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er tarafta sOnsuz sevgi 
ezohürleriyle karşılandı 

nbaharve 

' Sanuun, 13 a.a. - Sanurınlu-
lar Jünclenberi Milli Şellm ve 
ıeorili ReiliciimlıUTlan l1met ln
önü'yü aralanncla görmenin ver
Jifi büyük 1evin, i,incle ycqa-

h l •k 1 • malıtaclırlar. . 
§ fe f eıen Milli Şelimiz her taralta lıal-

lnn cotlıun tezahürleriyle ltarft-
Flllila RJln '.ATAY lanmaktatlır. Milli Şel sa.at 12 Je 

ÇaTfanba'ya gitmİf ve öile ye
meğini oralla yemiflerdir. Çar
fanbtJJa ve güzergô.lata hallı 
Milli Şelimize lraTfı aonnız ıevsi 
te.zalıürlm göıte: mitlerdir. 

aonbaharmm muaması, 
Britanf a adalanna kal'fl ka· 

hücum yapılıp yapılmryacaiı· 
Son sünlerde ha.a muharebe

biyük bir tiddet aldıfmı gö
• Bir takım rivayetler, bun

lbı.aa taarruzunun yaklattıiı 
çıkarmaktadırlar. Diğer 
söre de bu sık Ye kesif 

•r, adalarla lüyiik denizler 
•ki münasebetleri daha faz. 
ufratmak ve İngiltere hal-

llçlrk •• tecrit tehlikesini daha 

Hallrın Mitli Şeline lrarft ne 
(Sonu J. üncü Hylıdı) , 

ı 

Ziraat Veklllnln 
Bursa' da tetkikleri 

ttirmek içindir. . . 
Buna, 13 a.a. - Zıraat Velıcıli dlln ölle-

• a radyolarmm aôyledikleri· IJlıı önce villyet makamını ziyaret etmiı ve 
lıraa, büyijk taarrus tehdi- müteakiben valimizle birlikte halk parti • 

~afta kadar deTam edecek· ıiyle belediyeye utrıyarak parti teıkilltı
.. r .,. .. ·- ı..e& ....... luıır han• na menıup zevatla ıöriltmllıttir. Ticaret ve 
l'İblünde tarihi maceraya te- zıraaı ouillarıru ıııysretı esnasında Muhtıı 
edebilir. Fakat onclaa sonra Er~en bilhaıaa ko•a inahaultl berinde 
Mn • - .. •t - l • . ebemıyetle darmuttur. 

enıa muaaı • sun enm Zinat -.kteblndeki tetld1r1erfaden toe-
lb- ••lecelctır. • ra beraberlerinde B1U'ta nliıi Refik Ko • 

__. . ....,. ... krtm muamması, Avru- raltn mütehassıslar olduiu halde bazı köy 
't. • Geçealercle Fn•ımca lere 8iclerek •ini ,,. merilıo1$111Gk itleri 
lıılap, •a•etui. muhacir " mlJ. tlnriecle tetWldenle .. ı ... ııantı,. 

L.-~&..: )'i7ecek bulmak için, bü
hlairlere sitmektenae köylerde 

doira oldufunu ilin edi· 
Belçika'dan, Hollanda'dan 

haberler, lutanm büyük hir 
rıda meaeleainin had bir 

-Wıinu bildirmektedir. Al· 
t.rafmdan her ifgal olunan 
•tia milyonlarca halla, Ha. 

• muhtaçtır. lngilisler, dqa. 
'- memleketlere sıda madd .. 
~eclilmeaine müsaade ed• 
~idi bu müsaade, ancak al· 
ı. italyanlann itine 7anya· 

lata 111retle abluka tasyıla mu
Gatünden hemen hemen 
olacaktır. Almanlar iae Ta· 

laatka türlü muhaıleme edi
: Almanya'nm kendi orduau
-ıı.ıi.ini besliyecek sıda atok· 

"-rdır •• Almanya kendisinden 

Arnavutluk 

Yunanistan 

hudud'11tda 
1 ki arnavudun öldürdüğü 
bir eski ıakinin kati ine 

Siyası mahiyet 
ildi~~:=-:eıç~-;.~1:;~;. nrmek lclı uırıııyorlır ı 
ili', Fransızlar aç kalırlana, 
llaeıulü, müttefikleri olan ln
dirı kendilerini mailGp eden 
• defildir. 

~ bir muuliyet münaliata• 
lııtıı1c •• açlık tehlikesini hal

klfi selmiyeceiine fiiphe 
Muhalrlcak olan 19y, lcıtanm 
~ halkmm kıtı geçirecek 
llllllik olmadıfı keyfiyetitlir. 

harpte lnıilizler, Alman
ledilmesi Amerikalılar 
kontrol edilmek tartiyle; 

illtiyaçlarmm hariçten te· 

BASI KESİ LEN 
DAVUT HOCA! 
Ynanhl•ı göre •lklyı, 

İtllyınl•ı göre bm1111n 1 

Ostelik Davut hocayı öldüriip 
bqmı ketenlerin iki amavut 
olduju tahakkuk etmittir. 

eaine müsaade etmitler- .. -....,lll!!ll---_,...,.~91111,--:~ 
't o saman mesele yalnız 

bir memleketin iaıesi •e 
hududun kontrolü idi. Bu

.. !~•iyette böyle bir kontrol 
-...a111•ine imkan yoktur. ln
l_~Yle bir müsaadenin, elle-
-...ı11nan en mühim silahtan 
lte.;dilerini mahrum etmek .. 
• bir netice Hrmiyeceii 

dedirler. 

er Birliii pek bü:rük bir 
~l ..... kteclir. Balkanlar iae, 

..,.put için, kantinler hik- m~~~ 
1 keadilerinden artacak 
deleri ile kıtayı doyurmak 
• detildirler. Avrupa'yı 

~•rika •• Asya besliyebi
a... ... Akdeniz'de bile detil, 
... >'iik denizlerdeki lnailia 

..__ ~ • anal hlmaıma bai-

o 
~ ... , ...• 

S U.ll.l.J 

&.s 
• C' ............. .• _,, .. 

~ .... . 

Demiryol"llftUI ve İllfCUI matcucıuuer hatlarımuı •ö•l•rir harita 

Memleket ~rçok yoHara daha kavuşuyor 

Bu demiryOlarının büyük bir kısmını 

Şimalde Er211ruma doğru yeni bir hat 
yapılması de taSavvurlor meyanındadır 

ilk tren Erzurum'a g"erken 

ARNA YUTL-UITA 

(iKAN iSYAN 

BOYOMEKTEDIR 

lulgaristan 

T~lm görmemlı 

S sınlf ı silah 
dtını ~alırdı 

Bir yerde 5.000, bir B · b b k·J. 
d 

u ar aşve ı ı 
yer e de 3.000 Amavut H&IWllllMDİf ...leler kartı_ 

taha11Ut etmiştir •mca aoiuılıkanhbk taniye 
ediyor 

Arnlntl• İtllyınl•ın 
emrinde askere ıHmek 

istemiyorlar, lsJ• edlyorl• 

Sofya.lJ LL - D. N. B. aJanaı bildi
riyor: 111 ımıfmclan batlamak here tim
diye kadr aıkerl hiımetleril\,İ yapmamı• 
olu 15 9Ufa maaup efrat 1 e7!Wclea iti-

·so"" J. ı"ca Hy/ua) 

l#UJUUJJt • • acırs a a ana a s 

Bir rica 
'ARPl·'MAlAR ftlDU Buı refiklerimiz, Ulus'ta ~kan 't l U makale•• yasılan hiç melıu söa-

tennecle dofnadaa ~ofnaya ikti· 

Bu suretle Erzurum yolcultiğU 
400 kilometre kısalacakbr 
Son bir iki ay içinde memlekete. demiryolu bahıinde ıwinçli haberler 

verebildifimiı: için çok memnunu. Bir ay eTel. yeıil Buna'nın yakında 
demiryollarımızın ağına kattlacatını miljdelemiıtik. Ondan biP milddet 
evel, Bolu hattı buırlıklannın bittiğini haber vermittik. Bunlar da c&te
riyor ki Tilrkiye'de demiryolculuk faaliyeti, biç bir hldisenin .zifa ufrata
madıtı bir azimle ve geceli JUndüzlil devam etmektedir. 

Tatil •ylarında Türkiye'nin muhtelif kiSfelerinde aeyahata çıkan vatan
daılar, vadilerde, nehir boylarında. tepelerde ve dibliiklerde iıtilqaf n 
'tiid heyetleri ıörmekteclirler. Türk mühendiıleri. vatanın batnnda demir 
çubuklara yollar arıyor ve açıyorlar. Yuın kavurucu aıcağında. kııın don
durucu ayazında bu çalıpnalar durmuyor. Milli Şefimiz lnönil'niln uzak 
ıörilıiyle ipret ettiii hedefe dofru, onun çizdiği yolda dolu dizgin gidl
yonıı:: "memleketi demir aflarla örmek amıimhdir." (So1111 z. iaei Hy/.a) 

- - ------------~-....------

Köylünün kendi ihtiyaçlar1nı kendisinin 

temin edebilmesi için iyi •i r teşebbüs 

Köylerde seyyar demircilik ve 
marangozluk kursları açıldı 

--..Jeclir. 1 

heyecanlı bir eonbaha-J 
ı " atıraplı bir lata 

Yunanidan v• Arnavutluk 
vuiyetini gÖ'lferir harita 

(Yum S iaci uTfada) 

Londra. ıa LL - tqWa rad7olU 1ı0. ltu etaaktedirler. Kmdilerinden 

j 
dtl"lyor: bu ailti makaleler •• yazılana altı-

Sel&nik'tea allll&ll habere s6ft, İtalya lft n L-~-- L • 
aakert mllkamab arnavuuaıuı ll3'Ulını na ""''"" _,_ •O'ma1mı raca 
teüll etmekle mqgul bulumnakta4ıl'. ederls. Bu lıö1 laumntla mar-.oa tıılebeler sallfırlarlıan 

(FUISI «. ilıci .... ) (lom~lııd•ql,., ........................ .._ 
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Köy terbiyesi ve köy Enstitüleri : 1 --
Türk köyüne toplu 
ve_ umumi bir ba~1ş 

l•mail Hakkı TONGUÇ 
(Maarifimizin ana davalarından biri ve belki de en .başta geleni köy 
terbiyesi işidir. Türkiye'nin umumi kalkınmasında bu meselenin yeri 
ve ehemiyeti büyüktür. Köyiünün refah seviyesini yükseltmek, iktı
sadi şartlarım tanzim etmek ve böylece memlelm.in içtimai ve iktısadi 
hayatında bcklediğivıiz ileri normu elde edebilmek Türk köylüsünün 
bilgi seviyesini yükseltmekle kabildir. Bu en geniş minasiyle köy ter
biyesi davasıdır. Yurdun muhtelif köşelerinde faaliyete geçmiş bulu
nan köy enstitüleri de bu ana maarif meselesinin halline doğru atılmış 
bir adımdır. Maarif Vekaleti ilk Tedrisat Umum müdürü değerli köycü 
ve terbiyeci lsmail Hakkı Tonguç, hu ve bunu takip edecek olan üç 
~akale ile memleketin bu büyük meselesinin ve davanın halli için giri
şılen çalışmaların bir etüdünü vermektedir. Bu değerli makaleleri 
memnuniyetle neşrediyoruz. ) 

lindeki mesaisiyle kısmen tedavi ede
bilmi§tir. Asırlarca süren işte bu çe
tin hay:ıt mücadelesinin içinde yeti
şen türk köylüsü, dünyanın en çalış
kan, en vefekar, meşakkatlere en çok 
katlanan, en cesur, en fedakar ve en 
cömert insanı olarak kendine mahsus 
l.ıir l\<1::-akter iktisap etmiştir. 

, 

Türk Hva 
Kurum 

kamplarıda 
Bize verilen malf.ıta na

zaran Hava Kunınnun E
timesğut tayyare v İnönü 
planör \•e paraşütçü: kamp
larmd'l, bu kampla açıl -
dığı tarihten 31 teırJz ta -
rihine kadar 26.583;u§ ol-

1 
m~§t~;· Bu uçu,Jarr.S.229 u 1 
lnonu de. 10.354 ü E'nesğut 
kampında yapılmışt 

\.. 1 

felakefzedere 

yapılan 

yardım li~si 
Lira Kr. 

146 75 

5 00 
50 00 

328 88 
10 00 
4 49 

25 Gl 

44 21 
4 83 

16 83 
59 00 

1500 00 

2119 61 
3 10 

131 i5 

Verenin is 

J<:skl chlr kızılay rkezlndcn 
taalılıuı ~ ya ve ak bedeli) 
Nlgd d ft rdıırı y izzettin 
KıUıta kızılay şulndl'n 
Şarluşla ~ızılrıy esinden 
Borçka kızıl~· ııulndo:n 
Çeıuf!•kczck kızıll§ubcıılndcn 
Turgutluda ö~rem B. Ab
dulldh lan 
E~ll nıılll yardım>nılleslndcn 
Çeşme kızılay guinden 
GUlnar kızılay ııulnckn 
Avanos kızılay ııı inden 
Maden bııkır lgle• mUdUrlil -
!;tinden Cumuml ıcttııı Gene
ral Abdullı'Uı AlJS'an emrine 
verilen) 
İstanbul kızılay s;ı deposu 
İstanbul kadıko~. Ş. den 

Yenif}chlr kızılaybeairıdcn 

Halkımızın % 80 ni köylerde otu
rur; çiftçilik yaparak, hayvan besli
yerek geçinir. Köy halkına birer yu
va ve geçim kaynağı teşkil eden köy
lerimizin &ayısı 40.000 ni bulur. Bin
lerce yıl önce, tabiatın içine serpilen 
bu köylerin çoğunda yaşamış, üremiş 
olan insanlar, o zamanın hayat şart
larına ve zaruretlerine uyarak öyle 
yerlere köy temelleri atmışlardır ki 
kendilerinden sonra gelen bütün ne
ııiller ilk atılan bu temellerden kolay 
kolay uzaklaşamamışlardır. Her nesil 
kendinden önce gelenlerin yaptıkları
na bir şeyler daha katarak, ekliyerek 
bugünkü köylerin bir çoğunun kenar
larında gördüğümüz asırlık ve tarih
ıel höyüklerin, abidelerin maydana 
gelmelerine sebep olmuşlardır. Tabii 
ve tarihi mukadderatın insana boyun 
egdfren her türlü aksiyonuna çarp
mış veya katılmış olan bu köylerin 
sakinleri, mukadderin alın yazısını 

nesilden nesile devrederek kendileri
ne has bir karakter kazanmışlardır. 

Korkunç ve yıpratıcı tabiat hadisele
ri, sıkıntı ve üzütıtilleri onlardan aşa
fı kalmıyan sosyal ve siyasal hadlse
lerin kCSylere kadar girebilen dict 
tesirleriyle sarılı kalan köyliller, her 
türlü felaketi tabiata sarılarak ve 
ondan blr avuç yiyecek çıkarmıya ya
rıyacak mahsul, biraz: da giyim eıyası 
olabilecek ham madde elde etmek su
retiyle önlemiye çalışmışlardır. Bü
tiln kuvetini yardımcı teknik vasıta
lardan mahrum kalarak toprağı iıtis
mara harcayan köylünün eline geçire
bUdili maddelerin çoiu da tUrlU tUr
ıu sebeplerle, gasbedilircesine avcun
dan alınmıştır. 

Osmanlı imparatorluğuna bu kadar 
çok hizmet gören, bu eşi bulunmaz 
karakteri kazanarak hayatiyetini ar
tırmış, her işe müstait bir hale gelmiş 
bulunan köylü, gafil imparatorluğun 
en çok ihmal ettiği unsurlardan biri
dir. İmparatorluğu idare edenler dev
letin temelini te§kil eden ciftçi halkın 
ezilmesinde, yıpranmasında, fakirleş -
mesinde ve cı\n çeki~en bir hale düşme 
sindeki büy:.ik milli tehlikeyi bir türlü 
görememişlerdir. Bu yüzden halkla 
bunları idare edenler arasındaki uçu
rum korkunç bir ~ekilde açılmıştır. 
Bu iki sınıf birbirinden ayrı iki mil
let denebilecek hale gelmiştir. İmpa
ratorluk kendi temelini kendi eliyle 4459 06 20 lira 13 No.lı Umlzde CUm

hurlyct Merkez lkası eube -
ferinin mUdilr •;emıurları ta. 
rafından verilen l5.88 liranın 
2570 lira f?{ı kunıılduğu anla
ııılmakla tenzil. 

Aıırlardanberi ter ve kan dökerek 
lıliyerek tesahüp etmiye çalıştıkları 
toprakların münbit ve mahsuldar kı
ıımları da köylüyü istismarı bir mes
lek haline getiren kökleri köyde olmı
yan yabancılar veya bu gibi insanla
rın kurdukları teıekküller tarafından 
temlik edilerek köylüler birer esir gi
bi çalııtırılmışlardır. Türlü türlil has
talıklar en uzak dağın başındaki köye 
kadar yayılarak, köy nüfusunun en 
körpe ve taze unsurlarından başhya
rak verimli bir nebat gibi topraktan 
fııkıracak insan sayısını azaltmıştır. 
İşte tarihin ılirükleyip getirdiği bu 
ıebepler yüzünden 40.000 köyün 
16.000 ninde nüfus, her köyde 150 ki
ffyi geçeıwz. İkinci katagoriyi teşkil 
eden 16.000 köyün her birinin nüfusu 
da 150 ile 400 arasında kalır. Geriye 
katar a.900 köy, nüfusları 400 den çok 
olan köylerdir. Köy ister dağ, ister 
ova köyü bulunsun, nüfusu ister az 
ister çok olsun, köyün tabiat şartları 
ister iyi, ister fena olsun, köy ister 
iyi ister fena tarihsel bir mukadderat 
eeçirmiş olsun her köyde, orada do
ğup büyüyen insanlar kendilerinden 
evci gelmiş geçmiş insanlar gibi otur
makta, tabiatı iııtismar ederek yaşa

makta, köyün sosyal nizamına uyarak 
geçinmiye çalışmakta, mutlak ve ye
nilmez kudreti elinde bulunduran 
devletin kendisinden istediği her tür
lü fedakarlıkları her zaman ve her de
virde yapmaya çabalamaktadır. 

Köyün menfi hadiselere dayanabi
len yenilmez, yıkılmaz denecek kadar 
dayanıcı kuvetleri de vardır. Her tür
lü şartlar içinde mütemadiyen doğu
ran ve doğurdu~u çocukları besleyip 
büyUtrniye çalışan ana bunların başın
da gelir. Yuvayı, köyü, yurdu ve mem
leketi, her zaman her türlü tehlikeler
den korumak için bütün fedakarlıkla
rı göze alan öaba ile bu ana cemiye
timizin hakiki temelini teşkil ederler. 
Osmanlı imparatorluğu bilhassa son 

devirlerinde en ağır yükleri köylerde 
oturan bu çiftçi halkın omuzlarına 

ytıklemiş on·arı ezebildiği kadar ez -
mit. yıprata bildiği kadar yıpratmıt
tır. İmparatorluğun temelleri, ihtiras
ları, hataları ve mukadderatiyle ali
kadar her savap aktif rol ııahibi ola
rak işte bu halk takatsızlığı hiç hesa
ba katılmaksızın sevkedilmiı, ıuur

suzca girişilen savaşlar menfi sonuç
larla bitince yU.s üstü bırakılrnıttır. 
Memleket içinde vukua gelen tcurak
lık, kıtlık, zelzele felaketi, su baskını, 
dolu vurması gibi türlü musibetler 
de bu korkunç hadiselere eklenmit
tf r. Bunların açtıkları büyük yaraları 
çiftçi halk yalnız kendi didinme ıek-

yıkarals: göçmüş gitmiştir. 
Büyük dünya harbi sonunda impa

ratorluk yıkılarak cümhuriyet kuru
lunca devleti idare edenler köylü hal
kı yıpranmış, yorgun, fakir, bezgin 
ve bitkin bir halde buldular. Nüfusu
nun % 80 nini teşkil eden müstahsil 
kiltlenin zayıflaması, kuvetten dilt
mesi memleketin de zayıflaması de
mekti. Onun için cümhuriyet ilan e
dildikten sonra alınması gerekli siya
si tedbirler alınır alınmaz, köylü hal
kı canlandırıcı tedbirlerin alınmasına 

154. Ura 68 No llsl:emlzde 
• Geyve kızılay pinden gös· 
terdlğlıniz bu ~nın ııubenfn 
kendi ı; arldatı .uğu anla0tl· 
makta tenzil. 
li lira 69 No. 11J1temlzde A
naypazarı (GUln. kızılay §U -

besinden gösterdmlz bu pa
ranın ııubcııJn ko varidatı ol· 
dutu anla,-ılmaktenzll. 
191.00 Yekfm 

4268 06 Yek!ln 
da bqlanıldı. MUtefeklıdr tilrk mil- &291269 47 83 No.lı uıten muhteviyatı 
nevverleri o zamanlar birçok okur ya-
zarlar tarafından garipsenmesine hat- l'i259527 53 tJmumf yekflı: 

Şilin 
ta pek hoş görünmemesine rağmen 
halka doğru gidilmesi lüzumunu anla- 10 tdglltereden gelen yarcı ffYUımn 
tan yazılar yazdılar. Cümhuriyeti ku- cebinden zuhur eden 
ranlar büyük hamlelerle halka doğru 
yürümeğe başladılar. Köy ve köylü 
halk meselesi yeni bir problem olarak 
ele alınmıya başlandı. Nazari düşün
celere rağmen pratik sahaya doğru 
da akınlar yapıldı. Mesela modern 
hukuki esasları ihtiva eden bir köy ka
nunu çıkarıldı. Köylerin her biri hük
mi şahsiyeti haiz birer siyasi ve idart 
teşekkül olarak tanındı. Köylülerin 
kendi kendilerini kendi seçecekleri 
insanlarla idare etmeleri esası kabul 
edildi. Bu kanunda köylerin imarı, in
kişafı ve müstakil birer kıymet ola
rak yükselmeleri esaslarını gösteren 
birçok hususlar yer buldu. Köy vari
datının köye ııarfedilmesi ve köyün 
okul, yol, çeıme, otlak gibi ihtiyaçla
rını kar§ılaması prensip olarak kabul 
edildi. t-
İmparatorluk devrinde köylülerin 

sırtlarına yükletilen ağır ve anormal 
vergilerden onları kurta::-:na çareleri 
aranılarak devletçe yeni tedbirler a
lındı. Demiryollar, ıoseler, asfalt yol
lar, istasyonlarda silolar yapılarak 
köylülerin istihsal kabiliyetlerinin ar
tırılması çarelerine baş vuruldu. Köy
lülerin en çok btzdikleri asayişsizlik 
ortadan tama'1'en kaldırılarak memle
ket emniyet ve sük<ina kavuşturuldu. 
Bütün bu güzel tedbirlerin daha iyi 
neticeler vermeleri için bir büyük ve 
şümullü, en uzak köye nüfuz edebilen 
verimli işe girişilmesi lazım geliyor
du. O da: % 80 ni bilimsiz olan köy
lüleri yeni hayat ıartlarına ve ihti
yaçlarına göre terbiye ederek yetiş
tirmek, iyi vatandaşlar haline getir
mekti. Bu gayeyi sUratle temin ede
bilmek için de iki milli mileS&eseden 
azami tekilde faydalanmak lazım ge
liyordu: Ordu ve Okul. 

-DÜZELTME-
Urfa Mebnıu H. Sami'nin evelki 

gün yazdıfı batm1kalede bir elim -
le, ıınat iıtihıllin milli gelir'bakı
mından verimi zirai istihsalin verimi
ne nazaran 4 mislidir ıeklinde olacak
ken bunun tamamiyle akıi çıkmııtır. 
Düzeltiriz. 

Nişan feshi 

Zelzele felaketzederine 
12.6SS hayvan lev1 olundu 
Ziraat Vekaleti, Yozgat z,ele fell -

ketzedelerine tevzi olunacak ft hayvan
ları milbayaasına baı;lamış btnmaktadır. 
Mübayaa Kars viUiyetinde veliner heyet
leri tarafından yapılmaktad Vekllet, 
Erzincan felaketzedelerine vdmekte o -
lan çift hayvanlan tevziatınbitirmiştir. 

Erzincan ve bavalisi zelzele flketzedele
rine 12.6SS s;ift hayvanı tevzitmiıtir. Bu 
hayvanların mübayaasına 680.0 lira aar
folunmuştur. Tevzi olunan lyvanlardan 
2753 U Tokat vilayetine, 4318 Sivaa vill
yetine 500 ü Anıasya'ya, 4( Samsun'a, 
100 il Ordu'ya, 1218 i Giresun lQS i Gii· 
müıaneye 3474 ü Erzincana, 147 ıi de 
Kayaer! vilayetine tevzi olunıııtur. 

Tiftik yolsuıluğ 

f ahkikal netjcelti 
Bazı İstanbul gazetelerinin ttik ve ya

pağı birliııinde yolsuzluklar yatdıgı iddi
asını mahallinde tetkik etmek itre 1stan
bul'a giden dış ticaret umum üdürü B. 
Servet Berkin ıehrimize donmüve V eki
l et makamına tetkiklerinin ncti:ıini ar -
zetmiştir. 

Öğrendiiimize göre bazı tiftilve yapağı 
tacirlerinin menfaat saikasiyle •taya at -
mış oldukları bu haberler tamaıtm asılsız 
bul1lnmaktadır. Ticaret heyetimle birlik
te giden birlik mümessilinin fiınmna tel
graf ~ekerek ıtok yaptırnııı oldlu iddin -
sının da doğru olmadığı anlaşınıştır. 86 
ton yapağının himaye mBlı:sadiy vcfilmi~ 

olması ıeklindeki neıriyat da doru bulun
mamaktadır. Haber aldığımıza öre ihracı 
zaruri partiler peyderpey sevk<11nmak ü
zere haıırlanmıı bulunmaktadır 

Burhan 
Giresun' da 

Belge'ni 
Koni er ınsı 

Giresun, 13 a.a. - Şehrimize bulun -
makta olan Matbuat Umum müdrlüğü baş 
müpviri Burhan Belııe tarafının parkta 
"umumi vaziyetin ve bizim va:yetimizin 
tetkiki" mevzulu bir konferans "trilmiştir. 
Konferansçı sözlerine Oımanl İmpara • 

torluğunun tarihçesinden başlıyrak umu
mi harpteki vaziyeti hulasa ett!tten ıon
ra kahramanlarımız Büyük Atatrk'Je, İn· 
önü'nün bu uğurda yaratıcı ve ba,arıcı 

Merhum Harimıerif müdürü Ahmet yüksek deha ve•kudretlerini tebrüz ettir
HuH1si beyin küçük kızı ve Cava eıra· miı ve tstilAcı bir emel taşımı)lrak, an • 
f d Fah. B f" k k d . cak aziz yurdumuzun kahramanbir bekçi-
ın ~n ır~ . acen~ ın ız . ar ~ş~ si olarak h8.dlaatın seyrini diklatle takip 
Rakıbe Tangrız ıle Etı Bank miıfettışı 1 etmekteyiz demiştir. Konferaııs;ı pırlrı 
~azıt Cendey'in nipnları feııhedilmiş-ı doldurmuı olan ballı: tarafmdan &lika ile 
tır. 3244 dinlenerek ıürekli ıurette alkıı1nmııtır. 

Dış ticaret 
teşkilAtında 

değişiklik 
Avrupıdaki harp hali bir s;ok memleket

lerde olduğu gibi memleketimizin de ihra
cat ve ithallt iılerinde birçok zorluklar 
meydana gelmesine sebep olmuıtur. Tica -
ret Vekileti bu zorlukların imkin,niıbetin
de ortadan ka~kmasına çalı§maktadır. Bu 
cümleden olarak Vekalet, dış ticaret te' -
kilitının bugünkü ıartlara ve ihtiyaçlara 
uygun bir ııckle getirilmesini •emin mak
sadiyle yeni bir dış ticar~t teıkilitı kur -
mu5tur. Yeni teşki15.t tetkik heyeti, muka
vellt, ıbracau tanzim, ithalatı tanr.i'i, mu
amelat, evrak ve dosya, ticaret ataıelikle
rinden mürekkep olmaktadır. 

Tetkik heyeti madde ve memleket ihti
sası ile istatistik ve neşriyat servisle;in -
den teşekkül etmektedir. Tetkik heyeti 
memleketler esası üzerine, aynı zamanda 
ithal ve ihras; maddelerini tetkik etmek 
üzere Balkan memleketleri, garp memle • 
ketleri, Asya memleketleri, slav memleket
leri, orta Avrupa memleketleri, İspanya ve 
Portekiz ile bu diller konu~an orta ve 
cenup Anıerikası memleketleri Anglosak
son memleketleri, Baltık ve İskandinavya 
memleketleri, lltin ve flaınan memleketle
ri ile mali, iktısadi ve ticnri umumi tetkik
ler servislerinden mürekkeptir. Her ıervis 
ithalit ve ihracat maddeleri uzerinde çalı§
makta ve bu maddeler yeni te§kilit plinın
da ayrı ayn gösterilmektedir. 

Tetkik heyeti, dııı ticarete müteallik 
madde, memleket, umumi iktısadi ve mali 
mevzuları tetkik edecek, bu hususta ra -
porlar hazırlıyacak ve dış ticaretimizin 
inkişafı için teklifler yapacaktır. Servis • 
ler ise kendilerine mevdu memleket ve 
maddelere ait tetkik iıtlerini relslikı;e tes
bit edilen plan dahilinde yapacaktır. 

İhracatı tanzim kısmı, tetkik heyetince 
varılmış neticeler ile gerek ithalat, gerek 
ihracat mukaveliit kısımlannın gösterecek
leri kaplara n:ıznran ihracatın tanziınine 

müteallik takas, lisans, fiyat koııtrolu, bir· 
likler ve pay tevzii bakımından lilzumlu 
tedbirleri a~ak, beynelmilel ve dahili ser· 
gi işleriyle uğraşruktır. İthalatı tanzim 
kısmı, tetkik heyetince verilmiş olan neti· 
celere, gerek ihracat ve gerek ithalat 
mukavelatı kısımlarının gösterecekleri i
capları ıöre ithalatın tanzimine müteallik 
lüzumlu tedbirleri almakla meııul olacak
tır. 

Yeniden 
ticaret 

ihdas olunan 
aflıeliklerimiı 

Ticaret Vek&.leti, dıı ticaret daireli! Av
rupı'dald harp dolıyıilyle ı ... ı eltına ılr
ml;ı bulunan memleketlerdeki ticaret ata-
eelerimizi merkeze almı:t bulunmaktadır. 

Buna mukabil Baidat Hindistan ve Bel -
gratta birer ticaret ıtaıeliii ihdu olun -
muştur. Bağdat ataı;ellilne B. Babı Erten 
tayin edilmiştir. Hindistan ataı;eliiini baı
ka bir vazife ile Hindistana ııönderilmiı 

bulunan B. Turhan Bora ıörecektir. 

I 
Anfalya'da gen~lik kulübü 

Antalya, 13 a.a. - Beden Terbiyesi mÜ· 
kellefiyeti kanununa tevfikan viliyet mer
kezinde teıekkül eden ıençlik ıehir kulü
bü bugünden itibaren faaliyete ıes;erek 

gençlerin talim terbiyesine baılamııtır. 
Elmıı.lı ve Finike kaazla"rı ile nahiyele -

rinde tesekkül eden iki kulüple dört ırup
tı teıkilltlannı bitlr~iı ve ıens;lerin ta -
lim terbiyeıiM bıılımııtır. 

Genç'te köylülerle 
yapılan hasbıhal 

Yurdu yeni 
demiryollariyle öreceğiı 

(Başı 1. inci sayfada) 

Demiryolunun, Türkiye'nin içtimai, ik • 
tıaadi ve fikri hayatındaki rolü hiç bir ye· 
ni miitaleaya muhtas; olmıy;cak kadar mü
tebarizdir. Strateji bakımından ehemiye
tine gelince, bunu da izahtan müstağni bu
lunuyoruz. Memleketin hangi işi üzerinde 
konuşAcak olursak olalım karşımıza bir tek 
büyük mesele çıkıyor: yol! demiryolu, ka
rayolu, havayolu, denizyolu ... Yol, yalnız 

münakale vasıtası olarak değil, ilerleme 
vasıtası, medeniyeti ve inkılabı memlekete 
yayma vasıtası olarak da yol.. Hazarda yol, 
seferde yol; sulhta yol, harpte yol.. Hu • 
tasa daima yol. .• 

Cümhuriyet hükümeti bu büyük davanın 
peşini bir gıin olsun koyuvermemi!itir. Bu 
ısrarlı ve azimli çalı$ma iledir ki demir ag
larımızın tulü bugün 7000 kilometreyi aş
mış, Edirne Erzurum'a, Samsun Merııın'e 

muhtelif demiryollarla baglanmıştır. Da -
ha burıılan beş sene eve! t stanbul'ılan yola 
çıknn bir mektup Hakkari'ye 39 günde gi -
derken bugıin bu müddet 12 güne inmiştir. 
Dah\ da inecektir. Garbi Anadolu, bugün 
iki yoldan şarki Anndolu'ya baglıdır. Şim
di. bu yolu üçe s;ıkarmak yani htanbul'la 
Erzurum arasında ıimal hattı adiyle üc;iın
cü bir demiryolu vücude getirmek tasav
vuru üzerinde işlenmektedir. Memleketin 
cömert ovalarından, zümrüt gibi ormanları 
arasından geçecek olan bu hattın her saha
da tevlıt edecegi inkişaf büyüktür. 

Bugün inşa halinde bulunan hatlarımu:ın 
belli başlıları Diyarbakır • Cizre hattıdır. 
Türkiye'yi dost ve komıu lrak"a demiryo
lu ile raptedecek olan bu hattın ilk kazma
sı, temeli bundan iki sene evet Ebedi Şe
fin huzurunda vurulmuştu. Bu hattın Kur
dalan'a kadar olan kısmının in~aatı bu tak· 
vim senesinin nihayetinde ikmal olunacak
tır. Ray ferşiyatı 51 inci kilometreye gel -
miştir. Ba7.ı sınai imalatın ikmalini müte
akip ferşiyaı buradan Kurdalan'a kadar 
yürütuleı:ek ve bilhassa İloh köyü civa -
rındaki ılatmaıı istasyonuna kadar siıratle 
ilerletileccktir. Çunkli bu istasyon Ranıan
dagı'na yakındır ve petrol istasyonu ola -
caktır. Kurdalan'dan Irak hududuna kadar 
olan kısım da peyderpey, kuıım kısım iha
leleri yapılmak suretiyle inşaları devam e
decektir. Diyarhakır'dM başlıyan hat Irak 
hududuna gidecek olan hattır. 

Elôzıi - Van hattı 

Elizığ'dan başlıyarak lran hududuna ıi
decek olan hattın Elazıg'dan itibaren Van 
Q"İ'\lti ı,. ......... .ı...ı.:. ..... _. ·---t.!!-- '-~-- -

lan kısmının haritaları ve zemin \u:erinde 
güzergahın tesbiti işi bitirilmiştir. Elizığ. 
dan itibaren Palu'ya kadar olan kısmın ilk 
70 kilometresinin inııaatına da baı;lll.llmak 
iiaeredir. Müteakip kısımlar mali proııram 
dairesinde Palu"dan ileriye doğru uzatıla • 
cak ve en kısa bir zaman zarfında bitiril -
meaine s;alıliılacaktır. Bu programla beıı 
altı ıene ı;onra Van gölüne varılmı, ola -
caktır. Elazığ - Tuğ hattı 330 kilometre -
dir ve mali heaaplara cörcı 4-0 milyon lira
ya mal olacaktır. 

Etüd iıleri 

yol yapılınca meyil binde ıs e ınecek 1" 
lun bir mikdar tAamasınn mukabil e t 

lunacak büyük süratle bu telafi edi e-' 
cektir. Bu hatların harıtalannın yapı 
na da yakında başlanacaktır. 

Adapazarı - Düzce hattı Düzce"e 
dıktan ıonra bu hattın bir kolla Ert 
bağlanması mukarrerdir. Boylece ıne 
tin belli b:ışlı kömur merkezlerindet1 
olan °Eregli dogrudıuı dogruya defl'I 
guzergfi.hına alınmış olac.ıktır. Diger 
raftan Kozlu deresindeki muhiın le 
madenlerinin kara yoluyla dahile sef r 

SPOR 

Fuar müsabakala~ 

lzmir'de 'serbest guref 

ve yüzme ~ 

müsabakaları yapıla'0 
dt " Ges;en aene olduğu gibi, bu sene ıi•';I 

mir enterııaayonal fuarında, 7, 8,df~e ~ 
9'!':ı,1.rt ... ..1- ız .. -- . • • _.a.& ,, a ·ıdl 1 
best güreş müsabakaları tertip ed~ jO 
Bu müsabakalara, Ankara, Batıke51r' 'I' 
caeli, İstanbul, İzmir bölge eri tı~ 
kımla, İçel, Çorum bölgeleri de ~ 
adlan ya zıh ııüreşçilerle i!itirlk ede' _ ~ 
ili~ ~~ 

Çorum: Hasan Hüseyin Ycn•r• 
Ali Demirkaya, Ragıp Tetik. 1~ 1 İçel: Ahmet Mersinli, Yahya 1'• 'o, 
Takımlar 6 eylul akşamı 1zmir'd~ 

nacaklardır. Müsabakalarda ıiklc: iti 
için ikiıer kilo toleranı kabul ed11~11, 'il 

Bu sene İzmir fuarı münasebetı~ 
de, ilk defa olarak yüzme yarışları ııı' ~ 
caktır. Fuar yüzme müsabakaı~r ı•~
bölge 7 yüzücüden mürekkep bır 11r' 
iştirfi.k edecektir. Yapılan müsabıık•~ 
ticesinde yilzmclerde birinciden ilÇ ~ 
kadar derece alanlara (Fuar yüı~:rı .~ 
bakalan) madalyası, bayrak y~rıt ıııri'"r 
libine kupa, ayrıca pull.ll itibarıyle ed 1' c' 
liii kazanan takıma da bir kupa 111ıot 
dilecektir. Müsabakalar 14 ve ıs ;0 d•~ 
martesi ve pazar günleri saat ıs. şı ll"j 
pılacaktır. Su topu ve bayrak .ya;ı ~ 
olmak üzere bir yüzücü bir guıı ~ee•"' 
bir ferdi müsabakaya iDtirAk edebi 
Müsabakaların programı liudur: ,; 

14 ey!Ul cumartesi: ,ı~ıl 
100 metre serbest, 100 metre rıt' -..,. 

400 metre ıerbest, türk bayrak Y',erlır.~ , 1 
sırtüstü, 200 kurbağalama, 100 .

1
• t t ~ 

·ıııı ~ • 

Bir yandan bu hatların inşası devam e -
derken bir yandan da istikbalde yapılması 
mukarrer olan hatların etUt işleri üzerinde 
çahııılmaktadır, Bu meyanda, birinci de -
recede miıhim ve her bıkı1'dan biran evel 
ikmali zaruri bulunan Adaf>ızan - Bolu -
İsmetpa1a - Somucak - Tosya - GUmüşha
cıköy. Merzifon. Amasya yolu vardır. Bu 
yol, Amaaya'dan ıonra Kelkit vadisini ta· 
kip ederek Erzurum hattı ile Tercan civa
rında birleştirilecektir. Bu hattın adı Ana
dolu simal hattı lacak ve garbı şarka bağ
hyan üçüncü yol olacaktır. Bu hattın ilk 
kısmı olun Adapazarı - Bolu - İsmetpaşl\ 
kısmının etüd haritalarının alınmasına 

başlanmı~tır. Bugün demiryolu postaları 

Bolu ile Düzce arasında çalışmaktadırlar. 
Bu kısımda - bilhassa ·Bolu ile Düzce ara· 

Gens;, 13 a.ı. - Valimiı Saip Okıyla sında yolu çok arızalı yerle.den geçirmek 
mebuslarımız Necmettin Sahir ve Feridun 

tramplen atlamalar (atlamalar 1 
• it 

sutopd'. ,d' ' U 
Fikri buraya gelmiıler ve köylerden gelen 
yüzlerce vatanda~ın iştirakiyle halk oda
sında yapılan bir toplantıda samimi bir has. 
bıhali müteakip her iki mebusumuz Tür -
kiyenin dünya muvacehesindeki vaziyeti 
ve umumi menıleket işleri üzerinde halkı
mızı tenvir etmhilerdir. 

Muğla ormanlarında 
Muğla, 13 a,a. - Halen viliyet dahilin

de mevcut devlete ve eşhasa ait ormanlar
da 2000 metre mikabı kereste iılenmiıtir 

EylGlde katıyat ve inııllt için mUuade 
verildikten sonra bu miktarın 5000 metre 
miklbına varacağı ümit edilmektedir. 

İşlenmiş bulunan 3000 metre mikabı ke
reste de piyasayı sevkedilmiı bulunmakta
dır. 

lzmir'in turistik yollan meselesi 
İzmir, 13 a.a. - Vllbet, turiıtik yolla

rını yapan reji jeneral ıirketinin mukavele 
hükümlerini tatbik etmediğini tesbit ederek 
teminat akçesi olan !IS bin liranın irat kay
dedilmesine, inıaatın yapılmaması yüzün
den vilayetin uğrıyacağı zarar ve ziyanın 
şirkete ödetilmeıi için takibat yapılması -
na ve insaatın drrhal münakasaya çıkarıla
rak taliplerine ihalesine karar vermiıtir. 

Torbalı' da TüTk Hava Kunımu 
için çalıımalar 

Torbalı; 11. a.a. - Türk Hava Ku
rumu'na aza yazmak için teşekkül eden 
bayanlar y:ırdım kolu, köylere kadar 
giderek faaliyette bulunmaktadır. Ka
dınlarımızın bu çalı§maları neticesi 
ycnideo 756 kadın üye kaydedilerek 
üye adedi 2387 ve taahhüt edilen para 
mikdarı da 4847 liraya çıkmııtır. 

icabetmektedir. Hattı buradan geçirmenin 
çok biiyük masrafları istilzam etmesi tak
dirinde Ankara • Arifiye arasında direkt 
bir yol tercih olunacak, bu ıuretle Anka -
ra - İııtanbul yolu geniı mikyaata kısalmış 
olacAktır. Bu yollardan hangisinin tercih 
olunacağını Bolu • Düzce arasındaki •tüd
ler gösterecektir. 

15 ey!Ut pazar: 20° rd-" d 
1 - 200 metre serbest, 2 - ,et!';,J 'tle ı 

kurbağ11lama. 3 - lSOO metre ·yJr:f d, ti 
4 - Kule at!amalar (atlamalar nı:~pd ~lı 
S - 4x200 bayrak yarışı, 6 - su "-ııh 

Bahsettiğimiz üs;UncU hat, yani ıiınal 

hattı yapıldıktan sonra Erzurum'la Hay -
darpaşa arası şimdiki istikametine ııöre 

4QD kilometre kıaalmıı olacaktır. Meyil iti
bariyle de bu hat çok düzgün ve trenlerin 
büyük süratle seyriseferine müsaittir. Şim
di takriben 4S saat ıilren yolculuk o zaman 
on 11at birden kısalabilecektir. 

Bundan maada Divriıi demir cevherinin 
Karııbük'e naklinde de büyiık kolaylıklar 

temin edilmi, olacaktır. O zaman demir 
taııyan trenler Kayseri yolundan değil, 

doğrudan doğruya 11imal hattından KarabU
ke gelebilecek. Bu suretle yoldan 180 kilo
metre kadar kazanmak lmkinını bulacak -
!ardır. 

· Burıa hattı 

Birinci derecede ehemiyeti haiz hatlı -
rımızdan Bozöyük - İnecôl - Burıa • Mu
danya hattının iıtikıaflarını yapan heyet 
vazifesini bitirmlı ve kati raporun•ı ver -
miıtir. Bu yolun etild haritalarının tanzi -
mincı çok yakında baıılanacaktır. 

Hattın bu ıuretle inıaaı tekarrür ettik -
ten ıonra Bozöyük'le Oımaneli arasındaki 
lrızalardan dolayı Anadolu hattının bu kıs
mındaki y{ik1ek meyillerin bertaraf edil -
mt1i de ayrıca dUıünUlecek ve bu hattın 

nu. 

Futbol grup ıampiyonlar' 
arasında yapılacak ıııaıt',., ... ·"" ' ·rııııı ~,, 

1939 • 1940 yılı grup birincı .1 oıııı: ~ 
mııt olan: Kayseri grupu şamP1~dlpı~ • 
eri Silmcrspor, İçel grupu 0 t"""t'. 

Mersin idman yurdu, Bursa ırU~ıı r' • 
yonu: Eıkiıehir Demirıpor, 1,,rı ~ 
pu şampiyonu: Aydın spor t~lt~~Jıı d ,ı • 
ıında, milli kümede oldugu gıbı>"pılV ıs i' 
li ve deplasmanlı müsabakalar geıeO 
tır. Bu müsabakalar için Jazı~.ıırıı•~ ~ 
matname federasyonca hazır r,0ııı 
Genel Direktörlüğün tasvibine • ,,.t:t1'~ 
tan sonra müsabakalara buııııı• us1" ~ 

Hazırlanan fikstüre göre ili< ıtı ,r•' 
nın, Mersin ve Aydın tnkırıılll~e ,.., 
İzmir fuarına rastltyan gunler 
yapılması muhtemeldir. 

................................ 
i ANNE'lere oe;ıı~ 

Bilgi ile bakını ç }7et b' 
aihatini temin ile bert' 

1
,. i"', 

kım zahmetini de ya~ııÇ ~fi 
dirir. Çocuğunuzurı (lretif'!1, 
Irk olduğunu ve a ısı ı; 
bildiriniz size. (B~It ı'ô9' 
ğüt) )erimizi PAR;\ _,,.ıJ 
derelim. J'ııı?' 

Çocuk Esirgerııe . 
Merkez• 

İneıöl'den baılamak ve Yeniıehlr'den ges;
mek üzere ayrı bir hatla Osmaneline bağ. 
lanma&ı cüzi bir masrafla mümkün olabi - i 
lecektir. Malum oldufu üzere bu kısımda 

1
1 

binde 29 gibi çok sert bir meyil vardır ve 
bir 'ole bılı:ımlırdan seyriaeferi ciddl müı
kiltta uira tmaktadırlar. Bahsettiği mia bG .,,,,.,, .. , .. ,, .. ,,,.,, .. , ...... ,, ... ,,,. ... ,. .. ,, .. , , .... _.---
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~iŞ POLiTİKA General de Gaulle'le : D U N K U : 
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Bilkuvve,, muharip 
ti~nn filosunun eski kuman· 
llııral Stanley, Amerika'nm 
karşısındaki vaziyetini izah 

1\ İ~in güzel bir tabir bulmu§· 
llııral demİ§tİr ki: 

İngiltere arasında 

askeri bir itilaf 
~uharcbe tehlikesinden bah
len vaz geçelim. Biz zaten 

1 eh b' · · d · 
Hür Fransızların şefi 

itilôfı izah ediyor 
~·· ar ın ıçın eyız. 
ijUnkü beynelmilel münasebet
~lribclcrinden biri de §Udur ki, 
ker harpten kaçınalım derken, 

} tndilcrini gelir bulur. Ve ya· 
~"aı muharip vaziyetine geç-
1 halde bunun fnrkına var-• :r: l§tc Amerika bugün böyle 
~~1Yettedir. Gerçi Amerika he· 
de~nnya.'ya kar§ı harp ilan et· 
b&ıl?ir: Faknt Japonya üç se-

~I ttı Çın'le harp halinde oldu
~e bu devlete kartı harp ilan 
ııtir. Harp iliın etmeden mu· 
etnıek bugünkü beynelmilel 

.•thctterin huauaiyetlerinden 
~ tetkil ediyor. 
~~ika'nın Avrupa harbi kartı· 
. ıtaraf vaziyetini muhafaza 
:t~ceği geçen seneden anla§ıl

~ ~il ~rp çıkar çıkmaz, Ameri
I lld ~ti sempatisinin hangi taraf· 

11iunu §Üpheye mahal bırak-
~ 'it~ bir tekilde anlattı. Amcri-

11nıeti de "bitaraflığın muha· 
~tedbirleri,, namını verdiği 

ını hareketlerle, lngiltere'yi 
, :,a'ya tercih ediyor. Ve haki
~ ıtaraflıktan ayrılıyordu. 
• trika'nın sempatisi ve Ame
~ llıenfaati, Amerika'yı ted· 

ilrbe doğru süriiklemi§tir. Ve 
>'a'nın zafer kazanması ihti· 

'rttıkça, Amerika'nın Avrupa 
~~ doğru ilerlcyi§İndeki tempo 

rf ~ •rınıı§tır. Amerika devlet a· 
ı, Almanya'nm zafer kazan

, llınni olmak için ellerinden 
C ttlil.Pacnklarını l'lsla, gizleme-
1 l ır. Amcrika'nın Avrupa har-

lrıı gösterdiği bu yal<ın ala
,•ebep lcri meydandadır: 
b Evela Amerikalılar de.mok· 
l'enıibinc bağlıdırlar. Alman· 
"h~~ferinde bu prensipler için 
, ıkc görmektedirler. 
~, .-\lnıanya, zafer kazandığı 
ii ;, t\vnrna'da kuracağını bil

~o' cqt Yeni nizam,, Amerıkaıııar-ı 
ıs' llluıtur. Almanya'nın, yeni 
, tıı~~aıııı altında Avrupa ticare
t" ~.1•ar1 altına alacağını ve A

lıı Yı bu kıta ile ticaret miina· 
~e. lliriımekten menedcceğini 

"- llılar biliyorlar. 
\ flrruı.nya ve bir dereceye ka· 

1 lıllya, cenubi Amerika'da 
lrı fa§ist ve milli sosyalist 

'lldalariyle Amerika'nın nÜ· 
takasına tecavüz etmiıler· 

1 

at 

~lllıı. beraber, Amerika bir 
d beri hiç olmazsa resmen, 
~trıda kalmıya çalıımıtlır. 

~ h~ ıeftebi, 1914 harbine it
~tala Amerika'da ailinmiyen 
~ 1,haıdır. Diğer bir sebep de 

11~~ın bir intihabat arifesin· 
-~ası ve cümhurreiainin İn· 
i ?~Pılmazdan evci muhare· 
~ UYÜk ve chemiyetli bir itte 
'd~l'tnck istememesidir. An
~'e.lc.rin nkıtı, Amerika'yı, 
~llt hının hafızalarda bıraktığı 
, Ş· erı, harbe doğru sürükle· 
1~1 ltttdi sonbaharda aeçim ya
i11 ır, Bu intihabatın, harbe 
. le.raflar olan ıimdiki ciim· 

'ltuzvelt'in hem memuriye· 
tıı de siyasetini teyit edece· 
'tı.d e ıöylenebilir. Dört senelik 

\bil. elde ettikten sonra, Ruz
~ 11 Yolda daha süratle yiirii
~hakkaktır. Bununla berat" hurreisinin Almanya'ya 
. ~en harp ilan edeceği §Üp· 

"!i tlıerika, İngiltcre'ye para 
nt "erecektir. Amerika ııana

Jıs' ~te İçin çahıacaktır. Ame· 
~,.r ij ltyare filoları lngiltere'ye 
~f' ıtfektir. Amerika'nın do· 

Londra, 18 a.a. - İngiliz radyosu bil • 
diriyor: 

BUtUn hUr fransızlann §efl general de 
Gaulle, radyoda söylediği bir nutukta, in
,glllz hUkUmetlyle imza eLmlo olduğu aske
ri ltllı\fnaınenin esbabı mucibcslnl izah e
derek §Unları ll!ve etmletlr: 

Bu 1UltLtnnme ile harbin devamına iotl· 
rı\k edebilmeleri için bUtUn serbest fransız 
kuvctlerlnl teşkllı\llandınnayı taahhllt et
tim. İnglllz hUkUmetl de Fransa'ya, istik· 
H'll ve bilyUklUğtinU iade etmeyi taahhUt ey
ledi. 

Mlltareke imza edildiği zamnn ht'nllz 
l<"ransanın eUnde k11vetll müdafaa vasıta
larının ınevcut bulunmuş olması, mütare
keyi lm7:n etmi§ olanlorın lılcdllderl cllt • 
mtin ağırlığını lııbnta k(ı!ldir. 

Amerika, nllfıtı lmlll lı;ln elinde bulu
nan muazzam kaynaklıı.rı ınUttcfıklerln 
emrine Yerec('~Di vl\dctmlııti. 

General de Gaulle, frnnsız ve alman 
milletlerinin barı§masındıı.n bahsedenleri 
hakarctAmlz sözlerle tavsif ettikten sonra 
aözlcrinl oöyle bitirdi: 

Fransayı daha kolnylıkla <'Saretl altına 
almı§ olan Almanya, memlekC'tl ezmek Is -
tcmektedlr. Bizden nefret eden bir dUşmıı.
dan bir şey bckllyemeylz. Fakat onun in
hlzamından her §eY Umlt edebiliriz. 

Zafer gUnU doğduğu ZllffiiUI, bu zaferin 
ıııtıh.l!allne fransızlan da lştlrı\k ettirmek 
içindir ki RUyUk Britanya ile nskerf itil!\· 
fı imza ettim. 

Doğru yolu tutmu;t
1 
olduğumuza dair bi

zi temin edecek başka bir ıey olmadığı ci
hetle, ceııaretlmlzl arttıracak bundan bU -
yUk bir oey de olamaz . ., 

Bir haftada 
batan vapurlar 

Londra, 13 a.a. - Bahriye Nezareti ta -
rafından deniz zayiatı hakkında neşredilen 
haftalık tebliğde ııoyle dennmektedir: 

Almanya S ağustosta nihayet bulan hafta 
zarfında 232.743 tonluk İngiliz ve bitaraf 
ticaret vapuru battığını iddia etmişti. Bah
riye nezareti derin bir tetkika müstenit o
larak mezkQr hafta zarfındaki İngiliz ve bi
taraf zayiatının yalnız 75.124 tondan ibn -
ret olrluğunu beyan eder. Bu zayİitt içeri
sinde ceman 60.058 tonluk 13 lnglllz vapu
'"' , .,011 •""'"" hir müttefik vapur ve 
13.768 tonluk 5 bitaraf vapur mevcuttur. 
Bu rakam evclki haftaların zayiat rakam
larından yüksek olmakla beraber İngiliz 

zayiatı bir miktar daha azdır. Bununla be
raber bu senenin başından beri 5 ağu/tosta 
nihayet bulan haftalardan daha buyük za -
yiat kaydedilen haftaların dedi yalnız dört
tür. 

12 ağustosa kadar olan alman zayiatı 

923 bin, İtalyan zayiatı ise 259 bin ton ki 
yekunu 1.182.000 tondur. Bu rakama evelce 
bitaraf iken şimdi düşman kontrolu altın
da bulunan ticaret gemilerinin 29.500 ton 
zayiatı ilave edilebilir. 

Sıcaklar yüzünden. , 
~ıkan yangın r 

Los • Ang,los, 13 a.a. - Büyük sı
caklar tesiriyle tamamiyle kuru bulu
nan cenubi Kaliforniya ormanları yan 
maktadır. İki bin beş yüz amele, or
man memurları, ve sivil ahali ateşle 
mücadele etmektedirler. En mühim 
yangın Santa Barbara'da Loıı Padres 
milli parkında çıkmı§tır. Dört bin 
hektar orman ve müteaddit villalar 

yanmıştır. 

Romanya' da Yahudiler -hakkında tôkibot 
BUkreı, 13 a.a. - D. N. B. - Yahudi· 

!er hakkında çıkan yeni kanun mucibince 
nazırlar, bUtlln memurlarındo.n nllclerlnln 
menşeleri hakkında vesaik talep clmeke 
ba,lamt§lardır. 

Adliye nazırı, emrt altında çalııımakta. 
olan bütün hAktm, avukat ve eksperlerin 
bu nevi vesaiki 22 ağustosa .kadar vermlı 
blunmalannı emrcLmlıtır. 

D b ·ca 
. . 
ıçın müzal<eref er 

Müsait 1 

ır saf ada 

inkiıaf etmektedir 

Romenler Bulgar isteklerini 
f atmin edecek bir hal iarzı 

bulmağa muzahirdirler 
Londra, 13 a.a. - Yarı resmi bir kay

naktan teblıg edilmiştir: 
Romen - bulgar anlaşması hakkında he

nüz teyit cdılmiyen haber Londrıı'nın dip
lomatik mahfilleri tarafından miısait bir 
surette kar§ılnnmııtır. Bu mahflller daha 
eveı de bu!ı~ar isteklerinin tatmin ve mem
nun edici bir surette halline miizahir ol -
duklarını gizlememişlerdi. 

Bununla ber ber ihtilafa, hem toprak 
terki hem de mifus mubadelesi meselele
rinde mümkün olduğu kadar seri bir tarzı 
hal bulunmuş olması imkunı ıiıphe ile mli
talea edilmektedir. 

Romanya'nın cevabı 
uzlaştırıcıdır 

italyıl r ıimdi 

billaarr za 
. 1 1 li 

• 

Yeni Sabah 
Alman silô.hı : . , 

Htl'SEYİN CA';JİT YALÇIN, bu blllJ· 
hk altında. harbın başındanb rı alman
ların ihraz ettikleri bUyUk mmnffaki· 
yeUcrln uğultulu bir menh-ıbe yarattı
ğını soylll) or \'e alman ordusunun harl
ku.lade bir 1...--ın ete mal ık olduğu zannı-

Londra, 13 • - Reuter ajansı bildi- nın tıasıl olduğunu izah edtrek d yor ki: 
riyor: "Alman ordusunun, isUhklLk kesb t-

A lmanların 11dilerine perıembe günü tlğl takdır hislerin1 n mahrum bır!Lk-
400 tayyareniO dan fazlasına mal olnn mak nlllfan ask rlerlnln meziyetlerini 
ihava tazyikleoaricinde Londra mahfil· ink~ etine!> aklımızd3Il geçmez. Fakat 
!erini meşı;ul •n ba§lıca stratejik mese· en bUyi.ık fedaklU'lıkları ve l.ahramnn-
le gene italyaırn doğu Afrikasındaki te· lıklnn nefes o.lır, sn iç r, yemek yer gi· 
şebbüsleridir. bf tabii bir 1§ suretinde icra etmeğc en 

uzak asırlardaıılıl'rt alıgmış olan tUrke 
Somalideki ıiyette kayda de~er hiç asker beğcndlrmc.k biraz zordur ... 

bir degişiklik ktur. Evelki ı:iın başlıca Tül'lctin hayretini mucip olc.cak bir 
göze çarpan f yet İngiliz hava kuvctle· kahrarnanlığı11 akla sıt;mıyaca/pnı izah 
rinin geııeral Gaulle'e mensup fransız eden muharrir, korku bilmez bir kahra-
kuvetlerınin ôştiraklyle gci5terdikleri man olmanın tilı kc ecdıı.ttan miras ko.ldı· 
faaliyet olmuş. ı:ını tt:bar ız ttlrl~ or v diyor ki : 

Bundan ba~ huduttaki italy n toplan- "Fakat Uıı k kendisi ıuıker ve kahra.-
masımı. ragmeı:ılyanların bugunlerde ta- man olduğu l~lndir ki başka milletltrde 
a.rruza geç eceline dair bir emare sorul- gördut,-U mezıyct vıı ı o.bUl:ı; etleri tl'slim 
memektedir. 1 ruz ıcin toplan!ln İtalyan etm kte hiı; bir zanııuı tereddut etmez 
kuvetleri bas! hafıf sahra topçusu ile ve hele hiç bir milletin kuvetınl istihfaf 
takviye cdilmhakıneli kuvetlerden miı- etmeği aklından gı.:Olrmcz. Zaten boylc 
rekkeptir. ltaı l.um ndanlıgı Afrika'dıı bir h:ı.rel. t anc:lk bizim .. ı>a.nımı:ı:ıı bir 

Bllkreş, l3 ıı o.. - Stcla.nl ajansından: almanlıırın Fra'da kullandıkları usulu gaflet teskil eder ... 
Cenubi Dobrlca meselı'sinln halli için kabule miıt mi gbriınuyor. Bu usul a- Almnnlann harp başındanb"rl kııhlr 

mUzakerelere b lanmasııı:ı dair yapılan razinin tayyare ıh zarı sonra zayıf nok- bir adet ve malzeme faılı:tyeUyle hiç te-
llk bu ar teklifi rln Romanya tµafın • talara tanklarlufuı usuludur Eger bôyle ıefat ,;ermeden ve lıd uı ciddi bir hnrp 
dan \'erjlcn ce,•ap dlln bulgar hUkUmeU • bir plan mevcıse, simdiye kadar bu pla-ı vermeden zaferler kazandıtına lıaret e-
ne tevdi cdllm ıtlr. ııomruıy nın cevabı uz- nın birinci kıs beklenen neticeyi vermiıı den muharrir dıyor kt: 
lqtıncı ve mUsb ttlr. Bu ltlba.rlıı. bundan goztikmuyor, z inıuliz hava kuvetleritıin "Alman ordu unun bizce en mUthlı 
sonra yapılacak temasları mUtenklp_ nihai ı gerek tanrnız gerek müdafaa ustünlti- ııilAhı propagandadır. Bir memlekete 
anlaşmanın akdi için baılıyacak mllzakc • ı:ü tl\mamen t6'ut etmiştir. Ve muhtelif girmeden ev ı o mcmlekfli nifal; ıçiıı-
r~Jerln geclkmlyeceğl tahmin edilmekte- şahidler bu iısliığü Mısır efkarı umu- [ de, gaflet içinde, korku içinde bırakı-
dır. miycsi ve manyatı üzerine derin bir te- ;ı.orlar. J.'ILkat te anut ve blıllk \'&Z!fn-

M .. k l · • 'd' sir icra edeccmahiyette addeylemekte- terini iera etmek suretiyle asıl bu sııa.. 
uza ere er mu&aıt gı ıyor dir. Tavsiyelermamdarların umumi hat- ha ko.rşı mulcavcmet imkllnını mtllctler 

Sof:>-a, l~ a.a.. - Stefanl ajansı blldlrl- tıhnreketleri üıne ıaruri olarak tesir ic- buldukları zamandır kt flllAh ve m Uda· 
yor: ra edecek ola~ni Mısır başkumandanı- faada hiç bır zorluk çckmlyeceklerd~ ... 

BUkreııtckl bulgar 11efirlyle, Romanya nı~ İngilt~.re'yevkalad~ mutemayil ol • 
1 dış siyasetını idare edenler arasında dUn duı;unu mu:sah vetesbıt etmek icap e- J AN 

yapılan temas hakkında bu sabah Sofyaya der. 1 
gelen hab('rlcrc n'.lzaran c nubl Dobrlca- Bundan baçkıurası da aşikir olarak 1-
nın Bulgarlstnna. lııdcsl mesC'lesı iki taraf ·· ·· k d 1 arasında mUtekabll bir anlayı• ve bUyUk gorunmc te ir • ngiltere'nin hııreketli T h ' harbı b~~Jadı • 

"' mıidnfaa siyason diger avantajlarından a rıp -,; · 
bir samimiyet havası içinde görU:tllmekte- başka &u avnnt da olmuştur: İtalyan ta- ı 
dir. ' k .M. ZEKERİYA SERTEL, J:ıu ba,şhk 

Bulgar siyasi mahfilleri Bllkre:ı hUkU- arruzu vu u bncs Mısır halkı lıfıdıse- altında, alnıanların İnglllcreye ynpUk· 
metinin bu meselenin halline baılamak is- lerin#sevki ile iliz mudafilerin arkasın- ları hava hucumlarının perşembcd u be· 
temesi ve ıkl memleket arasında d('Va?n e- da yer alacak '-'U hal J,ondra tarafından ri aldıtı şeklin l>UyUk taarruza ba,ıanıl· 
decck konu§maların lnkleafını mti alt bir takip edilen si~t bir ıhtiJaf mevzuu ol· dığı hissini verdiğini izah ederek dıyor 
ıekildıı derpl§ etmesinden dolayı memnu - madan vuku buaktır. ki: 
niyetlerini kaydetmektedirler. Mıııır'daki hıt ruhiyenin dikkati c;e- ''Bu hava hUcumlıı.rında takip edilen 

ken diğer bir aıeti .de Kahlre'deki müs- gayeyi anlamak gUç dC'ğlldlr. Almanlar, 
Sovyct ga etcleri bu/garların takil İtalyanlar mitesi tar'!Iından kabul metodik bır tarzda ını:;-Ulz limanlarını 

tezlerini müdafaa ediyor edilen karar suindc göriılmektedir: bu tahrip clmeğr. ve bıı suret.le !ngiltere'-
karar sureti ı n~re•ye karşı şlrldctle mü- nın lııırlçle olan ırtlbatını kesmeğc ve 

Moskova. 13 n.a. - Ta.ıı ııjlllllll bildiri - taharet lehinde ve bıı hususta kayıtsız lnglllz d7nanmasını bu limanlıırdnn u-
yor: ve şartsız yard t~klifiııde bulunmakta- znklaştırma.ğa çalışıyorlar ... 

Cenubi Dobı !canın Bulgarlstnn:ı idaesı dır. Muha.rrir, almanların metodik § kilde 
hakkında İzvcstııı ve Pıavnda gazetelerin- Heyeti umumsl itibariyle Kahire de taı:ırruzn Uğrt)an yeri rln hep bUytil< 
de çıkan bir makalede ~nillyor ki: Londra gibi rnılılatı Gizlememekle bera- limanlar olduğtınu anlatıyor ve dı.yor 

ber, ım kuyularu çok seyrek, yolların ve ki: Avrupa matbuatı Bulgar • Rumen mü
nasebeti rl ""\(;; btlh '\ cvclce Bulgarlsto.
na ait olup blltıho.re Bulgari tandan a~ rı
lan arazinin lı.kıbelı m s leelrınl ou sırada 
bılyuk bir dıkkatlo takip etmektedir. 

iııarct cdıldlğlnc göre Dobrlca hakkın
daki bulgnr talepleri htı.llhazırda ı;uretı
mahsusada hAd bir uekll almıa ve Bulgaris
tan Dobrlcanın hiç değilse cenubi Dobri -
canın iadesi için Romanya hUktimctlne 
şimdiden taleplerde bulunınuııtur. Bulgar 
resmi mnhfıllertnden ögrt'nlldlğlne naza -
ran cenubi Dobrico. ahııllslnln bUypk bir 
kısmında bulgo.rlar ve rumenlcr ancak nü
fusun yltzdc ikisi nisbotlndı:dlr. Bulgar ef
kllrı umumlyesi cenubi Dobı·lcaııın Hulga -
rlatanın anbarı olduuğnu ve öylıı de kal • 
ması ltı.zım geldiğini iddia. ctmelctedir. 
Bulgar hariciye nezareti mıı.tbı.ıat bllrosu 
tarafından Dobrlcn hakkıııda ne~redllen 
vesaik- ııynı mealde beya.natı ihtiva. etmek
tedir. 

17 inci asırda da Dobrlca Bulgarlstana 
altU. 3 maı·t 1878 tarihli Ayastafanos mu
ahedesine tevfikan TUrklycye alt olmak
la beraber Dobrlc:ı 1878 e kadar Bulgarls
to.nın bir kısmını teşkil etmekte idi. Şlm· 
di Dobrlca Roınanyayn ilhak edildi. Cenu
bi Dobrlca ise ikinci B:ılko.n muharebesinde 
Bulgaristan epey zayıf dUııtUkten sonra 
1913 tc Romanya. t.aarfından olınmııtır. 
Cenubi Dobrlcıuıın Ronınnynya katı suret
te ilhakı 10 ağtırrtos 1013 BUkrcş muııhede
sinfn lnıznslylc karv.rlıwtırılmıştır. 

Birinci bUyı.ılt harpte Alınan ve Avus -
turya lmparnlorlukltı.rı yanındıı. cephe alan 
bul~ar luaıatı 1916 da uınınn kıtaatlyle bir
likte cenubi Dobrlcıı.yı lşgol etmişlerdi. 
1018 de Almanya ile Homıınya. arasında ak
dedilen nıUnfcrlt nıılh neticesinde cenubi 
Dobrlca Bulgnrlstanıı ia.de edilmişti. Hal -
bukl blllı.hare 27 ikinci teşrin 1919 da im
zo. edilen Neullly muahedesiyle Bulgıı.rls
tanla Romanya araBında 1014 le mevcut o· 
lan hudut hiç bir tadile uğramadan ipka e· 
dilmiştl. 

Birinci umumi harpten sonra rumcn ma
kamntı bUyUk bir lşgüznrlıklıı. cenubi Dob
rlcnnın rumenleııttrllmeslne ba,lamışlıır -
dır. Bu maksatla 1924 cenubi Dobrlcada 
bUtUn topraklarının Uçte blr' .. 'n hUkUmet 
tarafından istlmltlk edileceği hakkında blr 
ka.nun çıkarıldı. Bu eureUe rumenlere tev
zi edllcbllccck bir topralt sermayesi te~ck
kUI etmlı bulundu. 

izlerin gayrı klibulunmasının ve deniz- Alman hava kuvetlcrlnln bu mcto-
den yapılacak it1e karşı izaçlarrn ıtal • dik akınlard:ı tı\klp cttlğı ik inci sa"e de 

L_l • kafile halinde sefer yapan vapurların yan arı fevka~ ;rtk bir vaziyete ıokaca- yr1 f ı b ı 
ğrnr müdrik hınuak, itıılyan taarruzu ih- bombardıman cderelc bu se ae er a • 
timalini itima karşılamaktadır. talamaktır ... , 

Buna mukabil lnglllzlerin de alman-

İS~NYA'DA 
HA:IRLIKLAR 

tspanyol emileri İspanyol veya 

bitaraf limanlara hareket 

nrini aldılar 

Kopenhag 3 a.a. - Tas ajansı bildiri
yor: Berlinke gazetesinin Lizbon mu
habiri lapan"nın askeri hazırlıklar yap
makta olmaıdan bahsederek ııunları yaz
maktadır: İıanyol gemileri derhal ispan
yol veya biraf limanlara hnreket etme 
emrini almıırdır. Telgraf ve telefon mu
haberatına panya'da Giddetli bir sansür 
konulmu~tuı1spanya'111n salahiyettar ma
hafili tam t ketumiyet muhafaza etmek
tedirler. Fat müteaddit emareler lapan• 
ya'nın İtal:ııı'ın yanında harbe girmeic 
hazırlandığı göstermektedir. 
Aynı gazenin miıtaleasına nazaran İl· 

panya'nın vifeııi "torbanın agzını kapat
mak" olackta. Yani ingilizlere Akdeniz'in 
çıkııı kapı111 kapamak olacaktır. İtalyan
ların vazift ise Afrikadaki hareketleriy
le Aden'deıve SüveylJ kanalından Akde
niz'in giriıı kapısını kapamak olacaktır. 
Mamafih ianyalılnr bu planın tahakku -
kuna aneak;alyan hareklitı bir muvaffaki
yete milnceolduktan sonra ba51ıyacaklar
dır. 

lıırın elinde bulunan Hmanlara, aanayi 
mUesseselerine, hava karar~hlanna hU· 

Bul 1 

ar~ a talim 
görme 15 ındı 

sil .. h allına ( ~ rdı 
(Başı 1. inci sayfada) 

baren 75 gunluk bir talim ve terbiye dev· 
resi yapmak üzere askere davet edilmilitir. 

Bulgar ba§Vekilinin tavsiyesi 
Sofya, 13 a.a. - D. N. B. ajansı bild{ .. 

riyor: Başvekil B. Filoff, harici politika 
hakkında bulgar matbuatına yapmış oldu
ğu beyanatta, bugiın halledılmemiı bulunan 
meselelerin hallı için siıkun ve soğukkan
lılık havasının hükum surmcsi lizım gel
diğıni işaret etmiştir. Huktimet, memle
keti!\ menfaatlerini müdafaa etmek için e
linden gelen her şeyi yapmaktadır. Baı
vekil sözlerine şöyle nihayet vermiştir: 
Yayılan şayiaların hillifına olarak Sob

ranyanın fevkalade bir içtimaa davet e
dilmesi dÜ§uniılmemektedir. 

Brl. Am~rika-Sovyetler 

ticaret mukavelesi 

tasdik edildi 

~ • t kRiltere ile itbirli ği yapa
J~ • ,11~ at hala Amerika Af man
' ,. ~ h Vaziyetinde bulunduğu-
',~' G t!tfecektir. Esııscn malum 
'ı• t it kere Amerika bunların bü-

ırf• \ l 11'1lını burrün yapmakta· 
r ~ .. ~"llar altında Amcrika'nın 

'> Ya d ğil, Almanya'nın A· 
~ .. harp ilim etmesi bekle· 

'>ıt il Arncrika fili olarak Al· 
l~il kartı harp yaptığı halde, 
~I .<\rnerika'ya harp yapmı· 
~lttı e bir taraflı askeri hare· 
1 "rıYa'nın uzun zaman ta· 

Bulgaristan, 11\il)i terbiY.e için bir 
kanun lıazırlıyor 

Sofya, 13 ıı..a. - (D.N.B.) Başvekil B, 
Filoff, maarif nezareti tarafından gençli
ğin beden terbiyesi antrenmanı ve millt 
terbiyesi için bir kanun layihası hazırlaıı.
makta olduğunu beyan etmiııtir. 

1 
Birletik Amerika' dan lngiltereye 

gelen mitralyözler 
Londra, 13 ıı..a. - İngiliz radyosu bildi

riyor: İngiliz anavatan kuvetleri, Birleıik 
Amerika'dan alınmış olan bir çok hafif 
mitralyözlerle teçhiz edilmektedir. 

Fransa'da iktisadi ve sanai 
faaliyetin harek~te gelmesi için 
Vichy, 13 a.a. - Havas ajansı bildiri

yor: 

Bu kanun, cenubi Dobrice'deki bulgar
ların kuvetli mukavemetiyle kar~ılaştı. Ru
men makamları şiddetli bir askeri tethiş 
mekanizmasını iı ba~ına getirdiler. Hatta 
Staroeselo'da bir askeri program bile ha -
zırlandı. Cenubi Dobrice'nin rumenle3ti -
rilmesi bir çok Dobrice köylüslinU hicret 
ettirmiştir. Bu esaslara istinat ederek cenu 
bi Dobrice'nin Bulgaristan'a lndeııi hak • 
kındaki talepleri tamamiyle yerinde ve 
haklı telakki etmek Ulzımdır. Bilindiği ıi
bi Sovyetler Romanyaya kar§ı serdedilen 
bulgar talepl~rini her zaman takviye et -
mi§ler ve etmekte bulunmuşlardır. 

ARIAVUTLUKTA 
CllN İSYAN 

BÜlÜMEKTEDİ 
ltalyanla·taTafında yaralı ve ölü 

oltak 4 kişi vardır 

Moskova, 13 a.a. - Sovyet Rusya ile 
birleşik Amerika arasında mevcut olan ti· 
caret mukavelcnamesinin 6 ağustos 1941 
tarihine kadar temdidini birleıik Amerika 
reisi ile halk komiserleri heyeti tasdik et
mişlerdir. 

Romanya'da bazı 

Macarlar tevkif edi idi 
Bükreı, 13 aJl. -D.N.B. bildiriyor: Da

hiliye Nezaretinin neşrettiği bir teblife 
nazaran, infiratçı propaganda yaptıkları i
çin beş macar Transilvanya'da tevkif edil· 
miştir. Bunlardan başka üı; kiıi de telh ve
rici haber yaydıklarından tevki! edilmiı -
tir. Ayrıca beıı kişi de aynı sebeplerden 
mecburi ikamete mahkum edilmişlerdir. 
Galatz'da bir yahudi boııuncu propagan -
da yaptığından dolayı 15 sene kürefe mab
kiım edilmiştir. 

~" ~tl'll'ı ~· . l A 
,'l, Aı. Yect;eını an ıyan me· 
bi~ lnıanya tarafından vaki 

qtı-1 taarruz için hazırlan
\ ıılr, Amerika'da mecburi 
'd~lllünün tatbikına doğru 

11 b 111 sebebi de budur. 
111,i arp bir lngiliz • Alma!' 

~I' t 0lınaktan çıkarak git
t11 .. l\raftnn anglosakıon dün-
lir ~".,raftan Almanyll ara-
tr • .<\ CU§ma mahiyetini al· 
~ l'lliral Stanley'in Ame· 

1tıd k • \ı-il> a_ ullandığı "bılkuv-
1' tabiri pek yerindedir. 

A. Ş. ESMER 

Cumartesi ve pazar günleri, sanayii hi
maye ve it nazırı B. Rene Belin, nezare
tinin Parlfl'ten gelmiı;ı olan umum mfüllır· 
leri ve müdürleriyle müzakerelerde bulun
muştur. Bu mü:r:akerat nnaııında umumi 
vaziyeti. memlekette iktisadi ve sınai fa. 
aliyetin harekete gelmesi ve işçilik ücret
leri meseleleri tetkik edilmiştir. 

Alman dahiliye nazırı teftişte 
Strasburg, 13 a.a. - D. N. B. ajansı 

bildiriyor: 
Garpte i&gal altında bulunan mıntaka

larda bir tetkik ve teftis seyahati yapmak
ta olan dahiliye nazırı Metz eehrinden ha· 
reket ederek Strasburg'a ıelmiıtir. 

Romanya Macaristan' a bir 
muhtıra verdi 

Budapeşte, 13 a.a. - D. N. B. Sa!Shiyet
tar mahafilde öğrenildiğine nazaran, ro • 
men hüklimeti tarafından bir muhtıra ve
rilmiştir. Macar hükiııneti bu muhtıraya 
derhal cevap vermiştir. Aynı mahafil, ro
men - macar milzakeratının önümüzdeki 
günler ic;in;e bashyabileceği ümidini izhar 
etmektedir. • 

Romen. Macar müzakereleri 
Bükreş, 13 a.a. - D.N.B, ajansr bildiri . 

yor: Rumen - m r müzakerelerinin ce • 
reyan edeceği mahal olarak Romanyanın 
Karpatlarda bulunan Sinaia'yı intihap et • 
tiği haber alınmııktadır. Maco.ristan'm bu
nu kabul etmiş olduğu ilbe edilmektedir. 

(bşı 1. inci sayfada) 

"" ExchaııgıTelergam ajansına nazaran 
ırooo arnavtrıımal! Arnavutlukta 3000 ki· 
şl de kıraı Zgo'nun doğduğıı yer olan Ma
tl'nin clvarıııa tahaeı;Ut elml§ bulunmak
tadır. 

Bir kabil reisi, italyanlar tarnfından 
hayvanat~n •kAllfl harbiye surellyle top
Ianmaıuna Jtıayet verilmesi ve arnavut -
!arın Jtalyanordusunda hizmet etmelerine 
icbar edllmfnelerl h!Lkkında mutalebatta 
bulunmuştur İtalyan ordusunda hizmet 
etmemek içi dağa çıkma.lannı tavsiye e· 
den beyannaıeler tevzi etlikleri için mev
kuf bulunan U'Davut milliyetçilerinin tah
liyeleri de teep edilmlııtır. Şimdiye kadar 
italyan ve anavuUarın çarpışmalarından 
mUtevelııt, !Uyanlar tarafında ölU ve ya
ralı olarak •kiııl kaydedllml§tlr. 

Nata seyahnt acentesi 
İstanbul, 13 (Teicfonla) - Nata 

seyahat acentesi 65 bin lira borçlu ola
rak adliye iflas maS1ı:ıına verildi. 

Fuar' da Yugoslavya 

İzmir, 13 a.a. - Yugoslavya'nın Ankara 
sefiri fuarın açılış merasiminde bulunmak 
üzere lz.mir'e geleceğini fuar komitesine 
bildirmiıtir. 

a. a. (Matbuat servısi) 

cum ettiklerini söyllyen muharrır in ı
lizler alman hava fniklyetlni telca uğ
rnlma.ğa. çalııtıklarını t ba.rUz cttir1.r k 
diyor ki: 

"İngilizler bu taarruzlarını a.rttınr
lar. almanla.rın ta~ın uz k:ıbıllyeU r•ni 
biraz daha her can b:ıltalamağa muva!
fnlt ol.ırlarsa almanlsr bUy1.l'; tas.mızı~ 
nnı blrz daha. g c::lkUrebilirlcr. Her ge· 
çcn gnn İngiltrre için kazanılmış bir za. 
fer kadar m1.lhtmdir. Ağı.ı toıı ortasına 
gelmiş bulunuyoruz. Almanya için kati 
neticeyi almak zamanJ dıırıılmıotır. in
ı;ilızler bu taarruzu c)'lUle l:adar tehir 
ettir bılırlerse Almanya için kazanmak 
imkıhıları azalmıtı olacaktır .. 

İKDA 

Bir yıpratma hat"bııhangi taraf m 
lehinedir ? 

ABİDİN DA VER, bu başlık altında, 
harbin böyle bır inkiıııt' gösterdl{.1 tak· 
dlrde iki tarafın taarruz ve mUdafıı.a 
imklınlarını mukayese edPrck diyor ki: 

"YıpraLma harbinin hava hUcumlan, 
her iki muharip ta.rafı da muhakkak YlP
ratac!ll<tır. Fakat İngiltere, dOmiDJ' on· 
tarın, lmparatorluğUJlun v Amerlkn'nın 
bomba tehlikesinden muun kavnakla.· 
nna da dayana.cağı için. vaziyet onun 
lehindedir ... 

VAKİT 

Amiral Sh.nley'in bir sözü : 
ASIM US, bu başlık nltında, mAn.ıf 

amerıkalı amiralin, Amerlka.'nın harbin 
tamamen içinde olduğuna dair verdiği 
beyanatı kayded"rek diyor ki: 

"Bir nolttadnn bakılırsa o.mlral Stan
ley'e ha"k vermek lA.zım ~ell:ror. Amerl· 
ka. nazarı olarak harp haricindedir. Fa.
kat lıdetlL harpte Jnı;Utere ile ınUtteflk 
gibi hareket ediyor. Son defa olarak u
:zak §arkta Jnponya.nın ısrarı il erine in· 
gllizl<'rin Çındekl a.skerlerlni ri çek· 
melerine mukabil bunların :ı;erıne ame· 
rlkan kıtaları yerlcşUrmt'ğe karar \ r
mlşUr. Bu demek ki uzak uarkta lnglliz 
kazınca altından Amerıka m :ı;dana. çıkı· 
yor. Cindeki iııgUiz askeri rl çıkınca 
tl'hhkeye dUşecek olan lng'lllz menfaat· -
lerlnln müdafaasını Amerika askerleri 
Uzer ine a.lı:ı; or ... 

Asım Us, Ja.ponya'nın uzak g:ıtk'ta bil· 
tun beyaz ırkla mUcadcle ettiğini teb~ 
rUz ettirerek diyor ki: 

"Amerlka.'nın Japonyaya ka.rııı vnzi· 
yeU böyle old~ gibi Almanya ve İtal· 
yaya ka.rııı İngiltere hesabına yaptığı 
yardımlar dıı geneböylece tedrlet surette 
artmaktadır. Amerikanın Avrupa işleri
ne müd!ıhnle etmesi esaslı bir prensip o
larak her \'akit tekrar edilmesine rağ
men cenubi Amtrlkadan Almanya ve İ· 
talyaya gitmesi muhtemel buğdayların 
satın alınmasına karar verilmrsi, İngll· 
tereye Kanada \'asıtaiyle petrol verildi· 
ğl halde umumiyetle bu maddenin ihracı· 
na devletçe memnuiyet konması de· 
mokra.sl cephesine yardımdan b~ka bir 
uey değildir ... 

Mili S h r 

tarafla sonsuz $ 
1 

1 

1 z h .. rle · 

k la 1 
(Başı 1. irJci sayfada) 

kadar içten bağlı bulunduğuna 
bu coşkun tezahürler çok canlı 
birer yeni delil tqkil etmektey
di . 
Milli Şef Samiun' dan ayrıldı 

Samsun; 13. a.a. - Reisicüm -
hur ismet lnönü, dün ak§am saat 
22 de Samrun'dan ayrılmı.şlardır. 
Milli Şel buraya geli§lerinde ol -
duğu gibi :ıyrılışlarında da halkın 
sonsuz çevgi ve bağlılığının ifa
desi olan'içten tezahüratla uğur -
lanmı§tır. 

Milli Şef Çorum' da 
Çorum, 13 a.a. - Milli Sel 

lnönü bugün, saat 17,50 de şeh
rimizi şereflendirmiş/erdir. 

Vali, askeri komutan, §ehrimiz
de bulunan B. M. M. azaları, Par
ti ve belediye rci~lcri tarafından 
vilayet hududunda kar§ılanan 
Cümhurreisimiz, şehir methalin
den itibaren sev~ili Sellerini se
lamlamak Ü.zere .;ok erkenden gü
zergahı dolduran yirmi beş bin 
Çorum halkına ilaveten haza ve 
köylerden gelen binlerce halkın 
coşkun tezahürat, ''yaşa. varol, 
yüce .Şefimiz . nidaları ve alkışla
rı arasında Parti binasına şeref 
vermi~lerdir. 

Halk, büyük bayram günlerin -
den birini y<l§amaktadır. 1 

Muhafız kıtalar1yle ihtiya'tlan 
silah altına almak için Ruzvelt'e 

sel5.hiyet verildi 
Vaşington, 13 a.a. - ~ongrenin askeri 

komisyonu milli muhafız kıtalariyle ihti • 
yatları batı yarı küresinin her hangi bir 
kısmında 12 zy müddetle silih altına al
man için B. Ruzvelt'e sal5hiyet veren ka
nun layihasını ittifakla kabul etmi~tir. 
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Hormonların hülôsası Yiyeccek ıi? marangozluk kursları açıldı TtlRKl~~~r:::!~::·:'.'':..~~~' 
;. • ( Dnlga Uzunluğu ı 

1648 m. 1~2 Kcs./120 !{'>\'. 1' J,. 
31.7 m. ~465 Kes./ 20 K.,.... 1' ı 

Vücud2' lüzumlu hormonların altındaki timüs guddeai çocuklukta 
hepsini bir araya getirerek onların büyüktür, o da çocuğun büyümesine 
hülasasiyle yapılmış bir ilacı haber hi:ı:met eder, İ§İni gördükten sonra 
verecek deği!im. Bir kaç tanesini bir küçülür. 
araya getirerek hazırlanmış ilaçlar Karın içindeki guddeler hem daha 
va:rsada hepsini birden toplamıı bir çok, hem de her biri daha büyüktür, 
ilaç henüz yoktur, yahut ben bilmi- 1 Karaciğer vücudumuzda bir çok iş
yorum. Mnksadnn Ulus okuyanlar- 1 ler gördükten başka, pankreas gud
dan bir zatın arzusunu yerine getir- desi ile birlikte vücudumuzdaki §e

mektir. ker nizamına da karı§ır. Kanımızın 

Amerika ffofer'in • .,. .• . . 
teklifini redEdiyor · \ . .. :, )\ ~ · .~~~,~· ~~ 
Nevyork, 1~ n.a. - NeV)t Tlmes ga- """""' f\~ 

19.74 m. 15Ul5 Kes./ 20 l{W · 
CARŞAMBA: 148.1940 t ,f1 

7.30 Program, \'C memleket saıı 
7.35 Müıik: hnfif musiki (Pl.)· 
8.00 Ajnns haberleri. 
8.10 Ev kadını - yemek listesi. 0.ı 
8.20/ 8.30 Müzik: h a fif musıkı pt • 

nm <levaını (J>l.). ıJ1 
12.30 Pror,rmn. ve memleket ı;aat 

t 

zetcsinin :'l'azdığıııa nazaran Hoover'in ~' 12.35 M üıik. ~1 ı 
1 - Arif bey. muhayyer şıır 
t:nıas etmeye yare varınız): (~ 
2 - .... - muhayyer turldi· 

Bu zat arada sırada hormonlar Ü· temel maddelerinden bir olan fibri
zerine yazdığım yazılardan onlara ni yapan da gene karaciğerdir. Oa
alaka bağladığını yazarak bunların lak kandaki kırmızı küreciklerin 
hakkında umumi bir fikir edinmek hareketlerini ve kandaki çelik i§le
Üzere kısaca hepsini birden anlatma rini tanzim eder. 
mı istiyor. Bu yazıları okumak zah- Böbreklerin üstündeki guddelerin 
metine katlanan okurlar arasında o ortasından çıkan adrenalin hormo-
2ahn arzusuna iştirak edenler bulu- nu sempatik sinirleri üzerine tesir 
ııacağmı tahmin ederek bugün, hor- ederek kan damarlarındaki tansi • 
mon çıkaran guddelerin hepsini bir· yonu tanzim eder, hem de iyi veya 
den anlatmıya çalı§acağım... fena heyecanların vücut Üzerindeki 

En önce, kafatasmın içindeki iki tesirlerine vasıta olur. Bu guddele
küçük gudde, biri İpofiz, beynin al- rin kabuk tarafından çıkan kortin 
tmda, burnumuzdan dokuz santi - hormonu bilhassa, vücudda tuz ni • 
metre uzakta saklanmış gibi, bir ki- zamma hakimdir. Kadınlar ve er • 
raz çekirdeği kadar büyüklükte. kekler arasında - tenasül uzuvları 
Çocuk annesinin kamında büyür- farklarından başka - farkları ya
ken bu mini mini gudde ötekilerin pan da bu hormondur: erkeklerin 
hepsinden Önce belirir ve öteki gud- daha iri, daha kaim ve daha dik 
delerin en çoğuna hakim gibi görü- vücutlu olmaları gibi ... 
nür. O kadar küçük olduğu halde, Kadınlarda başka, erkeklerde 
baş.ka batka hormon çıkaran üç başka türlü olan iki guddenin çı
parçası vardır. Bir parçasından çı- kardığı hormonların ne işe yaradık
kan hormon insanm boyunu ve cüs- larını, ilk insana vücudundaki uzuv
sesini büyütür, fazla işleyince dev Iarın işlerini öğreten melek de bile
misali adam yetiştirir. İkinci parça- mediğinden, onları anlatamadığım
sı çıkardığı hormonlar kadınlık ve dan dolayı elbette beni mazur tu· 
erkeklik uzuvlannın işlemesine ha- tarsınız... / 

kim olur, hem de yemeklerimizdeki Sayın okurumuz hormon kelime
yağh maddelerin vücudun içinde sinin lugat manasını da merak et -
metabolismasına karışır. Üçüncü mif. Bu kelimenin eski yunancada 
parçası yemeklerimizle ve içtikleri- aslı olan Ormao'nun manaları bura
mizle vücuda giren suyun ve §eker da sayılamıyacak kadar çoktur: 
olacak maddelerin metabolisması- Heredota göre, Eflatuna göre v. s. 
na... §İmdiki hekimlerin ona verdikleri 

Gene kafatası içinde, çam koza- mana harekete getirici demektir, 
lağıan benziyen guddenin boyu 8, halbuki hormonlardan bazıları, ak
genijUği 5, kalınlığı da 2, 3 milimet- sine, hareketi durdurur. Onun için 
re. Bu da zeka işlerine hakim gibi hekim tabirlerinde her üzümün ba
görünür, fı\kat çok işlerse çocuğun ğı ııonılamaz. 

büyümesine mani olur. Vaktiyle, G. A. 

talebine karşı Birleşik Amea efkArı u -
mıımiyeslnde husule gelen iilA.mele ba
kılacak olul'ııa, har!ı:tye neetinin Bü -
yük Britanyııdan Frş.ps.ınıı:ıiorveçin ve 
Hollandanın alıallslnfol doyuıı.k derecede 
ııblukanın aznltılnııı.sını tal•etmiyecek -
tir. B. Hooverln bu talebi i:'ahatte bu -
lunan Cordel Hull'a vekfilctmekte olan 
B. Sıınıner Velles tarafındaısaca redde
dllnıiştır. 

B. Suınner Velles, B Hcr'in talebi
ni dlkltatle okucluğunu ve lhusus hak -
kında ne şimdi ne de dtide lacak beya
natı olmadığını söylemiştir. 

T aymis'in bir zısı 
Londra, 13 a.a. - İnglllitlyosu bildi

riyor: 
'l'imes gazetesinin dlploıik muhabiri 

B. Iloover taro.fından almanla işgal edil
mekte olan Avrupa aı·azlstıyecek mad-
deleri gönderilebilmesi hııtıda ingiliz 
hiiktimetlne yapılmış talebldiyük Britan 
yanın ablukn politikasını l bir suretle 
tadil etnıiyeceğlnl soylemel>ir. 

MezkOr muhan-lr, birçokl.erikan ga -
zetelerinln, "Hitıer'e yiye: gönderme 
keyfiyetinin lng!Uzlere yaın yardımla 
kabili telif olamıyacağı., hıındaki ne~ -
ıiyatını hatırlatmaı,tadır. 

Na.~yonal sosyalistlerin !reyağı ye
rine top., gayeli politikalar tebarilz et
tirdikten sonra, Londra gtesinln mu
harriri Volklşer Beobahter gazetesinin 
bir makalesini bahis mevz ediyor. İş
gal altında bulunan btitlln ıı:ide radyo i
le neşredilmiş olan bu mak, alman hü -
kUmetinln başhca vazifeııir her ııeyden 
eve! alman milletine yiyece'ermek oldu
ğıınu beyan etmektedir. 

Tlmes gazetesi de şunlarl.ve ed:i.yor: 
İşgal altında bulunan ar'1e gidecek o

lan yiyecelc maddelerinin nlncağım tah
min etmenin mUşklll olmac bundan an
lıı:Jılablllr. J3inaenaleyh, A 11a'nın ablu -
kasına devam ettiği için J.-;e İngiltere
ye bir §ey söyliyemez. İht.lerin çıkma
ı:ıına her zaman sebebiyet miş olan ke
limeler: sulh ve hUrlyet keteleridlr. Na
zilerin tazyik rejimlnekarı;ııyam edecek 
olan Avrupa kıtaın ihtllAlırinin de pa
rolası sulh ve hllriyet olac.ır.,, 

Avustralya'd feci 
bir tayyare :özôsı 

Köy kurslarında talebeler ta.rafından yapılan 
muhtelif ağaç işleri 

Bir köy kursunda marangoz talebel€r · 

~imdi eller sözüne kandı). ııı· 11 ltıa 
3 Arif bey - muhayyer şar · ~ 
marı yok). . 1,. 

111 
4 - .•.• - muhayyer kürdı ltr 
(Evlerimin önu handır). ~ 

12.50 Ajans haberleri. ! , 
13.05 Müzik . 1e d 

1 - Arif bey • suzinak şarlc1· ~~}' 
bizar eılerke.n). . ı:fl' t~ 
2 - Şiikrü Şcnozan - suıırıS 
(Müptelayı derdolan dilledkı: ( Cıı~ 
3 - Arif bey kürdili H. şa.r t, 
şer mi şrınrna). (Sı ~ • 
4 - Kiirdilihicazkar şark~: l'j 
sn.çit yare kim haber versırıl~. td 

13.20/14.00 M iizik: radyo salon °~. '~ıı 
1 - Malvezzi: isp-nyol da ~1 ~ 
2 - M orena: muhtelif beste & 
dan potpuri. s:ııJ' ~ 
3 - Jolı. Strauss: Ritter pa llıiJ 
pera - kimiı:inrlen balet. ~ 
4 - Paclıernegg: Viyana'nıtl' d' 
ti. #' iltı 

18.00 Program, ve memleket saat ~ 
18.05 Miizik: dans müziği (Pl.)· 
18.40 Müzik: fasıl heyeti . ıe--ıı 
19.15 Konuşma (dış politika badıse 
19.30 Müzik. . { 

1 - Lemi - karcığar şa~la· . 
nüne etvarı nazik şan senır.): (G· 
2 - Dede - knrcığnr şarki· 

ı gönül aşk yoluna). ş1r 
3 - Leylıi hanım • hiizza!ll d 
(Ey sıbahı hiisnü an). (>.r~ ~~ıı 
4 - Rakım . segah şarkı: il 

19.45 
yanıp ağlarlığım). 'atı' ~~lt 
Memleket saat nyarr, ve al ı· 
berleri. I 11> 

20.00 Müzik. 11tfl tı-, 
1 - S:ulcttin Kavnak • nilıa'e 
kı: (Sevgi kanunun aldıın)·eııt 
2 - Faruk Arifi bey • nilıa' 
in: (Ey si iri ilahi dağıtan)~, ı 
3 - Sel. Pınu - hüzzam ş-1' 
kmla sürünsem). ~~ 
4 - Sadettin Kaynak - }ıjcar 
kı: (Çözmek elinde değil). 

20.15 Kı;ı,n1;1şma. .. ııı 
20.30 Muzık: soprano Friedl Bolı 

fından şan resitali. 
20.50 Müzik: geçit konseri. il. 
21.15 Müzik; potpuriler (PJ). ~"ti 

21.30 K~.n~şma (rıulyo gazetc~i). t.J. Lr~ 
21.50 Muzık: orkestra suitlerı (J' ~'!/ 't~ 
Z2.30 M ~mleket sııııt ayarı, ai~tı'ı, it~ 

mektepte okumak mecburi değllken 
o v;kıtki köylülerin çocuk kavruk 
kahr diye çocuklarını okutmamala
rı, belki, bu işi hissettiklerindendi. 
Şimdi mek,eplerde beden terbiyesi 
yaptırıldığından bu kozalağın fazla 
yüz bulmasma meydan verilmez ... 

Kazablank'yı 

Birç.ok köylerimizin dağı~ık ... ~.saba ı len .mütehassıs kimseler köylere gön -
Ve şehırlerden uzak oluşu koylunun e- c!erılmekte ve her kursun müfredat 
vinde ve işinde hemen daima kullan - programları bu öğretmenlerin mahal ~ 
mak mecburiyetinde bulunduğu vesai- linde bizzat yaptıkları tetkiklere ve 
ti kolaylıkla temin edebilmesine veya köy halkından aldıkları malfimata göre 
bunların tamirlerini ihtiyaç hasıl ol- tanzim edilmekte ve böylece kurslar-

Canberra, 13 a.a. - Bug:Canberra ha- duğu zaman ~emen yaptırabilmesine da köylünün .e:erek evinrl,. uı>r,.lr iıı'-•-
va meydanında vuku bularir kaza neti - engel olmaktadır. de kullandığı demir, teneke ve ağaçtan 

l~rı; ziraat, esham -ta!ı~ı,li !\~ 
bıyo - nukııtbor!'A!il (fi"• \ 

..... ,.., mu1.ııs: 1.dzoııncı {Pi.). ~ l-' 

zapt mı edecekler ? 
cesinde 10 kişinin öldüğü 3 nazırla or-
du genel kurmay reisinin za kurbanları Memleketi.n iktisadi hayatiyle yakın ber türlü eşya ve vesaitin yapılması, 
arasrnda bulunduğu bildi yor. Harbiye dan alakadar bulunan bu meseleyi Ma- araba tamiri ve yeniden imali, kapı, 
nazırı B. Street, hava naz B. Fa.irbairn, arif Vekilliği ele almtıt ve aeyyar köy pençete, döşeme ve ~nire yapmak gibi 
icra komite~t reis muavitıi>c Uemy Gc\~. kursları asmak tıurettyle köyün küçük işler öğretilmektedir, Bilhassa bu iş • 
Iett ve genel kurmay reisi r Cyril Br~ - sanatkar ihtiyacını temin etmeğe ve !eri yapabilmek için lüzumu olan el 

23.25/23.30 Yarınki program ,ve le ~ 

* ~· t R A N t 
Tahran Hadyosu ~ 1 

Tahran radyo~u. kıııa dnlgn ııe 51 ' 
Boyun içindeki tiroit guddesinin 

çıkardığı hormon vücudumuzdaki 
nesiclerin nefea almalarına, hücre· 
lerin beııle'nmesine, vücutdaki tabii 
hararetin muhafazasına, kemiklerle 
bütün nesiçlerin büyümesine hük
meder. Bu gudde gelişmezse, çocuk 
büyÜmez, cüec kalır, hem apatl o
lur. Guddenin çıkardığı hormon az 
gelirse çocuk ufak tefek kalır, yü
:tü §İş, huyu fena ve yalancı olur. 

Ncvyork, 13 a.a. - Tas ajansı bildit'i -
yor: Nevyork Taymis gazetesine göre İn
giliz gemileriyle İngiltere'ye iltihak etmiş 
olan bazı frıınıtz harp gemileri Kazablan
ka'yt zapta tevessül edeceklerdir. Gazete
ye nazaran bunun sebebi üsleri Kazablan
ka'da olan tayyarelerin Cebelüttarık'ı 

bombardıman etmeleridir. 

deneli. d 1 d ,. ·ı~ tt I . geçen ers yı ın a uç vı aye e açı an avadanlıkları tedrısat esnasında ta.le -

saat 11.30 dan 14 e kadar, 19 rtı· ;5 ~ 
uzunıugu üzerinılen, 17.13 den ~de# 1. 
30 m. 99 dalga uzunluğu Uzefııı.,~ "'' 
20.30 dan 23.30 a kaılnr 48 nı· ~t· ~k 
uzunluğu üzerinden neşredıırneıtt cıdlt) \ 

Bu tiroit guddesine ekli gibi, dört 
tane paratiroit guddeleri, her biri 
bir toplu iğne ba§ı kadar, vücudu
muzdaki kireç İ§lerine karışırlar. 

Bütün kemiklerimizin temellerinden 
biri kireç olduğu gibi bu madde her 
hücrenin hayatına da lüzumludur. 
Onun muvazenesini bu mi;,,i mini 
ıeyler korurlar. Tiroit guddesinin 
L± _____________ _ 

! .................................................... , 
i Milletin Kuveti Nereden ! 
! Doğar ? f 
i Bir milletin kuveti servetinden ; 
! ziyade Çocuklarının sıhat ve gür- f 
i büzlüğü ve fertlerinin vücut ve i 
: ahlakının sağlamlığı, mesai ve t 
i müşkülata mukavemeti, her şeyi ! i olduğu gibi görebilmek kudre- i 
: tinden teşekkül eder. f 
f Çocuk Esirgeme Kurumu j 
: ...................................................... . 

kalbim ve bütün mevcudiyetimle seviyorum. Fakat, 
annem yalnız beni seviyor, seni görmek bile istemi
yor. Niçin? Çunkti; sen fakirsin. Kibar ve asil bir ai
lenin kızı değilsin. Halbuki gelip. biribirimizi nasıl 
samimi bir aşkla sevdiğimizi görse, her halde bu fik
rini değiştirecektir. Ama, gelmez, katiyen gelmez. 
Çocukluğundanberi aldığı terbiyenin esiri olmuştur 
o artık. 

Tabakasını çıkardı. Bir sigara yaktı. ~cı, acı ba
tını salladı. Heyecanlı bir sesle söı:üne devam etti: 

Bugün 

ULUS Sinemsında 
' 2. film birdt 

14,30 - 18 t 

Kızıl dansüz (htahari) 
VERA CORE1' 

16,30 da 

Yol kesen hodut 
gece 21 de: 

Kızıl dansöz veı1iki 

bu kursları bu yıl on vilayete daha beye yaptırılmakta ve bunlardan bazı
teşmile karar vermiştir. ]arı, kurstan mezun olduktan sonra. 

Seyyar köy kursları şimdilik demir- ktndilerine verilmektedir. 
cilik ve marangozluk işlerinde tedri - Bu kurslara Sanat Okulları mezun -
satta bulunmaktadır. .. ]arı öğretmen tayin edilmektedir. 

Bu kunlar, birçok köyün ortasında Ancak bu gençlerin köy ihtiyacına 
ve civar köylerden halkın devamına uygun bir şekilde tedrisat yapabilme
müsait olacak şekilde merkezi bir va- !erini temin içın bunlar evela yine San 
ziyette olan bir köyde açılmakta ve at Okullarında tecrübeli ve mütebas -
kursa yaş kaydı olmaksızın köy halkı sıs öğretmenlerin idare ettikleri yetiş~ 
devam edebilmektedir. titme kurslarına tabi tutulmaka ve 

Kursların muhitlerine faydalı ola - kendilerine köylerde hangi işler üze • 
bilmesi, tedrisatın mahalli şartlara ve rinde ve nas~! tedrisat yapacakları iyi
ihtiyaçlara göre tanzim edilecek bir ce öğretildikten aonra vazifelerine 
programa dayanmasını icap ettirmek- gönderilmektedırler. 

te olduğundan Maarif Vekilliğince Kurslar, her devre 5 ay sürmek şar. 
Sanat Okulhn öğretmenlerinden seçi- tiyle ve ayrı ayrı iki köyde olmak üze-

(Yukarıdaki Saatler !nAN sııS ~ 
~ ' ·ıc fıl ~kı 

re bir dere yılında iki devrelı iti '-~ 
yette bulunmakta ve her devre~ tı t"-I 
risata başlama ve nihayet verfl'I ôft ' 
leri köylünün mahallt şartlara ~öl 6 lı ~ 
ğişen zirai faaliyet 2amanlar1 

0ri5' lıı;1 
nünde bulundurmak ve kur~ tt01şı~ ~i 
tını zira! faaliyet me' sirnin111 rtııi 
kalan zamanlara rastlatırrnal< sıl 
tesbit edilmekt-=dir. ·~ 

·ıw 
Maarif Vekilliği köylüleriıfl,~J:l'., 

kınması bahsmde faydalarını )13f1ıı 
zamanda göreceğimiı: bu kursi ııı 
yısını eldeki imkanların azaJ1l 
desi dahilinde arttıracaktır. 

I bil" 
·;uşamadan gözlerimi hayata yumacağım. Fakııt, 
nun ne ~he?1iyeti ;~r? Tarih beni takdir edece1'~ 

- Vılmış, aevgıhm ... Bana böyle şeylerdell ati 
ııetme. Ben, senin yaşamanı istiyorum... Sen, 11a>' 
l'i)zle.rini yumduktan sonra... .. 'f" 
' Vılmoş'un, dudaklarına mağrur bir tebessiiJ'll 
~~: ~ 

y 1 d.. .. .. 0· M"lyorılB - an ış uşunuyorsun ızella, dedi ı içi' 

- Dünyada aşktan daha güzel ne va~dr? İki gen
cin biribirini severek birleşmelerinden daha hoş bir 
§ey tasavvur olunabilir mi? Fakat, bugünkü cemiye
tin, insanlara cebren kabul ettirdiği bir takım kaide 
ve telakkiler, onların gözlerini kör ediyor. Etrafları
nı göremez oluyorlar. Anne~i bir görsen Gizella. Ne 
temiz kalpli, ne iyi bir kadındır. Elan birçok erkek • 
lerin ruhlarında derin fırtınalar kopartacak kadar 
güzel ve zariftir. Paris'in en lüks salonlarında bile 
onun gibi şık ve kibar giyinmesini bilen kadınlara 
pek nadir tesadüf ettim. N eolurdu, o bizi anlasaydı 1 
Kimbilir, belki de bu sözlerimle annemi haksız yere 
itham ediyorum. Onun gibi ince ruhlu, hassas biı; ka
dının aşkı anlamamasına imkan göremiyorum. Her 
halde, biraz evel de söylediğim gibi, onu kalbinin se
sine göre hareket e;mekten, cemiyetin saçma telakki 
ve kaideleri mnediyor. Bu muhakkaktır. Bütün bu 
kabahatlar, bu fenalıklar, bu günahlar cemiyetindir 1 
Cemiyet, tabiatin temiz ve normal yolundan ayrılmış 
ve bütün insanların müsavi olarak doğduklarım unut
muştur. Cemiyetin bu haksızlıklarına isyan edip, ye
ni bir nizam yaratmak istiyenlere hak veriyorum. Ha
kikaten, b.u aristokrat zihniyeti yıkmak, cemiyeti, ta
biate en uygun bir şekle sokmak lazımdır ..• 

Yazan: Mihaly FOLDl Türteye çeviren: F. ZAHiR TôROMKUNEYı -76-

insanın tam ve hakiki bir saadete kavuşmaları ıı!• 
jbir veya bir kaç kişinin kendini feda etmesi şar·tf'. 
Hem, ben bu işte yalnız kalacağımı da zannetı1l1 

bil 
rum. Her halde, benim fikirlerime iştirak ederı ti' 
çok erkekler bulunabileceği gibi, kadınlardan dll 
raftar olanlar çıkacaktır. 

Gizella da, bu sözlerin tesiri altında müthiş bir he
yecana kapıldı. Yüzü kıpkırmızı kesildi. Sandalyesi
r.e yaslandı. Bacaklarını ileri doğru uzattı. Dudakları 
titriyerek sordu: 

- Acaba, bu dediklerin olacak mı Vilmoş? 

- Tabit olacak. Göreceksin, hem de pt yakında 

olacak. 
• - Bunu, bütün kalbimle ben de teme11i ediyo • 

rum. Ancak, bu kadar güzel bir idealin tahtkuk ede
bileceğine bir türlil inanamıyorum. 

Vilmo~, sigarasından derin bir nefes ~ti. Uzun 
bir konferansa başladı. Avrupa devletlerim nasıl te
şekkül ettiğini, fransız büyük ihtilalinin cbeplerini 
anlattı. Sermaye ve iş arasındaki tezatlarch bahsetti. 
Nihayet, yirminci asıra büyük ümitlerle ~!andığını 
ve yüzlerce senedenberi halledilemiyen)ütün bu 
problemleri yirminci asrın halledeceğini syledi. 

Ayağa kalktı. Odanın içinde bir kaç dfa dolaştı. 
Ellerini cebine sokarak, Gizella'nın karşısıa dikildi. 
Büyük bir inkılapçı tavriyle: 

- Evet, yavrum. Dedi. İnsanları kurtatıak ve ce
miyeti, tabiate daha uygun bir şekle koyıak lazım
dır. 

Gizella, tasdik etti: 

- Bravo Vilmoş ! Çok haklısın. lnsanlrı kurtar
mak lazımdır. Sen de, bu büyük işi başarafar arasın-

da olacaksın değil mi sevgilim? Aklıma, nükernmel 
bir fikir geldi. Beşeriyeti alakadar eden b meseleler 
hakkında eserler yazsan ne kadar. güze] our. Bu su- . 
retle, cemiyete şimdiden faydalı olmağa bşlarsın. 

- Bunu, ben de düşünmüştüm Gizella 
- Eserlerinle muhakkak büY.ilk bir ıatret yapa-

caksın Vilmoş ... Senin söz söylemek ve yazı yazmak 
hususundaki kabiliyetine hayran kalıyorum... Ben, 
bugüne kadar senin gibi, hislerini fevkalade bir kud
retle ifade eden bir muharrire rastlamadım ... 

Vilmoş, omuzlarını silkti: 
- Şöhret mi, dedin? Şöhretin ne kıymeti var? 
Gizella, büzülerek cevap verdi: 
- Dilime öyle geldi de söyledim Yoksa, senin 

şöhrete ehemiyet vermediğini ben de biliyorum. 
- Şöhret peşinde koşmak, dünyada en fena bir 

şeydir Gizella. Sakın bu kelimeyi bir daha ağzına al
ma. Şöhret peşinde koşan insanlar, hiç bir vakit ce
miyete faydalı olamazlar. 

- Haklısın Vilmoş. 

- Ben, bütün insanların mukadderatını tayin ede-
cek bir idealin tahakkuku için çalışacağım. Burada. 
şahsi muvaffakiyetler bahismevzuu değildir. Ben, in:. 
sanları, insana liiyik bir tarzda yaşatmağa azmettim. 
İnsanları biribirlerinden ayıran dıvarları yıkacağım. 
Sınıf farkını ortadan kaldıracağım. Bir kontla bir a
meleyi Jl\ÜSavi ve aynı haklara sahip edeceğim. Bu 
gayemin tahakkuku uğrunda hayatımı fedadan dahi 
çekinmiyeceğim. 

- Affedersin Vilmoş. Ben, bu kadar ince düşü-
nemedim. t 

- Zararı yok sevgilim. Zamanla sen de bunları 
kavrarsın. Evet, ne diyordum? Tamam. Ben, üzerime 
tarihi vazife almış bir insanım. Belki; emellerime ka-

- Kadınlardanda mı? J<Bvıır 
- Tabii! Çünkü; ben onları da hüriyete . bıı' 

turmak istiyorum. Kadınların da erkeklerin ~~'teırıitl 
lundukları bütün haklardan istifade etmelerıtı• ıerd' 
için mücadele edeceğim. Zaten bazı memJeket 
kadınlar, bu mücadeleye başlamış bulunuyorıat·tıııJJ' 

- Bilhassa İngiltere'de değil mi? Geçenlerde 
.dan bahseden bir makale okumuştum. uı il" 

- Gördün mü. Bugün, bir iki yerde ve }ıerı 
111

i bır 
sit bir şekilde yapılan bu mücadeleyi, ben uf11ll Uf ~ 
şekle koyacağım. Bütün dünya kadınlarını 11 ıı~' 
erkeklerle müsavi görmek için bıkmadan. yor 

\ril' dan uğraşacağım. 
Jisirı .;I 

- Eserlerinde bunlardan da bahsetme •ğıt 
moş. Ben, sana matbaadan istediğin kadar ıca11~! 
mürekkep getiririm. Sen çalış. Durmadan ça ~, 

- Tabii çaltşacağım. ]esli ô0" 

- Evela makalelerle mi başlıyacaksın, yo 
rudan doğruya kitap mı yazacaksın? ııııı1'' 

- İlk önce bir dram yazacağım. Mevzuurıtl 
!adım. Güzel bir isim de buldum. Kelepçe. 

- Kelepçe mi IS 
- Nasıl, hoşuna gitti mi? tlerede 
- Çok güzel. Hakikaten çok güzel. Bunu 

akıl ettin? .,,,ı) 
(Sot1u 



HARBE 
D A İ R 

transilvanya 
Macaristan 

lJ mumi harpten sonra Maca· 
~ ristan'dan geçenler, bütün 
..._c•rlar arasında Transilvanya'
ı.., •lınmasından dolayı Romen· 
~kartı hiç eksilmiyen bir kinin 
'-'d cut olduğunu görürler. Peş
~e Macar Meclisi bahçesindeki 
't keller, Macarlardan ayrılan 
~letleri temsil eder. Macar ço
>l ~•rı daha dilleri ilk konuıma· 
ı...;.•tladığı zaman Macar eyalet
"'- in asla verilmiyeceğini ifade 
~'!1 ccNeml Nem!., farkıaını öğ

•rler. Filhakika Macar murah
,!·~ 20 haziran 1920 de Tria
lııı'ıı·" ımzalamışlar, fakat Macar 
~et hissi, bu imzayı manen 

•ttır. Macarların bütün iste· 
~ •ri, bu muahede ile kendile
,~ aynlan Transilvanya'nın 
1' ı ve burada 57.800 kilomet· 
'llıtrabbaı Üzerinde ya§ıyan 2,7 
,;on vatanda~larının Roman

'-ı~ bulunan 1,7 milyon diğer 
'1lıyetlere ilave edilmemesidir. 

acarlar bun9n için 20 sene· 
ri beklemekte, fırsat bul

ç. bat kaldırmakta, ve ku
~ •il düttüğü zaman boyun e
ı.; •usmağa rıza göstermektedir-

• 

'1 acaristan eski vilayetlerinin 
~ iadesini evela Milletler 
\i 0Yeti vaaıtaıiyle temin edece
._ Ununu,, ve cemiyetin en har 

'il eıaalı taraftarlarından biri 
~ hır. Fakat Cenevre, hareket 
~rını insan topluluklarının 

ÜI ve terakkisine uydura
tel"de statik bir müessese ola-

> ltalnııt. ve bu vadide hiç bir 
'Pı.ıamııtrr. 

tfiJı ayet Macaristan, yavaı Y•· 
Politikasını deiittirmiı, ve 

!"a.illea'ı yırtmak için çalııan 
Ya ile itbirliği yapmayı 

'fık rörmüttür. Diler taraf
'1acar ihracatının ve bilhassa 

kereste ve hububatının bü-
ct_'te İyi bir alıcm olan ltalya 
~ 1bÜnaaebetlerini düzeltmit 

&ayede mihvere daha çok 
•ttır. 1939 senesinde Ma· 

de.Jet adamlariyle, mihver 
•tleri nazırları arasında te
ll!' f azlalatmıt ve harp çıktı· 
~an da Macaristan bitarafJı. 
. UlJı ederek bekleme siyaseti 
•bneğe batlamııtır. 

~pa'da birçok meselelerin 
. ~iırıdilik kuvet zoriyle halle

bu zamanda, Macaristan 
baı kaldırmıt, ve hububa· 

heılediii doıtlannın yardım· 
I ••iınmı,tır. itte Salzburgda 
•il nıüli.katlar bu tetebbüs
. lleticeıidir. Ve Hitler müte-

en dönen ve ıatkın bir ıi
takip eden Romanya'ya 

d~elki bir ceza tertip eder· 
~ier taraf tan kendisine ve· 
~ tel'en dostlanna yardım e· 
I Almanya'nın ekonomik ih
llrını temin çarelerini de a• 
ln-. Bundan dolayı Alman· 

cenubu tarki Avrupa'aına 
lr İıtediii yeni nizamıemü-
edel'ken evelemirde, Al· 

.:'llın ekonomik ihtiyaçları· 
belli batlı rol oynadıimı 

alıdır. Bununla muvazi 
• ' Politik meseleler de var· 
'-'1 Politik meaeleler Roman· 
~ l'l'ansilvanya ve Dobruca 
~ber batka bir nüfuz altı

•ıinden evel, ne koparıla· 
kar olduğu dütünceainden 

, lerektir. Çünkü Transil· 
'llın Macaristan'• seçmesi 
h alnıan nüfuzu veya al
) •1at aahaıı altında bulu-
etlerin daha genitlemesi 
~I': Almanya bunun için / 

riltere'ye taarruza geç· 
" ••el, cenubu tarki Avru· 
• l'una havzaaınm tanzimi 
llleıpl olmaia baılamııtır. 

~ll •aziyette Tranailvanya'· 
lltıı ezeli ve ebedi bir R~ 

'leketi oldutunu iddia 
ı:: bunu iıbat için ciltlerle 

Yazdıran Romanya'nın 
'ti ile olacaktır? Romanya 
'- •• Önce bir ahali mü bade· 

&fi kurtaracainu ve o da 

uı.us 

HARP TEBLİGLERİ 

İngiliz hava 
nezareti tebliği 

• 
Londra, 13 LL - Hava nezareti tebli

fi: 
Dün gece ingillz hava kuvetıerl bombar

dıman tayyarelerinin hücum ettikleri he
de!ler arasında Gotha tayyare fabrlkasiy
ıe .Almanyanın ıılmali garblslnde ve Fran
sa ve Hollanda'da alman işgali altında bu
lunan topraklarda bulun'.m başka hedefler 
de v.ıırdır Buz ve bulutlara rağmen hücum
lara sonuna kndar devıun edilmiştir. Aynı 
zamanda 17 tayyare meydanına ve DorJmm 
deniz tnyynr.-Jcri Ussünc hi.ıl'ıım edılnıiş -
lır. Bu hareklıta lştiı k eden tnyynrclerl
mlzden doı dü ılslcrınc dllnmcmlıd• rdlr. 

Hollanda ııahlllcrlndc Helder limanı do
nannıay~ mensup tayyare Jmvctlerlnln i;;, -
tlrtikiyle bombardınııın edilmiştir. llu,ı;;Un
kU hava fııaliyctlnc alt akşanın doğru alı
nan raporlar, ııvcı ta~yaı·clcl'imlz tarfın
dn 27 diışman tıı.yyııresinin dllşürllldllğünU 
gfüıtı•rmektcdlr. Bir dilşmun ta:vy11rcsi de 
tııyyarc rlMI batarynlarınıızın ııtcalyle dü-
şUrUlınU~tur. · 

A VC'I tayyarcl ... rtmlzdçn dördll zayi ol
muştur. PllotJoırdan ikisi hnynttııdır. 

Ortıı hrımbardımım tny~ ıırelerıınlz hu
giln, İntland·dan Gaskonya körfezine ka
dar olan mıntaka ttzC'rlnde harı:ktıtta bulun 
mıışlru-dır. Hücum edilen ht"d<'flcr arasın· 
da dliı;ımen f!jgall altında hulunan Vanlha -
ven, Klngene. Caen, Ch"rburg, Morlaix 
tayyare meydanlarlyle Rrest deniz tayyare
leri U:ısU vardır. Tayyıırelerlmlziden 12 si 
üslerine dönmemtolerdlr. 

tilr. İncillıı avcı tayyareleri c!ilpnu tay -
yarclerine hücum etmiıler ve tayyare dafi 
bataryaları ateı aç.mıılardır. Dilıman za • 
yiatınm fazla oldutu zannedilmektedir. 
Mufa11al raporlar heniiz ıelmemiıtir. 
Şimdilik bilinen düımanın on bombardı • 
man ve bir avcı tayyareainin imha edilmiı 
olmasıdır. 

O'ç İngiliz ever tayyaresi üılerine dönme
miılerdir. 

Somali' deki harbe 
dair lngiliz tebliği 

Kahire, 13 a .a. - İngiliz umumt ka.rar
g!hı tebliği: 

Somali: Yugargan boğazını tutmakta o
lan kıtaetımıza karşı yapılan umumi taar
ruz hakkuıda alınan haberlere nazaran al
çaktan uçan tayyarelerin kesif yardımına 
rağmen bu taarruz, topçumuzun ve porta
tif s!IAhlarımızın atPşlyle dafıtılmıı ve 
pUskllrtUlmUştUr. Bir mahalde, dUıman, 
mevzu bir istifade elde etmi§ııe de derhal 
muknbll hlicuma maruz kalmıttır. Piyade 
ate~lınlzle hllyUk bir dUşman bombardıman 
tayyaresi dUşUrutmUetUr. 

Dl~r.r cephelerde ııara değer bir hare -
.ket yoktur. 

Alman tebliği 
Berlin, 13 a.a. - Alman orduları baş -

kumandanlıtı teblig ediyor: 12 agustos 
günü alman tayyare filola_rı İngiltere'nin 
cenup ve crnubu ~arkısindeki limanlara ve 
tayyare meydanfarına taarruz etmiılerdır. 

Askeri Portsmouth limanı $iddetle bom
bardıman edılmiş, buyuk elektrık santralı 
ile Vosper bahri in~aat teıgihları yakıl • 
mıştır. Rıhtım tesisatına ve antrepolara 
bombalar iaabet etmiŞtir. Bu hiıcumlar es
nasında cereyan eden &iddetli hava muha -
rebetcrinde ccman 43 dıitman tayyarcı;i 

düşuri.ılmüştür. 

İngiltere üzerine 

yapılan hücum 
Manston, Canterhury, Hl\vkingıı ve LYm

Londra, 13 n.a. - Hava ve dahili emnl- pne tayyare meyctanların<l;ı pilotlarımız 
~·et nezaretleri tebltği: bilhassa hangarları, tezgahları ve kışl:ıları 

Bu akşam Sovthnınpton tlz<'rlne dıleına· ı t"hribe ve yakmıya muvaffak olmuşlardır. 
nın yaptığı yeni hUcıınılar eımasında Şl'hir Manston'da bir ingıliz avcı tayyarc~i -
Uzertne bombalar atılmış ve mlltenddlt . 
yangınlar çıkını sa da hemen söndllrtllmllıı- losu tam havalanacagı sırada tayyarelerı-
tllr. · Yaralılnr bulunma ınıı ra"'mcn zayiat ınizin baskının:ı uı:remış ve vukua gelen 
azdır. Vlght nd:ıaı, Bcrkshlrc·ın kµ- mın - muharebede Hurricane tipinde üç tayyare 
taknl ruıa ve Vlllshlrc tizcı ine de bomba- havada ve digcr dort tayyare de yerde tah-
1ar atılmıştır. Bu mıntakaların hl<' bilinde . 
zayiat yoktur. Alman tayyareleri İngilte _ rip edilmiştir. Diğer muqtclıf mahallerde 
renin cenubu şnrklıılndc fnglllz hava ku - sekiz tayyare dıişünilmüştiır. 
vetlerlne alt muhtelit tayyare meydanları- Douvres yakınlarında tayyarelerimiz iki 
na hücumlar yapmışlar ve bunların bazı - sabit balonu yakm;şlardır. Bu hücumu ta -
larındıı birkaç kişinin ölUmilnc ve zayiata . . .. .. 
sebebiyet vermlolerdlr. kıp eden hava muharebesınde duıman uç 

Alınan yeni mah'.ım ıta nnzııran bugUn 57 tayyare kaybetmiştir. 
dllşman tayyaresi imha edilmiştir. Bıınlıır- Southcnd'in ıarkında ve açıklarda faa -
dan ~4 U avcı tayyarelerimiz ve Üı;'.U de !iyette bulunan bombardıman tayyareleri
tayyare dAfi bataryalarımız tarafından miz kuvctli bir surette muhafaza cdilmek-
dlişürtllmü§tlir. . . f'I · ·k h ı · d h" te olan bır gemı ka ı esıne pı e a ın e u-
Avcı tayyarelerlmlzden dokuzu kayıp-

tır. Dü~en tayyarelerin pilotlarından ikisi cumlar yapmıştır. Tayyarıılerimiz şiddetli 
hayattadır. hır topçu ateşine, avcı tayyarelerine ve 

İngiltere'ye dilfen 

bombalar 
Londra, 13 a.a. - Hava Nezaretinin öğ

leden aonra netrettifi teblii: Bu aabal(' er· 
lren, Sussex kontluğu sahilinden Timeı ha
Jicine ,kadar olan noktalardan sahile yak
Jaıan dilima.n tayyareleri müteaddit deniz 
banyosu yapılan ııehirler üzerine bomba • 
lar atarak baıı zayiat verdirmişlerdir. Fa· 

1 

kat askeri hiç bir hasar olmamıştır. 
I>üşman tayyarelcrinden bazıları cenup 

sahilini ııeçerek Hampshire kontluğunda
ki kır mıntıkalarına bombalar atmıı;lar ve 
bir kaç ki!iinin yaralanmasına sebebiyet 
vermiılerdir. Yaralılardan bir kaçı ölmüı-

olmazsa, bir miktar hudut tashih 
ederek meseleyi halledeceğini 
sanmııtır. Fakat hadiselerin inki
tafı hiç de davanın bu suretle bir 
neticeye varacağını gösterme
mektedir. Macarlar, Transilvan· 
ya dağlariyle, .Karpatlar arasın· 
da bulun.an bütün Transilvanya'· 
nın iadesini istemektedirler. Bu· 
ralarda Kluj baıta olmak üzere 
Arad, Braıvo, Sibiu gibi tehirler 
vardır. Romanya'nın umumi 
harpten sonraki en büyük zengin
liği de buralardan relınektedir. 

Zengin Trınsilvanya 

Bu mmtakada, petrol, denıir 
batta olmak üzere her 

türlü maden vardır. Reıitsa yük. 
sek izabe fırınları, ve haddetıa. 
neleriyle Romanya'nın en büyük 
sanayi merkezlerinden biridir. 
Bundan baıka Transilvanya'daki 
arazi çok münbittir. Burada mü
him miktarda buğday, arpa ve 
mısır ekilmektedir. 

Şehirler muntazam ve kalaba
lıktır, münakale vasıtaları iyi tan· 
zim edilmit ve her yer çok güzel 
yollarla birbirine batlanmıttır. 
Romanya'dan Transilvanya'ya 
l'eçildiği zaman, Balkanlara hi.· 
kim olan manzara birdenbire 
kaybolmakta, ve mükemmel bina· 
lariyle orta Avrupa hakim olma· 
ğa batlamaktadır. 

tayyare dafi toplarına rajimen ceman 5SOO 
ton hacminde iki ticaret ııcmiai torpille -
mişlerdir. Diğer bir ıemi de yanmıttır. 

13 ağustos ıeccııi Svenıea ve Cardiff a
çıklarında bazı gemiler bombardıman edil
miştir. Kezalik aynı gece Humbor man -
aabında Plymoutb civarına yerleıtirilmiı 

bulunan tayyare dafi batarya?arı ile pro • 
jektör crupları iızerine de bombalar atıl -
mııtır. 

İngiliz limanları metha!lerine yeni mayn 
!ar dökülmüıtür. 

13 ağuuos gecesi inciliz tayyareleri ıi· 
mali ve carbi Almanya ıehirleri üzerine 
bombalar atmışlarsa da ciddi hiç bir hasar 
yapamamıılardır. 

Düşmanın dünkü mecmu kayıbı 92 tay • 
yaredir Bunlardan dordil alman toprakla
rındaki tayyare dafi bataryaları tarafından 
dtişürülmüı, 12 si yerde thrip edilmiıtir. 

Diğerleri de hava muharebelerinde düıü -
rülmüıtlir. • 

24 alman tayyaresi kayıptır. 
Şimal denizinde bir çok alman -mayn ta

rayıcı gemileri ile seri düıman motörbot· 
lan arasında cereyan eden muharebe, al -
man silahlarmm muvaHakiyetiyle netice -
lenmi&tlr. 

Somalideki muharebe 
devam etmektedir 

İtalyada bir mahal, ıs a.a. - İtalyan or
dulan umumt karar~ımn M numaralı 
tebUğl: 

İngiliz Somallalni mlidafaa eden dUı -
man kuvetlerlnin kısmı küllisi ile ilk mU
sademe ııaat 13,11 de vuku bulmuıtur. Kı -

:,taıarımızın bu taarruzu dUn birçok çetin 
muharebelerle Adadleh mıntake.sında in -
kf1Jal etmtı ve mezkQr mahal işgal edilmlı
Ur. ]duharebe devam etmektedir. 

' ' Aym mıntakada hava kuvetlerlmlz bir 
Blenhelm tayyaresini dliş\lnnU11ler ve pi -
ıot olan yüzbaşının cesedini bulmuılardır. 
:Muharebe esnıunnda hava kuvctıerlmiz bir 
tayyare kaybetmlılerdlr. Bombardıman fi
lolarımız Malta'da benzin depolarına lısa
betlt endahtler yaparak bilyUk yan.-ınlar 
çıkarmıılardır. 

Şimali Çin' deki ingiliz kıtaatmın 
yer değitt.irmeıi 

Londra. 13 La. - Reuter: Batı ve Af· 
rika ııtratejik meseleleri haricinde talihi· 
yetti Londra mahfillerinde tefsir mevzuu 
teşkil eden diğer bir mesele de ıimalt Çin
deki İngiliz kıtaatının yer dciittirmesidir. 

Bazı Amerika gazeteleri bu kıtaların c;e
kilmcııini teessür ve teessüfle karşılamak-
ta ve bunda siyasi bir mini görmekte ise
ler de, Va,ington'un mesul ıahsiyetleri hiç 
şüphesiz bu görüşe iştirak etmemektedir
ler. 
Vakıa $Udur ki, Amerika hlikUmeti İn· 

giltere'nin bukararından vaktında haber
dar edilmi, ve bunu icap eden mühim ıtra
tejik ıebepler kendiıine bildirilmietir. 

Esaaen, bizzat Amerika hükümetinin bu 
bölgedeki kuvetlerini muhafaza etmesi ve 
bu suretle burada ukerl bakımdan temsil 

İgiltere 
üerinde 

Dün eni ve büyük 

bir hıa harbi oldu 

S~tayyare 

lüştü ! 
Bertin, ı.a. - Bu ubab fecir vaktin

den itibarolman bombardıman tayyare 
filolarının iliz adası semalarında uçmı
yı baoladıııesmen bildirilmektedir. 

Şicldi huua harpları 
San - Sc'cian, 13 a.a. - Londra'dan bil 

dirildiğine ·e bu dakikada İngiltcre'nin 
cenubu ıar mıntıkasında $İdd~tli hava 
muharebele:ereyan etmektedir. 

Hava 1harcbcleri hakkında 
elen falşi/at 

Londra, 1.a. Cenubu şarki sahilleri 
açıklarında &aabh buyiık bır hava muha. 
rcbesi hükiıstirmüştur. Tayyarelerin ek
serisinin bı:ların üstundc bulunmaları -
na ragmen tralyözlcrin takırdısı vazıh 

bir surette ilmekte idi. Dinleme cihaz -
larında bulın bir mü5ahit dıişman tay • 
yarclerinin • iki veya üç dakikada bir 
dalga hıılincgelmektc oldukları hinini 
verdiklerini yan etmiııtir. Diğer bir mü
şahit bir an!)'ti7lerce tayyarenin havada 
bulunduiiunıisııettigini soylemiııtir. 

Düşman vareleri bu sabah dalga ha • 
!inde cenuhJarki ııahillerinin diger bir 
noktası üzede uçmu~lardır. Çetın bir 
muharebe 015 ve boş kovanlar yerlere 
düşmiyc başııştır. Junkerı tipinde se -
kiz tayyare rünmüı ve derhal avcıları -
mız tarafın< takibe başlanmııtır. Ya • 
kınlarda binrnbardıman duşurıilmüı ve 
bir di~cri deevler içinde denize dıiımüı
tür. 

Baraj balarına karıı da alman hücum
ları vaki olntur. Bulutlar arasından a • 
!evler içindei balon dü11müıtur. Yere 
düşmeden bıılar tamamen yanmıı bulu
nuyordu. 

5iayyare clü,tü 
Londra, ıha. - Reaml trbllğ: 
Bugün 57\ııınan tayyaresi imha edJl

miııttr. 

28 tyare clüsiirülclü 
Londra, 138.. Reıımt tebliğ: 
BugUn 28ilşman tayyaresi dtifUrül -

mti§tür. Dörtglliz avcı tayyareai üalerl
ne dönmcmlf1 PUoUardan ikial hayatta
dır. 

/ngüiz::ıhillerine lopçu 
brtbard ı ınant 

Londra, 1' &. - Bir ınglliz sahili par
çasına topç~bardımanı yapıldıtı hak
kındaki gıuıe ııaberlert Londrada teyit e
dJ!memektır. Bu haberler bugün Nev • 
york matbunda intiıar etmi§tl. 

Alnalar IOtJ tayyareci 
lrayb~ıtiler 

Londra.· a.a. - Royter: Hava nezare
ti iatihbar bürosunun bildırdıgine &'Öre, 
İngilterenlcenubu ıarkfai ve 1tl8.llf de -
nlzl Uzerlr dün cereyan eden harekltta 
almanlar J den çok tazla muallem tay
yareci ka;ı.tmlıterdir. Yalnız 12 ingiliz 
pilotu Ualo.e dönmemiılerdlr. 

lıiltere'ye yapılan 
:Jmbarclrmanlar 

Londra3 a.a. - Hava ve ana vatan 
emniyet nc.retl tebliğ ediyor: 

Dun l'e zarfında bllhassa Gallea eya
leti ve lnterenln cenubu oarkt ve ılma
Ji ıarklsl l!rlnde pek vlııi mıntakalar da
hilinde dllıan tayyareleri birçok bomba -
lar atmıııt Birçok mahallerde insanca 
zayiat ol11Jtur. Şimdiye kadar gelen ha -
berlerde !la mlkdarda ağır yaralı zikre
dllmemekUr. 

lnıiz muvallaltiyetinin 
Aerika'Jaqı akisleri 

Vqlnpn. 13 a.a. - İnglll:ııll.'rin ka
zanmış cııkları hava muvaffaklyetıeri 
Amerikadderln bir tealı: huıule getirmıı
tlr. Jngllihava nezaretinin tebllgle.rl ga
zeteler tatından bUyUk harflerle neıre· 
dllmekte · alınan teblltlert iae ikinci pl~
na terk cmnaktadır. 

Sahlld• bu hava hUcumlanndan blri•I· 
nf aeyretw olan bir amerfkalı muhabir, 
dUıen alın tayyarelerinin zorlukla ıayıla 
bildltınl rt"lemlıtir. 

Pa:r.ar jnkü bil.cinço: 65 tayyare 
Londra.3 a.a. - Pazar rünıi ingilıı 11-

hillerine apılmıı olan akınlar esnasında 
düıürüleralman tayyarelerinin adedi 65 
dir. Filva pazar ı\ınıi ıerffilerln hava mü
dafaa toırı tarafından duıürülmüı olan 
beı tayyeye, düıUrülı\jiiü evelce bildi -
rilen 60 tyarenin de illve edilmeai de 11-
zımdır. 

I ngilizrtı%etelerinin ya:r.dıklan 
Londral3 ı.L - lnciliz matbuatı da • 

ha ziyadeıkılaımıı olan alman sava bas
kınları kııaında göııterdili ıü"netten 
·olayı har tebrik etmektedir. 

Daily lil bu baskmları ukert bakım
dan tetkilederek dünkü baakınm tehirler 
ve kafile! üzerine )'llpılan münferit taar
ruzlardanazla bir ıey olduiunu bildiri • 
yor. 

Gazete yor ki: 
Bu hücnların İngiltere'nin deniıı ve 

hava kudtine taarruıı için tnpit edil -
miı muay~ bir ıiyuete dahil oldutu aıi· 
kardır. Bıhücumlar iki muhasım arum -
da havala.• bilyük bir mücadelenin bq • 
lancıcıdır.Ve belki de ha~in neticesini 
bu milcadıe tayin edecektir. 

lıte Romanya'nın ıstırabı bun· 
dan, bu kadar mamur, ve bu ka· 
dar münbit bir araziyi terketmek· 
ten ileri geliyor. Zaten 1920 den· 
beri Macarların ıstırabı da bu 
idi. 

Romanya Transilvanya'yı kur· 
tarmak için harbi bile ıöze alabi· 
ledektir. Fakat kendisine anlatıl
mıtlır ki, Macaristanla harp Al
manya ile harp demektir. Bu tak
dirde elinde kazaya nza ıöster· 
mekten baıka çare kalm-,.ı 
dense yeridir. 

edilmeğe devam etmeleri mlnidar bulun
maktadır. 

_ ...................................... , ........ --.. 
Mütehaıııılarm fikrine ıöre, bu hava 

harbi pek akın bir iatillnın mukaddemesi 
değildir, Dıat üç hedefi mevcut cörün -
mektedir: 

Mümta Faile FENl.« 

ÇOCUK da UYKU 
Çocuklarının muntazam gıda 

ve uykusunu kendi eylenceıine 

I
• tercih eden ANNE ler yurt borç 

tarını ödemit olurlar. 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

_____ .. 

1 - Deia üslerini ve deniz teaintlaını 
hasara ul tmak ıuretiyle lnıiltere'nin 
Manı deninde ıüphesiı olan hakimiyetini 
tehlikeye ~ymak, 

2 - Ha\ meydanlarında baaarat vukua 
cetirerek. alon baraJlınm •llfflrerek ka
ra bat&t71lrmı isnt edttek ve her IQden 
si7ad• malrebe tanartlerimbia •ilotla-

İngillere'ye teslim 
edilecek tayyareler 

-S-

Arnavutluk 
Yunanistan 
hududunda 

Nevyork, 13 a.L - Dov Jones ajansının 
Vaşington'dan aldığı bir habere göre, mil
U müdafaa istiıare komisyonu, lngiliz sa -
tın alma komisyonu için bir proıram ha • 
zırlamııtır. ITALYANLARA GôRE: 

Bu programa göre, İngi!tere'yc ayda 1300 Roma, 13 a.a. - D. N. B. ajans;hlıd'frl': 
ile 1400 arasında tayyare verilecektir. yor: Stefani ajansının Tiran'dan bildirdi,i· 

İngiliz mubayaa komisyonu reisi B. Pur- ı ne göre, Yunanistan: Arnavutluk hudurl-~
vis, bu programın Büyuk Britanra huhıi- dak.i ~m~ra bol~esınd.e yu~a.n ajanl~n s.;: 
metinin ayda 3.000 tayyare satın almak hu- v.ası hır cır.ayet ıslemı~le;dır •• l!u cın.ay 

• . . tın kurbanı Arn'lvutluk ıstıkllhnın eskı h~ 
susunda ııhar ettığı arzuya cevaben hı - dimlerindcn Davud Hocadır. Katiller ho-
zırlanmı& olduı:unu beyan ctmi5tir. canın başını Yunanistan'a gbtürerek bu baı 

MezkQr program mlllt mUda!aıı lstlııare ic;in senelerdcnberi büyük mükafat vadet· 
komls:ı: onu rcısi B. Knud:;!.'n tarRfındnn miş olan yunan makamlarına teslim et • 
hazırlanmıştır. B. Bur;lıı, bugün, B. Mor - misi erdir. 
genlhau ve haY-lne muıavlrlyle ıtörtlıımlı§- Stcfani ajansı kesilen başın, mevııi Yll• 
tUr. nan m:ıkamlarının emri üzerine köyden ko· 

İngiliz nıUl)ııvaa konılf!Vonu reisi bu ye gezdirilerek alenen teshir edıldil;ini de 
görüşmeler esnıı.sında İngııtcr<'nln daima bildirmektedir. 
daha çok tny;ı.arc istediğini açıkça l!Öjle - Davud Hoca bir c;ok seneler, viliyctinıa 
ml§tlr. Bugünkü şartlar içinde Knudsen Arnavutluk'a b:ı,,lanması ic;ın yurtda,ıarı 
bu tıılPbl kabul etmiştir. arasında propaganda yapmıştır. 

rurviıı, progrnmın derpiş ettiği 11Urat Stcfani ajansı hocanın Yunıuıietan tara· 
dahilinde ilk teslimatın galip bir ihtimal hndan takip edilen tazyik siyasetinin tek 
ile ıı:eç be.şlıyacnğını \'P ancak 1941 de ya- kurbanı o!madıgını ilave edıyor. Bundan 
pılahll <>c<>ğlnl ııöylemlştlr. bir kac; hafta evci '.Çarnura yakınında kat• 

B. Purvjs. mübayaat programının baş - ]edilen bir arnavudun evınde bir pafu bu
lıca mesnlealnl dalma tavyare motörlerl • lunmuı;tur. Bu paftanın !berinde ~rtlan· 
nin teııkll ettlıtlnl tııı.ve etmi§tlr. nın yunan tahakkümunden kurtulacagını Ü• 

mit eden bütün amavutlarm akibeti budur, 
cumlcsi yazılı bulunuyordu 

Norveç Veıl•ahdı•nl•D ecı' Stefani ajansı ılive edıyor: 
Y 50bin h;ıkiki arnavuttan mute,ekkil olan 

Amerika'ya gidiyor 
Londra, 13 a.a. - Royter'in öğren

diğine göre, Norveç veliahtının eşi 
prenses Martha, Bay ve Bayan Ruz
velt tarafından kendileriyle görüşmek 
üzere çocukları i1e birlikte Amerika
ya gelmeleri için yapılan daveti 
kabul etmiştir. 

Prenses Martha dün Stokholm'u 
terketmittir. Prenses Petsamo'dan bir 
Amerikan vapuruna binecektir. 

Romen ticaret heyeti 
bugün geliyor 

Dün İstanbul'• gelmiı bulunan rumcn ti· 
caret heyeti bugün ıehrimize ıelecektir. 

Heyet burada Biıkret'te baılanan muzake
relerin halledilmemiş kısımlarının ikmali 
etrafında hiıkumetimizle mUzakereler ya
pacaktır. Bilhassa pamuk gıbi ihraç mal • 
larımızın rumen mallariyle mubadelcsinin 
tanzimi bu mıi::akerelerde esas olacaktır. 
Yeni yapılacak anlaşma ile her iki memle
ket ticareti mübadelesinin inkipf edecegi 
ümit olunmaktadır. 

isv~'ln İJ ve iıslıllk vııiyeli 
Stokholm, 13 a.a. - İlvec; ajanıı bildi· 

riyor: 1svcc;'in ıc;timai itler ?fisini~ bil • 
dirdigine göre, yardım talcbınde bulunan 
i•sizlerin adedi haııiran ıonunda 5.406 kiti 
olmuıtur. Aynı ayın bidayetıade bu iıaiı· 
!er adedi 6.404 kıtiye baliğ olmakta idi. 

lııvec;'de bina inıaatı 11nayıi çok tiddct
li bir kriz geçirmittir. Yapılan tahkikata 
nazaran, bu sanayie mensup işçilerin yüzde 
43 ü çalışmakta, yüzde 25 i tamamen işııiıı 
kalmakta, bakiyesi dt zaman zaman iı bu· 
labilmekte idi. 

Action Françaiae İngilizleri 
mazur gören fransızlarA çatıyor 

Cenevre, 13 a.ı. - D. N. B.: Action 
Franc;aisc gazetesi bugıin hili inrilizlcri 
mazur görebilmekte olan fransıılara kartı 
kıyam etmektedir. Bu razete yaı11ını eoy
le devam etmektedir: 

İki yeni hadise ıon ingiliz taraftarı o
lanların fikirlerini degi&tirecektir. Mel
pomine ve Roxane lıımindeki iki franıız 
ııahrınc; cemiıinin tevkifi, binlerce multe
clnin yutralarına dönmelerine ve mahsul 
kaldırma işlerine mani olmuıtur • 

İkinci hadise bundan da beterdir. lnıillz 
ablukası yıiziınden Fransa bir aydır 250 bin 
ton yiyecek maddelerinden mahrum bıra • 
kılmıştır. 

Bursa ipe ki ileri 
Bursa; 13. a.a. - Piyasamızda ipek 

kumaş aatııları dzerinde son günlerde 
biıyük bir hareket vardır. 

Son hafta içinde ıpek satıı miktarı 
3 milyon lirayı bulr:mştlr. 

Piyasada ipek döküntüleri üzerinde 
de hararetli .;atışlar görülmektedir. 

rını her gün kaı!.mak ve muharebeye mec
bur olmak ıuretiyle yorıun bir hale ıetire
rek hava mudafaamızı zayıflatmak, 

3 - Bu suretle alman proparanduına 
halkı uzun zamandan beri illn edılen taar
ruzun muvaffakiyetle yapılmakta olduğu
na inandırmak suretiyle maneviyatı yiık -
ıeltmek imkanının verilmesi,"' 

Daily Mail llAve ediyor: 
Bu son noktaya yani halkın mAneviya

tını yUkaeltmeğe atfedilen ehemayet he -
men her dakika hava muharebesi hakkın
da neırtyat yapılmaııı için alman rodyola
rına verilen emirden de anl11.1ılmaktadır. 

, Almanya üz.erine hücumlar 
Londra, 13 a.a. - Ro~·ter: 
Hava nezareti istihbarat bürosunun bil

dirdiğine nazaran l<'ortnıund'ta bir aınal 
petrol taefiyehnncslnl bombardıman eden 
bir ln~liz tayyaresinin mtircttebatı bom
bardımanı mUtc:ıklp \'Uku bulan tn!llAkın 
son derece şiddetli olduğunu ve 11e.sınln yıik 
sek irtifaa ve nıotöri.ln gürllltUııUne rat -
men lııilildiğinl söylemişlerdir. 

Bir saat evel dı~er bir tayyare ta.eflye
hane Uzerine bomba atımı ve bUyUk mavi 
bir alev fabrikadan yUk!!elmlştlr. 

Yarım ııaat sllren bir bonıblll'dımandan 
ııonra bqka tnglllz tayyareleri Vlnterıs
hall'dekl Klackuer petrol tasflyehaneıılnl 
alevler içinde görmU..,Jerdir. 

Bu.sabab erken Vanne Elckel'de Kauff 
Treibsoff Varke petrol taııflyehaneıılnln 
bombardımanından ııonra i.ııgillz' pilotları 
ryıuhtellt yaııgınların çıklıA"tnı ve in!ilAk -
lar olduğunu görmUışlerdlr. Yükselen kara 
duman bulutları petrollerin ateo aldı~nı 
s6ııtermektedir. 

Gelaenkirchen'de Gel.ııenbers benzin 
petrol t.uflyehaneal üzerine 50 den fazla 
büyük çapta bomba ve birçok )'&ngUl bom 
balan atılmıı ve lngillz piloUan y&ııg'lD 
çıktıtmı ve lnflllklar oldutunu milphede 
•tmiflerdlr. 

Çamura bölgesınin sakınlcrı yunanlılarrn 
tazv;kine mutavaat goıtcrmege ula a:nade 
deı;:illcrdir. Hııkıkı vatanlarına kanı an 
~kları:ıı yıllarca - hem de Arna "U' ..ıl,; 
mukadderatının pek karanlık olduğu hır ZI• 
manda - muhafu:a eden bu amavutların. 
mernleketlcrınin ronuans devresinde bu • 
lundugu bugün ümitlen her zamandan faz. 
Jadır. 

YUNANLILARA GôRE : 
Atina, 13 a.a. - Atina ajansı bild;;r;;;;:i 
Bır amavut vatanperverinin guya yu • 

nan ajanları tarafından katledildiği hak • 
kmda Stef11ni ajansının Tirsn'dan verdiil 
haberlerin tamamen asılıız olduğun:.ı be· 
yana mezunuz. 

Bundan tııkriben iki ay eve! yunan toP
raklerına girmege muvaffak olan iki ar
navut derhal tcvk-if cdılerek isticvap edil· 
mlşl11dir. Bunlar bir kavga esnuında, met
lıur 'lrır şaki olan ve başını cetırene yunan 
hukümeti tarııfmdan 20 ıcne eve! muklfat 
vadedilmiş bulunan Davud hocayı oldiir
duklerini bildirm•şlerdir. YIU\ln bükümeti 
tarafından vi.dedılcn bu mtlklfat Davud 
tarafından yunan uazisinde yapılan katil
ler ve diger adi ııuc;lar sebebıyle vldedil· 
mi•ti. 

Yuna::ı hukilmcti katilleri tnldf ederek 
kanuni t•k•b•t yapılmasını emrtylemiıtir. 

25 temmuzda Atina'daki ıtalnn elçıliil 
yunruı hııricıye neıaretıne relerek Ama • 
vut' lk aJ!iyc nezareti tarafından miic
riınl,.rin iadesi ic;in merasimi daireaınde 
nıı.incaııt Vlki olacağını bildirmiştir. Mile• 
rlnı jJrnavutlar tevkife devam eden yanaa 
ımı.k;ımları halen bu talebe intizar etmek· 
tediı ter. 
Şuraıı da kayda lbıktır ki, mutat ifade

lerle kaleme alınmıı olan italyan notaa 
Davud hocanın 20 ıenedenberi Arnavut • 
lukta yerleşmit olduğunu bildirmek,tedir. 

Hulasa: 
1. - Bir arnavut vatanperveri delil. a

lelide cinayetler irtikip etmiı bir katil 
mevzuu bahistir. 

2. - Katiller yunanlı delil, arnavuttur. 
3. - Davud hoca cinayetler i1lemiı ve 

başını getirene yirmi ıcne eve! müklfat 
vadedilmiş tir. 

4. -İtalyan makamları bundan en u 20 
ciindenberi haberdardırlar. 

Bu müllhazaları pnlın da lllve etme
liyiz: 

1. - Şakinin başınm köy k<Sy dolaıtrnl
mış olması tam bir masaldır. 

2. - Bir amavudun katledilmiı ve üze
rinde bu cinayetlerin tevali edeceti hak
kında bir pafta bulunmuı oldutu da masal
dır. 
Diğer taraftan mezkfir ajanaın verditi 

haberde daha umumt mahiyette olarak 
yapılan id1iaların hakikate mutabık olma• 
dığını beyana mecburuz. Herkese malum· 
dur ki Yunanistan, yunan iırılini ıimdıld 
Arnavutluk - Yunanistan hudutlannm da
ha öt~lerine nakleden 1912 zaferlerine rai
mım ougtinkiı bud~~· kati olarak tesbit .. 
den Anupa karar:-'i tanımıştır. 

Çamura muelcslne relince, Türk - yu. 
nan. nıifuıı .. miıbadeleai sırasında bu bölce
d~~ı .m~slumanların mıitea~dit defalar 
Turkıye ye muhaceret arzusunu izhar etmiı 
olduktan kaydedilmr:tedir. Fakat bu müs· 
hımınların arnavut aslından oldukları ileri 
ıı~rüldügü ic;in. yunan hükümeti, en cen:ı 
bır uı!aııma arr.usiyle hareket ederek ve 
yalnız alakadarların arzuıuna detil aynı 
zam~n~a her ferdin vaziyetinin hakkani
yetlı. bır surette tetkiki hakkmda muhtelit 
k.om~~yon tarafından serdedilen çok isabet• 
lı mutaleaya rağmen, villyetin bu kısmın· 
daki ~ü~usun mtibadeluinden topyektln vaa 
rec;mıştır. 

Bu.~n bu viliyette mevcut 65.074 nüfu. 
ıun ıçınde 18.109 ki•i bu sınıfa dahil bu
lı_ınmakta~ır. Miı,fik bir idarenin nimetle
rınden ıstıfade eden bu halk yurtdatlariyle 
t~m bir ahenk içinde yasamaktadır. ltl 11 
bın rakamının hic; bir zaman artmamı• ol· 
dugunu ısrarla kaydederiz. Nıhayet :yunaa 
makamlarının giıya İtalyanların pek yaJnn. 
d.~ ar~avu~lar tarafından koiulacalclarını 
ıoyl.edı~lerı hakkındaki iddia ise tekıı:ibe 
dahı deıımez. 

iT ALY AN TEHDiDi : 
Roma, 13 a.a. - Stefani ajansı bildiri

yor: Sal~iyet!ar Roma mahfilleri, Arnı· 
vutluğun •ım~lınde Yuıoslavya ile olan hu. 
d~~unda vlhı'!l hldiıeler vuku bulı:luf;u YI 
musalemetleotırmek icin ırdnderilen İtalyan 
subaylarının iıyan eden ımavutlar tara
fından katledildiği hakkında baıı yabancı 
P_ropagandılar tarafından yayılan haherle
rı.n. tamamen hayal mahsulü oldu~nu bil
dırıyorlar. 

Arnavutluk topraklarında yunan hudu
dunda maruf amavut VatAnpf"rveri Davud 
hocanın yuna~ ajanl'lrı tarafındın katlin
den başka katıl h1dir.esi kaydedilmem;st:r 

A1:nı mahfillerde ha~saten klydcdildl"i: 
n~ ~or~ bu kı:til hid'ses' İtılya'd"- bıiyuk 
bır ıntı.ba ha~ıl etmis. fakat faşist ltalya'. 
nın mumeyyız vasfı olan ıükOnetle kar
sılanmıstır. 

Bu hıldiııcni.n Arnavutluk • yunan hudu
dunda ka.rdedıl~~ ilk hidise olmadığı avrı
fa tebaruz ettırılmektedir. Birinci hldise 

1923 de vuku bulmuı ve derhal Korfu'nun 
t~ya tırahndın is~alini intac eylemiui 

u hli~iseler istikbalde ve bilha11a Ar
n.av1;1t1~k d~ dost ltalva'nın yanı b'\,ındı 
yenı . hır nızam teesailı ettikten aonra te
~rriir edememelid:r. Zira Arnavutluğa do 
ınan İtalya'yı dokunmuı olur. • 

Banco di Roma Paris ve Lyon 
gişelerini actı 

Roma, 13 u - D. N. B. Stefani ajan
sı, Bınco di Roma'nın Paris ve Lyon •u
belerinin ciıelerlni aac;rak faaliyetlerine 
batlımıı olduklarım haber vermektedir. 

• 
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Beynelmilel 
hôdiselere dair 

Pravda'nın bir yazısı 

.ııııııııııııııtıııııııııııiııııııııııııL. 

= = 
§ ÜLKÜ ~ 

'843 lira 70 kurut olup umumc keetf be ı ~-·•••••••••••••••••••••••••••• .. deli 48437 liradır. Beherinin rakkat te-
minatı '363 lira 28 kuru, olupmumunun 
muvaklmt t<'mlnatı 3632 lira kuruı:.ıtur. 

da yapılacaktır. İstekliler :zarf 
ihale saatinden bir saat cvel ko 

Moskova, 13 a.a. - Tass ajansı bildi
riyor: Pravda ıazetesi, beynelmilel hldi
aatı mevzuubahis ederek şunları yazmak
tadır: 

Fransa'nın tesliminden sonra birleıik A
merikıı'nın yardımlarına istinat ederek 
mücadeleye devam etmekte olan İngiltere
nin Almanya'ya kareı olan harbı, yeni bir 
11fbaya girmie bulunmaktadır. 

Muıküli.t ıuradan doğmaktadır 1ti, bu 
muharebede kara cephe11i mevcut değildir. 
İngiltere'nin Avrupa kıtası üzerinde Al
manya'ya karşı hiç bir hueket üssü mev
cut buluninamaktııdır. Alman yüksek ku· 
manda heyetinin karıısına da oldukça muş. 
kül vazifeh~r çıkmaktadır. İngiliz kuvet· 
lerinin imhası ve Btiyük Britanya impara
torluğunun hayatl merkezlerinin felce uğ
ratılması, ancak askeri harekatı İngiliz a
dalarına kadar teımil etmekle kabil ola
bilir. 

lnıiltere ite Almanya arasındaki muha
rebe denizde ve havada yapılacak hareklta 
münhasır kılacak olursa bu harekat iste
difi kadar ıiddet kesbetsin, muharebe gay
rı kabili ictlnap bir surette uzamıı olacak
tır. 

İngiliz nıukueınetinin azami uzamasın
da amerikan emperyalizminin menfaati 
vardır. Zira bu ıuretle, birleşik Amerika'
nm amerikan kı.-ıı üzerindeki nüfuzu ar
tır ve Monroe doktrininin yeni tefsiri olan 
yani "Amerika birleıik Amerikanındır" ta
biri de yerine gelmiı olur. 

İnriliz mukavemetinin kuvetlenme11i, bir
Je,ik Amerika'ya Pasifik meselelerini de 
hılletmeğe vakıt bırakır. Burada birteıik 
Amerika'nın rayesi, Japonya'nın Avrupa'
nm vaziyetinden istifade ederek Paaifik· 
teki vaziyetini takviye etmeıine mani ol· 
maktır. Japonya, Holanda Hindiıtaniyle 

- = = -- -: Halkevleri ve Halkodalan : 
5 dergisi, ağuıtoı ıayııı çıktı : 
- = : HUkUmeUn tAklp ettıtl siyaset: -
: Dr. Refik Saydam, 2' temmuz: NA· : 
: fi Atuf Kansu. Blrllk ve kuvet: Prof. : 
: Fuat KöprUIQ, Halkevlerl çalıgma- -
: sında bazı yeni esaslar: Kemal Una!, : 
: Altay ıamanlığına alt madt2eler: A. : 
: V. Anohln (Ruıçadan çev. AbdUlka- : 
: dlr İnan). Sosyoloji nazarlyclerlnin : 
: tetkikine gfrlo: Niyazi Berkcs, Kan : 

§ ~~~~~ov::Y ~~k~ıs ~İı~ğı~e~~~~: : 
: duh Altar, TUrkllltlln ~k1 çağı: : 
: Gyula Nemeth (macarcadan çev. Şe- : 
: rlf Baatavı, Goethe ve Vllhelm Me- : 
: ister: Mlchel Arnaul (fraruıızca- : 
: dan çev. Dr. ŞUkrU Atala), Gönülle : 
: Hasblhal "şiir.,: H. Turhan Dağlıoğ- : 
: ıu, Ortazaman Tllrk • İslA.nı dünya- : 
: sında istihsal: Prof. A. Mcz (alman- -
: cadan çev. Cemal KöprWU). Yolcu- : 
: luk "şiir.,: Ceyhun Atuf Kansu, Eski : 
: zamanlardan "hlkl\ye.,: Nahit Sırrı. : 

E Ha1~~~~;::r~af.~~~~~ H~1ı~:r~~~ıe~~ § 
: ve sosyal yardımı "M. CelAI Duru), : 
: Halkevlerl binaları ve p!Oozıları. : 
: Halkevlerl neşriyatı. : 
: Ayın hAdlsclerl: Baovekll"'1 nutku : 
: ve meclisin bUkUmcte itimadı .. Tem- : 
: muzdaki dıo hAdlseler. : 

§ ıart1~~e~~~~~~:;r ~~~~~~~~~ ~~~- § 
: hft Sırrı. : 

= 10. ~~lifa~~~a: .. r;;~~ F':!d~I~~; § 
: tarihi,,. Abdülhak Adnan, Prot. Fu- : 
: at Köprll!U "19 uncu asır saz ııalr- : 
: teri.,. : 

'=tııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

rllllllltll11Uttll111111111UtttUtHllll11111111Uli 

İ Yurttaı, fi 1 Geçen günkü Ulus'ta kasa 

4 - Eksiltme Balıkesir Korntaka ko
mutanlığı satın alma komlsyoblnasında 
21. 8. 940 çarşamba gtinU s 16 dadır. 

6 - PlOozı, şartname ve kc cetvelini 
görmek fatlyenlcr her gUn 11' tinde An· 
kara, İstanbul Lv. A. Sıı. AI. Ue Balı
kesir rnıııtalm komutanlığı ~ Al. Ko. 
nunda görUlcblllr. 

6 - Taliplerin ihale saatin bir saat 
evel kanuni Vı:'Slkalarlyle biri!! muvak
kat teminat makbuzu ve teklnektupla· 
nnı kQllllsyona vermeleri ıart 

7 - Postada vaki geclkm,el muteber 
olamaz. 

8'- Bu binalar toptan veyarça par
ça taliplerine ihale edilebilir. 331) 

&313 

Tezek alınacaJ. 
Ağrr Satın Alma Ko. dan : 
l - Surbuhan birlikleri 940·1 aenele

ri ihtiyacı için iki milyon 4711 kilo te . 
zeği kapalı zarfla eksiltmeye çrılmıştır. 

2 - Tahmin edilen bedeli ~2 lira ve 
ilk teminatı 2222 lira 65 kuru:. 

3 - İhnlesi 219/940 pazartetilnU saat 
11 de Agrı tümen satın alma kisyonun • 
da yapılacaktır. Teklif mektup saat 10 
na kadar kabul edilir. ı 

4 - Evsaf ve şartname esasi kolordu
nun tekmil garnizonlarında mııttur. Ve ' 
her garnizonda her zaman öğilcbilir. 
(%3~ 16 

Siyah vaketa alınak 

lstanbul Lv. Amirltfi Sa. '· Ko. Rs. 
den: 

Beıı bin kilo tevhit semerllsiyah va
keta alıruıcııklır. Pavırlıklıcksll lmesi 
16. S. 040 cuma gilnli .:uıt hı Tophane
de İstanbul levazım Amlrllğ!Rtın almıı 
koml.ııyonundıı :rapılacnktır. T;ılerln ge· 
Ureccklt'rl numunelerden b!'ğlerl'k alı
nııcağından mevcut mnllnn olnrın nıi -
munc ve katı t<'mlnatl'lrıylc hbcr belli 1 

saatte Jromlsyona gelmeleri. 36) 14.614 

yona vermiş olacaklardır. f! 
5 - Muvakkat teminatlarını :Sa~ 

sir malsandığına yatırdıklarJna 

makbuz veya bu miktar şayanı ~ı 
banka mektubu ile ihale tarihı11 r 
sekiz gün evel vilayete müracaa.tl• ret 
lacakları ehliyet vesikası ile tıc 
odası vesikalarım teklif mcl<t 
ihtiva eden zarfa, koyarak ~:ııt 
zarfları 2490 sayılı kanun hü~U I• 
dairesinde tanzim ve imzn etnı Ş 0 

rak bildirilen saatte eksiltme koııı 
yonuna müracaat edeceklerdir. ·.,p' 

6 - Postada vukubulacak gecı .u1 _....._,
1 

!er kabul edilmez. (6809..4 
14346 

Şosa ve sinai imalat ·Jll 
Seyhan Vilayeti Daimi Enciımeııı oO' 

1 - Adana - Kozan yolunun 3 ' 
7 + 000 kilometreleri arasında şose .,e 
!mi tınııll\t ke§lf tutarı olan ( 43Sf3) t1' 
(10 l kııruııta kapulı zarf usullyle eıcsil .il. 
ye konulmuııtur. ~ 

2 - Eksıltme 29. 8. 940 tarlhlne ın t 
perııcmbe gUnU ıı:ı:ıt (10 80) da vUAY' 
imi encllın<'nlnde yapılac ğından ~ 
zarflar en geç bu saatten bir saat ,.._';J 
kadar saat (9.30) da bu encümen reiallY 
\'erilmiş olııcnktır. 1 

3 - İstlyeulcr bu işe ait keglfnaJtlo-" 
şartnamelerini gömıek için nafıa tll 
l!lğUno müracaat edebilir! r. ..._,,_,_ 

4 - İsteklilerin (32'18) lira (23) t -ti' 
muvakkat teminat vermesi ve ehliye~ 
slkııııı almak Uzere bu gibi ı 1 rl yaP~ 
rına dair bonscrvlslcrlyle bırllkte ~ 
da y4zılı ihale uırlhind n sekiz gtlll 
ı; llAycte mllracnat etmeleri 11\zıındıt·, 1' 

Posta ile gnödcrllecek mektupı4~ 
. ımrfı mUhUr mumu ile J:ı.1ce kaP3~ •' 
tır. Postada olacak gecikmeler k ~ 
dilmez. (6853/4382) 1'-

Y ol ve sınai ima'8.t . .il 
Zonguldak Vilayeti Daim.1 Encii_,,. 

den : 1':,.' 

frınsız Hindiçinisine de göz koymuş bu -
Junmıktadır. Japonya Holanda Hindistı· 
nındaki vaziyetini takviye etmektedir. Fa
kat birleıik Amerika ile olan miınasebatını 
daha ziyade bozmamak için asıl tazyikini 
Hindiçini üzerine tevcih etmektedir. Ja
ponya, Franaa'nın hezimeti dolayısiyle 
Hindiçinide büyük bir mukavemet görmi
yeceiini iımit etmektedir. Japonya Hindi
c;inide çinlilere kartı kendisine bir üı teı
kll etmeğe, ve bu ticaret piyaaaıı üzerin
de de hikim bir vaziyet almağa muvaffak 
olmu,tur. 

1 
hırsızı vakasını okudunuz. Bu ı'·f 
vaka bir kere daha gösterdi ki, ı 
demir kasalar içinde bile para, 
emniyette değildir. Onun için, 
paranı Bankaya yatır. Son ka- İ 
sahmnzhğı vakası. parasını j 

Siyah yağlı kösele alacak ı 
!stanbul Lv. Anıirlifı Sa. 1. Ko. Rs. •·------------·-.. 

den: =--------- 1940 iKRAMiYELERi: 

Zonguldak vlliyeti içinde Be 4' t' 
Çaycuma - Koknksu • Bartın yolUO ., 
pılacak "285620'' lira keşif bedelli ~ ., 
metrelik yol ve ıınai imalat inşaatı ıl' 
palı zarf usı,ıliyle eksiltmeye konullll '; 
Eksiltme 23/ acustos/ 940 cuma gunu 

İngiliz matbuatı, Hindiçinidekl frAıız 
hükümetlnln almıı olduğu lzimkir vaziye
ti, Almanya ve İtalya'nm bu mukavemete 
m~ olmalı: iıtememeleriyle izah etmek· 
ttdır. 

Bankadan başka yerlerde sak- i 
lamak isaiyenlere bir ihtardır t i 

Uluıal Ekonomi ve Artırma i 
Kurumu J 

15,000 kilo tevhit scmerllpl)ııh yağ
lı kösele alınacaktır. Paazrlıl ekslltme
ııl 16. S. 9~0 cuma gUnU s11<-ı.t le Topha
nede ı.v. il.mirliği satın alma misyonun
da ynpılncl\ktır. Tnllplerln l}Creccklerl 
nllmunclcrd"n b<'kcnllcrek hnacnktır. 
Mevcut m:ılı olanların nUmuO'e kati tc
ınlnntlarlylc beraber bc111 sna komisyo-
na gclınclcrl. (463i) 1461~ 

........................................................ 
Rudolf Heaı ıulh için 

harbedildiğinden 

bahsediyor 

............................... : 

Viyana, 13 a.a. - D. N. ~. Eyaleti irin 
idaresinde vuku bulan tadilit dolayııiylı 
Viyana'da bir tören yapılmıı ve Fıihrer'in 
muavini alman nazırı B. Rudolf He11 bir 
natuk irat ederek ezcümle şunları ıöyle -
mittir: 

Bütün ~n eyaletleriyle tek bir cephe 
tetkil eden avuıturyahlar, fatiıt İtalya ile 
birlikte ıon düşmanı ıulh yapmıığı icbar 
edeceklerdir. Plutokratların istihfaf ve İs· 
tıhu ile reddettikleri ve clirüm ıerikleri 
ezilip yere dilıtfikten ıonra FUhrer'in 1n
sıltere'ye bir kere daha teklif etmiı otdu
lu aalh için muharebe edeceklerdir. 

Çocuk Esirgeme Kurumları' 
Yurdun her köşesinde Çocuk 

Esirgeme Kurumları yardıma 
muhtaç doğan yavruları koruma
ğa ve yaşatmafa çalışıyorlar, i 
bu önemli yurt vazifesinin artı
mı Kuruma yardım ellerinin da
ha azla artmaaiyle mümkündür. 

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

KITAAT iLANLARI 

Odun alınacak Führerln teklifi ılmanlann ekıeriyeti ta
rafından pek zorlukla anlııılıbilmiıtir. ZI· 
ra Franea ile birleşip aynı nesle ikinci de· Erzincan Tüm. Sa. Al. Ko. Rs. d.a : 
fa illm harp etmiı olan lngiltere'ye karı l - Erzincan garnizonu ihtiyacı için &· 

alman milletinin hiddetine hudut bulun 
1 lınacak bir milyon kilo odunun kapalı zarf. 

mamıktadır. Herkeace ma!Gmdur ki bizi~ la ekslltmesl 16. 8. 940 P•~embe gUnU saat 
milletimizin kanaati. İnıiltere tamamen on birde Erıı:lncanda yar.1lacaktır. 
mailup tdllmedikc;e dünyaya sükun ve hu 2 - Muhammen bedı il 20.000 lira olup 
surun iade edilmiyeceıı:i merkezindedir. - ilk teminatı ll5() liradır. Şartna.me1l komis-

yonda görülebilir. 
Artılr burifn Almanya ve İtalya'nın ku- 3 - Taliplerin tayin edilen saatten bir 

•etlerini teekil eden biltün unsurlar İn • aaat evellne kadar teklif mektuplarını ko
ıiltere'ye kırıı tekıif edilebileceği cihetle, misyona vermeleri lAzımdır. 
milletin talebi, tl impırııtorlugun imhası- ( '209) ı•ı89 
na kadar İngiltere kuvetlerinin ezilmesi -
dir. Führerin ıulh teklifinin bir lciz lıa- Buğday kınnaıı 
retl olmadığını isbat etmek için bütün ted-
birler ahnmııtır. Konya L'f'. Amir/ili Sa. Al. Ko. dan ı 

Alman .milleti bütün lnıvetlerini ıırf 1 - Konya'dıki kıtaatın senelik ihtiyacı 
harp üzerine biriktirdiği zaman ne ıibi olan (180.000) kilo buiday kırmaaı kapalı 
ıeyter taahkkuk ettirebileceğini ıördüiil zarf uıuliyle ekıiltmeye konmuıtur. 
zaman İngiltere hayretlere düşecektir. 

Evelce mevcut olan harp fabrikalarına 2 - Şartnamesi Konya, İatanbul, Anka-
dıhı bir çok Iabrikalar ilive edilecektir. ra Lv. imirlikleri aatın alma komisyonla -

B. Ç3rçil müıterih olıun, alman denizaltı rında okuyabilirler. 

femilerinin adedi her ıün artmaktadır 3 - İtba (1800000) kilo buğday kırması 
ıııiliz fabrikaları çogalmımıktadır, B muhamınen bedeli (28.800) liradır. 

~~~~~di:l~~~i tittikçe harabe haline slr • 4 - Şartnameılndekl % 25 miktar faz • 

B. He11 nutkunu ıu ıözlerle bitirml,tlr: lası dahil oldutu halde 2700 lira.dır. 
hıdirdiiimiz darbeler ne kadar kuvetll o- S - Ekıiltmeıi 19/8/940 tır~ine teaa • 
Juraa, ıulhı o kadar yıklıımıı oluruz. düf ıden pazarteıl rünü uat 11 de ~onya 

Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

İngiltere üzerinde 
Dün gece büyük hava 

faaliyetleri oldu 

6 - İıtekliler 19/8/940 pazarteai ıünü 
aaat ona kadar teklif mektuplarını Konya 
Lv. A. Sa. Al. Ko. da vererek ve yahut 
ıöndereceklerdir. Bu ıaatten sonra verilen 
veyahut gönderilen mektuplar alınmıyacak. 
tardır. Saat ayarı kolordu daire aaatiyle 
yapılacaktır. 

Baku karavana alacak 
!stanbul Lv. Amir/ili SaAI. Ko. Rs. 

den: 
Dokuz bin ndct bakır kaTana alına· 

caktır. Pazarlıkla eksiltmesi . 8. 940 pa
zartesi gllnU aaat H te Topııede İstan
bul Levazım &rnlrıı.&l -tın 11a komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmbedcli 32,400 
lira ilk temlnııtı 24SO llradı:NUmunc ve 
§&rtnamesi komlsyondıı görlr. isteklile
rin belli saatte komisyona ınclerl. 

(4639) 14617 

Sığl1' eti almacı: 
Erzurum Lv. Amirliği s.. Ko. dan 

' 1 - Erzurum garnizonu selik 576 ton 
aıiır etinin 10/ 8/940 tarihlndsaat 11 de 
kapalı zarfla ihalesi yapılacaıilan edil -
mi,ae de saat 16 olarak yanlı~in edilmiı 
oldufundnn münakasa iptal emiııtir, 

2 - Milnakasaar 2!1/81940 ııembe gü
nü saat 10.30 da Erzurum Lvmirliği sa
tın alma komisyonunda yapılaktır. 

3 - Toplu tutan 106560 liııre ilk te • 
minatr 6576 liradır. 

4 - Evsaf ve prtları kolQınun 5542 
sayılı talimatında olduğu gibi·, Bu tali
mat tekmil garnizonlarda varc. 

5 - İsteklilerin teklif mektlannı ek· 
ıiltme zamanından bir saat ev4comlsyo -
numuz ba~kanlıiına vermeleriizımdır. 

(4640) 14618 

F otin alınacak 
İzmir Lv. Amirliği Sa. Al. J< dan 
1 - İzmir Mıt. Mv, birlikle için pa -

zarlık ıuretlyle aatın alınacak ~ ı;ift e • 
rat fotini ıünllnde talip çıkmadtndan pa
zarlık 15/8/940 perıembe gilnfi lt on beı· 
te Kııtada İzmir Lv. imlrliii ltın alma 
komlıyonundı 7apılıcıktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı 32ıo liradır. 
S - Teminat akçeai 4875 lirar. 
4 - Şartname1i her ııün komiondı ıö

rillebllir. 
5 - lıteklllerin ticaret odaarıa kayıt -

h olduklarını dair veıika ııöıteıek mec -
buriyetindedirler. 7 - 2490 sayılı kanunun hllkümlerine bil

hassa 32 ci maddesine uyıun olmıyan mek
tupların ıahlpleri ekıiltmeye i•tirlk ede-
mezler. (4293).. 14284 

Sade yağı alınacak 

45 - Eksiltmeye ittirik edec4er 24!10 
eayıh kanunun iki ve üçüncü mdelerin • 
de ve şartnamesinde yazılı vesiktrr ve te
minatı katiyeleriyle birlikte iha saatin -
den evel komiıyona müracaatlar (464) 

lzmir l.v. Sa. Al. Ko. Bşlc. dan: 
1619 

Bir bina ya~tırılac:e 

Londrı, 13 a.a. - Gece zarfında ıimali 
tarkf, ıtlmıll rarbf. cenubu tarkl cenubu 
prbt mıntakalan ve Galles eyaleti üze
rinde biıyük hava faaliyetleri olmuıştur. 
Cenubu ıarlci. timali ıarki ve cenubu ıırbl 
mıntakalırı üzerine bombalar atılmııtır. 
Hava müdafaa bataryalan ve lnglllz avcı 
tayyareleri tarafından da büylik bir faall
yet ıoıterilmiıtir. İnılliz avcılarını ıö· 
rünce bir c;ok alman tayyareleri sahile var
madan ıüratle geri döNnüılerdir. Cenubu 
tarkide bombalar bir lcciyunkiliıeslyle bir 
c;lftliai hasara uğratmııtır. 

1 - İzmir mllatahkcm mevki merkez bir· 
llklerlnln 22000 yirmi iki bin kilo aadeyalı ı • 
ihtiyacı kapalı zarf usu!U ile ekelltmeye Konya Lv. Amirlili Sa. Al • .o, d111 : 

Cenubu garbi mıntıkaaının ıahil ııenrin· 
de bombalar kalabalık bir mahallenin ıo
kaiına düeerelc bir kıç ev yıkılmıış bir yan
sın c;ıkarmıe ve bir kaç inaanın ölmesine 
sebebiyet vermietir. 

Fransa - ltalyo 
VE 

Fransa - ispanya 

arasında tren nakliyatı 

konulmuştur. ' 1 - Konyı'dıki ıarnizonlar ihtiyacı 
2 - Eksiltmesi 19 &#Ustoıı 940 ı>azarte- için bir adet binanın birinci parhk ıiinü 

si gltnU saat on altıda İzmlrde kıılada İz. 
mir Lv. Amlrlltl satın alma komisyonun- olan 9 I Aiı I 1140 gllnil talip ~ınıdıiın -
da yapılacaktır. dan ikinci pazarlığa bırakılmıııt 

3 - Tahmin edllen tutan 24201 yirmi 2 - Ke:ıif ve fenni, hususi ıı.rtlariyle 
dört bin iki ytlz lh:adır. tediye şartları Ankara lıtanbul onyı Lv. 

' - Teminatı muvakkate akçesi l8la imirlikleri 11tm alma komisydırrnda -
bin sekiz ytlz on bet liradır. 

6 - Şartnameııl her glln komlııyonda gö- dır. htekliler okuyabilirler. 
rUleblllr. 3 - Keıılf bedeli (25757) llrQO kuru1-

6 - İııteklller Ucaret oda.ııında kayıtlı tur. 
olduklarına dair vesika göstermek mec· 4 _ tık teminatı (190!1) lira 5 kuruı • 
burlyetındedlrler. 

7 - Eksiltmeye tıttrt\k edecekler 2490 tur. 
ııayılı kanwıun iki ve UçtlneU maddelerin· 5 - İkinci puarhiı 17/Aiı~ cumar
de ve ıartnameslnde yazılı veıılkaları te - teel giinll 111t ıı de Konya'dı Klordu bl
mlnat ve teklif mektuplanm ihale saatin· naaı içlndekl aatm alma komiıy<unda 11• 
den en u bir ııaat evel komlııyona mUra -
caatları ve venrtıı bulunmaları. (4323) pılacaktır. 

14812 6 - İsteklilerin gtin ve ıaati• teminat 
10 bina yaptml~cak makbuzlırlyle birlikte mezkQr 1tın alma 

komiıyonundı hazır bulunmalar 

1. İ~ BANKASI 
1940 Küçük 
Cari 

Şoaa inşaatı 

KonyaıLv. Amirliği Sa. Al. K~. Rs. dtm: 
1 - Konya'da ciheti aakeriyece teavlyel 

tlirabiye imalltı ıınaiye ve ıose kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Huıust ıartnamesi Ankara lıtanbul, 
Konya Lv. imirlikleri aatın alma komiı -
yonlırındadır. htekliler okuyabilirler. 

3 - K .. if bedeli (otua bin liradır). 
4 - İlk teminatı (iki bin iki yilz elli 11· 

radır.) 

S - Kapalı ıarf eksiltmesi 3/ey!Ql/940 
aah gilnü saat 11 de Konya'da ·kolordu bi· 
nası içindeki ıatm alma komiıyonunda ya
pılacaktır. 

6 - lıtekliler 3/eylQl/!140 aah ıünü Hat 
(ona) kadar teklif mektuplarını mezkQr aa
tm •ima komisyonu baıkınhiına vermiı 
bulunacaklardır. Bu saatten ıonra verile· 
cek mektuplar kabul edilmez. 

7 - İıteklilerln en u 1ekiz rün evel bu 
işe ait bir defaya mahıuı olmak üzere ma
halll vlliyette milteıekkll komisyondan bir 
ehliyet vesikası. ile birlikte mezk6r 11tın 
alma komisyonuna müracaatları. 

8 - Bu işi alan mliteahhlt m az (30.000) 
liralılı: in:saat yaptığına dair veaika ibrazı
na mecburdur. (4643) 146Zl 

Bulgur alınacak 
Konya Lv. Amirliği Sa. M. Ko. daıı 

1 - Ciheti askeriyenin ilr.tiyacı olan 300 
ton bulıura teklif edilen fiyat pahalı ıö -
rüldüğünden ikinci defa olarak pazarlık ıu
retiyle aatın alınacaktır. 

2 - Evsaf ve hususi ıartlarr Ankara İı· 
tanbul Konya levazım imirlikleri utın al
ma komiıyonlarındadır. İıtekliler bu ko -
miıyonlarda ıartnameyi okuyabilirler. 

3 - Pazarlıfı 15. Ağı. 940 perıembe rü
nü ıaat 11 de Konya kolordu binası için -
deki ııtın alma komiıyonunda yapılacak· 
tır. İsteklilerin riin ve ıaatlnde mezkQr il• 

tın alma komisyonunda hazır bulunmılırı. 
4 - Pazarlığından ıonrı tekarrur eden 

fiyat üzerinden '}O 15 kati teminat alını -
caktır. (4644) 14622 

Nakliye arabaıı almacali 
lstanbul K. Sa. Al. Ko. daa: 
Ciheti Mkertye için 1:5. 8. s•o a11DU .... 

at 16 da pazarlıkla 100 adet nakliye ara -
bası ııatın alınacaktır. Muhammen bedell 
16,000 liradır. tıteklllerln belli gUn ·ve •&
atte yllzde on beıı temlnatlarlyle birlikte 
İstanbul Fındıklıda komutanlık satın al
ma komisyonuna gelmeleri. (464~) H623 

Kok kömürü almacak 
lstanbul K. Sa. Al. Ko. Rs. dt!n: 
Komutanlık birlikleri için 20U ton kok 

köıııUrU kapalı zart uııultyle mUnakuaya 
konmuııtur. İhalesi 3 eylUI HO ı;rünU saat 
11 dedir. Muhammen bedeli 151100 lira olup 
ilk teminatı 3832 lira 15() kunıotur. Şartna
mesi her gün komisyonda görWebtllr. İl!. 
teklllerln belli gUn ve saatten bir ııaat e -
vellne kadar tekllt mektuplarını Fındıklı· 
da komutanlık aatın alma komlıyonuna 
vermeleri. (464tl H62' 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Sarılcamış Satın Alma Ko. dan : 
1000 tod kuru ot 1370 ton saman 200 ton 

kuru faıulyı, 130 ton mercimık kapalı 

zarflı alınacaktır. 

Kuuru otun tahmin fiyatı yirmi bet bin 
ilk teminatı 1870 liradır. 
Samanın tahmin fiyatı 17125 ilk teminatı 

1285 liradır. 
Kuru fasulyanın tahmin fiyatı 30.000 ilk 

teminatı 2250 liradır. 

Nevyork, 13 a.a. - T11 ajansı bildiri
yor: N evvork Times gazeteaine nazaran 10 
atustoıtan itibaren. Fransa ile İtalya ırı
ıında tren nakliyatı yeniden faaliyete ııe
çecektir. Poı t Bou tarikiyle Franaa İle Ia
oanvı ır111ndaki nakliyat ta bıılamak tl
atedir. Aynı ıazete .trun tarikiyle lapa.aya 
ve Almanya arasında da tren nakliyatmıa 
batlrncatım bildirmektedir. 

B•lıhsir Kor S•. Al. ICo. Bık. dan: 
1 - Kor mıntaka.ııı komutanııtı ihtiya

cı için Balıkesir ve Buı.,ırlukta on adet 
ukert bina yapılacaktır. 

7 - İsteklllerin en az sekiz an evel bu 
it için bir defaya mıhıuı olmaliçin mı • 
bııtı vfllyette ıfıilteıekkil komieondın bir 
ehliyet vnllı:aaı ile birlikte koınyona mU-

Mercimetin tahmin fiyatı ıe.900 illı: te
minatı 1268 liradır. 

2 - thaleet kapalı nrt tmıllyledlr. 
1 - BiD&larm beherlDID ketlf bedeli racsatlan. (4&U) 14630 

Kuru otun ekılltmeei 219/940 11at 14.30 
da, ıamanm ekllltmesi 3/9/940 aaat 10 da, 
~ fasulza il• mercimelin elı:tlltım•l 

1 adt.t 2000 
3 1000 
8 .. :;oo 

12 .. 215() 

40 ~ 100 
7/'ı (>() 

210 2~ 

liralık -

.. .-.. .. 

2000.- Ura 
8000.-
ôOOO.-

" 
3000.- " 
4000.-

" snıo.- " 
5250.- -

11 de Zonguldak'ta vi15.yet daimi eıı:.ı ff 
ninde yapılacaktır. Eksiltme ıartnaııı .,, 
buna mütcferrl evrak Gaiıni encüıtıeıı rl' 
mi ve vilayet nafıa müdıiriyetind~ 'cıı 
bilir. Muvakkat teminat "15175" ııra ıi' 

İşin bedeli 940, 941, 942 yılları biıtÇ • 
den ve;ilecektir. Eksiltmeye &'frmek '-.. 
yenlerin ihale gilniınden en az seki~ 
evet Zonguldak vilayetine mıiracııataJıll', 
viliyet makamından alınmış miıte il'~ 

- e~liyet veıikaıiyle ticaret odasınd•11 tffl'' 
içinde alınmış vesika ve muvakkat ~ 

Teklif mektupları eksiltme saatinden bir nRtları ile tekliflerini muhtevi 2490 ~ 
saat eve! komisyona verilmiı olııc:ıktır kanun tarifi veçhile hazırll}llacak ' 

419 940 saat 15 ve 16 dadır. 

Şartname ve evsafları Kor. un ga .. zon- zadın ihale saatinden bir saat eve~~f 
lariyle Ankara htanbul Lv. &mirlikleri ıa- er.cumen reisligine verilmesi'\lin ol 
tm alma komiıyonlarında ıorülebillr. ''Oe90·'f3ıı::s- 14370 

(4647) 14625 lntaat ve tesisat 
Un alınacak !stanbul Bt!lediyesınden: aıd~ 

Belediye merkez binası aıtınd t 
ltr•anım ICor S.tın Alma Ko. du 1: zende yaptınlacak iqaat ve tesi~ttı '/1 
1 - Erzurum aarnizonu için mukavele lı zarf usullyle eksiltmeye konıJ ... iJJ~ 

tarihinden itibaren bir ay zarfında teılim Keuıf bedeli 46015 !ıra 87 kunı§ .:;~~ 
mlnatı 8451 Ura 19 kuruııtur. ~ ~ 

ıartiyle 250 ton un pazarlrkla mübayaa o- eksiltme, bayınılırlık ııılerl gcn_f,•Jlll':ja• 
lunacaktır. Pazarlıiı 14/ Ais/ çırıamba ve fennt ııartnaıneleri, proje, ke;ı ... ,,ı ~ 
aünü aaat 10 da Erzurum'dı kor satın al- ılyle buna mllteferrl dığer evralt ~ 
mı komiıyonunda yapılacaktır. Muham • ru§ mukabilinde fen iglerl mu~;.ı -.,,. 
men bedeli 42500 lira, ilk teminatı 3188 Iİ· verilecektir. İhale 2G. 8. 94.0 P .-11ul·.J. 

15 te dalml encUmende yapılac-~ 
radır. (%48) 146Z6 • ]iplerin Uk teminat makbuz veyaf,. ~ 

lan, ihale tarihinden 8 gUD evel ~ 

ORMAN KORUMA GL. KO. 

Ekmek alınacak 
Antalya Orman Koruma Talimgl.h 

T B. Alım Satım Komisyonu Baıkan -
lığından: 

1- (180900) Yüz seksen bin dokuz 
yüz kilo ekmek alınacaktır. Tahmin 
bedeli 18994 lira 50 kuruıtur. 

2- Ekmeğin evsafı teslim mahalli 
ve prtları prtnamesinde yazılıdır. 

Şartnameler tabur satın alma komiı -
yonundan parasız alınabilir. 
3- Eksiltme kapalı zarf uaulile olup 

20 ağuıtoa 940 sah günü saat 15 de 
Antaly,• Dutlu bahçede tabur satın al· 
ma komiıyonunda yapılacaktır. 

4- Muvakkat teminatı 1424 lira 55 
kuruıtur. 

S- Teklif .mektupları 20 ağuıtos 
9i0 salı günü saat 14 den saat 15 e ka
d'!'r tabur satın alma komiıyonuna ve
rilmit olacaktır. Bu saatten sonraki 
teklifler kabul edilmez. 

6- Şartnamenin 4 maddeıinde iıte· 
nen vesikalar muvakkat teminatın ko
nulduğu zarf içerisine konacaktır. 

14435 

ViLAYETLER 

Sade yağı alınacak , 
Kilis Gümrük Jluhal•n Taburundan: 

1 - Mllteahbldl nam ve hesabına (3186) 
kilo ııade yag açık eksiltmeye konulmuı • 
tur. 

2 - Muhammen bedeli (3982) lira 15() 
kuruıtur. Muvakkat teminatı (298) lira 
69 kuruıtur. 

3 - Eksiltme 27 ağustos 940 ııalı gllnU 
rıaat 13 te tabur aatın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnameai bedelsiz verlllr. 
(6647/4207) 14236 

Köprü yaptırılacak 
Balıkesir Valiliğinden : 
1 - Bandırma - Gönen yolunun 44 

üncü kilometresindeki köprünün ah· 
taP olarak intuına talip zuhur etme
diğinden tekrjlr: kapalı zarf usulil ile 
eksiltmeye konmuttur. 

2 - Keşif bedeli (21065) lira (~3) 
kuruı muvakkat teminatı Hi16 lir\' 50 
kuruştur. 

3 - Bilumum evrak her gün nafıa 
müdürlüğünde &örülebilir. 

4 - Eksiltme 26 Ağustoa 940 pazar
teıi günü eaat 16 da Balıkesir nafıa 

mildilrlilitlnd• miltettkldl komiıy_o~ 

mudUrlüğUne müracaatia alacaJd'!!ı ~ 
ehliyet ve 940 yılına ait ticaret od ~ 
kalarlyle 2490 numaralı kanurıuıı ıı:ı~ 
çevresinde hazırhyacakları teki~_, ? 
ıarını ihale gUnU saat 14 e 1<6987 
encUmene vermeleri lAzımdır. ( 16'1' 

Şoıa tamiratı 1 
. . . M"d" J"ğiJıJ~ıd• Eskı~ehır Nafıa u ur". • ~~ 

1- Eksiltmeye konulan ıt ".rfl1" J. 

şehir • Seyitgazi yolunun 3 d' fı' 
8+100 kilometreleri fasılAsııı 
csaılı tamiridir. lit~ 

2- Keıif bedeli : .18516,94) tp" 
· · ıer ..,c 3- Bu ııe aıt ıartname , 

şunlardır : ~ 
A- Bayındırlık itleri genel • ..JI 

meal, .,o JııJJ• 
B- Teı~iyei tur.abiye,_ şo•~ .. ; 

inpata aıt u~umı fennı ~ 
C· Grafik, 
D- Metraj, 
E- Huıusi şartname, 

F- Fiat bordrosu, 
J· Keşif hülbası, . 
H- Eksiltme şartnameıı. 1' 
t- Mukavele projeai. , t', 
İltiy~nler bu evrakı her s ,) ~ 

Müdürlüğünde bedelsiz oıar- .. J. 
bilirler. ~-' 

4- tı yeri : Eski tehir:~ • 
yolunun 3+600- a+ıoo kıl ' 
arasıdır. ~ 

S- Yapılacak iı : 4500 . ..JJI 
ıose esaah tamiridir. ~~ 

6- Eksiltme ( 26. g, 940 ) topır f' 
Eskitehir villyeti binasıncı:o ) d' 
daimi encümende ( saat ıs. . 1'1• 
pılacaktır. 01ll"'",, 

7- Eksiltme kapalı zarf us yetJ~ 
S:- Eksiltmeye girmek .ı•~ ~~ 

1388,77 lira muvakkat ternı~ıcat'11 
ve aşağıda gösterilen ve• V 
oJmaaı ıarttır. it Y',O fi' 

Benzeri onbeş bin lir~tık ferl"':t1"' 
na dair bonservisle malı ~e e~t ·A 
tinaden ihaleden en u 8 ~uye' 
yete müracaatla alınacak e ik'fl (6' 
ve cari aene ticaret odası ve;,ııd' ıl• 

9- Teklif mektupları ~ 1,ıt e~ır' ncı madde yazılı saat~e:" bık d,i..,ı ~' 
ne kadar vilayete getırılece ıcab!l~J 
cümen reisliğine makbuz ~:derıld,d' 
verilecektir. Posta ile go SS"d tJtl 
mektupların nihayet (6) n1:,..ı <ti pi• 
yazılı saate kadar gclm~t 0 • i~ ıı•,.. 
zarfının mühür mumu ıle ~ .. ~..,,. 
tılmuı Uzımdır. Posta~ iP'° 
cikmc kabul edilmez. 



tıhtelif çelikler alınacak 
· Vekaleti Satm Alma Ko. : 

,_cinsleri yazılı çeliklerden ııa-
• a"'tır. Elinde mevcudu olanla

ve ıniktalariyle beraber 20. 8. 
• f1;t!l akşamına kadar M. M. V. 
& aıresine teklif yapmaları. 
.cınantasyon Ew veya bu vasıfta 

1 
"'arka çelik. 

~aaraton, Krom - nikel Molipten 
bu vasıfta başka bir marka ce-

ıu~~on, krom • nikel, Molipden 
t a c;eliği DCNC yahut bu va
' a bir mnrka çelik. 

~ (4433) 

lloth bataryası alınacak 
14441 

. '1-'ekaıeti Satın Alma Komisyo-

::ıe tahmin edilen fiyatı lSOO lira 
ldet nnoth bataryası açık eksilt

lınuetur. Eksiltmesi 26. 8. 940 
\ ırlinU saat 14 teldr. İlk teminatı 
aıoıup ıartnamesi komleyonda ı;ö
~ 1Pll'rfn muayyen vakitte l\I. M. V. 
~.da bulunmaları (4479) 14459 

~ğer sabunu alrnacak 
•. · "''ka/eti Satın Alma Komisyo-

ıa:ıııısunn talıml ncdllen fiyatı: 75 
t.~20.000: 25 000 kilo e/;er ııabıınıı 
·;~ıa ekslltml'ye konmuştur. Ek· 

· 8. 940 sah gilnU sant 11 dedir. 
llatı: 1125 lira olup şartnamesi ko
t görülür. Taliplerin ihale eaa

Sa.t ııaat evellne kadar 7.ar!larını M. 
ın Al. Ko. na vermeleri. (4474) 

b 14480 
~n . 

-11 ıın nıotonı alınacak 
. · V ckSJeti Satın Alma Komisyo-

~ adet benı:ln motörü pazarlıkla 
I> caktır. Muhammen bedeli (1275} 
~atı teminat mikdan (192) lira· 

«@ ~ğ'ı 15.8.940 perıembe g{lnü sa
t ava satın alma komlsyonunda 

• ır. İdart ve fennt şartname her 
1

3Yonda görtlleblllr. isteklilerin 
be gün ve saatte katı teminat ve 

ı 

lge1eriyle komisyonda bulunma· 
) 14533 

·nası alıancak 
Alma Komisyo -

ldedine tahmin edilen fiyatı 110 
ltır)c tane portatif yazı makinesi ' 
1940 salı günü aaat 11 de Anka

lıl V. satın alma Ko. da pazarlık· 
•lıııaacktır. hbu makinelerin hep
b;r talipten alınacağı gibi beı ve 
l:ı Partiler halinde de ayrı ayrı 
~ alınabilecektir. İsteklilerin ve-

,1 llıakinelerden birer nümune ma
\>erebilecekleri miktar üzerinden 

~ti tııhmin fiyattan yüzde on beş 
tlıı kat1 teminatları ile birlikte pa
:ı "' saatinde mezkOr Ko. da bu· 
. . (4476) 14540 

~ 
:rner iskeleti alınacak 
: ' lt eka/etı Satın Alma Komisyo-

'lôıt lidcdlne tahmin edilen fiyatı 
Wz kuruıı olan 5.000 adet tev

'1' iskeleti pazarlıkla mUno.kruıaya 
!it· 1 000 den aşa~ olmamak Uze

r de kabul edilir. İhalesi 1 i.8 940 
1( >. gUnu saat 10.SO dadır. Şartna -

'l' 1. V. satın alma komisyonunda 
llllpler\n fi.000 tevhit semeri is· 

11 a.ooo lira daha az teklif ede -
~kl!t edecekleri mlkdarlar Uze -
t..t~ teminatıar'iyle birlikte ihale 
~2)1nde komisyonda bulunmaları. 

14570 

- 1Cösele alınacak 
· · lf ek&Ieti Satın Alma Komisyo-

MAARİF VEKALETİ 

Ekaittme ilam 
Maarif Vck~etınden : 
1 - Vek!let odacılanna l:lrne~ Vek! -

Jet 1evazunında mevcut malzemeden 45 ta
kım elbise yaptınlacak. 

2 - Bu lııln tahmin edilen kıymeti 1113 
lira 75 kUruıtur. 

8 - Muvakkat teminatı 83 lira 58 ku -
ru§tur. 

4 - Eksiltme 28. 8. 940 tarihi olan cu -
ma gtlnU saat 115 de Maarit Vek!letl leva
zım dairesinde toplanacak komisyonda ya
pılacaktır. 

~ - İstekliler bu tııe müteallik şıı.rtna -
meyi her gün levazım dairesinde görebilir-
ler. (4451) 14434 

NAFIA VEKALETi 

Yapı itleri ilanı 
Nalra 

0

VjHlctinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Tapu ve 

Kadastro mektebine tah~iıı eflilen eski ha
riciye kötkünlin esaslı tamiri işidir. 

Keşif bedeli: 1571 lira 73 kuru~tur. 
2. - 26. 8. 940 paı:arteısl günü saat 15 

de Nafıa Vekaleti yapı ve imar iııleri ek
siltme komisyonu odasında pazarlık usu
liyle yapılacaktır. 

3. - Eksiltme şartn:ımesi ve buna mü
tef erri evrak yapı ve imar işleri rejsli -
finde görülebilir. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için istek
lilerin 117 (yüz on yedi) lira 88 (seksen 
seki&) kuru~luk muvakkat teminat ver -
meleri lazımdır. 

(4444) 14445 

ADLİYE VEKALETİ 

Kömür naklettirilecek 
Adliye VekB.letinden: 

Yenlşehlrde temyiz ve wkdlet binala -
nnın kömür depoll\l'ına kado.r istasyonda 
ııllo ynnındakl F.:tlbank kömllr dcpolann -
dan 250 ton kok kömUrllnUn muhıı.mmcn 
bedeli olan beher tonu 120 kuruıı U7.erln
den tahmlll bankaya ve yalnız nakliye Ye 
tıı.hllyesl mlltcahhlde alt olmak llzere nnk· 
letUrlleceğlnden 15 ağustoıı 1040 tarihine 
müsadlf pcf'.Şembe J:ÜnU saat 16 te taliple
rin pazarlığa lştlı'Ak etmeleri için vekdlet 
blnaaındnkl arttırma ve ekıılltme lcomlsyo
nuna m!lracaatlan ve ihaleyi mlltC'nldp 
kati teminat alınacağı ve derhal tııc ba§· 
lattınlacağl llAn olunur. (456i) 14564 .... 

ASKERLiK iŞLERi 

Şubeye davet 

Jtnkara Yerli Ad:erlilc Şubesinden: 

Ankara yeril askerlik şubesinde ve An
kara nU!usunda yerli olarak kayıtlı bulu
nan ihtiyat erattan a§nğıdtı sınıf ve do
ğUmlan yıı,zıh olanlar talim lçln sııa.ıı al
tına çağrılmışlardır. 

Bu 8lnıf ve drıA"Umlulardan henUz gel· 
mlyenlerln hl'mcn r;ubf.'ye mUracnatları. 
Gelmlyenler hakkında askeri ceza Jcanunu· 
nun 63 Uncu maddesinin tatbik cdlleceği 
llAn olunur. ( 4577) 

1 - 327 dı>ğ\lmlu ea#lam ve sakat mUs
llm ve gayri mUsllm eratın bUtün sınıflan. 

2 - 828 ve 829 doğUmlu eratın jandar • 
ma ve hava sınıflarından gayri sa~lam ve 
sakat mUsllm ve gB)Ti mUsllm btitUn sı • 
nıflar:ı. 14575 

Şu1>eye davet 
Ankara A:ırlcerlik Şubesinden: 

~ kilosuna tahmin edilen !!yatı 
lt~z otuz kuruıı olan oı!oo ton ı;arı 
11!' l!ele knpah zarfla mUnakaııaya 

<~ı.· ~ tondan nşağı olmamak U - Ankara Yl!rll askerlik ııubeıılne kayıtlı 
."-1'.lf!r dekabul edilir. fhııJesi 2.9.940 ve tıb fakUltestnden 940 senesinde me -
35Qgunll saat on birdedir. İlk t.eml· zun olanlar 15 ağustos 940 ta GUlhane hns-
ın liradır. Evsııt ı.·e ıartnamesi tanesinde bulunmak tl%ere eevkedlleceklcr 

h .. _llkablllndc M. M. V. satın alma dlr. lJ ı J:lbilerln ıubcye hemen mtirncaat-
~tlaıı alınablllr. isteklllerin ka- lan. (4578) 14576 

tu~ belgelerle ihale saatinde , 
\... geırneleri. (41>64) 1'598 ---------·------

~o nıotör ve teferruatı GOMRcfK MUHAFAZA 
~ alınacak 
.' lfekileti Satın Alma Komisyo-

~•ttaltnıın edilen fiyatı 10350 llra 
1 dlnamomotör ile llsteı!lne gö-

~. !l.tı ııazarlıkln satın alınaC'aktır. 
' · 19. 8. 940 paurtesl gUnU saat 

1l{atı t"mlnatı 15:'12,5 lira olup 
'ıı konıısyonda f:'Örlilür. Taliplerin 
~~8.kltte M. M. V. Satın Al. Kn.dn 
~632) ,,,,, 

~üıtetarlığı 

Ç&.tnaşrr diktirilecek 

" "' ~ ek5Jeti Hava Satın Alma Ko -
~azı: 
,~o takım çamaşır pazarlıkla 
~tir. Muhammen bedeli 1950 11-

ı.:· 1~1 teminat mlkdnn 293 liradır. 
ı'Qıı 8. 040 cuma günü eaat 11 de 

, atma koml11yonunda yapılacak-
ı,;_lle~tnamc evs:ıt ve numunesi her 
:'l'lıı ıonra komleyonde.n alınabilir. 
"~ muayyen gUn ve saatte" katı 

'la. b kanuni belgeleriyle birlikte ko-
Ulunmaları. ( 4523) 14492 

~ tiektrik tesisatı 
~°t'f!k§Icti Hava Satın Alma Ko -
ı. azı. 
'<lfılı • 
~ t azıınıen b~eli 700 lira olsa bir 
:4:f:l5•tı pazarlıkla yaptırılacak -
~ 1ı 1 17. 8. 940 cumartesi günü sa
·~ıı:"ıı atın alma komisyonunda 
torı' 1<.t'şi/ ve raporları her gün 
~ rn'·1 komisyonda görülebilir. Js

• ı~ "~YYcn gün ve saatte 105 lira
~o llıınııt ve kanuni belgeleriyle 
~onda bulunma~";;j/4565) 

~IREKTÖRLÜGÜ 
~ll 

1'ı f asulya alınacak 
ı. 

~~zıe1 Direktôrlıiğünden: 
~.ıı Gn. Drk. lllğU kıtnsı eratı lh
~ iSI!() liralık tahıılsat dahilinde 
\~ı~: açık eksiltme suretiyle mU
"111{ <'ltUr. 
' it dari: cklsltme neticesinde tek
t en son ve qatJ fiyat Uzerin

t.rtı~llecek olan bu fasulyenin mu
~1{18tı 341 lira 25 kuruştur. 
ao hne 26. s. 940 pazartesi günü 
~da Ankara Cebeci Harta Gn. 

,.>,!\ 1blnasında satın alma komls
''1 1 8.cııktlr . 
e :ıf!rtn ya.zıh gün ve satte teml

era.ber komieyona gelmeleri. 
<~82) 1H60 

F otin alınacak 
Gümrük Muhafaza Genel K. lst. Leva

zım A. Satın Alma Komisyonundan: 
29 ağUstos 040 pcr§ı-rnbegllnU saat 15 te 

6000 çift erat foUni kapalı zarfla alınacak
tır. Tasınle.nmıı tutarı 33301) lira ve tık 
teminatı 2407 lira 50 kunıotur. Şartname 
ve n!imunesl komisyondadır. Her gtln gö
rülebilir. 
' İstek111erln kapalı zarflannı muayyen 
zamandan bir ııe.at eve! Galata Mumhane 
caddesi İbrahim Rlfat han lklncl kattaki 
komisyona vermeleri. (6962/4417) 14476 

Poı.ıs 

Elanek alınacak 
Polis Enstitüsü Jlüdürlüfündea : 
1 - Poliı enıtitUsiinün 940 senesi ihti -

yacı için kapalı zarf usuliyle aatın alma
cak 50000 kilo birinci nevi ekmeğin eksilt-
me tarihi olan ı. 8. 940 per5embe günü sa
at 11 de komisyonumuza istekli relmedi • 
ğinden 2490 sayılı kanunun 4-0 ınct madde
ııi mucibince bir ıy pazarlığı bıralrılmıı • 
tır. 

2 - Ekmeğin beher kilo.una 10 ku•u, 
50 santim fly.ı~ tahmin edilmi,tlr. 

3 - Muvakk.ılt vminat 3n lira 75 ku
ruştur. 

4 - İıteklilerin 29 Ağustos 940 perşem
be günü saat 11 de teminat makbuzu veya 
banka mektubu ve kanunun 2 ve 3 lincii 
maddelerinde yazılı belgelerle birlikte po
lis Enstitüsü binasında miltl!şekkil satın • 
alma komisyonunda bulunmaları. (4337) 

14316 

Şeker almacak 
Polis Enstitüsü Müdürlüğünden : 
1 - Polis Enıtltüsü ihtiyacı için alına

cak 3000 kilo kesme ıeker 6000 kilo toz: ae
kerin ikinci defa açık ekıiltmesinde istek
li çıkmadığından bir ay müddetle pazarlı
ğ.:. bırakılmıştır. 

2 - Kesme şekerin beher kilosuna 42 toz 
aekerin 38 kuruş fiyat tahmin edilmiştir. 

3 - Muvakkat teminat 265 lira 50 ku • 
ru&tur. 

4 - İsteklilerin 9/9/940 pazartesi günü 
saat 10 da teminat makbuz veya banka mek 
tubu ve kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
yazılı belrelerle birlikte Polis Enstitüsü 
binasında müteşekkil aatın alma komisyo-
nunda bulunmalan (~11) 14606 

ULUS -7-

ASKERi F ABRIKALAR 

Kırrkkale'de mukavelenin imzası 
tarihinden 31. 5. 941 tarihine ka

dar 10 ilii 15 bin ton qya 
naklettirilecektir 

Jtskcri Fabrikalar Umum Jlfüdürlüğü 
Merkez: Satın Alma Komisyonundan: 

Beher tonuna 120 kunış bedel tahmin 
edilen )'Ukanda yar.ılı nakliyat aııltert fab
rikalar ıı'llum mlldlirlli~U merltez satJ.n 
alma komisyonunca 22.8.940 pcrgıembe gU
nU saat lG da knpalı zw fla ih:ıle edilecek
tir. Ş'lrtnnme parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(1350) lirayı havi teklif mektupl&rıuı 
mezkQr gUnde saat 15 e kadar lrnmiııyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2100 ııayılı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vcsalkle 
komlsyoneu olmadıklarına ve bu l§le alli
kadar tllc<'nrdnn olduklarına dair ticaret 
odası vesiknslyle mczkOr ,gün ve saatte ko· 
misyona müracaatları. (4316) 14375 

2 adet Santrafüj su tulumbası 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür/ülü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (2500) lira olan 2 
adet s:ı.ntrafuj su tulumbası Asker! Fııb -
rikalar Umum MüdürlU~ü Merkez satın al
ma komisyonunca 26/8/940 rıazartesi giinü 
aaat 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (187) 
lira (50) kuru$ ve 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki vcsaikle komisyon
cu olmadıklarına ve bu işle atakadar tüc
cardani oldukta rına dair ticaret odaııı vesi
kasiyle mezkQr gfin ve saatte komisyona 
müracaatları. (4436) 14420 

42.000 kilo Arpa ile 23.000 kilo 
Saman alınacaktır 

Askeri Fabrikalar Kırıkkale Satın :.il 
m.:ı J(omısyonundan: 

Tahmin l'dllen bedeli (2100) lira olan 
42.000 kilo nrpa ile tahmin edilen bedc.11 
(690) lira olnn 23.000 J,llo saman aekerl 
fabrlkııJar Kırıldmle gnıp mlldürlllğU ıı:ıtın 
alma komisyonunca 26. S. 940 pazartesi ,;1-
ntı sa.'\t 15 te açılt eksiltme ile talibine i · 
hale edilecektir. Şartnamesi parasız ola -
rak komisyondan verilir. 

Tallpkrln muvakkat teminat olan (209) 
lira 25 kunııı ve 2490 No. lu kanunun 2. el 
ve 3. cU mnddelcrlndekl vcsa\kle birlikte 
mezkOr komisyona mürncaatınn. (4500) 

14483 

300 ton yerli Linters pamuğu 
alınacak / 

'Askeri Fabriknlar Umum Müdürlülü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

Tahınln edilen bedeli (84 000\ Urn olan 
300 ton yerli llntt<rs pnmuğU askerl !nbrl· 
kalar umum mUdUrlllğl\ m<'rkcz salfn al· 
nıa lrnmisyonundtı 28. 8. 940 çarunmba gU
n!l Eınnt lli te kapalı zarfla ihale edile -
ccktlr. Şartname (4J lira (20) kuruş mu -
kabilinde komll!yondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (5450) lirayı havi 
teklif mektuplarını mczkOr günde saat l~ 
e kadar komisyona vermeleri ve kendileri
nin de 2190 numaralı kanunun 2 ve 3. mııd· 
delerindeki vesnlkle komisyoncu olmadık -
lanna vebu işle altı.kadar tUccardan ,. ~uk
lanna dair ticaret odası vcslkasiyle 
Jatır glln ve saatte Jı:omlsyon:ı. mUracaatla-
n. (44315) 14542 

Kırıkkale civarrnda yaptırılacak 
inşaat 

Askeri Fabrikal:ır Umum Müdürlütü 
Merkez Satm Alma Komisyonundan : 
Keşif bedeli (9720) lira (33) kuru:s olan 

yukarda yazılı inşaat askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü merkez ııatın 'alma komis
yonunca 29/8/940 tarihinde perliembe gü -
nil uat 14 te açık eksiltme ile ihnle edile
cektir. Şartname (49) kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (729) lira (3) kuruı ve 2490 
numnralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde ya
zılı vesaikle muayyen gün ve saatte ko:nis· 
yona müracaatları. (46119) 1%09 

A. LEVAZIM AMIRLİGl 

Domates nlınac~k 
Ankara Levazım Amirliği Satın :.ilma 

Komisyonundan: 
1 - 4:5 ton domntesln pazarlıkla eksllt

mselnde teklif edilen flyııt pahalı görtlldil· 
ği.lnden tekrar pnznrlığı 115. 8. 940 saat l 5 
te 15. 8. 910 tarihinde Anka.ra Lv. 11.mlrlltl 
aatın alma kcımlsyonundn yapılacaktır. 

2 - Muhıımmen bedeli 3600 lira 1ll< te. 
minatı 270 liradır. Şartnamesi komisyon-
da g örUlUr. (4634) 14G12 

Muhtelif Sebze alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan: 
1 - Aoağıdı:ı cins vemlkdarları yazılı 

sebzeler pazarlıkla ahnaC'aktır. Pazarlık 
14. 8. 940 saat 14 tc yapılacaktır. 

2 - İstck11lerln tmılnatlarlyle birlikte 
komlsyon::ı mUracaaUnrı. (46t9) 
Kilo 

1200 
300 

1600 
500 
500 

1200 

Dolmalık biber 
Sivri biber 
Kabak 
Zerdall 

T. bamya 
Şeftali veya armut 

14617 
• Muhtelif sebze alınacak 

Ankara Levazım Amirlili Satın Alma 
Komisyonundan: < 

1 - A11$da cins ve mlkdarı yazılı aeb
ı:e pazarlığı 15. 8. 940 saat 15 tc Ankara 
Lv. Amlrll~I satın almn komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - İsteklilerin temlnaUarlyle birlikte 
komisyona mUracantıarı. ( 4650) 
Kllo 

150 
400 
400 

1500 
150 
1.50 
250 

1000 

T. bamya 
Patlıcan 
Semizqtu 
ı,ımon 

Şeftali 
T. erik 
T. kaysı 
Domates. 

P. T. TELEFON Md. 

14628 

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

1) İdare ihtiyacı için mubayaa edilecek 
17 kakıp akkü malzeme11i açık eksiltmeye 
çıkanlmı:stır. 

2) Muhamrçen bedel (5000 lira), muvak
kat teminat (375) lira olup eksiltmesi, 27 
ağustos 940 salı günü saat (16) Ankarada 

Evkaf apar1rm.ml llçüncll bpr birinci isteklilerin de 27. 8. 94.0 salı gllnU s:ıat 
katındaki P. T. &atm alma komisyonun- 10,30 da belediye encumenlne mUrtıcaatlnrı. 

(~t5S) 14535 
DEVLET DEMlRYOLLARI 

da yapılacaktır 
• 3) İsteklilerı.ıvakkat teminat makb11% 

veya banka ~eııt mektublyle kanuni ve
sikalannu 1nı:n mezk<lr gün ve saatte 
o komisyona ıııcaat edeceklerdir. 

4) Şartnam~ Ankarada P. T. T. le
•azım, lstanbu Valide hanmın 2 in -
ci katmda P. T. levazım ayniyat ıubesl 
m!idürlüklerım bedelsiz olarak verile -
cektir. (3613) 13686 

Kurşur kahlo alınacak 
P. T. T. Uvi Müdürlülünden : 

Satılık yer 
Ankara Belediyesinden: 

1 - Yenlııehirde 10i9 ada 3 parselde bu· 
lunan 62,5 metre murabbaı yol fıu:lnsı sa
tılmak Uzere on beş ,;in müddetle açık ar
urmıya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 312,50 liradır. 
3 - Teminat 23.H liradır. 
4 - Şart.nameıılnl g!!rmE'k lstlyenlerin 

her gUn encümen kalemine ve lateklilerlD 
de 27. 8. 940 anlı gUnU saat 10,30 da bele
diye encümenine mtirııcantıarı. ( H60) 

14586 

Sterilizasyon cihazı alınacak 
D. lJ. Yolları Satın Alma Komisyonun

dan: 
Muhnmmen bedeli ıs.ooo (on Bekiz bin) 

lira olan flterlllzasyon c hazlnn v t ferra
atı 24 eylUl 1940 salı günü sa.at 15 te ka
palı zarf usull~ le Ankarad!l idare binasın
da S!l.tın alınacalttır. 

Bu iee girmPk tstıycnl<'rln (1850.-) 
bin Uç yUz elli liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği V<'Slkalan ve teklıf
lerlnl aynı ... un saat 14 e kadar komisyon 
reisliğine vermeleri Ul.zımdır 

Şnrtnam,.ler paraaız olı:ı.rak Ankarada 

Ankar.ı Beledıyesinden : lüm Ye sevk oefliğlnd n drığıtılacnktır. 
1 - Belediye ve şuabatı için alınacak o- (436G) 1443G 

1 - Teahhn ademi ifasından dola
yı açık eksilve konulan (S,000) beş 
bin metre ıiç killi kurşunlu kabloya 
münakasa ve ıdidi mUdetlerintle talip 
çıkmadığmdan:ı:arhkla satın alınacak -
trr. 

2 - Muhaen bedel (1250) bin iki 
yüz elli muvst teminat (93,75) dok -
san üç lira yiş beş kuruş olup pazar
lık 4 eylül 9carşamba günü saat1 (il) 
de Ankarada taf apartmanı (9 ncü ka
pısından girilbirinci katındaki P. T.T. 
satın alma ksyonunda yapılacaktır. 

Bez alınacak 1 malzeme dairesinden, Haydarpa.5ada tesel· 

lan muhtelif cins amerikan ve sair bezler 1stasyon saatleri alınacak 
on beş gün müddetle açık eksiltmeye ko - D. D. Yolları Sattn Alma Komisyonun-
nulmuştur. dan : 

2 - Muhammen bedeli ~36 Ura 35 ku • Muhammen bedeli 53500 (Elli üç bia 
ruştur. be5 yüz) lira olan muhtelif elektrikli is • 

3 - Teminat 71 lira 73 kuruştur. tasyon saati ve teferruatı 26 9 940 pcrşem-
3 - İstek! muvakkat teminat mak

buz: veya barteminat mektııbiyle ka -
nuni vesiklar hamilen mezkur gün ve 
saatte o kon1>na müracat edecekler -
dir. 

4 - Şartname ve nlimunelerini gormek be gıinü saat ıs de kapalı zarf usulü iıle A:ı
istiyenlerin her gün encümen kalemine ve karn'da idare binasında satın almacaktır. 

4 - Se.rtnıler Ankarada P. T.T. le
vazım, İatanla Valide hanında ikinci 
katta P. T.Tevazım ayniyat ıulıe mü
dürlüklerindCJarastz: verilecektir. 

(4440) 14443 

Tar yaptırılauk 
Ankara P. T. Müdürlüğünden 
?91 lira 32 "Uş keşif bedelli olan Or

man çiftlisi r. T. merkezi binasının ta
miri işi açık iltmeye konulmuştur. 

Muvakkat inat 52,65 liradır. Buna 
ait şartname iürlüğümliz kaleminden a
lınabilir. 

Taliplerin arma, eksillyıe kanununda 
yazılı vesaiktbaşka bu işi yapabilecek
lerine dair Ara nafıa müdürlüfündcn a
lacakları ves ve teminat makbuzu ile 
birlikte 29 afpı 940 perşembe günü sa
at 15 .de Evkaıartımanında bulunan mü
dürlüğümüz myaa komisyonuna müra -
caatları. (462C 14610 

ANKtA V ALILIGl 

Kiıık nıagazalar 

Ankara Valinden : 
Hususi idsr ait bankalar caddesinde 

kain aşağıda raralnriyle mevkii ve mu
hammen icar telleri yazılı nıagazaların 
bir senelik lem açık arttırmaya konul
muştur. İhalei2. 8. !MO perııembe günü 
saat ıs de yaıcaiından taliplerin yuzde 
7,S niııbetindeteminatları ile birlikte 
mezkur gün vaatte viUiyet daimi encü
menine ve şanneyi görmek i&tiyenlerin 
de busust mıı~be tahakkuk müdiirlüğü • 
ne müracaatlaUl.n olunur. (4343) 
Mağaza No. M:ii :Sir senelik muhammen 

5 

1 
22 

icar bedeli 
BaJar caddesi 935 
Kııey sokak 

Ba.:Iar ·~addesl 
14320 

505 
1934 

Şa. İnşaatı 
Ankara Va4Jnden · 
1 - Ankar• &udill yolunun 65+000-

64+200 inci onetreleri arasında esaslı 
~ose inşaatı Z6. 8. 940 pazartesi gU
nü saat on 1 buçukta ihalesi yapılmak 
üzere kapalı .rf usuliyle eksiltmeye ko
nulmu:ştur. 

2 - Ke5i~deli (60895) lira (87) ku
ruş olup bu eblağdan (30000 lirası 940 
mali yılı bü inden ve geri kalan 30S95 
lira 87 kuruda 941 nıali yılı bütçesinden 
ödenecektir. 

3 - Muvaat teminatı (4294) lira (80) 
kuru$lUr, 

4 - İste~rin teklif mektuplarını ti
caret odası sikasr ve muvakklt temi-
nat mektup va makbuzu ve ihale günün-
den en az: liin evci vilayete istida ile 
müracaat eıek bu is i~ alacakları 
fcnnt ehliycvesikalnrını yukanda adı 
geçen günrlcaııt 14 buçuğa kadar daimi 
cncfimen re ğine vermeleri. Bura ait 
keşif, şartıu: ve di er evrakı her gün 
Nafıa müdüğünde gorebilecekleri. 

(4452 14447 

Tan-at yaptırılacak 
Jtnkara 1i/iğir!den: 
Hususi ireye :ıit Yenişebirde "6" No. 

lu evin bacıamir işi 15. 8. 940 perşembe 
günü saat ıo da daimi encümende iha
lesi yapı/m. üzere puarlıta konulmuş. 
tur. 

Keşif beli (132) lira kati teminatı 
(20) liradadıarettir. isteklilerin teminat 
mektup veYTnakbuT.u, tıcaret odası vesi
kası ve 1111 müdürlüğünden 11/acakları 
e~.liyet vesı/ariyle birlikte sözü geçen 
ırun ve sası daimi encümene gelmeleri. 

Bu işe a keşif ve şartnameyi her gün 
nafta müdü ğüade gorebilecekleri. 

(4507) 14584 

Tan-at yaptırılacak 
Ankara 'Iiliğindcn: 
Ankara Jrkez Nec~tı okulunun tamiri 

667 lira 65 ruş lteılf bedeli !lzerlnden a
çık eksiltme konulmuııtur. İsteklilerin 
keşi! ve oarameyl görmek Uzcre her gUn 
maarif mUrlllğUne ve ihale ı:Un!l olan 
29. 8. 940 pşembe gUnll ııaat 15,80 da ve 
yüzde 7,5 tunat akçesini huauııl muha -
ıebe ml\dUr~u veznesine yatırarak vtı!-

isteklilerin de 27 8 940 salı glipü saat 10.30 Bu işe girmek istiyenlerin 3925 (üç bin 
da belediye encümenine müracaatları. dokuz yüz yirmi beş) liralık muvakkat te-

(4464) 14538 minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları vı 

Matbaa<'.tlara 
Ankara Belediyesinden: 

1 - Otobils idaresi için kCığldı daireden 
verilmek üzere yaptırılacak olan 28 mil -
yon bilet ne 35 bin karne tabı on heş giln 
müddetle ve kapalı zar! usuliyle cksilt
m ye konulmuştur. 

2 - Muhnmmrn bcdrll (5000) liradır. 
3 - Teminat ( 44::? .5 l liradır. 
4 - İhal si 3. 9. 040 s!llı ı;:-Unü saat 11 

de yapılacağınd'UI n!lmunıı ve şartnamesi
ni görm k isti) nlcrln her l"Ül1 encilmPn 
kalemine ve lst klllerln de ihale gllnU olan 
8. 9. 940 salı gtinU sa.'\t ona kadnr usulcn 
teklif mektupfımm belediye 1t_ncUmenlne 
vermeleri. (45fl6) 14599 

Muhtelif ecza alınacak 
Ankara Belediyesı'nden: 

1 - Belediye ihtiyacı için alınacak olan 
4525 kilo ham krozll ve 725 kilo krenlln 
ve 100 kilo Mit flnln ile 2000 kilo sl\lfat dö
fer on beş .... un mUddetle o.çık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhnm.men bedeli (4687,50) liradır. 
3 - Teminat 351,57 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek lstıyenlcrln 

her ,;ın encUmcn kalen'lne ve ietcklllertn 
de 8. 9. 940 sah gllnU saat 10,30 dn beledi
ye encümenine mUracaatıan. (45S7) 14600 

Lfuıtik hortum ve saire alınacak 
Ankara Belediyesinden: 

tekliflerini aynı gün aaat 14 de kadar ko • 
misyon reisliğine vermeleri Ui.r:ımdır. 
Şartnameler 250 (iki yüz elli) kuruşa 

Ankara ve Haydarpaıa veznelerinde aatıl -
maktadır. (4447) 14543 

Soğuk hava dolabı alrnacalC 
D. D. YoJ/arı Satın Alma Komisyonun

dan : 
Muhammen bedeli (2030) iki bin otuz U

ra olan 4 adet soğuk hava dolabınm alın
ması için 27/8/94-0 salı günü saat 15 de A~ 
kara'da idar~ binasında açık eksiltmesi ya
pılacaktır. 

Bu işe girmek y;ıiyenlerln (152.25) ytiı 

elli iki lira yirmi beş kuruşluk muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği veslkııla -
rı hamilen aynı gün eksiltme 111atine kadar 
komisyonda isbatı vücut etmeleri l&zrm -
dır. 
Şartnameler Ankara'da malzeme daire -

sinde görülebilir. (4~) 14544 

Sabun alınacak 
D. D. Yolları Satm Alma KomisyonuD--

dan : ; 
Muhammen bedeli 9260 (ddkuz bin iki 

yüz altmış lira olaıı beyaz arap ve toz sa -
bunu 27/8 940 salı günü ııaat 15.30 da kapa
lı urf usulu ile Ankara'da idare binasında 

1 - Belediye ihtiyacı için alınacak olan satın alınacaktır. 
lAstlk hortum ve boru ve araba ıa.stlğt 115 '· Bu işe girmek lstiyenlerln 69-4,S<l (ala 
ı;-Un mUddetıe açık eksiltmeye konulmu§ - yüz doksan dört lira elli) kuruıılu<t muvak-

tu~. _ Muhnmmen bedeli (4486) liradır. kat teminat ile kanunun tayin ettifi vesi • 
a - Teminat (8S6) lira (o&5) kuruııtur. kalan ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a 
4 - Şartnemeslnl görmek istıyenlerln kadar komisyon reisliğine vermeleri il • 

her gUn PncUmen kalemine ve lst<'klllerln 
de 3. 9. 940 .salı gUnU saat 10,ao da beledi
ye encümenine müracaatları. (4550) 

14601 

Valvalin yağı alınacak 

~nkara Belediy~sinden: 

l - Belediye lhtlvacı için alınacak olan 
11.440 kilo valvalln yağı on beıı gUn müd
detle ve kapalı zarf usullyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - l\'uharnmen bedeli (6202) liradır. 
3 - Teminat (471,90) liradır. 
4 - İhalesi 3. 9. 940 Balı günü saat 11 de 

yapılacağından şartnamesini ,görmek istl
yenlerln her gün encl\men kalemine ve is
teklilerin de ihale gUnU olan 3. 9. 940 salı 
günll saat ona kadar usulen tckllt mektup 
ınrını belediye cncümenlne vermeleri. 

(4592) 14602 

ORMAN ÇEVlRGE Md. 

Satılık. ağaçlar 

Antalya Orman Çevirge Müdürlü
ğünden: 

zımdır. 
Şartnameler parıısız olarak Ankara'da 

malzeme dairesinden, Haydarpaşı'da te • 
sellüm ve sek şefliğinden dağ-ıtılacakur. 

(4496) 14549 

Süpersiman aimaca:k 
D. D. Yo/J;ırı Satın Alma Komisyonun

dan : 
Muhammen bedeli 9000 lira olan 450 ton 

süpt"rsiman 28/8 940 çarp.mba günü aaat 
15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankara'da i
dare binasında satm alınacaktır. 

Bn işe girmek istiyenlerin 675 liralık mu
vakkat teminat ile kıınunun tayin ettiği ve
sikaları ve tekliflerini aynı giın saat 14.30 
:za kadar komisyon reisliiine vermeleri ll
zımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da 

malzeme dairesinden, Haydıı.rpaşa'da te • 
sellüm ve sevk ııefliğinden dağıtılacaktır. 

(+466) 1455.2 

KAZALAR 

Harta yaptırılacak ı - Antalyann Alanya kazasına 
bağlı Sögüt Devlet ormanından bir 
sene müddetle ve kapalı zarf usuliyle Kızılhisar Belediyesinden: 
1408 metre mikap gayri mamul Çam Kızılhisar kasabasının haliahzır ha-
ağacı (20) gün müddetle artırmaya ritalarının yeniden alımı işi kapalı 
konulmustur. zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Artırma 27. 8. 940 tarihine mü İşin vüsatı meskun ve gayri meskun 
sadif salı günü saat 10 da Antalya or 125 hektardır. Bedel keşfi maktuan 
man idaresinde yapılacaktır. 3000 liradır. Muvakkat ternınat 225 ll-

3 - Çamın beher gayri mamul met radır. 
re mikap muhammen bedeli 940 ku - İhale Kızılhisar belediye dairesinde 
ruştur. arttırma ve eksltme ve ihale komisyo-

4 - Muvakkat teminat 517 lira 44 nu tar!ıfından 2 eylUl 1940 günü saat 
kuru~tur. ıs de yapılacaktır. 

5 - Teklif mektupları 27. 8. 940 İstekliler Ankara'da belediyeler i • 
günü saat 9 a kadar behemehal Antal- ma~ heyeti fen şefliğinden eksiltmeğe 
ya Orman MüdiirlUğünde müteşekkil iştirak vesikası alarak bu vesikayı tek-
komisyQn reisliğine verilmelidir. lif zarfına koymaları lazımdır. 
· 6 - Şartname ve mukavelename Teklif mektuplarının tayin edilen aa 
projeııni görmeic istiyenler Ankara atlan bir saat evel Kızılhisar belediye 
Orman Umum Müdürlüğüne ve An - reisliğine verilmesi, posta ile gönde -
talya Orman Çevirge Müdürlüğüne rildiği takdirde bu saattan evel gönde. 
müracaatları. (717/4575) 14512 rilmiş olması 15.zımdır. 14384 

yet ~atml etımenlne mllracaatıarı tıtı.n f 
olunur. ((59 14603 

TahıU ve tahliye işleri 
Ankara llilltindton: 
1 - Anl<tı. merkez olmllarına alınacak 

kömUrlerin epodaa okulların anbarları -
na, Onuncu) okuluna alınacak kömürle -
rin Orman rtılğl tatasyonundruı mezkOt 
okulun depo.na, Etimesğut yatı okuluna 
alınacak köl1rlerln mezkQr nııJ1lye iste,.,. 
yonundan okun d<'postına tahmil ve tah
liye trufıamemUteahhlde alt olmak fü:ere 
962 llra,,50 ltııo Uzerlnden nçık ekslltml!· 
ye konulmuer. 

2 - İstekerin r,ıartnameyl görmek U -
zere her gUtnaarlf m!ld!lrlUğllne ve !he.
le gf~U olan9. 8. 1040 perşembe gllnU sa
at l~O da '"O 'l,5 teminat akçesini hu
susi muhasel mlldilrlllğU ve%Ileslne yatı
rarak vlUıye daimi encllmenlne mUraca
atlıırı Hdıı onur. (4596) 14604 

ANKRA BELEDiYESi 

Iathaacılara 
Ankara Bediyesinden: 

1 - Bcledc euabatı için yaptırılacak 
evrakı matbu maizeme.s.l daireden veril -
mek Ozere yaız tabı iııi on beıı gün müd
detle açık ekltmeye konulm~tur. 

2 - ?duba.men bedeli 1120 lira 50 ku -
nıııtur. 

3 - Temin 84 lira 0,4 kuruştur. 
4 - Şartnae ve numunelerini görmek 

isti.yenlerin hı gün encümen kslemiıle v~ 

Hesaplarında en aşağı 50 lira olanlara 
senede 28.800 lira. 

[ T. C. ZiRAAT BANKASI /ı 
'===========================~ 

ikramiye planı 
4 tane 1.000 lira 

4 tane 500 Ura 100 tane 50 lira 
4 tane 2!50 lira 120 tane 40 Urn 

40 tane 100 Ura 160 tane 20 lira 

l<uralar: 1 mart, 1 haziran, 1 eylUl, 1 blrlnclkdııun 
kn• • bcnplan seni! \50 liradan a.,a!h dU11mtvenlcrtr 

ikramiyeleri q, 20 fazlalaşır 
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MİLLİ 
PİYANGO 

Zafer 30 Ağustostadrr. 
Milli Piyango da İzmir Fu
arında çekilmek üzere bir 
Zafer Piyangosu tertip et
mittir. Türkiyenin her tara
fında satılığa çıkarılmış o
olan bu fevkalade piyango
da mevcut 300.000 biletten 
63.345 tanesi mutlaka ikra
miye kazanacaktır. 

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 vasıtalnrdan 
biri olan hava kuvetlerimi
ze sarfedileccktir. 

30 Ağustos 
Zafer bayramına mahsus 

KodakFilm Fevka ôde 
Piyangonun plam x 

Esnafın nazarı dikkatine 
Belediye Reisliğinden : 

Pazarliksız sabf mecburiyetine dair kanun ahkamına 
aykm hareketinin tekerrürü hasebile Hamamönünde htan
bul sokağında 178 sayılı kasap Ziya Ergin.in dükkanı bir 
gün müddetle kapatılmı§ohr. (4918) 14608 

Muhtelif yiyecek ve yakacak olanacak 
Antakya'da Hatay Gümrük Muhafaza 2. inci Taburu Satınalm:ı Komis. 

yonundan : 

Mikdarı Muhammen fiyat Muvakkat teminat Eksiltmenin 
Cinıi Kilo Kş. Lira Kş. Tarih Giın Saat 
Un 182.000 16 00 Z184 00 2.9.940 Pazartesi 10 
Et 45.985 30 00 l034 68 3. 9. 940 Salı 10 
;adeyağı 5.000 130 00 487 50 4. 9 940 Çarş:ımha 9 
~tpa 265.000 7 00 l391 25 4.9. 940 Çarşamba 11 
:>dun 601.000 1 30 585 97 5. 9. 940 Perşembe 10 

Taburun bir senelik ihtiyacı olan yukarıda cins ve mikdar1an ile 
muhammen fiatları yazılı maddeler kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul

mu!tur. Bunlardan etin ilk sekiz ay zarfında alınacak olan üçte ikisi sığır 
ve son dört ay içinde alınacak olan üçte biri koyun eti olacak ve Hatay vi· 
laycti dahilindeki dört bölük merkezine ayaktan ve tabur merkezine ke
ailmiş olarak verilecektir. Un ve sade yağı tahlile tabi olup bu ii<i kalemle 
arpa taksit müddetleri içinde tabur merkezine ve odun ise ayni zamanda 
bölük merkezlerine teslim edilecektir. Bu mevadda ait şartnameler tabur 
binası dahilindeki komisyonda her zaman görülebilir. 

İsteklilerin gümrük veya malsanclıklannil yatıracakları teminata ait 
makbuz, ticaret odası kayıt vesikası ve teklif mektuplarını taşıyacak ka -
palı zarflarını muayyen gün ve saatten en az bir saat evelisine kadar ko
misyona getirmeleri veya bu saatte ele geçecek şekilde göndermeleri ve 
postada vuku bulacak teehhürlerin kabul edilnıiycceği ilan olunur. 14607 

İCRA VE lFLAS TÜRK HA VA KURUMU 

Tamirat ve inşaat Ankara ıkinci icra memurlu -
Türk Hava Kurumu Havacılık Dai

ğundan: 
llhami : rcsı Genel Direktörlüğünden ,: 

Ta§han kar§zsında Şevrole acentesi 1- Etimesğut tayyare hangarı kapı· 
Şevki tarafından sının tamiri ve kapı üzerine gelen çatı 

Türkiye Ziraat Bankasından bir 
1 
mka~1asının ykeniden yapılması işi, açık 

kıta ilam ile borçlu bulunduğunuz 900 e ·sı tmey~ onul_muştur. 
liranın tahsili hakkında dairemizde a- ~- ~eşıf he~elı (3718) muvakkat te· 
çılan 2.4.940 t..-ırinli takip talebine müs- mınatış(279) lıra.dır. 
t ·d 1 ··d cm 3- artnamesı her gün görülebilir. 
cnı en nammıza yazı an o eme - 1 . • • 
· · "k t" · · b ı nam"'d g·ı meş 4- halcsı 15 Agustos 940 perşenbe rının ı ame :nızın u u .. ı - .. . .. 

h t ·ı ··ba · t f da t blı"g· e gunü saat 15 te Turk Hava Kurumu ru a ı e mu şır ara ın n e • . .. . 
d ·1 k · · · d d"l · ·· · H Genel merkez lıınasında muteşekkıl 

ı me sızın 1a e e ı mesı uzerıne . . 
U M k 142 . . addcsine komısyonda yapılacaktır. 

. . anununun ıncı m t kl"l . k .. .. 
f .k Ul t · d b" d f a 5- ste ı crın, anunun 2 ve 3 uncu tev ı an us gaze esın e ır e ay . • . . 
h l k "1"- t bl" w• O)A ınaddelcrınde yazılı vesıkalarıle bır O ma sus o ara ı i:lnen e ıgıne va ı an . .. . 

··dd · · b" dd 1 k lıkte muayyen gun ve saatte komıs • mu ctının ır ay a o unmasına a-
.1 O 1 kl o b •1A uı yonda bulunmaları. 3055 rar vcrı mış o ma • a ıs u ı anın us 

gazctesile neşrinin ertesi ~ününden i
tibaren bir ay içinde ödemeniz veya 
borcun bir kısmına veya alacaklının 
takibat icrası hakkında bir itirazınız 
varsa yine bir ay içimle ıstida ile veya 
tifahcn icra dairesine hildfrmeniz: bil
dirmcdiğiniz takdirde hu müddet için
de 74 üncü madde mucibince mal heya. 
nında bulunmanız liizımdır. Beyanda 
bulunmazsanız 76 ve 337 inci madde -
lere tevfikan hapis ile tazyik edilece
ğiniz ve hakikate muhalif beyanda bu· 
lunursanız hapis ile cezalandırılacağı· 
nız gibi borcu miiddetinde ödemezse
niz hakkınızda cebri icraya devam edi
leceği tebliğ makamına kaim olmak ü-
zere ilan olunur. (4610) 14605 

Hava Kurumuna teberru 
Haymana T. Jlavs Kuıumundan : 
Haymana kazasının Kokar kör,ün -

den Hıdır Dcmirğil göklerimiz in ko· ' 
runması yoluna sarfedilmok üzere top· 
tan (235) lira Hava Kurumuna teberru 
etmiştir. Bu yardımından dolayı T. II. 
K. Şulıesi şükranlarını ı-.rzeı.ler. 14629 

Zayi 

TÜRKİYE CÜMHURİYET MER
KEZ BANKASINDAN : 

:tay SUnırı adına yazılı D. sınıfından 
bir adet 370~ No. lı birlik bankamız hisse 
senedi ka.ybedllml§ olduğundan artık hllk· 
mU kalmadığı sahibine bqka numaralı ye-
ni bir senet verllecetı bi!dlrtlir. .32t6 

JANDARM 

Nal mıhı nlmık 
]. Gn. K. AnkSTa ], Sa •. Komisyo -

nund:ın : 
Bir adedine altmış santifiyat tahmin 

edilen yedi yüz bin adet ı mıhı J. Gn. 
K. Ankarn J. satın alma omisyonunca 
26. 8. 940 pazartesi günü t 11 de açık 
eksiltme ile satın almaca". Şartname 
bedelsiz olarak 1 İstanbul muayene ve 
Ankara j. satın alma kısyonlarından 
alınabilir. Nümune her ı komisyonu
muzda görülebilir. İsİtekl in 24-90 sayı
lı kanuna göre lbrnzı icupen vesika ve 
ilk temınatı olan Uç yilz or.$ liralık ban. 
ka mektubu veya vczncnakbıızlariyle 
yazılı gün ve saatte komi na gelmeleri. 

(4486) 14463 

Gayet iyi fransıa bilen 

Mütercim Cbnıyor 
Bir müessese ic;in.ansızca iç· 

timai bir eser tiirkrc terceme 
ettirilecektir. Ücret lgundur. 

Lisana hakkiyle v<f ve lıu işe 
talip olanların Anka posta ku· 
tusu : 126 adresine rr.tupla mü· 
racaat etmeleri ve dir muamc -
l:itımızla karışmamafçin zarfın 

üzerine zata mahsus lresini yaz. 
malıdır. 3247 

= 1111111111111111111111111111111111 ı ı ... 
- -2 Ustabaşı aınıyor § 
: Coruh un fabrikından : : 

1 - Unculuk ve rnacılıkta : 
: ehliyetli bir usta başı ihtiyacı· : 
: mız var. : , 
- 2 - Dökümcüliıkteıtisas sa - : 
: hibi bir usta başına tiyacımız : 
: var. E 
: 3 - Her iki ustan ehliyet : 
: ve ellerindeki bonscıslerc gö· : 
: re maaşları muhabercle muta - : 
: bık kalınacaktır. : 
- 4 - Ustaların iinetlerine : 
: mahsus hanelerle tenr ve mah· : 
: rukatları müessesem:c temin : 1 
: edilecektir. : ı 
§ 5 - Taliplerin Ba:urtta Co· : 
: ruh un fabrikası Tü: Anonim : 
: Şirketine müracaatlaı 3148 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Zayi mühür.r 

Mnnşımı:>.ı nlınnktn kulndığımu: tnt. 
bile mtihi.itl<'rimlzi za)1 <')elik. BAllemn 
hUkmU olmndığı lllln olunt Çubuk kıı.za
sı Camiikc bir imamı Ahm• .Ayıı.z, MUez -
zln Hüseyin Aydın, Auııı cami imamı 
Mugtnfn Tllrkol'.;lu. • 32'18 

• 
iş arı))r 

Frıınsızcayn vlUt~ • iyi refe· 
rnnıılnrı olan bir ınUtercrı • dnlltllo 
vn7Jfe anyor. (MUt. - Ik) rumuzu 1 
llo Ulus mathıınsına ynımn.'!ı. 32:-il 

Kirahk dire 
Ycni~f'hlrde KD.zım ?.alp caddesi 

Numara 15 otobilslln Uncu dura
ğında dört oda bir hol, yrıca da bir 
hizmetçi odıısı her tarıı muı;ambalı 
ve iki odaııı yağlı boy8>ahçe içinde
ki daire kiralıktır. Telan 6998 

3233 

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 I.000 30.000 

I 300 100 30.000 
3.000 10 30.000 

30.000 3 90.000 
30.000 2 60.000 ---
63.345 Yekun 360.000 

al 1111111111111111111111111111111111111 h. --§Transformatör yağı ah nacak~ - -- -
: Ankara Elektrik T. A. Şir- E 
E ketinden : ~ 

Aşağıda evsafı yazılı 2000 kilo 
: transformatör yağı Anlmr.ı lstasyo. _ 
E nund:ı teslim edllml.'k şıırtırıe satın -
- alınacaktır. 29. 8. 1940 tarıhlncı lm- _ 
:; dar tcık1iflerln şırkct mUdürlUğ'Ur'ıc -
: gönderilmesi. --Evsaf: --- (20 c•ı derecede o,s:; heme 
: fııtıı\l derce-esi: lGO C° 
: Ccreyıına karı.11 mıılm\•cmr.tl: beher : 
: santimetre murabbaı için 220 kW. -= 3246 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır" 

Satılık otomobil 
Çok iyi vndyctte acele olarak bir 

spor otomobil ucur. tlyntln sntıla
cal:tır. Altköprtlde Has fınnıı mUrn-
caat. 3231 

4fJut· 
Sağlığın kıymetini takdir etlen 
Bayanlara Adet zamanlarında seve 
seve kullannca{:ı mikropsuz, ufak, 
yumu5ak ve sıhhi en birinci mah
rem tuvalet bezleridir. En ince el
biseler altında bile belli olmaz. 

F E M 1 L ve B A G 1 
Her eczanede, kadın berberlerinde 
ve tuvi\let mnğazalnrında bulunur. 

6206 

Eczacı aranıyor 
Askerlikle nlAlmsı olmıyıın bir ec

zacı aranıvor. Anltara :Merltez Eczn· 
n1ııılne mllracaat E>dllmesl. 3248 

t. ,. lJ S - 21. inci yıl. - No. 6S3G 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

.umi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENlK 
•messeııe MUdtlrU: Naşlt ULU(; 

ULUS Baaımevi ANKARA 

3 • yiyecek ah nacak nevı 

-~ 
• a.ı 

"'3 'O .ılı 'tı 'l.l t.> 
;!ı: .ı:: ;J:ı ce .... 

~e 1i .5 ~ 
>d 
::? .5 c cı2= :: ~ .... .:: .. "E 

ı: <.l 9 i-"' ~ Q oS 

~-;j ti! 55 a.ı ..... "' a.ı 

c:: t o c:ı t-..., .!( ~ .... .:: t: *o!-= .ı:: =' tTJ3le .:c:; ..... f-4 < a.ı 

Lira Kr. Azı Kr. Çoğu Kr. Sa Lira Kr. Günü 

25000 200000 ' 250000 10 1875 22. 8. 940 

13500 35000 45000 30 10'2 50 22. 8. 940 14 

6900 5000 6000 115 517 50 22. 8. 940 16 

Kütahya 6. Sa.yılı ]. Okul TB. Komııtanlığzmlan : bi' 
1- Okul eratının 1 Eyllıl 940 dan 31 Ağustos 941 tarihine kadar d' 

lık ekmek, sığır eti, sade yağı ihtiyacı kapalı zarf usulü ile yukarı 
larında yaıılı gün ve saatlerde ihalesi } apılmak üzere eksi1trneye 
muştur. 

2- İsteklilerin teklif mektuplarını ve erzaklarının hizalarınd• 1 

mikdarcla teminat akça veya mektuplarile 940 yılına ait Ticaret od~~ 
kası ve (2490) sayılı kanunda yazılı vesair vesaikle birlikte gösteri 
atlerclen birer saat evet okulda müteşekkil komisyona vermeleri .. rJJ'' 

3- Sıhi ve umumi şartnamesi Okul, TB. Komutanlığında görül 

• Elbise ve saıre 
Jandarma Genel Komutanlığından: 

1 Mlkdıın Cinsi 

26 tıılnm odacı elbisesi 
26 ndet o<la(;ı paltosu 

3000 kilo ltundurn yağı 

Tahmin 
bedeli 

lira 
6241 
390) 
2400 

~4322 

ah nacak 

Matbaacılara 
Ayclzn Vilayet Daimi Encümenind:n : 

Muhammen kıymeti Tabettirilecek 
Lira Ku. matbu evrakın dedi 
2181 30 59 

183 18 

dairei aidesi 

Hususi idare 
Nafıa idaresi . 

288 8 Maarif idaresı ~ 
·dıı'e 20 2 Veteriner ı 're~ 

299 26 Hastahane idil 

3971 30 eti~ 
Muhtelif dairelerin ihtiyacı bulunan 2971 lira 30 kuruş muhaını11 

metli evrak tabcttrilecektir. ıı 

Taliplerin 29. 8. 1940 tarihli tıf'r5ıomb'" günü ~nat onboitc 7o T,'J ıtl ~, 
teminat akçeliriylc Vilayet Daimi Encümenine ve faz1amaHtmat al S) 
tiyenlerin her gün Endimen kalemine müracatlarr ilan olunur. (445

41 
ı.+4717 

Odun kömür ahnacak 
1stanbuI'da: 1.iscler, Altm, Satım Komisyonu Reisliğinden : 

Cinsi Tahmin fiyatı Mikdan İlk temi- Eksiltmenin 
Kr. natı Lr. gün ve saati 

Kok kömürü 2475 tonu 724 ton 1345 15/8/940 perııcrnbe 
günü ııuat 11,30 da 

Kriplc M. Kö. 1725 totıu Z20 ton 285 G. sant 10.45 de 
Odun kcsilmis 360 !:ekisi 391 çeki 106 G. saat 11 de 
Mangal kumürü 5,5 kilosu 35450 kilo 147 G. ııaat 11 .15 de jlıl 

Komisyonumuza bağlı Gündüzlü lise veorta okulların 1940 mali yılı e~ıı 
olan yukarda yazılı mahnıkatlarr eksiltmeye konmuştur. Bu hususa ait ııı;er 
rum ;yukarıya sıkarılmıştır. i~ 

Eksiltme İst. Beyoglu İstiklal caddesi No .~9 da liseler satm alına kOqı 
yapılacaktır. ·r tJ 6 

İstekliler kok kömürü için 2490 sayıh arttırma, eksiltme kanununun tarı~ ııı' 
sinde hazırlıyacaklarr kaJ>alı zarflarını yukarda hizasında gösterilen saatt •d• 
eveline kadar sözü geçen komisyon reisliğine vermeleri muktezi olup post 
gecikmeler kabul edilmez, 1'lııı' 
Açık eksiltmeler için 1940 yılı ticaret odası vesikası ve ilk teminnt ırı' 

birlikte hizalarında gösterilen gün ve saatte komisyonda bulunmaları. . ae 
Teminat yatırmak ve ıııırtnamcyi görmek istiyenlerin Galatasaray Jise51

: 4110 
yon sekreterliğine milracaatları. (6607 -4157) 

• 

Ankara Ticaret Lisesi Müdürlüğünde~; 
Okulumuzun DAKTlLOCRAFl kuralan yeni devre def 

rine 21 Ağustos çarşamba günü başhyacaktrr. 
Kayıt için 20 Ağustos aalı günü ak§amına kade.rı 
1 - llkokul diploması 
2 - Nüfus hüviyet cüzdanı 
3 - Sıhat raporu • aşı kağıdı 
4 - 3 adet vesikalık fotoğraf 

ile Okul idaresine müracaat etmek gerektir. 

Kurslar parasızdır 
(4419) 
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~T ABARİN BAR§ 
: Yeni direksiyo,,.idaresile fev . : 

: kalade muntazam ve temiz olarak § 
: yeniden açılmıstır. Tl : 2233 : 
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YENİ SiNEMA 
BırgUn hıı gCC'll 

Snnt 16 ve 21 sl.'ıuısıncln 

:Mnrle Antoinette 
Sant H,15 ve 18,SO 

seansında 

Ayııe. TUrkc:e sUzlU 

Cebeci Yenldo#an 

slncmaııı 

Serııcrl Kıral 
TUrkçe ıözlU 

HALK SiNEMASI 
Bu gece 21 ılıı 

İlci filim birden 
ı Gnngstm'in ltirnrı 
2 - Ekspr<'s lıaydııtlan 
Sruıt 14,30 - 16,30 - 18,30 

• l'anslnrı 
l - KUçllk gangsterler 
l - Çayır hırsızı 

)aat 12,Hi te ucuz halk 
matinesi 

Canavar Çete 


