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Maarif Vekilimizin beyanatı 

Muhtelif yerlerde 
yeniden mesl.ek 
okulları açılacak 

lıtanbul kütüphaneleri Üniversiteye bağlanıyor 

Maarif Vekaletinin hazırlattığı birçok 
eserleryakında intişarsahasınaçıkacak 

İstanbul; 6. ( Telefonla ) - Maarif Vekili a. Hasan • Ali Yücel, bugiln 
gazetecilere maarif itlerini izah etti. Maarif Vekilinin bu beyanatına göre: 

Yeni kurulan Köy Enstitülerinde 3000 köy öfretmen namzedi vardır. 
Kadro birinci teırin sonunda 6000 e çıkarılacak, bet yıl sonra da 15.000 i 

1 
bulacaktır. 

Romanya'da 
Kral ve rejim 
değişimi 

Falih Rıfkı ATAY 

1 

Köy okulları öğretmenlerinin bare
me tetabukları hllledilmıt sayılabilir. 

l tıtanbul'da 1892 ilk oğretmenin terfi· 
(Sonu S. inci H7lada) 

Büyük Brilanya 
Transilvanya ıçın 

bulunan höl şeklini 

kabul etmiyor ! 

lord Hılifaks'ın beyanafl 

Tahttan feragat eden lnral Karol'un yeni lural 
Mihai ile birlikte alınmıı bir re•mİ 

Romanya'nın yeni kıralı 
S. M. Mihai 

Bükreş'te halk 
saraya yürüdü ! 

Romanya' da . . . 
yenı reJ ım 

General Antonesku 
devlet zimamdar1 

ünvanını aldı 

Romanya mihverin 
siyaset sahasına girdi 

Bir~ok tevkifler yapıldı 
Bükreı; !5. LL - Baıveldl genent 

Antoneaku, millete, qağıdaki beyan -
nameyi neıretmittlr : 

,. Romen kardeılerlm; 

Dünyanın m~deni mill t1eri 
çocuk koruma itine ehcmı -
yet veriyorlar ! 
Bu alanda kıymetli yardım 
ellerinizle koruma İ§inde ün 
alan Çocuk Eairgeme Kuru
mu'nu yardımlarınızla ku. 
vetlendiriniz. _ı 

T apultıma işleri için 

çok 
• •• mühim bir kanun proıesı 

Arazi ihtilaflarına 

artık son veriliyor 
Bir muharririmizin Tapu 
Umum Müdüriyle yaptığı konuşma 
Memleketin büyük bir derdi halle· 

dilmek üzeredir. Topraklarımızın ta· 
pulanması işi için hazırlanan proje 
Büyük Millet Meclisine gelmiştir. 
Tapulama kanunu, bitip tükenmıyen 
arazi ihtilaflarına son verecektir. Bir 
kant toprak yüzünden birbirine düt
man olan aieleler kalmıyacaktır. Top· 
rak kavgalarının kızııması yüzünden 
kan akmıyacaktır. Toprağın tapula
ma kanuniyle yapılacak kütüğü, iktı· 
sadi ve içtimai sahadaki kötülüklerine 
sık ıık tahit olduğumuz bir derdi k<S
kUnden halledecektir. 

Babadan evlada intikal edegelen, za 
manla sahip değiıtiren, fakat bu mu
ameleler alan ve aatan araıında kalan 
idi ıenetlerle yapıldığı için kanuna 
göre muteber olmıyan topraklar asıl 
ıahiplerini bulacak, ve tapuya uğra
mağı köylüye güçleştiren maddi ve 
manevi !miller ortadan kaldırılacak· 
tır. Topraklar hakikt aahiplerinin e-

(Sonıı s. inci say/ada) 

Tapu katlatro unnım miiJiirll 
B. Halil Ziya Türkkan 

Viyana hakem kararmın Roman
~a'daki akıülameli o kadar kuvetli 
olmuıtur ki yalnız huzur ve ıükUııu 
deiil, kıralın tacmı kurtarmak için 
dahi ileri ve seri tedbirler almak la· 
•ım ~lmiıtir. Yeni diktatör Anto
neako eski Genelkurmay reiıidir; 
hararetli milliyetperverdir, tiddetli 
~ahudi düımanıdır. Eskidenberi bir 
•akar ve milli hayıiyet politikaıı ta
raftan idi. Daha bir müddet evel 
aaraya giderek kıral ve adamlannm 
hareket tarzını açıkça tenkit etmiı· 
ti. Bt&Amt. u.rine kral lt.eAdini hap. 
aetti, fakat ordunun hotnutaaala
iundan çekinerek iki gün aonra Hr· 
hest bıraktı •e hemen arkaımdan 
tekrar hapse attı. Yeni diktatör An· 
toneakO' Romanya iktidar mevkiine 
lıte bu hapishaneden geliyor. 

Sizleri, bütün lalbımle, herıeyl u. 1~~~,~~'';~,.,,,., ..... İktisat Vekilimiz 

Yirmi dört aaat evel Muaolini'nin 
haklan ile diktatör olan kıral, dün-
4enberi.Jıab: almm merasim ae• 
lahiyetleriyle aa ece 
mıya ..n olmaıma rağmen, tacmı 
kurtarmaia muvaffak olamamıft ve 
dündenberi tahtmı oğlu Mihai'y• 
terketmiıtir. 

ltiraf etmek llznndl1' ki bütün 
ltalkm Kıral Karol ile ıaray adamla
nndan ırt1a tamamen ııyrılmıttL 
Saray düıınanlıtı Romanya'da elle 
tutulur, gözle sörülür bir hal al· 
mqtı. Führer'"ın dahi bilhaaaa de
mir muhafızlar reiainin katlinden 
eonra kıralm ıahsma kal"§ı hiç bir 
Hmpatiai kalmadıfı aöyleniyordu. 

Romanya'da aaray politikasma 
kartı koyan ıahıiyetlerden biri Ma· 
niu, diğeri Antoneako idi. Buıünkü 
ıartla-r içinde iktidara getirilebile
cek adam Antonesko'dan baıkaıı 
olamazdı. Fakat yeni diktatör Ma
ear kıtalan Tranailvanya hudutlan
nı attıktan sonra bu makama seçi
yor. Dobruca meaeleai de hallolun
mu§tur. General Antonesko maziyi 
tamir edemez. Vazifesi iıter istemez 
küçük Romanya'yı nizam altma al
mak, yeis ve hiddet aksülametleri
nin milli vahdeti daha büyük tehli
kelere atmaıma mini olmak, burü· 
nü ve yarmı kurtarmaktır. 

Şurası doğnJdur ki yalnız Bal· 
kanlarda değil bütün Avrupa'da 
en nıütkül vaziyette bulunan dev· 
!etlerden biri Romanya idi. Çekoa· 
lovakya'yı taıfiye eden Hitler, 1919 
Rolhanya'sının teıekkülünü müda· 
faa edemezdi; lngiliz Bapekili 
Çoı-çil'in aon ifadesinden anlaııldıfı
na röre lngilizler dahi Bulgarlarla 
Macarlarm haklannı teslim etmek· 
te İdiler. yani büyük Romanya da· 
vuı l'\anevi müzaheretten mahrum 
idi. Maddi teminat ise, Fransa mu· 
ka"etn .. tinin devllm ve muvaff akİ· 
Y'"1İne b" i'!-h idi. Romanya'ya en acı 
d arbe, Transilvanya meselesinin 
R?rn n ekaP.rİy~ti sleyhine halledil
mııı. olnıu dır. i statistikler bu taıfi· 
~eııırı ne Besarabya, ne de Dobruca 
ılP. rn k . • ğ" • -u aveae edılemıyece ını l'O•· 
1"Yln"l· tedir. Fakat biT defa çizi). 
meie b 1 n n eski arazi nizammı 

CSoau s. iııcı say/ad•) 

Antonesku'nun dün 
yerdiği mühletten sonra 

Kral Karol 
oğlu lehine tahttan 

feragat etti 

Kral Mihai 
dün yemin etti 
BükreJ, !5 a.a. - Dün akşam 15lh· 

telif noktalarda toplanmağa başlıyan 
Lord Hallfaks Lordlar Kamarasında muh-
telli meseleler hakkında izahat vermiıtlr. halk kütleleri Bükret'in mühim mer-
(Haberlerlmtz 8. Uncu aaytadadır.) (Sonu S. inci MTl•d•) 

Gümrük kanununa 
yeni hükümler konuyor 
B. Raif Karadeniz'in beyanatı 

nutmafa, genç kırah.mısın etrafında 
(Sonu S. inci •ay/ada) 

Başvekilimizin 
tesekkürleri 

Bqveldl Doktor Refik Saydam, 
ap.tıdaki teıekldlmamenia lblağına 
Anadolu ajansını tavsit buyurmuıJ.ar.. I 
dır: 

Balkapanında Merhum yağcı Hacı 
Ahmet Efendi kızı emekli iıtihklm 

livaıı merhum Ethem pap. refikası 
ablam Bayan Vaafiyenin vefatı dola
yısiyle telgraf ve mektup göndermek 
ve bizzat cenazede bulunmak- ıure 

tiyle acılarıma ittirak eden .zevata 
§Ükranlarımı arzederim. 

Dr. Refik Saydam 
( a.a.) 

Bn. Va•liye'nin cena.zai 
dün kalJırıldı 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Baıveki
limizin bUyük hemıilerei Bayan Vas
fiyenin cenazesi bugün Uıküdar'da 
Zeynep Kamil hastanesinden kaldırıl· 
mıı ve Erenköy istasyon camisinde 
namazı kılındıktan ıonra Sahrayi • 
cedit'deki aile mezarlığına gömüldU. 
Cenazede Cümhurreiıimiz namına u
mumi katip Kemal Gedcleç, baıyaver 

K• • 1 I "h 1 1 1 db' 1 d Uner, huıuıi kalem müdürü Süreyya 

ollf sigara ar1n ıs a ı ııın e ır a ın ı :~i~;r~~~~~:ı~k ::~~:: P::~1!~~ 
İatanbul; ~. ( Telefon~ ) - Güm • 1 dikleri takdirde gfunrük resimlerinin limiz ve tıtanbulda bulunan vekiller, 

rük ve İnhiaadar Vekili B. Raif Kara- iadesine ait madde bulunduğunu ve birçok mebuılar, vali Dr. Lütfi Kır
deniz beyanatta bulur.arak, hazırlan • tarifelerde yeri bulunmıyan eşya için dar, vilAyet, belediye ve parti erklnı 
makta olan gümrük llyihasının hava temsil rejiminin tatbik edileceğini ve askert erkin, birçok aile dostları 
vaııtalariyle gelecek yolcu ve eıya s8ylemiştir. Vekil cıgaraların fenah bulunmuştur. 
h~k.kın~a yeni hükümleri ihtiva etti. ğından y.ı,.pılan tiklyetlcrin de nazarı Cenaze töreninde baıta cUmhurrei· 
ğını, gümrük komaiyoncı.ıluğuna ait d"kk t 1 k b 1 1 h . • t k ıinin ve vekillerin olmak üzere mUes
kanunun da yeniden tetkik edilere:C ~ a e ~ ına~a un a~ı ı~ ~ ıçın .~ • ıeserer ve aile dostları tarafından 
bu l~~iha!a il&ve edildiğini Ye layiha- nık tedbırler ıttiha.z edıldığıni ve kotil gHnderilmit birçok çelenk görülmek
da gumrük reımi verilerek ith!l edi . cıgaraların l'ıer zamJn bayiler vasıta • te idi 
len bütün malların tekrar ihraç edil siyle iade edilebileceğini söyledi. . 

AKDENİZDE 
MUHAREBE 

İngiliz deniz ve 
hava kuvetleri 

ON İKi ADAYI 
bombardıman eltiler 

LONDRA'DA 
Yedi buçuk saat 
süren bir ali.rm 
iıareti verildi 

Birçok kimseler 

bombardımanın 

tesirinden kurtuldu 

Keçiborlu ve 

tetkiklerde 

Isparta' da 

bulundu 
bparta. t5 La. - İkt1sat Vekili Hiıs

nil Çakır diln beraberinde Sümer ve 
Etibank umum müdürleri olduğu hal
de Keçiborlu'ya gelmittir. 

İktısat Vekili Keçiborlu'daki tet· 
kiklerinden ıonra ıehrimize 'gelmiş

tir. İktısat vekili burada iplik fabri
kaları ile deri fabrikasını ve halı tez• 
gihlarını ve yıkama yerlerini gezmit 
ve fabrikaların faaliyeti hakkında iza
hat almışlar, mıntakanın ekonomik 
ihtiyaçları üzerinde de alakalı teşek
küller mümessilleriyle konuşmalardı 
bulunmuılardır. Vekil, bu tetkik ve 
temaslarından ıonra Keçiborludald 
kilkürt maden ve fabrikalarındaki tet• 

Yugoslavya kıralı S.M Pleı-re"ln ı 7 inci yıl- kiklerine devam etmek üzere K'.e..L 
dönUmUntl kutlamaktadır. Bu husustaki ha- ~-
berlerlmlz s. Uncu sayfadadır. borluya gitmiıtir. 

hkenderiye, 6 a.a. - Dün öilederı son 
ra inıillz donanmasma mensup cllzütamlaı 
Scarpento'dald itılyan ilHl1 uzerine IDU• 

vaffakiyetlı bir bombardıman yapmıılar • 
dır. Bombardıman. kruvazörler •e deatro-

O"iki .'\aa nın ucuiyetini 
•iWterir htıritll 

Londra! 6 ~a. . - Londra'nm. bir mahal· Entunasyonal Onuncu lzmır Fuarı_r.ı '! a çıl111ndaa S ~lill• k•du •~•a mu ı u r. 
lesinde bın kıfinın buhmdutu bır sıfmalm fında Fuarı 113.700 kııı 111yartt ttmıştır. Enteraasyonal Fuar ınunasebetiylr lıillJa 
semm ültil bamma bir bomba tam bir i· ı 14 ıre ıs inci ,üaJ•i lzmird• dolcuz spor b ol6esı yıAzucülerıma ııtıraliyle yu c mil· 

(iooa S. i•oı anada) (Soııa J iacil ..,Palh) HbaJı:&luı 7apılacaltır. Ydarzda Fu.ann u mwni bir mauuaaı 6Örülme1'tedU. 
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T.9- 1940 uı.;us 

c·~·;·ş-.. ·~~·~"i~i'KA"') 1 
Lo dra' da yedi buıuk ı-u·sMi''"i'EBL'iGLE'R'''I 

--~;~- saat süren b'r alarm ._ ............................................. .. 
1 ngiliz tayyareleri 

iıareli verildi Berlin' e ve Baltık denizi 
İngiliz ve alman devlet adamları 

arasındaki münakatada Hitler'dcn 
sonra sıra Çörçil'e gelmİ§ti. lngiliz 
Batvekili de Avam kamarasmm hu
zurunda söylediği nutukta askeri 
vaziyeti etrafiyle izah etmİ§tir. Çör
çil nutkunu, Hitler'den farklı ola
rak büyük vekarla söylemiıtir. Ge
rek her zaman İngiliz baıvekilinin 
nutuklarını tebarüz ettiren açık 
sözlülük itibariyle ve gerek argÜ· 
manlarını temin için zikrettiği ra
kamlar dolayısiyle mukni ve tatmin. 
kiirchr. 

(BB§t 1 inci sayfada) sahillerine akın yaptılar 
sabet yapmıt lse de, yalnız iki kişi yara-
ln.nmı~Ur. Londra, es a.a. - Hava nezareti tebliğ 

DUn akşam geç vakıt büyük düşman ediyor: Dün gece inciliz bombardıman 
bombardımancı tc5ekkUlleri şark sahilini a.- tayyareleri, Baltık denizi üzerinde Stct
şarak içeriye doğru yol almıştır. Harbın tin'c kadar düşman arazisine girerek bir 
bidayetindenberi bu mmtaka Uzerinden sentetik benzin fabrikasına muvaffakiyetli 
geçmiı olan en bilyük teliekklil olduğu zan- hUcumlar yapmı&lardır. 
nedilmektedir. Saat yirmi üçe doğru Lond- Ditcr bombardıman tayya.relerl Harz 
ra mıntıkası istikametinde şiddetli bir ba- <lığlarmda, Thuringe ormanında ve Forct 
raj topçu ateşi görUlmüştür. Londra mın· Noire • karn ormanda - gizli olan askeri 
takasına yangın ve uğultulu bombalar düş· hedeflere hucum yapmıslardır. Hücumlar
~~~ . d 

Gece geç vakıt, Londra mıntakasından dan sonra müteaddit yanG'Inlar ve miıtea • 
Çörçil, nutlıunun büyük kısmını 

iki aydanbcri devam eden hava har
bine tahsis etmi§tir. Filhakika git
tikçe artan bir vuzuhla anla§ılmak
tadır ki bütün harbin mukadderatı 
bu hava mücadelesinin neticesine 
bağlıdır. Almanya'nrn hava kuveti 
lngiltere'nin hnva kuvetine §İmdilik 
faiktir. Çörçil bunu itiraf ediyor. 
Sonra Almanya, garbi Avrupayı is
tilası altı--a geçirdikten sonra hava 
harbi için coğrafya bakımından da
ha elveriıli bir vaziyettedir. Buna 
rağmen, iki aylık bilanço lngilizler 
için ümit vericidir. ÇörçiJ, iki ay 
içinde İngilizlerin ancak 558 tayya· 
re kaybettiklerini, alman zayiatının 
iıe, bu rakamın üç misli olduğunu 
hildirmiıtir. Pilot zayiatı araısındaki 
nisbet ise bire kar§ı altıdır. Ağustos 
ayı içinde alman tayyarelerinin ln
giltere'de yaptıkları tahribat, sekiz 
YÜz evi yık;ınak ve 1075 insanı öl
dünneketn ibarettir. Bu da İngiltere 
lmparatorluğu için telafiıi mümkün 
olmıyan bir zarar sayılamaz. 

mnada sekiz aeJırin üzerinde düıman tay- dit infilaklar müşahade edilmi§tir. 
" Bombardımancılarımız aynı zıı.mancla 

yareleri görülmüştür. Londra mıntakasına Berlin'de bir elektrik santrclı ile bir de 
gelen tayyareler münferit olarak uçmuşlar- tayyare fabrikasını bombanhman etmiş-

d'!;Un, glin battığı zaman ingiliz sahilin- !erdir. 
den karısı sahil üzerinde büyilk ı:ııklar ve Evelsi gece bombardımanlara manız tu-

• fi A l ld tutan hedefler meyanında: Magdebourg'da proJektör ziyalcın görü1mUşt r. n aşı ı- b" . ,. b d 
fına göre İngiliz hava kuvetlerl Calais ve ı~ benzın dep~su, Brc"!e ın cenu un. a 
Boulogne'daki alman mı:vzileri üzerine rn , Nıcnbourıtda bır emtea ıst:ısyon~ ve ııı-
. . ga! altında bulunan Fransa ve Belçıka mın• 

büyük hUcuml~r.ıru. yal?mo.kta bulunuyorlar- takalarında müteaddit tayyare meydanları 
~ı .. ~anş denızı ilzerınden geç~e~te olan mevcuttur. 
ıng!lız ~ombar~ıman tayyarelerının. dalga Sahil müdafaa hidematma mensup diğer 
halinde ılerledıklerl duyulmakta idi. tayyareler, Cherbourg"da benzin sahrınçbrı 

En uzun alarm i§areti na ve Tcrncuzen'de rıhtımlara karşı hU • 
cumlar yapmışlardır. 

Bununla beraber, Çörçil, dÜ§ma
nın Jngiltere'ye bir ihraç hareketi 
te§ehbüıünde bulunmıyacağmı far
ır:etmenin tehlikesini belirtmi§ ve İn· 
giliz milletini bu noktada daima u
yanık bulunmıya davet etmiştir. 

Düıman kati netice almak mecburi
yetindedir. Ve eylül ayı zarfmda İn
gilizler, çok çetin bir mücadele için 
hazırlıklı bulunmalıdırlar. 

Carpteki hava harbinden şarkta 
deniz harbine intikal eden Çörçil; 
lngiltere'nin Akdeniz'deki kuvetini 
tebarüz ettirmi§tir. Hakikaten İtal
yan resmi tebliğlerinin de son gÜn

lerde itiraf ettikleri gibi, İngilizler 
Akdeniz'in garbinden ıarkına doğ
ru kafile halinde gittikçe daha çok 
ticaret gemileri geçirmektedirler. 
Dün ne§redilen bir tebliğlerinde de 
İtalyaalar, 1arlri Akdeniz'de büyÜk 
bir İngiliz ticaret gemisi kafilesine 
yaptıktan muvaff akiyetaiz hava hü
cumlanndan bahsetmişlerdir. Çör
çil, aon günler zarfmda ıarki Akde
nizdeki İngiliz donanmasının en ku
vetli ve modern birkaç harp gemisi 
ile takviye edildiğini bildirmiştir. 
Gerek İngiliz ticaret gemilerinin 
ıeyrüaeferi ve J{erek harp gemileri
nin harekatı, Italyan ~n z uve.
lerinin Altdenizde paıif bir rol oy
namakta olduklarını göstermekte
dir. 

Çörçil nutkunun pek az bir kıs
rnını politikaya tahsis etmiştir. Bu 
bahiste yalnız Amerika ile aktedi
len itili.fa ve hafif tel'tip de Roman
ya meselesine temas etmiştir. lngi
liz - Amerikan itilafının her iki ta
rafın da iıine ziyadesiyle elveriıli 
olduğunu aöyledilıten sonra elli 
harp gemisinin lngiltere'ye devri 
hakkında: 

Londrıı, 6 a.n. - Londra mıntakasında 
bugün mllteaddlt d !alar hcıva hllcumlarına 
karoı t<'hllke ltaretı verilmiştir. 

Yedi saat otuz beş dakika devam eden 
alertten sonra "tehlike geçti" l§aretı veril
ml§tlr. Bu alert, hıırbln bıışlangıcındanberi 
bu mıntııkııda verilmiş olan tehlike ı11aret
lerinln en !azla devam edeni olmuştur. 

Bununla beraber, tehlikenin geçtiği işa
reti verlldlltten 28 dakika sonra saat ~.31 
do canavar dUdllkleri tekrar tehlike ı~aretl 
verml1,1lerdlr. 

Londra havallıılnden gelen raporlar bir 
çok kimsenin ndetll mucize kabilinden 
bombaların tesirinden kurtulmuş oldukları 
bir çok \•ııkalardıın bahsetmektedirler. Düş
man tayyareleri yüksek lnfilll.kh bombalar
la ynngın çıkaran bombalar atmıştır. Ev -
ler ve dllkkAnlar harap olmu;ıtur. Bir mik
tar da telefat vardır. 

Hastan eye düşen bombalar 
Bir 1ıaeta.nonin iki salonuna isabet vaki 

olmu§ ve civardaki evler :rıkılmıııtır. Bir 
iki kiııinln öldilğU ve yarıılandııtı blldlrll • 
mektedlr. Etrafında evler bulunan bir mey
d:ına bomba dti§mtiııtUr. Kırılan camların 
isabetiyle bir kaç kl§f yaralanmışsa da ek
serisinin yarası hafiftir. Mamafih mcyda
mn karıı tarafında bulunan ve esasen yı -
kılması mukarrer olan eski evler tamamen 
harap olmuııtur. 

Bu geceki hava hUcumu dolayısfyle yer· 
siz kalmııı olan eşhas yardım teıık!U'ıtı ta • 
rafından alınarak lsldUı edllmlı ve karın -
!arı doyurulmuşlur. 

Bu defa dn Andcrson sığınakları bom -
baların lntilAklnrına mukavemet etml§tlr. 
Londranın bir mahallesinde bir sıra ev he
men hemen tamamen yıkılmı;ıtlr. Fakat te
le! ve mecruh olanların mlktnn ehemiyet
slzdir. ÇUnkU bUtUn hnlk sığınnklara gir -
mlıı bulunuyordu. Şimali ııarkl sahilinde 
kMn bir 11ehre yangın ı;ıkaran bombalar a
tılmı§tır. Bu ııelırl bombardıman ed<'n bir 
alman tayyaresi, alevler içinde amt'le ev -
lerlnln Uzerine dllıımUıı ve bu evler ateş al
m11tır. Tayyarccllerdcn birinin cesedi en -
kaz altındnıı çıkarılmıfbr. 

Ağustosta hava hücumlannJan 
ölen İngilizler 

Londra, 15 a.a. - Agustos ayı zarfında 
büyük Britanya iızcrine yapılmııı olan a
kmlann insanca yaptıktan zayiat ıunlar
dır: 

1.075 ölü, bunların 1527 si erkek, 335 i 
kadın ve 113 ü ı;ocuktur. 711 i erkek, 448 i 
kadın ve 102 si ı;ocuk olmak üzere ccman 
'1%Vı~ -....ı • .,a.rdır. 

Almanlar 38 tayyare kaybettiln
Londra, 6 a.a. - Londra mıntaka

sında günün beşinci alarm' Green -
vich saatiyle saat 19,55 de verilmiştir. 

Greenvich saatiyle saat 16 ya ka -
dar, almanlar, bugün ingiltereye ya
pılan hücumlar esnasında, 38 tayyare 
kaybetmişlerdir. 

15 ingiliz tayyaresi kayıptır. Bun
ların mürettabatından yedisi sağ ve 
salimdir. 

lskenderiye'ye yapılan hava 
hiicumları 

- Bu münakale Hitler'.in hoıu- İskenderlye, 6 n.a. - Bahriye makamatı 
tnrafından neııredllen bir raporda, İtalya 

ba gitmiyecektir, ile muhasematın ba§lamasındanberl, İs -
demiıtir. k<'nderlye mıntakası ıs hava bombardıma-
Romanya meselesi hakkında a·n- mnıı maruz kalmııtır. Cemnn 10 kiııi öl • 

mU:ı ve tnkrlben (0 ki§I ynralannu~tır. 
ailiz batvekilinin kullandığı iki Malta'da dıişüriılen tayyareler 
cümle dikkate layıktır. Çörçil de- Kahire, 6 n.a. - İngiliz amlralliğlnln 
lrıiıtir ki: bildirdiğine göre, lngillz donanmasına Mal-

d .. ·• d tnnın cenubu gnrblslhdc düşman bombar -
- Benim §ahıi uşuncem, aima dımnn tayyareleri tarafından yapılmııı olan 

cenubi Dobruca'nın Bulgarlara iade hUcum esnasında, deniz kuvctıcrine mensup 
edilmeli lazım g' eleceği merkezinde tayyarelerle gemilerin bataryaları tarafın-
• dan be:ı dlloman tayyaresi dllşUrUlmUııtUr. 
ıdi. Macariıtan'ın da aon muharebe- Berlin'de alarm 
den aonra uğradığı muameleden Berlin, 6 a.a. - Gece yarısından bir lı:aç 
bıemnun değildim. dakika aonrn Berlin'de alarm iıııı.reti veril· 

Bu sözler, lngiltere'nin, garantiyi mişt}r. DUıman tayyarelerinin geldiği ~ok 
evelı.n~.en haber verilmiı olduğu cihetle, 

t'eddettiktcn sonra Romanya'nın Berlın ın sayfiyelerine bile varmazdan e-
bıukadderatiyle alakadar olmadığı· vel geri dönmeğe mecbur kalmıılardır. Bir 
bı anlatmaktadır. Esasen yukarıki mUddet sonra alarm lıaretine nihayet ve· 

rilmi5tir. 
-<>zlerin akibinde Hitler imparator- 80 Dakika siiı-en alarm 
luğunun geniıliğinden bahsetmesi, Stokholm, 6 a.a. - Royter: Buraya 
Romanya'nın artık bu imparatorluk gelen haberlere göre, dün gece, gece 
hudutları içinde sayılabileceğine de- yarısından sonra Berlinde verilen a _ 
lil olarak alınabilir. Ancak Çörçil, Uirm, 80 dakika sürmüştür. Fakat ne 
bu imparatorluğun, yapıldığı kadar top sesi ne de bomba infilakı işitil _ 
Çabuk yıkılacağını ilave etmİ§tir. 

miştir. 
Gerek Hitler'in ve gerek Çörçil'in Kurtarılan alman pilotları 

1Öyledik1eri nutuklardan anlatılı- N B bildiri . Al 
}' k" b t ·ı· Al •· d Berlln. 6 n.a. - D. . . yor. man 
or ı u ngı ız • man muca e- kurtarma te§kllAtı deniz tayyareleri, 4 a • 

lesi gittikçe bir sinir harbi mahiye- , ğustostan sı ağUstosıı kad:u' geçen mUddot 
tini almaktadır. Ve Çörçil tarafın- zarfıudıı. denizde fena vnzlye~te u:;_uıun~ 
d ·· l k 1. 127 tayyo.recl subay, ve er ur mı§ . 

an soy enen nutkun en uvet 1 ta- Bu mliddet zarfında 7 lllUnUn cesedi de lm-
t'afı da bu sinir harbi halıkındaki raya getJrllmf§tlr. 
IÖzlerdir. Jngiltere ba§vekili denıi§- ~__:~--------,.----
tir ki: haniki disiplinden ne elde ediline 

Alman tayyarelerinin 

İngiltere üzerine 

yaptıkları akınlar 
Londra, 6 a.a. - Hava ve anavatan em· 

niyet nezareti erinden bildiriliyor: 
Dün ögleden sonra düşman tayyareleri 

tekrar hilcum yapmışlardır. Biiyük bir 
bombardıman teı;ekkillü Kent kontesinin 
sahillerini aşarak iki gruba ayrılmıştır. 
Bunlar, sahili takip etmekte olan az mik
tarda tayyarelerle de takviye edilmiştir. 
Bu teşekküller Times'in mansabının iki 
sahilindeki tayyare meydanlarına hücum 
etmeğe teşebbüs etmişlerdir. 

Avcılarımızın taarruzuna uğrıyan bu 
tayyareler gerı puskurtulmiiştur.. Timeı; 

nehri boyunca endüstriyel müesseseler 
bombardım:ın edilmiştir. Bazı hasar ol -
muş ve bundan maada hücum akim kal· 
mıştır. Şimdiye kadar insanca zayiat kay
dedilmemiştir. 

Dünkü hücumlar esnasında yaralananla
nn adedi pek az olmakla beraber, bazısı 
vahim surette yaralanmıştır. 

Kent kontesinin bazı mıntakalarında dü
ıen bombalar pek az hasarat yapmıştır. 

Evelki gün 39 Alman 
tayyaresi düşürüldü 

Londra, es a.a. - Hava nezareti tebliğ 
ediyor: Gece yarısına kadar gelmiş olan 
mütemmim raporlardan anla3ıldığına göre, 
dünkü perşembe güniı beş düşman tayya
resi dahn düşürillmliştür. Bwılardan birisi 
Timcs nehrinin sahil bataryalan tarafın. 
den 11.15 e doğn: -düşürülmüstür. Bu suret
le diln dilşürülen tayyarelerin adedi 39 za 
baliğ olmaktadır. Yirmi avcımız kayıptır. 
Bunların dokuzunun pilotları salimen av
det etmİlilerdir. 

Londra üzerine 
bombalar. düştü 

Londra, 6 a.a. - Hava ve Dahlll Emnl -
yet Nezaretlerinin tebliği : 

DUn gece, dUşnıan tayyareleri, mUn!erlt 
11Urette ve yahut kUçUk gruplnr halinde, İn
giltere Uzcrine b1r aert hUcumlarda bulun
mU&ıtur. 

YUksek kuvette ln!lltık bombalan ile 
yangın bomb:ılo.n Londra mıntakasına dUş
mU§LUr. Bazı hruıar olmu11, bir miktar ölü 
ve ynralı kaydedllml§tlr. BllyUk bir umumi 
sığınat"a bomba dll§mll§, takat burada bu
lunanlardan pek az klııl ölmll§ ve yaralan
mıııtır. Bir kaç ev ve bir kaç Ul.ğlm hasa· 
ra uğramıııtır. Londra civarında bir de -
mlryolu istasyonuna dU§en bir bomba, kısa 
bir mUddct için tren scyriscferine mt\ni ol
muştur. Kent eyaletinde bir hastaneye 
bomba dUıımliştUr. Hastalardan pek az ki· 
şl lllmUııtür. Yaralıların ekserisinin yarası 
haf ittir. 
Şimal garb! mıntnkasının mUteaddlt oe

hlrlerlnde, bombalar bazı yangınlar ç1kar
mıı ve bazı evleri yakılmıııtır. Blr oehlrde 
demlryolu istnsyonun:ı bomba isabet etml:ı 
ve hasara uğratmı11tır. Bu mıntakada pek 
az miktarda ölU ve yaralı vardır. 
Şimal oarkl mıntakaaında, kırlara bomba 

lar dUşmUştllr. Bir ı;ıch1rde bazı kllçUk yan. 
gınlar çıkmı§ ise do çabuk eöndUrUlmll§tUr. 

DUn dll:ıUrUlcn 39 dll;ınııuı tayyaresinde.n 
ikisini hnva da!I bato.ryalan dUşUrmu,tUr. 

Şiddetli birkaç rıOVa 

muharebesi oldu 
Londra, 6 a.a. - Hava Nezaretinin teb

liği : 
Büylllc dU§man havıı kuvetıer:I, bu sabah 

Kent eyaleti sahillerini aşmııı ve birkaç 
grupa ayrılarak aynı zamanda muhtelit ha
va meydanlarına hllcumlar yapmıya teşeb
bUs etınlıtlr. Hava dafi bnto.ryalarınuz, ve 
avcılarımız. dUıımrı.nn karı:ıı harekete geç • 
ml11 ve dll3man, ııtddetll bir kaç >;ıava mu
harebesinden sonra geri pllskUrtlllmll§tUr. 
Taymls nehri vadisinde bir fabrikaya bom· 
ba düşmllş ve hafi! hıuıarı mucip olmuştur. 
nır kaı; ld§l yaraJıınmıııtır. Gelen raporlara 
nazaran, diğer yerlerde, sabah hücumları 
nctJcesinde vukun gelen hıısarlar pek azdır. 
Yaralı ve uıu miktarı dıı pek azdır. 

Bu eab3h vukuıı gelen hava muharebesin
de avcı tayyarclerlml?. tarafından 34 dll§ • 
man tayyaresi dllıUrUlmli§tUr. Dokuz avcı 
tııyynremlz kayıptır. Bunlardan altısı.nuı 
pilotları sağ ve salimdir. 

Filistin cephesine 
Çek ve Polonyalı 

Malta üzerinde düıürülen 
tayyareler 

Malta, 6 a.a. - Aıağıdaki ream! tebliğ 
neşredilmiştir : 

Dllnkü hava hllcumu esnasında, bir d* 
man tayyaresi dUıUrUlmüı vo diğer iki 
tayya.ro de o derece hasara uğratılm~t:r 
ki bunların üslerine dönmesi mUırtebad 

bulunmuştur. 

Libya' da ki İtalyan 

hava meydanlarına 
· yapılan hücumlar 

Kahire, 6 a.a. - Dlln gece hıgillz hava 
kuvetlerl tarafınd:ııı neşredilen tebli~de de· 
nlllyor ki : 

DUn bUtün gtlıı, şarki Lfbyada bütUn mU
hlm liava meydanlarına mUtcmadl hava hU
cumları yapılmı§tır. EzcUmle, Tobruk, Rct
mln, Bomba, Derne, Elgubbl ve Regaza
la bombardıman ed!lmiştır. 

Dernedo, bUyük bir yangın çıkm1;ıtır. Bi· 
ltıhare aynı hava meydanına yapılan diğer 
bir hllcıımcla mUıınhcdelcrc göre, yangın ha
lA devam ediyordu. Dllşman tayyareleri a. 
rtuıına bombalar dllştUğU görUlmllşlUr. Ha -
va meydanı binasına da hilcum edilmiş ve 
yangın bombalarının kamp üzerinde inli -
!Altı mUşahede edilmiştir. 

Tpbruk ve Retminl'de. bombalar, tayya. 
reler arMına ve aynı zamanda bir kamp 
Uzerine dllşmtlştllr. İl~! dli<>man tayyaresi
nin vcrde tahrip t>d!ldl~i ıın.nılmnktndır. 

Elgazala'dll çadırlar ve barakalar ha
sara uğratılmıştır. Bir tavvarenln de hsıı· 
ra ut.ratıldığı sanılmaktadır. 

Cenubi Afrika hnvıı kuv,.tlt>rlne mrnsup 
tayyarelPr, ltalyan şarki Afrlknsında tavel
loclıı hllcum etmlşl!'r ve hava mt>vdsnındll 
Uç Capronl tayyare"lnl tahrip eylemişlE'r
dlr. Tn ryar<'lerlmlzden bir tan,.sl dllşUrUl· 
mUştllr. 

İtalyan nrnzlsl 1lzPrlnde mUteaddlt ke · 
siflcr rapılmıısbr. İnglUz bombardıman 
tn\-yareleri, ltnlyan ıarkl Afrlkasında Ay
şe mPvklln!' hllcum etmlşlf!r ve burada de
mtryolu lııtasvnmınn ve bir dllşman kampı· 
na tam fsnhrtıer ka~·deyl!'mlşlerdir. 

Bir dll~man bombardıman tayyareleri 
ı:-rupu, Adcn'e hücuma te1'cbbUs etmi§, fa
lmt has!ll" knydcdllmemiııtır. Avcı tayya -
relerımJz dllşmnnı kar§ılaml§ ve dlişman 
tayyarelerindcn bir tanesine bazı isabetler 
kaydetmiştir. 

İtalyan tayyareleri 
Mafruh' a hücum eff if er 

Kahire, 6 a.a. - İngiliz Umum! Karar • 
gllhının tebliği : 

Mısırda Mntruh dUn bombrrdıman edil· 
mlı;;tır. Hafi! hasar kaydedllı.ııııtir. ÖIU ve 
yaralı yoktur. 

SUvcyıı Uzer1no bir kaç bomba dU§mÜş -
tUr. Hasar hltısedllmlyecek derecede azdır. 
öıu ve yaralı yoktur. Diğer cephelerde kay 
da değer bir oey olmamıııtır. 

Alman resmi tebliği 
Berlln, 6 a.a. - Alman orduları başku • 

nuuıdanlığının tebliği : 
Alman deniz kuvetıcrl, denlz aşın sula

nnda ceman 41 bin ton hacminde dll§man 
gemisi ı;ıaurmıııtır. 
Ayrı bir tebliğle blldirllmlı olduğu gibi, 

eüratli hUcum botlardan rnUrekkep bir fl
lotlllfı, 5 eylOI gecesi, İngflterenln ııark sa· 
bili açıklarında, bir inglllz gemi kafilesine 
hUcum etmiştir. Aralanndcı 16 bin tonlltı. • 
toJuk bir petrol gemisi de bulunmakta olo.n 
bu kafilcd<'ll 89 bin tonilato hacminde be:ı 
dUııman ticaret gemisi ve İmogen sınıfın
dan bir torpido batırılmıııtır. Diğer bir va
purda cldcll hasara uıı-ratılmıştır. 

Bir denizaltı gemisi, ceman 19 bln tonl
ıtıto hacminde mUteaddlt dil;;man ticaret 
gemisi bııtırmıııtır. 

:Muharbe ve avcı tayyareleri gruplarımız, 
I> eylülde, cenubt 1ngilterede dUsman hava 
meYdanJarına hUcumlarıntı devam ctmJııler 
ve binaıarn ve kamplara bombalar atmııı • 
lardır. Thales Haven'de bUyUk bir yeraltı 
deposunda yangın çıkarılmı§tır. Bu hU -
cumlar esnasında mUtco.ddlt havıı muhare
beleri olmu§ ve bu muharebeler, alınanla
rın mUZafferlycti ile net1celcmnl§tlr. 

Gece, muharebe tayyarelerimiz, Lincoln 
clv::ı.rındıı muhtelif hııva meyd.!llllıirına, Ll
verpooı, Portsmouth, Sunderland, Blyth ve 
Hull limanları tcslsabna, NevcasUe'de en
dUstri mUessesclerine, Londranın §arkında 
uman ve dok tesisatlarına ve aynı zaman • 
da Thameshaven'de yeraltı dt'polarına mu
vaf!aldyetu hUcumlardn bulunmuşlardır. 
ingllla limanlarına mııynler döklllmeslne 
devam edllmlrJtlr. 

İngiliz tayyareleri, gece, alman arazisi 
uzerinde uçmuıılar ve ctddl hasarı mucip 
olmadan muhtelif noktalara bombalar at • 
ınııılardır. Yalnız bir yerde bir çiftliğe ise,.. 
bot Vaki olmuııtur. Bir aığınağa gitmek ü
zere Yolda bulunan bey sivil ölro~tUr. İki 
ldşi yaraıanmıııtır. 

Dün dll§man '6 tayyare kaybetmlııtır. 
Bunlardan ikisi gece, hava dafl bataryaları 
tarafınd:ııı dll§Urlllmll§tür. Bundan başka 
altı baraj balonu da tahrip edllmiııtir. 16 
aımruı tayyaresi üslerine d6nmemıııt1r. 

İtalyan resmi tebliği 
İtalyadıı blr mahal, 6 a.a. - İtalyan u • 

rnuml karargAhının 91 numaralı tebliği : 
DUn Malta üzerine iki akın yapılmıııtır. 

istik§at mnksadiylc bu sabah yapılmııı olan 
ilk akın muvaf!aldyctle netıcelenmiııtır. 
Zira mlldafaa için devriye gezmekte olan 
tnglllz avcı tayyarelerine, avcıla
rımız tarafındmı mltralyllz ate§lyle hUcum 
edildiği halde, ingfllz avcıları muharebeyi 
kabul etmeyerek kıı~ı;ılardır. İki dll§man 
avcısı mitralyöz ate§lyle hasara uğratıl • 
mııtır. 

Öğleden sonrıı yapılan akın esnasında 
ani olarak baskın yapan bir Plcchlatelli 
tipi tayyarelerlnden mUteııckkll !llotllla, 
ı\den'in üzerine gelerek DeUmara kalesine 
hllcum edt'rek kaleyi ltısmen tahrip etmıo 
,.e bir benzin deposunda yangın çıkarmıo • 
tır. Dll§mıının gerek ke§lt avcıları, gerek 
hava bataryaları tarafından lllç bir aksU -
11\mel mll:ıahede cdllmeml§tlr. 

Şarki Akdenlzde tayyarelerimiz bir nak
liye kafilesini bularak hllcum etmiıı ve ka
file ciddi surette zayiata uğramıııtır. DUn 
akşam bir ticaret gemisinin clddl surette 
hasara uğradığı görUlmllşlUr. DUn isabet 
vaki olnm:ı olacak olan bir tUccar gemisi 
yan yatmıı olarak bir koyda bulunmuştur. - Eğer kütle halinde İngiliz ve edilsin, bunlardan daha azimkar ve 

lllrnan milletleri arasında bir sinir mütehammil olacaktır. 
ltuveti ve iktiham kabiliyeti müca- Mihaniki diıiplin kar§ısında ah
deleai baıhyacak ise, bu mücadele- lak ve seciye ••• lıte İngiltere başve
llin ıiddeti ne olursa olsun, Önün- kili, bu sözleriyle İngiliz milletinin 
~n kaçmıyacağız. Biz §U fikirdeyiz hakiki kuvet kaynağını ifşa etmiş 

Şimali A!rlkada, Sllvey§te, tayyareleri -
miz bir benzin deposunu ve Sollum yakı • 

Kahire, 6 a.a. - İngiliz büyük umumi nında bir otomobil nakliye kolunu bom • 
karargahı tebliğ ediyor: bardıman etmişlerdir. Bu harekl\ta iııtlrak 

kıtaat geldi 

1'i müeaaeselerin doğurduğu ahlak oldu. 
~. ıeciye, cebirle tahmil edilen mi· A. Ş. ESMER 

2 - 3 eyiil~ ~ecesi za...fında devriye kol- etmi§ olan tayyarelerimiz üslerine dönmllş
lanmızdan bırı üç dil&mıın neferi telef et- tUr. 
mlş ve hiç bir zayiata uğramamıştır. şap denizinde, hava fllotllUUanımz bir 

Filistin cephesine çek ve polonyah lnta- n!lkllye kafilesine hUcum ed<'rck iki gemi
at cUzütamları gelmiştir, Kenya ve Sudan-j yt hasara uğratmııtır. 
da 1&1anı ııar bir ıey olmanuştır. Aden limanında demlrll olan diler semt· 

Büyük Brilanya 
Transilvanya ıçın 

bulunan hal şeklini 

k bul etmiyor ' 
Londra; 6. a.a. - Lort Halifaks dün 

akşam lortlar kamarasında Romanya -
da bugünkü vaziyete müncer olan h§· 
diselerden bahsetmi~tir. BC'sarabya'nın 
işgalini, Ro:nanya'ntn. ingiliz garanti
sinden vaz geçerek Britanya menafii
ne karşı takindığı vaziyeti, Viyana ha 
kem kararını ve Transilv:ınya'nın Ma. 
caristan'a ne gibi §.ı.rtlar altında terk 
edildiğini hatırlatan lort Halifaks. 
sözlerine şöyıe devam etmiştir : 

" - Romanya'nın, mihver devletleri 
tarafından kendisine verilen garanti · 
nin kıymeti hakkında hayale kapılma
dığına hiç şüphem yoktur. 

Bu macar - romen hal sureti ve cebi:: 
altında vukua gelen diğer hal suretleri 
hakkında İngiliz hlikümetinin aldığı 
vaziyet şudur : 

lngütere'nin vaziyeti 

Biz, hiçbir zaman, statü quo'ya kö
rükörüne bar.la bir siyasete müzaheret 
etmedik. Biz, bilakıs, değişiklik haddı 
zatinde doğru ve hakkani}ete muvafı\: 
olması ve alal<adarlar arasında tec::ı • 
vüzsüz ve cebirsiz, 6Ulhperver ve ser· 
best müzakerı:ler yolu ile yapılması 
şartı statü quo'nun değişmesine taraf
tar olacağımız prensipine müzaheret 
ettik. 

İşte bu sebepledir ki ingiliz bükü -
meti, cenu\:ıi Dobruca meselesi üze -
rinde birkas haftadanberi Bulgaristan 
ile Rumanya arasındtı devam etmekte 
olan görüşm'!lere memnuniyetle baka
bilir. İngiliz hukümeti bu müzakere -
lerin bu hususi mesdenin dostane ve 
nihai bir hal suretine varacağını ümit 
eyler. 

T ransilvanya için bulunan şekli 
lngiltere kabul etmiyor 

Fakat ayni sebeplerden dolayıdır k; 
lnP'·:tere hükümeti, Transilvanya hak 
kıudaki maclr - rumen ihtiHifının şim. 
di ilan edilmiş olan hiil suretini kabul 
edemez. Çünıtü bu hal sLJreti, mihver 
devletleri tarafından dikte edilmiş ve 
Ruınanya'ya cebirle kabul ~ttirllmit -
tir. Ümit ederiz ki harbin onunda b:ı 
mesele, devamlılığı ümidini verecelı: 
derece doğru ve hakka.niyete muvafık 
hatlar üzerinde umumi bir hal sureti
ne ropto1unur. Bunun için ingi1iz hil
kümeti bütiin nufu1;ımu kullanacak -
tar. ,, 

Lord Halifaks, bundan sonra Yu
nanistan'dan bahsederek İtalya tara
fından çıkarılan hadiseleri anlatmış 
ve demiştir ki: 

"- İtalyan heyecanının Uzerine is
tinat ettiği tahrif olunmug ittiham 

kadar esastan ari bir şey olamaz. ı tal
yan matbuatındaki tehditler, daha az 
cesur bir milleti korkutabilirdi. Fakat 
şu cihet Elen hükümetinin ve mille
tinin §erefine olarak kaydedilmelidir 
ki bu tahrik ve tehlike karşısında ta
mamiyle sakin, bitarafhklarını ida
meye azimk!r kalmışlar, gayri bitaraf 
hareketler için komşularına hiç bir 
bahane vermemişler, fakat aynı za
manda herkese karşı kendi mülki ta
mamiyetlerini ve istiklallerini muha
fazaya azmetmiş bulunmuşlardır.,, 

Yunanistan' a verilen garanti 
baki 

İngiliz hükümeti, Yunanistan'ın is
tikHilini sarih surette tehdit edecek 
her hangi bir hareket ihtimalinde, 
Yunan hükümetine iktidarında bulu
nan bütün yardımı yapmak için ken· 
disini bağlı telakki etmektedir.,, 

Lord Halifaks bundan sonra Fran· 
sız Hindiçinisine karşı Japonya'nın 

aldığı vaziyetten bahsederelt İngilte
re'nin buradaki statükonun idamesine 
beslediği alakayı Japon bükümetine 
anlatması için Tokyo'daki İngiliz bü· 
yük elçisine talimat verildiğini söy
lemiş, Amerikanın da bu meseleye at
fettiği ehemiyeti kaydetmiş, bazı 
Fransız denizaşırı topraklarının hür 
Fransa'ya iltihakı İngilterece memnu
niyetle karşılandığını söylemiştir. 

Lord Halifaks beyanatının diğer 
kısımlarında, B. Çörçil'in Avam ka
marasındaki sözlerini tekrarlamıştır. 

• 
ler bombardıman cdilmlıı ve isabetler va
ki olmu§tur. BlıtUn tayyarelerimiz Usleri • 
ne avdet etmiDtlr. Bu hareket esnasında 
bir düşman avcı tayyaresi dU:ıUrUlmU§tUr. 
Yukarı Sudanda Tocar mıntakasında ve 

Aclch yakınında dUşman Attao'yu yeniden 
bombardıman etmlotır. Yerlilerden dört ö
ıu ve seldz yaralı vardır. Hangarlarda ba
zı haaarııt husule gelmletlr. 
İsvlçreden gelmekte olan düşman tay -

yareler! tarnfında gece zarfında Torino U
zerlne bir akın yapılmı§tır. Hususi evlerde 
oldukça mühim lıruınrat husule gelmlııUr. 
Halk mahallesi Balnt - Paul'de iki katla 
bir ev yıkılmıı. fııkat ahali alAnn lııaretiyle 
tıığınnklara kaçmııı olduğu cihetle ln!!anca 
znytat olmamıştır. Bir istasyonda mütead
dit vagonlar ateş almıştır. Daha başka 
bombalar bir ochlr clvo.rında kırlara dllıı • 
mU, n hiç bir haau hu.ule llieUrmeml§tlr. 

-!1-

Kral Pierre'!n 
on yedinci yıld.. ümü 

Dost Yugoslavya sevinçli bir bay
ram günü yaşamıştır. 

Yugoslavya milleti tam bir birlik 
halinde, genç ve sempatik kıralı i • 
kinci Pierrc'in onyedinci yıldönü • 
mtinü kutlamıştır. 

Daha şimdiden halkın çok büyük 
muhabbetini kazanmış olan Majeste 
ikinci Pierre, bundan altı yıl evci 
babası, Şövalye kıral Aleksandr'ın Mar 
silya'da menfur bir suyikı:ı.sta kurban 
gitmesi üzerine tahta çıkmıştı. Bu • 
nun üzerine derhal tahsilde bulundu
ğu ingiltereden memleketine dönen 
ikinci Pierre, zamanı geldiğinde fi -
len kıralhk vazifesini robası gibi 
parlak bir tarzda ifa için çalışmasına 
başlamıştır. Bütün profesörler, ken • 
disinin Karageorges hanedanının bü
yük kırallarına layık bir halef olaca
ğında müttefiktirler. Yugoslavya'nın 
bugünkü birliğinin vücude gelmesin• 
de en başta Amiller arasında bulunan 
Karageorges hanedanına içten bağlı 
bulunan bütün Yugoslavlar, bugün 
Majeste ikinci Pierre'in şahsında 

milli birliklerinin yaşayan sembolünü 
görmektedir. Bundan dolayıdır ki 
genç kırallarının on yedinci yıldönü• 
mü münasebetiyle tertip edilen teza• 
hürlere bütün kalpleriyle iştirak et • 
mektedirler. 

Yugoslavya sevinç içincle 

Belgrat, 6 a.a. - Avala ajansın • 
dan: Dünkü gazeteler, hemen hemen 
sahifelerinin kaffesini bugün mem -
Jeketinı aynı mer"butiyet hissi ile teı
it edeceği genç kıralı ikinci Pierre'iıı 
yıldönümüne ait yazılara tahsis et • 
mişlerdir. 

Gazetelerin yazdıklarına göre bu 
tesid merasimi Belgrat'ta pek hususi 
bir tantana ile tesit edilecektir. 

Daha dün akşamdan itibaren payı
tahtın caddeleri parlak bir surette 
süslenmiş, ve tenvir edilmişti. Umu
mi meydanların pek hususi olan ter -
tibata son derece cazip idi ve kesif 
bir halk kitlesi bayram günlerinde ol· 
duğu gibi şehrin ana caddelerinde do
laşıyordu. 

Amerika'nın eski Uzakıark 

filosu kumamlamna göre : 

İngiliz - Amerikan 
donanmaları 

artık birleşmeli ! 
Nevyork, 6 a.a. - Reutcr: Nevyork He

rald 'f'l"ibune gazetesinin muhabiri tarafın.
dan Çin ı.u'arı fi105unun ıabık ba15 kuman
danı kontr c:miral Yamell'e ııor.ılınu§ olan 
bir suale, B. Yarnell, şu cevatı venni§tir: 

Birleşik Amerika ve ingiliz donanmala
rının artık kuvetlerini birle~tirmelerini 
tavsiye ederim. Bu iki donanma japonları 
ve nazileri mağlup edebilir. Fakat bir te
ahhür vahim neticeler verebilir. B. Yar
nell, B. Ruzvelt tarafmdan aktedilcn ingi
liz - amerikan itillfını tamamen tasvip et
miştir. 

Pasifik denizinde buna mü15abih bir iti
lafta inıilizlerin Amerika'ya verebilecek· 
leri üslerin mevcut olup olmadığına. dair 
bir suale ıu cevabı vermi15tir: "Birl~ik A· 
merikıı'nın Sin&apur'a ihtiyacı vardır.• 

Dobruca 
. 

ıçın 

1 

ımza Anlaıma 

olunmak üzere 
So!ya, 6 a.a. - (Ste!anl Ajansından) ~ 

Kırat Boris, dlln ak1'&m başvekil B. Filof 
ile hariciye nazın B. Popof'u kabul etmıo
tlr. Başvekil ile nazır, hUltümdara Crajova 
müzakereleri hakkında malftroat vermi§ -
!erdir. 

Sofynnın siyasi mahfillerinden Öğr<'nll • 
dlğine göre, bulgar ve romen heyt'tleri ce
nubi Dobrtcanın Bulgarlstana iadesi hu • 
susunda ttım bir iUlA! elde etml§lcrdir. 

Bu itlU'ı.!name mucibince Bulgarlst.811 tek
rar 1913 deki hududuna malik olacaktır. 

Transilvanya'nın 

iığali hadisesiz 
olararak devam ediyor 

Budapeşte, 15 a.a. - Genel kurmay riya
setinin tebliğ ettiğine an.aran, mııcar kıta· 
atı Satmıı.n ve Maramaros - Sigeth §ehir
lerini işgal etmizlerdir. Kıtaatın ilerlemesi 
derpit edilen program mucibince ve hi· 
disesizce devam etmektedir. 

Rumen genel kurmayının 
resmi tebliği 

Bllkre§, 6 a.a. - Genel kurmayın :5 eylW 
tarihli te bliğf : 

BugUn, tesblt edilen program mucibince, 
Traruıllvanyanın ilk mıntakasının tahliyesi 
yapılmıotar. Kıtalarımız, l''illndru • Ardct -
Apablldar - Brele • Vlseul • Dejos hattı ü
zerinde bulunmaktadır. HarekAt, nizam da
hilinde ve hlı; bir hadise çıkmadan vukua 
gelmlııUr. Malzemenin tahliyesi de, tesblt 
edilmlı olan proçam mucibince ye,pılmak
tadır. 



HAYAT VE SIHAT ( 
............................................................................................ , 
................................................................................................ ) 

Kalp hastahkları 
insan, hayatının bilhassa iki dev- sa bile, hastalıktan giden bir insan 

rinde kalbini dü§ÜnÜr: biri kalbine yavrusunun kalbi, çocuğun ölümün
tatlı çarpıntılar veren gençlik dev- den otuz snnt scn .. a cöğdesinden çı· 
ri, öteki evinin merdivenlerini çı • karılmı§ ve yeniden kendi kendine 
karken nefes almasını güçle§tiren itlemeye batlamıştır. Burada kalbin 
yaşlılık devri... kendi kendine işleme!$i, vücuddan 

SPOR 

Sonbahar mevsimi İ(İn 

Bisiklet ajanhğı 
zengin bir çahşma 
programı hazırladı 

Abdullah imzasiyle gazeteye ayrı olarak demektir, yoksa kalp 
mektup göndererek burada kalbe ayn yaşadığı vakitte de onu besle • Haber aldığımıza göre, aşağıya bi!· 
dair yazılar görmek istediğini bildi- mek tabii lazımdır. tebliğini ncşrcttiğimız Ankara bölgesi 
ren muhterem okuyucumuzun he • itin ehemiyeti de göğdeden ayrıl- bisiklet ajanlıgı. önü"Tlüzdcki sonbahar 
nüz pek genç olduğunu tahmin edi- mış kalbin beslenme tarzından çı- mevsimi için her yaşta lıisikletçini:ı 
yorum. Buna sebep de mektubunda kar. O kalbe mahsus bir aletle kan iştirak edel.ıilcceği gayet zengin bı: 
"aktüalite, memleketlerin iklimine, verilirse onun tabii gıdası temin e· çalışma programı hazırlamaktadır. 
renklere ve saçlara dair yazılardan dilmİ§ olur, fakat kan yerine s~ i- Hemen hemen üç l ini mütecaviz bi
aıhat için istifade tabiatiyle az olu- çinde bazı mağdcnler verilirse kalp siklete malik bulunan şehrimizde yal· 
yor" diye yazmasıdır. Yaşlı olsaydı, gene yaşar ve tıkır tıkır işler. De- nız bir nakli vasıtas: olmı:ık itibariy:r. 
ııhat için neşenin haylıca faydalı ol- mek kalbin normal halde işlemesi değil. ayni nmand-ı zevkli ve heye _ 
duğunu kendi hayatındaki tecrübe- için de o mağdenler lüzumludur. canh bir spor vasııa-sı olarak bisiklet 
)eriyle anlamı§ bulunur ve bu sütun- Kalp göğdcden ayrıldığı vakit o kullananların bu zevk ve alakalarım 
daki yazıların maksadı okuyanları mağdenler bulunmayınca ya§ıyaınn· arttırmak ve bu spoıa diğer vatand~ş· 
biraz eğlendirmeye ve bu sırada bi- dığı gibi gövdenin içinde de işledi- ların alfıkalarını çekmeği h.tihdaf eden 
raz da bilgi vermeye çalışmak ol· ği zaman o mağdenler kanın terki- bu programın 15 eylül 1940 tan itiba. 
duğunu takdir ederdi. binde bulunmazsa kalp işlemiyecek ren tatbikine başlamıc:aktır. 

Bu muhterem zat kalbe dair ya- mağdenlerin miktarı, nispeti bozu- Bu zengin program hakkında hafta 
zrlar için bir de program yazmı§, lursa kalbin işlemesi de bozulacak içinde yine bu sütunlarda tafsilat ve· 
öğrenmek istediği ıeyleri sıralamış. demektir. receğiz. 
"Gazete okuyanlarındır" kaidesin- Bu bilginin neticesi ne kadar mü-, Bisiklet ajanlığının tebliği şudur • 

Aj!lnlığm tebliği 

Ekmek sıkınllsı 

bertaraf edildi 

f ""'"'ü "'~" ;"'ö"""' "l ( 
- - TÜRKİYE 

RADYO ) 
: : (Radyo DlfUzyon PostaJvı) 
~ Halkevleri ve Halkodalan = TÜRKİYE Hadyosu - ANKARA Radyo• 

(Dalga UzunluğU > -
- Eylül sayısı - 1648 m. 

: 31 7 nı. 
19.74 m. - -

182 Kcs./120 Kw. 
94 5 Kes./ 20 Kw. T • .A. 

,J51 5 Kes/ 20 Kw. T. A. - -: Bir zaferin yıldönümil - Prof -

B. liilfü Kardar'ın beyanatı 
: Fuat Kö·ırtilü, Türk askeri - Prof.:E 
: Şevket Aziz Kansu, "tolcu uğurla.-: 
: ola (şiir)_ Sıdkı Akozan, Halkev-: 

İstanbul: <>. ( Telefonla ) - Şehrin : terinin çalısmas•nda lıazı yeni : 
bazı yerlerinde ekmek sıkıntısı çekil- : esaslar - Kemal Ona1 Kooperati : 
diği hakkındaki şikayetler üzerine v:ı- : fin tarifi _ Prof. G. Kessİer, Or : 
li Dr. Lütfü Kırdar §U beyanatta bu - : tazaman 'furk - İslam dünyasın- : 
lunmuştur : _ da coğraiva - Pı·of. A Mez (al • : 

" - Bu sıkıntılar lırıkkındaki neşri- : mancadan çeviren: Cemal Köp - : 
yat bir kısım halkın ihtiyacından faz. rülü), Al•ay şam:ınlığına ait mad- : 
la tedarikine, bazı f•rıncıları da ihti. : deler • A. V. Anonin (rusçadan : 
yat un bulundurmağa sevkettiği için çeviren: Abdülkaüir İnan), Bu • : 
halka bir bunran kaı sısında bulunul - : günkü A.lınany:ı'da felsefi cere- : 
duğu hissini vermı,tir. Yaptığım tet- : yanlar. I'rof. von Aster (fransız- : 
kikat netice .. inde her semtin nüfus kt- cadan çeviren: 7.iyaedc1in Fahri) : 
ııafetine nazaran fırınlara tevzi edil - : Kır!:ehir vilaye•ınde - Nahit Sır : 
mekte olan unun bazı semtlerin ihti - : rı, Maca:- serhadlerinde XVI ncı : 
y,acını karşılayamadığını anlad;.m. - asır Türk devri - Osk~r Kolling : 

CUMAR ~Sİ: 7.g.1940 
7.30 Program ve memleket saat ayarı. 
7 35 Muzık. nafıf musıkı (Pl.). 
8 00 AJa 1a h herler . 
8.10 Ev k::ıdı ıı - yemek listesı. 
8ZO 8 30 Mu ık : plaklarla hafif musi 

programının devamı. 
13 30 .Program, ve memleket saat ayarı, 

13.35 M u:ı:ik: muhtelil şarkılar (Pl.). 
13.50 AJans haberleri. 
14.05 Mu ık: plaklarla muhtelif prkıl 

programının dC' amı. 
14.20 Muzık: Rıyasetıcumhur bando 

( ef: İhsan Kıim;er). 
ı - Mozart: Turk marıı. 
2 - Man ere: Cenııle (İran ıarkıaı 
3 A. Thomas: Raymond (uvet 
tur). 
4 E. Kalman: Cambazhane pr 
sesı operet nden potpuri. 

15.00 15.30 Muzık: dans muzigi (Pl.). 
18.00 Progr m ve memleket saat ayarı. 
18.05 Muzık: hafıf ıarkı ve sololar (Pl. 
18.40 M uzik: radyo caz orkestrası (lbr 

hım Özıtur idaresinde), 
1g.15 Mlizık: fasıl heyeti. 
19.45 Memleket saat ayarı, ve ajana 

berleri. 
20.00 M Uzlk: milşterek şarkılar. 
20.30 Konu ma (Gunün meseleleri). 
20.50 M uzik. 

1 - Halk tUrkilsıi: (Kızıl I 
parça parça). 
2 - Halk turküsıi: (Pençereden 
geldı). ce onların arzu!arını yerine getir- him olduğunu ise tahmin edersiniz. 

mek gazetecilik vazifesinden ol- Filanın kalbi zayıflamış, yorgun
makla beraber, o programı tatbik luktan, mide bozukluğundan, sinir 
etmeğe - maalesef • imkan göremi- hastalığından deriz. Bunların hepsi 
yorum. Bir kere gazete ilmülemra:z 1 mümkün, fakat kalbin muntazam iş
kitabı demek değildir, kalp hasta- lemesi için kendine lüzumlu olan 
lıkları bahsini uzatınca, böbrek mağdenlerin, kalbi zayıflamış olan 

lstanbul'un normal zamanlar • : (macarcadan çe,·iren: Sadreddin : 
daki un ihtiyacı iiç yüz ton : Karatay). Kiiçü'< çocnkfara kitap·: 
dur ve bu mıkdar buğday ofisi tara • : lar - Hilmi Malik Evrenol, İlk : 
fından muntazaman verilmektedir. Yal - mektuplırımdan (şiir) - Fethi T-:.: 
nız son zamanlarda İstanbul nüfusu .1: ver, Gi~esun 'Espiy,. köyü - A. : 
nun met ve cezirleri hayli büyümüş · : Süreyya +şgör, tik mektuplarım E 
tür. Bu farkı karşılamak için lstan · : dan (şiiı, Fetnı Tevet, Bir ba~ : 
bul'a günde elli ton fazla buğday ve • : Jıkcı karı-;ının romanı - Selma I .a-: 
rilmesini Başvekilimizden rica ettim. _ gerlöf (fransızcadan çeviren: M _ 

Beden Terbiye i Ankara Bölgesi Bu ricamı kabul ettiler ve günde elli : öney). : 
Bi!:iklct AjarılıCından: jt?n ye_ri~e y~z ton fazla buğday ve_- : Halkevleri post"SI: -

3 - Leyla hanım • hilzıam prk 
(Harabı intızar oldum). 
4 Arif bey - huzzam şarkı: (Bili 
bul yetişir). 

15 eylül 1940 tarihinden itibaren rılmesını emır buyurdular. Bu tedbır : Sosyal yardım (M. Celal Drı.: 
başlanacak olan mevsim faaliyetinden ile _isti.sn~i darlığın tamamen önüne E ru ), - (,. H. P nin re~samları · : 

5 - S. Kayn - N havent prkı 
(G6niıl nedır bilene). 

haıtalrklannı öğrenmek istiyen baı- kimsenin gıdalarında bulunup bu- evci, bisikletçiler arasında teması te· 
ka okuyucuların içi sıkılır. Sonra da lunmadığını da düşünmek hatrrn sis etmek ve kendilerini alakadar e • 
bu genç okuyucumuzun yazdığı pro- gelmelidir. den mevzularla ihtiyaçlar ve eksikler 
&Tam kalp hastalıklarının hekimlik- Mağdenlerin gıdalarımız arasın- üzerinde görüşmek için şimdiye ka -
te pek eski haline göre çizilmiştir. da en ziyade sebzelerle yemi§lerde dar bu spor ile meşğul olmuş veya ol 
Bu zamanda 0 program Üzerine ya- bulduğumuzu bilirsiniz. Eskiden de, mamış bütün Ankaralı bisikletçilerin 
zı yazarsam, baıkalarından önce, kalp hastalıklarından korunmak 
k d . k d' ··ı b 8 eylül 1940 pazar günü saat 9.30 da en ı en ıme gu meye mec ur O· için az et yemeyi tavsiye ederler 
)urum. k bisikletleriyle birlikte 19 Mayıs stad ve kalbin hastalanmasını etin anı 

Yüz ıu kadar yıl oluyor, meıhur zehirlemesine atfederlerdi. Etin bir yumunda bölge merkezine gelmeleri 
bir hekim "kalp hastalıkları bahsi çok kabahatleri olabilir, ancak kalp rica olunur. 
hemen hemen tamamlanmıştır" di- hastalığı gelince, kabahat yalnız et
ye yazmı§lı. Genç okuyucumuz, ga· te değil, kalbe lüzumlu mağdenleri 
liba o aözü iıitmif. Halbuki o vakit- verecek olan sebzelerle yemitlerden 
tenberi kalp hastalıklan bahsi o ka· az yemektedir. 
dar geniılemiıtir ki bu zamanda ye- Kalbin muntazam itlemesi yalnız 
ni baıladığma hile hükmedilemez. mağdenlerle ve onları veren gıda. 
Çünkü ilimde bir bahiı genişledikçe !arla olsaydı it pek basit olurdu. 
bilinmiyen yerleri daha ziyade ar • Halbuki kalbin muntazam işlemek 
tar. Onun için timdi bir program ü- için daha batka ihtiyaçları da var
zerine kalbe dair yazılar yazmak 

dır. Genç okuyucumuzu ve onun gi-
pek güçtür. bi kalp itlerine meraklı alanlan 

Meıhur hekimin o sözü yazdığı memnun etmek üzere, kalbin batka 
zamanda öğrenilmiı olan bilgiler ihtiyaçlarını da anlatmıya çalrıaca· 
bugün de makbuldürler. Fakat o ğnn. 
zamandanberi öğrenilenler kalp 
haatalıklannm teıhis ve tedavi tarz
lannı haylıca değiıtirdikten batka 
en ziyade kalp hastalıklarından ko
runmak tarzlarınm deiitmesine se
bep olmuıtur. Çünkü bir uzvu has
talanmaktan korumak için ilkin o -
nun normal halinde yaıayıı tarzla· 
rmı bilmek li.zımdJT. 

Mesela o zamanda kalbin kendi 
kendine yafıyabilen bir uzuv oldu
iu bilinmezdi. Şimdi kalbin haya • 
tmda bilhaaaa göze çarpan cihet vü
cuttan ayrıldıktan sonra da kendi 
kendine itleyebilmesidir. Hayvanla
rm bazı cinslerinde kalp göğdeden 
çıkarıldıktan sonra aaatlerce, gün • 
lerce kendi kendine vurmakta de -
Tam etmesi o cinslere mahsus sayıl-

G.A. 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
2 Film birden 

14,30 - 17.10. 21 de 

BEYAZ MELEK 
Simone Simon • James Stewart 

16 - 19 da 

VATAN BEKÇİLERİ 
Gece saat 21 de 

BEY AZ MELEK ve MIKl 

- Ağlayıp, beni rahatsız etmesin diye biraz meı· 
gul oldum. Çok akıllı, sevimli bir çocuk. 

- O halde, torununu getirttiğim için bana darıl-
rnad.n? 

Profesör, gülerek cevap verdi: 
- Çok kızclıml 
- İstersen, ara sıra getirtirim? Viktor, beni din-

İzmir'Je açılan gençlik 
kulüplerinin taal;yeti 

İzmir; 6. a.a. - Şehrimizde kurular. 
gençlik kulüplerinin faaliyeti gittikçe 

genişlemektedir. He~ gençlik kultibil -
nün üç biner azası bulunacağı anla~ıl
maktadır. Mükellefiyet müddetlerini 
doldurmıyanlar da ilercl" arzu ettik -
leri takdirde bu kulüplere devam ede. 
bileceklerdir. 

Devrekani' de güre~ler ve at 
yarıtları yapılacak 

Devrekpni, 6 a.a. - 11 eylülde baş
Jıyarak beş gün devam edecek olan 
Kastamonu vilayetinin yerli dokuma
lan ile meşhur Devrekani nahiyesi 
merkezinde açılacak olan panayırın 

dördüncü ve beşinci günleri yUksek 
ikramiyeli pehlivan güreşleri ve at ya 
rışları yapılacaktır. 

Kiralık bina 
Atatürk Bulvıırr üzer:nde Sarı köık ci -

varında evelce İtalya sefirinin ikamet
gilu olan tekmil konforu havi büyük bina 
bütun miıştemilatiyle birlikte kiralıktır. 

Gormek istiyenler, içerisinde bulunan bek· 
çiye icar hakkında göruşmek üzere İl Ban
kasında Hukuk Müşavirliğinde Edip Mel
tem'e müracaat. Telefon: 1372. (3511) 

geçılmıştır . ., mızı te-lviki, - lfalkevleri bina - : 
: ları. - rt:ılkevJ~ı i deniz yarış - E: 
: farı. - ~ Ialkevleri neşriyatı. - : 
_ Fatih Halkevi temsil şubesi ça - : 

Makam ve hizmet ar~baları 
Nakil vasıtaları kanununun hüktim

lerine nazaran satın alınacak olan ma
kam ve hizmet arabalarının nevi ve 
tipleri dördü geçmiycccktir. Bu mak
satla Maliye vekiileti müstesar muavi
ninin reisliğinde alAkadar vekalet mü
messillerinden miirckkep bir komis· 
yon bu tipleri tavin ve tesbit etmek 
üzere çalışmalarına basıamışttr. 

Hür Fransa'ya iltihak 
eden müstemlekelere 

yapılacak yardım 

Londra: 6. a.a. - Dün akşam hür 
fransız kuve~leri umı.lmi karargahının 
neşretmiş olduğu bir tebliğte şunlar 

denilmekteuir : 

" Hür fransız lmparatoı luğuna ilti. 
hak etmiş olan müstemlekeler müessir 

bir surette müdafaa edilecek ve bunuı~ 
için lazımgelen tedbirler alınmış bu

lunmaktadır. Bu müdafaa başlıca hür 
fransız kuvetleri tarafından temin e 

dilecektir. Başvekil B. Çorçil'in ağus· 
tos nihayetine doğru general de Goul · 
lc'un kuman1a etmekte olduğu kuvet-

: lışmaları. _ 

: Ayın hadiseleri : : 
- Milli 5ef'in yurt içirıdeki tet • : 
: kikleri Bir aıucrika]ı gazete -
: ciye Milli Şef'in beyanatı - X .• : 
: uncu İzmir Enternasvonal Fuarı E 
: SO A w ı .tos zaf~ri yıldönümü - : 
- A • n t ~ !'I lış h disclı•ri. ~ 
: f"lc'r J..-, '"h : : 
: Bir okuv cun..ın notları (resim 
: de renk - Tanıimat maliye na - : 
: zırları ·- Rady .. mıuzda inen per· : 
: de vesilesiyle - !ki mecmua nüs- : 
: hası içiı1 ) Nahı+ Sırrı. : 
: BiJ..1iyografya : -
: Prof. F uat KöprülU < Sazşair 
: teri antolojisi, C. II. > - Rız::ı : 
: Yalgın c Cenupta Türkmen çal - : 
: gıları > - Orhdn Güvenç c Dağ E 
: havası • - A. Vefa Aray c Tem. : 
- ö -: po > - Cğuz Cemal cal c Yurt- : 
E tan sesler •· E - -., ı mı 11111111111111111111111111111111 ı r 

" Tomori ,, arnavut 

gazetesinin yeni 
uydurmaları 

6 - Re:şat Erer . nihavent ıark 
(Aıkın ile ey nevcivan). 

21.15 Mu7.ik: havaiyen gitar - Siret Ta 
fur. 

21.30 Rndyo gazetesi. 
21.45 Muzik: radyo salon orkestrası. 

1 - Paul Lincke: Venus (vals). 
2 - Jacob Christ: yıldızların altı 
3 - Dclıbcs: kopelya (balet). 
4 - Dclibcs: Naila balesinden va 
5 Tavan: Vcber uzer!ne 1-ın 
Mtır ik. 
6 - Leopold: Çigan oayramı. 

7 - L nner: roma tikler (vals) 
Z2.30 Memleket saat ayan, ajans haber'ı 

ri; ziraat, e ham • tahvılit, kam ' 
yo - nukut borsası (fiyat). 

22.50 Muzik: radyo s lon orkestrası pr 
gramının devamı. Yalnız uzun - d 
ga postasiyle. 

22.50 Konuşma (ecnebi dillerde • yaln 
kısa - dalga postasiyle). 

23.10 Muzik: cazband (Pi.). 
23.25/ 23.30 Yarınki program ve ka 

İ R A N 
Tahrruı Radyosu 

Tahran radyosunun haberleri saat 11. 
dan 14 e kadar, kısa dalga 1g m. 87 dal 
uzunluğu üzerinden, 17.13 den 20.15 kad 
30 m. 99 dalga uzunluğu Uzerinden 
20 80 dan 23.30 a kadar •s m. 7' dal 
uzunluğu Uzerinden neııredllmektedlr. 

Dünya buhranı içinde 
Yunanistan 

Sükun ile çalışıyo 
Atina, 6 a.a. - Atina ajansı bildiriyo 

Proia gazetesi, Yunanistanın İzmir, Plo 
die, Varna ve Leipzig fuvarlarma i&ıirl 
kinden bahsederek, yunanlıların aa.rıılm 

...bir aük n ile t r kkı yolunda çalııma 
lere iltihak edecek ulan müstemleke • Atina, 6 a.a. - Atina ajansı bildiriyo : devam etmekte oliluklarnu kaydediyor. 
lerin deniz nakliyatına ingiliz donan. Tomori ıı.rn vut gazetesi, yalancı haber- Kathimerini gazetesi, bu sene tıe ~elan 
masının müzaheret c•leceğine dair kati ler ynymak kampanyasına devam ederek, fuvannın m!ikemmel bir surette tertip 

bu sefer Yanya baş pcskoposuna karşı is- dilcbilmcsi için matbuat ve turizm müıt 
vadi, nazarı jikkate alınacak bir key- nadatta bulunuyor. Mezktır ~ıııeteye göre arlığının sıırfctmekte olduğu gayretleri 
fiyettir. Bu taahhüt, mücadeleye de - baş peskopos Arnavutlukta bulunan pes- şaret ediyor. Dtinya ieçirmekte oldu 
vam hususunda müttefik kuvetlerinir. koposlara talimat vererek çeteler te~kilinl muazzam mUşkulata ragmen, Selinik fu 

emretmiştir. varının muvaffakiyetinden emin oluna 
yeni bir tezahürü, ve yeni hür fransız Muhterem dın adamına karşı yapılan bu lir. Krize ragmen Yunanistan, sulh ve te 
kuvetlerinin teşekkülü dolayısiyle, in. indi isnn.datı en kati surette tck.zip .etmeğe rakki yolunda yilrumektedir. Bu kriz n 
giliz _ fransı te riki mesaisinin Y"ni _ ~e~unuz: B~ş. J?eskoposun fa~lıyetı, sırf Hayet bulduğu znman, kıtamızm mede 
d d 

z ş 1 dını vnzıfesını ıfa etmekten ıbaret bulun- milletleri arasında Yunanistan'm en il 
en oğmaaı dcmek!ir. maktadır. mevkiler.den birine hakkı olacaktır. 

le. Artık olanları unutalım. Çocuklarımızın, omUrleri
nin sonuna kadar bizim arzu ettiğimiz gibi yaşıyamı
yacaklarını kabul edelim. Onlann bazı hareketleri 
bize nykırı görünebilir. Kimbilir, bizim de onların 

hoşuna gitmiyecek ne hallerimiz vardır? Biribirimizi 
hatalarımızla, kabahatlerimizle birlikte sevmeği anla • 
mağa çalışalım 

Yazan : Mihaly FÔLDl Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TôRUMKONEY - 97-

Vilmoş, dikkatle çocuğun hareketlerini takip edi
yordu. Çocuk denilen mahlük başlı başına bir !lemdi. 
Hiç istemedikleri, düşünmedikleri bir anda aralarına 
karışıvermişti. Bu küçüclik et parçası, bu §Ufirsua 
hayvancık, dünyaya geldiği ilk gündenberi evin için
de bir şahsiyet olmuştu. Ev halkı, her ıeyden evet o
nun rahatını temine çalışıyor, onun bir tebessümü i
çin didinip duruyordu. Günden güne büyüyor ve e
hemiyeti daha ziyade artıyordu. Garip! bu kUçücilk 
insan modelinin bile iradesi vardı. Arzularını etra • 
fındakilere zorla kabul ettirmenin yolunu biliyordu. 

Çocuk kıpırdanmağa başladı. Dudaklarını bükiı

yor, gözlerini kırpıştırıyordu. Ağlamağa hazırlanı • 
yordu. Vilmoş, onu oyalamak için ıslık çalıyordu. 

Annesi de hala dönmemişti. Babası, bütün gayretleri
ne rağmen avutmağa muvaffak olamadı. Olanca ku
vetiyle bağırıp ağlamağa başladı. Vilmoş, sinirlendl 
Sanki; karşısında büyük bir adam vannıı, aöylediğinl 
anlıyormuş gibi çıkışıyordu: 

Profesör giyirımeğe başladı. 

- Edit, şimdi seninle münakaşa edecek '1eğilim. 
Dtinyadıt, sevgiden dalı-a mühim .,lan ı.::yıer Ae vardır. 
Mesela; cemiyetin ka1'ul ettiği nizam, nanıı.s, ~eref 
ve haysiytt gibi ıeyler. Sen istediğini söyle bu ço· 
cuk, affedilmez bir günahın mahsulün:ierı başk:. bir 
ıey değildir. 

- Fakat tatlı, güzel bir mahsul değil mi? 
- Güzel olabilir, ben aksini iddia etmiyorum. A-

ma, bu çocuk benim için daima bir lekedir. Onu, in
aanla.r arasında gördüğüm zaman ebediyen yüzüm kı
zaracaktır. Maalesef ne sen, ne de Vilmoı hi~ oralı 
olmıyorsunuz. Galiba, sizin yerinize de benim utan
makhğım icap edecek. 

Hizmetçi kız, madam Vilmoı Loşonsi'nin çocuğu
nu almak f.iL.ere geldiğini haber verdi. 

Edit, kocasından rica etti : 
- Ne olur, Glzella ile de bir kaç kelime konuş-

un? 
- Şimdi olmaz. Elbet ... Onun da bir sırası gelir. 
- Çok inatcısın Viktor. 
Maılam Loşonıi, çocuğu Gizella'nın kucağına ve

rirk~:ı. kulağına fısıldadı: 

- Kocam cocuğa bayıldı ... Onunla oyun bile oy
aadı. Aman, ıyice sar da üşümesin. Haydi, gUle güle 
laaım. Ciene ~klerim. 

Gizella, antreden çıkarken, kayınvalidesinin çaya 
gelecek misafirler için hizmetçilere emirler verdiğini 
duydu. Glzella, kendisinin de davet edilmesini bekle
miyordu. Fakat, böyle kapıdan savulması pek ağırı
ne gitmişti. Bir gün, madam Loşonsi'den soracaktı. 

Onun bu derece utanılacak, elalemin nazarından giz· 
lenecek ne ayıbı vardı? O da, diğer insanlar gibi et
ten, kemikten, kandan yaratılmamış mıydı? Onlar gibi 
sevmesini, hissetmesini, dünyaya çocuk getirmesini 
bilmiyor muydu? Yoksa, kibar misafir hanımların o
nu aşağı göreceklerinden, onunla konuşmağa tenez
zül etmiyeceklerinden mi korkuyorlardı? Şıl. meşhur 

riyaziyeci rus kadının ismi neydi? Tamam, Sonya 
Kovalevska, her halde bu kadın, biraz sonra kayınva
lidesinin salonunda toplanacak olan hanım efendi -
!erden çok daha kıymetli idi. Fakir bir aile kızı olma
sına rağmen zekasiyle, ilmiyle kendini bütün dünyaya 
tanıtmıştı. Fakat, bu zengin ve kibar hanım efendile
rin, salonlarda bir 11raya gelip, dedikodu yapmaktan, 
çay içmekten, genç ve yakışıklı erkeklerle kur etmek
ten başka ne marifetleri vardı? İngiltcre'deki modern 

kadınlar haklı idiler. Erkekle kadın arasında bir fark 

yoktu. Hayatta kadınlara da yer vermek lazımdı. Var· 

ıın kayınvalidesi hanım efendi, salonunda hanım e· 

fendi misafirleriyle çay içsin ... O da, mösyö Rudolf 

Ravberg ile çalışacaktı ... Yaşamak, kimseye muhtaç 

olup boyun bükmemek için çalışmak prttı. 

XXI. 
Vilmoş, masanın başına oturmuı düşünilyordu. Bu 

Gizella, hakikaten çok tuhaf bir kadındı. Gene ötebe· 
ri alacağım bahanesiyle Vilmoş'u, çocuğun yanında 
bırakıp sokağa fırlamıştı. Bu, öteberi almak hikayesi 
bir bahaneden ibaretti. Kaşla göz arasında matbaaya 
gidiyor, oradan bir i;, getiriyordu. Evde bir dakika 
bot vakti yoktu. Ya çocukla meşgul oluyor ve yahut 
ela matbaadan getirdiği itlerle uğraşıyordu. Kocası, 
dıprdan iş getirmemesi hususunda onu sıkıştırdıkça, 
bu işleri para mukabilinde yapmadığını söylüyor, di
rektörden gördüğü iyiliklere karşı bir şükran borcu 
olarak, ihtiyar adama yardım ettiğini ileri sürüyor
du. Karakteri bir kadından ziyade bir erkeği andırı
yordu. El ve ev işlerinden hiç hoşlanmıyordu. Durma
dan okuyor, öğreniyordu. Almanca ve fransızcayı e
peyce ilerletmisti. Şimdi de Vilmoş'un yardımiyle 

İngilizceye çalışıyordu. Geceleri beş altı saatten faz. 
la uyumuyordu. Sabahları saat altıdan evci yataktan 
fırlıyordu. Beni de mütemadiyen işe teşvik ediyor. 
çıkı§ıyor, bir çocuk gibi azarlıyordu. f mk§n bulsa. l 
ni bütün giln eve -kapatacak, ev işleri gördürecek. Kıs 
kanıyor. Kıskançlığı da bir erkek kıskançlığına ben· 
ziyor. 

Ayağa kalktı. Çocuğun karyolasının başına gitti · 
- Eh, bütün bunlara sen ne dersin bakalım? 
Çocuk gözlerini şaıkın, şaşkın babasına dikti. ( 

lümsedi. Parmaiını ağzına soktu, emmefe baf!adı. 

- Niçin ağlıyorsun? Çıldırdın mı? Karnın tok. 
biraz evel doya doya emdin. Yoksa altını mı kirlet
tin? Madam Burinka ! Madam Burinka 1 

Dışarı çıktı. Mutbağa, öteki odaya baktı. Madam 
Burinka evde yoktu. Çocuk gittikç eperdeyi yliksel· 
ti yordu. 

- Bağırma oğlum t Bak seninle evde ralnız başı • 
mıza kaldık. İkimiz de erkeğiz. Biribirimizi rahataıs 
etmiyelim. Haydi, artık sus yavrum. 

Kundağı çözdü. Hakikaten altı kirlenmişti. 
- Dur, acele etme. Şimdi değiştiririm. Yaşasın 

şiir. Ne hallere diiştük ! 
Çocuk ayaklarını karnına doğru toplcldı. Avazı 

çıktığı kad.ar haykırmağa haşladı. Yüzü kıp kırmızı 
kesildi. Bu sefer Vilmoş da hiddetlendi. Öfkeden tit
riyerek bağırdı: 

- Eşek gibi ne haykırıyorsun 1? Sana hizmet e
C:iyoruz, altını değiştiriyoruz, daha ne istiyorsun? E
ğer, aklını başına toplayıp da susmazsan, seni bıra
kır ıiderim. O zaman istediğin kadar bağır bakalııa 

(Soaa var) 
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Tapulama işleri için 
mühim bir kanun projesi 

ULUS 

Kral Karol Romanya' da . . . 
yenı rejim 

(Başı ı inci sayfada) 

-5-

~ t- İZDE 
HAR EBE 

1 lil .. il rına 
on veriliyor 

Romanya'da 
Kral ve ~ejim oğlu lehine tahttan 

• birleşmeğe, nızamı muhatazaya ve işt> (Baıı ı ır.cı sayfada) 
koyulmağa ~avet ederım. yerler tarafından ve yakın mesafo:den icra 

edilmiştir. Aynr zamanda donnnmaya men· 

(Bn~ı 1 inci sayfada) 
linde daha verimli olacak, hakiki sa
hıpler, topraklarının üstünde daha hu
zurlu, ferahlı ve emniyetli bir gönfil. 
le çalışabileceklerdir. 
Şu ciheti iyice tebarüz ettirmek ıa. 

zımdır ki tapulama kanunu memleke
tin içtimai ve iktısadi hayatında mü
him bir yer tutacak, köy hayatının 
inkişafını köstckliyen göze görünen 
ve görimmiyen birçok amilleri birden 
ortadan kaldıracaktır. 

Bu, çok milhim, o nisbette güç ve 
zamana mütevakkıf bir iştir; fakat 
madem ki zaruridir: güçlükleri yen· 
mek, zamandan yılmamak ve ne kadar 
erken başlanmış olursa o kadar erken 
bitirileceğini hesaba katarak evela bu 
mühim işe başlamak lazım geliyordu. 
Hükümet, tapulama kanununu bu a
zimle hazırlamış bulunuyor. 

Tapu ve kadastro ıımum 
müdürünün oerdiği izahat 

Bir muharririmiz, Tapu ve Kadas
tro umum müdürü B. Halit Ziya 
Türkkan'ı ziyaret ederek tapulama 
kanununun esasları hakkında kendi· 
ıiyle bir konuşma yapmıştır. Umum 
müdür demiştir ki: 
"- Tapulama kanununu hazırlar· 

ken tatbikattan, tecrübelerden, bu işe 
çok emek vermiş zevattan ve bilhassa 
hakimlerden çok istifade ettik. Niha
yet toprakla meşgul olanların selame
ti fikriye ve istirahati kalple işlerinin 
başında çalışmalarını temin edici bir 
çare bulduk. Böylece hazırladığımı2 
tapulama kanununun kanunu medeni
ye tamamiyle uygun olmasına da çok 
dikkat ettik. 1515 numaralı kanunun 
tatbikatında tesadüf ettiğimiz mah
ı:urları bu kanunla berataraf etmeğe 
§alıştık. 

Malfimdur ki 1515 numaralı kanun 
mucibince idareten yapılan tahkikata 
müsteniden ve bazı müruru zaman 
müddetleri esas tutularak verilen ye· 
ni senetler temyiz içtihatlarına göre 
iptal edilebiliyor ve bu da halkın bir
çok masraf ihtiyariyle elde ettiği bir 
hakkın ziyaını mucip oluyordu. Bu 
yilzden bu acnctlcrc kartı rağbet e· 
dilmiyordu. Ve bu kanunun tatbiki 
ancak ihtilafsız olan tasarruflar sa
hasına münhasır kalıyordu. Daha kö· 
tilsil bu kanun ile bir kimsenin tapulu 
yerleri hakkında iki şahidin ifadesine 
istinat edilerek kaydın iptaliyle zilye
dine senet vermek ıel4hiyetinin 
ıuiistimal edilmeıine tapu memurları
nın da suizan altında kalmalarına yol 
açılmış oluyordu. Mahkeme ilamı ol· 
maksızın eski bir kaydın kıymeti ol
mıyacağından bahisle ve harict alım 
ıatıma şahadet eden sümmettedarik 
bir iki şahidin ifadeleriyle o kaydı 
iptal .etmek elbette mahzurdan hali 
kalamazdı. 

Bu mahzurlar ııanl bertaraf 
edilebilirdi ? 

- Kanun bu ihtilafları ne şekilde 
hallediyor? 

- Gayri menkule taalluk den me
ıeleleri idari şekilden ziyade kanun 
yoliyle, yani kadastro ile halletmek 

iddia edenlerin ibraz edecekleri vesi· 
katarı da tetkik ettikten sonra bir 
hükme bağlıyacaktır. Hakimin çalış· 
tığı sahalarda mal sahipleri kanunun 
bahşettiği hakka dayanarak yol para
sı dahi vermeksizin veraset ilamını a
lacak, intikal muamelesini yaptıracak 
ve tapusunu da elde etmiş olacaktır. 

- A§ılanacak yabani ağaçlar için 
de kanunda hüküm var mı? 

- Tapulama kanunu mucibince ya
bani ağaçları aşıladıkları sabit olan
lara muamelesi noksan kalmış olsa bi· 
le hakim tapu senedi verebilecektir. 
Ancak bunun için aşılama yapıldığı 
hakkında kanaat hasıl edecek ve aşılı 
ağaçları bu şahıs lehine tapulamanın 
mahzurlu olmadığı hakkında mahallt 
idare amirinin de tahriri mütaleasını 
alacaktır. 

1zalei şüyu veya mübadele gibi ta
sarrufa taallftk eden diğer bilcümle 
işler de heyet tarafından halledilecek-
tir. 

- Köylüler, tapu dairelerine gidip 
tapu senedi almıyorlar, alım satım iş· 
terini kendi aralarında adi senetler le 
yapıyorlarmıı. Bu senetlerin bir kıy
meti var mıdır? 

- Mabeyn senediyle yapılan alım 

satımların kanunen bir kıymetı olma
dığını toprak sahipleri de bilırler. An 
cak ferağ ve intikal muameleleri uzun 
zamanda bitirilebiliyor. Köylünün işi
ni gücünil bırakarak günlerce resmi 
dairelerde evrak takip etmesi icabedi· 
yor. Köylüler, bu zorluklar yüzünden 
alım satım işlerini kendi aralarında, 
mabeyn senedi denilen senetlerle ya
pıyorlar. Bizce, bu kötU usulün halli 
devam etmesinin iktısadi ve .içtimai 
sebepleri vardır. Halkımız basit ve se
ri olmıyan muamelelerden hoşlanmaz. 
Merasimli, ivicaçlı, zamanla para sar
fını icabettiren muamelerden kaçınır. 
KöylümUziln hayatı ne kadar basitse 
hükümetle olan mUnasebetlerindeki 
muamelelerin de böyle basit ve sade 
olmasını ruhan ister. Halbuki temlik, 
tasarruf ve tescil işleri o kadar basit 
değildir. Bir kere köyler kaza meı:· 
kezlerine uzaktırlar. Köylil bir takrir 
veya intikal muamelesi için günlerce 
süren ihzari muameleyi ifa ve ikmal 
mecburiyetindedir ... Ferağ muamelesi 
müterakim vergiler tahsil edilmeden 
ve maliyeden ruhsatname kesilmeden 
yapılamaz. Ferağ harcı binde yirmi 
beı nisbetindedir. 

1ıte bu aebepler yüzünden köylUler 
birbirlerine itimat ederek ve ileride 
çıkacak mühim ihtilafları ve zararları 
hesaba katmıyarak harici alım satım· 
lara devam etmektedirler. Biz yetişe
bildiğimiz sahalarda bir ameliyatla bu 
derde devi bulma~a, bu hastalığı te
daviye karar vermiş bulunuyoruz. 
Böylece, hem halkı işi gücü ile me§ -
gul etmek yolunu tutacağız, hem de 
mahkemeleri dolduran arazi davaları
na bir son vereceğlz. 

- Bu işler ne kadar zamanda biti · 
rilebilecektir ? 

- Bu müddetin hP.Sabında nazan 

değişimi 
(Başı 1. ıacı sayfada) 

hiç bir noktasında tutmak mümkün 
olmamııtır. Harbin baılangıcından
beri takip olunan politika Roman
ya'ya hiç bir ıey kazandırmamış, 
onu kaybın azamisine mahkUm et
mittir. Halk bu felaketten bütün 
mesuliyetlerini üstüne almıı olan 
Kıral Karo} ve adamlarını mesul 
tutmaktadır. 

Romanya kıralı milletinin büyük 
hayal sükutu iç.inde sallanarak düş
tü. Yeni hükümdara ve küçük yur
du içinde hür kalan Romen milleti
ne dnha iyi talih temenni ederiz. Bu 
münasebetle General Antonesko ka
binesinde hariciye nazırlığına geti
rilen Jorj Bratianu'nun dürüst ve 
faziletli bir Romanyn vatanperveri 
olmak ıöhretine iıaret edelim. Yeni 
hariciye nazırı mc~hur Bratianu ai-

f r gat ettı 
(Başı 1 inci sayfada) 

kezlerine doğru yürümeğe başlamış
lardır. Bu ahaliye demir rnuhafiıların 
şeri Harya Sima'nın imzasını taşıyan 
ve Transilvanya'nın Macaristan'a ter
kinden dolayı protesto ederek kıralın 
tahttan çekilmesini talep eden binler· 
ce beyanname dağıtılmıştır. Bu vazi
yet Uzerine asker sil&h başı edilmiş 
ve yegane taarruz silahı su ı;ıkmağa 
mahsus hortumlardan ibaret olan bir 
zırhlı otomobil de tahrik olunmuşsa 
da ahali otomobilin içine atlıyarak 
hortumun sularını civardaki mağaza
ların üstüne çevirmiştir. Kalabalık, 
ancak, askeri kulübün önüne konul
muş olan üç sıra sUngülü askerin ö
niinde dağılmıştır. 

Sokaklarda dolaşan ahali kütleleri 
"kıratın çekilmesini istiyoruz .. diye 
bağırmışlarsa da havaya atılan silah
lar karşısında ekserisi demir muhafız 
ltırdan mürekkep olan bu kalabalık 

lesindendir. Bu tebeddül daha evel erimiştir. Fakat az sonra yeniden 
olsaydı Romanya'da ahval daha toplanmış ve daha kesif bir kalabalık 
baıka türlü mü olurdu? Hiç :~i~ ı~.Y ı halinde demir muhafızların şarkıla
söylenemez. Fakat toprak butunlu- rını okuyarak kıratın sarayına doğru 
ğünün parça parça olmasını Romen ilerlemeğe başlamıştır. Bu hareket 
milletinin hazmedeceğini dü~ünmek mitralyözlerle mücehhez askeri kıta
de nbes idi. Hakiki mesuliyet, Ro- ıar tarafından durdurulmuştur. Söy
men politikıuının içeride hiç bir za- lenen şarkılar arasında yahudi aleyh
man milli bir &iynset itibarmı ka- tarı olanlar pek çoktu. Sokaklarda 
zanmamıı olmnsındadır. birçok zabitlere tesadüf edilmişse de 

Falih Rılkı ATAY bunlardan hiç biri nümayişlere işti· 

Maar' V kilimiz'n 

mühi. be ranalı 

rak etmemiştir. 
General Antonesko'nun kırala 

verdiği miihlP.t 
Diğer taraftan General Antenesko, 

dün gündüz. ordunun ve selahiyettar 
siyasi eşh~' n kıral hakkındaki vazi
yetini ve hissiyatını anlamak üzere 

(Başı 1 inci sayfada) birçok görüşmelerde bulunmu tur 
teri bareme göre r.,1', •mıştır. Orta öğ. General Antonesko. her taraftan aynı 
retim muallim kn• ... nu için Ankara · cevabı almıştır: Karol tahttan feragat 
daki Gazi Terbiye Enstitiısü ile 1stan· etmelidir. 
bul'daki yüksek öğretmen okulunun Sabah saat 4,30 da, General Anto
muallim ve talebe kadroları bu sene nesko, kırala, yaptığı tetkikatın neti· 
esaslı surette takviye edilmiştir. Geçe:-ı cesini bildirmiş ve cevap için kırala 
sene orta tedrisat ketdrosuna şerk ve saat sabah 6 ya kadar mühlet vermiş· 
cenup vilayetlcrim!.:ki acı klan kap t· tir. 
mak için mevcut kadronun sekizde hl· Bu arada, Kırahn adamları olan di
ri nisbetinde .500 muallim- bir ilav-: ğer bazı generaller, hükümdara vazi
yapılmıştır. Yüksek öğretmen okul • yeti başka tarzda göstermek istemiş
Üniversite'niıı tamamlayıcı bir cüzU lerdir. General Antonesko, yazdığı 
haline konulmuştur. bir mektupta, bu hikayelerin hakikt 

Terbiye bakımından tal~benin umu. vaziyetin bir tahrifi olduğunu bildir
mi vaziyeti memnunıyetbahştır. Alı - miştir: bütün memleket ve ordu, kı· 
nan son tedbirlerle tedris vaziyeti ralın tahttan feragatini istemektedir. 
ıslah edilec ktir. Yalnız yeni imtihaı.ı. Ak i tqkdirde kan akacaktır. 
talimatnamesinin y.ı.cılı elemeler ya - Bundan başka kırala, muhafız kıta· 
pılamsını zaruri kılınması haziran dev lan kumandanının Romen nasyonalist 
resinde memnun etmiyeceit bir manza· terine ateş etmekten imtina eylediği 
ra göstermiştir. Ancak bu hal, talimat· de bildirilmiştir. 
namenin aley~1inde i:ıüküm vermek içiıı Bunu müteakip, kırat Karol, sabah 
kUi değildir. Zam.al' ve tecrübeler saat 6 ya 10 kala tahttan feragat ka
tedris vaziyetinin de ıslah edileceği rarını bildirmiştir. 
kanaatini vermektedir. Tevkif edilen generaller 

Terimlerde herhangi b•.: değişiklik General Antonesko, kıralı aldat-
olmıyacaktır. ünive:-site'cie bir teknik mak istemiş olan generalleri derhal 
komisyon çalışarak bu hususta kara· tevkif ettirmiştir: Bunlar arasında, 
rını verecektir. Bir gramer kitabı ba. Genelkurmay başkanı general Mihait, 
sılmaktadır. Fakat bu kitap öğretmen· sabık başvekil general Argetoianu ve 
terle mütehassıslar ıırasında yapılar: sabık hava nazırı general Teodoresco 
bir anket mahiyetinciedir. d~ vardır. Saray nazırı Urdareana tev 

Katip Çelebi'nin Keşfü-fuzıununu kıf edilmemiştir. Urdareana, kıratın 
ile zeyilleri basılmaktadır. Birinci cilt memleket dışına seyahatım, hazırla
ten 15 forma basılm1ştır. Türkçe lQgat mak~~ meşgul olmuştur. 
Türk Dif Kurumu hazırJamaktadır. Dıger taraftan Bayan Lopesco da 
Almanca için Faik paşanın IOgati esas yabancı memleketlere harekeA için ha
olarak alınm1ş ve y~:ıi ihtiyaçlara ce· z:ırlık yapmıya başlamıştır. 
vap verecek lıir hale konmuştur. Fran- Kıral Karol tahttan feragat 
sızca için yapılan iki ciltlik Larousse ettiğini bildiriyor 

dikkate alma~a meC'bur olduğumuz en kestirme bir yoldur. Bir taraftan l 
faktörler çoktur. Birincis· para... kin. 

da memleketin başlanmış olan kadas- cisi tahaddüs edecek meselelerde ala

tercümesi bir heyet tarafından gözde··, Nihayet kıra! Karol bu sabah radyo 
geçirilmektedir . ile ve gazetelerin hususi nüshalariyle 

Edebiyat Fakültesi'nin tercüme et: bir beyanname neşrederek tahttan fe
tiği İslam AnsiklopC'dis:'nin birincı ragat ettiğini Romen milletine bildir
cildi bitmiştir. tlniversite'nin hazırla· miştir. Beyanname şudur: 

trosuna dctam edeceğiz. 
kadarların gSstereceği vesikaların mev Biliyorsunuz ki vatandaşların pek 
cudiyeti ve kıymeti, üçüncüsü her tür. 

çoğunun elinde toprağının senedi 
lü manasiyle vesait ... Mamafih bir he· 

yoktur veya dedesi namına muteber saba esas olmak Uzete memieketimiz\n 
olan fakat veraset ilamı alamamak, in-

yuvarlak bir hesapla SOO.OOCi kilometre 
tikal muamelesini yaptıramamak yli· murabbaı olduğunu nazarı itibara a!-
zünden bu araziyi kendisine mal ede- malıdır. Bu da gösteriyor ki yapaca • 
memiı toprak sahipleri pek çokt~.ır. ğımız iş zaruri olduğu nisbette geı\i~
Biz hazırladığımız tapulama k~undı!.· tir. 
le her ceyden evel bu meseleyı U• 

dığı Tanzimat serısinin ilk cildi 800 "Romanyalılar, 
sayfalık bir eser olarak yakında çıka. Büyük gailelerle ve felaketlerle do-
caktır. İstanbul kütüphaneleri Üniver· lu bir devre memleketimizin Uzerine 
site'ye bağlanacak, Erzumm'da inşaat yüklenmiştir. 10 senedenberi vicdanı
usta okulu, Nişantaşında akşam kız mın emrettiği dairede Romanya'nın 
sanat mektebi, Küt.ııhya'd~ kız Ensti • lehine ne yapmak kabilse hepsini yap. 
tüsü, Uşak v~ Hatay da da iki kız san tım. Bugün matem memleketimizin üs 
at okulu açılacaktır tüne çökmüştür. Büyük tehlikelerle 

x Eğer bizim bugün teşebbüs ettiği • 
zelttik. Toprak sahiplerini. az zam_a~· miz işe onbeş ıene evet başlanmış ol • kanunni yoldan bir tarama yapmakla 
da ve asgari masrafla bu veraset ıla-

saydı ve ıenedc 40 ıc:öyün tapulama işi meydana çı\c:ıcaktır. 
mına kavuıturmak için en pratik ça- ikmal edilebi·•eydi bı:gün basit bir he. Kadastroya başlaıiığımtz günden bu 
reyi tesbit ettik. Tapulama kanununa sapla 600 köyün arazi meselesi güne kadar devlet bUtçesir.den 2 mil -
göre toprak sahibi, intikal muamele· sureti kat iyede halkdilmiı buluna • yon ı 11.118 lıra sarf edilmiş, buna mu. 

karıılaşmış olan üstünde doğduğum 
ve büyüdliğlim bu toprağın aşkı ile a
ğır hükümet yUkünü sevdiğiniz oğlu
ma devrederek bu tehlikeleri izale et
mek istiyorum. Allaha duaederim ki, 
vatanı kurtarmak için yaptığım bu fe
dakarlık boşu boşuna gitmesin; bun
dan sonra omuzlarına yüklenen ağır 
mesuliyeti, idare için muhtaç olduğu 
muhabbet ve sadakatle, oğlumu ihata 
etmelerini blitün Romanyalılardan ta
lep ediyorum. Allah memleketimizi 
muhafaza etsin ve ona iftihar oluna
bilecek bir istikbal temin etsin. Ya
şasın Romanya.,, 

lerini toprağının başına gelen ve ka· eaktı. kabil kadastro yapıimasınnan dolayı 
nunt selahiyete malik olan bir haki· d mal sahiplerinden alınan harç ve ril 

· · k • B Ne ka ar manaf yapılacak ? mın huzurunda yapnrabılece tır. u sum ile hazine lehine tahahkuk ettiri-
ı~ıretıe tarlanın, bostanın hududu ta- Tapulama işlerini yapacak olan hey- len gayri menkulün kıymeH de 82.139 
yın edilir, sahibi. belli olur, i~.tikal l .:tlerden beher p~st=-nın maaş ve he: parçada 5.691.114 lir~ olduğunu göz -
muaıneleleri de böylece tekemmul et- tilrlü masrafı dahıl olduğu halde sent- önilne alırsaıc bu işler iç::ı yapılacak 
mış bulunursa buranın kadastrosunu lik tahsisat yekunu ?O bin lira kadar fedakarlığın -nahatı:ne masruf olduğu 
Y Prnak çok kolay b!r iş ~tini. alır olacaktır. Bütçeye kon1~c.~k tahsis~t daha kolay görülü:-. Bu tapulama ka • 

T oprall sahiplerıne goıterılen mikdarınca postalar adecıını arttınruı;c nununun tatbiki saytsinde toprak sa· 
kolaylıklar mümkilndür. Mukayes .. ey~ esa.s o~mak: bipleri pek büyük ferahlıklara kavu • 

- Tapulama kanuniyle toprak sa· üzere şunu s0yle~elc l~zımg~lır kı ~u· şacaktır. Hazinenin de. tedavül kabi· 
h• l

1erine ne gibi kolaylıklar bahşedi- giln devletçe tes~ıl edıl~~mı~ ~ayrı · liyetini kaybetmiş olan hu gayri men -
lıyor? menkuleri tedavul kabılıvetını kay- kullerin her alım satımında, ifraz ve 

- Tapulama kanunu. bir hakim, bir bctmiştir. Bir bankaya göt\irüp muk1t.. taksiminde alacağı h'!rç ve resimlerde 
tanu rnemııru bir fen memuru ve bir bilinde bir para alarraz. Başkasına &a· ve hükümet :ehine ntcydana çıkarıla -
k.5tipten ibar~t olacak olan bir heye- tamaz. İfraz ve taksimden mahrum - cak toprak kadar bir insat'lın malına 
tın teşkilini emrediyor Bu heyet mal dur. Vefatı vukuunda varisleriyle di - nizasız ve ih ilafsız malik olması gibi 
Bahiplerinin müracaatı Uzerine değil, ğer alakalılar arasın3~ daimi bir müna · bir saadet doğacaktu 
d~~letçc tesbit olunan yerlerde ken- zaaya sebep ol?.n bu toprak işine veri- Tapulama kanunu. cıktıktan sonra 
dılı!inden harekete geçecek toprağın Jecek kıymeti ölçmek kolı.ydır. Evela memleketin bir iki yerinde tatbik o· 
başına r,idecek oradaki alikadarlardan bu mahzurlar ortad:ı.n kalkacağı gihi hınacak ve alınacak neticeye göre teş
izahat alacak, 0 arazi tiz erinde hak hazineye ait toprak da ancak bövle kiat ıenltletilecektir .. 

Yeni kıral yemin ediyor 
Bunun üzeriqe kıral Mihai, bugün 

saat g,30 da Başvekil General Anto· 
nesko ile Patrik Nikodim ve temyiz 
mahkemesi reisi Redilesco'nun huzu
runda yemin etmiştir. Y emirıin sure
ti şudur: 
"Allahın inayeti ile anavatanı hu· 

dutlarını ve tamamiyeti mülkiyesini 
muhafaza etmeyi yemin ederim . ., 

Bundan sonra başvekil Antonesko 
da yeni kırala sadakat yemini etmit
tir. Bu yemin de ıu ıekilde yuılıdır: 

Yaşasın Romanya. ,. sup tayyareler Radoıı adasının tayyare 
General Antonesku, dün İtalya ve meydanını bombardıman etmişlerdir. 

Almanya safarethanelerine giderek se- Harekat esnasında ingiliz cüzütamlan 
müteaddit defalar İtalyan tayya.relerini.n 

firlerle uzun görUşıneler yapmak su bombardımanına maruz kalmışlarsn da, ı· 
retiyle hükümet reisı sıfatiyle faaliye. talyanlıınn bir kruvnzorü~uz ve bir dest-
tine ba"lamıştır. royerimiz üzerinde tam ıs:ıbe.tle.r. kaydet· 

s tiklerine ve bir tayyare ıı:e'llımızı hasara 
Romanya mihcerin siyaset uğrattıklarına mütednır iddiaları ha.kikatıı 

sahasına girdi muhıliftir. . . b 
Devlet zimamdarı geneıal Antones- Bir İtalyan kruvazörüne iki t?rpı~ 1

•5 8: et 
etmi& ve dört itılyan tayyaresı du~Ur.ul. • 

ku, romen basını için yeni rejimin di- müştur İtalyan donanması tayya~c erı~'U:ı 
rektiflerini tesbit etmiştir. Harici si- tarafından görünmüş ise de. gens n gerıyc 

1 • d k dönerek müstahkem mevkiine iltihıı.k et • 
yaset hakkında, gazete er, aşagı a ı miştlr. Bir çarpışma yapılamamıştır. 
direktiflere tam surette riayet edecek. 
lerdir : Akdeniz' de ingiliz kuvetlerinin 

Romanya, kendi ar.r.usu ile, Almanya yaptıkları hareketlerin taf sil~tı 
ve İtalya'nın siyas~t sahasına girmıq Londra, 6 a.a. _ İngiliz amlra.llık daırc-
bulunmaktadır. Bu sebeple mihver~ si teblig ediyor: b. Ak 
hiçbir suretle hücum edilmiyecekti:. Son altı gun urfında şarki ve gar 1 

• 
. dcniz'de deniz kuvetlerimiz tarafından va· 

Bilakis, Romanya'nır. mülki tamamı - si mikyasta harekat ıcra edilmiştir._ B~ ha-
yetini ve hudutlarımızın iiılSl edilmez reklt tnmamen muvaffakıyet.le. n~tıce.en.: 
mahiyetini garanti etmiş olan bu bü · miştir Ancak deniz kuvctlerımızın ~n !'°ü 

him cüzütnmı ile düıman harp gemılerı •· 
yük devletlerle Romanya'nın müna · rasında bir temas tesisine muvaffak olu· 
sebetlcrini derinleştirmek için her .ır- namamıştır. . 
sattan istifade olunmalıdır Almanyn· Bu hareklt esnasında. Akdenız ku~~t
da ve İtalya'da kültüre], sosyal ve si lerimize büyük takviye cüzütamla.rı gon· 

derilmiştir. . , 1 rl 
yasi hayat h'lkkında makc.leler ve rö • 31 ağustosta ıarld Akdenız de kuvet e . • 
portajlar, bu memleketleri yükselten :rı zı tak:p etmeğe teşebbüs ey~iyen bır d . me.n tayyaresi deniz kuvetlerıne men• 
zihniyetin tanınmasına yardım edece" s~; bir avcımız t~rafmdan dıişürülm~ştur. 
ve ayni zamanda bizım kalkınma azmi. Aynı günde denizaltılarımıu~ vermııı. ~1· 
mizi kamçılıyacaktır dukları Taporlarından, merkezı Akdcnız .d• 

bazı duşmın gemilerini1! ıeyru~efer ettı~· 
Romanyr.ı'nın diğer devletlere leri anlaıılmı&tır. Parthıan denıaltı ~emı· 

karşı tıcı:r.iyeti miz kruvazor ve destroyerlerden m~re~
kep' bir duşmın kuve ine taarruz. etmıştır. 

Garp devletlerine karşı. objektif hıı- tki torpil düşman cuzutamlar:ın~ ııabet et-
berler çerçe,•esi dahilinde ihtiyatkar mittir. Bu esnada bir hava ıstıkşaf kolu
bir hattı hareket takiı; edil~cektir. Me- muz zırhlı, kruvazör ve destroyerlerden 
dih, lüzumsuz ve yersiz, tenkit, neza • mür~kkep düşmanın mühim bir filos~n';lll 

• · · denize açılmıı olduğunu haber vermıştı~= 
ketsız~~ktır. . Hıı.ber geldiği zaman bu duşınan tc ekkulu 
TraJık şaraıt altında tarafımızdan kuvetlerimizin bulunduğu noktadan t~ri· 

kabul edilen Viyana kararı hakkınd... ben ıso mil bır mesafede bulunmakta rldi. 
her hangi bir gayri müsait ve tahkır Temas temin et.mek için 1garr~t~cr ~aab!; ı dilmişıe de kesıf tayyare enmızın 
amiz sıfat kullanılmıyac=-ktır. Yaban • ı verdiklerin~ gore, fngiliz kuvetlerinin ~l· 
cıların hükmti altına girmiş olan ro varda bulunduklarını haber alır almaz, du~ 
menlerin multaddeıat·na acınabilir fa man filosu tornistan ederek •0.n .süratl• 

• . . .' • Orn:ıto üssü üzerine hareket etmıştır. 
kat bu felaketten hız: garantı etmış ,,_ 
lan devletler itham olunmıyacaktır. Sardonya ve Sicilya açıklarında 

Macaristan, Bul~aristan ve Sovyet· Bu esnada diğer ingiliz deniz kuvetlerl 
ler Birli .i h.,ı.• • .,da. tecavüzkar bit ilrktn Sardunya ve Sicilyf~m açıkların

da harekatta bulunmakta ıdı. hattı harek"t => 1•nm.yacak11r. Yalnız ti 
31 ağustosta bu filoya mensup Skua • 

bunlar tara rınchn '<ahul edilmiyen hil- pinde bır tayyare donanmayı. takip ctm~k-
kikatlarımızın dokiımante bir surettr te olan bir dıi$man tayyaresını duşurmuş. 
isbatı yolu ile nezaket dairesinde ce - tlır. 

· ı Eylül günü sabahı garpteki deniz ku-
vap verilecektır. vctlerıne mensup Svordfish tipinde bir tay-

Mihver bansinde, Romanya'nın ha · yare Elma tayyare meydanına hücum et
rict ıiyasetinin kati surette ekonomi miştlr. Hasaratı mü&ahade etmeklige imkan 
siyaseti ile hemahenk edıleceği fikri olmamııtır. Ma.mafı.'ı İtalyan radyosu, u-

mumi ka•argih binasının bir cenahının ve 
ne halkı alıştırmak ıçin bütün fırsat • y~rde ikı tayarenin imha edilmiş olduktan· 
lardan istifade edilecektir. Yeni rejim ı:ıı itiraf ttmıştir. 
memleketin müstak~el inkişafı için bu Bu taarruzdan avdet etmekte olan bir 
fikre en büyük ehemiyeti vermektedi':. tayyaremiz, deniz uzerinde seyretmekte <r 

lan bır italyan denıza tı gem s m ı:ormLış-
Birfok siyasi §ahıiyetler tllr. Bombası lcalmadıfı cıhctle uyyare 

tevkil edildi dalmakta olan denizaltının tarassut koşkil· 
Bilkre~; 6. a.a. - Hükümet, salta nu mitralyo.z ateııne tutmuştur. Bu hare

kattan butun tayyarelerimiz sağlam olarak 
nat meclisini Hlğvetmiştir. avdet etmişlerdir. 

Bütün hudut polisi, müsaadesiz mem 2 eylül günü ubahı aynı deniz kuvetlo-
leketi terkeylemek istiyen bütün mü- rine mensup Svordfish tipindeki tayyare. 
him siyasi şahsiyetleri tevkif etmek lerımiz Sicilya'da bulunan Caroliari tay

yare meydanına hUcum etmişlerdir. Ruiye-
emrini almıştır. tin fena olması hücumu mü~külita uğrat-

General Antonesku, sabık başveki1 mış ise de, Shaffa'da bir projektör gru-
T k · · w b k buna muvaffakiyetle hücum edilmiş ve 

atares o ıle dıger bazı sa ı nazır - bunlar, iıe yaramu hale getirilmiştir. Tay-
ların ve ltalya'ya karşı zecri tedbirler yarelerimiz bu harekittıı.n da aaglam oı.. 
tatbikına iştir~k etmış olan nazırlaruı rak dönmüşlerdir. 

evlerinde mevkuf bulundurulmalarını Malta civarındaki çarpıtmalar 
emretmiştir. . 

Hükümet, fransız hükümeti nezdin· 2 eylülde şarki Akdenizdcki kuvetlerl • 
deki Romanya büyült elçis: B. Asovicı mize Malta'nın cenubu carbisinde duımaa 

tayy~relerl hiicum yapmışlardır. Tahmin 
ile son zamanlarda Moskova e1çiliğine edildiğine rôre 3 eylul tarihli italyan resmi 
tayin edilen sabık hariciyt- nazırı B. tebliğinin bahıetmiı olduğu taarruz bu hti· 
Gafcnko'yu geri çağırmıştır. cumlar olacaktır. Mezkih italyan tebliği 

"pike halinde hareket eden İtalyan bom • 
Hükümet, Bükreş belediye reis: bardımancılarınm cüretklr hucumlannın 

Dombroski'nin tevkifini G.e emretmiş- mühim neticeler elde ettiğini, bir ingili~ 
tir. tayyare gem:sinin pupasına cıdcii bir isa • 

bet vaki olduğunu, bir zırhlı, bir knıva-
Tevkif edilen general Mihail'in ye · zör ve bir destroyerin tam ortalarına isa-

rine, gene] kurmay başka:t!ığına gene. bet olduğunu ve bunların hasara uğradığı
ral Joanitsin tayin olunmuştur. ı:ıı" yazmaktadı~ Hakikatta bu hareklt es-

Me·•kuflar .... ahkemeye verilece/: nasında gemilerimizde hiç bir hasar vukua 
"' ... gelmediği gibi bir g\ina zayiatımız da ol· 

Tevkif edilen sabık nazırlar arasın· mamııtır. Buna mukabil Fulmar ve Gla
da Tataresko kabiner.ının dahiliye na 

1 

diator tipindeki avcılarımız ve donanma 
G 1 · ·1 l'b 1 h"k"met . topları tarafından beş düşman tayyaresi 

zırı e megıanu ı e ı era u u düşurülmüş bulunmaktadır. Bundan maada 
lerin diğer azası da vardıı. Büyük re- diğer dort tayya.re Sicilya'ya kadar takip 
men harp eniüstrisi fabrikatörü M:ıl- edilmiştir. Bunların hasara uğramış olma-

. d 'k k - e tev ları muhtemeldir. Bu tayyareler dahi ital-
xa da evın e ı am~t etme uzer van olmayıp Ju. 87 tipınde p kecı alman 
kif edilmiştir. tayyareleri idi. 

Bütiln te;rkif edilenler memleke•ı 
harabiye sevkeden fiillerinden dolavı 
mahkeme huzuruna :rıkarılacaklardır. 

İkinci bir itham da silahlanma için 
verilen kredilerın oıı iş iç;ı: sarfolun • 
mamış bulunmasıdu. 

Son iki gilnlük haeiseler nasyona 
listlerin tam bir uıf~ri olarak telakki 

4 eylülde Maritza ve Talato tayyare 
meydanları, deniz kuvetlerine mensup 
Svordfish tipindeki tayyareler ta hndan 
ardı ardına bombardıman "dilmiştir Tala
to'da meydanda bulunan bir miktar tıtyyn
re imha edilmis ve mühimmat deposıı.,dan 
geldiği zannolunan şiddetli inf:J5klnr du
yulmu~tur. Bir kı$1ada ve bazı binalnrcb 
rangmla" mü.,ahııde edilmiştir. 

edilebilir. Oniki adaya yap,!an hiicumlar 

"Kıral Mihai'ye Romanya devletine 
ve Romen milletine sadık olacağıma 
yemin ederim. Allah yardımcım ol-
sun . ., 

Maritza'da iki bily!ik hnnv•" U7.crirde 
t'lrn isabetler kavdedi.lmi~ı·r. Petr!)I de""" 
lıırı, atelyeler ve kışlalarda yangınlar çık
mıştır. 

Rados'taki du5man tayyare mevdı'"I""· 

na, denir kuvetlerine m"nsup tayvıırt"'"r 
Şayanı dikkat olan, bu yeminlerde tarafından yapılan hiıcumları mıite ··p 

kanunu esasinin bahis mevzuu olma· Sydney ve Orion kruvazorlerin:r ~-'ı ı ~'1-
masıdır. Bunun sebebi Antonesko baş ıunduğu bir denıı: kuvetimi:r., italyan 12 a
vekil olur olmaz Romen kanunu esa- dalarında muhtelif askeri hedeflen b m · 
sisinin ilga edilmiş olduğudur. bardıman ctm!ştır. 

Marki • Yalo ve Scarp:t'lto a1l!ltnı" P.-. 
Sabık hıra[ nereye g{decek ? gadıa limanmdn tayyare rr"yd , a : 
Sabık kıral Carol, bugiin tayyare i mt.ıcavır bin:ılar bombardıman e 1 ıM · r 

le Belgrad'a kız kardeşi Yugoslavya Marki . Yalo tayvare mcyd1,ı ıss m i • 
metrelik obüslerle kaplanm15ur Mı•cıo\ ir 

valide kıraliçesinin yanına hareket e· binalardan hiç birlsı saı:lam ka1mıımıştır. 
decektir. Sabık kıra! Carol'ün bura • Pegadia limanı Scarpanto ad sın · t t 

dan sonra gideceği yer henüz malUm makamııtının iual e tifl mevkidir Lim n· 
değildir. dan çıkarak İngiliz kuvetlerine hürum "•-

Bir Londra haberi, kıral Carol'ün meğe teşebbüs etmiş ol:ın torp lci he• ı.,. 
k • · d no otomobilden üçti, inııllz flcx gcm·s· .,. 

İsviçre'de yerleşme nıyetın e oldu- rafından topa tutnlmuş lki& b:ıtmı'j, b rı 
ğunu bildirmişse de İsviçre hariciye· hasar;a ucrıımıştır B !1harc, 12 ada aıı •• 
si bu hususta henüz federal hükümet· takasrnd3 bulunan denız ku etler m.ze 
te bir talepte bulunulmamış olduğu _ düıman tayyareleri tarafından neticesiz 

t blfl etmiıti l hücumlar yapılmı,, bunların ıkisı dilşuriıl-
nu e r. miiı t'e en u üçü b&u.ra uğratılmııtır. 
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tılrllallMla ltllıarea U da mlcldede tblJt.. ti çıkıldıkta liliet .eminli bir hol il· da her sün aut lO-lı " IS.SO-= ara W: rada Yflbek Ziraat Enıtitliıl Teteriner Aıfra ........ I k Jl'ord kamJ"Oll1111111l hacis ve )"ildi mala• tw-
.... 1-mlametm. zerinde yine ıilien seminli 5 oda bir nnda yapılmak bere eytlltbı kadar :,... fütlltesl ulrert tal•be lmirlfiine lhderl· .,...._ı • meca di oclilmeliGdto doları meH6ı' lwQoıa• 
ı - Bbiltme.ı IS-9-1940 _..dal .. blDyo bir hell menut olup dıvarlan rlncl :rlnia betlncl slab• lecektlr. Mlneaat mlddetl .,ıtlla IS ine • · •· VeHI"" Satı• Alma IComlsyolJIUlo k111'41aln• alıdiyetillden bahi•le açtıiı istib-

at 11 .. SompJdalıta ..W -.clatolDde Po ve tnuıl yath boya ve heli ile banyo edeee '· almak lat 1_. melıt9p W. • kadardır. h tartlat• aoara mlracaat b • daa ı bk Af•-. :Jlll>ılmakta otan muhakem.,. 
fdaalttlr. f ka lıclır Yine tahta merdiven- Naillt e:ren bal edilmes. llUteabldt unu lıııllluaa 1000 ellet ..... alnde: ctlvds Beklrln lbmetllluma meo-1 -SbDtme pttaamell " blma mite- :::b !.~ çılaldıkta bir hizmet reaiae ~=~lirler. UOll 4 -Onla lraJ'lt Te bbal. tebacl.-aıe ~ı:.=:•=.:-~,~~-

0 
• bul bulunduca an~aıılmıı oldutundaıı ya • 

leni ..,u daimi mclmm bJemlad• " i -~--- bi h 1l birlnd katım holle· clencelerlııe 9 • mflracaat manaa &lrecUr. 1u1t 1rat1 temtnat mtlrtan 817 Ura 17,80 m. pılan itınaı teblitat herine mahtreıa1e79 
• S ... k _,.. aUlrlliWe tlrll.W • ç - r e tdeldl acledl tamam ohmea kaJd itleri b- ruttur. ıelmectltJnden bRkmd~ mabak .. e • *· rinden bodurum kltına tahta bir mer- ,._ ft 1ıa1"d e411anlere atıracaat ettik. Puarııtı 10-9-19'0 lalı sQDU uat 10 4a nin ..,.abmda cı.vamaaa ve pyap • -•PÜllJI temıaat u11s Bradır. dlvenle enildlkte zemLıodai çinbl

1
dateh 

1
111 P. T. TELEFON Md. 1111.....uk 11111e1er1 n. tebllsat 79111br. ::·atın atma kond.YOllU!Mla 7Çtl8Cak • karannm U&ıum tebliiin• •• midd•. 

5 - ltla .. .U MI' • 141 • 141 ,.nan bir mutfak banyo bir ve r e (4114) l-M41 idari tU'tDame enat ye aUaıwıeal her abih ~ kendisine &it olduiuad• 
\lts• .... - ""1ecelrdr. ve 7 oc:akh aç fınnlı bir hava gazı ao stlD ötledell aoma k~ ahaablllr. b..wı oı.a.175 llı;um tabaili lı&ldnnda ~ 
.. - D.ıllılMJıe slmMlı ~eda nı.. bul ve blbçevuı takım odamdan l • ı.t.nıarla ...._, ..... ft wltıe lla&t1:eo f&' llebmet Altmtepawı mlldabil ufatiJl-

1' ....... • u 1 ... ..,.. ZOaplc!M barettir. Aynca binaya muttull ve P. T. T. Umumi Jlldlrlll1o4•111 POLiS ::::.~~ ~ı. k~ODda le ~tılı dlvanm da tevhiden rilyetine tra-
.nt:rethıe mıllracu.t .._ek 9llbet ma1ıa • tıattl balkonlu birde praJ wrclır. Bu tarih c1e lba1eel (8*) 18292 ru verilmiı ve muhakeme dahi 11/91941 
lııilalla almall nılte8lıldtllk eldl7et ..ı- k6fkiln kıymeti 28500 liradır. Ve yine 1 - Z eylll 940 ln Matbaacılara • • çarıamba ıtfhll aaat ona bırmlmqtır. O 
WJle dlan& odlnada ba 711 I~• 6Z metre murabbaı semin il.zerine kir yaptlacatı lltn olum 2IOOO ..Set 1 Adar• Polü ButıtlJd JIOdlrll • Portatif çadır dırefi ve kaZıiı ı&ı dbamn •libut deinıerl tettik edile • 
...... ..a. •e ......_t e.alaatlarma ..ı bl kattan ibaret olan ve 1200 Ura m/m •e 2000 adet de 4 m/m ld ..... .an...r a ı almacak cetlndeo , ... mabkeaıeye ıelmeditt T.,. ,.tu......._ ._ maldıllS ..,. l..m.t a•r r 38000 adet bakır manp ipe muktr •-• bir Ttldl llnderauıdlii tüıdlrd• bir dalla 
~ .. teWfe alt ........ _. Jaymetll bir babçevuı evi ile 48 metre tarihte talip çılamdıfın&m mpk elr • ı- Us ayda bir lntlpr etmekte oı.. •· •· V.uJ#ffl ..._ Mim .._ .. , lıüal ~ 117abmda balalac:aiı " 
tm l490 8Qlh lraaımaa tarifi nc:Jdl• ı.. ~ semin herine tnp edlJmlt ıiltmeal 10 gf1D uatılmıp. PoU. derlllhln bMUll iti IÇlk ü.tlt· Btller ..ı.tlıa• tllllala edlleo ,.,... Clll .._ dermvan ettiii vabalan b!ta1 ..,. 
arlaıqmt 1ıapah nrflanm lbale uatlact• ve SOO Ura Ja1111etU Çiçektllin aynca ...,. ............ Mlda ..._ .- (-..O) .._ ,_..tlf mlf ~•em yuı1m llY*P u,. 
MI' ... t 8"1 ctdml ........ nllJltlu ... beysi .. kil 250 lira 1nfDM!.~e bafts ~~- - ~ (3000) mG • ..., -·IS .... ••Hl........ pis ....... WI# ..... telıll.ıa ~ ~ri• ll~Altmtepmlıı letl.ıJMmm blf 
ra..t DID oı-r. ela a.nt oıu aı.- 1ırı8tktlD ft ... ...._ .• _._ • ·~ • .._ ...... for-nm 1ıMm6 lcretl- ı. bta _. -.. olaa (IM.000) ... nretfnln m~eme dlftnJJafteebtW ., .. 118 

(7SSS-512') 151f8 milıtemilltının kıymeti muhammene- mesi 13. eylilf 940 tirth ne m il 20 li fiat tahmi ed'Jmltti poct&tif ~dır kaniı puarhkla miinakaaa- nldıit teblii makamına kaim elm* .._. 
---L--L al 57702 liradır. cuma gUnfl uat (18) da Anbra'da ET ne...._-~-.::..~~ ,.. koamaıtur. thalesl 9. 9. 940 puarteal llln otumar. 1551 

Yol r..,...._ c! bf apartamuncs.ld P. T. T. Umaaıl • sini ..e oa 'birdedir. ICad tlllllnm 
,..,,,. t'wl9di r.am ••dı • .,., • 2 - Sabp peılndtr. mtbaye eye mttdtlrıcik •tın aJma kıomllJOlluda 1- Jı.ı. PoU. Baltltllllad• miti. (1UOO) liradır. Bftaf " l&ftWDe9I • Çanlcm aulh hukuk hakhnll • 

,.,.,.,. 1 1ft1rA eclecekler,ln ambıınmen kıy i yapılacaktır telddl WltlNlml ~ Nl • brq mdiibUlnıle il. il. V. uta alma iinden ı 
A - tllllMO tatJdaıha ........ ti ... metlJI Jlsde yedi 1ıu~ pey ÜÇel J •LtQe --t..L.. t.alnat hadıbr., .......,..Nliıtıl .. eleaNJ~. fmtelııWerla .... 

llldclede ~ ....... ltı .... .,.. vermeleri Unmdı,r. ltmam delllllye ' - *'" r, uıH•Y~ 1- tutn-ell BaltltUea .....,. m- wnıttlll belstlerle ihale wtmde Çankın'mn Xorcun lriS,.W.. AW o1ııı 
rtll tallt4Uia tmlr tufatllı ,..ıı.n 1: • tapa.Jıarcı alıcıya wrgl " rumn makbU "ya banka ..Sut mektaba ftlUlı ~ ..ım.alft. <•ısı> HIOI ı. a.ı ....._••Abdal otı. mı Ane-. 
:::---~~..::: · = .::-. alrede mal uhiblerine llttlr. ile kanun! fteikalanm.__.Mmll• ... • 7- Ltektnerln ~ aüban..,. bd ...n. L!- _ _...._ ... ...:!..lll._ LL: .. B... oihl O- "1ııllllri .,,. -
...... W•lh '(171117) Ura (14) Jmnıttar. 3 - Satıı Z4. ıo. 940 perpmbe "" kQr caıı " .. tta o -e)'OD& ....... ,. ..... meJrtalla " 3490 ..,,h Jııa • ı- 17111 - ........ Irat t.m&il Hllda il• QIU ....... .... 

~ Ketlf -= =.:-= nil mt 10 da Ankara 3 tınctı ıulb hu· caat edeceklerdir. , nmm a, 1 bel ..Welerinde yudt alınacak : A!ı-=:~c:,!;!°:1 = naat=: kuk mahkemnlnde yapılacaktır. l • 4 - lartnameler Anıkanda P. T. belplerJ. birlikte 16 Eylül 940 p1Ar- •· M. VNM,U,,,,. Alma r.o. ela: ıaevldleriode k1in lld kıta tarlum mıra.. 
C - Pmrlılr l2/97HU/MO ...... ..,. ... bale bedeli bir hafta sarfında ımhke- T. Lnıuım latanbal'da Valide Jaa • t111 ,ani lrodıiıyonda buluwhd~ a .... ........._ Ullmia edile fUMı arumda tablmi tlmldlD .....,_. ;:. ::al;..• ~et daimi encllmeahJııle me wmeslne yatınlmadılı takdirde oında lnuım ayniyat t1lbe mll4tr • (IOH) ı..9 ;rls ~ lımal .ı.a ikl • 1ıüa metre ~ ea711mıan tuı..ı :kkmda ı:. ~ 
D - 11.mbt t..mat mllrtun C14'Sll bosularak buıl olacak zarar -.e siyan ttlklerlndea paraas ftl'lltclktlr. .._. w1ülı 1*-puarbkla mbMu•J'& ımıbakemed• ftba iki kıta tHlaıdıa h1111ıı. 

-rı ~-;.....ar ~ • u f1rk " fab oDC!an tanzim ettirilecek- (SSUS) 1SS41 MualHm abmcak koDnmttar. !baleal t. ı. MO pasart•l d· balandatu uilafılan ıcorsma ka~ Ah-
a .. ...a mldlrllP .tıımtıa .. iti tir. P.U. Kollejl •IJdldlflaıleo: al aut 14 cledir. ICatt teminatı (M.700) o- ._. olallarmdlıa llelamc& oihı -.,...... 
,.,......._ cla1r ..r.lbet T..umu a1aıQa be J1aarif lilelerlne muadil oJu. Po. tu clSrt btaı :redi '8s lfiacbr. Jmaf " tart bmıdan on bet •en• evet letuıbala Pler* :;crm~ (149115171) 15170 4 Tayin edilen wnanda artırma ADLiYE VEKALETi u. Kolleji , .. , .. bir llateımltik. bir fi- nameal 17 Un malr&hlUad• •• il. v. Utla bir ... &Tdet etmediil Ye bale nerede 

li-1- deli pyri menlnıliln. mublntmen lay· sik. bir _... lmn alma ~ .... M!lr. tatekllltda balanduia maıtaı 0~ " llrametdlıa-
B.ıldr Od ftPIU' parçala~lr metinin ,. 75 ini bubadılt tak 11lml ~tl yat~~ •Tail-~""~~; ••ıı•a emrettilıl ı.ıı.t*l• lllale ..-.. mn QJeçbul bulaaıdultı Korsan kö,.U maı... 
ı.a.ı.,.,.,... U... ,,,,..,,,.,_ 1 tirde en IOll arm.ım teuldldtl baki Jl.enei., almM'lr •----• ... Pi "YtlrnU'. ..--~ da lr.omlayaaa s•W tar ve Dıtf7W ~ tudtkll ISlllMO 
farklfcle Batık Pilmıe" llwfl:re Taoo almak O.Zere artırma 15 glln IODI'& o- Adli-ye Vek/letlo4eıı: ~~ maılllmHk f&PMM eınafta (5Ull.) 15309 tarib11 mubata mlinderecatiyle aDlatıldl • 

.-ıanm. llU'Plmnk Dıncr n ba • lan t. ıı. 940 cuınan.al pi mt 10 .,.......... prttır.. Halea Ule1erde • ,..... naa. teblil&t •mıama n Ula ta • 
rttı. Hw temlslettirftmesl tra,.ıı arf· da en IOD artırana ihale edllecell. AdBye V elrlietl Ue T..,ıs mllJ • maıllbn baJ.unanı.r tlrdlı olanacak • 800 Bın metre yatak 1ahfhlr rUaiDılea 111ıerm • bet dıa lclad• llllllkeıı 
ı. ıCt1~~~~.a':'aC· ... t ıs dedir. 5 ipotek IAhlbi alacakhlarla diler kaıJeal .ipe ı1ınrak oJu. 750 teneke tır. Tallplerbı 10 eylill 940 tarlhlDıt abnwk ..,. aı.Ura-.t etllaediii ve lbıutdba 

Tble ~ baçô t..UUtı mankbte alllııadarlann pyri menkul berin • beuln ıs atin mtlcldetle llenl mlna • kadir lltldalariyle birlikte Polla ~ •· •· Vdlldl s.,,,, Alma ıco. m: :=~ ~~oı:.=-~ 
n:_ t: :n:-=. maJI " tlcart ... deki haklarını 1\mullyle fals ve mn - kuaya koımıUftUr. l•Ji mGdUrlUlflne miraclatlan Utn o- Bebir metreai1ı• tabmbl edllm fiyatı hında devuo olmıacaimm dep• Te ...... 
anı .. teberelerfnl "mllıelrallt Telıll• rafa dair olan lddlalannı mm mb- Jlıahl!lllMll fl,ab .. aakll,.tylt ıamar. (5311) 11351 mir bl1lf oWa Alda,.. bla metre" ... kemenin S/10/940 pettemb8 At t ..... 
dada alacaklan ellll7et •eellralan'lll" t9o bltelerlyte mahkemeye bildirmeleri beraber 517.S brut 'Obap tutan •ı kıhfbk 1* pearhkta mflnab1&1& lron- 'krtmdı. ıssa 
~=: :=-......:::W: abl takdirde baklan tapa aldtıeriy- lira 25 Jmnqtur. llut 1 ht ı..lam V'.& vwl:'I & .. UMUM Md. ..,.... Buler itin -.000 metred• a .... -------------
...._ bclar --~ ~ tndl le ablt otmad•sa attı bedelinden m liracbr. w.-.....a il o ........ tard71• 8711 ayn taliplere clı ------------... 
=-~ =~= 'C:!.Jerla _: her banp bir phun bir hlılı: clerme • fartnameJi alrmek l.tl,.aleria Mahtelf tamirat = ~~!:~.:::! ___ .._teAZA.J.AR _______ _ 
tlalıa Uma rti8lttl idare ea1-lat alraa.. yan edemlyecefl. bor sOa. w eklllbnaJ9 lftlrA eclealı c*1erl mlttadar twWıd• bB1lld btl te-
atlan illa o01mr. (HiS 5211) 11111 6 - Gayri menkulleri cSrmek la • 1erlll ıs.. 9. 940 puutıe.t "81 -.& J!'.._ 11- •Mlrll,.,.,.•ı mlMtlMi:rle lıirlilııte u.&• lb " aaatmda S.tıbk .z bina 

• tl)'IDler me~ktlr kfStke ve daha fazla 15 de .-.ıet ı ..... c1alN ...... s.tlf Bedeli ..... ..ımeıert. Bnaf " tartumeti B•~ Belediyft8iade11: 
Sa projesi ,_........._. lllllOmat almak lltiyenler mahkeme • pne mlncatll&'I. (~) UUI Lla K. 11 Un ambbillnde 11. 11. V. aatm ~ 1 - BeılediyemiaiJı tapu ile m~ 

'l"oq. Beledl,alndeıı : nln HCS/49 •yıh tereke dosyama 171 53 KeçMSrea .mı ..u.uı. aroaıı.,ammdao atmabWr. wnf llulunclup Hyw byabaal 
Toe,.. 1ra11a.. aa projeel tan.ıml m ... tlan ft taliplerin atıı gthıtl meput9Mneatnln tamiri. (1111) 15S10 meJaeJleal Fevsl pap eobltnda ala 

itinin 21.. 8. MO tarihinde kapalı arf. llllhbmec!e hanr bulunmalan ilin o- ANKARA DEn"ERDARLICI iSi il binci ftklf aputmaa •· o4J ft JIİr ahardan ibaret karpr biaa 
Ja yapılan ebiltmeline talip 511nnMı· hmur. 354& aane8rlerlnln ahpp ıa- 1'...tı alımcak ve ~ müalleai Çaltepe llC>kaltnda 
iuadan 25 eylW MO ~ ..... ...,_ •ın.1 J......,... : ..._. ma tanalrt. •· •· V•illlffl Satı. Alma r.o. ._, d6rt. oda ~ mııtmhtan ibaret ahpp 
mt 11 de puarlıldı ihale edilecektir. Mabcu 1ıir adet faal blll70ll ltlM40 Tamirat ,apta lf4 IS ikinci ftbf apmtma11 p- Beher ac1ec11ae ta1mı1a edil• fiyatı il bioa •anırma ıuretiyle •t\l•oak• 

Malwmmen bedeli 3000 Un olup .- .... _. 1111 .. MriMI T• 1SN'l40 ...-. DeltenhrljUlllM: ti Jııatmda ,apllacM )'811 • bftl ot..a 1eo.ooo ıicret bplı pulll'l*la t;ar • 
.. ti teminatı 450 liradır. aatte Hdacl ...... lal*- pa t191atı. eıtlubaaya lronanqtaır. 2 - thaıe taribl 21 eytW, ,.. CQ-

lartDameai Be~iyede n D8illye =.---...:: lenetiııa IMb-eal öalade 1 - Xetlf becleU (SeoG) Hnclln lıe Hl 41 IJdacl ~f apil'tlmllda tbaı.ı ıo. 1. 940 ,JaJı ~ ... t 14 üc11r. marte11 11&t dokıudacbr. 
Vekaleti Belediyeler İmar heyeti fea ~- Tallpleda muk6r mwlcle- baret olan Deftercmhk bl ...... ya M l&Jlh 4atnnla tlmlrt. ICad teaıbıat ... ilradır. Bmt 9 • ..... 3 Taliplerin ~ 7.5 ~t .... 
.. Oilinclen iltenebWr ld meamra ıalncaa'1an ilin olmar. SS47 pılacü tlmlrat iti • •blltmeJe Y1*arıda elna ft nm JUlh taml • ..... 140 an. .......... •. • v. ... natlarlyle birlikte mczkW': tarihte 

• lloacdıımiltu. rat a,n a,n puarhkla elmlltml'J9 ko tm alma lı:wla;ra._ıe• aı.aldUr. ~ RaJmU& Belediye ~nctmli'fıinde ha-

6 ay garantili 

Amerikan RADYO lambalan 
Oeaera1 Elektrik Ankara atıf ~atıJmaktadır. 
6 ay urfmda bonlan lamhelar tk:retlls cSeiltdrilir. um l 

2 - !hale ıs. 1. l40 tarlblAe mlll- a1m..-. U*ı..t g eylll 1940 ,...._ Werüı •- -nttiii balpl~le Qsale zır buluıumlan ilin oluna US8S 
dlf puartal sUnl ..U 1S c1e ~ tıeel llDtl 11at • b1it9 iJdDcl wlaf 'llatlDlla ~::- plmeleri. HSll 
dılrlı.kta tıoplan1e1k ~ ,.. .,. tawunda ftkıflar lnpat mUdfbi. < ~ 
pılacaktır. ttlllnde ,.,.ı..ktlr. Çadır hesi at-·Nlr HARTA G. DIREKTORLOCO 

S - Bu ite ait kep! nrala; femat Taliplerla Jlsc1e oa bet tmalnat •. •· Vdll.ıt S11tnı Alma r.o. ela: f-..a.!- alm--'-
prtname eWltme prtnameal mulra- ...-.,.ı. birlikte mlnaatlan. Bebel' metreabıe tabmfa edil• fiyatı ~ ...,.. 
.,.. proJeil her aUa defterdarısıt milli (Nil) 1199 (2111) bn1f oı.n (tOD.000) ....... mabratl llarlta tlW Dırdtlrllllllld.. ı 
emJlk JldldUrlqtlnde sldilebWr• cac!ır bdi puarhkla .......,_ bedı•ı 1 - Harta lutuı eratı lhU;vacı lçl.D 1JOO 

._,. -~--' lift foUa 1688 8Qllı UmlD'ID 48 IDCI mad-__ _...____________________ 4 - Muvakkat qmlut (270) Ura· M. M. V. DENiZ LEv AZIM eıar. Çedir' w (ip;_,, ~• ..- a..mm x. 6kruma tntUum puarlılda 

dar. oh•* llftble 8Jft llfrl tlıllpWe ele atmlOalttlr. 

!nplis HIGH SCHOOL Eıkek Mektebi 
ICaJ'd _... .............. l'lell q ..,...- iWtP ..U 10 • 12 

....sa idareye mlracut otuna •· 
bma1 lm•t •an s,- 11-11-ao-P 

TarlUsWa .,.,.11 .. w. T...,_: 41171 

5 - lateJdllerin llch ppa ...... Mtm• tehiri a.ı. edllebWr. Daltll 10. ı. MO ..ıı dal 10 ı _-ı-~.!!f:.:. ":... ~-;: 
ba it lgln Nafia adldlrll ..... a .~ IUt JI tedir. Tallpleria teldJf .edeoeklerl bfnynMta u.tıa alma komgyommda yapı • 
J.aldarı fenni elaJI- ftlllma, .. DMI• Lnuım Sdıa .tı... ~----.... ~~-~~~ ~ laltl ~ ..,.,...,.. 

ı-- ıu : ... .,,.. ı;ııu- -e ·- Te aaa~ - ı •oUallrl.D. mubunmea a:rata ,.. 
ret oGiı ftlilrmı W 'tallnat w1tha- f 11:J1tD 1MO amnal'tlll sOd .aat u ele ml•Jml& pleaıi.lrt. ._, .,.. pıtnuıea( :rlls oa bet brut, mtıTakkat teminatı tu • 
m .,.,. lıı'aDka .......... U. llirllkte ..-.ıaaa eh=MI' ~ IMa o11a • (nlO) br1lt .-.ıw. •· 11. Y • .atın tut tca ltıwilO .... 
.... , .. mlnıcaatlsı. (lt&I) -1IOIO .-..ı e1111..ıa w ,,.. ... .._ ._..,ı;ıo.ıl .... lılllılbllr. • - ı.wım.... 7Mlll .- " .... • ... .....*':.~elpppta--- ..... ... ~~ ... 
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'. 9-1940 ULUS 

Ankara Lv. Amirliğ1 Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT lLANLARI 

Buğday naklettirilecck 
Erzurum As. Sa. Al. Ko. dan: 
2000 ton buğday kapalı zarfla nakletti

rilccekti r. Eksiltmesi 11. 9. 940 çarşamba 
guoü saat 11 de Erzurum As. Sa. Al. ko
misyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 45.000 lira ilk temina
tı 3375 liradır. 

Taliplerin ihale saatinden bir saat evci 
teklif mektuplarını komisyonda bulundur-
maları. {4927) 14907 

Beyaz peynir alınacak 
Süloflu As. Sa. Al. Ko.dan : 

60 ton beyaz peynir kapalı zarf usu -
liylc eksiltmeye konulmuııtur. Tutarı 
52.200 teminatı 1891 liradır. İhalesi 11-9-
1940 çarşamba g\ınil ıaat 16 da Suloğlu 
Askeri satın alma komisyonunda yapıla • 
caktır. 

(+960) 14947 

Odun satın alınacak 
Uirnt1 As. Sa. Al. Ko.dan 1 

1274 ton odun kapalı zarfla alınacak • 
\ır. İhalesi 9-9-1940 pazartesi günü saat 
16 da eski Milşirlyct dairesinde satın al
~a <komisyonunda Yapılacaktır. Tahmin e
dılcn tutan 254-SO ve teminatı 1911 liradır. 
ı::~saf v_e. ııartnaıncsl her gün komisyonda 
gorillebılır. İsteklilerin .. günd 
ihale aaatınd a~z.u geçen e 
l"f k an en geç bır saat evel tek-

1 me tupJarını komisyona vermiı olma
larL 

(4965) 

Odun satın alınacak 
n· 

1+952 

1 
ıyarbakrr As. Sa. Al. Ko.dan : 

kornf l.800.000 kilo odun As. satın alma 
at lls~onunda 16 9/940 pazartesi günü sa

c kapalı zarfla eksiltmeye konul -
ttıuştur. 

te!i;;-;t 1i~~:ım!llen bedeli Z3.400 lira olup 
3 

ı 5 lıradır. 
riilU- Şartnamesi her glin komisyonda gö-

r. 
b 4 - ~aliplerin teklif mektuplarmı nl -
t:;Jft hır sant eveline kadar komisyona 

m etmeleri. (5164) ısıss 

Sığıreti satın alınacak f :akkale A~. Sa._ Al. Ko. dan : 
90.000 kılo sıgır eti kapalı zarfla sa

tın alınacaktır. 
2 - Sıfır etinin beher kilosu 27 5 kuru1-

tan 24750 lira biçilmiştir. • 
3 - İhalesi 19/cylQl/940 per:sembe gilnli 

aaat 11 de Çanakkale As. satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

.4 - İstekliler ihaleden bir sıı.nt evci te
ınınat akçeleri olan 18515,25 lirayı ve ihale 
kanununun 2 3 ü ü ik il . . • ııc maddelerlndekl vesa • 

e bırlıkte komisyona müracaat etme -
leri. (5246) 15228 

F otin alınacak 
f a7seri As. Sa. Al. Ko.dan : 

600 ~ Beher <:ltUne tahmin edilen fiyat 
nıUte~lg~ 18500 çltt fotlnln hepsini bir 
talibi e veya ayn ayn olmak Uzere 

2 
ne pazarlıkla ihale edilecektir. 

- M'ecmuunun muhammen bedell 
111.000 lira olup kaU teminatı 16650 lira
dır. 

3 - İhaleat 9-9-1940 pazartesi saat 15 
de Kayseri As. aabn alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi İstanbul, Ankara leva -
sım lmlrllklert ve Ko.yserl, Adana, Niğde 
askeri satın alma komiıyonlannda görlıle
blllr. 

5 - isteklilerin kanunun ikl ve UçUncU 
tnaddelerlnde yazılı vesaik ve katı temlnı:ı.t
lariyle birlikte belli Kiln ve ıraatte komla • 
)'onda bulumna.ları. 

(5294) 15283 

Çift atlı araba alınacak 
Kaystrl As. Sa. Al. Ko.dan : 
l - Beher adedine tahmin edilen fiyat 

150 llradan 200 çift atlı araba pazarlıkla 
ıatın alınıı.caktır. 

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

a - İhaleal 9·9·1940 pazartesi cUnU sa
at 18 da Kayseri askcrJ satın alma komis
Yonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi İstanbul, Ankara LV. 
lınlrllkleri ve Kayseri, Adana, Niğde sabn 
&lrna komisyonlarında görUleblllr. 

6 - İsteklilerin kanunun iki ve UçUncU 
;rı&ddeleı1nde yazılı v._esıı.ik ve katı teminat 
&riyle birlikte be111 gUn ve saatte komis-

7o.na gelmeleri. 
(l>295 ) 15284 

Muhtelif mevadı gıdaiye 
almacRk 

Viu :A•. Satın Alma Ko. dan: 
1 - 32 ton sadeyağı, ıss ton fasulya, 

154 ton pirinç, 10 ton nohut, 160 ton ma
karna, 28 ton ıchriye, so ton oeker, 25 ton 
1lztirn, 50 ton aoğan, 42 ton yemek tuzu, 
65 ton razyağı pazarlıkla ı;atm alınacak
tır. 

1 
2 - Pazarlığı 10. 9. 940 a.alı günü saat 

O dan 16 ya kadardır. 
3 - Vermiye tnlip olanların mezkilr gün 

,.e saatte tcmiruıtlariyle birlikte satın al
lrıa lromisyonuna gelmeleri. 

(5344) 15327 

Atlı araba alınacak 
l!a:yserl As. Satın Alma Ko. dan: 
Beher adedine tahmin edilen fiyat 150 

liradan 200 çift atlı araba pazarlıkla satın 
•lınacaktır. 

Sığır eti ve sadeyağı satın ahnacak 
Çanakkale Asken Satrn Alnıa Komisyonu Reislifinden : 

Uç kalem yiyecek kapalı 'zarf usuliyle satın alı{ll.caktır. Muhammen bedeli hi
zalarında gösterilmiitir, 

İhalesi Çnnakkale As. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin lh:ılcden bir saat evci teminat akçnlariyle ve ihale kanununun 2. 3. üncü 

maddelerindeki vesaikle birlikte komisyona müracaatları, (5105) 15110 
Cinsi Miktarı MuhammenB. Muvakkat Te. 

Lira Kr. Lira Kr. 
Sığır eti 
Sıcır eti 
Sade yıifı 

160.000 00 Z6,50 3180 00 
80.000 00 26,50 1590 00 

120,000 1 25, 8750 00 
Kilo 

160.000 
ihale gün ve saat 1hale şekli 

13·9-1940 cuma 11 de Kapalı zarf 
80 000 

120 OQO 
13·9-1940 cuma 12 de Kapalı zarf 

14-9-1940 cumartesi 11 Kapalı zarf 

Kömür ahnacak' 
Kayseri As. Sa. Al. Ko.dan : 
ı - Aşağıda cins, miktarı, muhammen bedeli ve illt teminatı thnle glln ve saatl 

yazılı kok ve rekompoz.e taş köml.lrU eksiltmeye konuldu. 
2 - Şartnameleri Ankara, İstanbul levazım Cunlrliklcrl ve Kayseri askeri satın al

ma komisyonlarında görUleblllr. 
8 - İstelfüler ltanunun 2. 3 maddelerinde yazılı vesaik ve teminatla birlikte belU 

gUn ve saatlerde komisyonda bulunmalan ve kapıılı zarflo.rda teklif mektuplannı 
ihale saatından lan.kal bir saat evd komisyona vrrmlş bulunmaları. (6893) 153G6 

Mlktan Nuhı:ı.mmen Be. İlk Te. İhale Tıı. İhııle şekli 
Cinsi 
KokkömUrU 

Ton Ura Kr. Lira Kr. 
150 4950 00 371 25 23-9-19-10 Açık eksiltme 

15 
Kapalı zart 

16 
Kok 

Rekompoze 
Ta,, kömUrU 

670. 16530 

1040 21840 

Kundura alınacak 
Çanakkalt1 As. Sa. Al. Ko. dan: 

00 

00 

3.000 çift kundura 9. 9. 940 pazartesi gü. 
nil saat 11 de pazarlıkla satın almacaktır. 

(5363) 15335 

Depo inşaatı 

Diyarbakrr As. Sa. Al. Ko.dan : 
ı - Malatyada gösterilecek yerde yap

tırılacak olan tahtezzemln 19 deponun in -
şası 1111 Diyarbakır As. Satın alma komls • 
yonunca 23 - cylUI - 1940 pazartesi günU 
s:ıat 11 de kapalı zarfla eksiltmeye kon -
muı;tur. 

2 -- Bu işin muhammen bedeli 126955 li
ra olup muvakkat teminatı 75/7 lira 90 ku· 
ru;ıtur. 

3 - Şartname ve keıılf raporlan her 
gtln I§ zamanında komlsyonda görülebilir. 
V c 635 kuru§ mukab111ndc isteyenlere ve -
rillr. 

4 - Taliplerin bu i§ln ehli olduğun:ı dair 
kanun! vesiknlarlyle teklif mektuplarını ek 
sUtme saatinden nihayet bir saat cvellnc 
kadar komisyona teslim etmeleri mecburi
dir. 

(15394) 16367 

Bina yapllrılacak 
Balıkesir A. Sa. Al. Ko.dan : 
l - Balıkeslrde bir adet askeri bina ka

pıılı zarf usullyle ihaleye konmuştur. 
2 - İhale 23-9-1940 pazartesi gUnll saat 

16 da Balıltcslr askert satın alma komls -
yonunda yapılacaktır. 

8 - Binanın ltC'şlt bedeli l!l998 lira 62 
kuruş olup muvakkat teminatı 1499 lira 90 
kuru§tur. 

4 - Kcf}lf, pl!Uı ve onrtnamesinl gl!rmek 
isteyenler Ankara, İstanbul LV. Cunirllği 
satın alma komisyonlarında görebilirler. 

5 - Taliplerin muvakkat teminatlariyle 
teklif mektuplarını ve kanunun emrettiği 
ves:ıiki ihale saatinden bir saat evel mak
buz mukabili komlpyona vermeleri ıınrtbr. 

6 - Postada vaki gecikmeler muteber 
değildir. 

(5395) 

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

115368 

75 ton pirinç pazarlıkla satın alınacak • 
tır. Pazarlığı 14 - eylül - 1910 cumartesi 
ı:;UnU saat 11 de Eskl§ehlr As. satın alına 
komisyonunda yapılacaktır. 6artnıı.me ve 
evsafı komisyonda görülebilir. Tahmin be
deli 21.000 liradır. KaU teminatı 3600 lira
dır. İsteklilerin kanunda )'azılı vesaik ve 
tcmlnnt makbuzlnrlyle komisyonda hszır 
bulunmaları. 

(l>396) 16360 

Sadeyağı alınacak 

Eskişehir As. Ko.dan : 
Askert ihtiyaç lçln 40 bin kilo sade yağı 

pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 14 -
eylül - 1040 cumartesi gUnU saat 11.80 da 
Eskiııchtr As. satın alına komisyonunda. 
yapılacaktır. Şartn:ı.mcsi ve ev83fı komis -
yonda görUlebillr. Tahmin bedeli 48.000 li
radır. Katı teminatı 7200 liradır. İstekli • 
!erin kanunda yazılı vesaik ve temlnıı.t 
mn.kbuzlartyle belli gUn ve saatto komla -
yoncla hazır bulunmaları. 

(5397) 15370 

Kuru ot alınacak 
Çatalca As. Sa. Al. Ko.dan : 
450 ton kuru ot 25·9-l!l40 çnrııo.mlm gUnU 

sant 15 de pazarlıkla sabn alınacaktır. Mu
hnmmcn tutan 28125 liradır. İlk tcımlnatı 
2110 liradır. Şartnamesi komisyondadır. is
teklilerin ilk teminatlarlyle Hadımköy As. 
satın alma komisyonuna mUracaatıan. 

(G898) 15371 

Keçe belleme alınacak 

lzmir Lv. Amr. Sa. Al. Ko.dan : 
11000 adet keçe belleme pazarlıkla satın 

ahnacııktır. Pazarlık 10 Eylül 1940 salı gü
nü saat 15 de Kııılada İzmir LV. Cunirllğl 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tah 
mln edilen tutnn 27500 liradır. Teminatı 
muvakknte o.kı;:esl 2068 liradır. Şartnamesi 
her gUn komisyonda görülebilir. İstekliler 
tice.ret odasında kayıtlı olduklarına dair 
vesika göstermek mecburiyeUndedlrler. Pa
zıırlığa lııtırak edecekler kanunt veatkalan 
ve teminatı muvaltkatelerlyle birlikte iha
le saııtlnden evel komisyona mUracaatıarı. 

(15333) 15372 

Kıl çuval ve kolan alınacak 

1239 75 :23-9·1040 

1638 00 23-U·1940 Kapalı zarf 
17 

Koyun eti alınacak 
lstanbul K. As. Sa. Al. Ko.dan : 
GUmll§auyu hastan"sl için senelik olarak 

45 ton koyun ctt 11-9-1940 gllnU sant 15 de 
pa:ı:arlıkla SAt.ın alın <'~lttır. Muhammen 
bedeli 22050 lir dır. Şartnamesi her gün 
komisyonda görlll bilir. fstcklllcrin belli 
giln ve saatte k 11 tcmın tıarlylc birlikte 
Fındıklıda komu nlık 11 tın alm.'l komis
yonuna gelmeleri. 

(6402) 15375 

Buğday klrdınlacak 
1zmir Bornova A. Sa. Al. Ko.dan : 
1500 ton bu~d:.ıy kırdırılması kapalı zarf

la eksiltmeye konulmu11tur. İhalesi 23 - ey
l!ll • 1940 pazartesi gilnU saat 11 de yapı
ıac:ıktır. Umum tahmin tutarı 30.000 lira 
olup ilk teminı:ı.tı 2250 liradır. Şartnamesi 
komisyonda gortllUr. İsteklilerin 2490 s~ 
yılı kanunun 2 'e 3 Uncu maddelerinde ya
zılı vcs.ka ve tnrlfatı dairesinde tcltllf ve 
temin t mektuplarını belli saatinden bir 
s3.at ev<'lln kadar iz.mir Bornovnda nskert 
sabn alma komisyonuna vermeleri. 

(5404) 15376 

Sadeyağı alınacak 
lstanbul K. Sa. Al. Ko. Rs. den 
29-8-1940 gtmU yapılan münakasa.sına ta

lip çılunayan 150 wn sade yağı 10-9-1940 
günU saat 11 de pazarlıkla satın alınacak -
tır. Muhammen bedeli 187500 liradır. Şart
namesi her ı:;-Un komisyonda görUleblllr. is
teldllerln belli gün ve saatle yüzde on be;, 
tcmlnallarlyle birlikte Fındıklıda komu -
tanlık ısa.tın alma komisyonuna gelmeleri. 

(5403) 15377 

Arpa alınacl\k 
Erzurum As. Sa. Al, Ko.dan : 
500 ton çuvnlh nrpa satın alınacaktır. 

Bunun hcıısinln birden veya kUçük, kUçük 
partiler halinde vereceklere de lhnlc edile
bilir. Toplu tutarı 87500 lira ve ilk temi -
nalı da 2813 liradır. ihale.si 9-9-1940 pazar
tesi gUnU saat 10 da Erzurum As. satın al
ma komlsyonundn yapılacaktır. Arpanın 
evsaf ve oartıarı kolordunun tekmil garnl
ııonlannds mcvc:tıttur. V& tamamen aynı -
dır. lstcklllcr muayyen günde komisyonu
muzda bulunmnlan. 

115378 (G405) 

Beygir nah alınacak 
1zmir Lv. Amirliği Sa. Al Ko.dan ·: 
J<fül bln giyim lıt"yğir nalı pazarhlda sa

tın aıınacalttır. Pazarlık 10-9·1~0 salı gü • 
nü saat 9 dn İzmir LV. tı.mlrllğl satın alma 
komisyonunda yapılacsl~tır. Tnhmln edilen 
tutarı 42.000 liradır. Teminatı muvakkate 
akçesi 8160 liradır. Şartnamesi her gün ko
misyonda görlileblllr. İsteklilerin ticaret 
odnsındn kayıtlı olduklarınıı dair vesika 
göstermek mccburlyellndcdlrler. Pazarlığa 
l§tlrak edecekler kanunt vesikaları ve te -
mlnat.ı muvakkntelerlyle birlikte ihale sa
atinden evci komisyona müracaatları. 

(5406) 15379 

Kuru ot alınacak 
Balık.esir As. Sa. Al. Ko.dan : 
Bin ton kuru ot pnzarlılda satın alına -

caktır. İhales:I 9-9-1940 pazartesi gtinU saat 
16.30 da Bnlıkeslr Askcrt satın alma komls
yonundıryapılacaktır. Şartnamesini görmek 
isteyenler her gUn komisyonumuz.da göre
lıillrlcr. Taliplerin muayyen olan saatte ko
misyona mUrncno.tınn. 

(!'i407) 115380 

Un alın .cak 
Erzincan As. Sa. Al. Ko.dan : 
İki yUz. ton unun kapalı zarfla eksiltme· 

si 23-9-l!l40 pazartesi gUnU saat 11 de Er
zincan satın alma komisyonunda yapıla -
cnkbr. 

Muhammen bedeli otuz beş bin lira olup 
ilk teminatı lld bin altı yUz yirmi beş li
radır. 

Ş:ırtname her gUn komisyonda glSrUle -
bilir. 

Teklif mektuplarının eksiltme saatinden 
b1r ııa.nt evel komisyona teslimi 10.zımdır. 

(6409) 15382 

Nal ve mıh alınacak 
Çorlu As. Sa. Al. Ko.dan : 
Pazarlık gUnUndc beher giyim nal için 

teltlif edilen 75 kunııı fiyat komutanlıkça 
pahalı görlildllğilnden tekrar pazarlığa ko· 
nulmuştur. Pazarlık 10-9-1940 salı gllnU sa
at 16 da yapılacıı.lttır. Sıfırdan beş numa -
rayn kadar 1440000 ndet mıhın da pazarlığı 
yapılacaktır. Pazarlı#ta ,.trenlerin teminat
ları evelkl gibidir. Taliplerin belll gUn ve 
saatte komlsyonıı gelmeleri. 

(M08) 15381 

Jstanbul LV. Amirliii Sa. Al. Ko. Rs. 
Muhanımen bedeli 30.000 lira olup kati den : 

teınino.tı 4500 liradır. Beıı bin adet kıl çul ile dokuz bin beş 
ANKARA BELEDiYESi 

İhaleai 9. 9. 940 pazartesi gilnfi saat 16 yUz adet kıl kolan alınacaktır. Pazarlıkları 
ela K 11-9-1940 perııcmbe gUnU saat 15 de Topha-

ayıcri askeri satın alma komisyo- nede ietanbul LV. a.mırutı satın alma ko-
llunda Yapılacaktır. misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
. Şartnamesi İstanbul, Ankara Lv. llınir- yirmi dokuz bln iki yüz yetmiş beıı lira ilk 
lıktcri ve K . .Adana Niğde askert I teminatı 2196 lira 62 kuru11tur. Nl,lmuneleri 
la.tın 1 ays:n, d .... 1 bT komisyonda görUIUr. isteldllerln kanunt 

1 a :na komısyonların a go~ e 1 ır. vesiknlnriyle komisyona gelmeleri. 
r· steklılerin kanunun 2, 3. ncü maddele- (5400) 15373 
ınde Yazılı vesaik ve teminatla birlikte 

belli gilıı ve saatinde komisyonda bulun- Arpa veya yola f alınacak 
lnaları. (5348) 15331 Eskişehir As. Sa. Al. Ko.dan : 

Kundura ahna~ 
Balıl-.t!:s/r As. Sa. Al. Ko. dan: 
7500 çıft kundura paı:ırlıkla satın alına

Cl.ktır. lfıalesi ıı. 9. 940 çarşamba günU 
laat 16 da Balıkesir As. Satm alma komis
>'onunda yapılacaktır. Nümune ve oartna
~ıini törebilirlcr. Taliplerin muayyen o-

laatte müracaat etmeleri. 

(536~) 

Askeri thtlyaç tein 1800 ton arpa veya 
yulaf pıı.zarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 
13 • cylUI - 1940 cuma gUnU saat 15 de Es
kişehir nskert satın alma komisyonunda sa
tın alınacaktır. 
Şartnnmesi komisyonda g6rülebtıtr. .Ar· 

panın tahmin bedeli 108000 liradır. Katı te
minatı 13300 liradır. Yulafın tahmin bedeli 
112500 liradır. Katı teminatı 18700 liradır. 
İsteklilerin kanunda yazılı vesaik ve temi· 
nat makbuzlarlyle belli gUn ve saatte ko -
misyonda hazır bulunmalan. 

,(MOl) 

Çizme satın alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - İtfaiye için altı çifti memur ve 

119 çifti ooför ve erata mahsus olmak ü
zere 125 çift çizme on beş gün mliddetlc 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 2530 liradır. 
3 - Teminat 189,75 liradır. 
4 - Şartname ve numunesini görmek iı

tiyenlerin her gün encümen kalemine ve 
f stcklilerin de 17 /9/940 sah giinü saat 
10,30 da belediye encümenine müracaat • 
lıı.rı. (5172) 15169 

Valvalin yağı alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye ihtiyacı için alınacak 11+40 

kilo valvalin yafına istekli ı;ıkmamasına 
binaen bir ay iı;inde alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 6292 liradır. 
3 - Teminat 943 lira 80 kuruııtur. 

4 - Şartnamesini görmek istlyenlerin 
her gün enclimen kalemine ve isteklilerin 
de 13/9/940 cuma günü saat 10.SO da belo
diye encümenine müracaattan. (5354) 

Tuz çuvalı alınacak 
lnbisarlar Umum Müdürlüğünden , __ A_S_K_E_R_l_F_A_B_R,_IK_A_L_A_R __ 

15344 

Muhtelif ecza alınacak 

Ankara Belediyesinden 
1 - Belediye ihtiyacı için alınacak olan 

4525 kilo ham laczll ve 725 kilo kreolin ve 
100 kilo asitfenik ve 2'000 kilo ılilfat dö 
fere dstckli çıkmamasına binaen eksiltmesi 
on gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 4687 lira SO ku
ruştur. 

3 - Teminat 351 lira 57 kuruştur. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin 

her gün encümen kalemine ve isteklile -
rln de 13/9/940 cuma &Unü saat 10.30 da 
belediye encümenine müracaatları. (5355) 

15345 

Yol inşaatı 
Ankara Bl'lcdiy.esinden : 
1 - Şehrin muhtelif mıntakalanndaki 

yollar pazarlıkla yaptırılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli (120.000) lira -

dır. 

3 - Teminatı (14500) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin 

her gün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 13/9/940 cuma günü saat 10.30 da bele
diye encümenine müracaatları. (5356) 

15346 

Gres yağı alınacak 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye fütiyacı için alınacak olan 

6106 kilo gres ynğına istekli çıkmadığın -
dan bir ay içinde pazıı.rlıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 457!il lira 50 ku -
ru:rtur. 

3 - Teminat 686 lira 93 kuruştur. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin 

her (Ün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 13/9/940 cuma gilnü snat 10.30 da bele
diye encümenine mUracaatlarr. (5357) 

15347 

Lastik hortum ve saire alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye ihtiyacı için alınacak olan 
lastik hortum ve boru ve araba lbtiğine 

istekli çıkmnmasına binaen eksiltmesi on 
gün uzatılmıııtır. 

2 - Muhammen bedeli (4486) liradır. 
3 - Teminat (3315,45) liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiycnlerin 
her giln encümen kalemine ve isteklilerin 
de 13/9/940 cuma günü saat on buçukta be
lediye encllmcnine müracaatları. (5358) 

15348 

Akümülatör nlmacak 
Ankara Belediyesinden : 
ı - Belediye ihtiyacı için 152 adet akil-

mülltör pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli (9532) liradır. 
3 - Teminat 1429 lira 80 kuruştur. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin 

her gfuı encümen kalemine ve isteklilerin 
de 13/ 9/940 cuma günU ıaat 10.30 da bele
diye enclimcnıno m!lraeaatlar:r. (5359) 

15349 

Motor yağı alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye ihtiyacı için alınacak olan 
1200 kilo motör yağına istekli ~kmadığın
dan bir ay içinde pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 780 liradır. 
S - Teminat 117 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin 

her &Un encümen kalemine ve isteklilerin 
de 13/9/940 cuma gilnil saat 10.30 da bele
diye cncilmc.."'line müracaatları. (53150) 

Tamir ve temzlik işleri 
Ankara Belediyesinden : 

15350 

1 - Dikmen deresinin tamiri ve temiz. -

1 - İdaremiz ihtiyacı için 12 ons
luk kanaviçeden mamul 100,000 adet 
100 Kg. lık tuz çuvalı pazarlıkla sa -
tın alınacaktır. 

Il - Pazarlık 12. 9. 940 perşembe 
gilnil saat 15 de 1stanbulda Kaba.taşta 
levazım ve mübayaat §ubesindeki a -
hm komisyonunda yapılacaktır. 

III - Taliplerin tayin olunan gün 
ve saatte teklif edecekleri nümune ve 
fiyatları üzerinden % 7,5 güvenme pa 
ralariyle birlikte mezkllr komisyona 
müracaatları ilan olunur. (8166/5335) 

15342 

NAFIA VEKALETi 

Mecmua tertip ve tabettirilecek 
Nafıa Vekliletinden: 

12. 9. 94() pt!rşcrnbe günü saat 11 de An
karada nafıa vekaleti binası içinde malze
me müdürlülü odasında toplanan malzeme 
eksiltme komisyonunda bu sene içinde ö -
denecek basım ücreti takrıbi 8000 lira be
del tahmin edılen vekaletin neşretmekte 
olduğu fenni ve idari mecmuaların tertibi 
ve tabının kııpalı zari usuliyle vahidi fi· 
yatları üzerinden eksıltmesi yapılacaktır. 
Eksiltme şartnamesi ve tefcrrıiatı bedelsiz 
olarak malzeme müdürluğünden alınabılir. 

Muvakkat teminat tiOO lıradır. 
lsteklilerin teklif mektuplarını muvak

kat temınat ve şartnamesinde yazılı vesa
ikle birlıkte aynı gün saat ona kadar mez
kur komısyona makbuz mukabilinde ver· 
melerı· lazımdır. (5079) 15058 

MALiYE VEKALETi 

Matbaacılara 

Maliye Vekiletindtm: 
l - V ckCllct 1940 senesi ihtiyacı tçtn 

m tbaa ltlığıdı, mukavva, mücellit bezi ve
kılletten verilmek üzere (7650) adet defter, 
(2.600.000) adet cetvel baskı ve teclidi a
çıl: eksiltme ve (23.250) cilt koçanın baskı 
ve teclldl pazarlık suretiyle ekslltmeye ko
nulmuııtur. 

2 - Defterlerin muhammen baskı ve cilt 
bedeli (1296) lira (80) kuruş, muvakkat te
minatı (9i) lira (26) kuruştur. 

S - Cet\'cllerin muhammen baskı bede· 
ll (1032) lira (79) kuruş. muvakknt temi • 
natı (77) lira (4G) kuruştur. 

4 - Koçanların muhammen baskı ve cıtt 
bedeli (952) lira (12) kuruş, muvakkat te
minatı (il) lira (41) kuruştur. 

15 - Eksiltme sırıuılylcı defterler, cetvel
ler ve koı:anlo.r olmnk Uzere 18 • eylUl -
lD40 çal"§amba gUnU sııat (3) de Maliye ve
kaleti levazım mUdUrlüğUnde mlıteşekkll 
cksillme ltomlsyonunda yapılacaktır. 

6 - Bunlara alt şartnameler Ankarada 
Maliye vekı\Iett lcyazım mUdUrlUğUnde, İs· 
tanbulda Maliye vcklUctl evrakı matbua 
anbarındo. görülebilir. 

7 - İsteldilcrin 2490 eayıh kanunun 2 
ve 3 Uncu maddelerinde yazılı belgeler ve 
her partiye alt yukarda mtkte.rlan yazılı 
muvakkat teminat makbuz veya banka ke
falet mcktuplarlyle birlikte muayyen gün 
ve saatte komi~ ona mUracatlan. 

(5212) 16220 

Tahvil bastırılacak 
Maliy~ Veklletinden : 
'1-tS yedeğiyle beraber 619~0 adet tahvtı 

açık eksiltme ımrctlyle bastırılacaktır. 
ı - Ktığıtlıın hazinece \'erilecek olan 

bu tahvlllrr Anknrada TUrklye CUmhurlyet 
Merkez Bankası tahvila.t servisine teslim 
edilecektir. 

2 - Hastmlacak olan tahvillerin mu -
hnmmen bedeli 3.000 muYakkat teminatı 
225 tUrk lirasıdır. 

S - Eksiltme 18·9-1940 çaroamba gilnU 
saat 10 da Maliye vekAletl levazım mU • 
dtlrlllğlinde müte§ekkil eksiltme komisyo
nunda yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi Anke.ro.do. Maliye vekA
letl levazım mUdUrlllğUnde ve İstanbulda 
Dolmabalıçedc :Maliye vekAleU matbu ev
rak anbarında görilleblllr. 

6 - İsteklilerin 2490 sayılı k&nunun 2 
ve 3 llncU mnddelerinde yazılı belgeler ve 
muvakkat teminat mektup veya·makbuzly
le birlikte belll ı:Un ve saatte komisyona 
mllracaaUan. 

( 15213 l 15221 

lettirilmesi işi pazarlıkla yaptmlacaktır. -------·----------
2 - Muhammen bedeli c2000) liradır. A. LEY AZIM AMlRLlCt 
3 - Teminat 300 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlcrin 

her gUn encümen kalemine ve isteklilerin 
de 10/9/940 sah gUnU saat 10.30 da beledi
ye encümenine müracaatları. (5387) 15361 

GÜMRUK VE İNHiSARLAR V. 

Rakı §İşesi kasası yaptırılacak 
inhisarlar Umum Müdürlülünden: 

1 - Şartname ve nümunesi mucibince 
ıs Cl. şişeler için (1500) 25 cı. için (2000) 
50 cı. için (1000) ve 100 Cl. için (500) ki 
ceman (SOOO) adet rakı şişesi kasası ka
palı %ar/ usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bed~li 10500 lira mu
vakkat teminatı 787,5 liradır. 

3 - Eksiltmt1 11. 9. 940 çarşamba günü 
saat 15 te lst:ınbulda Kabataşta levazım 
ve mübayaat şubesindeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

4 - Şartname levazım şubesinden ve 
Ankara, lzmir başmüdürlüklerinden para
sız alınabileceli gibi ııümune de mezkıir 
subeqe görülebilir. 

S - Münakasaya girecekler mühürlü 
teklif mektuplar1111 kanuni vesaikle 3 7.S 
güvenme parası makbuz veya banka te
minat mektuplarını ihtiva edecek kapalı 
zarflarını eksiltme günü ihale saatincfen 
bir saat eveline kadar mezkıir komisyon 
başkanlıtına makbuz mukabilinde vermele 
ri lazımdır. (7625/4986) 15029 

Sömikok satın alınacak 
Gümrük ve lnbisarlar Vekaletinden : 
1 - VeklUet kalörlferlerl için 220 ton 

sömUkok komUrUnUn alınması açık eksilt
meye konmu§tur. Eksiltme ıs - Ey!Ul -
1940 çareamba ~nU saat 14 de vekfilct bi
nasında toplanacak olan satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

2 - KömUrUn beher tonu için bUtUn 
masraf ml.ltenhhlde ait olmak üzere 26 lira 
60 kuruş fiyat tahmin edilmiş olup mu • 
hammen bedeli ISS52 Ura ve eğreti temlnab 
438 llra 90 kuruetur. 

8 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin ek
siltme santından bir saat cvellne kadar iğ
reti teminatlarını vekfilet veznesine yatır
mııle.rını ve gartnameyt gormek Uzere her 
glln vekllet levazım mUdUrlllğUn.e mu -
racaauarı. 

(6286) 115224 

Lavamarin kömürü alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - 709 ton lavemarin kömürü kapalı 

zarfla eksiltmesi 16/9/940 saat 15 de Anka
ra Lv. iimirligi satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - :Muhammen bedeli 127152 lira ilk te
minatı 957 lira 15 kuruştur. Şarınamcsi ko
misyonda görülür. (5100) 15105 

Okul m:tlzemesi ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan : 
l - Aııaf:'ıda cins ve miktan yazılı dl5rt 

kalem okul malzemesi pazarlığı 9-9-1940 
saat 15.30 da Ankara LV. Amirliği satın al
m:ı. komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Hepsinin muhammen bedeli 449 lira 
katı teminatı 67 lira 85 kuruştur. Evsaf 
komisyonda görUlUr. • 
Cinsi 
Dershane sırası 
Yıızı tahtası (Biri portl) 
Öll'rcıtmen kUrsOsU 
Tedrisat malzeme dolabı 

1(5392) 

Soba alınacak 

30 Adet 
2 Adet 
1 Adet 
l Adet 
153~ 

Ankara Levaunı Amirlili Satın Alma 
Komisyonundan : 
ı - 11 o.det fırın için kömUr söndürme 

sobası yaptırılacaktır. Pazarlığı 9-9-1940 
saat 10 da Ankara LV. ft.mlrllğl satın alma 
komlsyommda yapılacaktır. 

2 - Muh:ımmen bedeli 220 lira katı te
minatı 33 Hradır. Evsaf komisyonda görü
lUr. 

(5410) 15383 

Okul malzemesi alınacak 
Ankara Levazım Amir/ili Satın Alma 

Komısyonundan : 
l - Aşağıda cins ve miktarları yazılı S 

knlem okul mı:ı.lz('mesl pazarlığı 9-9-1940 
saat 15.30 da Ankarada LV. amirliği satın 
almıı. komisyonunda yapılacaktır. 

2 - - Hepsinin muhammen bedeli 290 lira 
katı temlnı:ı.tı 43 Ura 50 kuruştur. Krokisi 
komisyonda görülür. 
Adet 
2 To.htadan dershane muallim kUr.ırtlsU 

28 Dershane sırası tahtadan 
2 Dershane siyah yaz.ı tahtası 

~5ill) 1688' 

' 

Küçük Y ozgat'ta yaptırılacak 
İllJaat 

Askeri Fabrikalar Umum Müdıirlülü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Keşif bedeli (26.500) lira olan yukarıda 

yazılı inşHt Askeri fabrikalar umum .mu 
dürlüğü merkez satın alma komisyon:ınca 
18-9-1910 çarşamba günu saat 16 da kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname (1) lira 
(JJ) kuruş mukabilinde komisyondan veri 
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(1987) lira (50) kuruşu bavi teklif mek -
tuplarını mezkıir gıinde saat 15 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin dt1 
2490 numaralı kanunun 2 ve J maddelerin
deki vesaikle muayyen gün ve saatte ko 
misyona müracaatları. 

(51J2) 15211 

4000 çift yün çorap hakkmd& 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğll 

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

ekslltme ile ihale edileceği 23, 25, 27 ve 29 
• ağustos 1940 tarihlerinde na.n edilen 4000 
çift yün çorabın numunesi dcğletirilerek 
muhammen bedeli 38 kunıııa tenzll cdllmiıı
tlr. Bu bedel üzerinden yenldc:ı llA.n edile. 
ceğtndcn mezkQr günlerde çıkan UA.nlar 
hlikümsUzdUr. 

(5323) ll'ı300 

2000 takım çamaşır hakkında 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
9·9-1940 tarihinde ihale edileceği 24, 25, 

28 ve 80 - ağustos - 1940 tarihlerinde nan 
edilen 2000 takım çamaşırın şartnamesinde 
tadUAt yapılarak yeniden ııa.na verilece -
ğlnden mezkdr günlerde çıkan illı.nle.r hU • 
kUmsUzdUr. 

(IS320 15301 

Müteahhit nam v~ hesabına 
60 ton demir cevheri alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlütlf 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (1020) lira olan 

60 ton demir cevheri müteahhit nam ve 
hesabına Aekert Fabrikalar umum mUdUro
lllğU merkez arıtın aln1a komisyonunca 23-
9-1940 pazartesi günU saat 14 de açık ek • 
slltme ile ihale edllccekUr. Şartname pa -
rasız olarak komisyondan verilir. i'aliple -
rin muvakkat teminat otan (144) Ura ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 tnaddelertn· 
deki vesalkle komisyoncu oıroadıklanna ve 
bu ıote alfikadar tUccardan olduklarına da
ir ticaret odası vesikaaiyle mezkQr gUn ve 
saatte komisyona mUracaaUo.n. 

(5381) 1153~ 

ANKARA V Al..lLICt 

Yol yaptmlacak 

Ankara Valiliğinden : 
Keşif bedeli (70182) lira 82 kuru~tan 

ibaret bulunan ve bedelinin (45182) 1i 
ra Ş2 kuru§u 940 mali yılı bütçesinden 
ve mütebaki (25000) lirası 941 mail yı 
lı bütçesinden odenecek olan Ankara 
Kızılcahamam yolunun 83+700-Sô+ 
000 inci kilometrelerinde yapılacak 

400 M. lik parke kaldırım (4900) met
re tulünde şose ve (8) adet ahşap tab 
Iiyeli menfez in§Mtı 16. 9. 1940 pazar 
tesi günü saat 15.30 da viljyet dai 
mi encUmenınde ihalesi yapılmak üze
re kapalı zarf uıulily!e cksiltmeğe ko. 
nulmuştur. 

Muvakkat teminatı (4759) lira (14) 
kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını mu 
vakkat teminat mektup veya makbuır
lan ticaret odası vesikası ve bu işe gl· 
rebilmek iÇin ihale tarihinden en u 
(8) gün evci vilayete istida ile müra • 
caat ederek alacaktan fenni ehliyet 
vesikalarını hamilen yukarıda sözü ge
çen gün ve saat 14.30 a kada: enclimen 
reisliğine tevdi etmeleri. 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi her 
gün Nafia müdürlliğiınde görebilecek 
lcri. (5096) 15090 

Okul tamir ettirilecek 

Ankara Vilililinden : 
Ankara merkezine merbut Zir nahiyesi 

ilk okulunun tamiri 265 lira 79 kuruş kr~lf 
bedeli üzerinden pazarlığa konulmuştur. 
tsteklllerin kcolf ve ıartnameslnl gllrmek 
Uzercı her gUn Maarif mUdUrlUğf.ine ve iha
le ı:;-UnU olan 9-ıx-1940 pazartesi gUnU saat 
15 30 da ve %7.5 teminat akçesini husus! 
muhasebe mUd!lrlUğU veznesine yatırarak 
v11Ayet dalmt encümenine mUracantıan ı -
ıa.n olunur. 

(3512) 1152911 

ASKERLiK iŞLERi 

Alakadarhnn mızarı dikkatine 

Anbra Yerli As. Ş. Rs. den: 
Yedek subay olmak ıer:ıitini haiz ı:ııe~ 

teplerden mezun olmuş ve fakat Türkiy~ 
ye muhacir olarak geldiklerinden veya ka
nuni diğer sebeplerden dolayı ııubemizco 

erler meyanında ihtiyata alınmı:s bulunan 
tabip, veteriner, diıı tabibi, eczacı ve ki~ 
yagerlerin mevcudu tesbit edilecektir. 

Bu gibilerin hemen ıubemize miıracaat-
ları. (5347) 15330 

ZiRAAT VEKALETi 

Karabük kömürü alınacak 
Etlikte Veteriner Bakteriyolaji ve Se

roloji Müessesesi Direktörlüğünden: 
1 - Müessese ihtiyacı için 100 ton Ka

rabilk kömürU açık eksiltmeye konulmut
tur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 2700 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 202 lira 50 ku

ruı olup banka mektubu veya vezne mak· 
buzu ve devletçe kabule oayan hazine tah· 
vili teminat olarak kabul olunur. 

4 - İhalesi 9. 9. 940 pazartesi günü sa
at ıs tedir. Buna alt şartname müessesden 
bedelsiz olarak verilir. 

5 - 2490 sayılı kanunda yazılı ~artları 
haiz olan isteklilerin tayin edilen gun ve 
saatte Ziraat VekUeti muhasebe direk
törlüğünde toplanacak olan komisyona mil· 
racaat etmcleıi. (4882) 

l4U4 
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Yavrunuz saadetinizdir ... 

. ' . . .. 
Onun gürbüz ve sıhhatli yetişimi; tabiatin tıpkı bir yavru gibi 

sinesinde yetiştirdiği uf ve normal gıda ile mümkündür. Her anne 
tabiatin insanlara bahşettiği bu kudret güzelliğinJrn istifadeyi geri 
bırakmamalıdır. (6230) 

ÇAPA MARKA 
Müstahzıratında bu hassa tamamen mevcuttur. 

Beşiktaı : ÇAPAMARKA. Tarihi tesisi : 1915 

Muhtelif markada otomobiller satılacak 
Ankara Detterdarlığzndan : 

Muhammen bedeH 
Cinsi Markası Modeli Motör No. Lira 

Binek otomobili Şevrole 937 17523 700 
Binek otomobili Şevrole 935 85553 • 425 
Binek otomobili Şevrole 937 589290 175 
Binek otomobili Fort 936 350 
Binek otomobili Buik 931 2745209 150 
Binek otomobili Mersedes 918 31455 20 
Binek otomobili Mersedes 920 30475 100 

Motosiklet B. M. W 924 70776 ıs 

ı - Yukarıda evsafı ve muhammen bedelleri yazılı otomobillerle bir adet 
sıotoıikletin ayrı ayn ihaleleri yapılmak Uzere açık artırmaya konulmuştur. 

2 - İhale 7. 9. 940 tarihine müsadif cumartesi giınü saat 10 da Defterdar

lıkta yapılacaktır. 
3 - İstekliler otomobilleri belediye otobUs garajında şartnaıneyi defter

darlık Millt Emlü: müdürlüğünde görebilirler. 
4 - lateklilcrin adı geçen günde % 7 buçuk teminat makbuzu mukabilinde 

komisyona müracaatları. (5026) 15024 

KENDiN 

T. İ~ BANKASI 
1940 Küçük 
Cari Hesapla 1" 

İKRAMİYE PLANI 

BiRiKTiR 
1940 iKRAMiYELERi: 

ı adet 2000 liralık - 2000.- lırn 

8 .. 1000 8000.-
6 .. 500 .. 3000.-

12 .. 250 .. 3000.-

'° .. 100 
" 

4000.-
715 .. 50 

" - 3750.- .. 
210 .. 25 15250.-

Keıideler: 1 ıubat, 1 mayıs, 
1 ağustos, 1 ikinciteırin tarih· 
lerinde yapılır. 

ULUS 
~1111111:111111111111111~11111111111111~1 

E Kıralık araruyor E - -: Yenişehir, Kovakhdere, Çankaya : 
: semtlerinde dört odalı, banyo ve mut- : 
: faklı 1)1 döşeli bir daire 3 ıı.y fçln a - : 
: ranmaktadır. Müracaat: Ulus'ta Col. -
- G. rumuzuna. 8499 : - -- -., ı 11111ı1111111111111111111111111111111 r 

iş arryor 
Muhtelif müesseselerde desinatör v~ 

şantiyelerde çalışmı§ aynı zamanda 
devlet müesseselerinde de desinatör 
ve fen memurluğu yapmt§ sanat mek
tebi mezunu bir genç i§ arıyor. Müra
caat Ulus'ta H. K. rumuzuna. 3512 

Kaloriferli kirahk apartman 
Bakanlıklar kar~ısmda Karanfil ~ka

~ında tekmil konforu haiz Karanfil apart
manının daireleri kiralıktır. 

Her zaman görmek ve gezmek kabUdir. 
Milracaat mahalll: İş Bankası bina.eında 
birlik iktısat ıirketi. Telefon: 1091 3358 

_:!11111111111111111111111111111111111111!:_ -
§ 3.5 kırarhk pırlanta küpe E - ---= sahibi elinden acele satılık- E 
E trr. ikinci Anafa.rtalar cad - § - -= desi Kuyumcu Arslan Güle E - -- 3532_= : müracaat. -~11111111111111111111111111111111111111;:' 

Elektrikçi aranıyor 
Elektrik ve su tesisatının tamirin. 

den anlar, tercihan bir emekli ınüte 

hassısa 50 l~ra ücret verilecektir. Ta
liplerin Ulus vasıtasiyle E L. adresine 
milracaatı. 

Daktilo aranıyot 
Çocuk Esirgeme Kurumu Umumi Mer -

kezinden : 
En az orta tahsilini bitirmiş bir daktilo

ya ihtiyaç vardır. Daktilo işlerinde tecrü
be ve mlimareseııl olan isteklilerin Çocuk 
Esirgeme Kurumu Umumi Merkezine mU -
racaatları. 3515 

Sahhk folf otomobili 
31 modelidir, bilhassa ,ehirler arası ıe

f erlerine elverişlidir. Mükemmel bir halde 
olup kapah n 5 kiıilikfrr. Ulus Meydanı 
iKoçan Han kapıcısına müracaat. 

-HELLY--. 
Viyana fapka salonu 
z eylill 94-0 ta rihittden. iti ha.ren yeni 
sonbahar modelleriyle beraber tek
rar açıldığını aayın müşterilerine 

arz eder. 3553 

Zayi - İstanbul erkek öğretmen oku -
lundan 1936 - 1937 ders yılında aldığım 

diplomamı kaybettim. Yenisini çıkartaca

ğımdan eskisinin hükmü yoktur. - Rifat 
Akıncı. 3552 

Zayi - Ankara Belediyesinden aldığım 
554 No. lu bisiklet p!ikasını zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yok
tur. - Kimya. taburu karargah erlerinden 
Mehmet oğlu !ıımail İpek (352'4) 

JANDARMA 

Un alınacak 
2 Müstakil Seyyar Jandarma Taburu 

Komutanlığından: 
Erzakın cinsi Mlkdarı kllogranı 

.. 

KODA 
FiLM 

BALAST MÜNAKASASI 
D. D. Y. OçanciJ işletme Müdürlüğünden: 
Mlhammen bedeli ile bulunduğu yer, miktar ve evsafı, muvakkat teminatı aşağıda yazılı balast kapalı zar 

usuliyle eksiltmeye konulmuştur. İhalesi Balıkesirde Üçüncü İşletme müdürlüğü binasındaki artırma ve eksilt 
me komisyonunca yapılacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 2490 saylı kanunun tayin ettiği vesikalarla tekli me 
tuplarını ihale güni!nde saat 15 e kadar makbuz mukabilinde komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu iıe al 
tartname ve mukavelename projeleri kpmisyondan parasız verilir. (5239) 
Balast ocaklarının Bir M3 
bulunduğu yer kilometresi Cinsi 

İzmir - Bandırma 258-268 Küskü ile 
hattı yarmalardan 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Doktor ve eczacı aranıyor 
D. D. Yolları U. Mlidürlüğünden: 
İdaremizin muhtelif yerlerinde is

tihdam edilmek üzere kısım hekimle
rine ve eczacılara ihtiyaç vardır. Ve
rilecek maaş doktorlara 177 lira acza
cılara 100 liradır. Ayrıca mesken ve -
ya mesken bedeli verilir. Serbest bu -
lunmak ve yaşları 45 den yukarı ol -
mamak üzere taliplerin D. Demiryol
ları zat işleri müdürlüğüne müracaat-
ları. (5391) 15364 

TAPU VE KADASTRO 

Tapu tesçili 

Ankara Merkez Tapu SiciJli Mu -
hafızlığından: 

Altındağ mahallesinde sağı polis 
memuru İsmail i§galindeki yer, solu 
kısmen Şevket ve kısmen Musa işga
lindeki yer, arıkası polis memuru İs -
mail işgalindeki yer, önü asfalt yol 
ile mahdut 368 kapı numaralı ve Aziz 
oğlu İbrahim Sır'ın fuzulen işgal e -
derek· üzerindeki evin arsasının hazi
ne adına tecçili defterdarlıkça talep 
edilmektedir. Mahalline 25. 9. 940 ta
rihine müAadif çarşamba günü tahkik 
memuru gönderileceğinden bu yerle 
alaka ve ilişiği bulunanların muay -
yen gününden evel Ankara merkez 
tapu sicil muhafızlığına veya aynı 
gününde mahallinde tahkik memuru-

Miktarı Balastın Muvakkat 
metre muhammen Tutarı Teminat 
mikabı bedeli Lira Lira K. İhale tarihi İhale saati 

15000 130 kuru1 19500 1462 50 18-9-1940 16 
15239 

3 Grup ahşap tezgôhı satın ahnaca 
D. D. Yollarından : 
Birinci eksiltmesine talip zuhur etmiycn ve muhammen bedelleri Ue laf 

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

Bu işe girmek istiyenlerin her tezgahın hizasında yazılı muvakkat te 
natlariyle kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün" .::at 14, 
a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden, Haydarp 
da tesellüm ve sevk gefliğinden dağıtılacaktır. 

Tezgahın ismi Muhammen bedel 

Elektrik motörlü ahşap için tepsi tes
tereli kesme 11e delme tezgahı 
Elektrik motörıü ahıap için bir bıçak
lı planya tezgahı 
Elektrik motörlU ahşap için kanal .re 
oluk açmağa mahsus freze tezgahı 

(5184) 

Lira 
2750 

2500 

2000 

Muvakkat temi 
Lira 

206,25 

, 187,SO 

150,-

15217 

_:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -
§ Yerköyde kereste nakliyata münakasası 
---- Kızrlay Umum Merkezinden : -E 1 - Yerköy istasyonunda bulunan iki bin üç yüz metre miklbı muhtelif 
: ebadda kereııtenin bir ay içinde yüı bir kilo metre mesafedeki Peyik köytine 
E ıoıe üzerinden nakli ve istif edilmesi beher metre mikibı (on iki) lira mu
: hammen bedel ile ve pazarlıkla talibine verilecektir. 
: 2 - İhale eyliılün on birinci çarşamba günü saat on altıda Yozgat ııhat 
: müdürlüğünde müteşekkil milli ya.rdım komitesi tarafından yapılacaktır" 

E Taliplerin Yozgat milli yardım komitesi reisliğine müracaatları. JSSI 

.,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

• • Tahmil ve tahliye ışı 
Un 

Tahmin bedeli 
LI. Kr. 

50000 
Muvakkat teminat na müracaatları ve hudut komşuları-

Toprak Mahsulleri Ofisi Polatlı Si/osundan : 
1 - Ajansımıza alt buğdayların tahmil ve tahlfye işleri 8-9-1940 dan 8-10-1940 

rlhlne kadar bir ay müddetle mtinakasRya konulmuştur. LI. Kr. nın da mahallinde hazır bulunmaları 

7260 00 
Eksiltme usulU 

544 50 
İhale giln ve saati 

Kapalı zart Cumartesi 14. 9. 940 
ı - Tunceli Nazımiye kasabasındaki 

seyyar J. kıtasının ihtiyacı olan elli bin 
kilo una alt maHlmat yukarıda yazılmış
tır. 

2 - Şartname Nazımlye'de satın alma 
komisyonunda görülebilir. 

3 - İsteklilerin kanuni vasıflan haiz ol
malan ihııle gtin ve saatten evel teklif 
mektuplarlyle muvakkat teminatlarını 
komisyona vermeleri. (~121) 15098 

r . 

U L U S - 21. ınci yıl. - No: 6860 
İmtiyaz sahibi 

lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

MUessese :MUdUril ~ Na.şit ULU(; 

ULUS Basımevi ANKARA 

ilan olunur. (5373) 15355 

Ankara Merlcez Tapu Sicilli Muhafızlı
ğından : 

Ankara'nın Altındağ mahal1esinde 147 
sayı ve 166 tahrir ve 165 eski ve 251 yen1 
kapı No. lu ıarkan boyacı Yaşar, garben 
yol, ıimıı.len ayaşh bakkal Mehmet ve ce
nuben yol ile mahdut Kırşehirli şoför Sa
lih Ayatın hazinenin arsaları üzerine füzu
len yaptırdığı evin arsasının hazine namı -
na tescili defterdarlıktan talep edilmekte
dir. 1515 No. lu kanun hükümlerine göre 
tasarruf hakkının tesbiti için 17/9/940 ta
rihine müsadif salı günü mahalline tesbit 
memuru gönderilecektir. Bu yerle alaka ve 
ilişiği bulunanların muayyen gilnünden e
vel Ankara tapu ıicil muhahılığına veya 
aynı günde mahallinde tahkik memuru.na 
müracaatları ve hudut komşularının da 
mahallinde hazır bulunmaları ilan olunur. 

3548 

KIRALIK KAT 
Beş büyük oda, alafranga banyo, iki hela 

muhbah, hizmetçi odası, bahçe içinde man
zarası fevkalade bir kat kiralıktır. Seli -
nik caddesi No. 51 (Yenişehir) Tel: 6953 
• 6347. 3556 

2 - İho.lesi 9-10-1940 çarşamba günU saat 14 de Polatlı Toprak Mahsulleri Ofi 
binasında toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

3 - Mukavele teminatı (300) liradır. 
4 - Mukavele projesini görmek l.ııteyen !er Ankara, Eskloehir ve Polatlı Topra 

mahsulleri ofisine mUracaa.tları füln olu nur. 315~ 

..111111111111111111111 Cebeci'de : istasyon yanında 111111111111111111111 ---------------
YENiDOGAN BAHÇESi 

Temiz halkımızın yegane oturabileceği bir bahçedir. 

HER AKŞAM : CAZ - DANS, 'ELEKTRiKLi 
ASRI KUKLA -: Bahçemize girmek için duhuliye yoktur. 3495 -.,,111111111111•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

~r:============================================;=============~ 

Yeni Sinema 
BU GÜN ve BU GECE 

SAAT 
12 - 16.30 - 21 
Seansında : 

KIRIK HAYAT 
SAAT 

10 - 14.30 - 18.30 
Seansında : 

KADIN TALİHİ 
Cebeci YENİDOQAN 

Sinemasında 
BİTMEMİŞ SENFONİ 

Martha Eggerth 

Halk Sineması 1 Sus Sineması 1 

BU GÜN ve BU Gl11Cffi BU GÜN ve Bll GECE 
İki FİLM Blrdm SAAT 

1 - Havnna Haydutları 
2 - Bi.iytik Kaı:ıırga 

Seanslar : 
10 dan itibaren 

Gece : 21 de 

HamamönU AÇIKHA VA 
Sinemasında 

CEBELtiTT ARIK 
c--;;·-· 

16 ve 20.30 
Srıınsında ; 

ÇİFTE NİKAH 
SAAT 

14 ve 18 
Seansında : 

KANUN KUVVETİ 

Sıııı.t 10 Seansında 
Kaynanam Duymasın 
Saat 12 Seansında 

Batakhane Kızı 


