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Milli Şel'in §erellendirdikleri ~ammn'Ja parkın görünüıü 
Tokat, 12 a.a. - Milli Şef ismet lnönü, ıaat 17,32 de Turhal istaayo- ---------------------------------------------

nuna muvasalat buyurmuılardır ve vali vekili İsmail Hakkı Kayan, me-j 

vekilimiz C. H. P. 
bus Cemal Kovalı, belediye reisi ve Parti başkanı ve diğer vilayet erka
nı ve büyük bir halk kütlesi tarafından karşılanmı~lardır. 

el Sekreterliğinde 
~}'ın Başvekilimiz Dr. Refik 
I dün öğleden sonra C.H.P. 
~Merkezine gelerek Parti Gc-

tcteri Dr. Fikri Tüzcr ta -
~ . n karşılanmı§ ve bir müddet 

1 
1tle.riylc meşgul olmuşlardır. 
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ransa 
ctrbi nicin ... 
ctybetti? 

> Falih Rılkı AT AY 
~••'da milli facia mesulleri· 

11hakemesine baılanmak üze· 
~'böyle bir muhakemenin sıra· 

1~r., değil midir? Bu mesele 
~'kadar etmez. Fakat bizim 

\>rupa içinde ve dııında bü
'flt•r baıka bir sualin cevabını "" 

için muhakeme tafsilatını 
t bir merakla takip edecek· 
"'"sa harbi nasıl ve nıçın 

l.:ıl'., l,ı. 
• !İmdiden belli batlı fran&ız 
rleri tarafından bir takım 

(Sonu J. üncü sayfada) 

, . 

Sam•un'da Vali konağı caddes. 

100· ALMAN 
• 

TAYYARESİ 

Yeniden l ngiltere'ye 

HÜCUM ETTİ 

Manş üzerinde dün de 

çetin bir muharebe oldu 

bulunulmakta olduğunu 
~z. Bu ifıaat mesuliyetleri 
\._ e ve iki kısma ayırmakta· 

'l>ten evelki devir, harp dev· 
1ıı. '•i ve idari mesuliyetler, as-
""llt ı· Londra, 12 a.a. - Manş denizi ve İn· 

•u ıyetler ! Kilterenın cenubu ııarkl sahi ileri Uzerlnde 
'-'\ihim mesele, iyi hazırlan· Jngili:z pilotları tarafından bugün 100 kadar alman tayyaresi bUyılk 
~ h ) d h b bir hava muharebesine iııtırflk etml~Lir. 

~r e azır anma an ar e düıürülen bir Alman Dornier Şimdiye kadar be11 dllşnııın tayyaresi düş-
ır, Fransa, cihan harbinden tayyare•i mllştUr. Dl.ter bazı tayyaı·eıerln ele ciddi 

A.vrupa kıtasının en kuvetli surette hasara uğradığı zanncdllmcklt>dir. 
a nıalikti. Fransa'daki me- ~ Prese Assoclation'un muhnbırl, trlcfon-

o la bu haberi verdiği zaman beş duşmıın 
tdunun bu üstünlüğünü nasıl JAPONYA' DA tayyaresinin dti§Urlllmllş olduğunu ve hun-
'ıa edebileceği hakkındaki lann UçUnUn de Mano deniz.ine dllşlllğUnU 
tı bildirmektedir. Bir altıncı tayyarenin 
d dinlememi§lerdir. W ey- transız sahillerine doğru kaçtık! ı;-llrUJmuş-

~ttll~a 1936 da tank, ve Mare· ı"ngı'lı'z aleyhtarlıg""ı tU. Bu tayyareden duman çıkmakta olduğu 
'•n daha 1937 de tayyare gibi. gittikçe de alçaktan uçmakta bulunu-

' yordu. 
· hazırlanmak zarureti Düşen iki tayyarenin pllotları paraşlitlc 

d~ bilhassa israr et• gene baı go" slerd'ı atıamıılar iee de rUz11:Ar bunları açığa at-
ır d' mıştır. Diğer iki tayyare yere dUııUp czil-lc • Bu ihtarlar ın· mlıtır. 

11 Yerde Petain ve Wey- Muharebenin talsilcitı 
l •lceri meclislerden uzaklaıh· ~Iuhnrebc bllylik bir snha llzcrlndc c<'re-
~ Ve Fransa 1940 da bilhassa Tokyo sokaklarında yan etmiştir. Bir mtlddet ln~lllz tayynre-

~- ılt ve tayyaresizlik yüzün· !eriyle dUşnıan nvcılnı·ı, yUkeek bir lrli!a-
""4lıc.I ld da olmak üzere bir şehrin Uzerln<lc mulıa-
\o • Gp olmuıtur. Mesut ma- büyük nümayişler yapı 1 rcbeye tııtuşmuşlarclır. Bunlann bnzııarı t.! lahsiyetler Fransa'nın tali- 5000 ınetrrdcn ur.mnkta ldıler. Hlicum edPn 
'"llf .. • db · · t b • Tokyo; 12. a.a. _ Son zamanlarda zııhi- tayyarelerin bazıları, cenubu ııarki sahll-
lı lc•Uı le ır ve terhp ere ag· ren yatışmıı gibi görim~n !ngiliz: aley~t1;r- lerlncle bulunan lılr b.'llon barajını imha 
~ afi görmüılerdi. Gene bu lığı yeniden ve ıiddetle baş göstermıştır. ctıneğe teşc'bblls ettiler. Bir lnglllz tayyare 
~ &1tlaşılıyor ki Polonya mu· japonya'nın muhtelif yerlerinde, ingiliz - devriyesi bu tcşebbilsU akim bırnktırmış-

t. ı oldugvu vakit, orada bulu- lerin hareketini protesto etmek ve bükü: tır. BUyUk bir lrtıfodan uçmoktn olan dıiş
•tıı metin siddetle mukabil harekete gec;mesı- mnnlnr ı:llneş pnnllısındon c;ıklıklnrı l".ll • 
11tı "•ıı: askeri heyeti, mesul ma· ni talep eylemek maksadiyle kütle halin . man lngllh: nvcıınrı bunlıırın Uzerinc hO • 

hldın h b' . hiyeti de toplantılar yapılmıctır. cum etmlıılcrdlr . .Muharebe çok çetin olmuş 
d m ar ının ma .. tur. Mlltrmadl.ven n1ltralyiiz tnkırdılıırı 1 -a t · • • 8 Tokyo sokalPlarında halkı bugün yapıla-t, envır etmı§tır. u rapor cak olan muazzam toplantıya davet eden rıldllmekte idi. Çıkan güneş dUşınan tay -

~L. ıılmmamıf, Polonya'nın beyannameler dağıtılmıştır. yarelerlnln g{lmiiş gibi lmnatlarını parlat-
Qı)' t' · ı· . • 0 k matta başladı. Düşmanlar inglllzkr tara-

·~lı't·e ı, Leh ordusunun kıy• Mıl ıyetperver Japon teşkilatı sa a, fından kenrtllerlne kurulan tuı>,aktan kur-
111 f d'I k h İngiliz konsolosluğunda çalışan japon ter-

lı e at e ı ere ' ne arp cemanlarına istifa etmelerini emretmi$tir. tulmak için nlRnevralar yapmn.kta idiler. 
'~a, ne de ordunun talim ve Tokyo'daki İngili z sefarethanesi civarın- Fakat lnglliz pllotıım hiç dıırnıı1ksu:ın hU-
•1rıe h • 'l • · da ki inıı:ili z evlerinde c; ıılı şan hi zmetc;ileı cumlımnıı sievam .. Pdlyorlardı . 11:n <:etin mıı· 
lf e emıyet verı mııtır. nllimle tehdit edilmisledir. harebe 400'1 metı· ,. irtifada bir ııehlr tize -
it,'~aru baılangıcında topçu .. • • • .. .. rinde olmuştur. 

~ l"i ıtoku bile arhrılmıı de- Numayı§çıle! gerr donuyor Muharebenin en kızışmıt zamanında iki 
~ İngiltereyi protesto için Tokyoda bir tayyarenin diğerlerinden ayrıldığı ıörUl-

't t parkta yapılan muazzam bir tezahüre leti- mü,tür. Bir inıiliz Spitfire avcm bunlar _ 
lı-ıt erbiye edilecek ve sili.h· lrAk edenler, bütün endl§elerin hllAtına o - dan biriııinin üzerine son ıllratle hlicum 

•caıc yerde hayallerle avu- larak tıı,:ııtere sefaretine yakl&§mağa te - . . . . la · . A ıebbUs etmeden dağılmıılardır. ettı. Az sonra bu dilıman tayyaresı kendı 
ıdı. Reamı propaıandaıun İı:ı&"lllz bUyük elçlel B. Cralgle birkaç 

1 
koatrolünil kaybetti. Diier teyyareler 

C.Soaıı ı. ihıcü s17/ıdıJ (Somı s. iaci sıylıdı) (&Jaa s. inci sıylıdı) 

Kooperalif ~ilik kursunu bitirenlere 
. ........... 

Ticaret Vekilimiz dün 
bir çay ziyafeti verdi 

Ticaret Vekilimiz B. Nazmi Topçuotlu kuvetlendirmektir. 
Ankara Ticaret ve Sanayi odasındaki tüc_ Sizler, kooperatifçilikte miırıitlik vazi
car kulübiınde, Ankara'da açılan koopera- fesini göreceksiniz. Çalışırken bin bir 
tif kursuna iştirak eden kooperatifçilere hldise ile kareılaşacaksınız:. Bu hal karıı
diın akşam bır çay ziyafeti vermiştir. eında prensiplerden katiyen fedakirlık et-
Toplantıda Tokat mebusu Hasip Aytuna, miyeceksiniz. 

Ticaret VekAleti müsteşarı Halit Nazmi, Kooperatifçiliği tatbika çalı$ırken, kır
dış ticaret umum mudurü B. Servet Ber - ıı karşıya kalacağınızı idrak ile prensip 
kin, müdiır muavini Remzi Saka ve biıtun bakımından mucadele edecek ve muvaffa-

ooperatifçilcr hazır bulunmuelardır. kiyeti de prensip ittihaz edeceksiniz. 
Toplantı Vekil Nazmi Topçuoğlu'nun Hepinize muvaffakiyetler temenni ede _ 

lr ı,ir • ·u ite açılmıştır. Vekil ezcUm- rim." 
le demiştir ki: Vekile, Fındık Birligi muhuebe müdü • 
"- Hocalarınız, size !lmt malumat ver- rü Suat tarafından cevap verilmı,1ti • Bun

miılerdir. Size terett!ip "tden vazife, veri- dan sonra B. Nazmi Topçuoglu muhtelif 
len ilimle köylünün vaziyetini göz önüne hasbıhallerde bulunduktan sonra toplantı

alarak bugünkü ihtiyaca göre. köylünün dan aynlmıştır. 
kooperatifçiliğe. olan rabıtasını madcletcn 1 , Toplantı geç v.,•,>n 1 • ıl • 'lcvam ctmiıtir. 

ziya/ette Ticaret Vekilimizin davetlilerinden bir grup 

• 

lngillere'ye yapılan 

. bir taarruz 
· · nasll def edilir! 

B. Hore Belisha "100 hrka 
asker li11m ! ,, diyor 

Ziraat Vekilimizin 

Bursa mıntakasında 

yaptığı tetkikler 
Bursa, 12 a.a. - Ziraat Vekili Muh

lis Erkmen cumartesi günü Merinoı 

fabrikası ile böcekçilik enstıtusünü zi 
yaret etmiş ve her iki müessesenin ça
lı §malarını tetkik eylemıştir. 

Ziraat Vekili müteakıben refakat -
lerinde valimiz Refik Koraltan oldu· 
ğu halde Gürsuyu nahiyesine gitmiı 
ve burada toplanmı'.j ol:ın elli köyün 
muhtar ve ihtiyar heyetleri ile goril -
şerek n iyenin zirai durumu üzerin
de köylüden izahat almıştır. Muhlis 
Erkmen bu heyetlerle yaptığı uzun 
bir hasbihalde bilhassa bu yerin pek 
nefis oian şefta.•uyı• "e 1hç .. leri 
üzerinde durmuş ve bu hususa dair ve
rilen izahatı büyük bir alakayla dinle
miştir. 

Bu görüşme esnasında köylüleri -
miz bu sene ziraat vekaleti tarafından 
tohumluk olarak ~onderilen Akala pa• 
muğu ile burada ilk defa yetiştiril • 
miş soya fasulyasından çok iyi neti -
oeler aldıklarını bildirmişler ve hat
ma makinelerinden istifade etmeleri -
nin temin edilmesini rica etmişlerdir. 
Ziraat Vekili dün de valimizle birlik
te Mudanyaya giderek bu mıntakada 
da tetkikler yapmışlard1r. 

BİR DENİZALTI 

NASIL BATAR! 

Londra, 12 a.a. - Bu akşam Devon
port'ta söylediği bir nutukta sabıkı 
harbiye nazırı B. Hore Belisha, mü
kemmel surette teşkilatlanmış insaf-! 
sız milletleri mağlOp etmek ic;in milli 
hayatın bütün sahalarında, büyük Bri
tanya'nın müessir kararlar alması la
zım geldiğini beyan etmiştir. 

Bomba denizaltınrn pupa tarafında 

suya duşuyor ... 

Eski I ngiliz harbiye nazırı B. 

Kıta üzerine yap•lacak muhtemel bir 
hücumdan bahseden Hore Belisha, 
demiştir ki ; Hare Belisha 

"-Daha şimdiden milyonlarca kiıi
----:-1 lik bir ordu meydana getirmenin ihti-

. . .-.a.: · jYatlı bir hareket olacagını düşünerek, 
Çemberleyn ıyaleştı akılane hareket etmiş oluruz. 

Londra. 12 a.a. - B. Çembcrleyn a
meliyat olduğu Klinigi buı;ün terke
derek kısa bir nekahat devresi geçi~ 
ceği sayfiyeye gitmiftir. 

Planlarımızı, düşmana, işgal ettiği 

arazi üzerinde hücum etmek esası U
rindeıı hazırlamağa mecburuz. 

Harbi, ancak bu tarzda hareket etti-
(Sonu S, inci NTl•dı) 

... Biraz SQnrı denizin dibinden suyum 
7İizü.zıe çılııyor: denizaltı batnuıtır. 
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Günün meseleleri: 

Vazife ve mesuliyet 
havası va anı kaplamıştlr .. 

H. SAMI 

Birbiri ardı sıra derinliğine uzanıp J olan İngiltere'nin geçen umumi harp
giden tahkim edilmiş kuvetli müda- te almağa mecbur olduğu tedbirleri, 
faa hatları, iyi seçilmiş mevzilerde kabul ettiği devletçi sistemi bir vesile 
zorlu istinat noktaları, heybetli kale- ile tahlil etmiştik. Bu mcvzua avdet 
]er, beton, çelik yığınları... ancak etmiyeceğiz. Yalnız, Flandres ricati 
"manevi tahkimat .. ile tamamlanmış günlerinde, İngilizlerin müstaceliyet
olursa bir kıymet ifade edebiliyor. le müzakere ve kabul ettikleri 
Yurdun muhabbet ve hizmetinde sa- Emergency Act dahi matbuatımızda 
mimiyetle toplanmış küçük hio;;lerin geniş ve tafsilatlı bir tahlile maalesef 
üstüne çıkabilen vazife sahipleri tara- mevzu teşkil etmedi. Etseydi, belki 
fından kullanılırsa bütün bu maddi tüccar ve iş adamlarımızı biraz daha 
korunma vasıt~ları bir milli müdafaa mücadele realitelerine yaklaştırmış o-
kudreti taşıyabiliyor. ]urdu. 

Büyük devlet adamı vasıflarını bü- Zarar ve ziyanı kendilerine ait ol-
yük kumandan meziyetleriyle yüksek madan, hudutsuz banka kredisi ile ti
§ahsiyetinde terkip etmiş olan Milli caret yapmak, büyük tüccar rolü oy
Şef bu teşhisi çoktan koyduğu içindir namak fırsatını elde etmiş olan bazı 
ki ömrü millet hizmetinde vazife ve yeni tüccarlar ticaret hünerini ancak 
mesuliyet telakkisinin hakimiyeti uğ- şahıslarında ve nevzat firmalarında 
runda mücadele ile geçmiştir. Yı11ar- tevehhüm edebilirler. Fakat tecrübeli, 
ca, vazife ve mesuliyet zihniyetinin ağır başlı, sermayesini yıllarca sür
kökleşmesi için çalışmıştır. Halk Par- müş olan mesai ile elde etmiş kıdemli 
tisinin son büyük ve fevaklade İnönü tüccar pek iyi kavrar ve tasdik eder 
Kurultayında Türk milletine §U temi- ki, bugünün zorlu şartları içinde, bü
natı vermişti: tün "muvaffakiyet unsurlarını., dev-

" Hiç bir koruyucu tedbir insan vü- let temin etmektedir. Devlet zemini 
cudunu hasta olmaktan kurtaramadı- hazırlamakla iktifa etmeyip, her türlü 
ğı gibi hiç bir milletin bünyesi de en imkanları da emre amade kılmaktadır. 
iyi tedbirler içinde marazi arızalar Devlet ithalat ve ihracat işlerini 
göstermekten kurtulamaz. Fakat, va- bizzat yapamaz. Te§kilatı mü:sait de
tanda~Iarım, emin o1sunlar ki uyanık, ğildir. Teşkilat yapsa bıle bünyevi ac
dikkatli ve vazife h: beşeri her zi buna manidir. IJiz işımıze bakalım 
duygunun üstünde tuc .. w vazife sa- diye lıayale kapı/anlarda ergeç şafak 
bipleri olarak millet idaresinde lü- atacaktır. 
zumlu görülecek tedbirleri, zamanın- Memleketimizin yiıksck menfaatle
da ve kararında almakta asla tereddüt rinin, alçak ve süfli menfaatler uğrun
etmiyeceğiz.,, da ihlal edildiğini görürsek, tüccar 

Temiz halkımız, milletimiz buna birliklerini teşkil eden firmaların dev
iman etmiştir. Bu memlekette öyle Jetle teşriki mesaisinde samimiyetsiz
bir manevi hava esiyor ki bunun için- lik sezersek mesul vekilin kuvetle te
de, bir hamlede, bir kombinezonda barüz ettirdiği gibi biran bile tered -
servet fetheylemek, liyakat ve iktida- düt etmeden bu içtimai fonksiyonu 
rı komisyon miktarları, spckülft.syon devletleştireceğiz. !Junu muayyen bir 
kazançları ile ölçmek hayaldir. ideoloji namına değil, Türkiye'nin 

saadet ve selameti için yapacağız. Milli müdafaa zaruretlerinin tabii 
olarak tevlit ettiği ve edeceği mahru
miyetler ve hatta ıstıraplar kar ve ka
ranç kaynağı olamıyacaktır. Fedakar
lık ta, vazife ve hizmette, tabii ve ha
kikt bir müsavat temin edilecektir. 
Bir yandan vatan hizmetine koşan
lar, diğer yandan kombinezon çevi
renler; her milli teşebbüste lir spe
Jrülbyon karı araştıranlar gibi kan
rren olmuı bir tezat müşahede edile
miyecektir. 

Mevcudiyet ve istiklalimizi koru
mak için silaha ııarılmak icabetse, en 
çetin milcadele aafha ve sahnelerinde 
bile, bu memlekette milletin en ehe
miyetsiz zannolunacak şik:iyetine ku
lak verilecektir. Vukuf peyda edile
uktir. Kuıur olabilir, noksanlık, ak
aaklık kaydedilebilir. Be§eri zafları 

1riishütiln inkara yeltenmek gülünç o
lar. Kendi kendimizi aldatmış olu
ruz. Fakat en gayrı müsait hallerde 
dahi bir ihtimal tahakkuk etmiyecek
tir: hiç bir kusur, hiç bir noksan: hele 
biç bir ~ilcayet gizli kapaklı kalmıya
caktır. 

Bir içtimai heyetin içinde, iş ve va
zife bölümü tabii ve zaruridir. 

Vatandaşlar arasında, mesai taksi
minde, bazılarına fonksiyonlar dü
ıer. İçtimai heyet aleypine gayrı tabii 
kazançlar teminine elveriıli olabilir. 
Fakat: muvazenesini bozmak istemi
yen, hayatını korumak azminde olan 
bir millt camia buna meydan vermez. 
Ticaret ve İf adamlarımızın içtimai 
Fonksiyonlarını biz de kabul ediyo
ruz. 

Sevgili Milli Şefimız Avrupa buhra
nının başladığı ilk günlerde türk mil
letine şu direktifi vermişlerdi: 

"Büyük, kıiçük bütün vazifelerin i
yi ve temiz ifa olunması emellerimi -
zin başındadır.,. 
Kazanalım fakat vazifemizi de ya

palım .. 

x ıfir müddettenberi Ticaret lisesinde 
devam etmekte olan parasız daktilo kursu 
imtihanları bu ayın 16 sında yapılacaktır. 
Kursa 125 talebe devam etmektedir. 

X Gümrük ve İnhisarlar Vekil etinin me
murlarının mesleki bilgilerini arttırmak 

üzere açtığr rümrük tatbikat kursu 1 ey
lulde tedrisata başlıyacaktır. Bu ıene kur
sa, muhtelif rümrüklerden 30 memur re • 
lecektir. 

X Ağrr belediyesinin 1940 bütçesinde 
münakale yapılması İcra Vekilleri He -
yetince kabul edilmlıtir. 

X Edirne belediyesi sağlık memurlarına 
ait kadro yüksek tasdikten çıkmııtır. 

x tnıaat uıta mektebi ile 11nat mele -
teplerine alınacak par111z yatrlı talebe im
tihanlarr bütün villyet merkezlerinde 20 
aiuıtoıta yapılacaktır. 

İhtikirdan ıın alhna 
ıhnın iki tacirin divası 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Bugün 
sekizinci asliye ce:?:a mahkemesinde 
nakzen görülen iki demir ihtikarı da
vası zanlılarından Mehteryana ait ka
kararda israr etti. Yusufides adlı tüc
car berat etti. 

ULUS 

Ankara Halkevinin 
köylerde ~ahımalan 

Ankara Halkevl köycUlUlt faaliyetine 
her hafta muntazaman devam etmektedir, 
köycUlllk l<0ınltesi doktor, muallim. diş 
doktoru ve sair fıznlnrdnn mlirekkep kııfl
leler i, son bir ay zarfında Ankara lcnzal ıırı 
nın yakın ve uzak köylcrinılc>n 11 kbyU 
gezmişlerdir. nu köylerde köylUnlln sıhl 
vaziyetleri lizcrlndc etlld ve muayeneler 
yaparak 239 hastayı t edavi etmlşll'r ve i • 
l fıç larını meccanen vermişlerdir. Bundan 
manda 150 köyllinUn diş t edavisini de ynp
mı11lnrdır. 

Aynı zamanda her k öyde paraşütçUler, 
beşinci k ol, sıhat. zirnat, C. H. P. sinin a
na t emelleri ve çalışmaları Uzerlnde konuş
malar yapılmış, kadın 11.zalar tarafından 
kdylU kadınlara çocuk bakımı, ev işleri ü
zerinde ö(;Utlcr verılmiştlr. 

Bu köylerde görlilen fakirlere, babala
rı ruıkere gitmiş olan çocuklara Kadınlar 
Yardım Cemiyeti ve Kızılay tarafından 
temin edilmiş olan giyim eşyası dağıtıl
mıı;ıtır. Bilhassa bu eşyalar çocuk elbisele
rini teşkil etmekte idi. 

Halkcvlnln bu mesaisi bu yaz daha ge
niş bir sahada yapılmaktadır. 

Bir tren ate_şçısı 

feci surette öldü 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Bugün 

Eskişehirden İstanbula gelen 5 numa
ralı katarın ateşçisi Ali, tren Sakarya 
nehri üzerindeki köprülerden birinden 
geçerken köprünün üst demirlerine 
çarpmış, yaralanarak nehre yuvarlan
mış ve ölmüştür. 

Köpek yüzünden bir cinayet 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Kartal'

<la Eğinli köyünrle Arıf adında biri 
Salih adında birini öldürdü. Cinayete 
sebep bir köpeğin Arife saldırması -
dır. 

Varşova büyük elçimiz 

İstanbul'a geldi 
İstanbul, 12 (Telefon!a) - Varşova 

büyük elçimiz B. Cema} Hüsnü Taray 
bu sabah Fransa'dan lstanbul'a geldi. 

Kayseri de yağmurların yaptığı 

tahribat 
'Kayseri'ye yağan şiddetli yağmurlardan 

Muncusun, nahiyesine bağlı Kıgık, Sara • 
cık, Sıra, Gömeç, Salur, Karahöyük köyle
riyle nahiye merkezinde sebze bahçeleri ve 
mezruat mühim surette harap olmu5tur. 

Nişanlanma merasimi 
Anadolu Ajansı idare müdürıi Ahmet A_ 

kar'ın kızı Gümrük ve İnhisarlar Veklleti 
gümrük işleri memurlarından Bn. Fikriye 
Akar ile Sungurlu Muhasebei hususiye me
muru müteveffa Asım Tanıl'm oğlu Güm
rük ve İnhisarlar Vekaleti zat ve sicil it
leri ıervis ıeflerinden Nazım Tanıl'ın niıan 
merasimleri cumartesi ak&amı Ahmet Aka
rın evinde yapılmıı ve bu merasimde iki 
taraf aile dosttan hazır bulunbuılaı'dır. 

Saadetler dileriı:. 

' 
Teşekkür 

Bu takdir ve tebriklerimizi ıazetenizln 
bir köıesine derclni hürmetlerimizle rica 
ederiz. 

Pazar günU sabahı saat 9 da Hamamönü 
civarında Ye;Jilaia camisi kar5111nda çıkan 
yangını söndürmek hususunda itfaiyemizin 
cansiparane çalıımasr ve çok sık ahıap ev
leri ihtiva eden mahallemizi büyük bir 
afetten kurtarmasr ve amirlerin yangınr 
yakından takip ve siiratli hareketleri her 
veı;;hile ıayanı takdir ve tebriktir. 

Ye5ilaga'da Akalar mahallesi .namı
na: 21 No. hanede mutasarrrfen 
oturan Galip Görün 

Denizbank'ın 
mavna işleri 

Münakalat Vekaletinden tebliğ o
lunmuı1tur: 

Münakalat Vekaletinin teşekkll

lü üzerine İktisat Vekaletinden devir 
olunan Denizbank'a ait evrak ve dos
yalar arasında; gazetelere intikal e -
den eski 27 mavna meselesinin tah· 
kikine ait dosya da bulunmakta idi. 
Tetkiki neticesinde noksan görülen 
ve kanuni icabın yabılabilmesi ıçın 

eksiklerinin ikmali iktıza eden bu dos 
ya Vekalet Teftiş Heyetine havale 
edilmiş ve bir müfettiş tarafından da 
mahallinde tahkikatın ifasına teves -
sül olunmuştur. Tahkikat henüz de -
vam etmektedir. 

Vekaletçe, bu hususa ait Devlet 
Limanları İşletme umum müdürlüğü
ne mahrem emirler verildiği hakkın
da İstanbul gazetelerinden bazıları 
tarafından yapılmı~ ve yapılmakta o
lan neşriyat varit ve vaki değildir. 

İzmir Belediye Reisi 

Ankara'ya geliyor 
İzmir, 12 a.a. - Belediye reisi Dr. 

Uz bu sabahki ekspresle Ankara'ya ha 
reket etmiştir. Dr. Uz Ankarada İz -
mir şehrine ait muhtelif işler hakkın
da alakadar makamlarla temas edecek 
ve bilhasa Milli Şefe İzmirin tazim ve 
bağlılıklarını arzederek kendilerini 
fuara davet eyliyeccklerdir. 

Seyyar köy bi~ki dikiı kursları 
Maarif Vekaleti, müsbet netice alınan 

seyyar köy biçki, dikiş kadın kursla rının 

bu ıene fazlala!itırılmasına karar vermie • 
tir. Bu sene. Adana, Ankara, Eskişehir, 

Manisa, Balıkesir, Edirne, Samsun, Kayse
ri ve İzmir vilayetle;inde kurslar açıla • 
caktır. Her kurs merkezi bir köyde çalı -
şacak ve çalışması 4 ay devam edecektir. 
Bu auretle kurs, bir sene içinde 3 devre ça
lı5mıı olacaktır. 

Bir tekzip 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili B. Raif Ka

radeniz'in İstanbul'a vardığı ve tetkikler 
yaptığı etrafında bazı İstanbul razetelerin_ 
de görülen neşriyat alakalılarca tekzip o
lunmaktadır. B. Raif Karadeniz ıehrimiz -
de bulunmakta ve Vek~lette meH·ul ol -
maktadır. 

Bingöl mebuslarının 

halkla temasklrı 
Çabakçur, 12 (Huıusı) - Bingöl me -

busları BB. Feridun Fikri ve Necmettin 
Sahir bugün ha lkevinre toplan!':ı. binlerce 
vatandaa1 milli birlik hakkında heyecanlı 
bir hitabede bulunmuşlardır. Sonra vali B. 
Saip Oksy'le birlikte Genç kazasına hareket 
etmişlerdir. 

• Akdenize vapur 
seferleri başladı 

İstanbul, 12 (Telefonla) - İlk Ak
deniz seferini yapacak olan Dumlwpı
nar vapuru bu akşam muhtelif eıya -
siyle lskenderun'a har~ket etti. 

Orta tedrisat muallimleri 
arasında terli ve nakiller 

Orta tedrisat ırenel direktörlüiü terfi 
müddetlerini doldurmuş olan orta tedrisat 
muallimlerine ait liıteyi hazırlamıya baıı
lamı,tır. Liste bu ay sonuna doğru tas -
dikten çıkacaktır. Diğer taraftan umum 
müdürlük bu ıene naklolunacak orta tedri
sat muallimlerinin liıteıini hazırlamakta _ 
dır. Bu liste ağustos ıonlarına tasdikten 
çrkac~ktır. 

Fikirler ve İnsanlar • 

Tercümeye dair 
T ERCÜME mecmuasının yeni çıkan 

ikinci sayısr Sabahattin Eyüboğ
lu'nun Montaigne'den tercüme ettiği par _ 
çalarla açılıyor. Montaigne'i tanımanın 

bugün bizim irfıı.n ilemimiz için çok hayır
lı olacağına kaniğim. "İnsan oğlunu terbi
yeye kalkışanlar var; bense onun ne oldu
ğunu söylemek istiyorum" diyen bu adam, 
gençlerimize pek mahrum ve pek muhtaç 
oldukları bir meziyeti, insan oı;lunun bü -
tün hareketlerine, hislerine, fikirlerine a
lika ile, taassup gdıterınedcn bakmak ka
biliyetini aşılıyabilir. Montaigne bir haki • 
kat öğretmez , ders vermez; hakikatlerden, 
derslerden çok daha kıymetli, çok daha 
esaslı olan teces.;üs ruhunu bahşeder. K i -
tabını her ne zaman açıp biraz okusam bir 
p~!n - hükümden kurtuldugumu, insanlara 
ve eşyaya daha geniş bir muhabbetle bak -
tığımı hissederim. XVI ıncı asırda ruh ser_ 
bestli ğinin babalarından, taassubun sahte 
yapıcılıgına omuz silken zihniyetin kuru -
cularından biri olan Montaigne. ancak bir 
tek hakikat arkasında toplanmanın faydası 

o\acağı sanılan bu zamanda, belki aykırı 

gonilebilir. Zarar yok! taassuplar geçer, 
insan oğlu kalır ve Les Essais'deki munis, 
şefkatli tebe.;sümiın ııe iyi bir dost. nasıl 
bir ıromil hazinesi oldugu gene anlaşılır. 

M ontaigne"i tercüme etmek kolay iş de
ğildir. Ancak İngilizcede, bazı yanlışları 

bulunmasına rağmen çok gıizel oldugu soy
lenilen ve klassik eserler ausına giren bir 
tercümesi var, Almancada heniız tam ve 
iyi bir tercumcsi hulunmadıgını, bu husus
taki lııikümlerini hurmetle kabul edebile -
ceglmiz bir alman profesöründen işitmi§ • 
t im. Montaigııe gayet canlı bir adamdır; 
her canlı §l'Y gibi onun kıtabının dıı nere -
sine dokunsanız, bozuvcnneniz kabildir. 
İngiltere'de kendisine benzer, ruhu kendi 
ruhuna kardeş Florio'yu bulmuş; baııka 

memleketlerde hcnuz öyle bir kimseye 
rastgelınemiş. Salıahııttin Eyüboglu butun 
kitabı dilimize çevirmiye heves edecek mi 1 
bilmem; Tercume mecmuasında çıkan par
çalar bize bunu temenni ett iriyor. O ter -
cümeııin iyi oldugunu yalmz ben soylemi
yorum; mecmua ile olan nllikam benim bu 
hususta söyliyeceklerimin muhakkak ta
rafgirane olacagını zannettirebilir. :Fakat 
o sayfalnrı okumuş olan kime sordumsa be. 
gendiğini söyledi; hatta hayranlık göste -
renler oldu. Sabahattin Eyuboğlu'nun bu 
i~inln beğenilmesine ıon derece sevindim; 
mecmuanın birinci sayısında çıkmak üzere 
beraber tercüme ettiğimiz ve kusurları sırf 
bana, meziyetleri de sırf ona ait olan bir • 
kaç sayfa için, benim yüzümden. ona da 
söz gelmişti. Kendiıine karııı mahçuptum. 
Bu sefer onun ne kadar temiz ve dogrulu
fu herkesçe takdir edilecek tercümeler ve· 
rebileceginin anlaşılmasına, bir günahımı 
affettirmiş kadar memnun oldum (1). 

Mecmuanın bu aayı&ında Heine'den, Ke
ats'ten, Balzac'tan, Byron'dan tercümeler 
var; Sabahattin All'nin Chamisso'dan ter
cüme ettiği uzun hikSye de devam ediyor. 
Fakat bunlardan ziyade, mecmuanın ten -
kitler kısmındaki üç yazıdan bahsetmek is· 
tiyorum. 

Biri, Andrc Gide'in Andre Thcrive'e ter
cüme hakkındaki meşhur mektubu. Bunun 
dilimize çevirilmesi l!zımdı. Çünkü Andre 
Gide Fransa'nın yalnız büyük muharrirle
rinden diye değil, en iyi mütercimlerinden 
biri olarak da tanınmıştır. Tercüme hak
kında çok esaslı, üzerinde her mütercimin 
düşünmesi faydalı olacak şeyler ıöylüyor. 
Bir mütercimin, tercüme ettiği eserin dili_ 
ni, bundan daha ziyade kendi dilinin ince
liklerini bilmesi icabettiii, artık tekrarına 
hacet olmıyan ıeylerdir. Fakat Gide bunu 
ileri sürmekle kalmıyor; harfi harfine ter
cümenin, tamamiyle sadık tercümenin ne 
kadar fena neticeler verebileceğini göste
riyor. Tercüme, herkesin edinebileceği bir 
marifet değil, bir sanattır ve her sanat gi
bi kaideleri, esaslan her şahsa göre deği
ıir. Zamanımızda birçok kimseler adeta 
bir tercüme ilmi bulunduğunu zanneder gi
bi gözüküyor ve Tercüme mecmuasının, 

bir takım eserlerin tercümesini değil, bil -
hassa o kaideleri vermesini istiyorlar. Her 
şeyden evet bir lugat ve muhtelif dillerin 
huıusiyetlerini go&terir kitaplar çıkarılma
sını bekliyenler de gene öyle düşünen kim
selerdir. Bir kitapta, bilhassa bir sanat ese
rinde, mukabilleri lftgatlerde bulunabilecek 

kelimeler yoktur, şekiller içinde te 
eden bir mana vardır. Mtitercımın ~a 
o manayı kavramak ve kendi dıliııde 
iyi gosterecek şekli aramaktır. Hafta 
daki şekil güzelligini hissettirebılı:nt 
manatlıın fedakarlıkta bulunnta ı da 
edilebilir. Terciıme, iyı tercume. 1 

gibi, tasavvurda imkansız gozuken b 
dir ve her giızel mısrag gıbi her gu e 
tercüme de b ir mucizedir. Burada A. 
Breapn tercıime hakkında soyJed· d 
sözü, aklımda kaldıgı gıbi, tekr r e 
ğim. A. Breal el iyor ki : " Bir İspanY0 

hnrriri bofa'dan bahsetti ı zam3n ııe 
yapayım 1 O kelimenin frnnsızca lll 

aslının bir İspanyolda uyandırdıgı b 
hayalleri bir fransız karigde uyaııd 
ki!" Bu söz çok dogrudur ve bunı:JI 
mütercimin vazifesi kelimelerin muit 
bulmak dcgil, o kelimelerdeki ze 
hissedip hissettirebilmektir. ,. 

Erol Güney'in "Rusya'da tercü!Ile 
kındaki ynzısı, verdigi tarihi ma!O~ 
degil, bize tercüme hakkında ba:ı ~ J1 
!eri sezdirdigi iç in çok h osuma gıttı 
la Vedenskly'nin Dickens te. c melerı 
kındaki şu satırlar: • 

"Bu tercümeler cehaletin ve sadalc 
ligin şaheserleridir. YalnızDavid CoP 
field romanında ıiç bin hatll ve aelt ~ 1 
ilave bulundu .. Buna rağmen Vedens 
masaydı Dickens Rusya'da, gördiı.ğU ~ 
ti her halde gbremezdi. Vedensk•Y• ~ 
ens'in kelimelerini anlamıyor, fak!t _. 
ens'i anlıyor. Bütün yanlışlara raı:1110 
tercumelercle gene Dickens konu~ 
Vedenskiy"den sonra Dickens-ıteıı 

"sadık" denilen tercümeler yapıld1· 
asıl sa?ık olan terciime onunkidir: 1~ meleri değil, Dickens'in ruhunu. üs 
ritmini, diişilnUş tarzını Rusya'ya ~ 
tir." 

Bittabi bu acizlerin mahzuru ~ i 
her mütercimin, yanlıştan gö6terıl~ 
man, kend isinin bir Vcdenskiy ol ~ 
eserin kelimelerini degil, ruhunu na~ 
gini iddiaya kalkısn ası kabildir. F• 
bir takdir işidir. Bir eserin manas1rıl11 ı' l!-. 

ıcte "ıtj hunu anlamamış adama onu gerçe j ,? ... 11 
lamadıgınr isbat edemezsiniz. f[att ,o "11 d 
harririn söylediklerinin tam zıddıııt e' l 
mili olanlar bile kendilerinin herkest d'-ki 
anlndıkları vehmine düşebilirler. ~I> 

Erol Güney, makalesinin başına 111
•• •,. 

·d·r· ,. "' koymuş: "Tercüme kadın gibı 1 ' 1 
güzel, güzeli sadık; olmaz." Hoş &O'ç dı 
kat nice tercümeler vardır ki heııı 1ı ,Y 
hem de çirkinlikleri nisbetinde sııd• lelç' 
uzaktır. Bunlar, Üzerlerinde ısrar tı k 
nıesi lazım gelen hakikatlerdir. ~11

1 d 
min ıı:ayeai hem ıı dık. hem de giıtC ~ 
cümeler meydana geti rmek olmalıdır~ 
den geldigi kadar •.. Ancak buntarM11 
öğreniyoruz: bir takım yanlışlar ııö / 
rek bir tercümenin iyi olmııdığını 90 

!er daima haklı degildir. ~ 

Fakat mecmuanın tenkitler kıSill Ş. ~ .. 
hoŞUTl\ll giden yazı, Bayan Zekift 1rl'"' 
Iar'm Rus muharriri N. Bııhtin'?eııJıO 
me ettiği "Tercıime hakkında bır ~ 
ma" isimli yazı oldu. N. Bahtin b~ ~ 
mada, tercüme hakkındaki muhtelı . ıe> 
leri gayet tatlı bir surette toplaııııŞ;f ~ 
cümenin bilhaua iüzel olmasını ttcP 
şair; bilha11a sadakate ehemiyet ~
her eseri evela bir vesika diye te fi 
filolog; tercümenin .imkansızlıgıııJ zati 
zumsuzluğunu anlatan filosof; na jt 
nakaşalara girişmeyip sadece aldı t 

göre hüküm veren ve kariglerin ele~ ııo 
ni temsil eden bir bayan .•. N. Bahtrıııff 
zısında büyük bir bitaraflık goste 
nuşanlardan hiç birini haksız çılt'rı 
onların sözlerini .dinlerken ınub~'o 
onlarla beraber olduğunu zanned•~1~ 
Hüküm 'vermeyi size bırakıyor. S 

0 
biliyoruz ki tercü~ bahsi açılın~~e',._ 
!ardan her birinin fikri tekrar edı ,tP.O 
biri cazip bulunacak ve hiç bir ı i1'1 
münakaşa kapanmıyacaktır. pah• !111 Ç 
sanlık fikirlerin ayrılması ile ıe).f ~ 

Nurullah 

(1) Surasınr da ilav~ edeyim )İZ, 
anın birinci sayısında Sa.babattıtJ tir',. 
Iu ile benim imzalarımızı taştY111 jjl 
terin yanlış olduğuna kendim )el1 

at getiremcdlm. O saylalarz telcr•1
1

, 

icabetse zannederim yalnız bit 1 /O 
v• 
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Meslekt vukufları, çalıtkanlıkları, 
t.eceriklilikleri ve yıltarca devam et
miı olan ticaret hayatlarının tasarruf 
mahsulü olması icabeden sermayeleri 

-mukabilinde kazanmalarını da hüsnü 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

11e !ait peur qu'aux logiciens )~ 
"Mantık ancak mantıkçıları k0!ıt 
ye tercüme etmiş tık: bugun: d ti 

kim korkar! Mantıkçı." şek/İJJ ;. ' 
etmeyi daha iyi buluyorum. - • ~ 

tellkld ediyoruz. Tabii buluyoruz. 
1.akat vazife ve mesuliyet hudutlarını 
91"'1mak prtiyle... Vazife deyince 

de ılı:la yalnız "memur,, geliyor. 
Halbuki, memleket blmıetlnde on ae-
1dz milyon TUrk'Un bUyilk, kUçUk 
tlrlU vuifeleri vardır. 

Hakiki ticar.t ıoe iı adamlarımızın 
devletin kudretine inanmaları, devlet· 
le 1amimJ bir tarzda elblrlill yapma· 
nın zaruretini kabul eylemeleri ıUphe 
atStikmez. ÇUnkU tUccar ve it adamı 
demek her halde akıllı, kavra)'1tlı bir 
vatandaş demektir. 

Bugün, Türkiye'de tek bir dilşiJnce 
vardır. TiJrkiye'nin mevcudiyet ve 
iatilclllinin miidaf aası .. Her mesele, 
her müİlhıza bu ana fikre ıöre ayar
lanmak ıerektlr. Bu mUtalea, beterin 
en tabit. battl fizlyolojlk bir ıevklta
ltltıine dayanır. O da: mlllt bayatın 
mohafas11ı duypıudur. llilll iatiklf· 
1111 korunma•ı lıiuidir. Bu zaruret 
llanıt nm ılllhın iıtimalini emreder
.. o ıillh kull~nılır. 

llUdafaa. edilecek olan fttan ve 
mllll iıtikllldir. Memleket, bUr •• 
adtatakll yapna. .. Plyap.. itler n 
k•nır. 
tktıudt liberall%1nin betlfl, ferdi 

kıymetlerin budutıuz faaliyet diyan 

Şefin seyahati 
Hav• sıcaktır ; ıüneı henÜ• kız

gın yazdan serin gaze doğru yüziJ
nü çevirmedi. Bu satırların yazıldı
ğı odanın penceresinden deniz ve 
pli/ göranüyor: aeıeli biı kalaba
lık orada giJneıin ısısından denizin 
serinliğine sığınıyorlar. 

Gene bu satırfarın yazıldığı oda
nın masası Dzerinde açık duran bir 
gazeı:.nin ilk sayfasında iri punto
larla dizilmiı bir haber baılığı, Mil
li Şefin geçenlerde bir zelzele 1~11-
keti geçiren bölgede bır tetkik se
yahatine çıktığını bıldirmelctedlt : 

Kendi rahatını milletl~ln rahatın
da, kendi huzuruna vatanının ba -
yındırlığında arıyan Şef. 

O, Yemen çöllerinde, Trakya 
balkanlarında, Kılkas boylarında, 
Filistin vadilerinde millet istırap
latını adım adım r~kip eden heye
canlı ve Jcuılretli gözleriyle fU ha
kilcatı görmDJtD : 

Bu memleketin gerçek Şell, o
nun çocuklarını sa.ıdet ve lelilet 
zamanlarında, hiç bir zaman yalnız 
bırakmamalıdır. 

Vataaıa bet tualında, milletin 

'#;~N 1~11 IL~R 
dertlerinin her tarafını göre giJre 
geçen bir hizmet ve feragat haya -
tının vardılı neticelerden /Jirisi de 
iıte Şefin son seyahatini tel•ir e-
der: , 

ister tabiat tarafından gelıin, I• 
ter inan eliyle vucude getirilsin, 
vatan ai•esindeki en ulak yara bile 
onun en bayak hekimini yanı b•
ııada buluyor. 

Ve o pfkatli kanatların giJlgeai 
altında bu vatan çocuğunun, icabın
da, giJstermiyeceğl kıbramaalılı ve 
u/apmıyacaf ı bqarı yolctıır. 

••• 
Gong ve dilimizin lcaancı! 

I 
Radyo dinleyicisi ve az çok dil 

meraklısı oldukları anlaıılan iki ki
şi konup yordu: 

- Biz, hayatımızın her hususun
da olduğu gibi dilimi:ıde yabancıla
ra Jrarıı pek lula misafirperveriz. 
Jladyoyu dinlerken dilcltat ediyo
rum, kendi öz kelimelerimizi ıabat 
rabat yaı:ı/11 o1cu7_or, abaalarım, 

vurgularını bozuyoruz da bir ecne
bi kelime gelince onu siJylerken bir 
Parisli, bir Londralı, bir Vqing· 
tonlu kesiliveriyoruz. 

- Radyonun dilimize baıka tar
la hizmetleri de oluyor. Jleıell ıu 
gang kelimesinin dile yeni girdiği
ni bilirsin. Bu kelime ile yapılan 
ilk fiil §U idi: gong çalınacak! 
Arkasından bir spiker bunu "gong 
vurulacak., yaptı: bır üçilncüsil ise 
••gonga vurulacak., ıekline soktu. 
BiltiJn bu tusrruf lar dilimiz igin 
az kazanç mıdıri' . .. 
Arı - T iirlıl 

Son gQnlerde lnönu havacıl.ık 
kampını görmaı olan bir da.tam, 
göf.sa kabara kabara: 

- Çocuklar arı gibi çalıııyorlır ! • 
diyordu. 

Belki de dostum, yaptıi~ tefbihin 
ae kadar isab.tli da,ıağiJaa ba
tmaa getirmiyeııek lıoauımuftu. 
Ger~kteıı bOttJ.a millet •ibi, lıı~ 

nü'ndeki kanatlı gençlik de arıya 

benzetilebilir. 
Sulh halinde iken bal gibi tatlı 

eserler viJcude getirmekten baıka 
bir py dil§linmlyen, fakat ea ulak 
bir taarruza uğradığı zaman iğnesi 
ile saldırgana hayıttı zından eden 
arı/ 

••• 
Gazino ve plajlar ! 

Gazetelerin sü,·ekli neıriyatı ve 
sahiplerinin daha sürekli ihtikl.r te
ıebbiJsleri yüziJnden lstanbul gazi
no ve pll.jlarından bazılarının duru
mu ıehrin önemli bir iç - meselesi 
oldu. Milıtelerinden yolsuz duhuli
ye alması ve bu hareketi sahneye çı
kardığı adamlarla da müdafaa ettir
mesi yilzilndea bir p/Ajla gazinosu
nun on gün kadar kapatıldığını ga
zetelerde okumuı olacaksınız. 

Bu meseleye daır konuı•n iki ki
şi diyorlardı ki : 

- Ben~ meselede bir levkallde
lik yok 1 

- Gazino ve p1'jlar eğlenet1 yeri 
değil midir? Eh, i§te bazılarında 
mal nbip_leri balk ilı elleniyor I 

·- 2'. 1. 

Mealeki tedriatın ıerf 1 

Mesleki tedrisat umum mli~:ı 
ıene terfi edecek mesleki ted 
!imlerine ait terfi listelerini ıs;:' 
dır. Terfi edecek muallimler 
ilin olunacaktır. 



............ 
nya - 1 ngiltere 
baım derdi büyük olduiu 
İınparatorluğun dertleri 

Duff Cooper 
DiYOR Ki: 

En müthis silah 
Serbest ve birleşmiş bir 
mi 1 letin azim ve kararad1r olur. Çünkü dünyanın her 

Jaydmıı müstemlekelere 
böyle bir imparatorluk, 
ınıntakalarda muhtelif 
menfaat ve alakalariyle 

' dedir. Sulh içinde ve İm· 

Londra; 12. La. - E11ex Kontluiu da· 
hilinde Voodford'da dün akıam bir nutuk 
veren istihbarat nazırı B. Duff Cooper Al
manya'run muazzam maddi kuvetlere 11hip 

'lhn kuvetli ve kudretli bu· 
lanıanlarda bu temaslar, o 

laenaelmilel politika haya· 
a yapmak imkannu 

h.tde harp çıktılı zaman, 
~ktalannın her biri, impara
~- bir gaile teıkil eder. 
~ltere bugün böyle bir va• 

: Uzak-ıark'taki ali.kala· 
0

Jle Japonya ile ihtilaf ha
Orta Aaya'daki menfaatle
eıı Sovyetler Birliği ile an
• Akdeniz'deki vaziyeti 

ılı~talya ile harbe sürükle· 
'"'llllanya Avrupa kıtaaında 

~- yeri olmadıimı iddia 
.., lrik devletler araamda 
""' Amerika ile iyi münaae· 

edebiliyor. Fakat bu da 
• Hakikatte Amerika kıtaaı 
' lngiliz ve Amerikan 

iri pek telif edilebilir bir 
değildir. 
devletlerden orta amıf 

•Seçince; lnıiltere, bunla· 
Niyle de aıaiı yukan aym 

ir. Ve bunlarm batında 
ispanya geli~ ispanya, bir 

'11 bu,ünkü lnıiltere ıeniı· 
11111' İmparatorluk iken, Hol· 

la, lngilizlerle ve nihayet 
arla y•ptıiı uaun müca· 
IOnra imparatorluğunu 

• ve buıünkü vaziyete düt
\' aktiyle be:Ynelmilel muva
- ehemiyetli ağırlıkların
• tetldl eden ispanya, bü

dokuzuncu asırda pasif bir 
tır. Bugh lapanya, Av· 

• Janmada ile ıimali Afri· 
yol mmtakaaına ve gene 
ıarp sahillerinde Rio 

d.UJen küçük bir mÜı• 
inhisar etmektedir. la

~ eıki reniı imparatorlu· 
elde etmesi artık bahiı 

defildir. Ç\lnkü bu impara· 
CÜ:aülerinden cenubi .... or

da zenrin cümhuriyetler 
.. lmittir. Filipin adalan 
alılarm ellerindedir. F• 
'nm iki yla HDe4eaberi 
diği bir vaziyet, anava• 

dbünii tetkil eden Cebe-
lnrilizleria ellerinde b• 
• Hakikaten Akdeniz'İD 
• deki .uiyet aykırıdır. 

... boiazm Afrika tarafı ı .. 
elindedir. Halbuki lapan• 

ıııctaki sahillere lngilizler 
• lıpanya bu aykırı vaziy .. 
ebnek için muhtelif za• 
birçok tetebbüalerde b• 
•Fakat her defaımda bl
lara uinyarak Cebelüt

lzleria ellerinde lnrak· 
buriyetiade kalmıttır. Bu· 

'nin içinde bulunduiu 
"•ziyet, lapanyollara bir 
d.ı.& yapmak fınabnı ha· 
~bi görünüyor. Ve mihver 

de büyiik mikyaıta kendi 
e it hapna pçea Fraa· 

• tere'y• kartı tahrik et· 
•·Acaba Franko, buıün· 
ti bir fırsat bilerek Cebe-

• lngiltere'nin elinden iıtir
ie çahtacak mıdır? 

aydanberi ajanı haher
Ja'nm harbe girmek üze
ufunu bildirmekte ve bu 
• teyit için de Maclrit aa• 
ea Jazılar lktibaı etmek• 

• '-- ha1terlere o kadar İnan• 
~•ktir. Çünkü dikkal ecli· 
... ~ ltualarm menbaı dai· 
L_-. Roma Ye basan Pet
~ iktibaı edilen yazı· 
~ Madrid'in faıiıt raze

almıyor. lıpanyol payı· 
a..aı ıazetler Yardır ki 
in avukathflnda Roma'
daılannı ıeri kalmamak• 

' 8ö1ıe bir zümre ıazetenin 
aa yapılan iktibaslarla 

•ket politikaımı hakiki 
~- tamamiyle baıka bir 
..... termek dainaa mümkün· 

beraber, lapanya'nm bir 
~iı zaman, Cebelüttarık'ı 

harekete geçeceğine de 
~tur. Filhakika lngiltere'· 

bulunduğu zorluk, böyle 
hazırl.-nıı gibi ıöriinü· 

t Franko, çok ihtiyatlı bir 
' l11ıriJizlerin daha zor ribi 
"~iyetlerden kurtuldukla· 
toUar pek iyi bilirler. Bi· 
lalip ihtimale röre, tim
•te seçmekten kaçma· 

lere ile Almanya arumda
•leain inkitafmı bekliye-

'F'ilhakika lapanya için en 
•ket de budur. Çünkü e

.ı!.._ll b• mllc:adelede ıalip 
·-.qa, belüttank, belki 
--.dan lapaayollaım el-

oldugunu kabu~tmekle lıeraber mlnen za
yıflamıı oldugunu ııöy!emiıtir. Nazır söz
lerine töyle devam etmiıtir : 

" Nazilerin akidesi c;urümüt bir mealek
tir. Onlar Avrupa'da yeni bir nizamdan 
balnediyorlar. Nazi rejiminde vahti kabi
lelerin iptidai prensiplerine avdetten baı
ka hiçbir yenilik yoktur. Büyük Britanya 
bunlara karıı mücadele eden yegane hür 
memlekettir ve onun müttefikleri Alman
yadalciler de dahil olduiu halde bütün mem 
leketlerin medeni in11nlandır. 

B. Cooper hükümetle memleketin müt
tehit bulunduiunu aöylemiı ve demiıtir ki: 

" Nazizm üç büyük partinin de idealini 
tehdit etmektedir. Serbeıt ve birleımiı bir 
milletin azim ve kararı dünyanın bütün 
tanklarından, denizaltılarından ve bom r
bardıman tayyarelerinden daha müthiı b r 
kuvettit. 

Deniz hlkimiyetine aahip oldujıımuı Iİ· 
bi hava hakimiyetini de ailratle elde ede
ceğiz. Buıün de yeniden elli tayyare dü
ıürmüı olmaklıgımız buna delildir. 

O kadar uzufı bir zamandanberi hazırla
nan almanların harbin bu nazik 11atinde 
zaiflarını isbat etmeleri y bundan daha 
mühim olarak pilotlarının ceriliğini göıı
termeleri hakikaten dikkate deger bir şey
dir. Pilotlarımız ıece ve giındıiz uçuyor 
ve çarpıımak iıtiyorlar. Düımanı ıordük
leri zaman dilıman bizimkilerin tınünden 
hemen hemen daima kaçıyor. Hava muha
rebeleri hakkındaki haberleri sevinçle oku. 
m&lıJ'IZ. Çünkü her muharebe avcı ve bom
bardıman tıyyarelerimizin adedini düıma
nınkilere yaklaıtırmaktadır. Bundan baeka 
ve daha mlihim olarak bu muharebeler dün
yanın bütün denizlerinde 11hip olduiumuz 
hikimiyete müvazi olarak bizi havalarda 
da kati Ustiinlliğü teıis edeceiimiz ıüne de 
1aklaıtırmaktadır. ., 

Somali' de 

ltalyanların elde 
ettiği muvaffakiyet 

inalllzleri hl~ telaıa 
dü1ürmed1I 

Lundra, ıı •·•· - Ro7ter; Uıailiz mat -
buatı inıilia aomaliıinde İtalyan ileri ha
reketiyle metsuldür. Fakat DailJ' Tele
rraph ıazeteainin "faıiıt serabı" bqlıiı al
tında neırettiii baımakaleden anlaıılıhiı 
veçhile fazla telli göııterflmemekt ~d ir. -Daily Telegraph diyor ki: 

"Roma, lnrlll• lomallaindeld ltalJ'llD De 
ri hareketinin Aden'e hlkim olunacak de • 
niz ve hava üslerini elde etmek ve Kızıl 
denizde inıiliz deniı hlkimiyetini ortadan 
kaldırnıak için bir vaaıta oldu!onu iddia 
etmektedir. Faıiııt rejimine ıark nısıf kıi • 
reeini kapatan ablukayı yarmak ltalyaniar 
için icil bir ihtiyaç olduiu muhakkaktır. 
Fakat İtalya IStedenberl Kızıl denlıri Hınd 
denizine baihyan ıeçidln bir sahilini ell.n
de bulundurduiundın italJ'anlar, Duçe'nlıı 
neden elinde bulunan limanla.rdım 1imd:7e 
kadar iıtifade etmediiini ıorabilirler. B• 
nun cevabı faıistlerin böyle bir hedefe var. 
mak için bu limanlarda ve Afrika'da d~iz 
kuvetleri bulunmadılı n rönderemlyec .. 
iidir. 

Somaliyi terkedenek mlnevt nutwı 
bahalnde zarar görecettmizt açıkça itiraf 
edelim. Şayet Kıaır'm mUdafauı pllnlan
mız için bu iatillya mllaaade edenek, her 
tıerledllderl kilometre tçtn ltal)'lllllu pet
rol ve cephane i8raf edecekler ve hava ku
veUerlml• ttalyanların sUvuıdiklerl ve 
yerine ekseriya yenlıini ikame eclemlye -
ceklerl Habeşistan ve Erltre'deld atolclan
nı her «ÜD biru daha imha edecekler
dir . ., 

Mançukuo' da tevkif 
olunan yabancllar 

Tokio, ız a.a. - Domel ajansına na
zaran, Manc:houkouo'da geçen aydan • 
beri, Japonya aleyhine fena propagan
da ıuçundan 19 yabancı tevkif edil -
mittir. 

Domei ajansı tevkifata devam edil
diğini bildirmekte ve maznunların 
çoiunun Nevyork ve Moıkova radyo
larından Japonya aleyhinde neıredi
len havadisleri aldıklarını ilave et -
mektedir. Mevkufların milliyeti ifp 
edilmemektedir. 

B. Bossy Roma'ya döndü 
Bilkref, 12 a.L - Bir kaç giln evel 

macar • romen müzakerelerinde ba%tr 
bulunan ve billhare vuiyet hakkında 
BUkrefle temaı etmek tbere Buda • 
Peıteye gitmiş olan Romanya'nın Ro
ma .efiri B. Bo11y vuif eyi ifa etti -
ği~den Romaya avdet etmiıtir. 

• 
lerine düıec:ektir. Halbuki AlmanJa 
mailGp olursa, Cebelüttank'ı itaal 
etmiı olıalar bile, lnriltel'tt bu ka· 
pıyı lıpanyollann ellerinden ala· 
caktır. Şu halde maceraya atılmıya· 
rak vaziyetin inkiıafım beklemek 
ispanya için en doğru bir yoldur. 
Ve Franko da 2aliba ıimdlllk baau 
yapacaktır. "' 

tıt A. I· BSllBR . . 

Mllll $ellmlz 
Samsun'a 

ıeref verdiler 
(Baıı 1. inci sayfada) 

Büyük Şel, vali vekilini, me
bqı Cemal ile belediye ve Parti 
bQfkanlarını kabul buyuraTak 
ha.ıat ue zelzeletlen ha"'1 ıören 
mıntakalarcla İ11Jaat itleri üze -
rincle iıti:zahlarcla bulunarak i
cabeclen clirektilleri uermifler ue 
ıaat 20.6 ela Amaıya'ya müte • 
veccihen hareket buyurmuılar -
clır. Sayın reiıicümhurumuz Tur
hal'la muuaaalat ue hareketle -
rincle halk taralınclan cotlnın te
zahürat ue " yQfa,ı niclafariyle 
karıılanm11larclır. 

Amaıya'tlan geçerken 
·Amasya; 12. a.a. - Reisicüm

hur ue Milli Şefimiz lımet lnönü 
husuri trenleriyle ıaat 21 buçuk
ta ıehrimize muuaaalat bukur -
muılar, iıtcuyoncla vali, alay lro
.mutanı, beletliye rei.i, Parti ve 
Halkeui reiıleriyle, hükümet er
kani ue belediye &:zalan ve kem 
bir halk kütleli taralımlan i.tik
bal eclilmiflerclir. 

lıtaayoncla hallı aTtıaıntla 10 
clakika katlar uali ile memleketin 
umumi vaziyeti hakkında ıöriif
tükten sonra cotlrun tezahüratla 
trenlerine binen reiıicümhuru -
muz Samsun' a müteveccihen ha
reket buyurmuılarclır. 

Milli Şel Samsun heyeti 
taralıntlan lıarıılanclı 

Samsun; 12. a.a. - Milli Şefi
miz reiıicümhur ismet lnönü tlün 
gece Hacıbayram'tla Samsun ua
liıi; beletliye reUi, C. H. Parti.i, 
vilayet iclare heyeti. Halkevi ue 
ticaret oclaaı rei.leri tarolından 
lıarıılanmıılartlır. 
Reiıicümhuruma:zan Sammn'a 

ıerellentlirecelıleri haberi bütün 
muhitte b.üyülı bir •euİng tculit 
eemiftir. 

Fransa 
harbi niçin 
kaybetti? 

(Baıı 1. inci •aylada) 

hedefi, Majino hattmm yanlmaaı 
imkansız oldufu idi. Bu · askerler, 
beton kabuklannm altmd,a nöbet 
beklemekle harbi kazanacaklarma 
inandınlmııtır. Geçen kıı bir aıker 
mektubunda fÖyle yazıyormut: "aa
kerlerin yÜzde elliai harbi muhare
be etmeden kazanacaklan kanaa• 
tindedirler .,, 

Alman taarruzu baıladıiı vakit 
Belçika hududunda bulunan kıtala· 
rm ileriye aevkeclilmit olmaaı, aıke
ri mailubiyetin sebebi olarak l'Ö•· 
terilmiıtir. Aakeri mütehaaaıı Gene• 
ral DuTal'in fikri odur ki eter ordu 
Belçika hududunda kalmıt olsaydı 
bne, almanlar Sedan'da Meuae'ü 
geçtikten aonra, Franıız ordulannı 
gene mağlup edeceklerdi. 1 eylül· 
denberi 8 ay geçtiği halde Franıız
lar Montmedy'de biten Majino hat· 
tmı Charleroi'ya kadar uzatmamıı· 
lardı. Meuae'ün müdafaaıı kemiyet 
ve keyfiyetçe kif ayetaiz kuvetlere 
bırakdmı9tı. Bu Sedan gediğini or· 
du bir aürll ihtarlara raimen, niçin 
bir türlü kapamamıttı 7 Gamelin, 1 O 
mayıı günü netrettiii emirde, düt· 
man hücumunun geçen teırindenbe
ri beklenen noktada vukubulduiu· 
nu ıöylemekte idi. Demek ki franaız 
orduıu, taarruza müıait olan ba za• 
yıf noktayı gönnemiı delildi. 

Franıız tayyareciliii iyi hazırlan· 
mam19tı. Panzer fırkalarmm hü
cumlanna kartı koymak için ordu
nun ne o kadar mitral,.özleri, ne de 
hafif tanklan vardı. Hatta tayyare 
ve tanklara kartı kili toplan dahi 
yoktu. Gariptir ki bu noksanlar iiç 
aenedenberi haykırıla haykmla hü· 
kümete anlatılmak iattniyordu. 
1937 ele Pierre Cot hava nazm iken, 
ayda almanlann 500 tayyareıine 
karıı Fransızlar ancak 50 tayyare 
yapabili)'Orlarmı1o 

Franıa ıibi alt mı bol, f abrikuı 
bOl, tekniii ve kabiliyeti )'iiluek 
bir memleketin aenelerce bu ıaflet 

Samsun'tla içinde ıu,üklendikten aonra, Polon· 
Sam.un; 12. a.a. - Reisiciim- ya misalin• rajnaen, 1 eylülden ma· 

hururnu~ 11. 8. 940 ptUal' 6Ünii yıaa kadar seçen zamanı da heder 
aaal 15 tlc Siuaa'tan hareket bu- edecek bir uyutukluia uiramumm 
yurmrqlar, Turlaal'tla uc Amaya meaulleri aranacak, fakat ~a~ 
tla kıia bir tetJak/mltan MHar• 6a inaanlarcta. fa11la, franaız mılletını 
gün ıaat 9 tla SamtUn' a gelmif- p~hyan, fraaaız mille!~i, kendi 
lenlir. hayat ve mukadderatı ıçın topla· 

• mak ,....m., politika ..ı.anbeleti 

Fransa' da 

Mülteciler 
yuvalarına 

dönüyorlar 

Demiyolu münakılih 

........... •.wı 
Clermont. Ferrand, 12 a.L - Havas 

bildiriyor: Paris - Soir ıazeteainde, B. Do. 
minique C&nanıcio, imar illerindea elde 
edilen netlceleria ve münakallt n ... reti 
tarafından baılaaulan proJ9leria blllnGom
mı yapmüllt!tr. 
.... rı .. di1W ... 
'"'l'emaınn erta..Sd ltiaren bemen 

laemen blltUn metnurlarm vazifeleri 1'qma 
ritmeleri aayeainde demlr:rola ınlinalrall • 
tmm tekrar -.ımnw -11JÜ79' ....ıcı 
ıeraft altmc!a o1mqtUr. 

Mültecilerin yerlerine sönderilmeleri 
tercihan temin edilmektedir. Haftada 200 
ill 300 tren itıal altında bulunan arazi ile 
iıcal altında bulunnuyan topraklar arasın
da iılemektedlr. Bu 111retle 200 ill 300 bin 
kiti tahl17e etlilebihnelrtedir. Alellde ıe • 
yahatler de yavaı 71vq her 7erde başla -
maktadır." 

B. Canavarıto, Parla varoıundan bahıe
derken trenlerin ıarp mmtakası lstima e
diline mekik dokumı7a baıladıklannı taı
rih etmektedir. 

Yeniden toplu bir bale sokulan nafıa mil
eaıeselerl, tahrip edilmiı veya basar rör • 
mUı binlerce klSprilyfl tamir ile metral o. 
lacaklardır. En miihimlerıl Roııen, Caen, 
Cherboars n llarailya olan yinni deniz 
tezclhı tam faaliyetle iılemektedir. 

Zanır •ören tarilai abideler 
Parla • Soir ruetuinden B. Barotte, lil

zel sanatlar 1111111ml miidiirü B. Haatecoea
r' e, harpten müteessir olan mıntıkalardaki 
fransız tarihi Abidelerinin vaziyeti hakkın
da idaresinin elde ettili maUlmatı aonnut
tur. 

B. Hauteeoeur, Amleat ıehlr killıetinln, 
Laon, Soiaaona, Orleana, Chartree ve Bea· 
uvaia kiliaeled cibl tahripten kartulduja • 
nu buna mukabil Beauvaia'de Saint • Eti • 
enne klliıeaiyle ıehremanetlnin çok hasara 
utradılını bildirmiıtir. 

Senli• ye Compi~rne'de bir Sok ldliıeler 
zarar ıörmüıee de pto7a bir tq olmamı,. 
tır. 

Lille mıntakası hatrkmda çok bir ı~ bil
mi7onu. Fakat Calaia •• Dunkercı11e 'ok 

Te parti ideolojileri için aaia aola 
daiıtan müe ... ıelerde olduiu rörü· 
lecektir. Fransa, bir meydan muha· 
rebeıinde kaybolmamııtır; o zaten 
kendini kaybetmiıtil 

Falila Rılln ATAY. 

Oxfonl' dın mezun llir 
alman pilotun ınlıtllkl .. 

Londra, 12 a.L-lnıilterenin cenubu 
garbisinde bir tehir civarında xere 
dilten alman tayyareli pilotları Oz • 
ford tıniveraiteeinde tahsilini ikmal 
ettiği ve güzel İngilizce konuıtuiu 
liiyleıamektedir. Beyan edikliiine ıö
re, bu pilot, tayyareıini kovalıyan in
ıllts pllotunun meharetl Mk1nnda 
hayranlığını izhar etmiı ft ingiHs ba· 
va kuftıtlerinin Almanya ilzerinde 
timdiki faaliyetleri aynı tiddetı. de
vam edene yakında harbin bitecelini 
blldirmittir. 

1 ngilizler Flessing'i . 
bombardıman ettiler 

Londra: 12. a.a. - Hava nezareti iıtilt
barat dairesi bildiriyor : 
Cumarteıi günü Fleaainıe ilaerine 7apı

lan ingiliz taarruzu esnasında bir inriliz 
ta71are1i rakipleri alman ta7yare dafi ba
taryaları tarafından düıliriilmliı bir alman 
tayyareıl ıönniltlerdir. 

Tay,are meydanını bombardnnlll eden 
İngiliz tayyareciıi Tenıchel tipinde tah • 
min ettiii bir tayyarenin 1000 metre uzak
ta açtuiuna ıönnlittlir. Tam o aırada mea
kdr tayyareye bir mermi iaabet ederek P•· 
ramparça etmiıtir. 

Bir vapur torpillentli 
Londra, 12 a.a. - Retmt teblllı 
Amiralhk daireıi ile harbi7e nezareti 

nakliye gemiıi olarak çahıtmlaa Moham
met Ali Elkeblr vapurunun torpillenerek 
batmldıtını teeaailfle bildirirler. Gemide 
bulunan 860 kiıiden 740 ı kurtardmıı ve 

Romen petrol fitbtlerlnin bir 
memunı lltanbul'a geldi 

İstanbul, ız (Telefonla) - Romen 
petrol ıirketlerini temıiJen Minke •· 
dında biri bu&Un lıtanbul'a ıeJdi. 

haur r6rmilıtl1r. Lolre ptolarmıa hepsi 
olduiu ribidir. Yalım Ambolse ptOnn'llll 

alize! bir uaat eseri olan kiliıeaıi Saamar 
kiliaeai cibi kısmen tahrip edilmiıtlr • 

B. Hautecoeur, ekıperleril ba ilk r•po. 
rundan anlaıddılma r6re mllcnherattan 
aiyade tehirler zarar ıördil, demiıtlr, 

• 

ISIAN UL Gazeteleri 
AKŞAM 

Bir mesul aranıyor 
NECMEDDİN SADAK, bu batlık 

altında yazdığı bqmakalede diyor ki: 
"... Fransada hezimetin meaullerl a

ranıyor. Alman .zaferinden jl()Dra çıkan 
bütün gazeteler ve bugünkü tartlar i
çinde yazı yazabilen bütün muharrirler, 
derin bir intikam hlaııılyle Franaa'yı bu 
hale dü,tırenlerln bulunmaaını ve ceu.
landırılmaaını latıyorlar. YUkaek adalet 
divanları kuruluyor. Tevkif edilen, ya
hut nezaret altına alınan üçüncü, be
ııncl derecede politikacıların ialmlerlni 
okuyoruz. Bir gün bir de bakacağız ki 
Fransanın ç!Skme11lnden meaul, meter 
Jılöayö Jılandel imiş! 

Büyük mllll felAkeUerin doğurduju 
ta1kınhk içinde galeyana gelen hırslar, 
me11uliyetl en baıılt sebeplerde ve mah
dut ıahıalarda aramıya çalııır. Franaa
da kim kimi meıul edecek? Hakiki me
ıullyet şunda bunda değil, yirmi yıldır 
gidip gelen pollUkacılan, idarecileri, 
ordullU ve mUlettyle beraber dUnkUlerde 
ve bur;UııkUlerde bütün Frıu:ıaadadır.,. 

T ısviriefkir 
Kaiıt da.,..ı mim 
d&ftlanmızm bqmdaclır. 

EBtlZZİYAZADE VELİT, bu başlık 
altındald yazısında ı!Syle diyor:• 

Avrupayı kaaıp kavurmakta olan 
harp gailesinin tevlit ettiği eaaalı buh
ranlardan biri de klğıt buhranıdır. 

Bu buhran bizde de her gün hllktım 
ve tesirini arttıran bllyük bir dert hali
ni alm11tır. Bu derdin acısını çekenlerse 
bilh888a gazetecilerdir. ÇUnkil gazeteler 
için klltt, meaelA. bir au dettnneni ılotn 
au. bir- fınn için un &'lbldlr. Su akmaza& 
değirmen durur, un olmazsa fırın ocağı. 
a!Sner. Netice ne olur? diyeceksiniz. Ne 
olacak, halk ekmeklıi• kalır. Klğıt da 
olmaza& gazete çıkmaz, hattl yalnız ga

zete değil, mecmua da çıkmaz, kltlp da 
çıkmu, mektep defteri de ortadan kal· 
kar ve binaea&le7h bUtliD bir memleket 
ve bir millet ruh gıd&aından mahrum kal
mış olur. 

KA.ğıt buhr&mnd&D bilbaaaa gazetecl· 
terin ılkA.yeUne bakanlar, bu ıikA.yetle
rin fahsl menfaat endlıeainden ileri &"el· 
dlA't Mh&bın& 4lltebillr1er. ValuA. &"&Ze
tecilerde böyle bir eııdltenln hiç bulun· 
madıfı iddia edilemez . .Bqkalarının ku
surlarım da itiraftan çekiDDiemellc:Utler 
ki 111Szlerl mUeaılr olııuıı. 

Fakat gazelecllerln k!#ıt buhranın
dan ılk&yetJerlndeki hakiki muzmer aa
lk ne oluraa ol11Un, kltıt dlvuı eaaa 
itibariyle bir •ahı11 davaaı değil, fakat 
&mme menf&&tine b8'lı olan çok mühim 
bir millet d&vaıııdır. 

... HUlba, klltt meaelell, çok eeaalı 
ve çok canlı bir meseledir. Bu meaele
yl, allk&d&rlarla elele vererek bir an e
vet halletmesini bUkilmetin himmetin-

• den ve dQrendifUtfnden beklemek bak· 
lamılldır_ 

TAii -
•Taarruz mffeeinde ,aptlan 
tecrübeler 

M. ZEKERİYA SERTEL bu başlık 
altında ezcümle töyle diyor : 

" İncili• bYDlkl&nnm kanaatine söre, 
İnciltereye alman taarruzu artık muhak
kak surette baılarnak üzeredir. 

Maamafih Berlin hlJ• taarnısdan bah
setmiyor. Günler aükilt ve intizar için
de reçlyor. İnrlltere, her reçen rünti bir 
masafferlyet &mili daha npmıya Galı • 
1170t. 

Fakat blitün te&ahflrlw artık taarna
aıın pek yaldaıtıiını cöateriyor. Fran • 
aa'da itral edilen mmtalwun hariçle ta· 

Tayyire benzini• kon11 
aarao llakkındıkl 

• 
Japon protestosuna 
Amerika'nın cevabı 
Tok,o, 12 a.a. - D. N. B. ajan11 

bilidiyor: 
Tayyare benzinin ihracatına ko -

nulmq olan ambargo hakkında Ja -
pon sefiri Hariniuchi tarafından Va· 
tingtonda verilmit olan protesto no -
tuında Amerika tarafından verilen 
resmt cevap hariçiye nezaretine vasıl 
olmuıtur. 

MezkOr cevapta, Birletik Ameri -
ka hillrihnetinin bu ambargoyu aske
rt noktainuardan elzem görmüt ol -
duğu beyan edilmektedir. Bu tedbi
rin muayyen bir devJ~te müteveccih 
olmadığı cihetle, bir guna proteeto
ya mahal vermiyeceği de ilave edil -
mektedir. 

Me.zkQr nota da, Amerikan ma
kamatının Japonyaya diğer memle -
ketlerden farklı bir muamele yap 4 

mak niyetinde olmadıkları ciheti il -
zerinde iırar edilmektedir. 

Almanya'da doğu 
panayın açıldı • 

Königaberg, ız LL - D. N. B. a -
jansı bilidiryor: 

Z8 inci doğu panayın bugUn bele
diye dairelinde açılmııtır. 

Belediye reiıi meruimde buır bu 
lunan diplomatları ve ezcümle Tür -
ki1e, Çin ve Sovyetler Birliği büyük 
elçileriyle İsveç sefirini ıelimlamıtY· 
tır. 

lırttaat nuırı B. Funk ve maliye 
nuın kont Schwerin von Krosigk de 
meruimde buıf bulunmuılard~ 

mamen alikasmm kesilmesi, inciliz li • 
manlanna alman tayyarelerinin mayın 

dölmıiye baılaması, hava taarruzlanruıı 
&imden güne 1iddetlenme11i, Norveç aa
hillerinde aaker ihracı tecrübeleri yap -
makta olmaları, hep büyük taarnuım 

baılamak üzere oldufunu ıöıteren de • 
lillerdir. 

Bu delillerden bilhaaaa iki uneai, üze
rinde durmıya deler. Bunlardan biri, 
franaız aahilleri karşııında Douvre, in
ıiliz limanına yapılan bliyulr hücumla. 
Manı denizinde kafile halinde ciden ia
ciliz ıemilerine vukubulan taarruzdur. 

Bu iki taarruz da bizce, alman bat • 
kumandanhitnın iıtill hareketine te _ 
lraddıim eden birer denemesi tellkkı edi
lebilir. Douvre üzerine yilılerce tayyare 
ile gelen alman kuvetlerl, dalma hucum.o 
larla limanı ve ıehri tahribe tetebblia et.
mişlerdir. Maksat, böyle totaliter bir 
hücum karşısmda inciliz müdafaa vau. 
talarının kuvetini ölçmek, inıiliı ha'f'& 
kuvetlerinln ne dereceye kadar mödafa
aya hazır bulunduklarını tifrenmek, Ye 

sahili itıal teıebbilıilnliıı ne aıibl cüçUi~ 
lerle lrarplaıacaimı anlamaktır. 

·- tecrilbeler(ten muvaffalriyetle çıka 
incilizlerin maneviyatı bir kM dalıa 

yükselmiştir. Şimdi incilizler büyük t .. 
arruzu süldbı ve emniyet i~nde bekle • 
mektedir. 

İKDAM 

HaTJ> bir yıpratma harbi 
tekliıni almca. .• 
ABİDİN DA VER, ba bqbk altmcla 

harbeden karııhkh iki tarafm muvaffa • 
lriyet ihtimallerini sözden ıeç;rirkea 
töyle diyor: 

İki tarafm elinde de, lehte ve ale)'bte 
kozlar vardır: 

1 - İnrilteft denldere, dtltmanlan 
ATrupa karatma htlrimdirler. Denia 11&
lrimiyeti dünya htkimiJ'eti demektir. Ba 
bakımdan vasiyet, lnriltere llbinedir. 

2 - Modem harpte yeni bkat Sok 
mühim bir unsur olan bava hlldmiyeti. 
timdilik denk ıörünüyor. Ba bekımdaa 
müsavat vardır. 

3 - Her harpte büyük Mr rol o~ • 
yan ilmsadt vaziyet ltibarl7le ~ 
Jle İtalya, lngiltere'den iyi ~dlrlw. 
Bu bakımdan da, İnırfltere ll9tibldlk 

- 4 - 'Miiıtalrbel müttefikler iti't-rl71e 
mihvercilere Jajoft)'a ve lıflUJa'nm. 
1nciltere'ye de Amerika'nm Jklıalll 
muhtemeldir. Sovyet Ruıya lıarh si • 
riiklenmemek kararında devam edecek 
cibi cörünüyor . 

5 - Harp aanayfi bakım~ bacla 
Almanya • İtalya Uatiindllrler: fakat A,. 
merikı"nıa nrdımi7Je lnriltere'nin m~ 
uvatı, hattl ilıttlnlilitl elde etmesi muı.. 
temeldir. 

6 - Kara orduları bakımmclu mib • 
TWCİler faiktir, İnpJtere, yalnız bafma. 
bu iki devletin ordularmdan aayıca ua • 
tün bir ordu vücude ıetiremea; fakat, 
'bugünkü ıevkulceyıt vaziyette, lıir yıp. 
ratma harbinde, kara ordalarına dilım 
vazife mahduttur. 

İki tarafm kozlanıu blliyoru; hllat 
banlan naaıl kullanacalrlarmı blJidyo -
rıu: en mlibim bilmediiiml•, bileiıdye • 
cef imiz, hattt muhariplerin ele bilei7 .. 
cekleri harbin meçhulleri "1ıma'llnına 
ve beldenmiyen" !eridir. Kartıbkb ab • 
lakanın ve yıpratma harbinin tatbikatı. 
ve muhtemeJ neticeleri aynca tetkike el-. 
fer bir mevzudur. 

"Cenubi Amerika 
f ührerl,, mevkuf 1 

Arjıntin'i bir ılmıı 
müstemlekesi JIPIClkmıı 1 
Nevyork, ız LL - Nevyorlc Timee 

gazeteaiin Buenoı • Airea muhabiri 
.. cenubi Amerika führeri., adıyle ma
ruf Fuhrmann'ın Buenos • Airea poJi
ıinin talebi Uzerine Uruguay nehri 
zerinde birh udut kasabaıı olan Con
c.ordia'da tevkif edildiiini bildirmek· 
tedir. 
Aynı muhabir tunları illve etmek

tedir: 
"Arjantin hilkümetlnin Fubr-

mann'u ;ürgiln edecefi tahmin olun· 
maktadır. Uruguay konıresi huıusl 
komisyonunun nazilerin faaliyeti hak 
kında yaptığı tahkikat esnasında 
FU'hrmann'ın üzerinde Uruguay•ı bir 
alman müstemlekeıi haline getirmeği 
istihdaf eden planlar bulunmuıtur. 

Fuhrmann bu planların bir latife
den ibaret olduğunu aöylemiıtir. 

Uruguay'daki alman elçisi bir beya
nat neırederek Fuhrmann'ın .zayıf a
kıllı bir ArJantinli olduğunu ve yap
tıklarının ciddiye alınmaması lazım 

geldiğini bildirmiıtir." 

ÇOCUK ela UYKU 
Çocuklarının muntazam cıda 

ve uykusunu kendi eylence~ine 
tercih eden ANNE ler yurt borç 
lannı ödemiı olurlar. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
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Patlıcan şurubu 
Patlıcandan kırk türlü yemek ya

pıldığını herkes bilir ama onun bir 
de şurubu olduğunu belki duyma
mışsınızdır. Şiındi bunu öğrendikten 
sonra da, şekere yazık, diyecekler 
çok olsa gerektir. Vakıa, patlıcan 

kırağı çalmaktan kurtulacak dere
cede acı olmadığı vakit bile lezzeti 
hiç tatlı olmaz. Terkibindeki, yÜzde 
5,5 kadar nisbette karbon idrotları 
sonradan insanın vücudunda şeker 
haline gelirlerse de patlıcan yeni
lirken ağıza az çok acı gelir. Böyle 
acımtrak lezzetinden dolayı her 
yerde çokça rağbet görmekle bera • 
her patlıcandan şurup kaynatmak İ· 
çin haylıca §ekere lüzum olur. 

Fakat patlıcan şurubunun ne işe 
yaradığını öğrenince onu kaynat
mak için sarfedilecek !fekere artık 
acınrııaz. Çünkü patlıcan §urubu 
uyku ilacıdır. Uykusuzluğa tutulan
lar da rahat uyuyabilmek için vere
cekleri ilaç parasını çok görmezler. 

Bu patlıcan ~urubunu, geçen XIX 
uncu asırda Büsiyer admda bir fran
sız hekimi icat etmiştir. O da patlı
can yiyenlerin yemekten sonra otur· 
dukları yerde uyukladıklarına dik
kat etıniş sonra patlıcanın bu türlü 
tesirini kendisinin Üzerinde tecrübe 
etmiş, ondan sonra - pat1ıcan bu
lunmadığı mevsimlerde - uykusuz
lara ilaç olmak Üzere patlıcan şuru
bunu meydana çıkarmıştır. Bunu 
hekim gazetelerinde de haber ver
mişse de kaynattığı patlıcan şuru
bunu, şimdiki hazır ilaçların çoğu 

gibi, terkibini yalmz kendi bilerek 
satmayı tercih ettiğinden ne kadar 
patlıcana ne kadar şeker katarak 
ne kadar kaynatmak lazım olduğu
nu yazmamr§tır. Fakat §Urup kay
natmak İ§İni bilen her bayan -
parmakları manikürlü olsa bile el
lerine lastikten eldiven takarak -
patlıcan şurubunu da kaynatabilir. 
Patlıcanın bulunduğu mevsimde yo
ğurtlu patlıcan kızartmau, yoğur • 
dun da meşhur olan uyku vermek 
tesiriyle, bu iti daha iyi görür. Şu
rup da patlıcan çekildikten sonra 
uyku §erbeti yapmıya yarar ..• 

Patlıcanın insana uyku vermek 
hassasını ancak geçen asırda öğ
renilmit ise de, onun aşk duygusu 
uyandırmakta şöhreti pek eskidir. 

1 
Avrupalılar, XV inci asırda patlıca· 
nı yeni tanıdıkları zaman en ziya
de bu türlü haııaaıına dikkat etmiş· 
ler ve ondan dolayı adını • kemer 
patlıcanmdan ziyade bostan patlı· 
canmr beğenmit olsalar gerek - a§k 
elması koymuflardr. O zamanlarda 
aşk işlerinde pek aç gözlü olan Av
rupalılar patlıcanı çiğ çiğ yerlerdi. 
Yalnız, Cinevizler fatih devrinde 
bizimle pek ahbap olduklanndan, 
zeytinyağında patlıcan kızartması· 

nı bizden öğrenmi,Jer, patlıcana da 
kibarlar elması demi,lerdi. 

Aynı sebzenin hem uyku verme
sinit hem de aık duygusu uyandır • 
masmı garip görmemelisiniz. Bu 
iş bir, miktar meselesidir. Afyon hi· 
le az olursa uyandırır, çok olursa 
uyutur. Afyonun tesirlerini her kes
ten iyi bi:diği ıüphesiz olan bekta
§İ babasının meıhur hikayesini el • 

E!± 

bette hatırlarsınız. Pathcan da O• 

nun gibi ••• 
Fakat patlıcanın böyle başka baş

ka tesirlerinde onu yiyenlerin ve 
tavsiye eden hekimlerin hangi niyet
te olduklarının da ehemiyeti bulun
duğu şüphesizdir. Çünkü Avrupalı 

hekimlerden pek çok önce, rahmet
li lbni • Sina patlıcanı kanser, sar'a 
ve miskin illetlerine sebep olmakla 
kabahatli tutmuştu. Masuye hekim 
büyük Üstadın sözünü kıramadığı 

gibi patlıcandan da vazgeçemedi • 
ğinden onu bu kabahatleri itlemek
ten kurtarmak Üzere üskumru balı
ğı salçalı patlıcan salatasını icat 
etmişti. Halbuki Avrupalı hekim
ler, sonradan, patlıcanı lbni - Si
na'nın patlıcandan gelir, diye sandı
ğı hastalıklara karşı deva olarak 
yedirirlerdi. Meselat bayan Hild • 
gard hekim için patlıcan tam da 
sar'a hastalığına kartı tesirli ilaç 
olmuştu. 

Demek ki patlıcan da - muz gibi
ne niyete yenilirse o türlü tesir e
der. Daha iyisi onun deva olmak 
hassasını unutarak, patlıcanı sade
ce yemek niyetine yemektir. Kendi· 
sinde,azotlu, yağlı ve şekerli mad -
delerle beslemek kudreti pek az ol
makla beraber çok yağ içtiği ıçın 

• hele imam bayıldı olunca - yağla 
be~lenmeğe vasıta olur. Kendisi de 
on iki türlü madenleriyle ve dört 
türlü vitaminleriyle insanı korumı· 
ya yarar. Patlıcanın en mühim has
sası, 82 vitamininden yüzde 300 öl
çü verdiği için lahneyle, şalıtamla 

bu bakımdan omuz Öpüşmesidir O
nun için patlıcan fÜrupiçine girince 
şekerin de vücude yaramasını te . 
min eder. G. A. 

ispanyol gemilerine 

hareket etmemeleri 

emrolunmu_ş deği 1 
Londra, 12 a.a. - Londra'nın İspan

ya sefiri, hükümetinden aldığı tali
mat üzerine şu tebliği yapmıştır: 
Yabancı matbuatın ecnebi limanlar

da bulunan İspanyol gemilerinin ha· 
reket etmemelerine mütedair emir al
mış olduklarına dair yazdıkları ha
berler katiyen asıl ve esassızdır. 

Böyle bir emir hiç bir zaman veril· 
memiş olduğu gibit İspanyol gemileri 
normal ıeferlerine devam etmektedir
ler. 

Avusfuralya' da fe~hiz 

oluna<ak gemiler 
Sidney, 12 a.a. - Ticaret ve bahri

ye nazın dominyonların Avustralya 
bahriyesine 200 kadar muavin ticaret 
gemisinin techizi için lazım gelen mu 
avcnetin yapılmı~ olduğunu beyan et
miştir. Kendi ihtiyaçlarından başka 
Avustralya, igiliz amirallığına ve sair 
dominyonlara büyük mikyasta malze
me de vermi§tir. 

Eğer bu sözleri annesine söylemiş olsaydı, onun çıl
gınca bir sevinçle boynuna atılacağı muhakkaktı. Za
vallı Gizella, ne kadar değişmiş, ne kadar hissizle§· 
mişti 1 O eski, güze) kokusu da kalmamıştı. 

Gizella, elini uzattı. Vilmoş'u, eteğinden çekip 
yanına oturttu. Kollarını boynuna doladı. Dodaklariy
le dudaklarını aradı. Uzun, uzun öptii ... 

( BiBLiYOGRAFYA J 
"----------------
Marmara tütünleri hakkmda 

yeni bir eser 
Memleketimiz tlll!incılliiğU hnkkıntlaki 

neşriyatına <levanı eden lnlıiımrlar idare -
sinin, Tiırkiye'nin başlıca diirt istihsal tü
tün mıntaknsı ulan J~gt', l\Tıırmara, Karade
niz ve Şark çevreleri tlitlinlerine dair neş
rine bıışlrımış oldu)'tu serinin "Marmara 
çcvrt>sl llltilnlcrl,, nıcv:ı:mından bahseden 
ildnci cildi iıı11şar etnıiıılir. 

Bundan evet neşredilmiş olan "Ege çev
resi liitlinleri,. adındaki illt bı·o~ilr gibi in
hiııarlar idaresi teknisyenlerfnclf'n birc:o -
ğıınun ıııııavenl'tiyk vHcııda gclirilen bu 
yeni ve fılydnlı ~ser, ;\inrınııra çevresini 
teşkil eden Bnlıkeııir, Bunrn, Edirne, Ko -
caeli b:ışnıficlilrlıiklerinin her birinde tü
tün tohumunun bir tarihçesini, tlitlln ye
tiştirme ve i.qleme mmllerl, tütün evsafı, 
tiitUn piyasası hakkında 11'\zım gelen iza -
lmtı, iııtlh:ınl cetvl'llerini ve hartalarını, 
bedel ve fiyat g-rnfikleı:lni, rekolte ve alım 
grafik)('rini, ihtiva etmrlct('(lir. Hartalar 
ve gr:ıfikler renkli ve itinalı bir şekilde 
h:ıHılmışlır. 

B~C' ve Mnrınnr:ı tilt iinlcri h:ıkkında bu 
iki eserin bnşlıra Iııısıısiycll lıu mınlaka -
lard:ı tiitiin lstlhsaliitının ilk defa olnrnk 
köy itibariyle .ı:-östcrilrııiş olması ve her 
köyde yetişen tiitlinntin hangi sınıftan ol
duı:tu ayrıca kaydedilmiş bulunınaRıdır. 

Bu bakımdan bu yeni eser l.iiliin ekici -
leri için kıymetli bir rehber olacaktır. 

İsveç'in politikasında 

değişiklik olmıyacak 

Stokholm, 12 a.a. - D.N.B. ajansı 
bildiriyor: 

İsveç başvekili B. Hanson sosyal -
demokrat partisi gençliğinin kongre
sini bir nutukla açmı~ ve nutkunda 
İsveç politikasının yeni bir istikamet 
alacağı hakkındaki şayiaları tekzip 
eylemiştir. 

Basvekil İsveç'in birçok hulyaları 
hakikat haline koyan bir demokrasi 
yaratmış oldu~unu kaydetmiş ve İs
veç'in yeni bir demokratik camia ya
ratmağa bite muktedir olduğunu bil
dirmiştir. 

İsveç Milli Müdafaa nazırı B. 
Sko11d radyoda söylediği bir nutukta 
bir müdafaa istikrazına taraftar oldu
ğunu bildirmiştir. 

Nazır İsveç siyasetinin daima mem
leket istiklalinin idamesi gayesini is
tihdaf eylediğini kayıt ve İsveç milli 
müdafaa hazırlıklarının İsveç'i harp
ten koruduğunu ilave ederek bu ha
zırlık vaziyetinin muhafazası lüzu
munda israr eylemiştir. 

-Fransa'da terhis işi 
bitmek üzere 

Vichy, 12 a.a. - Havas ajansı bil
diriyor: 

Temmuz bidayetinde başlamı~ olan 
terhis işi işgal altında bulunmıyan 
yerlerdeki asker için bugünlerde ik
mal edilecektir. İşgal altındaki yer
lerde bulunanların yurtlarına dönme
si alman makamları tarafından göste· 
rilecek kolaylığa tabidir. Somme • 
Aisne - Saint Dizier - Chaumont - Do
le hattının yukarısında bulunanlar
dan terhis edilenler yurtlarına döne
mezler. Bu hattın cenubunda alman 
makamları tarafından tayin edilen 
terhis nisbeti §İmdiye kadar pek kü
çüktür. 

Lise ve Orta okullara parasız 
alınacak talebenin imtihanı 
4 ve 5 Eylülde liselerde yapılacak 
Maarif Vekfıleti liııe ve orta okullara Çankırı ortaokulu, Çonıh Artvin oıtaolm

para:ıız yıltıh tnlebe almak l(;in çıkarılan lu, Çoruh Hopa orlanlrnlıı, Çorum Çorum 
kanuna Ki.irc, 1 a~uııtoııtan itibaren kayıt ortaolrnlu, Çonım İı;klltp ortaokulu, De -
muamelesine başlanılma.~ını teşldlatına bil- nizli Denizli l!sesl, Dtyıı.rbnkır Diyarbakır 
clirmiştl. lisesi, Edime Edime lisesi, Rh'ı.zığ Elazığ 

17 a)'!;u11tosta son verilecek olan kayıt ortaokulu, Et·zıncan Erzincan Mnal'if Mtid. 
muıı.melPsi blltiin vllfıyetıerde hnraretle Erzurum F:rzıınım liHesi, l<Jı:ıldı?ehlr Eskişe
devam etmektedir. bir Jiscai, Guzlantep Guzlnnvp lisesi, Ga -

İmtilumlura ıı;lrınrk iııliyenler 17 aP:us- ziantep Kilis ortaokulu, Gfrel<un Giresun 
tos cumıuteııi glinil !'!11nt 13 e kttclıı.r bulun- ortaokulu, Giresun ŞPbinkarahisar ortao -
dukları y<'rleı·in liııe miictiirliiklerine, liııe kulu, Giimiişane Gi'ımiışane ortaokulu, Gti -
olmıvan vt>rlel'de orln okul miiıllirliilcle1·i· müşane J3ay!Jurt ortaolmlu, Hatay Lntak· 
ne blrer İı:ıticln ile milrnenat t>tmlş olacak- ya erkek lisesi , Hatay jsırnndenın ortaoku-
lardır. hı, Hıı.lcl\rl Hakfirl Maarif Mlid., T~parta 

Parası:ı: yR.tıh olmak lstiyC'nl<'rden şu Isparta ortaokulu, Isparta Yalvaç ortao • 
şartiar aı·anılınal;tadır: kulu, İçel Silifke nrtankıılıı , İçel Mersin 

a) Tiirk olmak. • ortaokulu, İçel Taı·ı:ıus ortaokulu, İstanbul 
bl Her sınıf için teshil e<lil!'n yaşta ol - Kızlar için ht. kız llse!!i, İstanbul erkek-

mak, !er için İııt. K. ör., İstanbul Çatalca ortao-
c) Haı:ıta, illetli ve ııakat olmamak, kulu, İzmit· İzmit' E . liııeııi, İzmir Berf:"ama 
d ı Fakir olmak, ortaokulu, İımlr Ödemiş ortaokulu, Izmir 
e) Sınıfta kalmış veya biiliinlı>rnE-11 ol - Tire ortaokulu, Kars Karıı llse~i. Kars Tğ-

mR.mak. dıt· ortaokıılıı, Kars Sarıkamış ortaokulu, 
Miiııabakn lmlilıımlorı blltl\n ınnıflar i· Kastamonu KnRtaınnnu llııesi, Kastamonu 

çin şu sıra ve lıırlhlnde yııpılarnktır: İnebolu ortaokıılıı, Kayl'eri Kayseri lisesi, 
4 cyllil c;nrşrmıb11 ııf\At 9 da Tiirkçe - Kavseri Dı>vell ortnolrnltı, KırldıırPll Kırk-

edebiyat. lııreli ortaokulu, Kır~"hiı- Kırşehir ortao • 
5 eyliil pl'rşembe 11R.al 9 da mrılı'.'matik. kulu, KocMll İımit ortanlrnhı , Kocaeli A-
İmtıhan ınıallerl Mllaı•lf Vel<l\JC'tinden dapazarı oı·tııokulu, Knnva Konya lisesi, 

göııderilccelctlr. İmllhıtn konılsyonıı reis-· Konya Alcşehit' orlı:ı.olmlıı, Konya Karamıın 
!eri miiracaat edrnlel'd<'n imtihana girelıi- ortaokulıı, Kütahya I<iit'>IWR liseııi, Kiitalı
lecek şartta olanların eline birer vesika YR Simav oı·taok11hı, Klitahya Uşak orta· 
verecektir. Bu veıılka~·ı evelce alnuya.nlar okulu, ~1alat~·a ~ıaı:ıtyıı lisesi. Malatya 
imtihana girE>miyl'celclt>rdir. Arapkir ortnoltıılıı, ~[ 3 niııa Maniııa ortao-

Yulıarıclııki şrırtlarln ıı;lln!inde imtihan klllu, ~ranlı:ıa /\J h l ııar nrtaolrnlıı, Maniııa 
olanlardan kazananların adlan evrakları - Turgutlu ortaolmlıı, Mnrnş Mara.~ ortno -
nın tetklklndım sonra gazPtelerle ilan edi- kulu Marn'I l~lbistan ortaokulıı, :Mardin 
lecPktir. Mardin ortaolmlıı, Muğla J\ful!'lıı. ortaoku-

imtilıanlann yapılacab yerler şunlar· hı, Muğla 1Iilftıı ortaolrnl11, Mııs :Muş or~a-
dll': okııln., Ni"'dC' Nlg"dC' ortaokulu, Nij!;de Nev-

Afyonkaralıisar Afyon lisesi, A~Tl Ka • şehiı· ortaokulıı, Niğde Aksaray (ırtaolrn -
rnköse orta okııltı, Amasya Aınal'ya oıta Itı, Ordıı Orrln ortnokulu. Ordu Ünye orta
olmlu, Amasya l\f Przlfon ortaokulu, An • okulu, P..ize ltize ortaokulu, Rıze PRzar or
lrnrn Ankaı·a El'. llseııl, Antalya Antalya taokulu, Samsun Samsun ll'leııi, Samsun 
Ji!'l<'Si, Aydın Aydın ortaokulu, Aydın Na- Bafra nrlaokıılu, Seyhan Adana E. Llseııi, 
zilli oı·taokulu, natıkeı;ir Bıılıkesir Jisesi, Seyhan Osmaniye uıtaolrnlu, Siirt Siirt or
Brılıkesir Bandı rına mtaolmlu, Balıkesir taokulu. Sinop Sinop ortıınkulu, Sıva:ı Sı
Edremtt ort11okııl11, Balıkeslı· Ayvalık or · vas lisesi, Sıva!< Divrik orlaolrnlu, Tekir· 
taokullı, BilE<clk Bilecik ortaokulıı, Bile - daı:t TekirclRA' orlaııkulu. Teldrclağ Çorlu 
cik Bingöl Maarif MUd. Bltllıı Bitlis orta- ortaolmlu, 'l'olcnt Tnlrnt nrt nokulu, 7'.okı1;t 
okulu, Bolu Bolu ortaokulu, Bolıı DUzçe Zile ortaokulu, Trab:ı1'ın Trabzon lı~t>sı , 
ortaokulu, Bıırdııı· Burdur ortaokulu, Bur· Tunceli Elı\zı~ ortırnkııhı , Urfa Urfa orta
sa Burııa ltııeııl, Bnrsa İnegöl ortaokulu. okıılu, Van Von ortaokulu, Yu:ı:ı:-nt Ynz~nt 
Bursa Gemlik ıırtnokıılıı, Çımal<kalı' Çnnak- ~ ıtııeııi, Zonguldak Zonınılcl:ık Çrlikli lisesi, 
kale ortaoJ;:ulu, Çanakknle BIJ?;a ortaolmlu. Zonguldak Bartın ortnolnıhı , Zonguldnk 
Çanakkale Gelibolu ortaokulu, Çanltırı Karndeniz En·~llsi ortııokulu. 

Pınarbaşı bölgesinde 

yapılan göçmen evleri 
Pınarbaşı, 12 a.a. - Poluklular ve 

Halit bey köylerinde yapılmakta o
lan göçmen evleri inşaatını tetkik e
derek nahiye merkezine gelen vali -
miz yanında Pınarbaşı kaymakamı ve 
nahiye müdürü olduğu haJje birlikte 
yeni yapılan göçmen yerleştirilmiş 
olan evleri tetkik etmiştir. Göçmen -
lerin tamamen müstahsil vaziyete gel
diklerini ve kışlık hazırlıklarını u
mumiyetle tesbit eden vali mü
teakiben köy harmanlarını dolaşarak 
mahsulün kaldırılması için tavsiye -
terde bulunmuftdr. 

·Meksika' da petrol 

istihsali artacak 
1 

Meksiko, 12 a.a. - Yüksek bir me
murun beyatına nazaran, reis Carde • 
nas tarafından sanayide yapılmış olan 
cezri tadilat Meksika'nın petrol istih
salatma halel getirmiyecektir. Bilakis 
sene nihayetinden evel ist~hsalat gün
de 200 bin varile çıkarılacaktır ki bu, 
1915 ten beri en yüksek rakamı teşkil 
etmektedir. 

Mezkur fazlalık ecnebi şirketlerin 
satın alınmasından evel Aguila şirke· 
tinilT"işletmekte olduğu sahanın daha 
faal bir surette işletilmesiyle temin o
lunacaktır. 

lstanbul mebusları 

halkla temasa başladılar 
Lüksemburg'da resmi 

dil almanca oldu 
İstanbul , 12 (Telefonla) - İstanbul 

Bertin, 12 a.a. - Tass ajansı bil. mebusları bugün vilayet dahilinde 
diriyor: halkla temaslarına başladılar. İlk ola· 

Deutsche Zeitung'in den Landen rak Beşiktaş ve Beyoğlu kazalarında 
gazetesine göre, Lüksemburg'da Al- halk mümessilleriye konuştular ve 
manca, resmi lisan olarak kabul e - bunların yeni dileklerini tesbit ettiler. 
dilmi~tir. Gazete ve mecmuaların hep Eski dileklerden tahakkuk ettirilenler 
si almanca çıkacaktır. İtan ve sokak hakkında kendilerine izahat veren 
isimleri de almanca yazılmış olacak- mebuslar, yeni dilekler hakkında da 
tır. Alman polis teşkilatı 4 ağustosta ı icap eden teşebbüsleri yapacaklarını, 
Lüksemburg'a gelmiştir. halk mümessillerine bildirdiler. 

(_~ 
'l' ÜRKİYE l 

(Radyo Di!iizj on Poı<taJ,a;1 
TÜRKİYE Hadyosıı - ANKAı,.,,. 

(Dnlgıı Uzunlu~ıJ 
1648 m. lf\2 Kcs./120 !{"" 1· ~ 
31. 7 m. 9465 Kes./ 20 K"" 1· ~ 
19.74 m. 15195 Kes./ 20 K~· .. 11ı 

SALI : 13. 8. 194-0 t ıJ'" 
7.30 Program ve memleket sa.(pP 
7.35 Müzik : Hafif program 
8.00 Ajans haberleri, . te5" 
8.10 / 8 .20 Ev Kadını - Yemek lı' 0grl 
8.30 Müzik : HaFif musiki pr 

devamı (Pi.), t ı~ 
12.30 Program ve memleket saar (f 
12.35 Müzik : Muhtelif şarkı!• 
12.so Ajans h ııberleri, bteııf ' lelı'I 
13.05/ 13.20 Müzik : Plaklarla nıu 

kılar programının devanı1• (p;.~ "-.... 
14.00 Miızik : Karışık program t 1 
18.00 Program ve memleket sııll 
18.05 Müzik : Cazband (Pi.), 
18.30 Çocuk saati, 
19.00 Müzik : Çocuklar ic;in, 
19.15 Müzik : Fasıl heyeti. Ai"' 
19.45 Memleket saat ayarı ve 

berlcri, 
20.00 Müzik : Çiftcinin saati, ati 
20 .15 Konuşma : ( Çiftcinin sa~ 
20.30 Müzik : Ankara Radyosu 

ve saz heyeti, ·ı. 
İdare eden : Mesut Ce~ı 

21.15 Serbest saat, ıesi ), 
21.30 Konuşma : ( Radyo gaıe eSt 
21.45 Miizik : Radyo Salon '?~'ı<Jı'i!- t, ~ 

ı - Harıns Löhr : BüYU ereı:ı lıı .e 
2- Ziehrer : Eşkiya oP I gı! 
Potpuri, r sef' lınd 
3- Joh. Strauss : İlkbahaııett• İğ 
4- Tschaikovsky : caı:ıı0• pııll b·· o 
man konsertosu için ikı"'\ a'I' ?lıs 
5- Moszkovski : 1spanY0 i~ 
6- Solazzi : Entermezz~~i4~ !~ 
7 - Recktcnvald : Grin~' 115 bl Ilı 

22.30 Memleket saat ayarı. Al'·ıJ.L ha 
leri, ziraat, esham • tar~t 'il! 
biyo - nutuk Borsası ( 1

0,~ 
ZZ.45 Müzik : Radyo· Salon · 

programının dev:ımı, pi), 
23.00 / 23.25 M iiı:ik : Cazband ( 1~ 
23.30 Yarınki program ve kaparı~ 

* İ R A N 
Talırnn Rııdvosu ~J 

Tahrnn radyoım, kııı:ı dR]Jil'8 ııe (ı 
saat lJ .30 drın 14 ~ kadar. 1 Fi rrı· l5 ~ 
tıznnlu~u llzrrinden, 17.13 deD 2(l~eP · 
30 m. 99 dalga ıızunlutru fizeri 11

1, 
20.30 c!Rn 23.30 a kadRr 4$ J1l· ttd)l' ı 
uzıınlıığıı iizl'rinden neşredlJrrıPl< ~tJdl1 

(Yukarıdaki Snl\tler İRAN F:l 

Meslektaımı tahkir edeO 
ı~ı 

bir avukat ceıalandırı ~ 
İstanbul, 12 (Telefonla) ;e ı(J 

sekizinci asliye mahkemesı!1 şer'! 
Hulusi aleyhine meslektaşı ~· lj 
rafından açılan mahkemede 't ta 
davası riiyet edilmiş, ı;uç sa~~ ~ı~ l 
düğünden avukat Hulusi 20 ıc~tfl 
ve 20 lira para cezasına malı 
miştir. 

ULUS 
Bugün dO 
Sinemasıl1 

VERA COREN~ 

lt'i,30 da t 
Yol kesen hayd~ 

gece 21 de: '4'İ 
Kızıl dansöz ve ff{ı 

ı.' 
l }' 

lıaı 
A.rrı 

~~ti 

- d=:-:-.~; 
- Öyleyse, sen gel yanıma otur. Ken ını ' - ~~ 
- Dur, şekerim. EvelıJ. masayı hazırlayayıııı-
Vilmoş, ayağa kalktı. 

- Ben de, sana yardım edeyim. 
Gizella, başını salladı : .. ele~' 
- Katiyen olmaz. Ben, erkeklerin ev işi gorıı1 

lic" 
~~Ilı. 

l~i il 
~ I~ 
\'' t 

den hiç hoşlanmam. ı' :tıı 
Sonra gülümsiyerek ilbe etti : şiıc!1 1 ~il\ 
- Birçok kocaların, bu yüzden kanlarındaJ'lseoitl a, t, ~· 

ettiklerini geçenlerde bir mecmuada okudut11· ıı çJ11 ~· .1 

- Seni seviyorum, dedi. Çılgınca seviyorum ... Ka
rar vermiştim. Hayatta bir daha yüzüne bakmıyacak · 
tım ... Görünce dayanamadım. .. Kalbimde aylardanbe· 
ri biriken kinler bir anda dağıldı... Her teyi unut
tum ... Ama, artık beni hiç bırakmıyacaksın değil mi? •• 
Benim, yalnız benim olacaksın! 

Yazan: Mihaly FôLDl Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TôROMKUNEY, -75- birgün benden şikayet etineni istemem. BiJ~ıı551;r?~ ~~ 
şan kadınlar evlerini, kocalarını ihmal edıY0~1 ol"\ ~t, l 
İşte bunu bir türlü aklım kabul etmiyor. Bu rııı5 j\tr~•11 1 ıı, 
Bir kadın, kocasını ihmal edebilir mi ? Burıta~· r. ô>' ~~i h Kuvetle Vilmoş'un, kolunu sıktı. Saçlarını karı§tır

dı. Gözlerini, yanaklarını öptü. 

Vilmoş, biraz çekilerek söyledi : 

- Affedersin, yavrum. Sana bir hediye getireııııedim. 

- Bana, yalnız sen lazımsın Vilmoş. " . . ... 
- O halde mesele yok. 

- Ama, bundan sonra daima benim yanımda kala ~ 
caksın 1 Benden hiç, hiç ayrılmıyacaksın ! Buna aöz 
ver. Yemin et ! 

- Çocukluğu bırak canım •• Kalmıyacak olsaydım, 
gelmezdim. 

- Hayır, yemin et 1 
- Yemin ederim. 

- Bu kadar basit yemin olmaz. Gençliğine, annenin, 
babanın başına yemin et. 

- Annemin, babamın ve gençliğimin başı için yemin 
ederim ki; seni hayatımın sonuna kadar terk etmiyece.
ğim. Oldu mu şimdi ? 

Gizella, hiç sesini çıkarmadı. Başını önüne eğdi. Vil
moş'un, ~engi kül gibi olmuştu. GizelJa, başını birden
bire kaldırdı. Endişeyle genç adamın yüzüne baktı. Te
laşle sordu : 

- Darıldın mı ? 
- Ben mi ? Ne münasebet. 
Yilmoş'un elini yakaladı : 

- Affet ! Beni affet, diye inledi. Bir mahalle ka· 
rısı gibi hareket ettim. 

- Senin hareketinin çirkin bir tarafını göremiyor • 
rum, Gizella. Bundan daha tabii birşey olamaz. 

- Bunu tabii mi görüyorsun, sevgilim ? Söyle ha
kikaten tabii görüyor musun ? 

- Elbet yavrum. Birkaç gün sonra evleneceğiz. O za
man, biribirimize sadakat yemini etmiyecek miyiz ? 
Bunu şimdiden yapmanın ne zararı var ? 

- Fakat, ben seni yemin etmeğe zorladığım için azap 
duyuyorum. 

- Beni, istediğim birşeye icbar etmeğe lüzum var 
mı ? . 

- Teşekkür ederim Vilmoş, ~ok teşekkür ederim. 
Ben, ıeni hiçbir zaman zorlamak istemem. Eğer beni 
seviyorsan, benimle yaşamaktan zevk alıyorsan, benim
le birlikte kal. Aksi takdirde, senin yanımda kalarak 
üzülmeni arzu etmem. 

- Bir saniye sustu. Sonra çekinerek sordu : 
- Acaba çocuğu sevebilecek misin ? 

- Ne garip sualler soruyorsun Gizella ? İnsan biç 
çocuğunu sevmez mi ? 

- Doğru, haklısın. Bir babanın çocu~unu sevmesin
den daha tabii: ne olabilir ? Bir an için olsun bundan 
tüphe ettiğim için beni affet sevgilim. Ne yapayım. 
elimde değil. Bazan içime öyle bir korku !fÖküyor ki; 
ı.ütün vücudumun titrediğini hissediyorum. 

- Neden korkuyorsun? 
- Neden mi ? Bunu ben de bilmiyorum .•• Ama, 

artık geçti. Şimdi sen yanımdasın. 
Birdenbire Vilmoş'un eline sarılarak öptü : 
- Sen, bizim erkeğimiz ve babamızınn. Senin cesur 

o1maklığın ve bizleri her türlü tehlikelerden muhafaza 
etmekliğin lazımdır. Bunu yapacaksın değil mi ruhum? 

- Bundan ıüphe mi ediyorsun ? 

- Hayır, sevgilim. Sen, benim kusuruma bakma. 
Aylardanberi çektiğim it;tıraplar beni şaşkına çevirdi. 
Karnın aç mı ? 

Vilmoş etrafına bakındı : 

- Hayırt aç değilim. Nereye gidiyorsun ? 

Gizella, yerinden kalktı. Mümkün olduğu kadar siir
atlı yUrümeğe gayret ederek dışarı çıktı. Madam Bu
rink.a'yı bir kenara çekti. Köşe başındaki bakkaldan 
biraz jambon almasını ve dört yumurtadan bir omlet 
yapmasını, parasını yarın vereceğini söyledi. Telaşle 

yazdığı birkaç satırlık mektubu kadının eline tutuş -
turdu. Bunu da hemen postaya vermesini sıkı, sıkı ten
bih etti. Mektubu ablasına yazmıştı. Vilmoş'un geldi
ğini haber veriyor ve kendisine yardım etmesini, para 
göndermesini rica ediyordu. Bu işleri bitirdikten son
ra odaya, Vilrnoş'un yanına döndü. Gii!ümsiyerek 

- Yemek, §İmdi hazır olacak sevgilim, dedi. 

- Yemeklerini madam Burinka mı pişiriyor 1 
- Evet, güzelim. 

de kocalarını ve evlerini sevmiyen kadınlar 1 1J~ 
değil mi Vilmoş ? ctıı· ııa; \~~· 
Vilmoş, bilyük bir hayranlıkla onu dinliY0rıştS oıı ~.1li 

yine eski şakacı, neşeli Gizella idi. Bir sıçraY I' l ·~ 
ko11arının arasına aldı. Dudakları birleş~i. ef11e~1 'IQn\t 

Sofraya oturdular. Gülüşerek, şakalaşaralc 'Y fi' 1 

rini yidiler. . cıatcll· ,_ h . 
Kahvelerini içerlerken, Vilrnoş'un gozterı . yet<'-e , ·~ 1't' 

ris'teki yemek salonları, fraklı garsonlar,_ n~fı~t>i gev ~tı 1 
ler ve içkiler, hayalinden bir sinema şi.rıdı g 

'trf 
meğe başladılar. ~t: 

Gizella, merak etti ,'~tt 

- Ne düşünüyorsun, Vilmoş ? •ti ~'>ıt 
- Hiç, sevgilim. cte11111 '~e. 

1· e bif fB\C!I 'ili 
- Niçin benden saklıyorsun ? .. J-Ia.ın bll ç 

durgunluk geldi. Doymadın mı ? Yoksa. ~~~ 
L'll sofram canını ırıı sıktı ? 'l 

- Aklına ne tuhaf ~eyler geliyor, Gizetla. ı~'tı,. 
ııJ 1r ıı.. 

- O halde, derdin nedir ? 
11

ctif 1~ 

- Annemi düşünüyordum. Zavallı kadın• ıc: ıcsô~ i, b 
b 

_ _ . , · Hr rı ıııı ~ııı 
ırakıp kaçtıgımı anladıgı zaman kım ' 1 

0 
dB şıı ~ 

müteessir olmuştur. Acaba, derhal arkamdal'I i ' ··ıJ 
dapeşte'ye döndü mü ? Yoksa hal.\ Paris'te; ı,~til 
dünyanın hali n.e garip t Ben, her ikinizi e ) 1 

1at. 
(Sonıı 
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HARBE . 
D A 1 R 

Sanghay'ın 
tahliyesi 
İngilizler 

Zak.,ark'ta, görünüşte u

I fak, fakat mahiyeti itiba
t oldukça büyük bir hadise 

ı ~§tur. Bu hadise, Şanghay'· 
1. İmtiyazlı bölgelerde bulu
~ lngiHz askerlerinin tahliyesi· 

1
.•rar verilmesidir. Şanghay'ın 
l~e edilmesi meselesi, dünya 
lıatında muhtelif tefsirlere 

kt'li~t§h~. Bu tefsirleri birkaç 
il Uzerınde toplamak kabil

~ 'tvteaeliı. bunlardan biri §Udur: 
rilizler Şanghay'da asker 
~?durmanın lüzumsuzluğuna 
h 'f 01nıu§lardır. Çünkü imtiyaz
a· Relerde ki askerler, Çin'deki 
~ı rnenafiini korumak için 
tıı!ıyordu. Halbuki Çin - Ja

,1harbi yüzünden lngil tere'nin 
e olan ticareti durmu§, Al-

, • İngiliz harbi yüzünden de 
. ~e Yaptığı ith~lat azalmış, Çin 

kndisine bir §CY ihraç edemi
d Yaziycte girmiştir. Bu ba
ban imtiyazlı mıntakada as· 

\ tılemeğe lü~um yoktur. Bu 
.trler anavatan için daha elve-
)'erlerde kullanılabilir. Sonra 
'ıkerleri korumak ve bunların 
~ltanla olan irtibatlarını mu

~- etmek için ayrıca deniz 
ttlerine lüzum vardır. Mevcut 
1~ln ve yahut gittikçe azal
~1'tidadında bulunan bir men· 

tnüdafaa için bu kadar aa· 
l'e kuvet haaretmek manasız 

.' hundan dolayı kuvetleri 
Çeknıek lazımdır. 

litareti ve İngi1tere 
l ,_. 

~•nci tehir ıudur: Çin Ü· 

t )!erine Japon tazyıkı git
&.rtrnaktadır. Japonya.'nın 

lldı, Çin'i iktısaden ele ge
~lttir. Muhtelif Japon devlet 
'O !arının Çin harbi hakkında
~lerinden de bunu anlıyo.

~\aÇin Japonya'nın bir işletme 
~ l 'Ve mamul maddelerine bir 

ı..ıİ) { oll\caktır. lngiltere garpte 
il". ı lda.r meşgulken, onun artık 

\e olan münasebetlerine bir 

t ~t "ermek lazımdır. 37 ay· 
l binlerce Japon, Çin'de 

ıt ~de Yere ölmemiftir. Maksat 
~ •caretini ele geçiı~ektir. 
t ~ki Şanghay'daki imtiyazlı 
~e erde bulunan ecnebiler, hiç 
hra.ra katlanmadan, Çin - Ja. 

1~1
11 r~j devam ederken bile iıı-

• 1erı. gibi ticaretlerine devam 
trdir. Çin'e kartı açılan 

'i
1 

Çin'i mnf IUp etmek değil, 
~ )'ıılnız Japon ticaretinin e· 
~lline koymaktır. Çin'i İngi· 
"~e~erikan, Fransız ve saire 

inden sıyırmaktır. Çin har

~ ~akiki gayesi, Çinlileri öl
t en bu imtiyazlı devletleri 

1.elttir. Çin vaıııtasiyle bunla· 

lı!~tlretıerine mani olmaktır. 
• 11-ılti onlara ses çıkarılamı
' !l h ~' ı· alde bilvasıta hareket et· 
~llırndır. işte timdi hiç ol-

İngiltere'yi tasfiye etmenin 

i..A A.{'' geJmittir. Çünkü İngilte
yd' ~11-ııınya'ya kartı bir haya.t ve 
ı ~.harbine girmiştir. Bu vazi
ıll' d' ,'t de Japonya ile harbe dip 
ıııt \ 1

•1lli daha müşkül vaziyete 

ııt 1 lı~lt istemez. 
tı•ı- ı 11 lngiltere belki bu mütalea

ı'j1' '~i ~~arı itibare alarak, her 
lJ ır hareket başlamadan e

ıJılı ~ la.k.şark'ta kendi vaziyeti-

0 
.. 1' \ı·ı~lltaınak için askerlerini 
ı• \. ,, l ~. 

·111~ ~•nden çekmeğe rıza rös· 
0 labilir. 

~il' ~ 
~ ~ sempati mi ! _ 
~;. ~ ;, b•ıka teı.;r de ı• olab;. 

~~l\ li~: lngiltere'nin Japon· 
,1 f hıç bir çekindiği yoktur 

lt1 ı:t ' Binnanya yoliyle Çin'e 
\-.'CI '!• \~~ ~ı ah yardımlarını dur-
dıı l&lemesi gibi, Japonya'ya 

tıit' ''°'lluk değilse bile bir neza· 
~teli ~i •tıaı göstermek için asker

ı,~;~rneğe rıza göstermiştir. · 
iıı 1~de İngiltere, Roma • 

~11\ tlııhverinin ve yahut çelik 

~ ~ .. ~oına • Berlin • Tokyo 
,ıııl 'rıı ~'ellesi halinde i§lememe· 
d~ t, bfııtıdiden tedbirlerini al · 
Gıl' '1ı1 a.şlarnı§tır •• Çünkü Japon· 
c:d ~\ }°eni hariciye nazırı Mat-
ı; . '° t~d ili il zamanlarda Asya'da 

~ll~lltndan çok bahsetmekte

• ~e··teni nizamm içine sade 
([ıl L .. d" . • h A F • oın ıçını ve atta e-
liirıdiatanı bile girmekte-

100 ALMAN 
TAYYARESİ 

Yeniden İngiltere'ye 

HÜCUM ETTİ 
(Başı 1. inci sayfada) 

muharebeden sarfınazar ederek üslerine 
doğru kaçtılar. 

l kinci hücum ve infilaklar 
Bir müddet sonra ikinci bir hücum ya • 

pıldı ve sahil üzerindeki şehirlerden biri -
sinden kulakları patlatıcı üç muazzam in -
filak sesi ı:ıeldi, Az sonra biribirlerine yıı
lı:ın uçan dört düşman tayyaresi bulutlar a
rasından çıktı. Bunlardan birisi pike halin
de hücum ederek baraj balonunu mit-

i ralyöz ateşine tuttu. Balon ateş alarak 
1 düştü ve tayyare arkadaşlarına doğru yük. 

selerek hep birlikte deniz istikametine 
kaçtılar. Hava müdafaa topları harekete 
geçti ve İngiliz avcıları düşmanı kovala -
mak üzere havaya yükseldiler. Biraz ıonra 
denizden mitralyoz sesleri ıelmiye başla -
dı. Rir müddet sonra büti.in İngiliz avcıları 
avdet ederek Manş üzerinde devriyelerine 
devam ettiler. 

İlk muharebe esnasında denize düşen üç 
diişman tayyare5İnden birisinde infilak ol
du ve tutuştu. Hava müdafaa bataryaları 
harekete geçti . 

Kara üzerinde cereyan eden muharebe 
esnasında bir diışmun tayyaresi asgari 
3000 metreden yere diışup ezildi. Daha dü
şerken yanmıya başlamış bulunuyordu. 

Bir şehre yapılan hücum 
Lonclra, 12 a.a. - Hoyter: İngiltere'nin 

cenubu şarkisinde bir şehir, üzerine yapı
lan hava hücumlarının en büyusümi bu -
gün idrak etmiştir. Bu hiıcuııı esnasında 
Junker5 88 tipinde 30 bombardıman tay -
yaresi bu şehir üzerinde uçmuşlar ve pike 
hücumlar yapmışlardır. Biri, tayyare dafi 
topları tarafından olmak üzere 5 düşman 
tayyaresi düşürülmüştür. 12 nazi tayyareci
si paraşıitle atlamak suretiyle hayatlarını 
kurtarmışlardır. Golf oynamıya m;ıhsus a
raziye muhtelif bombalar düşmüştiir. 

Şimali lrlanda'da işitilen 
infilaklar 

Londra~ 12. a.a. Şimali İrlanda şehir-
lerinden biri civarında bu sabah duyulan 
şiddetli bir infilak kilometrelerce mesafe 
dahilindeki halkı erkenden uyanılırmıştır. 

İnfilakın sebebi henüz öğrenilememiştir. 
Fakat birçok kimseler infilaktan biraz eve! 
tayyare motörlerinin seslerini işitti~erini 
soy)emişlerdir. 

Yozgat'fa yeniden zelzele oldu 
Şehrimize gelen malUmata göre Yozga

tın Surgun kazasında zelzele olmuştur. Zel
zele, Gevrek köyünde 7 evi tamamen, 5 e. 
vi oturulamıyacak derecede harabetmi,, bir 

1 
camiin dıvarlarını çatlatmıştır. 1 kişi ya
ralanmıştır. Akoluk köyünde 21 ev, Meh -

1 

metbeyli köyünde 1 ev, 1 cami oturulamı
yacak derecede harabelmuştur. Akdağ ma-

l 
deninde de üç defa zelzele olmu5tur. Ha • 
sar yoktur. 

dir. Bu takdirde, yapılacak bü
yük bir Japon hareketi içinde 
Şanghay'daki prestiji nahak ye

re harcamadansa, hem onu kur~ 
tarmak, hem Japonlara bir sem
pati göıtermek kabildir. 

Eski Cümhurreiıi Hoover 

Açlıkla 

mücadele 
için seri bir harekete 

geçilmesini istiyor 
Nevyork, 12 a.a. - Eı;ki Amerika cüm_ 

hurreisi B. Hoover, Cümhurreisllğine cüm
huriyetçilerin namzedi bulunan B. Wilkie 
ile Colorado'da, yaptıfı bir görüşmeden 

sonra, Hollandll, Belçika, Polonya ve Nor
veç'te "açlık, ölüm ve hastalıga mıtni ol -
mak için fili ve seri bir hareket" e teşeb
büs edilmesi için aleni bir hitabede bulun
muştur. 

Diger taraftan, N evyork Herald Tri -
bune, B. Hoover'in teşebbüsünü alınanların 
nasıl tefsir ettiklerini mütalea ederek di
yor ki: 

B. Hoover, sadece korktu~u şeyi ıöster
mekle iktifa etmiştir. Bu korkuyu istis -
mar ederek ablukayı :ı:ayıflatmak istiy-en 
naı:i propaganda~ıdır. Bu iş kolay değildir. 
Çünkü B. Göbels'in adamları muşkıl bir 
vaziyette bulunmaktadırlar. Bir taraftan 
Alnıanya'da yiyecek maddelerini bol olarak 
göstermeleri, diger t;ıraften da kurban 
milletlerin ıstıraplarından istifade ederek 
ablukayı zayıflatmak için Amerika insani
yetperverligini rikkate ıetirmeleri lazım

dır. Almanlar, muadeleyi, hakiki bir şiddet
le halletmekterlirler. 

Bu kış ki.fi derecede iyi gıda alacak Al -
manyanın esir ettiği milletlerle çok fazla 
meagul olma51 Almanya'dan beklenmeme
lidir, diyorlar. 

Hcrald Trihune, yazısına şu ıuretle de -
vam etmektedir: 

Amerika. bir taraftan İngilizlere yardım 
ederken diı;er tarRftan İngilizlerin en bü -
yük silah ve hay;ıtlarını idame etmek için 
en ıı.üzel iımit telakki ettikleri şeyi bo7.mak 
için çalışırsa bu bir cinnet olur. Yiyecek 
maddeleri harp makinesinin aksamındandır. 
Şayet bu demirden kaide ıstıraplar tahmil 
c•Jiyorsı bu h;ıl Amerikanın hataq yuıün
den olmıyacaktır. Bu hata. harbi cihanın Ü· 

zerine saldıranlarındır. 

Roytere göre 
Londra, 12 a.a. - Royter: - Gıda mad

delerinin tevzii için Avrupa komisyonunun 
İngiltere ve Almanya'dan alman kıtaatının 
işgali altında bulunan mahallere gıda mad. 
deleri gönderilmesini kolaylaştırmaları i -
çin yaptığı talep hakkında eski Amerika 
cümhurreisi B. Hoover'e atfedilen bcya -
ııatla alakııdar olarak Royter'in diploma
tik muharriri diyor ki: 

Londra"da iyi haber alan mahfiller şim
iiyc kadar böyle bir taleple karşılaşılma • 
dıj:jını beyan etmişlerdir. 18 milyon insa -
nın bahsi geçen ara7.ide açlık tehlikesine 
maruz kaldıkları hakkında komisyona at -
ferlilen beyanata ıelince aynı mahfiller, 
İngiltereyi abluka altına aldığına ve İngiliz 
ablukasının maksadım elde edemediğine ve 
Almanya'da gıda maddelerinin çok bol ol
cluğun& dair alman hükilmetinin ııık ıık vu
kubulan beyanatını tebarüz ettirmektedir
ler, 

Japonya' da İngiliz 
aleyhlarhğı 

(Başı 1. inci sayfada) Hulasa : ' gUn istirahat ettığl aayflyeden bugtin Tok
yo'ya dönecektir. 

u tefsirleri bu suretle hu-8 lasa ettikten sonra hangi
sının doğru olabileceği üzerinde 
durmıyalım. Çünkü bütün bunları 
ayrı ayrı doğru bulup diğerlerini 
reddetmeğe imkan yoktur. Hepai· 
nin içinde doğru olan ve yahut ol
mıyan taraflar bulunabilir. Haki
kat şudur ki, İngiltere Şanghay'
daki askerlerini geri çekmekle 
§İmdilik lüzumsuz bir gaileden 

kaçınmak istemiştir. Çünkü aske
rin geri çekilmesi, oradaki hak
kın terki manasını tazammun et
mez. İngiltere 97 senedenberi, 
Şanghay'da imtiyazlı bölgeye sa
hiptir. Şanghay 1842 de yapılan 
ve "Afyon Harbi,, namiyle anılan 
muharebeden sonra garp ticare. 
tine açılmıştır. Burada 1843 te 
tesis edilen İngiliz imtiyazlı mın
takaaına 1849 da bir Fransız ve 
bir Amerikan imtiyazlı bölgeleri 
de ilave edilmiştir. Amerikan im. 
tiyazlı bölgesi nihayet 1863 te 
lngilizlerinki ile birleşmiştir. 

Bir siyaset meselesi 

B u imtiyazlı bölgeler, şehir 

içinde şehir, daha doğru
su hükümet içinde hükümettir. 
Burada yalnız o imtiyazı elinde 
tutan devletlerin hukuku caridir. 
Çinlilerin burada hiç bir müda· 
haleye selahiyetleri yoktur. işte 
şimdi, İngilizler, bu imtiyazlı böl
geden çekilerek buradaki menfa
atin müdafaasını Amerikalılara 
bırakmı§lardır. Japonya'nın bu· 
günkü vaziyette Amerika ile bir 
ihtilafa sürüklenmesi, İngiltere 
ile bir ihtilaf çıkarmasından daha 
zordur. O halde yukarıdaki tef
sirlerin her birisini varit göstere· 
rek hepsini de ayrıca reddetmek 
ve lngiltere'nin mühim bir siyaset 
oyunu yaptığı neticesini çıkarmak 
daha çok mümkündür. 

Mümtaz Faik FENiK 

lngiliz mahlilleri alınan 
tedbirlerden memnun 

Tokyo, 12 a.a. - İngiliz mahfille
ri bugün İngiltere aleyhinde yapı -
lan nümayişler esnasında polis tara -
fından alınan tedbirlerin müessir ol
duğunu memnuniyetle kaydetmekte

dir. 
İngiliz - Japon gerginliğinin bu 

safhasının sona erdiğini söylemek 
henüz mevsimsiz olmakla beraber J a
pon makamamnın ingiHz - japon 
münasebetlerinin ani bir inkitaa ma
ni olmak için gayret sarfettikleri gö· 

rülmektcdir. 
Ekseriyetle derpiş edilidiğine gö

re, Japon İngiliz münasebatı, ingil -
tereye karşı yapılacak yardım harbi
nin belirmesine kadar vuzuhsuz va -
ziyetini muhafaza edecektir. Kezalik 
bugünkü vaziyetin şarki Asyada yeni 
bir nizam kurulması hakkında Japon 
planının ve bilhassa Hindiçini ile hol 
landa hindistanı hakkındaki noktala-' 
rın tahakkukuna kadar sarahat kes -
betmesi beklenmemektedir. 
Şanghay; 12. a.a. - Hindiçini'deki fran

sı7. makamlariyle japonlar arasında başlı
yan mlizakerelere bu~iin Hankol'de devam 
edilecektir. Uzak dogudaki but ün mahfil
ler bu müzakereleri yakından takip edi • 
yorlar. 

Çunkinıı,'den alınan haberlere göre, Çin 
makamları, Hindicinj'de muhtemel her 
türlü vaziyeti karşılamağa amade olduk
larını beyan etmektedirler. Çin mahfilleri, 
Japo:ıyn'nın bu husııstaki tekebbüsünün Çin 
için oldujl'u kadar in~iltere için de bir teh
dit olducu kanatındedirler. Bu mahfillerin 
zannettii:'ine göre, laponya, ilk hedefi Yun. 
nan vilayeti olmakla beraber, muhtemel O· 
!arak Birmanya ve Singapur'u da tehdit 
edecektir. 

l ...... ~~ii:·;·;z:-~~·~:~::-ı 
i Bir milletin kuveti servetinden 

Doğar ? l 
1 

ziyade Çocuklarının sıhat ve gür
büzlüğü ve fertlerinin vücut ve 
ahlakının sağlamlığt, mesai ve 
müşkülata mukavemeti, her şeyi 
olduğu gibi görebilmek kudre
tinden teıekkül eder. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
...... 1 ....................... .. 

1 

.................................................... 1 
HARP TEBLİGLERİ .................................................... 

İngiltere hava 
nezaretinin tebliği 
Londra, 12 a .a. - Hava nezaretinin bu 

sabahki teblilğ : 
Dil§man tayyareleri diln gece Jngi!tere

de bazı yerlerin üzerine bomba atmışlarsa 
da pek az hasar vukua getirmişlerdir. 

Doğu - §lınıılde bir ııehır ve bir batak
lık üzerint> yangın bombnları atılmıştır. 
Haşlı,van yan,ı;ınlru· slıratıe Bi:ındilıiılnıilş -
tür. llu holgctlo olen veya yaralanan yok
tur. 

.Merkez bölgt'Sindc blrknç bölgeye ylık
sck lnfil!ıklı bvıııbalnr bırakılmıştır. 1'~v -
!erde bir mlkdnr hasar ve bır tılli ile pek 
uz ynı-alı vardır. 

Batı cenubunda bir şehirde garın bnh -
çesine bombalar atılmış ve ışaret memuru· 
nun odası hasara uğramıştır. Ru bölgede 
diğer bir bunıbn bır sığınağa isabet etmiş
tir. Sı/l'ınakta bulunanlardan yalnız bir ki
ııi ağır surette yıı.ralımınıştır. 

Düşman tııyyıırcleri bundan başka doğU 
ve doğu - cenup köy bölgelerine de miln -
f,erlt surette uçıırak b1;>mba atmış ve gaz 
ve elektrik mecralarında hafif hasarlar 
vukua getirmlçlerdlr . Bu bölgelerde ölen 
veya yaralanan yoktur. 

Gece yarısındıın biraz sonra dUşman 
bombardıman tayyarelerine avcılarımızın 
hlicuın ve d~fi batnryalanmız mukabele 
etmi§lerdir. Hır dUşmnn bombardıman tay
yııreBi dtlşıırlilmUşttır. 

Dün sabahki bombardımanlar 
Londrn, 12 n.a. - Hava ve anavatan 

eınnıyet nczarctlcrı tebliği: 

Düşman tayyarclerı bu sabah Kent 
kontluğu sahillennd ıı geçmişler ve sahi· 
lın muhtelif noktalarına bombalar atmıış
lardır. Şınıdlye kadar alınan raporlara n~ 
zaran zayınt azdır. Bır kişi ölmilr.;tur. BilA. 
hare alınan raporlar d!ışman faaliyetınln 
bı..iyiık bir ınıkyasta . .Manş denizi üzerinde 
ve Tnymıs nehri halicinde tezahür etmekte 
ol cluğUııu gdstermektedir. Fakat henüz taf
aılat alınamanııştır. 

1 ngiliz tayyar el erinin Fransa. 
Hollanda ve Almanya'da 

faaliyetleri 

Londra: 12. a.a. - - Hava nezareti teb -
!iği: İngiliz hava kuvelleri bombardıman 
ıayyareıerı dun Fransa ve Hollanda duş -
man işgalı altınıla bulunan tayyare mey · 
danlarıııa giıpegıindl.iz hücum etmişlerdır. 
Shipol, Clıerburg civarında Cuerkuevılle 
ve Vaalhaven tayyare meydıınları hangar
larına ısnbetler kaydedılıııiştir. 
Flessinı;urc, Dinard ve Cacn tayyare mey
danlarına da hücum edilmiştir. Gucrnsey
de bomlıardıman eılilmiştır. Tayyareleri -
mizden ikısi üslerine ılonmemişlerdir. 

Dün gece, Almanya'daki askeri hedefler 
ü.ı:erine şiddetli hucumlııra devanı edil -
miştir. Bu hedefler araı;ında Hamburg dok 
!arı Vilheınshaveıı deniz ussiı Frankfurt ve 
Hamburg petrol depoları, Cologne elek -
trik fabrikası ve mevaddı infilakiye fab
rikaları, Frankfort kimyevi maddeler 
fnbrikası, Vlarfs şehri şimalinde Duesberg 
maden izabe fırınları, Hamın ve Soest iaşe 
depoları ve Almanya ve Hollanda'da muh
telif tayyare meydanları vardır. 

Dün yapılan Alman 
hücumunun tafsilatı 
Londra, 12 a.a. - Bahriye, hava ve da

hill emniyet nczarellcri muştcrek tebl~i: 
Bu sabah Kent kontluğu üzerinde ba.ş

lıyan dUşııınn bombardıman tııyyarclerl hli
cımıları bllahııre Vight adasına ve Ports
mouth'a genişlemiş ve burada düşman ku
vetli filolarını kullanmıştır. Terallne \.ize -
rine yapılan hlicunı dU:.;ınnna az mııvıı.ffa
kiyet temin etmlııtır. Tersane nııı.hallesl 
kcnnrınıı birkaç bomba atılmış ve bunlar 
bir depoya ateş vermişler ve dalga kıran
da hafif hasnrıı sebep ulınuşlarllır. Liman 
idaresine ait iki motorbot hasara uğrıya -
rak sonradan batmıştır. 

Portsmcıııth'un hll§kll taraflarında de -
miryolu garına ısabet vuku bulmu!i ve ga
rın birahanesi de dahil olmak lizere bazı 
binalarda yangın çıkmıştır. Yıırulananlar 
vardır. Fakat atılnn bombaların fazlalığına 
nazııran zayiat azdır. 

ı.-cnt ve Susscx ltontıııklarına yapılan 
hlicuınlar hLtkkında bllllhare alınan mal0.
ınat11 nazaran Vight adasında kilise ve ba
zı evler hasara uğramııı ve birka1; ki§i yara
lannıır.;tır. 

Diğer muhtelif noktalara da bombalar 
dilşmtiş ve bazı ingil!z hava kuvetıerl tay
yare nıeydanlnrıııdn hafif htıSar olmu§lur. 
Birkaç eve ve hususi hinalııra da isabetler 
vaki olnı11ı.ıtur. Bıı mıntnkada yaralanan -
!ardan bıtzılıı.rı ölmilş olmasına rağmen 
zayiat nitıbeli hafiftir. :Müdafaa tcşkilfı.tı
mız her noktada şiddetle karşı koyarıık 
tlilşmanıı yeni ve ağır zayiat verdlrmiıı ve 
buna mııkahil az zayiata nınruz kalmıştır. 

30 Alman tayyaresi düşürüldü 
Londra, 12 a.a. - ncsıııen bildll'ildiği

ne göre bugiln Sil düşman tayyaresi imha 
edilmiştir. 

Gemiler tarafından düşürülen 
tayyareler 

Londra, 12 a.a. - Bahriye nezareti teb
liği: 

Şimdi alınan mufassal malilmata naza
ran dün gemilerimizle d ışman tayyareleri 
arasında cereyan eden mlısademe eımaııın
da tayyare dMi sillıhlarının ateşiyle beş 
dti~nıan tayyaresi dilşilrillınU, ttir. 

Tayyarelerden biri Vindsor gemisi ta -
rafından dtışllrhlmli ştür. İkincisi balıkçı 
gemisi Edvardian lnrnfından dilştirUJnıüş -
tlir. Gemilerin nı;tığı ateş o kadar kesif ve 
iımbeUi olmuştur ki, diişen diğer Uç düş -
man tayyaresinin hangi geminin ııteıılyle 
dUşUrllldüğilnii söylemek kabil de11ildir. 

Alman tayyarelerine karşı bugıın y:ıpı
lnn kısa bir hıırcket esn:.uıında l!::dvarcllnn 
balıkçı ı:;-cmisi pike u~şıı yapan bir dliş -
man bombarılıman tayyaresini denh:e dii -
şilrmiiş bır diğerini de o derece ııruıara uı:t· 
r ... tmıştır ki bıınun üssline dönmüş olmaııı 
milmkUn değildir. F4ivnrdian'da telefat az
dır. Ölenlerin en yakın akrabalarına haber 
verilmiştir. 

Almanya ve Fransa' da 
petrol depolarma hücum 

Londra, 12 a.a. - Hava nezareti teb
liği: 

Düşman tayyare meydanları dün ytik -
sek irtifadan bombardıman edilmiştir. Dl
nard ve Caen'de düşmanın lşıı:-al etmekte 
bulunduğu tayyare meydanlarına hllcum e -
dilmiş ve Brest tayyare meydllnı hareket 
pisti hasara uğratılmıştır. Guernsey hava 
limanı tekrar bombardıman edilmiştir. 

Sahil muhafaza te§kilfltına ait bir tay
yare Fransız sahillerinde bir keısit uçuşu 
yaptığı esnada bir d!lşman avcı tayyaresi
ni denize dilşlirmilştllr. 

DUD gece bombardıman ta.yyareleriml -

_:-5_ 

zln hilcum hedefini petrol bulunan mahal- ı 

ler. teşkll. etmı§tlr. Dortmund sunt petrol p a 'Zar g Ün Ü C P re ya 1 e •en 
tesıııatı şıddetıe infıltı.k etmiş ve Castrop "' 
Rauııeel tesısatı yakılmıştır. Gelsenkir· 
chen ve Vannllckel tesisatları da §lddetle 
boınhardınıan edllmiı,ılerdlr. Başka tayya -
reler de Chcrbourg petrol depolarına hU -
cuın ederek yangınlar çıkartılmıştır. 

Duseldorf, Vanne, Eicltel, Hattingcn ve 
Dortmund ukeri hcde!lerine Jıılcum edil
miş ve Hamm ve Soest'e mutat zıyaret ya
pılmıştır .. Müteaddit dlııman tayyare mey
danları da bombardıman edilmigtir. 

Bu harektt esnasında. Uç tayyaremlz 
zayl olmuştur. 

Afrika cephelerinde 

sükunet var 
Kahire, 12 a.a. - Umumi karargahın 

resmı tebliği: Garp çölünde işara değer 
hiç bir §ey olmamıştır. Sudan'da ve Fılis
tinde de hiç bir faııliyet gorülmcm~ştir. 
Somalide de kezalik, hıç bir hareket olma
mış ve dü§man hiç bir terakki kaydetme
mi§tir. 

Kenya"da, ke~if kolları tarafından bil -
dirildiğine göre, düşman Dobel'i İŞK!ll al -
tında b'.llundurl':laktadır. 

hava harbinin tafsilôtı 

ALMANLAR 400 TAYYARE İLE 
TAARRUZA GECTilER 

60 alman tayyaıesi düşlü 
Londrıı.; 12. a.a. - Hava nezaretinin i .. 

tihbarat servisi dün İngiltere'ye yapılan 
taarruzl!lr hakk,nda aşnğıdakı tafsilatı ver 
mektedır : 

Bu taarruzlar için 400 alman tayyaresi 
kullanılmı~tır. Muharebeler biribirinden 
ayrı iıç yerde vukubulmuştur : Portland, 
Douvres ve doğu sahili açıklarında -bulu • 
nan bir kafile üzerinde . 

Douvres uzerinde cereyan eden muhare
be sabahleyın saat 6 SO da başlamış tak
riben 150 dakika surmliştur. 

Pottland muharebesı saat 9 dan birll% 
evel başllınış, oğleye doğru nihayet bul
muştur. Hemen bunu takiben Douvres ci
varında sahil boyunca Times nehrinin ya.
kınlarına kadar yeni bir muharebe başla-
mıştı:. ' 

Douvres üzerine yapılan taarruza 50 • 60 
kadar duşman taY)'eresi i5tiriik etmiştir. 
Bunlardan uç tanesı hava dafi bataryalan 
trafından düşl.irulmuştur. 

Saat 9 u bir kaç dakıka geçe düşman 
Londra, 12 a.a. - Harbiye nezare- Portland uzerıne 200 den fazla bombardı· 

ti tebliğ ediyor: man ve avcı tayyaresı saldırmış, bunlardan 

C~belilttarik üıerir.de~~i 

hava akmlarma dair 

mübalağalı haberler 

. • .. 150 kadarı sahile varmıştır. Muharebe t:ık-
Bazı ecnebı gazetelen Cebellutta· rıben uç nat surmuştur. Düşman tayya-

rık üzerine yapılan hava akınlarının relerine teker teker hücum için alman fi-
tesirlerini mübalağa etmektedirler. • !olarını yaran Hurricane ve Spit!ire f~lo-
'-I k · k h h . . d. !arı mızın kahramanca hareketi erı netıce-
c a ı atte asarat e emıyetsız ır ve sinde 40 kadar duşman tayyaresı denize ve 
insanca zayiat da az olmuştur. Cebe· karaya duşıirulmuştur. Hava dafı batar
llüttarık her türlü ihtimallere karşı yalanmız ikı Messerschmitts duşıirmuşler-

hazır bulunmakta ve bunlara karşı dır. 
Ögleyı muteakip Kent dukalığı boyunca 

koymak için de büyük müdafaa vası- yeni b· r munarebe cereyan eylemiştir. $a-
talarına malik bulunmaktadır. bahleyin muharebelere başlamış olan bir 

Alman resmi tebliği 
Berlin; 12. a.a. D . N. B. ajansı bildi-

riyor : Alman ba1i kumandanlıgının dünkü 
tebligi : 

9000 tonluk silahlı Upvey Grwıge İngiliz 
şilebi hır deni7.altısı tarafından batırılmış
tır. 10 agustosta İngiltere ve deniz uzerın
de ı:enlş mikyasta keşif ucu'iları yilpılmıq
tır. Bo:nbn ile hücum edilen bir şilep tay
fası tarafından terkedilmiştir. Muhım ın· 
giliz limanları önune mııynler dökulmüştur. 

Tayyarelerimiz Norvich tayyare fahri -
kalarını bombalıyarek yangın çıkarmışlar
dır. Bombarılıman tayyarelerimiz ayrıca 
N evport, Svensea ve Pembroke üz erlerine 
ve Saint-İves civarındaki Hayle infilak 
maıldeleri fabrikasına taarrıız etmişlerdir. 

Geceleyin düşman tayyareleri Oberhau
sen, Sterkrade, Bielefeld, Bochum ile Ha
naumm civarında Boebel ve Münster böl
gesinde Telgete'de askeri olmıyan hedef • 
leri bombalamıştır. 

Her yerde yangınlar muntazam ve yar
dımcı serviı-ler tarafındın süratle söndü
rülmüştür. Bir Bristol Blenheim tayya -
resi düşürülmüştür. 

Tayyarelerimizden biri kayıptır. 

italyan resmi tebliği 
1talya'da bir mahal, 12 a.a. - İtalyan u

mumi karargahının 64 numaralı tebliği : 
İngiliz &omaliıinde kıtaatımız ileri ha -

reketlerine devam ederek düşman kuvayı 
külliyesiyle temasa girmişlerdir. 

Şanghay'dan çekilen 

İngiliz askerlerinin 

yerine Amerikalılar 

mı ikame oluı;acak ? 

Japonya 
endişede 

Tokyo; 12. a.a. - Royter ajansı bildi -
riyor : 

Tientsin'den Domei ajansına relen bir 
telgrafa nazaran, mahalli japon askeri ma
kamatı, İngiliz imtiyazlı mıntakasından c;e
lı:ilen İngiliz kıtaatının yerine amerıkan kı
taatının gelecekleri hakkında ve bu husus
ta 1nı:iltere ile Amerika arasında muzake· 
reler cereyan ettiğine dair deveran eden 
şayialara karşı buyilk bir endişe izhar et
mektedirler. 

Yonıiuri Shimbun gazetesi, İngiliz kıta· 
atının yerine geçmek ve İngiliz me • 
nafiini müdafaa etmek üzere 700 kişi
lik bir amerikan kuvetinin Changhai yolun 
da oldukları hakkında matbuatta c;ıkan ha
berin dogru olabileceğini yazmaktadır. 

Miako Shimbun gazetesi de, Uzakşark'ta 
inıo:ili:.ılere muhafız kopek roliı oynıyacak 
olan Amerika'nın takip ettiği hat ve hare
keti dikkatle gozönünde bulundurmasını 
japon hukümetinden istemektedir. 

Nichi Nichi Shimbun ise, Çin'de kıtaatı 
bulunan devletlere bir misal olmak üzere 
İtalyanların orada bulunan kendi kuvetle
rini geri çekmeleri ihtimali bulunduğunu 
haber vermektedir. 
Observer gazetesinin bir yazıaı 

Londra: 12, a.a. - Uzak dogu vaziyetini 
İngiliz kıtalarının Şanı:hay'dan çekilmesi 
kararından sonra ve fransız Hindis;inisi 
hakkında dönen şayialar bakımından tetkik 
eden Observer ı::aıetcsinin diplomatik mu
harriri yazıyor: 

" Almanlar, mizaç itibariyle agır olan 
Amerika-Ye Rusya, jrıpon te•ebbusünün 
kendileri için olan tesirini hesaba katıncı
ya kadar Japonya'nın bu memleketlere te
kaddüm edeceğine güvenmektedirler. Ber
lin'de daima şu kanaat mevcuttur : Stalin 
Almanya ve yahut Japonya ile harp teh
likesini göze almamağa azmetmiştir. Buna 
binaen almanlıırın Uzak doğudaki tabiye • 
!eri ;jUdur: Emrivakii Rusya harekete 
gecmekte c;ok geç kaldığı zaman bu mem
leketin önüne koymak. Amerika'ya gelince, 
Al:nanya'nın hic olmazsa şimdilik bu mem
leketin herhangi bir harekette bulunması
na imkan olmadıgı kanaatinde olduğu ma· 
liımdur. 

İşte bunun icindir ki ingıliz efkirı umu
miyesi Avrupa'da ve Afrika'daki vazife5i
nin Uzak doğudaki amerikan ve sovyet 
menfaatlerini bu memleketlerin yardımı 
olmadan müdafaaya imkan bahşetmediği 
neticesine zaruri olarak varmaktadır ve 
Sanghay'la tiİmal Çinindeki İngiliz kuvet -
!erinin geri alını:ııast kısmen de bu sebepten 
ileri gelmektedir. , 

filomuz burada dordıincu defa olarak ha
rekete geçiyordu. Bu filo takrıben 1300 
metre yukseklikte bulutlar arasında 30 a
det Messerschmitts'den müteşekkil bir al
man filosuyla karşılaşmıştır. Dört Spitfi· 
re alman tayynrccilcrinı bulutlar arasın
da takip ederek ikijiini duşiırmli&lerdir. 

Bir s:ıat eve! ayııı filo dogu sahili a
cıklarında bır kafile uzerinde devriye va~i
f eıi cörurken 40 adet Messerschmitts 110 
diln müteşekkil bir alman fılosunun kafile
deki gemılere taarruz için hazırlandıgınr 
gormüştur. Jnı;iliz tayyareleri düşmanı da
ha eve! ve kendısini göstermeden gormuı 
ve ansızın hucum etmiştır. 10 alman tayya
resi denize düşürulmuştür. 
Akşama doğru bir Junker ve bir Domier 

17 tayyaresi de doğu sahili açıklarında dil· 
şürülmıi~tu·. 

Dün in 7"Jiz ~ahilleri üierinde duşürülen 
almJn tayyarl"lerinin•mecmuu 60 dır. 18 ha
zirandan b~ri düşürulenlerin yekunu ise 
387 dır. 

Royter muhabiri gördüklerini 
anlatıyor 

Londra; 12. a.a. - Hava kuvetlerı umu• 
mi karargahındaki Royter muhnbırı pazar 
günü cereyan eden muharebe hakkında şu 
tafsilatı vermektedır : 
Manş limanlarına ve vapurlara yapılan 

almıı.n hucumuna karşı müdafaa tedbirleri ... 
harekete gectigi sırada ben cenubi lngil
tere'de muharebe tayyareleri gruplarııtdan 
birinin kontrol merkezinde bulunuyo. dum. 

Sabah erkenden başlıyan alman taarru
zuna en şiddetli zamanında grup kumanda· 
nı vis mnreşalın telefonla Spitfire ve Hur
ricwıe tayyare filolarına harekete geçme
lerini emrettigini gordüm. 

Gündüz gelen haberler perşenbe günü ce
reyan eden ve 60 almıı.n tayyaresinin düşü
rülmesiyle neticelenen muharebeden daha 
büyük mikyasta bir muharebenin cereyan 
etmekte oldugu kanaatini veriyordu. 

Sahilin bir kısmına yapılan iki sabah hü
cumundıın sonnı daha uzakta Manş boyun
ca digcr bir hucum devam ediyordu. 

100 kadar alman tayyaresinin silratle ta
arruza gectiğini heniız oğrenmiştık ki iki 
Spitfıre avcı filosunun muharebe yerine 
vardığını da işittik. 

Sahilin bir kısmına taarruz vaki olunca 
ıütun avcı tayyareleri o noktaya gönderil
memektedir. Büyıik bir kısım, daha buyuk 
alman tayyare grupları geldıği takdirde 
onları karşılamak üzere harekete hazır bir 
halde bulundurulmaktadır. Avcı tayyareleri 
etfaixe kıtaları gıbidir. lki dakikalık bir 
geçikme muvaffal:iyetin elden gitmesine 
sebep olabilir. 

Kontrol merkezinde geçmişteki dersler
den istifade edilerek vücuda getirilmiş bir 
sistem vardır. Hiçbir sistem kusursuz ol
mamakla beraber, bu sistem müdafilerin 
ekseriyet itibariyle gafil avlanmamalnrınr 
temin edecek kiıdar mukemmeldir. 

Portland hava muharebesi 
Londra; 12. a.a. - Presse Assoc:iatioıı 

muhabirine gore, İngitere'nin batı cenu • 
bunda kain Portland deniz üssüne dun ya. 
pılan hava hucumunda alman tayyareleri 
bulutların arkasından ansızın zuhur etmiş
ler ve 30-40 kadar bomba atmışlardır. 

Diğer bombardıman tayyareleri limana 
pike hılinde hucum etmiş fakat iki harp 
gemisine isabet eden bomba parçalarının 
yaptığı ehemiyetsiz hasardan baQka bır ne
tice elde edememişlerdir. 

Biraz hasar gören yegane askeri hede[ 
bir petrol deposu olmuştur. Buraya vaki 
bir isabet yangın çıkarmı5sa da ateş sur
atle söndürülmüştür. Paraşütle inen bir al
man tayyarecisi görülmüştür. 

İn~mere'ye karşı yapılan 
bir taarruz nasıl defedilir 

(Başı 1 incı şayi ada) 

ğimiz takdirde memnuniyeti mucip 
bir şekilde bitirebilmemiz muhte"mel
dir. Anavatamn miıdatnası endişeleri
nin askerlerimizi, kati darbeyi indire
cek orduyu yaratmrıyı ıhma! edecek 
kadar işgal etmiye::eğini ümit etmek 
isterim. 

Bu proje 100 fırkalık bir kuvet vü
cude getirmek lazımgeldiğini gozo • 

nünde tutmalıdır. BugHn, vaktiyle ol
duğu gibi hattın bir kısm:m tutmakla 

mükellef seferi kuvetler göndermekle 
işin biteceğini düşunebilecek vaziyet
te bulunmuyoruz. 

Yeni ordumuz en yeni tecrübeler
den istifade edilmek suretiyle techiz 
edilmelidir.,. • 



ULUS 

Hindistan'ın 
• statüsü yenı 

Hindistan naım B. Emery 
buna dair bir nuf uk verdi 

Londra: 12. a.a. - Royter ajansı bildi
rıyor : 

Blackpool'da bir nutuk veren Hindistan 
nazın B. Emery, Hindıstan'a dominyon 
statusu verılmeıi hakkmdakı projeden bah-
ıetmııstlr. 

Nazır. diğer dominyonların halen ana -
vatana yaptıkları askeri muzahcretin bu 
ııyasete hak verdırdıgıni kaydeylemış ve 
aozlerıne şu suretle devam eylcmıştir : 

" Hındıstan kanunucsasisi hakkındaki tet 
lı:ık, munaknııa ve mUzakcrcler harbin so
nunu beklemeden yapılabilir ve butiın 
Hınt partılcrı şeflerinın hukumctin gayret· 
lerıhe iıtiraki kadar hiçbir ıı;cy anlaşma ha
va.ına hadım olamaz. Hindıstan, nazı ta -
arruzundan nefret liususunda muttchıt bu
lunuyordu. Bu tartlar altında Hint şcfleri
nın Hındıstan'ın mcnfaatlertnc hizmet ede
rek fngıltcre ve Hindistan'm varmak ıstc
dıkleri hedefe zemin hazırlıyacakları umit 
edılmekte idi. 

Harbin bugünkü vaziyetini tahlil eden 
Emery, şoyle dcmiştır : 

"Almanya, azmimızi sadece sanayiimlze 

Yugoslnya kabinesinde 
değiJiklik yapllacaaına 

dair ıayialar 

Belgrat; 12. a.a. - D. N. B. ajanıı bil
diriyor : 

Ba$vekıl Svetkoviç, pazar gilnli Belgrata 
donmUş, fakat ekseri nazırlar Blcd'dc kal-
mışlardır. 

Başvekılin avdeti, Bclgrat siyasi mah • 
fillcrinde çok muhim mikyasta olmamakla 
beraber bir kabine dcgışıkliği şayialarına 
yeniden meydan vcrmlıtir. 

Japon tay,yar.elerinin 

Çunking'e taarruzları 

Tchounking: 12. a a. - 90 Japon bom -
bıırdıman tayyaresinin yaptığı hilcumda 
mutcaddıt mahall~lcre bombalar dıişmuş
tür. Hasar ve telefatın az oldugu zannedil
mektedir. 

İtalya'da büyük bir 

infilak oldu 
Roma; 12. a a. - D. N. B. bıldırıyor ; 
Stefani ajansının verdıgi &on bir habere 

gbrc, Piaruza\la vukubulan ınfilak esna -
sındı 40 kişi olmuş ve 419 ki$i yaralan -
mıştır. 

Süpürge alınacak 
Ankara Belediyesindtm : 
1 - Belediye ihtiyacı için alınacak olan 

8565 adet çalı ve 1894 adet hasır ıüpi!rgesi 
on beş giln mliddetlc açık eksiltmeye konu-1 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 1785 lira 40 ku -
ruştur. 

3 - Tcminııt 133 lira 91 kuruştur. 
4 - Şartnamesini gôrmclı: iııtiyenlerin 

her gün enclimen kalemine ve isteklilerin 
de 23/8 940 cuma glinli saat 10.30 da bele
diye encümenine müracaatları. (4371) 

14379 

Motör yağı alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye ihtiyacı için alınacak olan 

1200 kilo motor yağı 15 gUn mliddctle açık 
eksiltmeye konulmulitur. 

2 - Muhammen bedeli 780 liradır. 
3 - Teminat 58.50 liradır. 
4 - Şartn<ımesini gormek istlycnlerin 

her gün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 23 8 940 cuma gunu saat 10,30 da bele
diye cnclimcninc müracaatları. (4372) 

14380 

Parke taıı alınacak 
Ankara Bcledıyesi.1den : 
1 - Belcdıyc ihtiyacı i~in alınacak olan 

200 000 adet Mamak parke taşı on beıı gün 
ınliddctlc ve kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmu tur. 

2 - Muhammen bedeli 13.000 liradır. 
3 - Teminat 975 liradır. 

4 - İh lesi 23 8 940 cuma glinli saat on 
birde yapılacagından ş:ırtnames "ni gormek 

'Ye vapurlarımıza kütle halinde hava hiı -
cumları yaparak kıracağını sanıyorsa al_ 
dınıyor. Bu harbi kazanmak için daha faz. 
luını yapması lazımdır. Eğer Hitlcr buna 
teıebbuı ederse feliketli bır akametle kar
ıılııacaktır. Egcr teıebbusünden vaz ge -
çene bu da ıflis demek olacak ve herkes 
ti a d nd · k"b · · · istiyenlerin her gun cncumen kalemıne ve r zcarın o uıunu ve a ı etının teayyun ..111111111111111111111111111111illil111 h. 

ettliini oğrcnecektir. ,. : : isteklilerin de ihale gunü olan 23 8 940 cu-
Nızır, Avruf,a'da hutun hüriyctseverle- - .. .. : mı ılinü saat ona kadar usulen teklif mek-

rin yuzlerini ngıltere'ye doğru çevirmiı E u L K u E tuplarını belediye encumcninc vermeleri. 
olduklarını kaydettıktcn sonra ııunları ili- : _ (

4373
) 

14381 'Ye eylemiıtir : : -
" Bunlar belki de çok beklcmiyecek • : 

~d~" - Halkevleri ve Halkodaları 
dergisi, ağustos sayısı çıktı 

--
1 ngiliz - Leh askeri 

anlaımosı hakkında 

Polonya milletine mesaj 
Londra: 12. a a. - Polonya başvckıl ve 

baı kumandanı general Sikonki, Polonya 
mılletıne hitaben neırettıgi hususi bir me
sajda mıllıııı • leh askeri anlaşmasının ak
dınden bahsederek 11oyle demektedir : 

" lnsılttte'nın en samimi ve en dostane 
hattı hareketını tamamen takdir eden ve 
Polonya'nın durustluk ve yenmek azmini 
temsıl ettıklerıne kani olan İnflltcrc'dcki 
Polonyalılar halen Polonya ile ngilterc'yi 
bathyan rabıtaları takviye etmek ve in
i lız mılletının polonyalılara bagladı.kları 
it madı artırmak uzcre gayrctlcrınc devam 
edeceklerdır. 

Sıkorakl, Fransa'da sonuna katlar muha
rebe etm ı olan 50 bin kışilık ordunun çok 
müh m bır kısmının daha Gımdıdcn İngıl • 
tere'de bulundugunu kaydeylcmııı ve 15un
ları ıllve etmıştir : 

" Buıun Polonya kıtaatı İngiliz asker -
leri1le birlıkte İngiltere'nln lstikl&.ll için 
.. ,vuşuyorlır, yırm İngıltere maglQp mıl
letlcrı ezcümle Polonya'yı huriyctlnc ka
nıturacaktır ... 

B. Çörçil'in 
J 
f ngiliz 

pilotlarını taktiri 
Londrı: 12. a.a. - Royter ajansı bildi

riyor : 
B. Çorçil, Manı denizi üzerinde cereyan 

eden ve l50 alman tayyaresinin dUşUrUlmc-
111le neticelenen bUylik hava muharebesine 
iıtırlk eden İngiliz tayyarecilerlne tebliğ 
edılmck ilzere hava nazırı Sinclair'e bir mc 
u.j ıondermiıtir. Bu mesajda : " Perşcn
be ıunkıi parlak harekata iştirak eden in- , 
ıılız hava kuvetlcri avcı tayyare filoları
nı meharet ve şecaatlcrindcn ve adetçe çok 
fatk duımanı ugrattıkları zayiat ve hezi -
metten dolayı harp kabinesinin hayranlıgı
nı bildirirseniz bahtiyar olacagız .. denil
mektedir. 

Kabinede tadilat mı olacak ? 
Londra, 12 a.a. - Lef ajansı bildiriyor: 
22 &guıtoıta tatil devresine girmeden 

eve! parl!mentonun mtizakcrc edeceği baş
lıca meseleler, harp vaziyetinin umumi gö
rünüşü ne, yabancıların tecrlt kamplarına 
.. vkedilmelerl meıelelerl olacaktır. 

Dlger taraftan lstlzahlann ekseriyetle 
baflıca nıevzuunu teıkil eden istihbarat 
nuaretl hakkında da sualler sorulacaktır. 

Nevskronlkl gazetesi, tatilden sonra 
B Çorçıl in tayyare lmalAt, mllhlmmat \'e 
dahiliye nezaretlerinde bazı tadlleı.t ~apa
cat'ını zannedilmektedir. 

Dominyonlara gönderilecek 
İngiliz çocukları 

Canberraa: 12. a.a. - Royter ajansı bil
diriyor : 
Anıturalyı fevkalAde komiseri Slr Ge

offrevhıskud, dominyonlara aydı 2000 in
ıiliz tocuğunun gonderılebileceğini, birin
ci kafilenin yakında geleceiini tahmin et
tıiıni beyan etmiştir. 

Renault fabrikaları 
işlemeğe başladı 

Clermond Ferrand, 12 a.a. - Ha • 
vas Temps gazetesinde şu satırları 

okunmaktadır: Paris mm takasındaki 
Renault fabrikafarının 4 ağustosta 
tekrar faaliyete başladıkları öğrenil
miştir. Fabrikalar gazojen'le i§liyen 
arabalar imal etmektedir. 

Romen ordusunda 

aylıklar arttırıldı 

-- -- -- --- HUkllmctln tAklp cttıği siyaset: : 
: Dr. H.eflk Saydam, 21 temmuz: NA- : 
- Ci Atut Kan.'!U. Dırllk ve kuvct: Prof. : 

E ~~~ ~~~~~ı c~a~1ı~~~l~~m~1t~:~. § 
- Altay §ıımnnlığına alt maddeler: A. : 
: V. Anohln (Rusçadan çcv. AbdUllm· : 
_ dir İnanı, Sosyoloji naznrlyelerlnln : 
- tetkikine giriş: Niyazi Berkes, Kan : 
: grupları ve ırk: M. S. Şcnyilrck. : 
: Tschalkovsky ve i'US müzfğf: C.Mem- : 
- duh Altnr, Türklll@n eski çağı: 
: Gyula Nemeth (macarcadan çev. Şe- : 
: rlt Bqtnv ı. Gocthe ve Vllhelm Me· -
: ister: J.llchcl Arnnul (fran ızca- : 
: dan çev. Dr. ŞUktU Atala), CönUlle : 
: Hasbıhal "şiir.,: H. Turhan Dıığlıoğ- : 
: lu, Ortazamnn Tilrk - İsllirn dUnya-
: ııında istihsal: Prot. A. Mez (alm(Ul· : 
: cadan çcv. Cemal KöprUIUI, Yolcu· -
_ luk "şiir,,: Ceyhun Atuf Kansu. Eııkl : 
: znınanlardan "hlkAye.,: Nahit Sırrı, : 
E Halkevlerl postam: Halkcvlcrl ve : 
- Halkodalan çalışmaları (Halkevlerl -
_ ve sosynl yardımı ".M. CcllU Dunı ı. : 
: Hnlkcvlerl bfnalan ve plii.nlan, : 
: Halkcvleri neşriyatı. : 

Ayın hMlselerl: Bll§vckllln nutku -
: ve meclisin hUkUmete itimadı, Tem- : 
: muz:dnkl dı~ hAdJselcr. -
: Fıktr hayatı: Bir okuyucunun not-: 
: lan "RelalcUmhur portrelerl ... Na- : 
: hlt Sırrı. : 
: Blbllyol!'l'ııfYB! Prof. Fuat KöprU- : 
: ıu. V. Barthold "İsUun ıucdenlyctl -
: tarihi ... Abdülhak Adnan, Prof. Fu- : 5 at KöprlllU .. 19 uncu wnr saz onir- : 
- lerl,,. -- -., l 111111111111111111111111111111111111 l I"' 

DEVLET DEMiR YOLLARI 

Kereste alınacak 
• 

D. D. Yolları Satın Alma Komişyo-
nundaa: 

:Muhammen bedeli (6 00) altı bin sekiz 
•;;Uz lira olan 1500 adet 3.40 x 0,15 X 0,15 
ve 2000 adet 1,00 X 0,10 x 0,10 ebatlann
da ccman 3500 aıJet mc e kereste 2 . 8. 040 
çarşamba ı;Umı snat Hi te kapalı zarf u -
aullyle Ankarada idare binasında satın a -
hnacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerln (510) beş yilz 
on liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı 
gtln saat H e kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lfwmdır. 

Şartnameler paraaız olarak Ankarada 
malzeme dairesinden, Haydarpaşada tesel
lüm ve sevk şetllğlndcn dağıtılacaktır. 

~·467) 14573 

ANKARA BELEDlYESl 

Karpit alrnacak 

Ankara Belediyesinden: 
ı - Belediye ihtiyacı için alınacak o

lan 2150 kilo karpit on be~ gUn mUddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 645 liradır. 
3 - Teminat (48.38) llradır. 
4 - Şartnamesini görmek lstiycnlerln 

her gün encllmen kalemine ve isteklllerln 
de 20. 8. 9t0 salı günU saat 10,30 da bele
diye encümenine mUrııcaatları. 

(4252) 14305 

Kuru ot alınacak 

Ankara Bclediycsınden: 
1 - Temızlık ışlerı hayvanatı için alı

nacak SS,000 kılo kuru ot on beş gua müd
detle açık t>ksıltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (2750) lıradır. 
J - Teminat 206,25 liradır. 
4 - Şartnamesini gôrmek ıstıyenlerin 

her gün encumen kalemıne ve ısteklı/erin 
de 20. 8. 940 salı gunu saat 10,JO da Bele
diye encümenine müracaatları. 

(42SJ) 14106 

Kiralık dükkanlar 
Anlara Belediyesinden : 

Lira K. 
Kira bedeli Teminat 

2775 208,13 Mezbahadaki paça • 
hane. 

&00 45 (Sıhat bakanlıih kar 
Bükre§, 12 a.a. - D. N. B. ajansı ( ııısında otobüs du -

(rak ycrindekı blıyuk 
bildiriyor: (dukkan 

Harbiye nezaretinin bir tebliğinde &50 48,75 Halele 41 numaralı 
bildirildiğine göre, Romen yarsubay- dukkin 
lariyle erlerinin aylıkları mahus su. Yukarda mahal ve kira bedelleriyle te -

• mınatları yazılı belediyeye ait gayri men-
rette artırılmıştıı;, Bır subay bundan kuller ıhalc tarihinden itibaren 31. 5. 941 
sonra ayda 500 ile 600 ley bir er ise tarihine. k.ada.r kira~a .vcritcı:cğinden 11art
~nde iki ley alacaktır. Şimdiye ka- ı namelcrını g~rmck ıst.ıyenlcrın, hcrgün en· 
1t • cilmen kalemıne ve ıstekmerın de 20. 8. 
dar bir ere yalnız 0.45 ley verılmekte 940 salı giali saat 10,30 da beled ye encu-

Sıva ve yağlı boya işleri 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye binasının on ve garp cep

hesiyle dış sıva ve ya h boyaları iti on beş 
glin müddetle açık eksiltmeye konulmulitur. 

2 - Muhammen bedeli 711 lira 44 kuruş-
tur. 

3 - Temiııat 53 lira 36 kuruştur. 
4 -Şartnamesini görmek istiyenlerin 

her gün encumcn kalemine ve isteklilerin 
de 23 81940 cuma gunu saat 10.30 da bele • 
diye encümenine müracaatları. ( 4412) 

14399 

Gres yağı alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye ihtiyacı i~in alınatak olan 

6106 kilo gres yağı on beı gün muddetle a
çık eksiltmeye konulmuııtur. 

2 - Muhammen bedeli 4579 lira 50 ku • 
ruştur. 

3 - Teminat 343 lira 48 kurugtur. 
4 - Şartnamesini görmek i&tiyenlerin 

her gün cnciımcn kalemine ve isteklilerin 
de 23 8/940 cuma gunli saat 10 30 da bele
diye enciımcnine müracaatları. ( 4413) 

14400 

Yulaf, arpa almacak 
Ankara Brlediyesınden: 

1 - Belediye fötlyacı için alınacak olan 
55400 kilo yulaf ile 3000 kilo arpa on beo 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuıı
lur7 

2 - Muhammen bedell 3904 Ura 50 ku
ruotur . 

3 - Teminat 292 llrt 84 kunıetur. 
4 - Şartnnmes1nl görmek fstlyenlerln 

her glln encümen kalemine ve isteklilerin 
de 27. 8. 940 salı gUnU ıaat 10,80 da bele -
diye encUmenlne milracaatıarı. (4879) • 

Üstüpü alınacak 
Ankara Rt'lediyesınden: 

14472 

l - Belediye ihtiyacı için alınacak oları 
2865 kilo UatUpU on be§ JrUn müddetle a -
çık eksiltmeye konulmu tur. 

2 - :Muhammen bed il 1142 liradır. 
3 - Teminat (85) lira (65) kunıııtur. 
4 - Şnrtnnınes!nl görmek letiyenlerln 

her gtin encümen kalemine ve isteklilerin 
de 21. 8. 940 salı gtinU saat 10,30 da bele
dıye encümenine mUrncaatıarı. (4380) 

14473 

2 Haıta bakıcı alınacak 
Belediye Reisliginden : 
Belediye hastahanesi içm iki hasta 

bakıcı alınacaktır. Talip olanların 14. 
8. 940 günil akşamına kadar vesaiki la
zimelerile birlikte istida ile Belediye-
ye müracaatları. 14509 

VlLA YETi.ER 

/Dıvar inşası ve yol tanzimi 
lstanbul Belediyesındt>n: 
Beyoğlunda Aynalıçcşmc köşe inde in

§ l edllcc k la§ ı Unat duvarı ile Tozkopa
rwı yolunun tanzimi işi kupalı zarf usu
llyle eksiltmeye konulmuetur. Kcşlt bede
li 36,936 lira iD kuru ve !lk teminatı 2770 
lira 25 km ııştıır. Mukavel" eksiltme ba
yındırlık işleri genci, husu 1 ve fenni gıart
namelerl, ııroje kcşıf lnll.uıa.ıılyle buna mU
tcferri diğer evrak 185 lmı-tış muknblllnde 
fen işleri mUd ırllığ!lnden vcrllecektlr. İ -
hale 20. 8. 940 alı gtin.U saat lG tc daimi 
encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk te
minat makbuz veya mektuplan ve llıale ta
rlhındcn sekiz gUn evci fen işleri mUdUrlü
ğlınc mUracanllıı. alacaltlıırı fenni ehliyet 
ve 940 yılına alt ticaret udası vcsikalarly
le 2490 numaralı kanunun tarlfatı çerçe -
vealndc hazırhyacnkları t klif m ktuplan
nı lh.ıle gUnll saat 14 e k dar ıJalmt eneli -
mene vermeleri lAzımdır rn7ii/4310) 

14328 

Şosa rnşaatı 
Bolu Nafıa Miıdurluğu11den: 

ı - Yeniçağa - Zongıılclak yolunun O + 
000 - 35 + 950 kilometreleri arasında 
23250 metre uzunluğunda ıose i1111a edile
cektir. 

2 - Kapalı zart usul!yle (4817•> lira 
( 45) kuruş kc it bedeli tlzerinrlen eksilt -
meye çıkarılan bu inşaat 27. 8. 940 tari
hinin sah gUnU saat 16 tc vllAyet dalml 
encUmcnlnd ihale edilecektir. 

3 - Ek tıtme şartnameııl, mukavele, 
fenni ve hu usl şartname, metraj ve keşif 
hUIO.Sası ve etlncrerl Bolu nafıa mUdlirlU -
ğünden 2 lira 40 kuru~ bedel ile ahnaeak-
tır. · 

4 - İstekliler ticaret odası ve ehliyet 
veıılkalannı teklif mektuplarına koyacak· 
lnrdır. 

:Muvakkat teminat (361'1) liradır. 
(7047/4526) 1449~ 

Taı ihzen 
Sivas Nafıa Müdürlügünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iJ: Sivas 

Malatya yolunun O + 400: O + 814 
kilometreleri arasında 412 metrelik 
kısmına parke ferşi için taş ihzaratı
dır. Bu işin keıif bedeli 14209 lira 10 
kuruştur. 

2 - Eksiltme 26. 8. 940 tarihine mü
sadif pazartesi günil saat 15 de Vila
yet Daimi Encümeninde kapalı zarf 
usulü ile yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait evrak şunlardır. ke 
şif hulasası, metraj cetveli, fiyat ıil -
sitesi, tesviye turabiye ve şosa, köp
rüler ve kargir inşaat fenni şartna -
mesi, Bayındırlık işleri genel şartna
mesi, fenni şartname eksiltme şart -
namesi, mukavele sureti. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın 
taliplerin 1065 lira 68 kuruş muvak
kat teminat vermeleri ve vitayct ma
kamından alınmış ehliyet vesikası ile 
Ticaret odasına kayıtlı olduklarına 
dair tescili hüviyet varakası ibraz et-
meleri lazımdır. " 

5 - Talipler teklif mektuplarını 
eksiltme yapılacak tarihten bir saat 
eve! Encümen riyasetine vermiş ve 
mukabilinde makbuz almaları şarttır. 

6 - İsteklilerin ehliyet vesikası 
alabilmeleri için eksiltme gününden 
en az 8 ~ün evel istida ile Vitayet ma 
kamına müracaat etmeleri lazımdır. 

(705 6527) 14496 

Nakliyat yaptırılacak 
Konya lnh sar/ar Başmudurliığunden: 1 

1 - Yavşan tuz/ıJsında Sarayonu ınbı -
sar/ar id:ırcsıne ( dort hın) ton tuzun çu
vallara doldurma ve nnklı ( 10) gun mud
dctle açık rksiltmeye ko ııulmuştur. 

2 - N.1klcdılccek tuzun muhammen 
nakliye ıicretı altmış bın !ıra olup muvak
kat teminat akçesi (dort bın ıkı yuz elli) 
/ıradır. 

J - ihale 19 ağustos 940 pazartesi gü
nü saat ıs te Konya inhisarlar b11şmudıir
luğundeki komısyonca umum mudur/uğun 
lr:abulune talıkan muvakkaten yapılır. 

4 - Nalclıyat şartnamesi Konya, Anka
ra, Cihanbeyli ve Koçhışar idarelerinde 
her gun gorulebilir. (4518) 14506 

Kömür alınacak 
!st.anbul Sıhi Müesscselt'r Arttırma ve 

Eksiltme Komisyonundan : 
Umum Sıhi muessesclcrin mevcut ıart

namcsinde gösterilen mahaller için azı 

2500 c;oı..u 3150 ton kok komürü kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

ı - Eksiltme 28/ 8/940 çarşamba giınil 

&aat 15 de Çaı;aloğlunda 11hat ve içtimai 
muavenet müdürlilğıi binasında kurulu ko
misyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: beher ton için 
2500 kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat 5906 lira 25 ku • 
ruştur. 

4 - İstekliler ıartnamcsini 394 kuruı mu 
kabilinde komisyondan alabilirler. 

5 - İltckliler 1940 yılı ticaret oda.ı ve-
11ikaal:rle 2490 aayılı kanunda yaz:ılı vesika
lar ve bu ı~e yeter muvakkat teminat mak
buz veya banka mektubu ile birlikte tekli. 
fi havi zarflarını ihale saatinden bir saat 
evci makbuz mukabilinde komisyona ver -
meleri. (7136-4599) 14587 

Kereate naklettirilecek 
Kırklareli iskan Müdürlüğünden: 
1 - Kırklareli Merkez İskan anba

rında mevcut 4 metre boyunda ve 4x8, 
8x8 lik kerestelerden ayrı ayrı ve iki 
parçada en çok 16400 ade tahta pa -
zarlıkla biçtirilecektir. 

2 - Biçilen tahtalar Burgaz ve Ba 
baeski kazalarındaki inşaat mahalle -
rine teslim edilecektir. 

3 .:... Her iki parça işe ait pazarlık 
19. 8. 940 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat 15 de Kırklareli İskan Mü
dürlüğünde toplanacak komisyon hu
zuru ile yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartnameleri gör • 
mek ve fazla tafsilat almak için Kırk
lareli 1skan Müdilr)üğline müracaat 
edilmesi. (7134/4597) 14589 

• • 
Köprü yaptırılacak 

Tokat Nafıa Mudurliılundea: 
1 - Erbaa - Samsun yolunun 26 + 6SS 

inci kilometre arasındaki Yemişen Jıöprü
sunün ahşap olaralc yenıden inşası için 
V ckSletçe tasdi le edılmiş 16J4J /ıra 16 ku
ruşluk keşıf mucibince 8. 8. 940 tarıhınden 
itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zari 
usulıyle eksiltmeye konulmuştur. 

Z - ihale 28. 8. 940 tarıhine tesadüf e
den çarşamba gunu saat 14 te teşükil/ e
decek ihale /comisoynunda Tokat Vi/iyeti 
nalla mudurluğu binasında yapılacaktır. 

J - Eksiltmeye girecek taliplcrm teklif 
mektuplarıyle birlikte aşağıda yarılı temi
nat ve vesaikini ibraz ecleceklerdır. 

a - ~ksıltmeye girmezden eve/ muvak
kat temınat olan 1225 /ıra 73 kuruşun ma
liye veznesine yatırıldığına dair makbuz 
ibraz eylemt'leri lazımdır. 

b - Ehliyet vesıkuını ve ticaret odasın
daki kayıt vesaikini ibraz etmeğe mecbur
dur. Aksı takdirde ekJiltmeye kabul edil
miyecektir. 

4 - ~azla tafsilat almak keşif ve ıart -
namelerı gormt'k istiyenlerin her gün To
kat vilayeti nafıa miıdıirluğune müracaat 
etmeleri luzuınu ilin olunur. 14592 

Büyük bir un f abrikuı kiraya 
veriliyor 

Antalya Vi/ayetirıdcn: 
1 - Antalyıı lekelesludc ki\ln ve günde 

30 ton buğday öğlltlllcn vllAyet un fabrika
sının üç yıllık icarı ;.·ıllıı:tı 16001 liradan 
31. 8. 940 cumarteıl gllnU aaat 12 ye kadar 
kapnlı zart usuliyle arttırmıya konmuştur. 

2 - Tek11t mektuplarının yüzde yedi bu 
c;uk teminat olan 3600 lira 22,5 kuruşluk 
banka makbuzu veya mektubu veya diA"er 
kanuni teminat ile birlikte ve 2490 sayılı 
kanunun 32 lncf maddesindeki tarlfat da
iresinde o gUnU saat 11 e kadar vll!yet ma
kamına verllml§ veya gönderilml" olması 
IA:ramdır. 

3 - İhale Antalya vl!Ayct ldarel husu
ıılye binasında toplanacak olan vll!yet da
imi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Talipler Antalyada vlllyet encümen 
kaleminde, İstanbul, İzmir, Ankara, Muf
la, Denizli. Iııparta. Burdur. Adana vll! -
yellerinde mahalli vallllklerde bu huıuı -
tak1 f8,rtnameyt söreblllrler. 1'593 

1 

T. I~ BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesapla• 

İKRAMİYE PLANI 

Şosa inşaatı 
Aydın Vil§yeti Daımi Encıimeninden 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydın • 

Muğla yolunun 27+198-34+300 kilomet
releri arasında 22851.91 lira keşif bedelli 

1940 lKRAMIYELEJtl1 

20()0.- _. 
l adet 2000 liralık - 00o-, 3 1000 .. 3 • oao-, 
6 .. 000 s . .. ()()0 .... , 

12 200 .. s . .... , 
40 .. 100 .. 4()()0. , 

75 .. ~ .. 375() ..... , 

210 25 5250· .... 

KeıideJer: .ı ;u~at, ~ -~ 
1 ağustos, t ıkıncıteırın t 
!erinde yapılır. 

dclli adi kaldırım inıaatıdır. • ~ 
2 - Bu İ!ic alt ıartname ve e.,r' 

lardır: 

ı - Eksiltme prtnameıi 
b - Mukavele projesi 
c - Bayındırlık işleri ıcncl 0-

ıoıe inıaatıdır. 1' 
2 - Bu iııe ait ı;a.rtname ve evrak &un • d • Tcsviyci turabıyc ıose ve 

1 d r şaatina ait fenni şartname, 
ar ı • 1 K 'f h 1" l' sılS a • Bayındırlık işleri genel şartnamesi, e - eşı u asa cet;e 1 ve rı 

b • Tesviye! türabiye ıosc ve klrcir in- ı f • Taş ve kum grafık cetvell~ 
pata ait fenni prtnsme. htiycnlcr bu şartname ve ev 

c Ekııiltme ıartnameıi nafıa müdurlü ünde görebilırler• 
- ·~· d • Mukavele projesi 3 - Eksiltme 29/9/ 940 tarıhı oıi 

e - Keşif hulba cetveli ve silsile! fiyat be cUnli saat 16 da villyct dal 
f - Taş ve kum vasati mesafe cetvelleri, ninde yapılacaktır. ~ 
İıtiycnlcr bu evrakı Aydın nafıa mlidür- 4 - Eksiltme kapa!r zarf \1~ 

lüğilndc görebilırler. S - Eksıltmeye girebilmek ıÇ~ 
3 _ Eksiltme 29/8/94~ perıembe ıtınü !erin 1141.30 liralık muvakkat te 

saat 16 da Aydın daimi encümen salonun- mesi ve Aydın vıtayct'ndcn bu 11 et 
·rr " bh' ilk ' k uc• da yapılacaktır, mı:ı mutca ıt vcsı ası ve otJO 

4 _ Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. vesikası bulunması ve Uiakal S~ 
5 - Eksiltmeye girebilmek için istekli- kaldırım isi yapmış olması lit 

11 
terin ticaret odası ve bu iş için Aydın vi - 6 - Teklif mektuplan 3 UtıC ~ 
!ayetinden alınmış ehliyet vesikası bulun • yazılı saatten bir saat evetıne .1"; 

li ı ti. · 1 k cııcil ması ve en az 5 bin liralık toplu bir tose yet ene men ne ge rı ere 
inşaatı yapmış olması ve 1713 lira 69 ku • liğlne makbuz mukabilinde v~ 
ru5luk muvakkat teminat vermesi Jizımdır. Posta ile gonderilccck mektup!• d 

6 - Teklif mektupları 3 üncli maddede üı;Uncü maddede yazılı sa te le• ııı 
yazılı saatten bir saat evcllne kadar vilayet olması ve dış zarfın rlıuhür mıı p 
daimi encümenine getirilerek encümen reis- ce kapatılmııı olması lazımdır. 
liğine makbuz mukabilinde verilecektir. lacak gecikmeler kabul edilıne;s91 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 1 

liçilncU maddede yazılı saate kadar gelmiş 
olması ve dııı zarfın muhUr mcımu ile İyi
ce kapatılmıı olması 16.zımdır. Poıtada o
lacak ıecikmcler kabul edilmez. 

14594 

Parke kaldırım inşaıı 
Aydın Daimi Encumeninden : 
1 - Eksiltmeye konulan it Aydın - Muf

la yolunun o 090 o r 54-0 kilometreleri a
rasında 20682.60 lira kc&if bedelli parke 
kaldırım inşasıdır. 

2 - Bu ifje ait ıa~tname ve evrak 11un -
tardır: 

a • Ekslltmc şartnamesi 
b - Mukavele projesi 
c - Bayındırlık lıleri ıenel ıırtnameai 
d • Teşviyei türabiye ıose ve klrgir in -

liaatina ıut fenni ııartnamc, 
e • Keıif hulli.ııa cetveli ve silıilei fiyat 
f • Taş ve kum grafikleri, 
3 - lstiyenlcr bu şartname ve evrakı 

nafıa miıdurlugunde gorebilirlcr. 
Eksiltme 29 I 8 / 940 tarıhinde perşem

be günü saat 16 da viliyct daimi encüme
ninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için istekli

lerin 1551.12 liralık muvakkat teminat ver
mesi ve Aydın viliyetinclcn bu iş için alın
mıı müteahhitlik vesikası ve ticaret odası 
veslkaııı bulunması ve 15imdiye kadar 10000 
liralık parke ve kaldırım igi yıpmı:ı; olması 
lizımdır. 

6 - Teklif mektupları 3 üncü maddede 
yazılı saatten bır saat evcline kadar vila
yet cncümenıne getirilerek cncumcn reis
liğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gonderilccek mektupların nihayet 
üçUncü maddede yazılı saate kadar gelmili 
olmaııı ve dış zarfm mUhlir mumu ile iyi
ce kapatılmış olması lhımdır. Postada o
lacak gecikmeler kabul edilmez. 

14596 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme 
ilanı 

Aydın Daimi Encümeninden 
1 - Eksiltmeye konulan iı: Aydın -

Muila yolunun 61 +213-66+076 kilomet-

KAZALAR 

Nizip Belediyesinden : p 
1- Nizip kasabasının irni~ıc e 

yaptırılması kapalı zarf usu 

meye çıkarılmıştır. lcj.let 
A- İstekliler Nafia Ve c 

şehircilik ihtisas vesikası ala .,dl" 
B- İstekliler ticaret odası dıf 

teahhitlik vesikası alacakla! ;ç 
C- Eksiltmeye girebilıne~ 

• c::ı 
s2yılı kan\.ınun 16 ve 17 ~ıı sısıl 
ı ine uygun olarak (90) ııra 
teminat vereceklerdir. uııJıl 

2- İmar ptanı için Hız ıedi 
mc ve mukavelenameler .~ıer· 
den parasız olarak alabi1ır l>Cdel 

3- Bu işin muhanunetl 
lıradır. .,5tof 

4- Münakasa tarihi 2 d tJI 
tarihinden itibaren 15 gU~, 
olup ihalesi 17 ağustos 194 dif 
giinü saat 14 de Nizip oelt e 
s:nde teşekkül edecek olall flP 
komisyonu huzurunda ıat 
} apılacaktır. i ~ 

5- Teklif mektupları a~]iflde 
12 ye kadar makbuz mukabıttı!· 
misyona verilmiş olm sı. ~;ta" 
ile vukubulacak teahhllr 
itiraz kabul edilmez. 

5
,,fl 

6- Bütün mukavele ~ 01• 
diğer masraflar istekliye aı 1 

O tü alınacak 
~alibli Belediyesind n: ştrrıb1 ı 
Ütü ihalesı ıs. 8. 940 P"~ b t 

talile edilmııtır, alınacak ııt rt ı•ı 
diteri 100 x ıso olmak uıtcı/I ,., 
ikisinden birini be/edıye ur 

releri arasında 15217 lira 40 kuruı keşif be- • :.. ________ .... _.. 
_ ....u ..... ~---------~----.Jm~eı;,ın!!i!!nce mür.acaatları, ( 4340) 14317 

------------~------------------------~---------------~~~~---------------~------------------------~---------------~~~-----------~ 



l MODAFAA VEKALFTI 

~eterin er ecza alınacak 
~: · Vekaleti Satu. Alma Komisyo-

n ~~e taıunın edilen fiyatı 5085 lira 

940ı kalem veteriner ecza 19 a. 
At Pazartesi «linU saat 11 de An

la.tı • 11. V. satın alma ko. dı. pazar
~ alınacağından isteklilerin 762 
!lr §luk kati teminaUariyle birlik
eh Ko. da bulunmaları. Liste ve 

.r (er gün öğleden sonra Ko. da 
. 4230) 14268 

~eteriner ecza alınacak 
: · Vl!Uleti Satın Alma Komisyo-

~lle tahmin edilen fiyatı 6:500 lira 
'l'et"e rnlkdarları aşağıda yazılı üç 
~ lll'fner ecza 19 ağustos 940 pa -
unu saat 10,30 da Ankarada M. M. 

lld 111ına Ko. da pazarlıkla satın ah
an isteklilerin 975 liralık katı te

~o Yle birlikte pazarlık gUn ve saa-
• · da bulunmaları. 

0rın 150 kilo 
0rrn 25 kJlo 
0(~ (Slnoslm) on kilo 
u236) 14269 

~ll • 
~ zın motoru alınacak 
~' Vekaleti Satın Alma Komisyo-

11~ adet benzin motısrü pazarlıkla 
~ aktır. Muhammen bedeli (1275) 

katı teminat mikdan (192) lira
~ ~ı 15.8.940 perııcmbe ı::UnU sa

t va satın alma komisyonunda 
(() ır. İdari ve fennt ıarlnııme her 
tııllı.lsyonda görlileblllr. isteklilerin 
~ gün ve saatte katı teminat ve 

ı•A:1geleriyle komisyonda bulunmıt -
"'QQ) 14533 

~eza. masası alınacak 
. ' VeJcileti Satın Alma Komisyo-

~.~edlne_ tahmin edilen fiyatı 18 
t'"'ll§ olan 250 adet portatif saçtan 
~la rıuuıası 27 a~ıstos 940 salı ıı;ll

do Ankarada M. M. V. satın al-
~a J>azarlıkla satın alınacağından 
'!tın 604 llrlık katı teminatlariyle 

hu Rıarltk giln ve ııaatinde mezkfır 
ö~Unınaları. NUmune ve şartname 

l?) leden sonra Ko. da görülilr. 
14540 

Ş\l"allık bez alınacak 
'VekiJeti Sat.in Alma Komisyo -
: 

:ıııı llıctresine tahmin edilen fiyatı 
doku:ı: kuruıı olan (200.000) iki 

'/ı.llıctre çuvallık bez pazarlıkla mü
t ~onınuştur. İhalesi 15/8/ 940 per
lıJo~ij saat 10.30 dadır. Kati temina
tı• on bin üç yüz liradır. Evaaf ve 

1 390 kuruş mukabilinde M. M. 
tr~lına komisyonundan alınabilir. 
,1~ kanunun emrettiği belgelerle i

de Ko. na gelmeleri. (4479) 
14545 

~. v Ma.tra alınacak 
1 

etı:.ııeti Sacın Alma Komisyo -

lı.lcdine tahmin edilen fiyatı (140) 

11~;tııı olan (100.000) yüz bin adet 
~ llıiııYUm matra pazarlıkla mUna -
~~11ınustur. İhalesi 16/8/940 ct.ma 
bi ıo.ao dadır. Kati teminatı 16.500 
'~· bcıı yüz liradır. Evıaf ve ıart • 

eo11/• mukabilinde M. M. V. ıat·n 
ıa)onundan alınabilir. İsteklile • 

~ emrettiği belgelerle ihale aı\ • 
0
• na gelmeleri. (4480) 14546 

~:~n kutak alınacak 
: ek.ileti Satın Alma Komisyo • 

~ ldedine tahmin edilen fiyatı 
11 °tuz kuruş olan (200.000) ikiyüz 
~~ıı kuşak pazarhkla münakasaya 
h: İhalesi 16/8/940 cuma. g{inU 
~~tdedir. Kati teminatı (28.300) 

ıı b' .. " I' ad E f 
1
, ın uç yuz ır ır. vaa ve 
~ 13 lira mukabilinde M. M. V. 
~ t toıniııyonundan alınabilir. İ!ı -

aııunun cmrcttiiğ belgelerle iha
~ e l(:o, na gelmeleri. (4481) 1454-7 

~\"la halatı alınacak 
elcaleti Sat.in Alma Komis:yo -

~ tahnıin edilen fiyatı (19.90) on 
doksan kuruıı olan 140 adat u.-

1 tı~arlıkta münakasaya konmu~ -
~ı: 16/8/940 cuma günü aaat on beı 
111 teminatı 417 lira 90 kuruştur. 

t artnamesi bedelsiz olarak M. M. 
~i:ıl komisyonundan alınabilir. 
\j kanunun emrettiği belgelerle 

ilde Ko. na gelmeleri. (4519) 

~ 14553 

~. ir _iskeleti almacak 
elı:aleti Satın Alma Komisyo· 

~ ~edine tahmin edilen fiyatı 
~ 1 ?. kuı-uıı olan 1).000 adet tev
~ ~keıeu pazarlıkla münakasaya 
~; .ooo den aşağı olmıtmak tize
~ tıe kabul edilir. İhalesi 17.8.9•i0 

l.i ııu saat 10,30 dadır. Şartn& -
jJ l',j 11. satın alma komisyonunda 

4 alrııerin 5.000 tevhit semeri ls
ltk ·OOo lira daha az teklif ede -
~tıilf edecekleri mlkdarlar Uze -
~ll tenıınatınrlylc birlikte ihale 
~ı 1lde komisyonda bulunmaları. 

14570 

~. J e~lik alınacak . 
flcaleti Satın Alma Komısyo -

~ttıııe tahmin edilen fiyatı 250 
~°'trıb on bin çift terlik 29 a~stoıı 
\~ tt{ gijnU saat 11 de An karada 
\,~ ın. alma Ko. da pazarlıkla ııa
tlııil~don isteklilerin 3750 llrıthk 
e llliYle birlikte pazarlık gün 

ı. "e lllt'zk(lr ko. da bulunmaları. 
. ~ ta 11Umune her gün öğleden son-

rtllUr. (4563) 14571 

Müsteşarlığı 

. ~ ~l\] k 
~ ı- Lı ınalzemesi alınacak 

) e,.4, . 
~ta etı Hava Satın Alma Ko. : 
~ _~kl~ın avadanlık malzemesi ka
~tıl~ıhmeyc konulmuştur. Mu -
it1 ( 

1 (18.000) lira olup ilk temi-
tarPSO) liradır. 

~e bala eksiltmesi 20/8/940 rünü 
~r. ;a s.atın alma komisyonunda 
tıı darı ve fenni şartnmc her 

t, l '<>nra mczkQr komisyonda 
~~d·~~kliterin kanunun ikinci ve 
~c erinde yazılı vcsaikle bir
~tt~t ve teklif mektuplarını 
!i"Ca "";'l bir ııa.at ev eline kadar 
) bıli komisyona vermeleri. 

13395 

ULUS 

Elektrik tesisatı 
M. M. Vekil eti Hava Satın Alma Ko -

misyonundan: 

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

kıtaat ilanlan 

Kuru ot alınacak 

1 - Mubammım bedeli 700 lira olan bir 
elektrik tesisatı pazarlıkla :yaptırılacak -
tır. Pazarlığı 17. 8. 940 cumartesi günü sa
at 11 de hava satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Keşif ve raporları her gün 
öl/eden sonra komi.~yonda göriilebilir. !s- lstanbul Levazım Amirlitl Satın Alma 
tek/ilerin muayyen gün ve saatte 105 lira- Komisyonundan: 
lık kati teminat ve kanuni belgeleriyle 1278 ton kuı-u ot alınacaktır. Kapalı 
birlikte komisyonda bulunmaları. (4566) zarfla eksfltınesi 15. 8. 1940 tarihine tesa-

14SJ4 dlif eden perşembe gUnU saat 15 te Topha-
F otin alınacak nede İstanbul levRZım funirlltl satın alma 

komlııyonıında yapılacaktır. Tahmin bcde
M. M. VeHleti Hava Satın Jtlma Ko- ıı 76650 lira flk teminatı 5084 liradır. 

misyonundan: Şartnamesi komisyonda g6rüllir. İstekli -
l - Muayyen gllnde verilen fiyatının !erin kanunı vesikalarlyle belli saatten bir 

!Ayık had görl\lmedlğlnden 5.000 çift fotln saat eve! teklif mektuplarını komisyona 
yeniden pazarlıkla ııatın alınacaktır. Mu- vermeler!. (4182) 1•162 
hammen bedeli 34.500 lira olup kıttı te -
mlnat mlkdıtrı 5.175 liradır. 'Pazarlığı 16. 8 
940 cuma gllnU saat 10,30 da hava Ratın Sığrr eti alrnacak 
alma komisyonunda yapılacaktır. İdari Mu~la ,Askeri Satın Alma Komisyo-
ııartname, evsaf ve nllınunesi her giln ö~le- nundan: 
den eonra 173 kuruş mukabilinde komis - l - Muğlıı-'.MilAs ve civarındaki ıı;arnl
yondan alınabilir. İsteklilerin muayyen zonlara teslim edilmek Uzere ceman 
gün ve santtc katl teminat ve kanunt bel- (450.000) kilo sığır etinin 10 temmuz 940 
gel eriyle birlikte komisyonda bulunmıtla - ihale günllnıle talipleri tarafından teklif 
rı. ( 4565) 14572 edilen fiyatlar pahalı ıı;örlildilğilnden bu 

mikdıır et yeniden kaplı zarf ueullyle ek
siltmeye konulmu§tur. NAFIA VEKALETi 

Benzi·n alınacak 

Nafıa Vekaletinden : 
19/8/940 pazartesi günü saat 15 de An -

kara'da Nafıa Vekaleti binası içinde mal -
zcme müdürlüğü odasında toplanan mal
zeme eksiltme komisyonunda 4271.25 lira 
muhammen bedelli 850 teneke benzinin a -
çık eksiltme usulü ile cksiltmeı;i yaµIla -

caktır. 
Eksiltme eartnamcsi ve teferruatı bedcl

aiz olarak malzeme müdürlüğünden alma -
bilir. 

Muvakkat teminat 320 lira 35 kuruştur. 
İsteklilerin muvakkat teminat ve. şart -

name&inde yazılı vesaik ile birlikte aynı 

~ün .aat 15 de mczklı:r komisyonda hazır 
bulunmaları lazımdır. (4287) 14278 

DAHiLiYE VEKALETi 

içme suyu projesi yaptırılacak 

Dahiliye Vekaletinden : 
l - Münakasaya konulan iş: Ayvalık 

kasabıısına isale edilecek içme suyu pro
jesinin tanzimine dair olup işin muham • 
men bedeli (7000) liradır. 

2 - Eksiltme kapalı zarf uıuliyle olup 
1. 8. 940 tarihinden itibaren bir ay oldu
ğundan ihalesi 2. 9. 940 tarihine rastlı -
yan pazartesi günü saat on birde mahalli 
belediyesinde toplanacak belediye heye
tinde yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu i!ic ait :sartnamc, pro
je vcsair evrakı Dahiliye Vekaleti bele
diyeler imar heyeti fen şefliği ile Ayva
lık belediyesinden alırlar. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istek
lilerin aşağıda ya2'1h tcmln11.t ve vesaiki 
aynı gün ve saaat ona kadar komisyon re
isliğine teslim etmiş olmaları lazımdır. 

5 - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci 
madclelerine uygun "525" lira muvakkat 
teminat. 

B - Kanuun tayin ettiği vesikalar. 
C - Kanunun 4üncü maddesi mucibin

ce eksiltmeye girmcğc bir mani bulun -
madrğına dair imzalı bir mektup. 

Muhtelif g-arnizonlann ihtiyaçtan ayrı 
ayrı veya iki Uç grup halinde de ihale olu
nnb!Hr. 

2 - Heyeti umumiyeslnln tahmin bede
li (101.880) lira ve muvakkat teminatı 
7641 liradır. Pıtrça parça verildiğine göre 
muvakkat teminatı da bu nisbette azaltı -
lır. 

3 - Hepsinin ihale gUnll 19 ağustos 040 
pazarte1'1i günU sant on be§tedlr. 

4 - Şartnamesi İzmir ve Ankara leva
zım Amirllkletj.yle tugay satın alma ko • 
misyonunda görU!eblllr. 

5 - İhnle Muğlada satın alma komisyo
nunda yanılacaktır. 

6 - İııteklilerln teklif mektuplarını, te
minatıt ıtit makbuzlarivle birlikte UçlincU 
maddede yazılı saatten· bir saat evet tugay 
satın alma komisyonuna vermlfJ olmalan 
§arttır. ( 4184) 14164 

Sığır eti alınacak 
lzmit Tümım Satın Alma Komisyonun

dan : 
l - Tümenin !::mit garnizonu ihtiyacı 

ir;ln 72000 kilo sıfır eti kapalı zarf eksilt
mesi ile satın alınacaktır. 

2 - Kapalı zarf eksiltmesi 14/8/940 gU
nü saat on beşte tümen satın alma komis -
yonunda yapılacaktır. 

3 - 72000 kilo sığır etinin tutarı ve ilk 
teminatı a::;ağrda yazılıdır. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatrndan 
bir saat evci kapalı zarflarını ihtiva eden 
tümen ııatrn alma komisyonuna vermeleri, 

S - İstekliler her gün şartnamesini An· 
kara, Eııki§ehir, İstanbul, levazım i.mirliii 
satın alma ve tümen satın alma komisyo -
nunda g0rcb!lir. (4187) 14167 
Cinsi Miktarı Fiyatı Tutıuı Teminat 

Kr. Lira Lira 
Sığır eti 72000 31 22320 1674 

Sığır eti alınacak 
Aydın 37. P. A. Satın Alma Ko. Rs. den: 

Kapalı zarf usuliylc münakasaya. çıka • 
rrlan Aydın birliğinin ihtiyacı için 90.000 
kilo ve Kuşadasr birliğinin ihtiyacı için 
36.000 kilo sığır etine teklif edilen fiyat 
pahalı görüldüğünden ekailtmclcri tekrar 
16. Ağs. 940 cuma giinü saat 15 do Aydın 
askeri satın alma. komisyonunda yapıla -

yahut ~!Sndertleıı mektuplar al.ınm.ıyacak -
tır. Saat ayan kolordu daire saatiyle ya -
pılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hUkümlerine ve 
bllhMsa 32 inci maddesine uygun olmıyan 
mektupların sahipleri eksiltmeye iştlr!k 
ettırllmlyecektır. ( 4517) 14490 

Sade yağı ahancak 
Konya Lv. Amirliği Sa. A:y. Ko. dan : 
1 - Akşehirdeki kıtaatın ıcnclik ihtiya

cı olan 12000 kilo sade yağı kapalı zarf u
suliylc eksiltmeye konulmu5tur. 

Z - Şartnamesi Konya'da İstanbul An -
karaLv. amirlikleri satın alma. komisyon -
larındadır. İstekliler oartnameyi komia • 
yanlarda okuyabilirler. 

3 - İşbu 12.000 kilo sade yafınm mu -
hammen tutarı 15120 liradır. 

4 - Şartnamesindeki % 25 miktar faz -
lası da dahil olduğu halde ilk teminatı 
1417 lira 50 kuruştur. 

5 - Eksiltme 27/81940 tarihine tesadüf 
eden sah günü saat 11 de Konya'da Lv. l -
mirliği satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

6 - İstekliler 2718/940 salı g{inü ııaat 10 
na kadar teklif mcktuplarmı Konya'da Lv. 
!mirliği satın alma komisyonu başkA.nh -
ğrna verecek veyahut göndereceklerdir. 
Bu saatten sonra verilen ve yahut gönde -
rilen mektuplar alınmıyacaktır. Saat ayarı 
Kolordu daire saatiyle yapılacaktır. 

7 - 2490 sayrh kanunun hükümlerine ve 
bilhassa 32 inci maddeye un;un olmıyan 
mektuplar kabul olunmaz. ( 4541) 14-52'2 

Et alınacak 
!stanbul K. Sa. AI. Ko. dan: 
Komutanlıkça Selimiye civarındaki kı

taatın 300 tonluk senelik etine verilen fi· 
yat pahalı göriildUğünden mezıror et 14.8. 
940 gilnU saat 17 de pazarlıkla satın alı· 
nacaktır. Muhammen bedelf lOR,000 liradır. 
İsteklllerln belli gün ve saatte ylizde on 
beş teminatlarlyle birlikte Fındıklıda ko -
mutanlık satın alma komisyonuna. gelme- '' 
leri. ( 4579) 1'577 

Sade yağı alınacak 
lstanbul Lv, Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
4-0 ton sade yağı alınacaktır. Eksiltmesi 

15/8/940 pcrısembc günü saat 15.30 da Top-
hanc'dc İstanbul Lv. amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
44.000 kati teminatı 6600 liradır. Şartna -
mcsi komisyonda görülür. Dcfaten teslim 
alınacsk olan i5bu sade ,-ıirna istekli olan
ların belli saatte komisyona gelmeleri. 

(4581) 14579 

Kuru ot alınacak 
lstanbul K. Sa. Al. Ko. dan : 
Komutanlık birlikleri hayvanatı için 

2/9/940 günü saat 17 de kapalı zarf usuliy
le 735 ton K. ot alınacaktır. Muhammen 
bedeli 44100 liradır. İlk tcn,inatı 3307 lira 
50 kuru~tur. Şartnamesi her giln komisyon
da görülebilir. İstekliler belli gün ve saat
ten bir saat önceye kadar teklif mcktuplı
rmı Fındıklı'da komutanlık ııtn alma ko-
miıyonuna vermeleri, (4582) 14580 

Kuru ot alınacak 
Edirne Hacıumur Tüm. Sa. Al. Ko. dan: 

D - Belediyeler imar heyeti fen şef
liğinden münaksaya girmek için alacak -
ları vesika "serbest su mühendisi veya 
mühendis' 

5 - Teklif mektupları ihale günü saat 
10 na karlar makbu:ı: mukabilinde komis
yon rcisliı;ine verilecektir. 

Birlikler hayvanatınrn ihtiyacı için ek -
siltmeye konan kuru ota ilk pazarlık g!l -
nlinde :latekli ~ıkmamıstır. İkinci paıar _ 

caktır. ı 
ık 15/8/94-0 perşembe günü saat 11 dedir. 

Aydın birliği etinin muhammen bedeli İsteklilerin 15264,5 lira teminatiylc Hacı-

Posta ile gönderilecek teklif mektup
larının iadeli taahhütlil olması ve nihayet 
bu saate kadar komisyona gelmiş bulun
ması laıımdrr. Bu İş hakkrnda fazla iza
hat almak istiyenlerin belediyeler imar 
fen heyeti şefliğine müracaat etmeleri. 

(7007 • 4474) 14462 

ADLİYE VEKALETi 

Kömür naklettirilecek 
Adliye Vekaletinden: 
Yenl§ehirde temyiz ve vekt\let blnıtla -

rının kömllr depolarına kadar istasyonda 
silo yanındaki Etlhıınk kömUr depoların -
dan 250 ton kok kömUrllntin muhammen 
bedeli olan beher tonu 120 kuruş lizerin· 
den talımtli bankaya ve yalnı:ı: nakliye ve 
tahliyesi rnllteahhlde alt olmak üzere nak
lettırfleceğlnden 15 ağııstos 1940 tıtrlhine 
mti.sadlf perıembe gl\nU saat 15 te tllllple
rln pa2;ıırlığa lştirAk etmeleri için \•ekl\let 
binasındaki arttırma ve ek1'1lltnıe komisvo· 
nuna müracaatları ve ihaleyi müteakip 
katı teminat ıtlınncağı ve derhal işe bil§· 
!attırılacağı UAn olunur. ( 4567) 14564 

SIHHAT VE lCTlMAt M. V. 

Elbiselik kumaş alınacak 
Sıhat ve lı;timai Muaven~t Vekaleti 

Merkez Hıfzıssıhha Müessesesı Satın Al
ma Komİ.çyonundan: 

1 - :Milessesemiz hademeleri için 192 
metre elbiselik kumaf pazarlık suretiyle 
satın alınacaktır. 

2 - Pazırrlık 28. 8. 940 çarıamba gilnU 
saıtt 11 de Ankarada merkez hıfzııısıhha 
mllessesesl sa.tın alma komisyonunda ya -
pılacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedel 1200 lira ilk 
teminat 90 liradır. 

4 - Şartname ve nümuneelnl görmek 1s
tlyenler komisyona ıniiracaat ederler. 

5 - Muvakkıtt teminat bedeli nıtklt ve 
nakit mllhlyelindekl evrnkın Maliye VekA.· 
lctl merkez vezneRine yatırılması için ta -
llplerln bir gl\n evci ve kanuni veslkıtla -
riyle beraber belll glln ve saatte komiııyo-
na gelmeler!. (4517) 14569 

P. T . TELEFON Md. 

Akkü malzemesi alınacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

1 - idare ihtiyacı iı;in 21 kalem akkü
malumesi kapalı zar/la eksiltmeye çıka -
rılmıştır. 

2 - Muhammen bedel (25000) muvak
kat teminat (1875) lira olup eksiltmesi, 
JO eylül 940 pazartesi günü saat (16) da 
Ankarada Evkaf apartımanının J. üncü 
kapı ı. inci katında P. T. T. satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

J - istekliler, muvakkat teminat mak
buz veya banka teminat mektubiyle kanu
ni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün 
saat (IS) e kadar mezkıir komisyona ve
receklerdir. 

ru3tur. 
22500 li.ıa ve ilk teminatı 1687 lira 50 ku- alma umur'da askcrt satın komisyonuna 

Ku,adasr birliği etinin muhammen bede
li 9360 lira ve ilk teminatı 702 liradır. 

Şartnameleri Aydın ve Ku~adas~ .atın al
ma komisyonlariyle Ankara ve İstanbul 
Lv. Smirlikleri satın alına komisyonların • 
da görülebilir. 

Taliplerin teklif mektuplarını kanunt ve-
slkala.riylc birlikte ihaleden bir saat eve -
!ine kadar makbuz mukabilinde komisyo • 
na vermeleri. (4211) 14187 

Sade yağı alınacak 
Konya Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 

l - Konyadakl kıtaatın senelik ihtiya
cı olo.n (41500) kilo sadeyağı kapalı zarf 
usullyle eksUtmeye konulmu~tur. 

2 - Şartnamesi Konyada lstanbul, An
kara Lv. Amirlikleri satın alma komlsyon
larındadır. 

3 - İebu (41500) kilo sadey&.#ının mu
hammen tutarı (52290) liradır. 

4 - Şarlnıtmedekl % ~ rnlkdar fazlası 
da dahil olduğu halde llk teminatı 4902 11-
ra 19 kuruştur. 

5 - Eksiltme 20. 8. 940 tarihine tesadU
fen anlı gtlnU saat 11 de Konyada levıı.zım 
4.mirll~I satın Alına Ko. da Yllpılacaktır. 

6 - İetekliler 20. 8. 940 salı gllnU sao.t 
10 a kadar teklif mektuplan Konya Lv. a.
mirllğl Sa. Al. Ko. na verecek ve yahut 
göndereceklerdir. Bu saatten sonra veri
len ve yahut gönderilen mektuplar altnmı
yacaktır. Saat ayarı kolordu saati lle ya -
pılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun htikUmlerlne 
ve bilhassa 32. el maddesine uygun mek -
tupların sahipleri eksiltmeye ivtlrAk ede-
miyecekJerdir. ( 4294) 14285 

Sığır eti alınacak 

Edirne Kor Sa. AT. Ko. dan : 
Kapalı zarfla 180 ton sıfır eti alınacak

tır. İhalesi 26/8/94-0 günü saat 11 de Edir
nc'de eski müşiriyet dairesinde satın alma 
komisyonunda. yapılacaktır. Tahmin edilen 
tutarı 54000 ve teminatı 4050 liradır. Evsaf 
ve §artnamesi her gün komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin &özü gc!icn günde ihale 
saatinden en geç bir saat evci teklif mek
tuplarını komisyona vermiş olmaları la • 
zımdır. (4429) 14424 

Sığır eti alınacak 
Konya Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Akvehfrdekl kıtaatın senelik ihtl -
yacı olan 150,000 kilo sığır eti kapalı zarf 
usuliyle eksUtmeye konul"\uııtur. 

2 - Şartnamesi Konyada, İstanbul, An
kara Lv. Amirlikleri satın alma komieyon
larındadır. İstekliler ııartnameyl okuyabi
lirler. 

3 - I!ibU 150.000 kllo sığır etinin mu
hammen tutarı 36,000 liradır. 

4 - Şartnamesindeki % 25 mikdar faz
lası dahil oldut;U halde ilk teminatı 3375 
liradır. 

5 - Ekııiltme 26. 8. 940 tarihine tesadüf 
eden pazartesi ıı;Unti saat 11 de Konyada 
Lv. a.mlrliği satın alma komisyonu baş
kanlığında yapılacaktır. 

müracaatları. (4583) 14581 

Kömür alınacak 
lstanbul Lv. Amirliği Sa. AI. Ko. dan: 
1252 ton sömikok kömürü alınacaktır. 

Kapalı zarfla ckııiltmesi Z9/8/940 pereem
be f(lnü saat 15.30 da Tophanc'dc İstanbul 
Lv. amirliği ıatın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 28070 lira, ilk te
minatı 2112 lira 75 kuru,tur. Şartname&i 

komisyonda görliliir. Kömürler ciheti as -
kcriyo vcsaitiylc nakledileccii;indcn istekli
lerin teklif mektuplarını eksiltme saatin -
den bir saat evet komisyona vermeleri. 

(4584) 145'82 

JANDARMA 

Kösele ve vaketa alınacak 
Jandarma Gn. K. Ankara ]. Satrn Alma 

Komisyonundan : 
Bir kilosuna (260) iki yüz altmış kuruı 

fiyat tahmin edilen (95000) doksan beş bin 
kilo kösele ile bir kilosuna (310) üç yüz 
on kuru~ fiyat tahmin edilen (55000) elli 
beş bin kilo vaketa 15-8-1940 perşembe 
günU saat 16 da Ankara Jandarma Genel 
Komutanlrk binasındaki J. aatın alma ko
misyonunca kapalı zarf eksiltmesiyle satın 
alınacaktır. 

Her iki kalem malzl!mcye ait ilk teminat 
(201150) Yirmi bin dört ytlz elli liradır. 
Evsaf ve eartnamc yirmi lira seksen sekiz 
kııruı karşılığında İstanbul jandarma mu
ayene ve Ankara J. satın alma komisyo -
nundan alrnabilir. İsteklilerin (2490) sa
yılı kanunda yazılr belgelerle ilk teminat -
)arını muhtevi teklif mektuplarını nihayet 
eksiltme günü saat on beşe kadar satın al
ma komisyonuna vermeleri. 

(4091) 14106 

At nalı alınacak 
]. Gn. K. Ankara ]. Satın Alma Komis • 

yonuadan : 
Bir giyimine etli be& kurut yetmiş üç san

tim fiyat tahmin edilen on be~ bin giyim at 
nah J. Gn. K. Ankara J. ııatm alma ko -
misyonunca 20/8/940 sah günü ıaat 15 de 
kapalı zarf eksiltmesiyle almacaktır. Şart
name bedelsiz olara:~ İstanbul J. muayene 
ve Ankara J. satın alma komisyonlarrndan 
alınabilir. Nümune her gün komisyonumuz
da görülebilir. İsteklilerin altı yüz yirmi 
altı lira doksan yedi kuruşluk muvakkat 
teminat mektup veya vezne makb~zunu 
muhtevi kanununa göre yazılmış kapalı 
zarf tekliflerini makbuz karııılığında ihale 
günU saat 14 de kadar satın alma komisyo-
numuza ver~cleri. (4284) 14275 

ASKERLiK iŞLERi 

Askerliğe davet 
Ankara Yabancı Askerlik Şubesinden: 4 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. Le

vazım. lstanbulda Va/de hanının 2 inci ka· 
tında it T. T. lev11Zım ayniyat şubesi mÜ· 
dürlüklerinden bedelsi:ı olarak verilecek-
tir. (4528) 14568 

6 - İsteklller 26. 8. 940 pazartesi ~U 
saat 10 a kadar teklif mektuplarım Kon -
yada levazım !mlrli!i satın alma komls -
yonu başkanlığına vererek ve yahut gön
dereceklerdir. Bu sao.tten sonra verilen ve 

l -335 doğumlularlıı t:ıhsilde bulundu
ğundan tecil edilerek 336 doğumlularla 
muameleye ~bl hAlen lise ve daha yilksek 
mekteplerde okupıakta iken tahsllliıl terk 

-1-

Sadeyağı ah nacak 
Diyarbakır Kor. Sa. 'AT. Ko. dan: 
Ankara garnizonu için alınacak olan aşağıda mlkdarı yazılı sadeyağı Dlyarba• 

kırda kor satın alma komisyonunda karşılarında yazılı gtinlerde pazarlığa konul· 
mu;ıtur. 

Muhammen tutarlariyle teminatı an ya zıhdır .• 
Şartnamesi kor satın alma komisyonun da her glln iş zamanında görülebilir. 
Tallplerin belll günde komisyona mUra caatıarı iltın olunur. (4553) 
Cinsi Kilo Tutarı Teminatı Pazarlığı GUn Sı 

Lira Lira 
Sadeyatı 
Sadeya,ıtı 

Sadeyağı 
Sadeyağı. 

25000 
25000 
25000 
25000 

25750 3862,5 19.8.040 pazartesi 11, 
19.8.940 pazartesi 12 
20.8.940 salı 12, 
20.81940 salı 12 

25750 3862,li 
25750 3S62,5 
25750 3862,5 

14557 

Yağ ve ot alınacak 
Edirn~ Kor. Sa. AT. Ko. dan : 
Aşağıda cins ve miktarları yazılı iki kal cm yiyecek ve yem kapalı zarfla satın alJ

nacaktır. İhaleleri Edirnc0dc eski müşiriyct dairesinde satın alma komisyonunda ya _ 
pılacaktır. Evsaf ve şartnameleri her gün komisyonda görüle.bilir. !stcklilcrin sozU 
geçen günde teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat evci komisyona ver-
miıı olmaları lazımdır. ( 4580) 145 78 

Cinsleri 

Kuru ot 
Sade yağ 

Miktarı Tahmin 
tutarı 

1100 ton 55000 
43 .. 55900 

Teminatı 

Lira 
4225 
4193 

İhale giın ve saati 

2/ 9/940 pazartesi 11 
219 940 .. lıS 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Dörtyol P. A. Sa. AI. Ko. Rs. den: 
1 - Alınacak erzakın cinsi, umum tu tarları ve muvakkat teminat mlkdarlan 

qağıda göı<terilmlşUr. 
İhıtle günü 2 - 3 eyllll 940 günleridir. '.Münakasa Dörtyol belediye salonunda ya

pılacaktır. 2 eyliil 940 saat 16 da bu ihtiyaç lardan un, ıoabun, bulgur, K. fasulye, no -
hut mlinakasası yapılacaktır. 

2 - 3 eyllıl 940 g{inü saat 13 te sadeya ğ'ı, patates, K. UzUm, pirine;, soğo.n miına
ka.cıaııı yapılacaktır. Fazla ma!Omat almak istiyenler için §artnamelcri daireden ala.-
blleceklerdir. ( 4585 ı 
Cinsi Mlkdarı 

Un 
Sabun 
Bul~ur 
K. fllSulye 
Nohut 
S. yağ 
Patates 
K. üzilm 
Pirinç 
Soğan 

450,000 
9,000 

108.000 
6,000 

3MOO 
• 19,500 

50,000 
'- 12,000 

18,000 
27,000 

Ne ile ihale 
edile ceğl 

kapalı zru·f 

" .. 
.. 
" 

.. 

.. 
H 

.. 

.. 1 .. 

Muvakkat 
teminat 
5568,75 
256,50 
S50,50 ,. 
81. 

210. 
1645,31 

262,50 
121,50 
425 25 

'iO,SS 

Umum tutan 

74250 
8420 

11340 
1080 
2800 

21037,50 
3500 
1680 
6670 
945 

l458S 

eden ve bir sınıfta iki sene Ust üste kal - 'lesi yapılmak. üzere pazarlıla Jconulmuı. 
mıı bulunanlarla 29 yaşını bitirmi§ olan tur. 
325, 326 ve 327 doğumlu olup da tahsile Keşif bedeli (IJZ) lira k.ad teminatı 
devam etmekte olan tam ehliyetnameyi (20) liradan ibarettir. lsteklilerin teminat 
haiz olanların askerlik kanununun 35 inci mektup veya makbuzu, ticaret odası vesi
maddesine tevfikan tecllleri yapılmıyaca - kası ve nafıa müdürlüğünden alacakları 
ğından kıııa. hizmetli ıtskcrliğlne knrar ve- ehliyet vesikalariyle birlikte sözü geçen 
rilip 1 eyJUI 940 tarihinde hıızırltk kıta- ı:ıin ve saatte daimi encümene gelmeleri. 
ınnda bulunmak ilzere yedek subay okulu- Bu işe ait keşif ve şartnameyi her gün 
na sevkleri lflzımdır. nafıa müdürlüğunde görebzlecekleri. 

2 - Şubemizin 336 doğumlular yoklA. • ( 4607) 14584 
ması 1. 10. 940 tarihinde başlayıp 81. 10. 
940 tarihinde sona erecektir. Birinci mad-
dede yazılı dunımda olan yabıtncıların 
ı eyllil 940 tarihinde hazırlık kıtasına 
eevkleri temin ve askerllkleı1ne karar ve
rllebilmeııl için 5 ağustos 940 tarihinden 
20 aıttıstos 940 tarihine kadar toplu bulu
nan Beıılktaı aekerllk gnbcslnln 336 do
ğumlular askPrlik meclisine müracaat et -
melerl lAzımdır. 

8 - 331) doğumlularl& askerliğine karar 
verilmiı olan tam ehllyetnaıneliler sovke
dilmek Uzere 2S $Jstos 940 tarihine ka -
dar şubemize m!iracaat edeceklerdir. 

4. - Bu sene tıb faklllteslnclen çıkmıı o
lan sivil tabiplerden Aukarada bulunanla
rın 15 ağustos 940 tarihinde GU!hane tat
bikat okulunda bulunmaları icap ettiğin -
den yoklaması yapılarak askerliklerine 
karar verilmesi için bunların da he
mf'n Beıılktaı ıubcslne mtlracaat etmeleri 
lbımdır. 

5 - Bu llAn Anka.rad& bulunan bu du -
rumdaki yabancı kısa. hlzrnetll tam ehli -
yetıerle bu sene tıb fakültesinden mezun 
olan sivil tabipler için namına çıkmııı da.
vetlye mahiyetinde olup mliracaat etml -
yenler hakkında kanunt takibat yapılarak 
yoklama kaçağı ve bıtkaya muamelesi tat-
bik oluncatı nan olunur. (4569) 14532 

Şubeye davet 

'Ankara Jıskerlii Şubesinden: 
Ankara yerli askerlik şubesine kayıtlı 

ve tıb fakliıtesinden 940 senesinde me -
zun olanlar 15 ağustos 940 ta Gillhnne has
ta.nesinde bulunmak Uzere sevkedllecekler 
dir. Bu glbilerln şubeye hemen mUracaat-
ları. <•578) 141>76 

Yoklamaya davet 

'Ankara 'Aderlilc Şubesinden: 

311 den 331 dahil dog-umuna kadar olan 
ihtiyat eratın senelik yoklamaya gelmele
ri evelce ilfın edilmişti. Ankara mahal!A. -
tında yerli kayıtlı ve bu doğumlu erattan 
bazılan yoklamalarını yaptırmak üzere 
~etmemişlerdir. Kanunen tayin edilen mtid 
detin hitam bulmasına az kalmıştır. 

Senelik yoklamasını yaptırmak Uzere 
gelmlyen bu lhtlyııt erat hakkında kantınt 
muamele yapılacaktır. NUfus cUzdanlarile 
her gUn gP.lerek yoklam&lannı yaptırma -
!arını. (4576) 14574 

Şubeye davet 

Ankara Yerli Askerlik Şubesinden: 
Ankerıı. yerli askerllk ıubesinde ve An

kara nüfusunda yerll olarak kay1tlı bulu
nan ihtiyat erattan a.şağıda sınıf ve do
tumları yazılı olanlar talim için sllAh al
tına çağrılmışlardır. 

Bu sınıf ve doğumlulardan henUz gel -
miyenlerln hemen şubeye mllracaatıarı. 
Gelmiyenler hakkında askerl ceza kanunu
nun 63 iincii mıtddeslnln tatbik edileceği 
ilAn olunur. (4577) 

ı - 327 dokumlu ~lam ve sa.kat mUs
llm ve gayri rnllslim eratın blitUn sınıfları . 

2 - 32fl ve 329 doğumlu eratın jo.ndar -
ma ve hava sınıflarından gayri sağlam ve 
sakat mUsllm ve gayri mUslim blitlin sı -
nıfları. 14575 

ANKARA V ALtLlCl 

Bir kamyonet alınacak 
Ankara Valiliğinden : 
Ankara liChri paıısif korunma teşkilleri 

için bir Fort markalı kamyonet satın alı -
nacaktır. 

• İhale 15/8/940 tarihine müsadif perşem
be günü aaat 15.30 da vilayet daimi cncil
meninde yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek istiycnler her gün 

seferberlik müdürlüğüne eksiltmeye işti -
rak edeceklerin de ihale günü vilayet dai
mi encümenine müracaatları ilan olunur. 

(4158) 14129 

Tamirat yaptınlacak 
Ankara Valililind~n: , 
Hususi idareye ait Yenişehirde "6" No. 

lu l!vin baca tamir işi IS. 8. 940 perşembe 
ıünü sut 15,30 da dl.imi encümende i.ba-

ASKERIFABRlKALAR 

13000 Kg. San Vaketa 600 Kg. 
Siyah Vaketa alınacak 

'Askeri Fabrikalar Umum Müdurlüğü 
Merkez Satzn Alma Komisyonundan 

Tahmin edilen bedeli (47420) Ura olan 
13000 Kg. san ve 6-00 Kg. s\ynh vaketa as
keri fabrikalar umum mUdUrlUr:u merke:ıı 
satın alma komisyonunca 21. 8. 940 çar
ısamba gUnU saat 15 te kapalı zarfla ihııla 
edilecektir. Şartname (2) lira (38) kuruD 
mukabilinde kom\eyonda.n verilir. Talip· 
!erin muvakkat teminat olan (3556) Ura 
(50) kuruşu havi teklif mektuplarını mez
kflr gtlnde ea.ııt 14 e kadar komisyona ver
meleri ve kendllerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu iole alft,.. 
kadar tüccardan olduklarına <kı.ir ticaret 
odam veslknslyle mezkQr gUn ve saatte 
komisyona mUracaatları. (4259) 1~343 

T oma kalemi alınacak 

10 adet Bö 59 ebadında ıekll No. '.!: 
sert maden torna kalemi. 

20 adet Bö 59 ebadında ıekll No. ı 
sert maden torna kalemi. 

10 adet Bö 59 cbadnıda şekil No. 1 
sert maden torna kalemi. 

20 adet Bö 50 ebadında sert maden tor.ı 
na kalemi. 

20 adet Bö 45 ebadında ıcrt madm 
torna kalemi. 

30 adet Bo 43 cbadmda sert maden 
torna kalemi. 

20 adet Bö 47 ebadında. aert maden 
torna kalemi. 

30 adet Bö 44 ebadında acrt maden 
torna kalemi. 

Askeri F.abrikalar Umum Müdürlüğl 
Merkez Satrn Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen. bedeli (5200) lira olan 
yukarıda yazılı sekiz: kalem sert maden 
torna kalemi askeri fabrikalar U. müdürliJ 
ğü merkez satrn alma komisyonunca 26. 
8. 940 pazartesi günü saat 15 de kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname para • 
sız olarak komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (390) lirayr 
havi teklif mektuplarını mezkur günde 
saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. 
ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccar
dan olduklarına dair ticaret odası vcsika
siyle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (4449) 14446 

1800 Takım yazlrk erat elbiseai 
alınacak 

Ask.eri Fabrikalar Umum Müdürlüta 
Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (13050 ı lira o -
lan 1800 takım yazlık erat elbisesi askerl 
fabrikalar umum mlldilrlilğU merkez satın 
alma komisyonunca 26. ~. 940 pazartesi gü
nti saat 16 dıı kapalı zarfla ihale edflecek
tir. Şartname parasız olarak komisyondan" 
verilir. Tallplerin muvnkkııt teminat olan 
(978) lira (75) kuruşu havl teklif mektup.. 
tarını mezkOr günde saat 15 e kadar lto
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
sayılı kanunuun 2 ve 3 maddeelrlndekl ve
saikle komisyoncu olmadıklarına dair ti
caret odası vesika.cılyle mezkOr gtin ve sa. 
atte komisyona mUracaatıarı. (4465) l445i 

45 ton arap sahtJnu alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlülü 

Merkez Satzn Alma KomısyonundDn: 
Tahmin edilen bed0 1l Cl5.750l lira olan 

45 ton nrap ııabunu askeri fabrikalar u -
mum mildilrlUğU merkez satın alma komis
yonunca 29. 8. !l40 perşembe gUnU saat 15 
te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartna -
me parnSlz olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (1181 ı 
lira (25) kuı-uııu havi teklif mektuplarını 
mezk11r ~ilnde saat 14 e kndar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ves:ük
le komieyoncu olmadıklarına ve bu işle a
IA kadar tllccardan oldulHanna dair ticaret 
odası veslkaslyle mezkQr gUn ve ııaatte 
komisyona müracaatları. (4501) 1456i 



VAKİT, NAKİTTİR !.. 
5 Porsiyonluk bir komprime ile ( su ve ateşten gayri hariçten hiç

bir madde ilave etmeyi düşünmeksizin J 15 kurut mukabilinde 15 
dakika gibi kısa bir zamanda zengin ve ittihalı bir sofra hazırlıya
bilirsiniz. Maruf ve meıhur lokantalarımızda dahi bu derece nefis 

bir çorbayı her zaman bulamusınıa. 

--
Büyük yardım ve faydası aşikar olan çorbalık sebze komprime -

lerimizin senelerce nefaset ve tazeliğini muhafaza ettığine şahit 

olacaksınız. 

ÇAPA MARKA 
MERCiMEK, BEZELYA, NOHUT veıair hububat ıebze ve çorba

lık komprimelerini kilerinizde bulundurmayı ihmil etmeviniz. 

Yed9' erzak : Tual'1'Uf edilmit aervet gibidir. 
Bilbaua dar ve 11kı,ık bir zamanda kıymeti 

daha çok takdir edilir. 

Aileler için olduğu kadar yolcular ve sporcular için de her zaman 
ve her yerde sıcak bir yemek temini kabildir. Bakkallarınızdan 50 
gramlık bir komprime 9/100 gramlık bir komprimeyi 15 kuruıtan 

alabilirsiniz. 
Beşiktaı : ÇAPAMARKA Tarihi tesisi 1915 

.1!1111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -
Ambar inşaatı --------

5 ------ -- -----§ Toprak mahsulleri ofisinden : 
§ 1.) Diyarbakır ve Y ddızeli iatuyonlannda yapdacak anbar- § 

lar, idare binalariyle sair itler pazarlık ıuretiyle açık eksiltmeye :E 
koaulmuttur. Ketif bedelleri Diyarbakır için 105268.05 lira, =: 
Y ddızeli için 35858.15 linıdır. = 

=5 2.) Eksiltme evrakı Diyarbakır için 5, Y ddrzeli için 3 lira mu ~ 
kabilinde Of. ••c1ü• ı·· W•• .J ___ , __ L!I' -i5 ıa umum mu r ugun9e11 1WDa1J1 ar. = , = 3.) Pazarlık 20.8.940 tarihinde saat 15 le Ankarada Ofis bi- := 

:: numda .,..ı.c.km. 5 
S 4.) Muvakkat teminat miktarı Diyarbakır için 6513.40, Yd- § = dızeli için 1 792.90 liradır. = E 5.) lateklilerin pazarlığa qtirik edebilmeleri için Ofisten ehli-=: 
C::: yet veeikuı almaJan farlbr. 5 = 6.) 1 inci maddede yazıh intaat ayn ayn kimselere ihale edi- =: 
- lehilir. ( 4605) 14590 = 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtııııııııııııııııııııııııırr;:: 

Yün battaniye ahnacak 
lstanbul Maarif MüdiJrlüğünd~n : 

Maarif Vekilliği köy enstitüleri için aıağıda cins ve miktarı yazılı yün 
battinye satın alınacaktır. Muhammen bedeli (52.000) liradır. Teminatı 
(7800) liradır. İstekliler bu battaniyelere ait pmameyi Maarif Müdürlüğü 

yar direktörlüğünde görebilirler. 
Pazarlığın 14 ağustos 940 çarpmba günü saat 15 de İstanbul Maarif Mü-

dürlüğü binasında yapılacağı ilan olunur. (7140 - 4598) 

Eşyanın cinsi 
Beherinin asgari sıkleti 

Miktarı Beherinin fiyatı lira Yekun lira 
52.000 4000 13 

2400 gram olan yün battaniye 14588 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - -
~ YENİ MEVSİM İÇİN ~ - -- -
i KOK KÖMÜRÜ i 
= = E Satıılarma bqladıiJımzı aaym mütterilerimize arzederiz. ~ 
5 FlYAT : Vagonda teslim tonu 23.30 lira ( uprt bir vagon). =: 
E Depoda teslim tonu 24. - lirL := 
5 Vehbi Koç ve ortalı; Uluı meydanı. Ankan. T .Mfon := = 3450, 3451. 3452. = := Ankara Memurlar Kooperatifi; Anafartalar caddeıi. An- := 
:= kara. Telefon : 1428- =: := Bilumum evlere ve kaloriferliklere teılimat yaparız Satıılanmız = := peşindir. · 2446 ~ 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ıııııııııııııııııııııııır;:: 

Kirahk apartman Satıhk otomobil 
Bankalara yakın bir mahalde rea- Çok iyi vaziyette acele olarak bJr 

mt daire veya ıirket ve müesaeseler spor otomobil ucuz fiyatla aatıla-
için elveritli 16 daireyi ihtiva eden caktır. AkköprUde Has fırına mUra-

caat. 3231 

ve tekmil konforu hıvi Karanfil a - ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 
partmanının tamamı kiralıktır. Talip i 
olanların İş Bankasında Birlik lkti -
sat Şirketine müracaat etmeleri Ti. 
1091 3128 

Za,yt - ADlrar& Cebeci nUfwı memurlu
twıdaa aldıtım nUfwı teakereml ~bet -
tim Yenllini alacatnnd&D eüislniıı hük
mü olmadıtı llt.n olunur. 1387 dotumlu 
Mustafa otlu Ahmet K01l11Jrau 1321 

Kirahk daire 
Yenltehlrde Klzım Özalp caddesi 

Numara 15 otobüııUn UçüncO dura· 
tında dört oda bir hol, ayrıca da bir 
hismetet oduı her tarafı mupmbalı 
n Ud oduı yatlı bo7& bü~ içinde
ki dalN ldralıktır. TelefDD 8998 

8233 

POLiS 

F otin alınacak 

Emniyet Umum Müdürlüğünden : 

1 - Zabıta memurları için satın a
lınacak olan azı 6200 çoğu 6400 çift 
fotinin 22. 7. 940 tarihinde yapılan 
münakasasında sürülen pey haddi la
yık görülmediğinden ve şartnamesin
de bazı tadilat yapılmak suretiyle 
yeniden eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 14. 8. 940 çarşamba 
giinü saat 15 de kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

3 - Fotinlerin beher çiftine 850 
kuruş fiyat tahmin edilmiştir. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenler 
4596 liralık muvakkat teminat mak
buz veya banka mektubunu muhtevi 
teklif mektuplarını 2490 sayılı kanu
nun 4. ncü maddesinde yazılı belge
lerle birlikte münakasa günü ~aat 14 
de kadar komisyona vermeleri. 

(4162) 14149 

Kışlık elbiselik alınacak 
Emniyet Umum Müdürlü~ünden: 

1 - 7.ııbıln mf'murlıırı !cin satın alına. 
cıık azı 13SOO çcı>'\'ıı 14GOO mı•lrt> ıtri renk 
kışlık l'lblııı•llk kıımıışın 31. 7. 940 tnrilıln
de yııpıltın mllnrıkrıımııındn teklif edilen fi
yat haddi lı\yık görlllınemlş olduğunclan 

2. 9. 940 trırlhlne mllsadlf pazn.rtesl gilnü 
snat 15 te yeniden kapalı zarf usullyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Behrr metresine f>50 kunış fiyat tah 
mln edilen kumft.!Jın nllmııneıılni gönnrk ve 
şartnameıılnl almak l11tıyenlerln umum mU
dürlCık satın alma komisyonuna mllraca. 
atları. 

3 - Mllnııkasaya girmek lstıyrnlerin 
5982 liralık muvakkRt teminat makbu7. ve
ya bankR mcktuhıınu. 2490 savılı kanunun 
4. llnı-U mnddeslnde yazılı b<'lg,.l<'rle bir. 
ilkte mlinakıısa gllnll snat 14 e kadar ko. 
misyona verm<'lcrl. (4u21) 14567 

.,:!111111111111111111111111111111111111111. 

- -E Bir tabip ahnacak E - -E TÜRKiYE DEMiR VE ÇE- E 
E LIK F ABRIKALARI MÜ- : -: ESSESESI MÜDÜRLÜ - : -: GÜNDEN: ---= -: Müessesemiz için 300 lira üc- : 
: retle dahiliye mütehassısı bir ta-: 
:E bip alınacaktır. : 
: Yaşının 50 yi mütecaviz olma-! 
: ması, asgari beı sene meslek hiz- 5 - -: meti yapmış olması meşruttur. : 
: Taliplerin icabeden vesaiki i 
E bağlamak suretiyle bir istida ile : 

MİLLi 
PİYANGO 

Zafer 30 Ağustosdadır. 
Milli Piyango da İzmir Fu
arında çekilmek üzere bir 
Zafer Piyangosu tertip et
miştir. Türkiyenin her tara
f mda satılığa çıkarılmış o
olan bu fevkalade piyango
da mevcut 300.000 biletten 
63.345 tanesi mutlaka ikra
miye kaza·nacaktır. 

Tam biletler (2) liraya ve 
yarım biletler (1) liraya sa
tılmaktadır. Zafer Piyango
suna siz de bir bilet alarak 
iştirak ediniz. Vereceğiniz 
paralar ebedi Türk zaferini 
temin edecek vasrtalrdan 
biri olan hava kuvetlerimi
ze sarf edilecektir. 

30 Ağustos 
Zafer bayr111Una mahsus 

Fevkalôde 
Piyangonun plinı 

İkramiye İkramiye 
İkramiye miktarı tutarı 

adedi Lira Lira 

1 60.000 60.000 
1 20.000 20.000 
1 10.000 10.000 
2 5.000 10.000 

10 2.000 20.000 
30 1.000 30.000 

300 100 30.000 
3.000 10 30.000 

30.000 3 90.000 
30.000 2 60.000 

63.~ Yeldin 360.000 

: en geç 20. 8. 940 tarihine kadar : ---------------- - ------------------------------= Karabük müessese müdürlüğüne : 
E müraca;at etmeleri ilan olunur. : 

= 3129 = 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Fevkalade Umumi 
Heyet toplantısı 

Ankara El~lctrilc T. A. S. d~n : 
Ankara Elektrik T. A. Şirketi 

hlııaedarları umumi heyeti ticaret 
kanununun 361 ve §lrket eııas muka
V<'lrnameııinln 58 inci maddeleri bU
kllmlerlne gllre 18 eyJUI çar§amba gü
nll ııaat 1~ te fevkalı\de ııekilde top
lanacaktır. 

Hlııaedarların §lrket eııaa muka
velenamesiyle ticaret kanununda ya
zılı htikllmlere göre hisselerini mu
ayyen vakitte §lrket vuneıılne veya 
muayyen bir bankaya teıııtm etmele
ri ve o glln şirket merkezinde hazır 
bulunmaları rica olunur. 

Mllzakere ruzname11I: 
3688 Nr. lu kanuna tevfikan elr

ketln tasfiyesi hakkında karar itti-
hazına. 3210 

.1111111111111111111111111111111111111111. - -- -5 Font boru satışı S - -- -E Türkiye Demir ve Çelik :S 
E F abrj.kaları Müeuesesi Mü- E 
E dürlüğünden: :E - -: Müessesemiz boru fabrika- : 
: sı Standart mamulatından yalnız E 
5 400, 450, 500, 550 ve600 milimetre :E 
: kutrunda tazyike mukavemetle- : 
E ri 6, 12, 18, 24 Kg/cm2 olan am- E 
E buvatmanh Font boruları için E 
: sipariş kabul edilmektedir. : - -: Siparişler müracaat sırasına :E 
E göre kabul edileceğinden alaka- :E 
: darların kısa bir zamanda mües- : 
5 sesemize müracaatları rica olu- E 
5 nur. 3229 :E 
.,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

ANKARA DEFTERDARLICI 

Ktralık kant.in 
Ankara Defterdarlığından: 
Yeniden inp olunan Tarih - Dil ve 

eoğrafya FakU1tesinde mevcut kan -
tin'in 31. 5. 941 tarihine kadar olan 
icarı açık artırmaya konulmuıtur. 

Muhammen aylık icar bedeli· (25) li
ra olup muvakkat teminat mikdarı 22 
lira 50 kuruıtur. 

İhale 23. 8. 940 tarihine mUııadif cu
ma gUnil s~t 15 de Defterdarlıkta 
toplanacak komisyonda icra edilecek
t.ir. 

İsteklilerin 22 lira 50 kuruşluk mu
nkkat teminat makbuzile birlikte ko
misyona gelmeleri ·ıe bundan evel şart 
nameyi görmek ve izahat almak isti -
yenlerin Defterdarlık Milli Emlak 
Müdürlüğüne müracaatları ilin olu -
nur. (4469) 14455 

Balık avlamak hakkı 
Ankara Defterdarlığından: 
Manyas Gölü civarındaki tuzla bi

?a~ı ~ahit olmak Uzere (22518) yirmi 
ıkı hın bet yüz on sekiz lira bedel 
muhammenli balık avlamak hakkı ve 
resmi mirisinin 1 haziran 940 tarihin· 
den mayıs 943 tarihine kadar üç sene
li ği 25. 7. 940 tarihinden itibaren 14. 
8. 940 tarihine milsadif çarpmba gü
nü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere 
20 gün milddetle açık artırmaya çı -
karılmııtır. · 

.Muvakkat teminat bedel muham -
meninin yüzde yedi buçuğudur. 

Talip olanların Bandırma .Maliye
sinde mütetekkil satıt komisyonuna 
müracaatları ilan olunur. (4570) 

14510 

Katı alaka 
Matbaamızın idare memurluğunu 

yapan Şevket ÇOLAR'ın matbaaınız
ca ili•iği katedilmittir. Matbaamız 
namına muamele yapmağa ve para 

S R 
tahsiline mezun bulunmadığı ilin o-a , lunur. Ulusal matbaa mUdürlüğil 

Tayyare --~ 
Otomobil 

Kamyon 
Motör 

ve 
btlQmum 
makine
lerde 
İııvlçre 

mAmQ14tı 

S R O Rulmanlarını kullanımz. 
Deposu: Galata Karaköy Palu hanı 

k&r1ıııında 84 No. İBRAHİK TA• 
CI.OOLU ve ORTAKLARI P. K. 

1039, Telgraf: TAIKOL 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6835 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neıriyıtı idare Eden 
Yazı itleri Müdürü 

Mümtaa Fallı FENiK 
KU..U. KUdOr11: N .. lt ULUÖ 

ULUS Ba.-.i ANKARA 

12 Alustostan 19 ağustosa kadar muhtelif hatlara k 
vapurlann isimleri, kalkıı gün ve saatleri ve kalka<akları rı 

Devlet Denizyolları !şletme Umum Müdürlüğünden : 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (Ege), perşembe 12 de (Ankara) fC ... . 
16 da (Tarı). Galata rıhtımından. 

Bartın hattına - Salı 18 de (Mersin), cumartesi 18 de (Ant;\iya). 
rıhtımı dan. 

İzmit hattına - Salı, perşembe 9.30 da (Uğur) ve pazar 9.30 da ( 
Tophane rıhtımından. 

Mudanya hattına - Pazartesi 13, salı 9.50. çarşamba, perşembe, cdfl. 
da ve pazar 8.15 de (Sus). Ayrıca cumartesi 14 de ve patat' 

(Marakaz). Galata rıhtımından. 
Bandırma hattına - Pazartesi, salı, çarşamba, cuma 8.15 de1 (1' 

Galata rıhıtmından. Ayrıca çarşamba 20 de (Antalya), c 
20 de (Konya). Tophane rıhtımından. 

Karabiga hattına - Sah 19 da (Seyyar). cuma 19 da (Ülgen). 
rıhtımından. 

İmroz hattına - Pazar 9 da (Mersin). Tophane rıhtımından. 
Ayvalık hattına - Çarşamba 15 de (Bursa), cumartesi 1 ~ de 

Sirkeci rıhtımından. 
İzmir siirat hattına - Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtımından. 
İzmir ilfıve postası - Perşembe 13 de (Tırhan). Galata rıhtırnııı~ 

NOT: İzmir Enternasyonal Fuarı münasebetiyle (Tırhatı) 
tarafından yapılacak ilave postaların devam müddetince ( 
vapuriyle yapılmakta olan İzmir aralık postaları yapıtını 

Mersin - İskenderun yolu Şilep seferleri 
(Dumlupınar) vapuru 12 Ağustos 940 pazartesi günü saat ıs de 

den şilep postası olarak Mersin - İskenderun yoluna kalkacaktır. 
?i~ş ve dönüşte yükü olan iskelelere uğrıyacaktır. Müteakip sefer.,, 
ılan olunacaktır. Daha fazla malumat almak için Acentelerim1-
olunması. 

NOT: Vapur seferleri hakkında her türlil mallımat aıağıda telefoO 
ları yazılı Acentelerimizden öğrenilebilir. 

Galata baş Acenteliği - Galata rıhtım, Limanlar Umum 
müdürlüğü binası altında 

Galata şube Acenteliği - Galata rıhtım, mıntaka Liman 
reisliği binası altında 

Sirkeci ""be Acenteliği - Sirkeci, yolcu salonu. 
(2709 - 4604) 

Ekmek ahnacak 
Sililb J. Okul Taburu Komutanlığından : 

Bedeli Muhamen 
Kuruş Santim 

Miktarı 

Kilo 
210,000 

Yüzde yedi 
Tutarı buçuk teminatı 
Lira Kuruıu Lira Kuruı 

11 50 24150:00 1811:25 

Silifke ]. Okul Taburu Eratının 1. 9. 1940 tarihinden ıı. 8. ı94S 
\<adar bir senelik ihtiyacı olan yukar~a miktarı yazılı hu ekmek ı' 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle ekıil 
~ulmuş ve .27. 8: 1940 tarihinde sah günü saat 16 da ihalei katiyesl 
gından talıplerın mezkur gilnde Silifke J. Okul Taburu satın ald*ı 
yonuna müracaat etmeleri. (7214-4608) J4-

, 

He.aplarında en atağı 50 lira olanlara 
ıenede 28.800 lira. 

~======================== 

~ T. C. ZiRAAT BANKASI ] 

ikramiye plim 
4 tane 1.000 lira 

4 tane ro<> lira 100 tane l!O Ura 
4 tane 250 lira 120 tane 40 lira 

40 tane ıoo lira 180 tane 20 lira 

Kuralar: l mart. l haziran, 1 eylW, ı blrlnctklmm 
Dikkat: hesaplan senede ııo liradan &lalı dUtmlyenlerbl 

ikramiyeleri C:, 20 fRzlRlqır 

... ---------------·----------------....... ~ 
Marmara Oısülbahri K. 

Su tesisatı yapbnlacak 
. llarmara Ossübsbri K. Satın Alma Ko

mısyonundan: 

1 - Çene dağından Derince lekele.sine 
indirilecek olf.n su tesisatı işinin 8.8.940 
gllnllnde yapılacak eksiltmesinde talibi zu
hur etmedljinden yeniden kapalı .zarf u • 
ııullyle ekalltµıeye konulmuştur. 

2 - Ekıılltmesi 28 ağtlııtos 940 çarşam
ba günü saat 16 da İzmttte Terııane kapı • 
sındakl komisyon blnaııında yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedeli 6477~ lira 35 
kuru§ olup muvakkat teminatı 4488 lira 
77 kuruştur. Bu l§e ait fenni ıartname 
plı\n, resim ve evrakı takım halinde 324 
kunıı mukabilinde komisyonumuzdan alı
nabilir. 

4 - fııteklllerln ılmdlye kadar bu mlk
dar ve buna benzer taahhüdatı yaptıkları· 
na d.aır icap eden vesika, mahalll emniyet 
müdllrlUklerlnden alacakları kAAıtlan ve 
yukarıda yazılı ilk temlnatlarlyle birlikte 
tanzim edecekleri teklif mektuplannı mu· 
ayyen gtln ve ııaatten tam bir ııaat eveline 
kadar komtııyon b&§kanhğlna vermeleri. 

(7176/ 4602) H586 

YENİ SİNEMA 
Bugün bu gece 
Saat 16,30 - 21 
ııearuılarında 

------§ Heyet topl ..... 
S Anl:an Havaguı 'f, '·t 
: Ankara Havaguı !:.tt 
: hlssedarlan umumi be>""'
: kanununun 361 ve şirket 
: velenameılnln M inci 11' 
: kllmlerlne göre 18 eYl~a 
: gUnU eaat 15 te fevllal_.. 
: toplanacaktır. ~_.. :E Hlaııedarların şirket _.... 
- lenameııı ile ticaret 5 zıh hükümlere görr Jıl~ 
- ayyen vakitte 11lrket ..,. tJ' :E muayyen bir bankaya te'1;if" 
- r1 ve o «{in tlrket merJıe 
: bulunmaları rica oıunur· 
: MUzakere nıznanı-'~ :E 3688 ayılı kanuna t.efttl' 
- tın tıuıflyeal hakkında JC 
: na. 1 
':tı11111111111111111111ıı••111 

Ayıe. TUr~çe sözlU 
Saat H - 18,1~ 

ııeamılarında 

- KUçUk gangııterler 
Z - Çayır hırsızı 

Marle Antoınette 
Seanslar: 1" 30 - 16,30 

18,30 • 21 de 

Cebeci Yenldotan 
alnemuı 

Senerl Kıral 
Türkçe IGalU 

~aat 12,15 te ucus halk 
mattneet 

• Cuavar Çete 


