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ULUS Basnnevi 
Çankırı Caddesi, Ankara 
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Telgraf: ~Ankara 

TELEFON 
Başmuharrirlik 1371 
Yazı İşleri Mü.dürü 1061 
Müeı&ese Müdürü 1144 

İstanbul Üniversitesi dün Rektör 
8. Cemil Bilsel'in bir nutkuyla 
açılmıttır. llk dersi de profe. 
sör Neşet Ömer lrdelp vermiştir. 
Haberlerimiz 4 üncü sayfadadır. 

5 (flRUŞ Yazı İşleri 1062 _J 
İdare 1064 
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ADiMi% . .A·N CIMIZD·IR. 

Dil, Tarih1 Coğrafya Fakültesinin 

yeni binası dün törenle açıldı 

Ankara'yı bütün memleket 
münevverleri i(in mihrak 

haline getirmek yolundayız 
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Başvekilimiz kıymetli bir nutuk 
irad ederek fakülte binasını açtı 

BQ§vekilimi:ı fakültede nutkunu •öylüyor 

Maarif Vekilimiz 

Fakülteden beklenen kıymetleri 

etraf il surette ldbarüz ettirdi 
Ankara Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesinin yeni bi

nasının açılma töreni dün parlak bir surette yapıl

mıştır. Törende Büyük Millet Meclisi Reisi Abdül
halik Renda, Başvekil Dr. Refik Saydam, Vekiller, 
birçok mebuslar, Temyiz Mahkemesi, Devlet ŞurSsı, 
Divanı Muhasebat Reis ve haları, muhtelif vekalet
ler erkanı ve gerek Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi 
gerek Ankara'da mevcut yüksek okullar idare ve tll
Hm heyetleri ile İstanbul Üniversitesini temsil et
mek Uzere gelmit olan Tıp Fakültesi Dekanı Kemal 
Atay, Edebiyat Fakültesi Dekanı Hamit Ongunsu, 
Hukuk Fakültesi Dekanı Fuat Başgil'den mürekkep 
heyet bulunmuştur. 

Fakültenin büyük konferans salonunda yapılan 

~ene tatiklil Kar;tı ile hutanm•• "• hıaau mQtukiı
muliterem Batvekilımiz Dr. Refik Saydam apğıda-
ki güzel nutku söylemiş ve tiddetle alkışlanmıştır. 

BQ§veküimi:ıin nutku 
"- Sayın Reisimiz, sayın davetliler. 
BUyük Atatürk'ün düşünüp, kurulmasını emret

tiği Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesini, ye
ni binasında açmak, benim için büyük bir bahtiyar
lık oluyor. Ankara Üniversitesinin iki rüknünden 
biri olan bu müessese dört yıllık kısa bir devre için-

------------------------------~, de ta~~ de~r~r~k~f g~~~ 'r k • miş ve geniş mikyasta mezun verme-
.l en ıt ve Bacvekı·lı'mı·z ğe başlamıştır. İlmi me~ai ve ilim a-

t damı gençler yetiştirme yolunda e-

h l 
meklerini vermiş olan arkadaşlarımı 

U··cum a ... a Harı'cı'ye VekaA letı'nde takdir ve teşekkürle karşılarım. • ı Milli Şefimizin, üç gün evci Büyük 
Millet Meclisinde irad buyurdukları 

d • açış nutuklarının Maarife dair kıs-

a.. l r Başvekilimiz Dr. Refik Saydam dün mında, hükümete verdikleri şu direk-
öğleden evci Hariciye Vekaletini tifi bir kere daha huzurunuzda tekrar 

Falih Rıfkı ATAY 
Bazı Roma gazeteleri, aon teca

riz batladığındanberi, İtalyan za
ferlerini kafi derece tebarüz ettir
miyen yabancı matbuata hücum et
mektedirler. Bununla beraber, hiç 
kimse, İtalyan resmi tebliğlerinin 
bu matbuat tarafından neıredil
memİf olduğunu iddia edemez. 
Zafer ve muvaff akiyetleri teba
rüz ettirmek vazifesi ise bu teb
liğlere aittir. Yunan hükümetine 
yalnız üç saat mühletli bir ülti
matom verilıniı olmak, her taraf
ta, süratle büyük ve kati netice
ler almağa hazırlanan bir yıldırım 
harbi taarruzunun vakit kaybetmek 
istemezliğine hamlolunmuıtur. Böy
le b~r taarruzun sekizinci gününde 
33 milyon nüfuslu Polonya'nın ne 
hale gelmit olduğunu hatırlıyoruz. 
Norveç taarruzunun 8 inci gününde 
ise, AlmRnya, bu memleket merkezi 
ile limanlarınm bir haftalık sahibi 
idi. Hollnnda ve Belçika taarruzun· 
da 8 gün, yalnız bu iki devlet ordu
larının mukııvemetlerini kırmakla 
kalmamış, Fransa'ya karıı, general 
Wcygıınd'ın başkumandanlığa geti
rilmesini icabettiren d~rbeleri temin 
etmi~tir. Somme taarruzunun 8 inci 
günü de kosl<oca Fransa tam bir he
zimet ümitsizliği içinde idi. Yunan 
tecavüzünün sekizinci gününde ise, 
yunanlılar Arnavutlukta yeniden ı 
bir srra tepeler İşgal etmi:,lerdir; 
Epir'de ta.nl< kıtalarının ilerleyişi 
ıniitemadi ıı 1-r t,..1 ... r İ<"İnd edir: Flori. 
ne'yc doğru taarruz yerinde say· 
ml'kt dır. Hiç kimıı eyi tahrik etme
mek icin se.c,_.-b ..... t j;, ini bile vapmı· 
)'an 6 milyonluk yunan milletinin ı 
göst,..rd iği bu mukavemet, 3 saat· 
:Jerine niçin 3 gün mühlet verilma- • 

(Sonu S. üncü sayfada) 

teşrif etmit ve Hariciye Vekilimiz B. etmek isterim: 
Şükrü Saraçoğlu tarafından karşılan- "Ankara'nın yüksek irfan mües
mış, bir müddet kendisiyle beraber sese/eriyle takviyesini, kültür d§-
~~~ ~~~~~~w~~~ 

Amerika'da seçim 
bugün yapılacak 

Nevyrk, 4 a.a. - Stefani ajansın • 
dan : İki fırkanın zimamdarları da 
kendi namzetlerinin muvaffakiyetin • 
den emin olduklarını ilin etmekte -
dirler. İntihabata iştirak edecek mün
tehi pler miktarının evelki intihaplar· 
dakinden fazla olacağı tahmin edil • 
mektedir. 

Reisicümhurumuzun bu emirlerini 
yerine getirmek ve fakülteleri tam o
larak kurulmuş yeni bir türk üniver
sitesini çalışmağa başlatmak, vazife
miz ve emelimizdir. Ankara'yı Ana -
dolu'nun ortasında, müzeleri, kütüpa
neleri, üniversitesi, ilmi enstitüleri, 
operası, tiyatrosu, diğer kültür ve iç
timai müesseseleriyle bütün memle
ket münevverlerine mağnevi mihrak 
olacak bir merkez haline getirmek 
yolundayız. Bu dileğimiz tahakkuk 
ettikten sonra, yurdun ıark bölgesin
de de yeni bir ilim merkezi kurmayı 
Ebedi Şefimizin bizlere intikal eden 
yüksek bir ideali olarak, gözümüzden 
uzak tutmıyacağız. 

B. Ruzvelt, intihabatın neticesini Sayın davetliler, 
Hyde-Park'ta öğrenecektir. Dil, Edebiyat, Tarih, Coğrafya gi· 

(Sonu 2 inci ı;ayfodn) 

Fakültenin açılma töreninde bulunanla 

M aaril Vekilimiz nutkunu 
irad ediyor 

rnönü'n~ 
son nutku 

etrafında 

Romen ve Bulgar 
basınının tefsirleri 

Ankara Belediye Meclisinde 

Elektrik, havagazı, otobüs 
su f İyatları yükseltilmiyecek 

Vali ve Belediye Reisi bu hususta 

alınan tedbirleri meclise izah etti 

Vali ve belediye Rei•imiz Nevzat Tandoğan dünkü 
belediye meclisine riya6et•ediyor 

Ankara belediye meclisi dün saat olduğunu tebarüz ettirmiştir. Sayuı 
17.30 da vali ve belediye reisi B. Nev- belediye reisi bu izahatı arasında bc
zat Tandoğan'ın reisliğinde toplanmış- lediyenin umumi hizmetleri şehir hal
tır. Reis vekilleri, katipler ve encü- kını memnun edecek tarzda başarmıya 
menler seçimi yapıldıktan sonra ruz- çalışırken eskisine nisbetle birkaç mıs-

Bl'r Bulgar gazetesi dı'yor ki : nameye dahil bulunan işlerin sıra ile line temin edilmekte olan benzin, ıas
müzakeresine geçilmiştir. Bunlar ara- tik, yedek parça ve sair levazım gibi 
sında bir kısım işler müzakere edile- zaruri ihtiyaçların su, elektrik, hava-
rek karar bağlanmı§ bir kısmı da ala- gazı ve otobüs fiyatlarına tesir etm~ 

Nutuk Y akın-Şark'taki vaziyet kah encümenlere havale olunmuştur. mesi için lazım gelen tedbirlerin alın-
rahat Ven.cı· 1940 malt yılı bütçeıine munzam tah- mış bulunduğunu söylemiş ve bu şehir 

U •• zerine bol ve ::;:;::..::;:.;:;:....;;;;..:;;.;;........;,..;;.....__.. ______ sisat ilavesi hakkında daimi encüme- hizmetlerinde bir zam icrasının mev-

bir aydınlık aerpmittir. nin kararı dünkü toplantıda bilhassa zuu bahis olmadığına chemiyetle iş=t
üzerinde durulan mevzular arasında- ret etmiştir. B. Nevzat Tandoğan' ' 

Bükreş, 4 a.a. - Rador Ajansı bil- dır. Encümenin kararı okunduktan bu izahatını belediye meclisi takdir • 
diriyor : ve bu husustaki tezkere bütçe encü· tasvip eylemiştir. 

Universul g~_et.~.si:. birinci sayfa- ! menine havale edildikten sonra B. Müteakiben Ankara mebusluğu!1a 
'ln ederek ıu m"""lljııilJedeJerde tiulun _ eva:at an o~an cncumenı oy e ır seçılen . rem rgun an açı an a-sında, lsmet lnonu nun nutkunu tah· ı N T d - ·· · b .. ı b" . B Ek E 'd ı ~ 
maktadır : teklifte bulunmıya aevkeden sebepleri zalığa yedek azalardan Bn. Adviye 

1 .- ltal_ran - Yunan harbi, Türki- geniş tarzda izah etmiş ve dünya ahva Fenik'in daveti karar altına alınmış ve 
yenın emnıyet sahasına dayan~.ışt~r. ! linin arzeylediği fevkaladeliğin tesi- 1 encümenlere ellerinde bulunan işleri 

2 - Bu sa.hanın hududu, Turkıye . • . . 
(Sonu J . üncü sayfıdı) rıyle muayyen ıehır hızmetlerınde tetik fırsatını vermek için gelecek 

kullanılmakta olan malzemede görülen pazartesi günü toplanmak üzere cclse-

Girit adasına mahsus fiyat yükselişinin bunda imil ye nihayet verilmiştir. 

İngiliz askeri 

ihraç olundu 
Korfu şimôlinde bir 

deniz muharebesi oldu 
Londra, 4 a.a. - Girid'e inııiliz kıtn.tı 

ihraç edildiii bui\in resmen bildirilmi1 -
tir. İhraç edilen kuvetlerin ehemiyeti ve 
ihraç tarihi hakkında malumat verilme -
mektedir. 

Yeni faaliyetlere intizar 
olunuyor 

Atina, 4 ı.a. - İngiliz kıtalınnın baı -
hu. Girid'e ihraç edildiğini bildiren yu -
nan matbuatı yakında diğer bir çok yunan 
adalarına da İngiliz kuvetleri ihraç edile
ceği ümidini izhar eylemektedir. 

İngiliz deniz "ve hava kuvetlerinin baı· 
ka faaliyetine de intizar edilmektedir. 

Avusturalya torpido muhriplerinden 
Vhyneck'in Pire'ye ıeleceii resmen bildi
rilmektedir. 

Korlu civarında ingiliz gemileri 
görüldü 

Londra; 4. a.a. - Roma radyoıı;una gore, 
Korlu ildasının 36 mil kadar dolu -
cenubunda bulunan Levkas adası civarrnda 
İngiliz harp gemileri görülmüştür. 

Roma rady0$U spikeri, Levkaa limanına 

1 
hiçbir harp gemisinin demir atmadığını ill
ve eylemektedir. 

Bir deniz harbi 
Atina, 4 a.a. - Atina radyosunun bil -

dird lğine ııöre Kodu'nun şimalinde bir 
deniz muharebesi vukuı gelmiı ve bir bü
yük İtalyan gemisi, pek ırıuhtemel olarak 
yanayana, 1imale doğru kaçmıştır. 

ltalya, mihver devletlerinin 
en zayrlıdır 

Londra ; 4. a.ı. - Times gazetesi başmı
\a lesinde şöyle diyor : 

" İtalya, mihver devletlerinin en zayıfı· 
:iır. Buna binaen !talyaya hücum ederek 
e?.me!iyiz. Bu suretle zaferin yarısını ~a -
zanmııs oluruz. 

Erzincan'da Kızılay tarafından yaptırılan muvakkat barakalar 

Bütün felôketli anlarda 
büyük yardımcı : Kızılay 

Umumi Merkez Reisi Dr. Hüsomettin 

Kural Kızılayın çallşmolarını anlatıyor 
Cümhuriyetin 17 inci yıldönümü mü -

nasebetiyle, Türkiye Kızılay cemiyeti u
mumi merkezi reisi Ağrı Mebusu Dr. Hü
samettin Kural tarafından Ankara radyo
sunda bir konferans verilmiati. İfa eyle
diği ıerefli hizmetlerle türk milletinin 
kalbinde sevgi ve say"ı ile yer ıılan ce -
miyetin esas gaye ve prensiplerini ve ge
çen bir cümhuriyet senesi içindeki faali
yetlerini aalA.hiyetle hulnsa eden Dr. Hü
samettin Kural'm bu degerll konferansını 
memnuniyetle sütunlarımıza koyuyoruz: 

"Cümhuriyetin 17 inci yıldönümünü de
rin sevinçler içinde idrak eden aziz ve asil 
milletimize bu büyük bayramı kutlar ve 
cümhuriyetin b5.niıi olan (ATATÜHK) Iln 
aziz hatırasını hürmetle y§.dederim. 

(64) senelik ~erefli bir maziye malik 
ve memleketimizin en kadim bir hayır mü
essesesi olan (Tiirklye Kızılay Cemiyeti) 
nin gaye ve mesaisi hakkında bazı maru · 
zatta bulunmazdan eve!, bu cemiyeti yiık

sek himayeleri ıerefine mazhar buyuran 
Milli Şeriml7. ve büyük Reisicumhuru -

İtalyan topraklırı bathca muhasemat muza 
.ahııelerioden biri haline celmelidir ... 

kartı kalblerimizden taşan şukran 

(Sonu 2 iDci aayfa&l) 
Kızılay Rei•i Doktor 
HüMUnettin Kural. 
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Bü ün felôketli anlarda 
büyük yardımcı 

Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesinin 1 O lira için 85 yaşında 
bir kadın öldürüldü : Kızılay yeni binası dün törenle acıldı 

~ 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Dün Sul· 
tanahmette başı kesik olarak 85 ya
şında bir ihtiyar kadının cesedi bu -

(Başı 1 inci sayfada) Umumi Merkez Reisi Dr. Hüsamettin 

Kural Kızıfayın çalışmalarını anlatıyor 
(Baııı 1 inci sayfada) 

'Ve minnet hislerimizi ifade etmek bizim 
için en şerefli bir vazifedir. 

Krzılay Cemiyeti - hıristiyan memle -
ketler için Kızılhaç cemiyetleri - dicer 
hayır cemiyetleri gibi beşeriyetin şefkat 

hislerinden doğmuştur. İlk zamanlarda he
men biıtiın faaliyetleri muharebelerde ya
ralananları ve hasta dü&enleri tedavi ve 
harplerin elim neticeleri olan sıhi ve iç
timai feliiketleri tahkike münhasır idi. Bu
gun dııhı, aynı hizmetler Kızılay cemiye
tinin esas maksadı olmakla beraber, ge -
rek harp ve gerek sulh zamanlarında har
bin gayri sebeplerle baıı gi!ster.t>ilecek 
felaketleri tahfif veya izale etmek veya 
önlemlye sava,:nak takriben yirmi sene -
denberi cemiyetimizin iftiharla ifaya ça
lıştığı vazifelerinden olmu§tur. Bu esu
lar dahilinde esas nizamnamesi ile Kızılay 
cemiyetinin ifasını deruhte ettiği Derefli 
vazifeler hulasaten ıunlardır: 

rinci kanununun yirmi yedinci gecesi ol
makla beraber daha evci Erzincan'ın Ter
can kazasında oldukça hasara sebep olan 
yer sarsıntıları olmuş ve büyük felaket -
ten sonra aylarca bütün mıntakada- ur • 
sıntı tekerrür ederek bu esnada Bor ka • 
zası dahilinde ve son zamanlarda dahi 
Yozgat villyetinde azim hasarat ve nüfus 
zayiatına sebep olmuştur. 27 ilk ki!nun fa
ciasının tevlit ettiği felaketin derecesi 
hepimizce maliimdur. Ben yalnız bu fe
laketin başta Erzincan, Sıvas ve Tokat 
olmak üzere H vilayetimize şamil ve 
32860 yurttaşımızın ölümune sebep oldu
ğunu 45000 kadar binanın tamamen yıkı
larak ve 32500 kadarının da çok veya az 
surette hasara uğradığrnı söylemekle ik
tifa edece':im. 

bi, hümanist ruha inkişaf veren mev
zuları çalışma planına alını§ bulunan 
bu müessesenin, İstanbul'daki eşiyle 
beraber, türk kültürüne ve bu yönden 
dünya ilmine büyük hizmetler yapa
cağından şüphe etmiyorum. Bu yolda
ki ihtiyaçları kartılamıya, Cümhuri -
yet Hükümeti, şimdiye kadar olduğu 
gibi bundan oonra da çalışacaktır. 

Ankara, Dil, Tarih ve Coğrafya Fa
kültesinin feyizli istikbali için en ha
lis temennilerimi söyliyerek sözü ar
kadaşım Maarif Vekili ne bırakıyo
rum." 

ma<U. Meşrutiyet devrinin Balkan "Eşya ve hadiseler önünde lunmuştu. Katili bugün yakalanm~ş-
harbinden sonraki senelerinde Os- tır. Remzi adında sabıkalının bir:si 
manlı tarihinin hududunu aşan ve bitaraf ız,, olduğu anlaşılan katil, cinayeti ı :ı a 
mazimizin öz kaynaklarına teveccüh Ortaçağın taassuıbu yerine geçen, ümidiyle yaptığını itiraf etmiş ise tlo! 
etmeğe çalışan tC§ebbüsler olduysa da ondoku.~u~cu a~rı? em~ryalist hır- kadında 10 liradan fazla para bu'a -
b~ güzel niyetler, ilim müesseseleri - sı ve somur~~cı sıy.asetı, aynı masal- ı mamıştır. 
mıze malcdilecek olgunluğa eremedi. l~rın tema~ı~ı~e saık olmuştur. Ha-
Türk ilmi bugün tarih sahasında doğ- ~ınde v7. mazısı.nde •. t:ı-şı~da ve topra- ' İstanbul' da C. H. P. kon~re!eri 
ru yolunu bulmuş; Cümhuriyet Maa-ı gAında turk hakıkatını g~rmü~, bu da- i İstanbul, 4 (Telefonla) - Parti }-a
rifi, yeni nesillere türk milletinin me- }aletten .sı~rılm.ış e~.neb.ı ahmle~ .de 1 za kongreleri bugün içtimalarına baş
deni faziletlerini öğretmeğe başlamış- yok değıldır. Bız, k~.r bır gurur ıçın- lamışlardır. 

Muhterem Başvekilimizin bu nutku 
süreli alkışlarla kar ılanmıştır. 

Bunu müteakip kürsüye gelen Ma
arif Vekili Hasan - Ali Yücel, sık sık 
şiddetle alkışlanan bir nutuk irade
derek cümhuriyet hükümetinin fa
külteden beklediği hizmetleri etraflı 
ve güzel bir surette tebarüz ettirmiş
tir. 

Maarif Vekilimizin nutkunu aynen 
sütunlarımıza alıyoruz: 

tır. Bu fakülte, yaptığı tetkikler, bu ı d~_yo~um_u~u var gostermek ist:me- -----
zihniyette yetiştirdiği gençlerle tarih d.ıgımı.z gıbı varımızın d~ yok goste- Avnıpa • lstanbul araarnda tren 
davamızda feyizli hizmetler görecek- rılmesıne ra:ı ~lmıran bır duyguda- seferleri yeniden basladı 
tir. yız. Onun içındır kı bilmediğimiz ci- ~ 
Ô d"/" · • h . . . A • hetleri öğrenmek için ilim erbabını İstanbul, 4 (Telefonla) - Yunan-

z ı ımızın aıdelerını hakım hangi milletten olursa olsun aramı- ı İtalyan harbi başladıktan sonra Av -
kılmak... ;a alıyoruz ve onlardan istifade et- rupa tren seferleri inkıtaa uğramıştı. 

Tü~.k tar~i~i? geçirdiği bu ı;~fha- meğe çalışıyoruz. Kendimize ve baş- Bug~n ilk defa olara~ ~onvansiyonel 
lar, turk dılı ıçın de aynen vakı ol - ı katarına ait olan hakikatleri ne kin trenı İstanbula gelmıştır. 
muş.tur.' Yaba_ncı .. kaid~l:~n ~.sirliğiy- ne de muhabbetle tahrif etmenin ap~ 
le ~ıncırl.enmış turk dılının, ureme ve açık aleyhindeyiz. İnsan ruhunun bü
gelı'm·e ımkanlarını nas.~l ka~bettiği tün miimkün kudretiyle eşya ve ha
hepımızce ınalCtmdur. Bunyesıne uy- <liseler önünde bitaraf kalmak türk 
mıyan kalıplar içinde asırlarca mah- ilminin ana düsturudur. ' 
pus ka~~ış olan. dilimiz, ilk kurtuluş İşte bu fakülte, lstan:bul'daki kar
ha~l:s.ını, h.ar~ ınkılabında yaptı. Di- deşiyle beraber, öğretim heyetlerinde 

Hukuk fakültesinde tedrisata 
başlandı 

Ankara Hukuk fakültesinde dün sut 
8.30 dan itibaren derslere başlanınıttır. 

1 - Kızılay'm harp zamanındaki vazi
feleri: 

Bu fetılketin zuhuru esnasında yurdun 
başka bir köşesinde tetkik seyahatinde 
bulunan bilylik Reisicümhur ve Milli Şe
fimiz, hadiseyi duyar duymaz derhal fe -
likct mıntakasına yetlşmiıı ve rehakar mev. 
cudiyetleriyle felaketzedelerin göz yaıı -
larını durdurmuı ve elemlerini tahfif et
miştir. 

B. Haıan Ali. Yücel'in nutku 
"- Büyük Millet Meclisinin sayın 

Reisi, sayın ıtıısafirleriıniz, Fakülte
nin yüksek öğretmenleri, genç tale -
beler; 

yebılırım. kı. ınkıJabı!?ızı~, ~enzeri yer almış, türk olan ve olmıyan ar- alıp yeti~tiğiniz bu binanın alnı~ 
başkaca hıçbır yerde gosterılemıyecek kadaşlarımın elinde, bu ruhun tahak- yazılı ve kıymeti ebediyetlere uza
e~ ~esur a~ılıtlarda? biri harf devri- kukuna çalışacaktır. Burada vazife 1 nan büyük sözU, sizler de, temiz yü
mıdır. E~kı lı~rflerın . bırakılmasını, alan ve alacak olan ilim adamlarımız- re~lerinize aynı salabetle hakedinizı 

Ordunun en yüksek Bihl makamının 

göstereceği lüzum üzerine; 
a - Gerek ordumuza mensup ve gerek 

dLişmandan esir düşen yaralı ve hastalar 
ile :ı:aif ve malQllerin tedavilerine ve ız
tıraplarınm tahfifine çalışmak, 

Bu facianın vllsat ve 11ümulü karuısında 
lazım olan bütün tedbirleri derhal almak 
cemiyetimizin mesai kudretinin çok fev -
kinde bir hti. Bu hususu takdir eden Bü
yük Millet Meclisimiz, çok muhterem reisi 
Abdillhalik Rendıı'nın riyasetinde bir (mil
li komite) teşkil ederek yardım işlerini 
büyük bir sa!lihiyetle bu ~üksek komiteye 
tevdi buyurdu. Milli komiteye bağlı ola
rak bütün memleket dahilinde en büyük 
millkiye memurlarının riyasetleri altında 
ve mahalli Kızılay teşkilatlarının da dahil 
bulundufu tali komiteler teşkil, ve milli 
komite nam ve hesabına her tarafta vaki 
olacak toberruat ve ianelerin cemi ve fe
likctzedclere tevzii vazifesi Kızılay Ce -
miyetine tevdi edildi. Sayın hiikümctlmiz 
tarafından da aUikadar makamların bu hu
sustaki mesailerini tanzim için Ba11veki -
let müsteşarının riyasetinde olmak üzere 
alakalı Vekil etlerin müsteşarlarından mü
rekkep bir komisyon teşkili suretiyle bu 
muazzam işin muntazam ıurette yürütül
meıi temin buyunıldu. 

b - Hasta ve yaralıların nakli için li -
sım olan vasıtaları temine yardım etmek, 

c - İcabı halinde ordunun sıhl teşkl -
lat ve mllcnesatına sıhi levazım ve gıda 

maddeleri vererek yardım etmek. 
d - Ordunun tensip edeceği yerlerde 

(Kızılay) hastaneleri açmak ve idare et
mek, 

e - Orduda bulasıcı hastalıklara karşı 
açılacak mücadelelere iıtirllk, larp ma -
lullcrine suni iza yaptırmıya yardım, has
ta bakıcı ve hasta bakıcı muavinleri teda
rikine gayret etmek, 

f - TLirk: dLiı;man asker ve sivil esir
lerin aileleriyle muhabcrclerini ve nakit, 
eşya münakalclcrini temine tavassut et -
mek, 
~ - Hususi cemiyetlerin ve efradın a

çacakları hastanelerle malzeme anıbarla -
nnı ve bunların memurlannı (Krzılaym) 
himaye ve mürakabesi altında bulundur -
mak, 

h - Ecnebi Kızılhaç ve Hillliahmer 
cemiyetleri ve diğer hayır mües8esclcri 
tarafından cöndcrilecek heyetlere icabın

da muavenette bulunmak ve bunların arr
kcri ve mülki makamlarla münasebetleri
ni kolaylaştırmaktan ibarettir. 

Türkiye Kızılay Cemiyeti umumt mer
kezi lüzumu takdirinde bu vazifeleri hak
kiyle ifa edebilmek için senelerden beri 
çalışmış ve hazırlanmış bulunmaktadır. 

Harp vazifelerinin düşman orduların ya -
ralı ve esirlerine ve diğer harp esirlerine 
ait olanları ve bunların tatbik ıekilleri 

hükümetimizln de iıtirak ve kabul ettiği 
beynelmilel müteaddit mukavelelerle tes
bit olunmuştur. 

2 - Kızılay'ın sulh zamanındaki vazi -
felerl: memleket dahilinde büyük yangın, 
zelzele, suların tuğyanı, kıtlık ve harpler 
dolayıı;iyle muhaceret gibi afat ve musi
betlerin vukuu takdirinde mtimkün olabi -
len muavenette bulunmak, salgın hasta -
lıklara, verem ve sıtmaya karşı yapılan 
mficadelelere yardım etmek, memlekete 
hasta bakıcı yetiştirmek gibi hususlardır. 

Görtil!iyor ki (Kızılay Cemiyeti) ıulh 

zamanında dahi memleketin elem ve dert
lerine karşı türk milletinin ıcfkat ve mer
hamet gibi asil hasletlerinin bir tatbik 
vaıttasıdır. 

İmdat ve mukavemeti harpte ve ıuı'hta 
Kızılay'ın faaliyet düsturudur. 

Zelzele felaketi karıııında 
Aziz dinleyicilerim, 
Son bir sene içinde memleketimiz, ta

rihin emsalini pek az kaydettiği zelzele 
felaketlerine uğradı. 1939 senesi 22 eyhl
Jünde Dikili ve Bergama civarında vukun 
gelen yer sarsıntısında yalnız Dikili ka -
zası dahilinde mevcut olan 1842 mesken
den (523) il tamamen yıkıldı ve (400) ka
darı ağır ve hafif hasara uğradı. Bergama 
kazası ve Altınova nahiyesinde de mühim 
hasarat oldu. Bu mıntakada zelzeleye kur
ban olan vatandaşlrımızın syısı 42 dir. 

(Sonu yarınki sayımızda) 

Türkiye İş Bankası 

kumbara keşidesinde 
ikramiye kazananlar 

Türkiye İg Banknaının kumbaralı ve 
kumbarasız kUçük tasarruf hesaplan ara -
sında tertip eylediği 1940 ikramiye plAnı
mn tklnclteırin kealdesl banka umumt 
merkezinde ve noter huzurundıı yapılmı~
tır. 

Bu kcşldede kendlleı1ne ikramiye ısa -
bet eden tallhlllerln isimlerini, hesap nu -
maralarını ve bulundukları ııehlrlerl bildi
riyoruz: 

1000 liralık ikramiyeyi Ankıırada 328•6 
hesap numaralı Adil, 500 liralık ikramiye
yi İetanbulda Bayazltta 1:173 hesap numa
ralı Fevzi kazamnı§tır. 

İki yUz ellloer Ura kazananlar: Erdo -
ğan •61:> Konya, İlhan 1:ı4b:ı İzmir, Me -
ral Abdurrahman 61170 İstanbul. 

YUz lira kazananlar: Ahmet 1089 
Sıvas, Neııet Osman 27496 İstanbul, Kemal 
8138 Galata, Sellm 89078 İstanbul, HAml
de 8579 İzmir, Meral 18~3 İzmir, Fikret 
17726 İzmir, Şevket Ham 89795 İstanbul, 
Nev.1!1 2725 İzmir, İbrahim Etem 5965 İz
mir. 

Elli ve yirmi bctı liralık ikramiyeler de 
muhtelif ochlrlerde bulunan kUçUk tasar
ruf sahiplerine isabet etmıııtır. 

Tasarruf hareketini te;ıvlk için yıllar -
danberl ikramiye tevzi etmek usulUnU tat
bik eden TUrklye tıı Bıınkası 1941 yılı için 
yeni ve 
tır. (a.a.) 

zengin bir plAn hazırlamı11-

Bir sanatkarımız el sireni yaplt 
Bir sanatkArımız kendi atelyeslnde bir 

el sireni (canavar dUdUğil) yapmıştır. El 
lle lşllyen bu Alet kUçillc veyııhut elektrik 
cereyanı olmıyan şehir. knsaba ve köyle
rimizde kullanılacaktır. 

Bugün, yeni binasında tedrisata 
başlamasını kutladığımız bu ilim mü
essesesi; 1935 yılının kanunuevelinde, 
Ebedi Şefimiz Atatürk'ün ve Milli 
Şefimiz İsmet İnönü'nün huzurlariy
le Ankara llalkevinde yapılan bir tö
renden sonra açılmıştı. O gün, cüm
huriyet hükümetinin Orta.Anadolu
da ve hükümet merkezinde kurmıya 
karar verdiği yeni üniversitenin bir 
fakültesi daha faaliyete başlamış o
luyordu. 

Yeni binasına yerleşmekle, eskisin
den verimli surette çalışacağı şüphe
siz olan bu fakülteden Türk inkılabı
nın beklediği büyük hizmetler var -
dır. Esasen onun adına ve kuruluş 
tarzına dikkat eden herkes, bu mü
esseseden beklenen hizmetleri, ken
dince izah edebilir. Atatürk, ona, bi
zim alıştığımız bir ismi, "Edebiyat 
Fakültesi" adını vermedi; başka mem
leketlerde bunun benzeri olan ilim 
müesseselerine konulmuş bir ismi 
seçmedi. Bunun büyük manası vardır. 
Tarih, Dil ve Coğrafya Fakültesi a
dını münasip görmesi, türk inkılabı
nın bu müesseseden beklediği gayeye 
sarahatle işaret etmektedir. O gayeyi 
şöyle hulasa edebiliriz: 

Fakültenin büyük gayeıi 
Öz kaynaklarına inmek ıuretiyle 

mazimizin aydınlatılması; bizimle 
münasebette bulunmuş milletlerin ta
rihine, yine kendi gözümüz ve kendi 
anlayışımızla bakılması; türk dilini 
yabancı kaidelerin esirliğinden kur
tararak kendi kudretleri ve imkanla
rı içerisinde geliştirme yollarının a
ranması ve onun, özlüğünü, eskiliği
ni, zenginliğini belirtmek için gayret 
sarfolunması, ülkemizin coğrafi tabi
atının ilmi usullerle ve olduğu gibi 
tetkik edilmesi ; nihayet, şuradan bu
radan alınmış fikirlerle değil, milli 
hayatımızın şuuruna dayanan bir dü
şünüşle elde edilmiş evrensel görüşe 
sahip mütefekkirlerimizin yetişmesi. 
İmparatorluk adamları nice nice 

devletler kurmuş ve medeniyetlere 
kaynak olmuş büyük milletimizin a
sırlar boyunca uzun ve hatıralar bo
yunca şerefli tarihini aydınlatmıya 
çalı~mak şöyle dursun, onu mümkün 
oldu~u kadar unutturmıya uğraşmış
lardı. Bunu hepimiz biliriz. Tanzima
ta kadarki Türk tarihi, vukuatın şöy
le .l>öyle naklinden ibaret, müselsel 
bir hikayeler mecmuasından ileri ge
çemedi. Daha sonra birkaç uyanık ve 
duygulu fikir adamımız istisna e<li
lirse, yabancı tarihcilerin türk tarihi 
hakkında yazdıkları karma karışık fi
kirler, bilerek bilmiyerek benimsen
mive başlandı. Türk milleti, sırf dö
ğüşken ve cengiver vasfı ile iktifa 
olunan bir tarihe sahip zannedildi. Bu 
döğü!{kenlik ve cengiverliği doğuran 
fedakar ruhun insanlığa getirdiği me
deni fikirler ve eserlerden bahsolun-

yazıda. b~r şekıl de~~ştır.~e~ :anne:- d~n b~klediğimiz hizmet yalnız türk '~aya!t~ en hakiki mür§it ilimdir.• 
~e!11e.Iı~ır. ~unda •. ~z dılı.mızı ve oı: mılletıne münhasır kalmıyacaktır. Mılletınıze ve insanlığa hizmet et--
dıl~mızın kaıdelerını. bakım kılmıya Her hakikat, herkes içindir. Milli mck için ilme hasrettiğiniz hayatınuı
dogru atılmış. en ~esın bir adımın vasfını hakkiyle kazanmış bir ilim da mürşidiniz, daima hakikat olsun. 
h~zı vardır. Nıtekım o ~ırada Başve- müeşsesesi, tam ınfuıasiyle medeni ve Bu müesseseyi kuran ve yilrütenlcrlıı 
k~l olan ıyn.m Şef, teşkı_l ettirdikle~i in~~i bi: v~rlık demektir. Beşerin en r~hları, sizi, ancak böyle ıörerek 
dıl heyetını yabancı ka~de.lerle. kelı- eskı ve ozhı kaynaklarından hız ala- şadolacaktır. 
me yapmaksızın, m~den_ı hır mıllet!n rak bugüne doğru gelen görüşiyle 
k~l~~nmak mec~u.rıyetınde . oldugu yepyeni bir hümanizmanın içerisin- B. Hikmet Bayur'un dern 
butu?. anlamla~ı ıçı~e alan bır kan:ıu- d~n doğuşunu hissettiğim Ankara Bundan sonra Fakültenin Tarl'b 
su ':ucuda _getır~cg~. memu~ etmış - Dıl, Tarih, Coğrafya Fakültesi, bir- Profesörlerinden Maniaa Mobuau 
l~rdı. El>edı Şef ın y~ksek .ıı.ım~yel.e· çok medeniyetlerin beşiği olan öz Hikmet Bayur, kilrsüye gelerek fa
rıne .m~har. o~an :urk Dılı 1 etkık y~rdumuzu, bütün insanlığa yüksek kül tenin açılma denini vermittir. Bu 
C~ıyet~, ~ıl ınkılabımızda canlı ve 1 bır hakikat olarak tanıtacaktır. Bu. derste Hikmet Bayur, Trabluagarp 
faalıyetlı hır safha oldu. Bu hareke- radaki Yatlı ve genç ilim yolcuları- harbine tekaddilm eden devre ile Bal
tin içinde - naçiz de olst - vazife- nın, hayatlarını böyle bir hizmete kan harbi arasında, TUr1dye'nin na -
dar olmuş bulunmamın zevkini ve şe- vakfettiklerini düşünürken bunda sıl da.bili bir teşevvÜJ, imparatorluk 
refini huzurunuzda izhar etmeme mü- muvaffak olanların kazanac~kları ve idaresini deruhte edenlerin de naeıl 
saa~eni.zi dileri~ .c;~i.>:etin k\ırul- kazandıracakları büyük şerefi hatır- gaflet ve dalS.let içinde bulundukları
d.ugu gü~denb~rı _dılımızın her cephe- hyorum ve derin bir heyecan duyu. nı ve bu te~evvilşün imparatorluğun 
sıne tevcıh edılmış denemeler ve ara- yorum. parçalanmasında nasıl mühim bir rol 
malar, dıştan arzettiği değişken renk- Şimdi, faküJtenin 1936 yılındanberi oynadığını, müspet deliller ve 'ftel• 
lere rağmen, türkçenin özlüğü ve me- teşkilatında vaki olan tekamülünü ar- katarla izah etmig ve bugün Türkiye
dent. bir d.il olu__şu:.prensipini kuvet- ze?eyim: Fakülte açıldığı zaman nin, Milli Şef'in etrafında toplanmıı 
lendıre~ hır te~~ule deialet . ed:;: Tiırk Dil ve Edebiyatı, Tarih, Coğ- kudretli bir kütle halinde memleketiıı 
Bu fakulte, dıl ınkıHtbının çızdıgı rafya, Antropoloji; SiJ.mer, Akad Hi- istiklalini korumak hususundaki a:z. 
y~ldAa _çalı.şmayı, . ke?d~ için i.lmi ve ti.t, Macar, Çin, Hint, Yunan, Latin miyle cihan siyasetinde nasıl parlak 
n:ııllı bır hızmet bılmıştır ve bılecek- dıl ve edebiyatlariyle yaşıyan diller- bir mevkie sahip olduğunu tebarüz 
tır. den Alman, Fransız, İngiliz, Fars, ettirmiştir. 
. Yurdum~zu~ ~oğra~y.a bakı~ında~ Rus, Arap dil ve edebiyatları zümre- (B. Hilanet Bayur'un bu çok kıy
ıncelenmesı, bı~ı.m. ıçı~ en .onemlı leri teşekkül etmişti. Bir yıl sonra metli dersinin etraflt bir hulbaaını 
ınevzulard":? ?.ırıdır. -ı:urkçeyı,. ~?- arkeoloji tedrisatına başlanıldı. Ge _ okuyucularımın yarın takdim edece
raklarının ustu ve altı ıle, kendı ılım çen yıl da Felsefe zümresini ala.kadar ğiz.) 
a?am.larım!za tetkik .ett~rmek mec~u- eden dersler konuldu. Böylece fakül- Bundan sonra dAvetliler, Fakülte 
rı,Y~t!nder.ız. Bu vcsılc ılc arzedeyım tenin iç örkütü, öğretim bakımından Dekan Vekili Emin Eritirgil, Fakül
kı ılım adamı sıfatını alacak olanla- tamam olmıış demektir. Bu aon ııünı- te İdare, TAiim Heyetleri ve Fa.külte 
rın, mevzularına, objektif ve bitaraf rede vazife almış arkadaşlarımın, mil- müdcıvirnlcrinin delalo-tiyl• Jl'aldıh- -

olarak bakma terbiyesini almaları za· li bir felsefenin doğması is;in türk nin muhtelif dershane, mesai odaları 
rureti, umumi bir kaide halinde, dai- cemiyet ve ferdini, mazide v; halde ve kütüpanelerini birer birer gez
ma tekrar edilir. Buna mukabil şu tetkik ederek, geniş bir insan ve kai- mişlcrdir. Bu sırada davetliler Fakiıl
n~kta da .un~tulmamak . icabeder !'i, nat görüşüne varacaklarını emniyet- tenin, Maarif Vekilliği tarafından 
alım de hır ınsandır ve ınsanın, bıl. le beklemekteyiz. Türk Tar.ih Kurumuna tahsis olunan 
hassa hadiseler ve vakıalar karşısın- Mevcudu her yıl armakta olan bu salonlarıru ve kurumun 40.000 cildi 
da objektif ve bitaraf kalmaktaki kud müessese<len geçen ders yılında 56 ıı tecavüz eden kiltüpanesini ziyaret 
retinin derecesi meşkuktür. Mevzuu- kız, 107 si erkek olmak üzere 163 genç etmişlerdir. . 
nu ne kadar objektif görmeğe çalışır- mezun olmuştur. Bu mezunlar, mü· Davetliler Fakültenin her tarafın
sa çalışsın, herhangi bir alimin kü - zelerimize ve orta öğretim müessese- da gördükleri intizam ve mükcmmeli-
çüktenbcri maruz kaldığı telkinler- }erimize tayin edilmişlerdir. yetten dolayı büyük bir takdir duy. 
den kurtulmasındaki güçlüğü takdir Sayın arkadaşlarım; gusiyle müteha<ssis olarak müessese· 
etmek, o kadar güç bir şey değildir. Cümhuriyet maarifinin ilerlemesi d:n ayrılı;:ıışlaı:dır •. Beynelm~.lel bü -
Mensup olduğu milletten başkasının' için yakın dikkat ve alakalarını dai- y~k bır şoh,retı .ha.ız ol!n mu.teveff~ 
hayatını, zamanda ve mekanda araştı- ma izhar buyuran ve kendisi de yük- mım~r T~.vt ın. cıdden. gu~l hır esen 
ran bir alim, bu türlü telkin ve tesir- sek bir kültür adamı olan sayın Baş- j olan Fakult~nın .yenı b~nası, garp 
!erin altında kalabilir. Yahut mensup vekil doktor Refik Saydam'a Türk m:m.leke~lerınde~ı emsalı .. arasın~a 
olduğu millet bakımından faydalı o- Maarif ailesinin şilkran ve minnetle- m~ım bir .mevkı ~lacak mustesna bır 
lacak veya kendi muhitinde daha çok rini, huzurunuzda arzetmek borcum- mukemmelıyettedır. 
aUlka uyandıracak cihetleri tercih e- dur. Bina hakkında malumat 
dip yalnız onlarla meşgul olur. Bu- ı Kendilerinin biraz önce irad buyur Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi yal· 
nun, ilim ve hakikat namına yapılmış dukları söylev~e Milli Şefimizin, An- nız AtatUrk bulvarının değil Ankara'nın 
daha kötü §ekilleri de vardır, bu, bir kara üniversitesi hakkındaki direk- en gUzcl binalarından biri ve memleketi -
milletin varlığına kin ile bakmak, o- tiflerine işaret eden aözlerini, buzu- mızın en modern ve rnuhteııem irfan mU
nu alçaltacak, küçültecek cihetler a- runuzda, Maarif Vekilliğine verilmiş essescsi olmuştur. 
ramak, bulamayınca uydurmaktır. Biz bir emir tetakki ederim. Cümhuriyet Bir mUtehaeeı:ı, yııpılıtı ltlbariyle d• 
bunu herkesten iyi biliriz. Bir zaman- maarifinde vazif~li olanlar ve olacak- bUyUk zarafet ve husualyetıer taşıyan bu 
lar Viyana önlerine kadar giden türk Jar, bu yüksek emri ve direktifi, can- yeni blnıı. hakkında bir arkadllfımıa l1l 
ordusunun garp Avrupasında uyan- la, ba§la yerine getireceklerdir. izahatı vermııtır: 
dırdığı .korku ve heyecanın tesiri a~- "Hayatta en hakiki mürgit •·nıı, Tarih ve Coğl'afya Fakfilteat bl· 
tında, hır takım taassup erbabının dı- • • • ne.sının demir betondan olan l111aatına 
ni maksatlarla veya halkı aleyhimize ılımdır,, 1938 nisanında baolanmııı ve yapı 19~ ~ , 
tahrik etmek niyetiyle hakkımızda Talebe kardeşlerim; yısında tamamlanmııtır. Bu binanın l~ 
uydurdukları masalların intikal etti- Sözler:imi sizlere hitap ederek bi- atında karakteristik olan cihetler ıwıtar• 
ği, sözde ilmi eserler az değildir. tirmek istiyorum. İçerisinde feyiz dır: 

Caddeye bnknn cephe Ankara tqı u., Kızılay Cemiyeti; f eUiketin zuhuru a
nından itibaren vazifesi olan yardım ve 
imdat faaliyetine başlıyarak yaratılan kur
tarmk. mahallincle ilk tedavilerini yapmak 
ve hastanelere nakletmek, evsiz kalanlara 
ilk yardım olarak çadır göndermek derhal 
aşhaneler açarak ve yiyecek maddeleri 
dağıtarak açlıiın önüne geçmek ve müte
akip günlerde zelzele mıntakasının her ta
rafında yıkılan ve hasar gören evlerin sa
hiplerine zarar ve ihtiyaçları nisbetinde 
nakdi yardımda bulunmak, hemen tama -
men harap olan Dikili kasabası halkından 
başka mahallere nakledemiyenleri kışın 

c;1dırlarda bırakmamak için 288 ailenin i
kamet cdebilece{ti b:ırakalar yaptırmak su
retiyle felaketzedelerin imdadına koştu 

B risi Dikili, diğeri Bergama kazasına 

baı;lı ve tamamen yıkılmıı olan iki köyün 
yerleri bataklık ve ıtmalı arazi dahilinde 
olduğu dan bu köyler, bütün masrafları 

Kızılay'a ait olmak üzere aıhi mahallere 
nakledilmektedir. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll arka ve yan cepheler ise sıva ile kaplan
mıştır. Büyilk taraçanın altında meUıal 

Bu felaketten müteessir ve müteba11iı 
olan türk milleti felaketzedelerin tahfifi 
ihtiyaçları için 91,541 lira vermek ve Ali
cenap hükümetlmiz de bir kısmı memleke
ti seylap felfiketine utrıyanlara alt olmak 
üzere 300.000 lira tahıia etmek suretiyle 
Kı;o.:rlaya muavenet etmislcrdlr. 

Son bir sene içinde Cemiyetimiz: en 
blıvLilc faaliyetini, milletimizi derin ma -
•cmlcre garkeden Erzincan mıntalı:ası zel
zele felaketi yardımlarına hasretmiştir. 

Büyfik hailenin en feci safhası 1939 bi-

Coğrafyada yeni nizam ! 

R :ivayetlere inanılırsa Alman
ya, Amerika'ya yeni sulh 

şartlarını bildirmiştir. Bu şartlar, 
Amerika ile lngiltere'yi Avrupa'
dan topyekun söküp aymyor, Av· 
rupa'ya alman nüfuzu altında bir 
topluluk manzarası ve bir nevi 
M onroc usulü koyuyormuş. 

Yeni nizam, yeni nizam! diye bir 
terkibı geveleyip duruyoruz. Her 
ne kadar görünen köy kılavuz iste
miycccği için az çok bu yeni niza
mın neler istediğini sezinler gibi 
oluyoruz ama tastamam da ne oldu
ğunu bilmiyoruz. 

Harp başlarken llitler, bin sene
lik bir tarih vadetmişti. Bu bin se· 
nenin şimdilik ancak dört ayı geç
miştir. Demek ki yeni nizam, tari
hi değİ!itirmeyi aklına koymuıtur. 

Bir takım müstakil devletler, çiz
me ve tank altında kalınca, hiç şüp
hesiz, yeni nizam hartada da t~dil
ler yapmış oluyordu. 
Şimdi coğrafya'da yeni nizamın 

tatbikına sıra geliyor: A vrupa'nın 
burnu dibindeki lngiltere'yi Avru-

pa kıtasırıdan ayırıp Amerika'ya 
bağlamak/ Az buz iş değildir. 

Bu kadar yakın iki adanın kıta 
ile ilişiği nasıl kesilir? diyeceksi
niz. Bence bu iki ada kıtaya hiç de 
yakın değildir. On beş aydır varıla
mıyan, çıkılamıyan, ele geçirilemi
yen adanın A vrupa'ya yakın oldu
ğu nasıl iddia olunabilir? 

••• 
Ak'la Kara ------· 

Nüktedan ve sanatkar arkadaşım 
Cemal Nadir Güler, - çıkardığı ilk 
iki eserle çok modern, zevkli ve me
totlu çalıştığı hakkında herkese 
kanaat veren - "Yücel Yayınevi" 
tarafından bastırılan zarif bir ese
rini 29 ilkteşrin tarihinde "bayram 
hediyesi" kaydiyle bana gönderi -
yor. Baş tarafındaki "Ônsöz" den 
başka bütün münderecatı sadece 
zeki ve manalı çizKiluden ibaret o
lan eserin adı "AK'LA KARA" dır. 

Biribirini çekemiyen ve bu çeke
meyiş yüzünden akıllsra gelmez 
işlere kalkışan iki arkadaş: işte e
serin iki kahramanı/ 
Kitabın sanatk§r muharriri ön 

söz'ünde 52 karikatUrünü şu düşün
dürücü kelimelerle hepimize tanı
tıyor: 

"Bu kitnpta göreceğiniz 52 kari
katür serisi iki insanın tebessüm ve 
ya iyi hareketle giz/emeğe çalıştık
ları iç duygularının meydana çıka
rılmış 52 hikayesidir. 
Kıskançlık ve rekabet şeklinde 

beliren bu hisleri, aslında zıt mina· 
Jar taııyan ikl keUmede ifade et
meğe çalıştım: AK ve KARA! •.• 

Kıskançlık ve rekabet ekseriya 
lran ve göz yaşı ile neticelenir. Fa
kat ben bir facia muharriri olmadı
ğım için her hik§yeyi bir güllinç 
neticeye bağlamakla ve kıskançlık 
gibi kötü bir z§fa düşen iki insanı 
gülünç etmekle cezalandırdım ... 

Kitabı bir yudumda tamamladık
tan sonra insanın, gerçekten, uzun 
uzun düşünmesi ve rahmetli Ahmet 
Rasim'in bir vecizesini hatırlaması 
lazımgeliyor: 

"Mizah. hakikatin kabak durmuş 
şekli bediidir." 

*** 
Deli! 

lngiliz gazeteleri ele geçirdikle
ri harp esprilerini de ağır başlı ha
berler gibi yaymaktan geri durmu
yorlar. Berlin'in sık sık bombardı
manı ve bu arada alman defi topla
rının pek fazla avcılık edememesi 
dolayısiyle uydurulan bu mazmun
lard,ın birisi de şudur: 

"Berlin'de idama mahkO.m edilen 
bir adama sormuşlar: 

- Ilangi vasıta ile idamını ister-
sin; bunun tayinini kendi reyine 
bırakıyoruz. 

Adamcağız hemen cevap vermiş: 

- Beni tayyare defi topları ile 
nişan alıp öldürünüz!" 

T. 1. 

duvarları ve pencereleri çerçeveliyen la.· 
ıımlar I..eski tllfından yapılmı,tır. 

BUyUk holdeki döııemeler ve merdiven
ler yerli mermerle kaplanmıı, bu holllıı 
duvarlarına atokko luetro sıvası yapılmıı, 
ıUtunlıır !eski ta§ı ve fayansla l11lenmı1 • 
tir. 

BUyUk konferans salonunun döaemele • 
rinde yerli mermer, duvar ve sUtunlarında 
leskt tD.§ı ile fayans kullanılmııı. tavan. 
clltuıız ve tabıt renginde bırakılan l<araa • 
ğaçla kaplanmıı;ıtır. 

Elektrikle ve otomatik olarak verilen 
sıcak hıı\'a ile, bina ısıtılmal<tııdır FakUl
tenln slnemıısı 600 klıılyi a!ııbilecek bU
yUklUktcdlr. 

Her biri 200 talebeyi alabilecek bUyUk
lUkte olan semlnar sıılonlarında a~ıca 

projeksiyon tertibatı vardır. 

Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fak!U
teslnln proje ve ln;ı:ıat p!Anlıırının hazır -
!anması, gUzel sanatlar akadcmiıılnln mi· 
marlık ,şubesine havale edilmiş ve o za
man bu oubenln bnşında bulunan Prof. 
Bruno Tııut ve arkad'.l'ı mimar Frltz 
Grimm tara!ındıın hıızırlanmııtı. 

Profesör Taut'un ölUmU üzerine, pro -
jenln tatblkına nezaret itini, gtnlı bir 
TUrk mlmıırları kadroslyle çalııan Prore
sör Grlmm üzerine almış ve bu vazifeyi 
yapı tanıamlıınıncıya kadar lla etmlıtır.,. 

' 
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Bugünkü seçim 
k Nonnal zamanlarda bir memle
l ette. yapılan aeçiın, yalnız o mem
keketın halkını alakadar eder. Fa
.Ü~~ ~~gün Amerika'da Cümhurreis-
gı ıçın yapılacak olan seçimin §Ü

a ul ve ehemiyeti, Amerika'nm hu-
utıarmı aşarak beynelmilel bir 

.mahiyet ihraz etmektedir. Çünkü 
.rnerika'nın harp karşısındaki va -
1Yeti bu seçimin neticesine göre 
aayYiin edecektir. 

Amerika tarihinin en hararetli o
a.n seçiın mücadelesi dün nihayet
enıniştir. İki namzet dün istirahata 
ekilmişler ve bugün Aınerika mil-
~tinin söyliyeceği sözü beklemekte
~rler. Acaba bu söz ne olacak? 

e Ruzvelt ve yahut da Wilkie ka
andıiına göre, Arnerika'nın harp 
.artısmdaki vaziyeti ne olabileeek
ll'? 

Normal vaziyette Ruzvelt'in bu 
efaki geçimi kazanmasına ihtimal 
oktu. Hatta belki de cümhurreisi 
anızetliğini bile koyınıyacaktı. Fa· 
at insanlık, tarihin en büyük mü
adelesi içindedir. Bu mücadele res

n bir taraftan Almanya ve ltal -
a, diğer taraftan da İngiltere ara

. ında bir muharebeden ibaret gibi 
e de hakikatte yalnız Avrupa'nın 
eğil, bütün insanlığın mukaddera

bu muharebenin neticesine bağlı
n-. Amerika'nm bu büyük müca -

• ele karşısında alakasız kalmasına 
rnkan yoktur. Bu itibarladır ki Ruz-
~Jt, bu çetin tartlar altında Ame

a'nm icra organında bir değişik
iiin husule gelmesini zararlı gördü

iiinden Üçüncü bir devre için nam
eUiğini koymıya karar vermi§tİ1'. 

Ciimhurreiısi ve taraftarları aylar
dan.beri Amerika milletine bu lüzu

u anlatmıya çalışmaktadırlar. Me-
un olarak Londra'dan Amerika'ya 
ıiden büyük elçi Kenedy, bir ciim· 

urreisinin girift ve çetin Avrupa 
e:relelerini anlayıp Amerika hari

ci politikaama ona göre istikamet 
erebilmesi için hiç olmazsa iki se
elik bir tet:rübe devresine ihtiyacı 
lduğuııu aöy)emİ§tir. Aınerikalıla• 
n bu lüzumu anlayrp anlamadık-
uı, bugün yapılacak olan seçimin 
eticesinde belli olacaktır. 
Gerçi bütün emareler Ruzvelt'in 
zanacağma delalet etmektedir. 

Fakat Amerika seçimlerimn sür-
rizlerle dolu olduğunu da unutma
ak gerektir. Zamanın fevıkalade· 

iğine rağmen, cümhuriyetçi parti, 
··çüncü devre meselesini azami de-
ecede istismar etmittir. Bundan 

bafka muhalefet partisi, en çok 
New deal meselesi üzerinde dur

U§otur. MalUındur ki Ruzvelt, se· 
lciz sene evel iktidarı eline aldığı 

--.a.a.a., -·-· ··-- ·------- - --·· -

narıi içinde idi. Cümhurreisi, Ame
rika.•yı bu anarıiden kurtarmak için 

ew deal namiyle bir iktısadi kal
kınma programı tatbik etmeğe te· 
tebbüs etmit ve bu yüzden Ameri

a'nm büyük endüstri ve yüksek 
~nnaye sahiplerini gücendirmiştir. 
ınaenaleyh bu defaki seçimde en· 

üüstri ve sermaye Ruzvelt'in en bü
yük muhalifleridir. Buna kar§ı İ§çi, 
küçük burjuvazi ve çiftçi Ruzvelt'i 
lubnaktadırlar. Fakat Ameri·ka'nm 
iki büyiik i~i tefkilatından birinin 
lideri olan John Lewia aon günler
de cümhuriyetçi namzedin tarafı· 
nı iltizam etmİ§tir. Ancak Lewis'in 
teşkilatına tabi olan bütün i~ileri 
eraberinde sürükliyemediği söy

enmektedir. Ötedenberi Ruzvelt'in 
hara.retli taraftarları olan zencile
rin de cümhuriyetçilere rey verme -
lel'ini temin için son hafta içinde 
ciddi tefebbüs yapılmıttır. l§te Ruz· 

elt1in seçilmesini fÜpheye dü§üren 
aziyet, seçimin aon ısafhalarmda 
~uhur ediveren bu unsurlardır. Bu
unla beraber, seçim mücadelesin

de harici politika ön planı i§gal et
nıittir. Bu meseleyi arka plana al· 
Jna.k için cümhuriyetçi)er ta.rafın· 
dan yapılan te§ebbüs müspet netice 
vermemiştir. Her iki namzet tara
fından söylenen sözlere bakılacak 
olursa, harici politika üzerinde Ruz

elt ile Wilkie arasında bir ihtilaf 
ınevcut olmamak lazımdır. Her iki 

amzet de lngiltere'ye yardım ya· 
rlmasında müttefiktir. Her iki 

namzet de bu yÜzden bir harp çı
acak olursa, bu harbin kabul edil· 

ınesine taraftardır. Her ikisi de böy
le bir tahrik olmadığı takdirde har• 
be fili olarak iştirak etmemeğe ka
tar vermit görünüyor. Binaenaleyh 
harici politika Üzerinde tam bir it~ 
tihat olduğu görünmektedir. 

Bununla beraber, bu fikir birliği 
hakiki olmaktan ziyade zahiridir. 
Hakikat şudur ki cümhuriyet parti
~inin namzedi, seçim mücadelesinin 
ılk safhalarında, Ruzvelt'i, Avrupa 
harbine kar§ı fazla alaka göster
nıek ve Amerika'yı harbe sürükle
mek teşebbüsünde bulunmakla it
ham etmekte idi. Cümhuriyet parti
ainin infiratçı bir politika takip ede· 
ceği anlaşılıyordu. Ancak Almanya
l\m Avrupa'yı tahakküm altına al
ınak yolundaki politikasını açığa 
"1.ırması, demokrasiye kar§ı vaziyet 
alması ve bilhassa üçlü paktı imza
hyarak Japonya ile işbirliği yap
!nası, Amerika efkarıumumiyesinde 
ciddi endiıte doğurmu~tur. Bu taz· 
Ytk altında Wilkie de infiratçılıktan 
anılarak lngiltere'ye yardım politi
lcasma iltihak etmiştir. Bununla be
ı•aber, ötedenberi lngiltere'ye yar
dnn politikasına taraftar olanlan SÜ 
li\klivememiıtir. Bunlar, Wilkie'nin 

Selanik bir gün 
i~inde dört defa 

bombalandı ! 

Elenler dört İta iyon 
tayyaresi düşürdüler 

Selanik'te 200 sivil nldü 

Atina, 4 a.a. - Selanik dün dört 
defa bombardıman edilmiştir. Bulut -
lar aşağıda olduğundan italyan tay -
yareleri alçaktan uçmuşlar ve yunan 
hava müdafaası da bundan istifade e
derek dört italyan tayyaresi dütür
müştür. Halk, deniz kenarına düşen 
tayyarelerin parçalarını hatıra olarak 
saklamak için sulara dalmıştır. Ge -
neral Metaksas Sctanik halkına bir 
mesaj göndererek gösterdiği cesaret
ten dolayı ahaliyi tebrik etmiştir. 

Gülünç iddialar 
İtalyan tebliğinde Selanikte bir çok 

bahri veasker1 hedeflerin, harp ve tica 
ret gemilerinin bombardıman edildi
ği hakkındaki malUmat, Atina ajan
sınca gülünç bulunmakta ve tekzip e
dilmektedir. 

Bir Londra haberinin Romaya atfen 
Lildirdiğine göre, 200 sivilin ölmesiy
le neticelenen SeHinik bombardıma
nına Musolininin iki oğlu da iştirak 
etmiştir. Kont Ciano'nun da bu bom
bardımana iştirak ettiği zannolun -
maktadır. 

Bombardımanlarda ital31anlar da 
öldü 

İtalyanların, Patras ve Selanik hal· 
kını haşin hava hücumlarına tabi tut
mıya sevkeden saik hala yunan ma -
kamları tarafından anlaşılamamakta -
dır. Bu hücumlar esnasında bu iki 
şehirde bulunan italyan tebaalarından 
bir miktarı da ölmüştür. 

Atinaya gelen haberlere göre, dün 
Korfu üzerine Ytpılan hava hücumu 
esnasında bir kaç sivil ingiliz ölmüş
tür. İngiliz konsolosluğu bir çok de
fa bilhassa hedef ittihaz edilmiştir. 

Elen kıralı, Tiranın bombardıma -
nına iştirak ettikten sonra yaralı ol
duğu halde tayyaresini Atinaya kadar 
getiren bir pilotu terfi ettirmiştir. 

Yere İnen iki italyan tayyaresinin 
pilotları esir edildi 

Atina; 4. a.a. - İki italyan tayyaresi dün 
Arnavutluk hududuna 25 kilometre mesafe
de bulunan Kastoryada yere inmiıtir. Esir 
edilen pilotlar arzulariyle yere indiklerini 
bildirmişlerdir. Filhakika bu pilotlar ken
dilerin; ;,. ..... ;; .. -•CÔUI' ~ .. cek }li,bir Yu
nan tayyaresine tesadüf etmedikleri gibi 
tayyare de.fi bataryalarının ate§ine de ma· 
ruz kalmamı§lardır. 

Tuna konferansına 

iştirak ettiği için 

İngiliz hükümeli 
Moskova'ya bir 

protesto gönderdi 
Moskova; 4. a.a. - Sovyet hükümeti, İn

giliz hükümetinin Sovyetlerin yeni Tuna lr:o 
misyonu konferansına i3tirlkini Sovyet bi
taraflığını ihlfil eder mahiyette ıören pro
testosunu kabul edememektedir. 

Bu yeni h&dise Tas ajansının bir tı-bliği 
ile neşredilmiştir. 

Telbliğ §unu bildirmektedir : 
" 29 İlkteşrin günü ingiliz büyük elçisi 

B. Cripps, B. Molotova bir protesto notası 
vermiştir. Nota eunları ihtiva ediyordu : 

İngiliz hükümeti mevcut muahedeleri U,. 

lfil edecek mahiyette olan hiçbir anlaşmayı 
kabul edemez ve bu mesele hak!lı:ında bütiln 
hukukunu muhafaza eyler. 

Sovyet Rusya hükümeti cevabında, yeni 
Tuna komisyonu lronferansmt iştirs.kinin 

bitaraflığı ih!U gibi telakki edilmesini doi
ru olmıyan bir iddia olarak tavsif etmek -
tedir. 

Sovyet cevabı §unları ilbe etmektedir : 
Tuna konferansımn Sovyetler Birliği ve 

Tuna yakmmda bulunan diğer devletlerin 
iştirakiyle teıtkil edilmesi, Vel'ııay · e sair 
muahedelerin ihlal etmiş oldukları adaletin 
iadesi demektir. Komisyon tabii olarak Tu~ 
na üzerinde bulunan devletlerle İtalya gibi 
bu nehri ticaretleri için kullanan devletle
rin murahhaslarından te,ekkül edecektir. 
Büvük Britanya, bu devletler arasında de
ğildir. ,, 

Komisyon çalışmalarına bQ§ladı 
Bükre,, 4 a.a. - D.N.B. Tuna komis

yonu çarııamba günü mesaisine tekrar baş
lamıştır. 

cephe değittinnekle bir seçim ma
nevrası yapmakta olduğundan şüp
helenmektedirler. Almanya'nm ve 
lta)ya'nın da Ruzvelt'i seçtirmeme
ğe çalışmaları bu şüpheyi takviye 
etmektedir. Hakikatte mihver dev
letlerinin Amerika seçimine müda
halesi, Ruzvelt'in vaziyetini zayıf -
latacağı yerde bilakis takviye et -
miştir. İ§te bugünkü seçim bu şart· 
lar altında yapılmaktadır. Ve bu -
nun neticesini bütün dünya derin 
bir ali.ka ile beklemektedir. 

A. Ş. ESMER 

ULUS -3-

İtalyan .. Elen harbinin 

birinci haftası bilerken 

cephede 
I • 

vazıyet 

çok iyi 
Atlna, 4 a.a. - Şimdi cepheye btiyük 

yunan takviye kuvetıeri gönderllmiııtir. 

Seferberlik henUz bitmemlııse de şimdiye 
kadar normal ve mUşkUIA.tsız yapılmakta
dır. 

İnönü' nün 
son nutku 

Giornale d'İtalia diyor ki 

Yunanistan 
Tenkit ve 
hücumlara 
dciir 

(Başı 1 inci sayfada) 

miş olduğunda hel"kese ister istemez 
ba§oka sebepler aratmaktadır. Açık 
şehirlerle sivil halk üzerindeki tah
rip ve tethiş hareketlerini askeri za-

ama 
Romen ve Bulgar İngiltere büyük! 
basınının tefsirleri 

etrafında küçük 

ferler addetmemekte de yabancı (Başı ı inci aayfada) 
matbuata hak vermek lazımgelir. iç.in birinci derecede ehemiyeti haiz-

Yunanistan'ın davası lehinde bu- dir. 
Iunanlara karşı gene bazı Roma ga- 3 - Türkiye, İngiltere ile anlaşma 
zetelerinin tenkitlerini mantıki bul- halinde hazırlamakta bulunduğu ka
mıyan yabancı matbuata neden bu rarını henüz almamıştır. 
kadar şiddetle hücum edildiğini de Universul, makalesine şöyle devam 

İtalyan hükümef i bu yüzden 

İngiliz • Yunan kuvellerine 

karJı harekete ge(m!ş ! 
anlamak güçtür. Çünkü bu tenkit- etmektedir : Roma; 4. a.a. - Giornale d'İtalia gaze•e
lerde Yunanistan, emperyalist de- İsmet İnönü, Sovyetler Birliği ile sinde, B. Gayda, demokrat basının kL.i.;ülı: 
mokrasilere benzetilmekte ve "si· olan münasebetlere hususi ehemiyet Yunanistana kartı İtalyanın sözde tecavüzü 
yasi hu.dutları içinde yunan olmıyan vermiştir ve nutkun bu kısmı, bilhas- haklnnclaki iddialarını bahis mevzuu eder!:k 

yu .. z binlerce ahali bulundurmakla" sa bu kısmın sonu münakaşa götür- diyor ki : 
nanlılar, dllşmnnlarını değersiz gösterecek teşebbüslerden sakınmaktadırlar. itham edilmektedir. Hatta nüfus is- mez bir ehemiyeti haizdir. Bu iddialar, demokrasilerin her günlük 

İtalyanların muharebe lehinde hiç bir 
şevk göstermediği tahmin edıımekle bera
ber muharebenin yakında ııiddetleneceği

ne ştiphesız nazo.riyle bakılmaktadır. Yu-

Gayri resmt haberlere göre, yunaı:ı kı -
ta.atı son 48 saat içinde cephenin cenup 
kısmında taarruza geçerek bazı noktalar
da Arnavutluk toprağına glrmlıılerdir. 

ltalyan iaşe üsleri bombardıman 
edildi 

Belgrat, 4 a.a. - Royter: Huduttan ge
len haberlere göre, yunan kuvetıeri, Dlkliş
ta'Yl zaptetm!şlerdir ve Görce'ye hA.k!m 
tepelerden italyanların Arnavutluktaki bu 
iaşe üslerini bombardıman etmektedirler. 

Söylendiğine göre, meşhur kaptan Var
da kumandasındaki bir çete grupu, 30 bin 
kişilik bir kuvetıe Yaı:ıya'yı tehdit eden 
İtalyan ordusunun mUnakaleslni kesmiş -
tir. 

tatist~klerine bnkmaksızm, bu iddi- İngiltere hakkındaki beyanat da iddia.landır. Bu seferki iddiaların sürpriz 
anın doğru olduğunu kabul etsek manidardır. tarafı, olsa olsa, bunların işaasına İsviçre 
bile, mütemadiyen memlel<etten ka- Netice olarak şu cihet söylenebilir gazetelerinin de iştirak etmiş bulunmasıdır. 
Ç
an veya dag~ a çık"'n arnavutlar, ki Türkiye, bir intizar · hattı hareketi t ·ç 1 . . b .. svı re gazete erının, u memleketin daima 

A tl k · ı· 1 b. · tutmustur. Ve bu hattı hareketin mi-rnavu u ışga ıne caqı ır tasvıp ~ teyit ettiği bitaraflığın mecburi mesuliye-
num.. · · kt 1 ) k hegı·, tu""rk arazisinin emniyetidir ve ayışı yapma a o masa ar gere tini müdrik bulunmaları lazım.dır. İsviçre 
tir. İtalyan siyasi hudutlarının için- Türkiyenin bayati menfaatleri, dost- gazeteleri, İsviçre bitaraflığının daimi bir 
deki kesif sloven nüfusunu İtalyan- luklarına ;e. itti~~~larına s~dı~.kal - surette İngiliz hava kuvetleri tarafından 
laştırma gayretlerinin de tamamen maTs~na m1 anı teş ~ ethmefme kte ı~. • ihlali üzerine dikkatlerini temerküz ettir-
muvaffak o!duğu iddia edilemez. ımpu 1azetesı, a talı sıyası seler her hald dah · · ı kt · ı· d ·· ··• ·· k h e a ıyı o aca ır. 
Habeşliler ise İtalyanlarla 0 kadar ıcma ın e, nonu nun nut unun e e • ı y . . . . · · . b .. . k b unanıstanın, bır totalıter devletın ma-
aynı ırktan değildir ki oradaki sivil mıyektını te a~~zl et~ırm1 e kte dve u silm kurbanı bulunduğu hakkındaki iddia· 
ve asker memurlara bu halk ile her nutu tan şu cum eyı a ma ta ır : 1 k . .. "İ ·ı .

1 
l h 

1
. d "t 

1 
ara arşı, şu cıhetler muşahede olunabilir • 

türlü münasebet menedilmiştir. ngı tere ı e an aşma a ın e, ı a - · 
"Yunan arazisinin küçüklüğü, :n- yan - yunan anlaşmazlığından doğan l- Yunanistan, kendisine müzaheret e-

ternasyonal hayatta ceza görme- vaziyeti tetkik ediyoruz.,. den emperyalist büyük demokrasiler g;bi, 
mek için bir hak te ... kil etmezi" id· B l t [t> "nd h' /. i le arazi bakımından, biribirini takip eden te-

y US gfar 
4
gaze e B · 1 ~Al. a .: b5.

1 
r cavüzlerin mahsulüdür. 28 Teşrinievele ka~ 

diası, yunan milletinin ceza görmek o ya a a u gar 1ansı ı • · · - " dar, Yunanistanın siyasi hudutları içinrle, 
için "imdiye kadar ne yapmı• oldu- diriyor · "' "' · Yunan olmıyan ve Yunanlılarla beraber ya-

Atlna, 4 a.a. -İtalya ile harbin ilk haf- ğunu ciddiyetle dü~ündürdüğii ka· Bütün bulgar gazeteleri, Türkiye şamak istemiyen yüzbinlerce ahali bulunu-
tası bitmiştir. Elen halkı, geçen pazartesi dar, beynelmilel bir keyfi tahak- Reisicümhuru B. İsmet İnönü'nün yordu. 

Harbin ilk haftası biterken 

günU saat yedide Atına Uzerinde ilk alarm küın mahkemesinin nerede kurul- nutkunu, ban parçalarının altını çi:-verildiği zamanki kadar müttehit ve a- tnuş olduğunu da sormakta herkesi zerek hassatan tebarüz ettirmek su-
2

- Yunan arazisinin küçüklüğü, enter -
haklı kılıyor. Yunanist1tn'm kendini t" l t · t. nasyonal hayatta, ceza ııörmemt:k için bir 

zimkArdır. 

Atina halkının mllneviyatı, her türlU 
sitayişin fevkindedir. İngiliz deniz ve ka
ra subaylarının Atina'da bulunuşu, pek 
yakında pratik yardım tedbirlerinin ilA.n 

olunacağına bir delil olarak tc!Akkl edil -
mektedlr. 

Şerefi muhafflza etmek ve müşterek 
zafere varmak için lmklln dahilinde bütün 
ıstırapları iktıham etmek azminde bUtün 
millet müttefiktir. 

Almnnya'nın llfi.nı harbi, yunanlıları 
geriletmlyece/A:tir. A)Planyanın bir tevas
sutu hakkındaki devamh propagandaya 
rağmen, sal~hiyettar mahfiller, bu hafta 
sonuna doğru iki memleket arasında mU -
ne.sebetlerin inkıtaı imka.nını gayrivA.rit 
görmemektedir. 

Cepheden gelen haberler 
mükemmel 

Cepheden aelen haberler ınükem.m.el 
telikki edilmektedir. Huduttan gelen son 
haberler Pindua merkez mıntakasında, bü
yük yunan kııvetleri im günden!beri ken
dileriyle temastan çekinen italyan kıtaatı 
ile dün temas tesis etmişlerdir. Bu mınta
kada şimdiden bir İtalyan ta.buru muhasa
ra edilm.i5tir. 20 düşman tankından doku
zu imha edilmiştir. Geriye kalanlar kaç
mıştrr. 

İtalyanların Kalamas deresi şimaUne ka
dar püskprtüldükleri zannedilmektedir. 

Cenup mmtakasmda, her sıruf krtaatını 
kullanan italyan kuvetlerinin !jiddetli bir 
hücumuna uğradıktan sonra bir•yunan fır
kası ilerlemiye muvaffak olmuştur. Düş
man topçusunun açtığı şiddetli himaye a
teşine rağmen yunanlılar tepelere hakim.., 
dir. Bu mmtakaya her·saat büyük takviye 
kıtaatı gelmektedir. 

Teyit edilmiyen haberlere göre elli 
Trablus askeri esir alını.nış ve bir İtalyan 
motörlü nakliye kolu arnavut çeteleri ta
rafından dağıtılarak imha edilmiştir. 

Huduttan gelen haberlerin hepsi yunan 
kıtalarınm büyük ııecaatına ve hücum ka
biliyetine iearet etmelrttdir. 

Ha11bin başından bert dün Atiııa ilk a
l~mısrz gününü yaşamıştır. Dün hareketi 
beklenen italyan elçisi, hareketini bugüne 
talik etmi3tir. 

Mihver devletleri 
sulh teklifi 
yapmış değil 

Berlin, 4 a.a. - Yarı resml bir menba
dan blldirillyor: 

Yabancı gazeteler, mihver devletleri· 
nin sulh teklifleri yaptığına datr yabancı 
matbuatta yeniden çıkan ~aylalar hakkın
da alman harlclyeslnden sarih mamnıat 

isteml~lerdir. 

Alman hariciyesi mihver devletlerinin 
siyasl ve askert sahalardaki bugünkü v& -
zlyeti nazarı dikkate alınırsa, bu devletle
rin muhasım tarafa bir sulh teklifi yap

mak için sebep görmediklerinin tebarüz 
ettirilmesinin bile zait olduğu cevabını 

vermiştir. 

VCl§ington'da dolaşan §ayiaların 
a&lı çıkmadı 

Nevyork, 4 a.a. - Royter Ajansın -
dan : 

re ıy e neşre mış ır. h . · · . . 
lngiltcre'ye teslim ettiğine dair hiç Zaria gazetesi başmakalesinde şun _ ~k teşkı.l etmez. Harbın bıdayetındenb~rı, 
bir delil gösterilemez. Esasen bu lan yazmaktadır : 1 bıt~raf bı~ dev~e~ s:fatiyl: k.endisine ~Ü'jen 
İtalyan iddiası, Helli kruvazörünün "Türkiye Reisicümhuru İsmet İnö- sarıh vazıfelerı ıhla! etmıştıir. Yunanıstan, 
İngilizler tarafından batırılmış ol- nü'nün büyük nutku yakın şarktaki kendisini İngiltereye teslim eylemiş ve !
duğu hakkındaki gene İtalyan olan vaziyet üzerine bol ve rahat verici talyan hükümetinin bütün protestolarından 
iddia ile nasıl telif kabul edebilir? bir aydınlık serpmiştir. Türkiye İn _ tegafül dmiştir. Bundan iki ay eve!, Atin& 
Haydi muhale inanalım: lngiltere- giltere ile olan ittifakını muhafaza hükümetine, resmen birkaç defa, tuttu~ 
ye teslim olmanın cezası, ltalya'ya etmektedir. Aynı zamanda Sovyet hattı hareketi idamesinin harp demek ola -
teslim olmak mıdır? Rusya ile en sıkı dostluğunu da ye- cağı bildirilmi~tir. Demek oluyor ki, Yu-

Roma gazetelerinin bir başka da· niden tesis etmiştir. Hülasa, Türkiye, ııan hükümeti, zamanında vaziyetten haber
vası da Yunanistan küçüktür ama, gerek şimaldeki büyük komşusunun dar edilmiştir. 
İngiltere büyüktür, binaenaleyh bu gerekse Bu1garistanın arzu ettikleri 3- Yunan arazisinin küçüklüğü nazın 
harp küçüksenemez, mazeretidir. sulh politikasına devam edecektir. dikkate alınırken, lngilterenin ve ingiliz 
Fakat büyüksenen lngiltere'nin Af- Bunun manası şudur: Türkiye har - filosunun bijyüklüğü de ayni zamanda na
rika orduları uzun müddettenberi betmeksizin ve fakat silahı elinde o- zan dikkate alınmak lazımdır. 
Mareşal Graziani'nin taarruzunu larak balkanlardaki hadiselerin inki- Demek oluyor ki, İtalyan hareketi, kü-
beklemektedirler. İngilizler ne E- şafını bekliyecektir. çük Yunanistana karşı bir tecavüz deı:il, 
pir'de, ne Mora, ne de Yunan ada- T .. k" B 1 · t t ·k· ı ta fakat ingiliz _ yunan müttefik büyu""k ~·. 
farında sakindirler. Filoları ise Ak· ur ıyeye u garıs an arı ıy e - ~ ... arruz edilmesi mevzuubahsolamaz. vetlerine karşı bir harekettir. Demokrasiler 
deniz'in her kıyısından dürbünle Binaenaleyh bir bulgar taarruzuna bir italyan tecavüzünden bahsedeceklerl 
Jt.ÖrÜlmektedir. Yunanistan' da varıl- .. ah d'l · - · · tu··rkler yerde, Yunanistanm "ayanı muaha~e ha•.a-
ınak istenen hiç bir deniz ü-ünün musanı a e ı emıyecegının ., ~ 
Afrilc 

' 1 1 k 1 nd ' tarafından hatırJatıJmasına lüzum larrndan bahsetmelidirler. ,, 
a ya, ta ya ıyı arı an daha 

ya.km olmadığını söyliyen hartayı yoktur. Türkiye,nin müdahalesine sebep 
ise susturmak mümkün değildir. Nutuk Sofya'da iyi ·karşılandı olacak bir h&lise çıkarmamak 

Almanya, şimdiye kadar, büyük Nutuk Sofyada iyi karşılanmıştır. • • I aı· 
hedeflere karşı hiç bir tehlikeden B. İnönü'nün nutkunun, takviyesi ıçın a ıyete geçtiler 
kendini esirgememiştir. Hollanda Bulgaristan için çok ehemiyetli olan Lyon; 4· a.a. - Havas ajansı bildiriyor : 
ve Belçika küçük devletler idi: fa- münasebetlerde yeni bir hava vücuda Türkiyenin italyan - yunan harbi karşı
kat Fransa büyüktü. Akdeniz ve getirmiş olduğu söylenmektedir. Sof- sındakl hattı hareketi hakkında Temps ga. 
Afrika'daki büyük düşmana karşı yada Türkiye Cümhuriyetine karşı i- zetesi başmakalesinde şu satırları yazıyor : 
son derece ihtiyatlı davranan ltal - yi hissiyat ve iyi niyetler beslen - " Muhakkak görünen birşey varsa, Tür
ya'nm, za~er ~ştah~~ı .. günahsız ~e j mektedir. Tam bir komşuluk yaptılC- kiyenin doğrudan doğruya tehdit edilme -
mazlum hır mıllet ustunde tatmın , ları takdirde türkler ve bulgarlar, dikç~ harbe girmiyeceğidir. Buna bina~ı:ı 
etmeğe kalkı~ası, eğer dünyanın ı dünyanın bu kısmında bulunan en bü- Berlınde, Moskovada ve hatta bizzat Rom1-
h_er .!arafmda, belki için için mihve- yük devletlerin menfaatleri arasında da sarfedilen bütün diplomatik gayretl~r 
r~n obür ucunda dahi, bir taknn ta- ı hakiki bir muvazene unsuru olabilir· ı Türkiyenin müdahalesine sebep olacak bir 
rızlere ve tenkitlere yol açmışsa bu- ler. Zira ne kimseyi tehdit etmekte hadise veya vakadan içtinap edilmesine ma
na kızmamak doğru olur. "Hem si- ı ve ne de kimsenin meşru menfaatle- tuf bulunmaktadır. 
tem tiygı ile aleme vurmak" hem rini haleldar eylemek arzusundayız. ----
de "ser-i kuyunda feryat isteme- Karadeniz havzasında bulunan dev -
mek", hem kılıç satıamak, hem a- ıetıer arasındaki tesanüt balkanla - B ('Ntıı"I sı·yas"ı vazı"yel hakkında 
kan kanm rengini tenkit etmek hav.. rın garbindeki inkişaflar 'üzerine de 

1 ~ Vll 
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salanm alacağı şeyler değildir. Bir müessir olabilir "h• b 1 b 1 k 
er ınillet ken~ini müdafaa etti~i Kıyasetli bir. diplomasi, azimli ve mU im eyanal a U UOaCa 
zaman, ona hurmet etmek, en eskı d b' b. ·d · · · f d ~ · ı rd b"l ~ d . ' ur ın ır ı are ve sulh adalet fıkır· 
en ıp ı aı nızam a a ı e a etti. !eriyle meşbu bir millet, Türkiye Re· 

Londra; 4. a.a. - Royter'in parleıınento 
muhabiri bildiriyor : 

Falih Rıfkı AT AY isicilmhurunun nutku münasebetiyle 
serdettiğimiz bu müta1ealarda derpiş 
edilen inkişafa yardım ettikten başka, 
bu inkişafı süratl~tirecek ve hatta 
tahakkuk ettirecektir. 

Başvekil B. Çörçil, Avam Kamarasmm 
önümüzdeki ilk toplantısında mühim beya
natta bulunacaktır. 

(" 

Kont Ciano B. 
Ribbentrop'la 

görüşüyor 

Görüşmelere von Papen de 
iştirak edecek 

Londra; 4. a.a. - Romadan gelen ajans 
haberlerine göre, kont Ciano bugün Alman.
yada von Ribbentropla ıörüşecektir. Miilil
katm Südet şehirlerinden birinde vuku'bu
lacağı bildirilmektedir. 

A)'ni haberlere göre, Almanyanm büyük 
elçisi von Papen de bu görüşmeye iştirak 
edecektir. 

Berlindeki yabancı muhabirler, B. Lava].. 
ın da bu konferansa ııideceiini bildir.i~r
lar. 

Arruba adındaki İspanyol gazetesinin 
Berlin muhabiri çok mühim bir diplo
matik toplantı mevzwbahs olduğunu bil· 
dinnektedir. 

B. Antonesko Roma'dan sonra 
Berlin' e gidecek 

Utro gazetesi, italyan - yunan harbi 
ve balkanlar hakkında profesör Ghe
nov'un bir makalesini neşretmekte -
dir. 

Makale Türkiye Reisicümhurunun 
nutku üzerinde bilhassa durarak şun
ları yazmaktadır : 

Nutkun en mühim kısmı 
"Türk hüktimetinin noktai nazarı 

bizzat Reisicümhur tarafından izah 
edilmiştir. Nutkun en mühim kısmını 
"Türkiyenin İngiltere ile olan sağlam 
ve çözülmez xıabıtalarını muhafaza et
tiği,, ibaresi teşkil etmektedir. Anka· 
rada ingilizlerle türkler arasında mü
zakereler devam etmektedir. Keyfi -
yet, Almanya ile İtalyanın türk zi -
mamdarlarının şimdiye kadar muha
faza etmiş oldukları vaziyeti sarsmı
ya muvaffak olamadıklarını göster -
mektedir. Bu devlet adamlarının yeni 
darbe karşısında vaziyetlerini kati 
surette tesbit etmek için Yunanistan· 
daki Mdiselerin inkişafını bekledik -
leri aşikardır. 

külleştirdiği takdirde Almanya müt -
tefikini kendi haline bırakmıyacak -
tır. Her halde sulh veya harp mese
lesi türk zimamdarlarının elinde bu
lunmaktadır. Bu zimamdarlar kıya -
setli ve temkinli davranırlarsa, bir 
hafta evel balkanların garp kısmında 
çıkan yangın mahdut kalabilecektir. 
Türkiyenin her hangi bir müdahalesi 
ihtilatat tevlit edebilir. 

. Sovyet Rusya, Romanya ve Bulga
nstan gibi üç d~vletin bitaraf kalma
larından İngilizler memnun olmalıdır
lar. Zira keyfiyet Türkiyenin vaziye • 
tini kolaylaştırmaktadır . ., 

Bugünkü vaziyet karşısında 
Bulgaristan 

Sofya, 4 a.a. - D.N.B. muhabiri 
bildiriyor : 
. !ürk ~asınınır:, italyan • yunan ih

tılafı munasebetıyle Bulgaristana ih
tarları, Sofya basınında tebarüz etti
rilmektedir. 

Duma. gazetesinde sabık nazır1ar -
Türkiye, İngiltereden mada yeni - dan Smılof, türk ihtarlarını reddet _ 

den sovyetlere de güvenmektedir. B. mekte ve :'Türk basını Bulgaristan 
İsmet. İ~önü, türk - sovyet miluase - hak~ında~ı son neşriyatı ile bugünkü 
bÇ<tlerının iyileştiğine işaret etmiştir. h~~ıselerı ve Avrupanın yeniden teş
~?rünüşe nazaran cenup komşumuz kıl~tlandırılmasını anlamamış bulun
ıçın en muhtemel vaziyet yunan - ital- dugunu gösteriyor" demektedir. 
yan muhasematının haricinde kal - "S 

Dün Vaşingtonun diplomatik mah -
fillerinde Hitlerin harbe nihayet ver
mek için ne gibi şeylerin yapılması 
lazım geldiğini bugün1erde bilılirece
~i~e dair bazı şayialar dolaşmakta 
ıdı. Bazı kimseler Hitlerin Rayştagda 
sulh tekliflerinde bulunacağını söy- Bükreş; 4. a.a. - B. Mussolininin daveti 
lemektedirler. üzerine, yakında Romaya gidecek olan b:ış.. 

maktır. Bu vaziyet, Almanyayı vesa- arya" gazetesi, türk ihtrı.rlarına 
ir devletleri de müd~haleden imtina cevap verirken, şu cihetleri müşahe -
tm - . ha d d~. ey~emekte.c:lir: Bu.lgaristan, katiyen 

e ege ıc r e ebilir. Bu suretle yan- Turkıyeye hucum nıyetindc bulun _ 
Hariciye nezareti memurlarının söy vekil B. Antonesco, Berlini ziyaret için biı 

lediklerine göre bu hususta kendile - resmi davet almıştır. General Antonesco 
rine hiç bir sulh teklifi yapılmamış- Roma seyahatmdan sonra Berline ıridecek~ 
tır. *· 

gın tahdit edilmiş ve balkanların şark m.ama.ktadır ve Bulgaristanda, cı'ddı
kısmında sulh idame edilmiş bulu _ 
nuyor. Tabiidir ki Türkiye müdahale :ıya~ı m~nakaş~lar es.~a.~ı~?a her ne 
ederek italyanların vaziyetini mil§ _ a~~ ~e~i~~~. 0 

sun 1rUrultu çıkarmak 
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Jngilfere üzerine yapılan 

Alman hava akınları 
Londra, 4 a.a. - İngiliz hava ve dahi

li emniyet nezaretleri tebliği: Düşmanın 
dün sabah ve öğleden sonra İngiltere ü -
ıerinde yaptığı akınlar cenubi İngiltere -
nin birkaç mıntakasına tevcih edilmiş 
ve münferit uçan tayyareler tarafında ya
pılmıştrr. 

Dün sa:ıt 17 ye kadar alınan raporlar 
bir kaç bomba atıldığını t))stermekte ise 
de vukua gelen hasar ciddi değildir. Bir -
kaç yerde bulutlardan sıyrılan düşman 
tayyareleri şiddetli bir mitralyöz ateşi aç
mak suretiyle hucum etmişlerdir. Bu hü
cumlar neticesinde bir kaç kişi ölmüş, bir 
kaç kişi de yaralanmıştır. 

Dün gece bir düşman bombardıman tay
yaresi düşürülmüştür. Tayyarelerimizden 
biri Ü<1süne dönmemiştir. 

Londra' da 56 gündenberi alarm 
İ$areli verilmiyen ilk gece 

mızdan zayiat hafiftir. Bir mikdar esir a
lınmıştır. 

Şap denizinde tayyarelerimiz, bir kru • 
vazörün refakatinde gitmekte olan bir va
puru ve Perim adasının liman tesisatını 
bombardıman etmiştir . 

Düşman tayyareleri Assab'ı bombardı
man etmişlerdir. Üç kişi ölmüş bir kaç 
kişi yaralanmtş ve şehirde bazı evler ha
fif hasarlara uğramıştır. 

Dün gece düşman tayyareleri Napoli 
şehri üzerine gelmiye teşebbüs etmişler -
dir. Hava müdafaa toplarının ateşiyle kar
şılanan düşman tayyareleri bombalarını 
ktrlara atmxya mecbur olmuşlardır. Bir ki
şi ölmüş ve üç kişi yaralanmıştır. 

Kiel tersanesi yelmiı 
dakika mütemadiyen 

bombardıman edildi 
Londra, 4 a.a. - Hava nezaretinin is -

tihbarat dairesi dün gece Napoli'ye İngi
liz tayyareleri tarafından yapılan taarruz 
hakkında şu mallımatı vermektedir: 

İtalyan hava dafi bataryaları geçen 
cuma gecesinden daha müessir olarak İn
giliz bombardıman tayyarelerine karşı 
koymuştur. 

uı.:us 

İstanbul şehir 
Meclisi açıldı 

Vali yapılan ve yapılacak 
işlere dair izahat verdi 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Şehir mecli

si bugiin açrldt. Vali Dr. Lutfi Kırdar bu 
münasebetle bi.r nutuk vererek 1939 dan 
bugiine kadar )"3.pdan işleri anlattı. Vali
nin bu i7.ahatına göre B.dediyeler Bankra
sından yapılan 5 milyon liralık istikrazın 
4 milyon lirası çekilmiş, bu 4 milyon li
radan 2.221.000 lira Eminönü meydanına, 
Gazi bulvarına, Koska ve Sürpagop mın
takalarının istimlakine hasrolunmuş ve el
de 1.778.000 lira ktalmıştrr. Vali şehrin gz
da ve srhat işleri hakkında tafsilatlı izahat 
verdikten sonra imar meselesi hakkında 
da şunları söyLcdi: 

NAFIA VEKALETi 
Kanal inşaatı 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Tarsus'ta Berdan sulama şebekesi 

ikinci kısmı ve deşarj kanalları ile sınai 
imalatı ve işletme binaları inşaatı muham
men keşif bedeli vahidi fiyat üzerinden 
(800.000) liradır. 

2 - Eksiltme 20/11/940 tarihine rastlı
yan çarşamba günü saat 15 de Ankarada 
sulama işleri işletme merkez binası için
de toplanan su eksiltme, arttırma komis
yonu odasında kapalı zarf usuliyle yapı-
lacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, mu
kavele projesi bayındırlık işleri genel 
şartnamesi fenni şartname ve projeleri 
(40) lira mukabilinde su işleri reisl;ı?in -
den alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek iç•ıı istek -
lilerin (35.750) liralık muvakkat teminat 
vermesi ve eksiltmenin yapıla •;ı.gr günden 
en az üç gün evci ellerinde bulunan vesi -
kalarla birlikte bir dilekçe ile Nafıa Ve • 
kaletine müracaat ederek bu işe mahsus 
olmak üzere vesika almalan ve bu vesika
yı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bu
lunmryanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

-

metre mlkAbı: 15000, bir :MS b&la.stuı mu
hammen bedell 130 kUI'\l3, Tutarı: 19500 
lira, muvakkat teminat: U62 lira ı50 ku -
ruıı, İhale tarihl: 15.11.940, ihale saati: 11 

17291 

Bosch yedekleri almaca.k 
D. Demiryol/arı Satrnalma Ko : 
Muhammen bedeli (3086,88) lira olan 2 

kalem Bcsch yedekleri Z0/ 11 / 1940 çarşam
ba günü saat 15.30 da açık eksiltme usulü 
ile Ankarada İdare binasında satın alına -
caktzr. 

Bu işe girmek istiyenlerin (231,5'2) lira
lık muvakkat teminat ile kanunun tayin et
tiği vesikalan hamilen ayni gün eksiltme 
saatına kadar komisyonda. ispatı vücut et
meleri lazımdır. 
Şartname Ankarada malzeme dairesinde, 

Haydarpaşada Tesellüm ve sevk Şefliğin
de, İzmirde İzmir maiazasmda görülebilir. 

7249 

Motör ve Bosch yedekleri 
alınacak 

D. Demiryolları Satınalma Ko : 
Muhammen bedeli 1540 lira olan 3 kal~ 

Büssing Nağ kamyonları motör ve Bosch 

5- 11. ı~ 

( __ R_A_o_v_o ___ 
TURKtYE 

(Radyo Difüzyon Postaları) 
TÜRKİYE ANKA 
Raıiyosu Radyc 

Dalga Uzunluğu 
1648 m. 182 Kcs./120 Kw 
31.7 m. 9~5 Kc,,./ 20 Kw. T A 

19.47 m. 15195 Kes./ 20 Kw T . A 

SALI 5. 11. 1940 

8 00 Program ve memleket saat ayat 
8.03 Mü.ıik : Hafif program (l'l.), 
8.15 Ajans haberleri, 
8.30 Mıizik programının devamı (Pı.; 

8.50/ 9.00 Ev kadını - Yemek listesi. 
12.30 Program ve memleket saat ayar 
12.33 Müzık : Karışık şarkı ve türkül ı 

• (Pl.) 
12.50 Ajans haberleri, 
13.05 Müzik : Karı~ık şarkı ve türk~ 

programının devamı (Pi.), 
13.20/ 14.00 Müzik : Karışık program (F 
18.00 Program ve memleket ı;aat ayar: 

yedekleri 20/ 11/ 940 çarşamba günü saat 15 18.03 Mü:.:ik : Konçerto (Pi.), 
te açık eksiltme usulü ile Ankarada idare 18.30 Konuşma ( Çiftcinin saati ), 
binasında satın alınacaktır. 

18.45 Müzik : Çiftcinin aaati - köy saı 
Bu işe girmek istiyenlerin 115,5 lirahk 19.00 TEMSİL : Devlet Konservatu• 

muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği Tiyatro Şubesi talebeleri tarahnc 

l 'lndra, 4 a.a. - Biribirini takip eden 
~ '\ Jil'ece bombardımanından sonra Londra
da 'ıın gece alarm işareti verilmemiştir. 

Dün geceki taarruza bulutlar engel ol
muş ise de başta giden tayyare aydınla -
tıcz fişekler atmış ve sonra a-ıağı inerek 
başlıca garlar arasına ve demiryoluna 
müteaddit bombalar atmıştır. 

- İstoanbul semtini imar için 1:602.000 
lira ve Beyoğlu tarafı için de 703.000 li
ra sarfedilmiştir. Yeni yapılacak işler şıun
lardır: Eminönü - Unkapam arasımn ima
rı, Unkıapanı - Aksaray yolu, Beyazıt 
meyd:ını ve gazinosu, Koska caddesi, Tak
sim - Eminönü ge7.inti yeri, Dolmabahçe
de Lunapark sahası. Sürpagop mezarlığı, 

Kabataş vapur iskelesi, Üsküdar iskele 
meydanı, Kadıköy meydanı, Boğazın A -
nadolu sahili, Mıstr çarşısı ve Fenerbahçe. 

5 - İste·klilerin teklif mektuplarını i 
kinci maddede yazılı saatten bir saat ev 
line kadar su işleri reisliğine makbuz m 

e- vesikaları hiimilen ayni gün eksiltme sa'ltr- Rejisör : Kari Ebert. 
u- na kadar komisyonda ispatı vücut ~tmeleri 19.30 Memleket saat ayarı ve Ajans ı 

lazımdır. 

Hava nezaretinin tebliğinde deniliyor 
H· 

Diğer tayyareler de Napoli civarında
ki Reggio Reale petrol depolarına ta.ar -
ruz ederek müessir bir tarzda bu depo -
ları bombalamışlardır. 

kabilinde vermeleri lazımdır. 
Postada olan gecikmeler kabul edil 

mez. (6940) 17029 

Dolap ve etajer alınacak 
Nafıa Vekaletinden : 

-
bcrleri, 

Şartname Ankarada Malzeme dairesin-le, 19.45 Müzik : Fasıl heyeti, 
Haydarpaşada Tesellüm ve sevk Şefliğinde 20.15 Radyo Gazetesi. 
İzmirde İzmir mağazasında görülebilir. 
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20.45 Müzik : Radyo küme heyeti: ıı Diin gece, yalnız bir kaç tayyare, in

~iliz sahillerini aşmıştır. Bunların faali -
yeti, yalnrz İngiltere'nin şimali şarki ve 
İ!ıkoçya'mn şark mmtakasına inhisar et -
miştir. İskoçya'nın şark ınmtakasına iki 
hücum yapılmıştır. Atılan bombalar, yal -
nız hafif hasarı mucip olmuştur. Yaralı 

ve ölü mikdarı da pek azdır. 

Almanya'da Kiel tersanesi biribiri ar
dından gelen tayyarelerimiz tarafından 
70 dakika mütemadiyen bombardıman e -
dilmiştir. İlk tayyare tersanede yangınlar 
çıkarmış ve bir saat sonra gelen tayyare
ler bu yangınların hala devam etmekte ol
duğunu görmüşler ve tersane mm-takasına 
ağır çapta bombalarla müteaddit isabetler 
kaydettirerek iki büyük yangın daha çI -
karmışlardzr. 

VaLinin nutkundan sonra intihaplar ya
pılmış ve eski heyetler aynen ipka edil -
miştir, Şehir meclisi salı ve cuma giin - at 7 ikinciteşrin 940 perşembe günü sa 

16 da Ankara.da Nafıa V ckaltti binası 
çinde malzeme müdürlüğü odasında top 
!anan malzeme eksiltme komisyonund 
4136,32 lira muhammen bedelli 2 adet pr 
je dolabı ile 10 adet kapalı etejerin ve 
adet ba!1konun kapalı zarf usulü ile eksil 

sik program. Şef: Mesut Cemil 
Ahsap duba tamir ettirilecek 21.30 Konu~ma : ( Hukuk İlmini Yay 
D. D. Yolları: Kurumu aılına Manisa mebusu J leri muntazaman toplanacaktır. i-
İdaremiz Haydarpaşa liman tersane - fik İnce: .. Aile mefhumu üzeriı I -

a sinde kızaı;a çekilmiş vaziyette bulunan c;ok duralım ,, ). 

Üniversite dün 
törenle açıldı 

o- ve 22.5 metre uzunluğunda 8.70 metre ge- 21.45 Müzik : Radyo salon orkestrası ( 
nişliğinde ve biri 2.7!i diğeri 2.55 metre 2 olonist Necip Aşkın idaresinde ) 
yüksekliğinde bir çift ahşap dubanm ta - 1_ Kutsch : Çiran fantezisi, 

İtalyan tayyareleri 
Selanik'le sivilleri gene 

t-
mirııh ve 90 günde Devlet demiryolları i mesi yapılacaktır. 

-
- 2 Brusselmans : Felemenk St claresine teslimi kapalı ıarf usuliyle mü -Eksiltme şartnamesi ve teferruatı be 

delsiz olarak malzeme müdürlüğünden a-
Aşk gölü, 

nakasaya konmuştur. Muhammen tamirat 
bedeli 15 bin Iiraılxr. 4.- Amadei : Aşk rüyası, 

Cenubi Afrika hava lınabilir. 
j 

bombardıman efriler 
İstanbul, 4 a.a. - Üniversite Rektörü 

Prof. Cemil Bilse!, üniversitenin sekizinci 
ders yılını bugün saat 8,30 da, bütiln pro
fesör ve talebenin bulunduğu merkez bl -
nasında merasimle açmıştır. Eve!! İstikllU 
marşı söylenmiş ve mliteaklben rektör bir 
saat silren ııçış nutkunu söylemiştir. 

Muvakkat teminat 310 lira 03 kuruştu r. 
Eksiltme Haydarpaşa gar binası dahi- 5- Bela : Ren nehri sahillerir 

!inde birinci işletme komisyonu tarafın- (Vals), 
dan 20/ 11/ 940 tarihine müs:ıdif çarşamba 6-- Bela : Uvertür, re minör. -

-filolarının faaliyeti 
Atina, 4 a.a. - Emniyeti umumiye ne -

:r.aretinin tebliği: Düşman tayyareleri dün 
Selanik'e hücum etmişlerdir. Hücum 
münhasuan sivil halka tevcih edilmiştir. 

Zayiat azdır. Hasar ehemiyetsizdir. 

Nairobi, 4 a.a. - Dün neşredilen tebliğ: 

İsteklilerin teklif mektuplarını muvak 
kat teminat ve şartnamesinde yazılı ve 
saik ile birlikte aynı gün saat 15 c kada 
mezkur komisyona makbuz mukabilinde 

r günii saat 11 de icra edilecektir. Bu gibi 22.30 Memleket saat ayarı, Ajans hah 
deniz vesaitini evelce hUsnü suretle yap- leri; ziraat, esham - tahvilat, k:ı 

Düşman, hiç bir askeri hedefi ihtiva 
etmiyen üç köye karşı da hava hücuınla
n yapmıştir. 

Cenubi Afrika hava kuvetlerine mensup 
tayyareler 31 teşrinievelde cenubi Habe
şistanda düşman tahşidatıru bombardıman 
etmişler ve mitralyöz ateşi altına almış -
!ardır. 

vermeleri lazımdır. (7005) 17059 

ANKARA DEFTERDARLIGI -
Tamirat yaptırılacak 

Ankara Defterdarlığından: 

tıklarına dair bir ehliyet veslkası ile bir- biyo - nukut borsası ( Fiyat ). 
likte teklif mektuplarını mazrufen aynı 22.45 Müzik : Radyo salon orkestrası p 
gün saat 10 a kadar kom:syon reisliğine gramının devamı, 
vermeleri la:~ımdır. Posta ile gönderile _ 23.00 Müzıik : Dans müziği (Pi.), 
cek teklifler için post:.ıda vaki olabilecek 23.25/ 23.30 Yarınki program ve kapanış. 
teahhurlar kabul edilmez. 

Muvakk:ıt tem'nat 1125 liradır. Fenni Alman resmi tebliği 
Gene cenubi Afrika hava kuvetlerine 

mensup diğer tayyareler 30 ve 31 teşrini
evelde düşman toprakları üzerinde keşif 

uçuşları yapmışlardır. Tayyarelcrimizin 
hepsi üslerine dönmüştür. 

Rektör eve!A bir milletin büytlkltiğtlnU 
lllm mtlesseselerinin yaptığını kayd ile 
bugün Anknradıı yeni binası merasimle a
çılmakta olan ve tiz<>rinde BUyUk Kurtarı
cının "En hal<ikt mürşit Hlmdir,, vecizesi 
yazılı bulunruı Dil, Tarih-Coğrafya Fakül
tesini se!Amlamıştır. 

1 - Defterdarlrk binasında yapılaca 
tamirata. 1560 lira 30 kuruş bedel tahmi 

k ve eksiltme şartnameleriyle mukavelena • 
me esaslan idaremizin Haydarpaşa, An _ MAHKEMELER 

Bertin, 4 a.a. - Alman başkumandan -
lrğı tebliği: Bir alman denizaltısı 18724 
toni15.toluk Laurentic ve 11314 tonfü.to -
luk Patrocluıı İngiliz muavin kruvazörle • 
riyle, 5376 tonilatoluk Casamare ticaret 
gemisini batırmıştır. 

İlmin bir milletin Usttin kuveti olduğu
nu söyHyen rektör, dllnyanın btitUn ilerle
melerlnl llme, ilmin de verimlerini karak
tere borçlu oldu,!hınu tebarüz ettirmiş ve 
bu yıl buna harbin getirdiği teyitlcrden 
bahseylemlş, "Diyarımız kahramanlar dl-ı 

yarıdır,, demiş ve kahramanlar diyarının 
huııuslyetlerlnl ifade eyleml.!!tir. 

n 
kara, İzmir işletme miidiirlüklerinden üc- Ankara Birinci Asliye Hukuk MahkJ 

Dünkü Alman hava 
akınları hafif oldu 

Londra, 4 a:a. - Hava ve dahili emıııi -

Rektörtln verdiı!tl rakamlara göre bu 
yıl llnlversltedl.'n Gfl6 klııl mezun olmuştur. 

edilmiştir. 

2 - Muvakkat teminat 117 liradır. 

n 3 - İstekliler keşif evrakını her gü 
defterdarhkta mütcşek:ıkil komisyonda gö -
rcbilirler. 

e 4 - İsteklilerin 11/11/940 tarihind 
defterdarlıkta teşekkül edecek komisyon 
da bu işe dair nafıadan alacağı vesika il 
müracaatları ilan olunur. (7283) 1723 

-
e 
8 

retsiıı; olarak verilir. (10403 - 7312) 17315 meslnden: 

Oksijen satın almacak 
D. Dem!ryolları Satın Alma Komisyo- Ankarada Koyunpazarında Konyalın 

nundnn: knhvesinde ve Ulucanlar mahallesin• 
Muhammen b<'dclt 7500 yedi bin beş 55/ 12 ve 7fl numarada mukim Meh.mede 

yllz lira olan 15000 metre mik~b1 oksijen Karmzz Şefika Akman tarafından aleyl 
21. 11. 940 perşembe giinii saat 15 te kapa- nize açılan boşanma davasının duruşm'l 
ı zarf usuliyle Ankarada idare binasında sonunda : l 

satın alınacaktır. 

Havanın gayri müsait bulunması, al -
man hava kuvetlerinin daha ehemiyetsiz 
olmakla beraber Londra ve İngiltere ile 
İskoçya'da askeri bakımdan ehcmiyeti ha
iz hedefler üzerine hücumlar yapmıya de
vam etmesine mani olamamıştır. 

yet nezaretlerinin tebliği: Bugiin pek az 
düşman tayyaresi sahili aşmıştır. Londra. 
mıntakasına ve Midland ile İngilterenin 

şark kısmında biribirinden çok uzak nok
talara bombalar atılmış ve bazr evler ha
sara uğramıştır. Ölü ve yaralrların sayısı 
çok azdtr. 

Gene bu yıl Jmtllıanlara 5547 taleıJe 
DEVLET DEM1RYOLLA~I 

Bu işe glrmelf ıstıyenlerfn :;02,50 beş 
yUz altmış iki lira elli kuruşluk muvakkat 
eminat ile kanunun tayin ettiği vesika -
arı ve tekliflerini aynı gün saat 14 ~ ka

dar komisyon reisliğine vermeleri JAzım

Kocalık ve aile vazifelerini yapmam; 
rn~ıcs~tf 1 .vle müstfll:r~~ h.:.",.."i .. : +,.ry. • .._,i. ~ 
bir ay zarfında evinize gelmenize dair il 
nen yapılan ihtara rağmen de bir araya ıtı 
mcdiğiniz şehadet ile anlaşıldığından kan 
nu medeninin 132 ve hukuk usulii mahk 

Yere sürünecek kadar alçaktan cüret
le uçan muharebe tayyareleri Londra'nm 
§İmalinde bir tevzi garına hücum ederek 
gar binası ile demiryolu tesisatına isabet
ler kaydetmişlerdir. Bu tayyareler he -
deflerinden uzaklaşırken müteaddit tay -
yare dafi toplanm mitralyöz ateşiyle swı
turmuşlardır. Dün İngiliz tayyare mey -
danları üzerine yapılan hücumlarla bu mu
vaffakiyet tamamlanmıştır. Stratishall'da 
tayyare meydanı yanmış, Vattisham'da 
hangarlar ve tayyareler tahrip edilmiŞtir. 

Bilhassa İskoçya'da bulunan başka 
tayyare meydanlariyle askeri chemiyeti 
haiz sanayi hedefleri muvaffakiyetle bom
bardıman edilmiştir. 

İrlanda sahilleri açıklarında ve İskoç
ya'nın prk sahilleri üzerinde uçuş yapan 
bombardıman tayyareleri, münferit sey -
reden gemilerle gemi kafilelerine hücum 
etmişlerdir. 19.000 tonluk bir ticaret ge -
misine ciddi bir isabet vaki olmuştur. 
Kinnard - Head civarında bir torpido muh
ribine, bir devriye gemisine, büyük bir ti-
caret gemisine ve bir ııilebe de ciddi isa
bet vaki olmuştur. 

İngiliz hava kuvetleri, Hollanda ve şi
mali Almanya üzerinde seyrek aktnlar 
yapmışlardır. Hollanda'da iki ev yıkılmış, 

iki İtalyan denizalhsı 
im h ci ed i 1 d i 

Londra, 4 a.a. - İngiliz bahriye neza • 
reti tebliğ ediyor: Yeniden iki İtalyan 

denizaltı gemisi daha hafif kuvetlerimiz 
ta.rafından imha edilmiştir. Bu vakalar -
dan birinde gemilerimiz hava kuvetleri • 
mizle teşriki mesai ederek düşman gemi
lerini takip eyle~iştir. 

Askerlerimiz için yün ören 
hamiyetli kadın ve kızlar 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Moda'daki 
Deniz kulübünde, o semtin kadın ve kız • 
la.rı haftada iki gi{n toplanarak askerler i
çin yünlüler örmiye karar vermişlerdir. 

İkramiye kazanan 
istikraz tahvilleri 

girmiş 4356 sı terfi etmiştir. Umumt haşa
n nlsbcti yüzde 81 dlr. Yani yazılan tale
be sayısı bugüne kadar 1872 dir. 

Talebe mlkdarı bu yıl yeni yazılanlarla 
8000 e varmıştır. 

Üniversite kadrosuna üçil Tllrk, altısı 
ecnebi dokuz yeni profesör katılmıştır. 

İkl ecnebi protesörUn yerleri milnhaldir. 
Sektz doçent imtihanla girmiş, 12 doçent
lik namzetlerinin imtihanları yapılmakta 
bulunmuştur. 

Üniversitenin ytlksek bir meslek mek
tebinden farkına dikkati çeken rektör, 
talebeye UnlverRlte bilgileriyle ve liniver
ıılteli karakterleriyle bezeli olmaları tav
siyesinde bulunmuş, çalışkanlıkta, ideal
de, ahldkta ve karakterde örnek olmaları
nı lsteml§tlr. 
Dünyanın en buhranlı gtinlerlnde, dtin

yanın en büyük devlet adamım başında ta
şıyan Ttlrk mllletlnin, onunla istikbale 
gururla bakmakta olduğunu söyliyen rek
tör, MilU Şefe Üniversitenin sonsuz sevgi, 
saygı ve bağlılığını ulaştırmakla sözlerini 
biti r.m iştir. 

Açış nutkundan sonra Prof. Neşet Ö
mer İrdelp "Bugünkü tııbabctte şimlyote-
raplnln ·ıerl., mevzulu açış dersini vermiş 
ve saat 10 da derslere başlanmıştır. 

iki kişi ölmüş, iki kişi yaralanmıştır. Maliye Vekaleti ve Türkiye Cüm -
Alırlanya'da atrlan bombalar üç muh - huriyet Merkez Bankasından bildi -

telif yere düşmüş ve hiç bir hasar yap - rilmiştir : 
Toplantıya davet 

mamıştır. Yüzde beş fayizli ve ikramiyeli 1938 
Düşman dün 3 tayyare kaybetmiştir. Al- tahvillerinin Merkez Bankası bina • 

man tayyarelcrinden ikisi üssüne dönme- sında Maliye Vekaleti, Merkez Ban
miştir. kası ve diğer bankalar mümessilleriy

T. 1. B. A. S. memurları ölüm vu
kuunda yardım birliğinden: 

İta iyon resmi tebliği 
Roma, 4 a.a. - 150 numaralı tebliğ: 

Epir bölgesindeki cüzütamlarımzzm hare
katı Kalibaki'deki mevzilerin ilerisine 
doğru devam etmektedir. Korcha mıntaka

srnm civar ve şarkındaki düşman mevzi
lerini şiddetli bombardımanlara tabi tu -
tarak hava kuvetlerimiz kara harekatını 

takviye etmişlerdir. Tayyarelerimiz, Se -
lanik'i, Korfu kalesini, Navarin kalesini, 
Yanya - Kalabaki yolu boyunca Yanyanm 
şimali şarkisindeki sırtları tekrar bom -
bardıman etmış!erdır. Tayyarele::imiz<len 
biri avdet etmemıştir. 149 numaralı teb 
!iğde bihsedılen Selanık uzerındcki ha · 
va muharebesi esnasında düşürüldüğü muh
temel zannedilen bir düşman tayyaresin
den maada, beş tayyare daha dıişürülmüş

tür. Bir deniz keşif tayyarcmiz, Blenhcim 
tipinde iki motörlıi bir tayyarenin hücu -
muna maruz kal:nışt•r. Düşman tayyare -
ıine bir kaç isabet vaki olmuş ve tayyare 
ağır yaralı oluak uınklaşmıştır. 

Ş:mli Afrika'da seri bır kolumuz diış
manın zırhlı oton:obiller:ni firara mecbur 
etmiştir. Duşman tayyarelerı Giaubad'ırı 

şimali şarkisınde bazı mufrezelerimıze hu
cum etmiştir. Bır kaç kışi yaralan::-ı . ş ve 
iki kişi ölmüştür. 

Şarki Afrika'da Sciusep - Cassala'daki 
lea'al kuvetlcrimize kar11 yapılan hücum
lar bariz surette tardedilmiştir. Tarafı -

le noter huzurunda yaptlan beşinci 
ikramiye keşidesinde : 

36921 No. (10.000) lira, 374083 No. 
(10.000) lira, 36929 No. (5.000) lira, 
149491 No. (5.000) lira, 42353 No. 
(1000) lira, 81922 No. (1000) lira, 
149499 No. (1000) lira, 201535 No. 
(1000) lira, 296271 No. (1000) lira, 
350467 No. (1000) lira, 409286 No. 
(1000) lira, 48011 No. (303) lira, 142725 

Nizamnamenin 4 ncü maddesinin B 
fıkrasının tadili için birliğimiz umu
mi heyetinin 25. 11. 940 salı günü s::ı

at 16 da Türkiye İş Bankası umum 
müdürlük binasındaki dairei mahsusa

sında toplanmasına karar verilmiştir. 
Azaların toplantıda h~zır bulunma-

ları ilan olunur. 4392 

Ölüm 
No. (303) lira, 201537 No. (3o3) lira, Milli müdafaa vekaleti muhasebe 
211995 No. (303) lira, 223111 No. (303) .. d .... y N . p , · · 
lira. 262076 No. (303) lira, 278936 No. mu ~ru. · acı . uranın enış~~sı e: 
(303) lira, 320772 No. (303) lira, mekl~ bın?aşı Faık Özpura muptela 
333290 No. (303) lira, 359648 No. (303) oldugu elım hastalıktan kurtulamıya
lira, 372648 No. (303) lira, 374087 No. rak Nümune hastanesinde vefat etmiş 
(303) lira, 409287 No. (303) lira ka - ve cenazesi bayramın ikinci günü ak
zanmış ve ayrıca 596 adet numaraya raba, dost ve meslek arkadaşlarının i~· 
40 ar lira ikramiye isabet etmiştir. tirak ettikleri hazin bir merasimle def-

(a.a.) nedilmiştir. 

Atina radyosu TürkçE 

neşriyata başladı 

Ruhuna tanrıdan rahmet dileriz. 

4399 

(Ölüm) 
ATİNA, 4 a .a - Atina Radyosu, Ziraat Bankası avukatı Fehmi Ku-

dün akşamdan itibaren türk lisaniyle 
neşriyata başlamıştır. Bu emisyonlar, ral ve tayyare cemiyeti müfettişi E-
türk dinleyicilerine hitap eden bir mi~ Ali .Yaşın'ın k~yın valide~~ri -:'': 
kaç sözle başlamıştır. Neşriyat, her eskı Malıye nezaretı hukuk muşavırı 
akşam Türkiye saatiyle 22.30 da ya - Tevfik'in eşi Naciye Çaltan vefat et• 
pılmaktadır. miıtir. 4389 

Toz şeker alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun

dan: 

-
Beher kllosuna 38 kunış bedel tahmin 

olunan 5000 kilo toz şeker 11. 11. 1940 pa 
zartesl gUnll saat 15,30 da açık eksiltme 
ile Ankarada idare binasında satın alına
caktır. 

Bu işe girmek fstıyenlerln 142.50 (yüz 
kırk iki lira em kuruş) liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikala
rı hA.milen aynı glln muayyen saatte komis 
yona müracaatları la.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada 
malzeme dairesinden dağıtılmaktadır. 

(7074) 17178 

Rezidü yağı alınacak 
D. D. Yolları Sa.tın Alma Komisyonun

dan: 

Muhammen bedeli 160000 (yüz altmış 
bin) lira olan 1000 ton rezldü yağı 12.12 
1940 perşembe günü saat lıs,30 da kapa! 
zarf ıısultl ile Ankarada idare binasında 

1 

satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lsliyenlerin 9250 (dokuz 
bin iki yüz em) llralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettlğl vesikaları ve tek
lllferini aynı gUn saat 11,30 a kadar ko
misyon reisliğine vermeleri Ul.zımdır. 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(7210) 17244 

Kireç alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun

dan: 
Muhammen bedeli 15000 (on beş bin) 

lira olan 1000 ton yUksek evsafta sönme
miş kireç 13.11.940 çarşamba güntl saat 
15,30 da kapalı zarf usulU ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek latiyenlerin 1125 (bin ytlz 
yirmi beş) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklif
lerini ayın gün saat 14,30 a kadar komls -
yon reisliğine vermeleri lhımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada 
malzem dairesinden, Eskişehirde idare ma
ğazasından dağıtılacaktır. ( 7211) 17245 

Balast alınacak 
D. D. Yolları Üçllncü İşletme Müdilr

lllğünden: 

Muhammen bedeli lle bulunduğu yer, 
mlkda.r ve evsafı, muvakkat teminatı ll!Jıı.
f-ıda yazılı balast kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. İhalesi Balıkesirde 
UçtlncU işletme mtldUrlUğü binasındaki 
artırma ve el{siltme komlsyonuncıı yapı -
Iacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 2490 
sayılı kanunun tayin ettiği vesikalarla 
teklif mektuplarını ihale günUnde saat ona 
kadar makbuz muknblllnde komisyon re -
isliğine vermeleri lı\zımdır. Bu işe ait 
şartname ve mukavelename projeleri ko
misyondan parasız verilir. (7284) 

Balast ocaklanmn bulunduğu yer: İz -
mir - Bandırma hattı, kllometresl: 258-268 
cln.!l: küeldl ile yarmalardan, mikdan 

t 
1 

dır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada meleri kanununun 240 ıncı maddelerine te 
malzeme dairesinden, Haydarpaşada te- fikan boşanmanıza ve kabahatlı olduğunuı 
sellUm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır dan 142 inci madde mucibince bir sene m~ 

(1293) detle evlen.memenize ve Şefikanın da 3 

----------------- gün geçmedikçe evlenememesine, masar 
Asfalt yol yaptırılacak 

İzmir Vi!Ayetı Dalmt Encümeninden: 
İlk müteahhit tarafından nAtamam bı

r akılan (339.897) lira (04) kuruş keşif be
delll İzmir turistik yolları asfalt kaplama 
nşaatının ihalesi için yapılan açık eksilt

me on gün müddetle temdit edildiği halde 
stekli çıkmadığından 21.10.940 tarihinden 
1.11.940 tarihine kadar bir ay müddetle 

1 

i 
2 
pazarlıkla intacı kararlaştırılmıştır. 

İstekli olanların şeraiti anlamak Uzere 
her gün turistik yollar mıntaka mtldürlU -
ğtine ve pazarlığa iştirAk etmek için de 

iUlyet dalmt encrımeninln toplandığı her 
azartesi ve perşembe günleri saat dokuz
an on ikiye kadar vllllyet daimt encüme-

v 
p 

d 
n lne mUracıı.atları. ( 4695/7316) 17317 

Kalorifer tesisatı yaptırılacak 
Bolu Valiliğinden: 

p 
1 - Bolu vlh\yrtl merkezinde yeni ya

ılan (ı50) yataklı hnııtahane binası kalo
!fer ve banyo tesisatı kRpah zarf usu
iyle ve 14870 lira keşif bedeliyle 22.10.940 
arlhlnden itibaren eksiltmeye çıkarılmış
ır. 

r 
1 
t 
t 

b 
n 

h 
n 
k 

2 - Bu işler 21.11.910 tarihinin perşem
e gtinü saat 15 te villiyet daimi encüme -
inde ihalP. edllecektlr. 
3 - Eksiltme şartnamesi, mukavele ve 

ususl şartname ve keşi! hüla.sası Bolu 
afıa mUdilrlilAllncleo 75 Jmruş bedel mu
abilindc alınablllr. 
4 - İstekliler ticaret odası ve ehliyet 
eslkalarının teklif mektuplarına koya
aklardır. 

v 
c 

Muvakkat teminatı (1116) liradır. 

(1298 / 10358) 

Teşekkür 

c 
Valdemiz Bayan Hasene Bayrının 

enaze merasiminde bulunmak sure- j 
yle kederimize iştirak edenlere ay'ı 

yrı teşekküre teessürümüz mani ol
undan bu hususta gazetenizin tavas
utunu rica ederiz. 

ti 

a 
ğ 

s 

... ----------------------

Emekli general Kamil Bayrı 

ve eşi 4390 

lllllllllllllllllllllllllllllllfllllllt... 

Kiralık dair·e ----Üç oda iki hol, banyo, mutbah, : 
kilar. Bahçe içinde sokak üstü bi- : 
rinci kat. Yenişehir Düzenli so- : 
kak No: 10. Üst kattakilere mil- : -racaat. Telefon 6676 4397 ---""111111111111111111111111111111111111111~ 

muhakemenin size yükletilmesine 19/10/ 
940 gününde kabili temyiz olmak üzere k 
rar verildiği i!a.n olunur. 7273 

1CRA VE lFLAS 

Ağrı İcra Memurluğundan : 

Ağrı Ziraat bankasına 322 lira verme} 
borçlu ve öldükleri anlaşılan Beyazıt 
Derviş Ali oclu İbrahim ve İbrahim efeı 
di zade Nurettin ve Halil bey zade Mu 
tafa ve tüccardan Ali oğlu Salim varisle 
Doğu Beyazrtta Şerafettin ve Kemalin ~ 
halli ikametleri meçhul olduğun.dan kend 
lerine ilanen tebligat ifasına karar veri 
miş bulunduğundan bu işle ilgili buluna 
ve borçlu tanılan Şerafettin ve Kemal: 
işbu ilanın neşri tarihinden itibaren y~ 
gün zarfında icra dairesine müracaat ed 
rek borcu ödemeleri ve yahut borcun tı 

mamına veya bir kısmına itirazlan var! 
gene bu yedi gün zarfında bildirmeleri al 
si takdirde icrai takibata devam olunacı 
ğı ilanen bildirilir. 17366 

BUGUN 

ULUS Sinemasında 
Fevkalade program 

1-Mahkum kadın 
Hapisanelerin dört duvar ve muz
lim koridorları arasına gizlenen 

heyecan, aşk ve ıztırap filmi 

2 - Kral aşkı 
Bayramda göremiyen müşterile
rimizin yüksek arzusu üzerine 

tekrar 

Ayrıca: Swing danaları 
ve türkçe jurnal 

Seanslar: 14,30 • 17,30 

Mahkum kadın ve 
Swing dansları 

16 - 19 da Kıral Aşkı 
Gece 21 de 

Mahkum kadın ve 
Swing dansları 



s. 11. 1940 

ViLAYETLER 
ata iltisak yolu ınae.atı kapalı zarf usully
le eksiltmeye konulmu,tur. Keılt bedeli 
79166 Ura 33 kuruı ve tık teminatı IS208 11-

lnşaat münakasası radır. Mukavele, eksiltme, bayındırlık itle-
Gaziantep C. Mliddeiumumiliğinden : r1 genel, huınısl ve feıınt ıartnameleri, ke-
l - Gaziantep'te yaptırılacak: ceza ve 1Jif hulA.sası ve buna müteferri diğer evrak 

tevkif evi inşaatı kapalı zarf uııuliyle ek- 199 kurut mukabilinde vlllyet nafıa müdür 
sıltmeye konmuştur. lilğilndcn verilecektir. İhale llS. 11. 9•0 cu-

2 - Eksiltme 12. 11. 940 sah günü saat ma gilnU sa.at ııs de daimi encümende yapı
lS de Gaziantep'te adliye binası içinde C. lacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz ve
H uddeiumumillci odısında inşaat eksilt- ya mektupları ihale tarihinden sekiz gUn 
ıne komisyonu tarafından yapılacaktır. eve! villyet nafıa müdilrlUğüne müracaatla 

4 

uı:us -5-

İKİN CİTEŞR~N 1940 TARİHİNDE 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinde yapılan 

ikramiyeli % 5 faizli 1938 tahviline ait 

Beşinci ikramiye keşidesinde kazanan numaralan gösterir listedir 

3 - Bu inşaatın keıiif bedeli doksan al- alacakları fennt ehliyet ve 940 yılına ait 
t bin dokuz yüz yirmi bir lira seksen al- ticaret odası veslkalarlyle 2490 numaralı İkramiyeler ı İkramiyeler ı İkramiyeler ı İkramiyeler j İkramiyeler ı İkramiyeler 1 İkramiyeler ı İkramiyeler 
tı kuruştur. 96921 lira 86 kuruştur. kanunun tarlfatı çevrealnde hazırlıyacakla- Numaralar T. llrıuıı Numarlilar T. llraaı Numaralar T. lirası Numaralar T. lirası Numaralar T. llraıu Numaralar T. lirası Numaralar T. llraıu Numaralar T. lirası 

4 - Muvakkat teminat altı bin doksan rı teklif mektuplarını ihaİe gtinU saat 14 
2:tı lira on kuruştur. 6096 lira 10 kuruş- de kadar dalmt encUmene vermeleri lAzım-
tur. dır. (10343/128:i) 17287 

S - Bu işe ait evrak: mukavele proje- 'Pirinç ve yağ alınacak 
s . eks11tme şartnamesi, bayındırlık iıleri İstanbul Belediyesinden : 
ge:ıel şartnamesi, hususi ve fenni şartname Darülaceze müessesesinin yıllık ihtiya-
ve yapı işleri fenni şartnamesi, mesaha cı için alınacak 17.SOO kilo pirinç. ve 8000 
cetveli ve bına projesi ve seridopiridir. kilo &ade yağı 40 gün zarfında defaten tes-

lstekliler bu evrakı Gaziantep C. Müd- lim edilmek prtiylc kapalı zarf usuliyle 
de,umumiliğinde çnlışma saatleri içinde açık eksiltmeye konulmuştur. Ta.lipler top-
her gün gorebilirler. tan veya pirinç ve sade yağına ayrı ayrı 

6 - Münakasaya ıirmek istiyenlerin re- tekliflerde bulunabilirler. Pirincin beher 
ferans ve dığcr vesikalarını bir iıtidaya kilosunun muhammen bedeli 36 kuruş, sa
baglıyarak münakasa tarihinden en az se- de yağının 160 kuruıs ve ilk teminat mik _ 
kiz gün •ve! vilayet makamına vermek su- tarı 1432 lira so kuruştur. Şartname zabıt , 
tctiyle bu iş için ehliyet vesikası almaları ve muamelat müdürlüğü kaleminde görü _ 
ve bu vesikayı teklif me'.rtubu içine koy- lecektir. İhale l5/ ll / 940 cuma günü saat 
nıalnrı lazımdır. ıs de daim[ encümende yapılacaktır. Ta -

7 - Münakasaya iştirak edeceklerin liplerin ilk teminat makbuz veya mektuP-
2490 numaralı artırma, eksiltme ve ihale !arı ve 940 yılına ait ticaret odası vesi _ 
kanunu mucibince ibrazına mecbur olduk- kalariyle 2490 numaralı kanunun tarifatı 
!an evrak ve vesaiki bu kanun ve ıartna- çevresinde hazırlıyaca.kları teklif mek _ 
tnelerin ahkamına göre hazırlayıp teklif tuplarını ihale günü saat 14 de kadar da
zarfları içine koyarak bu zarfları 12. 11. imi encümene vermeleri lazımdır. (10326-
940 salı gıinu s:ıat 14 de kadar numaralı 7289) 17289 
makbuz mukabilinde mıinakasa komisyo-
nu reisine vermiş olmaları lbımdır. Yün fanila ipliği alınacak 

Posta ile gönderilecek mektupların ı~. İstanbul Jandarma Satın Alma Komıs -
111. 940 salı günü saat ıs uc kadar komis- yonuhdan : 
'Yona gelmiş olması ve dışının mühür mu- 1 - Jandarma dikim evinde fanila ima
rnu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. li için "lS,000'' kilo yerli yün fanila ipliği 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. IS/ikincitesrin/940 cuma günü saat on bc&-

(9857/6785) 16847 te Takaim Ayaıpaşa'da jandarma mınta -
ka komutanlığı binasında.ki komisyonu · -

Un alınacak muzda kapalı zarf eksiltmesiyle satın ah-
Hatay Gümrük Muhafaza Taburu nacaktır. 

Satın Alma Komisyonundan ı - Muhammen bedel (kırk sekiz bin) 
Taburun altı aylık ihtiyacı olan ve ilk teminat (üç bin altı yij7.) liradır. 

90.000 kilo tahlilli un kapalı zarf usu- 3 - Şart kağıdı ve nümune komisyonu
liyle eksiltmeye konulmuştur. Beher mu~a her &{in cörülebildifi cibi sart ki.
kilo unun muhammen fiyatı yirmi ğıdı (iki yüz kırk) kuruş mukabilinde a -
kuruş elli santim olup eksiltme 8. 11. lınabilir. 
940 cuma günü saat 16 da Antakya'da 4 - İsteklilerin İstanbul levazım i.mir
tabur binası dahilindeki komisyonda ligi muhasebeciliği veznesine yatıracaklan 
:Yapılacaktır. 1stekfılerin 1383 lira 75 ilk teminat makbuzu veya banka kefalet 
kuruş muvakkat teminat makbuzları mektubunu ve 1art kSiıdında yazılı sair 
~e ticaret odası vesikaları ile beraber belgeleri de havi teklif zarflarmı eksiltme 
eksiltme saatinden bir saat eveline saatinden bir saat eveline kadar komisyo
kadar teklif mektuplarını komisyona numuzda bulundurmaları. (10298-7288) 
tevdi etmeleri ve postada vuku bula- 17290 
cak gecikmelerin kabul edilmiyeceği Bir otomobil alınacak 
~e şartnamenin komisyonda her za- Bilecik VllO.yetı Daim! Enctiml'nlnden: 
ınan görülebileceği ilan olunur. Villyet hizmetinde kullanılmak üzere 

17010 az kullanılmı1 arızasız 939 modeli bir a-
T elgraf direği alınacak det Şevrolc binek otomobili pazarlıkla sa-

Içel P.T.T. V. Müdürlüğünden : tın alınacaktır. 
Mersin'in Kuzucu Belen köyli yanında Muhammen bedeli uaml 2500 liradır. 

saltıh ormanından kesilip Mersin istas - İhale 13.11.1940 çarıamıa ıünü ıaat lS 
)'onunda teslim edilmek şartiyle 27/9/940 de vilfi.yet daimi encümenince toplanma o
taribinde kapalı zarf usuliyle eksiltmesi dasında yapılacaktır. 
~ılll.Clk:. t-lrlifJdilm_ b..d.,U f'<ldi 1711<; hafe7I ~ip ~--- - •-•Ulliö 

iörülmiycn (3235) adet (6) metrelik, muamelesi yapılacafından muvakkat tcmi-
(73S) adet (7) metrelik, (1685) adet (8) nat parasına lüzum yoktur. 
metrelik ve (100) adet (9) metrelik ki ce- Bu model ve evsafta otomobili olup ta 
man (S755) adet çam telgraf direğı pa - utmak istiyenlcrin otomobilleriyle birlik· 
zarlığa çıkarılmıştır. te sözü geçen ihale saati zamanmda daimt 

Sözü geçen direklerin beher adedine encümende hazır bulunmaları. 
(S) lira bedel tahmin edilmiş olup muham- (10392/7300) 17292 

men mecmu bedeli (2877S) lira, muvak - Kapalı zarf usuluyle eksiltme 
kat teminatı (2158) lira 13 kuruştur. 

Pazarlık S/11/940 tarihine müsadif cu- ilanı 
ma günü saat: 10,30 da Mersin'de P.T.T. Yozgat Nafıa MlldürlUğUnden: 
müdürlüğü odasında yapılacaktır. İstekli- 1. - Eksiltmeye konulan is: 
lcrin muvakkat teminat makbuz veya mek- Yozgat - Maden yolunun 3S inci i;ilo-
tuplarını, Ticaret Odası vesikalarını ko _ metresinde inıa edilecek "10476" lira 60 
m isyona ibraz etmeleri &arttır. kuruılu.k köprü inıaatıdır. 

Bu işe ait eartname Mersin'de Ankara 2. - Bu iıe ait p.rtname ve evraklar 
Ye İstanbul'da P.T.T. müdürlüklerinde ıunlardır. 
(72) kuruş mukabilinde verilir. (6942) A. - Eksiltme ıartnamesi 

17030 B. - Mukavele projesi. 
Parke yaptırılacak C. - Nafıa iıleri ıcnel prtnamesi. 

Kayseri Belediye Reisligindcn : D. - Şose ve köprüler fennt prtname-
si 1 - 16S11 lira 63 kurue bedeli keşifli 

İsmet lnonü bulvarı ve Kiçikapı meydanı E . - Husuaf tartname 
parke tefrişi ve belediyece verilecek bor- F. - Kctif cetveli, tahlili fiyat, metraj 

L. - Proje durların yerlerine vazı kapRh zarf usuliy-
le eksiltmeye vazedilmiştir. İstekliler Yozıat daimt encümeninde b•J 

2 - Muvakkat teminat 1238 lira 37 ku- evrak ve $artnameleri ıörebilirler. 
nış olup kati teminat bunun iki mislidir. 3. - Eksiltme lS/11/940 cuma (Ünü aa-

3 _Teklif edilen bedel haddi ili.yık gö- ta 14 de Yozıat daimt encümeninde ya
rüldüğü takdirde 22/11/940 cuma giinü sa- pılaacktır. 
tt 16 da belediye encümenince ihalesi ya- 4. - Eksiltmeye ıirebilmck için iıtek-
pılacaktır. !ilerin "78S" lira "74., kuruı muvakkat te-

4 - Arttırma, eksiltme ve ihale kanu - minat vermeleri ve bundan ba:ıka apğıda
nunun 32 inci maddesi tarifatı dairesinde ki vesaiki haiz bulunmaları lbımdır. 
ihzar edilecek zarflar ihale saatinden bir A. - En u yedi bin liralık yol veya 

17681 40 
17682 40 
17683 40 
17684 40 
17685 40 
17686 40 
17687 40 
17688 40 
17689 40 
17690 40 
22331 40 
22332 40 
22333 40 
22334 40 
22335 40 
22336 40 
22337 40 
22:138 40 
22~39 40 
22340 40 
16971 40 
26972 40 
2~973 ı:ıo 
2~974 40 
2697::\ 40 
2697'i 40 
?.6977 40 
2ı:;q7p, 40 
26979 40 
26980 40 
31991 40 
31992 40 
31993 40 
31994 40 
31995 40 
31996 40 
31997 40 
31998 4() 
319~9 40 
32000 40 
36921 10.000 
36922 40 
36923 40 
36924 40 
36925 40 
36926 40 
36927 40 
36928 40 
36929 5.000 
36~30 40 
38331 40 
38332 40 
38333 40 
38334 40 
38335 40 
38336 40 
38337 40 
38338 40 
38339 40 
38340 40 
42351 40 
42352 40 
42353 1.000 
42354 40 
42355 40 
42356 40 
42357 40 
42358 40 
42359 40 
42360 40 
48011 303 
48012 40 
48013 40 
48014 40 
48015· 40 
4~014; 40 
48017 40 
48018 40 

48019 
48020 
50271 
50272 
50273 
50274 
50275 
50276 
50277 
50278 
50279 
50280 
74271 
74272 
74273 
74274 
74~75 
74?.76 
74277 
74?.7['. 
7'1.?,7q 

74?8'1 
819?.1 

~10?Fi 

81927 
819?.8 
81929 
81930 
86~51 

8t;~52 

86353 
86354 
86~55 
86~56 
86357 
86358 
86359 
86360 
92431 
92432 
92433 
92434 
92435 
92436 
92437 
VZ'138 

92439 
92440 

100031 
100032 
100033 
100034 
100035 
100036 
100037 
100038 
100039 
100040 
103641 
103642 
103643 
103644 
103645 
103646 
103647 
103648 
103649 
103650 
123441 
123442 
123443 
123444 
123445 
123446 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

ı.orıo 

4fl 
d0 
dQ 
~o 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

o 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

123447 
123448 
123449 
123450 
135331 
135332 
135333 
135334 
135335 
135336 
135337 
135338 
135339 
135340 
142721 
14272?. 
142723 
142724 
142725 
142726 
142727 
142728 
142729 
142730 
145471 
145472 
145473 
145474 
145475 
145476 
145477 
145478 
145479 
145480 
149491 
149492 
149493 
149494 
149495 
149496 
149497 
149498 
149499 
149500 
160991 
160992 
160993 
160994 
160995 
6o:J95 

160997 
1609q~ 

160~9 
11;1000 
161411 
lfi141?. 
161413 
161414 
161415 
161416 
161417 
161418 
161419 
1614'l0 
167571 
167572 
167573 
167!i74 
167575 
1~7:i7G 
1s7r,77 
1~7~7~ 

1t:;7ı:;7!l 

1675RO 
170~~1 

170~~?. 

17f\~~~ 

170334 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

303 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
4!> 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

5.000 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

1.000 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
<10 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
ıiO 

4'l 
dO 
40 
ı10 

110 

40 

170335 
170336 
170337 
170338 
170339 
170340 
171401 
171402 
171403 
171404 
171405 
171406 
171407 
171408 
171409 
171410 
181541 
181542 
181543 
181544 
181545 
181546 
181547 
181548 
181549 
181550 
195501 
195502 
195503 
195504 
195505 
195506 
195507 
195508 
195509 
195510 
196681 
196682 
196683 
196684 
196685 
196586 
196687 
196688 
196689 
196690 
201531 
201532 
201533 
201534 
201535 
201536 
201537 
201538 
201539 
201540 
206231 
206232 
206233 
206234 
206235 
206236 
206237 
206238 
206239 
206240 
211991 
?.11992 
~11993 
"'11994 
'l1 H~9c: 
?11996 
"11997 
?11998 
"11999 
?1?000 

221491 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
·o 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

1.000 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

303 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

221492 
221493 
221494 
221495 
221496 
221497 
221498 
221499 
221500 
223111 
223112 
223113 
223114 
223115 
223116 
223117 
223118 
223119 
223120 
?3?411 
?3?412 
".?~413 

232414 
232415 
232416 
232417 
232418 
232419 
232420 
240161 
240162 
240163 
240164 
240165 
240166 
240167 
240168 
240169 
240170 
243841 
243842 
243843 
243844 
243845 
243846 
?.43847 
243848 
243849 
243850 
262071 
262072 
262073 
262074 
262075 
262076 
262077 
262078 
262079 
262080 
262831 
262832 
262833 
262834 
262835 
262836 
262837 
252838 
262839 
26?.840 
269631 
2696~?. 

26S633 
?6963d 
2696~5 
?f;96~fi 

?F9~~7 

269638 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

303 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 1 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

3fl3 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
~o 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
.ım 

40 

269639 
·260040 
278931 
278932 
278933 
278934 
278935 
278936 
278937 
278938 
278939 
278940 
286431 
286432 
286433 
286434 
286435 
286436 
285437 
286438 
286439 
286440 
286911 
286912 
286913 
286914 
286915 
ı86916 
286917 
286918 
286919 
286920 
292281 
292282 
292283 
292284 
292285 
292286 
292287 
292288 
292289 
292290 
296721 
296722 
296723 
296724 
296725 
296726 
296727 
296728 
296729 
296730 
297521 
297522 
297523 
297524 
297525 
297526 
297527 
297528 
297529 
297530 
309381 
309382 
309383 
309384 
:>n9385 
~09386 

"'OQ387 
?()Q;l~~ 

?1)0?~() 

309390 
309861 
?09862 
?09863 
"f'!Q~ 

309865 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

303 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
4() 

40 
40 

. 40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

1.000 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
ttO 
40 
4() 

40 
40 
40 
4n 
40 
40 

309866 
309867 
309868 
309869 
309870 
320771 
320772 
320773 
320774 
320775 
320776 
320777 
320778 
320779 
320780 
326881 
326882 
326883 
326884 
326885 
326886 
326887 
326888 
326889 
326890 
333281 
333282 
333283 
333284 
333285 
333286 
333287 
333288 
~33289 

333290 
341611 
341612 
341613 
341614 
341615 
341616 
341617 
341618 
341619 
341620 
~46??.1 

346222 
3462?3 
346224 
346225 
346226 
346227 
346228 
346229 
346230 
350461 
350462 
350463 
~$0464 

~50465 
~50466 

350467 
350468 
350469 
350470 
352041 
352042 
352043 
352044 
352045 
35?046 
~5?047 
::\~?048 

~'i?04Cl 

352050 
~~9641 

359642 

40 
40 
40 
40 
40 
40 

303 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

303 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

1.000 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

359643 40 
359644 40 
359645 40 
353646 303 
349647 40 
359648 40 
359649 40 
359650 40 
367121 40 
367122 40 
367123 40 
367124 40 
367125 40 
367126 40 
367127 40 
36i128 40 
357129 40 
3G7130 40 
372641 40 
372642 40 
372643 40 
372644 40 
372645 40 
372646 40 
372647 40 
372648 303 
372649 40 
372650 40 
374081 40 
374082 40 
374083 10.000 
374084 40 
374085 40 
374086 40 
374087 303 
374088 40 
374089 40 
374090 40 
378881 40 
378882 40 
378883 40 
378884 40 
378885 40 
378886 40 
378887 40 
378888 40 
378889 40 
378890 40 
392181 40 
392182 40 
392183 40 
392184 40 
39~185 40 
392186 40 
392187 40 
392188 40 
392189 40 
392190 40 
407941 40 
407942 40 
407943 40 
407944 40 
407945 40 
407946 40 
407947 40 
407948 40 
407949 40 
407950 40 
409281 40 
409282 40 
409283 40 
409284 40 
409285 40 
409286 1.000 
409287 40 
409288 40 
409289 40 
409290 40 

saat evelinc kadar sıra numaralı makbuzlar köprü, inşaatı yapmııs bulunması 
mukabilinde riyasete verilmesi ve posta B. - İhale tarihinden dört &{in evel 
ile gonderildigi takdirde ihale saatinden müracaatla vilayetten eksiltmeye girebile-

1 - Bu tahvillerden kura çrkan numaraların her birine yukarıda yazılı ikramiyeler ödenir. 

bir saat evet gelmiş olması şarttır. ceklerine dair vesika almaları. 
S - Taliplerin 0 gün ve saatte belediye S. - Teklif mektupları 3 üncil maddede 

encümenince ve fazla izahat almak isti- yazılı saatten bir saat evetine kadar nafıa 
Yenlerin baş kitabete milracaııtları ilin o- dairesine ettirilerek komisyon reisliiine 
lunur. "10334 _ 7286" 17271 makbuı mukabilinde verilecektir. Pata ile 

Muhtelif inşaat gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü 
maddede yazılı saate kadar ıelmiı oın;ası İstanbul Belediyesinden : 

Tepebaşı Şehir tiyatrosu tramvay cad - ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapa.
desı bahçe duvarı ile tiyatro hol cephe- tılmış olması şarttır. Postada olan gccik
sinin geriye alınması, duvar, merdiven ve meler kabul edilmez, (1039S/7302) 17294 

tretuıır inusı kapalı zarf usuliyle eksilt- Yol İn§aatı 
ıneye konulmuştur. Keşif bedeli 22684 lira Yozgat Na!ıa .MUdUrlüğlindcn: 
42 kuruş ve ilk teminatı 1701 lira 33 ku - 1 - Eksiltmeye konulan it: 
ruştur. Mukavele. eksiltme, baymdırlık Yozgat - Sorgun yolunun 12+500-lS 
işleri, genci, hususi ve fenni prtnamele - +500 kilometresinde inıa edilecek 17158 
ri, proje keş:r hulli.sasiyle buna mütcferııi lira 60 kurut k~ifli silindirajla boı men
diğer evrak l 14 kuruş mukabilinde fen iıı- fcz inpatıdır. 
leri müdürliıgünden verilecektir. İhale 14/ 2 - Bu işe alt oıırtname ve evraklar 
11/940 perşembe günü saat ıs de daimf ıunlardır: • 
encümende yapılacaktır.,. Taliplerin ilk tc:· A - Eksiltme prtnameıl 
ıninat makbuz veya mektupları, ihale tari- B - Mukavele projesi 
hinden sekiz gün evci fen işleri m:idürlü C - Nafıa i&leri ıenel tartnameei 
i:üne mürncaatla alaca-:lı fcnnl "hliyet. D - Şose ve köprüler fenni p.rtnamesl 
~O yılına ait ticaret '!3Sı v~.,·k~la:ı ve E - Hususi şartname 
lınzalı şartname ve sai•e "~ 24fıı) numaralı F - Ke~if cetveli tahlili fiyat metraj 
kanunun tnrıfatı çcvn:s ııı!( hazırlıya · L - Proje 
takları teklıf mektuplarını ihale ıürİü sa- İstekliler Yozıat daimt encümeninde bu 
at 14 de kadar daimi encümene vermeleri evrak ve prtnamcleri görebilirler. 
ltzrmdır. "10294 - 7229) 17278 3 - Ekıiltme lS.11.940 cuma (Ünü saat 

Yol intaatı 14 de Yozıat daim! encümeninde yapıla-
ı.tanbul Belediyesinden : uktJT. 
AUbcyköyU • KağıUıane - Maslak Ayaz. 4 - Eksiltmeye cirebilmek için iatelı:-

2 - İkramiyeler Türkiye Cümhuriyet Merkez Ba·nkası, Merkez ve Şubelerinde ve Merkez Bankasının müesses olmadığı yerlerde 
de Türkiye I~ Bankası şubelerinde bu keşide listeleri üzerinden ödenecektir. · 

lilerin 1286 lira SS kuruli muvakkat temi
nat vermeleri ve bundan bq.ka apiıdaki 
vesaiki haiz bulunmaları lazımdır. 

A - En az yedi bin liralık yol veya 
köprü inşaatı yapmıı bulunması. 

B - İhalesi tarihinden dört giin evet 
müracaatla viliyctten eksiltmeye ıirebile
ceklcrine dair vesika almaları. 

5 - Teklif mektuplan 3 üncü maddede 
yazılı saatten bir saat evetine kadar nafıa 
daireııine getirilerek komisyon reisliiirte 
makbuz mukabilinde verecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü 
maddede yazılı saate kadar celmis olması 
ve dıı zarfının milhür mumu ile iyice ka
patılmış olması &arttır. Posta.da olan ıe-
cikmeler kabul edllme.z. (10394/7304) 

17296 

Sade yağı alınac:ık 
Kütahya J. Okul Tabur K. lığından: 
Alınacak erzakın mlkdarı, azı 6000 ki

lo çotu 7000 kilo. Erzakın beher kilosu
nun muhammen fiyatı 145 kuruş. '7o 7,5 
muvakkat ttmlnat 652 lira ıso kuruş. Tu -
tarı 6700 lira. İhalenin tarihi 26.11.940 sa
ati 11, gllnU perıembe. erzakın cinsi sade
yağı (kaplı zar!). 
ı - Okul eratının 941 ağuırtos sonuna 

kadar on -.Ylık sadeyağı ihtiyacı yukarıda 

MALiYE VEKALETİ TÜRKiYE CÜMHUR1YET MERKEZ BANKASI 

yazılı gün ve saatte lhaleal yapılmak, ü -
zere kapalı zartla eksiltmeye konmuştur. 

2 - İsteklilerin tekli! mektuplarını te -
minat akçe veya mektuplarlyle 940 yılına 
alt ticaret odası vesikası ve (2490 ı sayılı 

kanunda yazılı sair vesalkle birlikte gös
terilen aaatten bir saat evel J. okul bina
sında mUte§ekkll komisyona vermeleri. 

3 - Şartnameler okul Tb. K. lığında 
görülebilir. l 7297 

Köprü tamiri 
Tokat Valili~inden : 
Tokat - Niksar yolu üzerindeki 11662 

lira 93 kuruı bedeli keııifli Hamidiye köp 
rüsünün tamiratı 2. 10. 940 tarihinden it.i
baren 20 gün müddetle xapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuş ise de talip zu-
hur etmedifinden artırma ve eksiltme 
kanununun 40 ıncı maddesi mucibince 
21. 10. 940 tarihinden itibaren itin bir ay 
içinde paza.rlıkla yapılacağı illn olunur. 

(7309) I 17300 

Türbe tamir ettirilecek 
Buna ?\afıa MüdllrlUğilnden: 

ı - Eksiltmeye konulan tı: Bursa Çe 
lebl Mehmet türbesinin esaslı tamiri olup 
ke§lf bedeli 16659 lira 74 kuruştur. 

2 - Eksiltme 26 te§rlnlsanl 1940 salı 

silnU ..at 16 da Buraa maa.ri! müdürlutU 

ekıılltme komisyonu odasında kapalı zarf 
uııuliyle yapılacaktır. 

3 - Bu işe alt ke&ıl! hUIA.sası Bayındır
lık Genel ve Maarif Vekilliği hususi ıart
namelerl, muknvele projesi maarif müdUr
IUC'Unde g!SrUlebl11r. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin )'Uksek 
mühendis veyıı mimar olmaları aynı za
manda tarlbt eski bir eseri tamir etmiş 
bulunmaları ve 121SO lira muvakkat temi
nat vermeleri, S.UncU maddede yazılı ev -
ralo kabul ve ihzar etmeleri, bu inşaatı 
yapabileceklerine dair nafıa mfidllrlUğU

nUn ehliyet vesikası ile Maarif Vekilliği 
veya evkaf umum mUdUrlilğUnden husuS1 
şartların istediği vesikayı haiz bulunma -
lan; (bu vesika ihale gününden evel Bur 
sa vlla.yetıne 'llÜracaat edilerek nafıa mti
dürlUğllnden ve Maarif Vekllllğl mUzcler 
dairesiyle evkaf umum mUdllrlUğtlndP!'l t.
lınacaktır. ı 

TlcRret oda.sına kayıtlı olduğun.ı. dalr 
1940 yılı veslkl\sı ile birlikte teklif mel:
tuplannı 2490 sayılı kanun hUkUmler! da
hilinde hanrlayıp 26 teşrinisani 1940 salı 
gfınU saat 16 da komisyon relsll~ne mak
buz mukabilinde vermeleri Utı.n olunur. 

(Postada vuku bulacak gecikme kabul 
edilıne:a.) '7291 

Kuru erzak satın alınacak 
İstıı.nbul Belediyesinden : 
Haseki Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Zühre

vi hutalıklar hastaneleriyle Zeynep Ki -
mil doğumevinin yıllık ihtiyacı için alı -
nacak kuru erzak kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmustur. Mecmuunun tahmin 
bedeli 188S4 lira 70 kuruş ve ilk teminatı 
1414 lira 10 kuruştur Şartname zabıt ve 
muamelit mtiri:irlJ ıi kalc!ll·nde gorülebi
lir. İhale 7111/940 perşembe gunü saat ıs 
de daimi cnctimende yapı•a,caktır. Talip
lerin ilk teminat makbuz veya mektupları 
ve 940 yılına ait ticaret odası vesikalariy
le 2490 numaralı kanunun tarifatı çevre -
sin.de hazırlıyacakları teklif mektuplarını 
ihale günü saat 14 de ka:hr daimi encü -
mene vermeleri lb:ımdır. (10414-7306) 

Aranıyor 

Ankara ve Vcnişehir'de iki veya üç 
daireli satılık apartıman aranıyor. Yen:;e
hirde İskitler caddesinde 7 No. aparlı -
manda A. Kamberoğluna veya S031 sant
raldan 2S9 telefon numarasına müracaat 
edilmesi. 43~ 
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Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç asken 

KITAAT iLANLARI 

Sığır eti alınacak 
Gelibolu Sa. Al. K o Rs.: 
ı - 12.000 kilo s • .:; ı reti satın alınacak

tır. Kilosuna 25 kuruştan tahmin edilen 
bedel 30.000 liradır. 

2 - Eksiltme 6. 11. 940 tarihinde saat 
16 da Gelibolu As. Sa. Al. Ko. da olacak
tır. 

3 - Eksiltme kapalı zar[ usuliyledir. 
4 - Muvakkat teminat 2250 liradır. 
S - Tekl if mektuplan 6. 11. 940 ve sa

at 15 e kadar Sa. Al. Ko. na verilmiş ola-
caktır. 

ilk teminatı 12'96 liradır. 
3 - Şartnamesi her ıün Ko. da görü • 

lür. 
4 - Teklif mektupları eksiltme gÜnü 

saat 10 a kadar kabul edilir. (7090) 17079 

Kuru fasulya alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Rı. den 
1 - Birliklerin 120000 kilo kura fasul

ya ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksilt • 
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 7/11/940 petJembe günü 
saat 15 de kışlada İzmir Lv. A. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 25200 Liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 1890 Ji. 

radır. 

5 - Şartnamesi Ko. d~ görülebilir. 
6 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve te-

ULU S 

Kuru fasulya alınacak 
Manisa As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 13.11.940 Ç8.l"Jamba günil saat 14 te 
600000 kilo kuru fasulye kapalı zarf usu· 
ıu ne alınacaktır. 

2 - Muhammen bedell 135000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 10125 liradır. 
4 - İsteklilerin §artnameslni görmek 

Uzere her güu ve eksiltmeyi açma saatin
den en az bir aaat evellne kadar teklif 
mektuplarım ve kanun! vesika.le.riyle bir· 
ilkte Manisa Sa. Al. Ko. na mUracaaUan. 

(7198) 17192 

Kok kömürü alınacak 
Çorlu As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

salı günü aaat 11 de aatm almaealı:t.tr. 
2 - Muhammen bedeli 49250 lira olup 

katt teminatı 6937 lira 50 kuruştur. 
3 - Taliplerin Çanakkale As. Sa. AL 

Ko. na müracaatları. (7239) 17227 

Bulgur alınacak 
Manisa As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - 15.11.940 gilnll saat 10 da 600000 
kilo bulgur kapalı zarf usulil ile satın a -
lınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 78000 liradır. 
8 - Muvakkat teminatı 58~0 liradır. 
4 - İstekUlerin ısartnames1n1 görmek 

ve eksiltmeyi açma saatinden en az bfr 
saat evellne kadar teklif mektupları ve 
veslkalariyle Manisa As. Sa. Al. Ko. na 
milracaatıarı. (7205) 17241 

Bu saatten sonra mektuplar kabul edil- minat ve teklif mektuplariyle ihale saa • 
tinden bir saat evel Ko. na müracaatları. 

ı - Kapalı zart usuıu ne ll25 ton Zon
guldak ve yahut KarabUk kok kömüril sa
tın alınacaktır. 

2 - Pazarlık gilnU 8.11.940 cuma gUnll Sabun alınacak 
mez. 

6 - Taliplerin ihaleden bir saat evci te-
minat paraları olan 2250 lira ve vesikaları 
ile birlikte komisyona müracaatları. 

(6874) 16876 

Pirine alınacak 
İzmit Sa. Al. K~. Ra.: 
ı - Birlikler ihtiyacı için 132 ton pi

rinç kapalı zarfla satın alınacaktır. 
2 - llk kapalı zarf eksiltmesi 8/ 11/940 

günü saat 15 dedir. 
3 - Pirincin beher kilosu için tahmin 

edilen fiyat 38 kuruştur. Tutarı 50160 lira 
muvakkat teminat 3762 liradır. 

4 - İstekliler şartnameyi her güa An
kara, Eskişehir, İstanbul ve İzmit'de Sa. 
Al. Ko. da görülebilir. 

5 - İstekli1er belli gün ve saatten bir 
saa evet kapalı urflarmı İzmit'te Sa. Al. 
Ko. Rı. vermeleri. (6944) 1694-0 

Sade yağı almacak 
Çorlu Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - Ciheti askeriye için askeri evsaf
ta 30 ton aadeyağı pazarlıkla satın alına
caktır. 

2 - Pazarlık 6. 11. 940 ç&r§amba g1lnU 
11aat 16 dadır. Yağın muhammen bedeli 
415000 liradır. 

8 - Ta.llplerin kanun! vesaik ve temt
aatla.riyle blrltkte Ko. na milracaatıan. 

(6965) 16983 

Kuru ot alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Ra. den: 

l - Birlikler hayvana.tının 225750 kilo 
K. ot ihtiyacı kapalı zart usuıu ile eksilt
meye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 6.11. 940 çarşamba günü 
saat 15 tedir. 

3 - Tahmin edilen tutarı 15802 lira 50 
kuruştur. 

4 - Şartnamesi komisyonda görillebi -
Ur. 

5 - Teminatı muvakkate akçesi 1186 
liradır. 

6 - İstekliler kanun! vesaik ve teminat 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evel 
Kışlada İzmir Lv.• Al. Sa. Al. Ko. na ver-
meleri. (6966) 16984 

Buğday kırması 
Sivas As. Sa. Al. Ko. Rı. den 
ı - Sivas garnl:r.on ihtiyacı olan 1000 

ton buğday kırması kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 20000 lira ve 
muvakkat teminatı 1500 liradır. 

3 - İhale 6/11/94b çarıamba günü ııaat 
16 da As. garnizonda yapılacaktır. 

4 - Şartname Ankara, İstanbul Lv. A. 
liklcrinde ve Sivas As. Sa. Al. Ko. da gö
rülebilir. 

5 - İsteklilerin belli gün ve saate ka • 
dar kaı>ab zarflarını kanunun tarifatı dal· 
resinde hazırhyarak ihale aaatinden bir 
saat ovel Ko. na vermeleri. (6970) ı6988 

Pirinç alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den 
1 - Birliklerin 52800 kilo pirinç. ihti -

yacı kapalı zarf usulü ile eksiltmhe kon
muştur. 

2 - Eksiltme 6/11/940 çarşamba ~ü 
1aat 11 de 1zmir'de kıilada İzmir Lv. A. 
Sa. Al. Ko. Rs. de yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 174'24 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 1307 li

radır. 
5 - Şartnamesi Ko. da g-örülebilir. 
15 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve 

teminat ve teklif mektuplan ile ihale sa
atinden bir saat evet Ko. na vermiş ol -
malan. (6973) 1699ı 

Sade yağı alınacak 
Niğde Sa. Al. Ko. Rs. den: 
Cinsi sadeyağ, kilosu 45000 M. bedeli 

63000 lira, ilk teminatı 4725 lira, ihale iÜ
nü 6/11/940 saat 16 da, ihalenin şekli ka -
pah zarf, ihalenin yeri Niğde As. Sa. Al. 
Ko. 

1 - İstekliler ııartnameyi Ko. da g-örür 
ve okuyabilirler. 

2 - Taliplerin ihale saatinden bir saat 
evci teminatları ile teklif mektuplariyle 
ihale günü Ko. na müracaatları. {7049) 

17052 

Arpa alınacak 
Tire Sa. Al. Ko. Rs. den : 
ı - 94-0 • 941 yıllık 121000 kilo arpa ib -

tiyacı kapalı zarf usulii ile eksiltmeye 
" konmuştur. 

2 - İhalesi 8/ 11/ 940 cuma günü saat 
15 de Tire Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Bu mikdar arpanın umum tahmin 
bedeli 7685 lira muvakkat teminatı 589 
lira 87 kuruştur. 

4 - Eks!ltmeye girecek olanların ek -
siltme günü istenilen vesikaları ile bir -
tikte ihale günü ve saatinden en geç bir 
saat eveline kadrı.r teminat ve teklif mek
tuplariyle birlikte Ko. da bulunacaktır. 

5 - Evsaf ve şartnamesi Ankara ve İs
tanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. da İzmir ve Bor
nova Sa. Al. Ko. na müracaatları. (7054) 

17055 

Bulgur alınacak 
Diyarbakır As. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
t - Dıyarbakır Kor Sa. Al. Ko. da 

18/l0 /9·ıO &ıinii kapalı 1,;arfla eksiltmeye 
konulan 144000 kilo bulgura talip çıkma -
dığında.ı komisyonca 11/11/940 pazartesi 
günii saat 11 de tekrar kapalı zarfla ek · 
ıiltmeye konmuıstur. 

1 - Muhammen bedeli 17240 lira olup 

(7099) 17088 

iki mutbah yaptırılacak 
Eskişehir As. Sa. At. Ko. Rs.: 
1 - Eskişehir'de garnizon müessese.tı

nın birinde ayrı ayrı iki adet mutbah in
şası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon
muştur. Kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 
9. 11. 940 cum'lrtesi günü saat 12 dedir. 
ve Eskişehir mıntaka Sa. Al. Ko. da ya. 
pılacaktır. Bu işe ait keşif eksiltrr.e şart
name ve projeler Ko. da görülebilir. Her 
iki mutfağın keşif bedeli 23.2'02 lira 26 
kuruııtur. İlk teminatı 1740 lira 17 kuruş
tur. 

İstekliler kanunda ve şartnamede yazı
lı vesaik ve teminat makbuzu havi teklif 
mektuplarını belli ıünde saat 11 e kadar 
Ko. Rs. liğine vermiş olacaklardır. 

(7151) 17142 

Kuru ot alınacak 
Merzifon Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - Kapalı zarfla eksiltmeye komılmuş 
olan 330 ton K. ota istekli ç1kmadıtından 
bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. 

2 - Eksiltmesi 14.11.940 perşembe gtlııU 
saat 16 da Merzifon As. Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. 

8 - Muhammen bedell 18150 lira ilk te
minatı ıssı liradır. Şartnamesi her gün 
.Ankara, İstanbul Lv. A. llklertnde ve Ko. 
da görWebHlr. 

4 - İsttıklllertn belli giln ve saatte ilk 
teminatlarlyle beraber Ko. na mUracaatla-
n. (7159) 17148 

Yulaf alınacak 
Merzifon As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - Kapalı zarfla eksiltmeye konulmU§ 
olan 280 ton yulafa tstekll çıkmadığından 
bir ay pazarlığa bırakılrnı§tır. 

2 - Eksiltmesi 13.11.940 salı günil saat 
ll de Merzifon As. Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. 

8 - Muhammen bedeU 16800 ilk temi
natı da 1260 Uradır. Şartnamesi her gün 
Ankara ile İstanbul Lv. A. likleıinde ve 
Ko. da görülebilir. 

4 - İsteklilerin belll giln ve saatte ilk 
temJnatlariyle beraber Ko. na mUracaatıa-
rı. (7160) l7U9 

Sığır eti alınacak 
Bole.yır As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 220000 kilo sığır etl kapalı zarfla 
ekslltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen · bedeli 66000 Ura te
minatı 4550 liradır. 

3 - Eksiltmesi 4.11.940 pazartesi günil 
saat 15 te Geliboluda Bolayır As. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi her giln Ko. da gllrillilr. 
5 - Tekli! mektupları belll gün ve s~ 

atte Ko. na mUracao.tları. (7162) 171~1 

Kuru ot satın almaca:k 
Çorlu As. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Hayvanat ihtiyacı için 700 ton ku-

ru ot pazarlıkla satın alınacaktrr. 
2 - İlk teminat 3675 liradır. 
3 - Hususi ,artlar Ko. da görülür. 
4 - Pazarlık günü 4.11.940 pazartesi 

saat ı5.30 dadır. 
5 - Pazarlığa iştirak edeceklerin ka -

nunt vesikalıı r : yle Çorum Sa. Al. Ko. mü-

saat 15 tedir. 
3 - Muhıı.mınen bedell 86000 radır. 

4 - Hususi şartlar Ko. dadır. • 
5 - TaJiplerln muayyen olan saatten 

bir saat eve! teklif mektuplarını ve lUım 
gelen teminat vesikalarım Çorlu Sa. Al. 
Ko. vermplerl. (7194) 11193 

Kllru fasulya alınacak 
İzmit As. Sa. At. Ko. Rs. den : 
1 - Birlikler ihtiyacx için 196800 kilo 

kuru fasulya kapah zarf eksiltmeşi ile sa
tın alınacaktır. 

2 - İlk kapah zarf eksiltmesi 20/ 11/940 
günü saat 15 de İz.mit Sa. Al. Ko. da ya • 
pılacaktır. 

3 - Kuru fasulyanm beher kilosu için 
tahmin edilen fiyat 25 kura, olup tutan 
49200 lira muvakkat teminatı 3690 liradır. 

4 - İstekliler şartnameyi her gün An
kara, Eskişehir, İstanbul ve İzmit Sa. A.1 
Ko. da görebilirler. 

5 - İstekliler belli gÜn ve saatten bir 
saat evci kapalı zarflarını İzmit Sa. Al. 
Ko. Rs. venniş olacaklardır. (7195) 

17194 

Mercimek alınacak 
İzmit As. Sa. Al. Ko. Rs, den : 
ı - Birlikler ihtiyacı için 100200 kilo 

merdmek kapalı zarf eksiltmesi ile satın 
alnia caktır. 

2 - İlk kapalı zarf eksiltmesi 22/11/940 
saat 15 de hml:t Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. 

3 - Mercimeğin beher kilosu için tah -
min edilen fiyat 19 kuruş olup tutarı 19038 
lira muvakkat teminatı 1428 liradır. 

4 - İstekliler şartnameyi her gün İs • 
tanbul, Ankara, Eskişehir ve İzmit SL Al. 
Ko. da görebilir. 

S - İstekliler belli gün ve saatten bir 
saat evel ihtiva. eden kapalı zarflarını İz
mit Sa. Al. Ko. vermeleri. (7200) 172ı7 

Nohut alınacak 
Manisa As. Sa. AL Ko. Rs. den : 
ı - 14/11/94-0 günü saat 14 de 120000 

kilo nohut kapalı zarf ueulü ile satın alı
nacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 16200 liradır. 
3 - Muvak'kat teminatı 1215 liradır, 
4 - İsteklilerin prtn.amesini ıörmeık 

üzere her güı:ı v e eksiltmeyi açma saatin
den bir saat evelino kadar teklif mcktı.rp
lariyle birlikte Ko. na müracaatları. (720Z) 

ı7218 

Makarna alrnacak 
Manisa As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 14.11.1940 perııembe günil saat 10 
da 120000 kilo makarna kapalı zart wrulU 
ile satın ayınacaktır. 

2 - Muhammen bedeU 36000 liradır. 
8 - Muvakkat teminatı 2700 lire.dır. 
4 - !stekltıerln ııartnameyt görmek ü

zere her gUn ve eksiltmeyi açma eaatln
den en az bir saat evellne kadar teklif 
mektuplariyle ve vesikalarlyle birlikte 
ManJsa As. Sa. Al. Ko. na milracaatıarı. 

(7201) 17219 

Sığır eti alınacak 
racaatları. (7172) 1716ı He.cıumur Sa. AL Ko. Rs. den 

Şehriye alınacak 1 - Birlikler ihtiyacı için kapalı zarf-
la Z60 ton sığır eti eksiltmeye konmu,tur. 

İzmit M •. Sa. Al. Ko. Rı. den İhalesi 11/11/940 da aaat ıs dedir. İstek -
ı - Birlikler ihtiyacı içıin 32100 kilo in k ivi tarzda tektı•f liler anunun emrett g şehriye kapalı zarf eksiltmesi ile satm a-

lmacaötır. mektuplarını 5800 lira teminatları ile ko-
2 _İlk kapalı Earf eksiltmesi 22/11/940 misyona müracaatları. (7232) 17221 

günü saat 15 de İzmit Sa. Al. Ko. da ya - Kereste alınacak 
pı!a caktrr. 

3 - Şehriyenin beher kilosuna tahmin 
edilen fiyat 28 kuru, olup tutarı 8988 lira.
muvakkat teminatı 675 liradır. 

4 - İstekliler şartnameyi her gün An-
kara, Eskişehir İstanbul ve İzmit Sa. Al. 
Ko. da görebilirler. 

5 - İstekliler belli gün ve saatinden bir 
saat evetine kadar kapalı zarflarnu Ko. n.a 
vermeleri. (7185) 17183 

Kuru ot alınacak 
Çorlu As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - Kapalı zarf usuıu ile 1125 ton ~uru 
ot satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık gUnü 8. 11. 940 cuma gilnU 
sıı.at 16 dadır. 

8 - İstekJllerin kanuni vesaik ve ~emi
natlarlyle birlikte Çorlu As. Sa. Al. Ko. na 
müracaatları. (7187) 1718 

Arpa alınacak 
Manisa As. Sa. Al. Ko. Rs. den 

1 - 13 ı 11 / 1940 çarşaınba gunu 
saat 10 da 432000 kilo arpa unu kapalı 

zarf usulü ile sil.tın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 32400 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 2430 liradır. 
4 - İsteklilerin ıtartnıımesini görmek 

üzere hcrgün ve eksiltmeyi aı;.ma saatinden 
en az bir sa.at eveline kadar teklif mek • 
tuplariyle birlikte Manisa Sa. Al. Ko. na 
müracaatları (7191) 17190 

Kuru ot alınacak 
Mıı.nlsa As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
ı - 12.11.940 salı ıunu saat 15 te 

1080000 kilo kuru ot kapah zarf usulu ile 
satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 59400 liradır. 
3 - !\fuvakkııt teminatı 4455 liradır. 

" - İsteklilerin şartnamesini görmek 
Uzere her giln ve eksntmeyt açma saatin
den bir saat evelinekadar teklif mektupla
nnı ve kanun! veslkalariyle birlikte Ma -
nisa Sa. Al. Ko. na mUracaatları. 

(7192) 17191 

Ediı-ne As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
1 - 800 kUaur metre mlka.bı kereste alı

nacaktır. Pazarlığı 6. 11. 940 ÇarıJamba 
gilnU sa.at 16 da Edlrnede eski mUşlriyet 
dairesinde Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Beher metre mtkAbına tahmin edilen 
fıyat 70 liradır. Şartnamesi her gUn Ko. da 
görillilr. İsteklilerin sözU geçen gtlııde 
Ko. da bulunmaları. (7234) 17222 

Yol yaptırılacak 
Diyarbakır Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - Diyarbakırda yaptınlacak olan yol 
inşası işi Kor. Sa. Al. Ko. ca 13.11.940 
çar§amba günU saat 11 de kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Bu ıııın keıııt bedeli 18784 Ura. 62 
kuruş olup muvakkat temlnatı 1408 lira 
85 kuruştur. 

8 - Bu f§e ait ke§Jf vs fentıı ııartname 
ve proje her g1ln l!i zamanında Ko. da gö
rülebilir. 

4 - Taliplerin teklif mektuplarlyle bu 
işin ehli olduklarına dair vesikalarım Ko. 
ce eksiltmeden bir saat evellne kadar ka-
bul Pdlllr. (7235) 17223 

Depo inşası 
Diyarbakır As. Sa. Al. Ko. Re. den: 
ı - Diyarbakırda yapılacak olan depo 

ln§ası l§i Ko. Sa. Al. Ko. ce Hı.11.940 per
ıembe gilnil •aat 11 de kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmuıtur. 

2 - Bu iııln keolf bedeli 43056 lira 38 
kuruş olup teminatı 3229 lira 28 kuru§tur. 

3 - Bu ııe alt ketlf ve şartnamesi her 
giln iş zamanında Ko. da görUlebUlr. 

4 - İsteklilerin teklif mektuplariyle 
bu işin ehli olduklarına dair vesikalarını 
Ko. ca eksiltme saatinden bir saat eveline 
kadar kabul edilir. ( 7236) 17224 

Buğday alınacak 
Çanakkale As. Sa. Al. Ko. Rı. den 
1 - 500 ton buğday pa..zarlıkla. 8/ 11/940 

Manisa As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
1 - 15.11.940 per§embe g1lnU saat 15 te 

120000 kilo sabun kapalı zart usulil ile sa
tın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 41400 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 3105 liradır. 
4 - İsteklilerin ıartnameslnl görmek 

ve eksiltmeyi açmak saatinden bir sn.at e
vellne kadar teklif mektupları ve vesika· 
lan fle Manisa As. Sa. Al. Ko. Rs.milraca-
atları. ( 7206 l 17242 

Buğday öğüttürülecek 
Manisa As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

ı - 15. 11. 910 cuma gllnll saat ıı de 
4800 ton buğday öğiltmeslnln kapalı zarf 
usulU ile ihalesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 96000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 7200 Uradır. 
4 - İsteklilerin ııartnameslni görmek 

Uzere her glin ve ekslltnıeyt açma saatin
den en az bir sn.at evellne kadar teklif 
mektuplarlyle birlikte Manisa As. Sa. Al. 
Ko. na mUracFıatlar1. (7207) 17243 

Sabun alınacak 
Kırklareli Sa. Al. Ko. Rs. den 
ı - Askeri ihtiyaç için 90 ton sabunun 

kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş 
ise de ZS/ı0/94-0 pazartesi günii bayram 
tatiline tesadüf ettiği cihetle me:z:kftr iha
le 18/11/940 pazartesi günü saat ı6 ya bı
rakılmıştır. 

Muhammen bedeli 36900 lira olup ilk te
minatı 2767 lira 50 kuruştur. Evsafını ~ 
kara, İstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. ve Kırk
lareli hükümet caddesinde As. Sa. Al. Ko. 
da mesai saatlerinde her gün göriilcbilir. 
İsteklilerin 24'90 sayılı kanunun 2. 3. M. 
!erindeki vcsikalariyle birlikte muayyen 
gün ve ihale saatinden bir saat eveline ka.
dar teklif mektuplariyle birlikte vermele
ri ııarttır. 

Z - Postada gecikmeler şayanı kabul 
değildir. (7268) 17259 

Odu•n alınacak 
Kırklareli As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Aekert lhtlyaç için 1950 ton gUrgen 
odununun kapalı zart usulU fle eksiltmeye 
konUlmuş tsede !ha.le gUnil olan 28.10.940 
pazartesi gilnU bayram tatiline tesadU! 
ettiği cihetle mezknr ihalenin 18. 11. 940 
pazartesi günü eaat 16 ya bırakıltt1141tır. 

Evsafını Allkara, !&tanbul Lv. A. ıtk

lerl ve Kırklareli hükUmet caddesinde as
ker! Sa. Al. Ko. da ·remesa.I zamanlarında 
her g1ln görebiUrler. 

2 - İstekUlerln kanun! vesikalariyle 
birlikte muayyen gün ihale saatinden bir 
saat eveline kadar tekllf mektuplııriyle 
birlikte vermeleri ı;ıarttır. 

8 - Postahanedekl gecikmeler kabul e-
dilmez. (7269) 17260 

Motör ve dinamo alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - Mazotla mUteharrlk M beygir ku
vetlnde bir elektrik motöriyle 39 beygir 
kuvetınde bir dinamo tevzi tablosu ile te
ferrUa.tı pazarlıkla satın alınacağından 

12. 11. 940 salı g1lnü saat 10 de. Sa. Al. Ko. 
na mUracaatları. (7270) 17261 

Kösele alınacak 
İstanbul Topha.nı Lv. A. Sa. Al. Ko. 

Rs. den: 
ı - 15000 kilo kadar sabunlu kösele alı

nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 7.ll.940 
perşembe gUnU saat 14,80 da Tophanede 
LV'. A. Sa. Al. Ko. da yap1laco.ktır. Tahmin 
bedeli ecnebi derilerinin kilosu 895 ktırll§a 
yerli derilerinin kilosu 880 kuruştur. 

İstekllrerln temınatıariyle birlikte belli 
saatte Ko. na gelmelri. 

2 - 15000 kilo kadar sarı sabunlu klS -
sele alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
7. ıı. 940 per§embe gilnU saat 14,30 da 
Tophanede Lv. A. Sa. Al. Ko. da ~apıla
caktır. 

Tahmin bedeıt ecnebi derilerin kilosu 
395 kuruıı, yeril derilerin kilosu 380 ku
nıştur. İsteklllerin temlnatıartyle belli sa
atte Ko. da bulunmaları. (7271) 17262 

Kavurma alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - 60000 kilo kavurma pazarlıkla. satın 
alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 6.11.940 çarııamba günU 
saat 9 da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. 

8 - Toplu tutarı 49800 lira ilk temina
tı 3735 ltradır. 

4 - Kavurmanın evsaf ve ısartıarı Sa. 
Al Ko. da mevcuttur. Her vakit görille -
bilir. 

5 - İsteklilerin tayin olunan gUn ve sa-
atte Ko. da bulunma.lan. (7323) 17318 

Un satm alınacak 
Kayseri Tayyare Fabrikası Satın A lma 

Komisyonundan : 
ı - 43500 kilo askeri evsafta un kapalı 

zarf usuHyle satın alınacaktır. 
' İhalesi 18/11/940 pazartesi günü saat 
ı5 dedir. 

2 - Muhammen bedeli 5872 lira 50 ku
ruş olup muvakkat teminatı 440 lira 48 ku: 
ruştur. 

3 - Teklif mektupları ihaleden bir saat 
evetine kadar kabul edilir. 

Bu iş için yazrlı şartname her gün ko-
mi.yondan öğrenilir. ( 7315) 17Sl0 

5 - ıt. 1940 

3 kalem sebze alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Birlfkler ihtiyacı lçln aşağıda cins ve mlkdarı muhammen fıyatı tutarı Te 

ilk teminatı yazılı olan Uç kalem kı~lık sebze kapalı zarfla eksiltmeye konulmu.,. 
tur. 

2 - İlş kapalı zart eksiltmesi 6.11.940 günil saat 15 te Sa. Al. Ko. da yapılacak· 
tır. 

8 - İstekliler evsaf ve ısartnamelerini her gün Ko. da görebilirler. 
4 - Talip olanlar teklif mektuplarım belli giln ve saatındPn bir saat eve! K o. 

- na vermelrt. (6963) 16960 
Cinsi Mlkdarı Fiyatı Tutarı Teminatı 

Lahna 
Pra.sa 
Ispanak 

kllo Kr. Sa. Lira Lira 
24960 7 50 1872 14C 
81200 7 50 2340 176 
87440 
93600 

15 00 5616 
9828 

Muhtelif erzak alı nacak 

401 
737 

Konya Aa. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Kıtaat ve mUeBSesatın ihtiyaçları için aşağıda cine ve mikdarı yazılı dört 

kalem iaşe maddeleri ayn ayn kapalı zarf usuıu ile eksiltmeye konmuştur. 
2 - Şartnamesi Ankara, İstanbul, Konya Lv. A. llkleri Sa. Al. Ko. dadır. İstekli· 

lert okuyabilirler. 
8 - İlk temlnatlyle eksiltme günleri aşağı.da cinsleri hizasında ayn ayn göste

rilmiştir. 

4. - İsteklilerin ihale gUnU olan &§ağıda gösterildllti üzere teklif mektuplanm 
gün ve saatinde Konya Lv. A. Sa. Al. Ko. na vermeleri. Bu saatten sonra verilen ve-
ya gönderilen teklif mektupları kabul edilmlyecektir. (7084) 1707( 
Cinsi Mfkdarı % 25 dahil 

Kuru fasulye 
Pirinç 
Patates 
Kuru soğan 

kilo 
130000 

83000 
68000 
40000 

ilk teminat 
Lr. Kr. 
2267 19 
1268 44 
679 22 
412 50 

İhale gUnU ve saati 

8 ikincıteşrtn 940 
8 ikincite§rln 940 
8 lklnclte§rin 940 
8 lkinclte§rln 940 

aaat 
10 
10,15 
10,80 
10,45 

Muhtelif erzak ahnacak 
Havsa As.. Sa. Al. Ko. Rs.: 

saat 
11 
11,15 
11,80 
11,45 

Aşağıdaki cins ve miktarları yazılı yiyecek ve yem maddeler! hizalarında. g~ 
terilen gün ve saatlerde kapalı zarfla ihaleleri Havsa'da Sa. Al. Ko. da yapılacak-
tır. 

görülebilir. Evsaf ve ;ıartnameler her gün Ko. da 
İsteklilerin ihale saatinden en az bir saat evel teklif mektuplarım Ko. na ver-

miş olacaklardır. 

Cinsi Miktarı Ton 
K. fasulye 187 
Nohut 12'0 
K. meroimek ı45 
Arpa. 4560 
Yulaf 360 

Tutarı Lira 
48620 
20400 
29000 

364$00 
28800 

(7150) 
M . Teminatı 

3647 
1S30 
2ı1s 

18342 
2160 

17141 
İhale ıriln ve saati 
11. 11. !14-0 12 
11. 11. 940 14 
11. 11. 940 15 
12. 11. 940 14 
ıı. 11. 94-0 ıs 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Havsa As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Aşağıda cins ve mikdarları yazılı ytyecek ve yem maddelerinin hizalarında 

gösterilen gün ve saatlerde olmak jzere kapalı zarfla alımları y~ılacak ve ihaJ~le· 
ri Havsada Sa. Al. Ko. da icra olunacaktır. 

Evsaf ve aartnameler her gün ko. da görillebUir. İsteklilerin ihale saatinden en aa 
bir saat evel teminat mektuplarım Ko. na vermeleri. (7154) 17181 
Cinsi mtkdarı tutarı M. teminatı ihale g1ln ve saa.U 

Pirinç 
Sığır eti 
Makarna. 
Saman 
Ot 

kilo lira lira 
104600 43952 3295 
846000 
109000 

2030000 
3150000 

124560 
33790 
60900 

189000 

7478 
2535 
4368 

10700 

22. 11. 940 12 
22. 11. 940 u. 
22. 11. 940 15 
22. 11. 940 18 
22. 11. 940 17 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Kırklareli As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

Cinsi Muhammen Fi.. Mikdan Tutarı Teminatı Açık veya kapalı z:ad 
Kr. kilo Lr. Kr. L r. K r. 

Sadeyağ 140 20000 28000 4200 ıtapa.ıı 

Pirinç 40 48000 19200 3880 kapalı 

Makarna 32 70400 22528 3379 20 kapalı 

K. fasulye 30 54000 16200 2430 kapalı 

Gazyağı 25 49000 12250 1837 50 kapalı 

ı - Eksiltmeye konuıa.n maddelerin cins, mahiyet ve mJkdarı tahmin edilen 
kıymetleri yukarıda yazılmıııtır. 

2 - Şartnameleri Ko. dan a.lınabllir. 
8 - Eksntme ıı. 11. 940 pazartesi gilnil saat 15 tedir. 
4 - Eksiltmeye girecekler teklit mektuplarım tayin edilen gllndekl saatt en bir 

saat evel Kırklarell Emek otelinde bUlunan Ko. na verml!I olmaları laztmdır. P~ 
tada geciken mektuplar kabul edilmez. (7155) 17182 

Muhtelif erzak satın alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - İhtiyaç tçln aşağıda cins, mlkdar ve illn gllnlerl yazılı olan dört kalem 
erzakın pazarlık usulu ile satın al1llfı.caktır. 

2 - Muhammen bedeli hJzssında gösterilmiştir. 
3 - İhalesi 11.11.940 pazartesi gilnü Çanakkale As. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
4 - Taliplerin ihaleden bir saat evel teminat akçeleri ve kanuni veslka.larlyle 

Sa. Al. Ko. na milracaaUarı. (7343) 17337 
Cinsi Mikdan Muhammen Muvakkat Saat 

Sabun 
Nohut 
Zeytinyağ 

K. fasulye 

kilo u-. Kr. Lr. Kr. 
30000 11400 00 1710 00 
48000· 8160 00 1224 00 
12000 7800 00 1170 00 
72000 20160 00 3024 00 

9,30 
10 
lo,so 
11 

Muhtelif erzak satın alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - İhtiyaç için aşağıda cins ve mikdar ve ilan gÜnleri yazılı olan dört blem 

erzak: pazarlık usulü ile satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli hizalarında gösterilmiştir. 
3 - İhalesi 9/11/940 cumartesi günü Çanakkale Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
4 - Taliplerin ihaleden bir saat eve! t eminat akçeleri ve ihale kanunu mud-

bince vesikaları ile birlikte Ko. na müracaatları. (7346) 17338 
Mikdarı Muhammen Muvakkat Saatı 

Cinsi 
Saman 
Pirinç 
K. Ot 
K. tl'zü.m 

Kilo Lira Kr Lira Kr. 
500000 20000 00 3000 00 

32000 12160 00 1824 00 
750000 48750 00 7312 00 

10000 3200 00 480 00 

9,30 
10 
10,30 
11 

Muhtelif soba 
ve saç mangal 

teferruatı 
ah nacak 

ve 
satın 

Gelibolu Sa. Al. Ko. Rs. dCTı 
t - Birlikler için aşağıda cins, mikdarı ve tutarı yazılı soba ve malzemesi ace-

le olarak pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - İhalesi 6/11/940 günü saat ıs deGelibolu Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
3 - Kati teminatı 1011 lira 30 kuruştur. 
4 - Sobalar Zümre zadelerin imal ettiği Halk t ipi maden kömürü sobalarından 

veya bu evsaf ve t ipte olacaktır. 
5 - İsteklilerin kati .teminat akçeleri ve 1011 lira 30 kuruş ve ihale vesikaları 

ile birlikte Ko. na milracaatlarL 

Cinsi 
Maden kömürü sobası 
Soba borusu 
Dirsek 
Soba tahtası 
Soba borusu şapkası 
Maşa 

Kürek 
Saç mangal 

Adet 
150 

2'346 
573 
ı5o 

150 
125 
125 
100 

Beherinin 
M. bedeli 
Lr. Kr. 
ı9 00 
1 10 

50 
3 00 
1 00 

50 
:ıo 

3 Ol> 

• 
Tutan 
Lr. Kr. 

2850 00 
25.80 60 

286 50 
450 00 
150 00 

62 50 
62 50 

300 00 
15742 10 
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Muhtelif ebatta soba ve teferruatı satın alınacak Yulaf satm alınacak 
LQleburgaz Sa. Al. Ko. Ra. den: 

Bulgur ve pırınç satın 
Niğde Sa. Al. Ko. Rs. den: 

alınacak MİLLl MODAF AA VEKALETi minaUartyle blrllkte mezkQr sııatte Ko. da 
bulunmalan. (7185) 1713' Gelibolu Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - Birlikler için aşağıda cins, mikdar ve tutarı ya.zıh ıoba Ye malzemesi acele 
Olarak pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - !halesi 6.11.940 gUnll saat ııs te Gelibolu Aa. Sa. Al. B:o. da yapılacaktır. 
3 - KaU teminatı 1284 liradır. 
4 - Sobalar Zonguldak tipinde maden kömürü ıobaaı olacak ve beher ıobaya 

1
6 boru, bir atız dinıeği. üç dirsek bir ppka ve üzeri ve kenan çl.ı:ıko veya galvaniz 

•aç kaplı soba tahtası verilecektir. 
5 - lateklflerın katı teminat akçeleri olan 1284 lira ve kanuni vesikalartyle bir-

likte komisyona mUracaatıarı. (7396) 178.'58 
Cinsi Adet Beherinin Tutarı 

lıl. bedeıt 

1. No. ZongUldak tipi maden kömUrU 
Lr. Kr. Lr. Kr. 

•obaaı maat.eferrtiat 
2. No. ZongUldak tipi maden kömürü 

ro 63 40 2670 00 

l<>baaı maateterrUat 
3. No. Zonguldak ttpl mad8Il kömllrll 

ro lS1 40 2870 00 

•obası. maateterrüat M 60 40 3020 00 

8560 00 

1 - Teall~ mahalleri, mlkdar evaat ve 
ııartıarı komisyonda yazılı Yulat ayrı ay
n pazarlıkla 1atın alınacaktır. 

Pazarlığı 6.11.940 gUnU ıaat 15 te Lü -
leburgaz Aa. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

(7348) 17839 

Kuru ot alrnacak 
Lüleburgaz Sa. Al. Ko. Ra. den : 
1 - Ko. da mevcut mikdar, evsaf ve 

ııerait dairesinde ayrı ayrı pazarlıkla kuru 
ot satm ahnacalrtır. 

Pazarlığı 6/11/94-0 günü 11at ı6 da LU
loburgaz Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

(7349) 17340 

• Sadeyağı satın alınacak 
Diyarbakır Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Diyarbakır Sa. Al. Ko. ca alınacak 

olan 12 ton ııade yağı 7/11/94-0 perşembe 
günü saat 9 da pazarlığa konmuştur. 

Cinsi: bulgUr, kilosu: 225000, M. bedell: 
33750 lira, flk teminatı 2521 lira, ihale gü
nü: 21.11.940 perııembe saat 16, ihalenin 
ı:ıekll: açık eksiltme. 

Cinsi: pirinç, kilosu 40000, lıl. bedeli 
H200 lira, ilk teminatı 1065 lira, ihale gü
nU 22.11.940 cuma saat 16, ihalenin ;ekli: 
açık eksiltme. 

1 - !ııteklllerln ııartnameyi komisyon -
da görmeleri. 

2 - Taliplerin ihale glln ve aaa.tlnden 
evel kanun! vealkalarlyle Niğde As. Sa. 
AI. Ko. na müracaatıan. (7370) 178/i.8 

Sığıreti satın alınacak 
Edirne Sa.. Al. I<o. Ra. den: 

Bez yular baılağı aJmaca.k 
M. M. Vekileti Sa. Al. Ko. dan : 
İhale günU talip çıkmadığından müte

ahhit namı hesabına beherine tahmin edilen 
fiyatı (160) kuruş olan 1000 adet bez yu

lar baılığı pazarlıkla mlinakasaya konmuş
tur. İhalesi 11/11/94-0 pazartesi günü saat 
ondadır. Katt temlntı 240 liradır. Şartna
mesi M. M. V. satın nlma komisyonunda 
&"<>rülllr. İsteklilerin kanunun emrettiği 
belıelerle ihale saatmda komisycl'a gel-
meleri. (6695) 16819 

Muhtelif inşaat 
M. M. VekA!eti Satın Alma Ko: 
Mamaktaki okul ve yanındaki binaya ıe

tirilecek su için yapılacak boru ferşiyatı 

ve elektrik hattı havaisi tazyik istasyonu 
ve depo in:ıaatı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmu$tur. 

Telefon, santrallar ve yeC:lekleri 
alınacak 

M. !.!. V ekı'ı.letl Satın Alma Komlsyo
.nundan: 

Hepsine tahmin edilen flyntı otuz Uç bin 
altı yUz otuz altı lira olan mevcut liste
sinde cins ve mlkdarla.rı yazılı teleton ve 
santrallarla bazı yedek aksam pazarlıkla 
satın alınacğından isteklilerin 5046 liralık 
kaU teminatlarlyle birlikte 6 lklnclte&ırln 

940 ı;arşrunba günU eaat 11 de Ankarada 
M. ı.ı. V. satın ıı.lma Ko. da bulunmaları. 

l7138) l7179 

Tavla halatı alınacak 

Soba ve muhtelif teferruatı satın alınacak 
2 - Muhammen tutan 15600 lira olup 

teminatı 23<40 liradır. 

3 - Şartnamesi her gün iı zamanında 

Birlikler ihtiyacı için kapalı zartla a
lınacak ~ağıd11. cins ve mlkdar, tutar, 
tahmin bedeli ve teminatı yazılı 260 ton 
sığ'ır etinin ihalesi 20.11.940 saat 11 de 
yapılacaktır. İsteklilerin mektuplıırlyle 
komisyona mUracaaUnrı . 

Bu inşaatın hepsinin keşif bedeli kırk 

bin yilz seksen beş lira altını~ be:ı kuruş 

olup ilk teminatı 3014 liradır. Keşif ve 
şartnameleri 201 kuru$ karşılığında her 
gün öğleden sonra ~ . M . V. inşaat şube
sinden makbuz mukabili alınır. Eksiltme-

M. M. V. Sa. Al. Komisyonund•n ~ 

Beherine tahmin edilen fiatı 1800 kurllf 
olan 500 adet tavla halatı pazarlıkla milna
kasaya konmustur. İhalesi 11. l 1. 940 pa • 

zartesi ı:ünu saat on beştedir. Kati temi -
natı ı3SO liradır. Evsaf ve prtnamesi M. 
M. V. Satınalma Komisyonunda görülür. 
İsteklilerin kanunun emrettlfi belgelerle 
ihale saatında komisyona gelmeleri. 7140 

Gelibolu Sa. Al. Ko. Ra. den : Ko. da görülebilir. (7351) 17341 
1 - Birlikler için qafıda cins, mikdar ve tutarı yuıh soba ve malzemesi a

Ce!e olarak pazarlıkla aatın alınacaktır. 
Odun satın alrnacak 

Urta Sa. Al. Ko. Rs. den: 

Cinsi: sığır eti, mlkdnrı: 260 ton, tuta
rı: 91000 lira, tahmin bedeli 33 lira, temi
natı 5800 lira, ihale gUn ve saati 20.11.940 
11 de (7381) 17354 Çorap alınacak 

2 - İhaletl 6/11/940 günü saat ıs de Gelibolu'da As. Sa. Al. Komisyonunda ya
Pılacaktır. 

Cinsi: odun, kilosu: 760000, M. bedeli 
24700 lira, muvak'ımt teminatı: 1852 lira. Muhtelif iplik satın alınacak 

İstanbul Sa. AL Ko. Ra. den: 

yegirecekler kanuni teminat ve vesikaları 
ile birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatından behemehal bir saat eveline ka
dar Ankara'da M . M. V . satın alma KO 
r eisliğine vermeleri . 

M. M . V. Sa. Al. Komisyonundan : 
Beher çiftine tahmin edilen fiatı (34,S) 

otuz dört buçuk kuruş olan 20.000 : Z5.üOO 
çift pamukla karışık yün çorap pazarlıkla 
münakasaya konmuştur. İhalesi 8. 11. 940 
per:ıembe günü saat on dörttedir. Kati te
minatı 1293,75 liradır. Evsaf ve şartnamesi 
M. M. V. Satınalma komisyonunda görü -
Iür. İsteklilerin kanunun emrettiği belge
lerle ihale saatında komisyona gelmelerL 

3 - Kad teminatı 71S lira ıs kuruştur. Yukarıda mlkdar ve muhammen bedii 
ile muvakkat teminatı yazılı oduna talip 
çıkmadığından bir ay içinde pazarlıkla a
lınma.cıına karar verllml,ştı. 

4 - Sobalar Zümre zadelerin im.al ettiği Halk tipi maden kömürü sobalarından 
~eya bu e-qaf ve tipte olacaktır. 

1 - Kilo 1357 gram Mı! ham beyaz ip
lik kilo 3944 grnm 97 l' ham renkli iplik 
kilo 1800 gram 644 merserize renkli lpllk 
yukarıda yazılı tire lpllklr.rt alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 7.11.940 perşembe 

gUnil saat 13,30 da Tophanede İst. Lv. A. 
Sa. Al. Ko. da ynpılncaktır. Tahmin bede
li 21225 lira 37 kuruş ilk temlnııtı 1816 li
ra 90 kuru~tur. NUmunclerl Ko. da g örü-

5 - İsteklilerin katt teminat akçeleri olan 715. lira ıs kuruş ve ihale vesikala-
tı ile birlikte komisyona müracaatları. (7333) 1735S 

Eksiltmesi 6/ikinciteşrin/940 çarşamba 

tahta• 
bom ppkaa 

Sığıreti alınacak 
Bolayır Sa. Al. Ko. Rs. den : 

Adet 
14S 

1150 
295 
150 
150 

Beherinin 
M. bedeli Tutarı 

Lr. Kr. Lr. Kr. 
19 00 27S5 00 

1 ıo 1265 00 
50 147 so 

! 00 4SO 00 
1 00 lSO 00 

Kunı ot ve saman satın alınacak 
Bolayır Sa. Al. Ko. Rs. den : 

İsteklllerln ıartnamcslnl görmek Uze -
re ve pazarlığı yapmak üzere her glln Ur
la As. Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

(7352) 17342 

Sığıreti satın alınacak 
Kırklareli Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Blrllkler ihtiyacı için 210 ton sığır 
etl kapalı zart usullyle ihalesi yapılacak
tır. 

2 - Buna alt ı;ı:ırtnameyi görmC'k lsli
yenler Sa. Al. Ko. na bıış vurabilirler. 

8 - İhale 5.11.1140 salı gUnU saat 15 te 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

lür. (7384) 17356 

Buğday satın alınacak 
İstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den 

günü saat 11 dedir. (6844) 16853 

Ecza sandığı alınacak 
M. M. Vekdletı Satın Almn Komisyo. 

nundnn: 
Beher tanesine tahmin edilen fiyatı 850 

kuruş olan bin tane sıhiye ecza sandığı 
7/ikinciteşrin/940 perşembe günü saat 11 
de Ankarnda M M V. satın alma Ko. da 
pazarlıkla satın alınacağından isteklilerin 
1275 liralık knti teminatları ılt birlikte 
pazarlık gün ve saatında mezl:ür Ko da 
bulunmaları (6843) 16898 

714ı 

Yün eldiven alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Komisyonundan : 

1 - Z88 ton arğır eti kapalı zarfla eksilt
eye konmu:ıtur. 

1 - 500 ton, 400 ton, 200 ton, 400 ton 
ceman 1500 ton K. ot ve 300 ton, 300 ton, 
300 ton, ceman 900 ton saman pazarlıkla 
alınacaktır. Paurlrkları 11/11/940 pazar
te•i günü kuru ot aat 14.30 da saman 15 
de Gelibolu Bolayıs Aa. Sa. Al. Ko. müra-

4 - Muvakkat teminatı 5450 liradır. 
5 - İhaleye girecekler teklif mektupla

rını belli gUn ve saatten bir saat evel 
Kırklarellnde F.:mek otelinde bulunan Sa.. 
Al. Ko. na vermıo olmaları Jt\zımdır. Pos -
tadaki geciken mektuplar kabul edilmez. 

1 - 1400 ton buğday alınacaktır. Pa -
zarlıkla eksiltmesi 7-11-940 perşembe gü
nü saat 15,30 da Tophane'de İst. I.v. A. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin 
teminatlariyle belli saatte Ko. na müra -
caatları. (7385) 17357 

Eter anestezik alınacak 
M . M. V. Sa. Al. Ko. dan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 750 

kuruş <Van 500 kilo eter anestezik sr ikin
citeşrin/940 cuma günü saat 11 de Ankara
da M . M. V. satın alma Ko. da pazarlık· 
la satın alınacağından isteklilerin 562,5 
liralık kati tem inatları ile birlikte pazar -
lık gün ve saatinde mezkur Ko. da bu -

Beher çiftine tahmin edilen fiatı (37,5) 
otuz yedi buçuk kuruş olan°lOO.OOO çift yün 
eldiven pazarlıkla münakasaya konmuştur. 
Yün eldivenler S0.000 den aşağı olmamık 
şartile ayrı ayrı taliplere de ihale edilebi -
lir. İhalesi 9. 11. 940 cumartesi günü saat 
on birdedir. Taliplerin teklif edecekleri 
mikdarlar üzerinden kanuni kati teminat
ları ile birlikte ihale gün ve saatında ko -
misyona gelmeleri. Evsaf ve ııartnamesi 188 
kuruş mukabilinde M. M. V. Satınalma ko-

2 - Tahmin bedeli 86400 lira ilk temi -
tı 5570 liradır. 
3 - Eksiltmesi 18/ı 1/940 pazartesi g(l

ü saat ıs de Gelibolu'da Bolayır As. Sa. 
1. Ko. da yapılacağı. caatları. (7333) 17328 

Çu~'llllı arpa sa.tın alınacak 
Krrklareli Sa. Al. Ko. Rs. den : 

(7353) 17343 

Zeytin tanesi alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. lls. den: 

Sığıreti satın alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den : 
ı - İhtiyaç için aşağıda cins, mikdar ve 

ilin günleri yazılı olan iki kalem sığır eti 
pazarlık uauıu lle satın alınacaktır. 

lunmalan (6982) • 16995 

misyonundan alınabilir. 7142 

Ka§ağı alınacak 4 - Teklif mektuplan belli ıün ve sa
ten bir saat evel Ko. başkanlığına veril
iı veya P<>11ta ile gönderilmiş bulunacak-

5 - Şartname her gün Ko. da görülür. 
(73?4) 17319 

Odun ve mangal kömürü 
almacak 

1 - Şerait ve evsafı dahilinde iki parti 
500 tonluk çuvallı arpanın pazarlıkla al -
maları 5/11/940 ırünü İğnece'de Sa. Al. 
Ko. da saat 10 da yapılacaktır. Her biri -
nin tutarı SOOOO lira.dır. Her birinin temi
natı 7500 liradır. 

1 - Birlikler ihtiyacı için 40000 kilo 
zeytin tanesi knpnlı zart eksiltmesi Ue 
satın alınacaktı. Tallp çıkmadığından bir 
ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 

2 - Pazarlığı 6.11.940 gUnU saat 15 te 
İzmit As. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

8 - Zeytin tanesinin beher kilosu için 
tahmin edilen fiyat 22 kuruş olup tutan 
8800 liradır. Muvakkat teminatı 660 ıtra
dır. 

2 - Muhammen bedeli hizasında göste
rilmiştir. 

3 - İhalesi 6/ 11/ 940 çarşamba günü Ça
nakkale Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - Taliplerin ihaleden bir saat evel te
minat ak~cleri ve kanuni vesikaları ile ko-
misyona müracaatları. (7398) 17360 

Üzengi demiri alınacak 
M. M. V. Sa. Al Ko. dan : 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı iki 

lira olan beş bin ila altı bin çift üzengi 
demiri 6/ik inciteşrin 940 çarşamba günü 
saat 11 de Ankara'da M. M. V. satın alma 

M. M. V. Sa. Al. Komısyonundan 
Beherinin tahmin edilen fiatı (44) kırk 

d ört kuruş olan 50.000 adet kaşığı pazar -
lıkla munakasaya konmuştur. İhalesi 11. 11. 
940 pazartesi gunü saat on birdedır. Kati 
teminatı 3300 liradır. Evsaf ve 5artnamesl 
M. M. V. Satınalma komisyonunda görülür. 
İsteklilerin kanunun emrettiği belgelerle 
ihale saatında komisyona gelmeleri. 7143 Bolayır Sa. A ı · o. Rs. den: 

İ11tekli.lerin yevmi mezldlrda kanunt 
veeikaları ile birlikte Ko. na müracaatla-

Araba koşum takımı yaptırılacak 
Konya As. Sa. Al. Ko. Il,şk . darı: 

Ko. da pazarlıkla satın alınacağından is • 
teklilerin 1800 liralık kati teminatları ile 
birlikte pazarlık gün ve saatinde mezkur n. (7334) 173Z9 

Sodkostik ~lmacak 
İstanbul Sa. Al. Ko. Rs. den: 

4 - İsteklilerin belli gUn ve saatinden 
bir saat evet komisyona mllracaatlan. 

Ko. da bulunma:arı. (6985) l 6998 
Tımar fırçası alınacak 

M. M. V. Sa. Al. Komisyonundan : 
1 - nııatertlecek yerde tesllm suretıy-
1200 ton, 1200 ton, 1200 ton, 1800 ton 
ceman MOO ton odun ve dört taksitte 
tı.mak üzere 200 ton mangal kOmürü ay-
ayrı pa.za.rlıkla eatın alınacaktır. Pa
lıkları 7.11.940 perşembe gtlnü saat 14 
<Odunun 14,80, kömürün Gelibolu Bola -

Sa. Al. Ko. da yapılacaktll'. (7825) 
17320 

1 - Sodkostik alınacaktır. Pazarlıkla 
ekslltmesl 8.11.940 cuma gUnU saat 14,80 
da Tophanede Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapı -
lacaktır. İsteklilerin temtnatıartyle belll 

(7354) 17344 

Beyaz peynir alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Birlikler ihtiyacı için 40000 kilo 
beyaz peynir kapalı zart eksiltmesi ile sa
tın alınacaktı. 

1 - Ciheti ııııkr.rlycnln ihtiyacı olan 
500 adet çift ve :JOO adet tek atlı nakllye 
arabalarına alt kooum takımları kapalı 

zart uııulll lle eksiltmeye konmuştur. 
2 - Evsaf ve ıı:ırtnamelerl İstanbul, 

Ankara, Konya Lv. fınıirllklerı Sa. Al. Ko. 
dadır. İstekliler okuyabilirler. 

3 - Tek atlı araba kooum takımının 

ilk teminatı 1612 lira 50 kuruştur. 

Lastik sonda alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 1920 l ira 

olan 6200 adet muhtelif numaralarda IRı> · 
tik sonda 9/ikinciteşrin/940 cumartesi giı
nü saat 11 de Ankara'da M. M . V. satın 
alma Ko. da pazarlıkla satın alınacağın -
dan isteklilerin 288 liralık kati teminatla
rı ile birlikte pazarlık gün ve aaatinde 
mezJ<'Or Ko. da bulunmaları. (6987) 

Beherine tahmin edilen fiatı (97,5) dok
san yedi buçuk kuruş olan 250.000 adet u
mar fırçası pazarlıkla münakasaya konmuş
tur. Tımar fırçaları IS.000 adetten aşağı ol
mamak şartile ayrı ayrı taliplere de ihale 
edilebilir. İhaleııi 8/ 11/940 cuma günil saat 
on beştedi:-. Taliplerin teklif edecekleri 
mikdarlar üzerinden kanuni kati teminat
ları ile birlikte ihale gün ve ııaatında ko -
misyona celmelerr. Evsaf ve prtnamesf 
1210 kuruş mukabilinde M. M. V. Satrnııl-

Un satın alınacak 
~p&~-A't.--.Co.; -na.~. 

l - 880000 kilo unun pazarlıkla ihalesi 
11.94() çarşamba gUnO saat 15 te yapıla

br. 
- Muhammen bedeli 53200 lira olup 
inatı 8990 liradır. 

il - İl!teklUerln Ko. na mUracaatlan. 
(7326) 17321 

Sığıreti alınacak 

l:Jolayır Sa. Al. Ko. Ra. den: 
- 288 ton sığır eti kaplı zal'.fia eksilt
e konulmuıtur. 
- Tahmin bedell 86400 lira ilk teml

ı 5570 liradır. 

- Ekslltmesi 18.11.940 pazartesi gü
saat 15 te Gellboluda Bolayır As. Sa. 
Ko. da yapıla~. 
- Tekllt mektupları belli gUn ve sa
n bir saat evel Ko. Bıık. gelmeleri. 
(7237) 17822 

Fabrika unu satın alınacak 
Bolayır Sa. Al. Ko. Ra. den: 
- 100 ton, 200 ton, 200 ton olmak U
ceman 500 ton fabrika unu pazarlıkla 

ıacaktır. 

- Pazarlıktan 11. 11. 940 pazartesi 
aaat 14 te Geliboluda Bolayır Sa. 

Ko. da yapılacaktır. 
- Kilosuna tahmin edilen bedeli 17 
§tur. (7329) 17324 

Kuru fasulye alınacak 
rzurum Sa. Al. Ko. Ra. den: 

- 100 ton K. fasulye pazarlıkla ss.tın 
caktır. 

- Pazarlığı 5.11.940 salı gUnU saat 
da Sa. Al. Ko. dıı yapılacaktır. 

- Toplu tutan 2:1000 lira ilk teminatı 
liradır. 

- İstek111erln muayyen gllıı ve satte 
da bulunmaları. (7330) 1782:1 

Bulgur satın alınacak 
rzurum Sa. Al. Ko. Rs. den: 

- 100 ton bulgur pazarlıkla satın alı
tır. 

- Pazarlığı 6.11.940 çaroamba gUnU 
10,30 da Erzurum Sa. Al. Ko. da ya-
ktır. 

Toplu tutarı 20000 lira ilk temlna-
0 liradır. 

- İlteklllerln tayin olunı.ı.n cUn ve 
e Ko. da bulunmaları. (7331) 

Arpa satrn alınacak 
ıurum Sa. Al. Ko. Rs. den : 

17326 

\ 

500 ton çuvallı arpa paıarlıkla &a· 

lınacaktır. Bunun hepsinin birden ve
Uçük küçük partiler halinde verecek
de ihale edilebilir. 
- Pazarlıi!ı 11/ 11 / 940 pazartesi gü
at 11 de Erzurum Sa. Al. Ko. da ya
•ktır. 

Toplu tutarı 42500 lira, illı: temina-
88 liradır. 

İsteklilerin muayyen rfin ve &aatin
la. Al. Ko. da yapılacaktır. (7332) 

17327 

saatte Ko. na gelmeleri. (7337) 17330 

Benzin alınacak 
İetaııbul R• 41, ICa P• Aaa:--~- 2 - Taı~.sıkmadığın~an bir a mUd-_ 

Cletıe pazarfı6& 'konulmuılur. tlk pazarlı-

4 - Çift atlı araba koşum takımının 
ilk teminatı 8187 llra 50 kuruştur. 

IJ - illan' -iifltmHt J9.l0 HO --1 - Aıkerl 1hUyaç için kapalı zart u -
sulU eksiltme ile 20000 liralık benzin alı
nacaktır. Ekslltmeat 22.11.940 günU saat 
16 dadır. İlk teminatı 1500 liradır. Şartna
mesi her gün Ko. da görülebilir. İstekli -
ler1n bel11 gün ve ıaatten bir saat evellne 
kadar teklif mektuplannı Fındıklıda Sa. 
AI. Ko. Ra. vermeleri. (7338) 17331 

Gazyaiıalınacak 
İstanbul Sa. AL Ko. Rs. den : 
1 - Teneke veya varil içinde ıaz ya. 

ğı alınacaktır. Pazarlrlda eksiltm8-i 8/11 
/940 cuma ıünn saat 14,lS de Tophane'de 
İst. L'V. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İs
teklilerin teminatlariyle beraber belli sa-
atte Ko. na gelmeleri (7340) 17332 

Muhtelif erzak alınacak 
Lüleburpz Sa. Al. Ko. Ra. den 
1 - 24/ıO/~O tarihinde ayrı ayrı pa -

zarlıfa çıkarılan patates, sabun, barbunya 
fasulya, krrmızı mercimek. bulgura talip 
çıkmadığından yeniden pazarhfı 6/11/940 
günü ıaat 15 de Ltlleburıu Sa. AI. Ko. 
da yapılacaktır. (7341) 17333 

Buğday alınacak 
Afyon Sa. Al. Ko. Rı. den : 
1 - 3000 ton buğdayın tı:apalı zarfla iha

leei için tayin olunan 25/ı0/94-0 giinü is -
tekli _çıkmadığından aynı şeralt dahilinde 
26/11/940 gününe kadar bir ay içinde pa -
zarhkla ihalesi yapılacaktır. 

2 - 3000 ton bu~ayın tahmin bedeli 
zıoooo lira ve ilk teminatı ı57SO liradır. 

3 - Şerait her gün Ko. da görülebilir. 
İsteklilerin vesaik ve teminatlariyle mu

ayyen ıüne kadar Afyon Ko. Sa. Al. Ko. na 
müracaatları. (7342) 17334 

Gara j yaptınlacak 
Merzifon Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Merzifonda gösterilecek yerde pa
zarlık suretiyle yaptınlacak olan garaja 
istekli çıkmadığından eksiltmesi 6.11.940 
çarşamba günU saat Hl te Merzlfonda As. 
Sa. AI. Ko. da pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 36809 lira 42 
kuruı katı teminatı :1!'121 lira 50 kuruıtur. 

3 - !steklllerln belli gUn ve saatte eh
liyetname ve temlnatlarlyle beraber Ko. 
na mUracaatları. 

( - Şartname, keııt ve pl!nları her gün 
Ko. da görUleblllr ve lstıyenlere 1~ kuruş 
mukabilinde verlllr. (7343) 17335 

Sığıreti satın alınacak 
Edirne Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - Edirne sanayi kışlasındaki Si\. Al. 
Ko. da 400 ton sığır eti kapalı zart uslly
le ihalesi 21.11.940 per;ıembe gUnU saat 11 
de yapılacaktır. 
2- Sığır etinin muhammen bedeli 124000 

Ura olup ilk teminatı 7450 liradır. 

3 - Evııat ve ıeraltlnl görmek lııttyen
Ier her gün it saatinde ve isteklilerin de 
belll gün ve eaatten en llZ bir ıaat evet 
teminat mektuplariyle rusmt vesikaları
nın sözü geçen Ko. na verflmlı veya poata 
Ue gttndertımıı olmaları. ( 'JIH) l 'llM 

ğı 6.11.940 gUnU saat 15 te İzmit Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - Peynirin beher kilosu için tahmin 
edilen fiyat 60 kuruş olup tutarı 26400 ll
ra muvakkat teminatı 1980 liradır. 

4 - İstekltler belU glln ve saatinde İz
mit Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (735:1) 

17345 

Erat pavyonu yaptırılacak 
Merzifon. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Merzifon'da gösterilecek yerde ek

siltme auretiyle yaptınlacıık olan tiç adet 
erat pavyonuna istekli çıkmadığından ek -
siltmeııi pazarlıkla yaptınlacaktır. 

2 - Eksiltmesi 5/11/940 sah ıünü saat 
16 da Merzifon'da As. Sa. Al. Ko. da ya -
pı!acaktır. 

3 - Muhammen bedeli 86329 lira 6S ku
ruıtur. İlk teminatı 5566 lira 48 kuruştur. 
Şartnamesi evelce ilin edilen fiyatla ve
rilıir. 

4 - İsteklilerin belli ıün ve eaatte eh
liyetnameleriyle beraber Ko. na müraca-
atları. (7362) 17346 

Sadeyağı satın alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. Rs. den : 

1 - 15 ton sade yağı pazarlıkla satın a -
lınacaktır. 

2 - Pazarlrğı 6/11/940 çarşamba günü 
saat 11 de Erzurwn Sa. Al. Ko. da yapı -
lacaktır. 

3 - Toplu tutarı 24000 lira, ilk temina
tı 1800 liradır. 

4 - Yağın evsaf ve §artları Ko. da mev
cuttur. 

5 - İsteklilerin muayyen ıün ve saatte 
Ko. da bulunmaları. (7364) 173<47 

Talik edilen münakasa 
Kırklareli Sa. Al. Ko. Rı. den : 

1 - 210 sıfır etinin dhalC11i 16/111940 
cumartesi gününe talik edilmiştir. 

(7367) 17350 

Sığıreti satın alınacak 
Zara Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - Garnizon ihtiyacı olan 120000 kilo 
aığır eti alınacaktır. 

2 - Evsatiyle teslim ıartı şartnamesin
de yazılıdır. Her gün komisyonda görUle
bll1r. 

3 - Tahmin bedeli 18300 liradır. 

4 - Eksiltme kapalı zaıtla 26.11.940 
aalı günü saat 14,30 da gnrnlzon binasında 
yapılacaktır. 

6 - İlk teminatı 1372 lirıı 50 kuruotur. 
6 - Teklıt mektupları 26.11.940 gllııU 

saat 13 e kadar komisyona verilmiş ola
caktır. 

7 - Ekıılltmeye 
mektuplariyle bellf 
racaatları. (7368) 

gireceklerin teklif 
günde komisyona mü-

17351 

Mete kömürii satın alınacak 
Çatalca Sa. Al. Ko. Rs. den: 

lı gUnü Konya Lv. A . Sa. Al. Ko. da yapı
lacaktır. 

tsteklllerln mezkOr gUn ve saat 10 a 
kadar teklif mektuplarını Sa. Al. Ko. B§k. 
na vermeleri. Bu saatten sonra verilen 
gönderilen mektuplar kabul edllmlyecek -
tir. (7400) 17361 

A. LEVAZIM AMlRLtCt 

Sabun satın alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 

50 kuruş olan 18000 kilo sabun pazarlık
la satrn alınacaktır. 

Pazarlığı ı5/11/940 cuma günü saat 11 
dedir. 

Kati teminatı 1350 lira olup §artnamesi 
komisyonda görü!Ur. Taliplerin muayyen 
vakitte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da bu-
lunmaları. (7365) 17348 

Toz şeker satın alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 31 

kuruş olan 30 ton toz ıeker pazarlıkla Ba

tın alınacaktır. Pazarlığı 14/11/94-0 per -
şembe &'Ünü saat 11 dedir. Kati teminatı 
1710 lira olup ı:ıartnamesi Ko da ıörülür. 
Taliplerin m\ıayyen vakitte Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (7366) 17349 

M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

Sabunlu kösele satın alınacak 
Deniz Levazım Satın Alma Komisyo -

nundan : 
1 - Tahmin edilen "18638" lira olan 

"5000,, kilo sabunlu köselenin 7/2. teşrin/ 
94-0 tarihine rastlıyan perşembe günil aaat 
14 de pazarlrkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı ı397 lira 85 kuruş olup 
ııartnamesi her gün komisyondan paras~z 
olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesikalarla birlikte belli gün ve sa
atte Kasımpaşada bulunan komisy0na mü
racaatları. (10365-7299) 

ASKERi FABRiKALAR 
Bir adet pres döküm tesisatı 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

16999 
Muhabere malzemesi alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı yüz sekiz 

bin lira olan aşağıda cin& ve miktarları ya
zılı üç kalem muhabere malzemesi 8/ ikin
citeşrin/940 cuma l'Ünü saat ıs de Anka
ra'da M. M. V. satın almıı. Ko. da kapalı 
zarf usuliyle ihale edileceğinden isteklile
rin 6650 liralık ilk teminatları ile birlikte 
teklif mektuplarını eksiltme saatinden be
hemahal bir saat eveline kadar mezkQr 
Ko. başkanlığına vermeleri. Şartnamesi 
540 kuruş kar~ılığında adı geçen Ko. dan 
alınır. 

1000 adet ağır kablo arka tezkeresi kab
lo (saima zinciri ve çevirecek kolu dahil) 

3400 ağır kablo makarası. 
1200 kablo mahfesl (askı tertibatı). 

(6977) 17022 

İpek iplik alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 3750 lira 

olan elli bin tüp asağıda numara ve mik -
tarları yazılı muakkap ipek iplik 8/ ikin -
citeşrin/940 cuma günü ııaat 11 de Anka -
rada M. M. V. satın alma Ko. da pazar
lıkla satın alınacağından isteklilerin 562,S 
liralık kati teminatları ile birlikte pazar
lık gün ve saatinde mezkQr Ko. da bulun
maları. (6986) 

25.000 tüp bir metrelik No. 1 isteri! ipek 
iplik, 25.000 tüp bir metrelik No. 2 isteri! 
ipek iplik. 17023 

Motör yağları alınacak 
M . M . V. Sa. Al. Ko. dan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 7200 lira 

olan aşa~ıda nıikdarları yazılı motör yağ
lanndan he birinden beşer ton ki ceman 
15 ton motör yağı 7 fklnclte§rln 940 per
:.ıembe günU ııaat 14 te An.karada M. M. V. 
ıatın alm11. Ko. da pa.zarukla satın alınaca
ğından iııtekıtıerln 1080 liralık kat! temi -
.ıatıartyle birlikte pazarlık glln ve saatin
de mezkQr Ko. da bulunmaları. (7137) 
Astral 00 
Astral 000 
Astr:ıl 0000 17136 

3 Nevi malzeme alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan: 

ma komisyonundan alınabilir. 7144 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

F ot in satın alınacak 
M. M . V. Hava Sa. Al. Ko, dan : 
1 - 1000 adet Gedikli okurlara ait fo • 

tin pazarlıkla satın a\macaktır. Muham -
men bedeli 9.000 lira olup kati teminat 
mikdarı 1350 liradır. Pazarlığı 16/ 11/ 940 
cumartesi günü saat 11 de hava satın al -
ma komisyonunda yapılacaktır. Nümunesi 
ve evsafı her gün ö&leden sonra komis -
yonda görülebilir. İsteklilerin muayyen 
gün ve saatte kati teminat ve kanuni bel
gelerıiyle birlikte komisyonda bulunma • 
!arı. (7401) l 7362 

Arka çantası sa.tın alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Müteahhit nam ve hesabına 1000 

adet arka çantası pazarlık suretiyle satm 
alınacaktır. Muhmmen bedeli 4300 lira o
lup kati teminat miktarı 645 liradır. P~ 

zarlığı 19/ 11/940 sah günü saat 11 de ha
va satın alma komisyonunda yapı1acaktır. 
İdari ve fenni 11artname ile nümuncsl her 
gün öğleden sonra komisyonda görülcbi -
lir. İsteklilerin muayyen gün ve saatte 
kati teminat ve kanuni belgeleriyle bir • 
likte komisyonda bulunmaları. (7403) 

17363 

Beyaz astarlık bez S&lm 
alınacak 

M. M. V. Hava Sa. Al. Ko, dan : 
1 - 5.000 metre beyaz astarlık bez satın 

almacaktır. Muhammen bedeli lSOO lira 
olup kati teminat mik.darı 225 liradır. Pa -
zarlığı 15/ 11/ 940 cuma güniı saat 11 de 
hava satın alma komisyonunda yapılacak

tır. Nümunesi her gül'\ öğleden sonra ko
misyonda görülebilir. !eteklilerin muay
yen gün ve saatte kati teminat ve kanunt 
belgeleriyle birlikte komisyonda bulun . 
maları. (7404) 17364 

DEVLET ORMAN iSLETMESi 

Satılrk köknar tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Karabük Revır 

Amirliğinden: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 1680 lira 

olan aşağıda yazılı Uç kalem malzeme D 
lklncileşrtn 940 cumartesi gOnU saat 12 de 
Ankarada M . M. V. satın alma Ko. da pa
zarlıkla satın alınacağından isteklilerin 
237 lira kaU temlnatıartyle birlikte pazar
lık gUn ve saatinde adı geçen Ko. da bu
Iunmalan. (7139) 

1 - BUyük DUz zevcesi tatrtyatından 

ormandan Mancarcı deposunda lstitte 
mevcut 644 adet muadili 706 M2 ve 464 
DM2 kliknnr tomruğu açık arttırma Ue 
satılacaktır. 

farı tUp oksijen (tUp hariç) 
2100 kilo karpit 
300 kilo kaynak teli (4 veya 3 mm) kut-
runda. 17137 

Gargoil yağı alınacak 
M. M. V. Sa. Al. l{o. dan: 

2 - Tomnıkların kP.bukları soyulmuıı o
lup hacimleri orta kutur Uzcrlnden hesap
lanmıştır. 

3 - Tomruklara alt sııtı;ı evrakı Anka
ra orman umum mUdllrlUğU ile Ankara, 
İatanbul, Zonguldak orman çevirge mü -
dUrlUkleriyle KarabUk devlet orman işlet
mesi r evir ft.mlrllğlnde görUlcblllr. 

Beher kilosu 5 kuruıı muhammenli 500 
ton me,şe kömürUne talip çıkmadığından 

on gUn temdit edllmlottr. Talip olanların 
1875 Ura temlnatlyle beraber 6.11.940 gü • 
nU saat 10 da Ko. n:\ mUracaatıan. 

.C'18e8) 17W 

Tahmin edilen bedeli (25.000) lira olan 
bir adet Pres döküm tesiutı Askeri Fab
rikalar umum mildıirlüfü merkez aatın al
ma komisyonunca 18. 11. 940 pazartesi 
günü saat lS,30 da kapalı zarfla ihale e
dilecektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (1875) lirayı havi teklif mek
tuplarını mezkur gün.de ıı.aat 14,30 a ka
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vesafkle komisyoncu olmadıkla
rına ve bu işle alikadar tüccardan olduk
larına dair Ticaret Odası vesikasiyle mez
kttr ıün ve saatte komisyona müracaatla-
rı,, (7217~ 17277 

HepalDe tahmin edller tlyat 1500 lira 
olan lk1 ton gargoll yağı 7 lklnclteşrln 940 
perıembe günü aaat 15 te Anj,arada M. lıl. 
V. •tın alma Ko. da pazarlı'lda satın alı
ıw:~dan iateklllertn 225 liralık katı te-

4 - Tomrukların muhammen bedeli ıı 
lira 31 kuruştur. ... 

5 - İsteklilerin yüzde 7,:i muvakkat 
pey akçesiyle 15.11.940 cuma gUoU saat 
111 te KarabUk revir Amirliğine müracaat
ları. (10452/7411) 17S63 
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Gümüı yüz kuruıluklarm tedavülden 

kaldmlması hakkmda ilan 
Maliye Vekaletinden : 

Gümüş yüz kuruşlukların yerine gümüş bir liralıklar darp ve pi
yasaya kafi mikdarda çıkarılmış olduğundan gümüş yüz kuruşluk
ların 31 lkincikanun 1941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması 
kararlaştırılmıştır. 

Gümüş yüz kuruşluklar 1 Şubat 1941 tarihinden itibaren artık te
davül etmiyecek ve ancak yalnız malsandıklarile Cümhuriyet Mer
kez Bankası şubelerince kabul edilebilecektir. 

Elinde gümüş yüz kuruşluk bulunanların bunları malsandıklarile 
Cümhuriyet Merkez Bankası şubelerine tebdil ettirmeleri ilan olu-

(7025) 17093 

4 İkincifeJrinden 11 İkincifeırine kadar muhtelif hatlara 

kalkacak vapurların isimleri, ka!krı gün ve saatleri ve 
kalkacakları nhhmlar 

Devlet Den!;ı;yollan Umum MUdürlUğU nden: 

Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

İzmit hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karablga hattına 
İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

lzmlr sUrat hattına 
İzmir na.ve postası 

Salı 12 de (Cüneysu), perşembe 12 de (Ege) ve pazar 16 
da (Cilmhurlyet). Galata rıhtımındıın. 
Salı 18 de (Anafarta), cumartesi 18 de (Ulgenı. Sirkeci 
rıhtımmdan. 

Salı, perşembe ve pazar 9.30 da (Uıturı. Tophane rıhtımın· 
dan. 
Pazartesi, salı 9,50 de çar11rımba, perşembe, cuma 16 da 
(Trak). Cumartesi 14 te (.Marakaz) ve pazar 9.50 de 
(Trak). Galata rıhtımından. 

Pazartesi, çarşamba ve cuma S. 15 te CMarııkazı . Galata 
rıhtımından. Ayrıca çarşamba ve cumartesi 20 de cBursaı 
Tophane nhtımından. 
Salı ve cuma 19 da (Seyyarı . Tophane Mht1mından. 
Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımındıuı. 
Çar,\lamba 15 te (Saadet). cumartesi 15 te <Mersin) Sirke
ci rıhtımından: 
Pazar 11 de (Karadenızı . Galata rıhtımından. 
Salı 13 te (Kadeş), perşembe 13 te (Konya). Galata rıhtı
mından. 

NOT: Vapur seferleri hakkmda her tUrlU malt\mat aşağıda telefon numaraları 
yuılı acentalarımızdan ötreailebillr. 
Galata bil§ acenteliği - Galata rıhtımı, Limanlar U. Md. blnııın altında 42362 
Galata eube ,, Galata rıhtımı, mıntaka liman Rs. llğl binası altında 40133 
Sirkeci §ube ., • - Sirkeci, yolcu salonu 22740 

(10421/ 7328) 17323 

uı:us 5-tf.194 

MARMARA ÜSSÜBAHRI K. 

Sığır eti alınacak 
Marmara Üssü Bahri K. Satm 

Komisyonundan : 
Cinsi: Sığıreti 
Kilosu: 365.000 
Tahmin fiyatı: 30 kuru, 
Tutarı: 109.500 lira 

Alma 

1 - 23. 10. 940 gününde yapılacak ka
palı zarf eksiltmesinde talibi çıkmıyan 
yukarıda miktarı yazılı sığıreti bir şart
namede olmak üzere yeniden kapalı zad 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 13. 11. 940 çarşamba 
günü saat 16 da İzmit'te tersane kapısın
daki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Alınacak etin 292.000 kilosu ayrı 
ve 73.000 kilosu da ayrı olarak i"steklisi
ne ihale edilebilir. Şartnamesi 548 kuruş 
mu.kabilinde komisyondan temin edilir. 

4 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun is
tediği bu işle alakadar olduklarına dair 
ticaret odası vesikıılarmı ve 292.000 ki
lo için 5630 lira, 73.000 kilo için de 
1642.50 liradan ibaret ilk teminatları ile 
birlikte tanz im edecekleri teklif mektup
larını muayyen gün ve saatten tam bir 
saat eveline kadar komisyon başkanlığı. 

na vermeleri. (10397/ 7303) 17295 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha 

Muhtelif ecza alınacak 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha :Müessesesi 

Satın Alma Komlsyonttndan: 
1 - MUesscsemlz için cins vemikdarı 

listesinde yazılı 61 kalem ecza açık eksilt
me suretiy le satın ahnacal<tır. 

2 - Eksiltme 11.1U110 paıızrt!'l' •nii 
saat 11 de Ankara merkez hıfzıssıhh:.ı nıU

esscsesl satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

3 - Tahmin bedeli 4941 lira 50 kuruş 
!Ik teminatı 370 llra 61 kuruştur. 

4 - Şartname ve li!ıtPRinl görmPk isti
yenler lı;onıtııyomı müracnat ederler. 

6 - fstcklllcrln muvakkat teminatı ya· 
tırmak i.izere bir giln evel ve kanunt ve
sikalariyle beraber br.111 giln ve saatte ko· 
misyon'.! gelmclrri. 17208) 17195 

Dana derisi satılacak 
Ankara :ıvı:"rkez Hıfzıssıhha Milessese-

si Arttırma, Eksiltme ve İhale Komisyo -
nundan: 

1 - !>Iiiessesemlz çiçek aşısı şubesi i-

Emlak Eytam Bankasından: 
~EŞiN PARA VE AÇIK ARTTIRMA iLE 5. ~1. 1940 SALI GÜNÜ STILACAK EMLAK: 

Esas No. Mevkii ve Nev'i Ada Panel 

732 

1015 

1165 

1169 
1170 

1196 

Yenihayat M. Arsa 

Dabağlar M. Dabağlar 
çarşısında dükkanın 
3969/ 19440 hissesi 
Danışmend Mev. Tarla 

824 

297 

1891 

Etlikte Harap bağ 1776 
Etlik, Kuyu yazısı mevkiinde 1763 
kayalık 
Cebeci, Türközü S. Arsa 1671 

9 

3 

2 

16 
31 

8 

Mese.ha.sı 

178,50 

66 

27960 

9620 
8990 

8385 

Kıymeti Depozito İzahat 

27.- 5,40 

56.- 11,20 

151 taj No. lu Hamdinin evinin Y1' 
nındadır. 
Kısmen yıkılmış ve boştur. 

1398.- 279,60 Eski Erkanıharbiye yolu üzerinde 
dir. 

1924.- 384,80 Hacı Memiş bağının yanındadır. 
270.- 54.-- Üzerinde Osman oğlu Necibin ev 

vardır. 
839.- 167,80 Türközü ve İmrahor yolu üzerin 

dedir. 
1197 ,, ,, .. 1671 7 3840 384.- 76,80 8 No. lu parselin yanındadır. 

PESiN PARA VE AÇIK AR'TTIRMAILE8.1).1940CUMAGÜNÜ STILACAK EMLAK: 

1207 

1208 

1211 

1212 

1213 

1257 

Atıfbey M. Arsa 

" .. .. 
Danışmend mevkii, tarla 

' .. .. ,, 

.. " .. 

1833 

1833 

1888 

1888 

1888 

Yukarı İncirlik mevkii tarla 1785 

16 583 

35 226 

1 8455 

2 4207 

8 12022 

10 4760 

1166.- 233,20 

226.-

423.-

421.-

601.-

476.-

45,20 

84,60 

84,20 

120,20 

95,20 

Ulucak asfaltı üzerinde ve arabı 

tamirhanesi karşısındadır. 
Bahçivan Hasan'ın 809 No. lu evi 
nin arkasındadır. 
Bay Tahsin lspencan'ın evinin ce 
nubundadır. 
1 No. lu parsel ile Muhsin Parna 
nın arasındadır. 
Bay Ekrem Galibin evinin civarın· 
dadır. 

Bağcılar yolunda ve Şerafettin A 
taman bağının şimalinde ve D. Şül 
rünün bağının garbindedir. 

1. - Yukarda mevkileri ve mesahaları yazılı emlak, peşin para ve açık 
teriye aittir. 

arttırma ile satılıktır. Dellaliye müş 

2. - Arttırmıya iştirak edecekte r içinde, mühür kullananların mühürlerini Noterden tasdik ettirmeleri ve 
müzayede sırasında verilen bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde, taliplerin depozitolarını nisbet dairesin 
de tezvit evlemeleri lazımdır. 

3. - İhale, ''ukarda g-österildi~i iizere, birinci kısım için 5.11.1940 salı günü saat on dörtte, 
için 8.11.1940 cuma günü saat on dörtte Bankamız satış komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 
to akçl"si. hüvivet cüzdanı ve iki vesika fotoğrafı ile Emlak servisine müracaatları. (7131) 

ikinci kısUI 
o gün depozi 
17133 

JANDARMA 

Çatal, kaşık al macak 
Ankara J Gn. K Jandarma Satın Alma 

Komisyonundnn : 

3 • 
nevı yiyecek ah nacak 

Tunceli viH\yetl Kalan krı.zasında Jandarma Satın Alma Komisyonu Ba.şkan 
ğ'ından: 

Mikdarı Tahmin bedcll % 7,5 teminat İhalenin tarihi, gtlntl 
Kilo Lira Lr. Kr. Baatl Cinsi 

250000 5;;000 40000 15.11.940 cuma 10 ekmek unu 
10000 14000 1050 15.11.940 cuma 11 sadeyağı 

300000 281i00 2137 50 15.11.940 cuma 15 arpa 

GÜMRÜK VE iNHİSARLAR V. 
pazarlıkla. İhale tarihi ve yeri: 15/ 11/ 940 

çin satın alınıp serumları alındıktan son
cwna günü saat 16 da Maliye V cka.leti 

ra kesilmekte olan 100 adet danıı derileri 

Beher adedine otuz beş kuruş fiyat tah
min edilen üç bin üç yüz altmış lira tu
tarında dört bin sekiz yüı adet çatal ile 
aynr miktarda kaşık Ankara jandarma ge
nel K. binasındaki J. satın alma komisyo
nunca (7) ikinciteşrin 940 perşembe günü 
saat 15 de açık eksiltme ile satın alınacak
tır. Bu işe ait ilk teminat miktarı iki yüz 

ı - Tunceli vili\ycli K:ı.lan k~;ı;ns:ntla bulunan "Mameki" seyyar jandarma b 
liklerinin bir senelik ihtiyacı için kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konulan 3 kale 
er;ı;ak ve yeme ait maliimat yukarıya çıkarılmıştır. 

2 - Tahmin bedelleri ile muvakkat teminatı miktarları hizalarında yazılmışt 
3 - Bunlara ait şartnameler Mamekide satın alma komisyonunda her zam 

görülebilir. 
Masa Yaptınlacak milli emlak müdürlüğünde. Keşif evrakı 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinden : örneğini bedel mukabilinde almak istiyen 
ı - Vekalet ihtiyacı için açık eksiltme ı~:'. Mali:e Vekaleti milli emlak mudür-

usulü He ıo adet memur masası yaptın _ lugüne muracaatlan. (7225) 17205 

Jacaktrr. ı 
Z - Muhammen bedeli (1500) lira olup ZiRAAT VEKALETi 

muvakkat teminatı 112 lira 50 kunıııtur. 
3 - Buna ait fennt ve umumt ~rtname 

her giin Vekilet levazım müdürlüğünde 

görülebilir. 
4 - İhale 13/11/940 çarşamba gtinü sa

at 14 de vekalet levazım müdürlüğünde 

yapılacaktır. 

5 - Talip olanların muvakkat teminat
larını vekalet veznesine yatırarak belli 
gıin ve saatte komisyonda hazır bulunma-
ları:. (7261) 17230 

HARTA G. DlREKTÖRLOGO 

Yazlık elbise alınacak 
Harta Umum MUdtirlüğU.nden: 

1 - Harta genel direktörlUğU kıtası er
leri için 3800 (Uç bin sekiz yUz) lira kıy
metinde numunesine göre yazlık elbise 
ekeiltme suretiyle satın alınacaktır 

2 - Eksiltmesi 11 iktnclteşrln 940 pa
zartesi günü sa.at 10 da yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye fştirA.k edecekler 28:> 
liralık muvakkat temlnatlariyle muayyen 
gilnde Cebecide harta satın alma komis
yonuna müracaat etmelidirler. 

(7055) 17021 

inşaat ve tadilat 
Harta Umum Müd!irlüğünden : 
1 - Harta Genel Direktörlüğü deposun

da ba;ı;ı tadilat yaprlmasma lüzum hasıl 

olmuştur. İşin tutarı 819 (sekiz yüz on do
kuz) liradır. 
ı - Muvakkat teminatı altmış bir lira

dır. 
3 - Eksiltmesi 8 ikinciteşrin cuma gü

nü saat 10 da Cebeci'de Harta Sa. Al. Ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin mu
ayyen gününde komisyona gelmeleri. 

(7118) 17114 

iKTiSAT VEKALETi 

Bir memur alınacak 
İktısat V ekaletindcn : 
Vekil et sanayi tetkik heyeti kadrosun

da münhal bulunan (25) lira asli maaşlı 
dosya memurluğuna usulü dairesinde me
mur tayin olunacaktır. 

Müracaatların yazı ile veya doğrudan 
doğruya 10/11/940 tarihine kadar sanayi 
tetkik heyeti reisliğine yapılması lazım -
dır. (7134) 17124 

iki mühendis alınacak 
İktısat Vekaletinden : 
Vekalet sanayi tetkik heyetinde tavzif 

~-dilmek üzere bir mensucat mühendisi ve 
bir makine mühe:ıdisi alınacaktır. Ücret 
miktarı bareme göre tesb!t edilecek olup 
kadro imkanları 300 liraya kadardır. 

Taliplerin doğrudan doğruya veya ya,. 
zı ile 10. 11. 940 tarihine kadar sanayi 
tetkik heyeti reisliğine müracaatta bulun
maları ve müracaatlarına kısa tercümei
ballerini de iliştirmeleri l!zımdır. 

(7147) 1713a 

MALiYE VEKALETi 

Tamirat yaptırılacak 
Maliye Vckilctinden : 
Yapılacak ış: Hariciye Vekaleti bina -

sında süpürgelik renkli karosimon mazo
yik kalorifer tamir işi. Keşif bedeli 2009 
lira 21 kuruştur. Muvakkat teminat mik
dan: 150 lira. 70 kuruştur, Sureti ihale: 

Ayakkabı alınacal-t 
Ziraat Vekaletinden : 
1 - Ziraat vekaleti müstahdemini 

için vekalet binasında teslim şartiyle 
70 ,çift iskarpin açık eksiltme usuliy
le satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 11. 11. 940 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 15 de ve
kalet satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Satın alınacak 70 çift iskarpi
nin muhammen bedeli 595 lira ve mu
vakkat teminat miktarı 44 lira 63 ku
ruştur. 

4 -- İskarpinin evsafı: 
A) Vekaletteki mevcut nümunesine 

göre vidala olacaktır. 
B) Kösele yerli ve pişkin ve dikiş

li olacaktır. 
5 - 70 çift iskarpinin şartnamesi 

levazım müdürlüğünde mevcut olup 
parasız olarak verilir. 

(6834) 

FAKÜLTELER 

16980 

Asistanlık imtihanı 
Ankara Dil - Tarih ve Coğrafya Fa -

kültesi Dekanlığından 
Fakültemizde münhal olduğu ilin olu

nan asistanlıkl:ınn imtihanlarr görülen lü
zum üzerine aşağıda yazılı gün ve saatle
re bırakılmıştır. İsteklilerin fakülte de -
kanlığma müracaatları. (7Z59) 

Alman dil ve edebiyatı: 11/11/940 pa
zartesi saat: 9 da, 

İngiliz dil ve edebiyatı: 11/11/940 pa -
zartcsi saat: 9, 

Türk dil ve edebiyatı: 18/11/940 pa -
zart esi saat: 9, 

Klasik filoloji: 11/11/940 pazartesi sa
at: 9, 

Arkeoloji : 11/11/940 pazartesi saat: 9. 
17270 

OKULLAR 

Tal ebe alınacak 
Ankara Harp Okulu K. dan : 
1 - Aşağıda yazılı şartları haiz okurlar, 

harp okuluna alrnacaklardır. 
A - Ankara'da bulunanlar doğrudan 

doğruya harp okuluna Ankara haricinde 
bulunanlar bulundukları yerin askerlik ~u
besine müracaat edeceklerdir. 

B - Kayıt ve kabul muamelesi 20/10/ 
94-0 dan itibaren 31/2. k5.n/941 tarihine 
kadar devam edecektir. 

2 - Giriş şartları: 

A - Türk ırkından olmak, 
B - Lise bitirme ve olgunluk imtihanı

nı vermiş bulunmak, 
C - Tam teşekküllü askerl srbt heyet -

ten "harp okuluna girer" kararlı aıhat ra
poru almış olmak. 

D - 18 : 23 yaşında bulunmak, 
E - Diğer şartlar askerlik şubesinden 

ve harp okulundan öğrenilebilir. (7087) 
17101 

Zayi - 331 doğumlu nüfus tezkeremi 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan eskisi -
nin hükmü yok r. Ankara Yenişehir De -
liller tepcai No. 21 de R.mul oğlu M'llhit-
tiD Yiicol 4396 

kesildikçe t eslim edilmek şartlyle açık 
arttırma surctlyle satılacaktır. elti iki liradır. Şartname her gün İstanbul 

2 _ Arttırma 21.11. 910 perşembe gU- J. muayene komisyonundan ve Ankarada 
nU saat 11 de merkez hıfzıssıhha milesse- satın alma komisyonumu;ı;dan parasız alı
sesl arttırma, C'ksiıtme ve ihale lrnmlı<yo - nıı.bilir. Nümune her gün komisyonumuzda 
nunda yapılacaktır. görülebilir. Kanun şartlarrnı haiz isteklilc-

3 - Tahmin bc ı.lcll 100 lira ilk teminat rin vesaik ve ilk tcminatlariyle yazılı gün 

4 - Bu eksiltmeler kapalı zarf ile 15. 11.940 cuma günü hizalarında yazdı saı 
terde icra edilecektir. Teklif mektuplarının muayyen sa.atından bir saat eıveline lıi 
dar komisyona tevdi edilmiş olması lazımdır. Bundan sonra gelecek mektuplar l 
postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

5 - İsteklilerin kanunen muayyen olan vesaikten başka ticaret odasmda.n mu~a 
7 lira 50 lrnruştıır. 

4 - İsteklilerin mun.vakkat teminatı 

yatırmak üzere bir gl'ı.n evel ve arttırma
ya iştlrl\k etmek için b"lli gün ve saatte 
komıııyonıı gel:ıı <> I Pri. f7:J05 ı 

ANKARA V ALlLlGI 

Sulfat nikotin alınacak 
Ankara Vilayetinden: 

1 - Kapalı zarf usuliyle bir ton 
sulfat nikotin satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 3500 lira ve muvakkat 
teminat 262,5 liradır. 

2 - Eksiltme 15-11-940 salı gunu 
saat on beşte Necati bey mahallesin
de Saylavlar sokağında Ferah apartı
manında Ziraat Mücadele Müdürlü
ğünde yapılacaktır. 

3 - Şartname adı geçen müdürlük
tenparasız verilecektir. 

4 - İsteklilerin teklif mektupları
nı teminatlariyle birlikte muayyen 
günde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 
3 üncü maddelerinde zikredilen vesi
kalarla eksiltme saatinden bir saat 
önceye kadar komisyona vermeleri. 

(5928) 16001 

POLiS 

Matbaacılara 
Emniyet Umum Müdürlüğünden 
Kağıdı umum müdürlükten verilmek 

şartiyle 6316 adet defterin basım ve cilt 
işi 16/11/940 cumartesi günü saat 11 de 
açık eksiltme usuliyle münakasaya kon -
muştur. 

Muhammen bedeli 4200 liradlr. Şartna
me ve nümunelerini görmek istiyenler u
mum müdürlük satın alma komisyonuna 
müracaatları. 

Banka mektubiyle beraber 2490 sa.yılı ka
nunun 4 üncü maddesinde yazılı belge -
!erle birlikte münakasa günü tam sa.at 11 
de komisyona müracaatları. (7262) 17286 

Zayi - Y. Z. E. orman fakültesinin res
mi mühürü kaybolmuştur. Yenisinin kaz
dırrlacağmdan eskisinin hükmü olmadığı 

bildirilir. 4398 

Zayi - Memurlar kooperatifinden al -
dığım 362'3 sayılı hisse senedimi zayi et -
tiğimden yenisini alacağıgı eskisinin hük-
mü yoktur. - Ahmet Turhan 4391 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6916 

İmtiyaz sahibi 
lskender A.rtun 

Umumi Neşriyatı ldar~ Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
MUessese MUdUrU : Naşıt ULUÔ 

ULUS Bas~evi ANKARA 

ve snatte komisyonumuza gelmeleri. 
(6845) 16854 

Tüfenk kayışı alu.acak 
J. Gn. K. Ankara Jandarma Satın Alına 

Komisyonundan : 
Üç bin ndet tüfek kayışı 13/ 11/940 çar

şamba günü saat 15 de Ankara J. Genel 
K. binasındaki jandar ma satın alma ko -
misyonunca açık eksiltme ile satın alnıa
caktır. Bir kayış için tahmin edilen bedel 
yetmiş kuruş olup ilk teminat yüz elli ye
di lira elli kuruştur. Şartname parasız o
larak İstanbul'da J. muayene ve Ankara
da J. satrn alma komisyonlarından her gün 
alınabilir. Nlimunc komisyonumuzda gö
rülür. Ke.nuni şartları haiz olan istekli -
l~rin vesaik ve ilk teminatlariyle yazılı 
gün ve saatte komisyonumuza gelmeleri. 

(7213) 17198 

Devlet Konservatuvar Md. 

Raf yaptırılcak 
Ankara Devlet Konservatuvarından : 
1 - Okul kütüphanesinin SO metre ka

re talmıin edilen rafları yaptmlacs.ktır. 
2 - Metre kareye tahmin edilen fiyatı 

ı4 liradır. 

3 - Şartnameyi görmek için her gün o
kul müdürl!iğünc müracaat edilebilir. 

4 - İhale 14/11/940 perşembe günü sa
at 15 de Ankara mektepler muhasebecili -
ğinde yapılacaktır. 

S - Muvakkat teminat 90 liradır. (7296) 
17283 

ANKARA BELEDiYESi 

Mathaacrlara 
Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğün -

den : 
Bedeli muhammeni 110 liradan ibaret 

müdürliik dosya ko.plarırun kartonu idare
ce verilmek üzere tabı ve imal işi açık 
arttırma ile eksiltmeye konmuştur. İha -
lesi 11/11/94-0 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 11 de müdürlük binasında ya -
pılacaktır. Taliplerin o/o ?,S teminat ak -
çeleriyle merkil.r müdürlüğe müracaatla-
rı illin olunur. (72'22) 17203 

Zayi - K. Ev. Ko. hissemin taksitine 
mahsuben 170 liralık 544207 No. 11/7/939 
tarihli banka malı:buzunu kaybettim. Ye -
nisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. - Bahçeli evlerde Burhan Çakır 

4401 

dak ve fotoğrafla müteahhitlik vesikalarını zarfa. koyma.lan lizrmdır. 
( 10393/7301) 17Z93 

10 kalem malzeme ah nacak 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Satın Alma Komisyonundan ı 

S. No. Cinsi Miktarı adet Lira 
l Tecrübe tüpü 5000 ~00-
2 Filtire kağıdı sooo 150 
3 Çiçek aşısı tüpü 10 kişilik 400000 5000 
4 Çiçek asısı tüpü 1 kişilik 500000 2500 
5 50 kişilik çiçek aşısı alır cam 

6 

7 
8 

9 
10 

kapaklı şişe nümunesi gibi 
50 kişilik çiçek aşısı alır ha· 
galit kapaklı şişe nümunesj 
gibi 
Ampul desteresi 
Boş serom ampulu 15 cc; ko
deksi camına göre 
Boş serom ampulu 5 cc. 
!spektroskop frans şimit 

5000 

5000 
20000 
50000 

100000 
1 

250 

200 
200 

2500 

3000 
150 

14250 
1 - Müessesemiz için cins ve miktarı yukarıda yazılı 10 kalem malzem 

kapalı zarf usuliyle 26. 10. 940 tarihinden itibaren eksiltmeye konulmuştuı 
2 - Eksiltme 11. 11. 940 pazartesi günü saat 11 de Ankara Merkez Hı• 

zıssıhha Müessesesi satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin bedeli 14250 lira ilk teminat 1068 lira 75 kuruştur. 
4 - Şartname Ankara Merkez Hlfzıssıhha Müessesesi satın alma komiı 

yonundan parasız alınır. ... 
5 - Teklif mektupları muayyen günde saat ona kadar komisyona veri1 

miş olmalıdır. Mektuplar mühür mumu ile mühürlU olacaktır. • 
6 - İsteklilerin muvakkat teminatı yatırmak üzere bir gün evel ve e~ 

siJtmeye iştirak etmek üzere belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 
(7209) 1719 

3 Nevi yiyecek ahnacak 
Uda Gümrük Taburu Satın Alma Komisyonu Ba:ıkanhğmdan : 

ti 
~ .~ 

M s :: ,!: Ol .!:? 
:; t::Ei ~ c ~ 5 

ı;; .. "' .a "' "'.. ·- "' ~ - - .., ::3 • ., ı:ı ~ ";i ·:::ı .!:: ~ s ... -;; :;; Q, "' § "' u ::s e-ı a ...:ı ~ ~ ;.:l .s ~ ~ ..s 'ııo :ıı 
Sadeyağı 12.000 18.000 1350 Kapalı zarfla 8. 11. 940 cuma 10 
Buğday kırma 493.500 17.274 1296 Kapah zarfla 8. 11. 940 cuma 10.30 
Arpa 598.000 36.729 2755 Kapalı zarf 8. 11. 940 cuma 14.30 

A) Yukarıda yazılı üç kalem erzak kapalı zarfla hizalarında gösterilen .gün '9e sao 
atlerde ihaleleri yapdııcaktır. 

B) Şartnameleri okumık istiyenler A. fıkrasında sözü geçen binadaki satın alm• 
komisyonunda her gün okuyup görebilirler. 

C) İstekliler girmek istedikleri kaleminhizasmda gösterilen teminat akçesini Urfı 
gümrük veznesine yatırıp vezne makbuzu veya banka mektubiyle şartnamenin dör· 
düncü ve hususi şartların sekizinci maddesinde kendilerinden istenilen vesikalarla 
birlikte teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evci komisyona vermiş buluna• 
caklardır. (9921/6875) 16877 

YENİ Sinemada HALK Sinemasmda Sus Sinemasmda SOMER Sinemasında 
Bugün Bu gece 

Bütün kadınların atkışlıııya -
cağı bUyük aşık filmi 

.. 
Bugün ve Bu gece 
1k1 filim birden 

1 - Maekell eet 

Baş 

D'!J'Y'tİK AŞK 
Baş rolde: Buck Jones 
2 - Tayyareci casus 

rollerde: Charles Boyer- Baş rolde: Jack Holt 
trene Dunne Macera sergüzc~t 

Seanslar 14.30 - 16.30 -
18.30 ırece Zl de 

Pek yakında: Kuyruklu yıldız 

Seanslar: 14.30 - 16.30 
18.30 gece zı de 

Saat 12.15 de ucuz matine 
KORKUNÇ GECE 

Bu gece 20.30 da 
Mevsimin fevkalade filmi 

ÇAM SAKIZI 

Baş rollerde: Robert Young 
Ann Sothem 

Saat 14. 16. 18 seansında 

MONTE KARLONUN 

MEÇHUL KADINI 

Oynıyanlar : Albert Prejan 

Dlta Parlo 

Bugün ve Bu gece 

Umum! istek üzerine 

Asılamıyan Adam 

Ba$ Rolde: BORJS KARLOF 

Seanslar: 12.15 - 14.30 - 16.30 -

18.30 gece 21 de 


