macaritcan'cla alman lataatı bulunuyordu. Da.ha 1928 aeneılnde Al~ Jlll ebpeırlerl.nl derhal tayin etmiye ama- mütehuııılar &eldilcr ve teblrtls et. !etlere mimrln dOltlıiğwıa itimat .. 
IDGddeiummnialnln raporuna rai· bulunmalıttı olclafu yalanlanıyor manya'nın cenubup.rkt mıntakasının cledlr. f&7et bu ekıperlc TerH • Neuve tirdiler kl eğer Alma bl muvatı. dtlemlyecelfnl lbtu eylemek ıuretiyı. 
18en, bu, fiU ola -L •- 'k • bariet ticaretine i .. irAk niıbetl -"•de .. 8-nuıdet'a ait olauyuı buıual meuil klyet kazand · .Lf~d' r 1..ııı 1 d le lqllta .a1,...etlnl tabiye eyler. 
laar'b • r- .ruaen a mn Badapqte, 4 LL - Macar aJanıı bildi· • • ,.. l rd .... L... ıaMrlnnda ımıtabdr blmı,acak olurlaıu, 1 .ıM • ,,. ıae uuy e e. 

• ittirlki demektir. Çü,ııkü or• riyor: Salahiyettar mahafil, Amerika men.- 17 yı bulmakta ıdi~ ~937 •~ııes n • uu Olesele amerilwı 'H lnlilis luırici7' aeu. fildir- ba tmnraffaldyet, deha yWmek ---------__,;~--
tada batlia bir anla1111a olma1a bi· balarmdaıı çıkan ve Maearistan toprakla- nt.bet yüzde 28 i buıdu. Harpten evel ..u--.. balledlı.-tlr. ıtrateji bakımından bakillatta bir mu- "ber _ _. "'- HıU ı .. : .. huır's ı., 4 .... 
le, ltitlraf biı, dpl··· • • nn a alman JntMtınnı mnndi;retiııi iddia d yf!zd m bul yem! ..... ,. -. ~ ta ....-• - an 6ir harp ııemi•iııi ıııuha· ...ıır. • e e e "! .....,, uııu a. B Hrıll' ...tftıldyeı.ldlktlr. BU. v._ 11ıı1ıı. dl& I!• ... bla lılt _. &11receliııl 
rlp dn!ete dnndeıııiyeceii devlet- A,.,. mahal!~ ba hahededa her - • 8 lhll, :...-"" ~ .a ı de lıulundufumııs • ....., ııu- blU • nmıettllla lslıı lıll)'lo lıareket ·-
1.- fa •• ı...1..........:.. h bir ıul fikıfrle "1•'11malrta oıdatuna ipret Japonyı'nll Hlnd"'lniden ...ı..:.,r . ., • nlyordu ki, nihayet tlmıll prptıe ndlt· dim. Fakat heı baldc lnıiltıro yere 

-U&UDUll •fcaçe maJüm O • etmektedirler. ~ -- I teflkl rl bU-"I. L.- L- •• ..ıt--L6!-
lan kaidelerinden 'biridir. Macar ıreneı kurmQı, Kacarllt&Da tlbaJc '"Blrleflk ~·nm mi.ili ~ e n r- _.e_tl biriad b8 • _...,_,..w. 

Bun11111a beraher, Almanya buna. edilen Tramllv&D)'a arazlatııe sttmenlıı 
0 

• gepnek ~in Y8rdill tıııbln eclec* oı. ,.. Pl9 nısıf ktlr..t • ytlk aferitü elde etmlıtlr. Ve clenlli· B• bmıdu a.p.n aibai tarih • 
Wr hup h&1'9btl telakki edip et• twı sthı memnu olacatım blldlrmlttfr. Dl lllitdafu itfa dil• mterllııaa cr.t'ı.tle. yordq kl, prkta bu Polonyalılar clal. mmayonm. Bier ıa,utcre'de bu Jra. 
~~~ serbesttir. Telakki edene. ı . u·. LT ,. MATOM .vı. mtlebet tetrUd meM1 bbiW)'etlerini ma blslm sayif noktmml tepll etml.f dar mtlt.Helli• IHler .. IOruyorlarsaı 
.-uu ... ....,•,.a k harek • NGJLTERE .,..l aü~ Jmvettendkecek balmıaa Btl- tir. Şimdi ~ lrtnetlerlmisl IU1' "'aill&J'9t aeclea plmiyorauzım?,. Onı. 
li....ı.r Jci ~ ... e::.== ıtlk Bntan7a hiiıkt1metlnla bu ltl~lr bo- cephesine tahtıt edebiliriz Ve tnıra4a lara..., veriJOrıam: "merak etmc-

:!.ı-tı sak ııliPlıelldir. Galip ihti- Fransız hükQmetince ı::,t".:'.:: ·=..~.:; :;:1an-1ı1r-ııeııı,...-. ~~ 
• aöre, AlmuaJ'a, bunu, "mali- 1 k N • k d Jriıu.:,a htlklmetlaln te1rllf1etlnl m-.. · MIRll1 ~ bu bdar müteceaaia ~~t bir mlWtılatıf .. hududa içine İn• ge ece ısana a ar REDDOLUNDU 111.ı. kabul eyler. Notamzda llkkettlll • Noroeg H fô'rp ceplaal,..,...,. o'm.-.uhr. Bu dtınya kurtarılacak-

..... ettirmek l9'a harp hareketi te- 14 b• t ııds hava'" dent. tlılerinfa btt mwkUeri- ' tsr. Bu allteme, blr millete ke:Yfema-
likld ederek mukabelede but·-·· 1 n ayya re aıt _,.. etmek ıçm. mciU. 1ôa&Llı-eti 1ara - tnglllzter, ba aylar anındl netere yap l:ıılltlft bir Jatavı abluka etme'-
.. --L •-- ........ 8aigoıı, 4 a.a. - Beuter: WSon'da ntt- U ,.._..... ·ı· a .,a,....br. Fa-t Alberlka lıGlriime- Satl n alıyor Ndilen retml bil' teblii ıuna wlcUrmelr- ,_bdn ta-,ia edecelıl ekeperitırle temua plıpıadılar n neler vücuda getirme. imJrtnını veren bir ıiıteme nihayet tiııhı ba laareketi brpuncla alda itil' ıtıedlr: ,.mı.ar 9"re, Bfdetlk .Aaıerlb bildhnetl diler ve his 11yuyarak neler kaçıra· Wl'1Dlk lhımdar. Bundan böyle bir 
-1 a.0-ı Amdm'am .a.._ n!.~ ~ ""= ~ __ ___. - ....-. dık. Bu .-lırda, lıtgtllıı polltlbet.. ~ ~ ....ıa bir, lra;ıiııo 
harbine karaaldıis •a•i7•t baracla Nnyork, 4 a.a. - Nev1or1r Su sueto- JtpODlar tarafından Ri.ndiçhıi :Wtn1a )at 1l1ı:uda ••eılll• beJanata w d1lt- lan,·tam samanında neler görmediler. ıwe, 450 mılyosı imam falue ve açh· 
d~ duracak mıclır7 Harp semileri. ~üJi~:fr:1 =~ri m~O:.&: tOYdi edilmiıtir. Bu ııltim&toaa .wecın--~ Am~-1::!.kfimeti, Norveç meHleeine kadar ne bdar fır- ğa garkedobilmeaiu mani olnnmalı
ııauı deni Amerib'JUD lnsiltere'~e 7on11 n birletik Amerika btlldlmctlerlnla j"*·,., ...u-ıa Hinl~~ ıl 4-W a..llls ..:.::::" ~ .a: lat1ar ~ık. dır. 85 milyonluk bir milletin bayatı• 
J'apbiJ ilk yarclım delildir. Harp orda ve donanma. muba,aat komiay~ı· apo ar, aınM .....,_ .,_ • tir. lılesldlr deetro:perler umwııi•etle 1.200 N~ harekatının bidayetinde. mn bir plUtokrat çetalnin aklına e-
çıkalı, Alperika teclri~en .~siltere- ::_ ~~e:!.::;:=;:0::ı:::1a;t:: ye alıer ~~arını tıoaluk cleltıoy•1- tipi olank ~ n _ ingiliz uked raporlan. bbim yaptı- ılnce, dller blr millet tarafından her 
~~-~,.m etmektedır. Fılı olarak f~ 1n.ğ{ltere'"I• mllmı edilecek ta:na • bllılırdiler lunnıaktadJr.• ltınıs bllyilk hatadan memnuniyette- nmaıı tehdit edilebilmesi bence kam 
lllU'be attlrlk etmemek prtlyle her Nlil:rfa adecll Qda 700 den qatı olmı1'& _ Hongkons, 4 •.a. - R9'1ter: Bqb rini ıöateriyordu. Ve İngiltere'de ııl- bul edllemes tıı..I& nrdmu ppmalı:toıı çeldımıl- aolıtır, R ......... a reloa ,._ ltm. bir yolcao . ba et - 1 bo 81 lipııek f • • ~ - lılildlmetl .......... ·-........... - - hl- r.-..=:~ "":t 1::.i:'.% Tahiti adası da general cerdi diye ıııı~ı:..i~~ Ba f= ~ fıiPir ,.len 
hlldirndt hl F k !tir ta P :dilmellte olaa tanareler de 4abil ol- Hi.ndiç.ini'ye cuma dııil kıtaat çıbracatı· d , elde ettiler ve mücadele bqladL Ka- ltorlurtıqor / 
~ ha'l'eketı:u=~~U:tmalıi.,.: :-san:a:ı. art:.'1=ib=~ ';ie'bi! :ı.~lr8r memlü:ftln aıabmatma bildir- e Gaulle e iltihak etti derin bir iatih.ıaııdır Jd lqlltsı... l'Ohnr IMID4'an aonra, bir antant 
tini de almaktadır. Mewla Amerika tanare mu'bapa edebtıecektir. Bu ~lıti~~om, franeızl&rm sceral ç.. · Lonc!N. 4 LL _ R-*'' Fr&n1ıs b&- yedikleri darbenin belık:i en bilytllbl l~n mıtİb milletine imcli 1 kadar ~ ile ı....ı; lıaft filoeımaa !::t...:.:=l'~ ~""' altıııcla bal ...... Pellıın,. •· ~t kendi propopadalanadan 18- o .ıer- ııok dafa .ııJ ... .::..., oldu· 
u.ır ~-.... Ja-=ıt .... '.,. c1---:- Alz'·ı'ta ot fr taahhild''-"- if -•nmn bq adumı ,...ıdl ede Tabiti .... dıler. .ı..... . tirli • .a.--..IL- la•'; ___ .n.-erm· d .. e .. L!·-~...wa ur&D ansız '™"'" apm toııtrola me "' dasaun, ıeneral de Gaulle'o iltihak ettiii in a._u hatırlatmıt ve demittir ki .._........., _ .u aı _ • mur kaymakam Nitihua tarafmdm teT- reeınen blldirilmektedl gilislerle her yerde b8yle oldu. .._ Sis d bili ki be • 

• lopraJdannm müdafaamu der- Jsviçrelilerin dönii•ü di edllmlt'lr. r. İngilisler yalan ı6yledl1er ve d-lma barid 11 e yommus . mm alıte-ftir. ş;..ıı ele filoauııuıı bir '- ı._.ıar ne feJlit, netle tdslp Hallı oılli7i aletti ya1aıı ııöyliyecekler, Deııbe atıldılar dl ..rııı ~~ bu_ıcli. fiııı-:--a Laailtere'ye göndermekte- yavq ilerliyor eJiJ10rlar Loadn, 4 .... _ Raher almdıima psra ve "bu büyük bir saferdir" dediler. çarpı~ ~ dl ıuretine kadar 
• u Yarclımlarm te•ali ecleceii "" • Tahiti valls1 ahal1 uıafmdua uledilmiı ... Nihayet, prpte büyük muharebe 

11 
e yorum ve bu hal 

anl&fdJ70r. • S f 4okıo, 4 LL - (D.N.B.) Selthiyet- c:aeraı dıt Gaulle tarafmdul ,..ı bir va- geldi. Bllhaaa bu sefer esnumda, ln- ~.imi~ alpkbed' ve lıCll kundak5ı-
flaldkat ud ki t imik b 1omm Berlın, 4 a.a. - te ani: Berlin'de tar mahfiller, Japonya'nın japon kıta- clu .t&7halne lntbarm mflatemlebala 1- gills kombin ~lQb' reJ nm e ıyen yok edilinell 

........... ~ ~ a • • Pranu'mn dah111ne dolru tııbllJO ~ 1aruım Hlncllçlnl'ıleıı geçıııetılııl bir bir= :::r1 ~ ıı- Is lıitlllk -- ı:;:'\ı..-;.,. '~1: " lılr mllletlıı lotilılıolde lıiiıtln.Avr11-
1nun 8taia -~·--~ dilmit olan Alzaılıların ıerl d8nmele- illtimatomla talep ettiğine ve Hindf.. 

1 
r. Franıa. timdi maf18 edllml tir JPa. pa linrinde ~kUmtine imkiıı verı- • Lıııllı..·..h:"~ ~ rindeld betaate lprrt eılllıııoktedl<. çl_ııl hildlıııetlııln buna ret .....ın _. .-- - _ .. ,.... 1ıat timdi ne deıılyorf Deııtll :ı, ;._ mlyecelc lılr >Ulyetlıı vtıcuda cetiril-tıGp otlil • 7 ......, Muılıaelrlerla u miktarlarda. baynıı cliiiııe dair Baleoıı'daıı celeıı lıaberr.. ... - ,_ .,.......,... yet lııııiltere htltUıı 1omı ' meal o16111r. Alıııaııp ve İtalya. "" tır, 8- Ah::."" ,ruı ,,';; 

1 
i.it" .agoııluına blndlrilmlı olaralc hım.. ri ııe telalp ııe da teyit .-dır. = -... ._ --..ı - · 1ıquıa talıaallt edelıll ı!ı.~ rlhte lıllyle bir IOfİıı 1ıuııdaıı böyle 

.._ ...... - .ı;.!~ ~!: ıııhlıça riayet edllmebldn mlet ... dl sı,,..ı mabflllerda - ettlrl!- •M•-.,,,,,,. "• telma arttı .... Pmcll her - .. -:.ı...;...... tebrrilr --.ıııı temlıı eyllyecek 
Vo ı...... ~ ol-ctır ki ukerl tllrlerl cıırolmektedlr. ll!aıw• ...ıra. llııe ~·· bu. ~eri bir -ıedır ......,, • LL - - : ........ Rlıı- Umit ettiği atratejlk -ı oto pimi - lıaro--·- ala<altleı-lı..-.ı.at, loitl k lçlıt latlcll etmek- -tı, Almanya'ııııı Alnahluın &eri Ç .. 1ttıyle H,i1ıdısJııl hilldlmetlyle --_. baldıuMla ....... ı.. tir. ll'raııaa ,Uktl - ı:..w. ..! ılır. Ve bumı ae Lıcıtt..e'ıılıı 1ı1tUıı teıllr, Patraı :..ımomalıılır lhô, Al- clllıuııelerlııe mlloude etmedljine clalr .ı -;:,· Kay • §ek'e yarılım edllm-. ~ ...J:"° = ~ nın ıılmıaaına ..b.p oıan.,tar. ~fl~rl, .ııo da pllıılan delfltiıo-~'ra 1914 lıaı-Wııl 1ıa,,ı..tıır- ..,,ı.tar çılrarııııttır. Bu pylalar uıl· • olnde g6rlipıelerde bııl1111111UJ --· - .. Portelds ......, blleaktir. Büı, bar PJ" lıuans" bar lmiı .. "-ıııiı' ••tta - oızılır. ıapoıı heyeti reli! Nltfbara. - ..ıt- m-mada - ,..ıu Do ...,_ Aı-.,,. )'lllıaw/e MlıuıM - da banjıate lylco umetııılt lıa-~. llareklt .:;.. ......... ~ ~yetlefirb,le Hindiçlnlye dBnmtııtlr. D~~ haberlere sere fran- ~ Iwıuyonu. Her .. ~ evel, ms bir ... .._ -L!.. --L---ı.-: • ama bu gCSrllp,,ıelerln netlcnf mı Rlndtobdal budutlanDda tüaRUt etndf 1187 ile korkutulllmyıs. Bisler ünan .ıı..hll --.-...ı----· ..ıtop .,. ...,_ al971ıme ı.ı;,. - heıılls -ıam dellldlr. o1aa çın -..ı -.. -. .- Plllırer, llllderlııe - ede..ı. tfe. -1 _,;atlet1arl. dliiı ' 
..,_ •clirmek tepbWİll lclL S. _.ile telaUkell bii' müaaltakaya tık- ,. hamrdır. ' mittir ki: setin melıt ~ en ııl1ıl ::,::: phwıı• ısı.a difııelt - ._...... Miimkerelcrr felcrtır 6..,,_,,. . . -.u:::.= ==: =: ·-baU-. içiıı. barıi ı1a1ıa ~ .., lıfııl ..,n::""1ı1ces:- Hl • '°' 

A.....,... "Ta1dt" ... A. 1· BSllBR rı = #r:i!ı..,.. ~=-~talepte. Hee4 W1t kravuDrG ne flmall · ~ ne dewm ecl-.lı: cltMI. Jl'llrat .. fU .. ,, *• ç te1 Pt 
- __ kemJaa.,.. 1ıll'dealılN .. .....,. ..-.... 'Nktlyle :Re1da ..,...ıa na..a........ • - ... ~ (Denmı var) 
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HAYAT VE SIHAT 
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Kadın ve cicek .., "' 
Uluı okuyanlardan bir bayan,• dolayı gururundan sinesi kabarmı§ 

:Ankara'dan bizim köye kadar mek· olgun bir çiçek ..• Aradaki fark an· 
tup göndermek zahmetine katlan· cak bir zaman farkıdır: nebatatın 
mıı: çiçekli bir mevsimde bir meyve ve· 

- Çiçekleri kadın ve erkek her· rir, insanın çiçeği meyvesini vermek 
k~ sever ama, diyor, kadınlarm da- için mevsim aramaz. Meyvesini bü
ha ziyade sevdikleri şüphesizdir. yütmek müddeti uzunca olmakla 
Bunun sebebi nedir? beraber, bir insan çiçeği hayatında 

Tuhaf bir sual, diyeceksiniz. ll- birden ziyade meyve verebilir ve 
kin ben de öyle dÜ§Ündüm. Bir ke- meyveleri ne kadar çok olursa ta· 
re, çiçeklerin kadınların erkekler- biatteki vazifesini o kndar iyi ifa 
den daha ziyade ıevdikleri o kadar etmİ§ sayrlır. 
§Üphesiz midir? Niçe erkekler vıır Kadınla çiçek arasında - hep ha
ki yemekte masanm üzerinde çicek 1 yat bakımından • koku münasebeti 
bulunmazsa iıtahları kaçar. Bazı· de vardır. Çiçeklerin güzel kokula
lan, çalışma masasının üzerinde çi· rının, güzel renklerinin aşk duygu
çek bulunmazsa yazı yazamazlar. su uyandırmıya vasıta olduklarını 
Yatak odalarmda bile daima çiçek elbette bilirsiniz. YetiştirecekleTİ 
bulunduran erkekler vardır. Fakat meyvelerin anne ve baba tohumlnrı
sonradan dÜ§Ündüm: erkekler çi- nı bir arAda bulunduramıyan çiçck
çckleri ne kadar çok sevseler \ııpka· ler,, uzakta kalan baba ~ohum~nu 
larmm üzerine yapma çiçek, boyun- getırecek olan kelebeklerı kendılc
Jarına çiçek §eklinde pandıı.tif tak· rine çekmek Üzere güzel kokular 
mazlar. Hele, karmakarışık ·çiçek çıkarrrlar, güzel renklere bürünür
resimleriyle süılenmi§ kuma~ demek ler. Kelebek kendi aşkına eş rarken, 
olan emprimelerden kendine f!lbisc çiçeklerin güzel kokusunu hissede
yaptırmış erkek ıimdiy0 kadn .. gÖ· rck, çiçek aşkına dellal olur. 
rülmcmi~t~r. Erkekler olsa olsa çi- insan çiçeğinin de kendine mah
çekli bir kumaştan ancak bir boyun sus kokusu vardır: kimisi misk ko
bağı takarlar. Yalnız, emprime mo· kusu, kimisi anber kokusu çıkarır. 
dasınm yılJardanberi devam etme· Fakat insan oğlunun koku almak 
si mektup yazan Bayana hak verdi· hissi • medeniyet tesiriyle, diyorlar -
rir. gittikçe zayıfladığı ve kadın koku-
, Ona hak verince 'de kadınların sunu .hissedebilen erkek burunları
çiçekleri daha ziyade sevmelerinin azaldığı için ve insan çiçeği, tabiat
sebebini aramak makul görünür. teki vazifesini ifa edebilmek üzere 
Vakıa bunu ararken de insanın ak· öteki çiçeklerin kuvetli kokularını 
Jrna en önce §airler ve ressamlar ge- kullanır, yahut o çiçeklerden çıka
lir. Şairler kadmları çiçeklere tetbih rılan esansların daha kuvetli koku· 
ederler, ressamlar genç bir kız res· lanndan sürünür. 
mi yaptıkları vakit çok defa kızın , Müzmin nezlelerin devamı scbe
kucağmda bir demet çiçek, hiç ol· biyle, hiç koku alamıyan burunlar 
mazsa, bir demet batak gösterirler •• çoğaldığından, gözlere Ç&l."J'mak i
Fakat, ıairlerle resııamların tabiat- çin de güzel çiçek renklerine boyan· 
ten ilham aldıkları ri"ayetine inan- mış emprime kumaılara bürünür. 
mazsanız bile, henüz hiç §iir okuya· Tabilltte her ıey İnsanın neslini 
mamıf yahut kucağında bir demet artırmak, memlekette nüfusu çoğat· 
başak tutan genç kız resimlerini hiç mak için ... 

G. A. görmemi} minimini kız çocuklar da 
çiçekleri çok severler. 

O halde, acaba, kadınlarla çiçek· 
ler arasında tabii bir münasebet var 
mıdır? Bu sütunun muharririne 
mektup gönderen Bayftnm düıün
düğü ıey de bu olsa gerektir. Kadın 
Jarın çiçekleri daha ziyade sevme
sinin sebebini hayat bakımından 
baıka bir türlü aramı§ olsaydı onu 
benden sormazdı. Sayın Bayan bu 
bakımdan dÜ§ÜnmÜ§ ve kadınla çi· 
çek araımda tabii bir münasebet 
gÖrmÜ§ olacak. 

Bunda da kendisine hak verme• 
mek kabil değildir. Hayat bakımın
dan nebatatla çiçek ne ise insan cin· 
sinde de kadın odur. İkisinin de ta
biatte vazifesi neslin tohumunu • 
hem çiçeklere hem de kadınlara ıa
mil olacak eski bir tabire müsaade 
ederseniz - sinesinde büyüterek cin· 
ıin devamını temin etmek ... 

Demek ki ıairlerle ressamlann 
tabiatten ilham aldıklan rivayeti 
de yanlı§ değildir: genç bir kız İn· 
aan cinsini devam ettirmek vazife
aine hazırlanmakta olan bir çiçek, 
anne olacak bir kadın da tabiatteki 
:vazifesini ifa etmekte olduğundan 

I!'!""' 

l ... ;;::;:·~::~::·;·;::;;:;:::ı 
tayyarelerimizin kuvetiyle 1 
kabildir. } 

,,,,, ................................................... . 
GÜMRÜK MUHAFAZA 

Pazarlrkla sandık yaptırılacak 
Gümrük Muhafaza Genel Komutan/ılı 

Satın Alma Komisyonundan : 
l - 40 sandık pazarlıkla yaptırılacaktır. 

Bu f§ için 3SO lira tasarlanm~ olup muvak
kat teminatı 28 lira ro kuruştur. 

2 - Pazarlık 6-9·1940 cuma günU eaat 
15 de GUmrUk vo İnhisarlar Vekttletl blna-
81 gt.lmrtllt muhafaza genel komutanlık ka
tında toplane.cak satın alma komisyonunda 

LiSELER 

Talebe kaydedilecek 
Ankara Ticaret Lisesi Müdürlüğün

den: 
1- Yeni talebe kaydına 2. Eylill 940 

pazartesi glinil ba~lanacak, 16. Eylül 
940 pazartesi günU akgamı son verile -
cektir. · 

2- Eski talebelerin, aynı tarihler 
arasında, kayıtlarını ycniietmesi mec-
buridir. (5182) 15148 

burkuldu , • , Demek hepsi bu kadardı ? .• Biri geli • 
yor, diğeri gidiyordu, öyle mi ? •• Hakikati tet.lim et
mek JAzımdı ••• Bu, yer aslında Karol Ravbcrg'in idi. 

Ama, ne de olsa ••• 
Karol başını kaldırdı. Karşısında Gizelia'yı görUnce 

kıpkırmızı kesildi. Mırıldanarak seUimJadı. Genç kadır. 
neşeli bir tavırla elini uzattı : 

- Bonjur, Mösyö Karol. 
Karol, ayağa kalktı. Uzatılan eli hürmetle öptU. Bü

yük bir mecburiyet içinde af diledi : 

ANKARA V ALILICl 

Telefon rnalzemes1 alınacak 
Ankara Vililitinden : 
Vilayet jandarma nlnyı telefonları için 

mubayaa ~dilecek olan ve muhammen be
deli 3035 liradan ibaret-tıulunan 11 kalem 
telefon malzemesinin ihalesi 16 eylül 940 
pazartesi güniı ıant 15.30 da viHiyet daimi 
encümeninde yapılmak üzere açık eksilt· 
meye konulmuştur. 

Taliplerin ihale günü muhammen bedelin 
3 7,5 ğ ıı olan 2Z7 lira 63 kuruşluk teminat 
makbuzlariyle birlikte viliyet daimi encü
menine ve şartnamesini görmek ve fazla 
tafsilat almak istiyenlerin de her giın dai
mı enciımen kalemine müracaatlan ilin o-
lunur. (5208) 15184 

Şose yaptırılacak 
Ankara Valilığinden : 
Ankara - Kırşehir yolunun 103 t 000-

114 500 :ı:lncl kilometreleri arasında ynpı
lncak r.ıose ve sınat lmnH\t lnııııatı 23-9-1940 
pazartesi günü saat 15.~0 da vllttyet daimi 
encllmeniudc ihalesi yapılmak üzere kapalı 
zarf uınıllyle C'kslltıneye konulmuştur. 
Keşif b('dell (67361) lira (34) kuruş olup 

bunun (373!ll) lira (34) kuruşu 1940 mnlt 
yılı lıUtçeslnden ve mUtebakl ı 30000 ı lira
sı 1941 malt yılı bUtçeslııden ödenecektir. 

:Muvalümt teminat (4618) llrn (07J ku. 
ru,tur. 

tsteltlllı'rln tekli! mektuplarını ticaret o
dası \'eslkalnrlyle teminat mektup veya 
maltbuzlnrını ve ihale tarlhlndC'n en az (8) 
glln C\'C'I vllllyetc istida fle nıUrncnat ede
rek bu iş için nalcaldarı fennt ehliyet vesi
lmınnı hamilen sö:ı:ll ı::-eçen gflnde s:ıta H.30 
a kadar daimi encllmen reisliğine vermele
ri 

Bu işe ait keşlt evrakım her ı;ın Nafıa 
mUdUrl Uğlıncle görebi leceklerl. 

(~289) 1~2;9 

Şoie yaptırılacak 

Ankara Vililıginden: 
Ankarn - Kırşehir yolunun 13 r 100 17 

-t 700 zlnct kilometreleri arasında yapıla -
eak gose ve sınat lmnlflt inşaatı 23-9-1040 
paznrtcsl güııü snnt 15.30 da vil!lyet dalmJ 
encümeninde ihalesi yapılmak llzere ka • 
p::ılı zart usullyle eksiltmeye konulnıuşlur. 

Kl' lf bedeli (65020} lira (l9) kunış olup 
bunun (31020) Ura (19) kunı,u 1940 mali 
yılı blltçeslnden ve mütebaki "34000 • lira
sı lll41 maU yılı btilçesinden ödenecektir. 
Muvakkat teminatı t 4501) lira (Ol ı im -
ruştur. 

lstekl!lerln tel<llt m('lttuplnrını, ticaret 
odası veslkaslylc teminat mektup veya mak 
bıızlnrını ve lhnlc tarihinden en az (8) gUn 
cvel ı:iltıyete istida ile mUrncnat ederek bu 
lı;ı için alacakları tcnııt ehliyet vesikasını 
hamilen sözU geçen glinde saat (14.30) a 
kadar dalınt encllmen relSllğlne vcrmelcrJ, 

nu işe alt keşi! evrakını iter glln nafıa 
mUdUrlUğUnde görebilecekleri. 

(529) 15280 

1lan • 
Ankara Valiliğinden : 
Çankaya kazasına bağlı Kllcllkyozğat na

hlyeBi eski l.lğretnıenl olup ar;ıltta sırn bek
lemekte bulunan ~,atmıı Fahriye Ankara 
Merkez Onuncuyıl ilk okulunda mfinhnl 
öğretmenliğe tayin edilmiştir. Adr<'sl ma
rnm olmıyan ve vllA.yctiınlze de mUrıı.cnat
ta hulunmıyruı nıUmıılleyhanın vıulfesine 
derhal başlamadığı takdirde •hakkında ka
nunt muameleye tevcsstil edileceği tebliğ 
makamına kaim olmak U:r.ere 110.n olunur. 

(~11) 15294 

Okul tamir ettirilecek 

Ankara Valiliğinden : 
Ankara m<'rkl·zine m<'rhut Zir ıınhlyesi 

ilk okulunun tamiri 26:> lll'I\ 79 ku=- k lf 
bedeli llzerinclcn pazarlığa konulmuetur. 
İsteklilerin keşif ve oart.nameslni görmek 
üzere her glln Manrlt mlldürll)ğllne ve iha· 
le gllnU olan !l-ıx-10 IO pnznrtesl g{lnU saat 
15.30 da ve ~7.5 temJnat akçesini hususi 
muhasebe mlidUrlllgil veznesine yatırarak 
vlltlyet daimt encümenine müracaatları 1 -
l!'ı.n olunur. 

(8512) 15295 

Bina tamir ettirilecek 

Ankara Vililifinden : 
:Muhammen bedeli 753 lira 74 kuruştan 

lbnret bulunan Daltt hıısuat ldara dispanser 
binası tamir ettlrllecekttr. 

23-9-19!l0 pazartesi gUnü saat HS.5 da vı
lıtyet daimi encümeninde ihalesi yapılacak· 
tır. 

MUnakasa:rs. 1ştlrılk edecekler %7,6 te -
mJnat bedeli olan 56 lira 54 kuruşu vllıı.yct 
bııSUBI idare mUdllrlll~I veznesine makbuz 
mukabilinde t<'sllm etmeleri ve şartnameyi 
glSrmclt için vllll.yct slhnt mlldllrlUğUne 
mUrncatlan. 

(5313) 15296 

Beton asfalt kaplama iti 
yol yaptırılacak 

Ankara Vfılilitinden : 
Ankara - lstanbul yolunun (2 + 800 ı+ 

200 inci kllometrc arllSıudnkl sağ taraf 
kısmının beton asfalt kaplaması 23·P·l040 
pazartesi gllnU Bant 15 buçultta daimi en -
cumende ihalesi yapılmak Uzere kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuıılur. 
Keşi! bedeli (37718) Ura (40) Jruruıı mu

vakkat teminatı (2828) lira l88) kuruı. -
tur. 

İsteklilerin tekllt mektuplarını ticaret o
dası vesikası teminat mektup veya makbu
zu ve bu l;ı hakkında na!la müdUrlll@nden 
alacaklan fennt ehliyet vesllmlariyle bir -
llkte sözü geçen gUnde saat 14 buçuğa ka
dar dalml encilmen reisliğine vermcleı1 
buna alt ke§lt ve şartname>•! her gün nafıa 
müdUrlUğUnde glSreceklerl. 

(5315) 15298 

ASKERi FABRiKALAR 

117 Kalem muhtelif zımpara 
taır alınacak 

Askeri Fabrilcalar Umum Müdürlıiğiı 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (12350) lira olan 

~··••ııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 

- .. .. - u L K u ---- • -
--- (, __ R_A_C? _Y_O___.. 
--- TÜRKİYE --- Halkevleri ve Halkodalan --- - (Radyo Dlfllzyon PostaJıı.n) 
_ TtlRKİYE lUıdyosu - ANKARA R 

- Eylül sayııı 
: (Dalga UzunluğU) -- - 1648 m. 182 Kcs./120 Kw. -- ---: Bir zaferin ~ıldönümü • Prof : 

: Fuat Könrillü, Türk askeri - Prof.: 
- Şevket Aziz Kansu, "Yolcu uğurlar: 
: ola (şiir) • Sıdkı Akozan, Iialkev-: 
: lerinin ~alışmasında bazı yeni : 
: esaslar - Kemal Ünal Kooperati .. : 
: fin tarifi • Prof. G. Kessler, Or : 
- tazaman Türk - İslam diinyasın- : 
_ da coğraivı - P•of. A Mez (al • E 
: mancada ı çeviren: Cemal Köp - : 
- rülü), Al•ay şam:ınlığına ait mad- E 
: deler - A. V. Anonin (rusçadan E 
: çeviren; ı~ bdülkaöir İnan), Bu - : 
: giinkü Alınany~'da felsefi cere- : 

31.7 m. 9465 Kes./ 20 Kw. T. 
19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kw. T. 

PERŞEMBE: 5/9/ 1940 

7 .30 Program ve memleket ıa.a.t ay 
7.35 Mu:r.ik: Plaklarla hafif musiki 
8.00 Ajans haberleri 
8.10 Ev kadını - Yem~ listesi 
8.20 8.30 Muzik: Hafif musiki progr 

nın devamı (Pi.) 
12.30 Program ve memleket saat a 
12.35 Müzik: 

1 - Şemsettin Ziya - Kürdil' 
şarla: (Gijvc.n.me hüsnüne) 
Z Leınl - Kürdili H. şar.kr: ( 
landı bülbül). 

yanlar. 1'rof. von Aster (fransız- E 
cadnn çeviren: ?.ivaedclin Fahri) : 
Kırıehir viHiye~i~de - Nahit Sır· : 
rı, Macar serhadlt>rincle XVI ncı E 
asır Türk devri • Osk<ır Kolling : 
(macarcadan çe,·iren: Sadreddin : 

: Karatay), Küçı.i~ çocukl?.ra kitap·: 
: lar - Hilmi Malik Evrenol, İlk : 
- mcktupl·mmdan (şiir) - Fethi T"!.E 
E ver, G!-esun Espiy~ köyü - A. : 
- Süreyya "sgör, İlk mektuplarım- : 

117 kalem muhtelif zımpara taşı askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez satın : 
alma komisyonunca 14/10/940 pn:ı:artesi ı: 
giiftü saat 15 te kapalı zarfla ihale edile· : 
cektir. Şartname parasız olnrak komıs on- : 
dan verilir. Taliplerin muvakkat tem nat ' : 
olan (926) lira (25) kuruliu havi teklif 
mektupların: mezkur günde sant 14 de ka
dar komisyona vermelerı ve kend ı le nın 

3 - Artakl Can - Nihavent 
(Koklasam şaçlarmı) · 
4 - Sadettin Kaynak - Nih 
şarkı: (Kirpiklerinin gölgesi). 

12.50 Ajans haberleri 
13.05 Müzik: 

1 - Halk tlirküsü: (Züriyemin 
ğümleri kalaylı) 

2 - Muzaffer İlk Ar - Hüseyni 
kU: (A~kımızda düğüm var) de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde

lerindeki vesaikle komisyoncu olmadıkla
rına ve bu işle alakadar tücardan oldukla
rına dair ticaret odası vesıkasiyle mezkur 
gün ve sate komisyona mtiı'acantlnrı. 

(5137) 15139 

Küçük Y ozgat'ta yaptırılacak 
in§aat 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür/Ütü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

Kesil bedeli (26.500) lira olan yukarıda 
yazılı inşaat Askeri fabrikalar umum mü
diırliığü merkez sntın almıı komisyonunca 
18-9-1940 çarşamba günü saat 16 da kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname (1) lira 
(JJ) kurll$ mukabilinde komisyondan verr
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(1987) lira (50) kuruşu havi teklif mek -
tuplarını me~kıir günde saat 15 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendılerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 v.e J maddelerin
deki vesaikle muayyen gün ve saatte ko -
misyona mıiraca11tları. 

(5132) 15212 
Krrıkkale civarında yaptırılacak 

inşaat 
Askeri Fabrikalıır Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alm11 Komisyonundan : 
Ke§lt bedeli (9i20) lira (33) kuruş olan 

yultarıda yazılı inşaat Asltcrf Fabriltalar 
Umum :MUdllrlUğU merkez satın nlmn lto -
mlsyonunca 9-9-1940 pazartesi giinU saat 
10.30 da açık eksiltme ile ihale edilecek -
Ur. Şartname (49) kuruş mukabilinde ko
misyondan vertıır. Taliplerin muvakkat te
mJnat olan (729 ı Ura (3) kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde yazılı 
vesalkle muayyen gUn ve Bantte konıiByo -
na müracaatları. 

(5309) 15293 

4000 çift yün çorap hakkında 
Askeri Fabrikalar Umum · Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
9·9-1940 pazartesi gUnll saat 14 de açık 

eksiltme lle ihale edileceği 28, 25, 27 ve 29 
- ağustos 1940 taı·lhlerJnde llfln edil<'n 4000 
çift ylln çorabın nUmunesl değiştirilerek 
muhammen bcdell 38 kuruı;n tenzil edilmiş
tir. Du b del ll:ı:erlnden yeniden llt'm edile· 
eetinden mezkfu' günlerde çıkan Uı\nlnr 
hUkUmsllzdür. 

c5a2s> 15300 
2000 takım çamaşır hakkında 
AskuI Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
9-9·1940 tarihinde ihale edileceği 24, 26, 

28 ve 80 - ağustos - l!l40 tarihlerinde lll'uı 
edilen 2000 takım çamaşırın rıartnameslnde 
tadJlttt yapılarak yeniden JIA.nıı. verilece -
ğlnden mezki\r gllnlerde çıkan lll'uılar hU -
kllmsüzdltr. 

(6324) 111301 ., ...................................... ~ 
• 

HER VARLIK GlBl ÇOCUK 
VARLIKLARIN 
V ARLIGIDIR ! 

Bu varlığın artımı doğanları 
koruma ve ya~atma ile miim· 
kündür. 

~ ...................................... ... 

3 - Halk ıtilrkilsü: (Şu dağm 
da düğün sesi var) ' 
4 - Halk türkUsü: (Gittik kına 
mıya). - dan (şiiı',. Fetm Tevet, Bir ha-·= 

: lıkcı karısının romanı - Selma I.a-: 13.20/14.00 Müz.ik: Operetler (Pl.) 
18.00 Program ve memleket saat ayan 

_ 18.0S Müzik: Konserto (Pl.) E ger] öf (fransızcadan çeviren; M 
E Öney). 
: Halkevleri,posl:ısı 

: 18.40 Müzik: Radyo caz orkestra.sı ( 
rahim Özgür idaresinde). 

: Sosyal yardım ( M. CelaT Du • E 
: ru ). - C... H. P. nin re~samları - : 
: mızı teşviki, - 1 ialkevleri bina - E 
- ları. - Hnlkev!Pri deniz yarış • E 
_ ]arı. - Halkevleri neşriyatı. - E 
: Fatih Ilalkevi temsil f.tıbesi ça - E 
- 1ı malan. : 

: Av•n hncliseleri : = 
E ·Milli 5ef'' yurt içit'deki tet - E 
E kikleri - Bir amerikah gazete · ,: 
_ ciye Milli Şef'in beyanatı - X._ E 
- uncu İzmir Enternasvonal Fuarı : 
: 30 Ağustos zaferi y;ldönümil - E 
_ Ağustosım dış hfüliselr•ri. : 

E Fikir h:\v:>.h : E 
- Bir okııyucun.ın notları (resim- E 

de renk - Tanzimat maliye na - E 
: zırları -- Racly.:>muzda inen per- E 
: de vesilesiyle - Iki ml'cmua nüs- : 
: hası için ) Nahi• Sırrı. E 
§ Bibliyografya : : 
_ Prof. F:ıat Köprülü c Sazşair _ 
: )eri antolojisi, C. II. > - Rız::ı E 
E Yalgın c Cenupta Türkmen çal - E 
E gıları > - Orh.ın Güvenç « Dağ E 
E havası • - A. Vefa Aray «Tem. : 
: po > - Oğuz Cemal Öcal c Yurt- : 
: tan sesler ». , E 
"'111111111111111111111111111111111111111;: 

r ..................................................... I 
1 KUKLA i ........................................................ 

Kiralık bina 
Atatürk Bulvarı üzerinde Sarı kö5k ci -

varında evelce İtalya sefirinin ikamet
gShı olan tekmil konforu havi büyük bina 
bUtün müştemilatlyle birlikte kiralıktır. 

Görmek istlyenler, i~erisinde bulunan bek
çiye icar hakkında görilşmek üzere h Ban
kasında Hukuk Müşavirliğinde Edip Mel
tem'e müracaat. Telefon: 1372. (3511) 

19.10 Müzik: Fasıl heyeti 
19.45 Memleket saat ayan, ve ajans 

berleri 
20.00 
20.30 
20.45 
21.15 
21.30 
21.'15 

Müz.ik: Saz eserleri 
Konuşma 

Milzik: Dinleyici istekler! 
Konuşma (Sıhat saati) 
Radya gazetesi 
Müzik: Radyo orkestrası (Şef: 
E. Praetorıus. Takdim eden: H 
Bedii Yönetken. 
l - V. Bellini: Norma Uvertürü 
2 - E. d'Albert: Violonsel konç 
tosu Solist: David Zirkin. 
3 - K. Atterberg: Warmlandsrh 
sodie. 

22.30 Memleket saat ayan, ajans haber 
ri; ziraat, esham - tahvilaı, kum 
yo • nukut borsası. (Fiyat). 
Z2.45 M ıizik: Cazband (Pi.) 

23.25/23.30 Yarınki program, ve kapanıı. 

*** 
İ R A N 

Tahran Radyosu 

Tahran radyosunun haberleri saat ıı: 
dan 14 e kadar, kısa dalga 19 m. 87 dal 
uzunluğu Uzerlnden, 17.13 den 20.15 kad 
30 m. 99 dalga uzunluğu Uzerlnden a 
20.30 dan 23.30 a kadar 48 m. 74 dal 
uzunluğu Uzerlnden nc§I'edilmektedlr. 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
2 Film birden 

14,30 - 17,30. 21 de 

BEYAZ MELEK 
Simon - Jameıı Stewart 

16 • 19 da 

VATAN BEKÇİLERİ 
Gece saat 21 de 

BEY AZ MELEK ve MlKl 

E 
de bilemiyorum. Bana kalırsa, şimdi hemen bir karar 
vermiyelim. Bir müddet bekliyelim. Eğer sana fena 
muamele yaparlarsa, derhal buraya gelinıin. Buram. 
her zaman için sana açıktır. 

Bir saniye sustu. Gizella'nın sırtını okşadı: 

- Affedersiniz, Madam. Size karşı haksız ve çok 
terl:fiyesizce it~larda bulunmuıtum. 

Yazan : Mihaly FQLDI Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TôROMKONEY. -. 95-

- Seni neden bu kadar çok seviyorum, bunun so
bebini ben de bir tiirlü anlayamıyorum. Halbu ki ben 
iş hayatında kadınlardan hiç hoşlanmam. Ama, sana 
gelince iş değişiyor. Ablan, kardeşimin ölümüne se
bep oldu. Gene seni seviyorum. Kalbimde sana karp 
bir öz evlat muhabbeti var. Sen, benim eserimsin. Se
ni, ben yetiştirdim. Mükemmel bir ig adamı yaptım. 
Fakat, bu hususta·senin de büyük bir kabiliyet gös-Gizella, gülerek cevap vereli : 

- Rica ederim. Mösyö Karol. Yanılmak insanlar için 
mukadderdir. Ben, size hiçbir zaman gücenmedim. İşin 
iç yüzünü bilmediğinizden dolayı hakkımda fena hü
küm vermiş olmanızı tabii karşılamt§tım. 

Karol, hiç ümit etmediği bu cevap karşısında büsbil. 
tün şaşalamış, ne diyeceğini, nasıl hareket edeceğini 
bir türlü kestiremiyordu. 'fam bu sırada kapı açıldı 
Mösyö Rudolf Ravberg, sevinçle bağırdı : 

• 
- Gizella 1 Sevgili Gizella ! Hoş geldin 1 
Genç kadını kucakladı. Alnından öptü. Sırtını ok -

tadı : 
- Artık işine başlıyacaksın değil mi ? Hiç meral< 

etme, bu yer yine senindir. Oğlumu affettim. Barıştık 
Profesör de oğlunu affetti. Ben, ondan daha kötü baba 
mıyım ? Bir kadın uğruna bir Ravb"!rg kurban ~itti. 
İkinci bir Ravberg daha mı gı l!in ? 1 Ah Gizella, bu 
hadise bilsen beni ne kadar sarstı. Arslan gibi bir kar· 
deş kaybetmek kolay mı ? Ne ise, bu meseleden sonra 
bahsederiz. Sen, ne alemdesin sevgili Gizt>lla. Çocuh 
nasıl ? Benim oğlum da Eriji Yurak ile evlendi. Gt>ı;. 
nime muallimler tut.tum. Okutturuyorum Piyano derısi 
de alıyor. Maalesef, henüz onların çocukları olmadı 

İşte, ben kısaca herşeyi anlattım. Şimdi sıra senin. Sen 
de güzel, güzel anlat bakayım. Haydi. gel içeri gidelim 

Dünyada bundan daha iyi ka~pli, daha sevimli bl: 
adam tasavvur edilemezdi 1 Gizella, gö..:leri yaıararak 

ellerini oğuşturarak onu dinliyordu : 
- Sizi ziyaret etmek hem de bazı mühim meseleler 

hakkında fikrinizi almak için geldim, Mösyö Ravberı;. 
- İyi ettin. Ancak, ben sana nasıl fikir verebili

rim Gizella? Sen, akıllı, hem çok akıllı bir kızsın 1 
Sen, her hususta benden daha iyi düşünürsün. Ma
mafih, madam ki; sen öyle arzu ediyorsun, dediğin 
gibi olsun. Gel içeri konuşalım. 

Sakın rahatsız etmiş olmıyayım, mösyö Rav-
berg. 

Sen, beni hiç bir zaman rahatsız etmezsin. 
Haydi, anlat bakalım. Ne yapıyorsun, hayatından 

memnun musun? Kocanı niçin beraber getirmedir\ 
Gene şiirler yazıyor mu? Ah bu Maksi ah! Yalnız 
sendan bir şey soracğım. Bu Ma,ia denilen mahlOk 
nasıl bir kadındır? Cenaze merasimi ne kadar hazin 
oldu, bir görseydin yüreğin parçalanırdı. Bir kur
§Unla, insanın kendi hayatını kendisi söndürmesi 
ne feci bir şey! Dünyada bundan daha büyük bir 
günah olamaz! Maksi, gibi zeki ve kültürlü bir a
dam böyle bir haltı nasıl yaptı? Bunu bir türlü ak
lım -almıyor ... Ne kadar da çok borç bıraktı ... Bu pa 
raları ne yaptı? ... Hayret! .. Zavallı karısı Ş~rlot, o 
nun bütün borçlarını ödedi. Viyana'ya gitti. Maca 
ristan'a adeta dü§man kesildi. Hayatında bir dahc 
Budapeşte'ye adımını atmıyacağını söyliyerek, göz 
yaşları içinde trene bindi. Zavallı Maksi 1 Zavallı 
biricik kardeşim 1 Bu işde sen de ablanı kabahatli 

buluyorsun değil mi Gizella ?... Bilirim, sen büsbü
tiln başka türlü bir kızsındır. Ablana hiç benzemez
sin ... Hem, sana ne kadar da alışmışım ... Eksikliğin 
bana çok ağır geldi... Etrafımda daima seni arıyo
rum. Eh, ben söyJiyeceklerimi söyledim. Biraz da 
sen konuş bakalım. 

Gizella, madam Loşonsi'nin teklifini anlattı. 
Kendisinin çalışmağa devam etmek hususundaki ar
zusundan da bahsctmeği unutmadı. Bu vaziyet kar
şısında nasıl hareket etmesi lazım geldiğine dair ken
disine bir fikir vermesini rica etti. Mösyö Rudolf 
Ravberg, sakalını karıştırdı. Bir müddet düşündü. 

Sonra ağır bir sesle konuşmağa başladı: 

- Gizella, senin bizi bırakıp gitmene çok müte
essir olacağım. Karol'e, başka bir vazife verdim. Mü· 
essese günden güne genişliyor. Ticaret servisi fev
kalfide büyüdü. Bu servis matbaanın can damarıdır. 
Onun başında, bana tamamiyle sadık olduğuna itimat 
ettiğim bir adamın bulunması şarttır. Oğlumu, bu 
şubenin şefliğine tayin ettim. Sen, gene benim husu· 
si katibim olarak kalacaktın. Bu vazifeyi şimdiye ka· 
dar hiç kimse, senin gibi mükemmel lıir surette ba 
şaramadı. Senin, güzel yazı yazmak hususundaki ka· 
biliyetin şayanı hayrettir. Sen, esasen her cihetce biı 
harikasın. Bu itibarla, senin yerini dolduracak bir a· 
clam bulanuyacağım. Fakat, çocuğun sıhati ve aile 
saadeti her şeyin üstündedir. Benim, bütün gayem 
seni mesut &örmektir. Bu itibarla ne diyeceğimi ben 

• 
terdiğini inkar edemem. Bir çok erkekler senin eline 
su bile dökemezler. Tam müessesenip istifaae edebi
Jceği bir hale geldiğin zaman bir çocuk doğurup ko
caya vardın. Sen de tehlikeli bir kadınsın 1 

- Ben mi, mösyö Ravbcrg? 
- Yok canım, şaka yaptım. Sakın kızma. 

- Mösyö Ravberg. masanız gene çiçeksiz kalmıJ P 
- Tabii .. Sen gittikten sonra benimle kimse alaka-

dar olmadı ki ... 
- Kati kararımızı verinceye kadar arada sırada 

buraya gelebilirim, değil mi? 
- Bunu sormaklığın bile kabahattir. İstersen her 

gün gel. 

Sustular. Gizella ~trafınn bakındı. 1htiyar patronu • 
uzun, uzun süzdü. Bu adam, onun hiç bir şeyi değil
di. Fakat, onu herkesten, babasından, kocasından da 
fazla seviyordu!. Burada, bu müesesede sabahtan ak· 
şama kadar durup dinlenmeden çalışmış didinmişti. 
Böyle olduğu halde burasını madam Burinka'nın e
vine, aşk yuvalarına tercih ediyordu. Bu masalar, bu 
kağıtlar, bu makine gürÜltüleri, içine bir emniyet, 
bir sükfin veriyordu. Madam Loşonsi, ne hakla biıtün 
bunlardan onu mahrum etmek istiyordu? Ona, bu ih
tiyarın gösterdiği sevgi ve şefakati gösterecekler 
miydi? Buna imkan yoktu. Onu insanca muameleye 
bile layık görmüyorlardı. O halde? ... 

(Sonu var) 
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İngiliz tayyarelerinin 

Afrika'daki faaliyeti 
Kahire, 4 a a - Hava kuvctleri kuman

d~lığı tcblığ ediyor: Habeşistan'daki Pe
sar ın rıhtım ve antrepolarına İngiliz bom· 
b:ırdıman tayyareleri tarafından diğer bir 
hucum daha yapılmıştır. Butün bombalar 
hedef mınte.kasına duşmUşse de neticeleri 
ıarıh bır surette tcsbıt etmek kabil ola
;!1 mışur Bır gun evelki ingiliz tayyare 

ucumu esnasında zuhur etmiş olan yangı
nın ş ddetle dev m etmekte oldugu gorul· 
mu tur. 

Keı:ya dahılindekı Buna mıntakasında 
cenubı Afrıka tayyare k tl . d. 
kıtaları ı k uve en uşman 

ıl mışlerd;r e Dna lıye kollarına taarruz et • 
filoları d' ıger ta.raftan Rodezya tayyare 

ger mmtakalar üzerinde keşif u
(:uc arı yapınıılardır. 
Muhım bır a • 

tında ilerli ~cı grupunun hımaycsi al-
yarelcr nd Yen uşman bombardıman tay-

en murekkep bir f'I M 1 , taarruz tc$ebb d ı o, a ta ya 
man bomba!ar~~nn chibulunmuşt~r. Duı -
celmemıııtir. ç bir zayıat husule 

Pazartesi günü SS alman 

f ayyaresi düıürüldü 
li ~~ra, 4 a.a. - Hava Nezaretinin teb -
tf · ifn öğleden sonra, Kent eyaleti Ti
~~ mansabı sahillerine yaklaşan bir çok 
~:~ tayyare gruplarmın ekserisi, hava 

. ı . ataryaları ve avcılarımız tarafından 
PuskurtUlınü tU y . 1 r. alnız bır kar tayyare aahill • ,. • 

Al ge~ıye muvaffak olmuıtur. 
•~· dınan raporlara göre, yalnız Kent eya-
,octın e b' k ;y ır no taya bombalar atılmı1tır. 
a1pılan hasar, pek azdır. Bir kaç kişi ya

ra anmııtır B · · · • ırının yarası ağırdır. 

Halen kaıt olarak teablt edildiğine göre 
ltvelkl eünk ' il muharebelerde ceman 55 düş-
man tayyaresi dUı;UrUlmüıtür. Bunları 43 ü 
avcı tayyarelerimiz, 12 ıi hava dafi batar· 
J'&lanmız tarafından dur.Urülmüı;tUr. 

lngiltere üzerine 
yapılan hücumlar 

Londra, 4 a a. - Ha ve dahili emniyet 
nezaretlerinin teblı : Gece İngiltere'ye 
~tlı yapılan ve gen b r mahıyet röster· 
mıyen dilıman hücumları, bilhassa ıimali 
sarbi mmtakası ile Brıstol kanalı mmtaka· 
ımı iıtihdaf etmııtir. Bu iki m1ntakada, 
ıehırlere buyuk kuvette infilak ve yangın 
bombaları atılmıştır. Çıkan yangınlar ça -
bukça ıöndilriılmiıs, fakat bazııı ciddi ol • 
mak ·· uzere bir miktar ev haııara uğ1'8mı:stır. 

Şimali ıarkt aahılinde bir ıehlrde halkla 
~esk\ln. ~ahallere de bombalar atılmııtrr. 

urada ıkı ev yıkılmıı ve bir ev hasara •i· 
ramııtır. 

Şımali garbt ve ı'mali ıukide, yaralı ve 
61u çok değildir. Briıtol kanalı mmtaka -
•mda bir m'ktar ye.arlı ve pek az ölll var
dır. 

lncUtere'nin diler bölselerlyle ancak bit' 
kaç Yiıkıek kuvette lnfillk bombHt ve bir 
sok Yanını bombası attlmııtır. Bunlar, bil
hassa Londra civarındaki eyaletlerde ve 
İskoçya'da kırlara dllşmllı;tür. Yaralı ve 
6lıi yoktur. Hasar pek azdır. 

Almanların akim kalan 
bombardıman teıebbüsü 

Londra, 4 a.a. - Hava ve dahili emniyet 
aezaretlerinin tebliği: Bu sabah, lki düı -
man tayyare grupu, cenubu ıarki ıahllimi
zi geçmi5lerdir. Bir ırup, Kent eyaletin
de tayyare meydanlarını bombardımana te
ıebbus etmiı, dıier grup da, Times nehri 
nıansabmı geçtikten sonra Eessez eyaletin 
de tayyare meydanlarına aynı teıebbüste 
bulunmuıtur. Dilımana, derhal avcı tayya
relerımiz ve hava dafi bataryalarımız tara· 
fından hucum edılmiıtır. Dıiıman tayyare • 
!erinden ancak pekur, mildafaalarımızı reç 
miye muvaffak olmuıtur. Bir kaç bomba 
atıldığı bildirilmektedır. Fakat ıimdiye ka
dar alınan haberlere göre, hiç bir hasar ve 
hiç bir Yaralı ve olü yoktur, 

Alman arazisi üzerinde 
yapılan keşif ve 

bombardıman uçuşları 
Londra, 4 a.a. - Hava Nezaretinin teb -

lifi: Geçen gece ingılız bombardıman tay. 
Y&releri, Alman ormanlarında, Hart:ı dağ. 
lannda ve Berlın'ın ıımalındeki Grunvald 
ormanında rizlendırılmiı olan askeri he -
deflere taarruz etmıılerdir. Bir çok yan -
sınlar ı;ıkarmıı ve bu yangınlar sonradan 
iııfılaklar vukua getirmiştir. 
Baıka tayyareler, geçen gece bombardı· 

man tayyarelerimizin yangınlar çıkardık • 
larr Badenbaden'in şarkında Karaorma.n'da 
keşıfler yapmıılar ve yangınların hi11 de • 
varn etmekte oldufunu mıiıahede eylemiı
lerdır. 

Diğer tayyare fılolanmız Berlin'de e • 
lektrık santrallarıyla tenvir tesisatına ve 
hır 'lih d sı fabrıkasına, Magdeburg'da petrol 
epolarına Hamm ve Schverte'de eşya is

tasyonuna, M crz g'de bır çel ık fabrikasına 
ve lioıı da ve Almanya'da bir çok tayya
re meydanlarına taarruz etmiılerdir. 

1
• Sahıl kumandanlığı ıle teıriki mesai ey-
ıyen don 1 · B 1 d k 

1 d anma tayyare erı eve an ana-
m a, Ternanzen'de ve Escaut manııabmda 
mı avna tecemmularına taarruz eylemiı-
erdır. 

t 
Sahil kurnandanlığınm tayyareleri de 01-

end'de1ı:· d . l d' B ı oklara taarruz etmıı er ır. 

lerd u;un tayyarelerımız uslerine donmilı • 

Alman resmi tehi iği 
Berlın, 4 a.a. _ Alman orduları baıku

mandanlrtının teblıii: Bir alman denizalu 
:;ısı, Cetnan 51.507 tonlllto hacminde 

du11naa ıillhlı ticaret semili 'bMınmt-

ULUS -s-

/ngiltere ile 
Birleşik Devletler 
arasında 

Birleşik devletlerin 
ander, bit' çok Amerika destroyerlerinin 1 
inciliz bahriyesine hizmet edecek surette MiLLi MODAF AA VEKALETi 

Çam kerestesi ah nacak 
M. M. VdilBi Satın Alma Komisyonu• 

daa : 

(Bqı t İI.Jei ıayladı) 

tilatlara karıı teminat olarak al· 
maktır. Kendi adalarmda, Akdeniz 
ve Afrika'da kafi derece meıgul o
lan İngiltere Uzak - dofu'da bir 
harbin külfetlerini üıtüne almak i .. 
temez. Halbuki orada müdafaa edi· 

1 ngiltere'ye vereceği 

Destroyerler 
hemen f aallyete 

ge~ebllecekler 
(Baıı 1 inci ıayladı) 

lecek İngiliz menfaatleriyle ameri- kıymetleri, bunların düşmanı Birleıik 
kan menfaatleri araamda büyük bir Amerika'nın girit kapıaından uzak 
yakınlık vardır. Uzak - doğu'dan tutacak olmalarıdır. Bize taarruz et
Anglo • aaksonlan uzaklaıtınrıa, meden evel dü§manın bu Uslerden geç· 
japon emperyalizmi aüratle Cenubi mesi lazımdır. 
Amerika'ya çevrilecek, Amerika kı- Reis, garp nısıf küresinin müdafaası
tası hem Avrupa, hem Aıya'daki na matuf bulunan diğer uzak üsle
zor rejimlerinin tehdidi altına ıire- rin Birle§ik Amerika'ya verilmesi i· 
cektir. çin, tarihi ehemiyeti olan aair tedbir· 

Anglo - ıaksonları yalnız yurt ve lerin alınabileceğini de ima etmiıtir. 
istiklallerinin değil, hüriyetin ve de- B. Ruzvelt, destroyerlerin derhal 
mokrasinin müdafaası dahi . birleş· sayılabilecek makul bir mühlet zar
tiriyor. An~lo - aakson alemı, ~~r fında tngiltereye gönderileceklerini 
milletler nızamının korunması ıçın ı beyan etmiştir. Reis bu destroyerle· 
kendH.~r~nden haıka kuvet .kaln~.~~ı- rin tabii Birle§ik A~erika tarafından 
ğını goruyor. Bu kuvet ııe bu.un teslim edilemiyeceklerini ilave etmiş
imkilnlarını ku~la~ma~a kara~ ~er- tir. Bu sözler, ingilz veya kanadalı 
diği za~a1:', hadıselerın aeyrını ~r mürettebatın gelip bunları teslim ala· 
geç değııtırecek olan muazzam bır cakları mahiy,etinde tefsir edilmiıtir. 
siklet teıkil eder. 

Bununla beraber, bugünkü fili Nihai karar ne .zaman ı.•erilcli? 
yardımlaıma henüz müdafaa edil
meııi hayati addolunan fikir ve men
faatler arasındaki tesanüt ile müte· 
nasip değildir, ancak inkitaf, müte· 
madiyen bu istikamete doirudur. 

Falih Rıfkı ATAY 

B. Ruzvelt, kongreye hitap eden 
mesajını gazetecilere okumuı, ve pa· 
zar gUnil öğleden sonra B. Hull ile 
görüımesi üzerine nihai kararın veril
miş bulunduğunu beyan etmittir. 

İngiliz - amerikan itilafı hakkında 
beyan edilen ilk mütalea, infiTatçı se
nato azası B. Nye'in mütaleası olmuş
tur. Senato azası, Baımüddeiumumi • 

hazırlanması ile neticelenen bu itillflardan 
fevk:allde memnun olduğunu beyan ctmiı· 
tir. 

B. Alexander, ıözüne ıu ıuretle devam 
etmiıtir: 

Amerika'dan gelecek olan bu destroyer
ler, düımanın destroyer filolarımız uzeriııe 
yaptığı tazyikin pek ziyade artmıı olduğu 
bir devrede bize iltihak edecektir. Bu ıe
beple onlar yalnız vapur kafilelerimize re
fakat etmek noktasından değil, aynı za
manda nhillerimizi bir istilidan korumak 
cihetinden de bizler için kıymet biçilmez 
bir muavenet tqkil edeceklerdir. 

Teılim rnuameleıi Kanda'cla 
yapılacak 

Ottawa, 4 ı.a. - Bahriye nezareti· 
nin bildirdiğine nazaran yakın bir za· 
man zarfında amerikan destroyerleri· 
nin Kanada limanlarında tesellüm e
dilmesi için lbımgelen tedbirler alın
maktadır. 

Mezkur destroyerlerin hareketleri 
hakkında büyük bir ketumiyetin mu
hafaza edilmesi lazımdır. Zir.a ingiliz 
donanmasına iltihak etmekte olan bu 
yeni cUzütamların adedini azaltmak 
için düşmanın her fırsatı gözeteceği 
tabit bulunmaktadır. 

De.troyerler hemen laaliyete 
geçe bil ece ki er 

Londra. 4 a.a. - Lef ajansı bildiriyor: 
Salahiyettar mahafil, elli amerikan destro· 
yerinin İngıltere'ye verilmesi keyfiyeti -
nin bUyUk Brıtanya donanmasına harbın 
bidayetindenberi ilk takviyeyi teskil ettiği
ni isaret e-1,.rck, bu gemilerin bazı vazife
ler ıı:ormek üzere bazı mıntakalarda, he -
men derhal faaliyete geçebileceklerini il.i
ve etmiştir. 

Amerikan destroyerlerinin ekserisinde, 
dort pusluk don top, 12 to•pil atma tıibu 
ve Uç pusluk bir hava müdafaa topu mev
cut bulunmaktadır. Bunların mürettebatı
nın kıamı azamisi İngiliz bahriyesince ve
rilecek ise de, buılarının müttefik bahriye 
efradı ile mıicehhez bulunması da muhte· 
meldir. B. Eden'in nutku· 

(Başı 1 inci sayfada) 

kararından garfrnazar ettiğine dair hiç bir 
emare mevcut bulunmamaktadır. Billklı 
bizi daha bir kaç hafta müteyakkız bulun· 
durmak için bir çok emare mevcuttur. 

nin bu itilafın kongrece tasdikine lü- Deıtroyerler muhaıemata iıtir!ık 
zum olmadığı yolundaki beyanatı - edebilecek bir halele teılim 

Parolamız gözlemek ve hazır bulunmak
tır. Fakat bu hazırlık, müdafaa hattında 
pasif bir surette bekliycn kıtaatın hazırh
gı dcgil, duşman kapılarımıza geldiği tak
dirde onun üzerine atılmak emrini bekliyen 
bir ordunun hazrrlrgıdır. 

Öyle zannediyorum ki, ordularımızı teı
kil etmekte olan unsurlar noktasından, hiç 
bir vakit böyle bir orduya malik bulunma
mışızdır. Askerlerimizin teçhizatı fevkali
dedir. Bunların kuvei maneviyeleri de 
bundan aşagı degildir. Müdafaa tertibatı· 
mız hayret verici bir ıilrat ile terakki et
miştir. Milli sahada Adeta bir inkılip teı
kil etmektedirler. 

B. Edcn'in nutkundan evci "ıenei devriye 
paktı" okunmuııtur. Harbın ıenei devriyesi 
münasebetiyle hazır bulunan kimselerin 
hepsi bu pakta iltihak etmeğe davet edil
mişlerdir, 

Me.zktlr paktın metni takriben ıudur: 
Herçibidablt, hayatnnıs bahaama dahi 

olsa, huriyetin düımanlarına kartı mllca • 
dele ederek, memleketimize ayak hamı&· 
malanna gayret edeceğiz. HUriyet orduıu· 
na iltıhak eden ve düşmanlarmm izlerini 
esaretin ne dereceye kadar takip ettiğini 
müdrik olan bizler, milletlerin lı:urtuluıu· 
na kadar gevıemeden çalıımağa azmettik. 
Bu yemini düşünmeden vermiyoruz, bu ta
rihi.. yıldonümlinde deruhte cttiğimiı vazi
fenin kolay bir it olmadığını müdrik bulu
nuyoruz. Fakat, hakkın, hakikatm, sulhun 
ve milletlerin vekarlarrnın zaferi tecel -
il etmem için her türlü yolrıusluiu cekıne
ie amade bulunuyoruz. 

Bir baruthanedekl 
infilakın son bilill(osu 

Roma, 4 a.a. - Stefani: Resmt bir teb
liğ, 29 afU1tosta Bolocne civarmda infi -
lllı: etmiı bir barut depoıunda yarala.nmıı 
kimselerden bir kaç kitinin daha ölmeal il
ıerine, ölU adedinin 38 e balii olduğunu 
bildirmektedir. Yaralı adedi 174 olup bun
ların hemen hepli iyi olmalı: Uzeredir. 

tır. Bunlarm araıında ezcümle tahribi evel
ce bildirilmiı olan Dunvepn Caatle mua
vin kruvazörü de vardır. 

3 eyUilde, tayyare rruplarımıı, cenubt 
İnciltere'de hava meydanlarına yeniden hU.. 
cum etmiılerdir. Tayyarelerimiz hanıar· 
!ara ve tezıih tesisatına bombalarla hücum 
etmiııler ve bir çok yanım çıkarmıılardrr. 

lnıriliz adalarına karıı yapılan hücumlar 
esnasında yeniden hava muharebeleri ol • 
muıtur. Avcı tayyarelerimiz tam muvaf -
fakiyet kazanmııtır. 

Muharebe tayyareleri gnıplın rece li • 
man tctıisatlarına, inıiliı esliha fabrika -
!arına ve hava meydanlarına bombalar at • 
mıılardır. Liverpool, Avenmouth, Briıtol, 
Portland, Poole, Rocheıter ve Middles -
brough'da bilyülı: yanaınlar ,ıkmııtır. 

Tayyarelerimiz inailiz limanlarına mayn 
lar dôkmiye devam ctmiılerdlr. 

lnrıliz tayyareleri, cece, alman araziai 
üzerinde uçmuı ve burada alman hülriimct 
merkezine hücuma teısebbüı etmiıtir. Yal • 
nız bir kaç tayyare, Berlin üzerinde uçmı
ya muvaffak olmu$tur. Hiç bir bomba atrl
mamııtır. Brandeburg eyaletinde ve Al • 
manya'nın diğer bazı mevkilerine bir ·kaç 
bomba düımus, fakat mühim hasar yapma
m15tır. 

Dıiıman, dün 62 tayyare kaybetmiıtir, 
Bunların 415 ıı, ıündüz yapılan muharebe -
lerde düşürülmüıtür. Bir tanesi, ıece hava 
dafi bataryaları ta.rafından yere indiril -
miıtir. 15 tayyare de yerde tahrip edilmit
tir. On alman tayyaresi kayıptır. 

İtalyan resmi tebliği 
İtalya'da bir mahal, 4 a.a. - İtalyan u • 

mumt karargl.hmm 19 numaralı tebliii: 
Blltiln cephelerde yeni iıtikpf ve ileri mllf 
reseler faaliyeti w1ma plmifıl.r, 

hakkında ıu sözleri söylemiıtir: edilecek 
· "- Keyfiyet ıunu göstermektedir 
ki, bizim idare adamlarımız, istisnai 
vaziyetleri ileri sürerek ve kanun ve 
muahedeleri nazarı itibara almıyarak 
şimdiden diktatörlük usullerini tat -
bik etmektedirler." 

Demokrat partisi lideri senato aza
sı B. Barkley de, kongrenin taıdiki
ne lüzum olmadığını ve milletin mez• 
ktlr itilafı tamamen tasvip ettiiini 
beyan eylemiıtir. 
. Bahriye nazırı B. Forreıtal, ingiliz 

eksperleri ile birlikte yeni deniz ve 
hava Uılerinin sarih mevkilerini ta -
yin etmek üzere yedi eksperden mü
rekkep bir komiıyon tayin etmiıtir. 

B. Ruzvelt'in hareketi tavip 
ediliyor 

Nevyork, 4 a.a. - Nevyork p.set .. 
lerf, de.troyerler ve hava ve denla 
üıleri hakkındaki tnıillz - Amerikan 
itillfından bahıetmektedirler. Büyük 
batlıklar altında Büyük Britanyanın 
donanmasını teslim etmemek hakkın
daki vadini tebarüz ettirmektedirler. 
Vaıingtonda bu itillf, istikbaude 

gittikçe fazla efıemiyet keabedecek 
olan bir hadise olarak telakki dil
mektedir. 

B. Ruzvelt, yüz sene evet reiı Tho
mas Jeffenon'un yapmıf olduğu gi
bi, tereddüt ve kanunt incelikleri bir 
tarafa bırakarak icra ıelihiyetini, eve-
11 kendisine haf kumandan 11fatiylı 
kongrenin tahmil etmiı olduğu mesu
liyetlere, saniyen harici itler aahuın 
daki reis sellhiyetlerine istinat ettir
mittir. Harict politika ıahasındaki ıe
lihiyetler, beynelmilel hukuk adamla
riyle Birleıik Amerikanın Alt ıOruı 
tarafından tamamen ta.dik edilmekte
dir. B. Ruzvelt'in cüretkirane hareke
tini, riyaaete cilmhurlyetçl partinin 
namzedi olan B. Wandell Wilkie'nin 
beyanatı kolaylaımııtır. B. Willde, 
Birletik Amerikanın Büyük Britaıı• 
yaya tam bir yardım yapacafını aCSy· 
lemiıtlr. 

İnfiratçılar belki bu karan tenkit 
edeceklerdir. Fakat filiyat noktuın· 
dan kongrenin birçok Adlan, kongre
ye arzedildiği takdirde sonsuz mUna
kap.lara sebebiyet vereceği cihetle, 
ımeleyl halletmesini reise hararetle 
tavsiye etmiılerdir. 

B. Willıie'nin lilıri 
Rushville • İndiana - , 4 a.a. - Bir

letik Amerika riyaaetine cümhuriyet
çl partinin namzedi olan B. Wendell 
Wilkie dün, destroyerler ve hava ve 
deniz üsleri hakkındaki ingiliz - ame
rikan itilifını, amerikan milletinin 
tasdik edeceğini zanneylediğini be· 
yan etmiıtir. Mamafih B. Wilkie, B. 
~uzvelt'in kongrenin evvelinden tat• 
vibini almamıı olduğundan dolayı te· 
e11üfünü beyan etmiıtir. B. Willkie, 
gazetecilere ıu sözleri ilave etmittir: 
''- Çok temiknli olmalıyız. Bugün 

dünya yüzünde demokrasi ile totali· 
ter ıiıteml arasında mücadele devam 
etmekte bulunduğu bir sırada, demok· 
ra1iyi ibka edeceğiz ve bunların imha 
olmamaıına dikkat etmeliyi%." 

Deıtroyerler iıtila hareketine 
kar!• lıullnnılacalı 

Londra, 4 a.a. - Amerika blrlqik dev
letleri hariciye nazırı B. Cordell Hull ile 
İnsiltere'nln Vqinıton büyük elçiıi lord 
Lothian arasında teati edilmiı notaları 

ihtiva eden beyaz kitabın nqri münaaebeti 
'1: • 9ÖYliJ"m babı-1" lııiriaci Jord1a Ala-

Vaıington, 4 a.a. - Bahriye nezaretinin 
bildirdifine göre, İngiltere'ye teslim edile
cek elli deıtroyerden sekiz tanesi Boston 
fehrindedir. Bunların en geç cumaya kadar 
teslim muamelesi itmam edilecektir. Gemi
ler ıimdiki murettebatlariyle Kanada'ya 
rondedlecekler ve orada ingiliz bahriye 
mürettebatı tarafından tesellüm edilecek
lerdir. 
Di~er destroyerler talep vaki oldukça 

hazırlanacaklar ve muhasemata iıtirik e
debilecek bir halde teslim edileceklerdir. 

Dijer taraftan Vaıington'dan bildiril -
dliine ıöre, bahri harekit ıefl imiral 
Stark, d~11troyerlerin ve harp ekipmanları· 
nm İngıltere'ye teslimi için lazım relen 
formaliteyi ikmal etmek üzere bu ıemile
r:in ıatrlması ıuretiyle elde edilen bahrt 
üılerin milletin müdafa11.11 cephesinden bir 
ıalf değil bir kuvet tC1kil ettiğini tahriren 
teyit ctmiıtlr. Bahriye neuretiı:in mlita
leıaın.a göre, İngıltere'ye teslim edilecek 
bu destroyerlerin bugünkfi kıym~ti takri
bdı 85 milyon dolardır. 

Liwwlra wtaetelerinin ~lrirleri 
Londra, 4 a.L - Reuter: Bil tün in· 

giliz gazeteleri, lngiliz • amerikan an
latmasına çok hararetli bir hüsnüka
bul göstermektedir. Bütün gazeteler, 
anla§ınanın iki memleket için de fay
dalı olduğunu kabul etmektedir. Ga
zeteler, bu anlaşmada iki büyük de. 
~okraai arasında düşünce tesanüdü· 
nün yeni bir bürhanını görmekte ve 
herhangi bir hükümranlık hakkının 
intikali bahis mevzuu olmadığını te
barU.ı ettirmektedir. Gazeteler, Ame
rikan torpido muhriplerinin elde edil
mesinin İngiltere için kısmen Fransa
nırı yoklutunu dolduracağı fikrinde 
bulunmaktadır. 

Almanya'nın i 

1 O Mayıstan beri 
haftahk zayiatı 

(Bap 1. iacı oyladı) 

Calai.'Jeki alman hava üJerine 
hücum 

Londra, 4 a.a. - Hava nezareti bil
diriyor: Dün gece İngiliz bombardı
man tayyareleri Pas de Calaia mınta
baında dilıman tayyare meydanları
nı bombardıman etmiılerdir. 

Bertin üz.erinde 
Berlin, 4 a.a. - DNB. bildiriyor: Mün

ferit inciliz tayyareleri, rece yarısından 
S?nra, çok yüksek bir irtifadan"Berlio ıize
rınde uçmuılardır. Tehlike iıareti veril • 
dikten ıonra tayyare dafi topları ve ıece 
avcı tayyareleri hemen harekete geçmiı -
!erdir. Düıman tayyareleri muhtelif fası
lalarla ıehre yaldaprak yalnız aydmlatıcı 
bombalar atmakla iktifa etmiılerdir. 

Amerikan gazetecileri ne 
eliyorlar? 

Nevyorlr, 4 a.a. - Reuter: Berlin'de bu
lunan amerikan razetecilerine nazaran, bu 
ıabah ıehirde on ikiyi beı reçeden ıut i
kiyi kırk bet ıeçeye kadar devam eden bir 
allrm iıareti verilmiıtir. Soz •IÖYlemeğe 
Mllhiyettar alman memurlarmın beyanatı
na nazaran, ıehrin üzerine aydınlatıcı fi -
ıekler atılmııu da hiç bir bomba bırakıl· 
ın&nııttır. 

Almanlara göre' 
Berlin, 4 a.a. - D.N.B. ajanıının 

haber aldığına göre, alman muharebe 
tayyareleri bu sabah Times nehrinin 
mansabında bulunan tayyare m~y
danlarına hücum etmiılerdir. Birkaç 
İngiliz tayyaresi alman tayyarelerini 
tevkif etmiye çelıımıılar ise de al
ınanlar hedeflerine vasıl olarak hü
cumlarını yapmıya muvaffak olmuı
lardır. 

• 

Demir karyola alınacak 
M. M . Vekiletı Satın Alma Ko.: Beher metre mlkAbına tahmin edilen fi • 

yatı kırk aeklz Ura olan on metre mik!bl 
Beherine tahmin edilen fiyatı (4-0) Jıra çam kerestesi pazarlıkla münakasaya kon -

olan (400) adet altlı iıstliı demir karyola muıtur. 
pazarlıkla münakasaya konmuıtur. İhale- İhalesi 6-9-1940 cuma günü saat 10 dadır. 
ıi 7. 9. 940 cumartesi saat 11 dedir. Kati İateklllcrin kanunun emrettiği belgelerle 

ı birlikte ihale saatında komisyona gelm"le
teminat 1200 bin iki yüz liradır. Evsaf ve ri. 
prtnamesi M. M . V. satın alma komisyo
nundan alınabilir. İsteklilerin kanunun 
emrettiği belgelerle ihale aaatrnda komiı-
yona gelmeleri. ( 4782) 14844 

Beton inp.a.t yaptırılacak 
M . lrf. Vekileti Satın Alma Komisyonun

dan : 
Keılf bedel 8.782 Ura M kuruı olan iki 

beton inşaat paazrlıkla yaptınlacaktır. Pa
zarlığı 9-9·19f0 pazartesi gtinU saat 11 de
dir. KaU teminatı 1310 Ura olup keıif ve 
ıartnamesl 45 ıruruıa komisyondan alımr 
Taliplerin muay)ien ''akitte M.M.V. aatın 
alma Ko.da bulumnaları. 

(5150) 15202 

Kilim satın alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo -

nundan : 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı 300 

kuruş olan 30.000 adet kilim pazarlıkla 
münakasaya konmu1tur, 

İhalesi 7/9/ 94-0 cumartesi günü ıaat 10.30 
dadır. Kat! teminat 11,500 liradır. En.af 
ve ıartnamesi 450 kuruı mukabilinde M . M 
V. satın alma komisyonundan alınabilir 
İsteklilerin kanunun emrettiği belrelerle 
ihale saatinde komisyona gelmeleri.. (5154) 

15236 

Muhabere filimaıı almacak 
M. M . VeHleti Satın Alnu Komis70 • 

nundan : 

Hepsine tahmin edilen fiyatı: 14.000 lira 
olan 2400 takım muhabere filamaaı pazar. 
Irkla ııa tm alınacaktır. Pazarlığı: 719/ 940 
cumartesi (Ünü saat 11 dedir. Katt temina
tı: 2100 lira olup prtnameıl komiıyonda 
görıilür. Taliplerin muayyen vakitte M. M 
V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (5252) 

15240 

500 Kilo iyot alınacak 
M . M. Vekileti Satın Alma Komisyo • 

nundan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 11 

lira 50 kuruı olan 500 kilo iyod 7/ eyltlVMO 
cumartesi günü saat 11 de Ankarada !ıf. M 
V. satın alma Ko. da pazarlıkla satın alı
naca~ından isteklilerin 1387 lira 50 kurut
tuk kati temiantları ile birlikte pazarlık 

gün ve ıaatinde mezktlr Ko. da bulunm& -
!arı. (5253) 15241 

30 adet kırpma makinaaı 
alınacak 

M. M. V111cileti Satın Alma Komi"° • 
nundan : 

Beher adedine tahmin edilen fiyatı 54 li
ra olan otuz adet kırpma makinesi 7/ eyUU 
/940 cumartesi rünü ıaat 11 de Ankara'd& 
M. M. V. satm alma Ko. da pazarlıkla ıa -
tın alınacağından isteklilerin 243 liralık 

kati teminatları ile birlikte pazarlık gün ve 
natinde mc.rJdlr Ko. da bulwımaları. 
(5254) 15242 

1000 Kilo aapı·in alınacak 
M. M. Vd:ileti Satın A112111 Komisyo • 

nundın : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 315 

kuruı olan bin kilo Aspirin (Sinonim) 
6/ eyl0.11940 cuma günü saat 14 de Ankara. 
da M. M. V. ıatın alma Ko. da pazarlık -
la satın alınacaimdan isteklilerin 577,5 Ji. 
rılık katl teminatları ile birlikte pazarlık 
ıUn ve aaatinde mezktlr Ko. da bulunma • 
lan. (5255) 15243 

Muhtelif malzeme satılacak 
M. M. V1tkileti Sıtrn Alnu Komiqo • 

nandan : 
1 - 155 kalem muhtelif malzeme pazar

lıkla ıatılscalı:tır. Takdir edilen kıymetı 
(463 lira 61 kuruı olup katt teminat mik • 
tan (70) liradır. Pazarhiı 6/9/940 cuma 
eünü saat 11 de hava satın alma lı:omi170 -
nunda yapılacaktır. Malzeme hava mmtaka 
Dp. ıunda ve liste ile komisyonda ıSrflle • 
bilir. İsteklilerin katt teminatlariyle mu _ 
ayyen günde komiıyonda bulunmaları. 

(5271) 15257 

Mazot almacak 
M. M. V111cAl11ti Satın Alma Komisyoaaa

dın : 
l - 100 ton mazot pazarlıkla satın alına

caktır. Muhammen bedeli (12 000) lira olup 
kati teminat miktarı (1800) liradır. 

Pazarlığı 10-9-19•0 11alı günü aaat ıı de 
hava 11atın alma komisyonunda yapılacak -
tır. İdari ve fenni ıartname her gün ötle
den sonra mezktlr komi11yonda görülebilir. 
İsteklilerin muayyen gUn ve aaatte kanuni 
bel1re ve kati temlnatlarlyle bulunmalan. 

(5272) 1527~ 

Ceryan dinamosu alınacak 
M. M. V 11kBleti Satın Alma Komisyoaun

dan· 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 6150 Ura o

lan • adet daimi ceryan dinamosu pazar. 
lıkla satın alınacaktır. Pazarhtı 10.9.19.0 
salı gtinU aaat 11 dedir. Kati teminatı 922.5 
llra olup liste ve 1artname11i komisyonda 
görlUUr. Taliplerin muayyen vakitte M.M. 
V. aatın alma komisyonunda bulun.malan. 

(5213) 1~78 

Vııril alınacak 
iti. M. Vdileti Satıa Alma Komisyonun

dan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 74 500 lira 

olan 2000 adet varil kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. Ek811tmes1 28·9·19f0 pa
zartesi gUnU ıaat 11 dedir. İlk teminatı 
f970 Ura olup ıe.rtnamcsi 8ns kurula ko • 
misyondan alınır. Taliplerin ihale saatin -
den bir aaat evellne kadar zartlannı M.M. 
V. Sa. Al. Ko.na vermeleri. 

(527f) 15271 

Malzeme ıandığı alınacak 
M. M. Velrlltti Satın Alma Komisyonun

dan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 105 000 lira 

olan 4000 adet malzeme sandıfı kapalı zart 
la eksiltmeye konmuıtur. Ekalltmeaı 23.9. 1 

19.0 pazartesi _.unu uat H dedir. İlk temi
natı 787:i lira olup ıartnamesı 525 kUl'Uf& 
komisyondan alınır. Taliplerin ihale aaatın
daıı bir saat evellne kadar zarflarını K.lıl. 
V. Sa. Al. Ko.na vermelerL. 

<Dral 1871 

(1580•) 15291 

Arka çantası alınacak 
11. M. VeHleti Satın Alma Komisyonua

dan : 
Müteahhit namı heaabına 1000 adet ark& 

çant&111 pazarlıkla satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 87H lira 50 k\ll"\lıl o 

Jut) kati teminat miktarı M7 lira 17,50 ku
ruıtuı. 
Pazarhtı 10-9-lHO salı &'ÜDÜ ıaat 10 da 

Hv. ıatın alma komisyonunda yapılacak 
tır. 

İdarl ıartname evaaf ve nUmunesi ha 
gUn öğleden 11onra komisyondan alıııQllll'. 
İsteklilerin muayyen g1Jn ve saatte kati ~ 
minat ve kanuni belgeleriyle komisyonda 
bulunmaları. 

(MOS) 15291 

ANKARA BELEDiYESi ~ 

Müteahhit nam ve heu.hma 
motörlü pompa alınacak 

Anhrı Belftdiynind~n: 

1 - Su lılert Cebed deposuna alı verile 
m•k tçtn alınacak bir adet elektrik mot6o 
rlU lJOmpa on bef gün müddetle acık ek 
sUtmeye konulmuttur. 

2 - Muhammen bedeli 8100 liradır. 
8 - Muvakkat teminat 232 lira~ 1nlo 

ruttur. 
• - Şartnameaını görmek latlyenleria 

her gün encümen kalemine ve lstektneria 
de 13. 9. 9.0 cuma ailnU 11&&t 10.80 da b.
ledlye eneUmenine mUr&ea&tlan. 

(5028) 15025 

Muhtelif demir aatm almacak 

Ankara Belediyesinden: 

1 - Belediye ihtiyacı için alınacak 
olan 13650 kilo muhtelif demirler on 
bet gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 3406 liradır 
3 - Teminat 262 lira 20 Jruruıtur. 
4 - Şartnameıini görmek istiyenle-

rin her gün encümen kalemine ve i .. 
teklilerin de 17-9-940 sah günü aut 
on otuzda Belediye encümenine mü-
racaatları. (5173) 15203 

A.. LEVAZIM J.MlRLlCI 

Buiday naldeltiri!ecek 
Anlcarı Lwazrm Amirlili Satın Alma 

Komi•7011undan : 

1 - 4114 ton bufday Ankara ıiloıudaa 
yeni deiirmene nalı:lettirilecelrtir. Açık 
elı:ıiltmeai 1719~0 aut 15 de Ankara Vr. 
lmırliii satın alma lı:omlıyonunda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 3151 Ura 20 n. 
ruıtur. İlk teminatı ısa lira 14 lı:uruıtur 
Şartnameai tomiıyond& &'Örülür. (5196) 

15171 

Sade yafr alınacak 
Ankara Lv. Amirlili•Sı. Al. Ko. tI.a ı 

1 - 10 ton aade yainun pazarlık}& ek 
ıiltmesi 6/9/940 Mat 15 de Ankara Lv. &. 
mirliii utm alma lı:omlı70nunda yapıla 
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 12200 lira kati 
teminau 1830 liradır. Şartnamesi komiı • 
yonda ıörülllr. (5216) 15266 

Muhtelif hayvan levumn 
almacak 

Anlcarı L'1Vaaım Amirlili Satuı Alma 
1Comisyonunda11 : 

l - Afalıd& c1u w miktarlara )'&Sıla 
yedi kalem mut&blye p&&arlıtı 18-9-lHO 
aaat 15 de Ankara L V. &mlrlitt utın aıma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 98750 lira kati 
teminatı 118'2'5 llr&dır. Sartnamui koaıla • 
yonda sörWUr. 

Adet 
10.000 Cul 
10.000 Belleme 
10.000 Kıl kolu 
10.000 Yem torban 
10 000 lp yular b8flıtı 
10.000 Kekkirt urgan 
10.000 Gebre (6293) 

Yonca alınacak 
Anhra L'1Vuım Amir/ili Satın Al•• 

lComisyonundıa : 

1 - 2.000 kilo yoncanın pazarlıkla ek 
siltmeaı 7·9·1940 aaat ıı de Ankara LV. a,. 
mirllti ntın alma komiayonund& yapıla 
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 720 lira ilk temi 
natı M liradır. e&:rtn&meat komisyonda gö
rWUr. 

(3822) 15299 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

= -- -§ Kiralık ar.amyor S - -- -: Yenlıehlr, Kov&klıdere, Çankaya : 
: semtlerinde dört odalı, banyo ve mut- : 
: faklı iyi dötell hır daire 3 ay için a • : 
: ruımakt&dır. KUr~aat: Ulus'ta Col. : 
: G. rumuzuna. 3499 : - = , ı 1111111111111111111111111111111111111 r" 

Elektrikçi aranıyor 
Elektrik "'~ su teııısatının tamırh 

den anlar, tercihan bir enı~kli miltııı• 
husıaa 50 ı:ra ücret verilecektir. T1t 
tiplerin Ulus vasıtasıyle E L. adresine 
müracaatı. 

Satılık kamyon 
987 modell Fort uzun ıue l&atikle

r1 yeni bir kamyon acele ntıhkbr. 
Akköprüde butunma müracaat. 3:i02 

• 



-
İstiml~k edilecek arsalar 

~nar• Belediyesinden : 
Ada P. Cinıi M. 2 Beher M. 2 Bedeli 

L.K. 
1872 00 
3495 00 
3477 00 
3424 00 
3384 00 
3348 00 
3456 00 
3183 00 
3093 00 
3177 00 
1827 00 
1893 00 
1818 00 
1515 00 
1670 00 
1740 00 
2000 00 
2467 00 
2175 00 
2120 00 
2082 00 
2040 00 
2180 00 
1590 00 
1387 50 
1387 50 
1402 50 
2060 00 
2290 00 
2257 50 
2247 50 
2220 00 
2202 50 

1180 1 
.. 2 
.. 3 
.. 4 
.. 5 
.. 5 

• • 
• g 
.. 10 
• l1 
• 21 
• 22 
• 2S 

uoı 2 
• s 
• 4 
• 5 

'. 11 \ • 12 
• u 
• 14 
• 15 
• ıa 
• 17 
• ıs 
• • 19 
• 20 
• 21 
• 22 
• 2S 
• 24 
• 25 
• ıe 
• 27 
• 21 
• 21 
• 30 
• 31 

• H 
• 14 
• M 
• Si 
• 40 

l20S 2 

• 
• 
• 

2 
1 

• 
• 10 
• 11 
• 12 
• ıs 
• 14 
.. 15 
• 18 

1207 • .. 9 
• 10 
• 11 
• 12 
• ıs 
• 14 
• 15 
• 15 
• 22 

1227 ' 
• 
• 
• 
• 

4 
5 

• 
' • •• 

• t 
• ıo 
• 11 
• 12 
• 13 
• 14 
• u 
• 15 
• 17 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• .. 
• 
• 

1230 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• .. 
• 
• 

• 
1234 

• .. 
• 
• .. 
• 
• .. 
• 
• .. 
• 
• .. .. 
• 
• 
• 

11 
19 
30 
23 
24 
25 
26 
27 
21 
29 
30 
31 
2 
3 
4 
5 
5 
'1 
9 

10 
11 
12 
ıı 

14 
ıs 

16 
ı 

2 
3 
4 

' 6 

1 

• 25 
27 
28 
29 
30 

31 
32 
33 
14 
ıs 

H 

ı.tiktarı kıyınetl 
Ana 624.00 3 L. 

.. 1165.00 3 .. 

" 
1159.00 3 .. 

.. 1138.00 3 " 

.. 1128.00 3 " .. 1116.00 3 n 

.. 1152.00 3 .. 

.. 1061.00 3 .. 

• 1031.00 3 " 

" 
1059.00 3 .. .. 609.00 3 n 

.. 631.00 ,., .. 

.. 606.00 3 .. 

• 656.00 2,5 .. 

• 668.00 2.S .. .. 696.00 2,5 .. 

.. 800.00 2,5 .. 

.. 987.00 2,5 .. .. 872.00 2,5 .. 

.. . 848.00 2,5 .. .. 833.00 2,5 n 

.. 816.00 2,5 .. .. 172.00 2,5 .. .. 636.00 2,5 .. .. 555.00 2,5 " .. 555.00 2,5 .. .. 561.00 2,5 .. 

.. 784.00 2,5 .. 

.. 924.00 2,5 .. .. 903.00 2,5 • 

.. 899.00 2,5 • .. 888.00 2,5 .. .. g()5.00 2,5 .. .. 919.00 2,5 .. .. 936.00 2,5 .. 

• 846.00 Z,5 " .. 937.00 2,5 .. .. 840.00 2:5 .. .. 505.00 2,5 .. 

• 618.00 2,5 • .. 940.00 2,5 .. .. 901.00 2,5 .. .. 895.00 2,5 .. 
.. 4216.00 2,5 .. 
.. e288.00 2,5 .. .. 604.00 2,5 .. 

• 624.00 2,5 • .. 1000.00 2,5 .. .. 1097 .00 2,5 .. 
n 1078.00 2,5 .. .. 1114.00 2,5 .. 

" 1088.00 2,5 .. .. 1170.00 2,5 .. 

" 1186.00 2,5 .. 
1100.00 2,5 .. .. 1108.00 2,5 .. .. 1113.00 2,5 • .. 1128.00 2,5 .. .. 1129.00 2,5 .. .. 1127.00 2,5 .. .. ı 1ss.oo 2,5 .. .. 11215.00 2,5 .. .. 1004.00 2,5 .. 

.. 1084.00 2,5 .. .. .. .. .. .. .. .. 
" .. 
• 
• .. .. .. .. .. 
• .. .. .. .. .. 
" .. 
" 
• .. 
" 
" .. .. 
" 
• 
" 
.. 
" .. .. .. 
.. 
•• .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
" .. 
n .. .. 
• 

11524.00 2,5 .. 
858.00 2,S .. 
ııs.oo 2,5 .. 
ııo.oo 2,5 .. 
861.00 2,5 .. 
821.00 2,5 • 
127.00 2,S ., 
818.00 2,S ,. 
802.00 2,5 .. 
882.00 2,5 " 
834.00 2,5 .. 
170.00 2,5 .. 
'157.00 2,5 • 
800.00 2,5 • 
750.00 2,5 .. 
628.00 
851.00 
862.00 
841.00 
770.00 
773.00 
831.00 
846.00 
909.00 
915.00 
829.00 
592.00 
Ml.00 
644.00 

1261.00 
1249.00 
1249.00 
1235.00 

1309.00 
1213.00 
1151.00 
1157.00 

740.00 
592.00 
680.00 

500.00 
864.00 
7517.00 
956.00 
848.00 
829.00 
544.00 

863.0J 
893,00 
588.00 
774.00 
697.00 
872.00 
900.00 

918.00 
902.00 
905.00 
g()5.00 
901.00 
807.00 

2,5 .. 
2,5 .. 
2,5 .. 
2,5 ,. 
2,5 .. 

2,5 " 
2,5 .. 
2,5 .. 
2,5 .. 
2,5 " 
2,5 .. 
2,5 " 

3 .. 
3 • 
3 .. 
3 .. 
3 .. 
3 .. 
3 .. 
3 .. 
3 .. 
3 .. 
3 .. 
3 .. 
s .. 

3 .. 
3 .. 
3 .. 
3 .. 
3 .. 
3 .. 
3 " 
3 .. 
3 .. 

3 " 
3 " 
3 .. 
3 .. 
a • 
3 .. 
3 .. 
3 .. 
3 .. 
3 .. 

' . 

2297 50 
2340 00 
2215 00 
2342 50 
2102 00 
1262 50 
1545 00 

2350 00 
2252 50 
2237 50 

10540 00 
15720 00 

1510 00 
1560 00 
2500 00 
2742 50 
2695 00 
2785 00 
2720 00 
2925 00 
2965 00 
2750 00 
2770 00 
2782 50 
2820 00 
2822 50 
2817 50 
2832 50 
2815 00 
2510 00 
2710 00 

4060 00 
2145 00 
2037 50 
2025 00 
2152 50 
2052 50 
2067 50 
2045 00 
2005 00 
2205 00 
2055 00 
1925 00 
1892 50 
2000 00 
1875 00 
1570 00 
2127 50 
2155 00 
2102 50 
1925 00 
1932 50 
2077 50 

2115 00 
2272 50 
2287 50 
2072 50 
1480 00 
1923 00 
1932 00 
3783 00 
3747 00 
3747 00 
3705 00 

3927 00 
3639 00 
3453 00 
3371 00 
2220 00 
1776 00 
2040 00 

1500 00 
2592 00 
2391 00 
2868 00 
1944 00 
2487 00 
1532 00 

2589 00 
2679 00 
1754 00 
2322 00 
2091 00 
2516 00 
2700 00 

2754 00 
271'6 00 
2715 00 
2715 00 
2703 00 
2721 00 

Sahibi 
Neıet Naci n Saim Meres 
§efika Eren 

•• 
Neaibe Copn 
Nazif Karacabey .. 
Ruhat Mut.ay 
Neıibe Coıan 
Hatice Kadın 
Şefika Eren 
O aman Giil tan 
Oıman Kadınkı• .. 
Aliye Vesamet Arhon 
Ahmet Nurettin 
Aliye VeNmet Arhon 
lskender Beıen 
Hayati km Sabire 
Enver Kakıcı 

,, 
Aliye Veumet Arhon 
Enver Kakıcı .. 
Hayati kızı Sabahat 
Hayati oğlu Adnan 
İuet oğlu Ali 
Aliye Vesamet Arhon 
Hayati oğlu Ali Adnan 
Mehmet Erer 
Aliye Veıamet Arhon .. 
Eıref Upıekl 
Enver Kakıcı 

Hayati kızı Sabahat 
Hayati kızı Sabire 
Aliye Veumet Arhon 
Enver Kakıcı 
Aliye Ves1met Arhon 
Hayati oflu Ali Adnan 
Mehmet tıcan 
Hayati kızı Sabire 
Hayati oflu Ali Adnan 
Aliye Veumet Arbon 
lı Bankuı 
Sahibi meçhul 
All Rıza Kanyol ve Öner 
Enver Kakıcı 

.. .. 
Aliye Ven.met Arhon 
Enver Kakıcı 
Aliye Veumet Arbon 
Sabahat .. 
İt Bankuı ve aaire .. 

" .. .. .. .. .. 
" .. 

Sırrı Soyan ve Sabit Ataıa 
Hayati otlu Ali Adnan 
Ali Necmettin ve Şevki 
Ali n Hamdi Bulrurlu 
Enver Kakıeı 
Aliye Veaamet Arbon 

" Hayati kızı Sabire 
Atfye Vesamet Arh9n .. .. 
Hilaeyin Cemalettin KOçük .. 
Hayati kızı Sabahat .. 
Mehmet Bedri ve Kire 
Şefika Eren, ~eıibe Coıan .. .. .. .. .. 
Mehmet Hadi ve laire .. 

., 
" Pakize Nejat Telrıöı: 

Hamdi Cavit Siler 
Fatma Behire Tümer 
Ha1an Sabri ve Saliha Zehra 
Hatice Fatma Tokay 
İımail oilu Salih 

" 
Mehmet Akalp 
Vehbi Errin 
Fatma Kemale tpnen • 
Fazıl Özit 
Mehmet Çetinkaya 
Emine Sızır 
Saliha Zehra ve Sabri Til
tilncil 
Mehmet Tilat ve Klzım 
Nazif Karacabey 
Şefika Eren 
KemAl Şen 
Şefika Eren 
Nesi be Coıan 
Hüseyin Bayhan 

Nesibe Cotan 
Mehmet Karaege ve laire 
Muıtaf• Karaman 
Şefika Eren .. .. .. 
Neaibe Cotaa• 
Şefika Eren 

.. 
Neaibe Cotan 
Refi Evlnç 
thlan Peblivuılı 

ULUS 

• lf ,. 901.00 1 ,. 2703 00 Nesibe CopA 
• 38 • ,. ~5.00 3 ,. 2715 00 Şefika Eren 
,. 39 ,. 905.00 3 ,. 2715 00 Nesibe Cotaıı 
JO 40 1f 881.00 3 H 2643 00 .. 
.. 41 .. 894.00 3 .. 2682 00 " 
., 42 ,. 897.00 3 ,. 2691 00 Mehmet Fincancı ve saire 
,. 43 n 809.00 J ,, 2427 00 Muıtafa Nlyul Enoy 
,. 46 ,. 490.00 3 ,, 1470 00 Nesibe Coşan 

" 48 .. 436.00 3 " 1308 00 .. 
,. 50 ,, 752.00 3 ,, 2256 00 İhsan Karacabey 
.. 52 ,, 615.00 3 " 1845 00 Aliye İhsan ve saire 
.. 54 .. 869.00 3 .. 2688 00 Hatice Kadınkız 
,, 56 .. 548.00 3 ,. 1644 oo Refika Kadınkı• 
,, 57 ,, 667.00 3 ,, 2001 00 Nuriye Kadınkız ve saire 
., 60 ,, 380.00 3 ,, 1140 00 Hamit Çağıl 

1238 1 •• 1462.00 3 ,, 4386 00 Galip oğlu Mahir 
,, 2 ,, 1110.00 3 ., 3330 00 Nazif Karacabey 
,. 3 ,, 1092.00 3 .. 3276 00 Mehmet Nuri Kadınkız 
,. 4 •• 1094.00 3 ,, 3282 00 Şefika Eren 
•• 5 n 1154.00 3 .. 3462 00 Nesibe Coşan 
,, 6 ,, 1096.00 3 ,, 3288 00 " • 
,. 7 ,, 1123.00 3 ,. 3329 00 Refika Kadınkız 
" 8 ,, 1084.00 3 ,. 3252 00 Nazif Karacabey 
" 9 n 1110.00 3 ,. 3330 00 Şefika Eren 
,, 19 ,, 1344.00 3 ,, 4032 00 Sadettin ve aairo 
., 20 " 919.00 3 ,, 2757 00 İsmail Hakkı 
,, 21 ,, 718.00 3 ,. 2152 00 Abdulkadir 

1239 11 ., 1160.00 3 ,. 3480 00 Osman Nuri Sümer 
,, 12 ,. 916.00 3 ,, 2748 00 Halis Erdümlü 
" 13 .. 910.00 •3 " 2730 00 .. 
" 14 " 914.00 3 ,, 2742 00 •• 
•• 15 .. 920.00 3 ., 2760 00 Adit Acıman 
" 16 ,, 934.00 3 " 2802 00 .. 
,, 17 ,, 925.00 3 ,, 2775 00 Mehmet Nuri 
" 18 ,, 942.00 3 .. 2826 00 .. 
,, 19 ,, 945.00 3 ,. 2835 00 Niyazi §encan 
,, 20 " 951.00 3 .. 2853 00 .. 
" 21 .. 957.00 3 ,, 2a11 00 İbrahim Ahtan ve uire 
" 22 .. 957.00 3 " 2871 00 H~seyin Ertufrul ve saire 
" 23 .. 964.00 3 .. 2892 00 .. 
,. 24 ,. 980.pO 3 n 2940 00 ,. 
.. 25 ,. 5179.00 3 ,. 2937 00 Ali Rıza 
.. 26 .. 975.00 3 .. 2925 00 • 
.. 27 " 989.00 3 .. 2967 00 
.. 28 .. 769.00 3 " 2307 00 
.. 29 " 736.00 s .. 2208 00 
.. 30 .. 786.00 s .. 2358 00 
" 31 .. 570.00 3 .. 1710 00 
.. 32 .. 640.00 3 .. 1920 00 

1239 33 ,. 933.00 s .. 2799 00 
.. 34 .. 996.00 3 .. 2988 00 
.. 35 .. 984.00 3 .. 2952 00 
.. 36 .. 5181.00 3 .. 2943 00 
.. 37 .. 983.00 3 .. 2949 00 
.. 38 .. 964.00 3 .. 2892 00 
.. 39 .. 965.00 3 .. 2895 00 
" 40 .. 970.00 3 .. 2910 -00 
.. 41 .. 5145.00 s " 2835 00 
• 42 .. 945.00 3 .. 2835 00 
.. 43 .. 951.00 3 .. 2853 00 
.. 44 .. 951.00 3 • 2853 00 
.. 45 .. 930.00 J .. 2790 00 
.. 46 " 920.00 3 .. 2760 00 
.. 47 .. 925.00 3 .. 2775 00 
.. 48 .. 925.00 3 " 2775 00 
.. 49 .. 935.00 3 .. 2805 00 
.. 50 .. 895.00 3 .. 2685 00 

.. 
Nep.t Cevat ve Ali Rıza 
Ethem ve Fatma Ulviye 
Ali Rıza 

.. .. 
" Ali Rıza ve Hami 

Ali Rıza ve .Muzaffer Vahit 
Ali Rıza ve Emire 
İbrahim Nogo 
İbrahim Orhan 
İbrahim Ali Rıza .. 
Ali Rıza ve Salih 
Salih 
.Salih 
Salih 
Salih 
Salih 
Saffet oflu Muammer Erit 
Fatma Kemale İpen 
Fuıl Örit 
~evket Bllgftlıı 
Mehmet AkalP. 

.. 51 .. 865.00 3 .. 2595 00 
1257 7 ,. 813.00 2,5 ,. 2032 so ı1 sa:wı ve aalro 

,. 8 ,. 800.00 2,S ,. 2000 00 
.. 9 .. 800.00 2,5 .. 2000 00 
" 10 .. 823.00 2,5 .. 2057 50 
" 11 " 792.00 2,5 .. 1980 00 
" 12 .. 788.00 2,5 .. 1970 00 
" 13 .. 804.00 2,5 • 2010 00 
,, 1154 • 193.00 2,5 ,. 482 50 
" .. 760.00 2,5 .. 1900 00 
rt 16 H 529,00 2,5 ,. 1322 50 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. 
.. 18 ,, 244.00 2,5 .. ısıo 00 

• Yukarıda ada, parsel, cinsi, miktarı ve sahipleri i;imleri yazılı y i 
hırde Rant tepeıi mevkiinde tevai edilen Anıt _ Kabir aahasına te:J:; 
eden gayri menkuller hfzal•rında göı terilen bedelle menafii u · k 
rarına tevfikan istimlak edilecektir. Bu yerlere ait harita bele~i~:ı~e a
na ve i~tlml!k yerine aaılmııtır. Tak dlr olunan bedele razı olanları apısı-
me lelerınl yaptırmak ü bel d" n mua-• . zere e ıyeye ınilracaatları, olmıyanların 8 ün 
zarfında ıtırazlarını gösterir fstidatarın belediye re'sl"'" ·1 · ~ olunur ı ıgıne verı mesı ılan 

• (5291) 15281 

ViLAYETLER 

Motorin alınacak 
lzmir Belediyesinden: 
Otobils idaresine 350 ton motorin 11a -

tın alınması, yazı l~lerf mUdUrlUğUndeki 
ıartnamesi veçhile bk ay müddetle pazar
lığa bırakılmıııtır. Muhammen bedeli 40350 
lira muvakkat teminatı 3026 llrndır. İha • 
lesi 6. 9. 040 cuma gUnU saat 16 dadır. Ta
liplerin temlnııtlannı öğleden evcl CUmhu· 
rlyet Merkez Banknsına yatırarak haftanın 
pazartesi, çarıaınba ve cuma günleri encU· 
mene müracaatıan. (3158/ 4533) 14555 

Mektep tamir ettirilecek 
Tokat Nafıa Müdürlüğünden : 
Orta okul binasında 3016 lira 8 ku

ruşluk bedeli keşifli bazı tamirat ya· 
pılacaktır. 

İşin müstaccliyetine binaen 22.8.940 
tarihinden iti.baren on beş gün mUd. 
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 6. 9. 940 cuma gUnü saat 
on dörtte T o kat orta okul binasında 
teşekkiil edecek komisyon huzuriyle 
yapılacaktır. 

İhaleye E,<ireccklerin ehliyet vesik~· 
tarını ve ticar et odasındaki kayıtlı ve· 
sikasını ve keşif bedciinin % 7,5 ni'l· 
betinde teminatı muvakkate yatıra 
caktır. (5118) (15063) 

2 tonluk müstamel kamyon 
satın alınacak 

Bilecik ViJ§yeti D:ıimf Encamenin
den: 

Vilayet nafıa işlerinde kullanılmak 
üzere (kısa şase fort veya şevrole) ı.
çık sandık pek az kullanılmış arızasız 
(2) tonluk b~r kamyon şartnamesi ge
reğince satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli azami (2500) iki 
bin beş yüz liradır. 

İhale 11. 9. 940 çar11amba günü saat 
(15) vilayet lıükümet konağında top
lanma odasında daimt encümence va· 
pılacaktır. 

İhaleyi müteakip teslim ve tesellilm 
muamelesi yapılacağından muva!:kat 
teminata lüzum yoktur. 

Taliplerin ihale günU olan 11. 9. 940 
tarihine kadar vilayet daiml encüme· 
nine müracaat etmeleri ilan olunur . 

(5120) (15065) 

Bina İnp ettirilecek 

Kocaeli P. T. T. Mi1dürlüğünden : 
Adapazarında yapılacak P. T. T. Re

petitör binası inpatı 29.8.940 dan iti· 
haren 15 gUn müddetle açık eksiltme
ye konulmu§tur. 

Bu inşaatın keşif bedeli 9194 lira 41 
kurugtur. 

5- 9. 194\) 

' - Eksiltme 23-9·1940 pazartesi EilDtl 
aaat 10 da Antalya oatıa müdUrllltfuideıd 
eksiltme komlııyonunca yapılacaktır. 

5 - Ekıılltme kapalı zarf wıullyle ve v 
hldl fiyat esası üzerinden yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için ::ı~:J 
llrn ( 54) kuruşluk muvakkat teminat v 
melerJ bundan bqka qağıdaki vem 
haiz olup gctlrme\crl llzımdır. • 
Nafıa mUdUrlUğU müteahhitlik komi 

nundan alınacak vesika 
Ticaret odası vesikası. 
Muvakkat teminat akçesl makbuzu. 
7 - İstekliler eksiltme vaktından 

saat evel tekliflerin! usu!Unde hazırhy 
rak komisyon riyasetine vermeleri o 

15 

Kapalı zarf usulü ile eksiltme 
ilam 

Antalya Nafia Müdürlülünden : 
1 - Eksiltmeye konulan tıı (Elmalı hQ 

kümet kono.ğı ikmali inşası 
:ı - Bu lll§aata alt ıartoameler ve evrak 

ıunlardır : , 
A) Eksiltme ıartnaınea!, 
B) Mukavele projesi 
C) Bııyındırhk iılerl genel oartnaıne11& 
D) Hususi oartname 
Jo~ l Keşif cetveli 
F) Proje 
3 - Keııit bedeli (80559) lira (84) ku • 

ruj tur. 
steyenler evrakı ke:ıfiye ve milBtenJdata

nı nafıa mUdUr!Uğt.lnde göreb111rler • 
4 - Eksiltme 26.9.1040 perşembe günll 

saat 10 da Antalya nafıa müdUrlUğüDdeld. 
ekslltme komisyonunca yapılacaktır. 

:i - Eksiltme kupalı zarf usullyle ve va
~ldi f iyat esası Uzerindc nyapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye glrebUmek için (2291) 
lira (93) kunıııhık muvakkat teminat ver -
meleri bundan baoka qağıdaki ve11Jkalan 
haiz olup getirmeleri lAzımdır : 
Nafıa mUdUrlUğll mUteahhltlik komisyo. 

nundan alınacak velllka 
Ticaret odası vesikası . 
l\.Iuvakkat teminat akçesl makbuzu. 
7 - İstekliler ekııııtme vaktından hm 

aaat evel tekllfierlni usulünde ha&ırhya • 
rak komisyon riyasetine vermeleri ıarttır. 

111191 

Ev yaptırılacak 
Hatay Nafıa Müdürlülünden : 
1 - Cenup hududunda Ayndllfede (5) 

Akçe.koyunluda (2) Karkaınıııt& (8) Çoban
beyde (2) MU?'fltpınarda (8) ki ceman (16) 
adet portatif gllınrilk memur evleri intaata 
kapalı zarf usullyle ekalltmeye konulmut
tuf. 

2 - Ekslltme 27 - eylUl - 1940 cuma gtt. 
nll saat (10) da Antakyada nafıa müdUrlU· 
gU odasında milteıekkıl komisyonca yapı • 
lacaktır. 

3 - İsteyenler hususi ıartname ne pro
je ve evrakı keotlyeyt (93) kuruş bedel 
mukablUnde Hatay, Antep ve Urfa oatıa 
mUdl.irltiklerlnden satın alabilirler. 

4 - Bu ıııın keılt bedeli tl8637) lira (60) 
kuruıtur. 

il - Muyakkat teminat (1897) lira (81) 
kuruıtur. 

6 - Taliplerin ihaleden en az aekiz güıı 
evel bu Iıe benzer inşaatı bqardıklarına 
dair evrakı mU11bltelerlyle birlikte villyete 
mUracat ederek alacaklan ehliyet veaika • 
11ını 2490 sayılı kanuna uygun olarak huır
lıyacaklan tekllf mektuplarını ve bunlarla 
birlikte teminat mektup veya makbualan• 
nı ve ticaret odası vesikasını ihale güııll 
saat 9 .sa kadar komisyon riyasetine mak· 
buz mukablllnde vereceklerdir. 

Poııtada olan ıı:eclkmeler kabul edilmez. 
(11237) 15et 

Ampül alınacak 

Eksiltme evrakı : 1- proje, 2- ölçü 
defteri, 3- 1c:şif hUllsası, 4- husust VC' 

umumi §&rtmune, 5- mukavelename. 
Bu ite girmek isti}'·enler eksiltmeye ~sl:lşıdıir Be1tdiyninden : 

ittirik etmeit Ü.zere ihtiyat akçesi olar. Belediyece alınması mukarrer buluııaa 
771 lira 00 kuruı muhammen bedelll muh 

689 lira 58 kuruşu P. T. T. veznesine teli! vatlık 935 adet ampul 19.9.19'0 tart 
yatınnıı olmaları ve yahut o mikdar hine rasthyan cuma gUnU 11aat 16 e kadar 
banka mektubu ibraz etmeleri, eksilt- açık eksiltmeye konulmuştur. .Muvakkat 

teminatı 67 lira 86 kunııtur. Şartnameal 
meden en aşağı B gün eve' nafiaya mU paraauı olarak belediye mUhendlıUA'!Ddea 
racaatla ehliyet vesıkası almaları mec- vef'lllr. Talipler ıerattl öğrenmek tuert 
buridlr. Eksiltme lzmit'te P. T. T. Mü belediyeye ve mUhendl11llğe müracaatları ve ihale günU belediyede bulunmalan illıl 
diirlük bina'.>ında 12. 9. 940 perşembe olunur. 15301 

gilnil uat 15 de yapılacaktır. 
Talipler ekıiltme evrakını her gün 

mesai saati dahilinde mUdürlUğe mil -
racaatla görebihrler. (5174) 15145 

Kolyepriz takımları alınacak 

MALiYE VEKALETi 

lki ·memur almacak 

Jlıli7e VeHletinden : 
Zonguldak Belediyesi, Elektrik, So. VekAlellmia mili! emllk mUdUrlUIUDl!e 

münhal bulunan 100 lira ücretli Ud vutfe
ğukhava Deposu ve Su lıleri !Jare ye memur alınacağından. memurin k&Du 
Müdürlüğünden : nunun dördllncU maddesindeki evsafı hala 

1 S bo 1 i i f ,_ · d olup da bu vazıtelere talip olaıılann evr&Jcı 
- u a ne er ne tevz at ııc:rın e mU11bltelerJyle birlikte bir istida ile 14-9-

kullanılmak tizere yc:ptı:-ılacak olan 1940 tarihine kadar mUracaaUan nan olu
Kol~priz takımları eksiltmesine 27. nur. 
8. 940 tarihinde talip çıkmadığınclan, 
eksiltme 10 gün uzatılarak C. 9. 940 cu. 

(6238) ıuıe 

4 - Şartnameler, Ankara.da Evkaf apart- ma gün il saat 15 e te'nir edilmiştir. İ!l. 
~anında P.T.T. Levazım, İstanbulda Yeni teklilerin m~zkCır gUn ve saatte Zon· ---------------P. T. TELEfON Md • 

FAKÜLTELER 

S h alide Hanında P.T.T. Levazım ayniyat u- guldak Beldiycsi Encümeninde 124 Ankara Hukuk Fakültesi talebe 
a ra kabloau alınacak ~:Je~~~l~~e~:i~.nden 200 kuruı muka:ı - lira 80 kuruş teminatla birlikte hazır kabul u.rtlan 

P. T. T, Umum Müdürliılünden : bulunmaları. r-
1 -1dare ihtiyacı için 40.000 metre sah- (5242) 16278 Bu ıeneden itibaren tahsil mUcl 

ra kablosu açık eksiltmeye çık• ... Imı•tır. 2- 27 8 940 tarihti gUnü eksı'ltme 
2 - .Muhammen bedel 4000 m~;aıck'at te- · · - deti dört seneye çıkarılan Ankara 

mlnat 300 lira olup eksiltmesi 21-10·1940 ANKARA DEFTERDARLl"I ye çıkarılan ve 
2384 

lira 75 kuru21uk Hukuk Fakiiltesine talebe kaydı mu-
pazartesi gUnU saat 16 d A k -------·-----.....;~;.:u;:.;;_ keşif bedeli -su malzemesı·ne de ı·s•.ek'' a n arada Evkaf . ı amelesi birinci teı.rinin iptidasından 
apartmanında P.T.T. Umum mUdUrlUk aa- D çıkmadığından, malzemeler eksiltmeP.! :ıı tın alma komisyonunda yapılacaktır. efter fit ve ıaire ciltlettirileck nihayetine kadar yapılacaktır. Kayıt 

3 - İstekliler, muvakkat teminat mak - Ankara defterdarlıtından: de- 6. 9. 940 tarıhli cuma günü saat 15 e olunacakların bir Fakiilte veya yilk 
bua veya banka mektubu ile kanuni veai - 1 - Tahıilit miidiir!Ug· ii '-alemi ile '-ı- tehir edildiğinden isteklilerin mezkQr k k ld 1 1 yah kalarınııı hamilen mezkQr gün ve saatte 

0 
.. .. .. d 178 1 ae o u an mezun o ma arı ve ut 

komisyona mUracaat edeceklerdir. ıılbey ve maliye yegenbey ıubelerine ait gun e ira 86 kuruş teminatla bir lise olgunluk imtihanl!ıı vermit lN • 

' 

a-'na 1 A k defter, fiş ve tahakkuk evraklarının c'ılt • tikte Beledı'ye Encu'"m n· d h b 
- .,. .. n me er, n arada Evkaf apart- l t' ın e azır u lunmaları 1°zımdır. 

m'"' nda, p T T Le ı enmeıi işi açık eksiltmeye konulmu•tur. l l es .... ı · · . vazım. atanbulda yeni 2 M h .. unma arı il3n olunur. (5217) 15152 
Valide hanında P.T.T. Levazım ayniyat 1 - u ammen bedeli 786 lira 25 kuruı 
ıubeal mUdUrlUklerlnden bedelsiz olarak 0 up muvakkat teminatı 58 liradır. 
verilecektir. . 3 - İhale 11/ 9/ 940 çarşamba günll saat 

(15241) 15272 
15 de Ankara dcfterdarhiında toplanacak 
komisyonda yııpılııcaktrr. 

Muhtelif kablolar alınacak 4 - İstekliler bu işe ait ıartnameyi def-
P. T. T, Umum MüdürlUlu"nden •• terdarlık mlllf emUk müdürlüğünde göre-

1 bilirler . 
1 - dare ihtiyacı için 25.000 metre tek 5 - isteklilerin adı geçen cünde mu-

naldlU ve ~ metre dört naktlli kablo vakkat teminatı makbuuz ve ticaret odası 
kapalı zartla ekalltmeye çıkanlmıitır. vesikası ile birlikte komiıvona müracaat. 

2 - .Muhammen bedel 125,000 muvakkat ı 1 

teminat 9375 lira olup eksiltmesi 23.10.940 an. (5064) 15080 
çarıamba AilnU aaat 16 da Ankarada Ev
kaf apartmanında P.T.T. Umum mtldUrIUk 
•atın alma komisyonunda yapılacaktır. ASKERLiK iŞLERi 

3 - İstekliler, muvakkat teminat mak -
buz veya banka mektubu Ue kanuni veıııalki 
muhtevi kapalı zarflarını 0 gUn ıaat ll5 e Yoklamaya davet 
kadar mezkQr komisyona vereceklerdir. Anl:ır.t Asker/il: Şubeswdea : 

4 - Şartnameler, Ankarada Evkaf apart- 1 - Ankara nilfusunda ve yerlı" askerlı'k 
manında P .. T.T. Levazım. İlltanbulda Yeni 
Valide Hanında P.T.T. Levazım ayniyat ıubcsinde kayıtlı bulunan 336 doğumlu ve 
ıubeıl mildür!Uklerlnden 625 kurut mu • bunlarla muameleye tibi daha yaah eratın 
kabUlnde verilecektir. son yoklamalarına 1 • eylill • 19<40 da ba1-

<524o> 16271 !anılarak 15 - eylül • 1940 da ıon verile • 

Porselen izalatör alınacak cektlr. 
P. 2". T, Umum Müdür!ülünd•n : 2 - Bu erattan mektepte tahıilde olan-
ı - İdare ihtiyacı için 100 bin adet lld farın oldukları mektepten alacaklın fo • 

No.lu ı>onıelen lzalltör kapalı zarfla ek - toğraflı tahsil veıikalarıru nüfuıı cüzdan • 
ılltmeye çıkarılmıştır. larlyle birlikte ya kendileri askerlik mec-

2 - Muhammen bedel 40000 muvakkat r · teminat 8000 lira olup ekantmeııl 22-10.940 ıııne getirmeleri nya ıöndermeleri. 
lalı sünil 1&&t 16 da Ankarada Evkaf apart- 3 - '1'ahsillerine devam etmiyenlerin de 
manı P.T.T. umum mUdür!Uk ııatın alma askerliklerine karar verilmek üzere yuka
kamisyonunda yapılacaktır. l rıda yazılı müddet ıarfmda nüfus cib • a - İlteklller, muvakkat teminat maJc • . . . . . . 
bua veya banka mektubu ile kaııwıl veaalld danlarıyle bırhkte aakerhk mechsıne ıel-
muhtevf kapalı zarflarını o gün aaat 15 e melorL 
kadar me&ldU" komisyona vercecklerd1r. (4951) 14MS 

Talip olanların iıtidalarına: 

Yol yaptırılacak 1 - Diplomanın aslı, 
lzmir Turistik Yolları Mıntal:ı MüdUr 2 - Nüfus hüviyet cüzdanının t• 

lüğıJaden : • tikli sureti, 
.~ - 28 8194-0 tarihinden itibaren ıs sün 3 - Sağlık raporu aıı veıikuı, 

mu.ddetle pıızarlığa konulan iş: Mukave- l 
lesı feshedilen İzmir turistik yollan in- 4 - yi hal ve adrea fahadetna • 
ıınatından geri kıılan Arapçı - Selçuk yolu- mesi, 
nun bakiye kalan inıaatını ikmal etmek 5 6 4 bo d 1 f af keşif bedeli: (272567) lira (94) kuruetur. • - x ,5 yun a a tı otogr • 

B - Keşif evrakını görmek lıtiyenlcr 6 - Askerlik vesikaaı (liıeden bu 
turistik yolları mıntaka müdlirlilğünc mil· sene çıkanlardan istenmez.) rapt ede
racaat edebilirler. 

. C - Pazarlık 12/eyllil/ 940 perıembe rll· rek Dekanlığa bizzat müracaat" etme-
nli saat 11. de vilbet daimi encümeninde 'eri icap eder . 
yııpılacaktır. Yatılı talebe olarak girmek iıti 

D - Muvakkat teminat miktarı: (14652) lira (72) kuru$tur. yenlerin yukardakilerden mada bu 
E - İstekliler pazarlık tarihinden en u .ıusustaki talimatnamede yazılı prt-

8 cün evci mlidlirhiğe müracaatla bu lıi arı da haız olmaları ve müsabaka im 
yapabileceğine dair ehliyet veıikuı almaia 
mecburdurlar. (3498/ 5178) 1Sl70 hınını kazanmıı bulunmaları lizım· 

Kapalı zuf uıulü ile eksiltme dır.Yatılı talebe talimatnameal mllr• 
ılam caat edenlere Fakülteden verilir. 

Antalya Naliı MüdilrlülUnden : 15232 ı - Eksiltmeye konulan io: (Antalya mer ____ (s_2_5_6_) ________ _ 
kez hUklimet konağı tamiratı eııaalyeai) 

2 - :Uu ioe ait oartnameıer ve evrak oun-
lardır : 

A) Eksiltme §Rrtnamesl, 
B) Mukavele projem 
C) Bayındırlık işleri genel oartnaınesi 
D) Hususi şartname 
E) Keılt cetveli 
F) Proje 
3 - Keııt bedeli 10820 Ura 4' kuruftur. 
İııteyenlcr evrakı kqflye ve mUııtenldatı· 

nı nafıa mUdUrluıtıode görebilaler1 

Tektaş pırlanta 
2 yüzük ve bir elmaslı altın bilezik 
6/9/940 tarihinde ıaat 12.30 da Ka • 
raoilan çarım Belediye 1&lonunda 
mliaayede ila aatılıcaktır. (3496) 
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Ko. na gönderilen hariç askeri 
KITAAT iLANLARI 

sarlrta konulmuı n ilk pazarlıtı 11519/940 
gUnil saat 15 de Aı. 11tın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

Un almacak 
Kars As. Satın Alma Ko. daıı ı 
1 - ,Çuvalları mUteabbide la.de ve kati 

ihaleyi müteakip on beı giln içindo teslim 
prtiyle bir kilosuna tahmin edilen fiyat 18 
kuru:s olıın 100 ve aynca 200 ton un pazar
lıkla alınacaktır. 

400 Ton yul f satm alınacak 
Sülotlu Satın Alma Komisyonundan 
l - 400 ton yulnt, satın alınacaktır. 

72,000 kilo sığır etinin beher kilosu i
çin tahmin edilen fiyat 31 kuruı olup tuta
rı 22320 lira muvakkat teminatı 11574 lira
dır. 

2 - Kapalı zarf usuliyle cksiltme>si ·suı
oğlunda 9. 9. 940 tnrllılnde yapılacaktır. 
(Sruı.t 16 d:ı) satınalma komisyonunda. 

İstekliler her giln şartnamesini İstanbul, 
Ankara, Eskişehir ve İzmit Aa. satın alma 
komisyonlarında görebilirler. 

İstekliler belli gün ve saatinde As. aa
tın alma komisyonuna gelmeleri. 

2 - Pazarlığa gireceklerin yt!zde yedi 
buçuk teminatlariyle birlikte 9/91940 pa -
zartesl g!lnU saat 11 de Kars askeri satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (5265) 

(5110) (15113) 
3 - :Muvakkat teminat l 725 liradır. 
4 - Şartnamesi SUloğlu satın alma ko

misyonunda her glln görUleblllr. 
5 - İstl'klllerln 2490 ımyılı kanunda va

zıh vesikaları ile komlsyo~uza mıira· 

Sade yağı almacak 
Yozgat As. Satın Alma Ko. dan: 

caatıarı. ( 4889) 14869 
ı - 17.000 l<llo sadeyağı kopalı zarf usu

llyle alınacaktır. 
2 - İhale gUnU 18 eylUl 940 cuma gUnU 

ııaat 15 dedir. Sadeyağı satın alınacak 
Erzincan As. Sa. Al. Ko. dan: 
30,000 kilo s:ıd('lyağının kapalı zarfla 

eksiltmesi 11. 9. 940 çarşamba gUnU saat 
15 te Erzlncanda satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - Tahmin bedeli 18.700 lira olup mu
vakkat teminatı 1402 lira 5Q kuruştur. 

4 - 1stek1Ucrin !hale saatinden en geç 
bir saat evellne kadar kanuni veslkalartyle 
beraber teklif mektuplarını satın alma ko-
misyonuna vermeleri. (5144) lr.il24 

Tahmin bcdell 3Ş,OOO lira ilk teminatı 
2475 liradır. Saman alınacak 

Evsaf ve eartnnme es~ları blrllklerin 
ga.rnlzonlıırında vardır. • 

TekH! mektuplarını ekıılltme saaUnden 
bir saat evi'.'] komisyonda bulundurmuş o -
lacaktır. (5003) 15008 

5.000 çift kundura alrnacak 
Çorum As. Sa. Al. Ko. dan: 
Ordu tipi numunesine tnmaml!ll uygun 

bulunmak ıııı.rtıylc r.iOOO çift kundura ka -
palı zarfla el'llltmeye konulmu~tur. Mu· 
hammen bC'dcll 32,500 llrn muvakkat temi
natı 2437 lira 50 kuruştur. İhalesi 13.9.940 
cumartesi eant 10 d:ı Çorum orduevi bina· 
ııında yapılacaktır. Şartnamesi her gUn as
ker! satın alma komisyonunda görlllebilir. 
Kanunun mııddcl mllhsusalarına uygun şe-
kilde mUracıı.at edilmesi. (5040) 15039 

Arpa satın alınacak 
Elazığ As. satın alma Ko. Rs. den: 
600,000 .kilo arpa alınacaktır. Muham

ren 5bedelı 34.500 lira ve ilk teminatı 2587 
r~ o. k?ruııtur. Eksiltme 16 9/ 940 pazar· 
esı günli saat 10 da aatın alma komisyo

nun?a v~ kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
Talıplerı~ teklif mektuplarını eksiltme sa· 
atından hır ııaat evet komisyona vermis ve
ya ı:ondermis olacaklardır. Anıaya ait 
eartname ev evsaf tatil glinleri dahili mer
kez~1c her gun komisyonda hariçte Ankora, 

l~c stanbul Lv. Amirliklerinde görülcbl 
ır. (5052) 15068 

Arpa satın alınacak 
Elaut As. s tın alma Ko. Rs. den: 
126? ton arpa alınacaktır. Muhammen 

bcdclı 74,450 lira ve ilk teminatı 5433 lira 
75 kuru~tur. Eksiltme 16 9/940 pazartesi 
gunu saat 11. de As. komisyon odasında ve 
k.apalı ~arf usuliyle yapılacaktır. Taliple
r~n teklıf mektuplarını eksiltme sa.atından 
hır s~t evci komisyona vermiş veya gön
dermış olacaklardır. Arpaya ait şartname 
v~ evsaf .tatil günleri dahili merkezde her 
gun komısyona hariçte Ankara ve İstan
bul Lv. lmirliklerinde gôrülür. (5053) 

15069 

Kuru ot satın alınacak 
Erzincan As. satrn alma KO: 
1. - 75~.ooo kilo kuru otun kapalı zarfla 

eksıltmesı 14/9/940 cuma günil Hat 11. de 
Erzincan'da satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

1 
2 - Tahmin edilen bedeli 30,000 lira O· 

up ilk teminatı 2250 lirodır. 
3 - Evsaf ve ıartnamesi birliklerde 

mevcuttur. 

d 4 ~Teklif emktuplarını eksiltme ııaatin
en hır saat evet komisyonda bulundurul-

nıuı olacaktır. (5054) 15070 

Kuru ot satın alınacak 
Erzincaa As. satrn alma KO: 
1. - 500.000 kilo kuru ot kapalı zarfla 

ekııltmcye konulmuştur. Tahmin bedeli 
20,000 lira ilk teminatı 1500 liradır. 

2 - Eksiltmesi 13/eylüV940 cuma giinü 
Hat 15 de Erzincanda satın alma komlı
Yonunda yapılacaktır 

, 3 - Evsaf ve ıart~me esasları birlikle· 
rın hepsinde mevcuttur. 

4 -: Teklif mektuplarını eksiltme saatin
den hır sııat evel komisyonda bulundurul • 
nıuı olacaktır. (5055) 15071 

Odun ıatın alınacak 
lzmir As. satın alma KO: 
1200 ton odun kapalı zarf eksiltmesi ile 

Htın alınacaktır. 
Kapalı zarf eksiltmesi 12/9/940 günü sa

at 15 de As. saun alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

Odunun beher kilosu için tahmin edilen 
f}yat l. kuruı 50 santim olup tutarı 18000 
lıra muvakkat teminatı 1350 liradır. 

İstekliler her gün İstanbul Ankara Eıı· 
lı:iıchir As. satın alma komis~onlarmd~ g5-
rebllirler. 

İltekliler be11i gtin ve saatten bir saat 
evel kapalı zarflannı ihtiva eden As. sa
tm alma komisyonuna vermeleri. (50152) 

15078 

Kunı ot alınacak 
Edirne As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

İki milyon kilo kuru ot kapalı zarf u
sullyle eksiltmeye konulmuısa da mezk~r 
gUnde hlç bir istekli çıkmadığından aynı 
ıeralt dairesinde dördUncU lhaleııl 18.9.9'0 
gUnU saat ı 7 de ynpılacaırtır. 

Tahmin fiyatı 110 bin Ura olup tık te
minatı 8250 Uradır. 

Erzurum As. Satın Alma Ko. dan: 
ı - 1587600 kilo saman kapalı zarfla ek

siltmeye konmuştur. Tnhmin bedeli 31752 
Ura tık teminatı 2382 liradır. 

2 - Eksııtmesl 13. 9. 940 cuma günU ııa
at 10 dıı Erzurum Lv. O.mirliği satın alma 
komieyomında yapılacaktır. 

3 - Evsaf ve ııartname esruıları tekmil 
garnizon birliklerinde mevcuttur. Tama
men aynıdır. 

4 - Teklif mektupları eksiltme saatin
den bir sııat evci komisyona verilmiş olma-
ları. (5148) 15128 

Amerikan bezi alınacak 
Çorlu As. Sa. Al. Ko. dan: 
l - 60.000 metre çamaşırlık ameriknn 

bezi pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Bez numunesi komisyonda mevcut

tur. İstlyenler görebilirler. 
3 - Pazarlık 12. ey!Ul 040 çarşamba gtl

nU saat 15 dedir. 
4 _ Taliplerin pazarlığa tııtırAk etmek 

ve nUmuncyl görmek Uzere kanuni hUkUm
Iere göre yanlarında bulundurulacak vesl
kalıırlyle birlikte Çorluda nskerl satın al
ma komisyonuna mUracnatıan. 

(5149) 15129 

Sade yağı aJmacak 
Kayseri As. Satınalma Ko.dan : 
1 - Mliessesatın senelik ihtiyacı olan 

50 ton 11deyatı kapalı zarfla eksiltmeye 
konuldu. • 

2 - Muhammen bedeli 61500 lira olup 
ilk teminatı 4325 liradır. 

3 - İhalesi 16/ 9/ 940 panrtcsi glinü aa
at 16 da yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi Ankara, İstanbul Lv. 
amirlikleri ve Kayseri askeri satın alma 
komisyonlarında görülebilir. 

5 - İstekliler kanunun 2, 3. maddelerin
de yazılı vesaik ve teklif mektuplarını i
hale saatından laakal bir ıaat evel komis
yona vermiş olmaları llzrmdır. 

(5192) 15175 

Arpa aatm alınacak 
Erzurum As. Sa. Al. Ko.dan : 
1 - 200 ton arpa kapalı zarfla eksiltme

ye konulmuştur. 'Dahmin bedeli 16.000 lira 
ve ilk teminatı 12DO liradır. 

2 - Eksiltmesi 18/9/940 çarsamba günü 
ıaat 11. de Erzincan satın alma komisyo
nunda yapılacal:tır. 

3 - Evsaf ve ııartname esasları biltlln 
birliklerde vardır. 

4 - Teklif mektupları eksiltme saatin
den bir saat evel komisyonda bulundurula.-
cakur. (5193) 15176 

Sığır eti satın alınacak 
Çarıaltlcale As. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
300.000 kilo aıgır eti pazarlıklı ıatın a

lınacaktır. Sığır etinin beher kilosu 28 ku· 
ruıtan 84,000 lira blçilmlııtir. İhale 16/9/ 
940 pazartesi günil saat 11. de Çanakkale 
As. satın alma komisyonunda yapılaca~ır. 
!stekli!crin ihaleden bir ıaat eve! temınat 
akçaları olan 5450 lirayı ve ihale kanunu· 
nun 2, 3. Uncü maddelerindeki vesaik ile 
birlikte komisyona müracaat etmeleri. 

(5194) 15177 

Sığır eti satın alınacak 
lzmit A$. Sa. Al. Ko.dan : 

902 ton sıgır eti kapalı zarf eksiltmesiyle 
satın alınacaktır. İlk kapalı zarf eksiltmesi 
18/ 9/940 günü askeri satın alma komisyo· 
nunda yapılacaktır. Sığır etinin beher ki
losu için tahmin edilen fiyat 35 kuruş olup 
tutarı 315700 lira muvakkat teminatı 23678 
liradır. İstekliler her gün ııartnamesini 
Ankara Eskişehir İstanbul ve askeri satın 
alma komisyonunda göriilebilir. İsteklile
rin belli giln ve saatinden bir saat evet ih
tiva eden kapalı zarflarını tUm satın alma 
komisyonuna vermeleri. (5195) 15178 

Arpa sa.tın alınacak 
Erzincan As. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
200 ton arpa kapalı zarfla eksiltmeye ko-

nulmuştur. Tahmin bedeli 16,000 lira ve 
ilk teminatı 1200 liradır. Ekslltmcsl 18/9/ 
940 çarıamba gilnli ıaat 11 de Erzincan 
satın alma komisyonunda yapılııcaktır. Ev
ııaf ve ıartname esaıılrı tekmil garnizon
larda vardır. Teklif mektuplan eksiltme 
saatmdan bir ıaat evet komisyonda bulun
durulacaktır. (5197) 15180 

Patates ıatın alınacak 
1zmit As. Sa. Al. Ko.da.n : 
192 ton patates kapalı tarf eksiltmesi ile 

satın alınacaktır. 

15251) 

Arpa ve yulaf alınacak 
Balıkesir Lv. Amirlili Satrn Alma Ko. 

dan : 
1 - Bandırma'da teslim almmak lizere 

3000 ton arpa ve 2000 ton yulaf ve Balıkc
sir'de teslim alınmak üzere SOOO ton arpa 
ve 2000 ton yulaf pazarlıkla saun alına -
caktır. 

2 - İhalesi 6/ 9/ 940 cuma gün!l saat 16.30 
da Balıkesir As. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Evsaf ve :ıartlarmı görmek istiyen
ler her gün iş soatinde komisyonumuza mü-
racaat etmeleri. (5266) 15252 

Fotin alınacak 
Kayseri As. Sa. Al. Ko.da.n : 
l - Beher çiftine tahmin edilen fiyat 

600 kuruştan 18500 çift fotınin hepsini bir 
müteahhide veya a:,.Tı ayrı olmak üzere 
talibine pazarlıkla ihale edilecektir. 

2 - Mecmuunun muhammen bedeli 
lll.000 lira olup katı teminatı 166~ lira
dır. 

3 - İhalesi 0-0-1940 pıızar~esl ııaat 15 
de Kayseri AB. satın alma komlııyonunda 
yapılacaktır. • 

4 - Şartnamesi İstanbul, Ankara leva -
zım Amirlikleri ve Kayseri, Adana. Niğde 
askeri satın alma komisyonlarında görUle
blllr. 

5 - İsteltlilerln kanunun lkl ve :UçUncU 
maddelerinde yazılı vesaik ve katı ternlnat
larlyle birlikte belli gUn ve saatte komis • 
yonda bulunmaları. 

(5294) 15283 

Çift atlı araba alınacak 
Kayseri As. Sa. Al. Ko.dan : 
ı - Beher ndedlne tahmin edilen fiyat 

150 liradan 20(ı çift aUı araba pazarlıkla 
s:ıtın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 80.000 Ura olup 
katı teminatı 4500 liradır. 

3 - ihalesi 9-9·10'40 pazartesi gllnü ııa.
at 16 da Kayseri R.Skert satın alma komla· 
yonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi İstanbul, Ankara LV. 
tunirliklerl ve Kayseri, Adana, Niğde satın 
alma komisyonlarında görlllebillr. 

5 - lstcklilerln kanunun iki ve UçUncU 
maddelerinde yazılı vesaik ve katı teminat 
larlylc birllkte belli gUn ..,.e saatte komls
yôna gelmeleri. 

(5295 ) 

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

15284 

42 ton s:ıde yağı toptan ve pazarlıkla sa
tın alınacaktır. İhaleal 7·9-1940 cumartesi 
gilnll saat 12 de Edirnede eski mllılrlyet da
iresinde satın alma komisyonunda yapıla • 
caktır. Tahmin edilen tutarı 49560 ve te • 
mlnatı 7434 'liradır. Evsaf ve oartnameei 
her gtin komisyonda görUlebtllr. lııtekUle • 
rln sözU geçen günde komisyona gelmeleri. 

(5296) 1528:S 

Un alınacak 
Eslr.işehir As. Sa. Al. Ko.dan : 
300 ton un pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı 10 eylUl 1940 salı günU eaat 15 
de Esklol'hlr As. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 
Şartnamesi ve evsafı komisyonda gl!rUle· 

bilir. Tahmin bedeli 37590 liradır. Katı te • 
mlnatı 5688 Ura 50 kuruotur. İsteklilerin 
teminat malcbuzlnrlyle komisyonda mezkQr 
gUn ve sao.tte bulunmaları. 

(6297) 18286 

Un al!nacak 
Erzurum Lv. Amr. Satın Alma Ko.dan ı 
İhale tarihinden ltlb&ren bir ~uçuk 111' 

zarfında kor anbıırına teslim ıartıyle 250 
ton un satın alınacnktır. Bunun hepsinin 
birden veya kUçllk, kUçUk partiler halinde 
vereceklere de ihale edilebilir. Toplu tuta
rı 42500 lira ve tik teminatı 8188 liradır. 
Pazarlığı 0·0·1940 pazarteııi gUnU ııaat 15 
de Erzurum Lv. Amirliği satın alma komis
yonunda ynpılacnktır. Unun evsafı ve oart
ları tekmil garnizonlarda mevcut ve tama
men aynıdır. İsteklilerin muayyen gllı:ıde 
komisyonumuzda bulunmaları. 

(5298) 15287 

Arpa veya yolaf alınacak 
Eskişehir As. Sa. Al. Ko.dan : 
Askeri ihtiyaç için 1000 ton arpa veya 

yulaf pazarlıkla ııatın alınacaktır. 
Pazarlığı 10·9·1940 ııalı gUnU saat 11 de 

Eskişehir askerl satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnıımcsi komisyondu. gö -
rUleblllr. Arpnnın tahmin bedeli 60.000 li
radır. Yulafın tahmin bedeli 62500 liradır. 
Arpanın katı teminatı 8500 liradır. Yula • 
tın katı teminatı 8750 liradır. İııteklilerin 
kanunda yazılı vesaik ve teminat makbuzla 
rlyle belli gUıı ve ıaatte komisyonda hazır 
bulunmalnn. 

(5299) 15288 

Muhtelif kereste alınacak 
Eskişehir As. Ko.dan : 
Askerl ihtiyaç Bozyük tıtuyonunda 

Eveat ve ıeraltlnl g6rmek tııtlyenler 
her gUn ı1 snatlerind" isteklilerin de be111 
glln ve saatte temlnnUnnnı ihaleden bir 
aaat evel Edirne sanavl kıııtasındakl ııatın 
alma komisyonuna vermlı veya posta ile 
C8nderml11 olmıılnn. (5113) 15096 

Kuru f asulya alınacak 
Siv111 As. Sa. Al. Ko.dan : 

İlk kapalı zarf eksiltmesi 18/9/940 gtln\l 
As. ııatın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Pa~atcsln beher kilosu için tahmin edi· 
len fıyat 7 kuruı olup tutarı 13440 lira mu-
vakkat teminatı 1002 liradır 

İsteklilerin ıartnameyl he~ giln Ankara, 
İstanbul Eıklıehir ve aıkert aatm alma ko
misyonl~rın.da görebilirler. 

teslim llll : 1711 metre mikA.p muhteltf e
batta kereste pazarlıkla ııatın alınacaktır. 
Pazarlığı 10 - eylUl • 1940 ııalı gUnU ııaat 
16 da Eskişehir As. eatın alma komlııyo • 
nunda yapılacaktır. Şartnameııl komisyon
da görUlUr. 

İsteklılerın belli glin ve saatinden bir sa
at evel ihtiva eden kapalı zarflarını askeri 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

Tahmin bedeli 76995 liradır. KaU temina
tı 10199 lira 50 kuruııtur. İııteklllerln ka -
nunda yazılı vesaik ve teminat makbuzlariy 
le belli glln ve saatte komisyonda hazır bu· 
lunmaları. 

Polath sulh hukuk mahkemesinden : 
No. Xöyl HUDUDU 

25 Polatlmm Şaban 
Özfi köyüniin Kı
ullı Elvanlı çiftli~ 

• 

Çifli'lı:dı M'aa milştcmllau 
hav! ,HtlUı: 

mWan Muhammen 
kr,metıl 

53490 Onbet ill 
döı:füm ;rirmi bin 

lira 

Şarkan Keklik pmarı ve Beyceğiz'in Sıra 

lı:a)'&lan ılmalcın Medetkaıı v~ yerli kiris 
" deli otlan ıediii ıarben Ta:ilıburun ve 
Beylik köpril yolu ve Sülükl!i kaı, cenubcn 
Uluyol ve Mal höy{iğü ve Körkuyu ve Bel 
kavak hudutlarlyle mahdut çiftliğin ynn 
hissesi (Ba çiftlik birinci derecede Ziraat 
Bankasma ipotekli.) 

36 Polathnm Ya111 
höyük Jcöyll 

A 

Karye 
derunu 

Bir bap hane- 100 arsın 
. nin nl6ıf hiıısesi 

500 
kuruı 

Şarkın Bor.hali garbcn tarik cenubcn sahi
bi senet mülkü ile mahdut hanenin nısıf 

hissesi. 
47 .. .. Bostan 

yeri 
Höyük 

Tarlanın nısıf 

hissesi 
Tarlanın nısıf 

3 dönüm 1500 Şukan tarlkilm garben nehri Sakarya ve 
taarfeyni boz hali .. H 

önü hissesi 
5 döniim 1500 Şarkan Dolap, garbeıı nehri Sakarya, sima. 

len t.ar.ikilm cenubcn boz hali. 
Arttırmanm yapılacağı 4/10/940 saat 10.30 cuma glinüdür. 

1 - hbu yukarda yazılı gayri menkullerin arttırma p.rtnameai 3/9/940 tarihinden itibaren 940/156 No. ile Polatlı mahke • 
meslnin muayyen No. ıunda herkesin görebllmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan fazla maHlmat almak istiycnler i~bu 
prtnameye ve 940/156 No. ile mcmuriyctimize mümcaat etmelidir. 

2 - Artırmaya ittirak için yukarda yazılı kıymetin % yedi buçuk nisbetindc pey veya milli bir bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir. (24) . 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin ırım menkul tlurindeki haklarını hususiyle 
faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbuilln tarihinden itibaren yirmi ,Un içinde evrakı mllıbitelerlyle birlikte mcmuıiyeti
mlze bildirmeleri icabc<ler. Aksi halde haklan tapu sicilli ile sabit olmadıkça satıı bedelinin paylaştınlmasmdan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştir5.kedenlcr arttırma p.rtnamesini ve lUzumlumaltlmatı almıı ve bunları tamamen kabul 
etmiı ad ve itibar olunurlar. 

S - Tayin edile9 :zamanda gayri menkul Uç defa bağırıldıktan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli mu
hammen kıymetin yüzde yctmiı beıinl bulmaz veya ııatıı .istlyenin alacafına rüçhanı olan difer alacaklılar bulunup da bedel 
bunların o gayri menkul ile temin edilmiş alacaklarının fazlaya çıkmazsa en çok arttıranı teahhUdü baki kalmak üzere arttırma 
on beıı gün daha temdit ve on bc$incl ırünü aynı saatte yapılacak arttırmada bedeli Satıı iıtiycnin alacağına rüçhanı olan di • 
ğcr alacaklıların o gayri menkul ile teminedilmiş alacaklan mecmuundan fazlaya çıkmak ıartiyle en çok arttıranıı. ihale edi-
lir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılamaz ve satıli talebi düşer. • 

6 - Gayri menkul kendisine ihale edilen kimse derhal veya verilen mtihlct içinde parayı vermene ihale karan fesholunarak 
kendisinden evel en yüksek teklifte bulunan kimseye arzetmiı olduğu bedelle almıya razı olursa onıa; rezı olmazsa veya bulun
mana hemen on beı ıtün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki .ihale arasmdaki fark ve geç.en gUn
ler için yüzde beıten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memurlyctimizce alıcıdan tahsil 
olunur. (Madde 133) 

Polatlı ıulh mahkemesinden: Yukarda cösterilen gayri menkullerin 4/10/940 cuma ,Untinde ıulh mahkemesinde i,ba llln •• 
gösterilen arttırma ıartnamesi dairesinde satılacağı illn olunur. 

Muhtelif yiyecek ve • ah nacak saıre 
Beykoz Askeri Satrn Alma Komisyonundan : 

Muhammen Bo. Muv. Te. 
Sut GUn Tarih Lira Lira Kr. Miktar Erakm cinai 
10 • Cuma 2019/940 32250 2418 70 150000 Kuru fasulya 
11 .. ., ,. 26000 1950 00 80000 Pi~ 

11 " ,, .. 320000 24000 00 800000. itin' -
11.10 Cumartesi 21/ 9/ 940 7310 548 25 16000 P~ 
ıı.30 ., ., ., 1890 141 75 42000 lotan 
16 P. Erto 23/ 9/940 6250 468 75 10000 Z. yalı f 
16.30 ,. ,. ,. .. 19000 1425 oo 50000 labaa 
ıs Salı 24/ 9/940 10125 • 779 63 150000 Arpa 
15.30 " ,. .. .. 19500 1462 50 300000 Ot 
16 " .. .. .. ,8500 637 50 200000 8a.malll 
16.:\0 13330 999 75 aooo Gu 
15 Çarı. 25/9/940 7525 564 S& 15000 Kuru llz&n 
15.30 " " " 19125 1434 38 11000 Şeker 
16 " ,, ,, ,. 5265 394 88 11000 Yemek tun 
16.30 ., 10965 822 38 43000 Makarna 
15 Perı 26/9/94-0 40000 3000 00 IOOOOOO Yemek mete ••çam odun• 
15.30 H .. H ., 13500 1012 50 540000 Jl'ırm ıtlrwe odama 
16 ., ,, ,. ., 5580 418 50, leOOO Kırmızı: mercıhnek 

16.llO ,. ,. .. 12710 953 25 82000 Nohut 
ıı.30 Cuma 27/9/940 81250 6095 75 f5000 iade 7&fl 
ı - Yukarda cins ve miktarları yazılı yiyecek maddeleri hizalarında ıösterilen tarihlerde bpah arf uut+yı. Bcnoz'da 

Halltevinde As. Satm alma komisyonunda ihalesi yapılacaktır. 
2 - Teklif mektuplan ihaleden bir 11at evel komisyona veriimiı olacaktır. 

S - Şartnameyi görmek btiycnler her giln Boykoz'da Halkevlnde yeya 40. met Ukokulda ukert satm alım lcomlsyomma 
mtlracaat edeedcletdlr. (5301) 15290 

Muhtelif yiyecek· ve • 
saıre ali nacak 

Beylco• Askeri Sa.trn Alma Komisyonundan : 
Ekılltme Tarihi Muhammen Tu. Muv. Te. lıtilrtan * Saat Gtln Lira Lira Kr, Kilo 

ıo Cuma 20/9/940 24150 ısıt 15 115000 
10.30 • .. " .. 20000 1500 40000 
11 • .. .. " 2'2720 1704 50 71000 
11.30 .. " " " 210000 15750 600000 
10 • 21/9/940 4560 J.43 57000 
10.30 " " .. " 1520 114 ~ 38000 
11 Pazart. 23/9/940 5270 395 25~' 8500 
11.30 " ,, ,, ,,. 17100 1272 .- 45000 
15 • .. " • • 15000 1125 100000 
15.IO ,, .. .. .. 15000 1125 100000 
10 Salı %4/9/940 65000 4875 1000000 
ıo.ııo .. ,, " ,. 124000 HOO 2000000 
11 .. .. .. " 64000 4IOO 1600000 
ıı.ııo .. " " " 12600 g45 60000 
ıo Çarpn. 25191940 6300 472 50 30000 
10.so H ,. ,, .. 11160 1392 4tooo 
11 .. .. " .. 3965 297 31 61000 

Ku1' fuul)'& 
Ko7Qn eti 
Pirinç 
Sıfır 9'ıl 
Patatea 
Soğan 

Z.7&11 
Sabun 
Silt 
Yoiurt 
Arpa 
K11ru ot 
lem&D 
Gu 
Kuru üzüm 
Şekef' 

Yemek tun~ 
11.30 .. .. ., 7750 581 25 31000 M'alrama . " 
10 Perşcn. 26/9/940 32000 2400 1600000 Mete ve çam odunu 
10.30 ,, ,. ., ,, 9450 708 75 ~ 420000 Gilrcen odunu 
11 ,. ., ,, H 4950 371 75 3300P Mercimek 
ll.30 H " .. ,, 9300 1597 50 52000 Nohut 
11 Cuma 27/9/940 62500 4687 50 50000 S.de yafr 
1 - Yukarda cini ve miktarları yazılı yiyecek maddeleri hizalarmda ıöıt~llen ta riblerde kapalı urf usuliyle Beykoz'& 

Halkevinde >... Satm almıı. komiıyonunda ihalesi yapılacaktır. 
2 - Teklif mektupları ihaleden bir saat evet komisyona verllmlı olacaktır. 
! - Şartnameyi görmelı: iatiyenlcr her gün Boykoz'da Halkevinde veya 40. mcı ilkokulda askeri ıatın alma komisyonuna 

mflracutlan. (5314) (15297) 

Odun alt nacak 
Ca.nd:ble :ıts. Sa. ~/. Ko. dan: 
İkt kalem yakacik kapalı zarf usullyle satın alınacaktır. Muhammen bedeli hl· 

zalarında K{Sııterllmlıtır. !halesi Çanakkale As. Satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Taliplerin ihaleden bir ııaat evel teminat akçt'leriyle ve ihale kanununun 2, 
s. Uncu maddelerindeki vcsalkle birlikte komisyona mUracııat etme!Pri. {5106) 
Cinai :Mikdan :Muhammen Be. Muvakkat Te. Kilo İhale ı;:-Un ve S. 

Lira Kr. Lira Kr. . 

JANDARMA 

Karabük kömürü alınacak 
]. Gn. K. Ankara S•tııı Alma Komisyo -

nund•n : 84. ton kuru fasulya kapalı zarfla. eksilt
~eye konmuştur. Muhammen be~clı 18900 
lıra ve muvakkat teminatı 1417 lıra 50 ku
ruştur. İhale 13/eylül/940 cuma günü saat 
16 da ıatın alma komisyonunda yapılacak
tır. Şartname komisyonda her gün görlile
bllir. İsteklilerin belli gıin ve saatt~ ka
Palı zarflarını hazırhyarak ihale ~aatınde:ı 
bir saat evet komisyona vermelerı. 

(5198) 15181 

Sade yağı almacak 
Elizıl As. Sı. Al. Ko.dan : 

Ç. kale odun 1400000 
______ <_5_8_oo_> ______ 1_5_2_89 :E::ceabat odun sooooo l,tS 1570 00 kapalı 1400000 perı. 12.9.940 llde 

l,5 900 00 kapalı 800000 perı. 12-".940 12 de 
15098 

Şartnameıılnde yazılı muratları dahil 
olmak Uaere beher tonuna (26.50} ylnnl 
altı lira elli kuruı fiyat biçilen (283) iki 
yUz ııekaen Uç ton KnrabUk kömUrU Jan
darma Genel K. blnaaındaki Ankarn jan -
darma aatın alma komlıyonunca 23-9-1940 
puarteııl ıaat 15 de kapalı zarf eksiltme
siyle alınacaktır. İlk teminat miktarı 
(562,46) bee yüı altmıı iki lira kırk altı 
kuruı olup ııartnıı.mesl komisyondan her 
sün paruıı alınabilir. 

(5107) 15111 

Sığrr eti almncak 
ICırl:l•reli Kava1clı As. S•tın Alm• Ko· 

misyonundan : 
125,0oo kilo sığır eti alınacaktır. İhalesi 

13/e;rliil/1940 cuma ıiınU saat 15 de kavak
lı koyunde Aı. ıatın alma komisyonunda 
Yaı:ıılacaktır. 

1Mubarnmen bedeli 43750 fira ve ilk te
m nat! 3281 lira 25 kuru$tur. 
b' Talıı:ılerin betli günde ihale saatinden 
ır saat eveline kadar 2490 sayılı kanuna 

uygun olarak tanzim edecekleri teklif mek 
tuplarını kornisyon baskınlığına vermeleri 
lazımdır B •• 
t bu ıııe ait ıııırtname ve evsaf Ankara, İs
an dul Lv arnirlikleriyle her gün komis-

Yon a RÖrülur. (5109) 15112 

1 . Sığır eti almacak 
zrnıt A.r. Sa. Al. Ko.dan : 

7~ o.oo kilo ıığır eti kapalı zarf ekıilt
meıı ~le satın ılınaca'lı:tır. 

l'alıp ~ıknıadığından bir 11 müddetle p&o 

1 - ~8 ton sade yağı alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 20.700 lira ilk te

minatı 1553 liradır. 
3 - Eksiltme 23/9/940 pazartesi günll 

11at 10 da tüm. satın alma komisyonunda 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

4 - Sade yağına ait evaaf ve ıartname 
dahilinde merkezde her gÜn hariçte fıtan
bul. Ankara Lv. amirliklerinde tattı olan 
günlerde görilleblllr. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını belli 
gün ve saatten bir 11at eve! Askeri aatın 
alma komisyonuna vermlı veya gönder-
mlı olmaları. (5199) 15182 

Sade yağı alınacak 
lstanbul K. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - 6/9/940 günü ıaat 15 te pazarlıkla 

40 ton sade yağı sattn alınacaktır. Muham
menbedell 50.000 liradır. İsteklilerin prt • 
nameyi görmek için her glin ve pazarlığa 
fltirlk için de ylizde on bet teminattan ile 
birlikte belli ıfin ve saatte Fındıklı'da ko
mutanlık ıatın alma komlıyonuna ıelmele-
ri. (5263), 15249 

MÜNAKALAT VEKALETi 

Benzin alınacak 
Müna.lca.lit Vekiletindeıı : 
l - VekAlet otomobilleri için (27'7) ll· 

ra (25) kuruş muhammen bedelli (550) te
nekfı benzin 21 eylUl 1940 cumartesi gtlnU 
ıaat (10) da levazım mUdUrlUğUndeld ko -
mlsyonca açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı (206) lira (') 
kuruıtur. 

8 - Şartnamesi paraeız olarak vernır. 
isteklilerin kaılunt veııtkalariyle mezkftr 
&11n ve ıaatte bulunmaları. 

(5211) lts268 

arıyor 

Muhtelif müesseselerde desinatör ve 
şantiyelerde çalışını§ aynı zamanda 
devlet müesseselerinde de desinatör 
ve fen memurluğu yjlpmıı sanat mek
tebi mezunu bir genç it arıyor. Mür .. 
caat Ulus'ta H. K. rumuzuna. 3512 

Kuru fasulye, ·kuru ot ve gazyağı satın alınacak 
Edirne As. S•tm Alma Komisyonundaa: • 
Aııağıda cins ve miktadan yazılanlar kapalı zarfla alı~acaktır. İhaleleri Edime'de 

eski milslriyet dairesinde ıatm alma komisyonunda yapılacaktır. Evıaf 'Ve sartname
terl her ,Un ,Un komisyonda ıörillebillr. İsteklilerin sözil reçen elinde ihale saatin
den en ceç bir saat evel teklif mektuplarını komisyona vermiı olmaları ll:ıımaır. 
Cinsleri ldiktarı Tahmin • 

K. Pasulya 
Kuru ot 
Gaz yafı 

100 Ton 
1496 Ton 

77 Ton 

2 Memur lllınacak 
4tniara Elektrik $irketinden : 

tutan 
20000 
82280 
20020 

1 - Muhaaebe lglerlne aşina lise mezu
nu lkt memur alınacak. 

2 - Memurin kanununun memurlar hak
kındaki hUkUmlerinl haiz olmak. 

1 - Aııkerllğlnl yapm111 olmak. 
' - 1Istınerbı peraonel fefllltne mUra • 

caaUan. ıut 

Teminatı 
1500 
6171 
1501 

İhale ,unu 
18/9/940 ,arıamba 

,. " u 

19/ 9/940 perıembe 
(5191) (J5174) 

Daktilo aranıyor 

Saatı 
11 
17 
11 

Çoculc Esirg~me Kurumu Umumi M~r • 
kezinden : 

En az orta tahıılllnt bltlrml11 bir dalcUto
ya ihtiyaç vardır. Daktilo ııterlnde tecrıı. 
be ve mUmareseal olan isteklilerin Çoeuk 
E8il'&'eme Kurumu Umuml Kerkealu IDtl • 
racaaUan. 1311 

Kanu11 ıartlannı haiz olan isteklilerin 
ilk temlnatıannı muhtevi kapalı zarf tek· 
lif mektuplarını ihale gUnU saat 14 e kadar 
komisyona vermeleri. 

(5325) 15302 

HARTA G. DlREKTÖRLÜGÜ 

Müaabak~ ile memur alınacak 
Harita Gtntl Direktörlütünden : 
l - Harita genel direktörlügil :ıuabatm

da istihdam edilmek Uzere memudn kanu
nundaki evsaf ve ıcraiti haiz lise mezun • 
!arından müsabaka ile memur alınacaktır. 

2 - İlteklilerin diğer şeraiti anlamak 
üzere ikinci ıube direktörlufüne müracaat 
edilınesl. 

3 - Müsabaka imtihanı 16 • eylül - 1940 
pazarteai rUnüdiir. 

(5175) 15149 



S - 9. U~40 

VAKİT, NAKİTTİR !.. Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 29-8-940 vaziye 

5 Porsiyonluk bir komprime ile ( su ve ateşten gayri hariçten hiç

bir madde ilave etmeyi düşünmeksizin ) 15 kuruş mukabilinde 15 
dakika gibi kısa bir zamanda zengin ve iştihalı bir sofra hazırhya
bilirsiniz. Maruf ve meşhur lokantalarımızda dahi bu derece nefis 

bir çorbayı her zaman bulamazsınız. 

Bilyilk yardım ve faydası lşik!r olan çorbalık sebze komprime -

terimizin senelerce nefaset ve tazeliğini muhafaza ettığine şahit 
olacaksınız. 

AKTiF 
KASA: 

Altın : Saft kilogram 
Banknot 
'Ufaklık 

DAHİLDEKİ MUHABİRLER t 

Tilrk Lirası 
HARİÇTEKİ MUHABİRLER t 

Altın : Bati kilogram !5.112,760 
Altına tahvili kabil serbest d!Svtzler 
Diğer dövizler ve borçlu kllrtng 
bakiyeleri 

HAZİNE TAHVİLLERİ: 
Deruhte edl. evrakı nakdiye kar§ılıfı 
Kanunun 6 - 8 :inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tedlyat 

SENEDAT CÜZDANI: 
Ticari senetler 

ESHAM ve TAHVİLAT CÜZD.Al\-X : 
A - Denıhte edilen evrakı 'nakdlyen:ln 

knrııılığı esham ve tahv11At (iti
bari kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvflA.t 
AVANSLAR: 
Altın ve d1!vlz üzerine ava.na 
Tahvflll.t üzerine avana 
Hazineye kısa vadeli avans 
Hazineye 8850 No. lu kanuna göre açı
lan altın kartıılıklı avans. 

HİSSEDARLAR : 
MUHTELİF ı 

Ltra 

101.002.162,02 
12.145.612,-
2.076.266,10 

1.671.897,79 

7.191.!505,98 
88.821,10 

16.616.876,07 

1158.748.MS,-

19.810.196,-

261.421.846,89 

'7.622.316,93 
8.2i7.057,57 

9.12.'5.~ 
7.808.722,-
8.002.000.-

89.000.000,-

YEKtJN 

Lira 

'1Ci.224,040,12 

1.671.897, 79 

25.847.203,10 

139.488.367,-

261.421.846,89 

M.899.374,50 

49.819.847,5.'5 
4.500.000,-

20.651.433,.{.'S 

674.478.010 40 

PASI F 
SERMAYE: 
İHTİYAT AKÇESİ : 

adi ve fevkıı.Itı.de 
Hususi 

TEDA VttLDEKİ BANKNOTLAR : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Knnunun 6 - 8 inci maddelerine tev
f ikan hazine tarafından vaki tedlyat 

Deruhte edl. evrakı ruıkdlye bn.ktyesl 
Karşı lığı tamamen nl tın olarak na.ve· 
t en tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili tıı\veten tedı\VUle 
vazedilen 

Hazineye yapılan aıtın karşılıklı a
vans mukııhlll 3flll2 No. hı kanun mu
clblnce mtveten tcdııvuıo vazedilen 

MEVDUAT: 
TUrk Liram 

Altın : Saf! Ki~. 18.908,221 

8850 No.lu KANUNA GÖRE HAZİNEYE 
AÇILAN AVANS MUKABİLİ TEVDİ 
OLUNAN ALTINLAR : 

Sat! Klg. 86.7111,458 

DÖVİZ TAAHHÜDATI : 
Altına tahvlll kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı kllrlng 
bakiyesi 

MUHTELİF: 

Lira 

6.188.006,ll\ 
6.000.000,-

158. 748 .. "i68,-

19.310.196,-

139.488.367,-

17.000 000.-

206.500.000,-

.-,-

65.SSUi54,M 
26.595.92.'5,85 

IU.648 228,22 

8.859,77 

27.197.860,78 

YEKÔN 

Lira 

15.000 000. 

12.188.666,1 

862.988 367.-

92.480.480,ow 

51.648.228,22 

27.200.720,.'55 

118.071.547.98 

674.478.010,40 
) a 

l Temmuz 1938 tarihinden itibaren : İskonto haddi % 4 Attın üzerine avans % 8 

MERCİMEK, BEZELYA, NOHUT vesair hububat sebze ve çorba

lık komprimelerlni kilerlnizde bulundurmayı ihmtl etmeyiniz. 

Yedek erzak : Tuamıf edilmit 5el"Vet gibidir. 
Bilhassa dar ve ııkıtık bir zamanda kıymeti 

daha çok takdir edilir. 

Aileler için olduğu kadar yolcular ve sporcular için de her zaman 

ve her yerde ııtak bir yemek temini kabildir. Bakkallarınızdan 50 
gramlık bir komprime 9/100 gramlık bir komprimeyi 15 kuru§tan 

alabilirsiniz. 

Beşiktaş : ÇAPAMARK4 Tarihi tesisi : 1915 

Et muhtelif mahrukat satın alınacak 
Ankara !andırma Satın Alma Komisy onundıll: 

Mlkdarı Cinsi Tahmin bedeli İlk teminatı 

25,000 kilo sığır eti 
240 ton odun 
79 toı:ı gazlı mAden kllmürll 

110 ton kok kömürü 

Jlra Lira Kr. 
625() 468 75 
4800 860 00 
ı._ıı 106 65 
2904 217 bO 

684 4~ 

İhale gUıı ve ııaatı 

11.9.94.0 ııı çarııamba 
) 
) 18.9.940 cuma Hl 
) 

ı - Yukanda mlkdan, cinsi, ta.hrnln be deli, llk teminatı vethale g{lnU veaaatı ya
zılı olan et ve mahrukat kapalı zarf usul! yle Ankara J. genel komutanlığı binMın
dakt J. Satın alma komlııyonuncn ııatın alı nacaktır. 

2 - tlç kalem mahrukatın bir istekliye !halesi salz olduğu gibi odunun ayn ve 
kömürlerin nyn bir istekliye ihalesi calzd Jr. 

8 - Bu iki eksiltmeye att şartname ve evsaf parasız oJarak her gün adı geçen ko· 
ml:ıyondaı:ı alınabilir. 

4 - isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerle tık teminatlarını muhtevi 
kapalı zarf teklif mektuplarının nihayet ekslltme saatinden btr ııaat evellne kadar 
komiııyona vermeleri. (~36) 14973 

r 8aniri, 
------..:;-cı~----::~ ·----

Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet .. 
kolay müessir bir 1 müstahzardır. 

Barsak Solucanlanna 
karşı gayet tesirlidir. Barsak. solucanlarının büyüklerde• ve Küçüklerde 
scbeb olacağı tehlikeler göz önüne alınarak solucan hastalıklarında bunu 

kullanmalan faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen but 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur. 

3 Grup ahşap tezgôhı satın ahnacak 
D. D. Yoilarından : 
Birinci eksiltmesine talip zuhur etmiyen ve muhammen bedelleri ile isim

leri aşağıda yazılı 3 grup ahşap tezgah 18. 10. 940 cuma gilnU saat 15,30 da ka. 
palı zarf usuliyle Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her tezg~hın hizasında yazılı muvakkat temi
natlariyle kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gUn saat 14,30 
a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden, Haydarpa~a

da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 
Tezgahın ismi Muhammen bedel 

Elektrik motörlü ahşap için tepsi tes
tereli kesme ve delme tezgahı 
Elektrik motörıü ahıcıp için bir bıçak
lı planya tezgahı 
Elektrik motörlü ahşap için kanal ~e 
oluk açmağa mahsus freze tezgahı 

(5184) 

Lira 
2750 

2500 

2000 

• 

Muvakkat teminat 
Lira 
206,25 

187,50 

150,-

15217 

M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

Şayak kumaş alınacak 
M. M. V. Deniz Levazım Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli ( 3 .400) lira 

olan (12.000 ı metre cro.t elbiselik (myak 
kumaşın, 7 - ey!Ul - 1040 cumartesi gllnü 
snat 11 de pazarlıkla eksiltmesi yapılacak
tır. 

2 - İlk teminatı ( 2 0) lira olup ıınrtna
mesl her gUn komisyondan aırnabillr. 

8 - İsteklilerin belli glln ve saatte Ka
sımpqada bulunan komisyona mllracnatıa
n. 

(8116-5327) 15303 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Zayi mühür 
D. D. Yollarından : 
Devlet Demiryolları ve limanları umu

mi müfettİ!!iliğine ait mühürlerden yedi nu· 
maralı resmi mlihtir kaybolmuştur. Yenisi 
yaptmlacaı;ından C!';'kisinin hükmü kalma-
dığı illin olunur. (5136) 15213) 

: ............................................. .........., 

L. KUKLA i .............................................. 
Sadeyağı ahnacak 

M. M . V. Deniz Levazım Satrn Alma Komisyonundan : 
Miktarı Cinsi Muhammen bedeli .uıt teminatı 

Lira Lira K 
15 000 kilo Sade 'yağı 17.925 1344 38 

1 - 26/Ağustos/940 tarih inue yapılan pazarlık eksiltmesinde beher kilosuna tek
lif edilen fiyatı cali görülduğund~n yukarda cins ve miktan yazılı aade yağının ikin
ci pazarlık eksiltmesi 7/eyl0.1/940 cumartesi günü saat 12 de yapılacaktır. 

2 - İıtcklilerin yukarda yazılı teminat makbuz veya banka mektubu ile belli gün 
ve uatte Kasımpaşa'da bulunan komisyona müracaatları. (8136/ 5333) 15304 

Ekmek alınacak 
Bolu Orman Koruma Talimg~b Taburu Satın Alma Komisyonundan 

Miln1lkasıuun yapılacağı mahal Cinai Mikdan Muvakknt teminat 

Bolu orman koruma tallın.. Ekmek 
clh taburu kıırarglhında mUn-
akit satın alma komisyo-

nunda 
Münnkas-

Kilo 
180.000 

Lira Kuruı 
1485.00 

Günü Saati Münakasanın sureti icrası 
20/ 9/ 940 16 Kapalı zarf 

Şerait ve evsaf hakkınd:ı daha mufas~aı mal6mat istiyenlerin Bolu'daki satın alına 
komisyonuna müracaattan. (8186/ 5337) (15305) 

ENSTİTÜLER • KAZALAR 

lmar planı yaptırılacak Kömür naklettirUecek 
Yüksek Zir.aat EDstitüsU Reitörlüliln • 

dM : Gerede Belediyesinden: 
A - Kurumumuz kaloriferleri fçin Eti· Gerede kasabası ittisalindeki (e-

banktan alınan 800 ton kömUrUn istasyon· sen tepe) çamlık mesiresinin topog
dan vagondan veya kömUr deposundan rafik haritası ile burasının her türlü 
enstitüde ıösterilen yere tıı~ınmak üzere tesisatı cami mükemmel yazlık ve 
.nakil i~i açık eksiltmeye konulmnştur. kışlık eylence ve dinlenme yeri hali-

B - 9·9-1940 gününe miisadif pazartesi ne konulması için bir imar planı yap
günü saat 11 de rektörlük binasında mU - ı tırılacaktır. Yapmak isti yen mütehas
teşekkil komisyon tarafından ihaleıi ya • 8111 zevatın Gerede belediyesine biz • 
pılacaktır. t ah • .. ı · 

C F 1 • h t 
1 

k . . za veya t rıren muracaat a ızahat - az a ıza a a ma ve aartnamesını • • . . 
görmek isteyenlerin enstitll daire mildllr· ve tafsılat ıstemelerı ılan olunur. 
lilğüne müracaatları. • (5292) 15233 

(4381) 14961 

ORMAN KORUMA GL. KO. 

Albucit ilacı alınacak 
Orman Koruma Genci K. Satın Alnıs 

Komisyonundan: 
1 - Orman koruma ıenet K. teşkilatı· 

nın erlerine sarfedilmek üzere (5.000) li
ralık albucit ilacı açık eksiltme ile aatm 
alınacaktır. 

2 - İhalesi 6. 9. 940 cuma günü saat 11 
de Yeniıehir Yüksel caddesi Orman ko
ruma genel K. binasındaki komisyon oda· 
ııncla icra kılınacaktır. Teminat miktarı 

(750) liradır. 
3 - Evsaf ve ı;eraitini öğrenmek isti

yenler komisyona müracaat etmeleri' ilan 
olunur. (48S8) 14868 

Kepek alınacak 
Kazova inekhanesi Müdürlüğünden : 
l - inekhane hayvanlannın ihtiyacı l -

çln 40.000 kırk bin kilo kepelc 1-9-1940 ta
rihinden itibaren bir ay mUddeUc açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - 1-10-1940 ııalı gUnll ıınnt 14 de To
katta Veteriner mUdürlUğli blnnsında iha-
lesi yapılacaktır. • 

8 - Kepeğin muhammen bedeli (bin dört 
yUz lira) olup muvakkat teminatı (yüz beıı 
lira) dır. 

4 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin mu
vakkat teminat makbuzlan veyn. bruıka 
rnektuplariyle beraber o gtın tayin olunun 
saatte komisyona müracaatları. 

~ - Şartnameyi görmek ve dnlıa fazla 
maHlmat almak lstevenlcrln Turlml clva
nnda inekhane mUdÜr!UğUne ve Tokatta. 
veteriner mUdürlllC-Une mUracı:ı.nt etmeleri 
lla.n olunur. 

(8056-5258) 15274 

Eski Feyziati================================~ 
Zayi - Anknrn belediyesinden nldı~m 

137 No.lu eotör ehllyctnnmımıl .zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hültmU yok
tur. 

vArııı oğaziç · Liseleri YAnsız 
KIZ ve ERKEK TALEBE AYRI BÖLÜKLERDE 

Ana, İlk, Orta ve Lise sınıfları eski talebenin kayıt Jarını tecdide ve yeniden talebe kaydına başlanmıştır. 

kayıt için tatıl günlcrınden ma11.da her gün saat ı O dan )8 e kadar mektete müracaat edilebilir. 
~==== İsti yenlere tarifname gönderilir. Telefon: 36 - 210 Arnavutköy - Çiftesaraylar 6220 ====':/ 

YATILI - YA TiSiZ - KIZ - ERKEK 

HAYRİYE LİSESİ 
Sarnçhanebaşmda Horhor Caddesinde Telefon : 20530 

ANA-İLK-ORTA-LİSE 
E•kl tn.lebE'nln P-y!U!Un be~lne kadar velileriyle beraber müracaat ederek kayıtlarını yenilemeleri lA.zımdır. Eski ve 

yem t,alchenın kayıtlan heı gUn saat 10-17 ye kadar yapılır. Yabancı dillere ilk sımflnrdan itibaren baolı:uıır. Son ın-
nıtla :fen oubcsi de vardır. Talebeler mektebin huııuat otobQa ve otomoblllyle evlerine nakledilir. 6227 

İstıklAl otelinde 17oför Abdullah UçllncU 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6858 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese MUdllt1l: Ntışlt UlJUÔ 

ULUS Basrmevi ANKARA 

Pasif korunma alôrm düdükleri 
Yerli TÖYE marka 

Yüksek makamlarca kabul ve tevsik edilen kol ve 
elektrik i1e çevrilir her büyüklükte CANAVAR 

düdüklerini görünüz, tecrübe ediniz. 
ANKARA- P. Kutusu: 264 

ELEKTROFEN, Tel: 1287. Anafartalar Cad. No: 10. 

Arsa satılacak 
Vakıflar Urr.um Miulürlüğündcn: :Muhammen Muvakkat 

Kıymeti teminat 
Mevkii Cinsi Mikt:ırı Ada Parsel Pafta Lira Lira 
Cebeci Arsa 984 M2. 1821 32 80 179 2952.00 221.40 
Yukarıda evsafı yazılı birbirine muttasıl iki par~ada 244 metresi şüyulu ve 

740 metresi müstakil olup ceman 984 metre murabbaı vakıf arsanın mülkiye. 

ti peşin para ile açık' artırmaya konulmuştur. İhale 11. 9. 940 çarşamba giinü 

saat on beşte Vakıflar umum müdürlüğü muamelat müdürlüğünde yapılacak· 

tır. 

Almak ve satış şartını görmek istiyenlerin adı geçen müdiirluğe milracaat• 

ları itan olunur. (4971) 15002 

Türk Maarif cemiyeti 
Ankara Kız ve Erkek kollejleriyle 

Bursa Kız Lisesi ve İzmir Ege Lisesi 

talebe kaydına başlamıştır 
Ücretler aşağıda yazılmıştır 

ilk Orta Lise 
Gündüz Yatılı Gündüz Yatılı Gündüz 
lira lira lira lira lira lira 

Ankara kız ve erkek 70 240 11 O 275 130 
kollejleri 
Bursa kız lisesi 00 00 50 185 60 
İzmir Ege lisesi 00 00 60 200 85 

Fazla bilgi edinmek istiyenlerin Mektep müdürlükleri-
ne ba~ vurmaları. -4499- 14482 

Benzin alınacak 
Emniyet Müdürlüğünden : 

Miktarı Beher lirası iÇİT'l tıı,c teminatı İhale gUnU 
Cinsi Litre Fiyat Kr. San. Lira K. 

Benzin 10,000 27 50 207 00 6 9. 940 cuma günil saat ıs 
Müdüriyetimizin ihtiyacı için yukarıda miktarı yazılı benzin açık eksilt

me ile alınacaktır. Şartnamesi müdüriyetimizin hesap muameiat memurlu-
ğunda görülebilir. ' 

İsteklilerin gösterilen gün ve saatte Emniyet müdilrlüğilnde toplanacak 
komisyona gelmeleri. (4718) 14753 

DAKTİLO KURSU 
74 Uncü devresini % 50 tenzilatla açtı. Bir aydıı diploma verilir. 

Tahsil aranmaz. Belediye sırası, Hanef Apt. No: 4. Tel: 3714 

{3442) 

Yeni Sinema Halk Sineması 
Bu gtin ve Du gece 
Saat 16.30 ve 21 
seıınslnnnda : 
SON BESTE 
Saat 14.80 ve 18.30 
Scan larında : 
Seviştiğimiz Gllnler 

Cebeci YENİDOÔAN 
Sineması : 
HACI RESUL 
Türkçe aözlU ve musiklll 

Bu gtin ve Bu gece 
İki film birden : 
l - llavıuıa Haydutları 
Z ....:. B ı)1lk Kasırga 
Seanslar : 
14.30 da b:ışlnr gece 21 de 

Saat 12.15 de 
Ucuz Halk .Matinesi 
Suiistimal DAvaaı 
Dantelle Do.rteux 

Sus Sineması 
Bu glın ' Bu gece 
Saat l2 - l6 "c 20.30 
Seanslarında : 
Batakhane Kızı 
Saat 14 - ve 18 
Seu.nelo.rında : 
Ka) ııanam Duymıunn 

Hamıımön!l AÇIKHA v A 
Sın masında : 
3 PALAVRACILAR 
POLİS HAFİYESİ 
TUrkçe SözlU 


