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lıtanbulda açılan Eminönü meydanı 

Bu da bir ihtar 
suykastı mı ? 

Falih Rılkı ATAY 
Yunan hükümeti Helli kruvazö

rünü batıran torpilin markasını ket
fetmemit değildi. Fakat tahrikten 
o kadar çekiniyordu ki ıuykaıtçiyi 
ifta ederek halkı heyecana dütür
memeği tercih etti. Manastır teh· 
rinde 11rp vatandatlarını öldüren 
bomba parçaları Üzerinde de müte
hau11lar belki tetkiklerini bitirmit
lerdir. Belgrad'm bu tetkiklerin ne
ticesini bildirmekte bir fayda gö
riip göremiyeceğini henüz bilmiyo
ruz. 

Acaba Manaatır'a düten bomba· 
lar dahi, Helli kruvazörünü vuran 
torpil gibi, bir ihtar suykastı mıdır: 
"- Yeni nizama itaat edecek mi· 
ainiz, etmiyecek mlılniz 1• Gerçi 
Yugoslavya, mihver menfaatleri ile ı 
kendi menfaatleri arasında hiç bir 
tezat olmadığını ilan etti. Fakat ,, 
bunun ıartı, istiklal ve toprak bü
tünlüğünü muhafaza etmektir. Ye
ni nizama kabul edilmek için, ne 
dil ile ikrar, ne de kalp ile tudikın J 
kafi gelmediğine de tüphe edile
mez. Cepte bir plan vardır. Gözü 
kapalı, bu planın icaplarını pe,in 
kabul etmek, ve üs verme namı al
tmda arazi tadillerine ve ifgal em
rivakilerine razı olmak lazımdır. 

O tarafları tanıyanlar, Arnavut· 
luk hudutlarından sonra münhası
ran yunan topraklarından seçerek 
Selanik'e inmek hayli güç ve tehli
keli olduğunu aöylediklerine göre, 
Yugoalavya'nm macarkari mÜMa· 
dekarlığı İtalyan ordusunun vazife
ıini kolaylattırabilir. Ancak riva· 
yetlere inanmak lazımgelirae, Yu
goılavya'da dahi, aırf bu b~knn· 
dan, yani vatan bütünlüğünü koru· 
ma.k bakrmından, mukavemetçiler 
itaatçilerden daha nüfuzludurlar. 
Ordu ve halkın, bu husuıta herhan
gi bir uysallığa meyyal olmadığı 
aöylenmektedir. 

Brenner mülakatmı tefsir eden 
Jtalyan gazeteleri, bir taraf tan ln
giltere'ye kartı harbedilmekle be· 
raber, diğer taraftan hayat aahala
nnı emniyet altına almak için ha· 
rekete geçileceğini ilan etmiılerdi. 
Yunan tecavüzü ile baıhyan İtal
yan hareketi, Balkanlardaki ıi.ha 
fethinin tatbikma geçilmit olmasın
dan ibaret olsa gerektir. Saha fethi 
planlarına hangi memleketlerin da
hil olup olmadığını, ilk tecavüz 
bombası patlayıncıya kadar hisset
tirilmemek adettir. Adet olan diğer 
bir teY de, fetih kelimesi kullanıl· 
mıyarak, her ileri harekete İngiliz 
harbinin bir zarureti imiş zevahiri 
verilmektir. Kartı tarafı, avunma 
uykuıu içine atan, ve tahrik olmasın 
diye hazırlıktan alıkoyan bu taktik 
timdiye kadar pek muvaffak ol
muıtur. Öyle ki Yunanistan'ın mu
kadderatı İngiliz harbi ile birle§e· 
ceği günün arifesine kadar, lngilte
re hükümeti garantisi altında bulu
nan memleketin "ne vaziyet, ne de 
niyetlerinden" haberdar değildi. 
Belçika hükümeti taarruz gününe 
kadar İngiliz ve franaız genelkur
maylarına Alber-kanalı tahkimatı• 
nı dahi gezdinnemişti. 

Bu son hadisede cesur yunan 
milletinin mukavemeti, pek Jatırtı
cı olmuıtur. Denildiği gibi, İtalyan
lar, kendi sefirlerinin telkini ile, 
Roma'ya, Yunanistan'm teslim ola
cağı kan'latini mi vermişlerdi? Bil
miyoruz. Ne olursa olsun, bu hayat 
ıaha11 muammasına uzaktan yakın
dan temaa edenlerin, tecavüzden 
7aln.ız bir tart ile kurtulabilecekle· l 

(So1111 S. iaci ~ada) 

İstanbul'un imôrı 
Şimdiye kadar ne yapıldı, 

yapılacak? bundan sonra ne . 

İstanbul Valisi Doktor Latfi Kırdar 
İstanbul'un imôr işlerini anlatıyor 

latanbul Valiai Doktor 
Lii.tli Kırdar 

İstanbul vali ve belediye reisi Dr. Lilt
fl Kırdar İstanbul Umumi Meclisi Uçilncil 
devresinin UçUncU yılı toplantısını açar
ken ,bir nutuk ııöylemletlr. Bu nutkun is -
tanbulda §imdiye kadar yapılan ve bundan 
sonra yapılııcak olan imar hareketlerine 
dair olan kısmını aaatı koyuyoruz: 

Umran ve imar bereketleri hakkındaki 
mesalmlz1 güzide İstanbul mUmeaslllerl • 
illa t P a tm'liiha ._.. _.. _. llliiNtü 

intikal ettirebilmek maksadlyle a1%lerle 
beraber istanbulun muhtelif semtlerinde 
bir tetkik cevellınına çıkmıg gibi verece
ğim. !Şimdi; EmlnönU meydanından başlı
yalım: 

ı - EmlnönU meydanı, EmlnönU - Un -
kapanı sahil ve Tahtakale caddesi arasın
daki sahanın imar tafs!Hl.t plA.nı ve Mısır 
çarşısının frigorifik tesisatı havi asri 
bakkaliye ve mekfılat pazarı haline ifratı 
projesi. ve etutıerl yapılmıotır. 

Bunlardan; biliyorsunuz ki EmlnönU 
meydanı ve Yenıcaml arkasındaki saha ve 
vol tamamlanmıştır. 

Bu meydanın ve cami arkMının açılma
sı için 940 senesi haziranına kadar sarte -
dilen lstimlQ.k bedeli yekQnu (2,032,336) 
liradır. Ve 940 haziranından glmdlye kadar 
da {155,123 l lirası ııarfolunmuııtur. Şu 

halde meydanın yalnız lstlmlt\k parası 

(2,147,459) lira tutmuotur. 
Bu meydanın ve Yenlcaml arkasının 

asfaltı ve cami önUndekl mermer basa-

(Sonu 4. anca sıyfada) 

Milli piyangonun 4. üncü tertip 
birinci keşidesi dün yapıldı 
Büyük ikramiye 183875 No. ya çıktı 

M"lli Piyangonun dünkü ke§idesinde büyük ikramiye çekilirken 

Milli Piyangonun 4. Üncü Tertip 1. inci çekiliti dün Ankara 19 Ma· 
yıa ıtadyomunda saat 18 de kalabalık bir halk kütlesi önünde yapıl· 

mııtır. 

Bu keşidede kazanan numaralar ıunlardır: 

30.000 Lira 183875 Numaraya 2.000 266870 .. 
10000 .. 151133 .. 2.000 .. 278872 .. 
5.000 n 294239 n 2.000 .. 276754 .. 
5.000 .. 167225 ,, çıkmıştır. 

2.000 n 019533 ,, Son dört rakamı (2.654) ile nihayet 
ı.ooo .. 231452 n C Soıuı S iacı 07/ada ) 

Seçimden sonra 

Amerika' da 

milli birliğe 

temayül var 

Milli Müdafaada 
B. Wilkie'nin mühim bir 
vazife alacağı söyleniyor 

Nevyork, 7 a.a - Vaşingtona git
mek Uzere Nevyorkta Hayt-Park'taki 
ikametgahından ayrılırken B. Ruz
velt "Burada oturmayı tercih eder· 
dim" demekle iktifa eylemiştir. 
İntihabat neticeleri peyderpey gel

mektedir. Sabaha kadar yalnız beş kil· 
çük hükümet reylerini tamamiyle 
verip bitirmiş bulunuyordu. 

Kongre için yapılan intihabattan 
alınan neticeler, mebusan meclisinde 
şimdiden 264 azalık kazanan yani eıt
ki meclise nazaran 6 balık fazla te
min etlen dem ıkratla. ın daha bil yük 
bir ekseriyet kazanmakta olduklarını 
göstermektedir. 

Ayan meclisinde cümhuriyetçiler 
4 Azalık kazanmışlarsa da 12 balığa 
karşı 22 azalık temin eden demokrat
lar ekseriyeti muhafaza ediyorlar. 

Bu intihabatın dikkate değer vasfı, 
amerikan gazetelerinin yaptığı tavsi
yeyi amerikan milletinin kabul etme
miş olmasıdır • 

B. Vilkie, Matbuat tarafından şim
diye kadar hiç bir reisicümhur nam • 
zedine müessir olmıyan müzahareti 

(Sonu J. üncü sayfada) 

1 1 

Cephede büyük yC1Tarlıklar gösteren Elr.un cukerlerinden 
bir müfreze 

italyan - Yunan harbi 

bütün cephede 

topçu muharebesi 

cereyan ediyor 

Arnavutluk'ta 
Yunanlılar mevzilerini 

muhafaza ediyorlar 
Atina; 7. a.L - Cepheden •elen haber -

!er, pyaru memnuniyet olmakta devam e
diyor. 

Bildirildiilne •öre, Arnavutlıık ara.riıin
deki biit!in Yıınan kıtalan yerlerini mu • 
vaffakiyetle tutmaktadır. Ve bu kıtalar, 
takviye almışlardır. 
Tebliğde ka7dedildlf!ne cöre, prbl Ma

kedonyada, Yunanlılar dlln muv&ffakiyetle 
tete1"9ÜÇ eden hllcumlar yapmıılar ve dört J 
aahra topu, g havan topu ve Z3 malcineli 1 
tüfenk almıılardır. Yine teblifhı bildirdi
iiae dre. ıuı,....ı-. M9 _.ııırı ... ib:erlnı 
hava bUcumlan yapmrılar. fakat aelrerf b• 

Yunan Baıvekili 8. Metalmıa 

Yunanistan 
1 deflere hiçbir hasar fraa edememiılerdir. 

tavassut 

Yugoalavya aabık harbiye nazıtı 
general Nediç 

GI. Nedi~'in istif asından sonra 

ciddi aksülameller 
olacağı sanllıyor 

İtalyan mahfilleri istif ayı 
büyük alaka ile karılladllar 
Belırad; 7. a.a. - Royter ajansı bildi -

riyor : 
Belırad ıiyaal mahfillerindeki kanaata 

ıöre, harbiye nazırı ıeneral Nediçin dlin 
bildirilen istifasının ciddi aksülimeller do
ğurması mümkündür. General Nediç, hılk•n 
ekseriyetinin iıtlrllc ettifi kuvetli siyasi 

(Sonu 5. incı sayfada) 

Baıvekilimiz C. H. P. 
Genel Sekreterliğinde 

Sayın Baıvekilimiz Dr. Refik 
Saydam, dün öğleden tonra C. 
H. P. Genel Merkezine gelerek 
Parti Genel Sekreteri Dr. Fikri 
Tuzer tarafından ka11ılanmq ve 
bir müddet. Parti itleriyle ınetgul 
olmutlardır. 

Baıvekilimiı İspanya 
El(isini kabul etti 

Baıvckil Doktor Refik Saydam 
dün saat 11.30 da Bqvekilette la • 
panya Elçisi Marki Duprat de Nan
touUlct'yi kabul etmiıtir. (a.a.) 

Birlcaç aivil ölmUı ve yaralanmııtır. Cep.. 
henin her tarafında topçu muharebeıi ol
maktadır. 

Diğer taraftan, Atinaya •elen haberlere 

göre, merkez cephesinde, Yunanlılar, ital- 1•stemı• Q deg\J 1•ı '• 
yan kuvetlerini, Pinduı mmtakaımda ikiye y 

(Snu 5 inci sayfada) 

Mareşal Petain 
tefti_ş seyahatinden 

Vichy'ye döndü 

Mare1a! Petain 

Cenevre, 7 a.a, - D.N.B. ajansının 
hususi muhabiri bildiriyor : 

Vichy'den haber verildiğine göre 
devlet reisi Mareşal Peten, Toulouse 
ve Montauban'a yaptığı tef ti§ seya -
batini bitirerek bu sabah Vichy'ye 

Mücadeleye sonuna 
kadar devam azminde 

Atina, 7 a.a. - Atina ajanaı 
bildiriyor: Vreme gazetesinde çı
kan haber münasebetiyle Atina 
ajansı, yunan hükümetinin ltal
ya'ya kartı mücadelesinde hiç bir 
kimsenin tavassutunu istemediii· 
ni ve bu mücadeleye aonuna ka· 
dar devam azminde olduğunu ka· 
ti ıurette teyit edebilecek vazi· 
yette bulunmaktadır. 

Sovyef ihtilalinin 23 üncü 
yıldönümü do,ayısiyle 

B. Kalinin siyasi 
hadiselerin bir 

bilançosunu yaptı 
Moskova, 7 a.a - YUksek sovyet mec

llsı riyaset dlvaoı rcısı Kal.nln, :Moskova 
şehrı işçi mebusları sovyeUnde. bUyilk 
teerlnıevel 11osyal111t lhtıltıllnln 23. Uncu 
yıldönllmU hakkında hır nutuk söylemi§ ve 
demlıtlr ki: 

Sovyet iktidarının 23 Uncu senesi, sov
yeUer birliği tarlhlude sosyallııt yapıcılık 
ııahasında ve harici iyaset sahasında bü -
yUk muvaf!aklyetlcr senesi olarak güzide 
bir yer alacaktır. 

dönmüştür. MUtevazl hl aaplarR istinat ede.o tah-
Mareşali garda kabine azalan as- mlnlere göre. 1!140 s n sıncte enJ ıstrt ıa. 

keri ve sivil erkan karşılamıştır. tlhsal.nd' ı3,COJ mıiyoıı rubl ilk tez&_•·Ut 
Mareşal Toulouse'da fransı:z aka · ka. Jedllec ktır Uu t 7.ayılt, 1 39 s neıı ne 

demisi tarafından şerefine verilen bir nazaran ytızd 11 ıılsb ttn Jcdır. Maden 
resmi kabulde hazır bulunmuş ve bu cevheri ve m'ldeıı lı.>nıl rü ısllhsallnds faz. 
münasebetle söylediği kısa bir hita - lalık, durnmdıuı artmaktadır. Demlryolu 
bede yakında Fransada yeni bir idari nakliyatı, muvaffaklyetll bir surette ça

teşkilat kurulacağını bildirmiştir. Ye- lışmıı ve fevkaltıde ı1ıer görmliıtUr. Fena 
ni teşkilat timdiki eyaletler sistemi - hava $artlarına rağmen, iyi bir r-ekolte •· 
nin yerine kaim olacaktır. Mareşal, lınmııtır. Havanın kaprisleri ve harp, gar
eski eyaletlerin asırlık ananelerini bt Avrupada rekolt<'~I pek fazla azaltmıt
yaşatmaları temennisinde bulunmuş-ıtır ve oralarda halkın ylyrceğlnl temin et.
tur. mek fevkalide ciddi bir mes"le halini al. 

Gene Vichy'den haber verildiğine ru§tır Fena rekol' ayrı m•ıharı, Av~ 
göre başvekil muavini ve hariciye na- pa m mı 'k U•rln~k d k ni ... nı g ~~~r
zırı B. Laval. refakatinde büyük elçi mlş~ir. 
B. de Brinon olduğu halde bugün öğ- Kallnın bundan s'lnra, rnJ .ıs•rın :ı ın-
1.: üzeri Pari~e hareket etmiştir. B.I klıatındakl hızı fazlalaştırmak nıııkıı:ıdly
Laval hareketinden evel Marpl Pe • le Sovyet hükümetinin bıı Hne ic;in de aı. 
tenle kıaa bir iÖrÜfme yapmııtır. (Sonu J. üncü sa7/ada) 
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fKO,'OMiSi \· ( GÜNÜN GÖLGESi ) 

ikonlar ve Almanya!.. -/(ı-on-u-şm_a_ıar-(-ıJ---

HARP 
., •....................................• \. 

Türkiye Kızılay Cemiyetinin 
muhterem halkımızdan ricaSI 

Lise ve orlaokullar1n 
......................... " ........................... ..... 

H.1.D1SELER1 TAKİP EDERKEN 
........................... ~ .... .-.. ........ ~ ........ ~ 

Bah nelerin bahanesi 

Sadreddin ENVER 

Biliyoruz, harbin menşei iktisadi- ya garbi Avrupa derecesine yükselti
dir. Neticesi gibi vechesi de iktisadi lirse aynı sahadan alınacak gıdat ve 
olmalıdır. Bu hakikatı tekrarladıktan şahmt maddeler iıtihsili bugUnkUnUn 
ısonra Balkanlara doğru ıürüklenen üç, dört misli artırılabilir." 
harbin Almanya'ya getireceği faydayı Hatti vaziyeti biraz daha inceliye
tetkik edelim. Balkanlar, Almanya rek alınacak tedbirler sayesinde, yirmi 
topraklarının verim noksanisini gide- beş sene zarfında, hektar başına top
recek alman sanayiinin • hıil ve istik- rağm verim kabiliyetini "% 50,, çı:>

bal - inkişafını tatmin, alman refahı- ğaltmağı imk8.n dahilinde buluyor: 
nın iştihasını teskin edebilecek bir bu suretle Almanya'nın bütün zirai it· 
mıntaka mıdır ?.. hallitının Balkanlardan temin edilece-

Süalin cevabını bulabilmek Uzere ğini ilave ediyor. 
• evci emirde - sulh zamanındaki al· Yirmi beş sene 1 ••• Bir çeyrek asır! ... 
man harid ticaret blançocunu gözden Bu gibi istihsat sistemini tebdil ve 
geçirelim. 1938 senesinde Almanya- tashih için pilin üzerinde kısa bir za
nın Avusturva .ile beraber : man mefhumunun beyanı ise de yir-

İthalatı ve ihraca!ı mi beş sene ıssız balkan ormanlarında 

Bulgaristandan 
Yunanistandan 
Rornanyadan 
Yugoslavyadan 

95,7 
101,0 
177,8 
172,1 

61,5 
121,2 
168,6 
144,6 

hakim kalmak, hatta yaşıyabilmek i
çin çok, ama çok uzun müddettir ... 

Balkanlar çok garip bir memleket
tir. Orada en mütekamil insandan, en 
iptidai mahlUka kadar her ıey vardır. 

Balkanlara en modern teknik le 
Y ekfuı 545,15 495,9 girmiştir; en iptidai hayat da gizli-

milyon mark eder; ki "6.051,7., mil- dir. 
yon mark olan umumi ithalatının "% Balkanların semplon ekspresinin 
8., ve "5.519,1,, milyon mark tutan u- penceresinden görünen, gözleri okşı
mumi ihracatının "% 9,, una tekabül yan şairane manzarasının içine giri
eden bir miktar-dır. Bu da Almanya- lince ruha kasvet veren bir muhittir. 
nın umumi iktisadında mUhim bir m!- Ormanlarında yabancı nefesi daraltan 
na ifade etmediği gibi harbin seyri ve boğucu bir hava eser, yalçın kayah
revişi yolunda da bilyük bir tesir iy- rında haşiyet kadar vahşet de g•zili r. 
ka etmez. Balkanlarda birbirine girmiş ırk . 

Aceba cebir ile bu miktar arttıı:ıla- din, görüş aykırılıkları yaşar. Oraya 
maz mı ?.. girebilmek, o esrarı keşfedebilmek İ· 

Bu mesele {}zerinde Almanya son çin bir açre, tek parola vardır: biz~at 
senelerde büyUk bir aHlka göstermiı- balkanlı olmak !.. 
tir. Deniz yollarını, lngiliz donanma- Vakıa Balkanlar zaman, zaman he
sının hakimiyeti ile, kapalı bulan At- yecanlı gazenferliklere, feveranlı is
manya kara yolunun açık olduğunu tilalara sahne olmuştur, fakat bütün 
kablillenerek ön safta Ukranya'da 'lr- bu kahramanlıklar - sadece bir menkı
dınca da Balkanlarda tetkiklerde bu- be olarak - tarihe gömülmüş gen1. Bal
lunmuş. hattll. istisgar edilmiyecek ka- kan, Balkan olarak kalmıştır. Ne ır
dar eserler neşrederek kendisinin Le- kı değişmiş. ne dini, ne de görüşil !.. 
hens Raum'ını aramıştır. Bugün Balkanın kendine has bir 

Balkanlar alman ekonomisine bir inkişaf seyri vardır; bu yolunda bı
hayat sahası olabilir mi ?.. Hayır !.. rakmak gerek! .. Onu garp değiştire • 

Sebebi de basittir. Balkan toprakla- mez, yeni bir veche de veremez. Kcn
n, bugUnkU modern sanayiin talep et- di alır. Zaten almış da. .. 
tiği bir çok iptida! maddeleri vermek- Yirmi bcı sene 1 •• Balkanların hari
ten aciz, her şeyden evel bir ziraat et dekoraS)'.Onunu bile değiftirmeğe 
memleketidir. kafi değildir. İçini hele hiç t •• Buna 

Yunanlstan'da halkın % 54 il inanmıyanlar altı yüz yıllık Osmanlı 
Yugoslavya'da halkın % 76 sı saltanatının tarihini okusun ı.. 

Romanya'da halkın % 78 i Balkanlar bir yiyim yeri değildir. 
Bulgarlstan'da halkın % 81 i Haraca kesilemez. Mahsulatı • Ancak 
Zirat işler ile geçinir. Buna rağmen medeni ölçUde - bir deği§ • tokuş ma-

biitUn bu halk kitlesi çah~arak elde taıdır. 
edecekleri mahsullerini Almanya em- Esasen Balkanlar bir ziraat ülkeai
rine verseler de gene gıdar ihtiyaç- dir. Verimi de bugünkü Almanya'nm 
lannı temin etmekten çok uzaktır. gıdat ihtiyacını karşılamıyacak kadar 
Bugiln Balkanların ziraat sahası "39" mütevazidir. Halbuki Almanya'yı har
milyon hektar oolup ekinlen kısmı o- bin sonuna erdirmekte en çok dilşün-
lan "27,, m· yon hektardan düren gıda madedsi değil, sanayiinin 

Milyon hektarı muhtaç olduğu ham maddelerdir. Bu 

13,4 Romanya'da 
1,S Yugoslavya'da 
4,0 Bulgaristan' da 
2,2 Yunanistan' da 

ekilmektedir. Geriye kalan "12 .. mll
yon hektardan bir kısmı otlak olarak 
istimSl edilmekte, bir kısmı da esasen 
dağlık, taşlık hali arazidir. 

Almanya'da "İnstitut für Koonjilk
turforschung,. un reisi Profesör Wa
gemann yazdığı eserinde : 

.. Balkanlarda ziraat tekniği orta ve-

A~ı bir ölüm 1 

cepheden lse Balkan toprakları Al
manya'dan daha üstün bir mevki ala
maz. Buralarda ne malibden, ne vol
fram ne de kafi derece bakır, 1>etrol, 
vardır. Harp u.nayli de bunların has
retine uzun müddet tahammül ede -
mez. 

Balkanları alkanlara boyarnalcla 
maddi ve iktisadi bir fayda elde edi
lemez. Belki bil&kis 1. .. Evet Balkan
lar bin bir itina ile yetiıen manolya 
çiçeğine benzer, temas eclilince kilıer, 
rengini ve letafetini de kaybeder. 

Adliye ayırma 

Halkevleri adlı halk üniversitele· 
rinin ilk dere kitabı "konutmalar" 
adiyle intişar etmiştir. "Konuşma
lar" brotüründe türk edebiyatı ve 
havacılık mevzuları Üzerinde iki 
konferans şeması ve muhtelif ta
rihlerde muhtelif Halkevlerinde ya
pılmıf on konufmanın metni var
dır. Broşürün son kısmı da Halkev
lerinin muhtelif çalışma ıahaJarı 
ile yakından ilgili olanların fikirle
rine ayrrJmııtrr. 
"Konuşmalar" broşürü halk için 

çok faydalı olacağı muhakkak bu- 1 
lunan bir hizmet serisinin ilk mü • 
beniridir. 

Halkevleri, kuruldukları günden 
beri "halk için, halkla beraber ça· 
lıtm&" prensipinin en samimi tat• 
bik sahası olmuştur. Bu ocaklar, 
memleketin umumi kültür seviyesi
ni temıil eden renit kütlenin mek· 
tepleri, türk münevverleri de hoca
ları olarak iic ay sonra bir ders se· 
nesi daha d ... lrlı rrm.1ş olacaklar .. 
"Konuşmalar" broşürü, Halkev· 

lerinde verilıni~ olan de.ğerli kon
feranslardan, onları dinliyememİ§ 
olanları da istifade ettirecek ve 
aoayrı bir 1dit":nane olacaktır. Bu 
kütüpımeni" ciltleri, memleket mÜ· 
nevverle .. inin, fikir mahsulJeriyle 
dolu olac ' trr ve daha güzeli yal
nız hali< düşünülerek, onun anlrya- • 
ca~ı dille ,..e onun merak ettiği mev
-nla.r üzerinde hazırlanmıı olması
dır. 

1 numaralı broşürün ihtiva ettiği 
10 yazı bu hususta en güzel fikri 
vermiye yeter. 

"Konupnalar" m ne~ri, Ha!kev • 
!erinde münevverleri konuşturma 
fikri kadar güzel ve isabetlidir. Bu 
fikri, hakikat yapanlara ancak te
şekkür edilir. 

Kemal Zeki GENCOSMAN 

[1) Konuıımalar - BroşUr ı - C. H. P 
Halkevlerl negrlyatı - Ankara. 1940 -
182 ıayfa. 

Gümrüklerimi%e 

gelmiş fakat yurda 

sokulmamış mallar 
GUmrUklerimlze gelmiş olup da 

henllz yurdumuza ıokulmamıı olan 
ithal malları hakkında milli korunma 
kanununa göre bir kararname meri -
yete konmuş ve kararnamenin tatbik 
'ekli hakkında da bir talimatname ya
pılmı,tı. 

Ticaret vekaleti bu talimatname 
tatbikatının ilki olarak gilmrilk ve U
man antrepo ve depolarında bulunan 
malları tesbit etmektedir. Şimdiye ka· 
dar vekllete gelmiş olan bu kabil mal
ların müfredatı bilhassa İstanbul güm
rüklerinde çok miktarda mal bulun -
duğunu göstermiştir. Vekstet bu mal· 
ların kimlere ait olduğunu tesbit o • 
decek ve bu mallardan hangilerinin 
ithali lizım geldiğini kararlaştıracak· 
tır. 

son sınlf lar1na ait 
Yurdumuzun muhtelif klSşele

rinde vatan hizmeti görmekte o
lan kahraman erlerimize muhte
rem halkımızın minnet ve tük- • 
ran cemilesi olarak teberru ede
cekleri (yiln fanila, yün kazak, 
pamuklu mintan: yün çorap ve 
yün eldiven) den ibaret olan kış 
hediyelerinin kabulU için, Kızıl
ay Cemiyetinin bilQmum merkez 

imtihan neticeleri 
Maarif veklletlmizc gelen maıtlmata 

göre llıe ve orta okullarımızın son ıınıf
larının bu ıene imtihanlarından alınan ne
ticeler geçen ıeneklnden farklıdır ve &tı

nan tedbirlerin leabetınl tsbat eder mahi
yettedir. Bu hususta ıel!hlyetli blr ma
kamdan aldığımız malQmntı qağıya. yuı
yoruz: 

Bir milletin istiklaline, onun var 
ve mukaddC1;atına göz dikdikleri 

1 mana mahsus, mibvercilerin, kendı 
terine has olan bir dil döküşleri v 

Onlar, böyle bir suykast hazırladık 
rı zaman. eve18. kendi milletlerini, 
dan sonra bütün cihan efkarıumurrı 
yesini kandırmak, işliyecekleri r; 'i 
hı, akıllarınca, affettirmek için ar· 
mahiyeti meydana çıkmıg olan usu 

ve şubelerinde (aynt teberruat 
kabul defteri) açılmıştır. 

Bu hayırlı teşebbüsün çok asil 
ve §efik olan tUrk ulusunun can
dan iştir!kleri ve bilhassa kadın· 
larımız tarafından yer yer teşkil 
edileceğinden emin olduğumuz 

komitelerin değerli faaliyetleri y

le, şerefli bir muvaffakiyet ha
linde neticeleneceği şüphesizdir. 

Biltlmum merkez ve şubeleri

mizin ayniyat makbuzu mukabi
linde kabul edecekleri bu teber
ruat için hayır severlerimi-.ı:in ib
raz buyuracaklarından emin ol
du~umuz yüksek aliikalarından 

dolayı Kızılav Cemiyeti şimdi
den ı.ıükranlarını arzeder. 

,., .. 
Kızılay Ankara 

Merkezinin dôveti 
Kızılay Cemiyeti Ankara 

Merkezi Riyaaetinden: 
Yurdumuzun muhtelif kö~e

lerinde vato.n hizmeti görmeli
te olan kahraman erlerimize 
muhterem halkımızın minnet 
ve şükran cemilesi olarak te
berru edecekleri: 

Yün fanila 
Yün kazak 
Pamuklu mintan 
Yün çorap 
Yün eldiven 

den ibaret olan kış hediyeleri
nin kabulü için yalnız postane 
caddesinde Ticaret Odası bi
nasındaki merkezinde ve Yeni· 
fehirde Emniyet Abidesi kat"lı· 
sında Cümhuriyet Halk Partisi 
vilayet idare heyeti binaımda 
(ayni teberruat kabul defter: 
leri) açılmıştır. 

Teberru edilecek yukarda 
cinsleri ar:ıedilen kullanılma
mıt eşyalar Kızılay ayniyat 
makbuzu mukabilinde kabul 
edilecektir. 

Ankara halkmm bu hayırlı 
ve asil yardnna, seve seve ifti
rak edecekleri şüphesizdir. 
Çünkü askere yapılacak yardı
mın bizzat bütün vatana ve bü
tün vatan evlatlarına yapılan 
bir yardım olduğunu herkes 
müdriktir. 

Kızılay, Ankara merkezi 
muhterem ve asil ankaralıları 
bekliyor. 

Kızılay Merkezi Tel: 1610 
Y eni9ehir heyeti Tel ı 6630 

Li•e kısmı 
1939 • 1940 ders yılında liselerin son 

sınıflarında (4772) talebe vardı. Bu 
talebeden 3005 şi (%63) liseyi ikmal 
ederek (liseyi bitirme belgesi) almı
ya hak kazanmışlardır. Geçen yıldan 

• olgunluğa kalanlar da dahil olmak Ü· 
ze devlet olgunluk imtihanına giren 
talebe miktarı 3166 dır. Bu talebeden 
2225 şi (% 70) muvaffak olmuı ve 
(Devlet olgunluk diploması) almış -
lardır. 

Lise son sınıf mevcudu olan 4772 
talebeden 450 ı (%10) kanaat notla -
rının kifayetsizliğinden, 63 U (31) 
devamsızlıklarından, 1244 de (%26) 
liseyi bitirme sözlü imtihanlarında 
muvaffak olamamışlardır. Netice iti
bariyle liselerden sınıf mevcutlarının 
(%63) ü liseyi ilanal etmiş ve bundan 

• (370) i olgunluklarını muvaffakiyet· 
le vermişlerdir. 

Orta hısmı 
1939 - 1940 ders yılında gerek lise -

lerin ve gerekse öğretmen okullarının 
ve müstakil orta okulların son sınıf-
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larında 21502 talebe bulunmakta idi. 
Bu talebeden 9117 si (%42) muvaffak 

· olmuş ve (Devlet orta okul diploma
sı) almıya hak kazanmışlardır. Son 
sınıf talebe mevcudunun 4862 si 
(%23) kanaat notlarının kifayetsizli
ğinden 619 u (33) devamsızlıktan, 
6904 il (%32) eleme ve sözlü imtihan· 
larda muvaffak olamamıtlardır. 

Gerek liseyi bitirme sözlü imtihan
larında ve gerekse orta okul eleme 
ve sözlü imtihanlarında muvaffak o -
lamadıkları kaydedilen talebenin kaf
fesi hangi derslerden ilişikleri varsa 
o dersten 1940 - 1941 haziran, eylül 
imtihan devresine kalmışlardır. 

Ticaret okullan ders 
tevzi cetvelleri değiıecek 

İki ve dört senelik olmak üzere fa
aliyette bulunan Ticaret orta okulları 
ile liselerinde tedris müddetinin U-

• er çsene olarak tesbiti Maarif Vekile
ti tarafından teklif edilmişti. Bu hu
sustaki tetkiklerini bitiren talim, ter
biye heyeti, bu tadile uygun olarak 
Ticaret okulları için yeni bir ders 
tevzi cetveli hazırlamış ve keyfiyeti 
tasvip ederek Vekalet makamına ar • 
zetmiştir. 

Bu tadilden istihdaf edilen gaye 
tahsil müesseseleri arasında teşkilat 
benzerliğini temin etmek ve orta ti
caret okulundan yetişenlerin bir sene 
daha erken ticaret hayatına girmeleri
ne imkAn vermektir. 

teri tatbik ediyorlar. 
Öyle anlaşılıyor ki, ihracat firm~ 

larının, memleketlere ve dillere gö 
hazırladıkları reklam formlilleri gi! 
onların da hariciyelerinin evrak d 
polarında bu gibi hadiselere mahs 
basılmı!l ve numaralanmış formUU~ 
var. 

Eaası iftiraya dayanan bu formül 
ler, tahrik, gizli gizli tertipler, en 
trikalar ve menfaatlerin tehdit altı 
da bulunu~u. bagka bir devlete alet ( 
luı gibi, kelimelerin aıralanmasınd 
ibarettir. 

Bu yeni dilnya ve nizamın bir ne 
anonim tirket sirgillerini andıran n 
ta tarzlarındaki değişiklik yalnız ta 
dlm ve tehir gibi, bir üslub 
gramer aksaklığından ibaret kalıyo 
sa da, en çok dikkati çeken §ey, on 
!ardaki mantığın topallamasıdır. 
Polonyayı istilaya karar verdikte 

zaman, ne dil ve hangi formülü kul 
landılarsa, Hollanda ve Belçikaya çu 
landıkları zaman da aynı tarzda ha 
reket ettiler. 
Habeşistanda bir koyun sUrUsUn 

hududu geçmesi veya bir yalaktan s 
içmesi casus belJİ (*) oluverdi. 

Nüfusu bugünkü italyan ordus 
kadar bile olmıyan Arnavutluk onları 
formülüne göre, İtalya kırallık 
imparatorluğunu tehdit etti. Ve o 
nun için yarım saat içinde işgal 
istiHi edildi. 

Geçen haziran başında İtalya ha 
bin son bir iki gününU muharip sıf 
tiyle yaşamak için bu macerasının s 
bebini dünyaya iHin ederken, Yuna 
nistana katiyen dokunmıyacağını tc 
ahhlit etti. 

Fakat, üzerinden çok geçmedi, a 
şivden Davut Hoca adında biri ort 
ya atıldı. Bu hocanın yirmi yıllık ç 
pulcu ve cani hüviyeti, bir cübbe gl 
bi üzerinden çıkarıluak, esatıri bi 
kahraman halide sokuldu. Ve niha 
yet geçen hafta son komedya oyna 
dı. Arnavutluk hududunun gerilerin 
de makineli tüfekler işletildi, birka 
top atıldı. Ertesi gün, yunanlı çete 
terin Arnavutluğa tecavüz ettikler 
iddia edildi. Ancak, bütün bunlar 
bundan bir kaç ay evel ileri sürdük 
leri iddiaların, ideallerin gerçekleş .., 
tirilmesi için birer bahane ve çirki 
iftiradan başka bir şey değildi. 

Giornale d'İtalia gazetesi, bunda 
daha altı ay evel, yunan sahillerinin 
italyan müdafaaııının tabii bir deva· 
mı olduğunu ve bundan dolayı da bu 
sahillerdeki üslerin italyanların elin
de bulunması icap ettiii;ini vazdı. 

Öyle anlaşılıyor ki, İtalya için yal
nız Yunanistanın sahilleri değil, bU
tün Akdeniz sahilleri, hatta Okyanos 
sahilleri, kendilerine has olan fan • 
tazlanın bir devamıdır. Fakat hülvı 
başka hakikat başkadır r • 

Hi .• Tu. 

Bu karar Uıerlne tacire mevcut ve 
meri hükümlere göre malını çekmesi 
bildirilecek, tacir çekmediği takdirde 
mallar Ticaret vekiletince çekilecek· 
tir. "······································,. 

Talim ve terbiye 
heyeti reisliği 

Adana'da fabrikalar Maarif Vek!leti talim ve terbiye Sıhal Ve!'alefi mensupfQTI 
k• J J J heyeti azasından B. Kadri Yörükoğ- d 1 ÜÇ e lp e Ça IŞiyOr ar lu'nun münhal bulunan Talim, Terbi- araSln a yapl an nakiller 

ye heyeti reisliğine tayini yüksek tas- G" 
Adana, (Husus~) - Bu sene fevka- d"k "k . . . ıresun memleket hastanesi baştı-

Haber verildiğine göre Ticaret Ve
kaleti ithal tacirlerine imkin niıbe • 
tinde yardımda bulunacak ve mal 
gönderen firmaların hukuku da aza
mi ıurette ıiyanct olunacaktır. Ti -
caret vekaleti, malların ithaline mil· 
teallik tediye prtları işini ayrıca tet
kik emektedir. ı e ı tıran etmıfır. bibi operatör Abdülkadir Ulugw Ça-

l!do iyi olan pamuk rekoltemiz 360 B K d · y·· ""k wl b' ild . a rı oru og u esasen ır m nakkale memleket hastanesi ba'tabı"p 
bin balyayı bulmuıtur. d 1 T r T b' h S' 

Konya mmtakaaında kene AUkadar fabrikalar ve lmarnthane- ettenber a ım, er ıye eyeti re- ve operatörlüğüne, İnegöl hastanesi 
ter, bütün memleket dahilinde oldu- isliğinde vekaleten bulunuyordu. Ken ~ra:törü Ali Ergür Gümüşane haa-

Eski Dahiliye müsteşarı merhum 1 
Fuat'ın eşi, Türkiye İş Bankası şube· 
ler kontrolü servisi şefi B. Hikmet Ya 
zıcıoğlu'nun validesi ve Tüccardan B 
Mahmut Baler'in kayın valdesi Bayan 
Emine Mediha Yazıcıoğlu tutulduğu 
hastalıktan kurtulamıyarak 3 Son teş
rin pazartesi günü İstanbul'da vefat 
etmiştir. 

mücadelesi devam ediyor ğu gibi şehrimizde de tnCt1ailerini ar- disine yeni vazifelerinde baıarılar di- tanesı operatörlüğüne, açıktan ope· 
Adliye vekaletinde teıkil edilmiı Konya mıntakasında başlıyan kene tırmışlar, günde üç ekip ile çalışma- leriz. ratör Fikret Yaraman Elazığ memlo-

bulunan ayırma meclisi önümUzdek mücadelesi bütün hıziyle devam et • ğa ba.clamışlardır. J ı..• t U M f ·· · ı· w• ket hastanesi baştabip ve operatörlil· 

Meclisi toplanıyor 

Merhumun kederli ailesine t$.ziyele
rimizi sunarız. 

Acı bir ölüm 
Arkadaşımız İsmail Safa Esgin'in 

eniştesi emekli telgrafçılarımızdan 
Necip Soydaş çarşamba. günü Keçiö
rendeki bağında vefat etmiı ve nama
zı Hacı Bayram camiinde kılınarak 
Cebeci mezarlığına defnedilmiştir. 
Kederli ailesine ve çocuklarına ba' 
ağlığı dileriz. 

Vali ve kaymakamlar 

uhdesindeki belediye 
reislikleri 

Vali ve kaymakamlar uhdesine ve -
ilmiş olan Muş ve Siirt villiyetleri 
elediye reislikleriyle

0 

Lice, Ergani, 
ilvan, Malazgirt, Gercüş, Midyat, 
'usaybin. Dirik, Viranşehir, Suriç 
a:ı:aları belediye reisliklerinin idare 
mirleri urdcsinde kalmasındaki lü -
um ve zaruret kalmamış olduğundan 
u vilayet ve kazalar belediye reislik· 
erinin vali ve kaymakamlar uhdesin· 
en alınması İcra Vekilleri Heyetin· 
e kabul olunmuştur. 

gilnlerde toplantılarına ba~lıyacaktır. mektedir. Bu mücadele birincikanun 'S ~.ı.ıcare V k•al · .. en ~u!avır ~' ğüne, Çanakkale memleket hastanesi 
Meclis terfi müddetlerini doldunnuı sonuna kadar bitirilmiş olacaktır. Yıl· Bu rekoltenin mühim bir kısmını li;~a[.~~ü .~1 .. 1etı ıç ;ıcaret .. d~ml~m, operatörü Sıtkı Yener Giresun mem-
olan hakim ve müddeiumumilere ait da hayvanlar araıında 100.000 den Çukurova pamukları teşkil etmekte- ~. ur ug 

0 
çu er ve d.yar ~u ~r ~ - leket hastanesi operatörlüğüne, Ela

gazetelerle ilan olunan listede isim • fazla zayiat veren kene mücadeleıin- dir. Memleket içinde yalnız 120 bin i!~nde .~çık bulunc:n fen. muşavırlı • zığ memleket hastanesi operatörU 
leri bulunanların vaziyetlerini tetkik de veteriner teşkilatlarına mahalli balya pamuk istihlak edilecektir. ğ.ıne Su~e~b.ank Sıvas çım;ento .~ab - Hadi Kiper İnegöl hastanesi opera· 
edecek ve terfia layik olanları teıbit hayvan yetiştiricileri de yardım et • Halbuki bu rakam geçen senderde rı~ası I?u~ürü ~ulu~~n makın~ muh.en- törlüğüne, açıktan nisaiye mlitehassı-
edecektir. mektedir. dısi Hılmı Celıl Gunalp tayın edıl - sı Ali Ruhi Bozkır Çorum doğum ço-

vasatt 50 na 70 bin balya araaında idi. mittir. cuk ve bakımevi doğum mütehassıı-

~ .. ~.~ .. ~.~ .. ~.~ .. ~.~ .. ~.~ .. ~ .. ~.~ .. ~.~ .. ~.~ .. ~.~ .. ~.~ .. ~ .. ~.~ .. ~.~ .. ~.~ .. ~.~ .. ~.~ .. ~ .. ~.~ .. ~.~ .. ~.~ .. ~.~ .. ~ .. ~.~ .. ~.7.~ .. ~.~ .. ~ .. ~.~ .. ~.~ .. ~.~ .. ~.~ .. ~.~ .. ~.~ .. ~.~ .. -.. -.-.. -.-.. -.-,.-,-.. -,-,,-.-.. -,,-,-.. -.-.. -.-.. -.-,.-,-.. -.. -.-.. -.-.. -.-.. -........................ lı~ın~5orum.doğum çocuk ve bakım evı dogum mutehassısı Mehmet Ali 

1 ki Lô fon ten h i kôyesİ mek? anlıyamadım. . Balıke.sir doğu~ ve çocu~k bakım~vl 
~ - Bunda anlamıyacak ne vttr? hükümet tabibi Münir Derman Boz-~~N l~l iL~ R 

Ahbabım cevap verdi: baııtabıp ve mutehassıslıgına, Kığı 

L fıfonten'in hikiyeler/ içln, / / Son zamanlarda 0 kadar kırık ro- öyük hükümet tabipli~ine, Kağızman 
vaktiyle, birisi şu sözü söy- manlar, o kadar bozuk mecmualar hükümet tabilıi Enver Ula Iğdır hil· 

!emişti: çıktı ki, gerçekten bunların t.fmiri kümet tabipliğine, Gümüşane merkez 
- Onları yedisinde okur, ezber- - Adam sen de, demiştir, onla· Manaıtır l için böyle bir müesseseye lüzum hükümet tabibi Nusret Tok Savur 

Ter; fakat yetmişinde anlarız. rın hepsi zaten koruktu; ben koru- vardı. Seferihisar hükümet tabipliğine, Iğ· 
Yaşımızın yetmişe varmasına ger- ğu ne yapayım? MiJliyeti meçhul olduğu rivayet T evcihat! dır hükümet tabibi Şeref Gürcan Ya· 

çi bir hayli zaman var, fakat L§fon- Mihvercilerin evelki güne kadar edilen bir iki tayyare "Manastır" ı lova hükümet tabipliğine, Tıp fakül-
ten hikfıyelerinden bir kısmını .,im- Ruzvelt aleyhindeki hararetli mü- bombalamı•. tesi 1940 mezunu İsmail Oğuzgür ~ d 1 d "kl · · b .. Vatanını, hüriyetini ve istiklali-diden anlıyoruz. ca e eye evam ettı erını atırla- Şurada burada: Edremit belediye tabipligwine, Zon· 

b L•ı h"k• · · d ni müdafaa ederken yaralanan kah-
Kuvetli ve saldıro-an devletlerin, manız, u a onten 1 ayesını a- - Nasıl olur da Manastır bomba- guldak belediye tabibi Naci Onur ,., h · · ı d d raman bir yunan hava yüzba.,ısı kar- T zayıf ve barı.,çıl devletlere saldır- 8 ıyı an amanıza yar ım e er. !anır? deyip duruyorlar. .. okat memleket h:!Stanesi nısaıye .. de~imizi yunan kıralı, yatağının 

mak için gösterdikleri sebepleri lkı· teamu··ı ·' Fakat milliyeti maltlm tayyar•· mütehassıslığına, aç ktan bevliye mü-"' yanıba~ına kadar gelerek ziyaret et- ı 
kurtla kuzu hik§yesinden daha iyi !er birçok kiliseleri bombardıman tehas:;ısı Ali smail Asal Adana m m miş ve kendisine binbaşılık rütbe- 1 
anlatacak ne vardır? ettikten sonra milliyeti merhul tay- eket hastanesi bevliye mütehassıslı-

Ruzvelt'le yaptıtı seçim savaşın- .. si vermiş. w • d" · 
Şimdi de Ruzvelt'in zaferi kar- yareler neden manastırı bombala- B gına tayın e ılmışlerdir. da mağltlp olan Vilki, partiyi kay- ir devletin genç hariciye nazırı 

.,ısında' mihver merkezlerinde gö- b ıw• • 1 1 d ğ masınlar? d k ~d f h" 1 .. ett gını an ar an amaz glJnder i i a açı ve mu a aasız şe ır er üze-
rülen zahiri alSkasızlık ve: bir mesajla Cümhurre/sini tebrik Bir tamir müeaıeıeıi! rlne bomba atan tayyarelerden bi-

- Bundan bize ne? ister Rus- etmif. ~ • rlsinde bulunduğu için şefi ve kay-
velt kazansın, ister Vilkil Bu, ta· Amer/ka'da çok bulunmuş olan Bir lstanbul gazetesinde bir IMn natası tarafından albaylı~a terfi e-
mamiyle amerikalıların kendilerine bir dostum, gördllm: bir kırtasiye mağazasın- dilmiş. 
ait bir meseledir. - Amerika'da bu je~ti göstermek dan bahsettiği anlaşılan bu İlanda Eski gazetelerde bir "tevcihat" 

§eklindeki mütalealar gene rah- bir teamüldllr ve ;:üze/ bir teamül- deniliyor ki: <;Ütunu vardı ki burada dağıtılan nİ· 
metli Lafonten'in "tilki ile üzüm" dür! diyor. "Roman, mecmua, ve radyo d- 13nlar ve verilen rütbeler yazılırdı. 
lı "k!lyesini hatıra getiriyor. Bizde de ona benzer bir teamül miri" Ne dersiniz? Zamanımızda da her 

Msltlm ya, tilki çardağın üHrin· yok değildir: yağlı güreşte yeni- Bir ahbaba sordum: milletin kendine göre "tevcihat" öl-
de kehribar gibi sallanan azam sal- len ve yenen pehlivanlar birib/rle- - Haydi radyo tAmlrl olur; la- çDler/ var, demek. 
kımlarım ele Keçiremeyince: riniıı eJJerini sıkarlar. kat roman ve mecmua ti.miri ZH d .. T.t. 

İstanbul'da fiyatları 

tesbit edilen maddeler 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Belediy~. 

şehir içinde mevcut kuru sebzc!erle. 
sabun, zeytinyağı ve diğer gıda mad
delerinin stok miktarını toptan ve pe· 
rakende fiyatlarını tesbite başladı. 
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ispanya ve Tanca 

Japonlar1n bazı eyaletleri Sovyel lhlillllnin 23 ilncO 
tahliye etmeleri üzerine 

Çinliler yeniden 
ylldönümü dolayısiyle 

B. Kalinin siyast 
faaliyete geçtiler hadiselerin bir 

Çunking, 7 a.a. - Japon kıtaatı- bilançosunu yaptı 

Seçimden sonra 

Amerika' da 
milli birliğe 

var 

aoçim eoııw:ıda tezahlir eden arZU1unu t11-
vip etmektedir. Oa.nteler, •esim netic:e1in
de, Amerikan balkuıın, diin1a tarlhiııiıı pak 
muhtıemcl olarak en naz.ia devreaini tetlcil 
edecek önllmlladeld dört mene urfmda ken
disini idare için lliıunılu hasletlere mallk 
.. tıa birlik olmak uminiıı J4adeabıl sör • 
melrtedir. İngili• pzetelerl, balkın Rua • 
nlte itimat etmekte haklı olduiwıu n B. 
Ruzvelti11 müklfıtmı &lm11 tıulandutun11 
bildirmektedir • 

Dıily Tel~raph di70r ki : 

SPOR 
Haftanın maçları 

l Birkaç gündenberi gelen haber
er, beynelmilel Tanca mmtakası
k~n, nihayet, lspanyol himayesinde
h!l F.as topraklarına ilhak edildiğini 

• 1 dırmektcdir. Bu suretle ispanya 
İ?asi ~gayelerinden birine varmı' 
ulunuyor. Haritaya bakıldığı za
~~n, Tanca'nın ehemiyeti derhal 
~0:ıe çarpar: Cebelüttarık boğazı· 
~~n şimal sahili lngiltere'nin elinde· 
! 1.r. Cenup sahillerinde de Söte'yi 
Çıne alan İspanyol Fası mrntakası 
~ardır, Söte uzun zamandanberi 
F'Pnnyolların ellerindedir. Fakat 

nın Çin'deki harekAtı muhtelif fara- (Bııı ı inci Hyfa.dı) 
zlyelere yol açmaktadır. Kuangsi da· dıfl tedbirler üzerinde muta.asal izahat 
hilindeki japon kuvetlerinin çekilme- vennJııttr. Bu tedbirler ıunlardır: Sekiz 
si neticeıi olarak Nanning ve Lung· saatlik 11 aiinü ve yedi cünlük iı baftaaı, 
çeunun çinliler tarafından istirdat ldarentn mUaaa4eal olmadan mUesseaelerl 
edildiği bildirilmektedir. Çinliler ea- terketmek memnuiyeU, devlet lıçl thtıyat
hilde bulunan Yangçeuya hilcum• et· !arı teetai ve aa1re. 
mlşlerdir. Bir müfrezenin pazar ak
şamı şehre girerek sokak muharebe
leri yaptığı haber verilmektedir. 

temayül 
" B. Ruzveltiıı yeni bir dört ıeııelik devre 

(Baıı 1 inci sayfada) için aeçilm~i, Amerikan milletinin inan • 
görmüştilr. dıtı ve aevdiii herıeyi tehdit eden tehlike-

B. Ruzvelt V Qfington'da nin vehametini mlldrik bulundutunu tröı -
Vaşington, 7 a.a. - B. Ruzvelt bu- termektedir. Halk, Amerllı:a Blrletilı: dn -

gün Vaşingtona dörunilş ve bu dö • letleri için en iyi ıansın, Herdeki tchlikel6-
nüş bir zafer dönüşü geklinde olmuı· riıı hep1Ini pelı: iyi bilen t~rübell bir dw· 
tur. Beyaz saraya giden yol üzerinde let adımını ,dümeni tutmakta devım ettlr
binlerce halk reisicümhuru alkııla - mekte olduğwıu anlamııtır ... 

Müsabakalar A. gücü 

sahasında yapllacak 
Bu hafta lik maçlarına Ankaragil· 

cü ta.hasında dev~ edilecektir. Maç
lar cumartesi ve pazar günleri yapı
lacaktır. Bu hafta müsabakalar, he· 
nüz lik maçlarının ilk haftalarında 
bulunduğumuzdan dolayı bir ehemi
yet arzeb:nemektedlr. Haftanın en 
al!ka toplıyan müsabakası, harp oku· 
lu İdman Yurdu • Maskcspor maçı 
olabilir. 

as'ın §erit gibi irlcc ve uzun mın
knsını İspanyollar, İngiltere ile 

ransa ar sında 1904 senesinde ak-
:dilen itilaf üzerine almışlardır. 
fU tarihe kadar Fas müstakil bir 
rultanın idare:ıi altında idi. Ve bey· 
lelınilel statüsünü tayin eden an
ll§ınıya 1882 Madrit konferansında 
r.a.l'Jlınıştı. Bu nnlaşnuya göre, Bir· 
!§ik Amerika ile Avrupa devletle-
' Fas'ın mülki tnmamhğına riayet 
decekler ve "açık kapı" siyasetine 
nğlı kalacaklardı. Bununla bera· 
er, Fransa, 1900 senesinde ltalya 
e yaptığı bir anlaşma ile Trablus· 
trp mukabilinde bu devletin Fas 
erinde.ki alakasını "aatm aldı." 

a11i Fransa kendine ait olmıyan 
rıtblusgarh'ı ltalya'ya terkediyor. 
lya da kendine ait olmıyan Fas'ı 

:toıı.11sa'ya bırakıyordu. Bundan son
Fransa Mıarr mukabilinde Faa'ı 

giJizlerden utm almıya te§ebbüs 
ti. Ve bunun Üzerine 1904 itilafı 
tedildi. Fakat İngiltere bu mü
deleyi yapaııken sahil mıntaka -
İspanya'yn nyrılmasmda ısrar 

ti. Almanya Fas'ın bu yolda pay
ılmasma itiraz etti. Ve bu itiraz· 
n doğan buhran az kaldı Avru
'yı bir harbe sürüklüyordu. Niha· 
t fransızlar Almanya'ya Kongo· 
n toprak vererek Fas üzerinde 

'nıayclerini ilan ettiler. 1904 an· 
§mnu icabı, sahil mıntaka da İs
nyn'nın himayesine geçti. 
Ancak İspanyol mıntakasının ü-
rinde bulunan Tanca'nın hususi 

tr vaziyeti vardı. Almanya 1904 
tlnfmı suya düşürmeğe te§ebbüs 
tiği sıralarda Fas meselesini hal
tmek için 1906 senesinde Alcesİ· 
s'ta bir konferans toplanmı§tı. 

konferansta pek ziyade ehemi
ti haiz olan Tanca tchri ve etrafı 
n hususi bir idare kabul edilmİ§• 
Şehrin e.vrupalılnrdan mürekkep 
susi polis tc§kilntı ve gümrük i
resi olacaktı. Şu halde İspanya, 
12 senesinde &ahil mıntaka ü:ı:eri-
himayesini ilan ederken, Tanca 
rinin id resindeki bu huauaiyo

de te.nımak mecburiyetinde kal -
§lı. Ve ertesi sene, yani 1913 te 
iltere, Fransa ve ispanya Tan-

'nın tô.bi olacağı bu hususi rejim 
erinde bir nnla§mıya vardılar. 
kat 1914 harbi geldi. Ve bu iti

tatbik edilmedi. İspanya Tan
ı kendi mmtakasına ilhak etmek 
idini beslemeğc başladı. 1914 

rbi lspanya'ya bu fırsatı vermedi. 
ansa 1914 harbinden kuvetlen· 

bir devlet olarak çıktığından 
anya, 1923 aenesi~de beynelmi
bir idareyi kabul etmek mecbu

etinde kaldı. Bundan sonra bir 
hk, Primo de Rivera Tanca'yı 
anyol mmtakasına ilhak etmek 
esine düştü. O da muvaffak o
adı. V c 1923 senesinde kurulan 

clmilel idareyi teyit eden bir 
laşmıya İtalya. da 1928 senesinde 
hak etti. işte harp çıkıncıya ka
r Tanca'nın beynelmilel vaziye
u idi. Harp çıktıktan bir müddet 
ra İspanya, Fransa'nın ve İngil-
e'nin muvafakatiyle Tanca'yı 
eri İşgal altma aldı. Fakat Tan
nın beynelmilel vaziyetinde bir 
~ işiklik husule eclmiyeceği o za
n bildirilmİ§tİ. Ancak böyle olsa 

e, Tanca'nın lspanyol Fasına il· 
ı artık bir emrivaki halini aldı-

mali'ımdu. Hakikat §U idi ki iş. 
filen ilhak demekti. İ§te bu il
§imdi yapılmı§ oluyor. Fakat 

vaziyette akla gelen sual §Udur: 
Acaba ispanya bu ilhakı Al

nyıı'nın ve ltalya'nm muvafaka· 
e ve lngiltere'ye rağmen mi yap
ktadır? Yani ilhak lspanya'yı 
vere daha ziyade yaklaşhrmak

ve f ngiltcre'den ayırmakta mı· 
? 
erçi beynelmilel idarenin deva
da en ziyade ısrar eden iki dev
lngiltere ve Fransa idi. Fransa 
ık yıkıldığından bu hususta söz 
ibi olmaktan çıkmı§tır. Hatta 
ver lspanya'yn fransız Fası'nm 

itini terviç etmektedir. lngiltere
gelince; in~ilizlcrin' bugünkü 
lar altında İspanva tarafından 
as edilen emrivnkic karsı vazi -
alarak bu d t'vlcti giicendirecek
şüphdidir. lngilterc bu vazi

lerde daima süplcs vöstnrmiştir. 
hoşlarına gitmese dahi, ispanya· 
ihverin kolları arasına atacak 

eketten inp.ilizlcr §Üphesiz çeki
eklerdir. Şu halde, İspanya, 
ca'yı ötedcnberi ileri sürmek
bir an vaz geçmediği iddiaları
dayanarnk ve bugünkii beynel
el vazivetin hazırladığı fırsattan 

Çunking'e gelen haberlere göre, dl· 
ğer bir Çin kolu dün Hindic;ini hu
dudunda kain Çenonankuanı işgal et

Harici •iytuet me•eleleri 
Kali:ııJn, müteakiben, bazı harici siya -

set meselelerini mevzuubaha etmil ve de-
miııtır ki: 

"- Fi:niandlya ile harp, bazı gayretler 
ıartını mucip olmuotur. Tabiat kuveUerı, 
tamamlyle ıovyet kıtalarınııı aleyhinde 1-

dl. Geçilmez ormanlar, bataklıklar, kalın 

kar tabakaları, bütUn muharebe esnasında 
'0 dereceden aoatıya d\lomlyen soğuk, as
keri teknlflm1zln tam tatbikını sektedar 
etmtıtır. Fakat, f111yatta aovyet lut&ları, 
kendllerl için mania mevcut olmadığını 

!abat eylemıoıerdlr. Uç ay sonunda, Fin
landiya, Sovyetler Blrliıttnln teklif ettıtt 
ıarllarla sulhu imzaya mecbur olmU§tur. 
S:ıtılmıo burjuva matbuatı, kızılorduya 

bühtan etmiıUr. Askeri makamlarımızın, 

miştir. 
Japon kuvetlerinin Yangtse v9.di

sinden çekilmeleri Şanghay ve Nan
kin bölgelerinde çinlilerin tekrar fa
aliyete geçmelerini intaç eylemiştir. 
Matangın işgal edildiği haber veril· 
mektedir. 

Keza geçen yaz Çunking'in bom
bardımanı için Hanko'da tahşit edil
miş olan japon tayyarelerin.den yarı
sının Japonya'daki Kagpsime Ussüne 
geri gönderildiği bildirilmektedir. 

tbuatta bu harbin hakiki tablosunu 
Diğer taraftan, Domei ajansının 

lc;ang'dan verdiği bir haberde japon
ların şiddetli harekSttan sonra Nan- göstereceklerini sa.nıyorum.,, 
ti.ıkuanı zaptettikleri bildirilmekte· 
dir ki bu haber japonların pek yakın
da lçang'ı da tahliye edecekleri hak
kında Çunking'den verilen haberlere 
tezat teşkil eylemektedir. 

Roma açık şehir 

addedilmiyecek 
Londra, 7 a.a. - İtalyan tayyare -

terinin Londra bombardımanlarına 
iştirak ettikleri hakkında Roma te?
liğlerinden sonra Romanın açık şehır 
olarak teHikki edilip edilmiyeceği 
hakkında Avam Kamarasında Sir 
Stanley Reed tarafından irat edilen 
bir suale B. Butler yazı ile verdiği 
bir cevapta şöyle demektedir: 
"- Kıraliyet hükümeti bu tebliğ

leri kaydeylemiştir ve buna binaen 
Romaya karşı tam hareket ıerbestisi
ni muhafaza eylemektedir.,, 

Bulgaristan'da gizli 

cemiyetlere ve 
yahudilere karşı 
tedbirler alınıyor 

Sof ya. 1 a.a. - Dahiliye nazırı B. 
Gabrovski, bulgar milletinin müdafa· 
ası hakkında parlamentoya bir kanun 
projesi takdim etmittir • 

Bu kanun projesinin birinci kıı -
mı, yabancı memleketlerden maddt ve 
ya ideolojik yardımlar gören gizli te
şekkülleri menetmektedir. Bu, bilhas
sa farmasonluğa kartıdır. 

Kanun projesinin ikinci kısmı, ya· 
hudilerin hukukunu tahdide t!bi tut· 
maktadır. Kanuna göre, babası yahudl 
olan her p.hıı yahudidir. Yahudiler, 
devlet ve belediye hizmetleriyle umu
mi hizmetlerde kullanılmıyauk, or
duya alınmıyacak ve gayri menkule 
sahip olmıyacaklardır. 

Kanun projesinin üçüncU kısmı, za
rarlı ve gayri milli propagandalara 
karşı şiddetli cezaları ihtiva etmek -
tedir. 

Bu'yeni tedbirler. Bulgariıtanda bU
yük al~ka uyandınnıgtır. Filhakika, 
Bulgaristanda, yahudi meselesi ilk de
fa olarak resmen bahis mevzuu edil
mektedir. Bu kanun projeeinin mü
zakeresine pek muhtemel olar~ he
men derhal başlanacaktır. 

Bulgaristanda, altı milyon bulgar 
arasında elli bin yahudi vardır. 

Avusturalya'da 
her sene 4.382 

tayyareci yetişecek 
Londra, 7 a.a. - Avusturalyanın 

imparatorluk harp gayretine iştiraki 
hakkında bugün yeni malOmat veril • 
miştir. İngiliz imparatorluk planına 
rröre, yetiştirilen ilk avusturalyalı pi
lotlar bu ay zarfında bir muharip fiJo
ya iltihak edeceklerdir. Gene bu ay 
pilot mekteplerine kayıt işinde yeni 
bir rekor tesis edilecektir: 421 pilot, 
92 rasıt ve 164 mitralyözcü, bu mek
teplere girecek, cenubi ve garbt A
vusturalyada, cenubi Yeni Gal'de ve 
Queensland'da yeni mektepler açıla
caktır. Yeni Zelandalı 1056 tayyareci 
şimdiden deniz aşırı hizmetlerde bu
lunmaktadır. 

Bu tafsilatı veren Avusturalya ma
liye nazırı B. W. Nash senede 4382 
tayyareci yetiştirileceğini bildirmiş • 
tir. Deniz aşırı hizmetlerde çalışan 
Yeni Zelandalı tayyarecilerin ade-
20960 a baliğ olmaktadır. Bundan baş· 
ka 10706 kişi mekteptcdir. ve 6487 ki 
şi de silah altına çağrılmaktadır. 

Sovyetler Birliğine iltihak eden 
devletler 

Kalinin, Fi:ııJa.ndlya harbine ıotırtı.k e • 
denl-er arasında on binlerce kioinln nloan
larla taltif edUmtı olduğunu tebarüz et -
tlrdikten sonra demtıtır ki: 

.. - Bu ntııanların eayıaı kızılordumu. 
zun kahramanlığım ve cesaretini !ebat e
der. Bu demektir ki, bUtUn halkımız ara -
aında ordumuza mazhar olduğu muhabbe
tin ne kadar yerinde olduiu millet önünde 
tezahür eylemtıtır. 

Bu sene Sovyetıer Birlifl arazisi ve 
halkı Uç cUmhurtyetın 11tlhak1yle mUhim 
surette artmııtır. Bu blrleımenin bArlz bir 
vwı vardır. Tarihte bunun bir mlsal1nl 
bUmlyorum. Letonya, Estonya ve Litvaıı
ya'da yirmi sene ıüren kapitalist tahakkli
mU ve onun Sovyetler Birliğine karıı ida
me etUtt kin propagandası Sovyetler Bir
liği m11letıeri:nin muhabbet duygularını 

baatıramamııtır. 

Diğer taraftan bu ıene tarihi bir hak · 
Blzlık da tamir olunmuıtur. Besarabya 
Sovyetıer Birliğine tekrar ilhak edUmlı -
tfr. Betarabyalılarla tlmaU bu1r:ovina.lıla

nn ne kadar ııevlnçle Sovyetler Birlltine 
iltihak etmlı olduklarını ııöylemeğ.! !Uzum 
yoktur. 

Bu suretle takriben 23 milyon kiil 
Sovyetler Birliğine Utlhak eylemlıtır. Kı
zılorduda hizmet etmek ocrefl de dahil 
olmak Uzere bunlar eovyet vatnnd~lıS'l

ııın bütUn haklarıııa mazhar olmu.olardır. 
Bu, Sovyetıer Blrllği mmetıeri arasındaki 
hakiki kardeallğin ne kadar büyük ve e • 
aasıı olduğunu cöstermcğe kAfidir. 

Harp karıınnda Sovyetler Birliği 
Bugün hemen hemen bUtUn dünya harp 

halinde bulunmaktadır. Büyük devletler i
çinde katı bltaraflık muhafaza ederek 
harp haricinde duran yeglne memleket 
Sovyetler Btrllğtdir. Böyle büyük blr harp 
tıı'biaUyle bitaraf memleketlere de dokun
mamazlık edemez. Hto değtlae denizden 
olan haricl ticaret mUhlm ın.ırette aekteye 
uğramaktadır. Bununla beraber, hemen 
hemen bUtUn dUnyanın ıUrUklenmlı bu· 
lundutu bir harpten harig kalmak da mu
azzam blr bahtiyarlıktır. 

Fakat bu vaziyet kendi kendine hıuııl 
olmuş bir ıey delildir. Bu, bizim dahllt 
icraatımızın ve harici siyaset muvaffak! • 
yetlerimizln btr neticesidir. Bu, bizi ida
re edenlerin faaliyeti neticesidir. İktıaadl 
idare, haricl ve aakerl siyaset hep Stalin· 
den gelmektedir. 

Şimdiki entemaayonal vaziyet btı:e, 

cereyan etmekte olan hidl1elere &llkuız 
bir ıeytrcı gibl kalmak hakkını veremeL 
Bu vaziyet her aovyet vatand8fına meaull· 
yetlt vazifeler yUklemektedlr. Sovyetıer 

Blrl1tl dUnyanın ycglne ııosyallat devleti· 
d.lr. Btzlm ilk ve ba,hca vazifemiz aoaya
llıt vatanımızın lktıaııt ve müdafaa kud -
reU:ııJ kuvetlendlrmektır. Her aovyet va -
tandaoı kendl il sahasında bUtUn kuvet ve 
azmini, bUtUn kablllyetlnl vatanımızın 

kudretlni daha ziyade arttırma.ta ıarfet -
mekted.lr. Bu auretıedlr ki Sovyetler Bir
liği enternuyonal proletttllk önünde ·va -
ztfesi:ııJ yapmıı olacaktır. ~omUnt:mı ut
runda hakiki mUcadele lıte bu olac11;ktır. 

Kızılordunun geçitresmi 
Moskova, 1 a.a. - D.N .B. nin hu -

susi muhabiri bildiriyor : 
Bolşevik ihtilalinin 23 üncü yıl -

dönümü mlinasebetiyle Kızılordu a
nanevr geçit resmini yapmıştır. Geçit 
resminde başta Stalin ve Molotof ol
mak Uzere bütün hilkiimet ve parti 
erkanı hazır bulunmuştur. 
Yapılan bu muazzam geçit resmi e .. 

nasında generallerin zarif yeni Unl -
formalariyle erlere giydirilen kUrk 
kalpaklar ilk defa olarak takdirle ıey
redilmiştir. Teşekküller, mektepliler, 
Moskova harp akademisi talebeleri, 
dahili müdafaa ve hudut kıtaatı, bah
riyeliler resmi gcçite i§tirak ctmlg -
tir. 

Bunlardan sonra Moskova birinci 
fırkası geçmiş ve bunu süvari kıtaa
tı, motosikletli ve bindirilmiş piyade 
ve tanklar takip etmiştir. 

mıştır. Time. razetesi di70r ki : 
B. Ruzvelt söylediği kısa bir bita· .. B. Villı:ienin seçilmesi, sokteslı faali -

b~de "Biraz uzunca bir müddet için yetin en esaııh dlvayı tetkll ettltl bir da!ı:I· 
döndüğünden mütevellit memnuniye· kadı hiilriimette bir sanııntı husule retlre-
tini,, bildirmiştir. cekti. Amerika ~e dünya tarihinde çok nl-

B. Vilkie'nin, B. Ruzvelt'e zik olabilecek annmUzdeki iki IY ıarfmda, 
gönderdiği tebrik telgrafı Amerika Birlesik dc-vletlcrl eefslz kala -

N evyork; 7. a.a. _ İntihabat neticesinde taktı. B. Vilkie, kl.nunu11nlden evel ret • 
B. Vilkie, B. Ruzvelte ıu tel&'raffı çekmiş- men devlet ve hUkiimetin ba,ına çıfrılmt -
tir 

1 
yatağından yeni vuifelerinl röremiyecek, 

" Birleşik Amerika reisliğine intihabınız- B. Ruzvell ise, mailO.biyeti dolıyısiyle, se
dan dolayı tebriklerimi takdim ederim. İn- ne ıonuna kadar biitUn iktidarını kaybet • 
tihabata bu kadar çok Amerikalının i,tirik mi~ olacaktı. Ve bu, avantajı elde etmekt-: 
etmiı olmasından dolayı her ikimizin de recikmiyecek olan Avrupada Hltler ve A._ 
memnun kaldığımızı bilmekteyim. Sıhat ve yada Japonya için fırsat teskll eyllyeceılttl. 
Saad t. · ·'" ·n temenn'I d b 1 Amerikan siyasetinin dört ıene için daha e ınız ı,.ı ı er e u unurum. 
S · • ı~-ı devamının h11en temin edilmit bulundııtu-
amımı ae ..... ar. " 

S • hakk d k' k l nu öirenmek, bizim için iyi bir haberdir. ,. 
eçım ın a ı •on ra am ar Daily Herald diyor ki : 
Vaşington, 7 a.a. - D.N.B. ajansı " Bu seçimle, Amerika Birleşik devlet -

bildiriyor: Malfun olan son rakamlar leri, kendilerine itimatlarını, bize ltlmatl~ 
şunlardır: tnı ve demokrasinin istikbaline itimatları-
127.245 seçim dairesinin 119.J74 ünde 
B. Ruzvelt 25.957.977 ve B . Vilkie de 
21.592.173 rey almı§tır. 

Bu ıuretle, Ruzvelt devletleri tem
sil eden liza reyi olarak 468, Vilkie 
ise 63 reye malik bulunmaktadır. 

Dahiliye nazırı istifa etti 
Vaşington, 7 a. a. - Dahiliye 

nazırı B. İckea istifasını vermiş
tir. Bu istifa hakkında gazeteciler top 
lantıaında beyanatta bulunan İckes, 

nı illn etmitlerdir. " 
Daily Mirror diyor ki : 
" Amerika Birleıik devletleri, pilotları

nı deiiıtirmemiılerdlr. Bundan çok mem-
nunuz. " 

Daily Mail ıöyle diyor : 
" Ruzvlet!n yeniden ıeçltmesi, Hitler Vt" 

Museolinl için ciddi bir darbedir. 1nrll!z -
Amerikan işbirli~l, rlttlkçe daha ııkı, rlt
tikçe daha kuvetll olacaktır . ., 

B. Ruzveltin tekrar seçilmiş olmasın- Roma' da : 
dan dolayı pek bahtiyar olduğunu söy 
lemiş, istifasını münhasiran reisi • 
cüınhura kabinesinde değişiklik yap- Gazetler •eçim İfine pek a.z 
rnak arzusunda bulunduğu takdirde yer ayırıyorlar 
bu arzusunu yerine getirmek imk! - Roms; 7. a.a. - Stefanl ajansı bildiriyor: 
nını temin için vermiş olduğunu il.. Bir reiılnin üçüncü defa olarak intlll3p 
ve eylemiştir. edilmesinin Birleıik Amerika tarihinde ml-

Nevyork; 7. a.a. - Amedka Birleıik dev sali olmadığına iprct eden italyan ıazetc
letlerinln her tarafında, rerek cilmhuriyet- !eri, B. Ruzveltin yeniden intihabı iıine 
ellerde rerek demokratlarda milU birlik ar- pek az yer hasretmektedir. 
%UIU ıilratle kendisini röatermektedir. Popolo di Roma razetcai tunları yaz -

Birı;ok ıahsiyetlerden .onrı, 19315 ıcçi - maktadır 1 
minde c:Umhuriyetci namzedi olan B. Lan - " B. Ruzvelt kendiılnl totaliter devletle
don da, millt birlik lehinde bulunmuştur. B. re karıı bir demokrasi pmpiyoııu olarak i
Laııdon, Kanııasta Topekadan radyoda 8Öy- !eri sürer« barbın doturduğu 'faziyeti 1-:-
ledill nutkunda demiıtlr ki ı bine olarak lstiımır etmeğe çah5mı1tır. 

" Amerikan birlik zihniyeti bir vakıadır. B. Vilkie de ayni tarııda hareket etmiı· 
Bu zihniyet, buc(ln, B. Ruzveltln dlvetlnl tir. Her !iri namzet, totallterlere muhale -
bekliyor. Dilnyada mltralytizlerln birliği fet ve İn&iltereye yapılacak yardım meae
vardır. Fakat, dünyada, ayni zamandı, hür 1 leleriııde birleft?llılerdir. Maamaflb, her i
bir milletin ilham verici birliii de mevcut ki namzet Amerikan milletinin Avrupa bar 
tur. CUmhuriyetciler ve d~mokratlar, milli bma doirudan doğruya ietirlk ctmemeti 
müdafaa hususunda yanyana durmaktadır - hakılı:ında da mutabık kalmııl&rdır." 
lar. .. Popolo dl Roma razetesi, barict ılyaaet 
Ru.zvelt - Wükie i§birliği mi ? meselelerine lıtlna.t etmediii cihetle de • 
Nevyork, 7 a.a. - Koloınbiya rad- mokrıt partisi namzedi B. Ruzveltin inti

yosu bu akşamki nctriyatında ıu ha- babının beynelmilel hl~lr mlnuı olmıdı
beri venniftir: lmı söylemekte ve yazısına ııöyle devam 

ReiaicUmhurla teması olan mahal - etmektedir ı 
terde u.nnedildiğine göre, B. Ruzvelt "B. Ru~oltiıı Uıçilncli defa intihap edil
millt müdafaada mühim bir mevki tek meal bir dahili ıiy .. et hld!Aeaindeıı ibaret· 
lif etmek auretiyle B. Vilkie'nin tet- tir. Demokrat sı-rtlel nam.ıeciinhı intihabı 
riki meaalıinl isteyecektir. ıı., tı&tler polltlkaıına muahallf ve daha 
Seçimden .anra, elçi ve büyiik ldll içtimai bir ılyaıetle ilrtlu.dl itlen dev 
elçüerin bazılarının değiıtiril- let mtldahıl•ine taraftar bii,Ulr bir lriitle 

zafer bzanmıı bulunmaktadır. 
me.i muhtemel görülüyor Amerikan milletinin nlh lstediilne ve 

Va:ıington; 7. a.a. - Royter aJınıı bildi- her iki namzet tarıftarlırmm ıulh arzusu 
riyor ı 

altmdı rey vermlı oldufuna inına.biliris. " B. Ruzveltln yeniden seçilmesi netice -
ıinde, Amerikanın bir kısmı btlen memle
kette bulunan elçi Te btlyülr elçilerinden 
bir kaçmııı deliımesl mllm.kün tell.kld 011111 

maktadır. 

ArMrika Blrleıllı: devletlerinin Londra 
büyük elçisi B. Kennedy, İnciltereye dan
melı: niyeti olup olmadıfını kendisinden 
1<>rın razetecilere, bu hususta henüs bir 
projesi olmadığını ııöylemi1tlr. B. Kenne
dy, çarşamba f{inll, hariciye nezaretinde 
BB. Hull ve Veıtes ile ıörü11nü1tlir. 
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B. Ruzvellin kazandığı 
zaferin akisleri her 

yerde devam ediyor 
Londra'da : 

Gazeteler •eçİm netice.ini 
tcuvip ediyorlar 

Londra; 7. a.a. - Roytcr ajansı bildiri • 

Tokyo'da : 
Gazeteler Japon. Amerikan 

miincuebetlerinin vahimleıeceği 
fikrinde 

Tokyo, 7 a.a. - Japon matbuatı B. 
Ruzveltin tekrar intihabına aütunlar 
tahsi• ve amerikan - japon mUnase -
betlerinin veba.met kesbetmeıi ihtl • 
maline intizar edilmesi huausunda 
japonlan iku etmektedir. 

GUndelik bUyük gazeteden Yomiuri 
Şimbun diyor ki: 

''B. Ruzveltin muvaf faklyetf, a -
merikan - japon meeelelerinl halle 
götUrKek yola tamamiyle ıet çek -
mittir. 

Gazete, bu muvaffakiyet ntticesln -
de General Çankayşeke yardım edil -
mesini istihdaf eden ıiyaaetin tal;vl
ye edilece~:ni, Pasifikte ingiliz - a • 
merikan işbirlifi hakk:ndaki askert 
siya.sette bir inki§af olacağını ve Ja
ponya aleyhine bir ambargo yapılaca
ğını tahmin etmektedir. 

Kokumin Şimbun diyor ki : 
"İntihabat neticeei "harp taraftarı,, 

yor ı parti hesabına bir muzaff eriyettir. 

Yarın ve pazar gilnil yapılacak 
milsabakalara ait bölge futbol ajanlı· 
ğının tebliğini yazmadan evet, kulilp
lerin bugünkil puvan vaziyetlerini 
kaydedelim: 

Maç G. B. M. At. Ye. Pu. 

Demir S. 2 2 O O 22 1 5 
Gençler B. 2 2 O O 2 1 5 
H. O. t. 2 1 1 O 3 2 5 
l\{aske S. 2 1 O 1 3 2 4 
Galata S. 2 1 O 1 1 2 4 
Birlik S. 2 O 1 1 1 1 2 
Güneş 2 O O 2 O 15 Z 
A. Gücü 1 O O 1 1 2 1 
Dinç S. 1 O O 1 1 8 1 

Not: Birliksporun blr hükmen mal 
lılbiyeti vardır. 

Bu cetvelin tetkikinden de anlaşı· 
lacağı üzere, henüz Ankara kulUple
ri şampiyonluk yolundaki vaziyetle
rini tayin etmemişlerdir. Bu vaziye • 
tin beşinci ve altıncı haftadan sonra 
meydana çıkacağına §Uphe yoktur. 

Maçlara ait ajanlığın tebliği ~U· 
dur: 

Lik ma(lan tebliği 
Bölge futbol ajanlığından: 
1 - Lik maçlarına bu hafta Anka

ragücil aahasında aşağıda yazılı pro
grama tevfikan devam edilecektir: 

9-11-940 cumartesi Gençlerbirliği • 
Güneş, saat 14,45. Hakem: Ferih E
sin, yan hakemleri: Nadir Çilesiz, Be· 
di Nazlı. 

10-11-940 paı:ar, Galawaray - Dinç
spor, sa.at 11,15. Hakem: Ömer Öre), 
yan hakemleri: Refik Güven, Ferih 
Esin. 

Maskes.por - H. O. t. Yurdu aaat 13. 
Hakem: Necdet Özgüç, yan hakemle· 
ri: Ömer Örel, Muzaffer Ertuğ. 

Birlikspor - Ankaragilcü/ eaat 14,45 
Hakem: Muzaffer Ertuğ, yan hakem· 
leri: Necdet Özgüç, Ali Ülgc:ı:en. 

2 - Ebedi Şef Atatürk'ün vefatla
rının ikinci yıldönümüne rasthyan 
10-11-1940 pazar gilnU yapılacak müsı 
bakalardan önce bUyük kurtarıcımı· 
zın kahraman hatırasını t!z:izen ihti· 
ram tevakkufu yapılacaktır. Hakem
lere ve sporculara tebliğ olunur. 

Muğla'daki hamursuz 

dağı ağaçlandırılacak 
Muğla, 7 a.L - Muğla ovasının or• 

tasında bulunan Hamun;uz dağının 
geçen sonbahardanberi devam eyle -
mekte olan ağaçlanması i§i muvaffa
kiyetle neticelenmiş ve dikilen çaaı 
ağaçları kamile~ tutmuştur • 

Mersinli bir tacirin 
askerlere kış hediyesi 
Mersin 7 a.a. - Kadri Sabuncu as

kerlerimize kış hediyesi olmak üzere 
Kızılaya 200 çift yün çorap örmüı -
tür. 

İstanbul' da iki ağır 
yaralama vakası 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Şehza -
debaşında, Ekrem adında bir adam; 
karısı Ayşeyi, Balatta Mustafa adın
da bir adam da metresi Zehrayı ağır 
yaraladılar. 

İngiltere' den kiralanan 
üslerden Laf in Amerika 

devletleri de islif ade edecek 
Nevyork; 7. a.a. - Bütün !itin Amerika 

memleketleri arasında , Birleşik Amerika 
hükümetinin garp nısıf kiıl"Csinin miıda

faası için 15.zımrelccek deniz ve hava üsle-
rini icabında kullanabilmesi hususunda u -
mumr bir anlaema husule gelmiştir. 

Nevyork resml mahfilleri, lltin Amerika 1nııUlz ıııazetelerl, Amerikan milletinin B . Ruzveltin idaresi altında bulunan 
Amerika bire meydan okumuıtur. Ja- ile yapılmı2 olan anJaşmaYI göre, bu üs!e
ponya bu hattı harekete bir ıulh ve rin Birleşik .. Amerikay~ kira ile verilmit 
ademi mukavemet politikası ile mu- olmadığını soylemektedır. Uslere sahip o
kabele etmekte idi. Şimdi iıe böyle lan memleketler tayyare meydanları ile üs
bir ıiyuete devam etmiye ne lüzum !erini. mür.ettebatı ile hazırhyacaklarörr, 

kati celbetmiştir. Müteakiben irili u
faklı 250 kadar tankın geçtiği görül
müştür. Bunlardan 10 tanesi en bil • 
yük sınıftandı. 

ne de imkA.n kalmııtır Amerıka Bırleşik devletleri, bu üıler için Geçitten aonra muhtelif tipte bir 
kaç yüz bombardıman tayyareıi ve av
<' tayyaresi meydan üzerinde bir göa
teri uçuşu yapmıştır. 

Sovyet Büyük Elçiliğindeki 

____ .,. lüzumlu mütehassısları, topları, hava dafl 
toplarını ve diğer müdafaa tertibatını ve

Uzun menzilli Alman recekt!r. Ayn{ mahfillerin ifadelerine (Öre, 
Birleşik Amerika hakimiyet meselesini Ol'

topla rı atec açtılar tsyı atmıı olmamak için kira ljekllnden sar 
•Üvare :ıl fınazar etmiştir. 

ade ederek almaktadır. Ve bu 
den mi'were karşı sükran hissi 
!emesine sebep olmasa gerektir, 
lnşıl:yor ki İspanya müstalcil ha· 
et ederek müstcmlekelerdeki 
İyetini takviye etmeğe çalışmak· 
ır. Hatta bu emrivakiin bu ara
yapılması, mihverin, fransız Fa· 
ı lsoanya'ya terketmek suretiy-

Yeni Zelandanın harp bütçesi önü
müzdeki ay için 17 milyon ingiliz li
rasına baliğ olacaktır. 

Bu resmi gec;it münasebetiyle bil· 
h:.ssa ağır ve çok ağır çapta motörlü 
silahlar tebarüz ettirilmek istenilmiı
tir. Projektörler, tayyare dafi batar • 
yaları, torpil atan toplar, hafif ve ağır 
sahra topları da görülmüştür. İlk defa 
olarak uzun menzilli toplarla en mo
dern tipte havan topları na.zan dik -

Sovyet ihtilalinin 23 Uncü yıldönU- Londrı; 7. a.a. - Royter ajansı bildiri - Birleşik Amerika hilkümeti, tngiltereden 
mü dolayısiyle dün gece Ankaradaki yor : kiralamış olduğu üslerden iııtifade edebiıe-

le yapmayı düşündüğü kombinezo· 
nun herhalde ıimdilik auya düştü
ğüne delil olarak da rösterllebilir. 

A. Ş. ESMER 

Sovyet Büyük Elçiliğinde bir ıüvare Fransız sahillerindeki 1UUll menzilli at- ceklerini !itin Amerika devletlerine bildir
verilmi§ ve bir çok yüksek •şahıiyet - mın topları, ıefıktan bir ar eve! ıteı ıç - mlştir. Uıter. yalnız Brezilya, Arjantin ve 
terle güzide davetlilerin iştirak etti- mıılırdır. İlk obüs, ı11t bete doğru atıl • Şilinin kilit noktalarında değil f.akat bütün 
ğl bu sUvare samlm tbir hava içinde mııtır. Pasılalı atq, iki ıaat aonra blll de- sahil boyunca hemen her yerde kurulacnk-
geç vakte kadar devam etmlıtlr. nm 17lemekte 141. tır. 
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İstanbul' un • 
ımôrı 

mme ımwı.hıfunda bir 1'Qluııı ma.bd&m to 
le olarak hııoasrııa ait k"llf yqnlm11 "'' 
milıı.akaNya kıonıılmuttur. Bu Hnı biti~ 
lecektlr. Gene Eytıp'tı Blllhtarala fa.brl
kası yolunun 7.SO metre rmı.rabbeı parke 
kaldırımı yaptırılmıştır. 
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Şimdiye kadar ne yapıldı, 

bundan sonra ne yapılacak? 

Şimdi; Bakırköy kazaama ıeçlyorua. 

İdarei hususiye ve belediyece yapılan 
ve tamir olunan yollarm tullerinl ve l<1im
lerlni hulbatan arzediyorum: 

3 kilometre uzunluiunda Gazlıçeşme -
Bakırköy, 

ıs kilometre uzwıluğunda Topkapı -
Küçük Çekmece İstanbul Vôlisi Doktor Latfi Kırdar 

İstanbul'un imôr işlerini anlatıyor 
Yollarının asfaltları tamir ettirildi. 
17,220 metre murabbaı sa.hasında Ycşll

köy - Çekmece iltisak yoliyle 20.-400 met
ro murabbaı anhasındaki Yeşilköy - Hal

SUtçU Bostanı namlyle maruf bostana te- kalı yolunun katran kaplamaları ve 4.900 (Başr 1 inci sayfada) 
maklar, set duvarları ve mermer kapla
maları ve saıresl ile meydanın yükseltil -
meslnden dolayı k!SprUnlln kenar ayağının 
kaldırılmaısı ve ayrıca Sirkeci - Yenlpos -
taho.ne arasındaki Şehlnş::ı.hJ Pehlevi cad -
desiyle Hamldlye TUrbcsl caddesi beton 
temel Uzerlne asfalt olarak ve Osmanlı 
Bankası, İt Bankası, Sebil ve Yenlcnml 
kemeri arasındaki yol kısmının da bozuk 
olan tretuvarlan asfalt olarak yeniden ya
pılmı11tır. Bu işler için ceman (131,612) 
lira sa.rfolunmuı,ıtur. Binaenaleyh EmlnönU 
meydanının bugUnkU hail lstlmll!Jdyle be -
raber (2,279,071 ı liraya mal olmuştur. 

Mısır çarşısının 939 senesinde başlanan 
ve bu sene tahakkukatı tamamlanmış bu· 
Junan lstlmlı\kl için geçen sene (249,126) 
lira ve bu sene (383,612) lira sarfolundu. 
:Mıınr çarşısının istlmlA.klne sarredilen pa
ranın mecmuu (632,738) lira ediyor. fq. 
tlmlı\kl ikmal etmek Uzere, Yenlcaml gibi 
emsalsiz tarihi ve maddi kıymetine paha 
blçllmiyen A.bldemlzln İstanbulun yUzUnU 
gUldUrecck ııekllde meydana çıkması için 
11artedllen bu para da yerine maııruftur, 

sanırım. 

Mısır çarşısının iç tertibatı nihayette· 
nlncc; Ba.lıkpazanndakl bozulacak gibi 
gıda maddeleri satan bakkaliye dUkkt\nla
n oraya nakledilerek asrı ve medeni bir 
pazar haline ifrağ edllmlıı bulunaı Mısır 

çar1ısında temerküz ettirilecek ve şimdiki 
r:ayri 111hl oarUardan kurtulunmuş ve o 
11ahtlln projesi tamamen tahahkkuk ettiri
lince Bahkpazannın mUnır ve ubura elve· 
rtııstz vaziyeti ta.ebih edilmiş olacaktır. 

Böylece orası, ekseri Avrupa şeblrlerln
de olduğu gibi İstanbulun en işlek, en 
merkezi, medeni ve aıhl bir umumı mekO -
lA.t pazarı haline gelmiş olacaktır. 

Balıkpazanndan Bayaztt'a doğrU &'el -
mlye bll§hyalım: 

Orada GUlbe.ne parkının ana yolu lle 
Sarayburnu cephesindeki nhtımlannın e
ush tamiratını da yaptığı.mızı hatırlata -
yun. 

2 - Bayazlt meydanının tanzimi - Buna 
orada yapılacak ur! bir gulno binasının 
pltını da dahlldlr - Ve Bayazlt - Koska 
caddesinin tevali plA.nlan tanzim olunmuıı· 
tur. Bu p!A.nların tahakkuk etttrtlmesl için 
tsttmlAld icap eden bina ve yerlerin istim· 
IA.klne 939 da bll§lanmıı ve ılmd\ye kadar 
(249,333) lira 11artedUml1Ur. 

Bayazıt meydanı ve Koska caddelerine 
ilkbaharda bll§lanacaktır. 

Belediye ile CataJoğlu erkek ve kız or
ta mekteplerine giden 2500 metre murab
baı meaaha.sındakt yol, EmlnönU meyda· 
nının asfalta tahvilinden dolayı artan lll§
larla parke olarak ve Belediye önUnUn de 
tretuvarları aatalt olarak yeniden yapıl

mııtır. 

Yerebatan • Cağaloğlu gUzergAhının 

Terebatan kısmından bu yolun tevall ve 
Yerebatan ııahaııının meydana çıkması ve 
belediye aarayının açılması lçtn de (120 
bin 820) liralık iııtlmlAk yaptık. 

Llleli'de Koearagrp, Şair Fitnat ve Ata 
~eşmesi yollarını da gene EmlnönU mey -
danının aataıta tahvili ile elde edilen par
ke tqlarlyle dört bin metre murabbalık 
toprak sahanın yolları parke ve tertuvar
lan karoslmon olarak inşasına b!l!Jlanmış
tlr. Pek yakında da tamamlanacaktır. 

LAJell'den Akaaray'a geçiyoruz: 
Orada ıehrln en işlek bir yeri olan 

sadUf ederiz. O bostanı çocuk parkı olarak metre uzunluğunda ToPÇu atıı okulu -
tanzime bıışladık, itmamı gUn meselesi - Davutpaşa ve 2.200 metre uzunluğunda 

dlr. Florya • Küçük Çekmece alt yolu ve 
Şimdi, Şehzadebaşına geçiyoruz ki, ora- 19.100 metre uzunluğunda Halkalı - Ha

dan Edirne.kapı ve de.ha ilerisine kadar dımköy yollarının makadam şose olarak 
imar faaliyetimizi takip ederek daha kes- yapılmalarına başlanmıştır. 
Urme gttmllJ oluruz. Ayrıca Topknpı, Fatih yolunun S.800 

Şchzadeba§ında Konservatuvar için ay- metrelik kısmı makadam şose olarak ya
nımı§ olan sahaya ahvali hazıra dolnyı- pılması münakasaya konulmuştur. ihale 
siyle konservatuvar binası yapılamıynca - edildikten sonra inşasına b:ı.şlanacaktır. 
ğından oranın mezbele ve bakımsız bir Uzun zamandanberi harap ve metruk 
arsa halinde kalmasını muvafık görmedik. bir halde bulanan Bakırköyünün Taş is
Oranın da bir ycııll saha olabllmcsl için kelesi esaslı bir surette tamir edilmiştir. 
icap eden pltınlan tanzim ettirdik. Yeşilköy dahilinde 120 metre uzunlu-

Aks:ırayda SUtçU Bostanı yerindeki ço- ğundad:ı.ki Mnadenli, Gülüstan ve Gül İb
cuk parkının yapılıno.sını mUteaklp bura - rişim sokaklarının makadam şose olarak 
ya hemen başlanacaktır. inşasına başlanmıştır. 

Buradan yolumuza Go.zl bulvanna doğ- Şimdi de: YeşilköY'den Florya'ya ı:eçi-
ru devam ediyoruz. yoruz: 

Bu caddenin Gazi köprUsUne kadar o - Florya'nın Jmar planı tamamdır. Biz; 
lan gUzergfıbn tesadUf eden istimlA.kler bu planın tatbikini her sene tahsisat nis
lçln şlmdlllk (26,878) lira aarfettlk. İstim- het"nde tahakkuk ettirmekteyiz. Bu sene 
lt\ktıta devam ediliyor. gazino ikmal edildi, sıra kabinelerin de 

Buradaki lstlmlt\klere hız vererek kısa b'r kısmı tamamlandı. İdare ve zabıta me-
blr zamanda evelcc Yenlkapıdan Valdec nurl11.rı için iki bina ve bir de umumi hc-
mllne kad:ır yapılmııı olan Gu.! bulvar fi. yapıldı. 
Valdecamtlnden Saraçhane, Zeyrckt n Eminönü, Fatih, EyUp, Bakırköyü ca-
Unkapanına götUreceğlz. ı mi olmak Ozere İstanbul semtindeki bu 

Gazi köprllııilndcn; İııtanbulun eso.slı imar ve umran hareketleri için 
retujlerlnln yapıldığı Fatih, LA.leli ve Ak- Liro 
saray taraflarına umumt bir göz atalım: 940 senesinde istimllik masrafı 

Orada evelA Fatih ile Edlrneknpı, LA - olarak 847 _761 
leli ile Aksaray ve Gazi bulvarının Aksa
rayla Yenlkapı kısmında yalnız bordıırlerl 
çevrilerek toprak v87.fyetinde bırakılmı:ı 

olan beş bin metremurnbbaı sahası.oda re
füjler; asfalt ve çlmenlenmlı bir hale ge
tirilmiştir. Daha doğrusu şehir dahilinde 
refüj denilecek evsaf ve mükemmeliyette 
ki çimenli piyade yollanna beş bin metre
lik daha ııave edilmiştir. 

Bu mıntakada Cerrahpaşa he.atahanesı 
pa~onlanna llA.veten (62,000l lira ile po
liklinik pavyonu yeniden yapılmıştır. Has
tahanenin müstakbel inşaatı ve vaziyetle
ri için lstlmlAkler yapılmıı ve yapılmak
tadır. 

Edlrnekapıdan Topkapıya geçersek; 
Şehremininde mUnhat olduğundan öteden
beri çamur ve bataklık halinde bulunan 
kilçilk ve büyük saray meydanları tesviye 
ve tanzim edildi. Aynca Edimekapı ile Ye 
dlkule araaındakl pek bozuk halde bulu -
nan lkJ bin metr-0murabbalık yol parke o-

larak yaptınldı. 
Yedlkuleden Sur haricine çıkıyoruz: 

Senelerce bozuk ve batak kalmış bin lkl 
yUz metre uzunluğundaki Yedi kule - Ba -
lıklı hastahaneleri yolu; katran kaplama 
makadan ıose olarak yapılıyor. 

Gene sur haricindeki Maltepe ile GU
mUşsuyu mahallesi araııındakl bin bet ytlz 
metre uzunluğunda toprak yolun da ma -
kadam eose olarak yapılmaaına bqlo.nmıı
tır. 

Uzun zamandanberi seçilmez bir bale 
gelmiş olan ve İstanbulu Ey{ip'e halen en 
kısa olarak rapteden Yolun bin iki yüz 
yetmiş metroluk Edimekapr - Eyüp kıs

mı yeniden ve tevııian parke olarak ya
pılmaktadır. 

Viliyet hususi idare tahsiııatiyle beı 
bin sekiz yüz sekıen metre uzunluğunda 
KiiçOkköy - Silihtarağa yolunun maka
dam ~e olarak inşa.sına baslanmrştır. 

Eyup kazasınm nahiyesi olan Ramiye 
raptedecek bir yolu yoktu. Bu defa 600 

Ve inşaat mıı.srafı olarak da 
sarfedilmiştir ki yekQnu 
lira tutar. 

754.994 
1.602.755 

İstanbul semtini bu ıuretle hulasalnn
dırdıktan sonra gene hareket banlangıcı 

olarak aldığımız Eminönü meydanından 

Gala ta'ya geçiyoruz: 
İstanbul'dan karsıya ıteçer ge~mez; Ga

lata - Tersane caddesinin geçen &ene tıı.

mamlanamamı, 400 metre uzunluğundaki 
kısmın yolu parke ve trotuvarlanna karo
siman olarak başlandığını gorüyoruz. 

Galnta'dan Azapkapı Meyit yokuşu yo
liyle Şişhane mevikiine çıkarken mezkur 
yoku,un parke olarak yeniden ve Şişhane 
ba'ından itfaiye bahçesine kadar olan kıs
mının da tevsian bir bahçe halinde yapıl
mış olduğunu görüyoruz. 

Meyit Yokuşunun itfaiye bahçesinden 
itibaren Gazi köprüsü başına kadnr olan 
kısmında lııtimllklere devam ediyoruz. Bu 
yol Ustilnde ve Aksaray'dan Şehzadebaşı 
ve Şehzadebaşındnn Unkapanına kadar o
lan iıstimtıikler de neticelenince BeYQğlu 
ile ana yol olarak fstanbul'u bağlıyan Ka
raköy köprUsU seyrüseferi de ikinci ana 
Yol olacak bu gtizerg&ha tabiatiyle tak
sim edHerek seyrüsefer hususunda ~ok 
ferahlamış olacağız. 

Şi$haneden Tozkoparan tarikiyle Tak
sime çıkan yolun Tozkoparanla Aynalıçet
me arasındaki krsmırun deniz tarafı isti-
nat drvarlarının inşaatı ve trotuvarlarının 
teV11ilne başlanmr,tır. Bu yolun ön!imüz
dekl ıene Tanime kadar asfalt olarak ta-
mamlanmaaı mukarrerdir. 

Bu yolun eriştiği Taksim meydanrna ge
lince: 

Geçen climhuriyet bayramından itibaren 
tanzim ve tevsilne başlanılan Taksim mey
danı bu ıene taınamiyle asfalt kaplama 
olarak tamamlanmıştır 

Cilmhuriyet l.bidesi;in yükseldiği bu 
meydanda Cümhurlyet bayramr ıeçit re
ılmlerinln intizam ve inzibat dahilinde ya-

keğin aklına kadın gelir mi? Hem insanları bir türlil 

anlıyamıyorum. Cinsi münasebetlere neden bu dere -

ce ehcmiyet veriyorlar? Aşkı niçin bu kadar ilahileı

tiriyorlar? İnsan genç ve tecrübesiz bulunduğu devir

lerde kendini bu manasız şeylere kaptırabilir. Fakat, 

olgun ve hayatı anlamı§ bir adamın aşka inanması 

kadar gülünç bir şey tasavvur edemiyorum. İnsanlar, 
tabiatın elinde bir esirden, bir oyuncaktan başka bir 

ıey değillerdir. Tabiat onları aldatıyor. Tabiat haya
tın devamını istiyor. Bunu temin için insanları aşkla 

aldatıyor. Birbirini çılgınca sevdiklerini zanneden Yazan : MIHALY FULUl 
zavallı çiftler, tabiatın emrini yerine getirmek için 
bi~birlerine yaklaştıklarını bilmiyorlar. Tabiat çok 

kurnazca hareket ediyor. Hakiki maksadını gizlemesi
ni ve insanları bir takım hayallerle avutmasını çok 

mükemmel biliyor. İşte aşkın iç yüzü hudur. Ben, bir 

insanın aıksız daha gUzcl ve daha normal yaşıyabıle -

ceğine kaniim. 

Gizella, acı, acı gülümsedi. Bir zamanlar, dudakla 

rından aşk teraneleri dökülen, gece sabahlara kadaı 

gözünü kırpmadan masa başında oturup, aşkın büyük

lüğünü tarif ve izah için şiirler, piyesler yazan bir er-

keğin günün birindı- bunları söyliyebilccegini hiç ta 

aavvur etmemişti. Demek artık aralarında aşk ve sev 

gi kalmamıştı? Dünyaya üç çocuk getirmek suretiy

le tabiatin emrini ifa etmişlerdi. Bundan sonra birbir 

!erine en küçük bir arzu ve alaka duymadan yaıama

lan lazımdı, öyle mi ? 

- Vilmoı. söylediklerine inanmıyorum. İnanmak 
istemiyorum. Bu mlimklin değildir. Nitekim bunun 
canlı misallerini görüyorum. Aşk, aşk içindir. Damar-

larında sıcak bir kan dolaşan, kalbi c;arpan, dimağ 

işleyen her insan .. evgiye ve scvmiye muhtaçtır. İşte 
ablamın hayatı gözümüzün önündedir .•.• 

Vilmoş, omuzunu silkti : 

- Nafile Gizella, beni anlıyamıyacaksın. Birak ıu 

Marfa'yı. Onu bana misal olarak gösterme. O, hayatta 

kendine bmbütün b&§ka bir yol intihap etmiştir. Ma

rta, baY.atıDda his bir erkeji lnlllllDlftlr. o. kendini 

bir ticaret malı haline koymuştur. Kim fazla verirse 

ona satmıştır. Böyle hareket etmekte belki haklıdır, 
belki değildir. Şimdi bunun münakaşasını yapmak 

bize düşmez. Benim sana anlatmak istediğim, Maria' 

nın erkeklerle olan münasebatına aşk ismi vcrilemi • 
yeceğidir. Bu bir alış veriştir. 

- Maria'yı bu şekilde kabul etsek bile, gene sen 

haklı çıkamazsın Vilmoş. Onu seven, onun uğruna 

hiç bir fedakarlıktan çekinmiyen erkeklere ne diye · 

ceksin? Eğer, aşk senin tarif ettiğin gibi olsaydı, 

o zaman hiç bir rkeğin bir kadına fedakarlık yapma · 

ması icap ederdi. Hem Maria, bugüne kadar yaşadığı 

erkeklerin hepsini severek yaşamıştır. 

Vilmoş, müstehzi bir kahkaha attı : 
- Bütün bunlar Maria'nın sözleri değil mi? Gelsln 

de bu lafları benlm külahıma anlatsın. Ben ki, atkın 

mevcudiyetine lnanmıyan bir adamım, nasıl olur 

da Maria gibi, aadece maddi menfaatlerini düşünen 

bir kadının kalbinde aşk denilen hissin yaşıyabilcce 

ğine inanırım? Gerçi, Maria'yı da bir dereceye kadaı 

mazur görüyorum. Fakir bir aile kızı, lüks ve ihtişn 

ma karşı sonsuz bir arzu duyuyor. Emeline kavuşma 

için en kolay çareyi güzelliğini ve kadınlığını sat 

makta buluyor.Kendisini teselli ihtiyacını da hisse 

diyor. Paralariylc refah ve lüksilnU temin ettiği er 

kekleri aevdiğine kendini lnandırmıya çalışı -

yor. Ne yapsın zavallı, bugilnkll ıerait altında 

fakir bir Jmın. koııdlnden daha ı.ıııı olarak dolan· 

pılmaın n MYf.r edilebllm.-i ı,ın İn!Sd 
ge~ialnln btı.olanpcı olaıı v• mermer 
baa&maltlarla çııkılan trlblln mahalli d• 
hazırlanmıştır. 

Pek yakında toprak teavlyeel IlcmaJ .. 
dilecek olan İnönll ıezglılnln plln mud
bince imarı vo tanzimi önümilzdekl &ene 
tamamlanacaktır. 

B illyorsunuz ki, imar p11nında mevcut 
olan ve yeri istimlak ve saire gibi mua
meleye de ihtiyaç hissedilmeden hazır bir 
halde bulunan Taksim gazinosu geçen ı.e

ne başlanarak bu ıene tamamlanmıştır. 
Tanim gazinosunun; İstanbulluların 

medeni ihtiyaçlarını bir nisbet dahilinde 
karşılıyan ferah, manzaralı ve şehrin gü
zelliğini artıran bir milessese olduğuna 

kaniiz. İşletmesinin ldetlerimize ve :r.evk
lerimize daha uygun bir hale getirilmesi 
için müstecirini daima kontrol ve irııat 

etmekteyiz. 
İmar p18nı mucibince, Taksim bahçesi

nin altındaki yeşil sahanın içinden goçen 
ve Mete caddesinin imtidadını teşkil eden 
215 metre uzunluğundaki yolun inşasına 

başladık. Bu yol aynı zamanda halen iha
le edilmiş bulunan stadyomun Dolmabah
çeden Taşkışla tarikiyle Taksime münte~i 
olacak esas yolun da bir parçasını teşkil 
etmektedir. Bunun için fırsattan bilistifa
de hem gazinonun civarını temizlemek 
hem de ilerideki esas yollanhn birinin 
bir kısmını yapmış olmak için şimdiden 

yaptırmış bulunuyoruz. 
Cihangir ve Zükiır hastanesine giden ve 

esas yol olması itibariyle Sıra!loervileri ih
mal edemezdik. O yol p~ bozuktu, has
tane arabaları pek sarsılarak gidiyordu. 
650 metre uzunluğunda olan; beton temel 
üstüne asfalt olarak kanalizasyon ile bir
likt~ inşasına başladık. 

Taksim - Harbiye yolu şehrimizin yü
zünü güldüren ve Climhuriyet meydanına 
giden nna damnrlardan biridir. Ortada 
piyade kısmı asfalt ve yanları yeşillikler 
refüjlerini evelce ikmal ettinligimiz bu 
yolu; bu defa beton temel üzerine 0.5falt 
olarak yapmağa karar verdik. Bu iş.e 

Erzurum'da açılacak 
kayak kursu 

Beden Terbiyesi Genel Direktör
liiğU, bu sene birincikfuıun başında 
Erzurum'da 15 kişilik bir akyak kur
su açmağa karar vermiştir. Kun, bu 
doğu bölgesinde beş ay müddetle de
vam edecektir. Bu müddet zarfında 
kursa iştirak edenlere zaruri masraf
larına kar§ılık olm;:k üzere 75 lira 
verilecektir. Fakat, kayak öğretmen 
namzedi olarak yetişecek olan bu 
gençler, Genel Direktörlük teşkil!
tında ücretli vazife almıyacaklardır. 
Memleketimizde kayak sporunun in
kişafını arzu eden Beden Terbiyesi 
Genel Direktörlüğü açacağı bu kurs
la dofu bölgesinde gençlik arasında 
mütehassıs elemanlar bulundurmak 
gayesini istihdaf etmektedir. 

Kursa girebilmek için 20-30 yaşlar 
arasında bulunmak, bünye itibariyle 
kış sporları yapmağa müsait ve yük
sek rakımlara dayanıklı olmak kafi 
görülmektedir. Türk tebaasından o
lan ve herhangi bir sporla meşgul 
bulunan gençler kursa memnuniyet
le alınacaklardır. Lise veya orta mek
tep mezunları tercih e<lileı:eklerdir. 

Diğer taraftan Genel Direktörlil -
ğün ikincikanunun haftasında Gere
de'de 20 günlük bir kayak kursu aça
cağı haber verilmektedir. Bu kursa 
Genel Direktörlüğün kendi eğitmen
leriyle bölgelerden birer sporcu işti
rii.k edecektir. 

MÜNÜR NURETTİN 

ULUS SlNEMASINDA 

RADYO 
T0RK.1Y.B 

(Radyo Difüzyon Postaları) 
TÜRKİYE AN 

Ra.dyosu Rad 
- Dalca Uzunluğu -

1648 ın. 182 Kcı./120 Kw 
31.7 m. 9465 Kc....t 2U Kw. T. 

19.47 m. 15195 Kes./ 20 Kw T . 
C U M A : 8. 11. 940 

8.00 Program ve memleket ııaat ay 
11.03 Müzik : Hafif program (Pi.) , 
8.15 Ajans haberleri, 
8.30 Müzik programının devamı ( 
8.50, 9.00 Ev kadını - Yemek liı.tesi , 

12.30 Program ve memleket saat aya 
1.2.33 Müzik : Şarkı ve turkııler (r' 

12.50 Ajans haberleri, 
13.0S Müzik : Oyun havaları ve tür 
13.20/ 14.00 Müzik : Karışık pro~ra 

18.00 Program ve memleket saat a 
18.03 Miızik : Radyo "Sving ,, Ku 

(1. Özgür ve Ateş böcekleri 
18.30 Müzik : Büyilk Fasıl Heyeti, 
19.30 Memleket saat ayarı ve Ajans 

19 45 
20.15 
20.45 
21.30 
21.4-5 

22.30 

22.45 

beri eri, 
Müzik : Beraber ve tek &arkı 
RADYO GAZETESİ, 
T ES t L, 
Konuşma : ( İktisat saati ), 
Müzik : Radyo salon ork 
(Violonist Necip Aşkın idaree · 
1- Joh. Strauss : Büyük nl 
2- Joh. Strauss : Hazine (v 
3- Ldıar : Clo Clo oııeretiı 

Potpuri, 
4- Bucalossi : Giriblrlbtn, 
5- Hrııby : Viyana operetleri 
purlsl, 
Memleket saat ayarı Te AJaıw 
beri eri: Ziraat, Esham - Ta 
Kambiyo • Nukut Borsa11 (Pi 
Müzik ı Radyo salon orJı: 

programınrn devamı, 

Tramvay idaresi başlamıştır. yalnız bir konser vermek 
Asfaltın, ileride mecra açılması, elek- l 

73 00 Müzik : Cazbant (Pl.), 
23.25123.30 Yarınki program ve Kapım 

trik, ha.vaıı;azı, su ve telefon yenilenmesi- için ge iyor 
6 

ni teminen ikide bir kazmalanmaması için ~~"-"!114•1B••••••••••• ... ll" 
bu gibi tahtezzemin tesisatı evetli yaptı- _ 

Atina radyosu Türk~e 

neıriyah 22.10 da yapaca rıyoruz. Burada Taksim meydaniyle Mete 
caddesinden gelecek yağmur sularını Do- ~ 111' '11111 
lapdereye akıtacak kanalizasyonu da yap- : 
tırdık. --

Böylece bu ıı;idi1 ve gelişi 2.400 metre : 
ÖLÜME 

Yakında 1111111111 ... 
: Haber aldıiımıza göre Atina rady 

KAR~I SAVA$ 
uzunlukta olacak olan bu mükemmel Yola E "Büyük Dnktor Robert 
programlr bir tarzda başlamış olduk. : 

: türkçe neşriyatınr Ankara ajanı neşr 

:;: tiyle aynı saatte vermemek ıçın ı 
: 22,10 da yapmaiı kararla1tırmıştır. ( ---

Bu asfalt yolun trotuvarını genişletmek :;: Koch'un hayatı,, ---- Toprak 
ofisinin 

mahsulleri 
hangarlar 

--üzere Yedek Subay Okulu önündeki mu- E Baıı Rolde : 
hafaza dıvarlarını geri çekmek suretiyle : EMİL JANNlNGS 
tevsi ettik. - : 

---
Muhterem meclisinizin geçen seneki ar

zusu ilzerine \'adettiğimiz Harbiye - Maç
ka ara~ında 594 metre uzunluğundaki ka
nalizasyonu yaptırmış bulunuyoruz. Bu 
inşaat sayesinde yağmurlar da oradaki bi
naların su istililsına maruz kalması önün
deki gibi pis sularının da tamamen akıtıl
ması mümkün olmuştur. 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııl"' Ticaret Vekaleti Toprak Mahs 
leri Umum Müdürlüğü arpa, yulaf 
buğday mübayaatının gittikçe ke 
fet iktisap etmesiyle çoğalan ihti 
lan ve vasıtaları temin etmek i 
memleketimizin tren güzergahı ·· 
rinde bulunan mühim merkezleri 
anbar ve hangarlar inıasına ka 

BUGÜN--1111.. 

ULUS Sinemasında 
Gene Harbiyede imar planı mucibince 

çocuk bahçesinin tanzimine başlanarak 
tesviye ameliyesi ikmal edilmiş olup ya
kında tamamlanacaktır. Nişantaşı Emllk 
caddesinde 500 metre uzunluğunda parke 
ve trotuvarlariyle asfalt Yolun inşasına 

başlamıştır. Yakında bitecektir. Gene Ni
şa.ntaşında 15 inci mektebin çocuk bah
çcei de ikmal edilmiştir. 

Mevsimin en yüksek fransız 
filmi 

vermişti. 
Öğrendiğimize göre, mlihim m 

kezlerden olan Şefaatli istasyonu • 
Akşehir ve Adana istasyonlarında 
bar ve hangar inşasına pak yakı 

Haki katı 
arıyan adam başlanacaktır. 

Projeleri hazırlanmıı bulunan 
ğer depo ve hangarların inşasına 
süratle başlanarak önilmilzdeki 
inşaatın ikmaline bilyilk bir gayre Şehri dilnyada emsali bulwımıyan Bo

ğaza rapteden Ye h&lkm her sıene daha faz
la raf-bet cttiil Şi1H • BilyUlcdere - Sarı

yer - Dağ yolunun asfalt tamiratını yep
tırdık. O yolun ba1lan&"ıcrnda ve ha.Ikın 
başlıca mesiresi halinde olan Mecidiyekö
yündeki açık llğımlar krpatılmı,tır. 

Derin bir a,k, gizli bir ıstırap, 
sonsuz bir hicran kaynağı olan 
bu süper film, hakiki bir ömrün 

romanıdır. çalışılacaktır. 
ARTİSTLER : 

RA'.IMU - JacqueHne Delubac 
Y vette Lebon 

Finlôndiya'yı aç kur 
sürü 1 eri istilô etti Yeri Sıhat vek!leti tarafından tayin o

lunarak inşa.atı için miltehassı.11 bir Avru
palı mimara projelerini hazırlattıiımız en 
son ve fenni tertibatı haiz 1000 yataklı 

Meci'diyeköy hastane binasının ahvali ha
zıra dolayı9i.yle inşaatına başlatamadı~ı
mızı Ozülerek ıene hatırlatırım. 

Ayrıca: SW1NG DANSLARI 

Seanslar: 14,30 - 16,30 • 18,30 
ve 21 de 

Helslnkl; 7. a.a. - Stefani ajansı bil 
riyor ı 

Gece nwnaralarınızı hemen 
kapatınız 

Sovyet hududundan ıelcn aç kurt ıUr 
!eri, Finlandiya Laponyaınnda dolaıma 
ve Ren geyiklerine hüçum ile bunlarr t• 
rip etmektedir. Yilzlerce avcı, kurt av 
hareket eylemiştir. (Sonu 6 ıncı say/ada) 
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!arın, dünyaya gözlerini açtıkları gün kavuştukları 

refaha başka türlü nail olmasına imkan yoktur. 

Gizella, şiddetle başını salladı 

- Yanılıyorsun. 

Vilmoş'un, kaşları çatıldı : 

- Ben mi ? Neden ? 
- Kızma Vilmoş. Ben, senin düşüncelerini doğru 

bulmıyorum. Hayatta her insanın dürüst yoldan e

mellerine kavuşması imkanının mevcut bulunduğuna 

inanıyorum. Sonra, Maria'nın kendini satmış oldu~u 

hakkındaki iddialarını katiyen kabul etmiyorum. 

Maria'yı ben senden daha iyi tanırım. Benimle daima 

açık ve samimi konuşmuştur. Onun Maksi'yi sevdi

ğine, Kont Köröşi'ye çılgınca aşık olduğuna, kocası

na karıı muhabbet duyduğuna, Balojouiç'e ise zaafı 

bulunduğuna eminim. Ama, her tnun kendine göce 

sever. Ablamın hayatından memnun olduğu şüphe 
götürmez. Senin, onun için tasavvur ettiğin hayat 

artlarını ise bir dakika tereddüt etmeden reddedece

"\i muhakkaktır. 

- Tabii. Hüriyetin ve insanlığın kıymetini anla· 

:ıamış olan bir kimseye bir hamlede bunu kabul ettir 

nek çok güçtür. Bunu ben de biliyorum. 

Gizella, içini çekti. Baıını önüne eğdi. Yavaş bir 

sesle konuşmağa baıladı : 

- İnsanlar hakkında çok yanlıt kanaatlerin var 
Vllmof. Ben, öylı JdmHltr blllyorum lııl& • buk • 

Telefon: 6294 , 
ranlı devirlerinde, en müsait teklifleri redderek 

ruhlarının ve vücutlarının hüriyetini muhafua et· 
mek azmini göstermişlerdir. Buna emin ol. 

- Büyük fedakarlıklar ve istıraplar mukabilinde 

değil mi ? 
- Bu istırap ve fedak!rlıkların da zevki vardır. 

bazı anlar olur ki... 
Birdenbire sustu. Vilmog, karısınını kendisindeıa 

bir §eyler gizlediğini hissetti : 

- Niye sustun ? Konuşsan L 

- Ne lüzum var ? Nasıl olsa seni alakadar etmiye-

. ceğini biliyorum. 

Vilmoş, alaylı bir kahkaha attı : 

- Yoksa, sen de mi buhranlı devirler atlattın vı 

büyük fedakarlıklara katlandın ? 1 

Gizella, sarardı. Sarı ela gözleri büyüdil. Sabit ba

kışlarını Vilmoş'un yüzüne dikti. Ruhunda vicdan a

zabına benzer bir his duydu. Kocasına bir itirafda 

bulunmak niyetinde değildi. Biraz evci sözü birden

bire kesmesi, ağzından bir şey kaçırdığının farkına 

varmasından ileri gelmemişti. Bilakis, bu hazırlan

mış bir hücum pUinı idi. Bu manevrayı günlerdenbe

ri tasarlamıştı. Bu itirafı, gizli bir sırın keşfi için 

silah olarak kullanacaktı. Kalbine ve vücuduna sııhip 

olan erkek, ruhunu ve düşüncelerini ondan gizliyor· 

du. Bu itiraf, beyinini tırmalıyan muammayı çöze • 

cekti. Belki; bir kadının kocasına karşı bu şekilde 

planlı hareketi ahlak kaidelerine uygun değildi. Fa
kat, §liphe içinde yaşamanın verdiği azap insana her 
şeyi göze aldırıyordu 1 

- Sözlerimi alayla karşı1amana hayret ediyorum. 

Dört sene yalnız bı\şıma yaşadım. Bunun hir kadın 
için ne demek olduğıınu hic düıı;i;.,a:~,. mü ? 
Vilmoş, masaya bir yumruk indirdi : 

- Yoksa bana ihanet mi ettin ? 

Gizella'nın yüzü karmakarışık oldu. Gözlerini yum

du. 

- Ne ağır, ne çirkin kelimeler kullanıyorsun 1 .. 
(Soaa -ru) 
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Londra ve İngiltere 

üzerine yapılan alman 

hava akınları 

Bu da bir ihtar 
suYkastı mı ? 

(Başı ı ıncı sayfada) 
ri tahakkuk etmi§tir: bu §art, teca· 
vüzü akim kılacak, veya, gayeleri
ne göre lüzumundan fazla pahalı 
kılacak surette, hazırlanmak, mağ
nen maddeten hazırlanmaktır. 

Gariptir ki, geçen eylüldenberi, 
taarruza uğrıynn bütün memleket
ler, ya tahrik etmek korkusu ile, 
yahut, telkinlere aldanarak, gafil 
avlanmı§lardır. Polonya seferberli
ğini yapmnmı§tı; Norveç, arkasın-

ltalyan - Yunan harbi 

bütün cephede 
topçu muharebesi 

cereyan ediyor 

Arnavutluk 'ta 
Yunanhlar mevzilerini 

muhafaza ediyorlar 
dan cakctinin alındığının bile far- (Başı ı. inci sayfada) 

Tayyare piyangosu 

dün ~ekildi 
(Başı 1. inci say/adı) 

bulan (30) bilet (1.000) lira 
Son dört rakamı (3.124) ile nihayet 

bulan (30) bilet (1.000) lira 
Son dört rakamı (7.926) ile nihayet 

bulan (30) bilet (500) zer lira 
Son dört rakamı (0262) ile nihayet 

bulan (30) bilet (500) zer lira 
Son dört rakamı (5.460) ile nihayet 

bulan (30) bilet (500) zer lira 
Son üç rakamı (197) ile nihayet bu

lan (300) bilet (100) zer lira 

Amerika'da askeri 
hazırhklar büyük 

hararetle ilerliyor 

GI. Nedif in istif asmdan sonra 

ciddi aksülameller 
olacağı sanıhyor 

(Başı ı. inci say/ada) 
Nevyork, 7 a.a. _ Amerikada aske- fikirlere malik fevkalade a:dmkfır bir auba7 

ri hazırlıklar 0 kadar büyük bir hara- olarak tanınmıştır. Bazı ş11hsiyetler. gen .. 
retle ileri götürülmektedir ki bir kı- ral Nediçin iwtifası dolayısiyle hoşnutsu ... 
sım asker reisici.imhur intihabı için luklarını izhar etmi5lerdir. 

milletin dün intihap sandıklarına koş- /tal.yan mahfillerinin fikirleri 
tuğunun farkına bile varmamı~lar -

Londra. 7 a.a - İngiliz hava ve dahili 
emniyet nezaretleri tebliği: Çarşamba gü
nJ gün kavu5url:cn dLisman tayyareleri İn
g ltere'nin muhtelif mıntakalarına bom
balar atmışlardır. Yorkshire kontluğunda 
vukun gelen hasar hafiftir. Ağır yaralı ol
duğuna dair de haber alınmamıştır. Şark 
kontluklarında atılan bombaların çoğu tar 
lalara duşmUşse de 4 ev yıkılmıştır. Za
yiat azdır 

kında olmıyan bir dalgınlıkta idi. . . . 
F .. b I l • d ayırmışlardır. Bır mıkdar esır alınmıştır. 
ranııa, tecavuz c t cmıyor u. E • 1 . k · . · d'I · · 1 -

Son üç rakamı (917) ile nihayet bu
lan (300) bilet (50) şer lira 

dır. Bu askerler Meclelland müstah- Roma, 7 a.a. - D.N.B.: İtalyan mah
kem mevkiinde müstesna bir manev- filleri Yugoslav kabinesinde vuku bulan 
ra yapmakta olan piyade kıtasına değişikliği a1'ka ile kaydeylemektedir. t
mensuptur. talyan mahfillerinin mütalcası şudur kJ, 

Küçük mikyasta bir muharebeye bu değişiklik Yugoslav siyasetini ve do
benziyen bu manevralarda hazır bu- layısiyle Balkanlardaki vaziyeti istikrar 
lunan N evyork Taymis gazete sının ettirecektir. 

Gece olduktan sonra düsman hücumu 
Londra m•ntalcasına tevcih edilmiştir. Bü
yük bir binaya inbet olmuştur. Evler, 
mağazalar ve başka binalar da hasar gör
milştür. Ölü ve yarah vardır. Londra ci
varındaki eyaletlerle cenup ve cenubu şar
ki kontlukları üzerine de bombalar düş
milstür. 

"H l v • t . sır erın e serısı. tecrıt e ı mış ıta yan t:u-
azır o cenı:te, eger ıs er ıııen ı .. 

ıh 
'

Ah" b .. k"" zutıımları kaçıp kurtulmağa çalışırken alı:ı 
ıu -u sa a sozunun, ugun u 
vaziyet kadar yerinde göründüğü mıııtır. 
anlar, pek az olmu§tur. Bu harp bi- Yunan kıta/arı, dün zaptcttikleri 
tinciye kadar, gecenin veya gündü- mevzileri muvaff akiyetle takviye 
zün herhangi bir saatinde tecavüze ettiler 
uğrıyacak gibi uyanık ve hazır bu- Atina. 7 a.a. - Dun Yunan kıtaatı zap-
lunmaktan daha doğru hiç bir hare- tetmiş oldukları mevzilerı muvaffakiyetle 
ket tarzı takip edilemiyeceğini bü-

Son iki rakamı (95) ile nihayet bu
lan (3.000) bilet (10) ar lira 

Son rakamı (1) ile nihayet 
(30.000) bilet (2) ikişer lira 

Son rakamı (7) ile nihayet 
(30.000) bilet (2) ikişer lira. 

bulan muhabiri diyor ki : Eski harbiye nazın general Nediç'la ! "60 milimetrelik havan toplarının, İngiltere ile ırkı münasebetler idame et.
bulan ağır ve hafif mitralyözlerin gök tiği hatırlatılmakta ve 11imdiki harbiye na

görlemelerine benziyen kuru sıkı a • :ıırı general Peçiç'in bundan dcirt ıerw 
teşlerinin himayesi altında taarruza i evci, İtalya ile anlaıma taraftan olan P .. Ayrıca: 

183870 183871 183872 183873 183874 kalkan piyadelerin geçeceği harp siç hükümetinde de harbiye nazırlığı et.o 

183375 133877 183878 183879 183805 mevdanında dinamit fişenkleri sıra • miş olduğu chemiyetle kaydedilmektedir. 
183815 183825 l83835 183845 183855 lanmış bulunuyordu. Popalo di Roma'nın Belgorad muhabiri 
183855 183885 183895 183075 1831 iS Fen kıtaatına mensup askerler giz- bu değişiklift Yugoslav hükümct merko
!83275 183375 1834 i 5 1835 i 5 183675 lendikleri yerden manyetoları işlete- zinde son zamanlarda vuku bulan tıadiıo
l83775 183975 180875 181875 182875 rek dinamitleri sıra gelince patlat - !erin en mühimi olarak telakki eylemekt .. 

Atılan bombal'lrın çoğu hasar yapmışsa 
da bazı yerlerde mes\:enlcr ve b!nalar ha
lara uC-ramıştır. Bütün bu mıntakalarda 
zayiat az olmuştur. 

Cenubu garbide bir şehir üzerine mü
teaddit bombalar atılmışsa da ciddi hasar 
oldufuna dair haber gelmemiştir. Birkaç 
öHi ve yaralı vardır. 

l\ıidlandı'da bir şehre karşı yapılan hü
cumda da çok az hasar olmuştur. Zayir t 
miktarı da çok azdır. 

İskoçya'nın cenubu garbisinde bir otel 
ve bazı evler hasar görmüştür. Birkaç ki
si de ölmüş veya yaralanmıştır. Şimdiye 

kadar alınan raporlara göre sair yerlere 
düşen bombalar çok az hasara sebebiyet 
vermiştir. Zayiat miktarı bazı yerde hiç, 
bazı yerde de pek azdır. 

1 ngiliz tayyareleri 

A•manya üzerine geniş 

bir taarruz yaptılar 
Londra, 7 a.a. - Hava nezareti aşağı

daki tebliği neşretmektedir: Dün ıece 

Almanya üzerinde tayyarelCTimizin yap. 
tığı ı;ok geniş hareklt esnasında bombar
dıman tayyarelerimiz Berlin civarındaki 
Spandau fabrikalarınaf ve şehrin şimali 
garbisinde bir demiryoluna taarruz etmiı· 
!erdir. 

Bundan başka Leuna ve Hamburı'daki 
sentetik petrol fabrikalarına, Duiıberıt iç 
limanına, Dilsseldorf civarındaki fabrika
lara, Halle, Pretzch ve Köln yakınların
daki vagon depolarına tparuzlar yapıl
mıştır. 

Sahil müdafaa tayyareleri, çarpmba 
rünil ı\indilzün yaptıkları harekat esnasın
da düımannı Grlıı.nez burnundaki batarya 
mevzilerine hlicum etmişlerdir. 

Salbergen'de petrol tasfiyehaneleri bom 
bardıman edilmiıı ve yangınlar çıkarılmı7 
tır. 

Haanıtede tayyare meydanına yapılan 

taarruz esnasında bir hangara isabetler 
kaydedllmiııtir. Yerde bulunan tayyareler 
de mitralyöz ateşine tutulmuştur. 

Cuxhaven üzerine yapılan taarruzda da 
tecemmü halinde bulunan gemiler Uzerine 
bombalar atılmıstır. 

Denhelver açıklarmda bir vapur kafile
ai de bombardıman edilmiıtir. 

İki tayyaremlz kayıptır. 

Ortaşark lngiliz hava 

kuvetleri Napoli'yi 

bombardıman ettiler 
Kahire; 7. a.a. - İngiliz hava lruvetleri

nin dlinkü çarşamba akşamı neşredilen teb
lifinde, ilk defa olarak, Napolideki aakeri 
bedtflerin, Ortaşark hava kuvetleri .ayya -
releri tarafından bombardıman edildiği zik 
redilmektedir. Bu keyfiyet, Akdenizde ve 
Ortaşarkta bulunan İngiliz hava kuvetl'!rı
nln faaliyetinin bUyük bir genişli' iktisap 
etmekte olduğuna bir learct ,gibi telakki e
dilmektedir. Öğrenildiğine göre, Napoli '\
zerine yapılan bu hücum. Ortaşark Uılerin
den italyan arazisi üzerine icra edilecek 
barekttm bir başlangıcını te:skil eylemek -
tedir. 

Elen resmi tebliği 
Atim, 7 a.a. - Yun:ın ba&kumandanh

lrnın dün ak5nm nesrettiği 11 numaralı 
tebliğ: Bütün cephede topçu muharebesi 
olmaktadır. 

Eplr cephesinin sol cenah müntehasın
da kıtaatımız hafifce geri alınmıştır. 

Bombardıman tayyarelerimi:ı: düşman 

t.ahaşsütlerini muvaffakiyetle bombala
mıştır. Tayyarelerimiz düşman toprakla
nnda da keşif uçuşları yapmıştır. Bütıin 

tayyarelerimiz üslerine dönmlişlerdir. 

Dlişman tayyaı:eleri gündüzün memleket 
içinde şehirleri, kasabaları ve köyleri 
bomb:ırdıman etmistir. Ölil ve yaralı var
dır. Askeri tesisata hiç bir zarar olma-
mıştır. 

Garbf Makedonya cephesinde kıtaatımız 
tarafından dün yapılan ve 10 numaralı 

tt-blığde bildirilen taarruz esnasında düş
mandan alınan ganimet 4 top, 9 havan to
pu ve 22 mitralyöze balit olmaktadır. 

Afrika'da askeri vôziyet 
Kahire. 7 a.a. - İngiliz umumt ka

rargahının resmi tebliği : 

tün' hadiseler ispat etti. 
takviye etmiştir. En son gelen raporlar, h•r 
çok noktalarda italynnlar yaptıkları hafit 

Falih Rıfkı AT AY 1hucumlarla cephenın muvazeresini boza . 
ı mamışlardır. Yunan resmi mahfilleri. vnzi

------.---------- 1 ye!ten memnun oldu-:unu bildirmektedir 
re kuvetlcri Tenelai - Cebel bölgesin- Dün, ikind•ye kad:tr munferit uçan !>ir 
de düşman müfrezesi üzerin tazyikini ıt:ıly1'1 t~yv 'f ,l ı u~cr=ne 

devam ettirmektedir. yaptığı akınd2n başka hava h'kumu kayd~-
Mısır - Filistin ve Kenyada: Kay- dilmemişt!r. 

da değer hiç bir şey olmamıştır. 1 İtalyanluın pı:r.artcsi gı.mü Larissa ist.ı<ı-

AI . İ bl • ... • 
1 
yonunu tnhrlp ett•klcrine dair olan iddia -man resmı e .lilgı 'a .... hı'k • c•'1"1c ,. J 

Berlin, 7 a.a. - Alman başkumandanlı
ğının tebliği: Muharebe tayyarelerindcn 
mürekkep kuvetli filolar gündüz, bilhas
sa gece Londra'ya yapılan karşılık hü
cumlarına devam etmişlerdir. Aynı zaman
da askeri bakımdan ehemiyetli olan sair 
hedefler de muvaffakiyetle bombardıman 
edilmiştir. 

Southampton'da ve cenubi İngiltere'nin 
sair yerlerinde doklar ve ardiyelerde yan
Kinlar çıkmıştır 

Coventry, Bi;mingham ve Liverpool'e 
karşı da muvaffakiyetli hücumlar yapıl-

ftalyanın Atina elçisı. k•nd B1'1ı Yuıtos -
lavya hu1uriıına g-\••i•e!\ tre"'e LP .. ıss~da:ı 
kemali ı-m:ıivet'.e ge<"miştir. Atin:ı ilı- Selli. 
nik arasındaki hatlarda hiçbir arıza yoktur 

lngili::. ve Yunan tayyareleri 
Arnaoutlu!ı'taki askeri hcdcllerı 

bombarc!ıman ediyorlar 
Atina; 7. n.a. - Royter bildiriyor : 
Yunanistanın mudafaası emrınde ölen •lk 

ingıliz ıayyarecisı, askeri meraıımle. Atına 
protestan mezarhgı.ııa gômıllmuştur .. Hu 
tayyareci, Yunnn tayyareleri ile beraber 

mıştır. . . . 1 Yunanistan arazısi iızcrınde itnlyan cuzü -
Greatdrıffıeld, Leemıng ve Rum tayya· tamlarını bombardıman eden bir bombar:!ı-

re meydanlarmda hangarlar ve kışlalar · ·· tt batındandı . . . man tayyaresı mure e . 
yakılmış. mıtralyöz ateşıyle tayyare dafı Haber alındığına göre. İngiliz ve yunan 
bataryaları susturulmuştur b b d 1 • Go'"rı"ce de dah"l 

A . . . • .. om ar ıman tayyare erı, ı 
vcı tayyarelerımız Manş sahıllerı u-

1 
k .. A ti k k • h d fi · . . . . . • o ma uzere rnavu u ta as en e e erı 

zerınde yenıden 51 ıngılız avcı tayyaresı . . . 
d .. ·· ·· 1 d' şlddetlı ıurette bombardıman etmışlerdır. 
uşurmuş er ır 

Uzun menzilli kara topları Douvers li
manına vo Douvers'in cenubu ısarkisinde 

bulunan düşman gemilerine karşı ateı aç-

Selaniğe 1000 den fazla italyan 
eıiri getirildi 

Sellnik; 7. a.a. - Makedonyanın muhte. 
mıştır. 

Al 1 • A 1 "k' ı 1 d lif merkezkrlnden Selanlğe. binden fazla man tayyare erı t antı te. r an a-
nın 500 kilometre garbinde bir gemi ka- İtalyan esiri getirilmiştir. Bu İtalyanlar. Yu 
filesine hlicum ederek her biri 6000 toni- nanlıların Göriceye doğru ilerlemeleri es
latoluk üç şilebe isabet kaydetmişlerdir. nasında esir edilmişlerdir. Esirler, Selaniğe 
Bu cemilt:re zayi olmuı naııari:yle balcıla.- hfi.1~ Arnavulluk dahilinde bulunan cep -
bilir. henin ilk hattından getirilmiştir. 

Orkney adaları cenubunda 8000 tonluk İtalyan tayyareleri mürettebatı. fena u-
bir ticaret gemisine isabet vaki olmuş ve çuş taktiği kullanmışlar ve fena ateli et -
gemi batmıştır. Bir diğer gemi de ağır mişlerdir. Esir edilen İtalyan tayyarecile
hasara uğramıştır. fngiltere'nin şark sa- rin"n ekserisi, yirmi yaşındadır. 
hilleri ıçrklarında da bir başka şilep bom- Esirlerden bir tanesi, taarruza iştirak i-
bardıman edilmiştir. çin Brindiıiden kırk ltalyan tayyaresi hare-

İskoçya'nın garp sahilinde bulunan Kin- ket etmiş olduğunu, fakat bu tayyarelerdf'n 
lochcastle limanına karşı yapılan hücum- bir ço,'Unun hedeflerine:" varmadıklarını 

!arda büyük bir ticaret gemisine üstüste söylemi§tir. Mlirettebat, acele bir ı;urette 
iki iaabet olmu~ ve liman ardiyelerinde hücum hazırlanıncıya kadar, biribirini hi; 
yangın çıkmıştır. görmemi& bulunuyordu. 

Dlin de inıtiliz limanlarına mayn dökül- Bazı Selanik mahfilleri, bu vaziyetten !JU 
meğe devam edilmiştir. neticeyi istihraç etmektedir : İtalyan tay-

Gece dlişman tayyarelerinin alman top- yarecilerinin Yunanlstana hücum a:ı:mi o 
rakları üzerine attığı bombaların çoğu boş derece düşüktilr ki, Yunan makamları, 
aruiye dlişerek ekinlere bazı zarar ver- " mecbud iniş ., hususunda tayyareciler a
miştir. Düşman tayyareleri yalnız iki de· rnsında anlaşma vukua ıtelmesinln önüne 
fasında sanayi tesisatına hücum etmişler geçecek tedbirler almak mecburiyetinde bu 
ve bir kazan dairesiyle bir tahmil rıhtı- lunmaktadır. Bombardıman tayyarelerini 
mını hasara uğratmışlardır. aııflam bırakarak teslim olan İtalyan tay-

MeskQn mahallelere tevcih edilen sair yarecilerinin son zaman'arda g"tt:kçe art
hllcumlardı müteaddit kimseler ölmü$ ve ması bu nazariyeye bir dereceye kadar ku-
yaralanmıştır 

Gamr Alm~nya'da kızılhaç işaretini ta
şıyan bir hastaneye hücum edilmiştir. Dün 
düşman 9 tayyare zayi eylemiııtir. Alman 
tayyarelerlnden üçii ilssilne dönmemiştir. 

i talyan resmi tebliği 
Roma, 7 a.a. - 153 numaralı tebliğ: 

Fırkalarımız Kalamas nehrini geçmişler

dir. 
Yanya - Kalibaki yolu boyunca ve 

Prespa gölü civarında Florina mıntaka-

11nda hava kuvetlerimlz düşman tesisatı
na karşı mitralyöz ateşi aı;mak ve bom
balar atmak suretiyle kara harekatına iD
tirak etmiştir. 

Bundan manda hava filolanmız Volos 
ve Patras limanlariyle Yeniıehir tayyare 
meydanını ve garını bombardıman etmlı;
lerdir. Miıolonııi, Zakintoı ve M etene' de 
askeri hedefler ve Florina garı bombardı
man edilmiş ve buralarda büyük yangın
lar çıkmıştlr. Tayyareleriırtizin hepsi üs
lerine dönmüşlerdir. Bir düşman tayyaresi 
düşürülmliştilr. Bir başka düşman tayya
resinin de dü5Urülmüıı olması muhtemel
dir. 

vet vermektedir. 

ita/yanların bombardıman 
ettikleri açık şehirler 

Atina, 7 a.a. - İtalyan tayyareleri 
Volos açık şehrini yeniden bom
bardıman etmişlerdir. Hafif zayiat 
vardır. Yenişehir, Patras ve Korent 
limanı ile Misolongi de hücuma uğra· 
r.11ştır. Düşman tayyareleri Korente 
giderken ve avdetlerinde Atina üze
rinden geçmişlerdir. Bu münasebetle 
Atinada iki defa hava tehlikesi işare
ti verilmiştir . 

Atina ajansının bildirdiğine göre, 
Kıral bombardıman edilen mıntakayı 
evelisi gün ziyaret etmiştir. Halk kı
rala heyecanla tezahüratta bulunmuş
tur. 

lngilizlerin, Yunanistan ve Arna. 
vutluk için yapmakta oldukları 

radyo ne§riyatı 

Londra; 7. a.a. - İstihbarat nazırı B. 

184875 185875 1868i5 187875 1888i5 makta idiler, o zaman hücuma kalkan dir. 
189875 103875 11:~75 123875 133375 kıtalar yere yapışarak Grand otoma-
143875 153875 163875 173875 193875 tik tüfeklerini işletmiye başlıyorlar 
083875 283875 numaralı biletler de ve baraj ateşi açıyorlardı. Bu esnada Akdeniz' de 1 ngiliz 
altmışar lira teselli mükafatı kazan- cenahlar hasmın cenahlannı sıkıştı • k I h 
mışlaıdır. rıyorlardı. .. uvet eri mü im 
Bu çekilişte (30.000) lira kazanan Nevyork Taymis muhabiri şunları 

(183875) numaralı biletin bir parçası u:-.. ~~ ediyor.= kr d harekôt yapacaklar 
Dursunbeyde d:i7er parçası Dörtyol-! anevrenın ce:eyan ~e ı ora a • 

( O 000) 1. 0k ( 151133) hazır bulunan eskı amerıkan muh" Londra, 7 a.a. - Daıly Sketch ga • 
da, ı . ıra azanan nu- . . · · Kah. d k" h h b"ıi 

1 b. 1 t" b" 1 t b l'd ı rıplerıne Flandres, Meuse ve Argonne , zetesının ıre e ı arp mu a ı mara ı ı e ın ır parcası e an u a 1 . . ' 
d ·~ ,.,. .k: {5 000) r muharehelerını hatırlatmıştır. Halbu- yazıyor : 
ıger parçası .nırecı te, · . ıra k" h ı ·k tt ·· "J ·)]" ' "İngiliz kuvetlerinin yapmak üzere 

kazanan (167225) numaralı tam bılet 1 a 0 • a e goru en man~ara .mı. ı . . . . 
T . bol 'd (2 OOO) 1. k b" muhafızların yaptıkları talımlerın ı - olduğu ehemıyeti haız hareketler arı-

ıre u a, . ıra ·azanan ı- k" . .. .. d h b. f • d · L h k ı · Akd 
l d ! .. '"" 1 A k 'd t 1_ ıncı gunun e manevra sa asının ır esın eyız ve 'UU are et erın e • 

let er e s:an;.ıu ve n ara a sa ı k?şesiydi.,, nizde çok mühim bir tesiri olacağı 
mıştır. . . • bildirilmektedir. 

(1.000) lıra ka.zanan bıletlerm (18) Avrupaya gelen Amerikan Üslerimiz şimdi İtalya ile On iki 
parç?sı İstanbul da. (11) ~arçası .~n- askeri mÜ§ahitleri adadaki şarki İtalyan üsleri arası· 
kara da, (9) parçası İzmırde. uçer bulunuyor. Askeri makinamız bir sa-
parçası Adana ve Bursa'da, ikişer Lizbon, 7 a.a. - Amerikan askeri t · t. •

1 
• 

1
• ç kt be · b k s· k s· K S - h" l • d . . b .. a ın ızamı ı e ışıyor. o an rı e • 

parçaMsı ı~ere • Gıva~, onya, b~m- m~şa ıt erın en .yem ~ır grup u~n lediğimiz bir fırsat zuhur etmektedir. 
sun, ersın, ve azıantepte. ırer I Clıppe tayyaresıyle Lızbona gelmış· Akd • d k' • T k 

1 
· · 

parçası da Çanakkale, Tavşanlı, Sa- tir. Bunlar harbin bugünkü hal ve şart . ;.nı~ ~· ı ~ngı ız t u~et e~~nı.? va • 
lihli, Isparta, Eskişehir, Ki.itahya, İz- tarını tetkik etmek üzere Londraya zı~e ~· şım. ı t~ansa {sdı1;; 0 .~g~t z_a-
mit, Tasköprü, İnebolu, Karacabey, gideceklerdir Hm 

1
n ı kvazıyel ~n 5°G. ~ admusaı tbiı;. 

~ A ç ı z ı v • • a en uvet erımız ınt a asını, • Adıyaman, ydın, ata ca, ongu - Aşagı yukarı aynı vazife ıle mil - · b k""l ·· d 
dak, Bitlis, M. Kemalpaşa, Tokat, Çi- kellef amerikan askeri mütehasaıala- ~~r~ esas :~vf ~ ce~~. ~;~zıı~;.? t· 
ne, Nazilli, Merzifon, Tarsus, Cey- rından mürekkep diğer iki grup da- ıy~.m ha~ k er urlu deş ubs en 
han, Sultanhisar ve Bafra'da satılmış- ha evel İngiltereye varmış bulunmak- b~alds~~ld~~. e .. oymlutşlar ır ve 8:nk~ 

ı ırı ıgıne gor;e, a yanın on ı ı 
tır. tadırlar. adadaki vaziyeti Roma hükümeti için 

Polis kollejinde kon!erans 
Bugün saat 13 de Polis Kolleji 

konferans salonunda Hariciye veka -
Jcd mütercimlerinden Abdullah Tay
mas tarafından (Tilrk IJJeri) hakkında 
bir konferans verilecektir. Konferans 
umuma açıktır. 

KÜÇÜK Dl$ HABERLER l 
..................................................... i 
................................ ..-.......... .1 
Madrid; 7. a.ı, - Hariciye na:ı:ın B. Ser. 

rano Suner, dün, Türkiye, Kolombia ve U
ruguay elçilerini kabul etmiştir. 

Budapeşte, 7 a.a. - D.N.B.: Almanya 
ile Macariıtan araımıda ticaret mübadele
lerini tanzime memur daimi alman ve ma-
car komisyonları, yakında Viyana'da bir 
toplantı yapacaktır. 

Beri in: 7. a.a. - Romanyanın yeni Ber
lin elçisi B. Constantin Greciano, bu sabah 
tayyare ile buraya celmiştlr. 

İngiltere'nin Amerika'ya 
ısmarladığı ıilepler 

Vaşington, '/ a.a. - Verilen malO -
mata göre bir ingilfz heyeti Amerika
ya şilep siparişinde bulunmuştur. Bun 
lar seri halinde ve süratle inşa edi
lecek vapurlardır ve muhtemel olarak 
Amerikada inşa edilmekte olan tipler
den olacaktır. Çok basit modelde olan 
bu şileplerden bir tezgah üzerinde iki 
tanesinin aynı zamanda inşası müm -
kün bulunmaktadır. Süratleri takri -
ben 17 mildir. Vapurlar normal olarak 
10 bin ton yük taşıyabileceklerdir. 
Menzilleri 13.000 mildir. 

İngiltere' de harp yardımı 

ianesi loplamyor 

endişe uyandırmıya başlamıştır • ., 

Paderewski Nevyork'ta 
Nevyork, 7 a.a. - Eski Polonya 

reisicümhuru meşhur piyanist Pade • 
re~J? bugün Lizbondan buraya gel • 
mıştır. 

Paderevskİ ingiliz cesareti karşısıtl• 
d<>. hudutsuz hayranlığını ifade etmitt 
ve bugünkü parolanın "dünyayı kur
tarmak için lngiltereye yardım., ol~ 
duğunu söylemiştir. 

İstanbul' da askerlerin kıı 
hediyeleri haurlanıyor 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Halke~ 
lerinin kadın azaları bugünden itiba-
ren askere kış hediyelerini bazırlama
ğa ba~ladılar. Kız mektepleri de bu 
faaliyetlere iştirak için tedbirler alı
yorlar. Halkevlerine teberrüler başla
dı. Blömfontein: 7. a.a. - General Her:ı:oıı, 

serbest devlet müttehit partisi reiıliğlnden 
iıtifa etmiştir. Sanıldılına göre, müttehit 
parti kongresinde, Herzog, taraftarları ite 
eski nasyonalist parti bası arasında tam 
bir ihtillf çıkmı~tır. 

Londra. 7 a.a. - Muhtelif harp 
yardımı işlerine tahsis edilmek üzere ---------------

Berlin; 7. a.a. - Alman ve macar hükU
metleri delegeleri, dün hariciye nezaretin
de. medeni hukuk ve ticaret meseleleri hak
kında bir mukavelename ile edebiyat ve 
sanat eserlerinin müıterek himayesi hak · 
kında bir anlaşma imzalamııılardır. 

Blikreş. 7 a.a. - D.N.B.: lktısadt mü
zakereler yapmak Uzere lejyonculardan 
mürekkep bir Romen heyetinin yakında 
Moskova'ya gideceği öğrenilmiştir. 

Ellsabethv111e; 7. a.a. - Fransı% hattı 

dercine ba!}lanan iane miktarı yalnız 
bir hafta içinde 50 bin ingiliz lirasına 
baliğ olmuştur. Bu para ile ezcümle 
iki sıhiye tayyaresi, bahriye için iki 
hasta otomobili satın alınacak, kıtaat 
için istirahat ve eğlence yeri olarak 
kullanılmak üzere bir baraka ve b
landadan gelecek deniz ticaret vapur
larının tayfalarına mahsus bir otel 
yaptırılacaktır. 

lsparta'da zelzele 
stüva Afrlkasında Gabonda Lambarane ıeh Isparta, 7 a.a. - Dl.in saat sekizde 

ri halkı, general de Gaulle'e teslim olmıı.yr şehrimizde bir zelzele olınU§tur. Ha
teklif c-tmiştir. General de Gaulle, garni- sar yoktur. 
zona şerefli şartlar ileri sürmüştür. 

rine hitaben radyoda bir nutuk ıöyli
yerek ezcümle İngiliz işçilerine hita
ben şöyle demiştir: 
"- Yunan işçileri sizinle ve teşki

latlarınızla mütesanit olarak çalıştık· 
larını teyit ve şanlı memleketinizin 
yaptığı muazzam mücadeleyi hayran
lıkla takdir etmektedir. 

Türk Hava Kurumuna 
yapılan yardımlar 

JANDARMA 

Yün fanila ipliği alınacak 
İıtanbul Jandarma Satın Alma Komla • 

yonundan : 
1 - Jandarma dikim ı-vinde fanila lm6" 

li için "15,0oo·· kilo yerli yün fanlll iplili 
15/ikinciteşrin/940 cuma günU ııaat on be.,. 
te T&kaim Ayaspaşa'da jandarma mmta .. 
ka komutanlığı binasındn.lı:i komisyonu • 
muzda kapalı zarf eksiltmesiyle satın al,. 
nacaktır. 

2 - Muhammen bedel (ktrk sekiz biıı) 
ve ilk teminat (üç bin altı yiiz) liradır. 

3 - Şart kiğidı ve nümune komlsyonıa
muzd& her gün görülebildiği gibi ıart Jcl
ğıdı (iki yüz kırk) kuruı mukabilinde a .. 
lmabilir. 

4 - İstt'klilerin İstanbul levazım Amir
liği muhasebeciliği veznesine yatıracakları 
ilk teminat makbuzu veya banka kefalet 
mektubunu ve şart ki,ıdınr!a yazılı sair 
belgeleri de havi teklif zarflarını eksiltme 
ne.tinden bir saat evcline kadar komisyo
numuzda bulundurmaları. (10298·7288) 

17290 

Düşmanın Avlonya tayyare meydanı
na karşı yaptığı hava akını esnasında av
cı tayyarelerimiz tarafından bir düşman 
tayyaresi alevler içinde dlişlirlilmilştür. 
Bir diğer düşman tayyaresi de bahriye 
tayyare dafi bataryalarının ateşiyle dü
şürülmüştür. 

Duff Cooper, Yunanistan ve Arnavutluk 
için yapılan radyo neşriyatı haktkında A
vam Kamarasında sorulan bir suale ıu ce
vabı vermiştir: 

" Bu memleketlere neşriyat yapmak ve 
ing;liz radyo neşrıyatını karıştırmak için 
Almanya ve halya'mn coğrafi mevkii da
ha müsaittir. 'Bununla beraber, İngiliz rad
yosu Yunanistan•a ve sair Yakın • Şark 
memleketlerine, Yakın • Şark'ta bulunan 
verici istasyonlardan neşriyat yap:nağa 

ııayret etmektedir.,, 

Yunan işçileri hür insanlar sıfatiy
le yaşamak hususundaki sarsılmaz a
zimlerini ilan ederler ve onlar, bu he
defe erişmek için hak kuvetlerinin 
muzaffer olması icabettiğine vakıf -
tırlar." 

Türk Hava Kurumuna yapılmakta 
olan yardımlara dair aldığımız haber
lere göre bayram günü Ergün halkı 
aralarında 505 lira toplıyarak kuruma 
teberru eylemişlerdir. 

Beyrutta tüccardan İbrahim Itri 
kuruma 500 lira göndermiştir. 

Uzunköprüde çiftçi Hasan kuruma 
100, Karsta Sadık Uluhan ve oğulları 
l 00, Samsunda tüccardan Yusuf Kı
ran ve oğlu 150, Eskişehir merkezi ve 
bir kısım civar köyleri 595 lira. An
karada Aron Aref 500 lira vermişler
dir. 

OKULLAR 

Açık ekı>iltme Hanı 
Dördüncü Orta Okuldan : 
Okulumuza, okulumuzdaki nümune ta

bureden 200 adcı yaptırılacaktır. Muham
men bedel! 5196, muvakkat teminatı 75 Iİ· 
radır. Nümuneyi görmek istiyenleıin o
kula müracaatları. 

Malta'da demirli bulunan Sunderland ti
pinde dört motörlil bir düşman deniz tay
yaresine avcı tayyarelerimiz hücum et
mişlerdir. Dilşman tayyaresinin gözle gö
rülecek kadar hasara uğrad.ıiı mlişahede e
dilmiştir. 

Şarki Afrlka'da düşmanı ağır zayiat 
verdirilmi&tir Düşman mütevali hücum
larına devam 'etmistir. Harekat devam et
mektedir. 

B. Duffcooper, beyanatına ıunları illve 
etmiştir : 

" Fransanın her tarafında İngiliz radyo 
ne~riyatının pek çok kimseler tarafından 

dinlendiğini zannettirecek gittikçe fazla se
bepler vardır ... 

İngiliz mesai nazırı Bevin, B. Di
mi tratoe'a şu mesajı göndermiştir: 

Turgutluda kuruma asli ve yardım
cı aza olarak kaydolunanların sayısı 
2485 i ve taahhüt ettikleri para mikta
rı da 6192 lirayı bulmuştur. 

Açık eksiltme 21. 11. 940 perşembe rtı
nfi ıaat 2 de Ankara Mektepler Muhas .. 
beciliiindedir. (7513) 17491 

Açık eksilbne ilanı 
DördllncU Orta Okuldan: Sudanda Dün sabah erken tavyare

lerin him:wesinde hareket eden bir 
İngiliz kolu ansızın Gallabati zapte
derek bir miktar esir almıştır. Hava 
bombardımanını müteakip yapılan şid 
detli iki mukabil hücum muvaffaki -
yetle püskürtülmüştür. 

Tekrar edilen hücumlar esnasında ha
va kuvetlerimi:ı: kıtaatta işbirliği yapmış 

ve bu 11rada avcı tayyarelerimiz tarafın· 

dan G!oster tipinde altı düşman ta77aresi 

Yunan ve ingiliz işçileri arasında 

Londra, 7 a.a. - Yunan mesai mils
teşarı milli mesai konfederasyonu 
sekreteri B. Dimitrato, diltman, bita
raf vı müttefik memleketlorin iKilc-

"- Bilyük millete ıelamlarımı ve 
bu büyük milletin büyük zaferi elde 
temesi için samimi temennilerimi yol 
larım, Emin olunuz ki, ingiliz işçile
ri size karşı yapılan taarruzu nefret· 
le karşılamakta ve fakat işçileri esir 
menzilesine indirmenin Musolini'nin 
şekavet siyasetine dahil olduğunu bil· 
dirmektedirler. 

İngiliz itÇileri mümkün olan her 
türlü yardımla muazzam mücadeleni
ze milzaharet için ellerinden &eleni 
yapacaklardır.'' 

Merzifonda kuruma aza yazılanla • 
rın adedi 1000 i geçmiştir. Diğer ta
raftan Bigada icra memuru Kadri Er
dem ve eşi, Alpulluda şeker fabrika -
sında türbin makinisti Adi! Soyçek 
ve eti evlenme yilzUklerini kuruma 

Okulumuza resim ve şartnamesi mu • 
clblnce açık eksiltme ile ıı ra ynptırılııcak• 
tır. Muhammen b:dell 20!J , muvakkat te
minat 165 liradır. Resim ve vartnameyl 
görmek tsUyenlerln okula mUracaallan. 

Açık ekalltme 21.ll.9f0 pcreembe cttnll 
aaa.t 2 de Ankara mektepler muhuebeoW-Kassala böh?esinde: lnıdllı taYya- dilıliriilmllttllr. tebem& ulemlalerdi.ı. .(a.a.} tllldedlı. l7616l 1'4lıl 
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İSTANBUL'UN İMARI 
(Başı 4. uncü sayfada) 

Her şeyi lıazırlanınıı, tahsisatı de te
m in edilmiş bulıınan Mecidiyeköy hastanı> 
sinin ins:ısına ilk imkan ve fırsatta batlı
yacağız. Şehre o mükemmel binayı kazan
dırdıgımız vakit haklı bir lnıirah ve iftı

lıar hissedeceğlı:. 

Sany.erden bir mesire yeri olan sular 
mevkllne giden esas yal: toıte idi ve bil
hassa tatil gilnlerinde ırk sık vesait geç
tikçe çok toz yapmakta idi. 
Orayı asfalt yaparak o ıifa mesiresine 

rağbet gösteren balkın rahatiyle beraber 
kıymeti de temin etmiş olacağız. 

Sarıyer • Kilyos makadam şosesinin de 
tami ratı yapılmış.tır. Sanyerden İstanbul 
sahil yolundan ddnerken lstinye ile Bebek 
arasında başlarunıs olan yolun itmamı is
timliik mü5külitı yüzünden maale&ef ıe
cikiyor. Boğaziçini çok kazandıracak olan 
bu asfalt yolun bir ın evci bitirilmesi için 
iıtiml!k işlerine imldn olduiu nisbette 
hız verilmek üzere azam.t gayretimizi aar
fedlyoruz. 

Bebekten Beşlkt~a ıeçiyoruz. 

Orada ideta bilhaasa ıtizlenmiı vazi
yette kalan büyilk türk Amiralinin türbe
ıini meydana çıkararak o kahrımıına ye
ni neslin borcunu ödemeğe çalıştrk 

Biıyük Türk Amiralinin yattıi; yerin 
etrafını da yontma taı dıvarlarla çevirt
tik. etrafındaki yollan ve trotuvarları ye
niden yaptırdık. Bahçesini de tarh ve tan
zim ettirdik. Cenk arkadaılarmm harap 
bir halde kalmrı kabirlerin! de tamir etti
rerek isimlerine layık bir bale ıetlrmeğe 
çalışı ık. 

Ve gene Beolkta,ta Abbas&ga parkı ve 
ÇocUk bahçesi de tanzim. ve ikmal edil -
mııııur. 

Barbaro.s tUrbeslnln denize k&r1ı cep
hesini de açacağız. Programımızda esaslı 
bir mevzu olan bu l1Je oradaki lstlmltı.kler
le ba,,lıyacatız. 

Bıırbaroıı t11rbeslnden ba~sederken Dol
mabahçe sarayı mllştemllMından olan 
kullanılmıyan kısmını Saraylar ldareırfnden 
rnüsandesi alınarak güzel bir kaymakam. 
lık ve belediye ııube binası haline getirdi· 
ğimlzl dikkatinize arzederlm. 
K:ıbataıfta; Kabataş vapur iskelesi 

mah lllnln tevsii, rıhtımın ve altındaki 
kanallza.cıvonun yeniden ID1aaı tamamlan
rı· ııtır. İskelenin kıırıııısmdakl yeıll ıaha
nın solundaki merdivenli yol ve ıaha tan
zim olunmaktadır. 

Haliç ve KAtıthane taraflannı da bir 
gl:izdcn geçirelim: 

HUrlyeUebedlye tcpeııinden Klğıthane
ye giden yol pek haraptı. Bunun yeni b8§· 
tan ıuoo metretulünde makadam ııose o -
!arak lnşnsı ihale edilmiştir. 

Ayaz.ağadan KAğıthııne ve Allbey kö -
yüne giden 18.6811 metre tulündekl bozuk 
yol makadam ıose olarak ve bu yolun KA
~ıthııne deresi üzerinde bir köprünlln e
•aslı tahkimi ile yeniden 30 metre uzun -
luğ'Unda ah§ap bir köprU lD1aama bqla -
zıacaktır. 

.MalQmdur ki hAlen Mezbaha ile İstan
bul ve Beyoğlu arasındaki nakliyat şııııı -
HUrlyetlebedlye tepesi, DArülAcezeden 
Halıcıoğlu tarikiyle yapılmaktadır. Bu su
retle gldlı gellı mesafe 20 kllometreyl 
bulmııktadır. 

Biz her cihetten faydalı olacak bir pro
jeyi tatbik mevkline koymağı dl!IUndUk. 
Bu yolu gidi!! geUıı hesabiyle on beş kilo -
metre kısaltmak lmk!nını bulduk. 

O.küdar: 
Bu mıntakada Kısıklı, Umranlye ve 

Prevantoryom, Tophanelloğlu mevkilerin
de geçen sene yapılan ceman 2800 metre 
uzunluğunda makadam ıMelerln katran 
kaplamaları bu 1ene yeniden yapılmııtır. 

KadıköyU Camlıca ve Kı•ıklıya en kısa 
olarak rapteden ve her iki mıntakayı da 
Çamlıca llaeıılne bqlıyan ve evelca Kadı
köytlnden Camlıc:a Useııl önüne kadar yapı
lan makadam 101enin bu •ene lise önünden 
Çamlıca ve Kısıklıya kadar temdlden IDfa
sına başlanmıııtır. Yakında da bitecektir. 

tlsküdar - Beykoz yolunun gldlı ve 'ge • 
llııı gUçleştıren dıır ve mllnhanllcrt alvrl 
olo.n kısımlarının da tevslatı yapılmııtır. 

Ayrıca Kısıklıda 150 metre uzunluğtın
da da bir mecra ve Beylerbeyinde bozuk ve 
metrok vaziyette bulunan mendirek de e
saslı bir ıurette tamir edllerk kullanılma
Jta b8"1anmıotır. 

Bu ialere de ceman 65,399 llra aarfedll
mlıtlr. 

Adalar: 
Bllyilkadada ceman 2380 metre uzunlu

tunda Zlyapaşa, Şalrcelll, Birlik meydanı, 
Şehbal, LA.lahatun, Yolbqı, Çınar ve Yıl
maztUrk caddeleri makadam ıııo1elerl yeni
den veya tamir suretiyle ıslah edilerek U -
zerlerlnln kııtran kaplamaları yeniden ya -
pılmı§tır. 

Heybelladada ceman 300 metre uzunlu
A"unda Turgutrels sokağının katran kapla
ması ve İsmet İnönü, Lozan zaferi, fşgü -
zar ve Kılavuz sokaklarının makadam ın
ıa, tamir ve katran kaplamaları yapılmıı
tır. 

Burgaz adasında ııı metre uzunluğun
da l&hll rıhtımı eaaslı bir surette yeni bir 
halde olarak tamir edllmlıtır. 

Kınıılıda'da evelkJ 1enelerde yapılan lake 
lenin denizin aığ olmaaından dolayı bir 
mikdar temdidi yapılmak suretiyle lake • 
leden tamamen istifade temlnl mümkün 
olmuıtur. Bu ıııer için 11638 lira harca -
nılmııtır. 

Kartal: 
4685 metre uzunluğunda Bostancı - Mal· 

tepe yolunun aatalt kaplamuı yeniden ya
pılmıı ve Uaküdar - Şlıll yolunda da 8600 
metre uzunluğunda makadam ıose lt11a e • 
dllml11Ur. Bu ıııer lçln ceman 28,298 Ura 
sarfedllmi,ştlr. 

Beykoz : 
9700 metre uzunlufunda Beykoz - Ana

dolu fenerl lle 200 metre uzunlutunda A -
nadoluhlsarı - KUçUkııu yollarının yeniden 
makadam ıose lllfa&tı ihale edilmiştir. Bu 
1şler için de ceman 737111 Ura ıarfedllecek
tlr. 

Bu iılerden başka; İstanbul belediyesi 
hududu dahlltndekl 11 kazaya da ceman 
132,000 liralık yolların mUtemadl tamiratı 
için havale ,.anderllmtı va kazaların ıe
ncllk programları mucibince her kaza be
lediyesi hududu dahlllnda muhtelif yolla • 
rın ıose, parke, Adi kaldırım tamirleri ya
pılmıı ve tahsisat nl•betlnde aene nihaye
tine kadar yapılacaktır. 

Bu yolları muhterem heyetinize ayrı 

ayn blldlrmete kalkarsam fa.zla uzıyaca
tı için yukarıdaki ıekllde arzetmlı bulu • 
nuyorum. 

Bütün bu anlattıklarımı toplu blr ıe -
kilde hUl!Ba ederek: 1940 mali yılında be· 
ledlye hudutları dahilinde belediye ve hu
ıuıt idare blltçelerlnden ceman (990,000) 
llra •arflyle (75) kilometre tullinde asfalt 
(3) kilometre tulünde parke, (30) kilo
metre tulUnde makadam ıoae, (26) kllo • 
metre tulünde Ad.! kaldırım ve (60) kilo· 

UlUS 
kim olua .... ıan n banket ııoktalannı 
da luuoa ~tmeme mUaaadeıı.lııl rloa • 
derim. 

Jerlerden herlı:nln l.dfadesini temin • ı A. - En as 1edl bin liralık yol nya 
met- çalıımıttır. lı:fSprll. 1.ıı .... tı yapanı bulunmaıı 

Bolaalçl aahillnln plim eberi me9'eut B. - İhale tarihinden dört ıUıı evel 
Yapılan yollan laalı •tttıtm •ırada bil· inşaatları yerlerlnde bıraıbnaktadsr. müracaatla vilbetten eblltmeye l'lrebUe-

dlrd.ltlm sibl, ufalta çevrtleıı ana 7ollar- Bqanlan btlUln bu ltler'lie daimi en<:ll· ceklerlne dair ve.ika almaları. 
dan çıkaıı parke tqlanndan ara •okaklar men bbı arn-d1.11arım.ızm devamlı ça- 5. - Teklif mektupları S llncll maddede 
ve buı c:addeler için l•tlfade ediyoruz. lıtmalarmı hatırlatmayı ve kendilerine ya.zıh ıaatten bir ıaat evetine kadar n&fıa 
Bundan •onra da ufalta tahvJll mUmkün ıl-en t-ekku" rü v~ı'be b'ılı'rlm. -'- '- · · · "" w" ~~ dairesine egtirller .... aomlııyon reıılığıne 
olan ana caddelerin esasen parkeden daha A7IU zamanda bu )"Olda vazifelerini hak- makbuz mukabilinde verilecektir. Pıta ile 
ucuza mal olan asfaltla kaplanmasından lc.iyle ba,aran mesai arkada~larımın deler- ıönderilecek mektupların nihayet 3 üncü 
her bakımdan çok fayda göreceğimiz ka- il hizmetlerini m·· .. t•rem İ .... a-... uı mU- k d uıu ~ ,.., ıw maddede yazıh ıaate a ar gelmiı olmaaı 
naatına vAaıl olmut bulunuyoruz. mesailleri huzurunda t-kdı'rlo t-barUz ...... 

.. v '"' ve dıı ı:arfm mühllr mum11 ile iyice kapa.-
Bu ıureUa ıehrimlzde sitglda artan aa· tlrmeyl vızif6 b·ılı'rı'm, p .... 

v tılmı• olması prttrr. osta.ua olan •ecik-
r1 nakil vuıtaları için de halkın verd11f. Ciimhuriyet hükümeumı'-ı'n ıı'mdly• kft ( a ~ " ..... meler kabul edilmez, 1039517302) 17294 
Ucret mukablllnde hak ettıtı bir rahatlığa dar eııirıemedifi yillrııek mllzaheret aaye-
k&VUJmaaını temine utraaacatıL ılnde gelecek yıllar lçlnde aynı ıemerelerl Yol inşaatı 

Aynı zamanda ana yollarımı• fetanbula alacağımıza kani bulunuyoru.z. Yozgat Nafıa Mlldllrlllğtlnden: 
Hl.yık bir temlzllıt va medeni ıehlrlerdekl Sözlerime nihayet verirken blltun bu 1 - Eksiltmeye konulan iş: 
manzarayı lktlaap etmıı bulunacaktır. lmklinlan bize bahşeden CümhurJyet ida- Yozgat • Sorgun yolunun 12+500-15 

Şehrin imarında takip edilecek merha- remizin Yükııek Rciıl, Milli Şefimiz İs- +500 kilometresinde inşa edilecek 17158 
leleri tafslllt pltınları hazırlıınmıı olan met tnönii'ne sonsuz minnet ve tazimatı- lira 60 kuruş keşifli ıilindirajla boş men
mıntakaları ııralıyarak arzetmlı olaca- mızın arz ve fblfi.ğını ve büyüklerimize fez inşaatıdır. 
tım. Bu tafsilAt plı\nları hazırlanmıı bu· saygı ve şülcranlarımızın bildirilmesini 2 - Bu işe ait eartna.ıne ve evraklar 
lunıın mıntakalarda bugtınkü ıartlar va teklif ederim. şunlardır: 
lmk!nlara nazaran mümkün oldufu ka - A - Eksiltme şartnamesi 
dar takdim ve tehir yapmadan faaliyete B - Mukavele projesi 
ba.flamayı prensip lttıha.z ettik. VILA YETLER C - Nafıa isleri genel :ıartnamesl 

TııtsllAt pllnlannın, bir semtin veya D - Şose ve köprüler fennt şartnamesi 

civarın ara yolları da dahil olarak ne gibi Parke yaptırılacak E - Hususi şartname 
inşaatı lhtlv.a ettiğini pek iyi bildiğinizden Kayseri Belediye Reisliğinden : F - Keşı f cetveli tahlili fiyat metraj 
aynca huzurunuzda izaha lüzum g1irmüyo- 1 _ 16511 lira 63 kuruş bedeli keşifli L - Proje 
rum. fsmet İnönü bulvarı ve Kiçikapı meydanı İstekliler Yozgat daimi encüıneninde bu 

TafsllAt pl!nları yapılmıı ve tatbikata k evrak ve şa rtnameleri görebilirler. par e tefrişi ve belediyece verilecek bor-
geçilecek olan semtler ve mıntakalar ıun- durların yerlerine vazı kapalı zarf u&u!iy- 3 - Eksiltme 15.11.940 cuma giınU ııaat 
!ardır: le eksiltmeye vazedilmiştir. 14 de Yozgat da imi encümeninde yapıla-

] - Emlnönll - Balıkpazarı ve Unkapa- 2 _ Muvakkat teminat 1238 lira 37 ku- caktır. 
nı arasının imarı, ruı olup kati teminat bunun iki mislidir. 4 - Eksiltmeye girebilmek için istek-

2 - Unkapanından Akııaraya giden yol, 3 _ Teklif edilen bedel haddi layık gö- lilerln 1286 lira 85 kuruş muvakkat temi-
8 - Bayazlt meydanı ve gazinosu, rüldüğü takdirde 221111940 cuma günü sa- nat vermeleri ve bundan başka aşağıdaki 
4 - Koska caddesi, vesaiki haiz bulunmaları lazımdır. at 115 da belediye encümenince ihalesi ya-
5 - Taksim • İnönll gezglel ve Dolma- pılacaktır. A - En az yedi bin liralrk yol veya 

bahçeye kadar inen LUnapsrk ıahuı, 4 _ Arttırma. eksiltme ve ihale kanu _ köprü inşaatı yapmış bulunması. 
6 - Sürpagop mezarlığı, nunun 32 inci maddesi tarifo.tı dairesinde B - İhalesi tarihinden dört gün evel 
7 - Mühendis mektebi önündeki yeıll ihzar edilecek zıırflar ihale saatinden bir müracaatla vilayetten eksiltmeye girebile-

saha, saat eveline kadar sıra numaralı makbuzlar ceklcrine dair vesika almaları. 
8 - Kabataı vapur iskelesi meydanı, mukabilinde riyaıete verilmesi ve posta 5 - Teklif mektupları 3 üncü ıl!addede 
9 - tlsküdar meydanı ve Boğazın Ana- ile ıönderildiği takdirde ihale saatinden yazılı saatten bir saat eveline kadar nafıa 

dolu sahili, bir saat eve! e-elmit olması şarttır. dairesine getirilerek komisyon reisliğine 
10 - Kadıköy meydanı, 

11 - Mısır ç&r§ısı, 

12 - Fenerbahçe mesiresi. 

NAzım pl&nlar yapılıp tafslllt plAnları 
yapılmamıı yerler da ıunlardır: 

Suadlye • Erenköy, 

Bakırköy - Bllyükada. 

imar ve •eyrü•eler : 

5 - Taliplerin o gün ve saatte belediye makbuz mukabilinde verece':tir. Posta ile 
encümenince ve fazla izahat almak isti- ıönderilecek mektupların nihayet 3 ünciı 
yenlerin baş kitabete müracaatları ilan o- maddede yazılı saate kadar gelmiş olmuı 
lunur. "10334 • 7286" 17271 ve dıı zarfının mühür mumu ile iyice ka

patılmıf olması şarttır. Postada olan ge-
Muhtelif inşaat cikmeler kabul edilmez. (1039417304) 

İstanbul Belediyesinden : 
172915 

Tep~başı Şehir tiyatrosu tramvay cad -
deıi bahçe duvarı ile tiyatro hol cephe- Kalorifer lesİ&atı yaptırılacak 
ıinin geriye ılınması, duvar, merdiven ve Bolu Vallll~lndcn: 
tretuar inşası kapah r:arf usuliyle eksilt- 1 - Bolu vllı\yetı merkezinde yeni ya. 

Gene imarın esaslı meaelelerlnden olan' meye konulmuştur Keşif bedeli 22684 lira pılan !50 ) yataklı hastahane binası kalo
seyrilaefer lıinı dllzeltmek ve halkın bu 42 kuruı ve ilk teminatı 1701 lira 33 ku • r lfer ve banyo tesisatı kapalı zarf usu
yüzden çektlıt sıkıntıyı &"idermek uzere ruıtur. Mukavele, eksiltme, baymdırlık llyle ve 14870 lira keııt bedeliyle 22.10.940 
yeni &"llzergılh projelerlmlr. hazırlanmıı- lıleri, genel, busust ve fenni şartnamele • tarihinden itibaren eksiltmeye çıkarılmıı
tır. 'l'opo~rafl vaziyeti dolayısiyle bUtiln ri, proje keşif hulbaııiyle buna müteferri tır. 
mühim ıehlrlerln &kııine olarak İstanbul diğer evrak 114 kurus mukabilinde fen iş- 2 - Bu tıler 21.11.940 tarihinin perıem
blr merkez etrafında teıekklll edememiı, lerl mildürlUğünden verilecektir. İhale 14/ be günü ıaat 115 te vllAyet dalmt encüme -
i'Crek ticaret, gerekse lsktın mıntakaları 11/940 perşembe günü saat 15 de daimt nlnde ihale edilecektir. 
esaslı mühim caddelerin boyunca tuıa.nı o- encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk te · 3 - Eksiltme ıartnameııl, mukavele ve 
laro.k yer alnıııtır. Bu vazlyeUn ihdaa et- minat makbuz veya mektupları, !hal'! tıri- hususi ıartname ve keıif hülAsası Bolu 
llğl st!yrUsefer mUfküla.tını haklkt olarak hinden ıekiz ııün eve! fen itleri mUdürlii nafıa müdürlüğünden 7~ kuruı bedel mu
öııllyebllmek için muhtelit sureti haller iline mliracaatlı alaca ~iı. Iennt ehliyet, kabilinde alınabilir. 
dUıünUimUııse de icap ettlrecetı mühim ~ yılına ait ticaret .:>:1311 v'!•,'k.lla:ı ve • - İstekliler ticaret oda.aı ve ehliyet 
maaratlar dolayıalyle bunlar blr tarata bı- imzalı ıırtnıme ve nire He 2•90 numaralı vesikalarının tekllt mektuplarına koya-
rakılarak yeniden intihap edilen dört gU. kanunun tarifatı çevres 'ndc hazırhya • caklardır. 
zerp.Jı Jle mesele iyi bir surette halledil- cakları teklif mektuplarını ihale ıUnll sa- Muvakkat teminatı (1116) llrndır. 
mlıtır. Bunlardan iki tanesi İstanbul, iki ıı.t 14 de kadar daimi encümene vermeleri (72'98) 17311 
tanesi Beyoğlu clhetlndedir. 11.zımdır. "10294 - 7229) 17278 Un satın alınacak 

Bir taraftan İstanbul cihetinde Gazl yol İnfaatı Kayaer! Tayyare Fabrikası Satın Alma 
bulvarı ve Eminönü - Bayazlt yolu eski İstanbul Belediyesinden : Komisyonundan : 
ıehrl merkezinden katedecekler, dlter ta. ağa lltl•ak yolu inşaatı kapalı zart usully- 1 - 43500 kilo askert evsafta un kapalı 
raftan da Beyoğlu cihetinde 1erl seyrü.ee- le ekııiltmeye konulmuştur. Keolf bedeli zarf usuliy!e satın alınacaktır. 
ferleri yeni formülü va ekseri kıeımlann- 79166 lira 88 kunıı ve llk teminatı 6208 11• İhalesi 18/ 11/ 940 pazartesi ıünil aaat 
da tunel ve vlyadllklerden müteıekkll 1kl radır. Mukavele, eksiltme, bayındırlık lıle- 15 dedir. 
yol da Takıılm meydanını Galata va Ga.zl rl genel, husust ve fennt ıartna.ınelerl, ke- 2 - Muhammen bedeli 5872 lira 50 ku
köprillerlııe b&tlıyacaktır. ılf hulAsMı ve buna müteferri diğer evrak ruş olup muvakkat teminatı 440 lira 48 ku-

Bu dört yolun heyeti mecmuuı ıehrln 199 kunıı mukabilinde vllA.yet nafıa müdUr ruıtur. 
mühim noktaları araaındald me1afelerde ltlğ1.lnden verilecektir. İhale 15. ll. 940 cu- S - Teklif mektupları ihaleden bir saat 
aııafıda gösterilen dereeelerde luaaltılmıı ma günü ıaat 111 de daimi encümende yapı- evetine kadar kabul edilir. 
olacaktır. lacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz ve- B11 i:ı için yazılı şartname her &Ün ko-

Takslm me:ııdanından Karaköye 2500 ya mektupları ihale tarihinden ıeklz gün misyondan öğrenilir. (7315) 173115 

yerine 800 -1700 evel vllAyet nafıa müdllrlUğüne mllracaatıa Asfalt yol yaptırılacak 

Yeni yol, Galata, Tersane caddesi, A· 
zapkapı, Kasımp8§&, Hasköy, Halıcıoğlu 

ırUzergAhını takip edecektir. Bu gtlzerpb
ta Galııta - Tersane caddesi ile Halıcıoğ -
lundakl yol kısımları parke olarak bu se
ne yenlden yapılmıı ve yapılmakta olan
larından yeniden veya tamir suretiyle ya
palmaaı icap eden kısım aadece Kaaımpaşa 
ile Hasköy arası kalmııtır. Bu kısım da 
yapılacaktır. 

metre tulünde her nevi yol tamiratına 
başlanılmı'.i. ıusmen lkmal edllmlı va kıs- Taksim meydanından Bayazıd& IS800 

yerine 2300 - 3600 

alacakları fennt ehliyet ve 040 yılına alt İzmir Vi!Ayetl Daimi EncUmenlnden: 
ticaret oda.eı veslkalarlyle 2490 numaralı İlk müteahhit tarafından nAtamam bı-

İstanbul ııcmtınden sonra Beyoğlu, Be
ılktaş ve Sarıyer! c:Aml olmak Uzere yu -
knrıdanberl arzettıc-ımız imar ve umran 
hıırekeUert için: 

940 senesinde istlmlAk masrafı 

olarak 
9'0 senesinde iD1aat 
olarıık da 

maarafı 

sarfolunmuıtur ki yekfınu 
Ura tut.maktadır. 

Lira 

184.037 

IS19.761 
703.798 

Şunu da lşaret edeyim ki, bu semtteki 
lstlml~k m81!1'afı olarak gösterdiğimiz ye
kOn Bebek - İstinye yolu ile Taksimde 
Surpagop kilise ve akaratı lıtimlAklerlne 
tııhsls edllmlştır. lstanbUı ve Beyoğlu 
•emtlerinln lstlmltı.k ve inşaat masrafları
nı blldlrdlC"!m bu sırada bir nokta üstün
de biraz tevakkuf etmek isterim. 

men de ikmal edilmek üzere bulunulmuı -
tur. 

Bundan b8§ka belediye hududu haricin
de ldarel hU!!UBiye bütçeılnden de (IS15 
bin 700) Ura sar!lyle '8 kilometre tulün -
de makadam ıose inııa ve tamirine .ırıııı
mlı, kısmen ikmal edllmlı ve kısmen de 
ikmal edilmek Uzer• bulunulmuıtur. 

Bu •ureUe belediye hududu d&hlUnde 
ve haricinde olmak üzere yol tılerlna 1940 
malt eeneelndeceman (1.507.000) Ura urf
edllmektedir. 

MUhlm bir ıı hacmini teıkıt eden 940 
taallyetlmlzln diğer senelere nazaran çok 
farklı bulunan 939 ıenaalnde ne .ıbı te
rakkller arzettlğlnl hatırlatmak üzere 939 
senesine alt mesaimizi de hü!Asalandır -
mayı faydalı addettim. 

939 mali yılında belediye hudutlan da
hilinde belediye ve husust idare bütçele· 
rlnden ceman (l.240.689) lira ıarflyle 41 
kllomctre tulllnde asfalt, 8 kilometre tu • 

İl!tnnbul semti umrıın veimar icraatı. 
mı .. için ..:eman 1.602 755 Ura sarfettlğlmi
zi arzctmlştlm. Beyoğlu semti için de aar- !ünde parke, 18 kilometre tulünde maka-
folunan mlkdıırın tstanbula sarfedllene dam ıose, 23 kilometre tulünde Adi 
n uırıın yan yarıya olduğunu ve yekQnu- kaldırım ve 90 kilometre tulllnde de 
nun 703 798 olduğunu görüyoruz. her nevi yol tamiratı yapılmııtı. Bun

Bu yekfınların mukayesesindr imar ve 
umran hareketlerimizde Beyoğlu semtini 
İlltanbula .crclh ettiğimiz hakkındaki 

dan bqka belediye hududu haricinde ldarel 
hususiye bütçesinden de 133,548 lira ıar
tlyle 7,15 kilometre makadam ıoae inıuı 
ve 700 metre asfalt tamiratı ile 68 kilo

zannın yanlışlığını hemen meydana koyar metre tulllnde muhtelif yol tamiratı mey-
aruıırım. dana getırıımııu. Bu suretle belediye hu· 

Ş mdl KadıköyUne geçiyoruz: dudu dahUlnde ve haricinde olmak Uzere 
Kadıköy tak le m• ydanı ve Fenerbah · yol ı11ıertne ceman (l.374.232) lira sarfe -

çe nı ha llerinin lmaı pllınları hıızırlanmış, dllmtıtı. 

ön lMib:d ki sene de tanzimine bııalanacak· 

lıırdır. 

C:ıdd bostanı. Çiftehavuzlar, Prevan 

BUtçem17;de temizlik kamyonu için 
dünya var:lyetl dolayıelyle doğrudan doğ
ruya kamyon olarak temini mümkün ola

toryom, Acıbadem mıntakalarındakl ge mıımış, ancak yirmi tane kamyon ıasesl 
çen sene mnkııdıım ıose olarak yapılan ve temin edllmlı ve dahilde karoaerllerl lmll 
mecmuu 25.500 metre uzunluğunda bulu - ettirilmek suretiyle 20 çöp kamyonu elde 
nan yolların bu sene katran kaplamaları edllmlıtır. 
yeniden yapılmıştır Ayrıca Suadlye iske-
le yolu. Şaııkınbakkalda, Sellmlçeşme • Fen ıılerl tamir atelyeslnde da mühim 
Cııdd bostanında ceman 11593 metre uzun- aksamı tamir edllmek suretiyle, temizlik, 

itfaiye, sıhlye, bahçeler, yollar va mecarı 
ve ııaır şubtlerln ceman 197 adet servis a
rabnları esaslı blr ıurette tamir edllmlı • 
tlr 

luS'\ınd~ mnkadtım ıose yapılmıııtır. Bun
lıırın da katranlnnmalıırı önümüzdeki ee-

kanunun tarlfatı çevresinde hazırlıyacakla- rakılan (339.897) Ura (04) kuruı kcııt be· 
Takılın meydanından Edirnekapı 8800 İ 

n teklif mektuplarını ihale günü saat u delli zmlr turistik yolları asfalt kaplama 
yerine 3000 = 680()( da kadar dalmt encümene vermeleri lAzım- lt11aatının ihaleııl için yapılan açık ekııllt-

Takıılm meydanından Topkapı 9200 ye- dır. (10343/ 1286) 17287 me on gün müddetle temdit edlldltı halde 
rlne 2200 = 7000 

Taksim meydanından Yedlkude 10000 ye
rine 2100 ;::; 7900 

Eminönü meydanından Bayazıd& 2li00 
yerine 800 - 1300 

V • bllAhare da Takııim meydanı ile 
Kurtuluı aruındakl meaafe 8 kllometrs -
den bir kilometreye lndlrllmlı olac:aktır. 

Dlfer taraftan hAlen takip olunan gü
zergtı.h ile (Şl;ll yolu ile) Şlghaneden mez
bahanın meııafeal 12 kilometredir. Kuım-
paşadan geçecek olan yenl yol ise bu me
ıafeyl (15) kilometre 200 e indlrecektlr. 

Bu ameliyeler hiç blr döviz çıkııı intaç 
etmlyecektır. İatlmllkler müsait bir ıekll
de olacaklar ve tatbik edilen kııımlarda 

ticari faaliyet hiç bir suretle haleldar ol • 
mıyacaktır. 

eunu da lllve etmek lbım gelir ısı 
mutasavver tüneller pasif korunmannı vü
cuda getlrecetı sığınakların en iyisini teı
kll edeceklerdir. 

Anadolu sahilinde ıehrln inkltafı için 
hAlen iki sahil arasında lıllyen araba va -
purlarının veya her türlll nakli vasıtaları· 
nın adetlerini fazlaalyle arttınp blr servlı 
yapmakla muva.ııala seri bir surette ıslah 
edllmiı olacaktır. Bu •ebepten yakın bir 
istikbalde Suadlye, Çamlıca ve Anadolu 
aahlllnln diğer mühim mahallerini Baya. 
zıda ve Taksime araba değl§tlrmekslzln 

ve sıkıcı beklemelere sebebiyet vermek
ılzln bağlıyacak otobüsleri gHreccğlnl ü -
mit edlyorum. 

Seyrüsefer hakkındaki bu sureti haller
den sonra Boğazlçlnln imarı mealeal için 
de: imar umumi ıartnamesl pranılp ola
rak lnıııaata ıahllden itibaren 10 metrelik 
bir gerileme mecburiyeti lttıhu etmekte
dir. Fakat bu ıartın harfi harfine tatblkl 
Botazlçl sahilindeki bütün yalı ve bunla
ra mümaall ID§aatın yıkılmasına Hbeblyet 
verec~ktlr. 

Bu sebepten tanzim plı\nı ınıaatı grup· 
lan aruında but yefll ve umuma mahsus 

Pirinç ve yağ alınacak ıstekıı çıkmadığından 21.10.940 tarıhınden 
İıtanbul Belediyeıinden : 21.11.940 tarihine kadar blr ay mllddetle 

pazarlıkla intacı kararlaııtırılmııtır. 
Darülaceze mlleneseslnin yıllık ihtiya- İstekli olanlann ıeraltl anlamak üzere 

cı için ılınacak 17.500 kilo pirinç ve 8000 her gün turistik yollar mıntaka müdllrlü. 
kilo ude yağı 40 ıUn zarfında defaten tes- ğilne va pazarlığa ııtırft.k etmek için de 
llm edilmek tartiyle kapalı ıarf uıuliyle v !!Ayet dalını encümeninin toplandığı her 
ıçrlı: eksiltmeye konulmuıtur. Talipler top. P ıızartesl ve pel'§embe günleri saat dokuz-
tan veya pirinç ve sade yaima ıyrı ayrı dan on ikiye kadar v!la.yet daimi encüme
tekliflerde bulunabilirler. Pirincin beher 
kilosunun muhammen bedeli 315 kuruı, sa
de yağının 160 kuruı ve ilk teminat mik -
tarı 1432 lira 50 kuruftur. Şartname zabıt 
ve muamellt müd!irliifil kaleminde görü • 

nine müracaatları. ( 4691117316 > 17317 

A. LEVAZIM AMlRLICt 

lecektir. İhale 15/11/940 cuma giinü nat Masa yaptmlacak 
15 de daimt enciimende ~apılacaktır. Tı - Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 
!iplerin ilk teminat makbuz veya mektup. Komisyonundan : 
lan ve 940 yılını ılt ticaret odur vesi - Resimlerine göre 4 adet masa pararhk-
kalariyle 2490 numaralı kanunun tarifatı la yaptırılacaktır. 
çevreıinde hazırlıyacakları teklif mek • Pazarlığı 18. ıı. 940 pazartesi ıilnü 18• 

tuplarını ihale ailnll ıaat 14 de kadar da- at ı ı dedir. 
imt encümene vermeleri lbımdır. (10326-
7289) 17289 

· Kapalı zarf uauluyle eksiltme 
ilam 

Yozgat Nafıa MüdUrlllğünden: 

Taliplerin katt teminatlariyle 
muayyen vakitte Ankara Lv. A. 
Ko. da bulunmaları. (7499) 

birlikte 
Sa. Al. 

17482 

Sahun satın alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 

1. - Eksiltmeye konulan iı: Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 
Yozgat - Maden yolunun 35 inci ~ilo- 50 kuruş olan 18000 kilo sabun paıarlık-

metresinde inşa edilecek "10476" lira 60 la satın alınacaktır. 
kuru&luk köprü inşaatıdır. Pazarlı~ı 15/ tl / 940 cuma günü saat 11 

2. - Bu işe ait prtname ve evraklar dedir. 
şunlardır. Kati teminatı 1350 lira olup şartnamesi 

A. - Eksiltme ıartnamesi komisyonda görülür. Taliplerin muayyen 
B. - Mukavele projesi. vakitte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da bu-
C. - Nafıa itleri genel sartnamesı. lunmaları. (7365) 17348 

D. - Şose ve köprüler fenni şartname- Köhne kundura satılacak 
ıi Ankara Lavuım Amirliği Satın Alma 

E. - Huıust şartname 

F. - Keşif cetveli, tahlili fiyat, metraj 
L. - Proje 
İltekliler Yozgat daimt encümeninde b•ı 

evrak ve •artna.meleri görebilirler, 
3. - Eksiltme 15/11/940 cuma giinü sa

ta 14 de Yozıat daimi encümeninde ya
pılaacktır. 

Ko.: 
1000 çift köhne kundura ıatılıktır. 
Pa.zarlığı 12. 11. 940 aalı günü ıaat ıı 

dedir. 
Taliplerin yUzdo 115 temtnatlariyle bir· 

ilkte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulun-
malan. C7469) 17429 

~.,... ..,. • .ee..~!I ynJunun toprak 'kaymasına 
kl\rıı volun !miti cihetindeki lııtınat duvar
ları da yeniden ınıa edllmlıtır. Bu lıler 
lQID oeman 87•78 Ura aarfedltmı.Ur. 

Brrnclan aonra yapacaklarımız : 
mahaller vilcud• retirmeyi _., olarak 

l•hrln iman, yolları Jıakkmda bundan ele almıı Ye Boiulpi uhitindı ıenlı ı• 
Mana lçbı tua.wur n projel..ımlM il&.- •bıtl :ruleri m~dana r•tlnrek ba libel 

4. - Eksiltmeye girebilmek için istek
lilerin "785" lira "74,. kuruş muvakkat te

minat vermeleri •e bundan baıka •taiıda.
lııl YM&lJd bala bul111!melar& lbnndU', 

Muhtelif mefnısat alınacak 
Ankara Levazım Amlrlltı Satın Alma 

Ko.: 
Aıatıda clııa ve miktartan yazılı 10 k&

lem meıru,at p&&arlıkla 1atua aıanaoaıwr. 

8 - 11. 1940 

Pazarlığı U. 11. 940 perııembe gUnU J 
at 11 dedir. 

Taliplerin muayyen vakitte 
natlarlyl• blrllkte Ankara LT. A. 
Ko. da. bulunmaları. 
Adet Cinsi 

2.so Bayanlar için mendil 
15 Hamam tası sarı madenden 
ıo Çinko su güğllmü kulplu emzlkll Ol'-' 

ta boy 
2 Bllyük bakır t epsi kenarlı 
8 KüçUk bakır tepsi kenarlı 
2 KüçUk bakır süzgeç 
6 Yangın söndllrme Aleti Hıur 
1 On litrelik semaver 
2 Bakır ça.ın8§ır letenl 
6 Çinko leğen 

(7483) 

2 terazi alınacak 
174~3 

Ardtara Levazım Amirliği 'Satın Alına 
Ko misyonundan : 

Erzak tartan d irbemleriy!e beraber iki 
terazi pazarlıkla sntın alınacaktır. 

Pazarlığı 20. 1 ı. 940 çarşamba giı:ıiı sa
ıt 10 dadır. 

Taliplerin muayyen vakitte kati temi
natlariyle birlikte Ankara Lv. A. Sa. Al. 
Ko. da bulunmaları. (7472) 17453 

Soba tamir ettirilecek 
Ankara Levazım Amirliği Satın A: .. a 

Komisyonundan : 
10 ndet soba pazarlıkla tamir ett i r :ı e

cektir. 
Pazarlığı 13. 11. 940 çarşamba günü sıı,. 

at 11 de olup sobalar her gün harp okulu 
mülhak birliklerinde görülebilir. 

Taliplerin muayyen vakitte kati teml
natlııriyle birlikte Ankara Lv. A. Sa. Al 
Ko. da bulunmaları. (7473) 17464 

Sarı sabunlu kösele alınacak 
Anıkara Levazım Amirlill Satın Alma 

Komisyonundan ı 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 4 
lira olan 10 ton sarı sabunlu kösele pa.
zarlıkla satın alınacaktır. 

PaZ3.rlıtı 21. 11. 94-0 perşembe ıüntl 

ıaat 14 dedir. Kıtt teminatı G-000 lira o
lup evsaf ve ıartname.l 200 kuruıa lro
misyondan alınır. 

Taliplerin muayyen Yalı:itte Ankara Lor• 
A, Sa. Al. Ko. da bulunmalın. 

(7471) 17-465 

Sadeyağı almacak 
Ankara Levazım J.mlrllii Sıtm Alma 

Komisyonundan ı 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 150 
kuruş olan 10 ton udeya.ğı pazarlıkla 1&• 

tın alınacaktır. Pazarlığı 15. 11. P40 cuma 
günü saat 14 dedir. Kat! teminatı 2250 11· 
ra olup şartnamesi komisyonda rörlllllr. 

Taliplerin muayyen vakitte Ankıı.rı u.. 
A. Sa, Al. Ko. da bulunmaları. 

(7478) 174ee 

Yatak ve yastık alınacak 
Aıı1cara Levazım J.mlrllfl Sıtm Atma 

Komisyonundan : 
38 adet yatak ve 38 adet pamuk yastık 

pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlıfı 21. 11. ~ pereembe ıtbıl 
ıaat 11 dedir. 

T a liplerin yilzdc 15 temlnatlırbl• btıı~ 
tikte muayyen vakitte Ankara LT. A Sa. 
Al. Ko. da bulunmalan. (7479) İ7467 

Buğday alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma 

Komisyonundan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 180.000 lf. 

ra olan 2'4-00 ton buğday pazarlıkla aatm 
alınacaktır. 

Pazarlıfı 25. 11. P40 paazrtesi gllnll aa
at 11 dedir. 

Kati teminatı 20460 lira olup ıartn~ 
meıi 10 liraya komlıyondan alınır, 

Taliplerin muayyen vakitte Ankara LT 
A. Sa. Al. Ko. dı bulunmaları. • 

(7480) 1446& 

Çuha ve madeni yaka itareti 
alınacak 

Anıkara Levazım .A.mirliil Satın Alma 
Komisyonundan : 

3 metre yakalık mavi çuha ile 750 adet 
sarı madeni yaka hıareti pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

Pazarlıfı 18. 11. 94-0 paazrtesi ıUnü sa
at 10 dadır. 

Taliplerin yüzde 15 temlnatlariyle .._lr
likte muayyen vakitte Ankara Lv. A Sa. 
Al. Ko. da bulunmaları. (7481) i7469 

Me§e kömürü alınacak 
Anka~a Levazım Amlrlltı Satın Alma 

Komisyonundan: 
Beher kilosuna tahmtn edilen fiyatı e 

kuruo olan 5000 kilo meıe kömUrll pazar
lıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı 16.11.940 sah gtlnU ıaat H te
dlr. Katı teminatı 4~ llra olup evaaf ve 
ıa.rtnıımesl komisyonda görülür. Tallplerln 
muayyen vakitte Lv. A. Sa. Al. Ko. da bu-
lunmaları. (7499) 17483 

Muhtelif mefnıtat alınacak 
Ankara Levazım Amirli&i Satın Alma 

Komi&yonundan : 
Aşafıda cins ve miktarları yazılı 18 ka.. 

lem mefruşat pazarlıkla satın alınacıık

tır. 

Pazarlığı 25. 11. 940 pazartesi günU sa
at 11 dedir. 

Taliplerin yüzde 15 teminatlariyle bir
likte mpayyen vakitte Ankara Lv. A. Sa 
Al. Ko. da bulunmaları. • 
Adet Cinsi 

6 Gözlü masa hakimlere mahsus 
3 Daktilo masası 
3 Müdafi için ve avukat için masa 
3 Katipler için masa 

10 Koltuk sandalye 
30 Adi sandalye 

6 Do&ya dolabı (saç örnegı müste
:ıarlık muhakemesinde) 

4 Büyük yazı makinesi 
1 Klirtü 3 parçadan ibaret taşınır va

ziyeti budaksız genç kuru çamdan 
olarak yapılacaktır. 
Pencere perdesi !Uzumu kadar 

5 Etejer 
5 Siıara tablası 

5 Sürahi bardağı ile beraber 
3 Camlı kütüphane 
4 Vantilatör 
5 Portmanto 
5 Paspas 

(74U) 17470 
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Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
I<o. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT iLANLARI 

İki mutbah yaptırılacak 
Eskişehir As. Sa. Al. Ko. Rs.: 
1 - Eskişehir'de garnizon müessesatı

tıın birinde ayrı ayrı iki adet mutbah in
ıau kapah zarf usuliyle eksiltmeye kon
ınuştur. Kapalı zarf usuliyle eksiltme&i 
g 11. 94-0 cumartesi günü saat 12 dedir. 
ve Eskişehir mıntaka Sa. AI. Ko. da ya
Pılacalr! r. Bu işe ait keşif eksiltme prt
narne ve projeler Ko. da görülebilir. Her 
iki mutfağın keşif bedeli 23.Z02 lira 26 
kuruştur. İlk teminatı 174-0 lira 17 kuruş.
tur. 

İstekliler kanunda ve 15artnamede yazı
lı vesaik ve teminat makbuzu havi teklif 
mektuplarım belli günde saat 11 e kadar 
Ko. Rs. liğine vermiı olacaklardır. 

(7151) 17142 

Bulgur alınacak 
Manisa AB. Sa. Al. ICo. Rs. den: 

l - ı:s. 11. 940 gUnU saat 10 da 600000 
kilo bulgur kapalı zarf usuıu ile satın a. 
hnacaktır. 

2 - Muhammen bedell 78000 liradır. 
S - Muvakkat teminatı 5850 llradır. 
4' - İsteklllerln şartnamesini görmek 

•e ekslltmeyt açma saatinden en az bir 
•a.at eveltne kadar teklif mektuplan ve 
\reslkalariyle Manisa As. Sa. Al. Ko. na 
lllüracaatıarı. (7205) 17241 

Sabun alınacak 
Manisa A3. Sa. Al. Ko. Re. den: 

1 - 15.11.940 perşembe günU uat l~ te 
120000 kilo sabun kapalı zarf usulü ile sa
tın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 41400 liradır. 
B - Muvakkat teminatı 3105 liradır. 
4 - 1steklilerln şartnamesini görmek 

., eksiltmeyi açmak ııaatlnden bir saat e
\rellne kadıır teklif mektupları ve vesika.
lan ile Manisa As. Sa. Al. Ko. Re.müraca-
atları. (720G) 17242 

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

1 - 15. 11. 940 cuma gUnU saat 11 de 
4800 ton buğday öıtUtmeslnln kapalı zarf 
Usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

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

tlzere her gtln ve eksiltmeyi açma saatin· 
den en az bir sııat evellne kadar teklif 
ınektuplariyle birlikte Manisa As. Sa. Al. 
Ko. na müracaatları. ('1207) 17243 

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

1 - Edirne sanayi kı§lasındakl Sa. AI. 
Ko. da 400 ton sığır eti kapalı zarf usUy
le ihalesi 21.11.940 perııcmbe gUnU saat 11 
de yapılacnktır. 
2- Sıg-ır etinin muhammen bedeli 124000 

Ura olup ilk teminatı 7450 llradır. 
S - <Evsaf ve 15era!tlni görmek tstlyen

ler her giln iş saatinde ve isteklilerin de 
clll gUn ve saatten en llZ bir saat evel 
eminat mektuplariyle rl?smt vesikaları

m söztl geçen Ko. na verUrnle veya poata 
le gönderllmlş olmaları. (7344) 17336 

raba koşum takımı yaptırılacak 
Konya As. Sa. AI. Ko. Bşk. dan: 

ı - Ciheti askeriyenin ihtiyacı olan 
O adet çift ve 500 adet tek atlı nakliye 
abalarına alt koşum takımları kapalı 

arf usuıu ne eksiltmeye konmuştur. 
2 - Evsaf ve şartnameleri İstanbul, 
kara, Konya Lv. a.mlrllkleri Sa. AI. Ko. 

adır. İstekliler okuyabilirler. 
3 - Tek atlı araba koşum takımının 

k teminatı 1612 llxa ıro kuruştur. 
4 - Ç!:!'t atlı araba koşum takımın·ın 

k teminatı 3187 lira 60 kuruştur. 
~ - Kapalı zarf eksiltmesi 19.10.940 sa
gUnü Konya Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapı-
caktır. 

İsteklilerin mezkQ.r gUn ve saat 10 a 
ndar teklif mektuplanm Sa. Al. Ko. Bşk. 

vermeleri. Bu saatten sonra verilen 
!:lnderUen mektuplar kabul eallmiyecek -
r. (7400) 17361 

Kuru ot alınacak 
Yozgat As. Sa. Al. Ko. Re. den: 
Eksiltmenin cinsi: kapalı zarf, M. te-

lnatı: 1530 lira. M. bedeli: 20400 Ura. 
ns vemlkdan: K. ot 840000 kilo, ihale 

ve ıaatı: 20.11.940 pazartesi 15, mtlra
at yeri: As. gazino Sa. Al. Ko. baş
anlığı. 

ı - Şartnamesi öğleden sonra Ko. da 
~rUlUr. 

2 - Tallplerln ihale saatinden bir sa.at 
ce kanunt vesikaları ve tekli:!' mektup
iyle Ko. na mUracantıa.n. (7347) 

17388 

Un alınacak 
Erzincan Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 400 ton unun kapalı zarfla eksilt· 
esine talip çıkmadı~ndan 29.11.940 cu
a gUnU alc~amına kadar pazarlıkla ek
tmeslne Erzincan Sa. Al. Ko. da yapı ta
ktır. 
2 - Muhammen bedell 72000 lira olup 
teminatı 5400 liradır. 
Şartname::;! komisyondadır. 

3 - Taliplerin tayin rdllen zaman tc;;ln-
Ko. na gelmeleri. (7492) 17475 

Arpa alınacak 
Erzincan Sa AI. Ko. Rs. den: 
ı - l>OO ton arpanın kapalı zar:!' usuıu 

eksiltmesine tıılip çıltmadıjtından 29.11. 
O cuma gilnll pazarlıkla eksiltmesine 
:ı:lncan Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
2 - Muhıımmı'n bedeli 40000 lira olup 
temlnRtı 3000 liradır. 

Şartnamesi komisyondadır. 

3 - Tnllplerln tayin edilen zamanda 
da bulunmaları. (74!lil) 17476 

laminyüm kapsül alınacak 
İstanhul Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

- Eşya ve teçhizat anbarından 5470 
o hurda alüminyom verili:rek 1.094.000 
et büyük ve 3418750 adet küçük alümin

kapsUl alınacaktır. Pazarlıkla eksilt-
sı 11.11.940 pazartesi günU saat 15 te 
Phıuıede İst. Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapı
llktır. 

Hurdıı e.!Umlnyom Top'hıı.nı>de Lv. A . 
mo.ı anbarında görUlür. tıteklilPrin 
li saatte Ko. na gelmeleri. l 7494) 

17477 

uı.:us -7-

1 
Muhabere maılzemesl ailmacak ı rtn e•o Alı g11n11 au.t 10 da Ankarada M. 

HARTA G. DIREKTÖRLOCO lıl. lıl. Veklletl Satı:ıı Alına Komisyo- M. V. aatın alma Ko. da pazarlıkla 1hal4 
nunc!an ı ed.Ueeeğtnden ı..teklflenn 'ilSO liralık katı 

3 yiyecek ahnacak • 
nevı 

Tuncell vUA.Yetı Kalan kazasında Jandarma Satın Alma Komisyonu Ba,kanlı-
,tından: Yazlık elbise alınacak H~ııln tutan 1 ıos lira olu 16 Jı:a- teminatıartyıe birlikte pazarlık gUn ve sa.-
Mlkda.rı Tahmtn bedeli % 'l','5 teminat İhalenin tarthl, ~11 Harta Umum MUdürltıtnnden: lem muhabere ınalıremesinlıl 20 lkhıc!t~ atlnde mezıror Ko. da bulunma.lan. 

Kllo Lira Lr. Kr. aaatl C1nırt. l - Harta genel direktörltlğü kıtuı er- rln MO ı;&r1&ınba rünU eaat ıı clo açık (7448) 
len için 3800 (llç bln sekiz y(lz) lira kı1'• eksiltme ite mUnıı.kuuı yapıla.caktrr. te
metlnde nUmuneslne göre yazlık elblae telıı:Hlerla. g3 lira 10 kuruı mu-Yaftdtat to
ekslltme suretiyle satın alınacaktır. mlnatlarlyle blrlllcte mezktlr ailn ·ve sa-

174~8 

250000 GIJOOO '0000 1'5.11.940 cuma 10 ekmek unu 
10000 14000 1050 1~.11.9'0 cuma l1 ıadeyağı 

300000 28500 2137 !50 115.11.940 cuma 1'5 arpa 
1 - Tuncell vtlAyetl Kalan kazasında bulunan "Mamekl" seyyıı.r Jandarma blr

Uklerinln bir ıenelik ihtiyacı için kapalı zarf 111uli ile ekailtmeye konulan S kalem 
erzak ve yeme alt maltlmat yukarıya ~ıkanlmııtrr, 

2 - Tahmin bedelleri ile muva.kkat teminatı miktarları hl.ıalannıda )'Uılmııtır. 
3 - Bunlara ait prtnameler Mameıklde aatm alına komlayonund& her zaman 

rörillebllir. 
4 - Bu eksiltmeler kapah sarf ile 15.U.!MO cuma rünU hlularmda )'urh a.aaı. 

lerde icra edilecektir. Teklif mektupla.nnm muayyen su.tından bir aaat evetine ka
dar koınilyona tevdi edilmlı olma.ııı llıımdır. Bundan ıonra ıelecek mektuplar He 
pastada va.ki gecikmeler kabul edilmez. 

S - İsteklilerin kanunen muayyen olaıı veiıa.ilrten başka ticaret odasından muıad
dak ve fotoğrafla müteahhitlik vesikalarım zarfa koymalan lazımdır. 

(10393/7301) 17293 

Fırın ve dükkan yıktırılacak 
Ankara Belediyesi İm.ar Müdürlüğünden : 

Ankazına tahmin 
Adaaı Parseli Mevkii Cinai Kapı No. edilen lira 

461 S Atpazan Furun 9 1500 altı ytlz 
4'64 4 Atpazarı Dükk!n 200 10 on 

Yukarıda ada ve parselleri ya.zıh gayrimenkullerin hedim ve tesviyei tura'biy~ 
leri alacak aahsa. alt olmak üzere ankazları hizalarında &öıterilen muhammen bo
dellerle on b~ gün müddetle açık artırmıya konulmuştur. İhalesi Z3. 11. 940 ta
rihine müsadif cıımartc&I g!inü saat 11 de İmar müdürlüğünde yapılacağından ta
liplerin yüzde 7,5 teminatlarlyle birliıkte müracaatları ilin olunur. (7505) 17486 

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

erzak pazarlık usulü ile satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli hizalarında &Österilmiştir. 
3 - İhalesi 9/11/94-0 cumartesi günü Çanakkale Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
4 - Taliplerin ihalt.den bir saat evet teminat akçeleri ve ihale kanunu muci-

bince vesikaları ile birlikte Ko. na müracaatları. (73%) 17338 
Mikdarı Muhammen Muvakkat Saatı 

Cinsi 
Saman 

Kilo Lira Kr Lira Kr. 
500000 20000 00 3000 00 9,30 

10 Pirinç 
K. Ot 

32000 12160 00 1824 00 
750000 48750 00 7312. 00 10,30 

11 K. UzU.m. 10000 3200 00 480 00 

Ekmeklik un ah nacak 
Beykoz Sa. Al. Ko. R.e. den: 
Cinsi Mlkdarı 

Ekmeklik uıı 
Ekmeklik un 
Ekmeklik un 

ton 
500 
362 
755 

İlk teminatı 
Lira 
7500 
:>470 

13000 

GUn ve "aatt 

18.11.940 
18.11.940 
19.11.940 

14 
15 
15 

1 - Muhtelif mahallere teslim edilmek tlzere yukarıda mlkdar 
yazılı unlar hizalarında gösterilen gl.ln ve saatlerde Beykozda park 
Sa. Al. Ko. da pazarlıkla satın e.lınacaktır. 

ve teminatları 
kar§ısında As. 

2 - Evsaf ve §eralt her gUn Ko. da gllrUlUr. (7498) 17481 

Muhtelif sebze alt nacak 
Havsa Sa. Al. Ko. Rs. den: 

Aıµiıda cim ve miktarları ya.zıh yiyecek maddelerinin hizalarında ıösterilen 

gtln ve saatte kapalı zarf usuıu ile !halelen yapılacaktır. Evsaf ve ııartnamelen her 
ııUn Ko. da &"örülebilir. İsteklilerin ihale saatinden en geç bir sa&t evel teklif mek-
tuplaını komisyona vermııı olmaları. (74.91) 1'1474t 
Cinsi Mlkdan Tutarı Muvakkat gtln ve saati 

Lahna 
Prasa 
İspanak 
Maydanoz 
Havuç 

Ton 
63 
63 
63 
1 

ıro 

Un alınacak 
Adana Sa. Al. Ko. Rs. den: 

Lira 
6355 
7245 
7560 

110 
8750 

1 - Muhammen bedeli 16500 lira mu -
vakkat teminatı 1237 lira ıro kuruı:ı olan 
100 ton un pazarlıkla alınacaktır. 

2 - İhalesi 12.11.940 gUnU ıa.a.t 10 da -
dır. (7495) 17~78 

Çift araba koşumu alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - Taahhüdünü ifa edeıniyen müteah
hit namı hesabına 500 takım çift atlı nak
liye arabası koşumu pazarlığı 12.11.940 
salı gUnU saat 15,30 da İzmir kışlada Lv. 
A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı 40000 Uradır. 
3 - Temiıiatı muvakkate akçesi 8000 

liradır. 

4 - Şartnamesl ve nUmunesl komisyon
da görülebilir. 

ll - İsteklilerin ticaret odasında kayıt
lı olduklarına dair vesika göstermek mec
buriyetindedirler. 

6 - Pazarlığa tıştirA.k edeceklerin lta • 
nunt veslkalartyle belli gün ve eaatte Ko. 
n. müracaatları. (7496) 17479 

Tevhit semeri alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. deıı: 
Birlikler hayvanatı Jçln pazarlıkla 2000 

adet tevhit semeri satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 12.11.940 salı gUnU saat 

15 te kışlada İzmir Lv. A. Sa. AI. Ko. da 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 72000 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 48:>0 

liradır. 

5 - Şartnamesi Ko. da görülebilir. 
6 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve 

teminatı muvakkatelerlyle birlikte belll 
gtln ve saatte Ko. da bulunmaları. 

(7297) 17480 

MAHKEMELER 

Zile Asliye Hukuk Mahkemesinden 

teminatı 

402 
M4 
567 

9 
282 

29.11.940 
29.11.940 
29.11.940 
29.11.940 
29.11.940 

11 
11 
11 
11 
11 

radarını mahkemeye bildirmeleri için ill
mna karar verllmi~ olduğundan alakadar
ların Zile • aaliye hukuk mahkemesinin 
940/277 numaralı dosyaınna müracaatları 

ilft.n olunur. (7507) 174a7 

Gaziantep Sulh Hukuk Mahkemesinden: 
Gaziantep'in Kurbi Molla Ahmet ma

hallesinden Silleyman Kfilıya Oğ. Memo 
kizi Hatice ve Fatma vekilleri avukat 
Necati Erim ile İstanbul Kadtköy Yoğurt· 
ı;ıı çayın No. 50 Bayan Hayriye yanında 
doktor ölU Hamdi Kaaım'm varisi İsmet 
aralarında cereyan etmekte olan meni mü
dahale davaunda : 

M. aleyh Kasım'ın karısı İsmet'in i1r!
metgfilunın meçhul bulunduğundan ili.nen 
tebligat icrasına karar verilmi~ duru;ıma 
da 22. 11. 94-0 cuma günil aa.o.t 9 za talik 
kılınmıştır. Mezko.r rUndo mahkemede biz 
zat hazır bulunmanız veya bir vekili ka
nunt göndermesi akili takdirde hakkında 
Hukuk usulll muhakemeleri kanunu hil
kUmlerinin tatbik edileceği ilin olunuT. 

(7510) 17438 

Ankara S. tlnctl Sulh Hukuk HAkimll
ğinden: 

•.11.940 tarihinde Anka.rada vefat eden 
maco.r tebasından Stırant Karolun emvali 
mahkememize teslim edllmiıı olduğundan 

kefaleti hasebiyle alacaklı olanlar da da
hil olduğu halde bllcllmle alacaklı ve borç
lularının kanunu medeninin 561 inci mad· 
desi mucibince bir ay zarfında vesaiki reıı
miyelerlyle blrlik.te Ankara 3. tlncU sulh 
hukuk mahkemesine müracaatları ve ala -
caklarını vaktiyle kaydettırmlyenlerin 

mirasçıya ne r:ıahsan ve ne de terekeye i
zafeten takip edemlyeceklert ve mirasçıla
nmn dahi kanunu mezkOrun 634 tlncU 
maddesi mucibince Uç ay zarfında müraca-
atları lUzumu ııa.n olunur. '449 

Yozgat'm Eski pazar mahallesinde Ha-

cı İsmail oğlu Yusuf Ziya Tur&Ut tara
fına : 

Ankara'da Singer kumpanyaaı tarafın

Zile'nin orta mahallesinden Kör Hüse- dan dikiş makinesi bedelinden istenilen 
yin oğlu Hacı Mehmet verese11inden Hil- 80 lira ile ücreti vekalet ve faizin öden
mi tarafından Zile asliye hukuk mahke- mısi hakkında namınıza çıkarıl.an ödeme 
mesine açılan hudut ve dönüm düzeltme emri zarfına verilen meşrubatta hal~n 
davasında, dadcı eylül !136 tarih ve Z nu- Yozgat'ta olmadığınız ve ahar vilbetler
maralı tapu senedi ile malik olduğu Zi~ de bulunduğunuzu beyanla bili tebliğ ge-

2 - Eksiltmesi 11 iklnetteşrtn 9'6 pa.- atto M. M. V. sa.tm alma komisyonunda 
zartesi gUnU eaat 10 da yapılacaktır. bulunmaları. (7427) 17447 

8 - Ekslltmeye tştırA.k edecekler 28lS 
liralık muvakkat tem!natlar:lyle muayyen Kilim alınacak 
günde Cebecide harta satın alına komta.- M. M. Veldletl Satın Alma Komieyo-
yonuna mtlrace.at etmelldlrler. nundan : 

(7055) 17021 Betıerlne tahmin edilen fiyatı (300) Uç 
yliz kurut olan 22.000 adet lı:itim paıar

hkla münakasaya konmuıtur. İhalesi 14. 
MlLLI MÜDAFAA VEKALET( 11. 940 perşembe gttnu saat onbirdedir. 

Bez yular baılağı alınacak 
M. M. Vek!leti Sa. Al. Ko. dan : 
İhale günil talip çıkmadığından mlite

ahhi t namı hesabına beherine tahmin edilen 
fiyatı (160) kuruıı olan 1000 adet bez yu
lar baıslığı pazarlıkla mUnakaaaya konmuı
tur. İhalesi 11/11/94-0 pazartesi günü saat 
ondadır. Katı temlntı 240 liradır. Şartna
mesi M. M. V. aatm alına komisyonunda 
görülür, İsteklilerin kanunun emrettiği 
belgelerle ihale saatmda komisyona ıel-
meleri. (6695) 16819 

Yün çorap alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo

nundan : 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı (41) 

kırOı: bir kuruş olan 100.000 ç.ift yün ço
rap pazarlıkla milnakasaya konmuştur. 

İhalesi 12. 11. 94-0 sah günü saat onbir
dedir. Katf teminatı 6.150 liradır. Evsaf 
ve şartnamesi 205 kuruş mukabilinde M. 
M. V. satın alma komisyonundan ahnabi
lir. İsteklilerin kanunun emrettiği belge
lerle ihale saatında komisyona gelmeleri. 

Yün çoraplar 50.000 çiftten aşağı ol
mamak şartiyle ayn ayn taliplere de iha-
le edilebilir. (7406) 17439 

Muhtelif düğme alınacak 
M. M. Vek!leti Satın Alma Komisyo.. 

nundan : 
Beherlne tahmin edilen fJyatı (27) yir

mi yedi santim olan 3.000 000 adet dört 
delikli tozluk düğmesi, b;herine tahmin 
edilen fiyatı (24) yirmi dört santim olan 
500.000 adet dört delikli gömlek ve şap
ka düğmesi, beherine tahmin edilen fiya
tı ( 49) kırk dokuz santim olan 750.000 
adet kaput düğmesi, ve beherine tahmin 
edilen fiyatı (49) kırık dokuz ıantim olan 
750.000 adet caket düğmesi pazarlıkla 
münakasaya konmuştur. İhalesi 13. 11. 940 
çarşamba günü eaat onbcştoed:ir. Katt t~ 
mlnatı 2.497,5 liradır. Şartnamesi M M. 
V. satın alma komisyonunda &örülür'. İs
teklilerin kanunun emrettiği belgelerle 
ihale saatında komisyona gelmeleri. 

(7407) 1744-0 

Komple tevhit semeri almaca.k 
M. M. Vekllett Satın Alma Komlsyo. 

nundan: 
Beherlne tahmin edilen fiyatı (30) o. 

tuz lira olan 1000 bin adet komple tevhit 
semeri pazarlıkla mtlnakasaya komnuıştur. 
İhalesi 12.11.940 ııalı gUnU saat on beıte • 
dlr. Katı teminatı (4.500) dllrt bin beı yUz 

liradır. Ev11af ve ıJ&rtnamesl 150 kuruo 
mukabilinde M. M. V. satın alma komla· 
yonundan ahnablllr. İsteklilerin kanunuD 
emrettiği belgelerle ihale saatinde komis
yona gelmeleri. 

Komple tevhit semerleri 250 adetten a
ı:ıağı olmamak ıa.rUyle ayrı ayrı taliplere 
de ihale edJleb111r. (7408) 17'41 

Toka alınacaık 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komiıyo

nundan : 
Beherine tahmin edilen flyatr (2) iki 

kuruş olan 190.000 adet telr. dilli toka 
pazarlıkla münakasaya konmuştur. İha
lesi 13. 11 940 çarşamlba glinU ıa.at on.
birdedir. Katt teminatı 570 liradır. Şart
namesi M. M. V. satın alma komi•yonun
da ~rillUr. İsteklilerin kanunun emretti
ği belgelerle ihale saatında komisyona 
gelmeleri. (7'409) 17442 

Pamuk ve kösele kırpıntısı 
satılacaık 

M. M. Vektleti Satın Alma Komiıyo
nundan : 

Dört ton pamuklu ve Uç ton ıro.ele kır
pıntısı satılacaktır. İhalesi 11. 11. 940 pa
zartesi günü saat onbirdedir. Taliplerin 
katt teminatları ile birlikte ihale gün ve 
saatında komisyona gelmeleri. 

(7410) 17443 

Aspirıin (sinonim) almacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo

nundan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 380 

kuru~ olan bin kilo aspirin (ıinonim) 25 
ikinciteşrin 940 pazarteıi günü saat 11 de 
Ankara'da M. M. V. satın alma Ko. da 
pazarlıkla satın almacaimdan isteklile
rin 570 liralık katt temlnatlariyle birlik
te pazarlık gün ve saatında mezkftr Ko. 
da bulunmaları. (74.22) 17444 

Mukavva kutu almacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo

nundan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı on bir bin 

lira olan yüz bin tane muhtelif ebatta mu
kavva kutu 18 ikinciteşrin 940 pazartesi 
günü saat 11 de Ankara'da M M. V. sa
tın alına Ko. da pazarlıkla satın alınaca
ğından isteklilerin 1650 liralık katt temi
natlariyle birlikte pazarhk gün ve saatın
da mezkftr Ko. da bulunmaları. 

(74.23) 17445 

Katt teminatı 9100 liradır Evsaf ve ıart
namesi 330 kurut mukabiiinde M. M. V. 
aatın alma lı:omiıyonundan alınabilir. İs
teklilerin kanunun emrettlli bel&elerle 
ihale saatında Ko. na relmelerl. 

(7428) 17448 

Kar gözlüğü almacak 
M. M. Vekileti Satın Alma Komiıyo

nundan : 
Beıherine tahmin edilen fiyatı (55) elli 

be, kuruı olan 100.000 adet kar gözlüi'ü 
pazarlıkla münakasaya konmu1tur. İhale
si 14. 11. 940 perşembe günü ıaat ondört
tedir. Katf teminatı (8.000) ıekiz bin li
radır. Evsaf ve ıartnameei 275 kuruş mu
kabilin<k M. M. V. 111.tm alma komieyo
nundan alınabilir. İıtekliledn lranunun 
emrettiği belıelerle ihale eaatında Ko. na 
gelmeleri. (7429) 17449 

Muhtelif demir ve saire alınacak 
M. M. Vekileti Satın Alma Komiıyo

nundan : 
H eP&ine tahmin edilen fiyatı l 700 lira 

olan aşdıda cins ve miktarları yız-ıh on 
bir kalem malzeme 15 ikinciteırin 940 cu
ma &iinü saat 11 de Ankara'da M. M V. 
satın alma Ko. da pazarlıkla lıtelı:lile~ine 
ihale edileceğinden taliplerin 255 liralık 
kati teminıtlariyle birlikte pazarlık ıtın 
ve &aatında mezkO.r Ko. da bulunmaları. 

Demir S mm. 700 lı:llo 
Demir 6 mm. 4-00 H 

Pirinç çubuk 184 
Yağlı boya 10 ,. 
Kaynak tel 4 ,, 
Perçin çivisi 1 ,, 
Siyah saç 66 ., 
Karpit 70 ,. 
Oksijen 2 tüp 
Fırça 1 adet 
Boru 1 1/4 555 metre 

(7430) 17450 

Pamuk alınacak 
M. M. V. Satın Alma Komisyonundan: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı •:5 

kuru, olan em bin kllo yataklık pamuk 
28 lklnclte15rln 940 pel'§embe gUntl sut 11 
de Ankarada M. M. V. satın alma Ko. da 
pazarlıkla ihale edileceğinden lıtekll.lertn 

8375 llralık katı temlnatlartyle btrllkte 
pazarlık gün ve au.tınde mezkt.r Ko. da 
bulunmaları. ('1442) 11432 

Yün battaniye alınacak 
M. M. V. Satın Alma Komiıyoı:ıuııdan: 
Behertne ttı.hmln edilen tlyatı 900 kurut 

olan 5000 tane yün battaniye 27 lkincıteırln 
940 çar§amba gl.lnU ıaat 16 te Anka.rada 
M. M. V. ıabn alma Ko. da kapalı zart u
ırullyle ihale edllecettnden lıtekltıerlı:ı 

8873 ltralık Uk teminatlal'lyle birlikte 
teklif mektuplarını ihale aa.atındeıı behe • 
mehal bir saat evellne kada.r mezıror Ko. 
reiııllttne vermelen. (7'43) 17t~S 

Terlik alınacak 
M. M. VekAlett Batın Alma Komlayo • 

nundan: 
Beher çiftine tahm!n edilen tlyatı 160 

kuruf olan on bin çift terlik 27 lkincıteıı
rin 940 çarıamba günU ıu.t 11 de Anka. 
rada M. M. V. satın alma Ko. da pazarlık
la ihale edileceğinden lstekl1ler1n 2400 11· 
ralık katı temlnatlarlyle birlikte pazarlık 
gUıı vesaattnde mezk1lı' Ko. da bulunmala-
rı. (7U4) 17i54 

ldrofil pamuk alınacak 
M. M. VekA.leti Satın Alma Komisyo

nundan: 
Beher kiloıuna tahmin edften fiyatı 1153 

kuruıı olan oq beı bin kUo ldrotll pamuk 
27 lklncitefrin 940 çarııamba gl.lııU ıaat 11 
de Ankara.da M. M. V. aatın alma Ko. da 
pazarlıkla ihale edllecettnden lsteklllerln 
3~87 lira 50 kuruıluk kat! temtnatıal'lyle 
birlikte pazarlık gün ve ıaatlnde adı ge· 
çen Ko. da bulunmaları. (7'45) 17455 

ipek iplik alıınacak 
M. M. Vek9.J.ett Satın Alma Kom!syo

nundan: 
, Hepsine tahmin edilen fiyatı 3750 Ura 

olan elll bin tUp muakka.m ipek iplik 2:5 
lklnclteFln 940 pazarte1ı gl.lnU saat 14 te 
Ankarada M. M. V. aatın alma Ko. da pa
zarlıkla ihale edileceğinden isteklilerin 
ıs62 lira ıro kuruıluk kati teminatıartyle 

blrllkte pazarlık gün ve saatinde adı geçen 
Ko. da bulunmaıan. (7446) 174ıs6 

Emaye malzemesi alınacak 
M. M. VekA.leti Satın Alma Komlsyo -

nundan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 9M llra 

olan 8.§aflda yazılı emaye malzeme 12 
lklncite,rln 940 salı gtlnU saat 11 de An. 
karada M. M. V. satın alma Ko. da pazar· 
lıkla satın alınacağından iıteklllerln 150 
liralık katl temlnatla.rlyle birlikte pazar
lık gUn ve saatinde adı geçen Ko. da bu· 
lunmaları. (7447) 
100 adet ktlvet böbrek emaye No. 2:5 
100 adet kUvet dllrt k!Sıe No. 86 

1000 adet kUvet mqrapa kulplu No. 6 le'nin Kızıl Hölliiklük yerinde ıarkan ri çevrilmiştir. H. U. Muhakemeleri ka- Tamirat yaptmlacak 
Rıza bey ve Hayta oğlu ve Resul otlu ve nununun 141 ve 144 ncü maddesi mudbin- M. M. Veldleti Satın Alma Komisyo-
Çolak Yusuf oğlu ve gadben Çörekçi oğ- ce ilanen tebligat ifasına ve bu illnm nandan : 

150 adet kUvet leğen banyo ıotn No. 82 
150 adet küvet legen banyo için No. 36 
200 adet ktlvet tencere emaye eczane için 

No. 20 17467 

Lastik boru alınacak 
M. M. Veklletl Satın Alma Koınleyo-

Sargılık bez alınacak 
M. M. V. Satın Alma Komisyonundan: 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

40 kuruş olan yUz bin metre sargılık bez 
(11lıflıık be.1 evsafında) ıs ikinci.teşrin 
9~0 pazarteal günU .saat 11,30 da Ankara.
da M. M. V. satın alma Ko. da pazarlıkla 

Jhale edileceğinden istekllleriı:ı mezktll' 
gün veııe.atte adı geçn Ko. da 6-000 liralık 
kaU temlnatıartyle birlikte bulunmalan. 

(7449) 17469 

Klor detil alınacak 
M. M. Vek~leti Satın Alma Komlıyo. 

nandan : 
Be.herine tahmin edilen fiyatı 65 lıı:ur1111 

olan otuz bin adet klor detil ZS ikincl
teşr!n 940 pazartesi günü saat 11 de An
kara'da M M. V. aatın alma Ko. da pa.

zarhkla ıı;tın alınacaktır. İsteklilerin 
2925 liralık kati teminatlariyle birliktt 
pazarlık &ün ve aaatındı adı &eçen Ko. dı 
bulunmaları. (7450) 17460 

M. M. V. Hava Müstetarhğı 

F otin satın alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko, dan 
1 - 1000 adet Gedikli okurlara ait fo • 

tin pazarlıkla ıatm almacaktır. Muham -
men bedeli 9.000 lira olup kat[ teminat 
mikdan 1350 lira.dır. Pazarlığı 16/11/940 
cumartesi ıtınü aaat 11 de hava 1atm ıl -
ma komisyonunda yapılacaktır. Nümun~I 
ve evsafı her gün öğleden aonra komlı • 
yonda &örülebilir. İsteklilerin muayyen 
gün ve saatte katt teminat ve kanuni bel· 
&eleriyle birlikte komisyonda bulunma • 
lan. (7401) 17362 

Arka çantası satın alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Müteahhit nam ve hesabına 1000 

adet arkı çantaeı pazarlık suretiyle eatrıı 

alrnaeıktır. Muhmmen bedeli 4300 lira o
lup kati teminat miktarı 645 liradır. Pa
zarlığı 19/11/940 111.lı ırllntl eaat 11 de ba
va 11tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
İdari ve fenni ıartname ile nilmunesi her 
rUn öğleden ıonra komisyonda &cirülebi • 
lir. İııtekJiJerin muayyen gün ve saatte 
kati teminat ve kanunt belgeleriyle bir • 
likte komisyonda bulunmaları. (7403) 

17363 

Beyaz astarlık bez satm 
alınacak 

M. M. V. Hava Sa. Al. Ko, dan : 

1 - 5.000 metre beyaz astarlrk bez aatın 
alınacaktır. Muhammen bedeli 1500 lira 
olup kati teminat mikdarı 225 liradır. Pa • 
zarlığı 15/11/94-0 cuma gilnü &aat 11 de 
bava ntm alma lı:omiıyonunda yapılaca~ 
tır. Nilmunesi her ~ öileden ıonra ko
misyonda ci>rillcıbilfr. 1stekHler!n mua,._ 
yen sün Ye aaatte kati temin.at ve kanuni 
belıeleriyle birlikte konıiayonda bulun • 
malan. (74-04) 17364 

Yün çorap alınacak 
M. M. VekAleU Hava Satın Alma Ko· 

mlıyonundan: 

1 - M:Uteahhlt nam vı hesabına 10.000 
çift yUn çorap pazarlık ıurstiyle ıatın a.. 
lınacalı:.tır. Muhammen bedeli 8875 Ura o. 
lup katı teminat mlkdan 581 lira 25 kuruıt
tur. Pazarlığı 18.11.940 pazartesi günU ıa· 
at 11 de hava eatın alrna komisyonunda 
yapılacaktır. İdarl ııartname ve evll&f heı 
gün öğleden sonra komtayonda görtllebtıır. 
İıteklllerln muayyen gUn ve ıaatte kat1 
teminat ve kanuni belgeleriyle birllkte ko-
misyonda bulunmaları. (71500) 174,83 

Otomobil malzemesi alınacak 
M. M. Vek9.J.etı Hava Satın Alma Ko

miıyonundan: 

1 - 10.5 kalem targo marka otomobtl 
malzemesi pazarlık ııurettyle satın alına,.. 

caktır. Hepsine tahmin edilen muhammen 
bedeli :>200 Ura olup katı teminat mlkdan 
780 liradır. Pazarlığı 20.11.940 ÇB.l'§amba 
gl.lnU saat 11 de hava satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. İlııte ve evıatı her 
gün öğleden sonra komlııyondan alınabilir. 
İsteklUeriı:ı muayyen gl.lıı ve saatte kati 
teminat ve kanun! belgeleriyle blrllkte 
komisyonda bulunmaları. (7!501) 

17484 

Gömlek ve kıravat alınacak 
M. M. Vektleti Hava Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Müteahhit nam ve hesabına 1000 

adet &edikli ıömleii ile 1000 adet kra.
vat pazarlık ıuretiyle eatın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 2950 lira olup kati to
minat miktarı 44.2,50 liradır. Pazarlılı 

18. 11. 94-0 pazartesi ıiinü ıaat 10 da. ha.
va satın alma komisyonunda yapılacak

tır. Ewaf ve mıhtıraııı her gün öğleden 
sonra komisyonda görülebilir. İsteklil&- c; 
rin muayyen rün ve saatte kati teminat 
ve kanuni belıeleriyle birlikte komisyon-
da bulunmalarL (7502) 17485 

Matra alrnacak 
M. M. Vekaleti Hava Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - 15000 adet matra pazarlık suretiy

le satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
22500 Ura olup katı teminat mlkdarı 3375 
lira 50 kuruştur. Pazarlığı 16.ll .ll40 çar. 
aamba gUntl saat 10 da hava satın alma 
komisyonunda yapılıı.caktır. Evsaf ve nU· 
munesl her gtin öğleden sonra komisyonda 
görUleblllr. İsteklilerin muayyen gUn ve 
saatte katı teminat ve kanuni belgeleriyle 
birlikte komisyonda bulunmaları. 

(7405) ' 17438 

Zayi - Hüviyet cilzdam v-e teferruatı -
Paltomun iç cebinde bulunan zatıma alt 
nU!us kAğıdımla Zonguld3.k vllflyetinden 
Ankara vllA.yetlne hitaben yazılan Meh
met Çelikel ve TUrklşe ait un talebini ha-

lu Mustafa, Boduç oğlu ve cenuben To- Ankara'da Ulus gazetesi ile ilanına karar Keşif bedeli 3063 lira 62 kuruş olan M. 
kat caddesi ve şimalen Mehmet bey o. verilmiı olduğundan neşri tarihinden iti· M. V. daire müdUrlUğii mutbah binasının 
ğullan ve bark ve Rıza bey tarlaları ile haren bu borç hakkında bir diyeceğiniz tamirinin 19 ikincite~rin 940 salı &iinü sa.
mahdut olan tarlanın tapu senedinde rös- yahut buna dair bir itirazllllz varsa on at 10 da açık eksiltme ile münakasası ya. 
terilen dönüm ve hudutlarında noksanlık gün zarfında beyanda bulunmanız akıi pılacaıktır. İeteklllerln mezkllr &Un ve sa
ve yanlışlık olduğundan hali hazırına rö- takdirde icra kanunu hilkUmleri dairesin- / atte 230 liralık muvakkat teınlnatlarlyle 
ro düzeltilmesini iıtemiı ve allkadarların de muamele ifa edileceği illincn tebliğ o- birlikte 'M. M, V. 111.tın alma komisyonun-

nundan: v1 ikl kıta mektubu zayi ettim. Yenlıı!nJ 

ilin tarihinden itibaren bir 11 !cinde iti• lunur. (44511 dı bulunmalart. .(7425). 11446 
Hepsine tahmin edilen tlyatı aoG0 lira al&eallmdan eskisinin blikmü yoktur. 

olan '5000 metre lAatlk boru .16 Udnclt._ - KoDY&lı Niyazı Baykal "60 
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Türk Maarif Cemiyeti piyangosu 
1 O İkinciteırin 1940 pazar günü çekilecek 

Türk Maarif Cemiyetinden : 
Türk Maarif Cemiyetinin Etya Piyangosu 10. lkinciteı

rin 1940 pazar günü &aat 14 de Yenişehir'de Kazım Özalp 
caddesinde fidanlıkta Kollej binasında Noter huzuriyle çe. 
kilecektir. 

Arzu edenler keşidede bulunabilirler. (7527) 

DEVLET DEMIRYOLLARI ANKARA BELEDiYESi 

Balast alınacak Matbaacılara 
D. D. Yolları UçUncü İ!lletme MUdUr

JUğünden: 

Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğün • 
den : 

Muhammen bedeli ile bulunduğu yer, 
mlkdar ve evaafı, muvakkat teminatı aııa
ğ'rda yazılı bala.at kapalı zart usullyle ek
siltmeye konulmuştur. İhalesi Balıkealrde 
tlçüncü tııletme mUdürlUğU blnrunndakl 
artırma ve eksiltme komisyonunca yapı -
lacaktır. Bu tııe girmek lstıyenlerln 2490 
sayılı kanunun tayin ettiği vesikalarla 
teklif mektuplarını ihale g{lnUnde saat ona 
kadar makbuz mukabilinde komisyon re • 
tsllğlne vermeleri lAzımdır. Bu loe alt 
ıartname ve mukavelename projeleri ko
misyondan paraaız verlllr. (7284) 

Balaat ocaklarının bulunduğu yer: t.z -
mir - Bandırma hattı, kilometresi: 258-268 
cinsi: küıkQ ile yarmalardan, mlkdan 
metre mlkAbı: 15000, bir M8 bal astın mu
hammen bedeli 130 kuruo, Tutan: 19500 
lira, muvakkat teminat: 1462 lira 50 ku -
nış, İhale tarihi: 15.11.940, lhııle saati: 11 

Bedeli muhammcni 110 liradan ibaret 
müdürlük dosya kaplarının kartonu idare
ce verilmek üzere tabı ve imal iti açrk 
arttırma ile eksiltmeye konmuştur, tha • 
leıi 11/11/94-0 tarihine mUsadif pazartesi 
giınü saat 11 de müdürlük binasında ya • 
pılacaktır. Taliplerin c-0 7,5 teminat ak • 
çcleriyle mczkO.r müdürlüğe müracaatla-
rı ilin olunur. (72'22) 17203 

ZiRAAT VEKALETi 

Hayvan pançarı alınacak 
Etlik'te Veteriner Bakteriyoloji ve Se

rolojj Müessesesi Direktörlüğünden : 
1 - Müessesede mevcut tccrlibe hay

vanları için asıari 4-0.000 azami 50.000 ki
lo hayvan pancarının cçık eksiltmesi 10 
gün müddetle uzatılmıştır. 17291 

.. ı 1111111ıı111111111111111111111111ıı1tL. 
2 - Tahmin edilen bedeli 2000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 150 lira olup 

banka mektubu veya vezne makbuzu ve 
hazine tahvili teminat olarak alınır. Yal

: nız tahvillerin de makbuz mukabili ha-
--- Sayın halkın --

- zincye teslimi §arttır. 
Enazarı dikkatine§ 4- İhalesi ıs. 11. 940 cuma günil saat 

- 15 tcdir. Buna ait şartname müessese di
:M.evslmln en güzel saksı ve çl- : rektörlüğünden bedelsiz olarak verilir. 

: çeklerini Yenl~ehlr clçek evinde bu- : 5 - 2490 sayılı kanunda yazrlı eartları 
: lablllrslnlz; Nişan, nlkAh, dUğtln için : haiz olan isteklilerin muayyen olan gün ve 

- saatte Ziraat Vekaleti muhasebe müdür· 
_ en güzel hedlyenlzl hazırlamıya a,. : lüğündc toplanacak olan satın alma ko-
: madeylz. Arzu edilen bUyük!Ukte : misyonuna müracaatları. 
: her çeoıt çelenkler ucuz olarak ya- (7488) 17472 - pılır. T. 6371 4451 : 

'=111111111111111111111111111111111111111,.. ORMAN KORUMA GL. KO. 

BAŞVEKALET 

Katip alınacak 
BqvekAletten: 

1 - Açık bulunan 20 lira mas.eh iki ktı
tlpıtk için 18.11.940 pazartesi günU saat 
H te mtıu.baka imUhD.nı yapılacaktır. 

2 - İmtihana kabul ıartıarı ıunls.rdır: 
Lise mezunu ve memurin kanunUDun 

~. Uncu maddesinde yazılı ıart ve vasıflan 
haiz olmak, makine ile seri ve düzgün ya
zı yazmak. 

8 - Talip olanların: mektep diploması, 

nUtua hUvlyet cüzdanı, eağhk raporu, as
kerlik veslkuı, doğruluk kAğıdı, iki kıta 
vesika fototrafı ve istldtılariyle llHl.940 
ak,amına kadar B8.§vekft.let sicil ve daire 
mUdUrlUğüne mürıı.caaUarı. (7490) 17478 

Vazelin, üstüpü alınacak 
Orman Koruma Genci K. Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - Orman koruma ıenel K . birlikleri 

için 350 kilo vazelin ile 20 kilo üstüpü 
pazarlıkla nun alınacaktır. 

2 - Pazarlıih 11. 11. 940 pazartesi gü
nü 11aa.t 11 de Ankara Yenişehirde komu
tanlık binasındaki aatın alma komisyo
nunda yapılacaktır, İstanbuldan ~ıkacak 
istekliler de İstanbulda Sirkeci • De
mirka.pıda orman koruma genel K. anbar 
mUdürlüğüne pazarlık fiyatlarını bildire
ceklerdir. 
• a - Teklif edecekleri fiyat Uz erinden 

kati teminatlarlyle birlikte Ankara'da ıa
tm alma komisyonuna, İıtanbul'da orman 
koruma genel K. anbar müdürlüğUne mli
racaatlan ilAn olunur. (7437) 17451 

TÜRKİYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ T AR1Ht : 1888 

Sermayesi : 100.000. 000 Türk Lirası 
Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirat ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

f Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1000 Liralık 4000 
4 Adet 500 Liralık 2000 
4 Adet 250 Liralık 1000 

40 Adet 100 Liralık 4000 
100 Adet 50 Liralık 5000 
120 Adet 40 Liralık 4800 
160 Adet 20 Liralık 3200 

Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 

Kur'alar senede 4 defa. 1 Eylül. 1 Birincikanun, 
1 Haziran tarihinde çekilecektir. 

1)1KKA T : Hesaplarındaki paralar bir ıene 
· liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı 
% 20 fazlaıiyle verilecektir. 

1 Mart ve 

içinde 50 
takdirde 

uı.:us 8- lf -1940 

SIHAT VE iÇTiMAI M. V. 

Muhtelif ecza alınacak 
Ankara Merkeıı Hıfsıssıhha .MUeaseseaı 

Satın Alma Komlııyonundaıı: 
1 - 'MUeBBesemls için cins vomlkdarı 

listesinde yazılı 61 kalem ec:r:a ac;ık enııt
me ııuretiyle ııatın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 11.11.940 paautesl gUnU 
saat 11 de Ankara merkez hıfzıssıhha mU
essesesl satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - Tahmin bedell 4941 lira 110 kuru~ 
tik teminatı 870 lira 61 kunıştur. 

4 - Şartname ve listesini görmek tstl
yenler komisyona mUracaat ederler. 

6 - İsteklilerin muvaltkat teminatı ya
tırmak Uzere bir gUn cvel Ye kanunt ve
slkalarlyle beraber belll gUn ve sıı.ntte ko
misyona gelmeleri. (7208) 171915 

ANKARA DEFTERDARLICI 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Defterdarlığından: 

1 - Defterdarlık binasında yapılacak 

tamirata 1560 lira 30 kuruş bedel tahmin 
edilmiştir. 

2 - Muvakkat teminat 117 liradır. 
3 - İstekliler k!şif evrakını her gün 

defterdarlıkta müteşekkil komisyonda gö
rebilirler. 

4 - İsteklilerin 11/11/ 940 tarihinde 
defterdarlıkta tcsekkül edecek komisyon
da bu işe dair nafıadan alacağı ve11ika ile 
müracaatları ilin olunur. (7283) 17238 

Müsabaka ile memur alınacak 
Ankara Defterdarlığından : 
Kırıkkale Asker! Fabrikalar muhasebe· 

sinde münhal 115 ve 20 lira mruışlı memu
riyetler için 15.11.940 cumıı gllnU saat 111 
te defterdarlıkta mUsabaka imtihanı yapı
lacaktır. 

3656 sayılı kanun mucibince orta mek
tep ve lise mezunlarından talip olanların 
dilekçe ve memurin kanununun 4. lincil 
maddesinde yazılı vesaik ile defterdarlığa 
mUracaatları. (7511) 17489 

B. Zeki T unçerin nazari 
dikkatine 

Ankara Defterdarlığından 
Vazifesinden izinsiz olarak ayrıldığı 

bildirilen Kızılcahamam kazası tahsil me
muru Zeki Tunçer'in bir hafta zarfında 
mahalli memuriyetine avdet etmediği tak
dirde müstafi sayılacacı ilan olunur. 

ı·ayyare 

Otomobll 

Kamyon 
Motör 

ve 
btlQ.mum 

makine

lerde 
İsviçre 

ın!rnnlAtı 

(7512) 17490 

S R O Rulmaalannı kullanınız 
Deposu: Galata Kartı.köy Paln.a hanı 

karşısında 84 No. İBRAHİM TAŞ 
ÇIOÔLU ve ORTAKLARI P. K.. 

1039. Tel~af: TAŞKOL 

FAKÜLTELER 

Asistanlık imtiham 
Ankara Dil - Tarih ve Coğrafya Fa -

kUltcai Dekanlığından 
Fakültemizde münhal oldutu iUln olu

nan asiatanlıklann imtihanları görülen Iü
zum lizerine aşağıda yauh ıün ve aaatlc
re bırakılmı5tır. İsteklilerin fak!Uto de -
k.anlıfına müracaatları, (7259) 

Alman dil ve edebiyatı: 11/11/940 pa
zarteel eaat: 9 da, 

İngiliz dil vo edebiyatı: 11/11/940 pa • 
zartcsi saat: ıı. 

Tilrk dil ve edebiyatı: 18/11/940 pa • 
zart esi saat: 9, 

Klasik filoloji: 11/11/940 pazartesi sa
at: 9, 

Arkeoloji : 11/11/94-0 pazartesi saat: 9. 
17270 

ASKERi FABRiKALAR 

M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

Motör)ü tekne alınacak 
Deniz Levazım Satın Alma Koml.170-

nundan: 
1 - 20.9.940 &ilnll için lhalesl llb edll

mııı olan ve mezkQr gUnde de mUnakaauı 
yapılarak ıartnamelerlnln tekrar tetkiki 
dolayıelyle ihale edllemlyen 35080 lira ke
§lf bedelinde tkt adet motörlU tekne sene 
aynı pltln, proje ve ıartnameal veçhlle 
11.11.940 pazıı.rtesl a-UnU ıaat 14 te pazar
lıkla lhaleal yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (2681) lira olup ıart
name, plAn ve projeleri her a1lJ:ı lı s&!Lt! 
dahilinde rnezkQr komisyondan (176) ku
rut mukablllnde alınablllr. 

S - Şartnamede ve 2490 ıayıh kamın -
da zikredilen ııeraltl havi bulunan lıtaldl
lcrin yukarıda yazılı glln ve saatte bu pa
zarlığa lııtırt\klerl lltln olunur. 

(10419/7314) 17380 

Kiralık 
Kcçlörende asfalt UstUnde b&h· 

çe içinde dört veya be!I oda, hol, 
mutfak, ofüı ve banyodan ibaret 
dllz ayak bir daire veya iki oda. 
mutfak ve banyolu mUstakll dlter 
bir daire. İçme menba suyu var. 

Müracaat: her gün ıaat 12·13 
arasında 1133 numaralı telefona ve

ya Keçiören bekçisine. 

Ahır aranıyor 
Almanya Büyük clçiliii civarında 2 - 6 

beygir istiabına mahsus bir ahır acele a
ranıyor. 5064 numaralı telefona müracaat 
edilmesi 4400 • 

Satılık otomobil 
939 Opel S. Slx az kullanılmıP 

1100 lira. Telefon: 8000. • (Hll~' 

ANKARA V ALILICI 

Muhtelif ilaç alınacak 
Ankara Vilayeti 
Sıhıı.t ve İçtima! Muavenet MUdUr!U· 

ğUnden: 

l - On bir kaza huıust idare dlspan
acrlerl için muhammen bedeli 39915 liradan 
ibaret muhtelif UAc;lar 111tın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat bedeli 800 lira
dır. 

S - İstekliler liste ve ıartnameslnl An· 
kara ve İstanbul ıııhat mUdUrlllğUne mü -
racaatıa görebilirler. 

4 - İhale 28.11.940 perıembe gUnU sa.at 
ı~ te v!U'ı.yct daimi encUmenlnde icra edl • 
lccckUr. (7487) 1H71 

Karakol inşa ettirilecek 
Ankara Valiliğinden: 
Keşif bedeli (7386) lira (20) kuruııtan 

ibaret bulunan Balgat jandarma karakol 
lnıaatr 25.11.940 pazartesi gUnU aaat 10 te 
nafıa komisyonunda ihale yapılmak Uze
re açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminat (~3) lira (97) ku
ruı.ıtur. 

İsteklllerln teminat mektubu veya mak
buzu ticaret oda.tı vesikası ve ihale gU
nllnden en az tlç g{ln evel vlldyete istida Ue 
mllracaat ederek bu l~ için alacakları ten
nt ehliyet veslkalarlyle birlikte ıözU ge -
çen gUn ve saatte komisyona gelmeleri 
buna alt keşlt ve ıartnameyl ht.r gtln na
fıu mUdllr!UğUnde görebilecekleri. 

(751~) 17498 

.. ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. - --: 1Ş ARIYOR : 
: Fransızcaya bihakkın vakıf bir E 
: mütercim - daktilo. İyi referanalan : 
: vardır. (M.) rumuzlyle Ankara P. K. : = 507. 4429 -

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Zayi - 15. 10. 940 ta otobüs idaresinden 
aldığım 1088 No. lu talebe karnemi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hUkmU yoktur. Ha)TI Begeç. 4450 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6\Jl9 

İmtiyaz ıahibi 
lakender Artun ' 

Umumi Neşriyatı İdare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
~messese MUdürll : Naşlt uı .. uC 

ULUS Basımevi ANKARA 

Gümill yüz kunqlukların tedavülden 

kaldmlması hıkkmda ilin 
Maliye VeHletiaden ı 

QUmilt yi1s kurutluklann ~rint gtımüı blr liralıklar darp .... pl
ya1aya kifi mikdarda çıkanlmıı oldutundan cümllt y11s Jruruıtuk
ların 31 lklnciklnun 1941 tarihinden aonra tedavülden b.ldınlmuı 
ka,rarlaıtırılmııtır. 

GUmUt yUı: kuruıluklar 1 Şubat 1941 tarihinden itibaren artık M
davill etmlyeeek -..e ancak yalnı• malsandıklarile CUmhurlyet Mer
kez Banka11 ıubelerlnee kabul edilebilecektir. 

Elinde güınüt yü.s kuruıluk bulunanların bunları malaandıklarll• 
Cümhurlyet Merkez Bankası ıubelerlne tebdil ettirmeleri lltn olu-

(7025) 17095 

Oripden Sonra 
En Atiik~eı .K;;;;etJİa~ 

En eski Malap şaraplanndın 
iııtih:ıar edilmiş olan QU1N1UM 
tABARRAQUE, Zayıf ve 
K.ansızlarla hali nekahatte bulunanlar ve faz· 
la çalışmadan yorgun düşanler ve Grıpten 
kalkanlar için en !llÜkemmel kuvvet ılicıdır. 

lt'c.meırı .. rde~ JQnra bir Likör kadehi 
- aı~taıt ı.ıuıubı kuvvet ve iyadei 
SJhlı- İ<;in .• Ufidir. Tesiri mlkerrep 
ve f>a, ... Tıp Akademisi tarafından 
tavsiye edile D 

• • lllNIUM 
ABARRAQUE 
~ Deposu: Galata, GUmrDk ıoll lo. al 

Her Ecıaoede Satılır. 

10 kalem malzeme alınacak 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha Milesaeıeıi Satın Alma Komiıyonundq ·ı 

S. No. 
1 
2 
3 
4 
5 

7 
8 

9 
10 

Cinli 
Tecrübe tüpü 
Fittire kağıdı 
Çiçek aşısı tüpil 10 kişilik 
Çiçek aşısı tüpü 1 ki,ilik 
50 kişilik çiçek aşısı alır cam 
kapaklı şişe nlimuneei gibi 
50 kişilik çiçek •§ısı alır ba· 
galit kapaklı şişe numunesi 
gibi 
Ampul desteresi 
Boş serom ampulu 15 cc: ko
deksi camına göre 
Boş serom ampulu .5 cc. 
!spektroskop frans şimit 

Miktarı adet 
5000 
5000 

400000 
500000 

5000 

5000 
20000 
50000 

100000 
1 

Lira 
300 
150 

!000 
2500 

250 

200 
200 

· 2500 

3000 
150 

14250 
1 - Müessesemiz için cins ve miktarı yukarıda yazılı 10 kalem mab:enM 

kapalı zarf usuliyle 26. 10. 940 tarihinden itibaren eksiltmeye konulmuıtur. 
2 - Eksiltme 11. 11. 940 pazartesi günil saat 11 de Ankara Merkez Hıf· 

zıssıhha Müessesesi satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin bedeli 14250 lira ilk teminat 1068 lira 75 kuruştur. 
4 - Şartname Ankara Merkez HıfzıHthha Müessesesi satın alma komis

yonundan parasız alınır. 
5 - Teklif mektupları muayyen günde saat ona kadar komisyona veril· 

miş olmalıdır. Mektuplar mühür mumu ile mühürlü olacaktır. 
6 - İsteklilerin muvakkat teminatı yatırmak üzere bir gün evel ve ek· 

ıiltmeye iştirak etmek üzere belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 
(7209) 1719d 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. = -
§ YENİSEHİR PALAS OTELİ ~ - ---Bütün modern teşkilatiyle İş Bankası civarında Maliye bahçesi Ei --=: karşısında asfalt cadde üzerinde açıldı. Etti odası bulunan otelimi- Ei 
:= zin her odasında sıack ve soğuk su, kalorifer, telefon tertibatı, 21 =: 
- odasında hususi banyo teşkilatı olduğu gibi banyosuz odaların da =: 
- umumi banyoları vardır. Oç kattan ibaret bulunan otelimiz asfalta =: 
:= ve istasyon civarına nezareti k!milesi bulunduğu gibi gilneşi bol =: 
- ve fevkalade sıhidir. Ve Müteaddit salonları vardır. Telefon Nu- :; 
:= marası : 3949 =: 

FİYTLAR -
Çift yataklı odalar Tek yataklı odalar Banyolu odalar -----

300 175 300 --
350 200 350 

400 250 Çift yataklı 400 ---= Fazla kalacak müşteriler için' ayrıca aylık üzerinden anlaşma - yapılır. 

Aynı konforlu otelimizin İstanbuldaki ıubesi Tepebaşı Şehir :=: 
:= Tiyatrosu karşısında Yenişehir Palas. Telefon n11marası: 41300 :=: - --:ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

YENİ Sinemada HALK Sinemasmda Sus Sinemasında SOMER Sinemasmda 
Bugün ve bu a-eee 

Charles Boyer ve trene 
Uunne'un emsalsiz zaferi olan 

BÜYÜK AŞK 

Bugün ve Bu Gece 
Şark edebiyatının Romeo ve 

Julyet'I, ıark fııtmclllğlnln 
fAheserl 

LEYLA ne MECNUN 
BUyllk alkı~lara mazhar olan TUrl<çe s1SzlU 
:tşk, 'tnrafet ve gllzelllk filmi Mecnunun ıarkılarını 111Syllyen 
3e:ınslar : 14.30 • 16.30 • 18,30 MUnlr Nurettin, LeylA'nın ıe.r-

Gece 21 de kılarını aöyllyen lılUzeyyen 

BugUn ve bu gece 

Robert Young • Ann Sotherıı 

tarafından fevkıılAde 

yaratılan 

ÇAM SAKIZI 

Neıe, zevk ve &3k filmi 

Bugün ve bu gece 

Seçme filmler ıaheaerl ve 

Joan Cravford • Spencer 

Tracy'in 

FevkaHl.de oynadıklan 

SATILIK BEBEK 


