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[ümhurreisimiz 
Alman sefirini 
abul buyurduJar 
~· . 1•ıcün:ıhur İsmet lnönü dün 

16 da Çankaya köıkünde 
11Ya büyük elçisi B. Von Pa

~1 .. ltabul buyurmuılardır. 
~l•kat bir saatten fazlııı sür

or r. Hariciye Vekili B. Şükrü 
a ilu mülakat esnasmda ha
llhnunuıtur. (a.a.) 

1 
Başvekilimi:z 
stanbul'a gitti 
it ekilimiz Dr. Refik Saydam 
~ lt 19.25 de eksprese bağla
llauai vagonla lstanbul'a ha
~ittir. 

enilmez 
'cadele ruhu 

Falih Rılkı '.AT AY 
~!'afta zelzele yeniden köy
tr ~en, öbür tarafta devlet 
~ıııcan ıehrinin temellerini 

· Ceçen kıt f aciaaından sonra 
~ kalnııı olanlara verdiğimiz 
~ tuyoruz. Avrupa'da harp 
,.!t'elmilel mübadele adeta 
f ltanıı§tır; Türkiye, istiklal 
lasnım ağır ve zaruri mas-
,1,•Itındadır: fakat hiç bir 
h~t, bizi halkı dü§Ünmekten, 
•tınetine ko§maktan, derdi 

)ttlanmaktan alıkoyamaz. 
\ı ''•a. yüksek Anadolu, güç 
~lekettir. Burada her ıey 

, •ı-•kteri yeis veya tevekkül 
~)lJ>ranıp göçmeğe ve sönme

de sahibini iae mütemadi bir 
~eye davet eder. Burada ek-

tnücadele, biçmek ayn bir 
efe, barınmak batka bir mü
~ir. Bu mücadeleye katlan

lJ:t Anadolu toprağını ana 
tİbi sevmek, onun evladı ol

'?ııra er bir ruhun §evk ate-
a. yanar tutmak lazımdır. 

'.-.ırlarca milyonlar kendi 
~rıe terkedilmitti. Devlet on

ti veya seferberlik zamanı 
ı'!' veya zaptiyesi ile arar
te]e onları yalnız bulur, 
~kanlarını kurutur, kurak
tri göçtürürdü. Halk aç ve 

~a.lır, aararll' solar, dağılır 
1 olur, fak at yenilmez mü
!'Uhunu muhafaza ederdi. 
~henüz zelzele enkazı tüter
~ •l.tlarının ba§ında devlet re· 
tıyetçi buluyor, hükümet 
a. koıuyor, dört taraftan ça
~P ve ekmek yağıyor, niha
•rııaat mevsiminde yeni yu
. teınelleri atılıyor. Bütün 

i •~inde şu fikir kökle§iyor: 
lııız var? Anadolu'da bunun 

,~.-~tık efendimiz var değil, 
~ız var, demektir. Bütün 

~ ~~ istiklaldedir; halkın ye
)~ucadele ruhuna istinat edi

' 
1~i sene evel kazanılmı§ o· 

'rı llırnettedir. Halk onu evi gi
laı gibi, artık sıtma tutmıyan 

d tibi, buğdayı ve ekmeği gi
~~ lfaa edecektir. Çünkü eğer, 
~· \>e Çetin tabiat ve iklim ıart-
1 ':de barınıyorsa, aıhatta ise, 
'ıı.i 0 Yuyor ve giyiniyor ise, 

11 ~ aırn hür ve hakim olma
d~ arettir. 
~ 1 o Yeni çatılarının altına gi-
t bütün canını göz bebekle· 

~lPlıyarak hududa, dün biç- 1 
.~lfdaYı kadar hak ettiği istik
i . .-kaıı gibi müdafaa etmek 

1 e, devlete bakıyor 1 

~ova sefirimiz geliyor 
ı.;tı~1 • 15 (Telefonla) - Moskova 
l~et l'lllz B. Ali Haydar Aktay yanın
~ı.1e b~kA.tibi Muammer Hamdi ol

\il.\ıı b
1
u akşam bir sovyet vapuru. ile 

\~aş stanbul'a ~eldi ve doA"ruca 
,,t tt aya ~eçerek ekspresle Anka raya 
."\lıer~I. B. Ha.ydRr Aktay ga:ı:etecile-
~ 1ne cevaben şunlan söyledi: 

~t~tt:U~ nıezıınlyetle memlekete gel
,'Q~a Ya gidiyorum. Sovyetlcrle o -
Setbetlerirnizde bir dcğl§iklik yok

ı... bııı bUyi.ik elçle! B. Terentlef'in 
., il() tııınıa~·ı,şı dolayıelyle benim An
~~l!J nıtıekte olduğum şckllnde ecne
'~ ~ııncıan sızan bir haberin Sofya 
.'Q, ti aftndan neııredildi~ini ben de 
~en enını b!ldlğlm, bu havadis asıl
~ ın ITıezunen geldim. Sovyet büyük 
lf .. llUz21ıtıen memleketinde bulunmak
~11 mezuniyeti de bitmiş degil -
:ıtıı"' 'kadar burada istirahat ettikten 

a Ya döneceğim.,. 

P. T. T. İdaresi beş. ydlık bir 
çalışma programı hazırladı 

Telef on· sebekemiz 
. . - ' . . .. -·- -- . -

gillik(e genişliyor 
. - -- . l :. . . . •. 

-· - ;__ ·- ··". ... - - • # ··-~ -- -·. _ . - ..... _: ,·...... ·_~ _ __;;:.._:.......... 

Türkiye1de 
c::::c e z::ı=:s===·=-= 

İkiyüz iki şehir oe kasabamız 
birbirine telefonla bağlı bulunuyor 

Yeniden 9 şehirde 11 tane 
otomatik santral kurulacak 
Telefon, zaman kıymetinin en iyi 

anlaşıldığı bu asrın vaz geçilemez va
sıtalarından biri halini almıştır. Mem
leketin umumi hayatında, fennin ve 
ileri tekniğin hiç bir vasıtasından 
mahrum kalmamayı ana prensip itti
haz eden cümhuriyet hükümeti, bir 
yandan yurdu münakale vasıtalariyle 
örerken diğer taraftan da geniş bir 
muhabere şebekesi vücude getirmeğe 
ta cümhuriyetin ilk yıllarında başla-

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Orta şark'ta 1 
iki ay içinde 

170 İtaly n 
• 

tayyaresı 

imha edildi 
Londra, 15 a.a. - Royter: 
Press Association'un havacılık mu

habiri, iki ay evel 1talya'nın harbe 
girmesinden itibaren orta şarktaki ha
va muharebelerinin bilançosunu yap
makta ve vakit vakit neşredilen res
mi haberlere istinat ederek 19 hazi
randan beri İngiliz hava kuvetlerinin 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Finlandiya harit0.6t 

Sovyetler 
Finlôndiya hududunda 

Tahşidat 
yapıyorlar 

Helsinki 15 a.a. - Havas: Yeni kıtaatıri 
gelmesinden sonra. Finlandiya hududurıda 
bulunmakta olan sovyet kuvetleri 28 fır
ka olarak tahmin edilmektedir. 

Belgrad'dan haber 

verildiğine göre 

Arnavutluk'ta 
örfi idare var ! 
~ 

İtalya yeniden 
asker ihraç etti 

Arnavut aşiretleri 

mukavemet ediyorlar 
LOl'ldra, 15 a.a. - Belgrad'dan ge

len haberlere göre, Arnavutlukta örfi 
idare ilan edilmiştir. 

Üç nakliye gemisinin memleketin 
muhtelif noktalarına asker çıkardığı 
bildirilmektedir. 

Arnavut aşiretleri mukavemete de
vam etmektedirler. 

Mücadele eden silahlı Arnavutla
rın adedi 5 bin ile 10 bin arasındadır. 

Muharebenin merkezi İşkodra'nın 
cenubudur. 

• 
Aııkara kendisini 

yai.nı-::: Türkiye şe • 
hirlerine değil, biı
tiirt dünyaya bağlı" 
yan modern ve oto
matik bir telefon 
santralına maliktir. 
Günün her saattın~ 
da 0.1 numara, abcı
nelerin emrine ama 
dedir. Yukarda, ge
ce aervisi gören mc 
murıı, Q,fağıda d-:ı 
güıulüz aervisinde 
çal:şan Bayanları 

görüyor•unuz • 

• 
Somali1de 

İtalyanlar bir İngiliı 

mevziini zapteUiler 
Londra, 15 a.a. - B. Churchill, avam 

kamarasmda, aşağıdaki beyanatta bulun
mustur: 

":_ Somali'de Harguiha'nın şimali &ar
kisinde Tujargam mevziini işgal eden in
giHz kuvetlerinin, adetçe faik ve tanklar
la ve mühim topçu kuvetleriyle takviye 
edilmiş bulunan iki fırkadan mürekkep İ
talyan kuvetleri tarafından mevzilerinden 
çtkanldıklan hakkında memnııniyet ver
miyen ban haberler al,clım. 

Harekat bitmiş olduğuna nazaran bu 
hususta fazla bir şey söyliyemem. F.akat 
gelecek hafta yapacağım beyanatta şark
taki vaziyet hakkında da umumi şekilde 
bahsedeceğim.,, 

B. Churchill, sah günü harp vaziyeti 
hakkında beyanatta bulunacağını arka -
sından aleni celsede müzakere yapılacağı
nı avam kamarasında bildirıni~tir. Avam 
kamarası perşembe günü içtimalarını 5 ey 
lüle kadar talik edecektir. 

lngiliz gemileri Somali kıyılarında 
ltalyanları bombardıman ettiler 

Londra, 15 a.a. - Bahriye nezaretinin 
bilclirdiğine göre, inıdliı: deniz kuvetleri 
İngiliz Somalisi sahilleri civarında topla-

(Sonu 3. üncir ~.~vfoda) 

Bu vaziyet karşısında Finlandiya'da te
kalifi harbiye ve izinlilerin geri çağrılması 
gibi tedbirler alınmıştır. 

Moskova'daki Finlandiya elçisi ani o
larak Helsinki'ye avdet etmiştir. 

Elçinin yeni sovyet metalibatıru hamil 
olduğu zannolunmaktadır. 

Bir imtiyaz mrntakası önünd~ nöbet bekliyen japon askerleri 

Va§ington; IS. a.a. - D. N. B. reyan eden müzaketı?/er hal!kında be" 
Halen Şar.ghay'd3 bir Amerika mü· yanatta bulun~n B. T.Yelle,<,. Amerik~-

7 ağustosta Abo şehrinde ve 10 ağus
tosta da Helsinki'de komünist nümayişleri 
olmuş ve oldukça cndiıe uyandırmıitır, 

messili ile 1apon m:ıkamları arasınd.l nın Şangah:ı/dan g·u nnondan asker
bu şehrin .'Jeynelmilel imtiyaz mınta - !erini asla çekmek myetınde olmadığ -
kasındaki p_olis vazifesi hakkında cc - nı bildirmiştir. 

B. Eden diyor ki 

Bizim İçin 
hakiki harp 

yeni başladı 

Barıı icin hiçbir yan 
tedbir kabul etmiyeceğiı 

İngiltere'nin insan 

ve memleket ihtiyatı 

hergün fazlalaşıyor 
Londra, 15 a.a. - Dün ak~am radyod3 

nutuk söyliyen B. Eden ezcumle şöyle de
mİ$tir: 

"Bizim için hakiki harp taarruza geçti
ğimiz ve düşmana. kendi topraklarında hu
cum ettiğimiz zaman başlıyacaktır. Harp
ler bu suretle kazımrhr ve bizım yapmak 
istediğimiz de budur. 

Alman propaı;anda~ı harbm 1940 yazında 
nih;ıyet bulacağını ilan etmişti. Biz başka 
tüdı..i düşünüyoru?.. Bize göre, İngiliz im
paratorluğunun bütün kuvetini ortaya. ko
yacağı hakiki harp ancak ba~lamıştır. 

Modem harpler dünya kaynaklarına ma
likiyeti istilzam eder ve bu malikiyet için 
de ilk esas amil deniz kudretidir. Deniz 
kuvetinin menzil ve şümulü itibariyle tah
dit edilmiş olan kara kuvetinden daha mü-

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Radyoda bir nutuk söyliyen 
lngiliz harbiye nazırı 

B. Anthony Eden 

Tinos adası açığında Yukardaki resim. 
batırılan Y u n a n 
H e l l e knıvazö
rü Pire' de bulun -
duğu sırada bir 
fransız zırhhsm -

YunanHELLE 
kruvazörü 

Meçhul bir deniza 1 ti 

gemısı tarafından 

torpillendi 

İKİ ÖLÜ 
29 

·yaralı var! 
Deniıalhmn 

milliyeti 
anlaıllamadı 

dan alınmııtır. 

• Aıağıdaki harita -
da Adalar denizin
de, önünde Helles 
knıvazörünün de -
mirli bulunduğu Ti 

nos adası görü -
lüyor. 

Yunanistan'daki 

vaziyet hakkında 

Atina, H5 a.a. - P.,.smen bildirildiğine 1 
göre Helle ismindeki 2115 tonluk yunan 
kruvazörü bu ı:ıabah saat S,30 da. meçhul 
bir denizalll tarafından batırılmıştır. Kru
vazör batırıldığı zaman Ege denizindeki 
Tinos ada.•unda rıhtıma bir kilometre me· 
safede demiri! idi. Kruvazör Meryem bay
ramı mümıı;ebetlyhı donıı.tılmı!lltı. Denizaltı 

dalmııı bulunuyordu. Bir muhabirin 
"'Helle,, kruvazörüne üç torpil atılmış

tır. Torpillerden biri kazanlar hizasına. i -
sabet etmistlr. Diğer iki torpil hedefe isa
bet etmemlııler fakat plAja giderek patla -
mı!llardır. 

"Helle,. mürettebatından bir kişi ölmüş 
29 kişi yaralanmıştır. Pl:\jda sadme ne
ticesinde olen bir kadın 31 inci kurban ol
muştur. 

Atina gazetelerinin bu 

iş etrafındaki tefsirleri Bir sahil gemi5i, yanmakta olan "Hel
le'i çekmeğe te§ebbü.11 etmişse de halatlar 
kopmuıı ve biraz sonra da Helle batmıştır. 

Atina, 15 a.a. - Atina ajansı bildi
Gemi dini bir bayram gününd~ riyor: 

torpillendi Metaksas hükümetinin dış siyaseti-

Londra, 15 a.a. - "Hene .. lıımlndekl yu- ni protesto etmek için 250 zabit tara
nan kruvazörünün torpillenmesi mlinasebe- fından yapıldığı iddia edilen teşebbiis 
tiyle, Assomption elini bayramının Ege de- hakkında Torino'da intişar eden 
nizinin bütün adalarında bir şenlik ve Ti-
noa ada.eında Yune.nistıuı'ın her tarafından Stampa gazetesinin Atina muhabiri 
her sene gelen hasta vemenzuller için bir tarafından verilmiş olan haber ü:ı:eri-
ziyaret veııilesi olduğunu hatırlatalım. ne mütalea yu·· rüten Katlı· · · 

Helle 1912 de Amerikada in'a edilmiş ımerını ga-
ve 1914 te Yunanistan tarafından satın a _ 1 zetesi, "fena bir tezahür., başlığı al
lınmıııttr. Normal mürettebatı 232 kişiden j tında ezcümle diyor ki: 
ibarettir. Helle'in bqhca eU!hları Uç adet 
15 ilk toptu. (Sonu 3. ıiııciJ saFfada) 
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fikirler ve İnsanlar : 

KUKLA 
D.ıı ticaret 

Kfiring hesapla ra 

bakiyesi 
Türkiye Clımhurtyet Merkez Bankasın • 

de.n alınan hesap hUJ(U;alarına göre 10. S. 
1940 tarihindeki kliring hesapları bakiye • 
!eri. 

CETVEL: - 1 -

C EBECl'yc Aile Bahçesi'ne gi • Bittabi oynıyacak piyes bulmak hu. 
dip Kemal Şakrak ın kukla oy- susunda sıkıntı çekiyor. Bizde şimdiye 

natmasını seyrettinız mı ? : • Gitme- kadar zannederim İRmail Hcıkkı Bal -
d inizsc ne ..iuruyorsı.muz ? Sizi temin tacıoğlu'ndan başka kimse, kukla için 
ederım ki eglcncenm dahô tatlısını , piyes yazmaga heves etmedi Muhar -
d aha güzel~ni az bulursunuz. !tanlar- rirlcrimizin çoğu , frcnklerin en aşağı Türkiye CUmhurlyet Merkez Bankasın • 
d a " elektrıkli kuklq ,, dendiğini gö - cinsinden vodvillerini adapte etmek • dakl kllrinı:: hesapları borçlu bakiyeleri : 
r uncc c:ac:ırmıştım : " Acaba kuklalar ten çekinmezler de k u k la için çalış • Memleket Miktar T.L. 

:ı: :ı: ~ k Almanya 
elektrikle mı oynatılıyor .. diye dü- ır.agı endilerine bir zül sayabilirler. A. hesaplarındaki 
şiındüm. Hayır, Kemal Şakrak bebek- Allan ıslah etsin 1 • • Kemal Şakrak, borcumuz 
}erden bazıl.ırının içıne, arasıra yanan Baltacıoğlu'nun piyesini, Kulyabani - ~-1~8!'~;:ındakı 
birer küçük elektrik ieneri koydugu 1 yi de oynuyor. Doğrı:su o piyesi pek alacağımız T. L. 
irin o ismi vermiş. Yoksa şu bildı~i - sevmedim: bir takım dersler vermeğe Belçika 

:ı: k lk h f k Estonya miz, iplerle veya elle oynatılan kukl.ı- a ıyor ; tu a lı • zarafet hususund:ı- FJnlıındlya 
lar. Ama ne şirin 1 • ki fakirliğini böyle şeylerle örtmei!r Hollanda 

Bir kere oır masaya oturup da sah· kalkmış • • . Fakat ne de olsa Baltc. 1iap~a ... 1 ' • • b 1 d ~ . . avec neye baktığınız zaman içınir açılıyor: cıog u na, O'J ışc ai a ıgı ıçın, teşeY. D hesabındaki 

Çerçevenin üzerindeki İbiş resmi bel- kür etmeliyiz. Bence Kemal Şakrak'ın 1 borcumuz T L 
t 1• t d . d h • . 1 1 Iaveç kı o kadar güzel değil, fakat etrafta • u uat a evam etmcsı a a ıyı o ur: A. he!l{lbınd kt 

ki: " Asri kukla ,, yazısı o kadar tu • ama bu ken'.ii!ine b.tzı sahneleri gijs - ı nlacagimız T. L. 

haf ki insan nihayet söküp de okuya- terilmiş. yarı yazılmış piyesler veril - J Ls~re 
bildiği zam'ln gülm:g& başlıyor. Biri, ?"esi. d~ğru olmaz 1eı:nek .de~ildir. Şa-1 ~to~r.;-: 
t efçisi, oldukça zorla göziıken dört ki- ırlerımızden, muharrırle_rım_ ızden ba . Norveç 

1 d t d b 1 • manya borcumuz : §ilik bir çalgı heyeti. •. Sahnenin bü • zı arı. on_a yar ım etme .ı ~r; unc an 88 hususı 
tün manzarasında ~ir fakirlik havası kendılerı d• gerçektı:n ıstıfade edebı- hesap 

var, ama pe..-işan değıl, -türkçesini bu- lirle~. ., . T.L. 
lamadığım için frenkçe kelimesini kul •. Aıle Bahçesı ne ~ıdıp kuklayı gö • ~:~P 
lanacağım- sordide d:ğil; hiç de neşe- run: 0~~ ~evmekte, ondan daha ileri TL. 
nizi kaçırmıyor. şeyler u~ıt et.mekte haklı olduğumu Petrol 

407 !JOO 

319 000 

18.140.900 

2.853.100 15 287 800 
650.100 

2.351.300 

122.400 

10.800 
320.600 
332 600 
279.300 

2.228.IJOO 
125.200 
418.400 

67.000 
215.700 

• • • • zannederım sız de takdir cdersini.r. he51bı 
Zıl çalınıyor . .}{alın bır zıl aesı; &ah· Zaten mehtaplı geceJ .. rd ht ~-c!'~anya: 642 00 l 369 iOO 

· k.. ··kı ·"' · beti · h "• mc apsv: 
nenın . uçu • u~une nıK~ el ıŞnaksanık ay cia olsa bu yaz gecelerinde, Cebeci yo- Alacağımız : 
ret ettıreceı< bır ses. ema ra • a. tunda gidip ddnüc de ne k::ıda vl (371 hususi 
d ~ k "b" .. k ~ r eg en hesap 

et.. ampana gı ı o~en ° oca ~ıngı- celi oluyor. !nsanın yürüdükçe yürü- T.L 3470(. 
ragı mahsus mu seçmış ? O da bır tu- yesi, anlatıp gUldük ·e anlatıp gül s· Muvakkat 
haflık ilave ediyor. Zılden sonra çalgı geliyor. "' e 

1 
T.L. 25.700 

başlıyor: zeybek havası, Eminem tür- Nurullah AT AÇ ~~ıizm 
küsU, Kazaska, yahu'; alafranga deni • T.L. 
len cinsten bir hava. Perde açılıyor ve s. S. c t. 

T d ı k 1 Yugo la\ya 
yandan giren bir kukla dansetmeğe e a VÜ e CJ arı an Yunanlfıtnn 

1.000 61400 1308.SOO 
5SMO 

l 2.000 
323.100 

başlıyor. Bu " Kan• ·Jar ,, kısmı ipli • C tvel :2 
1::ebeklerle. 1tiı af edeyim ki en rok on- • • b k J Muhtrlı! mcı l ketırrln merkez bankala-

:ı: yenı an not a r rın~n tutulan kllring hesaplarındaki 
ları seviyc.ı um O kuklalar neler yap. alacaı.ınrımız 
ltlıyor ! .. Yue diz vuranları var; ki- Türkıye Cümhurlyet Merkez Bankasın- Çekoslovakya 
m. yerlerC:e kıvr.ı.r.ıp sonra birdenbire dan bildirilmiştir: he abında 

15. 8. 940 akoamı itibariyle banknot e- ıı.!;"·ığımız 
doğruJuveriyor; seı.;mlıyor; zeybek mlııyonunun vaziyeti oudur: b".cumuz 
keyfe gelip tabanca patlatıyor . . Başı, Bankanın açılışında banka kanunu mu- İtalya A 

306.900 
9800 29i.100 

kolları, bacakları birer birer uçan bir ~~~~:, deruhte edilen 15~~:S.563 ~f::;!~z 
iskelet var, " Ölüm dansı ., oynuyor. banka kanununun 6-8 inci mad B hesabında 

922.300 

Dansederek toplarla oynıyan bir can- delerine tevfikan hazine tara- alacn~mız 1.367.200 2.289.500 
fından vaki tedlyat olup te- Llh·anya 41 800 

baz va. ! , brusu en a:ı ondan hoşlan- davUlden geri çekllmlo ol- Macarlıtan 82.700 
dım fakat 1eyhegv e, 'Kazaska'ya, Ôlüm dutundan bundan tenzil olunan 19.310.196 Not: numen kllrlngine avans olarak ithal 

edilip hentiz rumen malları memleketiml-
dansı'na, Emineın tUrküstlnü söyleyip 189.438.367 ze girmtyen: T. L. 843.767.37 
gdbek atan pala bıyıklı, saf bakııtı Bu mlkdara banka kanunu 
kuklaya bayılıyorum. Kaç defa aey • mucibince altın mukabili ya-

0 k kl 1 
pılan emlıyon 203.roo.ooo 

rettim, doyamadım. u a ara u zun 
ıaun, saatlerce bakayım istiyorum . Ya 
~k ki sahne kafi deı ecede yüksek d e. 
il; bebeklerin bazıları doğruluverince 

başları tavana değiyor. 

Kantolardan sonr:ı piyes başlıyor. 

O, el kukla91 ile oynatılıyor. Ekseriya 

basit bir piyes; tulılat tiyatrolarında 

alııtıgırııu tc:kerlenıelcr • • • Fakat 
Kemal iakrak'ın repertuarı oldukça 
sengin ; Orhan Veli'nin söylediğine 

takılırsa otuz piyesi ~armış N e yalan 
ıoyliyeyim? sıkıldığım, uzun buldu • 
eum yerler de oluyor. Ama birdenbire, 
el kuklaları takımının baş sanatkarı o
l&n İbiş'in bir sözü, daha doğrusu bır 
hareketi in:tanı güldürup her kusuru 
unutturuyor. Orhan Veli: "Kemal Şale 
rak'ın esprit'si dilinde değil, parmak
larında ., diyordu. Bunun için, Aile 

3159.938.367 
llAve olununca 15. 8. 940 tarihindeki teda
vUIUn umum yekQnu Uç yüz elli dokıa 
milyon dokuz yllz otuz ıeklz bin tıı; yüz 
altmıı yedi Ura.ya b a lil olmaktadır. 

Bu yekOnun 327.443.245 lirası yeni harf
U banknotlardan mütebaki 82 50~.122 llra
ııı da eski harfli banknotlardan mUle§ek -
klldlr. (a.a.) 

Y ıba111 diYizlerin 
vasati ~ek liyatla11 

Eyllll ayı içinde muteber olacak olan 
bursamızda kote olan ve olmıyan yabancı 
dövizlerin vMaU çek flyaUarı teabit edil
mlotır. Sterlin ri23,75, dolar 15907 ,25, İs -
\•içre fran_gı 2970, drahmi 99,75, leva 169.75, 
pt:.&eta 1389,50, pengU 2p60,75, ley 62,50, 
dlnrır 332,50, tsveı; kuronu 3101,-yen 3285,25 
Finlandiya markı 264, Estonya markı 
8:569,50, rupi 8922.50 kuruıtur. 

Bahçcsi'ndek: kuklada fevkalade söz- Bir avukat lstanbul'da 
ler beklemeyin; kuhktan ziyade göz-

füc'eten vefat etti 
İltanbul. 15 (Telefonla) - Eski osmanlı 

meclisi mebusan Azasından Ankara baro
sunda kayıtlı avukat Şlıkrti Brlıtol otelin
de müvekkili bir kadınla konuıurken füc
ceten vefat etti. 

Toprak mahsulleri ofis i ticaret 
odaırna a7.a oldu 

İstanbul , Hl (Telefonla) - Toprak 
mahsulleri ofisinin şahsiyeti mlnevlyesl 
ticaret odasının bugünkü umum! heyet 
toplantısında oda Azalığına intihap edildi. 

Askeri Liseler su ıporllan 
bayramı 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Askert 11 -
seler au ıporlan bayrtınl1 pazar gUnU Ku
leli aakert lisesinde yapılacaktır. 

Ehli hayvanlar sergisi 
İstanbul, 115 (Telefonla) - Cumarteal 

gtlnU Pendlk.teblr ehU hayvanlar sergısl 
açılaclı.ktır. 

Model tayyare u~urma 
müsababakalan yapılacak 
İstanbul, 15 (Telefonla) - Galata

saray'da asılan tayyare modelcilik 
kursu cumartesi giınü kapanacak ve 
pazar gunu Zencirlikuyu'da model 
tayyare uçurma müsabakaları yapıla
caktır. 

İstanbulda basılan 

randevu evleri 
İstanbul, ıs (Telefonla) - Bugün 

biri Nuruosmaniye'de diğeri Şehre

manetinde olmak üzere iki randevu 
evi basıl dı. Bunlardan birincisi Ani· 
ka, diğeri de Memnune adında bir ka
dına aitti. Memnune'nin evinde hali 
fuhuşta kadınlar yakalanmıştır. 

• 

(ankırı' da mahsül Köy terbiyesi ve köy Enstitüleri : 
cok 
.3 

vaziyeti 1 1 

IJI" Köy Enstitüleri 
l smail Hakkı TO Bu yı 1 yüzde 30 

fazla verim var Nüfusları normal bir öfretmenin gön. rek tabiatı istismar etme i; kÖ1 
derllmeıine müsait bulunan Türk kc:iyleri hayatını değiştırcrek oraya yenı 

Çankırı, (Hususi) - Vilayetimizin bü- için gereken ögretmenleri yetiştirmek üz- kıymetleri gotuımeyi ve bu 1t1 
tün çevresin-le bu yıl mahsulat, geçen yı- re de yepyeni bir tcşkılit kurulmu§tur : koyun bUnyeıııne aıılamayı; koY 
la nazaran "r. 30 fazlnlık gostermekte ve Koy Enstit.ulcri. ni medeniyetin vasıtalarından f 
her ekim bolı;c ınde va ati bire 8 - 10-15 Uzun yıllar bakımsız kalan türk köy- bilir insanlar haline getırmevi o~ 
mahsul alındı ı gorillmcktedir. !erinin hayatında bir değışiklik yapabil- !erdir Bu mliesseselerden çıkaC 

Geçen seı.ıcye ııJZran bıitun mahsulii.tın mek ve bu hayatı en ileri kıymetleri ifa- manlar sayesinde cliıuhurıyet 
ek 1i i de \aı;nti "{, 20 nisbetindc fazla de eden unsurlarla teçhız edebilmek sa-ı kok ı;ıılacaktır. 
oldugund n koylunun elde etmekte oldu- dece •etmeıı yethıtirmekle mumkiın o- Bugun Türkiye köylerinin o r 
gu mn.h uUit m"ktan her yılıı nazaran bu lamı} acağına k~aat getiren Maarif Ve- egıtim işi içın çalışmakta olaıı. 0 

yıl vilavetın muhtelıf mıntakalarında buğ- killıği. koy ogretnıenleri yetiştirmek hu- ı ve egitmenlerın sayısı 12 000 nı 
dny rekolte ı b lhıs:sa Kızılırmak nahiye- susunda yeni, esa 1ı ve modern tedbirleri tadır. Bu sayı ha ki ıht yacın 
sinde u tuı dur. Zaten bir ekim mıntakası almak luzumurıu h ssetmıştir. Onun ıçin dortte biridir. Memlekette ilk ta 
olan Kı ılırmak havzasında bu yıl bire koy olrt!tmen/en vıı Jıoye yanyan diğer de yuz tahakkuk ettırebılmek iç ol 
10-15 mah ul lınmııkta oldugu goriılmek- meslek erbabını yetiştirmek uzere zıraat men ve egitmen ı;ayısının 40.0:10 
tedir. Di er t raftın "Şabanozü., "Yap • ışlcrın"' <!/verişli ar.azisı bulunıın yerler- sı lazımdır. Koy enstitulr-ri bU 
raklı .. nah yelerımizde de bu verim mik· de koy Enstitüleri açmalc seUhiyetini en kısa bir zamanda ve en pr t it 
tarı b•ı nı betı bulmaktadır. bir kanunlıı Buyuk Mıllet Meclisinden kilde. milli bürı •eye "" uyı;un b r 

Pamuk ekımi : almıştır. Bu kanunla enstitulere her yıl tııhakkuk ettirmek maksadıyle • 
Kızılırmak hav asında pamuk ekimi bu 3.000 talebe almak esaıı da kabul edil- !ardır. Koy terbiyesi i~i. halkııtJ11 

yıl geçen yıla nazaran ı.içte bir fazla ya- m· tır yiık bir ekseriyetini koyluler te 
pılmış ve buı;unku duruma göre, bu yıl 1 ' 1 denst.tulerde mevcut talebe sayı- her memleket için <'n buyuk \'e_,.. 
pamuk rekoltesınin cok iyi bir verimde • · "" 'r Önlimtiıdekl inkinciteırin a- problemlerden bıml Koy okuluP"' 
olaca ı mli ııhede edilmiştir. · '• "' miktar 6.000 olacaktır. lecek karakter ınese esinde, koY r 

Kendir ekinti : J'n tituleri. nlayetlerin ve köyle- rlnin temel t!ışlarıı ı te•kil etıne~ı,.,..~ı.ı 
Ş banöıu nahiye iyle merkez nahiye i- ··n · lnı, ıstihsal hayatı. yol durumu gi- tır. Koyun bunyesıne uymıyan. 

cinde kendır e .ımine bu yıl ehemiyet ve- bi e'!I slı unsurları ı:oz ônundc tutularak skoliistik okul tc$kılitı, faydalı 
rilmiıı ve yu de 50 ek m artmıştır. t .. kil edılmiş bolgelcrde açılmışlardır. ğını bir çok memleketlerde goste . .A 

Kendir m.ılısuhıtının da bu yıl iyi neti- il Bu cnstıtıilerin mesaileri pratik ziraat l lunmaktadıt. Bu itibarla Turki!i'·.--al 
celer verece i umıt e lılmektedir. foa!iyetlerin~ istınat etmektedir. Her bi- terbiyesi işi, Bfiyilk Millet .ın 

Çeltik vaziyeti rinın 2 000 ili 3.000 de'kar bliyiıkliığünde 1. lV. 1940 tRrıhinde kabul et il 
İlg z ve Çerkeş kazalarımızdaki çeltik iemeı;e muı;ait ara:ı:ısi vardır. Bunlara 1 Enstitült!rİ kanunu ile en rasyoıı 

vaz·yetinin çok ıyi oldu •u yapılan tetkik- koylerinde tam devreli ılkokulu bitirmiş ni almış bulonmaktndır. Bu kaıtıJll 
!erden nla ılmaktadır. Şu hale nazaran çocuklar talebe olarak alınmaktadır. Ens- Enstitiıleri tc kiliyle iktifa et 
bu yıl vıl yetımızde her tıirlu ekimde biı- tıtülerin tahsil mliddetı beş yıldır. Bu koy okullarının te killtını, ga 
yuk bir bereket gorıilmektedır. beş yıl içinde talebenin yemek; yatak, leyiş tarımı hliliısa koy terbiye iJl 

Koylu bogun bu bcreketlı mahsulünü ~amaşır, elbise, ayakkabı gibi her t!irliı ketlerıni te5'bit etmi ur. Bu k• 
anb rına d !durmak içın tarlalannd:ı, har- ıhtıyacı devletçe tcmın edilmektedir. Bu tatbik edilebilırse Turk koyler ıı 
man yer e ınde s nkı seferber bir vazi- suretle en fakir koyliılerin çocukları da bu 10 yıl gibi kısa bir z manda cğı 
yette geceli ıunduzlü çalışmaktadır. ralırda okuynbilmek inıkô.nma kavuş • va ögretmene kavuljacaktır. }{ali 

K. Karman maktadır. Koy ilkokullarını bitlrmhı. mıis- hu, kı:i.ıclumıizü kendi çocukları • 

Çankırı' da beden terbiye .. i 
mükellefiyeti tatbikine 

bas lanı yor 
Çankırı, (Hu usi) Beden terbiyesi 

Çankırı bolge ınde, beden terbiyeui mü
kellefıyetı t tb k ne b şlanmış ve 19-20-
21 ya lı gençlerın mecburi kuluplere kay
dı yapılm ktadır. Vıliyette, kazalarda ve 
nahiyelerde gençlık kulupleri ve bir çok 
koylerde gençlık grupları kurulması hu
susunda hazırlıklar ilerlemi$tir. 

Bu genç! k kulup ve gruplarının a!;ılma 
törenleri 30 aı;uııtos zafer bayramında me. 
raııimle yapılacaktır. 

Çankırı' da bisiklet müıabakale.rı 
Çankırı, (Hususi) Beden terbiyesi 

Çankırı bölgesi tarafından bir bisiklet 
koşusu yapıldı. Bırinci ıelenlere müki • 
fatlar verildi. 

20 kilometrelik koşuda Kenan 43 daki
ka 2 saniyede birinci ıeldi. 

10 kilometrelik koguda 20 dakika 47 H· 
niyede Hiısnü Arpacı birinci, Ahmet Den
gi ikinci, İsmail Koçsarh üçüncü ıeldi. 

Romanya'ya gönderilen 
liltik ye ipi ' pertllerl 

İstanbul, 115 (Telefonla) - Bugün bir 
Romanya vapuruna 1100 ton tiftik, 900 ton 
yapagı ytikletlldl. llağdat'a da bir mlkdar 
keten bezi gönderildi. 

Yeni 'ir ihracat blrlill 
İstanbul, Hi (Tel !onla) - Zahire lh

rhcat komitesi Ticaret Vekaletinin tebliği 
üzerine hububat, bakliyat veyaa-1ı tohum
lar ihraç birliği §ekllne kalbedllmlo ve ye
ni ld ıre heyeti bug'{ln seçilmiştir. 

tait ve çalışkan olmak şartiylel Birinci le kUlture kavuşturmaktır. 
ve ikinci yıl sonlarında ögretnıen olmı- Turkiyc'nin müstakbel köy 
yacagına karıaıH getirilen çocuklar demir- )erini, kokli köye gömulü ve lıS 
cilik, dıilııerlik, in~aatcılık, hıutabakıcı- ma kciy realiteleriyle beslenen kof 
lık, koy ebeligi gibi köye yarıyan bir ları teşkil edec,.klerdir. Bu oir 
ıneslege ayrıllarPk bu mesleğin ehli ola- muasır pedagojik prensiplere t 
rak yetiı;tirilmektedir. Bu müesseselerde çocukları okutmayı ve terbiye 
kız ve erkek talebe müştereken devam 1 bildikleri gibi ileri birer çiftçi ol 
edilmesi lizımgelen kUltur derslerine ve biatı istisrnıır etıneği de bıleC 
b~zı tatbikata ~üııt~rek devam edecekler-ı B_unlar; türk ~ yal hayatı içi'! 1' 
dır . .Atolye faalıyetı ve bazı dersleri de hım unsur olar. ve Turk TC1kıllll 
ayrı ayrı görmektedirler. ye kanununa eç:.ti& bulunan cu ..... _. .. 

Muhtelıf viliyetlerimizin köylerinden cilik. halkçılık devletç !ık. mili 
Enstitülere alınmıs olan binlerce köylü liiklik ve inkiipçılık ıııbi kıymet 
çocugu: kendilerine goııterilen her işi muhiti f~inde realize etmesini de 
memnuniyetle ve bael!rı ile yapa rak ve !erdir. 
bu işlere kendilerinde esasen mevcut olan Bu öğretmenlerin her biri b'& ~ 
çalı kanlık, durüstltik, samimilik. işten to11iklet, otomobil ve motor )cUll 
yılmamazlık, miışkillerden korkmamazlık nı, bir musiki aleti çalmasını, ic' 
gibi .kıymetleri de katarak calı~makta • ~avalıırda uçmasını bilen canlı •' 
dırlar. Bunlar da tıpkı eğitmenler ıibi ın&Rn olacaklardır. Bunlar; ba'bal 
hnrcirah, hakkı huzur, çifte maaş yev : bugünkü köylüler gibi zamanın •• 
miye, havale mefhumlarını bil:Uiycrek fenin esiri olmıyacaklar, zamııt fi 
ye l İ$tİrlleccklerdir. Anket, etü t, müşahe- feyi yenebilen münevver köyJıiJer 
de, tetkik gibi aslında birer kıymet olan Iar ve tur!ü mllşkilleri yenere-lt 
fakat aksiyona kalbedildikleri takdirde canlandıracaklardır. Türkiye'nifl 
bir şarlatanlıktan ileri geçmiyen muasır yiık ideallerinden biri en zenıill et' 
marazi insana mahsus korkunç ve bayağ; parçRlarının içine serpilen sahıll 
hastalıklı1;ra bunlar, tutulmıyacaklardır. li köylerinin ve muaııır m~den~1 
Onlann ılk ve ıon emelleri faaliyet ha- te olma bakımından büt\irı ~ 
reket ve aksiyon olncaktır Onların ;.,,.,.,~ neFcindc topıanıış ıı::r;ıyJulerınin, 
rejimleri hazır aylııı:ı alm~ esasına da • kette tesisine c;ahşrlan moderrt 
yanmıyacaktır. Enstitü kanununa göre iş- rol 1ahlb! olabilmelerini ve bll 
lemek ve haaılttınd- iat ifade etmek n. memleketin en yuktek kiılfiir h• 
zere .1re;ndtterlne tahsis edilecek toprak- =tı_Yan bir !ilke haline ıetirilmeıi 
ları ıstısmar eclecekler, kuracakları atol- dır. O zaman Türkiye'de sıkrfl'trfll._..ıııt~ 
Ye ve işletmeleri işleterek para kazana- şan, harap köy, muztarip insan 
ca~lardı.r. Onlar yalnız bu halleriyle bile caktrı. Türkiye öyle bir meml~~ 
m!istchlık, marazi, ihtiyaçar içinde kıvra- caktır ki, her bucağından hayatl1" 
nan. bedbin, tenkitçi münevverler olmI· aaet, neşe ve ıataret fışkıracıı~ 
yacak~a~~ır. To~rak ve atölye onlar için. Ensti~.tileri işte bu ideali tahalr~ 
h.e~. türlu saadetın kaynagı olacaktır. Ens- mek uzere kurulmut müesııeselef"'" 
tıtu mezunl~rı: ~ileri nasırlı, yüzleri tunç 
renginde. gozlcrı pek. bilekleri ve pa:ı:u
ları çelikle§mİş, kafaları memleket reali
lerine göre mütemadiyen i$11yen ve dü
şünen, hayatın sırlarını çözebilen, kimıe
ye minnet etmiyen. sadece kendi mesaile
rine gilvenen ve dayanan, cemiyetin haya. 
tını ferdin hayatın.dan yliksek tutan genç. 

Pamuklu pa~avralarll 

balık yağına lisans ve 
Ticaret Vekaletinden t !er olacaklardır. 

1. t b 1 b J d' • • Köy Enıtituleri au, hava arazi, ta bit s an u e e ıyes 1n1 n manzaranın güzellikleri gcizönünde tutu-
larak ıec;ilmi:t köylerde açılmt$lardır. 

dilmiıtir : 
2/ 13477 sayılı karnrnameniıt 

yol inşa programı 
İstanbul, 15 (Telefonla) - Belediyenin 

bu sene ~ ptıracağı bir milyon liralık yol
dan 500 blu liralık bir kısmı bugün ihale 
edlldt İhale edilen işler arasında Barba -
ros tUrbeır etrafındaki yolların ~raptırıl -
ması. bazı o clcrln lmtranlanmcısı, Kaba
taş ve BalurköyUııde rıhtım tnnzlml ve 
ı;:-enl§letllml'Sf, .Fllorya'da yollar ID§ast ve 
diğer tamiratla Modn'da ynpılacak büyük 
istinat duvarı da vardır. MUtebnkl 500 bin 
liralık kısım da yakında ihale edilecektir. 

lsta·nbul' da diploma a lan gönüHu 
hasta bakıcılaT 

fstaıılıul, 1~ (Telefon) - GUmüşsuyu 
haııtıınesindekl gönUIJU ha8ta bakıcı kursu 
buglin sona ttdl. Ve 15 bayan kuratan me
zun oldu. Kurs ı eylUlden itibaren tekrar 
açılacaktır. 

Her enstitüde in91111 düeünU!en 40-50 par
ça binanın planlarının yaptırılması ve va. 
ziyet pliinlıırının hazırlanması işi mem
leket mimarları aruında mÜ!ıabakaya ko
nu1!1'ustur. Bu müsabakalardan çok iyi 
netıceler alınmaktadır. Enstitüler bu ye
ni planlara göre tnmameıı kuruldukları 
zaman her enstitü modern bir köy haline 
ıeleeek t ir. Bu köy kararkterindeki mü
euesede köy hayatının biıtün icaplarını 
yapa yapa, yaşıya yaııya yetişecek genç
ler oradan çıkarak vnzifelerini yapmak 
ilze!e köylere gittikleri zaman köyii ya. 
dırgamıyacakl ıırdır. Köyü, bütlinlügü ile 
yenileştirmenin metorllannı bilecekler • 
dir. Köyü CUmhuriyetin istediği mesut 
baht iyar ve şen köy yapwbileceklerdir'. 
Köy enstitüleri hem binalarının kuruluş 
tarzı. hem de mesailerinin karakteristik 
sekliyle modern birer koy bünyesini ata. 
caklardır. Talebe buralarda toprağı ieli
yerek, hayvanlara bakarak, makineleri 
kullanarak, ıuları faydalı bir hale getire-

ne mütedair olup resmi gaı 
ağustos ı940 tarih ve 4583 saytlt 
hasında intişar eden muaddel 
nameye batlı ı sayılı listede 
gümrük tarifesinin 323/a pozi• 
giren bilumum paçavralardafl 
pamuklu paçavralar ile gilmr~ 
fesinin 33/b pozisyonuna girt~ 
yağı ayni talimatnameye 111er 

sayılı listeye nakledilmiştir. " 

Malak ve elana ela ih" 
edilebilecek ~ 

lere hitap eden bir oyun. Ama gözü 
gerçekten e~lendiriyor. Hele İbiş'in, 
kumpanyanı'l prima donna'sı i nce aeıı. 
lı kızla Keklik düett,,su söyleyip fox -
t rott oynaması var, doyum olmu yar. 
Kızın, başının arka'Jına attığı k ırmızı 
duvağın dalga dalg1 sallanması öyle 
güzel oluyor ki • . • Kemal Şakrak ku'< 
lalarına birer isim taksa ne iyi edece'<; 
b ilhassa prima donna.'ya. Biz aramızda 
o dilber kızı hep, ıon gordügümliz pi 
yesteki adı ıle anıyoruz. İçimizde zan
nederim ona göniıl vucnler de var. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~-

Yabancı ülkelere ilıraç edile'. 
sulat ve mamulitın lisansa tabi 
ması haklbndaki 2/ 13477 sayıl~ 
namenin tatlıikine mütedair tal 
me ahkamı mucibince güı:nrU1' 
sinin 5 ve 5 r.umar,jlsına gire~ 
kesilmiş maial: ve uanaların ilci 
kadar olan tarının ihracına Jisaıı' ~ 

Kuklanan memleketimize kaç sene· 
dir girmiş oldugunu bilmiyorum: pek 
y eni d~ilse cie herh::.lde pek eski de 
değildir. Çocuklugumda, sokaktan ge
çen kırmızı perdeli kuklayı seyretme
gi, onun : " Guuuk 1 ,. diye bağırma • 
ıını dinlemeği sever:.lım. Ama ne so • 
ğuk şeydi 1 • • Bugıin ona zannerle -
rim bizim çocuklarımız da tahammüi 
edemez. Sonra birka<i yerde daha kuk
la gördüm, hoşlanmadım. Kemal Şak
rak bu oyum! gerçekten millileştir -
meğe muvaffay olmuş; kantoları da, 
fıatti alafranga denilen dansları dc1. 
piyesleri de scyrede.·ken hiç yadırga
mıyoruz. Kemal Şakrak kuklada, K . 
Hasan, Naşit gibi bliyük tulfıatçıları • 
mızın ananesini devam ettiriyor; bel\ci 
kuklanın tiyatrodan büsbütün ayrıl -
ması kendi ananc:lcrlı1i kendi kuran bi;
aanat olması lazımdı.·. Öy1e ama şim 
dilik tulCıatı taklid edip o suretle milli 
zevke uvmağa çalışması bana hiç de 
fena gelmiyor. Zaten Kemal Şakrak'ta 
sana tine sevgi ve hUrmet seziliyor; 

mlitemadiye'1 yeni bırşey bulmağa, bir 
ıey ilave etmeğe, oyunlarını genişlet4 

meğe uğraşıvor. Bur.un için benim on
dan çok ümıdim var. Hem yalnız kuk· 
la hususun::h değil· milli tiyatroy!l <!· 

rıyanlara da çok yardımı olabileceğin: 
aanıvorum. 
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Güzel bir eser 
Eski dost ve üstadım Selim Sırrı 

Tarcan'ın yaaıp ne~rettiğı ve bana 
armağan etmek lıltfunda bulunduğu 

bir eser, l stanbul'd11. beni buldu. Kıy
metli dostumun bu esen hakkında 
karınca kadarınce yazmağa başladı

ğım şu f ıkranın biraz gecikmesi o 
yüzdendir. 

Kitap, şimalin üç irfan dıyarı olan 
Finlandiya, l sveç ve Danimarka'dan 
bahsediyor. Üstadın şımdıye kadar 
şimal ulkcleı ine .Sşrk olduğunu bil
miyen yoktu. Yalnız şu kadar var ki 
bundan önce yazdığı yazılarda ve 
verdiği J:onferanslarda aslan payını 
l sveç'e ayırır, lskandinavya'nın 6te
ki ülkelerinden daha az bahswerdi. 

120 sayfa tutan bu güze' ve fay
dalı eserde ise beyıu zan!Jaklar ül -
kesi Finlandiya, Danımarka ve Is -
veç'de tarihleri, ananeleri, jimnas -
tikleri, edebiyatları ve folklorları 
ile yer alıyorlar. 

Eserin ilk sayfasında şöyle bir ı't. 
haf gördüm . " 1876 da Karadağ har
bında ~ehit düşen babama . ., Bu ı'ti
bar ile kit3p, bana k;ılem ve k ültür 
sahibi bir evlldın ıım•I b•lı~elerin • 

IAN l~l lL~R --
den toplayıp kahuman bir babanın 
meçhul mezaı ma koyduğu bir çe • 
lenk gibi geldi. 

Bu vesile ile üstada teş~kkür ve 
§ehit babasının hatırasını hürmetle 
yadederı'm. 

••• 
''l•m,,siz mecmua ! 

Yeni çıkan bir mecmua, ilk sayı· 
sında sonu ist ve ism ile bı'ten mes
leklerden hiçbiriııi kendısine mes -
/ek edinmediğini yazıyor. 

Bu da bir mesleıc degıl midir ? O 
halde keşke bu meslekı' de sonu ism 
ile biten bir kelime ile ifade etseler
di / 

••• 
Bir ismin delalet ettiği w..ana ! 

Mareşal lronsı'de'in yakında Hin
distan başkumandanlığına seçilece
ğini okudum. Bu lngiliz kumanda
nı §U son ı'ki yıl içinde mühim va
zifeleri birer birer dola~tı. Buna se· 

bcp isminin del§lct ettiği mana ol
sa gerektir. Çünkü lronside "demir 
taraf,, demektir. l ngilizler, n~resi 
ehemiyet kazanırsa oraya "demir 
taraf,, /arını gönderiyorlar. 

••• 
Selirler lidanlıfı ! 

Peten Fransası, fransız milletı'ne 
llundan sonra artık herkesin topra
ğa dönmesini tavsiye etmiştı'. O 
gün bugündür, galiba, Vişi hükü
metinin ağzında her §ey toprak ba
kımından ve ziraat terimlerı'yle ifa
de olunmaktadır. inanmazsanız ıu 
haberi okuyunuz: 
. "Fransa hariciye nazırı Boudoin 

bundan böyle 35 • 40 yaıları arasın
daki kuvctli ve sıhatli adamların el
çilik vazifesini deruhte edeceklerı'
ni ve böylece elçilik şebekesini;, 
bir .nevi sefir yeti§tirici bir fidan
lık olacağını söylemiştir.,, 

Sefir yetiştirecek ve 35 • 40 yaş
larındaki insanları sefir lapacak 

bir fı'dan/ık! Acaba vaktiyle l span
ya'ya gönderilmi:ş olan bir sefirı'n 
seksenden fazla olması mı yeni 
fransız hariciyesine bu fikri ver
mi§tir? 

Yoksa, sefirleri bir fidanlıkta ye
ti~tiren bir rejim, icabında, onları 
kolay kolay budamanın mümkün 
olacağını mı düşünüyor? 

Bilmem, bu &efirler birer çam gi
bi mı' yetlştirileceklerdiT ve Fran
sızlarda çam devirmek deyimi var 
mıdır, yokmudur? liılmiyorum. 

•• • 
Darb - talıai.rn ! --lstanbul'un gazetı? sütunlarına ka-
dar da geçen dedikodularından bi • 
risi şudur : Besteker bir &azende, 
başka bir sazendeye elindekı' sazla 
bir dayak otmıı. 

Hadisenin yerine, vaktine, sebebi • 
ne ve tafsilltına /ü~um yok . Yalnız 
şunu söyliyeyim : bız, allturka saz 
çalınan yerlerde sı't sık taksim ya
pıldığını eskidenberi bilırdik. Ağ • 
mali erbaadan darbın yerz de orası 
olduğunu ilk defa duyuyoruz • 

T. l. 

lcceği tebliğ olun~r. 

İstanbul mebuslafl 
temaslara devam edlY 

1 
İstanbul, ıs (Telefonla) .,.... 

bul mebusları dün Üsküdar .e., 
köy kazalarında halkla ınün• 
rine devam ettiler. Halk ın · 
riyle çok samimi hasbihaller 'f 

Fforya'da iki erk .. 
cesedi bulundu , 

İstanbul, ıs (Telefonla) -; 
Flurya sahillerinde iki erite 01 
bulundu. Hüviyetleri terpit/,11&1 
d iği için cesetler morga ıcal 1 

Polis tahkikat yapmaktadır· 

Mevlud 1' 
M alul Gaziler Cemiyeti sabi ıııJ 

M ehmet Rifat Conksan'ın rıJO 
Hacibayram camiincle ıs. 8. ~ 
günü öğle namazından aonr• cıe 
§erif okunacağmdan arzu e 
teırif bu}'urmaıı rica olunur· 



1lk ansızm gazetelerin 
da yer almıya bati•· 

.1'aç gündenberi gelen 
._katle tetkik edildiği 

VUtluğun bir değil, iki 
"hlld' olduğunu anlatmak· 

& İngiliz ve Amerikan 
'Yugoslavya hududuna 
alarda bir takım Ama

J'a'ya kartı ayaklandık
ektedir. Ayaklanma

bıı menbalara göre, ltal
ll yapılan harp tekali

antar, Arnavutluk'daki 
er hayvanları ltalya'ya 

e haşlamıtlar. Bunun Ü· 
..-Utlar ayaklanarak bu

r---·-a çalıtmıtlar. halyan 
hizmet için asker alın
da Arnavutların mü

te oldukları ve bu 
VUtlarla ltalyanlar •· 

etli müsademeler vuku 
irilmektedir. ltalya a-

herleri tekzip etmittir. 
i hadiseye gelince; bu

İı.ki.r edilmemekle be
İJeti ve şümulu etrafm-
filcir ihtilafı vardır. 
\illllar, "Yunan hududu
." Yerde,, Davud Hoca 
~' Arnavut vatanperveri
ajanları tarafından kat
hildirmektedirler. ltal

hi.diseyi naklettikten 
hükümetine tiddetli 

n bulunmakta ve nihayet 
1 &ve etmektedir. "Arna· 

>'ili nizam kurulmuıtur. 
a dokunmıya cüret 9-
)a 'ya dokunmut olacak-

ile bu aralık çok kulla
llizam,, da tarif edilmiı 

lılara göre, Di!vud Ho
er değil ıakiclir. Ve 

•et vakalart dolayısiyle, 
iıA~ eti tarafından yirmi 
,~a mahkiım edilmiı ve 

91le de para vadedilmiı· 
'V\ıt yirmi gün kadar 
Hoca'yı öldürerek Yu

iltica etmiılerdir. Bu-
25 temmu:ada Atina'· 

'" •lçiai, Yunan hülriime-
~iicrimlerin iadesini ta· 
. ' bildinniıtir. Yunania
tevkif etmiı ve bu tale

beklemektedir. 
d Hoca Vatanperver 

"-i? Arnavutluiun vaziye
bilenler böyle bir •ı&a

~""ıekte zorluk çekmez• 
li0ca, anlaıılıyor ki, ıa· 

~llanperverliği · birbirine 
lrir çete reiai idi. Böyle 
~tur. Şekavet yapar, 
ı renk vermek iıter. Da-

4- böyle bir adam ola· 

llleselede dikkate layık 
ltatya'nın yirmi gün 
•e hatta katillerin iade

h le bulunacağını Ati• 
\iı. •asıtasiyle Yunaq hü· 

dirdikten aonra bu ha
. ehemiyetlice dunna 
~tmeaidir. ltalya'nm 

de giriıeceği teıebbüa 
~-r gibi bir mana ıezen

e buna hazırlık olmak 
''"'11 Arnavutluia ku
.kıtalar geçirdiği bildi
İtalya'nm böyle bir 

ltleaeleıini izamı etmeıi, 
Oft yedi aene evelki ha· 

1aııdırmııtır. Hatırlarda· 
~ o zaman da ehemi· 

diıeyi bahane ederek 
...._ • iıgale teıebbüı etmit· 
~i de ltalya, buna ben

ila için bahane mi an· 

~Ftan ltalya tarafından 
ıiplere raimen Yugos
~aki ayaklanmanm 

.. •e ltalya'nın da bunu 
~re, Arnavutluia aı
• mecburiyetinde kal· 
~ de variddir. Böyle bir 

lya'nın Davud Hoca 
~ane olarak kullan• 
İ tabii görülmelidir. 
ilerden hangiıinin doi· 
. hadiıenin birkaç gün 

«.;, fı bize anlatacaktır. 
ece küçük oluraa ol· 

~l'daki her hadiseye kar
~hııunak gerektir. Çün· 
~iren avuç içi büyüklü-
hıtUn anıızın havayı 

fıttılla çıkardıiı vakidir. 
havasına güvenilemez. 

A. Ş. ESMER -------
ci\'annda feci 
'toınobil kazası 
~tlefonla) - Söke kayma -
~, 't Ol'an nahiye müdUrU 01-

CS:6y itlerini tettıı ettikten 
~ herken otomoblllerl deniz 

rı.!"etrelik bir uçurumdan 
-niye müdürü ölmüt kay

:Varaıanmııtardır. 

ULUS 

Orta şark'ta 
iki ay içinde 

170 İtalyan 
• 

tayyaresı 

imha edildi 

İtalyan •ııisinde bir~ok 
hedefler muvaff akiyetle 
bombardıman edildi 
(Başı 1. irıci sayfada) 

muhtelif tipte 170 İtalyan tayyaresi 
imha ettiğini bildirmektedir. 

Zayi olan İngiliz tayyarelerinin a
dedi 18 olduğuna göre nisbet on İtal
yan tayyaresine mukabil bir İngiliz 

• 

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

Bir lngiliz yardımcı 
kruvazörü batırıldı 

Londra, llJ LL - Bahrtye nezareti teb
liği: 

Topla mUcehhez ticaret kruvazörlerin
den Traruıllvanla Kemıat bir denizaltı tara
fından torpillenmlı vebatmııtır. 

16.923 tonluk bir gemi olan Transylva • 
nla Atlantlk denizinde torplllenmlftir. O
tuz, kırk klıl telefat vardır. Bat kalan 300 
kişi gemiler ve balıkçı gemileri tarafın· 
dan kurtanlar&k İngllterenln a'arbında bir 
limana çıkllrtlmıılardır. 

Hüct1m kesif bir karanlık içinde ve fırtı
nalı bir denizde vuku bulmuıtur. Gemi tor
plllendikten birkaç ıaat aonra batmııtır. 
Kurtarma aınellyeal emaaında deniz daha 
coşmuı ve motörlerden biri devrllmlıttr. 

Evelki gün 26 alman 

tayyaresi 
tayyareı.idir. Londra, 1!5 a.a. - Bu ııabah hsva ve ana 

Birbirini takip edene hücumlar ne- vatan emniyet nezaretleri tarafından neo-. . . .. . . . ı 1 redllen teblitde bevan edildiğine nazaran, 
tıcelerının gozden geçırılmeıı ta yan lnglllz aahlllerl cı;arında dUn 26 dllıman 
askeri hedeflerine gündüz ve gece tayyaresi dli§ürtilmüıtUr. 
hücum edildiğini tebarüz ettirir. Atı· ı Tebliğ diyor ki: 
lan 100 lerce ton bomba büyük ha- "Dll§man tayyareelrl dUn İngllterenln 
ıarlara sebebiyet vermiş ve İtalyan cenubu garbisi ve Galles memleketi üzerine 

1 

yeni hllcumlar yapmıılardır . .Muhtelit mın-
askeri mevkilerini ekseriya barınıla- takalara bombalar düımüıae de az hasar ol 
maz bir hale getirmiştir. muştur. Birkaç klıt yaralanmıı ve bir kiti 

d k • ölmitştlir. İngiliz hava kuvetlerlne alt bir 
Macaaca tayyare mey anı ve as en tayyare meydanına da hücum edllml§, ta-

mevkii 30 dan fazla defa bombardı- kat zayiat azdır. Birkaç kiti ölmllttlir. 
man edilmiştir. Düşman kuvetlerinin Yeni hava müıademelerlne taalHlk eden 
bir tecemmü mahalli olan Assab 20 ye raporlar, lnglliz avcı tayyarelerinin altı 

bomb d 
· · · dilşman tayyaresi dahil düıUrdUklerlnl gös-

yakın defa ar ıman edılmı§tır. termektedır. Avcı tayyarelerlmlzden blrl-
Derua'da petrol depoları v.e tayyare nı kaybettik. 
meydanı cidddi hasara uğratılmıştır. Dün, İngiltere Uzerlnde ve aa.hlllerlmlz 
Tobruk limanında gemiler, kıılalar ve civarında dUıHruten dllıman tayyareleri· 

· d f nln adedi bu suretle 26 dır. Bunların H ü 
denızaltılarına mahsus rıhtım 12 e a b bardıman UçU çift motörlU avcı bom-
muvaffakiyetle bombardıman edilmiş-

1 
b~!?:ıımıuı vedokuzu tek motörlü avcı tay

tir. En ziyade muvaffakiyetle başarıl- yarelerldlr. 
.. . . Pilotlarımızdan dördü Ualerine dönme-

mı§ mu.sade.melerden hırı, Trablus- ışıerdlr ... 
garp çölü üzerinde Gladiator tipinde 
bir tayyare filomuz adetçe faik İtal
yan tayyareleriyle vukua gelen ve 15 
İtalyan tayyaresinin alevler içinde 
dütmet1iyle neticelenen müsademe ol-
rnU1tur. . . 

İngiliz: hava kuvetlerine cenubi Af. 
rika, cenubi Rhodesie tayyare filo
siyle Fransız: pilotları mükemmel bir 
surette yardım etmitlerdir. 

inıllfere ıydı 2000 
tayyare imil ediyor 

Nevyork; ıs. a.a. - Nevyork Tay -
mi• gazetesine göre, lngiltere'nin tay· 
yare tmal&tı pndi ayda 2000 e yüksel 
mektedir. Gazete diyor lı:l : 

.. lngilterc'de demıryolu ıtebekeleri 
ve elektrik santralleri şimdiye kadar 
alman hava hücumlarınd.ın müteessir 
olmamııtır. İngiliz pilotlarının Ruhr 
mıntlkaaındaki §ebekelerle elektrik 
aantrallerine '\'erdikleri hasar bu vazi
yetle tearuz teşkil etmektedir. 

BUyük endüstri müe .. eseleri lngil. 
tere'nin muhtelif bölgelerine dağıtıl • 
mı§ ve ayni zamand:'l çok güzel müda· 
faa edilmekte bulunmuıtur. 

Daha tidde1 li alman hava taarru.zl.t
nna intizar ederek buna göre hazır • 
lanmakta olan ingiliz makamlarının 
gösterdikleri ihtiyatlı hareketi sena 
ile yidetmek icabeder. ,, 

Romen kabinesinde 

tadilôt bekleniyor 
Bükre'; 15. a.a. - Transilvanya h:ık 

kında macarLarla mü?akerede bısluna -
cak olan romen heyetine Tnnsilvanya 
liberallerinden eski nazır Valerian 
Pop reislik edecektir. 

Pop, geçenlerde yaptığı beyanatta, 
Transilvany~ romenlerınin yabancı b~r 
hakimiyete devrine ""e yahut rom~rı 
siyasi birliğinin tehlikeye düşürülme
sine aleyhtu oldu'ğunu bildırmişti. 

Kabinenin yakında tadili ve Tran • 
ailvanyalı birkaç nazırın kabineye gi~
meai beklen~ktedir. • 

1 ngiltere. topraklarına 
paraşütçü mü inmiş ? 
Londra, 15 La. - Dahili emniyet neza

reti, İngiltere ve İıkoçya'ya paraşütçüler 
indiğine dair hiç bir emare olmadıcını bil· 
dirmiştir. • 

Bu beyanat, tayyareler tarafından miite
addit parqütçillerin koyuverildiii ve diln 
gece ve bu sabah erkenden İngiltere'nin 
iki ve İıkoçyı'nın bir mahallinde yakalan
dıkları hakkında dolaıan bir haber dolayı
ıiJle yapılmııtır. 

Ingiltere ıçin bir Jehıet devresi 
açılıyormuı 

Bale, ıs a.ı. - Baaler National Zeitunc,. 
gazetesinin Berlin muhabiri, alman matbu
aunm, bu hafta sonunun İnıiltere için bir 
dehıet devresi olacağını ıimdiden h&ber 
veren miltalealarını ıazeteaine bildirmiı -
tir. 

Sovyetler Birliğinden 
Yunanistan' a giden rumlar 
İstanbul, 115 (Telefonla) - Bovyetler 

tarafından hudut haricine ı:ıkarılıuı Pon
tuı'lu kıTk nım bur\ln htanbula gelmlıter 
v~ı10töPlebir )'UD&D vapuruna ııakledilmlı
.&ll'dir. 

Alman tayyarelerinin 

1 ngiltere'ye hücumu 
Londra, ıs a.ı. - Hava ve dahllt em -

niyet nezaretleri tebli : 
Bir çok dü,man tayyar!leri b~~n ~

hillerimiz açıklarında yenıden ıorulmuı· 
lerdi r. 

Sabah mühim bir bombardıman tayya
re grubu hiç bir muvıfftkiyet elde etmek
sizin cenubu ıarkide inıiliz hava kuvet· 
teri tayyare meydanlarına hlicum etmiı • 
terdir. Hava muharebesine ıiriıen avcı 
tayyarelerimiz dtıımana alır zayiat ver
dirmitlerdir. Öileden aıı sonra muhtelif 
düırnan tayyareleri ıimall prkl sahilini 
geçmişler ve Tyne mıntakası ile, Sunder. 
land'da bir mhalleye bombalar atmıılar -
dır. Askeri t'hemiyeti haiz hiç bir hasar 
olmamıttır. Yaralananlar azdır. Fakat ba
zılan ölmlitlef'dir Daha içerilerde muhte
lif noktalara da bombalar atılmııtır. Ha
va kuvetlerine ait bir tayyaı;e meydanın
d&, binalıırd& bazı hasar olmuıtur. Ve bu 
yüzden bir kaç ki•i ölmüştür. Bütün gün 
tayyare dafi bataryalaı:;.ı ve ıvcı tayyare
leri durmadın faal;yette bulunmuılardır. 
Her ne kRdar bugünkü har~klt hakkında 
şimdi mufaııııal bir rapor vermek imklnı 
yoksa da saat 17 ye kadır ahnın raprır
lar 55 düşma":t tayyareshıi11 imha edildiği
ni röstermektedir. Avcı tayyırelerımiz -
den yedisi kayıptır. Pilotlardan dördü 
sağdır. 

ltalyanlarda ~omalide 

hücuma kalktılar 

Kahire, 15 ı.ı. - Orta ıark inciliz u
mumt ksrarrihı tebliil : 

Somali: yeni kuvetlerle takviye edilen 
düsman dün ,iddetli bir hücuma kalkmıı· 
tır. İleri hatlarmı'bir çok su.tler muhafa
za eden ve düşmanı ağır :r:!lyiat verdiren 
kuvetlerimi:ı muharebenin ~lan de\"ıım et
mekte olduğu geri mevziler11 çekiln.lt -
lerdir . 
Düımanın fransrz Somaliıinde Frsnzu:

lara karıı kullanılmak üzere hazırlanan 
tam mevcutlu iki fırkanın bliyillı: bir kıs
mını topçu kuvetlerini ve zırhlı otmobil
lerini de bize karıı kullanmakta clduiu 
simdi an!aşılmı~.ıı. 

Diftr cephelerde iıara deJ1f bir haber 
yoktur. 

ltalyan resmi tebliği 
İtalyada bir mahal: 15 a.a. - İtalyan 

orduları umumi kararglbı 67 numaralı 
tebliği : 

İngiliz Somaliııindeki hareklt hava ku
~e~lerinin müe11ir bir surette iıstlrlk et
!•iı. çetin muharebeler arasında tam bir 
ınkı,af halindedir. 

Eıirler ahnmıı. sillblar zaptedilmiıtir. 

Alman resmi tebliği 
Berlln, 115 B.L - Alman ordulan bq

kum~danhtı tebllfl: 
Bır alman denlzaltı11 Atllntlkte, 17.000 

tonJUk IDgiUa yardımcı kruvazörünü ba
tırmııtır. 

Mllaalt olmıyıuı hava ıeraitlne ratmen 
alman tayyare filoları 14 atuıtost& cenup 
ve merkezi İnglıterede llmıuılara, sınai mU· 
esseselere, tayyare meydanlarına, havai ba
rajlara ve kamgtara k&r1ı hücumlarına de
vam clrnl§lerdlr. 

Cardllf, V eııtan ve Portland'da llmıuı 
terılaatı ve Brlghton'da elektrik fabrlkuı 
ve Vorceıter ve 8allabury civarında eallha 
fabrikaları muvattakiyeUe bombardıman 
edilmlılerdlr. 

İngllterenln cenup vecenubu ıarklılndı 
hUcumlar bllhaua tayyare meydanlarına 
ve Alderahot kaınpına tevcih edllmi•tlr. 

Bu hUcumlar eıınuında lehimize muvaf
faklyetle dolu ılddetli hava muharebeleri 
olmuııtur. 

H • 15 ağustos geceııl ln,rill.z hUcumla
n nlsbeten az olmuıtur. Bununla beraber 
Derlcheveller civarında bir kilise tahrip 
edilmlıtır. Bundan bqka mühim hasar ol • 
maınııtır. 

Dün aıcıamın zayiatı 28 tayyaredlr. Bun 
lard&n 22 al hav.. muharebelerlllde altısı 
yerde imha edllmlıterdlr. 

12 alman ta.yyareal tıalertııe dönmemlı -
ur. 

B. Eden diyor ki 

Bizim için 
hakiki harp 

yeni başladı 
(Başı J ıncı sayfada) 

him olduğu sabit olmuştur. Ve daima sabit 
olacaktır. Almanlar bunu pek iyi blliyor
lıu, fakat bu müşkülatı havalara hakim ol
makla iktiham edeceklerini ümit ediyor
lardı. 

Almanya'da, kahir bir hava kuvetinin 
deniz kuveti olmadan da zaferi istihsal e
debilecek bir vasıta olduğunda israr eden 
kimseler mevcuttur. Fakat deniz kuveti ha
va kuvetine çok faiktir. hte bizim vazi
yetimiz. İşte zafer talihinin daha ziyade 
bizde olması sebeplerinden biri ve vurmak 
sırası bize gelince Hitler'in beşinci kolu 
nerede olacak? Hitler, Polonya'da, Çekoı
lovakypa'da, Norvec;'te, Danimarkada, Ho
landada, Belçika'da, Fransa ve Avustur
yıı'da bulduğu dostları nerede bulacaktır? 
Bir müddet için zaptettifi memleketler, 
tıpkı ellerinde silah ölüler arasından kal
kan hayaller gibi kalkacak, aleyhine döne
ceklerdir. Bir müddet için yalnız başımıza 
mücadele ediyoruz ve on binlerce hıiriyet 
kuvetleri birleşinceye kadar böyle yalnız 
başımıza harp etmekle müftehir bulunu
yoruz. 

Muteakiben gözlerini istikbale çeviren 
EdeB, Almanyanın kontrolu altındaki Av
rupanın "yeni nazi nizamı'' tesmiye edildi
gini söylemiıs ve şöyle devam etmiştir. 

Biz de yeni bir nizam arzu ediyoruz, 
fakat bambaşka bir nız:ım. Hakikaten yeni 
bir nizam. Dıinyo.nın her ta.rafında, diğer 
rırilletlerle hayatlarını tanzimde hür olan 
miltetlerle müıstereken kurulacak bir ni
zam. Harpten sonraki dunyanın harpten 
önceki dünya olmamasını temine azmettik. 
Ne bizim, ne de çocuklarımızın üçıincü bir 
harp görmemekliğimiz lazımdır. Bar,ıı. i
çin hiç bir yarı tedbir kabul etmiyecetiz. 
Hür milletler arasında itimat ettiğimiz 
prensiplere dayanan bir barış istiyoruz. 
Çünkü bu prensiplerin iyi olduğunu biliyo
ruz. Tarihin şimdiye kadar kaydetmediği 
en büyük zulme karşı 'gerek kendimiz, ge· 
rekse digerleri ic;in inandığımız bir barış 
nevini temin gayesiyle yalnız başımıza 
mücadele ediyoruz. Bu bar.ışı temin edece
iiz. 

B. Eden bundan sonra İngiltere'nin mü
dafaa hazırlıklarından bahsederek demiştir 
ki: 

Ordu mevcudunun arttırılmatı iıi pek 
ziyade tesri edilmiş ve mayıs ayından beri 
SOO bin kişi daha yetiştirilmiştir. İnsan ve 
malzeme itibariyle olan ihtiyatımız her 
gün artmaktadır. 

B. Edcrr burada anavatan muhafaza or
dusunu "Home Guard,. 1 tebrik etmiştir. 

Bu orunun halen bir buçuk milyondan 
fazla ere malik olduğunu kaydettikten son
ra B. Eden, sözlerine ıu ıuretle devam ry
lemiıtir: 
Donanmamız denizlere kumanda eder

ken hava kuvetlerlmiz de gerek hücumlar
da, gerekse müdafaada hasmına faik oldu
ğunu iıtbat etmiştir. 

Anavatan ordumuz vazifesinin ifasına 
intizaren hava kuvetlerimizin ve orta do
ğuda kara, deniz ve hava ordularının mu
vaffakiyetlerini hayranlıkla takip etmek
tedir. Sıranın anavatan ordusuna pek ya
kında ıelmesi mümkündür .Bu takdirde 
her inciliz askeri azifesini yapacaktır. 
İngiltere harbınm ikinci ıafhaaı açılmakta 
rörünüyor. Kendimizi övmüyoruz, fakat 
kendimizde sükiin ve itimat hissediyoruz. 
Bir saniye faz.la tutunmamaız, dok\or Göb
belı ve peyklerine rülünç bir inriliz israrı 
olarak görünüyor. Fakat bizim yalnız mu
kavemet bahsinde değil taarruz bahsinde 
de kendimize mahıuı fikir ve .kanaatımız 
mevcuttur." 

Somali' de 

İtalyanlar bir İngiliz 

mevziin·i zaptelliler 
(Baıı ı .•. ıci sayfada) 

nan İtalyan kuvetlerini dün bombardıman 
etmiştir. He.deflerin yerleri Blenhelm ti
pinde tayareler tarafından donanmaya bil· 
dirilmhıtir. Bombardıman neticesinde ital
yan kıtalarınm tecemmilleri ve otomobil 
nakliye kolları dıığıjılmıılardır. Bu mlida
hııle Zeila ve Berbera arasında bulunan 
Bulhar'a karşı dilşmıının hazırladığı ileri 
hareketini tehir etmiştir. 

Berbera, pazartesi sahahı yeniden düş -
man tayyarelerinin hücumuna maruz kal
mıısa da hasar ve zayiat yoktur. 

' Ortcqarkta vaz.iy~t 
Londra, IS a.a. - Orta ıarktaki vaziyet 

hakkında Reuter ajansınnı aakeri muhar
riri ıunlan yazmaktadır : 

Orta şarkta fransız kuvctleri İngiliz ku
vetlerinden daha fazla idi. Bütıin harekat 
sahalarında fransızlarla birlikte pllnlar 
yapılmıştı. Fransızların teslim olmaları Ü• 
zerine,orta şark ingiliz kıtaatı baı kuman
danı general Wawell, hem taarruz hem 
müdafaa üzerint' mıistenit bir plin kabul 
etmeğe mecbur kaldı. 

General Wawell, Libya'da italyanları 1-
zaç etti. Teşebbüs ve manevra kabiliyetin.! 
tam olarak muhafaz etmi&tir. Mısır'a kar
ır taarruz etmek üzere Libya (ölilnde ta
hanüt etmiş olan dıişman kuvetlerine bü
yük zayiat verdirmiştir. Vaziyete nazaran 
bu taarruzun relecek ayın nihayetinden e
ve! büyük bir mikyasta icra edilmesine ih
timal çoktur. 

Fransa'nın tesliminden sonra Somalide, 
Jngiliz erkinı harbiyesi tamamen yeni bir 
mesele ile karşılıımıetır. Cıbuti'de fran • 
ıızların mühim kuvetleri bulunmakta idi. 
Fakat bunlar ani olarak ortıı.dan kalktıktan 
sonra, İngilizlerin Somali'deki mevkileri 
.stratejik kıymetlerinden çok kaybetmiı ol
dular. 

yugoılav kabinesinde 
değiıiklik mi var ? 

Belcrııd, 15 a.a. - D. N. B. ajansı bil
diriyor: 

Baıvekll B. Tsevetkoviç Veldes'de bulu
nan yıızlı1c ikametgahına tayyare ile gide
rek orada bulunan hükümet erkinının bir 
coiuyla mlilaki olmuştur. Belgrsd'ın siya
si mahafilinde zannedildiiine göre hükil
met erkinr me)'anında yapılacak ol~ tadi
lat mevzuubahis edil•cektir. 

Bundan başka vaprlması tasavvur edilen 
islihat hakkında bir kaç gündenberi devam 
etmekte olan müzakerelerin de hitam bu
lacağı nnnolunmaktadır. Bu iıllhatm ba
tında milli bankanın devlete intikal etmesi 
ıelmektedir • 
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Bir muhabirin l İngiltere üzerinde 
harbin bidayetindenberi 

uydurmaları En şiddetli hav:a 
(Başı 1. inci sayfada) 

"Bu haberi uyduran muhabirin bir 
yunanlı olmasını tercih ederdik. Çün
kü dokuz milyon nüfustu bir memle
kette bir deliye tesadüf edilebilir.! 
Maatteessüf bu haber bir yabancı
dan çıkmıştır. Evet, uzun zamandan
beri Atina'da yaşıyan, şayıaları hatta 
en gariplerini bile kontrol etmek için 
her türlü vasıtaya malik ve misafiri 
olduğu milletin mensup olduğu bü
yük memlekete karşı taşıdığı hissiya
tı hakkiyle bilmesine rağmen kanaat
kar bir gazeteciye yaraşmıyan bir ne
zaketsizlik gösteren bir yabancı ta
rafından çıkarılmıştır. Bu suretle, 
açık bir sahtekarlık karıısında bulu
nan o memleketin halkı ıimdiye ka
dar itiraf cdilmiyen maksatlarla bir 
suiniyet müvacehesinde bulunup bu
lunmadıklarını kendi kendilerine sor
mak hakkındadırlar. 

8G§vekilin meıa;ınJa yapılan 
tahrir 

Bahsi geçen muhabirin 4 ağustos 

münasebetiyle Başvekil Metaksas'ın 

Elen milletine hitaben yaptığı mesa
jın metnini tahrif etmit olması bu 
fikri hakh çıkarmaktadır. 

Başvekil Metaksaa demiştir ki: 
"Toprakları tamamiyetinin, istikla

linin ve şerefinin muhafazası için bu 
mukaddes varlığına tehdit edildiği 

takdirde her zaman her türlü feda
karlığa hazır olan Yunanistan hod
binlik ve lakaydi saiki ile bitaraf kal
mış veya kalmakta bulunmuı değildir. 
Kuvetlerini elindeki vasıtaları ve coğ
rafi yaziyetini ölçerek sarsılmış Av
rupa'ya yapacağı en iyi hizmetin, hiç 
değilse Allahın onu birleştirdiği Av
rupa'nın cenubu §arki kısmında sul
hun idamesine yardım etmek olduğu
nu müdrik bulunmuı olmasından ileri 
gelmi§tir. Bunun içindir ki bu bita
raflık şimdiye kadar olduğu gibi §İm
di de samimidir. Bu bitarafhğa hiç 
bir suretle tecavüze tahammül etme
mek kararı hariç Yunanistan hüsnüni
yetini anlıyacak diğer devletlerin bi
taraf vaziyetine kati surette hürmet 
edeceklerine kanidir. 

Her ihtimale karşı milletini muka
vemet hissiyle takviye etmeğe mec
bur basiretli bir ıef aıfatiyle hareket 
eden Batyekil: mesajında bilahare 
fÖyle devam etıniıti: 
Kısa olmasını hepimizin temenni 

ettiği fakat hiç kimsenin devam ede
ceği müddeti tayin edemiyeceği bu 
harbin 4 ağuı:ta. 1936 da baıhyan Yu
nan canlanması hamlesini durduraca
ğını zannetmiyorum. 

Muhabirin yaptığı tahril 
"Kathimerini,, diyor ki: 
Bu muhabir yukırdakı metni tahrif 

hususunda tereddüt etmiyerek, Yun:ın 
hükümetinin harbin uzun aüreceği fik. 
rinde olduğu "e Yunaniıtan'ın bitarC!f
lığının samimi olmadığı neticesini su~
niyetle çıkarmıştır. Bununla beraber 
Stampa muhabirinin hatasını alirat1e 
tashih edeceğini ümit etmeliyiz. Al:!.i 
halde hakikati değic;tırmekte devam 
etmek istiyorsa, sulh ve Avrupa'mn 
bu kısmında nizamın idamesi için 1ü • 
zumlu olan dostluğun takviyesine sar· 
fedilen sam:ıni gayretlerle bir tezat 
teşkil eden yeni bir suinıyet delili da
ha ilave edilmiş olur. Ve şüpheli ve 
beceriksiz i.>ir entrikaya hamledilmek 
lazım gelir. Fakat bu takdirde teşeb -
büsil bir bardak suda koparmak iste • 
diği fır~ına içinde boğulacaktır. 
Şükür ki, Elen milleti bu nevi suy· 

kastlar karıısında :ui.kümetinin etra -
fıoda daha sıkı bir vaziyette toplana -
rak, hüküm~tinin aıyasetin~ katiyetle 
itaat ederek ve şefleıine itimadı oldu 
ğu için çizilen yolu .körükörüne takip 
azmiyle mü:assir bir surette aksülim~l 
yapmasını bihı.,. 

lltira hücumu 
Eleftheron Viym1 gazete11i de" ifti 

ra hücumu ,, başlığı altında neşretti~i 
ba§ makalesinde, italyan muhabiri t'l· 

rafından ha'\tikatın dl"giştiri!meai hak. 
kında hayretini izhar etmekte ve" Yıt· 
nan hükümetini sadıkane takip ede:ı, 
n: italyan milletine karşı her zaman en 
dostane hislerden ilham alan Yunan 
efkarı umumiyesi memleketimiz aley
hine bu kadar bathahca bir tecavüziiu 
hangi muayyen hedefe gitmek için kul 
!anılacağını anlamamaktadır ,. diyor. 

Stampa gazetesinin Atina muhabiri
nin zikrettiği hadiıı~ıer bugünkü giL: 
kıratının ve haşvekil Metaksas'ın etra
fında müttehit bulunan bir Yunanis • 
tan'da cereya:ı edeme7. Aradıızda yaı•
yan Stampa'nın muhabiri bu haberle • 
rin sahte olduğunu l-ıizim gibi bilmeıi 
idi. Şayet bunu kasten yapmışsa mu -
vaffak olduğu şey ancak Yunan miı -
letini, şefi MetaksaJ·ın milli siyaset; 
etrafında daha sıkı hir surette topl~ -
mak olmuştur. 

" Hakikati tahrif .. başlığı altında 
tir baş maklle ne§r•!dc11 " ı'roia ,. g-l
zetesi de, .Metaksas'ın nutkunun tah -
rif edildiği şekle karşı isyan etmelcte 
ve şöyle demektedir : 

"Samimi ve mutlü her zaman mi1li 

muharebesi oldu 

Bir hücumda 300 den fazla 

Alman tayyaresi kullanıldı 
Londra ıs a.a. - Dün İngıltere'nin ce

nubu şarki mıntakası, harbın bidayetin • 
denberi en şiddetli h3va muhıırcbesı olarak 
tavsif edilebilecek bir mucadcleye sahne 
olmuştur. Bu şiddetli hucumda 300 den 
fazla alman tayyaresi kullanılmıştır. Ke
sif bulut kiıtlelerinc ra men· ın ıl z avcı
ları bunlara karşı çıkmıiılar ve hemen 12 
sini duşıirmüşlerdir. Duşm nın 1nı:ıl~c:c 
üzerine gelebilmelerine mani olm ıçın 
mı.icadeleye devam etmişlerdir. Messer
schmidt tipindeki alman avcılan bulut ha
linde yüksek bir irtifadan pıke yaparak 
bombardımacılarını mıidafan> a koyulmuı
lardır. Fakat miıdafaa Q kııd:ır şıdJctli ol
muıtur ki, Presıı Associat'on'nun hur.uııl 
muhabirinin ifade;;ine nazaran bır çok de
falar, dü§man tcşekkıilleri geri don.mc.,e 
mecbur kalmışlardır. Geçme e muvaffak 
olanlar, avcıların hücıvı:ıt rına ve hava 
mildafaa toplar.mm ateşlerine maruz kal
dıkları gibi mitralyöz ate !erine de tutul
muşlardır. Pike halinde uc;an bomb rdıman 
tayyareleri o kadar alça a inmı terdir ki, 
hücum ettikleı-i limanlarda geınılerın di • 
reklerine adeta &iırı.inmuşlerd"r. 

Müteaddit defalar baraj balonlarına kar• 
şı hiıcumlar yııpıtmı~tır. ı!unlıırdan bir kaç 
tanesini düşürmeğe muvaffak olıın b'r diı .. 
man avcısına bu muvaffakiyeti pahalıya 
mal olmuştur. 'Ozerinden uçm kta oldufu 
bir şehrin yakrnrnda duşıirlilmuştur. · 

Almanların imha edilmekte olan 
bombardıman tayyareleri 

günden güne artıyor 
Londra, ıs a.a. - Reuter ajansının ha.ı 

vacıhk muhabiri yazıyor: 
İngiltere'nin cenup sahilleri üzerinde 

imha edilmekte olan alman bombardıman 
tııyarelerinin gıinden gune artmakta olan 
adedi, İngiliz hava kuvctlerinin faıkıyctini 
isbat etmek için en mükemmel delıldir. 

İngiliz avcıları iyice meşgul olmak şar .. 
tiyle bombardıman tayyarelerinin imha iş
lerini fazla izaç edilmeksizin y abılme. 
leri için almanlar seri halınde ım ettık
leri Messerschmidt avcılarının hesapsızca 
zayi olmalarına razı b

0

ulunm kta ıd ter. 
Pazar. pazartesi ve salı günler u urÜ• 

len 206 tayyare meyanında 116 adet bom • 
bardıman ve avcı bombardım n tayy resi 
bulunmaktadır. Bir avcı filotıllasının genç 
kumandanı ısunları soylemıııtır: 

Kendi memleketleri üzerine düşen bom· 
b~ları i!~rdükçe, nıürettcbatımızın kalple
rınde duşmana karşı bir nevi yeni kin u
yan~aktadır. Fusatrnı bulunca du:sunnıık 
emelıyle bombardımancılıı.rın üzerine önü
ne reçilmez bir azimle hücum ediyorhr. 

Londra'da söylendı ine gore, du urulen 
alman tayyareleri hııkkında verılen r kam
lar pek mahviyet yiıkseltici rakamlardır 
fmha edilmeleri veya hasara ugr tılmı~ 
olmaları pek muhtemel bulunan tayyare
ler de. nazarı itibare alınacak ohırsa pıı. 
z~tesı ve salı günleri için resmen veril. 
mı, o!a!I 1~0 rakamı bir misli daha ziya. 
dete,tırıleı'bı lir. 
İmha edilmiş olmalan muhtemel bulu

nan ~.ayy~reler. her halde Manş denızı a
şırı uslerıne avdet edememiş olanlardır. 

Dünkü hücumlar 
Londra, 15 a.a. - Bu ııabah erken

den düşman tayyarelerinin İngiltere
n!n şimali garbi sahilinde şehir üze
rınde ve İskoçya'nın cenubu sarki ve 
şimali ıarki sahilleri üzerinde uçtuk
ları haber verilmektedir. 

Bu sabah erken şimali şarki sahili 
üzeri~d.e bir alman boml>ardıman tay
yaresının tayyare dafi bataryaları ta
rafından düşürüldüğü haber veril
mektedir. 

Tayyarenin içinde bulunan üç ki
tiden ikisi ölmüş, biri yaralanmış ve 
hastaneye kaldırılmıştır. 

Bu muvaffakiyet haberi düşman 
hakkında bu sabah verilen ilk haber 
olmu tur. Bahsi geçen tayyare pro
jektör servisine mensup bir mitral
yözcü tarafından tayyare projektörü 
mitralyöz ateşine tuttuktan sonra dü
ıürülmüıtür. 

55 Alman tayaresinin hücumu 
Galles üzerinde ve tngiltere'nin 

cenubu garbisinde hava faaliyeti ol
duğu haber verilmektedir. 

Filo halinde uçmakta olan 55 dilş
man tayyaresi bugün İngilterenin şi
mali ıarki sahili üzerinde gözükmü~
lerdir. Atılan bombaların bir şehrin 
amele mahallesinde patlamaşı üzerine 
büyiik infilaklar olmuş ve evlerin üs
tünd~n alev sütunlarının yükseldiği 
görülmüştilr. Az sonra ıehrin üstün
den büyük duman. bulutları geçmiş
tir. Şehirden çok uzak olmıyan iki 
köye de bombalar düşmüştür. Telefat 
olmasından korkulmaktadır. Tayyare 
dafi bataryaları şiddetli bir ate$ aç
mışlar ve birçak İngiliz avcı tayyare
leri faaliyete geçmişlerdir. Dü man 
tayyarelerinin hasara uğradıkları zan 
nedilmektedir. 

~erefinin hudutları içinde kalan bir s' 
yaset olan hükümetin takip ettiği s:. 
yeseti tamamiyle •P.svip eden Yunarı 
millei, beynelmilel efkarı umıımıy : 
habercilerinden haıc:ı.a·a kar1_ı d.. ra 
büyük bir hürmet beklemek hakkı
dır.,, 

Yunaniatan ingiliz aaruniiı'nJcn 
vazgeçmedi 

Ati na; 15. a.a.° - " Royter ,, : 
İtalya'nın Yunaniı.tan'a müracaııt 

ederek ingıliz garant•sindeo vaz geç 
mesini istediğıne tl.ıır olan l a rle: 
hakkında burada hi:s•Jir malumat :n~v
cut değildir. 



Telefon şebekemiz 
gittikçe büyüy.or 

İtalyanlann 
vatanperver dedikleri 

Davud hocanın 
cinayet dosyası 

• SPOR 

Federasyon teıvik 

müsabakalart Birçok kasabalarımızi birbirine 
bağlamak için program hazırlandı 

Atina, 15 a.a. - Atina ajansı bildiriyor: 
İki a)' evel Arnavutluk topraklarında iki 

amavut tarafındın katledilen Davud Ho
canın adliyedeki dosyasından aıaıiıdaki 
malipnıt çılrarılmıştır: 

1. - Preveze cinayet mahkemesinin 36 
numaralı ve 9 tetrinievel 1919 tarihli ka
rıriyle Davud Hoca ve suç ortakları olan 
Hirlıtiyan Vasil Gotzia. müılüman 'Malyo 
Oıman ve hırlıtlyan Teke Nilomani. müs
lüman Vehip Teimo ile cene müslüman 
Zakir Rehap'ı taammüden katlettiklerinden 
dolayı cıyaben müebbed küreie mahkam 
olmu,lardır. 

Pazar günü yüzme 
yarışları yapdacak 

(Baıı 1. inci sayfada) 
mıttır. Eıkiden, mektubun bile haf
talarca eonra varabildiği yerlerle şim
di, en ileri muhabere vasıtaları ile 
daima temaı haline geçilebilmiş bulu
nuyor. 

Telefon, bu vasıtaların belli başlıla
nndan biri ve ıehirlinin iş hayatı ba
kımından belki de en ileri gelenidir. 
Bilhuaa Ankara, lıtanbul gibi nüfus 
itibariyle kalabalık, saha itibariyle de 
dağınık ve geniş olan şehirlerimizde 
telefonıuz hayatın doğuracağı büyük 
mütkUlltı tuavvur etmek çok kolay
dır. 

HUkilmet, zamanı kıymetlendiren 
bu mühim muhabere vasıtasiyle, yal
nız büyük tehiı'teri değil, bütün vila
yet ve kazalarımızı teçhiz etmek için 
ıenit bir programla çalışmalarına de
vam etmektedir. Bu çalıtmaların müs
bet Heri olarak bugün 47 şehir ve ka
ubamızda dahili mulıabereyi temin 
eden telefon şebekeıi kurulmuştur. 

202 tehir ve kasabamız da bu vasıta 
ile yekdiğerleriyle daima temas ha
Ji~de bulunmaktadırlar. 

Bagünlrii telefon febekesi 
Tilrkiye'de otomatik telefon şebe

~eai, malQm olduğu üzere hükümet 
,merkezimizden başladı, ve ilk otoma
tik telefon 1926 senesinde yapıldı. 

2.000 abonelik olan Ankara otomatik 
telefon santralına 1928 senesinde 1000 
abone daha ilave edilmiştir. 1930 sene
ainde telefon mevcudu 1700 iken hal
kın ttJefona olan rağbeti gün geçtik
çe ardliuı ve 1938 yılında bu 3000 abo
Jt~! .-ntral kafi gelmemeğe başladı
f'mdım Yenitehir Bakanlıklar P.T.T. 
ı.rn.mda yeniden 2000 abonelik bir 
uDtra1 teaiıi ıuretiyle şehrimiz oto
matik telefonu SOOO aboneliğe çıkarıl
mıfttr. Bugün tehrimizdeki telefon 
a,.a 3615 i bulmuıtur. 

İıi tehirler araıı telefonu 1929 ae-
.nnllde Ankara ile İstanbul araıında 
bir devre olarak ite batlamı1tır. Bitl
Ul'e bir devre daha çekilmiş, fakat 
bu da abonelerin ihtiyacına kafi gel-
Jll\dllinden devre adedi kuranportör
lerle tize çıkarılımıtır. 1931 aene
ainde. İstanbul - Edime battı itletme-
1• a~lmıf, aynı senenin teşrinievelin
de t~bul - Sofya, kinunuevelinde 
~l - BUkref, 1932 ıubatında da 

B t yolu işletmeğe açılmııtır. 

İnglltere'nin Amerika'ya . 
1Sllllflldılı flyy•eleri 
laglltereye amerikıh 

pilotlar gölürecet 
Ottava. ıs a.a. - Hava nezareti na

mlna aöz aöylemeğe ıelahiyettar bir 
sat, Anıerika'ya sipariı edilen tayya
relerin lngiltere'ye nakillerini der
uhte etmek üzere hizmete atanacak 
Amerikan pilotlar hakkında bugün 
beyanatta bulunarak bu tedbir aaye
ıinde lnıiliz hava kuvetleri pilotlan
nın mezkQr tayyareleri lngiltere'ye 
1i5tümıek külfetinden kurtularak 
faal itlerde kullanılabileceklerini ıöy 
lemit ve bu pilotların Amerikada te
darik edileceğini, çünkü Kanadalı pi
lotların he1>9inin faal hizmetlerde ve
ya Kanada havacılık birliği emrinde 
it gördüklerini ilave etmiştir. 

İngiliz pilotlarının yetittirilme pli
nını izah eden bu zat, tayyare mey
danları inpıında acele edildiğinden 
iptidai plinda inpsı tasavvur edilen 
bütiin tayyare meydanlarının ıene so
nundan evet tamamlanacağını ve lil
sumlu binaların da aynı zamanda bi
tirileceğini ve l!Ml aeneainde deniza
prına gönderilecek hava müretteba
tının tahminin çok fevkinde olacağını 
aöylemlıtir. 

Çankayşek'in bir 
taraftara öldürüldü 

lanıhay, ıs a.a. - En maruf Çinli
lerden biri olan ve marepl Çankay
tek'in hararetli taraftarlarından bulu
nan Cbang - Hsiaoling, bugün Şang
hay franıız imtiyulı mıntakasındaki 
evinde bir rovelvtt kurıuniyle öldil
rillmüttilr. Alınan bazı mal&nata na
saran katiller, kendi muhafızlarından
dır. Cinayet siyasi sebeple yapılmıt
tır. 

Bulıar bqvekili Moakova ve 

Ankara elçilerini kabul etti 
Sof ya; 15. a.a. - liaıvekil, Bulga -

riıtan'ın Mnakova ve Ankara elçileri
ni kabul etmiftir. 

• 

Bugün ıehirler araıı mükileme ya
pan şehir ve kasabalarımızın adedi 
202 yi bulmuttur. 1931 seneıinde ıe
hirler arası telefon devreleri 1589 
kilometre iken bugün 6000 ni madeni 
devre, 4562 ıi kuranportör devresi, 
2692 ıi de hem telefon ve hem de tel
graf mükalemesi yapan demir telli 
devre olmak üzere 13.254 kilometreyi 
bulmuştur. Halen yurdumuzda mahal
li telefon ıebekeıi olan şehir ve kasa
balarımız 4 7 dir ve bunları tulü 55316 
kilometredir. 

2. - Yanya cinayet mahkemesinin 14 nu
maralı ·ve, 14 tetriniaani 1919 tarihli kıra
rlyle hoca bir ıuç ortağiyle birlikte mUılü
man Zakir Seko'yu ve ııene müslüman Re
tit Habib beyi taammiıden öldürdüklerin
den dolayı 20 sene kıireıe mahkQm edil
mittir. 

3. - Preveze mahkemesinin 30 numara
lı ve 10 haziran 1921 tarihli karariyle hoca 
ve ıuç ortakları olan hiriıtiyan Take Ni
komani ile gene hıriıtiyan Konstantin ve 

P.T.T. idareıi, yurt telefonlarının müılüman Malyo Buıi, müsHiman Ahmet 
millileştirilmeıi politikasını tatbik e- Haeim, milılüman Balup Mehmet, müıılü-

ı man Hüseyin Yakup ve hıriıtiyan Vasil Çu 
derek 1936 da ıtanbul telefon şebe- val'e kareı tekıvet hareketinde bulunduk
kesini, 1937 de de İzmir telefon şebe- !arından ve yasak silahlar tatıdıklarından 
kesini satın almıştır. dolayı ııyaben 17 seneye mahkilm edilmiş-

lerdir. 
1935 ıenesinde Ankara'da 2649, la- 4. - Preveze cinayet mahkemeııinin 14 

tanbul'da 10.660, İzmir'de 2202 abone kinunuevel 1921 tarihli karariyle hoca. 
•antaj yaptığından dolayı dört sene hapııe 

varken bugün abone miktarı şehrimiz- mahkilm olmuıtur. 
de 3374, İstanbul'da 11.978, lzmir'de 5. - Yanyı mahkemesinin 14 numaralı ve 
· 2291 • b ı B ·· 1923 tarihli karariyle hoca, suç ortakları 
ıse ı u muıtur. ütun yurtta hıriıtiyan Plltıika ve hıriıtiyan Take Zo-
telefon aboneleri miktarı 12.079 iken ıa ile birlikte katil te$ebbUsünden dola~ 
939 yılında 20.594 olmuştur. 1935 yı- cıyaben 18 seneye mahkQm olmuşlardır. 
tında Ankara'nın •ehir içi konuşmala- Bir müddet ııonra tutulan tıki Zoga idam 

:ır edilmietir. 
rı 4.235.514, lıtanbul'un 12.981.540, 6. - Yanya ml\hkemeıinin 9 numaralı ve 
İzmir'in de 4.133.560 iken 1939 yılında 15 mayıs 1925 tarihli karariyle hoca ıuç or-

b k 
'd 1 •ağı hıri!tiyart Sula ile birlikte şantaj, a

u rakamlar An ara a 5.816.303, ı- dam kaldırma ,.e yasak silih tatıma mad-
tanbul'da 17.110.877, İzmirde 4.576.925' delerinden cıyaben mahknm olmµttur. 
şi bulmuştur 7. - Yanya mahkemeııinin 23 numaralı 

. • ve 8 tetrinie' el 1925 tarihli karariyle, ho-
Mılletler arası konuşmalar 1935 yı- ca, ıuc orta&ı hıristiyan Take Nikomanl 

lında yabancı memleketlerle li:onuı- ile birlikte tıeltavet maddesinden gıyaben 
d d

. 30 7 9 ba idama mahkQm edilmiştir. 
ma a e ı . 1 , ya ncı memleketle- BUtiın bu mılQmattan anlatıldıfr vec;hi-
rin memleketimizle konu§DUlları le hoca, ne kurbanları ne de ıuç ortakları 
28.484 iken 1939 da yabancı memle- bakımmdan hır~stiyanlarla m.ü~liimanlar a-

k ti 1 k d d
. 

41 574 
ban raaında fark cozetmemekte ıdı. 

e ere onu~a a e ı . , ya - • 
cı memleketlerin memleketimizle ko
nuımaları da 43.333 olmuştur. 

1926 yılında P.T.T. idaresinin almıı 
olduğu telefon varidatı 145.665 lira 
iken 1938 yılında alınan varidat 
2.222.070 lira gibi çok mühim bir faz
lalık arzetmittir. 

Hindistan 'ın 
anayasası 

inaillere, Anayasanın bluat 
Hindliler larahndın 
hlıırlanmısını istiyor 

P.T.T. idaresi tabii bir ihtiyaç ha: 
line gelen ve her gün biru daha artan 
talepleri karşılamak üzere Ankara ve 
İstanbul telefon şebekelerini tevsi. ve 
takviyeye karar vermiı hazırladığı S 
yıllık bir programla birçok kasabala
rımızın birbirleriyle bağlanmalarını Londra, ıs a.a. - Avam kamarasında 
temin makaadiyle çalaPNlaruı& bq- Hindiıtan nazın B. Amery, lordlar ;aı'::ci 
lamışttr. Ştmat ıaare ajnca 9 ~"rt-~t~D~e~v~o!'n!!s 'ır~e~. rMın~ı:,ıaJa~-.-~~~_,.... 
mizde 11 adet otomatik telefon san- selesine dair izahat vermiılerdir. 
tralı kurmag·a karar vermi• ve bu san- Eriıılmesi arzu edilen hedef Hindi.ıan'a 

:ır harpten. ıonra bir dominyon statüsü temio 
trallan müteahhidine ihale etmiştir. etmektir. . 

B. Amery e.ıciimle demiıtir ki: 

· lngiliz tayyareleri 
lsviçre bitarafhğını 
ihlôl mi etmişler ? 

Roma, ıs a.L - Stefani ajan11 bil

diriyor: 
Bu sabahki Popolo di Roma gue-

tesi, ltalya'nın ıimal tehirleri Uzeri
ne bomba ve beyanname atmak için, 
İngiliz tayyarelerinin İsviçre toprak
ları üzerinden geçerek allrm ipreti 
verilmesine sebep olduklarını yaz
maktadır. Bu hal, İsviçre hilkümeti
nin Londra hükümetini protesto et
mesini intaç etmittir. Bu proteatolar 
ilk deiildir. Ve ıüpheaiz son da ola
cak değildir. Acaba İngilizler Yuna
sıiıtan'ı iıtiamar ettikleri gibi İavi~
re'yi de mi kullanacaklardır? Bu ha
lin, muharebeyi geniıletmek için en 
müsait uıul olduğunu tecrübeler ge; .. 
termiıtir. 

Belçika Kongosunda 
ve 

Suriye'deki vaziyet 
Londra, U a.L - Reuter ajanımrn fik

rine nazaran, Belçika Koncı;ııundan alman 
malilmat, hülrilmetin miittefıklere kartı o
lan fnkallde doıtane hiuiyata müaharet 
etmekte berdevam olduiunu teyit etmek
tedir. tnıiltere'ye büyük miktarlarda bakır 
ihracatına devam edildiii de sannolwı -
maktadır. Belçika Konıoıuyle iktiaadl ra
bıtaların sıkı bir ıurette devam ettiii de 
bildirilmektedir. 

Suriye'den Londra'ya ıelen malilmata na
zaran, vaziyet umumi noktai nazardan 
memnuniyetbahı ıörlinmektedir. Plliıtin -
den tnıiltere'ye celmit olan kıtaat, hara
retle karıılanmııtır. Gene Filiıtia ordun· 
na mensup arap ve yahudilerden miltetek· 
kil diğer kıtaatm ela deniı qrn hidematm
da kullanılabileceii limit edilmektedir. Son 
•ylarda Filiıtin'de ıiyaal karıııkhklarm 
hemen tamamen ail olduiu sannolwuaak
tadır. 

Yeni Hınd kanunueııaiıılnin bi:r:nt hind
liler tarafmdan ha:r:ırlanmaımı iıtiyonıs. 
tnıiltere llllkUmeti sallhiyetini, otoritesini 
hind milli hayatmm mühim unıurları tara
fından kabul edilmlyen bir biikiimete 4ev
redeme.ı. 

B. Amery, muhtelif hlnd unsurlarına ka-
nunu esaıinin teabiti umanı celince karın 
tacil için ılmdiden bir tarzı tesviye li:r:e
rinde mutabık kalmalarını tavıiye etmek-
tedir. 

Lorcl Do•enthire de Hindlıtan'mn harp 
pyretlerinl tebarii:r: ettirmittir. 

Hind ordusu ve hava kuvetleri büyiik 
mikyaata takviye edilmiıtir. Sincapur'da 
ve orta doi11da hind kıtatan -.uife baım
dadır. 

Sillh fabrilralan imafttlannı altı misline 
çıkarımılardrr. Ve Hindistan yalnız kendi 
kıtaatmı teçhiz etmekle kalmıyarak aynı 
.samanda İnriltere'ye ve müttefik kuvet
lere de mühim miktarda teçhizat eönder -
mektedlr. 

B. Amery, lorcl Devonahire -.e tös alan 
diier hatipler Hindiıtan'da hiasiyatm ka
hir bir ekseriyetle müttefikler lehinde ol
dllfunu tebarilı ettinniılerdir. 

Amerika ve 
İngiltere'nin 

tank ıiparitleri 
Vaıincwa, 15 a.L - Amerika orduSUDun 

Chryaler otomobil fabrikalan tarafmdan 
25 er tonlulr tanlr imali hakkında :J&Ptıiı 
miizakereler nihayet balm111tur. lnrili• 
mubayaa komiıyoaayle Amerika ordun • 
nun binlerce taak için aynı samanda ıipa
riı nrecekleri bildirilmektedir. 
1942 nihayefimle Amenlıa'nın 

Vaıinırton, 15 a.a. - Milli müdafaa fa
tip.re komiıyonu reisi B. Knudaen, Ame
rika orduıunan 1942 nihayetinde 1.200.000 
mncuda llmn teçhizatı olacatmr bildlr
miıtir. 

B. Knudıen, bu mllddetten sonra 2 mll-
10ft kitinin teçhisatı için daha ~okus aya 
lhtiJ'-e olacatmr IÖylemiıtir. 

Geçen hafta Karadeniz yUzmeh avuzun
da bu pazar yapılacak federasyon te§vik 
mUaabakalanna hazırlık olmak üze1-e yüz
me ve atlamalar icra edilmlıtl. :MUııaba
kalar çok güzel olmu§ ve Harbiye İdman 
Yurdu yı\zilctılert mühim bir farkla birin
ci olmuılardı. 

Pazar günü gene yüzlerce ankaralıyı 
Karadenız havuzu etrafına toplıyacak en
teresan bir müsabaka yapılacaktır. Kultip
ler bu mUııabakaya çok gUzel hazırlanmış
lardır. 

Yalnız, bugüne kadar yapılan musaba -
kalar sonunda yüzücüler havuzun suyunun 
ılık sık değiştirilmesi ricasında bulunmu§
lardı. ötrendlğlmtze göre, Karadeniz yüz
me havuu7.ııu idare eden devlet zirat iş -
!etmeleri kurumunun alAkadar memurları 
ile beden terbiyeııl bolge su ııporları ajanlı
ğı suyun değiıtırme gilnleri ıçln mutabık 
kalmışlardır. Bundan boyle havuz en &§ağı. 
haftada tıir kere temlzlenmıı olacaktır. 

Bu hafta mllııabakalarda. geçe.a hafta 
olduğu gıbl, hakem kursu talebeleri ha
kemlik yapacaklardır . .Mllııabakalara dair 

B. T. \.i. D. Ankara Su Sporları Ajanlı
olan ajanlığın tebliği ıudur: 
ğından: 

ıs afUııtoıı pazar gUnU federasyon yüz
me t fvtk mlll!abakaları ) apılacaktır Mü
sabakalara saat 15 ti' ba.şlnnılarııktır IU 
bakaların hak mlı ini Yll7.me hakem kur
su mUdavlmlcri, baş hak mliği de Servet 
Zengin yapacakhr. 

Herhanj\'l bir karışıkhı:ta meydan ver
memek üzere kul!ıp mensupları yüzücüler 
llııanslarını ve mUeıııı se kulüplerini' men -
ırup olanlar da mUeueselerlnden alaca.kla
n taııdıkll liııteleri ibraz edeceklerdir. Ta
lebeler de mekt,.plerlnden alacakları tas -
dikli llııtf>I rı veya hüviyet varakalarını 
göstereceklerdir. 

Müsabaka programı: 
ı - 100 metre aerbcııt, 2 - 100 metre 

aırt Ustü, 3 200 metre kurbağalama. 4 -
400 metre serbest, 5 - 50 metre aerbeııt 
küçtilder, 6 4 X 200 bayrak yanıı. 7 -
atlamalar. a - Tramplen atlamalar. (Pro
gramda yazılı Uç mecburt atlama nevi ne 
üç ihtiyari atlama nevinden olacaktır.) 
b Kule atlamalar. (Programda yazılı 
iki mecburt atlama nevi ile iki ihtiyari at
lama nevinden ibaret olacaktır.) 

Atlayıcılar ihtiyari atlamalar tçln tan
zim edecekleri llatelert müsabakalardan e
vel hakem hayetlne vereceklerdir, MUııa
bakalarda birinciden UçUrıcUye kadar dere
ce alacaklara federaayon tarafından birer 
madalya ve puvım itibariyle birlncillti a
lacak takıma da federaayon yUame büatü 
hediye edilecektir. 

YUsme ve atlamalardan aonrt Harp o
kulu idman yurdu ile Ankara Gücü kulüp-
1eri aruında n topu göaterıı müaabakaaı 
yapılacaktır. 

Bu hafta puar gttntı saat ondan itibaren 
Ankara Halkevt ..ıonunda Ankara bölgeat 
lalcırtm btrinctlili mt.ı.ııabakuı yapılacak -
hr. Kllaabakalar, tecrübeli ve tecrübuis
ler aruında olmak üzere iki k&tegorlye a.y
nlmıttır ve Uç alllh Userlne yapılacaktır. 
Kt.ı.ııabaka neticeatnde kuaııanlar gelecek 
hafta Alllı:arada yapılacak Türkiye blrlnci
Uldertııe bölp namına ltUrAk edl!ceklerdlr. 

Bu,rüııe kadar toplanan malamata naza
ran, Uç alllh tısertne icra edilecek mt.ı.ııa
bakalara Ankara, İıtanbul ve Eakltehirden 
aonra Konya ukırimcllerinln de strecek -
lerl. anl8§ılmaktadır. 

Ahcılar1 dôvet 
Ankara Atıı ICulübilndıa: 
Beden Terbiyesi Genel Dlrektörltı1tlln

den gelen tAmtm mucibince vuife at11la.
nna 17 atwıtoıı cumartell günü öğleden 
aonra ve 18 atuatoe puar günü saat 9 dan 
18 e kadar, :U - 25 atuatoa 1940 tarihlerin
de de aynı ıekildedevam edilecejinden, 
kulüp Uyelertnin mezldU' sUnlerde mutlaka 
ab• poltsonımda bulwurıalan rica olu -
nur. 

1 
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x MontrllWf - Vaad Kantonunun ba
zı mahallerinde lsviçre tayyare dafi ba
taryalan dün ıece Jsviçre üzerinden u
çan yabancı tanrarelere atet açmışlardır. 
Ha,,. tehlikesine kartı mldafaa barekl -
tmdan memnuniniyet beyan edilmekterir. 

x Tolrio - Konoye'nin reçirmekte ol
duiu hafif bir rahatıulık dola)'lsiyle bu 
akıam Jaariciye -.e har4>iye nazırlariyle 
aktedeceii içtima pyri muanen bir tari
he talik edilmittir. 

x Londra - Copenhape radyoımıa 
nazaran 3 aiuıtoıta Fredricbı havsıda sa
villerte alman askeri arasında patlak ve
ren bir arbede sebebiyle iki genç Dani -
markalı iki ıene hapse mahkilm 0Jm111lar
dır. 

X Ottava - (Havas) Kanada parlamen
toauada beyanatta bulunan baıvekil, fran
sa ile ıiyaat münasebetleri kesmiyeceiini 
bildimüttir. 

x B~lvat (D.N.B.) - Hırntiıtan e
yaletinde bütiin mason locaları ilca edil
mittir. 

X Stoibolm - lıves; Telıraf ajamma 
nazaran Cantoa ismindeki 5.779 tonluk ve 
Gothenburr limanına ka)'ltlı ıemi torpil
lenmiıtir. 

X Stollolm - Ki el koyunda 2111 ton
lak tsv~ lloaco1ia vapuru bir infillk ne
ticesinde batmııtrr Mürettebatı kurtanl
mıttır. 

H itler ordu şefleri ve 
naz1rlarla görüştü 

X Vaşinıton - Amerilca'nm Belçika 
aeflri CadahJ' b87&• sarayda ve harici)'e 

Vaıington; ıs. a.a. - D. N. B. bil • nezaretfnde kllbul edilecektir. 
diriyor : Amerika Balttk memleketle- x VarinıtH - Romadan Vııtinıtona 

Amerika'nın Baltlk 
devletleri nezdindeki 

elçilik ve konsolosluklar1 

•• d i 15 t f • rl d ..... f ı. 1 1 kl ·ı- ıelmi• olan Amerltra-.am Roaıı btly& el· m.a r t; • La. - n ormacıone rı n eıd ıe aret ve "onso oa u arın ı ciıi B. Phli~. ltaln vasl,eti baklnnda 
zeteainin Bertin muhabirine nazaran ıuı hakkında Sovyetler Birliği tara · maHlmat •ermek bere B. Runelt'I si,.
B. Hitler, dUn ordu ıefleri ve ba11ıu fından yap1lan talebi P-rotelto ederek ret etmiıtir. 
nazırlar .ile 1örU1mU1tUr. kabul edecektir. • x Wllllin6fon - Yeni Zellncla uker-• . • • lik yaımda olmıyanlsrdan mtlrekkep bir 
Muhabır, bu haftanın harbın beye - Harıcıye müatepn Welletı. bu \U' muhafaza tetkilltı vilcude cetinnektedir. 

canlı bir ufha11na ,ahit olabilecelini ıuataki cevabın bugün Mo~kova')• Bu tetkillt bunat •a:r:i1etlerde ıahil dev
illve eylemektedir. ı:önderildillni bildimıiıtir. ı :: ,.. mWaafuaaı YUlflliai drecek • 

Giresun' da fındık 
kooperatiflerinin ylllık toplantısı 

Giresun, 15 a.a. - Fındık tarım sa
tıt kooperatifleri birliğinin yıllık 
toplantısı fındık bölgesinden gelmiş 
olan birçok ortakların iştirakiyle dün 
burada yapılmıştır. 

Valimizin de bulunduğu bu toplan
tı idare meclisi reisinin eöylediği bir 
nutuk ile açılmıı ve kongre reisliğine 
Halk Partiıi Reiıi İhsan ıeçilmiştir. 
Birliğin bir yıllık muamelitı ve hesa
batı hakkında İdare Mecliıi raporu ve 
bilançosuna göre birliğin, bir yıl için
de fındık satıtlarından 330 bin lira 
bir gelir elde ettiği anlatılmı§tır. 

Londra radyosu yeni bir 
Türkçe servis kurdu 

Londra, 15 a.a. - "British Broad 
Casting., 17 ağustostan itibaren her 
sabah Greenwich saatiyle 5.15 de -
Türkiye yaz saati 8.15 - 31,32 metre 
üzerinde Türkçe günlUk havadiı neş
riyatını yapacağını bildirmektedir. 
Neşredilecek bülten şaat 18.10 da ve
rilen bültenin mabadı olacaktır. 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Sterilizasyon cihazı almacak 
D. lJ. Yolları Sıttn Alma Komisyonun

dan: 
Muhammen bedeli 18 000 (on ıııekiz bin ı 

lira olan ııterillzasyon cihazları veteferrU
atı 24 eylUI 1940 ııalı gUnU saat 15 te ka
palı zarf uııullyle Ankarada idare blauın
da satın alınacaktır. 

Bu l§e girmek lııttyenlerin (1350.-) 
bln Uç yüz 1>111 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği veslkalan ve teklif -
lerini aynı vUn ııaat 14 e kadar komiııyon 
reiııllğlne vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada 
malzeme dalreıılnden, Havdarpqada teıııel
IUm ve ııevk ıetuğinden da#ıtılacaktır. 

( 4366) 14436 

lıtaıyon aaatleri alınacak 
D. D. Yolları Sıtrn Alma Komisyonun-

dan : 
Muhammen bedeli 53500 (Elli üç bin 

beş yüz) lira olan muhtelif elektrikli iı -
tasyon saati ve teferruatı 2619/940 perıem· 
be cünü ıaat 15 de kapalı zarf uıuliı ile An
kara'da idare binasında aatm alınacaktır. 

Bu iıe ıirmek iıtiyenlerin 3925 (üç bin 
doku:r: yüz yirmi beı) liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiii veaikaları ve 
tekliflerini aynı riin ıaat 14 de kadar ko -
miıyon reiıliiine vermeleri llzımdır. 

Şartnameler 250 (iki yüz elli) kuruta 
Ankara ve Haydarpa1& vemelerinde satıl -
maktadır. (4447) 14543 

Soi\lk hava dolabı alınacak 
D. D. Yolları ..,._ AlmS Jr5mısyonwı-

t!an : 
.......... -11111111111 ~ .,,.. ..... u. 
ra olan 4 adet soğuk hava dolabının alın
ması için 27/1./940 salı aiini saat 15 de An
kara'da idare binumda açık ekailtmeei ya
pılacaktır. 

Bu iıe rirmek iıtiyenlerin (152.25) )ilz 
elli iki lira yirmi bet kuruılulr muvakkat 
teminat ile kanunup tayin ettiii vesilrala -
n hamilen aynı elin ekıiltme saatine lra.clar 
komiıyonda iıbatı viicut etmeleri llnm -
dır. 

Şartnameler Ankara'da malseme daire -
sinde ctirWebiUr. (4448) 14644 

Sabun almecak 
D. D. Yolları Satm Alma 1Comisyoaım

da11 : 
Muhammen bedeli 9ffO (dolnıs bin iki 

yüz altmrt lira olan beyaz arap n tos sa -
bunu 27 /1/940 sah ıünii uat 15.30 da kapı
lı sarf uıulii ile Ankara'da idare binasında 
satın almacalrtrr. 

Bu iıe ıirmek latiyenlerin 694,SO (altı 
yüs dolma dört lira eJli) lrunıtlak muvak
kat teminat ile kanunun tayin ettiii vesi -
kalan ve tekliflerini aynı ıün aaat 14.30 a 
kadar komisyon reialiiine vermeleri li -
znndır. 

Şartnameler paraııa olarak Ankara'da 
malzeme daireainden, Haydarpa11'da te -
aellüm ve aek tefliiinden daıiıtılacaktır. 

(4496) 14S49 

Süpeniman alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma IComisyonan

dan: 
Muhammen bedeli 9000 lira olan 450 ton 

ıiiperıiman 21/1./940 çarpmba rilnil saat 
15.30 da lrapalr :r:arf uwlü ile Ankara'da i
dare binasında satm almacılrtır. 

Ba iıe rirme4r lıtiyenlerin 875 liralık mu
valdı:at teminat ile kanunun tayin ettiii ve
ıilr,. lan ve tekliflerini aynı riin saat 14.30 
za \adar komiıyon reiıliiine vermeleri 11.
zrmchr. 
Şartnameler paraaıs olarak Ankara'da 

mal:r:eme daireııinden, Haydarpqa'da te -
aellüm ve sevk ıefliiinden dağıtılacaktır. 

(4466) 14552 

lntaat münakuuı 
D. D. Yolları S•tın Alma Ko. : 
Karabük iıtaayonu civarında tek -.e 

çift odah olmak fizere ceman 51 adet iıçi 
lojmanı intaatı cötürü olarak ve kapalı 
zarf uıuli>:le ekailtmeye konulmuştur. 

1 - Bu ıılerin muhammen bedeli 67 000 
liradır. ' 

2 - !ıtekliler bu ite ait 11rtname pro
je ve uir evrakı D. D. Yolları Ankara 
ve Sirkeci vesnelerinden 335 kurut muka
bilinde alabilirln. 

3 - Eksiltme 22. 9. 940 tarihine raıth
yan pazartesi rünü uat 16 da Anlrara'da 
D. D. Yolları yol dairesidne merke:r: bi
rinci komieyonunca yaprlacalrtır. 
~ - lt~ıiltmeye airebilmelr lcin iatek1i

lerın teklıf mektupları ite birlikte a.taiıda 
yazılı teminat ve vnailri a)'ftl elin saat ou 
bete kadar komisyon reiıliiine vermeleri 
lhnnchr. 

a- 2490 No. la kanun ahlclmma "7-
PD 4600 lirahk muvakkat teminat. 

1URKtYS 
(Radyo DlfUz~on P 

TURKİYE Radyosu A 

1648 m. 
31.7 m. 
19.74 m. 

(Dal~a Uzunluld 
182 Kcıı./120 

9465 Kes./ 20 
15195 Kcıı./ 20 

CUMA: 16.B.19"' 
7.30 Proıram, ve memleket 
7.35 Müzik: hafif prorrıdl 
8.00 Ajanı haberleri. 
8.10 Ev kadını - yemek 
8.20 8.30 Mıizik: hafif m 

nın devamı. 
12.30 Proıram, ve memleket 
12.35 Müzik. 

1 - Hayri Yengün -
(Ölürsem yazıktır 

2 Blmen Şen - seglll 
da içsin yir elinden). 
3 - Tahir turku: (B 
tuzaiı). 
4 u uak tıirkü: ( 
ki ciilleri derem). 

12.SO Ajanı haberleri. 
13.05 Mu:r:ik: Zeybek ve o 

klarnet - lavta - davul• 
13.20/14.00 Müzik: ııenfonik 
18.00 Proıram, ve memle~ 
18.05 Müzik: oda muıikill 
18.30 Müzik: Anadolu halk 
18.50 Müzik: radyo "Swıll 

Özır:ür ve Atet böce 
19.15 Müzik; uz eıerleri 

1 - Refik Ferıan -
ıemaiıi. 
2 - Vecihe - kanun 
3 - Refik Ferun -
maiıi. 
1 - Suphi Ziya -
(Titrer yiıreiim). 
2 - Arif bey -
(Feryada ne hacet). 
3 - III. Selim - ın 
.-rkı: (Ey ııoncai 
4 Muhayyer sün 
mı hacet). 

19.45 Memleket saat ~ 
leri. 

20.00 Müzik. 
A:-
1 Lemi - Utl&k 
buldum). 
2 - Fai:r: Kapancı • 
(Hayali çıkmıyor tıit 
den). 
3 III. Selim - t 
nevcivana dil müpt 
4 - M1Ktafa ÇaV\11 
(Fırsat bulum yarı 
B:-

1 Lemi - Kürdili 
tuhi sertap). 

2 - Artaki Can -
(Kırılırdı oyuncak o 
3 Nikoios - fer 
yaratmıe). 

4 - Ferahnik sa• 
20.30 Konuşma (bıbliyo 
20.50 Müzik: fasıl heyeti. 
21.15 Konuıma (iktisat sa 
21.30 Konuıtma (radyo C1 
21.45 Mfiıik: radyo ıaloft 

1 - Job. Strau11: 
lan efıaneai (valı). 
2 - Micheli: Puıel 
3 - Aletter: rü:r:el 
termeszoıu ), 
4 - Leopold: Nil n 

H.30 Memleket uat a 
leri, sirut, esham • 

.~-~bondl 
~Müzik: cazband (fi. 
23.25123.30 Yarınki pr 

• 

b - Ba kanDmUI tayia ettiii vesilralar .. 
c - İsteklilerin emıali lnıaattan en u S. 

25000 liralık bir teüıhiidi muvaffakiyet- numaralı kanunun 2 •• .. 
le Nllftllll oldulrlarma dair veaiblar. :r:ıh •eaikle maanen ıilJI, 

(4609) 144AI J'OU milraeaatlarL (4611fl' 



au bardağı alınacak 
J.'daletı Sau• Alma Komı:r:yo-

"l dine tahmin edilen fiyatı 35 
on bin tane aurrfunesl gibi, ba • 
tU su bardağı 2 ağustos 940 

saat 11 d Ankarada M • .M. 
a Ko da pa arhkla aatın alı

lllerin 626 liralık kati te -
e birlikte pazarlık 1rlln veaaa

Ko. •da bulunmaları. NUmu -
e her gUn ö le'den sonra Ko. 

. (4475) 14539 

NAFIA VEKi\LETI 

Yapa itleri ilinı 
"' Nalıa VeHletillflen : 

1 - Enfltmeye konulan it: Tap11 n 
Kadastro mektebine tahıiı edilen etki ha
riciye köıkünün esuh tımiri itidir. 
Keıif bedeli: 1571 lir& 73 kuruıtur. 
2. - -26. 8. 949 paaarteıl cünü saat 15 

de Nafıa Veklletl yapr 'H imar itleri ek
ııiltme komisyonu odasında pazarhk u .... 
liyle yapılacalttrr. 

3. - Eksiltme ıartnamesl ve buna ml
teferri evrak yapı ve imar itleri relıli • 
iinde görülebilir. 

4. - Eksiltmeye rirebilmek için iıtek
lilerin 117 (yüz on yedi) lira 88 (tekslll 
tekil) kunıtlulr m11vakkat teminat ver • 
meleri lhrmdır. 

(4444) 14445 

Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 

uı:us 

3 kalem yiyecek ahnacak 
Adana Asbrl Saeın Alına Komi:r:yonundu : 

Mlktan Muhammen Muvakkat İhalenin 
Cinli kilo bedeli teminat tarih Sut 

Lira Lira 
Sade yat 24.0QO 26.400 1910 23/l/940 
Sabun 11.000 6.430 486 23/8 940 
Pirinç 48.000 13.920 1044 23 8/940 

10 
11 
17 

1 - Yukarda cins ve miktarlanyle muhammen bedeli ve muvakkat teminatları ya
nlı tiç blem iaıe maddesi kapalı zarfla ebiltmeye konulmuıtur. Ekıiltme kartı -
larmda röıterildiii tarih ve 'ıaatlerde Adana askeri 11tın alma komiıyonunda yapı
lacaktır • 

2 - Şartnameleri Ankara, htanbul Lv. &mirlikleri ve Adana askeri satın alma ko
misyonlarında her cün rörülebilir. hteklilerin kanuni evsafı haiz olduklarına dair 
vnlnlariY.le birlikte teklif mektuplarını tQin edilen aaatlerden en ceç bir saat eve-
line kadar komisyon riyasetine vermit olmaları. (4427) 14432 

Un almacak 
Isparta Tüm. Sa. Al. Ko. Rs. d11n : 
İlparta'daki lntaatm ihti1acı olan 

Kunı ot ahnacak 
Isparta Tüm. Sa. Al. Ko. dan: 

ViLAYETLER 

Elanek almacak 
Bursa C. Jlıfüddeıumumılıiınden: 
Bursa ceza ve tevkif evinin 30. 8. 940 

tarihinden 941 mayıs gayesine kadar 
(209660 kilo ikinci nevi ekmek ihtiyacı 
1 qustos 940 gününden 30 ağtuıtos 940 
gtinUne kadar 30 glın müddetle ve kapalı 
zıtrf usuliyle ekslltmt>ye çıkarılmııtır. 

İhale 30 ağııstoıı 940 tarihine raııtlıyan 
cuma gün 1 s at 16 da Bursa C MUddeiu
mumlliğinde icra olunacağından talip o· 
lanların muhammen bedel olan 22014 lira 
72 kun111un t(ı 7,50 h sablyle 1651 lira 72 
kul'Uf teminatı ve tekli! mektuplarını 30 
ağustos 940 cuma gUnU ft&Rl 15 e kadar C. 
mUddeıumumtllğinde teş kkUl edecek ko -
misyon ri aseUne verm 1 ri ve eksiltme • 
ye c;ıkanlan maddenin p.rlname11ini .!(Ör • 
m .. k isti) enlerin yevmi m zkO.rdan vcl C. 
mUddelumumillğıne müracaatları ilan olu-
nur. (677li/4308) 14327 

-5-
dif çarıamba giiııil ıaat 11 de Edimede 
Meriç ıu itleri 111beai mudurluıunde top. 
lanacak eksiltme komisyonunca kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu ite ait eksiltme ıart. 
namesi, mukavelename bayındırlık işleri 
senel 1artnameıi, hususi fenni ıartname. 
sılsilei fiyat cetvellerıyle projeleri Edır· 
ne su itlen Merıç ıubesı ınudurluğunde 
billbedel gorebilirler. 

4 - Eksiltmeye rirebilmek için iıtek
lılerin (2776 91) liralık muvakkat teminat 
vermesi ve bir istida ile naha veklletın• 
müracaat ederek bu ite mabıua olmak 
üzere alacakları muteahhitlık vetikasım 
ve 940 senesine ait ticaret odası vesika
sını ibraz etmeleri ıarttır. 

5 - Teklif mektupları ikir.ci maddd• 
1aıılı saatten bir uat evetıne kadar mak
buz mukabilinde Edirne Me,lç ıu itleri 
ıubesi mudurluğune tevdi edılın.ı o: c.ık
tır. Postada vukubulacak re;ilı.mel.:r ıra. 
bul edilmez. (7282-470/ J 114615 

Yol intaatı 

Ko. na ıönderilen hariç askeri 
KITAAT iLANLARI 

370.000 kilo un kapalı zarf usuliyle eksilt
meye lı:onulmuttur. 

1 - Denizlideki kıtaatın ihtiyacı olan 
872,000 kilo kuru ot kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmU§lur. 

2 - Şartnamesi Isparta tUm ııatın ıı.lma 
komiayonunda ve İııtanbul, Ankara Lv. l· 
mirlikleri aatın alma komisyonlarındadır. 
İateklller ıartnameyl komlııyonda okuya -
blllrler. 

Şosa inşaatı 
Bolu Nafıa Jlıfudurluğunden: 

1 - Yenlc;ağa. Zonguldak ~olunun O + 
000 - 35 950 kllometrelerı arasında 
232M metre uzunluğunda ıoee ııııa edile
cektir. 

Zonguldılı Vıllyeti Daimi Znciim•niı> 
den: 

1 - Zonguldak vlllyetı içinde ZoacuJ. 
dak - Kilimli yolunda yapılaack 1999' Ura 
4' kurut keıif bedelli iJıllar edilmif ı. 
lasların ııiUndiraj ifl ve bir aeldzlik k6p. 
rUnUn lkmlllyle bir tamirat barakuı hl• 
ıııaı l11lerl vahidi fiyat ve muhammen be. 
del Uzerlnden kapalı sarf uull)'l• 11.1 ... 
tarihinden itibaren 15 gUn mUddeUe • 
slltmeye konulrouftur. 

; malzemesi almacak 
•lı:.iletı Satın Alma Komı:ryo -

tahnıin edilen fiyatı (1700) bin 
rı olan 32 kalem temizlik mal • 

eksiltme suretiyle mıinaaksaya 

Sade yaiı alınacak 

Mani:ra Tüm. Satın Alma Ko. 
Manisa ve hari~ kıtaatrn 'ihtiyacı için 

40800 kilo ıade)'ağr kapalı zarf uıuliyle 
satın alınacaktır. Hepsinin tutarı 46920 U
ra.dır. Şartnamesi komisyondan verilir. !
halesi 20. 8. 940 talı glinil ıaat 11 dir. llk 
teminatı ll5t9 Hra. Ekıntmlye rlrecekler 
2490 sayılı kanunun 2, ll. ncil maddelerin • 
de iıtenilen betreter ticaret odası veııikata 
riyle birlikte ebiltme saatinden bir saat 
eveline kadar teminat ve teklif mektupla
riyle Manita Tüm. Satın alma komisyonu-

Şartnamesi Isparta tilm utın alma ko -
misyonunda ve İstanbul - Ankara Lv. l -
mirlikleri'* utın alma kom11yonlarındadır. 
1ıtekliler ıartnameyi komisyonlarda oku
yabilirler. 

3 - I11bu 372,000 kilo kuru otun muham 
men tutan 18600 liradır. 

2 - Kapalı zarf u ulıyle (48174) lira 
C 45) kuruş keşif bedeli Uz rlnden eksilt • 
meye çıkarılan bu ~t 27. 8. MO tari· 
hinin sah günU ııaat 16 te vllAyet daimi 
encümeninde ihale cdıl cektlr. 

• İhalesi 28 8 940 çarıamba günü 
edir. llk teminatı 127,5 yüz 
ra eıtı kuruıtur. Evsaf ve ıart-

1.t. V. satın alma komisyonun-
• lsteklılerin kanunun emretti
le ihale ıaatinde Ko. na gelme-

14554 

o motör ve tefernıatı 
alınacak 

1'ııJ:lletı Satın Alma Komis:yo-

talımın edil n fiyatı 103M lira 
dlnamomotör ile llstulne p 

p zarhkla utın alınacaktır. 
19 8 940 pazartesi l{linU ııut 
IC.tı teminatı: 1582,6 lira olup 
komisyonda görUJUr. TaUplerin 

'kitte M. M. V. Satın Al. Ko.da 
• (4632) 14611 

ı- fırçaaı alınacak 
•lı:'1etı Satın Alma Ko. : 

~ine tahmin edilen fiyatı 92,5 
l 000 adet tımar fırçuı pazar-

ya konmuıtur. 
9 8 940 puarteal gUnU uat 11 

t mınat 2081 25 liradır. Evsaf 
M. M. V . .atın alma komis

abtllr. 
kanunun emrettlti belse ,. 

laatiDde komlayona gelmeleri. 
(4621) 14640 

•~ıetıp s~:n::!' Ko. : 
ne tahmin edilen fiyatı M-7• 

to 000 çift karııık çorap pazar
ya konmuıtur. 

· 8. 9.W pazartesi gUnU saat 
. Katı teminat 208'140 llra

l'e ııartnameel K. M. V. Atın 
onundan alınabilir. tatekllle

~ttlfl bel1r9lerle ihale A& -
ıırelmeleri. 

('622) 14641 

halatı alınacak 
teialetı Satın Alma Ko. : 

ne tahmin edilen fiyatı 19,90 
) adet tavla halatı puarlık
a koıımuıtur. 
8. 940 parzte 1 gUnU saat 16 

teminat (119') liradır. Evsaf 
M:. M. V. • tın alma komis
llr. ı.te,kUlerln kanunun em 
rle Uıale ııaatlnde komlayo

( '623) 1'6'2 

~ye .arabuı alınacak 

tahmin edilen fiyatı •30 Ura 
hasta nakliye arabası 2• a -

~arteııi gUnU saat 11 de AD· 
ıı. V. aatın alma Ko. da pazar-
8d1Jeceflnden lateklllerin MM 
l m!naUariyle birlikte pazar· 

laatlnde mezkQr Ko. da bulun
esl 111 lnmlt bedelle adi 

4'Q. alınır. ('625) U667 

&ılık bez alınacak 
l' d:aleti Satın Alma Komisyo

~treaıne tahmin edilen fiyatı 
. -- yUz bin metre aarsılık be• 

960 cuma gtlnü uat 15 te AD -
.il. V. utuı alma Ko. da pazar· 
llınacatından isteklilerin •OM 
tem natıariyle birllkte paz&r• 
laatınde mezkQr ko. da bulun

• ve evsafı 135 kurul be • 
en Ko. dan alınır. 

1'6e8 

gözlüğü alınacak 
l' eJraıetı Satın Alma Komisyo. 

. 
adet pal&aka kayıtı puaıılıkla 

a..:~ tır. Muhammen bedeli 2160 
~ teminat mtkdan 82' liradır. 

8. 940 paazrtesl gUnU aaat 11 
aınıa komlayonunda yapıla

ıartname, evııaf ve nnmuneai 

na gelmeleri. (1'271) 1'253 

Demir karyola alınacak 
lst. Lv. Amr. Sa. Al. Ko. 
1500 adet katl&Dll' demir karyola alı • 

nacaktır. Kapalı zarfla ekalltmui 22.8.9.0 
per,embe gUnU ııaat 15 te Tophanede İs
tanbul Lv. Amlrllti ııatın alma Ko. yapıla· 
caktır. Tahmin bedeli 33.000 lira tık temi
natı 2•7li liradır. Şartnameıi ve nUmune
•l komisyonda ırörUlUr. bteklllerln kanu
ni veıılkalarlyle teklif mektuplarını ihale 
ııaatinden bir ııat evel komleyona verme • 
leri. ( '353) 1'368 

Sığır eti alınacak 
Badımlıöy Jlst. Jly. Sa. Al. Ko. la. : 
Çatalca MıL Mv. birlikleri ihtiyacı ic;in 

200.000 kilo ııtır eU kapalı art ile ihale
si 28. 8. 940 çarıamba gUnU ııaat 15 de ya
pılacaktır. Muhammen tutarı M.000 lira
d:r. İlk teminatı •SIO liradır. İııteklllerin 
ilk teminat makbuzu veya mektuplariyle 
2490 sayılı kanunun 2, 3 Uncfl maddelerin
de yazılı veıılkalarını ihale saatinden bir 
aaat evellne kadar Hadımköy Jılevki satın 
alma komiayonuna vermeleri. 

<••22) 1"18 

Yol infaatı 
Balıhslr •ıntd• Sa. Al. ICo. dan: 

ı: - Balıll ... rde lld mu:ıtüacla :rol baf
rtyatı ve kaldınm yapbnlacaktır. 

2 - İhalesi kapalı sarf uullyle 29.IUNO 
per,embe l{linU saat 17 de Balıkeair kor. 
ıı:ıkerl mıntaka ..tın alma komla7onunda 
yapılacaktır. 

3 - Birinci Y.olun Jt.-tt bedeli aıu lira 
45 kuruştur. Muvakkat teminatı 233 lira 
36 :ıaıru,tur •. 

' - tıdnct :rotua btlf· bedell 11111e u1ra 
H kUl'UI olup muvakkat temba&tı 101 T lira 
'7 kunıotur. 

5 - 1ıbu yollar ayn, ayn ve her ikiai 
de birden tallpllııine ihale edilebilir. 

6 - Şartname, ketlf ve pllnlarını gllr -
mek fııtiyenler ıı aaatlertnde her gtln Ba
hkeıılr askeri mıntaka ııatın alma komis
yonunda görebllirler. 

T - Taliplerin kanuni vutkalartyle bir
likte ihale uatlndea bir A&t evel teklif 
mektuplartyle teminat akçelerinl mııkbus 
mukablll komtayona vermeleri tarttır. 

8 - P01tada Yalıt secUuneler kabul edil· 
mu. C•640) 1'521 

Un alınacaJC 
l•p•rt• Tüm. Sa. Al. lCo. Rs. d•ıı : 
ı - Antaba'd&ki p&utm ihti7acı olan 

619000 kilo unun kapalı sarf usuli7le ek • 
slltmeye konulmuıtm. 

2 - Şartnameıi I..,rta Tim. aatm atma 
komisyonunda ve ı.taabul • Anara Lv. t
mirlikleri ıatm alma komiı10nundadır. h
tekliler prtnamel'i koml17oada olnayabi • 
lirler. 
ı - ltbll 619.000 kilo umı muhammen 

tatarı •74290 liradır. 
4 - Şartnamesindeki ~zde l'innl beı 

miktar fazlası da dahil otdutu halde ilk t•· 
mlnatı 5571 liradır. 

5 - Bkıittme 419/940 carıamba sini u
at 11 de lıparta'da tilm aatnı alma komiı • 
)'ellunda yapılacaktır. 

6 - !etekliler 419/940 carıamba l'lnil 
aut 10 a lraclar teklif mekt•planm laparta 
tim satın alma komlı7011• bafkanlıima ve.e 
recek ve yahut röndereceklerdir. Bu ıaat. 
t• eaara veril• ve,..._. pe.leril• ..._ 
tuplar alınmıyacaktır. Saat a,.an tllm dai
re ıaatl1le yapılacaktır. 

7 - 2490 ayılı 1rananmı htlkümlerine ve 
bllhana n mel maddesine unun otnunn 
mektuplann uhlpleri elrıiltm17• iıtirak et-
tirilmi)'ecelrtir. (454e) 14'27 

Un ahnacak 
Ispırt• Tilm. Sa. Al. lCo. Rs. dn : 
1 - Tefenni'deld lataatm ihdyacı olan 

110.000 kilo un kapalı sarf 111111171• ıbilt
meye konutmuttur. 

2 - Şartnamesi Iaparta tüm Sa. AL Ko -
mlıyonunda ve tıtanblll • Ankara Lv. l -
mirlikleri utm alma lromiı1onundadır. lı
tekliter prtnameri komiı70Dda olna,.abi
lirler. 

lıbu 370.000 kilo unun muhammen tuta
rı 48100 liradır. 
Şartnameıindeki yüzde yirmi beı miktar 

fazlası da dahil olduiu halde ilk teminatı 
3607 liu 50 kuruıtur. 

' - Şartnamealndeki yUr.de 25 mlkdar 
fulııaı da dahil olduıu halde ilk teminat 
1395 liradır. 

li - Ek !itme 19. 9. 840 tarihine trsadi\f 
eden pel'§embe gUnU saat 15 te Iııparta 
tlbn satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

8 - Ekailtme şartnamesi, mukavele, 
fenni ve hususi şartname, metraj ve kcfi! 
hillbası ve etınereri Solu nafıa m1ldllrlU -
ğÜDden 2 lira 40 k\lnıf bedel ne alınacak
tır. 

2 - Ekalltmnl 31. 8. 9'0 cumaıteat .. 
nU lll&t 12 de Zonguldalc vilAyeti daim1 .. 
cUmenl odııaında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme ıartnameııi ve buna mote. 
Cerri evrak Zonguldak daiml encümen ._. 
leminde ve Zonguldalc nafıa mUdürlutQD. 
de görüleblllr. 

Eksiltme 6/9 940 tarihine teudüf eden 
cuma riinii saat ıs de Isparta'da tüm, aatın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

6 - :tateldiler 19 d. 940 perşembe gUnU 
saat 14 e kadar t~kıtf mektuplarını İspar
ta tüm satın alma komisyonu başkanlığı· 
na vercek ve yahut aöndereceklerdir. Bu 
saatten aonra verilen ve yahut gönderilen 
mektuplar ahnmıyacaktır. 

4 - İstekliler ticaret odası ve_ ehliyet 
vcııikalarını tekli! mektuplarına koyacak
lardır. 4 - Muvakkat temlnat H99 lira U-. 

ruıtur. İstekliler 6/9/940 cuma runli ıaat 14 de 
kadar teklif mektuplarını llparta tiımen 
aatın alma komiıyonu batkanhgma verecek 
ve 1ahat rönderecektir. Bu taatten ıonra 
veri~ ve yahut rönderilen mektuplar a • 
hnmİyacaktır. Saat ayarı tlim daire saati
le yapılacaktır. 

2490 taydı kınunun bUkilmlerlne ve bil -
h11.11a 32 inci mııddeıine uygun olmıyan 

mektupların sa~'erl elrliltmeye iıtirlk et-
tirilmiyecelı:tir. (4SS1) 14530 

SığU' eti alınacak 
Er.incan Tıim. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Erzincan ~arnlzonunun eylUJ ba. 
ıından haziran 9'1 sonuna kadar on aylık 
sığır eti kapalı zartla ekıılltmeye konmut· 
tur. Tahmin bedeli •4,000 lira olup ilk te
minatı 3300 liradır. 

2 - Ekailtmeei 27. 8. 9'0 salı günU uat 
on birde Erzlncaııda aatın alma konılayo. 
nunda yapılacaktır. 

8 - Evsaf ve ıartııame eeuları kolor • 
dunun tekmil ,r;arnlzonlarında vardır. 

' - Teklif mektuplarının ekalltme11 u
atinden bir saat evel komi•yona ver•lmiı 
olmaaı. (jfi5.6) 1•658 

Yatak Ç&J'f&fı almacak 
l:rtanbul Lv. Amirlili Sa. Al. Ko.: dan. 
10,000 adet yatak Ç&J'lafı alınacaktır. 

Pazarlıkla ekııtltme•i 21. 8. 940 ÇIU'f&mba 
gUnU saat 14,30 da Tophanede tstanbul 
Lv. Amlrlltt Batınalma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli ı T.500 lira katJ 
teminatı 2825 liradır. NUmunesl komiııyon
da görUltlr. İJteklilerin belli uatte komlıı-
yona gelmeleri. (4678) 14662 

Sıp eti alınacak 
Isparta Tüm. Sı. Al. lCo. daıı: 
ı .._ Denlzlldeld Jutıaıın ihtiyacı olan 

110,000 kilo sığır etl kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuttur. 
ı - ArtDaDıui 1çWt& tom •atın alma 

lmmlllYODunda ve İ•tanbul, Ankara Lv. &
mirlikleri aatın alma komiayonlanııdadır 
İııteklller ıartnameyi komiayonlarda oku
yablllrler. 

3 - İıbu 110,000 kilo 11tır etinlD mu • 
hammen tutan 19800 liradır. 

4 - Şartnameaindeki yüzde 26 mikclar 
fazlası da dahil oldutu halde ilk teminatı 
1'85 llradır. 

a - Ekailtme ıs. ı. HO tarihine tuadUf 
eden ÇU'§amba sUDU A&t 16 ta Iıpartada 
tUın aatın alına kOD)iıyonund& yapılacak
tır. 

5 - iateklller 11. ı. 9'0 sünU aaat 1' e 
kadar teklif mektuplarını Iaparta tUm A
tın alma komlııyonu baekaıılıtına verecek 
ve yahut pndereceklerdir. Bu A&tten aon
ra verilen ve yahut pnderilen mektuplar 
allDIDlyacaktır. Saat ayarı tüm daire na
tiyle yapılacaktır. 

7 - 2•9C> -.yılı kanunun hWdlmlerine 
ve bllhuaa 32 iDcl maddeaine uysun olmı
yuı mektupların Ablplerl ekalltmeye lltl-
rlk ettlrllrnly~kttr. ('68') 14676 

Pirinç alınacak 
l•mir Lv. Amir/ili Sı. Al. ICo. dan; 

1 - Ordu birlikleri için pazarlıkla 
I0.000 kilo pillvlık ptrlnç satırı alınacak
tır • 

2 - Pazarlık 1 T atuııtoı 9.W cumartesi 
gUnU A&t 10,30 da Kıtlada Lv. &mirlitt 
ııatm alma komiııyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 16,000 liradır 
Teminatı ;nuvakkate akçesi 1200 liradır. 

4 - ljartnameal Jıer sün k~onda 
ırllrfllebllir. 

5 - bteklıJeriD ticaret odasında kayıUı 
olduklarına dur veatka söııtermek mecbu
riyetindedirler. 

6 - Pazarlıta lttlrlk edecekler 2'90 A
yılı kanunun iki ve Uçtıncll maddelerinde 
ve prtnameslnde yasılı vesikalartyle ve te
minatı muvakkateleriyle birlikte ihale -
aUnden evel komiayOD& mUracaatıarı. ı 

("86> U1n 
Zeyein yalı alınacak 

l.ıalr Lw • .t.mirlill S& Al • .Ko. dan: 
1 - or«a birlikleri tçln p&sarlıkla ııo 

bin ldlo zeytinyağı ııatın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 17 aıuat01 9'0 cumartesi 

sthıll uat on ikide bmirde kıtlada bmir 
ı... &mtrlill atın alma komiayonunda ya
pılacaktır. 

8 - Tahmin edilen tutarı, 26,000 liradır 
' - Teminatı muvakkate akçeal 1875 li· 

radır. 

6 -IM'tllulMI - - ~ODda -rtlebilir. 
e - ı.t.Jcuıena Ucartt oduınd& kayıt

lı olduklanna d&lt' veeika ırGııtermek mec
ıı.rtvetiDdedirler. 

'r - Puarlıta iıtlrlk edecekler 2•90 ~ 
)'Ilı kaııunwı ild n UçUncü maddelerinde 

7 - 24.80 sayılı kanunuıa hUkUıytlerbıe ve 
bilhaua 12 lncl maddeaUıe ııygım olmıy1111 
mektuplarııı sahipleri elaılltmeye lftlrı\k 
ettlrllmlyeceklerdlr. (4688) 14680 

Yulaf aiınacak 
Isparta Tim. Sa. Al. ICo. dan: 

1 - Denlzlldekı kıtaatın ihtiyacı olan 
~ yUs bin kilo yulafı kapalı zarf usullyle 
eksiltmeye konulmu§lur. 

2 - Şartnamesi Isparta tüm ııatın alma 
komiııyonunda. ve İstanbul, Ankara L\'. A.
mirllklerl satın alma koml:ıyonlarındadır. 
t.teklller ıannameyt komisyonda okuya -
blllrler. 

3 - 1§bu 300,000 kilo yulafın muham· 
men tutarı 16,000 litadır. 

' - §artnamesindeJd yllzde yirmi bet 
mtkdar fazlası da dahil oldutu halde ilk 
teminatı 1282 lira 38 kuruştur. 

5 - EksıJLnıe 19. 9. 940 tarihine tesadüf 
ede ı perıembe gUnU ııaat 16 da Isparta 
tUm satın alma kom\ayonunda yapılacak· 
tır. • 

6 - istekliler 19. 9. 9•0 pe!'§embe gUnu 
aaat 115 e kadar tekli! mektuplarını Ispar
ta tilın aatın alm• komisyonu bqkanlığı
na verecek veya göndercc klerdir. Bu sa
atten sonra verilen veya göndertlen mek
tuplar aiınmıyacaktır. Saat Q&n tüm da
ire saatiyle yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hUkUmlerlııe 
ve bilhuııa 81. maddeatne u)'trUD olmıyan 
mektupların Ablpleri ekatltmeye tıtir!k 
ettirllmiYecekttr. ( 4689) 14681 

MALiYE VEKALETi 
Memur atmaca 

Maliye Yeki/etinden : 
V ckilet merkez te~~il "ıtmda 13 üncü 

dereuye kadar IDUfb •• muadili üc -
: etli memuriyetlere alınacakların in • 
tihabı için 17 Eylül 1940 uh &ünü bir 
müsabaka imtihanı açılacaktır. 1mti -
bana uat 14 de blt'flanacaktır. 

Bu müubııkaya kabul alunmak için 
Memurin Kanununun 4 Uncu madde -
ıindeki ıeraiti hais olmak ve lise veya 
muadili mekteplerin birinden mezun 
bulunmak: prttır. 

Yüksek mektepte kayıtlı olanlar mü 
eabakada muvaffak oldukları takdirde 
mektep kayıtlarını terkin ettirdikleri
ne dair vesika ibru edemedikçe me • 
muriyete tayin olunmıyacaklardır. 

Tevdii icap eden vesikalar : 
1- Fotograflı nUfuı cüzdanı veya 

tasdikli ıureti, 
2- Memurin Kanununun 4 GncU 

maddesinde yazılı oldufu veçbile mah 
k\imiyeti olmadığına dair mütemekkin 
olduğu mahıtl CUmburiyet MUddeiu • 
mumiliğinden alınmıı veaika, 

3- Ayni mahal idari makamların -
dan ılınmıı hUsnUhll kSğıdı, 
4-Liıe veya muadili bir mektepten 

mezun olduğunu gösterir vesika, 
5- Askerlik hizmetini yapmıt oldu

ğunu mübeyyin tethiı vesikası veya 
hükmü mert olan tecil veaikaıı. 

Taliplerin bu vesikaları ve (6,5X9) 
eb'adında iki kıta fotoğrafı nihayet 16 
F.ylill 1940 tarihine müaadit salı günü 
çalııma saati sonuna kadar, Vekalet 
Müracaat Kalemine tevdi ederek ka -
yıtlannı yaptırmaları ve imtihana ka
bulleri için birer V"et&ika almaları il -
zımdır. Evrakını muayyen vakta ka -
dar tamamen vermiyenlerin kayıtları 

yapılamıyacak ve mUsabaka imtihanı • 
na ahnmıyacaklardır. (4703) 14682 

A. LEVAZIM AMIRLICI 

Kö..&ealmacak 
Anhra Levazım Amirlili Satın Alma 

K.omi:ryonundan: 

Muvakkat teminat (3614) liradır. 
(7047 45261 14495 

Taş ihzarı 
5 - hin be4ell Zonguldak lıuul mU-. 

aebe veznesinden verilecektir. 
Sivas Nafıa Mudurlugünden 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Sivaı 

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

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

6 - Ekslltmlye gifJllek lııti)"enlerin u.Je 
sünlbıden en az eelds sün evel Zongu14* 
vilAyetıne müracaat ederek vlllye~ malıılııa 
mından alınmıı müteahhitlik ehUyet ,,.... 
kaslyle ticaret oı:lasınd&D bu yıl ic;hl &• 
lmmıı mavakk&t temlnatlarını yatırdıld9ıı 
nna dair mıı.kbuz ve teklif mektu.._ 
muhtevi kanunun tarifi veçhile hazırı..., 
mı§ kapalı zarflarım ihale aaatlnde11 • 
saat evel Zonguldak vtlAyeti daimi eıı6 
menine vermeleri llAıı olunur. (7'10 •711) 

3 - Bu işe ait evrak ıunlardır. ke 
şif hulasası, metraj cetveli, fiyat sil -
sitesi, tesviye turabiye ve şou, köp
rüler ve kargir inşaat fenni şartna -
mesi, Bayındırlık iıteri genel şartna
meıi, f ennl prtname ek.Utme prt • 
namesi, mukavele sureti. 

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

5 - Talipler teklif mektuplarını 
eksiltme yapılacak tarihten bir saat 
evel Encümen riyaıetine vermiı ve 
mukabilinde makbu.z almalan tarttır. 

6 - İsteklilerin ehliyet veaikası 
alabilmeleri için eksiltme gününden 
en az 8 gün evel istida ile Vilayet ma 
kamına müracaat etmeleri lbımdır. 

(705 6527) . 14496 

Nakliyat yaptrrılacak 
Konya inhisarlar Başmı:dıirlufıinden: 

1 - Yavıan tuzlasında Sarayonu inhi -
sarlu idaresine (dort bin) ton tuzun çu
vallara doldurma ve nakli (10) ııin müd
detle açılı ebiltmey• Jıonulmuıtur. 

2 - Naltledilecelt tuzun muhammen 
nalıliye ücreti altmış bin lira olup muvalı
lıat teminat alıçesi (dört biıı ilıi J'iiz .Ili) 
liradır. 

3 - llıale 19 afu:rto:r ~40 f'az•rtes~ «!'· 
nü saat 15 te Konya ınlusar/ar baımudur
lüğüfdelti komisyonca umum mudurlulıin 
lıabu'lüff talıbn muvalı.bten yapılır. 

4 - NaJrliyat ıartnam~si Konya, Anl:a
ra, Cihanbeyli ve Koçhisar idarfterinde 
lıer ıün ~örülebılır. (4518) 14506 

Benzin alınacak 

lstanbul Belediyesinden : 
Belediyeye ait motorlil veuitin yıllık 

ihtiyacı için alınacak .258,462 litre benzin 
kapalı zarf uııuliyle eksiltmeye konul • 
muştur. Tahmin bedeli 64615 hra 50 ku
rut ve ilk teminatı 4480 lira 78 kuruıtur. 
Şartname zabıt ve muamelit miıdurliıgü 
kaleminde gorülecektir. İhale 31. 8. 940 
cumartesi rıinu saat 12 de daimi encü • 
mende yapılacaktır. Taliplerin ilk temi
nat makbuz veya mektupları ve 940 yılı
na ait ticaret odası vesikalariyle 2490 nu
maralı kanun tarıfatr c;evreıinde hazırh
yacakları teklif metuplarını ihale giınil 
saat 11 e kadar daimi encumene vermele
ri lizımdır. (7199-4603) 14665 

Parke yol inpsı 
lzmir Turistı"lı Yolları Mıntah Müdiir

lüiunden: 
Pazarlığa konulan iı: mukaveleııl fes

hedilen İzmir turfıtlk yollan lrıtaatından 
geri kalan Alsancak Pararh köprü parke 
lııtaatıdır. Kefi.f evrakını görmek isttyen
ler "1'ınlank mUdürlUğllne mUr c at ede • 
bilirler. Eksiltme pazarlık ınıretıyle yapı
lacaktır. :Muvakkat teminat mikdarı 3973 
lira 62 lruruıtur. İtin keılf bedeli M472,42 
liradır. Eksiltme 22 ağustoa 19.W per
tembe gUnU saat 11 de vlllyet dalml 
encümeninde yapılacakbr. (3258) H692 

Kolyepriz takımları yaptınlacal: 
Zonguldalı Belediyesi, Elelıtrilı, Solulı 

Hava Deposu ve Su işleri idaresi Mü -
dürlüğünden : 

H690 

Yol intııatı 
Zonıuldalı Vilbni Dıtiml •acimeıılııfl! 

den: 
1 - Zonguldak vlllyeti içinde Be,._ 

ma - Çaycuma - Kokakakau ·Bartın ,_ 
lunun Beycuma ÇaycwnA aruuıda ,. ... 
lacak 53721 Ura 73 kııl"J' kqit bedeW at,; 
)(. 21 + ııoo - • 000 ....... ,....,... 
tOrabtye t§lyle K K . 18 + 000~~ .... -~ ... 
arasında yapılacak gıraviye f09I ~ fi. 
yat ve muhammen bedel üzerinden ve lra• 
palı zarf uııullyle 16. 8. 940 tarUdadm lU.. 
barell 15 sün müddeUe ekalltm.,. komıl • 
muttur. 

2 - Ekalltmeııl 31. 8. MO CUIDU'tell .. 
nU ııaat 12 de Zonguldak vt~t clalml .. 
cUmen odalında yapılacaktır. 

s - Ekailtme tartnanıeııi ve 1ıDn& mQ • 
teferri evrak Zonguldak dalnltr encUmıea 
kaleminde ve Zonguldak nafıa mlldUrlG
&Unde görUleblllr. 

' - Muvakkat teminat 3936 lira ot Jmo 
n11tur. 

5 - İtin bedeli Zoııpldak ~ ınuUoo 
aebe vemealnden verilecektir. • . 

6 - Ekıılltmeye airm•k iııtiJUJviD .. 
le gUnUnden en az ııeklz gi1D evel ZODlllll
dak villyetiı:ıe müracaat ederek v~ 
m•kamıııctan alımmt müteabbl'11k ~ 
veaikaııiyle ticaret odasından lıu yıl~ 
luımıı muvakkat temln&Uanm ya 
nna dair makbuz ve tekllt mek 
muhtevi kanunun tarifi veçhile ).Uırlaa 
mıı kapalı zarflarım ihale aaalll.den 
saat evel Zonıı:uldak vtlb•ti ~~ 
menlı:ıe ~eteri ilAıı olunur. ~~11T 

Motorin almeeak 
l•tanbul mıntaWI Sıtma •iihd 

Heyeti Satın Alım Komisyonuılllu : 

1 - Mıntaka ihtiyacı ic;in ııufı. zarf 
usuli,.te (100) ton motorin alllf.~alrtır. 

2 - Tealim ve tesellüm tari~ki n• 
:rjç fiyat ... , olmalr ilzere b11 fi)'attaa 
yapılacak tenzillt eksiltmeye çSanl
tır. 

3 - Tahmin edileıı fiyat (123IO) 
olup muvakkat teminatı (9%1) lira 
kuruttur. 

4 - Eksiltmeye rirebilmelc tartlarını 
haiz olanların teklif mektuptariyle mo
vaknt teminatlarını eniltme uatine .. 
dar Kadıkbyunde sıtma mücadele riyaı .. 
ti binasındaki komiıyona vermiı olmala
rı ıarttır. 

5 - Bbiltme 2 Eylül 940 pazartesi 
günü uat (15) de Kadıköy Moda cadd• 
si 91 numaralı 11tma mücadele riyantl 
ltinasında yapılacaktır. 

6 - Şartnameler her riiD ri1aaet kaı.ı 
minden bedelıiz ııılınabilir. 

(73200 - 4710) 

Nizip Belediyesinden : 

1- Nizip kasabasının imar plinınıa 
yaptırılması kapalı zarf uıulilo ekıilt
meye çıkarılmııtır. 

A- istekliler Nafia VeWetinden 
§ehircilik ihtisu vesikası alacaklardır. 

:B- İstekliler ticaret odasından mil
teahhitlik veaikaaı alacaklardır. 

C- Eksiltmeye girebilmek için 2490 
uyılı kanunun 16 ve 17 inci maddele
rine uygun olarak (90) lira muvakkat 
teminat vereceklerdir. 

2- lmlr plinı için lüzumlu prtna• 
me ve mukavelenameler belediyemiz • 
den paraıız olarak alabilirler. 

n ııonra komisyondan alına
lertn muayyen ıı:Un ve ııaatte 
"'• kanuni belgeleriyie birlik· 

°'da bulumnaları. (4704) 1'683 

3 - İtb11 110.000 kilo llDllD mllhammlD 

tutan 15400 liradır. 

"-· 5 o ~ ...aa:m'l " ... 
minatı muvakkateleriyle birllkte ibale -
atiDde• evet komlayona müracaatları. 

(4188) 1'678 
Pirinç alınacak 

1 - 1000 kilo sarı ubunlu köııele pa. 
arlıtı 19. T. 940 ııaat 115,30 da Ankarada 
Icv. Amlrlifi aabn alma komlıyonunda ya
pılacaktır. 

Su abonelerine yapılacak tevziat iıle -
rinde kullanılmak üzere 1aptıntacak olan 
KOLYEPRİZ takımlan 13. 8. 940 tari
hinden itibaren 15 gün müddetle açılr ek
siltmeye çıkarılmııtır. :falip olanlar prt
nameııini Zonpldak beledlyeai, Elelrtrik, 
soğuk hava deposu ve ıu iıleri idıresi 
müdiırltiiünde ıorebilirler. 1ıtiyenlere 
ıartname parasız olarak tönderllir. Mü
nakau 27. 8. 940 tarihinde aaat 15 de be
lediye encümeninde ,.apılacaktır. Şimdi 
lik !irinci parti yapılacak 75 adet kol -
yepriz takımının muhammen bedeli 1664 
lira 10 kuruttur. % 7,5 teminatı 124 lira 
80 kuruştur. Mektup muhaberesiyle de 
münakasaya iıtirik edilebileceii ilin olu-

3- Bu itin muhammen bedeli 1200 
bradır. 

IQotörcü alınacak 
°"•lı:ilırti Ban Satın Alma K.o

"-a lıtıhdam edilmek Uzere e-
~ lllllar tyi bir dizel motörcUBU 
it Ddiaine verilecek Ucret imti

l iktidar ve kablllyet de
t abıt edilecek ve &nml 100 

l'8C4!kUr. 
26 atuıtoa 9'0 pazarteel sn

"- lılmı KUdafaa Veklletl hava 
~ yapılacatından taliplerin 

an, ukerllk vesikaları, hU.
ve ıtmdiye kadar çalıpnlf 

1'1rlere ait bonııenrtaıertyle 
"• uatta bava mUstetarııtı 

ra'be9ıile mllrae&&Uarı llln olu • 
1'688 

4 - Şartnamedeki yüzde )'irmi bet mik • 
tar fuluı da clüil olntıa haldi ilk temi -
natı 1155 liradır. 

5 - Eksiltme 27 /9/!MO tarihine teudilf 
eden pazartesi gün.il ... t 15 de Isparta tim 
aatın alma komiıyonunda )'apılacaktır. 

tS - latekliler 2719/MO puarteai sllnil 
aut 14 de kadar teklif mütuplamıı ltpar
ta tüm utın alma komi17oau baıkanlıiı • 
na verecek ve 7ahut pdereeelrlerdir. Bu 
8Utten aonra verilen ve 1abut ,anderiten 
mektuplar a1mmı)'acaktır. Sut ayan ti -
mlll daire uatiyle yapılacaktır. 

7 - 2490 uyılı kamunm htlktlmlerlnı ve 
bllhaıaa S2 inci mai!detlne •nan o1D117U 
mektaplana ulalplel ebll...,• lıtlıt1l et· 
tirilmi1ecektir. (4549). 14SZI 

l•mir Lv. Amirlili Ss. Al. K.o. dın: 
l - Ordu birlikleri için pamrlıkla I0.000 

kilo ptllvlık piriDCJ 1&tm alıtlMlaktır. 
J - Puarhtı lT atust<>11 MO eumarteıll 

güııü uat 10 da kıtlada &mir 16. &mirli
l'i aatm alma ~unda yap1lacaktır. 

a - Tahmin edilen tutarı 16,000 liradır 
f - Teminatı muvaldtate akçesi lJOO li· 

radır. 
a - eartnameal - SÜll komiayonda 

ırfJrUJür. 
6 - tateklller ticaret oduında kayıUı ol· 

dlaklarına dair nlik& ıröıtennek mect-.• 
riyeUndedlrler. 

T - Pazarhta iftfrlk edecekler 2490 ııa
yıh kalnllnUI lld ve Oçtlncü maddeler ~ 
ve ~ yuıh ft9lka1arı ve ~
rnlaatı muv•kkatelıerl71• blrlUde lhal a
atiDden eni komisyona mtıracaatıan. 

('681) 14179 

2 - Muhammen bedeli 3100 lira kati te
minatı 466 liradır. Nflmuneııl komisyonda 
ırörUlür. ( 4682) 1467• 

Sebze alınacak 
Anlıar• Levazım Amirlili Satın Alma 

Komisyonundan: 
ı - Allıll4la ndlrdaft 7Ulh eebze1erbl 

pazarlıtı 16. 8. 9.W saat 14 te Ankara Lv. 
&mlrliti aat.rı &ima kOJnlıı)'(lllDDda yapıl~ 
o.aktır. 

2 - tateklllerin temlnatlariyle komla • 
yıona müracaatları. ('683) 

Kilo 

PaUıcan ...... 
Sotan 
Domatel 

nur. (4705) 14684 
Kapalı zarf uıulile eksiltme Hanı 

Edirne Meriç Sa işleri Sube Müdürlil
lünden : 

1 - Edime civarında Boına köy Me
riç uhilinde 1ı:ryı ve ıedde tabirim inpa
tı tamir itlerine ait ve bedeli ketfi 37015 
lira 91 kurut olan intutın eksiltmesine 
talip zuhur etmeditınden mezldlr inpat 
aynı prtlar dahilinde yeniden ekııiltme
ye tıkarıtmııtır. 

2 - Ekıiltme 21. 1. 940 tarihine mtiaa· 

4- Münakasa tarihi 2 ağuıtos 1940 
tarihinden itibaren 15 ıün müddetle 
olup ihalesi 17 a&uıtoı 1940 cumartesi 
günü saat 14 de Nizip oelediye daire
sinde tetckkül edecek olan ekıiltme 
komiıyonu huzurunda zarflar açılıp 
yapılacaktır. 

5- Teklif mektuplan ayni giin saat 
12 ye kadar makbuz mukabilinde ko • 
misyona v~rilmif olması şarttır. Poıta 
ile vukubulacak teahhürattan dolayı 
itiraz bbul edilmes. 

6- Bütün mukavele muraflarlyle 
diler masraflar iıtekliye ait olacaktır. 

H385 
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--------- -- -Toprak mahsulleri --- ofisinden : ---- -- -= 1.) Diyarbakır ve Yıldızeli istasyonlarında yapılacak anbar- -
= lar, idare binalariyle sair işler pazarlık suretiyle açık eksiltmeye =: 
- konulmuştur. Keşif bedelleri Diyarbakır için 105268.05 lira, =: 
E: Yıldızeli için 35858. 15 liradır. = 
- 2.) Eksiltme evrakı Diyarbakır için 5, Yıldrzeli için 3 lira mu =: 
=: kabilinde Ofis umum müdürlüğünden alınabilir. : = 3.) Pazarlık 20.8.940 tarihinde saat 15 le Ankarada Ofis bi- =: 
:= nasında yaılacaktır. = 
=: 4. ) Muvakkat teminat miktarı Diyarbakır için 6513.40, Yıl- -= dızeli için 1792.90 liradır. =: 
:::: 5.) İsteklilerin pazarlığa iştirak edebilmeleri için Ofisten ehli- : 
E: yet vesikası almaları §W'ttır. = 
E: 6.) 1 inci maddede yazılı in'8at ayrı ayn kimselere ihale edi- =: 
5E lebilir. ( 4605 ) 14590 := - -
'=i'llllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'i=' 

Türk Maarif cemiyeti 
Ankara Kız ve Erkek kollejleriyle 

Bursa Kız Lisesi ve İzmir Ege Lisesi 

talebe kaydına başlamıştır 
Ücretler aşağıda yazılmıştır 

llk Orta. Li5e 
Gündüz Yatılı Gündüz Yatılı Gündüz Yatılr 

lira lira lira lira lira lira 

Ankara kız ve erkek 70 240 11 O 275 130 
kollejleri 
Buna kız lisesi 00 00 50 185 60 
İzmir Ege lisesi 00 00 60 200 85 

Fazla bilgi edinmek istiyenlerin Mektep müdürlükleri-
ne baş vurmaları. -4499- 14482 

Hayvan ah nacak 
Sıhat ve !çtimai Muavenet Velcileti 

trrıalma Komisyonundan : 
Merkez Hıfzıssıha Müessesesi Satın Sa-

Adet Cinsi Muhamen bedel 

100 
20 
10 
20 

Dana 
Merkep 
Koyun 
Keçi 

Lira 
3500 

sıpası 120 
80 

100 ----300 

İlk teminat 
Lira Kuru~ 

262 50 

Z2 so 

Nasıl ahnac&fı 

Açık eksiltme 

Pazarlık 

l - M üessesemiz çiçek aşısı şube5İ icin cins, miktar muhammen bedel, ilk te
minatları yukarıda yazılı hayvanlar iki grup halinde açık eksiltme ve pazarlık 

suretiyle satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme v e pazarlık 2. 9. 940 t arihinde pazart esi cilnü sat 11 de Ankartda 

merkez Hıfzıssıha müesse~esi satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartnamelerini görmek istiyenler müeııse satın alma komisyonuna müraca

at ederler. 
4 - Taliplerin muvakkat teminatı yatırmak üzere bir gün evet ve kanunt ve-

ıikalariyle birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (4675) 144670 

:111111111111111111111111 Geceli _ Gündüzlü 11111111m1111111111111: - ------ Üsküdar Amerikan Kız Lisesi -----: Leyli yerimiz az kaldığından eski leyli talebelerimizin ağustos ---: nihayetine kadar kayıtlarını yenileştirmeleri lazımdrr. Aksi ---: takdirde yerleri muha fa za edilemiyecektir. --- -
§Mektep Eylülün 17 inci sah günü açılacak: 
5 Kayıt için Pazarte si ve Per§embe günleri saat 9 - 12 ye kadar : 
: müracaat k a bul edilir. T elefon: 60474 6217 : -::111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111= 

ANKARA BELEDiYESi 

Süpürge alınacak 
• A nkara Belediyesinden : 

l - Belediye ihtiyacı için alınacak olan 
8565 adet çalı ve 1894 adet hasır süpürgesi 
on beş gün müddetle açık eksiltmeye konu-1 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 1785 lira 40 ku -
ru::ı tur. 

3 - T eminat 133 lira 91 kuruştur. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin 

ber gün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 23/ 8/ 940 cuma günU saat 10.30 da bele
diye encümenine müracaatları. (4371) 

14379 

Motör yağı alınacak 
4. nlı:ara Belediyesinden : 
1 - Belediye ihtiyacı için alrnacak olan 

1200 kilo motör yağı 15 gün mliddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 780 liradır. 
3 - Teminat 58.50 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin 

:ıer ıün encümen kalemine ve isteklilerin 
:ie 23/ 81940 cuma günü saat 10,30 da bele
~iye encümenine müracaatları. (4372) 

14380 

Parke taşı alınacak 
A nkara Beledryesinden : 
1 - Belediye ihtiyacı için alınacak olan 

2'00.000 adet Mamak parke taşı on beş gün 
.nilddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 13.000 liradır. 
3 - Teminat 975 liradır. 
4 - İhalesi 23/ 81940 cuma günü saat on 

'irde yapılacağından şartnamesini ıörmek 
tstiyenlerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de ihale günü olan 23/ 8 / 940 cu
ma günü saat ona kadar usulen teklif mek
tuplarmı belediye encümenine vermeleri. 

(4373) 14381 

Sıva ve yağlı boya işl eri 
A nkara Beledıyesı:ıden : 
1 - Belediye binasımn ön ve garp cep-

1 hesiyle dış sıva v e yağlı boyaları işi on beş 
gün müddet le açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - M uhammen bedeli 711 lira 44 kuruş
tur. 

3 - Teminat 53 lira 36 kururıtur. 
4 -Şartnamesini görmek istiyenlerin 

her gün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 23/ 8(940 cuma günü saat 10.30 da bele -
diye encümenine müracaatları. ( 4412) 

14399 

Gres yağı alınacak 

Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye ihtiyacı için alınacak olan 
6106 kilo gres yağı on beş gün müddetle a
çık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 4579 lira 50 ku -
ru~tur. 

3 - Teminat 343 lira 48 kuruştur. 
4 - Şartnamesini görmek iıtiyenlerin 

her gün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 2318/ 940 cuma giinü saat 10.30 da bele
diye encümenine müracaatları. ( 4413) 

14400 

Yulaf, arpa alınacak 
Ankara Bel ediyesinden: 

1 - Belediye ihtiyacı için alınacak olan 
55400 kilo yulaf ile 3000 kilo arpa on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

2 - Muhammen bedeli 3904 lil'a. 50 ku
ruııtur. 

3 - Teminat 292 lir< 84 kuruştur. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin 

her gün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 27. 8. 940 salı günli ııaat 10,30 da bele -
diye encünıeninc müracaatları. (437!l) 

1 14472 

Üstüpü alınacak 

Ankara B elediyesinden: 

1 - Belediye ihtiyacı için alınacak olan 
2855 kilo iıstiipii on be§ ıdin müddetle a -
çık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1142 liradır. 
3 - Teminat (85) lira (65) kuruıtur. 
4 - Şartnamesini görmek lstiyenlerin 

her gUn encümen kalemine ve isteklilerin 
de 27. 8. 940 salı günü saat 10.30 da bele
diye encümenine mUraca.atları. \ 4380) 

1078 

ULUS 

MİLLİ 
PİYANGO 

Zafer 30 Ağustostadır. 
Milli Piyango da İzmir Fu
arında çekilmek üzere bir 
Zafer P iyangosu tertip et
mİ§tİr. 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 vasıtalardan 
biri olan hava kuvetlerimi
ze ıarff!d ilecektir. 

30 Ağustos 
Zafer bayramına mahsus 

Fevkalôde 
Piyangonun plam 

İkramiye İkramiye 
İkramiye miktarı tu tarı 

adedi Lira Lira 

1 60.000 60.000 
1 20.000 20.000 
1 10.000 10.000 
2 5.000 10.000 

10 2 .000 20.000 
30 1.000 30.000 

300 100 30.000 
3.000 10 30.000 

30.000 3 90.000 
30.000 2 60.000 

63.345 Yekun 360.000 

DEVLET ORMAN lŞ. 

Deniz ve kara inşaatcılarının 
nazarı dikkatine: 

" Sa.tııhk köknar air v e 

serenleri ,, 
Devlet Orman !şletmesi A band - Kere

mali Revir A mirli1<inden : 
İşletmemizin Aband bölgesince hanr

lanmrş ve Bolu - Dü~ce şosası ü1.erinde 
Tatava depomuzda ist if edilmiş boyları 
8 metre ile 12 met re arasında 461 metre 
243 desimetre m:ldi.br muadili 1016 tane 
köknar direği metre mikabı 1053 kuruş 
ve boyları 13 metreden 23 metreye kadar 
muhtelif çnpta 113 metre 82'5 desimetre 
mikabı muadili 148 adet köknar sereni 
metre mikabı 1209 kuruştan açık artırmı
ya çıkanlmıştır. 

Her iki kalem için yapılacak artırma
lar ayrı ayrı olmak üzere 28. 8. 940 c;ar
şambıı gün saat 15 de Düzcede D. Or. İş. 
Revir Amirliğinde müteşekkil komisyon
da yıı.pılacaktır. 1-ıteklilerin % 7,5 t emi
natları ve evrakı Hizıma lie birlikte aynı 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 

Ş:ırtnameler Ankara'da Orman Umumi 
müdürlüğü ile Bolu ve İst:rnbul orman 
müdürlüklerinde, direk ve serenler yerin
de görülebilir. Fazla izahat almak isti -
yenler Diizcede bulunan Revirimize müra
caat etmelidirler. 

NOT: Direk ve serenler Akçaşehir ve 
İzmit limnnları ile Ad:ıpaznrı veya ls
metpaşa istasyonlarına indirilebilecek va-
ziyettedir. (7367 - 4712) 14687 

P. T. TELEFON Md. 

Tamir yaptırılacak 
Ankara P. T. T. Müdürlüğünden 
791 lira 32 kuruş keşif bedelli olan O r

man çiftliği P. T. T. merkezi binasının ta
miri işi açık eksilt meye konulmuştur. 

Muvakkat t eminat 52,65 liradır. Buna 
ait ı,artname müdürlüğümüz kaleminden a
lınabilir. 

ANKARA V ALİLIGİ 

İnşaat münakaauı 
Ankara Vilayetinden: 

1 - V!H'ıyetimizln Beypaza.r ka.az~ında 
inşa edilen koza boğum evinin ikinci kısım 
inşaatına talip zuhur etmedi~inden U90 
sayılı kanunun 43 üncü maddeııine tevtl -
öan bir &y müddetle pazarlığa konulmuş
tur. 

2 - İnşaatın muhammen bedeli HO 11 -
radır. 

3 - Şartnamesi Ankara vU~yeti ziraat 
m!idiirHığilnde ve Beypazar kaazsı zira
at dairesinde görülebilir. 

4 - Pazarlık her pazartesi ve perşf"mbe 
günleri saat 15,Ei da vllfıyet dalın! enclime· 
ninde yapılacaktır. 

5 - Pazaı·Iığa. iştirak edf"cek tallplel'lD 
inşaatın muhammen bedı>ll olan % 7,1'.i de
poıito ak<:eııi tutan olan (55) lira (50) ku
ruşa ait banka mektubu VE'ya. husuııl mu -
hasebe mildtlı·ıüğU veznrslne yntınlnıış te
minat akçesi mı,kbuzu ile birllkt~ pazarlık 
g\inlerl göııterilen ııaatte vilayet dainıt en
cümeni ne gelemcleri Lliin olunur. ( 40.fl) 

Sosa tamiratı 
Ankara Viİiliğinden : 

HO::il 

1 - Ankara Kırşehir yolunun 103 + 000 
- 114 -ı- 500 inci kilometreleri aı 'asında e
saslı şose tnmiri ve sınai ima.tat işi 

22. 8: 940 perşembe günü saat on beş bu -
çukta ihalesi yapılmak Ü7ere kapıılı zarf u
suliyle ek!!iltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (53432) lira 58 kuruş 
olup bu m~l>f3~ın 33432 lira 58 kuruşu 

1940 mali yılı bütçesinden ve mütebaki 20 
bin lirası 1941 milli yılı bütçesinden öde
necektir. 

3 - Muvakkat t eminat 3921 lira 63 lm
ruştur. 

4 - İsteklilerin teklif mektııplarmı. ti
caret odası vesikası ve muvakkat teminH 
mektup veya makbuzlRrınt ve ihale giinün 
den en az 8 gün eve! vilayete istida ile 
müracn:ıt eilerek bu iş için alacakları fen-

[ 

ni ehliyet vesika.l.arını yu~ardn adı ge~e~ 
günde saa t on dort bucu1ta kndar daımı 
encümen reisliğine vermeleri. 

5 - Bu işe ait şıı.rtname, keşif ve diğer 
evrakr Nafıa miidiirlıiğünde her gün göre-
bilecekleri. (4313) 14299 

Şosa tamiratı 
Ankara Valiliğinde-n : 
ı - Ankara - Kırşehir yolunun 13 + 100 

-11 ..ı. 700 inci kilometreleri arasında e
saslr sose tamirnt işi 22. 8. 940 per!jembe 
günü sa:ıt on beş buçukta ihalesi yapıl -
mak üzere kapalı :r.arf usuliyle eksiltmiye 
konulmuştur. 

2 - Ke!lif bedeli (51148) lira (99) ku
ruş olup bu meblağın (21148) lirn 99 ku
ruşu 94-0 mali yılı bütçesinden ve müteba
ki "30000" lirası 941 mali yılı biitceı;inden 
ödenecektir. 

3 - M uvakkat teminat 3809 lira "25" 
kuruştur. 

4 - İsteklilerin t eklif mektupl arını, t i
caret odası vesikasr ve muvakkr\t teminat 
mektup veya makbuzlarını ve ihale giinün
den en a:r. "8" giin evci vilayete istida ile 
müracaat ederek bu iş için alııcııkları fen
ni ehliyet vesikal:ırını yukarda nrh gecen 
günde saat 14,30 kadar daimi encümen re
isli1:ine vermeleri. 

S - Bu j,;e ait şartname keşif ve cliğer 
evrakı Nafıa Mel. rle her gün gö:-ebile -
cckleri. (4314) 14300 

T amiral yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden: . 
Ankara merkez Necati okulıınıın tamiri 

6G7 lira 6~ kuruş keşi! bedeli Uzeı·inclPn a
çık ekıılltnıeye konulmuştur. btcltljl!'rin 
keşif ve sartname:vl göı·mek U:r.ere h e1' f!.Ün 
maarif .:nılı1Urlll~fllne ve thale glln l \ nınn 
29. . (}~0 perşembe gUnU l'!aat 15,30 dn ve 
ytizde 7,5 teminat akçesini hıısııst nıulııt -
sebe müdürlliğü veznes ine yatırarak vllll· 
~·et dalmt encümenine müracaatları !Hl.n 
olunur. ( 45915) HG03 

Tahmil ve tahliye i~leri 
A nkara Valiliğinden: 
1 - Ankaı·a meı-kez okullarına almflcak 

kömilrlerin depodan okulların anbarlaı·ı -
na Onuncuyıl okuluna alınacalt kömt;rle -
rl~ Orman ·çiftli~! lstasyomındıı.n mnlct'ır 
okulun depoımna, F.timeıığııt yatı okuhıo!l 
alınacak kömlirlerin mezkür nah iye iı;tM
yonundan okulun deposuna tahmil ve tRh
live tamamen mlitPahhide ait olmak Ü'!:"re 
9G2 ııra 50 kuruş Uzeri.ndE'n açık eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - İsteklilerin ııartname)1 görmek ü -
zeı·e her gün maarif mlidürlti~line ve ilır-
le glinll olan 2(). 8. 194.0 perşembe giinH ıııı.
at 15,30 da ve % 7,5 teminat akı;esini hu
ııııııi mııhaııebe mi'ıdlirlii~ll veznesine yatı
raralc vilayet dalml encümenine milrnc·ft
atıarı llfın olunur. ( 4596) 14604 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 
Gazi Terbiye Ensti t iisü tamir işi 2. 

9. 940 pazartesi günü saa t 15.30 da nafıa 
komisyonunda ihalesi yapılm:ık üzere ka
palı zarf ıı!lu!iyl e eksiltmeye konulmuş
tur. 
Keşif bedeli (11599) lira (54) kuruş 

muvakkat teminatı (869) lira (97) ku -
ruştur. 

Isteklilerin t eklif mektuplarını ticaret 
odası vesikası ve teminat mektup veya 
makbuzu ve ihaleden en az sekiz gün e
ve] vilayete istida ile müraenat ederek 
a!Rcakları fenni ehliyet vesikalariyle bir
likte ııözü geçen günde saat 14.30 a ka
dar komisyon reislii:;ine vermeleri. 

Buna ait keşif ve şartnameyi her giin 
uafıa müdürlüğünde görebilecekleri. 

(4678) 1+672 

..1ııııııııııııı1111111111111111111111111L. -- -- -Sahhk FORD otomobili ---
931 modeli, 4 kapılı, kapalı motör : 
mlikemmel halde, boyn.<ıı ve döşeme- : 
Rl yeni yapılmıştır. Fiyatı G80 lira- : 
dır. Uluıı meydanı Koçak han kapıcı- : 
ınna müracaat. 3276 

Taliplerin arttırma, eksiltme kanununda : 
yazılı vesaikt en başka bu işi yapabilecek- : 
)erine dair Ankara nafıa nıüdürlüğündcn a.. : 
lacakları vesika v e teminat makbuzu ile _ 
birHkte 29 nğustos 940 perşembe günü sa- E 
at ıs de Evkaf apartımnnında bulunan mü
dürlüğümüz mübayaa komisyonuna miira -

..,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-caatları. (4620) 14610 

JANDARMA 

Kömill" nM<]ettirilecek 
Ankara Jandarma Genel Komutanlığı 

Satrnalma Komisyonundan : 
Yenişehir<le Jandarma subay okuluna 

kadar istasyonda Etib'.lnk kömür depo -
larından tahmil ve t ahliye haric; (283) iki 
yiiz seksen üç ton kömür naklettirilece ·
gindcn nakliyesinin pazarlıgı için istekli
lerin teminat makbuzu veya banka mek
tubu ile 19. 8. 940 pazartesi günü saat 
(15) de J. Genel komutanlığı binasında 
satırı alma komisyonuna gelmeleri ilan 
olunur. (4676) 146771 

İş arıyor 
Fransızcaya vakıt ve iyi refe

ransları olan bır mtitercim - daktilo 
vazife arıyor. (Müt. - Dak.) rumuzu 
ile Ulıu matbaasına yazılması. 32l>l 

Eczacı aranıyor 
Askerlikle alll.ka.•n olmıyıın bir ec

zacL aranı:voı'. Ankara. Meı-k!'z Ecza-
nPsine miiracaat edilmE'"Iİ. 324/l 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6838 
İmtiyaz sahibi 

l sk ender Artun 
Jınumi Neşriyatı İ dare E den 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

M:Ueesese MUdüril: Naşlt ULUÖ 
ULUS 8a3ımevi ANKARA 

VATAN 
Siyasi Sabah Gazetesi 

Baş muharriri 
• 

Ahmet Emin Yalman 
Matbaa ve İdare yeri: 

Molla Finari S. No. 32 

CAGALOCLU - lSTANBUC 

Telefon : 24136 

19 Ağustos Pazartesi çıkmağa başhyot' 

ASKERLiK IŞLERl 

Şubeye davet 

A nkara Yerli Askerlik Şubesinden: 

Ankara yel'li aıılıPrlik şubesinde ve An
kara nlifuRunda yerli olarak kayıtlı bulu
nan ihtiyat Prattım ~ağı da 11ınıt ve clo
ğwnları yazılı olanlar talim ic;ln silA.h al
tına ı;ağrılmışlardır. 

Bu sınıf ve doğumlulardan hcnUz gel -
ıııiyenlerin hemen şubeyi" nıtlracaatları. 
Gelmivenler hakkında aslrnrt ceza kanunu
nun 63 tinci\ maddesinin tatbik edilPceği 
lltı.n olunur. ( 4.577 l 

l - 327 doğumlu sağlam ve ııııkat miis
liın ve gayri miiıılim erıılın biltiin sınıflnn. 

2 - 328 ve 329 ılo;:tnmlıı eratın jnmlar -
nıfl ve hava sını!lnrınrlan gayri ııağlnnı ve 
sakat miislim ve gayri nılislim biiliin sı -
nı!lan. . 1457a 

Talebe alınacak 
A nkar.1 As. Ş. Rs. den : 
ı - Orta okuldnn mezun veya lise tas

c!iknıımesini haiz 15 - 19 yaşındaki genç
lerden Deniz Gedikli eı·baıı okuluna tale
be alınıı.caktır. 
ı - Müracaat 1 EYolül 940 gününe ka

dardır. İsteklilerin ~er.aiti anlıı.msı.k üze r e 
Ankara yerli askerlik şubesine müracaat-
ları. (4714) 14689 

ANKARA DEFTERDARLICI 

Tamirat yaptırılacak 

Ankara Defterdarl1ğrnd11n : 

1 - Keşii bedeli &19 lira 52 kuruştan 
ibll ret olan Çubuk barajı gazinosu tara. 
sının tamiri işi açık eksiltmeye konul -
muştur. 

2 - İhİale 2. 9. 940 taı'İhine müsıı.dif 
pazartesi günü saat ıs de .Defterdarlıkta 
t oplanacak eksiltme k-omisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 50 liradır. 
4 - İstekliler bu i~ ai t keşif evrakını 

ve fenni şartnameyi Defterdarlık milli 
emlak müdürlüğünde görebilirler. 

5 - İs teklilerin bu işe ai t nafıa mü
dürlüğünden alacakları fenni ehliyet ve
sikası ve muvakkat teminat makbuzu ile 
birlikt e mezkur giinde komisyona müra -
caatlan. (46779) 14673 

i LAN 
Ankara'da Karanfil sokağı No: 

59 Karanfil apartmanındaki Şirke

timiz M erk ezinin . 19. 8. 1940 pa
zartesi gününden itibaren Ata -
türk Bulvarı No: 347 deki İzzet 
Ulvi apartmanına nakledi lmiş bu
hmduğ11 alakada: ana ilan olunur. 

3280 

TÜRKiYE ŞEKER F ABRl -
KALARI A. Ş. UMUM 

MÜDÜRLOG.ü 

ZAYİLER 

Zayi - A nl<ara Belediyesinden ııldığım 
2285 numaralı kamyon p!Aknlannı kaybet
tib. HiikmU olmadığı iltı.u olunur. Sedat 
Kart al. 3274 

Zayl şahadetname - 1935 sen('sinde 
Ankru·a Gazi füıeslnden aldığım şabarlet
nıınıenıl kaybettim. Ycni<1inl ıılacnı::ınıdan 
eskisinin hükmü olmadıjtı ill\n olunur. 

Adapazarı uzun çflrşı No. 16 'fahsin oğ-
lu Cihat Kartal. 3278 

Zayi - Ankara belediyesinden al<lıı::ım 
bisiklet ehllyetimi ve bir adet heled.iye 
makbu:ımnu kaybettim. Yeni<1inl aiaC'ıığım
dan c.~kiııinin hüknıii yoktur. Cumhur Alp 
Tnnsıkcr 3279 

YENİ SiNEMA 

OKULLAR 

Hava okulu gedi 

kısmına girme şa~ 
Hava Okulrı Komutanlığmdatı: ~c 
Hava okııllnrı tıılimatının 86 ~eı: 

de yazı it şartları haiz iııtekliler ~ 
dı ve veııikalnriyle tcmmıır. bıı.§l \ 
ağustos souıınıı. kadar okula bııf bııJ 

1 Okulun bulunduğu yerin dışınd3 ~ 
lıır dilek ktığıtlariyle veııikal11rııı1 ltgf, 
.okula gnöderiı ler ve atacakları 
güre hareket ederler. ııdl • 

.M:ıı!de 86 - Hııvıı okulu ged 
na girme şaı·lları ı;;unlardır: ~ 

A) Tüı·k olmak, ıııcl 
H) Orta mPktep (liııe seıdfl 0ıı • 

tahsilini biti rıııiş en az 16 ve eıı ç 
şında olmak. Evlı lıulunmamalt· e ~ 

C ı Sılıi vm~ıyeti uı;uculukt.s. "oF.t 
leı-indt' kullımılınıya elverişli ol~r ~'6ı 
fr mlitr.Jııı.ı•sı sl:ın lamıım olan il )' J 
de sılırıt heyeti raporu olmrik. 13° 
!l.'!ni;L olmıyacaktır. 

lJı~nnda bıılun:ınlar: ~ 
Bıılııncluklıın yerin askerlik ıııt ıet 

1 rncaalla ımınyen('ye ı.;-önderıUr~e 
teşkila llı ıııh1 heyet bulunan yer~.ıtJ' 
rin en biiyiik konuıtanınıı. milrlil ~ 
ı.yeneye g(.tmk•rillrler. ve 

D ı Alıl{ıkı ,;,ıglnııı olduğıınıı ı$1oJ 
surette ,mr.ııı veıııahkünı oını~1r1C!.,. bulunduğu yerin emniyet mü ~·esı"' 
veyıt polifı.ilmb-lit ind<ın lru,oı.JIKıf 
t rınek. ıııt 

E ı Okula alın:lC'fllt okuyucu ıı~~ 
erba.şlnı· hakkında 2505 sayıtı ııı·:. 
clblnce muıı.ınPle göreceklerini. <f 
bltirdik lerlnılı> 12 yıl ımiddetıe l'l~~I 
il erbaş olaı·ıı.k vazife göreceJ<lt 
hiit ctmelt. t 

F) Okulca yapılacak ı;t•çme lıı1 
kazanıııak, 1ıııw 

Hl İstekli ad,,dl c;ok vcys ı~! 
kllzamınlar a.lınacıık mi!Hlardıı~ .~ 1 eak olursa bunlann içinden r ~ıl ~ 
gileri daha iyi ve yıı.hnncı ııl şı:ııt 
yenlenlr. Hava okulları oımyı.JC diril 
ı 1 mıeler okııyı.ıcıılnn gllıi yr ıçl~ h· 
giydirilir. Kitap vf" diğer ders ~ ~ l 
olanl<ır parasız verilir. g y~1 et 

V > Tal ipler ara..qındo. 16-~ ·eti.. l!td 
!anlar pilollıığıt ayrılır. Kabıli~ıııt JY • 

miyenlerle 20 yıı.'jına kadar olg.JI ,e.rt "ı-a 
~C'd i klisi olurlar. Kabillyetıerıne j d 
kini~t. telsiz. foto, atıcı, bOffl le 
olarak yet\şt.irilh'll'r. (2116) ~llt 

-~ tor·· 

Cam allnaco~·ııdeP '-:lt~ 
Kızılay Umumi Merlceıl ~ .. ı 

Açık eksiltme ile (400o),o ~ ::b 
cam alınacaktır. Eksiltrıle 14 dl 'tu 
ğustos 1940 salı günü saat~<' )' 
Ankara'da Yenişchir'de C~ac'r tı.k.u 
Umumi Merkezinde yaP1 h 
tı r. i 1'er Qldıı 

Bu işe ait şartlar urrıuı11tı~ ~ ~iç t 
kezimizden ve İstanbul ~a eııi\e ~ a. 
pomuz müdürlüğünden öf;~ıı' btıı 
bilir. 1a.ı,, eri 

RugUn ve bu geC'e 
Saat 16,30 - ve 21 

seansında 

Çılı.tın B:\kire 
Saat 14 ,30 - ve 18,30 

llE'anınnda 

CEZAYİR 
SRVDALARI 

Bu~!ln ve ve bu gece 

İki filim birden 

Cebeci YenidofaD 

elnemaın 

Serseri Kıral 
Türkçe sözlU 

1 - Gangsterin itirafı 
2 - J~kspres haydutları 

Seanıılar : 
Saat 14.30 - 16.30 - 18.30 

gece 21 de 

Saat 12. 15 de ucuz 
halk matinesi 

SARI ZAMBAK 
MARTA EGGERTH 


