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Yazı İııhırJ 10G2 
İdare 1064 

-, Dünyanın medeni milletleri 
çocuk koruma işine chemı -
yet veriyorlar ! 
Bu alanda kıymetli yardım 
ellerinizle koruma işinde ün 
alan Çocuk E3irgeme Kuru
mu'nu yardımlarımzla ku 
vetlendir~niz. J 5 KURUŞ 
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Do lor Refik Saydam 
dün nkarava döndü 
-----~~~~~~~~~~---.-~~~~~~~~~~~~~ 

Gümrük-İnhisarlar Vekili de geldi 

Adliye ve Münakalôt Vekilleri de 
bugün şehrimize geliyorlar 

y~~şvekil D~. Refik Saydam dün şehri~ize dönmüş .v; .. ist?syonda 
bu kıller, P~rtı Genel Sekreteri ve Umum .. ı ld~r~. He!eti azal~rıyle me
d' slar, ~~kaletler müsteşarlan ve umumı mudurlerıyle Yalı ve Bele· 
] ıye Reısı, Merkez kumandam ve Emniyet Müdürü tarafından kaışr 
anmıştır. (a.a.) 

Gümrük ve inhisarlar Vekili de döndü 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili B. Raif Karadeniz dün sabahki eks

presle 1stanbuldan şehrimize dönmüş ve istasyonda karşılanmıştır. 

• 
• tahşidat 

yapıyorlar 

Amerika statükonun 
bozulmasını istemiyor 
Çunking, 8 a .a. - (D N.B. J b\ldiriyorı 

Çunklng askC'rf mahfillerinde öğrenildi • 
ğine göre, Cin merkez ordusunun en mll .. 
kemmcl !ırknlnrı bir mUddcttenbcri Hindi· 
c;:lnl hududunda tahşlt edilmiş bulunmakta• 
dır. General Portschung da halihazırda o • 
rnda bulunmaktadır. Buradaki Cin kuvet • 
!eri 200 000 kişi tahmın edilmektedir 

Japonlar Hindiçini'ye girecekler 
Çunking, 8 a.a - İyi ma!Umat alan Çin 

ı mahafilinde beyan olunduğuna gore, Hin
diçıni fransız maknmatınca 12 bın japon 
askerinin uç noktaya çıkmıısmP muvafakat 
edilmiştir. 

1 

Am~ril~a te§e{>büste bulundr..ı 
Vaşington, 8 a.a. - Hariciye nazırı B. 

H ull gazetecilerle yaptığı gorüşmede, A· 
merika birleşik devletlerınin, fransız Hın· J Adliye ve Münakalat Vekilleri bugün geliyorlar 

k 1~taVbu~ •. 8 (Telefonla) -Adliye Vekili B. Fethi Okyar ve Müna· 
a a~h ekılı B. Ali Çetinkaya bu akşam şehrimizden Ankaraya müte· 

veccı en hareket ettiler: 

Ankar ·• 8 a.a. - Haber aldıgımıza göre İngiltere Büyuk El • 
çisi Slr Knntchbull Hugessen ve refikası, refakatlerinde srfaret 
ticaret ataşesi olduğu halde 1zmir Enternasyonal Fuar.mı ziya.r~t 
etmek üzere yarın (bugün) sabah hususi bir tııyyare ıle 1zmır e 
gideceklerdir . 

Dün İzmir Fuarının açık hava tiyatrosunda, serbest güreş mii
sabakaları neticelenmiştir. Ayrıca yüzme havuzunda da ytlzme 
miısnbakaları yapılmıştır. Bu spor hareketlerine daır haberleri
miz 2 inci sayfadadır. Yukandn: Funnn kunıldllğu snhnnın gö
rllnUşU. 

d!çinlsi de dahil olmak üzere uzak şarkta 
stntiıkonun muhafazası hakkında Japonya 
nezdinde yeni bir diplomatik teşebbüste 

bulunmui olduğunu bildirmi5tir. 

• 

iki 
harp gayesi 

Falih Rıfkı ATAY 
Ray§tag'daki son nutkunda lngil

tere'yj son defa anla§mağa davet 
e~en Führer, sulh §artına benzer 
hıç b'r 'h ln .. ı sa~ı teklifte bulunmamı§tı. 

gılızler ıse bu davetin altmd" 
doğrudan doğruya teslim olmağa 
çağrıldıklannı pekeyi anladılar ve 
R.aY§tag nutkunu resmen münaka§a 
bıle etınediler. 

Führer'in yeni nutku daha açık
tı~. Alman devlet reisi, "nihai tek 
hır gaye" tanıdığını söylemiştir. Bu 
gaye Ingiltere'nin denizler hakimi· 
yetine kati olarak nihayet vermek
tir. 

lngiJiz donanmasını ortadan kal· 
dırmak, Büyük Britanya imparator
luğunu dağıtmak ve İngiliz milletini 
kendi adaları üstüne çekilmeğe 
mahkum etmek demektir. Bu gaye, 
1939 • 1940 harbine, lngiltere için, 
ister istemez bir hayat memat mü
cadelesi mahiyeti vermektedir. 

Fakat dünyada ba§ka büyiik do· 
nanmalar da var: japon donanması 
Avrupa milletlerine Asya denizleri
ni kapıyabilir; amerikan donanma· 
sı gene Avrupa milletlerinin Okya
rıos yoltannı kesebilir. Akdeniz ve 
karadeniz'de de yeni deniz hakimi· 
Yetleri teessüs edecektir. 

Bütün milletlerin denizlerdeki 
hüriyet hakkı ile, gene bütün mil· 
Jetlerin karalardaki hüriyet hakları 
arasmda eğer bir fark varsa, bu 
!ark vatan topraklannın masunlu· 
gu lehine olsa gerektir. Denizler do
nanmalarla dolu ise, birçok büyük 
ordulann yükü karaların belini bü
küyor. f§te lngiltere'nin de harp 
gayesi, Avrupa'da, milli hüriyetler 
aleyhindeki, kara hakimiyetleri h~ 
&emonyasına nihayet verinciye ka
dar döğüşmektir. istediği zaman bir 
memleketi abluka etmek İngiliz do· 
tıanınasının kusuru ise, mesela, iste
diği zarnan herhangi bir milletin 
t~prağını almak japon ordusunun 
hır k~suru değil midir? Bu münaka· 
'~· nıhayet, yeni bir silahsızlanma 
davasını ortaya çıkarabilir: yani 
~emleketlere denizde ve karada 
•adece müdafaa kuvetleri bırakmak 
ve .onları tek başlarına diğer millet
lerı~ hüriyctlerine kastedemez hale 
g~t~rtrıek! Böyle bir tasavvur, şim· 
dıkı büyük devletlerden hiç birinin 
aklından geçmediğine şüphe yok 
tur. 

. ltalyan davası. İngilizleri Akde· 
nız'den U7.aklastırmaktı; alman da· 
".ası <>nu açık denizlerde de kuve· 
lı~den mahrum etmektir. Halbuki 
d.ıger büyük bir devlet, şimali Ame· 
rıka, böyle bir akibeti kendi istiklal 
meseleıi addedecek kadar hassas 
da~ranrnaktadır. Amerikalılara gÖ· 
te •ngiliderin boş bıraktığı ıienizlet 
henıen ienı sahiplerini buıacekl"'· 
"~. Yenı don malar, arkalarından, 
~Jiilt karaanhakimiyetlerini sürük· 
lıyer-ek Arn 'ka kıtas1 kıyılarını 
tehd· erı 

ıt edeceklerdir. 
CSoau 4. llacü say/adı) 

Akhisar' da bu seneki tiitün 
mahsulü bol ve İyi 

Müstahsiller işbirliği yapmak için 
bir tütüncüler. birliği kuracaklar 

Sabık Kırat Karol'u 

İktisat Vekilimiz 

Konya Ereğ,isinde bez 
fabrikasını ziyaret etti 

Ereğli • Konya, S a.a. - İkttsat Vekili Hüsnü Çakır refakatlerinde Sümerbanlı 
umum müdürü olduğu halde dıi.n Ereğli'ye gelmiı, istasyonda kaymakam, t>elediye 
reisi, parti reisi, memurlar ve kalabalık bir halk kütlesi tarafından karşılanmıştır. 
İktısat vekili bez fabrikasını gezerek tetkikat yaptıktan sonra belediyeyi ve parti• 
yi ziyaret eylemiş ve bu arada alakadarlardan Ereğli'nin iktısadi vaziyeti etrafında 

izahat almış, halkın dileklerini dinlemiştir. 

Akhisar, 8 a.a. - Tütün mahsulil tama -
miyle toplanmııı bulwırnaktadH'. Bu seneki 
tütün rekoltesi mikdar itibariyle 4,5 mil -
yon kilodur, ve kalite itibariyle de fevka
lade nefiıtir. Kaz:ımızda on bin ailenin ~e
çim ve refah vaaıtası olan tiltUn zeriyatı -
nın daha ziyade ıslahı, satııı iıılerinin tan -
zimi ve müstahsiller arasında işbirliği te -
mini maksadiyle "Akhisar tütüncüler bir • 
liği" adiyle bir birlik kurulmasına karar 
verilmiş ve birliğin teşekkülüne ait mua • 
meleler ikmal edilerek Vekilete gönderil
miştir. Akhisar tütüncülerinin bütün zeri
yat ve istihsalStının daha ziyade ıslah ve 
tanzimini istihdaf eden bu verimli çalıt -
malan yanında Ziraat Bankası ile buna 
bağlı kredi kooperatiflerinin ve mahalli 
bir teşekkül olnn Akhisar tütüncüler ban
kasının müstahsile yapmakta oldukları ge
niş yardımı da işaret eylemek lazımdır. 
Filhakika bu yıl içinde Ziraat Bankası ve 
kredi kooperatifleri bir buçuk milyon ve 
tütüncüler bankası 500 bin liralık bir kredi 
açmışlardır. Bu mikdarlara İş Bankası ta • 
rafından temin edilen zaruri mikdar da i
lave edildiği takdirde. milli bankalarınuzın 
ve kredi kooperatiflerinin tütüncülere yap
tıkları yardımın şümul ve ehemiyeti bir kat 
daha tebarüz eder. Böylece temin olunan 
ve yekunu iki milyon lirayı geçen bir kre· 
di hacmi içindedir ki Akhisar müstahsille
ri tütün mahsulünü arttırmak ve kalitesini 
ıslah edebilmek vasıta ve imkanlarını elde 
edebildikleri gibi bu hal Akhisıır'ın refah 
seviyesinin artrp genişlemesinde de mües· 
sir olmuııtur. 

götüren hususi 

trene ate$ a~lldı Düşürülmüş bir alman tayyaresi ~SPOR 

General Zeki 
Erokay'ın 

• cenaze törenı 
!stanbul, 8 (Telefonla) - Vefat eden 

birinci ordu kurmay başkanı general Zeki 
Erokay'ın cenaze töreni bugün büyük as
keri merasimle Gulhane hastanesinden kal
dırılarak Beyazıt camisınde namazı kılın· 

dıktan sonra Edirnekapı şehıtliğine defno· 
lundu. Merasimde Orgeneral Fahrettin Al· 
tay. Orgeneral Salih Omurtak. İstanbul ko. 
mutanı tümgeneral İshıık Avni, ve mcrhu . 
mun silah arkadaşlarından daha onbcş ge
neral ile valf ve belediye reisi Dr Lütfi 
Kırdar. muavinleri. C.H P . vilayet idare 
heyeti reisi mebuslar emniyet müdürü, 
kaymakamlar ve daha bırçok askeri ve 
mülki rical tıazır bulundular 

General Zeki Erokay Harbiye mektebi· 
nın 1325 mezunlarındandır Büyük harbin 
başlangıcındıın sonuna kadaı muhtelif cep. 
helerde vazıle almış, 1936 37. ve 38 sene· 
!erinde fırka kumandanlıkları yapmış 1939 

Sabık Romanya kıralı Karol 
BUkre{i, 8 a.a. - (D.N.B.) : Memleket -

ten hareketlerinden evel, sabık kıral Karola 
yirmi bin lngillz llralıl:. bir çek tevdi edil· 
mtatir. Bu mebldğ sabık kıralın talebi Uz~ 

(Sonu 9 üncü sayfada) 

da birınci ordu kurmay başkanlığına tayin • ~~ 

edilmiştir - ~"""' • •orw. 
• Ü - ... ~..,, ,,,...~ Merhum ordunun çok kıymetlı ve m 1'1· 

Londra'ya yapılan 

hava taarruzunda 

400 ölü ve 1300 
ağır yaralı var 

99 Alman 
• 

tayyaresı 

imha edildi 
Çıkan bütün yangmlar 

hemen söndürüldü 
(Yazısı 3 üncü sayfada) 

hareketleri 
Dün Ankara'cla 
Karadeniz yüzme 
havuzunda mev
simin son yüzme 
müsabakaları ya
pılmış, ayrıca An· 
kara bisikletçile
ri Çubuk Barajına 
kadar bir gezinti 
yapmışlardır. ls
tanbul' da Maske
spor ve Beşiktaş 
arasındaki maç 
3-4 Maskespor'un 
mağlubiyeti ile 
neticelenmiştir. 
l:z.mir Fuarındaki 
serbest güreş mÜ· 
sabakaları da dün 
bitmiştir. Spor ha· 
berlerimiz 2 incı 
sayfadadır. 

\. . 
. ~ .. BB. Daladier, Reynaud 

ve general Gamelin 

tevkif olundu lor 
Cenevre, 8 a.a. - D.N.B: Vichy' 

den bildirildiğine göre, sabık Franııız 
başvekillerinden BB. Daladiye ve 
Reyno ve sabık Fransız başkumanda
nı general Gamelin. tevkif edilmiş ve 
yüksek divanın içtima etmekte oldu
ğu Riom civarında bir şatoda mevkuf 
buludurulmuştur Bu. umumi emni • 
vetin ldamesi hakkında son zam:ın • 
larda nazırlar heyetinin tasvip ettiği 
kanun mucibince alınmış bir ihth·at 
tedbirdir Bu kanıın hükümlerinr "'Ö

re. cl•vlet icirı t<-h1ikrli şahıslar ' ar· 
bin d,.vamı miirldetince mevkuf bu • 
'·•ndt•ru la bilirler 

il• l1or ""'.i!··"ıns~'OIHI 

'iin $"':1".l·v~ c'0.,d~i 
Sofya. 8 tt.a - Crajova muzakerelerin.

deki bulcar heyetı bu sabah Sofya'ya dôn
mliştur. Hey et. ıstasyondn, kıra 1. hu kum et 

Hn dö puvatrln hastalığındıın dolayı teda· • l v· I dak' .. k' 
taz generallerindendi. Müptela olduğu an· ı Berliıı Büyük Elçimiz B. HusrelJ Gerede'nin hu 1 
vi alunda bulunduğu Beykozdaki evinde :z.uılrıdy je ıyana h~arınd'l ı !.U:, ıyale lpavyonu~un 
cuma akıalJlt vefat otmiıtir, a~ ı ını ve teı ır e ı en turrc m arının, .zıya~ 

'l d' d b'' ··k b' alaAka ya •J 1 - ve ordu mumcssillen tarafından istıkbal retçı er ne:z. ın e uyu ır u " •· ıgınıl d·1 • 
d V . f d k' e ı mıstır. 

yazmııtık .. ~ukarı ?: .. ı~a~a uarın a ı pa1Jyo- Kıral bugün. heyet li.zal:ırını kabul ede • 
numw:un ı~ınden bır ıorunuı. rok mesailerinden dolayı tt1ekkur ctmiıtir. 



-!-

Günün meıe(eleri: 

Hakiki vatan erverler 
ve adalete İçtimai terakk'"' 

samimiyetle İnananlardır. 
H. SAMI 

URFA Mebusu 

Tayyare bombardımanlan altında çalış- terdir İçtlms.l mUnasebetlcrln ezelden e -
mıya devam edenleri, lıılerlnden ayırmıyan bede kadar detıomez olduğUnda budalaca 
''kuvet" nedir? Amansız.zorlu bir dtstpll - Israr etmemlıılcrdlr. İçtimaı sulh ve tesa
nin cenderesi mi? Tethişin envaı mı? Ha- nilt için içtimaı adaletin lüzumunu t11Bdlk 
yır, sadece, mensup olduğu milletin mukad- etmişlerdir. 

deratına inanış, onun tıldbetine, şahsl ald- İngiliz m"1etl arasında, doldurulmaz kin 
betini samiml~etle bağlayıştır. Cemiyet i - ve nefret uçurumlannın açılmasına mey -
çlnde, hem vazife hem de hak sahibi olu - dan vermemişlerdir. İçtimai mUcadclenln 
tur. milli b ınye bakımından valıamet kesbetti -
B~tan başa muazzam bir stlAh ve cep ğlnl görUr görmez, tavizden, fedak~hk -

hane fabrikası haline gelen Brltanya ada- , tan çekinmemişlerdir. Hele, irtica kuvetle
sında, lngillz Iııçtsl, lnglllz ailesinin öz ev- riylc elblrllği ederek memleket içinde ka -
laıiı lduğUna kanidir. Ailesinin işlerini ze- nunsuz mUcadelelere glrtıımtye, tahakküm 
k • .,., ıkemo ve iradesini kullanarak ya- ve cebrrut rejiminin tesisi için siyasi 
kıı. ııUrakabe eder. İktidar movkllnın tatırlktlta tenezzUl etmemişlerdir. Başka 
paa!f bir tAbil değil bUtUn mı'Uıaslyle hay- bir yazımda, lngillz muhafazaktı.rlarlyleı 

slyetll ve faal bir vatandaştır. Hfldls !erin, fıansız mUrtecllerlnl mukayese edeceğim. 

verilen kararların, alınan tedbirlerin, > apı- Bu mevzuu derinleştirmek isteyenler me -
lan işlerin mahiyetlerini kavrar, hakiki ha- rlfl tngillz ırat vergileri (İn come - tax ve 
yatın ispat ve teyit ettıgı acı, tnUı haki • sUp rtax) veraset vergisi (Estate duty) 
katların yab:ıncısı kalmaz. Doğru yolda gi- ve fevkalı1de kazanç \"ergisi (Excess pro -
dlldlğlne kanaat getirdiği, milcad lenin za- fits duty) gibi mevduatı fransız mail mev
ruretlne inandığı içindir ki seve, seve ken- duatı ile tarih boyunca karşılaştırmalıdır -
dl ihtiyariyle fazla mesaide bulunur. Maki- lar. o zaman, lngillz muhafazarklırlarının 
ne, motör, kimya savaşının, adı, sanı bilin- ple i, içtimaı zihniyeti kolaylıkla anla -
mlyen bu meçhul erlrrtnln başardıkları Is- şılır. 

tlhsalde ııevk, heyecan. gonUI payı vardır. Mllll vazife ve ı- rde de, lnglllz 
Ben de bu milli ailenin evladıyım. Bu aile- muhafazakflrları, ha .nnı lstlhktır hu -
Din eaadet ve sefaleti benim de saadet ve susunda, fedaklırlık ve cUretkulık da itiraf 
sefaleUmdlr dediği için, yurdunun mukad- etmelidir kl, ön safta mevzi almasını bil -
derattyle, talil lle çok yakından llgilldlr. mlşlerdlr. 

İngiliz ieçlsl, BUyUk Brltanyaya kar§ı hiç Kanaatimce, İnglltercde mllşalıede edl • 
bir vakit el olmanuştır. len, içtimai birliğin, içtimai tesanüdün baş-

Tayyare bombardımanları devam eder - he ı tgclsl lnglllz devletidir. 
ken, istihsale devam edenlerin zihniyetini İçtimai hayatta tnm mfln11Blyle Adil ve 
kavrayabilmek için, fnglllz iş tarihinin, iç- kavrnyııılı mllll bir hakem rolUnU oynıya -
tımat tektı.mUl seyrinin Uzerlnde bir ıız dur- bilmiştır. 

mak llızımdır. Giriştıği milli mücadelelerde, her vatan-
Sendikallzmin İngtlterede vUcuda getir - daşa vazıfeslni tayin etmesini bilmiş, her 

dlği mim müesseseleri, yarattığı mUsbet e- vatandaşın omuzlarının kaldırabileceği yıi
aerlerl, oynadığı faydalı ro!U goz önUnde kıi iyice tartmış, ve tarttıktan sonra da 
tutmak gerektir. yuklemekten hiç bir zaman çekinmemiştir. 

(Trade Unlons) ların başında çalışmış Halkın sıı.mimi itimadını, müzaharetini ara
ve çalııımakta olan lgçi mUme illerinin iç- mıştır. Eğer lngiltere'de, içtimai terakki 
tlmal, hayatı, mesaileri, vatanlarına karşı ve ıı.d !et, tahrip edici, kuvetten dü15ürilcü, 
olan tavur ve hareketleri ibretle tetkıke çozücti, inhilal ettirıci sarsıntılara meydan 
değer. Hayat mUeadeleslnln lstlrnplnrı l - vermeden devam edip gidiyorsa, ve bundan 
çlnde yeUşmlo olan bu olgun insanlar tımme lngfliz milletinin emniyet ve istikbali 
menfaatinin b.nk1Kt ve saınlml hadimi ola- olçusuz faydalar görUyorsa, şeref hissesi -
rak dalma hareket etmişlerdir. Sosyal mft. - nin en buyüğü istiklalini muhafaza edcbi
nulyle, y{lkııek memurlardır. Yol göste - len, kararlarına yalnız imme menfaatini 
renlerdlr. Halk ile birlikte yaşıyan ve dUııU- hikim kılabilen devlete aittir. İstismar 
nen, ömUrlerlnl halkın temnyUllcrinl sez - kuvetlerinin bir telefonu ile uµk gibi giz
mlye vakfeden vazife duygUSU yüksek va - li emirler almıya, süfli talimat telakki et -
sUe salılpleridlr. TahrtkAtçılar değil • - . miye koşupn müsteşarlar, umum müdür -
Bunların arasında seçkin "teaklltıtçı baş- ter, mudlirler, devlet memurları bu diyar

lar., yetlşmlotlr. Bir çok sermaye ve tıı sa· da nadirattandır. Cali sözlerle, yapmaçık 
bipleri, mUesseselerlnln verimini arttıracak edalarla hakikat uzun müddet halktan glz
mesal ve istihsal organizasyonunu ekseri • lenemez. Ancak, hudutsuz bir samimiye -
ya (Trade - Unlons) mUtehassıslannın de- te dayanan bir siyaset sayesinde, milletleri 
lflletfyle vUcuda getlrebllmlolerdlr. İngiliz selimet ve sıı.adete kavuşturmak mUmkUn
lıçisl: içtimaı terakki yolunda ilerllyebll- dur. Bir aile ki 5.zo.sından hiç birinden sak
mek için mUU bUnyenln kUVetlenmesl, sağ- lanacak sırrı, gizli kapaklı işi yoktur. Bir 
Jamlqması Ulzım geldiğine lnanmıotır. ııllc ki harlmlndc hal ve f11Bıl edllmlyecek 
Vatanlannın hezimet ve felı\ketlnde, men- hıç bir aile nizaı tasavvur olunamaz. Böyle 
sup oldukları halkın, cemiyetin koyu 80 - bir yuva nadanlara muhtaç olmadan yaşar, 
falet ve esaretinde, yabancı lstllfllarında payidar olur. Ailelerin ailesi olan millet 
tçtımal terakki imkfinları değil, içtimai ge- için de vaziyet aynıClır. Büyük ve güzel 
rlleme, koyu irtica hareketlerinin unsur - Yunan Medeniyeti anarşi yüzünden öldü. 
ıannı sezmlılerdlr. İçtimaı terakki ve adn • Roma'yı tahakkUm ve ceberut sevdası yık
leti hiç bir zaman, dalılU boğuşmaların, tı. Bir taraftan anarıi, diğer taraftan lstip
birlblrlnl ta.kip edecek cihan harplerinin dat, insanlığı asırlarca zifiri lı:aranlıklar 
vUcuda getireceği sefalet tarlalarında yeti- içindF yaşamıyı mahkQm etti. Tarihin ver
ıen bir mahııul olarak telflkld etmemtııler- diği ders budur. Milli tcsanUt ve sevgi için
dir. Ve bundan dolayı (Tnıde - Unlons) lar de ilim ve fenne ba#lanarak hUr ve mUsta -
olsun, ııtyaııl organ (Labour Party) olsun, kil çalıgan milletler latikbalden Umltlerlnl 
biç birisi barlet tesirlerin altında kalma - kesmesinler ... 
mıştır. 

Başta mUU disiplin olarak. hUrlyet, hny
aiyet, açık kalpllllk, tesanUt ingUlz sendi
kallzminln bariz vasıflarıdır. (Trade - Unl
ons) lar dlıılpllnlerlyle, şöhret bulmuştur. 
Esasen içtimai disiplin olmıyan bir muhitte 
ne muntazam teııklltıt olur, ne de mUsmlr 
çalıımL .. ŞUmullU ve bUyllk kooperatifçi
lik cereyanı da yukarıda zikrettiğimiz içti
mai manzumenin en milesalr yardımcısı 

olmuııtur. 

Samsun vôlisinin 

verdiği konferans 
Samsun, 8 a.a. - Vali Avni Doğan 

dün akşam halkevi salonunda seçkin 
bir dinleyici kütlesi önUnde gunun 
meseleleri mevzulu bir konferans 
vermiştir. 

uı:us 

Yüzme müırabakalan yapılırken 
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Halkevi yü~me yarışları yapıldı 

Harpokulu 123 puvanla 
birinciliği kazandı 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlü
ğü su sporları federasyonunun sene
lik faali~et programına dahil müsa
bakanın sonuncusu dün Karadeniz 
yüzme havuzunda yapılmıştır. (Halk
evi yüzme müsabakası) adını taşıyan 
mevsimin bu son yarışları Ankara'da 
geniş bir alaka uyandırmıştı. Havanın 
serinliğine rağmen yarışları birçok 
kalabalıkla beraber Beden Terbiyesi 
Genel Direktörü General Cemil Tan
er de baştan sona kadar takip etmiş -
tir. 

Müsabakalara Ankara'nın dün yal
nız iki kulübü girmesine rağmen yü
zücülerin kuvetli ve teknik vasıfları 
dolayısiyle yarışlar çok güzel olmuş
tur. İntizamla cereyan eden bu müsa
bakalara ait teknik neticeler ıudur: 

100 metre sırt üstü 
Bu müsabakaya 7 yüzücü girdi. Bi

rinci: Harp okulundan Kemal Demir
sal (1.15.1), ikinci: Ankaragücünden 
Turhan Seyfioğlu, üçüncü:· Harp o -
kulundan Feyzi Akiz. 

100 metre aerbe.t 
Bu müsabakaya bet ~zücü girdi. 

Birinci: Ankaragücün en Kamil çli 
(1.34.5), ikinci: Harp okulundan Ha
san Budan, liçUncü: Harp okulundan 
Necmi Ozan. 

200 metre kurbağalama 
Bu müsabakaya 7 yüzücü girdi. .Bi

rinci: Harp okulundan Halit Açıkgöz 
(4.7.2), ikinci: Ankaragücünden Hay· 
dar Baytak, üçüncü: Harp okulundan 
İhsan Avdan. 

1500 metre •erbeıt 
Bu müsabakaya 5 yüzücü girdi. Bi

rinci: Ankaragücünden Halil İşlek 
(30.11.5), ikinci: Ankaragücilnden 
Nevzat Yangın, üçüncü: Harp oku
lundan Necdet Horasan. 

Tramplen atlamalar 
Bu müsabakaya 3 sporcu girdi. Bi

rinci: 47.68 puvanla Harp okulundan 
Burhan Emrem, ikinci: Harp okulun
dan Husrev, üçüncü: Ankaragücün
den Kamil Olatlı. 

Kule atlamalar 
Bu müsabakaya 4 sporcu girdi. Bi

rinci: 19.54 puvanla Harp okulundan 
Turhan Tolan, ikinci: Harp okulun· 
dan Cemal Engin, üçilncü: Ankara -
gücünden Hüseyin Cepheci. 

Türk bayrak yarı•ı 
Bu yarışa beş takım iştirak etti. Bi

rinci : Kamil, Turan, Salimden mürek
kep Anakragücü takımı (6.47), ikinci: 
Kemal, Halit, Hasan'dan mürekkep 
Harp okulu takımı, uçuncü: Halil, 
Haydar, Nevzat'tan mürekkep Anka
ragücü takımı. 

Umumi tasnif neticesinde 123 pu -
vanla Harp Okulu birinci, 109 puvan
la Ankaragücü ikinci olmuştur. Müsa
bakalardan sonra, Halkevi spor kolu 
başkanı Namık Katoğlu kazanan yü
zücülere madalyalarını ve birinciliği 
alan Harp Okulu kaptanına da bu se
nenin Halkevi yüzme kupasını ver
miştir. 

Dünkü müsabakalarla su sporlan 
federasyonunun Ankara'da yapmağı 
programına koyduğu müsabakalar so
na ermiştir. Baştan sona kadar heye
can ve zevkle seyredilen ve intizaml3 
tatbik olunan bu müsabakaların mü· 
rettiplerini, dünkü yarışlardan sonra 
tebrik etmek bir vazifedir. 

Eskişehir' de Kızılay 

menfaatine yağlı 

güreşler yapılacak 
Eski§ehir Kızılay cemiyeti menfaa

tine 29. 9. 940 pazar günü spor meyda
nında büyük ve yağlı pehlivan güreşi 
tertip edilmiştir. 

Babaeskili İbrahim ve Gönenli Ka. 
ra Hüseyin pehlivanlar Türkiye baş 

pehlivanı Tekirdağlıyı güreşe davet 
ediyorlar: 
"- İtte er meydanı, buyursun!., di

yorlar. 
Bu gürcılerdc eski üstatlardan İs

tanbullu Suyulcu bay Mehmet hakem 
heyetine davet edilmiştir. 

Arzu eden pehlivanlar iştir~k ede
bilirler. 
Baıa 125, bilyUk ortaya 75, küsük 

ortaya 50, desteye 25 lira mükafat ve
rllecektir. 

Konya' da Türk hava kurumuna 
aza yazılanlar 

Konya, 8 a.a. - Vilayetimiz içinde 
Türk hava kurumuna aza yazılan va. 
tnndaıların sayısı 10.000 i bulmuştur. 

İzmir f uan münasebetiyle 

Yedi bölge rasında 

serbest güre 

müsabakaları ba~ladı 

9. 9. 1940 

es r 

'a 
Mas 
Beşik 

4-3 ye .... _ .... 
İstanbul, 8 (Telefonla) - A n1·ara 

Maskespor takımı bugı.in Şeref St a
dında İstanbul şampiyonu Bcşi1:t:ı ' la 

İzmir, 8 a.a. - Fuar serbest güreş bir maç yaptı. Maçı önce idare et e
müsabakasına dün İzmir enternasyo- si kararlaştırılmış olan Hüsnü'nü n tı
nal Fuarındaki açık hava tiyatrosun- kımların geç gelmesini ileri siıre ek 
da Ankara. Balıkesir, İstanbul, İçel, hakemlikten çekilmesi üzerine maçı 
Kocaeli, Çorum ve İzmir bölgeleri gü- yeni hakem namzetlerınden Bulent ı
reşçilerinin iştirakiyle başlanmıştır. dare etti. 
Bu milsnbaknlarda vali, parti milfetti- Beıikta 'ın hlıcumiyle ba lıyan o· 
şi şehrimizde bulunan mebuslar da yun ilk anlarda süratle devam eder
hazır bulunmuşlardır. Saat 17 de gü - ken İstanbul takımının fırsat kaçır· 
reş federasyonu reisi Tayyar Yalaz masına mukabil M skespor soliçi va
güreşçileri halka takdim ettikten son- sıtasiyle dördüncü dakikada bir gol 
ra serbest güreş hakkında izahat ver- attı. Bu gol üzerine ciddi surette ha· 
miı ve ilundan ııonra müsabakalar baş- re kete geçen Be iktaş devrenin bil· 
lamıştır. yük bir kısmını tek kale şeklinde oy~ 

Dünkü neticeler şunlardır: namışsa da birçok fırsatlar kaçırmış 
56 kiloda Niyazi (Kocaeli) İsmail ve gol çıkaramamıştır. 

(Ankara) ya sayı hesabiyle galip. Ah- /kine· de ,,.e 
met (Balıkesir) Şefik Kandemir (İz- İkinci devreye 1-0 meğlup vaziyet-
mir) e sayı hesabiyle galip. te başlıyan Beşiktaş bu devre oyuna 

61 kiloda Halil (İstanbul) Bekir giren santrafor İbrahim vasıtasiyle 
(İzmir) e sayı hesabiyle, Nurettin ilk dakikalarda beraberliği temin et
(Kocaeli) Ragıp (Çorum) a sayı he- miştir. Bu golden on dakika sonra 
sabiyle galip. Şeref'in güzel bir şütiyle İstanbul ta-

66 kiloda, Yahya (İçel) Abdullah kımı galip vaziyete geçmiş, fakat bet 
(Balıkesir) e hükmen. Yaşar (Anka- dakika geçmeden Ankara soliçi sağa
ra), Mehmet (Kocaeli) ye g dakikada çığı ortalama güzel bir kafa vurarak 
tuşla. İzzet (İstanbul) Mahmut (İz- takımını 2-2 beraber vaziyete sokmu~-
mir) e sayı ile galip. tur. 

Mamafih Beşiktaş fbrahimin he-
72 kil~da C~la.l Ati~ (Ankara~, Zi- men yaptığı üçüncü golle tekrar ga· 

ya (İzmır) e ıkı dakıka 50 sanıyede lı· a · ete ge · t" 32 · • d k'k 
İ p v zıy çmış ır. ıncı a ı a-

tuşla. İbrahim (Balıkesir) Faik ( ls- 1 da, yani Ankara hücumlarının sıklaş-
tanbul) a 6 dakika 57 saniyede tuş a d tığı bir sıra a güzel bir firikik çeken 
galip. Ankara santraforu Maskespora üçün-

79 kiloda İsmail (İstanbul) İbrahim cü golü kazandırmıştır. Gali iyeti iki 
(Balıkesir) e 7 dakikada tuşla, Muh- defa kaçıran Be iktaş son bir gayret
lis Tayfur (İzmir), Enver Yener (Ko- le Ankara kalesini sıkıştırırken bir. 
caeli) ye 8 dakika 50 saniyede tuşla çok sayı fırsatları kaçırmasına rağ • 
galip. men, tam 44 üncü dakikada Hakkının 

87 kiloda Mehmet Ali (Çorum) Ah- hafif bir vuruşiyle maçı 4-3 kazan .. 
met (Kocaeli) ye 4 dakika 58 saniye- mıştır. 
de tuşla, Ahmet Mersinli (İçel) Mu-

Anka ro bisikletçileri 
sa (İzmir) e 7 dakika 35 saniyede, bü
yük Mustafa (İstanbul) Mehmet (Ba
lıkesir) e 35 saniyede tuşla galip. 

Ağır siklette Ahmet (İstanbul) Ha- dün baraja kadar bir 
san Hüseyin (Çorum) a 6 dakika 35 
saniyede tuşla, Mehmet Güleş (İz
mir) Şerif (Balıkesir) e 8 dakikada 
tuşla galip. 

Müsabakalara bugün de devam edi
lecektir. 

Fuar serbest güreş 

müsabakalar1 neticelendi 
İzmir, (Telefonla) - Bugün fuvar ser

best güreş müsabakalarına devam edilmiş
tir. Umumi tasnif neticesinde aşağıdaki 
güreşçiler kazanmı:;lardır: 

S6 kiloda: birinci Niyazi (Kocaeli) , ikin
ci Ahmet (Balıkesir), üçüncü Ahmet (İs· 
tan bul). 

61 kiloda: birinci Nurettin (Kocaeli), i
kinci Halil (İstanbul), üçüncü Ragıp (Ço
rum). 

66 kiloda: birinci Yahya (İçel), ikinci 
Yaşar (Ankara), üçüncü İzzet (İstanbul). 

72 kiloda: birinci Celil (Ankara), ikin
ci İsmail (Kocaeli), üçüncü İbrahim (Ba
lıkesir). 

79 kiloda: birinci İsmail (İstanbul), i -
kinci Muhlis (İzmir), üçüncü Enver (Ko
caeli), 

87 kiloda: birinci Mehmet Ali (Çorum), 
ikinci Ahmet (İçel), üçüncü Ahmet (Ko
caeli). 
Ağır siklette: birinci Ahmet (İstanbul), 

ikinci Mehmet (İzmir), üçüncü Hüseyin 
(Çorum). 

Galiplere birer madalya verilmiı ve bu 
suretle fuvar serbest güre& müsabakaları 
sona ermiştir. 

gezinti yaptılar 
Ankra bisiklet ajanlığının daveti 

üzerine, 15 eylul 940 dan itibaren bag 
lanacak olan mevsim faaliyetinden e
ve!, bisikletçilerle teması tesis mak
sadiyle dün 19 Mayıs tadyomunda 
saat 9.30 da bir toplantı yapılmıştır. 

Bir çok bisikletçinin iştirak ettiği 
bu toplantıda, ihtiyaçlar gözden ge. 
çirilimiş, eksikler tesbit edilmiş ve 
bisiklet sporunun faideleri etrafında 
görüşmeler yapılmıştır. Bilahare bu 
toplantıdan istifade edilerek bisiklet 
ajanlığının nezareti altınd~ baraja 
kadar bir gezin ti yapılmış ve oarajda 
iki saatlik bir tevakkuftan sonra sa
at 13 de şehre avdet edilerek, mevsim 
f~aliyetinin bu ilk haftasına böylece 
nıhayet verilmiştir. 

Adilcevaz Halkevi 
gen(lerinin dağ gezisi 

Bitlis, 8 a.a. - Adilcevaz halkevf. 
nin. t~rtip etmiş olduğu Suphan dnğı 
gezısı muvaffakiyetle bitirilmiştir. Bu 
geziye Tatvan ve Ahlat halkevJcri 
~p~rcularından kadın, erkek 21 genç 
ıştırak eylemiş ve gezi iki gün silr· 
müştür. Genç sporculanmız 4445 ra
kımlı Suphan dağına sekiz saatte çık
mışlar ve geceyi orada geçirdikten 
sonra dönmüşlerdir. 

İngntz istihsal elyasetlnln aksaklıklarını 
llk önce samimiyetle, gıllUgışten azade o
larak (Trade - Unlons) lar tebartlz ettirir
ler. MUsbet tekliflerde bulunurlar. Eski
miş sınai techlzatın yenilenmesini ister • 
ler. Fenni terakklyata göre yeni tesisatın 
vUcuda getirilmesini ve bu sayede maliye
tin dUşlirUlmeslni mUdafaa ederler. Seri 
halinde imala.tın randımanını yükseltecek 
mahiyette olan tecrUbelerlnl bildirirler. 
Dar görilşlU ııı salılplertnl işlerinde ikaz e
derek çok defa lfltı.stan, çöktintüden kurta
rırlar, Bir kelime ile : (Trade - Unlons) 
ıar içtimaı muvazene ve Ahenk unsuru • 
dur. 
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Bu bakımdan, lngtllz milli bnyntında 
sendlkallzmin mevkii yUcedlr. Saygı ile 
hAlclenmlştır. 

Mesleki teııkllfltın tekcmmUIUnde rol oy
namak, istihsali arttıracak, maliyeti d ıııu
recck lkthıadl tetkiklerde bulunmak, kıy -
metli istihsal unsurlan yetiştirmek, bun -
Iarın seviyelerinin yükselişine yardım et • 
mek, bUyUk bir teyakkuzla; uyanık olarak 
el ve fikir lıçtsinln haklarını korumağa 

gayret etmek .. 
Bu emeller uğrunda (Trade - Unlons) lar 

tahrıkfltıa vakit geçirmezler. Karınca gibi 
her gUn didinirler, çalıııırlar. Bu sistemli, 
temelli köklü mesai sayesindedir ki, 
elde edilen hiç bir içtimai terakki mcrha-1 
lesinden, ıılmdlye kadar rteat edilmeml§tlr. 
Elde edilen hiç bir netice şimdiye kadar 
irtica unsurlarına tekrar iade edilmemiş -
ttr. 

İngııterede ıı hldl olduğumuz içtimaı 
birlik ve tesanüdü v lcuda getirenler ara -
111nda lnglllz muhafazakArlannı d:ı. saym:ık 

icap edrr. Kabul etmelidir ki bu muhn!aza
kArlar sosyal bir zihniyetle hareket etmiş-

Gene Karol'a dair ! • 

B el ki bildiğiniz hikayedir: müs
lüman olur olmaz ölen oğlu

nun arkasından bir hıristiyan kadı
nı dizini döğe döğe şöyle ağlarmı~: 

- !sayı gücendirdi: Muhammetle 
tanışamadan gi(ti zavallı evladım. 

Evelki gün tacını, tahtını, sanca. 
ğını, üniformasını, yaldızlarını, yıl

dızlarını, sırmalarını on sene önce 
elinden aldığı oğluna devrederek 
memleketinden ayrılan kıral Karol'
un vaziyeti de bana bu hikayedeki 
"evlfıd,. ı hatırlatıyor. 

On senedir, zahirde kırallık, ha
kikatte ise diktatörlük eden bu tac
dar, sarayının üzerine tayyare ile 
gelip kondu konalı güttüğü siyaset 
ve yahut siyasetsizlikle ne Sovyet
lerle tanışabildi, ne mihvercilere 
yaranabildi; ne de kendini garp de. 
mokrasilerine sevdirebildi. 

Şimdi hususi bir trenle yanında 

sönmiyen aşkı Madam Lupesku da 

olduğu halde gurbet diyarların3 
doğru uzaklaşan sabık kıralın arka· 
-;rndan da bir ağlıyan olsaydı, '71U· 

hakkak, hikayede anlattığımız ka
dın gibi ağlıyacaktı. 

Bir dilenciden alınacak Jera 

lstanbul gazeteleri bir rum dilen
cisinden bahsediyorlardı: bu yaılı 
merhamet simsarının üzerinde 1200 
lira çıkmıştır ve kendisi bir oğlunu 
Yunsnistan'da, bir tanesini de A
merika'da tahsil ettirmektedir. 

Bana sorarsanız ben, bu dilenci
nin hareketini hiç de fena bulm•
dım. Bu ihtiyar rum dilencisi bi
zim zengin ve orta hallilerimize şu 
dersi vermiftir: 

- Arada sırada vereceğiniz gayet 
ciizi paralar bir araya gelince bit· 
kaç genç tahsilini tamamlıyabilirı 

Misalleri genişletelim: tayyare_ 
ler almabilil' ·.yoksullara bakılabi
lir, ha5talar iyi edilebilir. 
Haksız mıyım? 

••• 
General ihanet, 

Genaral beşinci kol! 

Bir siyaset meraklısı diyordu ki: 
- B. Hitler söyledi: arkasından 

- Ahmet Şükrü Esmerin evelki 

giinkii başlığında dediği gibi - al
dı Çörçil ve radyoda dinlediğimiz, 
gazetelerde okuduğumuz nutkunu 
söyledi. 

B. Hitler, lngiltere'nin milttef ik. 
/erini ş6y1e sayıyordu: general ih
tilal, general açlık, general kış ve 
general blöf/ 

Bence B. Çörçil de buna karşı Al
manya'nı/J müttefiklerini şöyle say
malı idi: general ihanet, general be
şinci koli 

Fakat, galiba, bu iki general İn
giliz adaları üzerinde karargah ku
ramadıkları için buna lüzum gör. 
memi§tirl 

••• 
Ağdal.ı bir yazı ! 

" Bolu'nun Karaçayır nam mev 
kiinde 5 eylül 940 dı açılacak ve beş 
giln devam edecek olan panayırda ve 
keza Dl1zce kazasının Cümhuriyet 
meydanında "ı6 eylülde açılacak ve S 
gün devam edecek panayırlarla Ge
rede kasabasında açılacak olan pa -
nayırda meclisı umrıminin olbapta-

ki karariyle numunelik ve küçük bı
rer hayvan scrgısinin ı>çılacağı ve 
birinci ve ikinci derecede kazanan 
}arın nakden mükitfatlandırılacak : 
ları ve bu suretle srnelerdenberi ge
riye bırakılmı~~ olan J:~yvan ısl:ıh ve 
teksiri hususunun teşvik edilmiş o
lacağı maalmesar ıstihbaı edilmiş -
tir. ,, 

Yukarıdaki yazıyı eski ikdam. 
Sabah veya MaUimat gazetelerinden 
birisinden aldığımızı sanmayın. Ye
ni tarihli bir vilJyet gazetesinde 
çıkmıştır. 

Niçin yeni harfleri kamı~ kalemle 
yazıyoruz? 

••• 
Bir misalirperve>·lik ııe bir 

teıekkür : 

Konferansta murahhas bulunan 
Romanya hariciye nazırı, alman ha
riciye nazırı B. Fon Ribbentrop'a 
bir telgraf çekerek Viyana'da gör
düğü misafirperverlikten dolayı te
§ekkür etmi§. Alman hariciye nazı
rı buna ne cevap verdi, bilmiyorum. 
Fakat ben onun yerinde olsaydım 
şu cevabı verirdim: 

"Hindinin geleceği yerden tavuk 
esirgenmez." 

T.J. 

İzmir enternasyonal fuarı münase
betiyle beden terbiyesi genel direktör
lüğü su sporları federasyonu 1zmirde 
yapıl~ak üzere 11 bölge arasında yüz. 
me musabakaları tertip etmiştir. 

Müsabakalar 14 - ıs eylül cumartesi 
ve pazar günleri yapılacak ve bu mil
sabakalara Ankara, Antalya, Balıke
si:. Bursa, ~anakkale, Hatay, İçel, tz
~~r:. ~oca;ı.ı, Muğla, Sıvas bölgeleri 
yuzucillerı ıştirak edeceklerdir. 

Bunlar arasında Çanakkale ve Sıvas 
sporcuları bölgeler arası bir müc;aba
kaya ilk defa olarak girmektedirler. 

Yarı ların programı Türkiye birin
ciliği müsabakalarında oldu~ u gıbi 
tanzim edilmiştir. Yalnız atlamalar 
ihtiyari sayılmış ve puvana tabi tutul· 
mamıştır. 

Ankara bölgesi yüziicüleri ayın 11 
inci günü şehrimizden ayrıl caktır. 
Takım 9 kişiden miirekkeptir. 

lstanbul dilsizlerinin 
senelik toplantısı 

İstanbul, 8 (Telefonla) Şrhrlmlzdekl 
dilsizler bugUn F.min nlı halk vmd sen • 
ilk kongrelerini yaptılar Yeni cemiyet ni· 
zamnamesi müzakere ed ld ve cemiyetin 
ismi sağır, dılsız ve korlcrc yardım ve tc • 
sanüt cemiyeti haliııe kondu. 
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Akdeniıde İngiltere ve İtalya 
Harp ba§lamazdan evel, ltalya 

l ngiltere ile mücadeleye giri§tiği 
t akdirde Akdeniz'dc §Öyle b ir vazi
Yet hasıl olacağı &öylcniyordu: 

Londra'ya yapılan 

hava taarruzunda 

99 Alman 
• 

tayyaresı 
• İngiltere Akdeniz'in iki geçjdini 

lnuhkem kapıynrak ltalya'yı Akde edildi n iz i_çin" tık~y.acak. Bund"n ba§ka Jm a 
arkı Akdenız le garbi Akdeniz'de Londra, S a.a. - Londra üzerinde dünkü 

n isbi bir hi'ıkimiyet tesis edecek. 1- altıncı alarm, bu sabah saat birde nihayete 
t alya ise, Yarımada, Sicilya ve Pan- ermiştir. 
t elarya &ilsilesinin kendisine temin Alman tayyareleri, gece, Londra mınta-
ttiği elveri§Iİ vaziyet dolayısiyle kası üzerinde yeni bir taktik tatbik ctmiş

Akdeniz'dc lngiltere'nin muvasala !erdir. Her defasında uçcr tane aydınlatı~ı 
" e münnkalesini kesmeğe muvaffak fişe~ bıraktıktan sonra. alm~n. tayyarclcrı, 
olacaktır. Bu &uretle Akdeniz'in e 1 proJektorlcrdcn kurtulmak ıçın uza.k~a~ -
ç itlerine hakim olan İn ili 1 I g " mışlardır ve sonra fişekler hedef.ter~ . ~yıce 
Yll.'n Akd • ,. g z er tal- , aydınlatmak üzere oldukça aşagı ındıgı za-

m, enız ın ortasına hA k' . · · ı t 1 • a ım man yenıden donmlışlerdır. A man ayyare-
o an ıtalyanlar da lngiltere'nin !eri her defasında hava defi bataryalarının 
Yollarını ~csecekl.er~nden, her ikisi şiddetli ateşiyle karşılaşmışlardır. Aydın
d e b~ denızden ıstıfade edemiye- )atıcı fişekler, bundan evelki h!ic.u~larda 
cektır. görülenlerden dnha az .aydınlatıcı ıdı . 

Böyle olduğuna nazaran 1t 1 En uzun haoa hücumları . 
l ngilterc'den daha zararl 'k a yk~ 
t Ç 

•• k" . ı çı aca 
ı. un u !tere Akd . 1· l t ~ enız yo ıy-

ıe yap 1~1 '\lı, Ümitburnu yo-
una çevır • I 

b Ik' .. d suretıy e zararını 
Ae. ı yuz e ) ırmi be§ mn&rafla te-

)afı edeceği halde it 1 Akd . d k a ya, enız-
e tı anıp kalacaktı. 
Esasen İtalya' h b • • t hl"k • nın ar e gırmesı 

A
e 1 esı belirir belirmez İngiltere 
kdeni r 1 ' • , O . z yo 1Y c yaptığı naklıyah 
nutburnu yoluna çevirmekle bu 

~abada İtalya'dan gelebilecek tehli

Londra, S a.a. - Rcuter'in havacılık mu
habiri bildiriyor: Gunduz, Londra üzerine 
dun gece ve bu snbnh yapılan en uzun ha
va hucumları esnıısında vukua gelen ya.n. 
gınların mcvziil ştirilmiş olduğunu teyit 
etmiştir. Yüksek bir binanın damından 
Londra'nın panoramik manzarası, yangın

ların balen önlenmiş bulunduğunu göster
miştir. Taymis mansabı istikametinden, 
havaya duman sütunları yükselmekte idi, 
faknt hiç bir alev miışahade edilmemiştir. 

Alman hava kuvctlcrinin en kuvetli mu-

ULUS 

Alman kllaları 

Macaristan' dan 

mı ge~miı er ! 

Macar ajansının tekzibi 

Sabık kırol Karol'a 

yılda 20.000 İngiliz 

bağlandı lirası maaş 

Sabık kıralı 

taşıyan trene 

at ş a tıla 
(Başı 1. ıncı sayfada) 

tin<' kaydı hayat şarUyle kendisine verilme
si kabul cdileJı talısı~mtın ilk senellğldir. 

Sabık kıralrn trenine ate§ edildi 
BUkrcş, 8 a.a. D.N B. bildiriyor : 
Tenıcııvnrdan haber verildiğine göre, bir 

kaç yUz Lejyoner, sabık luraı Korolu hu -
Bundan başka macar hükümcti nazi par-

dudıı götuı mektc olan hıısusı trene taarruz 
tisi teşkilatına mensup bazı üniforma giy-

Budapeştc, S a.a. - Macar ajansı bildi
riyor: Alman kıtaatının Macaristan'dan 
geçtikleri ve bu kıtaaun Romanya hakkın
da hususi niyetleri bulunduğuna dair ya -
hancı gazetelerde intişar eden ve radyo -
larda verilen haberlere istinat eden en ina
nılmıyacak &ayialnr hakkında resmi mnh -
filler, Besarabya'dan tahliye edilecek 90 
bin alınanın Almanya'ya nakilleriyle alll -
kadar olarak macar h!ikümctinin müsaade
siyle alman i$ bürosu memurlarının Ma -
caristan'da seyahat etmekte oldukalrı bil -
dirilmiştir. 

. . teşebbtıstlndc bulunmuşlardır. Saat 17 ye 
mış memurlara da bazı Tuna lımanlarında k n haltın iki trırnfın 
b · ı · · ki' · · doğru tren gaı ıı gırer • -u mu tccılerc aıt na ıyat, ıaşe ve saırc . j 1 tüfek ve rovelverlc 
· ı • · · k .. d · · · d:ı. .> er alan 1 .> oner er 
ış erını tanzım etme musaa csını vcrmış- , 1 d Derhal sUraUnl nrt · tr mı ııtes açmı ar ır • 
tır. tıran trende mılunan muhafızlar sllıih ve 

Bunun haricinde kalan haberlerin hepsi mllral:> öz nt •.>il! mukabele etmişlerdir. 
hayal mahsuludur. Vagonlann bJr çok camları kınlmıştır. 

Macar kıtalarının 

T~ansilvanya' daki 

ilerleyişi devam ediyor 

Trende yarıılı olup olmadığı h nUz blllnme

e;e kartı meydan okumuştu. hal
~ nın harbe iştirakini takip eden 
ır~~ç h~fta içinde vaziyet lngilte
e ıçın cıdden tehliekli idi. Çünkü 
talya harbe girdiği takdirde lngil
"re ile birlikte hareket edecek olan 
"l\nsız donanması harp sahasından 
eltildi Ve daha k"t" .. p · • 

harcbe hücumu, on aaat aürmiış ve ancak 
bazı meyzii noktaları tahrip etmiştir. H\i
cumun. askeri ehcmiyeti, umumi hasarat ve Budapeşte, 8 a.a. - Genelkurmay 
t-:lefnt miktarı, henüz bildirilmemiştir. ı başkanlığı tarafından saat 20 de teb-

mekt.edlr. Tren kaçtıktan sonra lejyoner -
!erden bir kısmı mllnferlt bir lokomotife 
binerek husust trenin peşinden gitmişler, 
bir kısmı da otomobil kiralıynrak hudut is
tasyonu olan Hatzfcld'e kadar kovalamı§ -
ınrdır. Lejyonerler buraya geldıklcri za • 
man tren ronıen hudut istasyonunda dur • 
mnyarıık yugoslav hudut garına varmış bu
lunuyordu. 

lsııiçre'de hazırlıklar 

1 
• o usu, etaın ım-

'\ adığı mütareke tartları ile bu 
onanmanın almanlara ve italyan-
ara teslimine muvafakat etti. Al
anlara teslim edildiği takdirde de 

u g ·ı . . . emı erın, ıtalyan donanmasına 

ltıhak ederek lngiltere'ye kartı 
ullanılacakları fÜphesizdi. Fransız 
?nanması ltalya'ya karşı lnailt--re-
ın m"tt f'k" "k J u e 1 ı ı en, ngiltere'ye kar-
ı ltalya' .. f' · • nın mutte ıkı olmak üzere 
dı •. lş!e bu vaziyettedir ki İngilizler, 
en bır hareketle franıız donanması 
eael • • f" eaını taa ıye ettiler. Bu tasfiye 

le İtalya büyük bir fırsat kaçırmıt 
luyordu. Aynı zamanda Akdeniz-
e'k0 • 1 vazıyetinin göstennek istediği 
ad~ kuvetli olmaclıiau da itiraf 
hnıt bulunuyordu. Çünkil italyan-
ar Cezayir'deld kuvetli franaız cü
Ütamlanna yardımda bulunmıya 
esaret edebilseler ve bunların ken-
i donanmalarına iltihakını temin 
taelerdi, İngilizlerin Akdeniz'deki 
aziyetleri pek ziyade güçletebilir
i. 

Bwuia-- Alnl-•···· •ası. 
etin İngilizler lehine inki§af et· 
ekte olduğunu gene italyanlann 
ami tebliğlerinden anlamaktayız. 
u tebliğler ısrarla ve tekrar :tek-

ar, İtalyan tayyare kuvetlerinin 
. kdeniz'deki İngiliz ticaret gemile
ne kartı yaphklan taarruzlardan 
ahaetmektedirler ki bu da ingiliz

erin Akdeniz'de münakale yollan-
1 açnııya muvaffak olduklarını is
at etmektedir. Filhakika italyanla-
lll harp gemileriyle buna mani ol
... için yaptıktan teıebbüs kendi-

erıne Cirit açıklarında seri bir kru
ıtzörlerinin ziyaına malolmuttur. 

undan sonra, anlatılıyor ki, ital
an donannıaaı, üslerine çekilmit ve 
kdeniz'i İngilizlere terketmiıtir. 
Birkaç gündenberi gelen ajana 

•b~rleri ve netredilen İngiliz reami 
eblığleri, Akdeniz'deki vaziyeti 

d •ha vazıh olarak aydınlatmakta
ı .. ır. Çö~il'in nutkundan da .an~.·~~
t cağı uzere, yeni ve kuveth cuzu-
•ırılarla takviye edilen İngiliz do
:-;nnıaaı, bir hafta Akdeniz'i ıark· 
t il ıarbe ve garpten ıarka doğru 
•rıyarak İtalyan donanmasını ara
~1f •e bulamayınca birçok italyan 
"•leri • bo ' l 1t nı nıbardıman ederek •· 
"ıellderi~e'ye çekilmittir. Bombardı· 
d an edılen Üaler arasında on iki a
d •daki Rocloa, Slr:arpanto ve belki 
1 e l.aroa •daları da vardır. ltalyan· 
•rb bu hareketlere kartı ya hiç mu

r~e e!e etnıemitler, yahut da tayya· 
) nyle zayıf bir mukabelede bu • 
ır0Dl~f~ardır. Herhalde görünüyor 
d ·~~ıl~zler Akdeniz'in her tarafın-

' 

abb~kınıi1et kurmak için ciddi te-
e uıe ır" • w b llu • ırıımiılerdir. Ve eger u-

te t~nun edebilirlerse, ltalya'nın 
lra~ ~n•l'atandaki ve gerek Afri
t:akt~kı ~aziyeti rittikçe zorlaıa
>'•' · Hıtter ıon nutkunda Alman-

nnı uzu b b "t h•nunil n ir muhare eye ~u .e· 
8u A olduğundan bahıetmııtır. 
te~eff=•~ya İçin doğru bile olsa, 
"ııt b. I cıhazından mahrum ka~
"1 "' ır t•lya İçin uzun süren bır 

ucade) lk" tbrıd· d e Dlutlalr:a yıkıcıdır. Be ı 
a .. 1~ ~ lnıiltere mihverin daha 
C-.lct 0 

•il Ortağını boğmaya çahıa· 
1liaa rr • .\lnıanya demokrat cephe
eilai. zam olaa ortaimı boiduğu 

A. Ş. ESMER 

Gece, hücumlar, daimi surette biribiri liğ edilmiştir: 
arkasından gelen münferit bombardıman 

tayyareleri tarafından devam olunmuljtur. 

Dıi.n gece bazı bombardıman mmtakala
nnda trenle yavaş yavaş yaptıgım dört sa
atlik seyahatte edindigim intibaı göre, al
manların esaslı hedefini, ilk hücumlar es-
nasında vukua getirilen yangınları idame 
etmek ve mumkünse geni!iletmck ve yeni 
hedefler aydınlatıldığı zaman hticumları 

genişletmek teşkil ediyordu. Yükselmekte 
olan sıcaklık ve kalın duman bulutları se
bebiyle, isabetli bombardıman kolay değil
di. Bombardıman tayyareleri çok yüksek 
bir irtifada ıeyrctmiıler ve ıelmcktc olan 
haberlerin de teyit ettiil üzere askeri ehe
miyctte his; bir binaya hasar yapamamıı -
lardır. 

Lond;a itfaiyesi, kahramanca çahşmıı • 
trr. İtfaiyenin çabuk iıc koyulması saye -
sinde, endüstri binalarında ve ikametgah • 
!ardaki yangınlar, mevz!ileıtirilmiı gibi -
dir. 

Olenler yaralananlar 
Londra, 8 &.L - Reıımen bildirildiğine 

göre, dUnkU hava hUcumunda (00 rııu ve 
1300 llA 1400 ağır yaralı olduğu tahmin e
dilmektedir. Dtın 88 dUıman tayyaresi im
ha edllm\§tlr. 22 lngillz tayyaresi kayıp • 
tır. Fakat pilotlardan sekizi sağ ve salim
dir. 

Haya Ye Dahili lllmıılyet NezareUerln -
den, dUn akıam Londra Uzertnc!e c!tlfmaaın 
yaptıg-I ve bUtun gece daha mahdut olarak 
devam eden bUyUk hava hUcumu hakkında 
§imdi alınan mUtemmlm malQmata naza -
ran, bombardıman genJalemlı ve son saf -
halarında gell§l gUzel yapılmııtır. Hasar 
ağırsa da cereyan eden muharebeye nisbet
le ciddi değildir. 

Dllşman kuvetıerinin bUyUk bir kısmını 
Londranın ıarkında Taymla nehrinin Ud 
sahilinde bilhassa nehir kenarında temer -
kUz ettırmllJ ve orada UçU bUyUk o.lmak tize 
re müteaddit yangınlar çıkmasına sebep ol
mu§tur. Hasar yoktur. Bir çok klm,seler 
muvakkaten sığınaksız kalmı§larsa da teh
like mınlakasından uzaklll§t.ırılmalarına 
ve kendilerine sığınak ve yiyecek tedarik 
etmek üzere acele tedbirler ahnmııtır. Bu 
mıntakada, l\mme hizmetlerine mahsus te • 
alsat Uzerine de bombalar dUımUı ve bazı 
ıervlslerln l11lemesl ciddi surette kesllmlı
tlr. Londra limanına alt doklara da bir 
çok bombalar at.ılmı§ ve Taymlıln cenubu
n& isabet eden doklarda bUyUk bir yangın 
çıkmı11tır. Dlger mahallerde bir kaç antre
po hasara uğramııı ve mUteaddlt mavnal&.1' 
yanmıot.ır. 

Mekteplere de bombalar atıldı 
Londranın sair kısımlarına tevcih 

edilen hücumlar bu kadar geniş olma
mışsa da bir çok bombalar düşmüş • 
tür. Londranın cenubunda iki mektep 
bina~ı ciddi hasara uğramıştır. Lon -
dranın merkezinde de yangınlar çık
mış ve muhtelif mahallelerde mesken 
ler tahrip edilmiştir. Bu mınatakla -
rın hepsinde pasif korunma servisle
ri siıratli ve müessir bir faaliyet gös
termişlerdir. Bu meyanda yangın teh 
likesine maruz mahallerden yüzlerce 
sivil ahali tahliye, demiryolu müna -
kalatının yeniden işletilmesine yar • 
dım edilmiş ve her ne kadar ana cad
deler ciddi surette müteessir olmamış 
sa da sokaklarda inkıtaa uğrıyan sey
riscf erin tekrar başlaması temin edil
miştir. Bilhassa ağır vazifeler tahmil 
eden yangınların söndürülmesine 
bombardıman altında da devam edil

miştir. 
İngilterede Londra mıntakasının 

haricinde yalnız aşağı Times petrol 
tesisatında çıkan büyük bir yangın 
çok hasar verdirmiştir. Bu hücumlar 
şimdiye kadar yapılanların hepsinden 
büyük olmuşlar ve fazla zayiata sebe
biyet vermitlerdir. Çıkan yangınların 
bir çoğu tali derecededir. Zayiat hak-

Macar kıtaatı 7 eylül için tesbit e

dilen yürliyiiş hedeflerine varmışlar -

dır. Macar kıtaatı Elesdszilagy, Som

lyçıszılagy. Cseh Benedekfavla, Dra
gosfala, Csicso, Gyengyfalva'dan ve 
Nagyszamos'un cenubundaki Borg::ı 

dağının tepesinden geçen hat üzerin
de bulunmaktadırlar. Ahali her taraf
ta kıtaatımızı tezahUratla karşılamış
tır. 

Yarın Kıralyhago, geçidini ve Kras
znazilah, Zsibo, Dees, Betlen ve Bes· 
zterce şehirlerini işgal edeceğiz. 

••• 
Budapeşte, 8 a.a. - D.N.B. Başve

kil Kon.t Teleki bu sabah Grosswar
dein'e gelerek askeri ve sivil makam
larla temaslarda bulunmuştur. Başve
kil, buradan, Macaristan'a yeni ilhak 
edilen mıntakalarda aeyahatine de
vam edecektir. 

kında verilen rakamlar tahminidir. 
Kabil olur olmaz tafsilat verilecektir. 

imha edilen alman tayyareleri 
99 u buhlu 

Londra, 8 a.a. - Bugün ikinci hava 
tehlilce itareti Londra mıntakasında 
saat 18.59 da verilmiştir. En son ha
berlere göre 99 alman tayyaresi imha 
olunmuştur. 

Almanlar gayri askeri hedeflere 
hücum ediyorlar 

Nevyork, 8 a.a. - Londra mıntakası 
üzerine dün gece yapılan hücum hak
kında yazdığı makalede İnternational 
News Service'nin Londra muhabiri, 
almanların hiç bir şeye riayet etmek
sizin bombardıman ettiklerinin artık 
muhakkak olarak aşikar bulunduğunu 
yazmakta ve sözlerine ıu suretle de
vam etmektedir: 

"Alman tayyarecilerinin Londra ü
zerinde bulunduklarına kani olunca 
bombalarını atmaları için emir aldık. 
ları meydandadır. Vuku bulan hasa
rın yüzde doksanı gayri askeri hedef
lerdir. Anlaşılamıyan sebeplerden ve 
her türlü mantığa muhalif olarak :?1-
man bombalarının kadın ve çocuklara 
karşı hususi bir alakaları olduğunu 
hepimiz.müşahede ettik.,, 

Almanlar dünkü hücumda bütün 
tayyare tiplerini kullandılar 
Berlin, 8 a.a. - DNB. bildiriyor: diln 

öğleden sonra ,lnglllz hlikümct merkezine 
karıı yapılan bilyük hücumda, bütün alman 
tayyare tipleri harekete geçmiştir. Hcinkel 
bombardıman tayyareleri, Junkcra tayya
releri ve Messerschmittlcr, adaya ölüm 
saçmııılardır. Her bombardıman tayyaresi, 
iki bin kilo infilik maddesi gotürmüştür. 
Hücum csna11nda, Londra üzerine bir kaç 
milyon kilo demir yağmıstır. İngiliz hava 
barajı, cenuptan delinmiııtir. Loqdra etra
fındaki müdafaa çenbcrini yarmak güç ol
muıtur. İngilizler, h!ikiımct merkezlerini 
anudane müdafaa etmektedir. 

İngiliz imparatorluğunun merkezinde 
husule ıctirilen muazzam hasar bize bir 
miktar telefata mal olmuıtur. F.'kat buaün 
ehemiyctll olan cihet, alman hava kuvet
lerinin Londra'ya ıüpeeündiız taarruz et -
miı olmasıdır. Berlin"deki asker! müsahit
lcr, bunun, Hitler tarafından bildirilen 
mukabele bllmiıili tcıkil ettiğinde mütte
fiktirler. 

Fransa sahillerinden öğrenildiğine 
göre, Londra büyük yangını yalnız 
Manı sahillerinden değil bütün Seine 
mansabı ve koyunca Cberbourg'a ka
dar görülmüştür. 

ZUrlb, 8 a a. - İsviçre hariciye nezare
ti protokol şefi dUn Bcrnc'dt'n Luganoya 
mUtevecclhen hareekt etmiştir. Luganoda 
sabık kıra! Karol lle görlişeccği tahmin c -
dllmcktedlr 

1svlı;re hükUmetl sabık kıraln mahdut 
bir ikamet mU aadesl vermiştir. 

Sabık kıral lsoiçre yolunda 
Roma, 8 a.a. - Sabık kıral Knrol bugUn 

saat 16 S5 de MUCUloya muvnsnııı.t. etmiştir. 
Az zaman sonra Chlasso tarikiyle İsyiçre
ye hareket ctmlallr. 

Amerika' nın verdiği 

muhripleri torpido 

tesellüm ediliyor 

İngiliz bahriyelileri Kanada'da 
Kanada'nın şark sahilinde bir li

man, 8 a.a. - Reuter: Amerika Birle
şik devletleri tarafından İngiltere'ye 
terkedilen torpido muhriplerine yer
leştirilecek olan ingiliz bahriyelileri
ni hamil bir ingiliz vapuru, buraya 
gelmiştir. 

Bu torpido muhriplerinden birkaçı, 
manevra mahiyetinde seyirler yapmış
lardır. Bu seyirler, iki saat sürmüş
tür. Bu seyirlerin hedefi, ingiliz mü
rettebatı bu gemilere alıştırmaktır. 

Suriyedeki harp 
malzemesi 

tahrip mi edilecek? 

Alınan mütareke komisyODU11un 
bir delegesi Suriye'ye gidiyor 

Kahire, 8 a.a. - Royterin Kahire, 
de selfilıiyettar mahfillerden öğren -
diğine göre, Fransa'daki Alman mü· 
tareke komisyonunun bir delegesi 28 
ağustostan beri azası Beyrutta bulu
nan İtalyan mütareke komisyonunun 
taleplerini takvıye için, pek yakında 
Suriye'ye gönderilecektir. komisyo -
nun açık hedefi, harp malzemesini tes 
pit etmek ve enterne edilmiş olan 1 -
talyanların halen serbest bırakılmış 
olup olmadıklarını anlamaktır. Fakat 
bazı tayyarelerin Suriyeden kaldırıl
makta olduğu hakkındadaki haberle
re bakılırsa, komisyonun hakiki hede
fi, tayyareden başlıyarak tanklara ve 
toplara kadar bütün harp malzemesi
nin tedricen tahribi ve kaldırılması -
dır. 

Selahiyettar mahfillerler bildiri! -
diğine göre, Suriyedeki kuvetlerin bu 
sistematik zayıflatılmasının nihai he
defi açıktır. Suriye uzun müddet mu
kavemet edemiyecek bir hale gelince, 
İtalyanlar, memleketi işgale teşebbüs 
edebileceklerdir. Eğer bu teşebbüs 
muvaffak olursa, Fransa ile Suriyede 
halen mevcut hüriyet hlilyası arasın
daki bütUn münasebet ortadan kalka
caktır. 

Şüphe yok ki Suriyedeki yüksek 
komiser, hakiki Fransız vatanperve -
ri sıfatiyle, gittikçe daha fazla israr
la ileri sürülen bu taleplere mukave
met için elinden geleni yapmakta -
dır. 
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rUlmUştur. DUn kayboldu 
lotlnrd:ın biri sağ ve alim donm tUr . 

İngiliz tayyt1relerinin 
Almanya ve İtalya 

üzerine taarruzlan 

Şlmdıye kadar alınan r porl:ır, bug n se
kiz düşman ta)y r sinin imha cdıldığlnl 

1 göstermektedir. I3unlardıın lıçU Taymls ha
llclndc bulunan bir batarya, mUtebakl be~t 

. . de avcı· tayyarel r lmlz tarafından dtişiı -
Londra, 8 a.a. - Hava nezaretı.rıın tcb- rUlmllşlcrdir. Tayyarclerlmlzden uçtl k11.31ıp. 

liği: Alman ormanlarında gizlenmiş askeri• tır. Pilotlardan biri hayatt ıdır. · 
hedefler miıhim askeri petrol depoları tek-
rar İngiliz hava kuvctlerinin ba§lıca ·taar
ruz mevzuları olmuşlardır. 
Bombardıman tayyarelerimiz Hartz dag 

larında ve kara ormanda yangınlar çı

karmışlar, Stcttin'de sentetik petrol tesi
satını, Kici petrol depolarını ve Hamburg 
ile Tuna üzerinde Regensburg pctral tasfi
yehanclerini bombalamışlardır. 
Bombardıman tayyarelerimiz keza Em

den'dcki bahriye inşaat tezgahlarına, 

Hamm ve Söste'de eşya istasyonlarına ve 
Almanya ve Hollanda'da tayyare meydan
larına akınlar yapm13lardır. 

Diğer bir bombardıman filomuz İtalya'
da Torino'daki Fiat tayyare motör fabri
kasına yeniden taarruz eylemiştir. 

Fransa'da Boulogne limanı geçen gece 
sahil ve donanma tayyarelerimiz tarafın

dan çok şiddetlı bir bombardımana tutul
muştur. Bombardıman tayyarelerimiz keza 
Gris-nez burnunda ve Calais limanındakı 
batarya mevzilerine de taarruz eylemişler
dir. 

Tayyarelerimiden üçü dönmemi:itir. 

Londra'ya yapılan 

hava taarruzu 
Londra, 8 a.a. İngiliz hava ve dahili 

emniyet nezaretlerinin tebligi: 
Londra mıntakasına duşman hücumları, 

dün akşam tekrarlanmıştır. D!işmıı.n.m 

Londra üzerine bu hücumları şimdiye ka
dar yapılanların en btiyuğünu te5kil etmiş 
gibid' r. Müdafaa tertibatımız, her noktada 
dtişmana karşı faal surette hlicuma geç -
miştir. Sivil müdafaa servisleri, muazzam 
iııler yapmıştır. Muharebe bili devam e
diyor. 

Püskürtülen Alman 

hava taarruzları 
Londra, 8 a.a. İngiliz hava ve dahili 

emniyet nezaretleri tcbligi: Bu sabah şa -
faktan itibaren ögleden az evetine kadar 
düşmanın hava faaliyeti ehcmiyetsiz ol -
muştur. Öğleye doğru düşmanın büyiık bir 
hava kuvcti Douvres'un şimalinde sahile 
yaklaşmıs ve derhal avcı tayyarclerimizln 
ve tayyare dafi bataryalarımızın ateşiyle 

karşılaşmıştır. Duşman tayyarelerinin yal
nız küçük filobrı dahile doğru barajı geçe
bilmişler ve Times halicinin ıılmaline ka -
dar gitmişlerse de orada dağıtılarak tarde· 
df.lml.ıe'tdir. 
Şimdiye kadar alman raporlar atılan 

bombala.rm kır mıntakalanna düşerek: az 
haaar yaptıklrınr gôıtermektedir. Kent 
kontluiunda bazı evlere ve bir gara ve mu 
vnkkatcn kapatılmıo bir yola isabet olmu5-
tur. Zayiat azdır. Bir kişi ölmüştur. Tay -
yare dafi bataryalarımız üç alınan bombar
dıman tayyaresini düsürmiıslcrdir. Avcı 

tayyarclerimizin faaliyeti hakkındaki ra -
porlar henüz gelmemiştir. 

iıaal altındaki yerlere ve 
Almanya'ya yapılan 

hata taarruzlirı 

Londra, 8 a.a. - İngiliz hava nezareti 
tebliği: Bombardıman uyyarclerimiz, fena 
rUyet şeraitine ve ıiddetlr müdafaaya rağ
men işgal altında bulunan Manş limanla -
nndaki ıeyriıcfere karşı muayyen hücum -
lar yapmışlardır. Calais'de, bombalar, ha
vuzla limanın methali arasında patlamıı • 
tardır. Boulogne'da yanıınla; çıkarılmış ve 
Loubet havuzuna tam isabet olmuştur. Os
tcnde limanında mavnalara da hücum edil
miştir. 

Sahili aşan diğer bombardıman filoları
mız Esscn'cfc Krupp fabrikalarına. Em.den
de, Zveibrilcken'de harp levazımı fabrika -
lanna ve Gelsenkirchen petrol tesisatına 

hücum etmişlerdir. Mannhcim, Ehrang ve 
Hamm'da demiryolu depolarına atılan bom
baları infililı:lar ve yangınlar takibetmi:i -
tir. Forct Noirc'da bulunan harp levazım 
depolarına yeniden hucum edilerek büyük 
yangınlar çıkarılmıştır. 

Calais civarında topçu ve projektor mev
zileri bombardıman edilmiş ve Colmar tay. 
yare meydanına kal"lı yapılan hücum esna -
sında bombalar hangarlara isabet ederek 
yanmakta olan hangar kapılarından çıkan 
alevler dışarda bulunan tayyarelere ateş 

vermiştir. Almanya'da Gilzcrijen, Vcscl ve 
Crefeld, Bruxelles, Fransa'da Guerquevil
le, Hollanda'da• Socsterburı ve Eindhoven 
tayyare meydanları da ayrıca bombardıman 
edilmişlerdir. Bu genis harekata iştirak e
den tayyarclerimizin Hepsi üslerine dön • 
müşlerdir. 

Afrika' da vaziyet sakin 
Kahire, 8 a.a. - Resmi tcblig: Dun ge -

ce, düşman tayyareleri Port - Sudan uzc -
rinde uçmu:ılardır. Hasar azdır. Bir kilji 
ölmüştür. 

Diğer cephelerde kayda değer bir şey 

yoktur. 

Cumartesi günü 99 
alman tayyaresi 

imha olundu 
Londra, 8 a L - İngiliz Hava Nezareti 

tebliği : 
En son alınan raporlara nazaran, dilnkil 

bava muharebelerinde tayyare dafi topla-

Alman resmi tebliği 

Berlin, 8 a.a. Alm:ın orduları başku • 
mandanlıgı tebliği: 6 eylulu 7 cylfile baglı
yan gece, askeri bakımdan hususi ehemiyc
ti haız Londra'daki hedeflere karşı hava 
kuvetlerimiz tarafınd:ın başlıyan hucuma 
agrr bombalar kullanan buyuk hava kuvet
lcrimiz tarafından 7 8 gecesı de devam e
dilmiştir. Bu hucumlar, alman toprakla -
rında meskfuı mahallelere ve gayri askeri 
hedeflere karşı ingilızlcr tarafındrın baş -
lanan ve son h:ıft:ılarda arttırılan hücum • 
)ara mukabelebilmisıldır. Alman mareşali, 

Frnnsa'nın şirnalınde bızzat harekatı idare 
etmektedir. Şimdıye kadar, Tımes sahille
rinde liman ve s r:ayi mıntakasına muhtc -
lif kalibrede bir milyon kılogramdan fazla 
bomba atılmıştır. Rıhtımlara, ticaret ge -
milerınc, doklara, hangarlara, su ve gaz 
motoru fabrikalarına, tersanelere, inşaat 

ııtolyclerine ve demiryolu tesisatına isabet
ler vaki olmuş ve bunlar en vahim infilak • 
!ar neticesinde kısmen imha edilmişlerdir. 
Doklar civarı yanmaktadır. 

Muharebe tayyarelcrimize Londra isti
kametinde yol açmak için avcı tayyarele
rimiz mudafaa tertibatına karşı enerjik hü
cumlar yapmışlardır. 

Thameshaven'deki büyuk petrol depo -
larına ve doklara karşı başka hiıcumlar 

tevcih edılmiştir. Chatham infılakh mad -
deler fabrikaları ve Hankinge tayyare mey
danı merkezi de bombardıman edilmiştir. 

Muharebe tayyarelerimiz ayrıca, Liver
pool, Manchester, Birmıngham, Cardiff, 
Bristol, Southampton, Portsmouth, Port • 
land ve diger on mahalde liman ve sanayi 
hedeflerine hucum etmişlerdir. 
Düşman tayyareleri gece gene Almanya 

üzerine akınlar yapmışlardır. Bır dalga ce
nubu garbi istikametine teveccüh ederek 
öteye beriye bombalar atmışsa da hiç bir 
hasar yapmamıılardır. Muharebe tayyarcle
rinden mutcşckkil digcr bir dalga da dun 
geceki gibi Bcrlin uzerinc gitmiye teşeb -
büs etmışse de garpte temerküz eden mü
dafaa barajından geçemlycrek dönmiye ve 
bombalarını luzumundan evci atmıya mec
bur edilmişlerdir. Yalnız Hamm'da bir ki.
lisede hasar olmu~tur. Dünkü hava muha • 
rebelerinde duşman 94 tayyare lcaybctmfl" 
tir. 26 alman tayyaresi üslcrıne dönme • 
miıılerdir. 

Bir denizaltımız, iki kafile halinde ıey ı 
reden ve' ccman !3.400 ton hacminde bet 
du,man ticaret aeıruıl batırmııtu. BurılaN 
dan başka bir de dört bin tonluk bir &'cml 
hasara uğratılmı!jtır. 7 cylQI &ecesi aerl 
motörbotlarımızdan lkiııl bir detıtroycrle 

bir devriye gcmis·nln refakatinde ıeyredea 
kafileye rastlamıştır. Diişnıanm kuvctll hloı 
miyesine rağmen, ceman 11.000 ton hac • 
minde fazla yuklü üç gemi batınnı!ilar ve 
sağ ve salim Dslerine donmüşlcrdir. 
Açık denizlerde almanlar tarafmdan mil

sadere edilen bir gemi, yolda bir ingilis 
harp gemisine tcsadiıf edildigindcn remiye 
ikame edilen alman kumandan tarafındaa 
b:lt' ılmıştır. 

İtalyan resmi tebliği 
İtalya'da bir mahal, 8 a.a. - İtalyan a.ı 

mumi karargahının 93 numaralı tebliğiı 
Bir denizaltımız, Ccbeluttarık civarında 
dcvrıye gezmekte olan bir İngiliz harp g• 
misi batırmıştır. Avcı tayyarelerimizin r .. 
fakatinde olarak bombardıman tayyare!• 
rimiz Malta adası tersruıesinc hücum ed• 
rck yangınlar çıkarmışlar ve tahribat yap. 
mışlar ve havuzda bulurun bir düşman d• 
nizaltısını tnm isabetle bombalamışlardır. 
Bombardıman tayyarclcrimizin ateşiyle 
tardedilen duşman avcı tayyareleri avcıla
rımızla muharebe etmiye mecbur kalmış
lardır. Bunlardan biri alevler içinde sahile, 
bir diçcri de denize du urulmüştlir. Bir ü
çüncusunün de du muş olması muhtemel • 
dir. Tayyarelerimiz murettcbatından bir .. 
kaçı yaralı olarak donmü5lcrdir. 

Kızıldcnizde hava kuvetlerimiz bir düt
man kafilesine hucum etmişlerd i r. Bir va
pura isabet vaki olmuş ve ciddi hasara uf
rıyan vapur, murcttebatı tarafından tcrke
dılmi5tir. Diğer bır tayyare filomuz da 
Aden limanım bombardıman etmiş ve cere
yan eden hava muharebelsinde bir düşman 
avcı tayyaresi düşürmuştür. 
Düşman tayyareleri Bunayı bombnrdımaA 

etmişlcrdır. Bir yerli asker yaralanmıştır. 

Sovyef halk komiserleri 
konseyinde değiıiklikler 

Moskova, 8 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 
Sovyetler halk komiserleri konseyinde 
bazı değişiklikler olmuştur: 

Komünal iktısat eski halk komiseri 
B. Pamfilov ve hafif sanayi eski halk 
komiseri B. Utkin reis muavinlikl .. ri
ne, inşaat malz emesi sanayii eski halk: 
komiseri B . M.arkarov komünal ikt1sat 
halk komiserliğine tayin edilmişler
dir. 

Cebelüttarrk'taki ingiJ;z filosu 
Akdeniz'e açıldı 

Madrid, 8 a.a. - DNB. Ccbclilttarık'ta 
bulunan ingılız filosu. Akdenız'e d ru a
çılmıştır. Altı ticaret rcmisındcn mureklrep 
bir ıngıliz kaf lesi de, kruvazorler ve tay. 
yareler refakatinde, Atlantire doiru yola 
cılnnıttır. 



-·- ULUS 

• 

iki 
harp gayesi 

Sovyetler birliği ve 

İsveç arasında imza 
edilen anlaşmalar 

GÜMRÜK MUHAFAZA 

Elbise alınacak 
Gümrük Muhalaz• Genel K . !st. Lv. 

Amir/iti satrn Alma Komisyonundan : 
28/ ey!Ql/940 günü saat 11 de kapalı zarf. 

Stokholm, 8 a.a. - D.N.B. bildiri- la 1139 takım muhafaaz memuru e,lb iscsı 
(Ba§z 1 inci sayfada) · brğ· alınacaktır. Tasarlanmış tutan 22780 ve 

Du··nya'da denı"zler kadar gcnı·,. yor: Hariciye nezaretinin bır te ı ı-,.. İ l ilk teminatı da 1709 liradır. Evsafiyle sart-
ta .. avvurlar da vardır. Fransa, fs- ne nazaran, Moskovada dün sveç' e " name ve nümnne!i komisyonda her gün gö-
pıınya ve cenubi Amerika cümhuri- Sovyetler arasında bir ticaret müba - rülcbilir. 
yetleri ile muazzam bir latin bluku dele anlaşması, bir tediye anlaşması İsteklilerin kanuni vesikaları ve ilk te • 
teştc·ı etmek, daha 1927 f•e, bu la- ve bir mali anlaşma i~za e~ilmişti:. minat makbuzlariyle kapalı zarflı teklif • 
aavvurlardan biri değil miy-:li? Bu anlaşmaların merıyete gırmelerı- lcrini o ıün saat ona kadar Galata Mumha-

Anglo _ sakson aler.ıi ..ıenizlcri 1 nin birinci senesinde iki memleket a- ne c~ddesi İbrahim Rıfat han ikinci kattaki 
hürivetin son kalesi oh.,.:ık tela'<ki rasındaki ticari mübadeleler 150 mil- komısyona getirmeleri. (8249-5465) 
ediy~r; denizlerin kendi ılc.nanma· yon kuron'a baliğ olacaktır. İsveç, 1~446 
)arından boşalmak ihtimalini, tarih, Sovyetlere vagon tekerlekleri, birin· 1----------------
ideal ve istiklalinin nihayeti gibi ad- 1 ci nevi çelik, bilyalı tekerlek vesa!r ORMAN KORUMA GL. KO. 
dediyor. Bu harp onun için çetin, aletler verecek, Sovyetler de İsveç e 
amansız ve uzun olacaktır. yağlı mahsuller, hububat, kürk, man- Albucit ilacı alınacak 

Orman Koruma Genel K. Satın Alma 

KAZALAR 

Harta yaptınlacak 
Nev§ehir Belediye Riyasetinden : 
5500 lira tahmin bedelli Nevşe

hirin hali hazır hartası işinin eksilt_ 
mesine talip çıkmadığından 2. 9. 940 
tarihinden itibaren bir ay müdde~le 
pazarlıkla ihalesinin icrasına karar 
verilmiştir. 

Muvakkat teminat miktarı 512,5 li
radır. Bu baptaki şartnameyi görmek 
istiyenlerin Ankara belediyeler im"lr 
heyetine ve Nevşehir belediye riyase
tine miiracaat etmeleri ilan olunur. 

15448 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Zayi mühür F alilı l~ıfkı ATAY ganez vesaire ihraç edecektir. 
Komisyonundan : D. D. Yoll11r1ndan : 

l - Açık eksiltmeye konulan (5000) li _ Devlet Demiryolları ve limanları umu-

Manisa kurtulu~unun 
yıldönünıünü kutladı 

Japon tayyareleri Çin 
~ileplerine hücum elliler 

ralık Albucit istekli çıkmadığından eksilt· mi müfettişliğine ait mühürlerden yedi nu· 
mcsi 10/ 9/ 94-0 salı günü saat ıı de Yeni _ maralı resmi mühür kaybolmuştur. Yenisi 
şehirde orman koruma genel K. satın alma yaptırılacağından eskisinin hükmü kalma· 
komisyonu dairesinde yapılacaktır. 1 ılığı ilan olunur. (5136) 15213) 

Manisa, g a.a. _ Manisa bugün kur- Tokyo, 8 a .a. - Domei ajansının 2 - 42 kilo albucit illcının tahmin fiya- Sürat kontrol saatleri yedek 
tuluşunun 18 inci yıldönümünü teza- bildirdiğine göre, Japon bombardı • tı (5000) lira olup kati teminatı (750) li - \ 

1 • d re.dır. parca!an alınacak hüratla kµtlamıştır. Kurtuluş günün- man tayyareleri Hupeh eya etın e 
K · Ch · d y 'd 3 - Belli gün ve saatte teminat vesi • D. D. Yolları : 

de olduğu gibi bir süvari müfrezesinin weı- ow cıvarın a angtse e sey Muhammen bedeıı· 4000 (do·'rt bı.n) . knlariyle komisyona gelmeleri ilin olunur. 
şehre girır..sıni müteakip kurtuluş yo- reden beheri 15 bin tonluk üç Çın §i· (5421) 15447 lira olan sürat kontrol saatları yedek 
}unda şehıt duşenlerin mezarları başı-pebine ~ü.c~m etmiş~~r.~ir ... ~~ gem~ • parçaları 21. 10 1940 pazaretesi günü 
na gidilmış ve burada heyecanlı hita_ lerden ıkısı batmış uçuncusu de agır A. LEY AZIM AMIRL1CI saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle An-
beler irat olunmuştur. Bayrama Salih- hasara uğramıştır. jkara'da İdare binasında satın alına -

1i Halkevi de bandosiyle iştirak eyie- Muhtelif hayvan levazımı caktır. · 

miştir. 1 Antikomintern paktın alınacak ı Bu işe girmek istiyenlerin 300 (üç 
Bugünün aynı zamanda Manisa'nın Ankara Levazım Amirliği Satın Alma yüz) liralık muvak"kat teminat ile ka-

üzüm bayramı olması münasebetiyle •1 1 J. Komısyonundan : nunun tayin ettiği vesikaları ve tek. 
ha.l.kevi ba. hç.es.ind. e .Y~Ş ve ku.ru üz. tir.n ı 1 ga 0 U naCOğ 1 ya 0 n l - A5ağıda cins ve miktarları yazılı liflerini aynı gün saat 14.30 a kadar 

_ yedi kalem mutabiye pazarlığı 13-9-1940 
mustahsıllerının ıştırak eyledıklerı bır Moskova, 8 a.a. _ Tass ajansı bil· saat 15 de Ankara LV. Amirliği satın alma !komisyon reisliğine vermeleri lazım -
ilz. üm .s.er .. gisi açılmıştır. Ve teşhir e- 1 diriyor: Hoşi Japon gazetesi, Sovyet· komisyonunda yapılacaktır. dır. 

1 d d 1 l 2 Muhammen bedeli !.13750 lira kntf 
dı~.en u~um ~r en .. A erece a a~ ar_ın I ler Birliği ile Almanya, İtalya ve Ja· teminatı 11815 liradır. Şartnamesi komis - Şartnameler para~ız olarak Anka -
mustahsıllerıne mukafatlar verılmış- ponya arasında bir anlaşma akti ve I yonda görülUr. ra'da Malzeme dairesinden, Haydar -
tir. antikomintern paktın ilgası hakkın - ıo~ggt Cul paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden 

da, ağustos sonlarında Stalin ile Al - 10.000 Belleme dağıtılacaktır. (5135) 15234 

man büyük elçisi kont Vo~ der Schu· ~g:ggg ~~~ k~~~~a.cıı Doktor ve eczacı aranıyor 40.000 lira 
bir albaya 

emekli 
çıktl 

lenburg arasında güya bır görüşme 10.000 İp yular başlığı D. D. Yolları U. Müdürlüğünden: 
vukua geldiğini bildiren bir haber ıo.ooo Mekkll.rl urgan İdaremizin muhtelif yerlerinde is-

İzmir Enternasyonal Fuarında e· 
velki gün çekilen 3. cü tertip 2 inci 
çekilişin 40.000 liralık büyük ikrami
yesi İstanbul'da yalı köşkü caddesin
de Mühürdaroğlu hanında 26 No. da 
Emekli albay Remzi Ergüder'e çık
mıtşır. Büyük ikramiyeyi kazanan 
74693 No. lu bilet 2 liralık tam bilet 
olduğundan kazanılan ikramiye de 
40.000 liranın tamamıdır. Mumaileyh 
Karadeniz ve havalisi nakliyat şirke
tinde çalışmaktadır. 

10.000 Gebre (5293) 15282 
neşretmiştir. tihdam edilmek üzere kısım hekimle-

Tass ajansı, Hoşi gazetesinin bu Kuru ot alınacak rine ve eczacılara ihtiyaç vardır. Ve-
bu haberinin baştan başa uydurma ol Ankara Levıızrm Amirliği Satın Alma rilecek maaş doktorlara 177 lira acza· 

Komisyonundan ı 
duğunu, çünkü, Stalinin Kont Von l _ '400 ton kuru ot pazarlıiı 11/ 9/ 940 cılara 100 liradır. Ayrıca mesken ve -
der Sshulenburg ile son altı illi yedi saat ıs de Ankara Lv. 1mirliği satın alma ya mesken bedeli verilir. Serbest bu -
ay içinde hiç görüşmede bulunmadı- komisyonunda yapılacaktır. lunmak ve yaşları 45 den yukarı ol -
ğını bildirmeye mezundur. 2 - Muhammen bedeli 24.000 lira kati mamak üzere taliplerin D. Demiryol

T arsusla bir kibrit 

muhtekiri ceza giydi 
Tarsus, (Hususi) - Kibrit fiyatlarına 

Bahçe mıntakasında 

çeltik ekimi iyi gidiyor 

. hcnUz zam yapılmadan evci mahalle ara • 
sındaki dilkk&.nlardan kibrit toplıyaralı:: 60 
paraya satılması llzım gelen kibriti iki 
kuruşa satan Tarsus'un Sakız mahallesin-

Bahçe, (Hususi) - Bu yıl Bahçe kaza
aının Haruniye nahiyesine bağlı Böcekli 
köyünde bir parçada 1000 ve Alibozlu kö· 
yünde 60 dekarlık arazide kesik sulama u
auliyle çeltik ekimi yapılmıştır. 

Çerçioğlu kbyünde iıç parçada 115, Kara
ıcdik köyunde iıç parçada 4-S dekarlık ara
zide daimi sulama usuliyle çeltik ekimi ya
pılmıııtır. 

Bahçe bölgesindeki çeltikler tamamen 
kelle çıkarmış olup 100 - 110 santim boy 
vermi:ıtir. Çeltiklerin neşvuncma vaziyeti 
çok iyidir. 

Bölgede Çeltik arkının suyundan istifade 
.den diğer mahsul tarlalarının miktan da 
40.5 dekardır. 

Mutemet heyetlerden alınan raporlara 
nazarın bu sene çeltiklerin sıhl ve zirat du
rumları fevkallde iyidir. 

iki köy halkının Maarif severliği 
Adana (Hususi) - Kılıçlı ve Kızılktış 

köylerinde yapılmakta olan iki okulun &Ü· 

ratle ikmali iı;in her iki köy halkı bcııer 
,.Uz lira yardımda bulunmuşlardır. 

e: 

den bakkal Şükrü Tath'nm suçu mahkeme 
neticesinde sabit olduğu cihetle ŞUkrü beı 
yüz lira para cezası ile iki ıcne Antalya'ya 
sürgün edilmesine karar verilmi5tlr. 

Görünmiyen kaza 
Osmaniye, (Hususi) - Osınaniye'nin 

Devriye köyündcp Ali oğlu Ahmet karı11 
Giilistan ve bc:s yaşlarındaki oğlu Karaca, 
evlerinde asılı bulunan av tüfeğinin yere 
dilşUp patlaması neticeıi çıkan saı;malarla 

yaralanmışlar, hastaneye kaldınlmıılardır. 

Kiralık bina 
Atatlirk Bulvarı üzerinde San köık el -

varında evelco İtalya· sefirinin ikamet
gahı olan tekmil konforu havi büyük bina 
bütün mli5tcmilat!yle birlikte kiralıktır. 
Görmek istiycnler, iı;erisinde bulunan bek
çiye icar hakkında görülimek lizere h Ban
kasında Hukuk Müşavirliğinde Edip Mel
tcm'e müracaat. Telefon: 1372. (3511) 

- Yok canım! Bu neden icap etti böyle? 
- Efendim, hukuktan hoşlanmıyorum. Bir sürü 

maddeler, tabirler, bütün bunlar zerre kadar beni a

lakadar etmiyor. Bu itibarla felsefe fakültesine nak

letmeğc karar verdim. 
- Pek alli, Gizella ne diyor bu işe? 
Gizella, lafa karıştı: 
- Sen Vilmoş'a bakma, abla. On.un böyle arada 

fırada aklına eser. 
Vilmoş, asabiyetle başını kaldırdı: 

teminatı 3600 liradır. Şartnamesi komiıı - lan zat işleri müdürlüğüne müracaat-
yonda görülUr. (5439) 15442 ları. (5391) 15364 

ANKARA V ALILICI 

Telefon malzeınesı alınacak 
Ankara Valiliğinden : 
Villlyct jandarma alayı telefonları için 

mubayaa ~dilecek olan ve muhammen be
deli 303!1 liradan ibaret bulunan 11 kalem 
telefon malzemesinin ihalesi 16 eylül 940 
pazartesi günü saat 15.30 da viliyet daimi 
encümeninde yapılmak üzere açık eksilt· 
meye konulmuştur. 

Taliplerin ihale günü muhammen bedelin 
3 7,5 ğ 11 olan 227 lira 63 kuruşluk teminat 
makbuzlariyle birlikte vilayet daimi encli
mcnine ve ıartnamesini ıörmek ve fazla 
tafıilit almak istiyenlerin de her cün dal
ını encümen kalemine müracaatlarr ilan o-
lunur. (5208) 15184 

ANKARA DEFTERDARLIGI 

Defter fit ve saire ciltlettirileck 
Ankır• delterdarlılından: 
1 - Tahsillt mUdürlüğü kalemi ile kı. 

zılbcy ve maliye yeğcnbcy şubelerine ait 
defter, fi:s ve tahakkuk evraklarının cilt -
lcnmeıi iıi açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 786 lira 25 kuru:s 
olup muvakkat teminatı 58 liradır. 

3 - İhale 11/9/94-0 çarııamba cünB ıaat 
15 de Ankara defterdarlığında toplanacak 
komisyonda yapılacaktır. 

4 - İstekliler bu he ait eartnamcyl def. 
terdarlık milli emlak müdürlüğünde göre
bilirler. 

5 - İsteklilerin ıdr geçen cünde mu
vakkat teminatı makbuuz ve ticaret odası 
vesikası ile birlikte komisyona müracaat. 
ıarı. (5064) ıso8o 

OKULLAR 

Talebe kaydedilecek 
Teknik Okulu Müdürlüiünden : 
Okulumuzun mühendis ve fen memuru 

k1sıml rınm in~at ve makina ubelcriM 
talebe kaydına 2/ eylüV94-0 tarihinde ba1-
lanarak 30/ eylü)/940 ıünü &.k$amı saat 17 
ye kadar devam edilecektir. Son ıün müs
tesna kayıt muamelesi her cün 9 dan 12 
ye kadar yapılır. 

Orta okul mezunları imtihanla almır. 
Diğer ıartları öğrenmek istiyenlerin bizzat 
veya mektupla okula müracaatları ilin O• 

lunur. (7872/5124) 15136 

Bugün 

~ LUS Sinemasında 
2 Filim birden 

14.30 -18 de 

PRENSi N GECELERi 
Jean Murat - Kate de Nagy 

16.30 da 

MEKSiKA GÜLÜ 
Gece saat 21 de 

Prensin Geceleri ve Miki 
J 

MAHKEMELER 

Nazilli Hukuk Hakimliğinden : 
Nazilli Aydoğdu mahallesinden ölü de -

mirci Hacı Ali veresesinden ölü Mustafa 
kızı Hatice Akbay Nazilli Aydoğdu mahal-

9.9-1 

l_R_A D YO 
T Ü RKİYE 

( Radyo Difüzyon Postaları , 
TÜRKİYE Hadyosu - ANKARA 

lesinden olü demirci H. Ali veresesinden << Dalga UzunluğU >~---
1648 m. 182 K cs./120 Kw. 

oğlu ölü Huscyin karrsı Huriye Karamus- 31.7 m. 9465 K es./ 20 Kw. T. 
lu tarafından milddcialeyhler mirascılar Ali 19.74 m. 1 rı19., K es ./ 20 Kw. T . ~ 
Rahmi Akbay ve siz ve saire aleyhine aç - PAZARTESİ: 9.9.1940 
tığı oturduğu eve istihkak ve tapu iptali 7.30 Program ve memleket saat ay 
dlvasının yapılan muhakemesinde: 7.35 Mü:dk : hafif program (Pi.). 

İzmir'dc şekerciler içinde Hayım Yumu- 8.00 Ajans haberleri. 
şak yanında Mustafa Akbay nezdinde diye 8.10 Ev kadını • yemek listesi. 
adresini:ı:e davetiye çıkarılmışsa da: yeri · 8.20/ 8.30 Müzik: pllklarla hafif 
nizi değiıtirdiğiniz ve yeni ikametgahınız 1 mın devamı. 
da malüm olmadığından billi. tebliğ geri gel. 12.30 Program ve memleket r.aat a 
diğinden ilanen tebliğat yapılmasına karar 12.35 Miızık. 

verildiği cihetle 8/ 10/ 94-0 uh günü sa: 10 1 Refik Fersan - mahur 
da Nazilli Sulh Hukuk Mahkemesine gel -
meniz veya bir vekil göndermeniz aksi tak
dirde gıyabınızda muhakeme icra edileceği 
dlvetiye makamına kaim olmak üzere ilin 
olunur. 3582 

Ş. Koçh.sar Tereke Halcimliğinden : 
Şerefli Koçhisarrn Cavlak köyünden 

Mehmet Ali oğlu Kadir'in 3/8/ 940 tarihin· 
de vukuu vefatı üzerine varisleri tarafın -
dan müracaat edilerek 24/81940 tarihinde 
terekesi tahrir edilerek deftere kayıt edil· 
miş olduğunun borçlu ve alacaklıların var
sa vesaiklcri ile birlikte ilan tarihinden i· 
tibarcn bir ay zarfında tereke hllkimliginc 
müracaatla dosyaya kaydettirmclcrine ka
rar verilmiş olduğundan bir kere de gaze. 
tenizle ilanı ile bir nüshasının dosyaya 
konmak üzere gönderilmesi için müzekke
redir. 

POLiS 

Muallim aJmacak 
Polis Kolleji Müdürlüğünden: 
Maarif liselerine muadil olan Po -

lis Kolleji için bir Matematik, bir fi
zik, bir edebiyat ve bir almanca mu • 
allimine ihtiyaç vardır. Taliplerin li
selerde muallimlik yapacak evsafta 
bulunması şarttır. Halen liselerde 
muallim bulunanlar tercih olunacak -
tır. Taliplerin 10 eylül 940 tarihine 
kadar istidalariyle birlikte Polis Ko
leji müdürHiğüne müracaatları ilan o-
lunur. (5361) 15351 

ViLAYETLER 

Benzin alınacak 
İstanbul Belediyesinden : 
Karaağaç mUessesatı için alınacak 

120.000 litre benzin kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 
30.000 lira ve ilk teminatı 2250 liradır. 

Şartname zabıt ve muamelat müdürlüğü 

kaleminde rörülecektir. İhale 2'4.9.94-0 aalı 
ıünü ıaat 15 de daimi encümende yapıla
caktır. Taliplerin ilk teminat makbu:ı veya 
mektuplan ve 940 yılına ait ticaret odası 
veııikalariyle 2490 numaralı kanunun tarl
fatı çerçevesinde hazırlryacaklan teklif 
meıktuplarmı ihale g{inli saat 14 de kadar 
da.imt encümene vermeleri lbımdır. 

(8161-5334) 15429 

Zayi - Fakülte politeknik de Mons 
(Belçika kırallrimdan) aldığım mühendis 
diplomamı 19 birinciklnun 1919 tarihinde 
kaybettiiimi ilin ederim. - Maden Tetkik 
ve Arama EnstitUs!i M. A. grupu Söğütözü 
Kamp ~efi Maden mühendisi İgnaı D'An -
dria 3559 

ASKERLiK iŞLERi 

Alakadarhnn nszan dikkatine 
Anlcıtra Yerli As. Ş. Rs. d"n: 

(Bir neşe yarat basta ıönül). 
2 - H. Hıisnıi - mahur prlu: ( 
tarh vefadan). 
3 - Bedriye Ho1&ör - kürdili 
ıarkı: (Mıtrıptamı naledemi). 
'4 - Sel. Pınar - Kürdili hi 
ıarkı : (Ne ıelen var ne halDelU 

12.SO Ajans haberleri 
13.05 Müzik: 

l - Scgih tUrkü - Bülbül taı• 
gezer 
2 - S. Kaynak - Sedh türktl 
lif) 
3 -- Osman Nihat - Nihavent 
(Gene bu yıl ada ıenıiz) 
4- - Refik Fersan - Nihavent 
kı: (Sen pek cüzelsiaj 

13.20-14.00 Müzik: Karııık prosram 
18.00 Program ve memleket ıaat a 
18.05 Müzik: Sullivan'm "Mikado" 

rasından (Pi.) 
18.4-0 Müzik: Radyo caz orkestrası 

rahim Özgür idaresinde ) 
19.10 Müzik: Fasıl heyeti 
19.'45 Memleket saat ayan ve ajana b 

!eri 
20.00 Müzik : 

1 - Hayri Y eniııün - Hüzzam 
(Ölürsem yazıktır aana kan 
2 - Bimen Şen - Hüzzam pr 
(Sükünda ıeçer ömrüm) 
3 - Udi Ahmet - Karcıiar pr 
(Tiri çeımanınla) 
4 - - - - - - Karcığar :sarkı: ( 
beni usandırdı) 

S - - - - • - Karcıiar prlu : ( 
bili olsam konada bilsem) 
6 - Sel. Pınar • Kürdili hi 
§arkı: (~şkınla yanan ıonlilm•) 
7 - Fahri Kopuz - Kürdili hi 
kir ıarkı: (O fettan dilinin 
kandım) 

20.30 Konuşma 
20.45 Müzik: Dinleyici istekleri 
21.10 Müzik: Oç, iki ve bir piano ile 

parçaları 

21.30 Radyo ıazetesi 
21.45 Müzik: RadY'O orlı:estruı - tef: 

aan Ferit Alnar ı 

1 - A. Boildieu - La dame B 
uvertürü 
Z - C. S.int - laem - llaite A 

roz suitl 
4 - G. Ronini - Vilhelm Tell 
vertUrll 

22.30 Memleket saat ayan, ajanı 
leri, ziraat, esham - tahvillt, 
biyo - nukut boruıı (fiyat) 

22.45 Müzik: Dan. mll:ıiii (Pi.) 
23.25-23.30 Yarınki program ve ~1n1.-utıja,.. 

..1llllllllllllllllllllllllllllllllllll ---------------

Tercüman aranıyor 

Af gantstan Büyük Elçil" 
ğinden : 

Yedek ıub&y olmak ıeraitint haiz mek- E 
tcplerdcn mezun olmuı ve fakat Tür.kiye- : 
ye muhacir olarak geldiklerinden veya ka- : 
nunl diğer sebeplerden dolayı ıubemizce : 
erler meyanında ihtiyata almmıı bulunan : 
tabip, veteriner, diş tabibi, eczacı ve kim· : 
yagerlerin mevcudu t~bit edilecektir. : 

Fransız, İngiliz ve Türk dl 
lerini çok iyi bilen ve yazan 
tercüman aranıyor. lateklil 
Afganistan büyük elçilll 
müracaat etsinler. 

Adres: Demirtepe No. 1 
Afganistan büyük elçili 

3581 Bu ıibilerin hemen ıubemize müracaat- : 
larL (5347) 15330 -.,11111111111111111111111111111111111 

- Çocuklar, sakın kusuruma bakmayın. Benim ar
tık gitmekliğim lazım. Mallim ya bekliyorlar. 

Bu son cümleyi söylerken, manalı bir · bakıtla Gl
ı:ella'nın yüzüne baktı ve hafifçe gözünü kırptı. 

Maria, ayrılırken: 
- Şimdilik, dedi. Bir müddet görütemlyecelfL 

Yarın akşam çiftliğe döneceğiz. Fakat, Vitmoı'un pi
yesine muhakkak geleceğim. 

- Teessüf ederim. Ne tuhaf konuşuyorsun 1 
Maria, genç adamı yatıştırmak için hemen müda· 

Yazan : Mihaly FôLDI Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TORVMKONEY - 99 -

Güzel kadın, kapının önünde bekliyen faytona at
ladı. Gizella ile Vilmoş yaya olarak evin yolunu tut
tular. Tam evlerinin bulunduğu sokağa geldikleri sa
man, Gizella kocasının koluna girdi. Mühh:D bir aır 
tevdi edecek insanlara hb bir tavırla: hale etti: 

- Vilmoş, senin bu kadar asabi olduğunu hiç ü
mit etmezdim. Ben, fazla sinirli insanlardan pek hoş
lanmam ... Hayatı daima hoş tarafından tutmalı .. 

Gizella, kızardı. Kocasının gönlünü almağa çalış

tı: 

- Fena bir maksatla söylemedim Vilmoş." 

:Vilmoş, başını önüne eğdi. Somurtarak yemeğine 
devam etti. Maria, misafirlerini neşelendirmek için 

şampanya ısmarladı. Kiliseden sonra kız kardeşiyle 
Vilmoş'a birlikte yemek yemelerini teklif etmiş ve 
onları Tuna palas otelinin lüks salonuna getirmişti. 
Şimdi, yok yere neşesizlik çıkmasına canı sıkılmıştı. 
Bunların ikisi de toy ve tecrübesiz insanlardı. Bilme· 
den istemeden biribirlerinin damarına basıyorlardı. 
Maria, bu üzücü süklittan kurtulmak için tekrar laf 

açtı : 

- Felsefe fakültesine mi kaydolunacaksın? Ayıp 
değil ya anlıyamadım. Felsefeden çıkan bir adam ne 

yapar? Daha doğrusu ne olur? 

Vilmoş, asabiyetini yenmeğe çalıştı. Gizella, ho· 
9una gitmiyecek tarzda konuşmuştu. Fakat, onun sa

uıimiyetinden şüphe edilemezdi. Ya Maria'nın uka-

lilığına ne demeliydi ? Hem, ayıp değil ya anlıyama. 
dım, derken öyle bir tavır takınmıştı ki; insanın çıl
dırması işten bile değildi. Mamafih sinirlerine ha · 
kim oldu. Zoraki bir tebessümle cevap verdi: 

- Liselerde muallim fildn olur. 
- Muallim mi olacaksın? 
- Hayır, böyle bir niyetim yok. Fakat, felsefe 

fakültesinde öğreneceğim şeylerin, bana muharrirlik 
hayatında büyük faydaları olacaktır. 

- Demek, muharrir olmak istiyorsun? 

Gizella, biraz evelki hatlisını tamir etmek endişe

siyle hemen atıldı: 

- Çok güzel bir piyes yazdı. Milli tiyatroda tet
kik olunuyor. Her halde kabul edecekler. Paris'e da· 
ir iki makale yazdı. Makaleleri gazetelerde çıktı, bel· 
ki okumuşundur. Fevkalade enteresan şiirleri de var. 

Bunlar da yakında intişar edecek. 

- Bu yazılara para veriyorlar mı? 

Vilmoş, alnına dökülen saçları arkaya doğru dü

zeltti. Mağrur bir tebessümle: 

- Tabii dedi. Beher makaleme on beş kuron verdi -

lcr. İki makale için otuz kuron aldım. 

Maria, takdir etti: 

- Bravo. Başlangıçta hiç de fena değil. 
Gizella'ya dönerek sordu: 
- Ev kirası olarak madam Burinka'ya ne veriyor-

sunuz? 

Gizella, kızardı: 
- İki oda için yetmiş kuron, dedi. 
Maria, Vilmoş'un alınmasından korkarak hemen 

söze başladı: 
- Muharrirlik iyi bir meslektir. İnsan tutunursa, 

çok para kazanır. Milli tiyatrodan ne zaman cevap ve

recekler? 
- Bir haftaya kadar. 

Maria, şampanya bardağını kalrırdı: 

- Haydi çocuklar, Vilmo§'un muvaffakiyetl şe

refine içelim! İlk temsile muhakkak geleceğim. 

Gizella, ablasının bu jestinden çok memnun oldu 
Gülerek: 

- Yalnız, dedi. İşin mühim bir tarafı var. Vilmoş· 
un mutlaka bir frak yaptırması lazım. Bir piyes mu
harriri, halkın huzuruna günlük bir kıyafetle çıkamaz 

}'a 1 

Kahvelerini neşeyle içtiler. Maria, garsonu çağı
rıp hesabı gördü. Derhal ayağa kalktı: 

- Vilmoş, diye söze başladı. Beni dinle. Sana fev
kalade bir haber vereceğim. Gerçi; Maria, kbmeye 
hatta sana bile bir şey bahsetmememi tenblb ettl .. 
ma, tabii senden saklıyacak değilim." Maria'nın ço
cuğu olacak. 

Vilmoş, hayretle durdu : 
- Maria'nın mı? Kimden? 

- Kimden olacak? Konttan. 

Genç adam, sersemledi. Güçlükle kendini topar 
tadı. 

- Şimdi hamile mi? 
- Evet. 

- Hiç de farkına varamadım. 

- Tabii. Henüz üç aylıkrnıı. 

- Pek ala, timdi ne olacak? Kont, çoculu kabul 
edecek mi? 

- İnsan kendi çocuğunu kabul 
Hem kont, baba olacağından dolayı 
nunmuş. 

- Düğünleri ne zaman? 

' 
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9-9-1940 

MlLLI MÜDAFAA VEKALETi 

Pijama satın alınacak 
M. M. Vckıiletı Satrn Alma Komisyo "" 

nundan : 

Beher takımına tahmin edilen fiyatı 175 
kuruş olan on bin takım pijama 12 - eylül _ 
1940 perşembe guniı saat 10 da Ankarada 
M M V satın alma Ko.da pazarlıkla satın 
a lınacacından isteklılcrin 2625 liralık kati 
trmına tloriylc birlikte pazarlık gün ve sa
n tında mezkOr Ko.da bulunmaları. 

(4905) 

Pnmuk çorap satın 
alınacak 

14931 

M. M. Vekiletı Satrn Alma Komisyo 
nundan : 

Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 25 
kuruş olan on beş bin çift pamuk çorap 
11 - cylul - 1940 çarşamba günü saat 10 
dı Ankarada M.M.V. satın alma Ko.da pa
zarlıkla satın alınacağından isteklilerin 
5~2. lira SO kuruşluk kati tcminatlariyle 
bırlıktc pazarlık giın ve saatinde mezkUr 
Ko.da bulunmaları. 

(4908) 

Vnril almacak 
14934 

M. M. Vekiletı' Satın Alma Ko . 
darı : mısyonun-

Hepslne tahmin edilen fiyatı 74.500 lira 
olan 2000 adet Varil kapalı zarfla eksilt-
~~:8~0':;·1gştur. Eksiltmesi 23-9-1940 pa-
4970 lır~ ~ saat 11 dedir. İlk teminatı 
mis 0 up ııartnamcsl 875 kuruşa ko -
d n Y~ı°dan alınır. Tallpl<'rln ihale saatin -
v S r saat evelfne kadar zarflarını M.M. 

· a. Al. Ko.na vermeleri. 
(5274) ı5277 

Malzeme sandığı alınacak 
d M. M. Vekileti Satın Alma Komisyonunan : 

1 
Hepsine tahmin edilen fiyatı ı05.000 lira 

0 an 4000 adet malzeme sandığı kapalı zarf 
la eksiltmeye konmuştur. Ekstıtmesi 23-9-
1040 Pflznrtesi gUnU saat 14 dedir. İlk temi
natı. 7875 llrn olup şartnamesi 525 kuruşa 
koını Yondan alınır. TnllpleHn ihale saatın
~ n bir saat eveline kadar zarflarını M.M. 

Sa. Al. Ko.na vermeleri. 
(5275) 15278 

Arka çantası alınacak 
11
t M. Vekaleti Satın Alma Komisyonun

d .. : 

Müteahhit namı hesabına 1000 adet nrkn 
<:antıuıı pazarlıkla satın ahnacalrtır. 

luhanımen bedeli 8714 lira 50 kuruş o -
lun kati teminat miktarı 557 lira l 7,50 ku
ruştur. 

Pazarlığı 10-9-1D40 salı günU saat ıo da 
Hv satın alma komisyonunda yapılacak -
tır. 

İdnrt gartname evsaf ve numunesi her 
fUn öğleden sonra komisyondan alınabilir. 
lll<'klllerln muayyen gUn ve saatte katı te

minat ve kanunt belgeleriyle komisyonda 
bulunmaları. 

(5308) 15292 

Portlant çimento alınacak 
M. M. Veklileti Hava Sa, Al. Ko. dan: • 
1 - 800 ton portlant çimento pazarlık

la ntın alınacaktır. Muhammen bedeli 
(33.664) lira olup kati teminat miktarı 
(SOSO) liradır. Pazarlığı 9. 9. 940 pazartesi 
günü saat 10,30 da Hava satın alma komis
yonunda yapılacaktır. İdari ve fenni oart
name her cun komisyondan 169 kuruı mu
kabilinde alınabilir. İsteklilerin muayyen 
gun ve saatta katt teminat ve kanunt bcl
celeriyle komisyonda bulunmaları. 

(S319) 1S318 

Asit sülfirik alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo
nundan • 
Hepsıne tahmın edilen fiyatı: 1024 lira 

olan 1S7S kilo asit sillfirik pazarlıkla ııa -
tın alınacaktır. Pazarlığı: 13/9/940 cuma 
günü saat 10 dadır. Kati teminatı: 153 lira 
60 kuruı olup şartnamesi komisyonda gö
rülür. Taliplerin muayyen vakitte M. M. 
V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları .• (5374) 

153S6 

Eger sabunu alınacak 

M. M. Vek§letl Satrn Alma Komisyo
ııurıdan : 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı: 83 
lruruı olan 6000: 7000 kilo eger sabunu pa
zarlıkla satm alınacaktır. Pazarlığı 
13/9/940 cuma günü saat 14 dedir. Kati te
minatı: 750 lira olup şartnamesi komis -
Yonda &örülür. Taliplerin muayyen vakitte 
ld. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(S375) 1S3S7 

Çadırlık bez alınacak 
M. M. V elc§leti Satın Alma, Komisyo

nundan : 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 125 
bruıı olan 100.000 metre M. çadırlık bez 
Paurlıkla münakasaya konmuştur. 

İ~alcsi 1119/940 !rarşamba günü saat 11 
dcdır. Kati teminat ısooo liradır. Evsaf ve 
lllrtnamcsi 152S kuru:J mukabilinde M. M. 
'V. satın alma komisyonundan alınabilir. 
lstcklilcrfn kanunun emrettiği belgelerle 
ihale saatinde komisyona gelmeleri. 

(S249) 1S430 

Torbalık bez alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma, Komisyo

nundan : 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 170 
kuruş olan (100.000) metre ekmek torbalık 
bez PllZarlıkla munakasaya konmuştur. 
Torbalık bezler 50 000 metreden a13ğı ol-
ma k • · _ma lartıylc ayrı ayn taliplere de ıhale 
edılebılir. İhalesi 11/9 940 çarşamba günü 
sa~ t 14 dedir. Taliplerin teklif edecekleri 
~ıkt?rlar iızerindcn kanuni kati teminat -
a;ı ılc birlikte ihale gun ve saatinde ko -

:•syona tclmeleri Evsaf ve şartnamesi 850 
nı~ruş nıukabilinde M.M.V. satın alma ko
ısyonundan alınabilir. (5277) 1S431 

}(ar gözlüğü alınacak 
M. M. lf eka!eti Satrn Alma. Komisyo

nundan . 
Bebe,' 

ol tıne tahmin edilen fiyatı (79) kuruş 
ı'ılutp rntıtcahhit nam ve hesabına açık ek -

me 'l ed'l 
(lOO 000 ı e satın alınacağı ~an ~. ~ 
tar ) adet kar gozliıgilne ihale gunu 
il ıp Çıkınadıgından tekrar açık eksiltme 

e nıunaıt. 
İhalca· '&Ya konmuştur. 

., ı ı 13/9/940 cuma gunu saat 11 de-
~~ ~t f 

etninatı (S.200) liradır. Evsa ve 

ıartnamesi (390) kuruş mukabilinde M. M. 
V. ııatın alma komisyonwıdan alınabilir. 
İsteklilerin kanunun emrettiği belgelerle 
ihale saatinde komisyona gelmeleri. (5307) 

15432 

Matra alınacak 
M. M. Vekaleti Satrn Alma, Komisyo

nundan : 
Beherine tahmin edilen fiyatı (125) yüz 

yirmi be$ kuruş olan S0.000 adet emaye 
matra pazarlıkla münakasaya konmuı;tur. 

İhalesi 18/9/940 çarşamba günü saat 10.30 
dadır. Kati teminatı (8.750) liradır. Evsaf 
ve şartnamesi 313 kuruş mukabilinde M.M. 
V. satın alma komisyonundan alınabilir. 
İsteklilerin kanunun emrettiği belgelerle 
ihale sa:ıtinde komisyona gelmeled. (53S2) 

15434 

Kar başlığı alınacak . 
M. M. VekMeti Satrn Alma. Komısyo-

nundan : 
Beherine tahmin edilen fiyatı (48) kırk 

sekiz kuruı olan 100.000 adet yün kar baş
lığı pazarlıkla münakasaya konmuştur. Yün 
kar baı;lıkları 25.000 den aşağı olmamak 
şartiyle ayrı ayrı taliplere ihale edilebilir. 
İhalesi 14/9/940 cumartesi günü saat 11,S 
dadır. Taliplerin teklif edecekleri miktar
lar üzerinden kanuni kati teminatları ile 
birlikte ihale gün ve saatinde komisyona 
gelmeleri. Evsaf ve ;şartnamesi 240 kuruş 
mukabilinde M. M. V. satın alma komis -
yonurıdan alınabilir. (S3S3) 1543S 

Bez almacak 
M. M. Vekaleti Satrn Alma, Kom'isyo

nundan : 
Beher mctı esine tahmin edilen fiyatı 85 

kuruş olan yirmi bcı bin metre harp pa -
keti sarmak için bez 26/eyliıl/940 perşem
be günü saat 11 de Ankara'da M. M. V. sa
tın alma Ko. da pazarlıkla satın almaca -
ğından isteklilerin 3187 lira 50 kuruşluk 
kati teminatları ile birlikte pazarlık giin 
ve saatinde mezkur Ko. da bulunmaları. 

(S377) 1S436 

Sıhhiye arka çantası alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma, Komisyo-

nundan : ,, .. 
Beherine tahmin edilen fiyatı 26 !im olan 

1000 tane sıhiye arka çantası 26/ eylül/940 
perşembe gilnli saat 14 de Ankara'da M. M. 
V. satın alma Ko. da pazarlıkla satın alı -
nacağından isteklilerin 3900 liralık kati te
minatları ile birlikte pazarlık gün ve saa -
tinde mezkür Ko. da bulunmalan. Şartna
mesi 130 kuruş bedelle mezkur Ko. dan a -
lınır. (S378) 15437 

Seyyar etüv alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma, Komisyo-

nundan : •• ,. 
Beherine tahmin edilen fiyatı 575 lira o -

lan ıso adet seyyar etliv 26/eylul/940 per
ıembc günü aaat lS de Ankara'da M. M. V. 
satın alına Ko. da kapalı zarf usuliyle ihale 
edileceğinden isteklilerin 5562 lira 50 ku
ruşluk ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatinden behemahal bir 
saat eveline kadar mezkQr Ko. reisliğine 

vermeleri. Şartnamesi 432 kuruş bedelle 
mezkur Ko. dan alınır. (S380) 15438 

Buğday alınacak 
M. M. Vekaleti Satrn Alma, Komisyo-

nundan : •• •• 
600 ton yumuşak ve 400 ton sert buğday 

alınacaktır. Her iki cinsin fiyatı 6,5 altı bu
çuk kuruştur. Yarısı sert ve yarısı yumu -
şak olmak şartiylc 100 tonluk teklifler de 
kabul edilir. İhalesi 12/9/940 perşembe gü
nü saat 10.30 dadır. Kati teminatı 9.000 li
ra olup eveaf •• 1&rtnameıi 325 kuruş mu
kabilinde M. M. V. satm alma komi•Yo _ 

nundan alınabilir. İsteklilerin kanunun em
rettiği belgelerle ihale saatinde komisyona 
gelmeleri, (S418) 1S440 

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

Tuz çuvalı alınacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - İdaremiz ihtiyacı için 12 ons

luk kanaviçeden mamul 100,000 adet 
100 Kg. lık tuz çuvalı pazarlıkla sa -
tın alınacaktır. 

II - Pazarlık 12. 9. 940 perşembe 
günü saat 15 de İstanbulda Kabataşta 
levazım ve mübayaat şubesindeki a -
lım komisyonunda yapılacaktır. 

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

15342 

NAFIA VEKALETi 

Matbaacılara 
Nafıa Vekaletinden : 

16-9-1940 pazartesi gUnU saat 11 de An
karada Natıa vekllletl binası içinde malze
me mUdUrlilğU odasında toplanan malzeme 
eksiltme komisyonunda ödenecek basım üc
reti takribi 8500 lira bedel tahmin edilen 
vektlletfn neşretmekle olduğu ldnrt rnec -
muanın blrlnciteşrln 1940 fevkalade nüsha
sının kapalı zart usullyle vahidi fiyatları 
üzerinden eksiltmesi yapılacaktır. Eksilt
me aartnamesl ve teferruatı bedelsiz ola -
rak malzeme mUdUrlUğtlnclen ahnablllr. 

Muvakkat teminat 262 lira elli kuruıı
tur. 

İsteklilerin tekllf mektuplarını muvak _ 
kat teminat ve oartnameslnde yazılı vesa
ik ile birlikte aynı ~n saat 10 a kadar mez
ktlr komisyona makbuz mukabilinde ver -
meler! lA.zımdır. 

(5210) ı5219 

Demir dolap alınacak 
Nafıa Vt'k6.letinden : 
23-9-1940 pazartesi gUnU saat 11 de An -

karada Nafıa vekA.letı binası içinde malze
me mUdllrIUtu odasında toplanan ekslltme 
komisyonunda 4000 lira muhammen bedelli 
25 adet Remlngton Rand tipi veya aynı 
e~satta dört gözlU demir dolabın kapalı 
zart usullyle eksiltmesi yapılacaktır. 

Ekırlltme gartnamesl ve tefeITUatı mal -
zeme mUdUrlUğUndcn parasız olarak alına
bilir. 

Muvakkat teminat 300 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını muvak -

kat teminat ve ııartnameslnde yazılı vesaik 
ile birlikte aynı gUn saat 10 a kadar ko -
misyona makbuz mukablllnde vermeleri lA.
zımdır. 

(6326) ı6320 

u~us 

ASKERi FABRİKALAR 

800 ton dökum kumu alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (28.000) lira olan 

800 ton dokilm kulT\U askert fabrikalar u -
mum mıidiırlül:ü merkez satın olma komis
yonunca ı8/9/940 çarşamba giinıi saat ıs 
te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
(ı) lira (40) kuruı mukabilinde komis -
yondan verilir. Tıı.liplcrin muvakkat temi
nat olan (2100) lirayı havi teklif mektup -
larıru mczkQr günde saat 14 de kadar ko -
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
işle alfikadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası vesikasiylc mezkur gün ve sa
atte komisyona miıracaatları. (5080) 

1Sl96 

Tomruk ve kereste alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satrn Alms Komisyonundan : 
60 metre mikabı 4,5 - 5.00 M. Boy 0,30 

- 0,40 M. kutrunda dış budak tomruğu, 
300 metre mikJlbı 3,S - 5,00 M. Boy 0,25 

- 0,45 X 0,08 - 0,11 M. ebadında dış bu
dak kalası. 

9,477 metre mikabı 65 adet 4,50 X 0,18 
X 0,18 M. ebadında dış budak ağacı. 

Tahmin edilen bedeli (21268) lira (62) 
kuruş olan yukarda cins ve miktarı yazılı 
tomruk ve kereste Askeri Fabrikalar U -
mum müdürlüğü Merkez Satın Alma Ko -
misyonunca 19/9 940 perşembe günü saat 
16 da kapalı zarfla ihslt' edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (159S) 
lira (15) kuruşu havi teklif mektuplarını 

mezkur günde saat 15 şe kadar komisyona 
vermeleri ve kentlilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. mııddclerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıl:lnrına ve bu işle ala -
kadar tiıccnrdan olduklarına dair ticaret o
dası vesikasiylc mezkQr gün ve saatte ko -
misyona müracaatları. (5138) 1523S 

Bir adet pres döküm tesisatı 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez S.ıtm Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (25.000) lira olan 

bir adet pres dokiım tesisatı Askeri Fabri
kalar umum mıidıirhicü merkez satın alma 
komisyonunca 21-10-940 pazartesi gilnü sa
at ıs te kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(1875) lirayı havi teklif mektuplarını mez
kür günde saat 14 de kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 

kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaiklc 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle ala -
kadar tüccardan olduklarına dair ticaret o
dası vcsikasiyle mezkQr gün ve saatte ko-
misyona müracaatları. (523S) 15238 

Müteahhit nam ve hesabına 
60 ton demir ce\'lıeri alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürliığii 

Merkez Satın Alma Komısyonund;ın · 
Tahmin edilen bedeli (1920) lira olan 

60 ton demir eevberl müteahhit nam ve 
hesabına Askeri l<'norlkalar umum mUdllr
IUğU merkez sıı.tın alma komisyonunca 23-
9-ı940 p:ızartesl gllnU saat 14 de açık ek -
sııtme ile ihale edllec!'ktlr. Şnrtnamc pa -
rasız olarak komisyondan verilir. Tnliplc -
rln muvakkat teminat olan (144 l lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin
deki vesalkle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle altikndar tllrcat-dıın olduklarına d:ı
lr ticaret odnaı vcslkaslyle mezkflr gün ve 
saatte komisyona mllrncautıarı. 

(5881) 1535S 

Kırıkkale' de yaptmlacak inşaat 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Keşif bedeli (18.200) lira olan yukarda 

yazılı inşaat askeri fabrikalar umum mii -
dürlüğil merkez satın alına komisyonunca 
24/9/940 salı günü saat ıs te kapalı zarf
la ihale edilecektir. Şartname (91) kunıı 
mukabilinde komisyondan verilir. Taliple -
rin muvakkat teminat olan (1365) lirayı 

havi teklif mektuplınnı mezkur günde sa
at 14 de kndar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle muayyen gün 
ve saatte komisyona müracaatları. (S310) 

15433 

MÜNAKALAT VEKALETİ 

Benzin alınacak 
Münakalat Vekiiletinden : 
ı - Vektılct otomobilleri için (2747) li

ra (25) kunı11 muhammen bedelli (550) te
neke benzin 21 eylill ı940 cumartesi i:finU 
saat (10) da levazım mUdUrl'" indeki ko -
mlsyonca açık eksiltmesi Ytµ,nlac ';tır. 

2 - Muvaltkat teminatı (206) lira (4) 
kuruştur. 

3 - Şartnamesi parasız olarak verilir. 
İsteklilerin kanuni veslkalarlylc mezkflr 
gün ve saııttc bulunmalan. 

(5211) 

P. T. TELEFON Md. 

Maksime teli alınacak 

15268 

P. T. T. Umum Müdurlüğündcn: 
ı - İdare lhtlyc. ı için 10,000 on bin 

metre makslme teli açık eksiltmeye çıka -
nlmı(jtır. 

2 - Muhammen bedel (1300), muvakkat 
teminat (97,5) lira olup eksiltmesi, 19 ey
ıuı 940 pazartesi gUnU saat (16) Anlmradll 
Evkaf npart.ımanında Uçlincll kapı birinci 
katında satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - İsteklll<'r, muvakkat teminat mak -
buz veya banka teminat m<'ltlublylefkanu
nt vesikalarını htımilcn mezktır gün ve 
saatte o komisyona müracaat edecekler
dir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. le
vazım, İstanbulda P. T. T. levazım 
ayniyat oubC'sl mUdllrlUklerindcn bedelsiz 
olarak verilecektir. 

(4260) ı4307 

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

KITAAT iLANLARI 

Sadeyl\ğı satın alınacak 
Erzincan As. Sa. Al. Ko. dan: 
30,000 kilo sade) nğının kapalı zar!Ja 

cksıltmeııi ıı. 9. 940 çar§amba gtlnU sa.at 

ı5 te Erzincand:ı satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 83,000 llrn ilk teminatı 
2475 liradır. 

Ev ::ıf ve şart.name esaslan blrllklerlD 
gnrnlzonlarında vardır. 

Teklif mektuplarını eksiltme saatinden 
bir s:ıat evel komısyond:ı bulundurmuş o -
lacaktır. (5003) ı5008 

Un salın alınacak 

lspnrta As. Sa. Al. Ko.dan : 
380 bin kilo un !tapalı zarf usullyle <'k -

slltmeye konmu.~tur. 
şartnamesi İspartada As. satm alma ko

mlsyonund:ı ve İstanbul, Anknra LV. il.mir
likleri satın alma komısyonlnrındadır. is -
teklller şartnameyi komisyonlarda okuya -
bilirler . 
İşbu 380 bin kilo unun muhammen tuta

n 33200 liradır. 
Şartnıım<'slnd<'kl yUzd{' 25 mlktnr fazla

sı da dahil olduğu halde ilk teminatı 3990 
liradır. 

Eksiltme 7-10-1940 tarihine tesadUf eden 
pazartesi gUnU saat 16 da İsparta As. sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler 7-10-1940 pazartesi günü saat 
15 e kadar teklif mektuplarını İsparta ns -
kert satın alma komisyonu başkanlığına ve
recek ve yahut gönderllrn makbuzlar alın
mıyaraktır. Saat ayan daire saatiyle yapı
lacaktır. 

2490 sayılı kanunun hUkilmlerlne ve bil
hnssa 32 inci maddesine uygun olmıyan 
mrktupların s:ıhlpleri eksiltmeye iştirak 
ctUrilm<'YCCcKtlr. 

(5012) 15017 

Sadevağı satm alnacak 
Kars As. Sa. Al. Ko.dan : 
Ayrı, ayrı, birliklerin ihtiyaçları için 

66, 24, 30 ton sade yağına tıılip çıkmadı -
ğından yeniden kapalı zarfla miınakasaya 
konmuştur. 

Her üçunün bir kilosttn:ı tahmin edilen 
fiyat yüz kuruştur. 

66 tonun ilk teminatı 4550, ve 30 tonun 
22SO, ve 24 tonun 1800 lira olup ihalclcleri 
12-9-1940 perıembe gunü saat ıs dedir. 

66 tonun şartnamesi 330 ve 30 tonun şart 
namesi 1S3 kuruşa satılır. Digcrleri para
sız verilir. 

Münakasalııra gireceklerin ilk teminat -
lariylc birlikte teklif mektuplarını ihal~ 
saatinden en az bir saat evel Kars Askerı 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

{S016) 1S021 

Amerikan bezi alınacak 
Çorlu As. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 60 000 metre çamaşırlık amerikan 

bezi pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Bez numunesi komisyonda mevcut

tur. fstlycnler goreblllrler. 
8 - Pazarlık 12. eylill 040 çarşamba gU

nU saat 15 d<'dir. 
4 - Talipll'rin pazarlığa lştirl'ık etmrk 

ve nUmun<'yi görmek U:ı:erc kanuni hukUm
lcre gllrcı ynnlannd:ı bulundunıl:ıcak vesl
kalarlyle birllktı:> Çorluda askcı·i satın al
ma komisyonuna müracanUıır. 

(5149) 151!!9 

Koyun eti alınacak 
1stnnbul K. As. Sa. Al. Ko.dan : 
GUmU suyu lı:ıstanesl için senelik olarak 

45 ton koyun etl 11-9-1940 gUnU saat 15 de 
pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 22000 liradır. Şartnamesi her glln 
komisyonda görlllcbillr. isteklil l'ln belli 
gün ve saatte kaU terninatıarlyle blrllkte 
Fındıklıda komutanlık satın alma komls
yoAı.uıa.-.roln rl 

(5402) 15375 

Hayvan çulu alınacak 
lzmir As. Sa. Al. Ko.dan : 
3500 adet hayvan çulu pazarlıkla satın :ı

lırıacııktır. Pazarlık 10 - eylül - 19~0 salı 
giınü saat 15 buçukta kışlada 1zmır LV. 
amirliği Sn. Al. Ko.da yapılacaktır. 

Tahmin bedeli tutarı (19250) liradır. 
Teminatı muvnkkate akçesi ( 14444) lira

dır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
lsteklilerin ticaret odasında kayıtlı olduk
larına dair vesika göstermek mecburiyetin
dedirler. Pazarlığa iştirak edecekler kanu
ni vesikalariyle birlikte ihale saatından e
ve! komisyona müracaatları. 

(5451) 154(}1 

Kıl kolan alınacak 
l:zmir Lv Amirliği Sa. Al. Ko. dan : 

50.000 adet kıl kolan pazarltkla satın alı
nacaktır. Pazarlık 10/9/940 salı günü saat 
ıs buçukta kışlada İzmir Lv. amirliği satm 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
edilen tutan lS.000 liradır. Teminatı mu -
vakkate akçesi 112S liradır. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. İstekliler ti -
caret odasında kayıtlı olduklarına dair ve
sika göstermek mecburiyetindedirler. Pa -
zarlığa iştirAk edecekler kanuni vcsikol:ırı 
teminatı muvakkatelcriyle birlikte ihale 
saatinden evel komisyona muracaatlan. 

(5443) 15422 

Otomobil ve yedek mal:z;eme 
alınacak 

lstnnbul K. Sa. Al. Ko. Rs.den : 
Nakliye motör!U birlıkler için J0-9-1940 

gUnU s::ınt 10 d:ı 10 adet Skoda 110 tipi ta
llın otomobili llo 48 muhtelif cinste ycdel> 
malzeme satın alınacaktır. Şartnamesi her 
glln komisyonda ı::-örtllcblllr. Hapsinin mu
hammen bedeli 25,000 liradır. istekliler b<'l-
11 glln ve snnttc yilzde 15 temlnattnriyle 
birlikte komutanlık sıllın alnın komisyonu
na gelmeler!, 

(5437) 15425 

Un alınacak 
Erzurum As Satrn Alma Ko. dan 
İhale tarihinden itibaren bir buçuk ay 

zarfında kor anbarma teslim şartiyle 250 
ton un satın alınacaktır. Bunun hepsinin 
birden veya kuçük, kiıçuk partiler hnl.nde 
vereceklere de ih:ıle edilebilir. Toplu tuta
n 42500 lira ve ilk teminatı 3188 liradır. 

Pazarlığı 11/9 940 çarşamba günü saat ıs 
de Erzurum Lv. 5.mirligi satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Unun evsaf ve şart
lan kolordunun tekmil gamizonlarmda 
mevcut ve tamamen aynıdır. İsteklilerin 
muayyen gün ve saatte komisyonumuzda 
bulunmaları. (544-7) 15443 

Beygir çulu alınacak 

lzmir Lv. amirliği Sa. 'Al. K'o. daa 
Aşağıda cins ve mıktarlarr yazılı beş ka

lem beygir çulu ayn, ayrı şartnameler ve 
pazarlıkla satın alınac.:ıktır Pazarlık 11. 
eylQJ. 940 çarşamba gumi saat 15 de kışla
da İzmir levazım amirliği satırı atma ko -
mısyonunda yapılacaktır. istekliler ticaret 
odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 
göstermek mecburiyetindedirler. Pazarlı
ğa iştirak edecekler kanuni vesikaları ve 
teminatı muvakkateleriyle birlikte ihale 

- !1-

Odun ahnacak 
Çanakkale As. Sa. Al. Ko. dan: 
İki kalem yakacak kapalı zarf usuliyle satın alınac&ktır. Muhammen 'bedeli hl

zalarında göstrrllmlştlr. İhalesi Çanakkale As. Satın alma komisyonunda yapıla
c..'lktır. Taliplrrin ihaleden bir saat evel teminat akçelerlyle ve ihale kanununun 2, 
3. Uncu madd ll'rlndekl vesalkle birlikte komisyona mUracaat etmeleri. (5106) 
Cinsi Mlkdan Muhammen Be. Muvakkat Te. Kilo İhale gUn ve S. 

Lira Kr. Lira Kr. 
ç knle odun 1400000 ı,r; ı570 00 kapalı 1400000 perıs. 12.9.940 llde 
Eceabat odun SOOOOO 1,5 900 00 kapalı 800000 perıs. 12.9.9!10 ı2 de 

15093 

Muhtelif iaşe maddesi satın ahnacak 
!stanbul K. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
Kapalı zarf usuliylc aşağıda cins ve miktarı ve tahmin fiyatları yazılı üç kalem 

iaşe maddesi 25 9 940 günü satın alınacaktır. Şartnameleri her cün komisyonda gô -
rulebilir. 1stcklılerin belli gün ve saatten bir saat önceye kadar teklif mektuplarım 
Fındıklı'da komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. (5269) 1S25S 

Cinsi 
Makama 
Arpa şehriye 
Pirinç 

Miktan Muh. Be. İlk Te. Saati 
Ton 
600 
100 
680 

Lira Kr. 
147000 
24000 

272000 

Lira Kr. 
8600 00 
1800 00 

14630 00 

15 
15,30 
16 

Muhtelif iaşe maddesi satın ahnacak 
lstanbul K. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
Kapalı zarf usuliyle aşağıda cins ve miktarı ve muhammen bedelleri yazdı ilç ka

lem iaşe maddesi satın alınacaktır. Şartnameleri her cün komisyonda rörülebilir" 1-. 
teklilerin belli gün ve saatten bir saat önceye kadar teklif mektuplarını Fmdıkh'da 
komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. (S270) 15256 
Cin;i Miktarı Muh. Be. İlk Te. Tarihi 
K. Fasulya 800 ton 188000 • 10650 2419/940 
Nohut 400 ,, S4000 39SO 24/9/940 
K. mercimek 200 ,, 38000 2850 24/91940 

Telefon malzemesi ahnacak 
Kırklareli As. Sa. Al. Komisyonun.dan 

Saati 
ıs 
15,30 
15 

1- Aşağıda cins ve mikdarı ve evsafı yazılı telefon malzemesi acele pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

2- Muhammen bedeli ve teminat mikdarı aşağıdadır. 
3- Pazarlık 10 Eylül 940 salı günü saat 10,30 da Kırktarelinde As. Sı

tınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin belli gün ve saatte komisyona milracntları. (3540) 15323 
Muh. Be. Teminat Mikdan 
Lira Kr. Lira Kr. Cinai 
7250 50 

350 00 
175 00 
·s 50 

50 Kim. 

1000 Ad. 
5 Ad. 

20 Kl. 

Sahra telefon kablosu t içinde 7. tf'I 
olacak tellerden bir veya ilçü bakır 
diğerleri çelik olacaktır. ), 
İzalitör ( Deve boynu ). ,/ 
Masa telefonu. 1 

Toz kükürt. 
7iBO 50 116~ 

Odun ahnacalC 
Lnlııpaşa As. Sa. Al. Ko.dan : 

İkinci pazB.l'lık g{ınUnde istekli ~ıkmadıtından UçUncU puarhta konmU§tur. İste~ 
m :n aşağıda yazılı J;lln ve saatte ternlnatlarlyle birlikte Hacıumur aaker! aatın al -
ı .. ı lrnmiııyonunn milracaUnrı. 

t H 4 L Jll 
Cinsi Miktarı Tutan Teminatı GUn S84tt 
Odun 3265 Ton 152240 Lira 3862 l0-9-ı940 ıo 

Odun l04S Ton 16288 Ltra 1222 ıo-9-1940 11 
Odıın l2G5 Ton 20240 Lira ıo18,5 

~ 
l0-9-ı940 l' 

Odun 245;,ı Ton 29280 Lira 2196 ı0-9-ı9~0 ı5 

(5431) \. ı:>«ı 

3 Grup ahşap tezgôhı satın ahnacak 
D. D. Yollarından: . 
Birinci eksiltmesine talip zuhur etmiyen ve muhammen btı:dellerl ile isim. 

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

Bu işe girmek istiycnlerin her tezgSbın hizaaında yuılı muvakkat temt
natlariyle kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı ıün a&at 14,30 
a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden, Haydarpap· 
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 

Tezgahın ismi MUhammen bedel 

Elektrik motörlü ahşap için tepsi tes
tereli kesme ve delme tezgahı 
Elektrik motörlli ah~ap için bir bıçak
lı planya tel:g:ihı 
Elektrik mocörlü ahşap için kanal ve 
oluk açmağa mahsus freze tezgahı 

(5184) 

Lira 
2750 

2500 

2000 

Muvakkat teminat 
Lira 
206,25 

187,50 

150,-

. ~5217 

Elbise yaptırılacak 
Polis Enstitüsü Müdürlüğünden ı 

Beherine tahmin 
olunan fiyat 

Miktan L. K. 

Muvakkat 
Temfnat 
L. K. 

Hnrlct elbise ve kasket 117 30 263 ~ 
Dalıili elbıse ve kasket 24 25 45 
Kaput 70 25 ısı 26 

Polis koleji talebeleri için açık eksiltme ile Yllkanda yazıtı 3 kalem elbise yaptınla
enltlır. Tahmin edilen tıyat ve muvakkat t!!mlnat miktarları hizalarında gllsterllmlııtlr. 

Bu fşe alt şartname polis enstitllsUndekl satın alma komisyonundan paruız verilir. 
Eksiltme 25-D-1940 çarşamba gUnU saat H de polla eruıUtUsU blııuında mUteııekkll 

komisyonda yapılacaktır. 
isteklilerin muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu ve 2490 sayılı kıı.nu -

nun 2, 3 llncU macldelerlnde yazılı belgelerle birlikte muayyen gUn ve aaatte komla -
yonda bulunmaları. (5422) ı5439 

Ankaz satışı 
Ankara Belediyesi lmar Müdürlüğünden: 

Adası Parseli Mevkii Cinsi Kapı No. Muhammen bedeli 
Lira Ku. 

51 19 Hacıbayram Hane 14 - 12 150 yüz elli t .. 
476 2 Atpazarı ,. 1 - 1 A 200 iki yüz 1 .. 

Yukarıda ada ve parsel numaraları ve muhammen bede1leri yazılı gayri 
menkullerin hedim ve tesviyei turabiyeleri alacak ,ahsa ait olmak üzere en
kazları açık artırmaya konulmuştur. İhalesi 18. 9. 940 tarihine müsadif çar
şamba günü saat 16 da İmar müdürlüğünde yapılacağından taliplerin % 7,S 
teminat akçcleriyle birlikte müracaatları ilan olunur. (5207) 15219 

saatinden evci komisyona müracaatlar:ı. 

10.000 beygir çulu, SS.000 lira teminatı 

muvnkkate akçesi 10.000 adet beyğir çulu, 
55.000 lira teminat akçesi 4000 lira, 10.000 
adet beygir çulu 55.000 lira teminatı mu
vakkate akçesi 4000 lira 10.000 adet beygir 
çulu 55.000 teminatı muvakkate akçeıri 4-000 
lira, 10 000 adet beygir çulu 55,000 teminat 
muvalı:kate akçesi <4000 Jira. (5443) 164+4 

Un alınacak 
Erzincan A.s. S•. Al. Ko. dan : 
Yüz elli ton unun .kapalı zarfla clı:ıiltm• 

si 24/9/940 ulı ıünü saat 11 de Erzincan 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Muhammen be
deli 24 bin lira olup ilk teminatı 1800 lir~ 
dır. Şartnameai komiayonda rörülebilir. 
Teklif mektuplanm eksiltme saatinden be 
saat evci komi17ona veri1'Jıiı olma& 

(S4U) 154-M 



• ' '·-
-8- ULUS 9. 9 -1940 

Emlôk ve Eytam Bankasından 
Peıin para ve açrk artırma ile ıo. 9. 940 aa.lı günü satılacak emlak : 

J:Ns No. Mevkii ve Cinsi 

692 Cebeci Arsa 
1031 Necatibey Mlh. Arsa 

l032 Necatibey Mah. Arsa 

1033 Necatibey Mah. Arsa 

864 Şenyurt Mah. Arsa 

Kadastronun 
Ada Parsel 

18S3 
676 

676 

676 

707 

61 
ı7 

22 

23 

lOS8 Erzurum Mah. 12/96 His. Ar. 3S7 25 

Miktarı 

M2. 

1006 
ısı 

37 

2S 

2S9 

Mukadder Depozitosu 
kıymeti T.L. İzahat 

70 14 
905 181,20 Yeniçağ So. za Taj . No. lu a

222 

lSO 

partm2nın arka kapısı yanında 
44,40 Kurun S. 3 Taj No. lu evin ya

30 
nında 

Kurun S. 7 Taj No. lu evin ya. 
nında 

2072 414,40 Kardeşler S. 6 parsel No. lu 
arasnaın arkasında 

lSS (tamamı) 58 11,60 Kule S . 20,22 Taj No. lu evin 
bahçesine bitışik 

Peıin para ve açık artırma ile 13.9.940 cuma günü satılacak emlak: 

1163 Mecidiye evli bağ 
ll64 Keçiören boz tarla 

ll71 Etlik, Kuyuyazısı, kayalık 

1174 A§ağı Ayvalı bağ yeri 

1175 Yukarı incirlik arsa 
ll79 Yukan incirlik tarla 
1180 Etlik bağ yeri 

1737 46 
ı112 4 

1763 37 

17S9 39 

1784 
1783 
1779 

10 
10 
36 

7905 
4260 

4860 

90S 

5150 
17SO 
3S60 

445 89 Ahçı lsmet bağının yanında 
639 12i,80 Üzerinde B. İlyas Saminin 50 

No. lu evi vardır. 

486 97,20 Ettikpalas arkasınC.aki evlerin 
üzerindeki kayalık 

136 27,20 Pörnekli Ömerin bağının der' 

773 
350 
712 

tarafı 

154,60 Şükrü ustanın evinin garbinde 
70 Adilin evinin cenubundadır 

142,40 Fatma Araz ite Y::ıhya Naci 
bağları arasında 

'.! - Yukarıda mevkileri ve mesahaları yazılı emlak, peşin para ve açık artırma ile satıl:•caktır. 
2 - Artırmıya iştirak edecekler içinde mühür kullananların mühürlerini Noterden tasdik ettirmeleri ve muza

yede sırasında verilen bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde. taliplerin depozitolarını nisbet dairesinde tezyit 
eylemeleri Ibımdır. 

3 - İhale, yukarıd;i gösterildiği Uzere, birinci kısım için 10. 9. 940 salı gJnü saat on dörtte, ikinci kısım için 
13. 9. 940 cuma günü saat on dörtte Bankamız satı! komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin o gün depozito akçe· 
ai ve hüviyet cüzdanı ve iki vesika fotoğrafı ile emlak servisine müracaatları. (5035) 15025 

....... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 
ENSTİTÜLER --

Yerköyde kereste nakliyatı münakasası ---
Kızılay Umum Merkezinden ı 

Arpa, kuru ot ve saman 
/ 'J. On. K. Ankara]. Satın Alma Komisyonundan: 

Miktarı kilo 
J,49.000 
70.000 
90.000 

Cinsi 
Arpa 
Saman 
Kuru ot 

Tahmin bedeli 
Lira 
8S67 
1575 
4770 

Kr.• 
50 
00 
00 

--

ah nacak 

İlk teminatı 
Lira Kr. 

642 56 
118 13 
357 7S 

Ziraat, Orman, Veteriner 
fakültelerine tal ebe ahmyor 
Ankara Yüksek Ziraııt Enstitüsü Rel • 

törlüğünden : 
Yüksek Ziraat Enstitüstı Orman, Ziraat, 

Veteriner Fakültelerinde tnlcbe kayıt ve 
kabulüne 15/ağustos/940 tarihinden itiba -
ren başlanacak ve 30/ cylOl/ 940 gilnü akga
mına kadar devam edecektir. 

1 - Bu yıl kabul edilecek talebeler bi • 
yoloji, fizik, kimya, cebir, türkçe tahrir ve 
yabancı dilden (fransızca, İngilizce, al • 
manca dillerinden biri) bir ıcçim imtihanı· 
na tabi olacaklardır. 

2 - Seçim imtihanı Ankara ve İstanbul
da l, 2, 3/teşrinievcl/940 günlerinde yapı • 
lacaktır. 

Muhtelif yiyecek ve • 
saıre ah nacak 

Beykoz Askeri Satın Alma Komisyonundan : 
Muhammen Be. Muv. Te. 

Saat Gün Tarih Lira Lira Kr. Miktar Erzakm cin.t 
10 Cuma 20/ 9/940 32250 2418 70 150000 Kuru fasulya 
11 .. ., ,, .. 26000 1950 00 80000 P irinç 
11 ,, ~ .. ,, ,. 320000 24000 oo 800000 Sığır eti 
11.10 Cumartesi f'Ji 21/9/940 7310 548 25 86000 Patates 

30 .!• 11. ~" ., ,, .. 1890 141 75 42000 Soğan 
16 P . Erte 23/ 9/ 940 6250 468 75 10000 Z. yağt 
16.30 ,. .. ,. .. 19000 1425 00 50000 Sabun 
ıs Sah 24/ 9/ 940 10125 779 63 1soooo Arpa 
15.30 .. ,, .. .. 19500 1%2 50 300000 Ot 
16 ,, ., ,. .. 8500 637 50 200000 Saman 
16.30 ,. ,. ,. ., 13330 999 75 62000 Gaz 
ıs . Çar5. 25/ 9/ 940 7525 564 38 35000 Kuru üzUm 
15.30 ,, ,. .. ,, 19125 1434 38 51000 Şeker 
16 ,, ,.. .. ,, ı 526S 394 88 81000 Yemek tuzu 
16.30 ., ,, ., 1096S 822 38 43000 Makarna 
15 Perı 26/9/~ 40000 3000 00 2000000 Yemek meşe ve çam odUDlll 
15.30 ,, .. .. ., 13500 1012 50 540000 Fınn gürgen odunu 
16 ,, ,. .. ., 5580 418 50 36000 Kırmızı mercimek 
16.30 ,. ,. ,, .. 12710 9S3 2S 82000 Nohut 
11.30 Cuma 27/ 9/ 940 812SO 6093 75 65000 Sade yağı 
1 - Yukarda cins ve miktarlan yazılı yiyecek maddeleri hizalarında gösterilen tarihlerde kapalı zarf usuliyle Beyk(ız'da 

Halkevinde As. Satın alma komisyonunda ihalesi yapılacaktır. 
2 - Teklif mektupları ihaleden bir saat evel komisyona verilmiı olacaktır. 
3 - Şartnameyi ıörmek istiyenler her ıün Boykoz'da Halkevlnde veya 40. ıncı ilkokulda asker! satın alma komisyonuna 

müracaat edeceklerdir. (5301) 15290 

Muhtelif yiyecek 
Beykoz Askeri Satın Almı Komisyonundan : 

Eksiltme Tarihi Muhammen Tu. 
% Saat Gün Lira 

10 <°'"4.lma 20/ 9/ 940 24150 
10.30 
11 
11.30 
10 
10.30 
11 
ı ı.so 

ıs 

15.30 

.. .. 
" 
" 
" 'Oazart. 

.. .. 

.. 

:ıı• ,, ,, 

,.. " ,. 
" ,, " 

21 / 9/940 .. .. ,, 
2319/940 

" n tt 

u " :H 

20000 
22720 

210000 
4560 
1S20 
5270 

17100 
15000 
15000 

ve • 
saıre 

Muv. Te. 
Lira Kr. 
1811 25 
1500 
1704 50 

15750 
342 
114 
395 25 

1272 50 
1125 
112S 

ah nacak 
Miktarı 

Kilo 
115000 
40000 
71000 

600000 
57000 
38000 
8500 

45000 
100000 
100000 

Erzakm cinsi 

Kuru fasulya 
Koyun eti 
P irinç 
Sığır eti 
Patates 
Soğan 

Z. yağt 
Sabun 
Süt 
Yoğurt 

10 Salı 24/9/940 65000 4875 1000000 Arpa 
10.30 ,. .. ., 124000 9300 2000000 Kuru ot 
11 " " ., .. 64000 4800 , 1600000 Saman 
ı 1.30 ., .. .. ,, 12600 945 ~ 60000 Gaz 
10 Çarıan 25/9/940 6300 472 50 30000 Kuru üzüm 
10.30 " ,. ., 17760 1392 48000 Şeker 

11 ., .. ., 3965 297 38 61000 Yemek tuzu 
11.30 ., ., ,, ?7SO 581 25 31000 Makama 
10 Perşcn. 26/ 9/ 940 32000 2400 1600000 Meıle ve çam odumı 
10.30 ,. ,. ., 9450 708 75 420000 Gürgen odunu 
11 .. ,, .. 4950 !171 75 33000 Mercimek 
11.30 .. .. ., 9300 697 50 62000 Nohut 
11 Cuma 27/ 9/ 940 62500 4687 50 50000 Sade yağı 
1 - Yukarda cinıı ve miktarları yazılı yiyecek maddeleri hizalarında gösterilen tarihlerde kapalı zarf usuliyle Bcykoz'da 

Halkevinde As. Satın alma komisyonunda ihalesi yapılacaktır. 
2 - Teklif mektuplan ihaleden bir saat evci komisyona verilmiı olacaktır. 
3 - Şartnameyi görmek iıtiyenler her giln Boykoz'da Halkevlnde veya 40. mcı ilkokulda asker! satın alma komisyonuna 

müracaattan. (5314) (15297) 

Eski Feyziati =========:ı:::=====~ 

YATILI BoğaziÇi Liseleri YATISIZ 
KIZ ve ERKEK TALEBE AYRI BÖLÜKLERDE 

3 - EnstitUmilz fakültelerine yazılmak 
iıtiyenler kayıt ve kabul ııartlarını ensti
tü rektörlüğü ile vilayet ziraat, orman, ve· 
teriner mlidürlüklcrinden tedarik edcbilir-14912 50 1118 44 Ana, İlk, Orta ve Lise sınıfları eski talebenin kayıtlarını tecdide ve yeniden talebe kaydına ba§lanmıştır. 

't - Cinsi miktarı tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı üç cins 
1~ _ Seçim imtihanı Ankara'da Yüksek kayıt için tatıl günlcrınden ma:lda her gün saat JO dan 18 e kadar mekteh müracaat edilebilir. 

hayvan yiyeceği 16. 9. 940 pazartesi günü ıaat 15 de Ankara J. Gn. komu· Ziraat Enstitlisünde yap!lacaktır. htan- ~==== İıtiyenlere tarifname gönderilir. Telefon: 36 • 210 Arnavutköy - Çiftesarayiar 6220 =====~ 
tanlık binaıındaki jandarma satın alma komisyonunca kapalı nrf eksilt- bul'da imtihanın olacağı yer ziraat, orman, 
meıiyle satın alınacaktır. Evsaf ve ıartname her gün komisyonda görüle- veteriner müdürlüklerine müracaat edile- ,:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Ni~antaşında Karakol karşısında 1111111111111111111111111111111111111111 h .. 

lrilecıeği gibi parasız da aldırılır. • rck öğrenilecektir. : 
z _ Her üç kalemin bir istekliye ihalesi caiz olduğu gibi iki veya bir S - Sıhat rapor nlimııncsi cnstitil ve vl- : YATILI 1 Ş 1 K LiSESİ --YATISIZ -

kaleminin de bir istekliye ihalesi caizdir. !ayetler ziraat, orman, veteriner müdürlük-
J _ İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve ilk teminatlarını terinden tedarik edilir. : (Eski Feyziye) 

---
muhtevi kapalı zarf teklif mektuplarını ihale günü saat 14 e kadar ko- Ba5ka rapor kabul edilmez.(~!:~ : ANA - 1 LK • ORTA - LiSE ( Kız - Erkek ) -
sıisyona vermeleri. (5133) 15138 _ : 

---
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ---------------: 1-Tü~iy~ninme~i~~dlises~i~Linnt~ri"tımilkuruUa~an~~nırRç~~cm~et vuill~ Ka~~n -

ANKARA BELED1YES1 ;: her gün müracaat olunabilir. Tarifname isteyiniz. : 

lı ________ E_m_n_iy_e_t __ sa_n_d_ığ_ı __ il_ô_nı_a_rı _______ ı 
Yüzde beş faizli ve se kiz sene 

taksitli emlôk satışı 
Muhammen 

Semti Cinsi kıymeti 

K lt akta Tuğlacı başı mahalle • Birisi iki buçuk katta yedi 4000 
ızı opr 1 'k' f 1 b' kat k 

ainde eski Erenköy yeni kuyu ba§t a· oda ı ı ı sQ a ı ır ı ad~-

1 ğ K 
<lldağı caddesinde eski 36 gir birbuçuk katı ahşap, ı· 

ra ı ı ayı:s . 2 83 • . b' k t .. d 1 b'r so 
mü. yeni 1, 84, 84, 84/l en yenı 8 , fgerı ırk at a uçlok a .ık ı . 

ah ter os ve e e tn tesı· 

No. lu satını havi kargir ve bahçe· 
1i iki evin tamamı (mesahai 
sathiyesi 6685 metre murab
baıdır) 

B 1 b • d Burha~iye mahallesin- İki katta dokuz odalı ve e-
ey er eyın e . · • hah 

de Halit bey. Bayır sokağında eski 2 lek~nk tesıs~tını. havı -
il · 25 25/1 (No. taj 25) No. lı. çelı ahşap bır evın tamamı 

m · yenı ' (mesahai sathiyesi 4179 met 
re murabbaıdır.) 

Bakırköyünde Sakızağacında Taşhan İki buçuk katta a!t~ odalı 
dd 

· d k' yenı· 8 No da kuyusu ve elektrığı olan ca esın e es ı ve • . • 
maa bahçe ahşap hır evın ta 

Boğaziçinde Vani köyünde Vaniköy 
caddesinde eski 16 mü. yeni 36 (No. 

taj 32)No. 1ı 

mamı ( mesahai sathiyesi 
157,43 metre murabbaıdır.) 
İki buçuk katta on üç adalı 
üç sofalı ah§<lp bir yalının 
tamamı (mesahai sathiyesi 
1032,50 metre murabbaıdır.) 

750 

2000 

2500 

Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesin- Beş b~.çuk katta on sekiz .o- 8500 

d T kenler sokag·ında eski 52 27 dalı dort sofalı, su elektrık 
e opçe · h · ka · b · 

yeni 31 No. lı. tesıaatını avı rghı~ ırh~-
vin tamamı (mesa aı sat ı-

yesi 167,50 metre murabbaı· 
dır.) 

ı _ Artırma 18. 9. 940 tarihine düşen çarp.roba günU saat 14 ten 16 ya 

kadar yapılacak ve gayri menkul en çok bedel verenlerin üstünde kalacak· 

b~ . 
2 _ Artırmıya girmek için muhammen kıymetin % ıs i nisbctınde pey 

akçesi yatırmak lhımdır. • • 
3 _ Artırma bedelinin dörtte biri peşin gen kalanı sekız senede sekiz 

müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tabidir. 
4 _ Taksitler ödeninciye kadar gayri menkul sandığa birinci derecede 

ipotekli kalır. 
s _ Binaların fotoğrafları sandık dahilindeki satış salonunda teşhir O· 

ıunmaktadır. Fazla tafsilat almak için salona müracaat edilir. 
~7999) 15428 

Tamir ve temzlik işleri 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Dikmen deresinin tamiri ve temiz. • 
)ettirilmesi işi pazarlıkla yaptırılacaktır. 

Z - Muhammen bedeli (2000) liradır. 

3 - Teminat 300 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiycnlerin 

her gün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 10/ 9/940 sah günü saat 10.30 da beledi· 
ye encUmcnine mliracaatlan. (5387) 15361 

~11111111111111111111111111111111111111~ - -: Ankara Elektrik ve HavagazıE 
: T. A. Ş. Jeri § - -
- T elefonlar1 § - --- 3411 - 3412 • 3413 • 3414 - 3415 = 
E numaralı santrala bağlı servisler: E 
: 110 Müdüriyet E 
: 112 Ticaret Müdürlüğü : 
: 136 Fen Müdürlilğü : - -: 125 Hukuk Müşavirliği : 
: 137 Müfettişlik : -130 Baş Mühendislik : 

117 İşletme Mühendisliği : 
: 120 Elektrik Santral Şefliği : 
- 114 Personel Şubesi : - -: 122 Tesisat ve sipariş şubesi : 
: 123 Şebeke ve Muayene ıervisiE 
: 127 Havagazı şebekesi servisi : 
E 211 Gaz fabrikası : 
: 1.26 E. Sayaç şubesi E 
: 222 Havagazı Sayaç şubesi : - -: 132 Arıza memurluğu : 
: ııs Muhasebe : 

: 2 - Eski talebenin ıs eyHHe kadar kayıtlarını yenilemesi Hizımdır. Tel: 80879 (6216) E 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

BAYANLARIMIZI AYLIK ÜZÜNTÜLERİNDEN 
Kurtaran gayet sıhhi, uf ak, yumuşak ve en ince elbiseler altrr bile belli olmıyan 

BAGI 
Yeni ambalaj ve daha mütekamil bir şekilde 8 lik ve 12 lik kutularda yeniden piyasaya çıkmıştır. 

Bütiln eczanelerde, Tuhafiye ve Parfümeri mağazalarında ve kadın berberlerinde hizmetlerine 
hazır olduğunu arzederiz. 6233 

Sümer Banktan : 
Elektrik ve makine 

mühendisi alınacaktır 
Fabrlkalanmız kuvet eantralların· 

da §e!llk ve santral mUhendisllği va -
zlfelerl için kuvet santralları işlerin
de çalıı:ımııı tecrUbell 5 mUhendls alı· 
nacaktır. 

Altıkadarlann nutus tezkeresi, ter
his kAğıdı, diploma ve hizmet vesi -
kalan ıruretlerlyle kısa tercümeihal 
tezkeresi, 3 adet fotoğraf ve istida -
larlyle en geç 20·9-1940 tarihine ka· 
dar Ankarada Silmerbank Umum .MU
dUrlUğUne mUracaat etmeleri. 3580 

KİRALIK KAT 
Be5 büyük oda, alafranga banyo, iki hela 

muhbah, hizmetçi odası, bahçe içinde man
zarası fevkal~e bir kat kiralıktır. SelA -
nik caddesi No. Sl (Yeni~ehir) Tel: 6953 
- 6347. 3556 

Sahlık lort otomobili 
31 modelidir, bilhassa ııehirler arası , .. 

fcrlcrine elveri&lidir. Mükemmel bir halde 
olup kapalı ve S kişiliktir. Ulus Meydanı 
Koçan Han kapıcısına milracaat. 

Leyli ve Nehari 

SEN BENUA Fransız ERKEK LİSESİ 
İstanbul - Galata posta kutusu 1330 

İhzari 'Fransızca kurları vardır 
OLGUNLUK · iMTiHANLARINA HAZIRLAR 

Kayıt muamelesi pazardan maada her gün 9 dan 11. yr kadar yapılır 

~===== Okul 16 Eylül pazartesi günü açılaoıktır. 6187 ===1) 

E 129 Ceryan Tahakkuk şubesi : ~r-===========:~ 
: 124 Tahsilat şubesi : 

= 1846 • Arıza nöbetçis\ (Bu nu· § 
: mara meşgul olduğu tak· : 
: tirde 3411 numarayı çevi- : Yeni Sinema Halk Sineması Sus Sineması 
- rin) 3567 : 

':iııııııııııııı~ııııııııııııııııııııııır' 

İş ar1yor 
Muhtelif müesseselerde desinatör ve 

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

U L U S - 21. inci yıl. - No: 6862 
İmtiyaz sahibi 

lakender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Mildllrtı : Naşlt ULUÔ 

ULUS Basımevi ANKARA 

Bu Gece saat 21 de 
ÇIPLAK MELEK 

Saat: 16.30 seansında 

KIRIK HAYAT 
Saat: 14,30 - ve 18,30 

seansında 

KADIN TALİHİ 

Cebeci YENİDOÔAN 
Sinemasında 

BİTMEMİŞ SENFONİ 
Martha Eggerth 

Buglin ve bu gece 
2 Film 

1 - Haydutlar Adası 
2 - Knrtal Pençesinde 
Seanslar: 14.30 - 16.30 

- 18.30 gıce 21 de 

Saat 12.15 de ucuz 
Halk Matinesi 
KAN DAVASI 

BU GÜN ve BU GF.:CE 
SAAT 

12 - 16 ve 20.30 
Seansında : 

ÇİFTE NİKAH 
Saat: 14 ve 18 

seansında 

KANUN KUVVETİ 

Ho.mamönll AÇIKHA VA 
Sinemasında 

CEBELÜTT ARIK 
Casusu 

Türkçe Sözlü ) 


