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Harp okuluna iltihak eden ı· e iler 
Cüm urreisimiz 
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Dun Yerköy istikametine gece 
ınüteveccihen hareket ettiler 
Ankr:3.; 16. a.a. - Reisicümhur lsmet lnönü, bu gece satot 

23 te hususi trenle Yerköy istikametine müteveccihen şehri
lbizden ayrılmışlardır. 

Milli Şef, Gar'da, Vekiller, C. H. P. Genel Sekreteri, meb119· 
lar, mülki ve askeri erkan tarafından uğurlanmı~lardır. 

~~=============================================-!) 

ULUS meydanında 

Heyecanh bir törenden sonra 

abideye bir çelenk koydular 
ı alkanlai-da Ticareref Vekilimiı 

dün İsaanbul' a gitti 
B. Hakkı Saydam 

Yeni Harbiyeliler Ebedi Şef'in muvakkat 
kabrine de bir tazim çelengi koydular buhran 

leımetleri 
Falih Rıfkı ATAY 

&ir )' • bl•w• .. 
1 unan resnu te ıgıne gore, 
S tonluk Helle kruvazörü, Tino 

' 1 
1 Önlerinde meçhul bir denizal
lrafından ha ırılmı§trr. Bu acı 
. tan dolayı dost ve komşu Yu· 
lan'ı taziyet ederiz. Bundan 

llıiiddet evci, sahil açıklannda, 
~ tneçhul tayyarelerden bir Yu
~ttniısine bombalar atıldığını da 
b .. a.lmıştrk. Meçhul ıuykastçıla· 
~ ll\'iyetlcri hakkında tahminler
lllunmak bize dütmez. Fakat, 

111iinasebetle, bir müddettenberi 
, ll.i&tan'ın batınds bir takım 
~, .. _ .tolıı.~akta olduğunu bil· 

badise ve havadislerı h&tıı ı .... 
~ ~ da mümkün değildir. 
tılerimiz birkaç gündenberi 
~tluk isyanı hakkındaki bazı 

:t.tlerle, Davud Hoca'nın katli· 
. lır beynelmilel netriyah takip 
ltrdir. Davud Hoca, Yunanlı· 

~ ~Ylediğine göre, eski ve idam 
.~Urrıu bir e§kiyadır; ltalyanla· 
iddia ettiğine göre, Yunan ida· 
:~ bulunan yurlta§larını ltal· 

1tna.yesindeki Arnavutluğa İl· 
tttirmeğe çalışan bir milliyet· 

.ttdir. Arnavutluk beylerinin 
">'an hareketine batlamaları ile 
1 d l-locn'nın hareketi arasında· 
~~,t ve bilhassa her ikisi için 

'1> olunan zaman bir hayli aca
~Örünüyorsa da, bazı Italyan 
·~ldarı hepsinin mesuliyetini 
; tahriklerine atfetmektedir

a.lbuki Avrupa harbi ba§ladı· 
' 1 tlheri Yunanistan'rn ne kada1' 

~e tam bir bitaraflık siyaseti 
ilinü hepimiz yakından biliyo
)' Unanistan'ın, bu ııiyasetini 
'it İç.in, mihver devletlerinin 

~ra. kıtasında hakim ve rakip-
~! dllkları günü beklemiı olduğu 

' "Ç tahmin edilemez. t, 
~ llaa bozgunundan sonra, Bul-
tı~ekili, kendi memleketinin 
tt'ıni hulasa eden bir nutukta 

, :a.'dan ba§ka Makedonya ve 
~hç'tan da bahselrnİ§tİ. Bü
d l'rıavutluk, yani ltalyan hima

'4 tki Arnavutluğu genişletmek 
'tk hakkındaki §ayınlar da sık 

. tar olunmaktadrr. İsyan riva-
~ den ve. Davud Hoca mesele
~) &onra Arnavutluğa çıkarıldı

tnen yeni İtalyan kıtalariyle, 
btı'Ya ihtilafının halledilmek ü
~ 1.tlunmasına rağmen, Bulgaris
l'~nidcn 15 sınıf askeri silah 

\j davet etmİ§ olması keyfiyet· 

111l'tıkarıki iddia ve §ayialarla 
\ıl\e bağlamamak güçtür. 

, 11tnla beraber ltalya'nın Fran
t l\giltere'ye karşı ha11> ilan et
.'ttıan, Muaolini'nin teminat 

• 01duğu devletler arasmda 
,1

1•tan'ın da zikredilmiı oldu
'"a 1. ~ . ge ıyor. 

j ~ır hüküm vermiyerek hadi
tkliyelim. Mihver devletleri 
1.tda umumi bir tanzim Jü. 

~ ı.ı daima ileri aüregelmi§ler
\., q tanzim, iki mihver devleti· 

tiden tetkik olunmak lazım 
l~t!1faat hesaplariyle, Balksn 

~İt ~1nden bir kısmının z&rarı-
~ 1&tnının da karına göre saf. 
~ il tahakkuk edecek zanne
tedir. Düne kadar yalnız 
(.Sonu s. üncü say/ada) 

Ticaret Vekilimiz B. Nazmi Topçu
oğlu, dün akşam İstaıfbul'a hareket et
miştir. Vekil istasyonda Ticaret Ve -
kaleti ileri ~elenleri ve dostları tara • 
fından uğurlanmıttır. 

İktisat Vekili İsi anbol' da 
İstanbul, 16 "Telefonla,, - İktıııat Ve

kili B. HüsnU Çakır bu aabah Ankara'dlln 
İetanbul'a .c-eldl. 

. Cani erbury baş 

Peskoposuna göre 

Almanya'nın bir 
istila teıebbüsü 

y '"'ı muhakk k 
Londra, 115 a.a. -1ndliz: knalmın arzu· 

ıu üzerine 8 eylüle tesadiif eden pazar iÜ· 
nli mıut dua gtinU olarıik kabul cdilmiıtir. 
Bu tarih harp illinından sonra gelen ilk pa
zara tesadüf etmektedir. 
Yapmış olduğu beyanatta Canterbury baıı 

peskoposu ezcümle ljUnları söylemiııtir: 
:Fransa'nın teslim olması, amo.nsız ve İn· 

safsız bir düşmanın taarruzuna karşı hliri. 
yet ve adfılcti müdafaa için garbt Avrupa 
milletleri ·arasında bizi yalnız bırakmıştır. 
Memleketin dil§mnn tarafından istili teh
didi her ne zaman olursa olsun yapılması 
muhakkak olan bir teşebbüstür. Milletin 
güveneccgi kuvet olan nllaha doğru yüz 
çevirmesi ,böyle enrilşeli zamanlarda ken
dini ona emanet etmek için elzem bir ıey. 
dir. Birleşik Amerika reisinin de mllletinl 
allaha yalvarmak için intihap ettiii tarihin 

(Sonu 5. inci say/ada) 

30 Ağustos 

Acı bir kayıp 

B. Hakkı Saydam 
evelki gece 
vefat etti 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Bir 
müddcttenberi hasta bulunan Başve
kilimiz Dr. Refik Saydam'ın büyük 
biraderi emekli ordu mensuplarından 
eski İçel mebusu B. Hakkı Saydam 
dün gece vefat etmiştir. · 

Askeri liseleri bu yıl bitiren genç • 
!erin Harp Okulu'na girmeleri mümı- P 
scbetiyle dün öğleden evel bir tören ~ 
yapılmıştır. Harp Okulu'na kaydolan l 
yüzlerce genç öğleden eve1 saat 10 ela 
önlerinde Okul bandosu olduğu ha!Je 
Ulus meydanına gelmişier ve heykeliıı 
etrafında sıralanmışlardır. 

Törene burada bandonun çaldığı ve 
talebenin hep bir ağızdan söylediği 
istiklal marşıyle başlanmış ve Har,u 
Oku1u ikinci sınıf talebesinden Kami 
şu heyecanlı nutku ~öylemiştir : 

' Kami Dayran'ın nutku 
Mumaileyh bir müddettenbcri ra

hatsızlığı dolatısiyle Yeniköy'de isti- "Bugün, t.ir asırdan fazla tarihe ın'!· 
rahat etmekte ve tedavi olunmakta lik olan Harp Okulu'nun mukades si· 
idi. Dün hastanın vaziyeti ağırlaı- nesine, göğ:>ü iman, dimağları irfan 
mıı, kendisine keyfiyet haber veı ilen 1 dolu yüzlerce genç dana kavu_şmrlş bu
Başvekil Dr. Refik Saydam y.;.nında• lunuyor. 
hususi kalem müdürü de bulunduf.u Kardeşlerimiz, bu şerefli gününüz 
halde İstanbul'a gelmi§, Haydarpa§a'- (Sonu .s ını;ı sny(,,d:ı) 
da lktısat Vekili Hlisnü Çakır, Vali. 
hükümet ve Parti erkanı tar f ın a 
karşılanmı§tır. 

Başvekil doğruca motörle Tophane
ye, oradan da otomobi11e kardeşinin 
köşküne gitmiş, sonra Parkotel'e -d~l'1-
müştür. 

B. Hakkı Saydam'ın cenazesi, yarın 
Teşvikiye camiinde namazı kılındık· 
tan sonra asrt mezarlığa gömülecek
tir. 

Merhumun kısa biyograliıi 

Hakkı Saydam 18i4 de lstanbulda 
doğmuş ve tahsilini topçu harbiyesin-

(Sonu J. üncü 'say/ada) 

Yeni licırl :)idiler. El,edi Şef'in muvakkat kabrine 
tciz.im ~elengi koyarlarken 

Transilvanyo için 

Macar-Romen 
görüşmeleri 

dün başladı 

Romenler· Macarların 

Tekliflerine öbürgün 
cevap verecekler 

yıldönümü 

zaferinin 18 inci 

münasebetiyle Yeni Harbiyeliler Ulus Meydanında 
Budapeşte, 16 a.a. - Macar ajansı 

bildiriyor: Macar heyeti bu sabah 
saat 10.20 de Turno - Severine mu
vasalat etmiı ve Bükreşteki macar 
sefiri ile Romanya'tıın Budapeşte se· 
firi ve romen makamatı tarafınc-.. 

Dumlupınar' da Meçhul 

Asker abidesinde yapılacak 
tören programı tesbit edildi 

Helle'yi hangi 1 

denizaltı 

batırdı? 
30 Ağustos zaferinin 18 inci yıldönümü -münasebetiyle, Dum-

lupmar'da meçhul asker abidesinde yapılacak merasim progra-, İngilizler " Ege'de denizalh 
mı tesbit edilmiştir • 

gemilerimiz yok ! ,, diyorlar Programın umumi hatlarına nazaran me-ITT 
rasim, Büyük Millet Meclisi, vekalet. · 
ler, milli "teşekküller ve müesseseler mü
messilleri, demiryolu güzergfthında bulu
nan viUiyetler, parti, halkevi ve umumi l 
meclis adına seçilecek zevattan mürek
kep heyetler, Afyon, Konya, İzmir, izci
leri, İstanbul, Ankara yüksek okullar tale
be grupları ile Kütahya, Afyon ve difrer 
civar viliyetler köy ve kasaba halkı ile 
gene bu civar halkından olup istiklal har
bine iştirak etmiş olan mücahitler ve as
keri kıtaat iştirak eyliyecektir. 

Meçhul aseker ibidesinde yapılacak o • 
lan bu merasime, çelenklerin konmasını 

müteakip saat 11,30 da baDlanacak ve sı · 
rası ile ordu, Cumhuriyet Halk Partisi,. 
halk, İstanbul ve Ankara yüksek okulları 
adınt" birer nutuk soylenecek ve bunu da 
bir geçid resmi takip eyliyeccktir. 

Bundan baııka, zafer ve başkumandan • 
)ık meydan muharebeslnin yıldonümü olan 
30 ağustos gtlntl, yurdun her yerinde ya
pılacak olan askeri merasim ve milli teza
hürattan maada, halkevlerinde, halk oda· 
larında, Parti merkezlerinde ve umumci 
yerlerde toplantılar yapılarak bu büyilk 
glin kutlanacak ve gene bu münasebetle 
radyoda bir lı:onferanı verilecektir. Yunaniıtan ba§vekili B. 

Metakı:a ... 

Hadise yüzünden 

Yunanistan' da 

gerginlik var ! 
Atına. 16 a.a. - Atına ajansı bildiri

yor: 
15 ağustos dini bayram münasebetiyle 

Tlnoa adasına Yunantstan'ın her tarafın -
dan ve hattA norme.1 zamanlarda yabancı 
memleketlerden on binlerce kimse gelir. 
120 yıldııoberi bu pclerfnnj yunan ve onrk 
ortodoksluğU Aleminde bUyUk bir şöhret 
kazanmıştır. Yunanlılar için bu bayram 
nym zamanda mım bir mahiyet almakta. 
dır. 

Bu sene de buhrsnn ra~men blnl,.rc!' zJ. 
vnrctçl bu bayrama iştlrltk için Tınos'a 
~clmlştlr Her sene donanmnva m('nsup g!'· 
miler VP orduya mensup ınll!rezclcr havra· 
m· lştlr6.k eder. Bunlar alaya refakat cdeı
ler. 

itte Helle kruvazörü donatılmıı bir hal
de Tlnoa rıhtımına "00 metre mesafede de
mirli olarak nluunf top atışını yapmak 1 -
çln alayın b~lamuını bekliyordu. Tam bu 
sırada ansızın torpiller aUldı. HUldlrnet 1111 

(Sonu S. inci say/ada) 

İngiltere üzerindeki 

hava yıldırım harbi , 
çok şiddetlendi 

• 
57 gün içinde 

Ahnanlar 543 
te 4 fazla tayyare 

kaybettiler . 
(Yazısı S inci sayfada) 

karşılanmıştır. ' 
Tam selahiyetli murahhas Hory'• 

nin riyasetinde bulunan macar heyeti 
öğleyin romen heyetinin beklemekte 
olduğu kültür sarayına gitmiştir. İ
ki heyetin ilk mülakatı 30 dakikadan 
fazla sürmüştür. 

Romen delegasyonu Bükreşe dan
muştur. Pazartesi günü tekrar Turu
nu • Severin'e gelecektir. 

Müzakereler hakkında tebliğ 
Turun - Severin, 16 D. N. B. bildi· 

riyor: Romen - Macar müzakereleri
! nin açılış celsesi hakkında aşağıdaki L (Sonu 5. incı say/ada) 

---

lngüiz tayyareleri UfUf halinde 



Mesleki tedrisat 
Cemiyette şair muılllmleri arasında 

Nurullah AT AÇ teri i edenler Ş URE, edebiyata hizmet etmek Bunu biuat tairin ağzından dinliye • 

istiyen gençlerle konupnaktan lim : Maarif vekileti mesleki tedriıat mual• 
.. Ofl&nırım; bunwı için 9iirlerini, ede- Sokokta s-erken... limleri arasındaki terfıleri yapmaga baı· 
t...t bac S-'--kta ~ k '- dl ı-...:ı• 1amııtır. Bu terfiler 1 eJluldtn itibaren uayatlarını biJhaua HVmtDM et VA9 •-er en atn _._ıme muteber olacaktır. Terfilero alt listeleri 
JC>ktur. Hepabıin fikirlerini, tuavvuı- OlUüıtlleclliımin farkına vardığım a91recliyoruz: 
Jarını. endişelerini dinlemek iyi olur. zaman ı· _.J s ı· ,. eJ l 
)Soylece Munis Faık Ozansoy ile de Beni deli z<:nnedeceıderini dütünüp 20 ırwıan 2 ıraya ter 1 en er 
birkaç defa gor~tum. Manzumeleri - Gülümaüyorum. Ankara İsmet paıa kız enstituıli mual-

bir kısmını ihtiva eden Mabed111 Bir batka yazısında da : llmlerindcıı Bn. Bn. Hikmet Özy_alım, Ha-

' 

• .. · cer Sezer Nezahat Akyol, Nerıman Ak-
et/finde isimli kitabından olduğu gıbi eytan df·,oı· kı ı Aç pençereyı dik, Said~ Telhan, Suzan Kınson, Zerin 
unat hakkındaki fikirlerinden de pelc Bııır, baiır, bafır sabaha kadar!,, Acar. Refet Cie&in. Kadri1e Yolalan, V1e-

d . · · di or dia İlter, Cahide Tansel, Şaziye Aral, . s-
bir14=y anlıyamadım; fakat ken ısını Y • • • • tanbul Kadıköy kız enstitiısü mualli~lerı~-
nuik bir genç diye tanıdım. Çıfır Şu anda lcanlerımın dudaklann~a den Semla Qlirel, Mehpare Ostüngor, Cu-
mecmuasının, daha yeni elime geçen ~içeklenen tebessümdekı iatihzadan ~itJr.t~ae\tıgd!l~~b~~~1J~rg~~~ ~~~!f:iiı~~~~ 
temnıuı l&yıtllıda .. Ş~rin mevkii • kuvetli manayı ben de uzaktan seaer Hikmet S&>batuk, Selçuk kız enstittllilnden 
1ıatlıldı yanum okuJUDCa o :yuının ılbi olayonue. ,. Lemaıt A7ımbaşr, Meliha Uluer, Be1oglu 
i"-ınde -yle-n -sı.aıerden ziyade, eda- Orhan Veli'nin fllraerındeld gilul • ak .. m kq aanat okula mualllmUırinden 
,. - .... .v T Müberra lrte. Bedrbe Bnen, Saime Tıi

una hayret et .. im. Munıs Faik Ozıın • lifi yakından anlamayınca, onu teze- zİimer, Neriman Yıldırım, İstanbul akşam 
eoy'ct., yqına hiç de yakıımıyan bir miyenlerin tebeaaümündeki istihzayı kız sanat okulu muallimlerinden Melahat 
·-ılık hl-.. lunu-. Hani ... un saman uıaktan anlamak pek 6vtlnUlecek bir- Eraever, Nafia Aytaç, iamir cümh~iyet 
- ...., ı -- - kııı: enstltliıli m\lalllmlerlnden Hayriye 
plıftıkları halete bir iaım edinemedik· fey deiildir. Ben de kendiıine söyli - Yeyman. Nedime Tane!, Semih l Erdogan, 
leri, w ... ye -..mvw-•klarını artılt yeyim : •• Çiçeklenen tebeaaüm ,, ab • laadet Tolga, Bedia Denizalp, Bursa Ne-

-.- ı- .a-t....ı a.... 1 - cati bey enıtitiiıündcn Nezahat Umar, Se-
ktndıled 4e bleaettUrlerl içln etrafta. zündekl e_.yatçılt.... cansıı ıgmı nlha Aral, Bedri1e Dol11111a1, Mmaffer 
naa. aeanJanna Jdlamilf ihtiyarlar derhal anlıyorum. Xorman, 4dilet Erim, Adana l met İnönü 

M 1 F llıc O ansoy'un kız enstitiıündcrı ı.ıır11e Dısdu, Mihri-ftl'dır; O da ldetl onlar gibi konutu· un s a z 'zamanımız- ban Qurcan, Ellzıg kıa enstitusunden Bah-

Kasa hırsızı 

Yankovi~'ln 

muhakemesi 
Niaamıı 24 UncU gecesinde Ankaranın 

twunmıı aeııglnlerlndcn Arif Çubukou'nun 
yuıhanulne girerek kuuuaı kıran, 11 bin 
kU.ur Ura ile bir altın bılutk plan ve bu 
ayın tlk gUnlertnde yakal&D&D avwıt\lf7alı 
Yankovlç'ln muhakwnesine dUn ullye bl -
rlncl ceza mahkemesinde bR§lanınıııtır. 
Yıuıkoviq ttirkçtıyl layıklyle bilmediği ıçln 
bir tercUman vuıtulyle dlnlenmlgtlr. 
lılunuııa, polise verdlti ifadeai okunmut 
ve ne dedtAi aorulmuttur. Yıuıkoviç, 11\lçun 
bqtan bqa ve teterrUaUı bir iUrafı ma
hiyetinde olan bu lfadeaini lnklr et.mtı, bu 
hır11alık1a a16.kuı bulunmadıtını aöylemiı· 
tir. DllnkU celaede buı ıahltıer de cllnlen· 
mııtır. Bu meyanda, suçun matduru Arif 
Çubukçu. Yıuıkovlçi yaptırdıtı bir lt mU • 
naaebeUyle tanıdığını. hatt& bir mikdar da 
para verdlflnl ve yakalandıtı sUn tlaerlnde 
çıkan paraların kencll kuaııınd&D çalınan 
paralar oldu&unu a6ylemlıtır. 

Ankara emniyet mUdUrlUfll tklnct tube 
mUdUrU B. Kubar Gamıuıotlu da, phlt 
aıtaU:yle verdlti ifadede hAcl11eyl ilk sU • 
nünden itibaren takip etmiı ve polla talı -
klkatına söre YankovlçlD IUÇWWn aablt 
oldutu neUoulne varnııttır. Yankovlç 
bUtUD mu.bet dellllere ratma bu ifadele
ri, auçla alt.11 .. er obnadıtım tôrarb7arak. 
kabul etmemlll'r Bam tabW.m aba dt.
le1PD991 tolla .,...._.. .._. sOM Wlk 
oh111muttur. 

Romanya'dan alacağı 

olan tôcirlerimize 
Ticaret Vekiletinden bildirilmek

tedir: 
1 - Romanya'ya mal ihraç etmit 

olup da bedelini henüz tahsil edeme
mit bulunan ihracatçılarımızın, 

a) Gönderdikleri malın cınsını, 

miktarını ihraç tarihini ve kıymeti 

ile alacaklarını 
b) Şimdiye kadar alacaklarım tah

sil ed..ı,.yııterinin aebeblnl, 
Müsbit evrak ile birlikte 17. 8. 940 

tarihinden itibaren en geç bir hafta 
içinde mıntakaları ticaret müdürlük
lerine bildirmeleri lazım gelmektedir. 

2 - Bu kere Romenlerle yapıl -
makta olan mU.akerelerde mevsuu ba· 
his alacakların tedlyeaini tcıri etmek 
üzere ittihan derpif edilen istlınai 
tedbirlerden mezkur bir haftalık müd 
det z:arfında müracaat etmiyenlerln 
istifade edenıiycoeklcri bildirilir. 

(a.a.) 

Letonya elçimiz 

lstanbul'a geldi 

'fOr da pir olmadığını söyledikten sonra, riye Çetiner, Hik:ow.."t Ontuer, Edirne kız 
ilanlı J'allr OsanlOy'un .ayledlflne niçin yalnıı Orhan Veli'den nilsitıet' enıtltilıilnden Mlhrtlıan Keaklnsö•. Meliha Tefennı· mıntakaııncla 

ld ~ b' t" lü • d' Gllnel, Manisa ismet lnönll kız enatltü -
,are: "Eakiden pirin cemiyet için- a ıgına ır ur mana vereme ım. ıünden Güzin Çevik, Makbule Özandaç, 

btanbul, 16 "Telefonla .. - Letonya el
çimiz B. Nuri Batu bu aabah "hrlmlze 
r;eldl ve beyanatında Baltık devletlerinin 
Sovyet Ruayaya ilhakından sonra elçiliğe 
ait itleri ta.sflye ve memlekete dönd WDU 
aöyledi. 

.. yillıllek, m mta bir mevkii varmıı. Daha dolrusu mina veremedim defli, Kayıerl kıs enıtitiisilnden Sabiha Erdo -
~-la hihmtt edilen -•ırtne mukabil vermek istemedim. Kendisi için ağır tan. Atıfet AJdın Onot. Samııan alı: anı kız 
.- :r-- sanat okulundan Zeklvet Ke eli. Tl"llbzon ""8ntln piri cemiyette bir istil-za olurdu. kız enıtitusunden Nevin Sonmez. Şaziye 

•··--u obnut- ,. Buna sebep olarak da Maamafih umanırmzda pir büsba- Şimşek, Antalya akşam kız sanat oldllundan 
a g8eterİyor ; .. Ortada plr ~eçi· tUn ltlbarden düşmemiı, Yahya Kema~ Kadrl1e Oıaıı. 
ler var, fakat türden eser yok ... in tiirleri ıeviliyormu,. M. F. Ozan· 25 Liradan .10 liraya terli edenlet 

Muallim Naci'nin eeıini duyar aoy bunu gayet edibane anlatıyor : 
W oluyor • •· Erbab-ı tepilr çoğalt;> ,. Onun her y<ni manzumesi, bize eıı

Pb' ualclı; - Yok 6yle delil piri11 ıinlerin havasını tendfbs ettiren, m~
•aık adı kaldı.,. Munis Faik Ozan. hltimiu biru renk ve ııık dafıtan bır 
.,,... elH yıl nel dünyaya ıelmit ol- llemin ufuklarını açabiliyor. Ve b;z 
....... > Edeblyatı-Cedlde'cilerle detil, bundan lııll sevk alıyor, heyecan du
·~ Nacl lle beraber olacaiı ne yuyoruz. Ustat pirin, • Aqam ,. da ..._.,,_lll ı . . lntipr eden ber mamumeai, blr ildn • 

s.,.ıumısın til:l dUnldlndns dil neırolununcaya 1radar islmbde ya· 
ncllrt:Yalnıs en ıençlerl, Mu- pyor, hafızmus onu bl.11 valut vakit 
O....,y'ın yaııtlannı ve ~ tuennUm edip duruyor. " 

IOllla -.ıeri nyacaltm : Cald~ Demek kl M. J'alk Osaneoy, Yahn 
T Ahmet Muhip Dranat, Kemal'in yeni bir tilrl ~kınca. bir e. 

SutUven, Fazıl HlianU nlldnl unutuıor. • '01'41t pirin ••. " 
IMllaırta. Okt.İly Rifıt, Bedri Eyiibof. 4lye batlıyan dlmleyl bir kere daha o-.....,,.ttt Kudret, H. t Dinamo, kuyun, ondan ancak bu mlna çıkar 

Hllet ebl, Calıit K61.W 'ft Halbuki bb ebet pirin, yerine b\r 
k(tabını henUz okudu • llqkası reHnce unutulmıyacalına ka • 

Orb urıt Arıbumu ••• Bit· nil olanlardanız. Zannederim llunlı 
WJsıNlat'ını da unut~!o~um. Bun. Jl'.~k O~ınao~ da bun~ bnl~cllr: fakat 

İıı:mlr ticaret lisesinden Bn. Bn. Keder
dan Verim, Meliha Anıl, İıtanbul a.ktam 
kız sanat okulundan Ertem Timur, Selçuk 
kız enstitiiıiinden Nezahat Öz~r. Uskli
dar kız enıtitüıilnden Advi1e Yumer, Ne
ıihe Lestar, Edime kız enatitüsiınden Ha
tice Dilmac;h, Bursa Necati be)". kız ensti
tiiıünden Niglr Alrsel, Ankara İımet pata 
kııı: enstitüsünden Umran Delmlr, Meliha 
Özdoıancı, Bedriye Benler, İstanbul Sel
çuk kız enstitlislinden Nazife Mliren, Us
küdar kız enıtitüsünden Safiye Tecer, An
kara İauıet pa.- kız enıtitüılinden Meliha 
Tecer, Güzin Refiioilu, İstanbul Kadıköy 
kız enatitlisiınden Mevlde Taşer. Selçuk kız 
enatitilıunden Atıfet Erdem, İıtanbul böl
ge sanat okulundan B. Ziya Koptu, Mus
tafa Sezer, İzmir kız epstitıiılinden Hatice 
Ezen, Ayşe Onat, Adana İımet İnönü kız 
enstitliıünden Fahriye Tola. Mnadet Sey
men, Melihat Karakaş, Maniıa 1ımet İnö
nü kııı: enıtltüıünden Nedime Kamı•lr, Bur 
u Necatibey kııı: enıtitilıilnden Mahnur A 
taca, Trabzon orta ticaret okulundan Fah
rettin Balanteldn, Retat Özal'p, Baraa böl
&e aanıt okulundan İrfan Sökmen, Ankara 
ticaret lisesinden Ahmet Seyhan. 

taepsinin de iıimlc':'ı ıııtıkbale ge- cumlesıne edıbane bır tckıl vermek 
mi? Banu bilmeyiı; fakat bu endiıeal, 18aüni1n neye varacağını dil-

eriO he.inin de yuılanndı ger- tUnmesine lmkin bırakmamıı. Tenkit- Moskova eu··yu··k 
...::u. unat muhabbet&, tiiri tazele • te .. yıklamak, bilhuaa .. yıklamayı iyi 

harman işleri 
Tefenni; 16. a.L - Valimi• buraya 

ıelerek kazamız içindeki kö~erde har
man itlerini ayrı ayrı yerlerinde te~ • 
kik eylemit ve mahs(llün biran ev-:1 
kaldınlmasınt ve bu arada kimaesİ7. 
asker ailelerine ait mabs\ılün terciha:ı 
toplattırıhnaaım temin için icabeden 
tedbirleri aldırtmıştır. Hükümetimizin 
halk işleriyle bu yakın alikaaı her ta -
rafta büyük hir sevinç ve tükran teza
hüratiyle karşılannııştır. 

İzmir tunslik yollarının 
in11sı tekr• blJllyor 

İzmir; 16. a.a. - Turistik yollar bak 
kında Reji Ceneral tirketinin tekrar 
inıaata bqlamiik üzere vilayete müra
caat ettiği anlatıbnıştır, Bu teklif vali 
ve daimi encümen tarafından tetkik e
dilmektedir. Vali Fuat Tukaal, turıa
tik yollar vaziyetini bizzat tetkik vt 
tıeftif etmiıtir. Bu iıin ıUr.atle bti bir 
'ltarara 

1

bağlanmuı beklenmektedir. 

Tedavüle çıkardan 
. 

yenı banknotlar 
Türkiye CUmhurtyet Merkes Baok&aı -

nın banknot eııusyGllu vaziyeti hakkında 
dUnkU btlltenlerfmizde intıııar eden rapor· 
da bazı daktllo hataları J(ÖrtlldUfllnden bu· 
r;Uıı tekrar neırediyoruz: 

1~. 8. 940 akşamı itibariyle banknot e -
mlayomınun vaziyeti ıudur: 
Bankanın açıtıııında banka kanunu mucl· 
blnce deruhte edilen mlkdar l:IS.74S.:s63 
Bank• klDUDUDUD W inci 
maddelerine tevf,lkan hazine 
tarafından vaki tedlyat olup 
tedavWden 1reri çekUmlı oldu· 
ğundan bundan tenzil olUDILD 19.810.196 

Bu mlkdara baııka ;Juuıun\a mu 
ciblnce altıa mukablll yapılall 
emisyon 
ile reeskODt ırıukablll yapılan 
emlıyon 

13U38.367 

. 
17.000.000 

203 ti00.000 

839.938.367 

llAve olumınca 111. 8. 19'0 tarUıladeki te -
davUIUn umum yekQnu Uo y(lJı elli dokuz 
milyon dokuz yUz otuz a klz bln Uç yllz 
alt.mıı yedi liraya baliğ olmaktadır. 

Bu rekQDua at7.ü8.H6 Uruı rem harf
li banlalotlardaa ınUtebaltl U IOIJ 121 llraaı 
da eski harfli banknoUardan mUteıekkll -
dtr ... La" 

llWıll .. ._ditn~. hiç olmana n'1ve bilin- ---~ W..ad. r ~-.1111rı...ı.._--.c_'.._·~~'f'!!!!l'f"!!!l!ll!9l!ll!!!!i!!!!-~.,...-~~~.....,~~~"~-
1ruclret balundufu inklr edile. il dogruıu luıylı tuhaf oluyor. Yahya e çımız ge müfettiş Rize'de 

_...._ ..... nlan ciflniln, aevklerine :arlık Kemal'e hayranlıkta Muniı Faik O • 
-"• berabe ld ctım Koücwa bU7Uk elçtmts B. Alt Rqdar llbe '"emiyecek yap gelmit ıaneo,. - r o uıumu anır : .AktQ meaunea ltbrlm1A selmllttr. 

s.klr ederlene birıey dl19 • bu yazısından anladıiıma ıöre Yah)ı 
•; flltlt bİr gencin böyle hnu' • Kaml'i, Türk ıiirinin tuncliye kadar 
lteaJI akranlarını bitmemesi, ta- ı•lmit belki en miikemmehınatklnru 

• yahut herhanıl bir ıebeple HftDll1 de benim Hvmem ıibl cleilL 
le ıhll--1 twnıa ,Ucb lfdi- Maniı FıUr Ozansoy ya.z11ını yep • 

yeni blr nilkte ile bitirmeli mUnui~ 

lnlr Ylllyıftlde sıhnl 
lllicldelei lllıllyor 

1da Palll OzanaoJ diyor kl: '"Ka- ba1mut : "Ştlpbe yok kl Oe/ brtııl o 
du -vulılı1U11 bendese.ıadea mıeralı· tamir: 16. LL - Sıtma ile e1Ulı ıu· 

' phms tllr cllye ortaya atılar. nm m\lbdl"l ile Yuı.t old• SW•ymu rette mücadel~ için villyet dahlllnde 
lerin, lllU"UI söyleniılerden farkı Efendiye 16ailnfln sahibi, cemiyette ıenl: tertibat alınmaktadır. Senentn 

..Jtaeri sayıklamadan farksız ayni me•Jdl ltpl tdemeslet. Yoka, yıpurlu ı•çmeıl, ıu birildntllerlnl 
pirin llali nazarında deleri, cemi- mauallah, Süleyman Efen~ye detll. arttırmıı "hatalılm yayılmMına H· 

tte mnkil ne olabilirdi 1 .. Türki - TUrk &lirine yazık olur. • 
••• filr, R. P. Osanaoy'aa 18ylediği •• SUleymaa Efindlye deifl, Türk ti· bep olmuıtıır. 
e benli& ıetmemiıtır. Bunu memnu- irine, Türk eöebiyatına yuık oldu • --------------

"9tle delll .... ne a3yllyorum; çün. nUkteal Uç yıldanberi ancak elli aH • nemize birıey ilave ederek kazanmafa 
• tuursus .CSyleniılerin ,, ne biri • mıı karikatür altında, mÜllllll yazıda heves ediyorlaı·. Huıra konmak isti -

ilde fllrler vereblleceğini blıe Av- kullanılmıt olduğu lçln taze aayıhbi- yenler buna muvaffak olamıyorlaru 
,.·nın buı pirleri, meHll Hölder • lir. Munlı Palk Oztnıoy tlfrlnde ol • kabahati bqkE:larının yenilik arama -
, Nerval, Rimbaud, Lautr&mont ve duğu gibi ne11rinde de ancak tecriföe sında bulmasınlar; o kabahatin daha 
i eereyanlann adamlan iıbat etti- edilmiı llılerl kutlanıyor . • • yalan bir ye~e olmuı kabildir. 
Anlmnô itteıdlyenler nr : inun- Şair bugilnkU cemıyette de mevkii- Blrıey daha söyJlyeyım : bugün, ö-

Deecartea dnreebu ıe~lrmit, B6'rg ni kaybetmlt deilldir: ıUrden anbyan tedeoberi alııık olmsdıgımıı: bir ~iir 
devresine Kirmittlr; artık yalnıa kimselerden hi.ırmet, iübar görüyor. getirenlerle istihsaya kalkıf111lar, bır 

..... 'ini. muhakemenin müıılrabeai ahın- Bundan fuı..ı da hiçbir aman bek • zaman yen4tik getirdıkleri için istihz:ı 
olan inanla lktlCa edftlleyiı; bfze lenemez. Ancalr bazı pirler hemen ha- ile karıılaımıı olan Tevfik Fikret'i, 

irin wanatkAnn rilyatanmızı, kıran. zırlanmıı h\lrmet mevkilerine &eçmeıc: Yahya Ktmal'i ıerçeicten anladıktan. 
k taraflanmıaı, fUurumuaa tabii ol· iıterken butlan o mevkii kelldi eme\< nı, gerçekten sevdiklerini nıunaıınlar. 
yan benliltfmizi de a8y!emeainl lıtl- leri ile, yenılikler getirerek, tiir hui- Hayranlığın da ezberesi olur. 
rua. BugUnlrU pirler : •· Bir ben var 

Rize; 16. a.a. - 'OCiUncü umumi m:ı. 
fettiı Nazif Ergin dün akpm Hopa • 
~an~ 'ze'ye gelmittir. Umumi müfet
tit Rize'ye gelirken Pazar Jı:azaaı Ue 
Ardeıen, Mapavri ve Glindoldu nahi· Dahiliye .. Vekll~tind~ ... •ldt~ımız 
yet.riylc bazı .köylerde halkla tem:ııt maltllnata gorc, nahıve muaurlerı arcı· 
etmiı ve muhtelif mahalli itler ve ilı· sındı ıpfıdaki değiılklikler yapıl· 
tiyaçlar Uzerinde kendileriyle görilt • mııtırlk:.. __ ._

1 
'dil Jüwil F 

il ttt . Yen oy naıı ye mu r g ne ener 
m 1 r. nahiye mlidUrll Nhım Ko1baf, Fener 

Fıırı llflrlk edecek 
yibancı deYleller 

lahiye müdilrlügüne Eminönü nahiye 
müdürü Abdullah Eraslan, K.aragilm
rUk nahiye mUdUrlUğüne Şehremini 
rıahiye mildllrC Hilsnü Kıral, Şehremi
ni nahiye n\udlirlUğUne Samatya naht-

İzmir', 16 a.a. - Bu sene lmıir en· ye müdürü Hasan Tabun Ural, 8am:ıt· 
ternasyonal fuarına iftirlkl katiyet ya nahiye mlidürlUiilne Ankara vila -
kesbetmit olan ~cnebl devlet ıunlar- yeti maiyet memurlarından Celal Bai-
dır: kanlı naklen tayin edilmitlerdir. 

İngiltere, İran, Yugoslavya. Maca- Bundart ba,ka Emlıı6nu nahiye mü. 
ristan, İtalya, Yunaniıtan, ve sanayi dürlüğüne Hukuk mezunlarından Ce
propaganıd•ı mahiyetidı ve huıusl vat Çipanoğh~ ft Heybeliada nahiye 
bir şekilde Almanya. mlldilrlüttıne BqYekAlcı müdevvenat 

ÇOCUK 
Çocuk Ana için ~ Balta 
için Şefkat. Yurt için de ku. 
vet YC ~arlık ıtıiıdır. 

Çocıull E.ir,,.,,.. Kurama 

dairesi memurlarından İhsan Atakan
ın tayini mmur:ıelesi hitıriltn9k üzeıe
clir. 

Siyaaal Bilgiler Okulu mezunların· 
dan Abdülkadir Uras'ın Gaziantep ma
iyet memur\uiuna, Hukuk. meıunla -
rından Naki Tezer in Ankara malyf.t 

"'''''''"'''''' •••••••1111111111111111111111111111111 memurluğuaıa tayinleri yapılrnaktadtr. 

:~aae benden içeri" diyen Yunus ~i- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Ortaçaf adamlarına, " ıuunus .ay. 
itleri, aayıklamalan " insanlık.tan 

n eananl.udan daha- yakındır. 
Sonra Tevtik Fikret'ten bahsediyor. 
babı fikate piri bllrmet, itibar ga

drmilf." Ne uman ? Gençli· 
nde ml ? .Edebiyatı.Cedlde'cllerin, 

•rv•ti-FOnun'un ille aunanlar ne ka
tlrise, istihzaya. hakarete utra

•lnıın llunt. Faik Ounaoy, baht· 
...... 80l"UO atrenebilit. Hem bndlai 
t.ıfllrı.-.ak Fikret'in itibar, hürmet gd· • 

ine, plrhı belki bUıbUtUn dı,ında 
oa,.aaırta beraber .. ıtlanndan u • 

,.U aebeplr. shteriyor. 1 ... ...,. 
: .. l'Um ••• lrfam Jatr. 

.latlrlllrtalrim •• ..,. .... 
• • li'r whale lall•mek ltlı 
........... ~ ..... hldara 
.. ,... ıtı !aram 1alC'fttaWel ..... u,ı..-.. 
~lllr~ft 

---~--.. terine prl~p 
-.tlrlr ....... D 

leSS11111ir1111ııı yeni seleri 
Partimls, tOrk ressam/atından 

bit grupu dabı yutt ,Osellikleri ile 
milll tipleri bo1• n ,.ak yorda
miyle toplayıp Ankara'ya getirmek 
Oure yeai bir aeyalıata ,ağırmıı
tır. 

Okel umu mJlll ••r/lala n 
ı-nı ,..,...,,,,, ıasumlu bir ele
manı Hyaa njimlmJsd• ikinci de
la ,.,,,ı.,, bu estetik ,./er l!nrl11-
tle drınııamıs 6•relıtlr. 
Dlıwalk 6Jr ,.JJm4ı omıısdald 

""""• ,.,,. ,,,,,,,,,,. eldül ,,,,.. 
11111 ~ ,..,. ıırt $ ....... ,,.,.... 
... ...,,,,,,,...,.,. .... •nı 
6lr 6•· ,,.,,.. bir tdlat, allatl ~ 
natle ltlr mllln, ,,.,., ..,. n ,,,.. 
,. ""' • ,.ı. ltlpı,... '61r ..,.. 

"""· .... ""...,._"' ftfU .... 
flllÜllldl ,..,,., -'''""' lir .a,., ,.,,,.,..,.,,, .... s ... 

-~-f,'.Jtı~r ~ 

#'AN ~llL~R 
Yeni #ere ~ıkan resuınları

mıı, tirit yarda11ua yedi ilclim, 
d8rt bucağında çizip boyayacakla
rı tablo/atla Aa.br.a'ya d8ad01cleti 
umll8, lıudakluı ,.rglala •yirci
l•ri, uğrunda on sekiz milyonun, 
icabında, uv• aere 8/melcten 9ekin
mi7eceği gazel vatandan par'alu 
ve 6aaaa bir4ade, lA•uıı 6eliııce, 
.m.t n d.,,,. tarlblae 711111 yeal 
tle.wılu IJalıılıyud blınmaa
lartl•• •rııelıler ~lılu. 

ICISh.- n ıerl re/lmlerla aırlar
ca 6/- millet debfaiaa ya.sü- ettlll 
l'Uim •aat1111 anlaııdu~ w 
Derletmek lgia dnlet re mlll«lıı 
elel• prlftlli bu ......, ..nrhrllli 
ilin ,.a1 alnlerlal 6ekllyoras. 

Vataadaıı 7eai mnmlu topl 
mü, llltiUete 6inl .._, tnlt " 
swtlııl qılamalt maltadlyl• 1ap 
la11 il• .ter/erde hig fllplıeıl•, re 
lllm t•kiai.ll n atetli bUJÜI! W111 

7uarlılt flaterecek bir mnlyet de 
ıea, artlftl•rlmisln inkılfba arıı 
tqıdıltluı lan ve besledllılerl be- · 
7eca11 olacalıtu. 

Yola ,ı.tmak O.ere ola11 ı•aç re .. 
HmlatıllUlllll lırçalarUM kudret, 
boyalar,. euibe dil.,.U.. 

-1* 1 

Eıı iyi biltliflm.. yerler buralerıd11 
Tabii, otatdu,.,_• ilfli mlat•na. 
Mt.ı• fU l'ffii ~'/lir ~rdlr P 

Oranın insanları oe çe§/t insanlar -
'dır 1 Bunlar hakkında bıçbir likrim 
yok I,, 

Bu hanım, teessiJriJnQ ma ilade 
etmek istiyor, yokn ögUnayor muy
du ? Pek :ınlıyamadım. Fakat ko -
nuımanın rd,sında bır telahiJr sezi
liyordu. 

lstanbul'da yapyıp ve yabut l•. 
tanbul'a sık aık gelip de Fatib Hm

tini giJrmemıı olmd, n• d•recey• 
kadar bir inuna 61ilhmek hakkı ve. 
rebilirdi. 

BiSyle ltlmselere Jl'atllı nmtlnl ta
mtmd ı,;a ti• Devlette bir nevi 
trırısm tefkllltı arı lstıyeeefl&. 1 

n ,...,,,,, llibnlttün J5 lıtef lf!ı 
mii11GN6di,le : 

il Afur.os IHO, pir 1'nlllt ''k
tllt'ııı '1lııı0111l11 yitml hıincl ~ıl -
diJnlJmOdlr. Bu m#Jmıebet/e pire 
ımıtatlın lıttlnde bir t&/,ı yapıl. 
ına,ı do'lra olM, lıluılldeyl~ Bu 
ı;u; 1iıatlhle11 ileri .arm.• de 116; .. 
lıleri .M ite rüüllde çafırmü lfia
dit, 

M.u.hrrir lbrdlm Hoyi uhdqı. 

SPOR 

YugosllY bisiklet fedrı 
blslklet(ilerimizi davet 
Yugoslav bl lklet federasyonu 

hussut gllnU rnUnuebetıyle 29= 
6 eylWe kadar yapılacak olan 
aabakaları ıoın Türk milli e b 
srada dhet etmlftir. Bporcı.ılarımdl 
yahatte ktral NnYl m&ref&}lnlJa 
olacaklardır. 

Beden Terbiyesi Genel Direktör! 
alAkadar fedenuyonu bu dAveti te 
mektedlr. 

Zafer kosusu haı1rhkl 
B. T. Q. D. blılklet feder D 

twıtoata tatan~da v eylülde 
yapılacalc olan Zafer ve Türkiye 
llklert mUııabakalan için icap ed n 
lıkları yapmaktadır. 

Yüzme hakem ku 
bugün sona eriyo 

B. T. O. D. futbol fed rasyoau 
lerine ruUamak üaere Aydın 
ı;nıplan §&mplyonlan arıuıında 
li mu bakanın pro mını h,aı 
Feder yon gruplar §&mplyonu 
Demlreporla rnllll kUm• f&DlplYO 
n rba.tir nln yapacakları ild l1l 
tarihlerini de tesblt etmek U.z __ ,.., 
k&r§ıl maların Ankarada yapılın-· 
tem ldlr. 

Bahkesir'de bir a 

poligonu açıldı 
Ba'·' ~ir; J6.a.a. -I:sµrada 

met Stadında teıia edilmit o 
atıt poligonu çartaJ!lba ıünU 
federuyonu başkanf ve bölge 
ile beden terbiyeai mi.akelle!iyc 
bil 150 ye yakın gencin iştirW 
çılmııtır. Töreni müteakip 
biyeıi mükellefiyeti çaiın 
gence atıf yaptırılmııtır. 

İzmir' de beden tı · 
mükellellyetlnln lı 

t-:-, ,o, •·- ıı.s..:\.OUr' 
terbiyesi mükellefiy4'tinin tat 
ı.mal aöıütmek üere dün 
makamlarının iştirikiyle var 
setinde bir toplantı yapıtımı 
toplantıda genel direlrtôrlllk 
dairesi reisi, beden terbiyeli 
fiyetinin tatbik tarzı hakkında 
kamları iuhat vermiıtir. 

Bükrej Büyük elçi 

Ankara'ya gel 
Bükreı bGyük e1çimiı B. 

Tannöver phrimize gelmifriı 
elçi birkaç gün kalarak 
devam edecektir. 

Binı61 'tan vekili vazif 
bqladı 

Çapakçur, 18 ''husullf,, -
ftk.lletfnt tta edecek olan Ki-' 
mı KADl Deprem burça s•l~ 
ne baalamııtır. 

Fikret ihtifali 
tatanbul, 18 "Telefonla,, -

nla'et tn öltimUDUD 25 inci :vıJ 
la,yılliyJe puarteai 1rUDU Halice 
dan pirin mezarında bir töreD t/11 
aynca Eminönll Balkevtnde de 
ramı verilecektir. 

Af yon; ( Husual ) - E1P 
zuına baf lı Bayat nahiyeaiıd• 
cık mevkiind~ birka~ gunde 
ğan tiddetli ,.· .. imurlaıdan 
ıfıle gelmit ve Ayııe, Eınill 
Hayriye adlı 4 kadınla ayni 
Muaa, İbrahim ve Arif'le, t 
kızını alıp ıötUrmUıtilr. 

Bunlardan Muaa. Arif " 
diri olarak kurtarılmıılar .. cı. 
terinin akıbeti malQm delil-
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DJŞ POLITi KA İspanya' da 

HARBE 
girecek mi? 

lşğol altındaki 

Franso'do bulunan 

buğday stokları 

1 ngiliz soma 1 isinde ki 
vaziyet doloyisiyle 

············································-. J • 
: D U N K U j 
"'············································ .................................... 

aorruz boşladı mı, 

boslomodı mı ? Bedin, 16 a.a. - Stefani ajansı bildi
riyor: 

İngiltere . 
'•n,a ile mütareke akdettiği 
tııberi Alman;>•a'nın lngilte· 
karşı taarruza geçmesi bekle-
, Çünkü lngiltere'yi de mağ
'btıedikçe Almanya'nın harbi 

Londra, 16 a.a. Lef ajansı bildiriyor: 
İngiliz matbuatı alman hava taarruzu 

ve istilA imkinlariyle mcgguL olmakla be
raber ikinci düııman olan ltalya'yı da unut
mamaktadır. 

Salahiyettar bir alman kaynağından bil
dirildiğine nazaran, Londra radyosu tara
fından, iıgal altında bulunan Fransa'dalı:i 
buğday mahsulUnün Alnıanya'ya nakledil· 
diiHne dair veril-:. haber uydurmadır. 

endişede 

etlendirmesine imlı:an yoktur. 
1ere'yi mağlup etmek için de 
ere adalarına aaker ihraç et
•e lngilizlerle kendi toprakla
döğüşmek laznndır. 

~Utere'ye yapıl cak olan böyle 
reketin muvaffnkiyet ihtimal-
~erinde aakeri mütehassıs) r 
~.:ı söylemişlerdir. Ekseriyetin 

•rlerine daha çok ehemiyet 
ilecck olanların görüıleri 

hulasa edilebilir: 
riin malum olan vıuıtalarla ve 
~ tıııulJcriyle İngiltere adaları-

1' düşman tarafından istilası 
~Ün değildir. Yani Almanya'· 

tiltere'yi istila cdcmiyeccği 
'~ilmiyor. Fakat bu tc~ebbü

'-hakkuk edebilmesi için Al
'1rıın bugün malUm ohm vası-
. n başka vasıtalar icat etmesi 

en tabiye usullerinin dışın· 
t.... .. l . 
•qı usullere murac:nat e mesı 

ır demek isteniyor. Bu yeni 
llr ve yeni usuller ne olabi

''nlar yeni ve kimsenin bilme
'tler olduğuna göre, tabii, kul· 
ıya kadar gizli kalacaklar

~lrrtafih haftalardanbcri bu is
'lı-atejisi hakkında müheyyiç 

ler ürpertici tahminlerde bu
•ktadır: binler-le tayyare, on 

1, sandal, alman ve İtalyan 
llıtıalarının müıterek harckct-
~llvatlan, deniz altından, deniz 

en, karadan, aağdan soldan 
taraftan yapılacak olan bir 

muharebesiyle İngiltere 
RÜn içinde yere serilecektir! 

~ek alman, gerek İtalyan ga
·, teferruatına girişmemekle 
"• lnciltere'ye karıı evela 
:ı İçinde, sonra aüuııtoaun ilk 
1rıda buna benziyen bir taar
hazırlanmakta olduğunu yaz
dı. lngiltere'nin mağlup cdi
lrıütareke imzasına icbar e
ii gün de ağustosun on beıin

, fetrıbe günü olarak teabit edil-

diinya efkanumumiyeıi böy
~tllıı.rruz ıı, .. ..,ı...tin~n 1,.,!1.,ma· 
· klerken, Almanya da lngilte· 
'-Yyareleriyle boınbardunan 

tı. Bu bombardıman gittikçe 
lendi Jngiliz sahillerini üç, ' . e on tayyare ziyaret ederken, 
~bir haftadanberi de her gün 

Ce tayyare ziyaret ctmcğe 
1
• Bu tayyareler, lngiliz tay
. tarafından karıılanmakta 
balar attıktan sonra zayiat 

k A.lmanya'ya a\•dct etmekte
, 'tayyare bombnrdımanları-
~liccai ve iki tarafça verilen 
~?' derecesi hakkrndnki. ~allı· 
""°birine uymuyor. lngılızler, 
elerin hiç bir askeri hedefe 

"•ttirmediklerin~ iddia ed~yor
~anlar iıse, daıma ehcmıyet
~llYati hedeflere isabet ettir

i aöylüyorlar. Zayiata ge· 
' 11\gilizlcr, almanlann altını§, 

Gazeteler, Türen ve Milino'nun bom -
bardınınnr, İngilizlerin yalnız anavatan 
müdafaasiyle meşgul olmadıklarını İtalya. 
ya hatırlattığı mütalcasını ileri ıürmek-
tcdirler. . . .. .. 

Somali'dc pek ynklaımıı gıbı. gorune~ 
muharebe, ingilizlerin geniı mıkyastakı 
endiışeleri meyanında bulunmaktadı;. Her 
şeyin şimdi ki alman taarr~zuna b~g.lı bu
lunabilcccı;i mlitaleası, harıcl polıtıkımın 
muhtelif safhalarırıı unuttlırmamaktadır. 
Tiırkiye'ye sadrk kalnn, Yunaniııtan'a mU
zaharet eden, sovyet Rusyayı yakından tet
kiki altında bulunduran, Japony~ lle 1mıı. zakeratını kesmiyen Bliyük Britanya s -
panya havalisindeki hlidlseleri de derin bir 
dikkutle takip etmektedir. • . 

Times gazetesi dün ba, makalesını İs
panya havalisine tahsis ederek. bu mınta: 
knnın garbi Avnıpa'da yedne sulh cenne.tı 
olduğunu yazmaktııdır. 1sı,anya • ı;o!tekı.z 
birleşikliği, müşterek menfaatlerının vı. 
knycsi için imza etmlı oldukları p~otokol 
ile takviye edilmiş bulunmaktadır. F ranko, 
nasyonalist İıpanya'ya Porteklz'in yapmıı 
olduğu yardımı unutmamaktadır. Franko 
ile B. Salazar'ın araaında sıkı ~ir gcirliş ve 
karakter müşahabeti vardır. Dıiier taraf -
tan B. Salazar'ın bu mücadelede bitaraf 
kaltnak kararı, bir çok iıpanyalıların ta
kındıkları kötü tavra rağmen İ&panya'ca 
çok iyi karşılanmaktadır. Son haftaların 
hadiseleri, :Fmnko ile Musolini arasında 
yapılmııkta olan mukayeselerin yanlış ol
duı;unu isbat etmiştir. Scrgiizeştci bir o
yuncu olan Musolini'nin çoktanberi harbı 
arzu ettiği herkesce malftmdur. Bil!kiı 
Franko h:ubı istememektedir. Musolini'. 
den daha az nazariyeci bir şef olan Fran
ko, daha mliteyakkız ve daha durbindir. 
Uç sene müddetle memleketi dahili harp 
ile ııarça parça olmuştur. Şimdi her va
tanperver iııpanyol J;ibi Franko da sulhu ve 
harpte yıkılan yerlerin tamirini arzu et -
mektedir. İspanya'yı harbe sürüklemek iı
t iyen tesirler kuvetli olmakla beraber bun
lann ehemiyetlerinin mübalaga edilmeme. 
sı liizımdır. İııpanya'da harbetmiı olan İ
talyanlar hiç bir hürmet kazanamamışlar
dır. İtalya bariz bir surette cfkirı umu
miyece iyi görülmemektedir. Alman kuvet. 
leri, bilhassa Condor kıtalarr, hakiki bir 
yardım yapmıelar ve minnet kazanmışlar
dır. Fakat, iyiliği yapan yaptığı iyiliği pek 
fazla hatırlattırdığı zaman bu minnet de 
azalır. Almanya yaptığı yardımın mukabi
lini bol bol görmü,tür. 

Timcs gazetesi, İspanya'nın bazı mınta
kalarında açlığın hüküm sürmesine rağ
men, zirai mahıulfi.trn Almanyıt'ya gitmesi
ni, İspanyolların fena bir göıle gördükle· 
rini tebarüz ettirmektedir. Hitler'in İ&
panya'nın harici politikaı;ını eline alrnağı 
istemesi, İ&panyollorca artık bir mübalaga 
gibi te!Akki edilmektedir. 

MczkOr gazete İngiliz - iıpanyol milna
sebatından bahsederek, abluka meselesinin 
nazik bir iş olduğunu ıöylliyor ve ahiren 
yapılan itilti.fın Porteki:ıı buğday ve zirai 
"'""•nll,.rinin glrmeılne müsaade ettlii ci
hetle bir anfa"1taya vaaıl olunııbilccefini 
muhtemel görüyor. 

Manchester Guardinn gazetesinin diplo
matik muhıt'blri harief rolltlkanrn di~er bir 
durumunu mütnlea ederek, romen • macar 
- bulgar müzakeratrnın neticeye yaklasır 
cibi cöründiif.iinü yazmaktııdır. Son mil
zakcrat tcrkcdilerek arazinin vüsatiyle a-
halinin mlibadelesinin icra tarzını tesblt e
dC'cektir . Mübadele isi en nazik bir mesele 
gibi görünmektedir. Sair meseleler meya • 
nında, dcmiryolu malzemninln taksimi i
le, terkcdllen arazideki yapılmıı olan i~le
rin bedellerinin Romanya'ya tidenmesl me. 
ıeleıi mevcuttur. 

İsviçre üzerinde uçan 

yabancı tayyareler 

Salahiyettar uıahfiller, Almnnya'nın iı
ı;al altında bulur.an mıntakalardan buğday 
ithal etmek zaruretinde olmndığına işar~t 
etmektedl !er. Londra radyosunun telmıh 
ettiğ\ alman resmt tebliği mevcut değil
dir. 

İngiliz ablukası 

karşısında Fransa 
Cenevre, 16 a.a. D. N. B. bildiri-

yor: b'ld' 'ld' Clermont - Ferrand'dan ı ırı ı-
ğine göre, bu şehirde bulunan harici
ye nazırı matbuat milmessilleri huzu
runda, işgal altında bulunan mınta
kanın ingiliz ablukası ile güçle§Cn 
iaşesine ait beyanatta bulunmuştur. 
Nazır demiştir ki: 
"- İngiltere hükümeti, aralarında 

bir çok yaralı askerler de .. b~lunan 
milyonlarca sivili açlıktan oldurm~ -
den evel düşünmelidir. Şayet İngıl
tere, ablukanın Almanya lizerind~ mü 
cssir bir netice vereceğini tahmın e
diyorsa bu ümidi esassızdır. Çilnkü 
Almanya'nın mukavemet kuveti müt
hiştir. 
Fransa'nın ithal edeceği veya et

mek istiyeceği gıda maddeleri ıırf 
fransızlara tahsis edilecektir. Alman
ya bu gıda maddelerinin yalnız sivil 
ahalinin ihtiyacını karıılamağa has
redeceğini temin etmeğe amade ola
caktır. 
Diğer taraftan, fransız hlikümeti 

fngiltereye hususi temin.at te~lif et: 
miştir. Buna rağmen aklıseli~.ın .. ıesı 
iştilmezse hiç kimse fransız hukurı:ıe: 
tini ve fransadaki işgal kuvetlerını 
haklı olarak itham edemez.,, 

Yugoslavya'da yeni i~fimai 

ve iktisadi tedbirler alıyor 
Belgrad, 16 a.a. - D. N. B. ajansı bildi

riyor: 
V eldcs yazlık kö&kiinde bulunan ı:ıaıı.~

lar arasına dahili politika hakkındakı mu
zakereler dün devam etmiıtir Baıvekil B. 
Svetkovlç, başvekil muavini B. M.açek ve 
Hırvatistan valiıi B. 'l'chubojiç ı:ıaıp pren~ 
Paul tarafından Krainbourg cıvarındakı 
yazlık nrayında uıı:un müddet kabul edil-
mişlerdir. f 

İyi habıır alan mahafilde t:annedildıi fıe 
göre. mezkQr devlet adamları prense~ ilk 
ıı liyet seneleri hııkkındn rapor vermışler 

ve idarclerınin ikinci senesinin f\laliycti 
hakkında d;;ı izahat vermiılerdır, 

Novoıti gazeteıine gbre, B. Tchuba -
jitch ve maliye nazırı B. Chutej, Agram'a 
gitmişlerdir. 

Veldes snyfiyeııinde Yugoıılav de,·ht 
adamları arasında yapılan müzakereler 
münasebetiyle "Politika,. gazetesi, hali
hazırda, Svetkovich - Matchek kıbineıi
nin ikinci iktisadi aeneıi için bir büyük 
iktisadi veiçtima[ lslAhat proırramı hazır
lamtktan ziyade muhakkak ıurette lüzum
lu bazı iktisadi ve içtimai kanun projele
ri yapmak bahis mevzuu olduiunu yas -
maktadır. 

Bu suretle yakında Yugoslav dıı tica -
retinde yeni bir teıkilii.tlandırma yapıla
cak asgari bir fi:r.at tayin edıleı:ek ve na
fıa işlerinde mesai ·tanzim edilecektir. 
Bunılan başka milli bankaııın devletle§ti· 
rilmesi de müzakere edilecektir. 

r---·--··~····::::::::::::ı IKÜ(ÜK Dl~ HABERLER 
ı ................................ ........ 

tayyaresine karıı kendileri
~i~ on tayyare kaybeltikleri-
1t'İYorlar. Almanların iddiala
~tlnun tam tersidir. Bu iddi_a· 
.._ilgisi doğrudur? Bunu bıl-

Berne, 16 a.a. - İevfçre ajansı, dUn ge
ce yab3.ncı tayyarelerin İsviçre llzerlnde 
uçtuklarını, memleketin her tarafında a -
lann ııaretl verildiğini blldlrnv•ktedlr. 
Tayyareler İsv!çrcde Blıle Yakınından glr
ml§ ve büyük bir ıüraUe 1taJya lıtikame
tlnde uçmuıılardır. Bir saat sonra aynı tay
yarelerin geldikleri yoldan döndükleri gö
riilnıUştlir. 

İsvlore ajansı, bu uçuıun .İl!lvlçre top
rakları bltu.raflı~ının yeni bir ihltıli oldu -
ğunu kıı.yd('yleıncktedlr. 

x Belgrad - "D. N. B.,, : Yugoslav a -
razlslndekl maden ıanayllnln kontrol hak
kını hlıkUmete veren bir kaı·aruame nel?'e· 
dllml§tlr. 

x Beıwat "D. N. B... : YUROllav ealA
hlycttar mahfillerlylo sovyetıcr daimi ti -
caret heyeti aı·aaında ticari mübadele hak
kında müzakereler cereyan ctnılıUr. 

Londra, 16 a.a. - Lef ajansı bildi
riyor : 

İngiliz Somalisindeki vaziyet İn
giliz ıellhiyetli mahfillerinde endişe 
uyandırmaktadır. Bu mahfiller, mad
di hatt! ııtratejik bakımlardan İtal
yanların bu memlekete yaptıkları i
leri hareketin İtalyanlara ancak bir 
ylik olması muhtemel bulunmasına 
rağmen ftalyan nüfuzunun elde ede
ceği muvaffakiyetin Roma tarafın -
dan bu husustaki muvaffakiyetsiz -
tikleri telafi eder, hatta alınan mü
teaddit raporların delalet ettiği Habe 
§istan'da kaynıyan isyan üzerinde 
~eskin edici bir tesir bile yapar ma
hiyette addedilmesi varittir. 

Somali'de vaziyet bu sabah Lon
dra'da nazik olarak telakki edilmek
te ve ingiliz kuvetlerinin Berbera ü
zerine çekilecekleri ve oraya mah -
dut takviye kıtaatı gönderilebileceği 
tahmin edilmekte idi. 

İ ngi ite re' de 
Beşinci kolla 

mücadele İçin 
komite kuruldu 
Londra, 16 a.a. - Tahminen iki ay 

evet teıiı edilen ve B. Çörçil'e naza
ran beşincikolun faaliyeti ile meşgul 
olan Swington komitesinin teşkili 

dün Avam kamarasında B. Çörçil'in 
beyanatta bulunmasına vesile olmuş
tur. 

Başvekil demiştir ki: 
"- Swington komiteııine veya giz

li tc§kilatın diğer §Ubelerine ait snal
lerin bu suallere verilecek cevapların 
umuml menfaatlere mugayir olacağı
nı birkaç zaman evet meclise anlat
mı§tım. 

Bu nevi meıeleleri. bilhassa harp 
zamanında alenen münakaıa etmek 
doğru değildir. 

Avam kamarası ıenelerdenberi bu 
prensibi kabul etmiş ve her zaman 
meatur tahsisatın ve urf ıekillerinin 
münakapaına müaaade eylemeyi red
detmiştir. Meclisin Switson komitesi 
bahsinde de bu kaideye riayet edece
ğine eminim. 

Bu ıö.zlerden ıonra ba§Vekil bahsi 
geçen komitenin teşkili hakkında a
şağıdaki tafsilatı vermiştir: 

Tahminen 10 hafta evet tam itimat
lı Hollanda milJetini nazi tecavüzüne 
rameden karanlık ve alçak müşare
ketten sonra İngiltere'nln üstilnden 
bir endiıe dalgası geçti. Düşman a
janlarının burada faaliyette bulunma
Bından ve aynı ıu altından yürüyen 
hain tibiyeyi kullanmasından korkul
du. Tabii nezaretlerin muhtelif fUbe
leri bu gibi tasavvurların önüne geç
mek vazifeıini deruhte ettiler. Fakat 
bu mukabil faaliyet her zaman ica
beden ahenkle yürümediğinden bu va
zifeyi deruhte etmesini B. Swinton
dan istedim.. 

• 

ısı 
Yeni Sabah 
Eden'in nutku :' 

Hilseyin Cahit Yalçın, bu başlılı: al
tında ingillz harbiye n3Zırının verdiil 
nutuktan bshisle diyor ki : 

"İngilizler yalnız baslarına kaldıktan 
sonra tehlikenin ciddiyeti karıısındı 
bütün gayret ve faalıyetlerini .toplıya • 
rak çok l".nerjik tedbirler. ve ı~raat ile 
müdafaa vasıtalannı temın ettıler. Fa
Jo:at 'bir iki vesile ile İngiliz devlet a
damlarının a ızlıırından duyduğumuz 
sözlerde İngi ltcrenin yalnıı: müdafaa İ· 
le iktifa etmiyerek tecavüı:e geçmek 
için de hazırlandığını haber alıyoruz. 
Harbiye nuırı Eden bu defa ıçıkça 
söyliiyor. Galebenin alman topraklan 
üzerinde tecavüze gecmhı !ngiliz kuvet
lerl tarafından istihsll edlleceiini temin 
cd'yor .. 

Muhurir, İngilterenin bu harbe ta
mamen hazırlıksız girdigine i5aretle di
yor ki : 

"O derecede ki donanmıı iıtiına edi • 
lirse hangi sahada ve hangi mıntıkada 
olursa olsun harp İngiltereyi ga!il ya
kıılamıştır. Fıı.kııt dıkltıte eııyandır ki 
bu ilk muvaffakitetsizlikler İngilizle -
rin ~-uvvei maneviycııini zerre kadar 
sarsmadı, İngiliz hükumetini tel!ı ve 
panik içinde bırakmadı .. 

Hüseyin Cahıt Yalçın, devam ediyor: 
"Su dnkih!da İngiltereyi tarihinin 

hlc bir devresinae ıorülmemiş kadar 
yiıkselten hareket, Almınya ile uyu1-
ma yolunu tutsa pek karlı bir iı halin
de bir sulh aktcdebllmesl çok mümkün 
olmasına rağmen daha senelerce silre
cek çok çetin ve kanlı bir harbi röı:e 
almasıdır. Bir millet bunu yapabilme
ğe ancak yüksek ve abli.ki bir ideali 
rehber ittihaz etmek suretiyle muvaf
fak olabilir . ., 

Muharrir makalesini ışöyle bitiriyor: 
"İngilizlerin kendilerini tehdit eden 

tehlikeyi pek güzel takdir ettiliıJeri 
Eden'ln söılcrlnden anl11ılıyor. Sarfet
tikleri enerji, yapmağa başladıkları ha
zırlıklar bunun delilidir. 

Şimdiye kadar alman pl!runr akim 
bırakan ve Almanya'nın muvalı:lı:at li1-
tünlügü karşısında hiç sarsılmıyan İn
giltere'nin taarruza geçtiği zaman vazi
yetin ne kadar değiıtiıini ıorecefir.,, 

TAN 

İtalya, Yunanistan'dan ne 
istiyor ? 

M. Zekeriya Sertel, bu baılık altında 
diyor ki : 

"Daha Arnavutlukta katlcdildifi id
dia edilen Davut Hoca meseleai kapan
madan ajanslar İtalya ile yunanistan'ın 
aruını açacak yeni bir haber veriyor
lar. Yunnn denizlerinde meçhul bir de
nizaltı gemisi bir yunan gemisini ba -
tırmıştır. İngiltere bu denizlerde hiç 
bir denizaltı btılunm~dıızını b ildiriyor. 
Akdenizde İngiltere ile İtalya'dan bat
ka hiç bir devletin denizaltılllrı faali
yette olmlldığına ıöre bu hldlaeyi ya
pan denizaltının ltalyan donamasına 
mensup olması !hım gelir.,, 

Muharrir, Yunanistan'ın bitaraf bir 
siyaset takibine çalııtıfına i~aretle, !
talya'nın durup dururken Yunanistan& 
tecavüze kalkmasının ıebeplerini araı• 
tırıyor ve diyor ki : 

"İtalya, Yunanistan'a tecavüz niye • 
tinde olmadıfını temin ettlfi zaman he
nüz harbe girmemitti. Bitaraf kaldıtr 
müddetçe İngiltere'nin garantiıi altırı
da bulunan Yunaniıtanı kartı tahrik 
edici bir vaziyet almak istemiyordu. 
Halbuki o vakitten beri vaziyet değiı
miıtir. İtalya harbe ıtirmittir. Simdi 
AkdenJzi çevirmek, Akdenizde lngilla 
donanmasını üılerindcn mahrum etmek 
siyasetini takip etmektedir.,, 

Muharrir İtalya'nın Akdeniıdelı:i e • 
mellerinden bahisle d iyor ki : 

"Almanya'mn Balkanlarda bir kar • 
gaşalık çıkmasına t:ıra t tar olmadığıaa 
göre, İtalya'nın onun arıusu hlllhna 
Balkanları karıııtırmıı.k iıtedliii tahmin 
edilemez. Bu sebeple, İtalya'nın Ar
nıvutlugıı asker göndermesi, Yunanis
tını tehdit etmesi daha ziyade bir Ak
deniz meselesi olarnk görünmektedir.,, 

• 
rı 

11. 11. (Matbuat servisi) 

İKDAM 

Büyük Milli §ef'in gösterdiği 
yol : 

Abidin Daver, yukardıı.ki baılık al • 
tmda diyor ki : 

"Halkla biz•at temas ede.r~ on,un bH
tün isteklerini ve dertlerını dınhye1' 
Cumhurreisimiz halkçılık . b:ıkımından 
bütün dünya için örnek lbır devlet ~c
fidir ... 

Tasviriefkir 
İngiltere için dehşet haftası : 

Ebüzziyazade Velit, bu bı$1ık altın
da bu ,ekilde verilen bir havadiıte!\ b~ 
hisle diyor ki : . 

"İçinde bulunduğumuz ,-acayıp ~..3r• 
bin ker<lislnden dsba acıyıp tczahura
tından birini de, muhariplerin yapac'lk
l&rı i,leri vaktinden eve! illi~ eyleme~
ri teşkil ettiği malumdur. Bızlm blldı
ğimiz eskiden buna taınamiyle man .us 
suretle hareket edilirdi. (Esk den) maks~ 
dımız da tarihi kadim de ildir. Mesela 
bundın evelki umumi harpte muharipler 
asırlardan beri yerleşmiş olan harp 
kaideleri mucibince, yapacakları hare
kltın istikametini de, baıl~gıç zam,,_ 
nını da azami derecede glzh tutar~r vo 
bütün muvaffakiyeti ddşmanı gaiıl av
lıyarak hiç beklemediği yerde ve ıamarı
da baskına uğrltıp taıırtmakta arar • 
!ardı. Şimdi iıe her muharip.n~ yapaca
crnı nereden hücum edeceğını ve h n
ci ~eticeyl istıhsal edecegini haftalar
ca, hatta aylarca evet dav~l, dümbele~· 
le ilin ediyor ve işin en ınanılmaz cı
heti de düşmanı böyle ikaz etmişken 
dediğini de hemen hemen aynen ?apı-
yor... .. 

Muharri Almanların anı taarruz ve 
baskınlarından bahisle diyor ki : 
"Yalnız bir kere aynı oyun lkı dda 

oynamaz. Oynanacak olursa ikincisi.nı~ 
iflbivle neticelenmesi muhakk k gı~ı
dir. Saniyen İngiltere - Holanda de ıl .. 
d!r Holanda yedi milyon nüfusluk •
vu~ içi kadar bir memleketti. Ahal"at 
bilhassa ticaretle meşgul insanlar oldv 
fu için Almanların bir kaç yuz tınan 
ile yııpttkları ,a,ırtma ve baskınla b~ ' 
kilı:aten kendilerini &aıırdılır ve harbıa 
dördüncü günü teslim oluverdiler ... 

Muharrir, dünyanın bllyülı: bir 1Bb1~-
11zlıkla bu hallenin sonuna muntazır 
olduiuna lıarelle diyor ki: 

"Dünya halkı neredeyse, perdenin 
geç acıltnasından ubırsırl&nrp tiyatro 
seyircileri gibi, terter tepinerek "ısıı 
kanlı oyun biran evet gösterilsin,, diye 
bağırrnağa baı;lıyacaklar .... " 

VAKİT 

Batkanlu' da üç ~afhalı bir plAtt 
Asım Us, bu batlık altında diyor ki: 
"Balkanlar etrafında şimdiye kadar 

göze çarpan tezahurata bakılırsa mih· 
ver devletlerinin bu 11\hada tatbik et -
mek istedikleri siyaset plinını i.ıç uf. 
haya ayırmak mümkUndur: 

1 - Romanya ile Bulgaristan, Romq 
ya ile Macaristan arasındaki mesele -
ler. 

2 - İtalya ile Yunanistan ve Bulca • 
ristan ile Yunanistan arasındaki mesele· 
ler. 

3 - İtalya ile Yugoslavya, Macari.
tan ile Yugoslavya arasındaki meslcler. 

Muharrir, bu üç safhayı ayrı ayrı ı. 
zıh ve tetkik ettikten sonra sözü ital• 
yan - yunan münasebetlerine getirerk 
diyor ki : 

''Bundan sonra ikinci safhaya yani 
İtalya ile Bulgaristanın elblrli i C'.lc-
rek Yunanistan üzerine çullanmak i .. 
temelerine sıra gelecektir. İtalyanların 
Davut Hoca adı ile ortaya attıkları me
ıelc etrafında donen ıözler ile Bulı:a • 
ristın'ın ilin ettiği seferberlik bu ikin
ci safha iein bir hazırlıktan b&şka bir 
ıey değildir.,, 
Asım Us makalesinin sonunda diyor 

iri : 
"Eğer Almanya ili' ıtııiya hakikaten 

balkan meselelerini harpsiz olarak hal
letmek iıtiyorlarsa İngiltereyi &imdiden 
yok olmuş farzederek Bll :kanları karış
tırmak netieeılni verecek olan bu iiç 
parçalı plandan vu geçeceklerdir. Bu 
plan.in tatbiki için d~ha eve! İngiiteı e. 
nin Akdenlzde mağiCtc> edilmesini dii
tünecelderdiı-. 

ı_ ~: Y nlnız almanların ötede.n· 
kıp ettikleri propaganda sıs

~:ılerine olan iti~adı ııars~ı§
llnya, kendi efkarıumumıy.e
her §eyi gizler. Alman mıl-

~ehi gazete okuyamaz. Ec
tldyo merkezlerini dinliye
~ltrıan propaganda teşkilatı

'itllai ve askeri meseleler hak

İsvlçrenln Londra ecflrlne 18-14 ve 15-16 
geceleri lng!l!z tayyareleri tarafından tı -
vlçre hududunun lhlAll dolayııılyle lnglllz 
hllkilmetl nezdinde protestoda bulunmak 
vebu kabil ha.dlaelerin tekerrürüne mani 
olunmasım istemek için talimat vertımıı • 
tir. 

Kızılordu şefleri 

arasında değişiklik 

x Lonclra, 16 a.a. - Şu anda 1.000 lıı -
giliz c;ocuğtı Okyanua Uzerlnde bulunmak
tadır. Bunlar yakında Kanada'ya varacak· 
Jar veharbln devamı mUddeUnce orada ka
lacaklardır. 

x Belgrad - Yenl Alman - YUA"OllllY 
mUzaltcrcleri bugünlerde Dubrovnlk te bq
lıyacaktır. Bu nıtizakcrelertn hedefi harp
ten C\'elkl borçların bir t .. ııvlye suretine 
bağla nmasıdır. 

Beıinci kol tehlikesinin önüne geç
mek için alınan tedbirlerde büyük bir 
salah olduğunu meclise bildirmekle 
bahtiyarım. Tehlike miinasip nisbet
te azalmıştır. Bunun böyle olması 
çok 'mühimdir. Çünkü her zaman ma
yısa nazaran çok kuvetli olduğumuzu 
hiasetmiş ve kuvetli iıek de bir istila 
tehlikesi hiç jir zaman geç.miş de~il
dir ve yaben"'I memleketlerdeki al
manlar da harekltın ba§lamak üzere 
olduğunu mükerreren bize temin et
mektedirler.,, 

Acı bir kayıp 1Balkanla~da 
B. Hakkı Saydam 1 )"hancı memleketler için ver-

'•Unıat en hafif tabirle, ay-, . 
:. l\tcsela alman noktaı naza-

tlla-e, harbin çıkmasından in
~ l'rıesuldür. Norveç, Danimar· 

kU'nda gibi devletler, 1A~?1anarşı harekete gm; ':lca uzere 
.\Jl'tıa.nya, onlardan cvel dav
-~lrnıınya'nrn Avrupa için dü
t11 ''nizam,, adalet ve hakka-
t_erıaiplerine uygundur. ~.u ve 
~zer itimadı sarsnn aozler 
11da. Almanların Inciltcre mu
•i hakkındaki iddialarına da 
~ ıyacağı aıikardır. 

, l bugün herkesin merak ve 
•le sorduğu aual ıudur: Al
ııı İddiaları doğru bile olsa, 

Ilı e'ye karşı giri§ilcceği bildi
lla:ızam taarruz bundan iba
İt·? Yoksa, bu taarruz, bunu 

~edecek olan hakiki taarruz 
'~•rlık mıdır? Filhakika bu 
t~ o A k a.p ararken, sıyası ve as e-
·'rr-irlerin ihtilafa düştükle
b11llektedir. Bazıları, ~.ıte t~
ı '-dur diyorlar. Ve şuphesız 
'a-ın bir haftadanbcri baıla

Moakova, 18 a.a. - Tass ajansı blldlı1-
yor: 

Mareşal Budenl, Moskova askeri daire
si kıtaatı kumandanlığından aftcdilerck 
ınıııt mlidafııa komiserliğinin birinci mu -
avfnllğine tayin edilmlııtır. 

Mareşal Çııpoçıılkot. sılıl sebeple vaki 
fsl<'ğl Uzerirıe kızı lordu genel kurmay reis
liğinden n!fcdllr.rek mllli mlldafaa komi -
scrliğ! muavinliğine tayin edilmiştir. 

General Meretzlrnt', mUdataa komiseri 
muav!nllğinl muhafaza etmckleberaber kı
zılordu genel kurmay reisllğlne tayin edll
mlııtlr. 

barladır ki hali bir çoklan, bunun, 
arkadan gelecek hakiki taarruz için 
yapılmakta olan ihza~i hareket ol
duğunu iddia ediyorlar. 

x Yadrlt ''liavwı,. General Franko t
talyn'ıını eski Madrft sefiri ftalyan gene
rali Ganıbrn'ya imıtArntol'luk nl§a.nının bU· 
yük sallblnl "boyunduruk ve ok., veıml§· 
tir. 

X BUkre" - Romanyada deniz bayramı 
bu sene ı>arlnk bir ııekllde kullanmııtır. 

x Marsllya - Fransız hUkUmctl her 
tUrlU deniz tcnezzflhlerlni ya.sak etmlıtır. 

x Ottava - Kanada nılıhlnımıtt nazın, 
kAnunusaııiden itibaren Knoada'nın ayda 
3GO tayyare ımıı.ı edeceğini bltdlrmııur. 

X BUkrc11 - "D. N. B." İJlKlll• bankala
rında mevduatı olan romanyalılar, hesap -
larınnı bloke edildiğine dair bir tamim al
ffil§la.rdır. 

x Nevyork - "D.N.B ... 11 ağustostan 
itibaren tatbik edllmck Uzere Hollanda 
Hlndiçlnlsl kauçuk, kalay, kinin ve petrol 
mUştaklmtına yUzde beş niebetfnde bir 
harp resmi lhdM etmiştir. 

Londra, 16 a.a. - Hava nazınnın bildir
diı::iııe göre, dün İngiltere'den gelen ve Kı
nada'ya vasıl olan Clare ismindeki deniz 
tayyaresinde ingiliz pilotlarının antren -
manian hakkında müzakeratta bulunacak 
olan hava nezıırıtti milsteşarı B. Balfour 
bulunmakta idi. 

Tokyo, 16 a.a. - Kaifeng'den Domel a
jansına bildirildiğine göre, sarı ırmağın 
taşması üzerine binlerce merkezi Çin 
kôylüsü boğulmuştur. Açılan mütea.ddit 
gedikler dolayıslyle Lunghal demlryolunu 
su bısmı5tır, 

Hamilton, 16 a.a - - Bermudeı adala
rı - Vindsor dük ve dilıesi bugün Ba -
hamas'a hareket etmiılerdir. 

Kızılordu genel 

kurmay reisliği 
Moıkova 16 a.a. - Sıhi sebeplerden do

layı vazife~indcn affını rica ettiği bildiri
len mıreıal Çnpoçni'nin yerine kızılordu 
ıenel kurmay reiıliiine ıeneral Meretıkof 
tayin edilmiştir. 

Fin kabinesinde 
tadilat yapıldı 

Helsinki, 16 a.a. - Reuter ajansı bildi
riyor: Fin kabineainde bazı değiıiklikler 
vukuu bildirilmektedir. Ezcümle ıovyet -
fln har'bı esnasında harbiye nazırı olan 
uimdiki levazım nazırı Tınner'in lsti{a et
tiği bildiriliyor. Tanner'in yerine halen 
ticaret nazırı olan Kotilainen geçmiıtir. 

Bir İtalyan gazetesine göre harp 
uzun sürecek 

Zurich, 16 a.a. - Corriera Della Sera 
gazetesi, halihazırdaki askeri vaziyete na
zaran, harbın uzun sürmesinin muhteı::ıel 
oldufunu yazmaktadır. 

evelki gece 
vefat etti 
(B111ı 1. inci sıy/11d11) 

de eski mühcndishanei herrt hiima
yun) ikmal ettikten ıonra orduda 
muhtelif bir. etlerde bulunmuı ve iı
tihkam binbaşısı iken tekaüt olmuı
tur. 

Merhum İstanbul sehir meclisi aza
sı bulunduğu sırada . İçel mebusluğu
na seçilmiş, son intihap devresinde 
iki kardeşin intihap edilemiyeceği 
hakkındaki karar üzerine namzetliği
ni koymamıştır. 
Fransızcaya vakıf ve beklr olan 

merhum, mebusluktan ayrıldıktan ıon 
ra Osmanlı Bankası İdare Mecliıi a
zalığına seçilmiştir. 

*•• 
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dığı bu büyük kayıp dolayısiyle ken
disine ve merhumun ailesi efradına 
en içten t!ıziyelerini sunar. 

Ordunun terhisi yüzünden 

buhran 
altımetleri 

(Başı ı. inci sayfada) 

Romanya meselesi ele alrnmııtır, 
Yugoslavya ve Yunanistan hakkın. 
da süküt edilmiştir. Gelen havadis
ler ecnebi memleketlerde, acaba 
ikinci plunda Yunanistan mı var, 
§Üphesini uyandırmaktan hali kal
madığını gösteriyor. Bundan sonra 
da Dalmaçya, Slovenya, Macar e. 
kalliyeti ve Makedonya gibi ihtilaf. 
lariyle Yugoslavya ortaya çıkabile. 
ceği tahmin ediliyor. 

Şimdilik olan biten feyler her 
halde hayre alamet gibi görünmÜ· 
yor. Hadiselerin Balkan sulhu ile 
Balkan milletlerinin huzur ve men
faatlerine uygun tekilde inki§af et• 
meaini temenni edelim. 

Falih Rıfkı ATAY 

~~ h~reket, bir taarruzdur. Fa
'~ ve İtalyan propaganda.ar
' l'rııni gözlerimizin önüne çız-

Taarruz mu, taarruza hazırlık 
mı? Bu suale cevap vermek ıçın 
bir müddet beklemek lazımdır. Fa
kat eğer taarruz bu iae ve bazıla
rının da söylediği gibi, bu taarruz 
hareketi, en had bir devreııine gir
miş bulunuyorsa, bunun auya düş
tüğü timdiden söylenebilir. Ancak 
böyle bir hüküm verebilmek ıçın 
arkadan hakikaten yeni vaaıtalarla 
ve yeni ti.biye usulleriyle bir taar
ruzun gelip ıelmiyeceiini anlamak 
lazımdır. 

x Londra - Prens Starhemberg timdi 
t'ransız hava kuvetıerl emrinde çalıımak -
tadır. 

Milano'dan Neue Zucher Zeitung ga
zetesin gelen bir telgraf da bu makaleyi 
zikretmektedir. 

Corrlere Dellı Sera razetesi, dıı:ha bq. 
ka İtalyan ,chirlerinin üzerine de hava a
kınları yapılmasınm beklenilmesi 11.zım 
reldiiini ilave etmektedir. 

nevre muhabirine Vichy'dcn gelen malQ • 
F 'd • • l"k b lad mata nazaran, fransız ordusunun terhisi 4 

''t .. aarruz,, değildir. Bu ılı· A. Ş. ESMER 
X Kahire - Beynclmllelblr teıekkUl o

lan düyunu umumiye komisyonu, kıl'alın 
bir kararnamesiyle Jflğvedllınl§tlr. 

ransa a iSSIZ I IS 1 atustoıta hitam bulmustur. üc; buçuk mil-
yon askerin terhis edılmesi, işsizlcr;n ade-

Berlin, 16 a.a. - Tas ajıınsı bildiriyor: 1 dini çok fazlalaştırmıştır. İşsizlerin vazi. 
Voelkischer Beobachter gazetesinin Ce - yeti çok müşkül bulunmaktadır. 
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E~ciya~ te esine çıkmışlar 
Kayseri gençlerinden, kadın ve 1 kaidelerini herkes bilir. Dağ sporu, 

erkek kırk kişinin Erciyaş dağı Üze- hem düz yerlerde yürümeye, hem 
rinde 3950 metre yüksekliğindeki de yokuş tırmanmrya ve sırasına gö
tepeye çıkmış olduğunu bildiren A. re mania atlamıya vesile olduğun -
A. haberini gazetelerde, tabii, oku- adn - herkesin harcı olmamakla 
muşsunuzdur. Ajans haberi Kayseri 
gençlerini o tepeye ilk defa olarak 
çıkmıl}lar gibi gösteriyorsa da öyle 
oldngunu, doğrusu, pek de zannet
miyorum. Kayseri, galiba Anadolu
nun ilk medeniyet merkezi olduğu 
için, oralı hemşerilerimiz yurdun 
en müteşebbis adamlarıdır. Bunun 
en sağlam delili dünyanın en lezzet
li yemeği olan pastırma ise de belki 
onu midenize ağır gelir diye yimez
siniz. Fakat yurdumuzda gazete o
kuyan herkes kayserilitcrin teşeb

büs fikrini tanımaya mecburdur: el
bette bilirsiniz ki Türkiye'de ilk ga
zeteler, lstanhul'da Kayserinin bir 
şubesi demek olan, eski adiyle, Ba
bıali caddesinde meydana çıkmış

tır. 

Erciyaş dağı da binlerce yıllar· 
dan beri kayserililerin gözleri ö
nünde, burunlarının dibindedir. O 
kadar teşebbüs fikrine sahip olan 
Kayseri evlatlarının Erciyaş tepesi
ne tırmanmak için lstanbul'daki ga· 
.zete basımevleri caddesinin asfaltla 
döşendiği zamanı beklemiş olacak· 
larrna inanmak güç olur. Onun için, 
zannımca, bu gençler Erciya~ dağl
nın tepesine daha Önceden çıkmış -
)arsa da bu sefer, §Üphesiz bir da
vet üzerine, otomobillerle 2.500 
mtere yüksekliğe kadar giderek o
radan tepeye kadar tırmandıkları 
vakit, Uludağın tepesine bir defa
dan ziyade çıkanlara, birden fazla 
her defasıı yüz sopıı. vurduran es
ki zaman padiıahmın hikayesini ha
tırladıklarından ajans muhabirine 
ilk defa çıktıklarını söylemiş ola • 

klardır. Zaten hepsinin yola çık
tıkları gibi dinç olarak geri gelme
leri de o tepeye trrmanmıya alışık 
olduklarına bir delildir. Öyle olma· 
salardı kafile arasındaki genç ba
yanların, hiç olmazsa, iskarpinleri
nin ökçeleri düşerdi ... 

beraber - sağlam vücutlar için 
sporların en alası olur. Dağ sponın
da işlemiyen adale ve mafsal kal
maz, teneffüs gittikçe derinleştiğin
den akciğerler hava ile dolmağa a
lışır, bundan vücudun beslenme işle
ri daha ziyade faaliyete girer. 
Dağ sporunun daha büyük tesiri 

ruh üzerinedir. ilerledikçe, yüksel
dikçe daima daha güzel manzalar 
görmek İnsana keyf verir. Sırasına 

göre kaı·şıya çıkan manialar insan· 
da dikkat hassasını işletir, yavaş ya
vaş yükselmek mecburiyeti de -
başka hiç bir sporun yapamadığı 

bir şey - insanı sabırlı olmaya alış
tırır. 

Yüksek yerlerde insan ruhunun 
yükseldiğini tarih de gösterir: in -
san1ar bir çok tanrılar tasavvur et· 
tikleri zamanlarda onları Uludağ'· 
da toplaşmı~ farzederlerdi. Musa 
peygamber de tek tanrıyı Sina da
ğında görrneğe gitmişti. Her yerde 
büyük ibadet yerlerinin mümkün 
olduğu kadar yüksek tepelerde ku
rulması da, insanın vücudu yüksel
dikçe ruhunun da yükseldiğine bir 
delildir ... 
Şu kadar ki dağ sporunun şanı 

yürüyerek yükselmektir. Filan is
atsyona yahut filan otele kadar o-

tomobille giderek oradan bir kaç 
saat tırmanmak tenbillik harcıdır. 

Asri dağı1poru günde bir kaç saat 

yürümekle, tırmanmakla, 
de açık havada yatmakla 
Mümkün olunıa bir çadır 

geceleri 
yapılrr. 

altında, 

olamazsa büsbütün açrkta bir bat
taniye arasında. Gündüz çelin bir 
yorgunluktan sonra gece açık ha
vada uykunun verdiği rahatı ve 
keyfi insan en büyük konforlu otel
lerin bile damı altında bulamaz. 

Açık havada uyumaya alışmanın 

yalnız bir mahzuru vardır: insan o· 
na alıımca, ev içine girdikten sonra 
bir zaman uykusunu kaybeder. Ka
palı yerde hayata tekrar alıııncaya 
kadar ••• 

G. A. 

•M•ııııııııuııııııııu ........... tutı•ıuıuut•••••• 

i i 
i NÜFUS demek ÇOCUK :.· 
ı demektir ! 
İ Yurtda yardım ve şefkata İ 
i muhtaç doğan Çnı;ukları ko· i 
ı rumak ve yaş<ltabilmek için : 
f Üye olmanızı Çocuk Esirge- ! 
j ma Kurumu sayğıyla diler. ! .............................................................. 

Fransa'da harbin 

yaptığı tahribat 
Clermont - Ferrand, 16 a.a. - Eure vi

layetinden gelen bir y~lcu, Petit Parisien 
gazetesinin muhJhirine intibalarını bildir
miştir. Harbı umumide az hırpalanmış o
lan bu vilfiyet, bu harpte çok yıpranmış 
bulunmaktadır. Yolcu, Arche limnnmda 
Sandelp, Gisors, Vernon ve Louviers mev. 
kilerinde mühim hasarat oldufnınu bildir
miştir. Evreux'de meşhur katedralin çan 
kulesi has:ıra uğramıştır. 

DiRer taraftan mezkur gazete Dunker
que'in vaziyeti hakkında mnlfınrnt ver -
mektc ve bu şehirde hemen hiç bir şey 
kalmamış olduğunu bildirmektedir, Bu 
nıiitalea hemen hemen hakikati ifade et. 
mektedir. Bütiin evler harap olmuştur. En 
ziyade faal olan bir caddede üç ev saglam 
kalmı!;tır. Mamafih şehrin aşai:ı mahalle
leri nislıeten dııha az hasara uğramıştır. 

Martinik'teki Fransız 

genıileri silô htan 

tecrit ediliyor 
Nevyoık, 16 a.a. - Nevyork Times ga. 

zetesine göre J\ntilles adalarmda frans1z 
ve İngiliz makamları arasında cereyan e
den müzakereler neticesinde Guadeloupe 
ve Martinique'teki fransıı harp gemileri 
hakkında bir anlaşma akteılilmiştir. Bu ge
milerin silahtln tecrit edilmek üzere oldu
ğu bildirilmektedir. 

P. T. TELEFON Md. 

Bronz teJ alınacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

1 -İdare ihtlyncı için 500000 mclrr. çift 
nakilli 1;1stikli bro.ııı: tel kupalı zarfla ek
siltm!'ye çıTmrılnııştır. 

2 - J.hıhaııımcn bedel (90000), muvak
kat teminnt (6750 ı lira olup cksiltmt>sl 
20. 9. !J 1fJ cuma gHnii ııant (JG) d:ı Aııkarn
drı. P. T. T. Umum MürlllrlUk binasındaki 
satın nlma lwm!syonunua yapılacnklır. 

3 - İstekliler, muvnl>.knt teminat mak -
buz V<':Vll banka teminat mclitublyle kanu
ni ve.«nlk \'e teklifi •. ıuhtcvi kapalı zarfla
rını o ~ıin saat '14) e kadar mezkQr komis 
yona vercceklenl!r. 

4 - Şartnameler, Anlmrnda Evlmf Apt. 
P. T. T. Levazım, İııtanbulcln Valde ııanın
cla P. T. 'l'. levnzım ayniyat şubesi ınüuUr
liiklcrinılı:-n 1450) kuruş mukabilinde veri-
lecektir. ( 43GS} 14378 

.J 1111111111111111111111111111111111111 h. - -: ANKARA ÇlMENTOLARI : 
§ TÜRK ANONİM ŞlRKETl -

-

ANKARA HELEDlYESl 
Matbaacılara 

Ankaru Belediyesinden: 
1 - Belediye 11nnbal1 için yaptırılııcak 

cvraln matbua. malzemesi daireden veril -
mek üzere yalnız tahı işi on beş gtin nıtid
detıe açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli .L 120 lira 50 ku • 
ruştur. 

3 - Teminat 84 lira 0,4 kmı.ıştur. 
4 - Şartname ve niinııınP.lerini görmek 

iatiyenkrin her gün encllmen kalpnıine ve 
lstPklllerin de 27. 8. 9·10 snlı güni! saat 
10,30 da belediye encümenine mlli·acnatları. 

(4458) 11535 

Satılık yer 
:Ankara Belediyesı'nden: 
ı - Yenişelıirde 1079 ada :.ı parselde bu

hınan G2,5 metre ıııurnbbaı vol fazlası sa
tılmak Uı:ere on beş gi.in mllddolle uçılt ar
tırmıya Jtonulınuştur. 

2 - Mnhammen bedeli 312,50 liradır. 
3 - Teminat 23,44 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isti:ı.·ı·nlerin 

her giin enciimen lrnlenıfn,. vP iıı!C'klilcrin 
de 27. 8. 940 salı giin!i snut 10,30 da bele· 
diye encllmenine ınılracnallan. ( i4GO ı 

Bez alınacak 
Ankara Belediyesirıden : 

14i>3G 

1 - Belediye ve şuabatı için alınacak O· 

lan muhtelif cins amerikan ve sair bezler 
on be~ gün müddetle açık eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 956 lira 34 ku
ruştur. 

3 - Teminat 71 lira 73 kuruştur. 
4 - Şartname ve nümunelerini görmek 

istiyenlerin her gün encümen kalenıilıe ve 
isteklilerin de 27/ 8/ 940 salı günü saat 10.30 
da belediye encümenine müracaatları. 

(4464) 14538 

Matbaa<":tlara 
Aıık,ıra Belediyt>sinden: 

1 - Otolı!is idııresi için knı;ıdı daireden 
vcrilmelc lizcre yaptırılacak olan 28 nül -
yon bll-'l ilr. 35 lıiıı karne tabı on lwş giin 
ıı iid<letır. ve Jrnpalı zarf usuliylP ek;;ilt-
nwye lwnulmuştur. • 

2 - ~1uhammtın bedeli (5900) liradır. 
3 - Teminat (442,5) lirııdır. 
4 - İhalesi 3. 9. 910 salı ~-iiııil saat 11 

ıle yapılaC'ağından nlirıııınt> ve şartnnmesi
nt görıııclc istiyenlerin her f'i in en<'tlmen 
knlenıine ve istekltlerin de ihıı!P günh ol:ın 
:ı. 9. 9 JO salt ~imli saat onn karlar ıısult:'u 
teklif mektuplnnnı beledıye encUnıenine 
vermeleri. ( 4586) 1 1 ;;99 

Muhtelif ecza alınacak 
Ankara Belediyesinden: 

ı - Belediye ihtiyacı için alınncak olan 
45'.!5 1cllo lıam krozll VP 72G kilo lt.reo1in 
vo 100 kilo asit fınin ili'\ 2000 Jcflo ııiilfıü rlö
rer on bı>Ş n·iln mtiddet!c açık elrniltmeye 
konulımışlıır. 

2 - Muhammen bedeli (4687,50) liradır. 
3 - TC'nıinat 3~1,57 lirııdır. 
4 - .Şartnamesini gönıı«k istiyenlcrın 

her glln enclimcn kalemine VP isteldileriıı 
tle 3. 9. 940 salı glinil saat 10.30 clıı h!!ledi
\'e encilınenlne miiracaatınn. ( 4:Jl\7 > 1-rnrıo 

Lastik hortum ve saire alınacak 
Ankara Belediye<;inden: 
ı - Bclecliye ihtiyacı için alın:ıcak olrın 

l.'\stik hortum ve born ve arnba 11\ııtiği lfi 
giin mlıddetıe açık ck::ıiıtmeye komılmu~ -
tıır. 

2 - Muhammen bedeli (44R6) liradır. 
3 - Teminat 1336) lira (45) !<muştur. 
4 - Şartnamesini görmt>k iıı.tiy<'nlerin 

ıı, · J1:iln enctimen kalemine ve hıtel<lilerin 
cl<ı 3 9. s.ıo sah giln!i saat 10,30 da beledi
y e: cnclimenine ınliracaatları. 145B0) 

14601 

Valvalin yağı alınaca=k=---~~ 
Anl:ııra B.Ve<u.,,..,.;-ı-... 

Emilsyon alınacak 
Ankarn Belcdıyesinden : 
1 - Bele•iiye asfalt tamirinde kulla -

mlmak uzerc alınacak olan 8 ton emils
yon on beş gün müddetle nçık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1400 liradır. 
3 - Teminat 105 liradrr. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenl~rin 

her gün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 6. 9. 940 cuma günü saat 10,30 da bele
diye enciimenine müracaatl:ırı . 

(4690) 14699 

Muhtel1f giyecek alınacak 
Ankara Belediyesinden : . 
1 - Mezbaha müstahdemini icin 3 cıı

ket 75 önlük 35 pantalon 70 takke ve 70 
gömlek pazarhkln alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 350 lira<lır. 
3 - Muvakkat teminat 26,25 lirndır. 
4 - Şartnamesini görmek istiy~ıılerin 

her gün encümen k::ılemine ve isteklilerin 
de 23. 8. 940 cuma günü saat 10,30 da be
lediye encümenine müracatlıır. 

(4691) 14700 
T nhm, alınacak 

Aııkar.ı Brlediye~indtm : 
1 -- J3ıılıçeler için alın.1cak olan 3 ne

vide 7000 adet muhtelif cins soi:aı1 ile 
1000 cam yedi nevi tohum on beş güu 
müıldetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen be<leli 603 liradır. 
3 - Tı-minat 45,23 lira<lır. 
4 - Şartnamesini görmek istiycnlerin 

her gün encümen kalemine ve isteklilerin 
ele 6. 9. 940 cuma günü sant 10,30 da bele
diye encümenine mürncaatlarr. 

(4692) 

Yol yaphrılacak 
Ank:ır:ı Belediyesinden : 

14701 

1 - S.ımanpaıarında ar~:ızacle hanı cıva.. 
rırıdıki yol pazarlıkla yarıtırı::ıcaktır. 

2 -- Muhammen bedeli 8Z64 liradır. 
3 - Teminat 1239,60 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlcrin 

ht-r gün enciimt-n kalemine ve isteklilerin 
de 23. 8. 940 cuma günii saat 10,30 da be
lediye encümenine mü~acaatl:ı.n. 

(4693) 14702 

Ankara BPlediyaçİnd<!n : 
1 - Su şileri icin 15 ton makine yafö 

(la~ıırlıkl:ı :ıhnacaktır. 
2 - Mııhammen beıleli 9750 liradır. 
3 - Teminat 1462,5 lir:ıtlır. 
4 - Şartnamesini görmek istirenleı:in 

hı'r ı::iin encümen kalemine ve isteklilerin 
de 23. 8. 940 cuma ı::iinü saat 10,30 da be
lediye enci.imenine miiracaatlnn. 

(4694) 14703 

Akimiil~tör nlmacak 
Ankara Belediye<;inden : 
1 - Belediye ihtiyacı için alınacak olan 

152 :ıdet nkimülatöre istekli crkmaılığın
tlan bnıılar bir ay içinde pazarlrkla alına
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 9532 liradır. 
!\ - T<'ıninal 1120,RO liraı.lır. 
4 - Ş•ırtnamesini görmek istiyeıılerin 

her ~ün enciimen k:ılemino ve isteklilerin 
de 23. 8. 940 cuma günü saat 10.30 da be
lediye encümenine müracatlar. 

. (4{3995) 14704 

Resim ve harta malzemesi 
alınat:nk 

Ankar,1 Relecliyesindeıı : 
1 Fen işleri müılürliigü ıçın 10 kıt.-

lem fenni resim ve harta malzemesi pa
zarlıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 200 liradır. 
3 - Muvakkat teminat . 15 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin 

her gtin encümen k'llemine ve isteklilerin 
de 23. 8, 940 CUma Vİİo;; -.~-... ıo,oo •l<t 1.JC• 

lediv• ..... ıtrnenıne miir acaatlar. 
("'696) 14705 

( ____ 
'l' Ü it K 1 Y E 

(Radyo Dlflizyon Poııta1ıı.rıl 
TÜRKİTF.: füıdyo8U - ANI{AR.A. 

( Dalgn UzıınluAu ı 
1648 m. 182 Kcs./120 K'1l· 'f >-
31.7 m. ~.ır,;ı Kes./ 20 KW 1 > 
19.74 m . 15IV5 Kes./ 20 KW ' 

CUMARTESİ: 17.8.1940 ,. 
t ı1" 

7.30 Progı·am. ve memleket sı! 
7.35 Müzik: hafif program (Pi.)· 
8.00 Ajans haberleri. 
8.10 Ev kadını - yemek !ist.esi. ,0,ı' 
8.20 8 .30 Müzik: hafif musıkı P• 

nm dev:ımı. t .fi 
13.30 Progranı, ve memleket saa(Pıl 
13.35 Müzik: muhtelif şarkılar 
13.50 Ajans haberleri. • 
14.05 Müzik: pl5kl;ırla muhtelıf ~ t 

programrnın dev~mr. ). ~·a 
14.20 Müzik: hafif uvertiirler (Pi.(~ ı:ıı 
15.00/ 15.30 Müzik: karışık progr~ '7"~ ~r 
18.00 Program, ve memleket saar ,ı "1ii 
18.05 Miiıik: rom'lnslar, şansonla' • ıic 

gan havaları (Pi.). • (f- ··ıı.ıa 
18.40 Miiıik: radyo caz orkestr•S' ,?l'.l", 

him Özgür idaresinde). ~st 
19.15 Miizik. t ra 

A: - · • !~a 
1 - Rifnt bey _ hicaz şıır1'1· ~et 
lenrli hava). ,e ,l:lıı 
2 - .... - hicaz şarkı: (111 b 11 
yüceldi). . o~ 
3 - Etem ef. - hüzzam sarltl· ~l:. 
ce~mim hasrc;~inle). .. ... (S~ 1~ 4 - •... - hıızzam turku · 
yaptırayım Naciyem amaıı)· ~!ır 
B : - ıib'I Ot~ 
1 -- Muhlis SRbııhattin -. t. .~~ı· 
şarkı: (Çok özle<lım sesiıı1>-eııt ie 
2 Sadettin Kaynak • ni~3\ 
k1: (Gel göklere yiik~elelııtl~<V 
3 - Halk tiirkiisü: (Uzuo 
bilem ne bilcm). .,ı~ 
4 - Hal ktürküsü: (Evterıv 
nane). l-" 

19.45 Memleket saat ayarı, ve ' 
he.~J~ri. . ~il 

20.00 Muzık: fasıl hı:-yetı. ·ı. r 
20.30 Konuşma (günün meseteW1s4ıi' 
20.50 M iizik: miışterek ve solo ~pf P 

1 -, ••.• - suzinak şarkr: 
dai;lar başında). ıll 
2 • Yesari Asım • hütt• 
(Ömrüm seni sevmekle). 3~ tJ' 
3 - Tahsin Karakuş - u~& 
(Derelim anlatırdım). (ll'" 
4 - Ihkım. u~şak şarln: 
yakışmıyor). . .• ~ 
5 - Halk tiirküsü: (Bugiill 
dörclii). 
6 - Oyun hAvalarr. 

21.15 Müzik: hafif sololar (Pi:). 
21.30 Konuşma (Radyo gazetes1/;,ıı· 
21.45 Müzik: radyo salon orkeS j,s•ı 

1 - Paul Lincke: Gıistav. 
1 cenme! paırıı' 

2 Joh Strauss: Pitter dıt 
pera • komiı;:inden - Çar 1 j 
3 - Rydal: meloni, <"'~~ 
4 - Jolı. Straııss: pus~Jedr ı~ j 
5 - Sorge: Köy evıtı e t" 
(vals). ,,r J 
6 - Leh~r çingene aşkı ore· ~r' 

potpurı. 1e 
7 - Joh Strauss: hayaU11 .J~ 
vııls). s Iı'~ıl l!ıit 

22.30 Memleket sant ayarı, ai~ ~ t 
!eri; zirat. es.ham - tahvil''~~ b· 
yo .. -.mıkut horsıısı (fiyat)tr~'~ ,lııı, 

22.50 Muz ık: radyo salon orkt5 ıııt • ·~~o, 
gramınrn devamı. yalnız U ~ 
ırnl Pn«tasiyle • . d • doı 

"'"'·-'.., Konıışına ( ecnebı dılle~ e ~l~t 
kısa - dalga postasiyle). ~' lt1i ~ 

23.10 Miizik: cazhand (Pi.). ~ lır 

Herhalde bu kırk gencin 2.500 
metredeki istasyona dönüşlerinde 
kendilerini karşılıyan alkıılar, ajan· 
aın da bu haberi gazetelere yayma
sı, bizde de alpinizm sporunun se· 
vilmesine sebep olacağından, sağlık 
bakımından, pek ho§a gidecek bir 
§eydir. Vakıa, bir kaç yıldanberi U· 

ludağrn tepesine çıkanlar gittikçe 
çoğalmakta ise de o dağ Alp dağ
larına nisbetle yumnık kadar bir 
!Jey demek olduğundan onun tepesi
ne kadar tırmanmak tam alpinizm 
gayılamaz. Yurdumuzda Ağrı 

dağına tırmanmak adet oluncaya 
kadar - Alp dağlariyle omuz ÖpÜ· 

§abilecek ve alpinizm sporunun ge
nişlemesine vasıta olacak Erciyaş 

dağıdır. 

Bugün 

-- FevRalaCfe umumı iTirlrdive !htıvn ı irin alınncak olan 

-
- 11.440 kilo vaivalin yağı on beş glin miicl

ılrtlc ve lrnpulı ZRl'f usuliyle eludllmcyc 
konulmııştur. : heyet toplantısı § 

Kurşun boru ahnacak 
Anhr.1 Belediyrsinden : 
1 - Şu işleri için alınacnk 1400 kilo 

tazyikli kur'jun boru on beş gün müddet
le açık eksiltmege konmLıştur. 

23.25/23.30 Yarınki program ve de b 
t R A N ~~tte 

Tnhran Radyosu ~,.,/', )j a.~ 
Tahran radyosu, kısa dalga iJt 51 ~il 

U lUS Sinemasında 
2. filim birden 

14,30 - 17,30 - 21 de 

Alfln yağmuru 
Alis Fay Don Ameche 

16 - 19 da 

Görünmiyen düımanlar 
insan oğlu yürümek için kurul 

muş olduğundan sporlar arasında 

en tabii, en kolay ve her vücuda 
elverişli olanı yürümektir. Onun • 

Gece 21 de 
ALTUN YAGMURU ve MİKİ 

E 
XIII. 

- Seni küçük kaçak seni, nihayet gelebildin ha? 
Maria, bu suali şen kahkahalar arasında Vilmoş'

dan sordu. Gizella'nın, mektubunu kontun çiftliğinde 
almış ve hemen ilk trenle Peşte'ye hareket etmişti. 

- İşte gördüğünüz gibi, artık buradayım. 
- Bravo, bu hareketini beğendim. 

- -
§ ikinci clavetn~me - İkinci ilau ~· --- Şirket hissedarları, Ankara beldi- : 

yesl tarafından açılan fe.~hi şirket : 
: dfıvnın dolayuılyle şirketin tıkıbeti : 
: hakkında bir karar ittihaz etmek il- : 

zere !!G haziran 940 tarihine mfisadlf : 
_ çar~amba günli saat 16 da _ıl.nkarada : 
: Siimerbank blnnııında fevkalfi.de su- : 

rette lçtimaa ui'ıvet olunmuşlardır. -
_ :Mezk\lr içtimada nisabı miiz:ıkere : 
: hasıl olmadığından hissedarlar aynı -

mcı<eleyi görllşmek ilzerP 4 eyllH 940 
tarihine ml\sadif çarşamba gilnlt ııa- : 

_ at 16 da Ank:ırada SUmerbank bina- : 
: sında ikinci bir lçtimaa tllı.vet olunur- : 

lnr. İdare meclisi : 
3289 = - -., 11111111111111111111111111111111111111 r' 

2 - 1\fuhnmıncn brdell (0292) liradır. 
"3 - Teminat (-171Jl0) lirndır. 

4 - - thnlesi 3. 9. !l40 ımlı gtini\ ı::ıw.t 11 de 
yapılacağından şnrtnameııini görmek isti
y<"nll!rin her giin encilınım kaleminr VP if'
teklileıin de ihale giinü olan 3. 9. !110 salı 
giiaii saat ona kadar wmlen trkllf melttııp 
larını helrdiye encl\meniııc vermeleri. 

(4592) 14602 

An kaz 

2 - Muhammen bedeli 700 liradır. 
3 - Teminat 52,50 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek i~tiyenlerin 

her gün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 6. 9. 940 cuma günü saflt 10,30 da bele
diye encümenine müracaatları. 

(%97) 14706 

satışı 

snnt 11.:ıo clnn 14 e kadRr, 19 111· ;5 /· t 
ııııınluıhı iizf'rindf'n, 17.13 den ~dt~ '\Lolııı 
30 m. 99 c!Rlga uznnluğıı uzertıı., ~ha 
20.30 dnn 23.30 ıı. kıı.dar 48 ?JI· ~dlf·) ,.1:'11 
ıızıınlıığıı Uzerindcn neşrPdilmel<~tldif l:aı 

(Yulrnrı<lnki Santıcr İRAN ~ 

Kereste a1mac31< 

Ankara Belediyesi imar Müdürlüğiind en: 
Ankara Brlediyesinden : ıs 
1 - Su i!;leri ihtiyacı için reste 

mikap 640 desimetre mikap ge Ada.'ll Parseli Mevkii Cinsi Kapı No. Muhammen bedeli 
Lira Ku. 

4Gl 3 Atpa7.nrı Knlıve 17 200 00 
zarhkla alıııacaktır. . dı'· 

2 - Muhamen bedeli 735 ıırıı 
3 - Teminat 110,25 liradır . .. rfJl.e~' l!>·ıG 5 lllsardibi lı:v enkn?.ı 25 00 

Yııknrıdıı. ada ve paı"Sel nuınarnlnn ve l11tıhııınmen bedelleri yıızıh gayri men
kullerin hedim ve teııviyel türahlyelcri nl ncak şahsa ııit olmak tizerc enknzlnn açık 
arttırmıya konulmuştur. İhalesi 2G. 8. 940 tru:llıine nıiisıı.dif pazart<':;;i g-iinli Rnnt 1fı 
te imar mli<liirlüğlinde ynpılacağından tal iplerin t;·o 7,5 teminat ukçeleriyle blı·likte 

4 - Şartname ve ı;aıresini gf ıııill1 
yenlerin her gün en<:ümen kJ e~ıı~ ,s 
isteklilerin de 23. 8. 940 cu_ırııı ırı~r~,ı 
10,30 da belediye enciımenıııe ı41• 

müracaatları ill\.n olunur. ( 4502) 14484 ları. ( 4698) 

Yavaş yavaş akşamın karanlığı 

la, içini çekerek mırıldandı: da1 
- Onun yardımına muhtaç olduğum için o le" 

lizülüyorum ki; tarif edemem. 
- Niçin? Ablan değil mi? 
Gizella, biraz asabileşerek cevap verdi: .... pi' 
- Onu ben de biliyorum. Fakat, bana verdıgı ~ 

raları hangi yollardan kazandığını dii§ündükçe, 
beynime çıkıyor. 

Vilmoş, omuzlarını silkti: 

Vilmoş, büyük bir hürmet ve tehlükle eğildi. Ma
ria'nın uzattığı elini öptü. Mal'ia, genç adamın çe
nesinden tuttu. Başını kaldırdı. Derin, derin gözle
rinin içine baktı. Vilmoş'un, yüzü kıp kırmızı kesil

di. 
Yazan: Mihaly FôLDl Türkçeye çeviren: F: ZAHiR TôRUMKONEY -78- - Çok tuhafsın, Gizella. ıcat_.. 

- Neden tuhaf oluyormuşum. Ahlaksızca tji 
- Yaptığın marifetleri beğendin mi? Ne ise olan 

olmuştur. Şimdi bunun münakaşasını yapmıyalım.. 
Sana itimat ediyorum! Ü zerine düşen vazifeyi bir er
kek ciddiyet ve metanetiyle başaracağından eminim. 
Gizella'nın, senin yüzünden bir hayal sukutuna uğ
ramamasını bütün kalbimle dileyorum. İlk zamanlar
da biraz üzüleceksiniz. Fakat, korkmayınız. Ben, e
limden gelen her yardımı yapacağım. Ancak, senin de 
kısa bir müddet zarfında bir aile reisinin yüklenmesi 
tabii bulunan mesuliyetleri taşıyabilecek bir hale gel
mene gayret etmeni isterim. 

- Hiç merak etmeyiniz. Bütün mevcudiyetimle 
Gizella'yı mesut etmeğe çalışacağım. 

- O halde mesele kalmadı. 
Vilmoş'un, yüzünü okşıyarak çenesını bıraktı. 

Genç adam, iliklerine kadar titrediğini hissetti. Elle
ri ne yumuşak, teması ne tatlı idi. Hayret! Bu güzel, 
bu zarif ellerde, aynı zamanda ne büyük bir kuvet 
vardı. Çenesi, adeta bir mengeneye sıkışmış gibi acı
mıştı. Bu derece güzel, bu kadar şık ve karşılarına 
her çıkan erkeği büyülüyccek kuclrete malik kadın
lara, şimdiyekadar yalnız Paris'te rast gelmişti. Ge
niş kenarlı şapkasının altından ipek gibi parlak ve 
yumuşak siyah saçları taşıyordu. Bilhassa konuşur
ken, güzelliğine doyulmuyordu. Ne hoş, ne ahenkli 

bir sesi vardı. 
Maria, durmadan konuşuyor, direktifler veriyor-

du. Madam Burinka'run eline para sıkıştırdı. Mutba· 

ha çekilerek odasını Vilmoş'a vermesini tenbih etti. 
Gizella'ya iyi bakmasını tekrar tekrar söyledi. Eğer 
sancılar başlıyacak olursa, yanlarındaki apartımanda 
oturan doktoru çağırtmalarını tavsiye ederek, ayrıca 
ebe tutacağını da bildirdi. 

Gizcl1a'ya da para verdi. Gelirken beraberinde, el
biseler, iskarpinler, pastalar ve meyvelerle dolu pa
ketler de getirmişti. Gizella, ağlamağa başladı. Buna 
sinirlendi. Kız kardeşine çıkıştı. Bir genç kadın için 
daima neşeli ve mütebessim olmak lazım geldiğini 
unutmamasını ihtar etti. Kaşlarını çatarak: 

- Niçin ağlıyorsun? dedi. Çocuğun olacak diye 
mi müteessirsin? Keşke benim olsaydı! Ah, bir çocu
ğum olmasını ne kadar istiyorum, bunu tasavvur e
demezsin 1 Yalnız,, ben oğlan istemiyorum, kız ço
cuklarına bayılıyorum. Göreceksin bak, günün birin
de benim de ne güzelbir kızım olacak. 

Gizella, hayretle sordu: 
- Kont da istiyor mu? 
- Onun umurunda bile değil!. .. Dur! 
Gizella'nın kulağına eğilerek şunları fısıldadı: 

- Kendini topla ve böyle zırlama. Bu halinle ne 
kadar çirkin oduğunu bir görsen şaşarsın. Bu zaval
lı çocuğu da zorla kendinden bıktıracaksın. Anladın 
mı? 

Doğruldu. Sözlerine yüksek sesle devam etti: 
- Ben Vadaskürt oteline indim. Ansızın bir şeye 

ihtiyacınız olursa, derhal bana haber verin. Tabii ya~ 

rın gene geleceğim. Fakat, ne olur ne olmaz diye söy
lüyorum. Haydi, şimdilik allaha ısmarladık çocuklar. 

Gizella, ablasına i§aret ederek yanına çağırdı. Bu 
sefer de o, Maria'nın kulağına bir şeyler fısıldadı. 
Vilmoş'a doğru manalı nazarlar fırlatarak, ablasın

dan parföm ve kolonya istedi. 
Antrede ayrılırlarken, Maria birdenbire durdu. 

Vilmoş'a dönerek: 
- Yavrum, dedi. Nikah meselesiyle ben alakadar 

olacağım. Sen, Gizella'yı yalnız bırakma. Zavallının 
şimdi teselliye ihtiyacı vardır. Yarın gene görüşü
rüz. 

Tekrar Vilmoş'un yüzünü okşadı. 
Kapı kapandı. Artık gitmişti. Fakat kokusu, insa

nı sarhoş eden kokusu evin her köşesine yayılmıştı. 
Vilmoş, gözlerini yumdu. Şimdi onu, yalnız onu dü
şünüyordu. Ah, ne olurdu, kendisi de onunla birlikte 
gidebilseydi? Dimağında güzel bir kadının hayali 
canlandı. Bu saniyede onun her hareketini sanki ya
nında imi§ gibi görüyordu. Maria, koşarak merdiven
lerden iniyordu. Sokak kapısının önünde lüks bir fay
ton duruyordu, Maria faytona biniyor, çift atlı araba 
süratle uzaklaşıyordu. Şık bir otel odasında, kuvetli 
ve zengin bir erkek onu bekliyordu. 

Daha fazla tahammül edemedi. Gözlerini açtı. Du
dakları kuruyor, boğazı tıkanıyordu. Kalbini müthiş 
bir sıkıntı kaplamıştı. Odaya, Gizella'nn yanına dön
diL 

nılan bir parayı kabul etmek, bilhassa buna ıııul'ı 
olmak bana ağır geliyor. Ayıp değil ya? _.. 

- Hayret ediyorum. Ablan hakkında, bu :kaclıı.t 
ğır kelimeleri nasıl sarfedebiliyorsun 11~ 

- Tabii senin hoşuna gidiyor. Bu itibarla 0 

tenkit edilmesini istemiyorsun. veı-

Vilmoş, suratını astı. Homurdanarak ceval' 
di: 

- Elbette. Baldızım değil mi? . 0r-
- Onu, sadece baldızın olduğu için mi beğeııı1 

sun? ·ıdi· 
Gizella, ayağa kalktı. Vilmoş'u'n karşısına dilci ı•' 

Yüzü kızarmış, dudakları titriyordu. Genç ad~:ı.cıii' 
vallı kadıncağızın bu anda çektiği ıstırabın pı.ıyil eY 

ğünü anladı. Maria'yı bu derece hararetle müdafaa. 
tiğine pişman oldu. Hatasını tamire kalkıştı: f,V 

- Beni yanlış anlıyorsun, Gizella. Ablan, pelt ;;.1 ııJ 
1 t kd. · · · · 1 aÔ10 
a a ırı ıcap ettırecek mezıyetlere malik o Ol , ,jti1' 

ben de biliyorum. Fakat, bizlere karşı yaptığı 1~ıs'ı 
ve fedakarlıkları inkfü· edemeyiz. Hem, ne de 
senin ablan değil mi? ıl)t• 

- D~ğru, bu bakımdan haklısın. Ancak, ona ;~t 
taç oldugumdan dolayı, kendimi dünyanın en be 
bir insanı telakki ediyorum. 

Bu sözler Vilmoş'u sinirlendirdi: tpı.ltt 
- Anlıyamıyorum, dedi. Kendini bu kadar be 

görmekliğin için ne sebeP. var? 
(Sonu .-ad 
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Londra, 16 a.ı. - Hava ve Emniyet 
Nazaretleri tebliği : 

d" " " ld'" Dlinkü hava muhar~peleri ve düşman ha_ 

(Başı 1 ••.• ci sayfada) 
Alla kadar denizaltının hilvlyetlnl tesblte 
yarıyacak hiç bir unaura malik detlldlr. 

kutlu olsun. Size kalplerimizin bütü -ı 
coşkunluğu iJc bütün sevgisiyle " ho~ 
geldiniz ,. deriz. 

Londra, 16 a.a. - Cen\IP şarkı sahiline 
hucum eden 30 tayyareden miırekkep bir 
filoya mensup Yunkers tipin<le yedi pike 
bombardıman tayyaresinin ve ayrıca iki 
avcu tayyaresinin düşüriıldüğü haber veril· 
mektedir. uıuru u reketinin sebebiyet verdiği zayiat hak -

!.o 1 krnda şimdi mufassal raporlar zelmi&tir. 
B. Metakıaı'ın Tinoı 
makamlarına telgralı 

Harp Okulu, gür bir kaynak gib~ 
kahraman ·ndumuza her yıl yüzlerce, 
çelik iradeli, asil v: kahraman ruhlu 
genç subaylar yetişt!ımektedir. 

(Başı 1. incj sayfada) 
karşılıklı tebliğ neşredilmiştir 

l l1dra, 16 a.a. - Hava ve anavatan Bu raporlara nazaran Croydon'da vara -
"tt 1 . d bl" - d"l . . ~ D.::ı nezar~t erın en t~ ıg e 1 mıştır: lılardan mada bir kaç da ölü vardır. 

Atlna, 16 a.a." - Atına ajansı bildiri -
yor: Bugün saat 12 de macar - romen 

müzakerelerini yapmıya memur. hey· 
etler bir açılış celsesi akdetmek üzere 
toplanmışlardır. 

Bunlar inıiliz avcı tayyareleri tara
fından diışı.inilmüılerdir. 

l akJamkı duşman hucumlan hakkrn. .. 
•1ııan yenı raporlar dusmanm yüksek Geııe raporlar duşmo.nın 169 boınbar • 

11 
IJ\Ukabilinde pek az muvaffakiyet dıman ve ıvcu tayyaresinin imha edil -

B. Metakaas, Helle kruvazörünün tor -
plllendlğlnl kırata bildirdikten sonra Tinos 
makan1larına tclgratlıı. ll§ağıdakl talimatı 
vermlı.ıtir: 

Bu yuva en felaketli anlarında m=ı
letimizin kara bahtını ak eden dehalar 
büyük komut<:nlar y~tişt!nniştir. 

Bugün 50 den fazla duşmah tayyaresi -
nin imha e~ildiği resmen tebliğ edilmek • 
tedir. c'ıctttii;ıni gostermektedir. dlğini gôstermektedir. 

-id<:Jn bölgesinde. ~azı binalar ha.sara Dü~man tayyarelerinin 153 ü avcu tayya-
• 

11tır. Bu arada bır lavınta fabrıkao;ı . . . 
Ziyarctçllerln hakiki elcnler olmak iti· 

barlyle teııele ihtiyaçları olmamakla bera
ber onlara cesaret vcrdlğtndc.n eminim. Ke
za dini alayın da yapılacağına eminim. Zi· 
,>'8retçilerin avdeti hakkında size sUratıe 
cevap vereceğim ve himayeleri için tertibat 
alac-ağım. 

Harp Okulu 1 Celse, Bibiesco müessesesi sarayı
nın büyük salonunda aktedilmiştir. 

Düşman tayyareleri bu akşam Londra • 
nın cenubu garbi varoşu ile Taymis ha.
lici üzerine bir hava hücumu yapmışlardır. 

. ar1ıı. Çrkan yangınlar süratle söndü- relen, 11 ı tayyare dafı bataryalan ve 
ı ~ltııı Nefsi tayyare meydanında cld- biri de bir projektör mevziinin mitralyöz 
~ Lir hasar olmamış, yalnız civarda ateeile, ikisi de piyade ateıile düşürül -
~·'?\~ bazı kimseler yaralanmış, bit ıti,i müştür. 

Türk'ün ıöğsünü iftiharla dolduran 
ocak, işte yti~lerce genç daha senden 
feyz ve nur aımak içın bağrına atlıyor. 

Açılış nutuklarından ve müzakere
lerin tam muvaffakiyetli bir netice
ye varması hakkında temennilerden Almanya'nın 57 günlük zayiatı 

iıı u,.uı. T 1 · · d 34 - k F • •tingı;'de hususi ikametgahia: mmta- a~yare erımız e": u ayı~tır.. a -
~ Loznralar duımlistür. Bir ölü ve tıir kat pılotlardan 17 sı saf ve aalımdır. 

Başvekil Metaksaıı derhal 11.§ağıdııkl ce
vabı almıı~tır: 

Biz, mazisi, fcyzle dolu bir millet;•1 
ahfadı: İnönü'nde ve Saknrya'da as -
lanlar gibi t.avaşanların evliitlarıy11. 
Aziz milletimiz, bir gün i:ıizden de va
zifemizi yapmamızı istediği zaman, 
biz de ecdadımız ve babalarımız giLi 
vatan için seve seve 31mesini bileceği.:. 

ve sel5.hiyetlerin teatisinden sonra, Londra, 16 a.a. - 18 haziran ile 13 a -
B. Hory., romen heyeti reisi B. Va- &ustos arasında, yani 57 gün zarfında, 
ler Popa macar tekliflerini tevdi et- ingiliz tayyareleri ile tayyare dıfi batar• 
miştir. yaları İngiltere veya İngiliz suları üzerinde 

~~~alı v~rdır. .. . . .. G~ce esnasında dü$mın faaliyeti bil • 
eıter de. endustrı büroları hasara yuk bır sahada fakat daha ufak mikyasta 

oj~ ve bazı evler harap olmu5tur. Fa. geniı;lemi5tlr. Şark kontluklarında ıeniı 

Sözlerınlz lnzıbatlı halka hoparlörlerle 
tebliğ edilmi§tlr. Size tam ıtimadımız var
dır. Vereceğiniz her emri bütiın kalbimizle 
ifa edeceğiz. Alay saat 11,30 da yapılmış
tır. 

b0~. Yoktur. b' . .. . 
1 

b b 
1 ~ıı şimal sahillerin.de bir kaç ki$İ öl- ır arazı uzerıne atı an yangın om a arı 

,~r. Bir mıktar da yarılı vardır. işara değer hiç bir haur ve zayiat ver-

Romen noktai nazarı ve romen hü· 543 den fazla düşman tayyaresi duşur
kümetinin teklifleri aynı salonda 19 milşlerdir. Aynı mıntıkada aynı miıddet 
ağustosta saat 10 da aktedilecek cel- 1 zarfmda 120 İngiliz tayyaresi zayi olmuı -
setle bildirilecektir. tur. Zayiat nisbcti İngilterenin lehine ol. 

,1~3ın limanında bir trene bomba par- dirmemişlerdir. 
• r ısabet etmi$ ve bir kaç ev yıkıl- Bir merkez şehrinde evlere bazı hasar 

'1\:ıhire'in muhtelif kısnnlarında husu- yapılmıştır. Ezcümle hastaneler ve bir 
:ııı: ve mallarda hasar vukua gelmi$ stadyom zarar gormüslerdir. Bir fabrika
t-dbu bcilgede yalnı& bir tek ağır yaralı da hafif hasara ugramıştır. Yaralılar ve 

Londra, 16 a.a.. - Reuter ajansı bildi
riyor: Salahiyettar mahfillerden Reuter a
jansının ögrendiğine nazaran Helle yunan 
kruvazörU torpillendlgi sırada Ege deni
zinde Tino& yunan adası civarında hiç bir 
denizaltısı bulunmamakta idi. İtalyan de
nizaltılannın bu mıntakalarda harekit yap. 
tıklan malumdur. 

Bunun için tazım olan kudretin da
marlarımızdaki asil Kanda bulunduğl... 
nu biliyoruz. 

Macar heyeti saat 16 ekspresiyle mak üzere dorde karşı birdir. Tılımli 
Turun - Severini terkederek Bükre- personel nazarı itibare alınırsa, vaziyet 

İngilterenin çolı: daha lehin:ledir. Zıra Ai-

\\ta ıhniııtir. bir miktar da ölü vardır. 
cenubunda Portland üzerine yapılan ı · · · kf • 

~ ~esirıiz k11lmış yalnız hafif olmak n.gılt~renın • ~enup ıar , ~enup garbı Yunaniıtan'da büyük bir 
gerginlik hükiim sürüyor 

Biz, fazilet, irfan, azim ve imanl;ı 
çalışan büyük:erimizın gösterdiklc-ri 
yolda şaşma:ian ilerliyeceğiz. 

şe hareket etmiştir. manyanın ~43 yetişmış pılottan mahrum 
Heyet sat 22 de Bükreşe muvasalat kalmasına mukabil duıurulen 12'0 ingılız 

edecek ve romen hükümetine macar pilotunun 21 tanesi kurtulmuıtur. Bundan 
tekliflerini bildirecektir . ., maada, düşurülen alman tayyarelerinin kıstt hır kaç khıi yaralanmıştır. ve ııımalı liarkısınde ve Gallegın cenubuna 

tcc Yarısına ~adar ılınan rapo~lar gii?- bombalar atılmıştır. ' 
fl?ı.~n 144 duşman tayyarcılnın tahrıp İngilterenin cenup garbisinde bir fab . 

rl ıııı gostermektedir. "k d h f'f h d 
h"rel · . _ _. 27 i k f k rı a a a ı asar var ır. Bundan ba:ıka 'lr 1 

• erımız.uen s • ayıptır, a ·at . . . • . : 
ııı Pılotlarından sekizı sai ve salim. vukua gelen hasar hafıhır. Bır kaç kıııının 

4 yaralandığı haber' verilmektedir. 
• lrnan zayiatının blançoau Humber mıntıkasında avcu tayyarele • 
~ta, 15 a.a. - Hava nezaretinin Is- rimiz bir düiman bombardıman tayyaresi • 
~::ılt servisinden tebliğ edilmiştir: ni bu sabah erkenden dı.iı;urmuşlerdir. 
laaıııar dunkii hlicumlarında 1000 

tla tayyare kullanmışlardır. 130 al-
~ 141:raresi İngiliz avcuları tarafından, 
;:re hava dafi topları tarafından, 
ı d e piyade erleri tarafrndan, 1 tay-
• e mitralyözle düşürülmliştlir. Topçu 
• Riinündenberi ceman. 35 alman 

"l 
1tıi tahrip etmiştir. 
~ra, 16 a.a. - Resmi tebliğ: Dün 
~en duıman tayyarelerinin adedi 88 

Uitur Avcı tayyarelerimizden 19 zu 
• t. Pilotlardan beıi hayattadır. 

Alman pilotunu kurtarnken 
İngilizler almanlarm 
hücumuna uğradılar 

~a~ 16 a.ıı.. - Bahriye nezaretinden 
~'Ilı ~ılmiştir: 
~İıı hır torpidobotumuz paraıütle Matış 
~ e inen bir alman pilotunun yardı· 

\t~'ıııuetur. 
d 1 bulunan alman pilotunun para-
0laımıı oldugundan torpidobotun 
tından biri alman pilotunun para

% Çık rmıy yardım ic;in denize at
~e r. Bahriyeli bu işle meşgul ve mo
>ttt bahriyelinin yanı başında durmuş 
l tiken uç alman deniz tayaresi yak

'>i "e nıotorü ve suda bulunan bahri
~ '1çaktan kurşuna tutmuştur. Torpi. i tnürettebatrndan üç kişi yaralan -

~I 11.gil!z motorü daha fazla zayiata 
~ lıl!ıak için suda bulunan bahriyeliyi 
lı:e ~.eket etmiş ve yaralı alman pilo

't ~~~ ı mukadderatına terk mecburiye. 
, tnıştır. 

ff af yan f ayyarelerinin 
~ bir taarruzu 
'ii~0'bl, 16 a.a. - Akşam resmi tebli
~a, dun, Caproni tipinde üç tayyare 
b n bombardıman edilmİ§tİr. Mute-
0ınbalar atılmıısa da hiç bir huar 
Itır. Hucum yapıldığı zaman havada 
ilı:ta olan avcı tayyarelerimiz der

b~~ana saldırmıilardır. Caproniler al· r, ktlar arasına girerek kaçmışlardır. 
0 Uvetlerimiz tarafından hiç bir fa

t~ıtıarnııtır. Hava keıif devriyeleri
ı ,~~i Ha.beıistan'm içlerine kadar 

~l~~e~d;~ ve Fransa 

i ngiliz tayyarelerinin 

Afrika'daki faaliyeti 
Kahire, 16 a.a. - İngiliz hava kuvet· 

lerl tebliği: 
Dün lngillz hava kuvetıerl tayyareleri 

Trabhısgarp te Bomba'ya kar§ı muvaf!a
k!yetıe neticelenen bir hava hllcumu yap 
mıı.ılardır. Llmnnda bulunan birçok deniz 
tayyarelerine hasar vcrdlrllmlı.ıtlr. Bir 
petrol deposunda çıkarılan yangın tevessü 
edere!< 'deniz tayyareler! rıhtımına kadar 
sirayet etmiş ve ora.ııını ateşlemiştir. İki 
tayyare yanmıştır. neniz lnyyarelcrlne 
mahsus bir petrol tankı ınmtık etmiştir. 
Diğer iki deniz tayyaresi limanda batnıııı
tır. 

Dllşınan tayyarelerinin hemen hepsi ha
sara uı"tramıııtır. Tayynrclerlııılzln hepsi 
salimen donmilşlcrdtr.' 

Şarkl İtalyan .Afriknsında Erltre'de 
Macaaca ve Hnbeşlstan'dn Jljlga ve Des
sie üzerine hücumlar yapılmıııtır. 

Mncaacıı'da hangarlara ve Dcssle'de 
tayyare meydanına t11m isabetler olmuştur. 
Jljlga'd:ı. binalara dUşcn bombalar birçok 
YBOS;'ınlar çıkannıştır . .Bu yangınların biri 
neticesinde kuvelll bir lnfllAk olmu,tur. 
Yerde dll§mnn tayyareleri yakılmıştır. 

Tayyarclcdnıi:ı, inglllz Somalisinde 
dilvmaıun .h,arckfitını tflçiz ctmlye devam 
ctmlışlcrdlr. Zella - Burhar ve lJlyo - Fogo
Zella yollarını dUıımanın n10törlll nakliye 
kolları ve kıtaatı muvaf!nklyetıo bombar
dıman edllmlştlr. 

İngiliz hava kuvetıerlyle birlikte hare
kflta iştlrO.k eden fransız mlirettcbat lngi
llz Somallslnde Adaheh mıntakıılurı tize -
rinde kıymeti! keşl!ler yaımıııılardır. Bir -
kaç dllşman kamyonu mitralyöz ııteııi altı
na alınnıiştır. 

Erytre'dc Mwısaua'da dUşmanın hava 
deniz ordularına alt kışlalar bombardıman 
tayyare filolarımız tarntındnn hUcunıa uğ
raınışlar ve binalar çok hasar görmllştUr. 

13 ağııstoeta bir dll:;nıan bombardıman 
filosu Kenyadn Vajlr'a hlicum etmil' fakat 
hedefine varamadan pllskürtlllmüştur. 

Aynı gUn inglllz Somallslndc bir dil§ 
man avcı tayyaresi dllşUrUlmil§ pilotu esir 
edllml§tlr. 

Düşmanın bir bombardıman tayyaresi 
filosu kuvetıl bir avcı tayyru-C'lcr filosu· 
nun himayesinde olarak Malta lizertne hü
cum etmlııııe de az hasar olmuııtur. 

İngiliz tayyareleri gene İtalyan 
arazisini bombardıman ettiler 

Bükreş, 16 a.a. - Reuter ajansı bildi
riyor: Köstence'nin yunan limanlariyle 
münasebette olan mahafilinde söylendiğine 
nazaran Helli knıvazörünün todpillenmesi 
dolayısiyle Yunanistan'da büyiık bir ger • 
ginlik hüküm sürmektedir, Her an beyne). 
milel bir krizin husule gelmesinden kor • 
kulduğu ve miıhinı aı;keri tedbirlerin alın
dığı da ilave edilmektedir. 

Dün İngiliz, almıı.n ve İtalyan elçileri B. 
Metaksas'ı ziyaret etmişlerdir. İtalyan el
çisi ziyaretini tekrar etmiştir. 

Helle'yi bit İtalyan 
denizaltııı mı batırdı ? 

Londra, 16 a.a. - Daily Telegraph gaze. 
lesinin deniz muharririne göre, Yunanis -
tan'ın lielli kruvazörünün bir İtalyan de
nizaltısı tarafından batırıldığına hiikmet. 
mek mantıki olur. 

Muharrir ilave ediyor: 
Dini bayram doleyısiyle donatılmış ol. 

duğu için kruvazörlin yanlı$lıkla başka bir 
millete mensup olduf:unu zannetmie olmak 
imkinsız olduı:una göre, taarruzun kasten 
vaki olduguna inanmak icap eder. Bu ta 
arruzun Yuanistan'a karşı bir yıhJırım har
bine mukaddeme olup olmadıiı suale li. 
yiktir. 

Daily Eıı:press gazetesi italyan - yunan 
münasebetlerine tahsis ettigi baş makale
sinde şöyle diyor: 

Musolini. mihver zihniyetine hu olan 
sürpriz darbelerinden biriyle ansızı!\ Yu. 
nanista11'la ihtilaf çıkarmayı muvafık gör
mü~tür. Bu darbe, Bon zamanlarda hassa
ten berrak gôrünen İtalyan - yunan sema. 
sında bir ıimşek gürültüsli gibi patlamır 
tır. 

~Gazete, iki !11emlekct arasında geçer ey. 
lulde teati edılen dostluk mesajlarını ve 
Musolini'nin geçen mayısta ,yunan hükü. 
metine verdiği Balknnlar a sulh temina
tını şimdi Davud hocanın katli ha ınd 
yapılan protestoları hatırlıİtmnkta ve ya: 
zısına şu suretle devam etmektedir: 

Acaba italyanlann Helli kruvazörirne ta
a~ruz etmelerinin sebebi ne otnbilir? tn
gıltere'nin Yunanistan'a veriği garaı:t1nııı 
~m~l.i n~ticelerini denemek ve yah ıt da 
ıngılız fılo~unun dikkatini Mısır'dan başka 
tarafa çevirmek. 
Aynı suale cevap vermcğe tlllışan Times 

g~zetesinin diplomatik muhabiri de ıöyle 
dıyor: 

Aziz arkadaşlarım, oır sene evel siz
lerden ayrılırken duyduğumuz tees -
sürü bugün sizlere kavuşmakla unut -
muş bulunuyoruz. 

Artık hep beraber lıu aziz yuvada ve 
bundan sonra da bize en büyük okul ve 
çalışma sahası olan orduda hayatım1-
zın sonuna kadar yanyana çalışacak; 
icabederse vatan uğrunda biribirimi
zin izinde can vereceğiz 1.. 

Biz dimağ'larımızdaki bilgiyle, sı -
lahlarımızın glicünü birleştirerek yur
dumuzun sınırlarında birer çeliktr:n 
kale olacağız. 

Büyüklerimizin ve Milli Şefimiz: İtı. 
önü'nün gösteıdıkleri yolda, bize ver
dikleri irfanın ışığı sayesinde daima 
ayni yolda tek bir vücut halinde ilerl.
yeceğiz 1 •• 
Ruhlarımızda kökle,en vatan sev -

gisi, göğüslerimizi dolduran azim ve 
iman bizi bu yolda her zaman muvaf
fakiyete ulaştıracaktır. 

Bu büyük gayemiz: Atalarımı1ın 
kanı ile yuğnılmu§ olan bu vatanı, k11.~ 
raman milletimizi, istiklal ve cümhu -
riyetimizi hayatımız bahasına da olsa 
korumaktır. 

Aziz komutanlarımız. 
İcap ettiği gün bu mukaddes toprak

lara iman dolu göğsiimüzü siper ede • 
;e!' daha binlerce Sakarya yaratmık 
1çın damarlarımızdaki kanın son dam
lasına kadar dökece~imize, Ebedi Şef 
Atatürk'ün manevi, Milli Şefimizin 
?ıyabi huzurlarında söz veriyor, ant 
ıçıyoruz ... 

Bu nutka, Harp okuluna bu sene 
iltihak eden birinci sınıf talebesinden 
Cevdet şu nutukla mukabelede bu
lunmuştur: 

CevJet'in nutku 
Bunun sebebi belki de, sadece Kodu a

dasını ve Amavutluğa civar bölgeleri iste. 
meden önce yunan hilkümet!ni korkutmak-
tan ibarettir. "Sayın büyüklerim, komutanlarım 

Times gazetesi baş makalesinde eu sa- aziz arkadaıı:larım ·, ' 
tırları yazryor: :r 

Hclli kruvazörilniın İtalyanlar tarafından Bugün Harp okuluna iltihakımızı 
b~tır~ldıgına zerre kadar şüphe edilemez. kutlamak için Ebedi Cefin anıtı 

0
··nu··n-

Sımdı başlıca mesele İtnlya'nın Yunanis- .,, 
tan hakkı~d~ki fena muamelelerinde ve de toplanmış bulunuyoruz. Bugün; 
kor.k~t~a ıııınde nereye kadar gideceği me- şerefli bir yuvanın mesut rocukları 
selesıdır. :r 

Tek/iller kıraliyel mecliıine 
bUdirilecek 

Turnu • Severin, 16 a.a. - Romen 
murahhasları beraberlerinde götür -
dükleri macar tekliflerini bu akşam 
saat 22 de toplanacak olan kıraliyet 
meclisine tevdi edeceklerdir. 

Macar talepleri katiyen kabul e -
dilmez şekilde iseler, romen delegas
yonu deruhte ettiği vazifeden sarfı
nazar edecektir. Umumi heyetle kon
feransın içinde bulunduğu hava bed
binliğe mütemayildir. 

Şanghay imtiyaz 
mıntıkasının 

muhafazası işi 
Şanghay, 16 a.a. - İngiliz kıtaatı

nın geri çekilmesi dolayısiyle, bu 
mıntakada japon ve amerikan kıtaa
tının devriye vazifesini deruhte et -
tikleri bildirilmektedir. 

Dün bir toplantı yapmış olan ya
bancı kumandanlar, bundan sonra Ja
ponların imtiyaz mıntakasının garp 
müntehasında devriye gezeceklerini 
ve Bund ile merkez mıntakasını mu
hafaza edeceklerini ekseriyetle karar 
altına almışlardır. 

Japonlar bu tekliflerin aleyhinde 
rey vermişlerdir. İtalyan murahhası 
rey vermekten istinkaf etmiştir. Bu 
halin "mihver dostları,. arasında her 
şeyin iyi gitmediğini gösterdiği zan· 
nedilmektedir. Çünkü italyan murah
hası japon noktai nazarına iştirak et
miş olsaydı bu iş bir çıkmaz doğura
bilirdi. 

Changhai belediye meclisi yaptığı 
hususi bir toplantıda İngiliz mınta -
kasına ait devriyeler hakkında yapı
lan teklifi tasdik etmiştir. 

Japon hükumeti ve 

mihver devletleri 
Davud h?ca meselesine gelince, bu me- o~arak ~arş_ı~ıza çı.ktığımız için derin 

~e}ede hakıkaten '!1an.illı olan nokta varsa bır sevınç ıçındeyız. Bu sevincimizi 
ıkı ay ev~! k!ltledılmış olduğu halde ita!. huzurunuzda izhar ederken bize bu 
yanların şımdı meseleye fevkalide bir ali ·· ı · k d 
k~ gostermekte olmalarıdır. Surası kayd : gun erı azan ıranlara sonsuz şük- Tokyo; 16. a.a. - D. N. B. ajansı bil

diriyor : 

mı azamı bombardıman tayyareleri, bır 

çokları da iki ki&ılik avcu tayyareleri idi. 
Kaybolan İngiliz tayyarelerinin ise hepsi 
avcu tayyaresi idi, ve kısmı azamı tek ki
Giliktir. Binaenaleyh, alman hava persone
li zayiatını H.yikı ile tahmin etmek ıçın 

dü~ürülen tayyare adedi olan S43 ü 2,5 ile 
darbetmek icabeder, ki 1257 kişilik bir ye-
~:Un verir. 

Şiddet itibariyle dünkü yıldırım 
harbi en yüksek noktaaına vardı 

Londra, 16 a.&. - Almınya'nm ingilis 
hava meydanlarına kar&ı yıldırım barbı 
dün ıiddet itibariyle en ytlksek noktasına 
varmı~. fakat seyriıefaın üzerine yapılan 
evelki hucumlar derecesinde tam bir aka
mete uğramıştır. 1000 kilometre uzunlu -
ğunda sahil boyunca taarruz eden alman 
tayyare kütleleri ingiliz hava kuvetleri ta· 
rafından ricate mecbur cililmıı ve bunlar. 
dan en az 144 tanesi duşurulmuıtiır. Ek· 
seri hallerde almanlır Spitfire ve Hurri• 
cıne tıplerıylc karşılaşınca kaçıyorlardı, 
fakat aralanndan 30 veya 4ö kadarı Londra 
yakınındaki Croydon hava meydanına var
mış ve pike yaparak bombalannı attrktan. 
sonu kaçmıılardır. 

Kez:a bombardıman tayyareleri doğu - ıi.ı 
ınal sahilim de aşmışlar ve sanayi bölr• 
sinde bir kaç kiliİnin c:iliımiıne sebep ol .. 
muşlardır. Burada tevakkuf halindF bulu .a 
nan bir trene bomba parçalan isabet ed9"' 
rek bir kaç yolcu yaralanmıstır. 

İngiliz hava kuvetleri, Spitfire ve Hur
ricanelerindcn otuz tanesi ile 200 alman 
Messerschmidt ve Dornier'i arasında dürı 
:ı:kşa~ İngiltere'nin batı - cenup bolgesi 
uzerınde cereyan eden gayri müsavi bir 
muharebede yeni parlak zafer kazanmı1-
Jardrr. _Havalan bu muharebeye sahne o-
1~!1 ş~ır .halkı en az 20 alman tayyaresıniıı 
duştugünu gormüşlerdir. Her taraftan aclı. 
re muhafaza altında para$Ütle kendini kur
taran alman pilotlan getiriliyordu. 

Tayyareleri avlamafa mahsus yere baf• 
h balonlara yapılan mlikerrer hücumlar a~ 
mantar için hiç bir fayda temin etmemek
tedir. Zira tahrip tdilen balonların yerine 
hemen derhal yenileri konulmaktadır. 

Alman tayyarelerı Croydon meydanına 
taarruz ettikleri zaman Londra belgesinde 
elirm. tanı çalmıştır. Bu alarm harbm bi
daye~ındenberi beııincisidir. Alman tayya
relerı .. şehrin uzerinde utarken ve bomba. 
la: duşerke.n Croydon sokaklannda oto • 
büsler ve diğer arabalar ııeyriscfere devam 
ediyorlardı. Londra'da da umumi ve hususi 
ırabala~ ııeyriseferlerine devam etmişler, 
fakat pıyadeler umumi sığınaklara girerek 
alirmın nihayetini beklemişlerdir. 

Amerikalı gazetecilerin 
verdikleri talıilat 

arazisine yapllan 
Londra, 16 a.a. - Hava nezaret! teb. 

llğl: 

dı~mek. icap, eder ki. büyük himilik ya;. ~ ranlarımızı sunmayı bir borç biliyc
hıo:ı Vıyana dan kovulmuş ve Budapeşte- ruz. 
den de tam ricat halinde bulunmuş olan 
Musolini şimdi hic $İiphesiz Balkanlarda Harp okulu; aziz türk vatanının 
mümklin olan bütün nüfuzu temin Jı:aygı. bağrında yükselen mukaddes bir yu-

Tokio Aşahi Şimbun gazetesine na
zaran, başvekil prens Konoye, yakınaa 
bir beyanname neşrederek halkı dahili 
siyasette yeni kalkınma için hüküme -
tine emrine tabi olmağa davet edecek
tir. 

Londra, 16 a.a. - Amerika raıetelerf 
İngiltereye yapılan alman hava hllcumıan 
hakkında g<'nl§ neşriyatta bulunuyorlar· 

:f'ortsmouth'da yapılan he.va hllcumu"nu 
tarı! eden bir arnerikalı muhabir şöyle 
YBZmaktadır: 

İngiliz hava kuvetıeri bombardıman 
tayyareleri dtin gece İtalya tlzerJne hücum 

~ova 1 lannı tekrarlamııılıırdır. ta Q rrU % arı Torlno'da Flat tayyare moUSrU fabrika-
t aı ve :Mllano'dakl Capronl tayyare Cabri-

t:Jli.l, 16 a.a. - Hava nezaretinin teb- kası bombardıman edllmhıtır. Cenova el
~- &ece ingilir: hava kuvetlerine varında bir izabe fırınınıı da l~bet vald ol-

~r U}'Uk bombardıman filoları dut - mu;;tur. .. 
t, ~fından işgal edilen arazide kain Gelsenktrchen, Reisholz petrol teslsatı
~e •ulllac ve Bordenux yakınında na Luncn. Essen, Glndbnch ve Dusseldorf 
~:1 afzında bulunan Ambes'de petrol I cephane fabrikaları, ctımerlch ve Hollan
~~ı ve tasfiye tesisatını bombardı • dn . Almanya hududundaki antrcpolan, 
~ t 1•lerdir. Her üç hedef de alevler Hamm ve Soest iaşe depolan ve Fransa, 
ttr ttkedilmiştir. Hollanda \'e Almanyadıı. muhtelif tayyare 
da boınbardıman filolarımız da Ko- meydanları kuvetll bombardıman tayyare 

\"ııı.Yollara. garlara ve elektrik fab. filolarımız tarafından bombardıman edil -
lıı \> hucum etmi,lerdir. mlştlr. 

ıı 1ı' dıin gece şimal Fransa'sındaki Hollandada Helderl Dok havuzu gece 
Itır a\'a meydanlarına taarruzlar ya • keşif devriyesine ı;:ıkan sahil muhafaza 
~))· . kuvetlerlnc mt>nsup bir tayyare tarafından il arCJniz üslerine dönmemiştir. bombardıman edilmiştir. Bu tayyare .dllıı -

'\ manın bir d<'nlz tayyaresini dllşllrmlıştUr. tllQn resmi teblig .... İ Bu hnrl'kı\ta lştlrllk r.den tayyıırelerimlz-
~ll den Uçü üslerine dönmemi11lerdlr. 
~~~1 16 na. - Alman orduları baş
~ 1ğ'ı tcbll~: 
~;. !tos gtlnü ve 15 • 16 gcc<'sl al
~~ ku\'cUC'rl harp sanayii mücse<'-
111 Yare meyd:ınlan ve balon baraj-

'•bo 81ld Şcarborough, Bridllngton ve 
~ ~OUgh llnıanlnn tesisatı Hull ci
l f ltnıingham H' Bougth tayyare 
~ e Rbrikalan ve İnglltcrenln cenup, 
tıı~~lcl ve merkt'zindc muhtelit tay. 
~ııa anlarının hıınstarlan üzerine hü • 

lf cıevam cdC'rck milhlm haaarlıır 
llııı lerdfr. Bu mllnnat'bctlc rsiddetli 
t1~cbl'lcr1 olmuştur. Garbi Almap-

• 1rJt db gece yaptıkları ha\"8 hücum· 
~ O.Sar yapmamııtır. 
~~b toa gün!I dUşmnn ceman l4S tny

be t>tınıştır. Bunlardan 106 sı hava 
't,1, 11.'rlndc dllşlirlllmllş gC'rlye kalan-

ly~'-'Ya tnyyıır dafı bl\taryalarmıı
blr " lnıha edllmlşlı>rdlr. 
•ıe llf balon ı dı.lı:ı lrtilrı l tlır. Alman 
~ar~ndcn 32 si lıslcrlne dönmemiş
~. 'lt alman tahlisiye ııervlııl MBII§ 
~ıg~?lcuz alman ve bir lnglllz pilot 
~ e.ı ır. 
a11,ııı.an denizaltısı ceman 14.000 ton 
~ ııcı ııllAfılandınlmış ticaret gemi

" ~U 1ıtır. Birkaç alman mayn tarayı
~Q"trı eden 10 Spttflres tayyaresln-

düaUrUlmU11tUr. 

İtalyan resmi tebliği 
İtalyada bir mnhal, 16 a.a. - İtalyan 

orduları umumi knrnrglthının 68 numara
lı tebliği: 

İnglllz Somallslnde t11arnız harekA.tımız 
hAlfi tam bir inkişaf halindedir. Zella Se
masında bir dllşman tayyaresi aleyler 1 -
çlndc dUşllrülmllştllr. 

Colbolcln ve MMsaokıı tayyare mey
danlarına dllşmo.nın yaptığı iki hlkum ehe
rnlyet.Blz hasara sebebiyet vermiştir. Teba· 
alılar ve yerliler arwıında dört ölll ve 12 
yaralı suyılmıştır. 

Vazir'r kar.,ı yapılan hava ha.rC'kAtımız
dan birinde Y<'rde iki ılllıman tayyaresi 
tahrip edilmiş bir lnglllz avcı tayyaresi 
dilşlirülmliştlır. Avcı tayyarelC'rimlzin re -
fakatlndc olarak bombardıman tayyarele
rimiz Halfra - Valtc hava limanını bom· 
bıırdıman etmişler heclı>!lerde yangınlar çı
karmışlardır. İlk olan tllolanmıza karşı 
hUcum11 geçmek niyetini izhar eden dllşman 
avcı tayyareleri çekilmişlerdir. Tayyarele
rimlzln hepsi Uslerine dönmUşlerdlr. 

Şimali Afrlkada tayyarelt'rlmlz Fuka -
Marsa . Matnıh demlryohınu bombardı
man etml§ll'rdlr. 

Şim11lt İtalyanın bir mahalllne d~ma.n 
yeni bir hava hücumu yapmıotır. .:A.tılan 

srndadır. d 
va ır. Bu feyiz ve irfan ocağının ye-

Almanya'nın bir 

istila f eıebbüsü 
yapacağı muhakkak 

(Bası 1 ıncı sayfada) 
aynı tarih olması calibi dikkattir. Atlantik 
denizinin iki tarafında bulunan iki büyük 
demokrsi, dualarını aynı gunde birleıtire
cektir. 

Hava hücumforı iıtilanın 
hazırlık ıalhası mı ? 

Londra; 16. a.a. - Times gazetesi, 
yıldırım harbinin bir mukaddimesi o 
lan son hava hücumlarının Polonya si· 
!erinde olduğu gibi tittikçe şiddet • 
lenmesine intizar edllmesi lazımgeldl
ğini işaret ederek diyor ki : 

" Eğer düşman İngiltere'yi istila e•
mek niyetini ciddi surette hala besli
yorsa, bu ha·.1a hücumları b~r ihraç ha. 
reketinin elzem hazırlık safhasını teş
kil etmektedir. Bu faraziyeyi kabul et. 
tiğimiz takdirde, hava hücurnlarının 
çok daha şiddetlenmesini bt-klemeli • 
yiz. Ve mevsim hayli ilerlemiş oldu . 
ğuna göre, kati an yaklaşıyor demek • 
tir ... 

bombalardan bir kısmı kırlar& d!lşm14! ve 
iki ölU, beş yaralı kaydedllmlotır_ 

Maddi hasar ehemlyetalzdlr. Torlno'da
kt tayyare dMll bataryaianmız bir dil§ -
ma.n tayyaresi tahrip ederek Ccruole -
Della civarına dU§ilnnU,,lerdlr . 

tiştirdiği türk subayları; türk vata
nına ve milletine karşı borçlu olduk
ları vazifelerini her zaman feragatle 
ve fedakarlıkla ifa etmişlerdir. Cüm
huriyetin her nimetinden hissemizi 
alan bizler de Harp okulunun men· 
supları arasına karışırken istikbalde 
vatan ve milletin bizden beklediği 
her vazifeyi tlpkı babalarımız ve ağa
beylerimiz gibi seve, seve ve hayatı
mız pahasına ifa etmeği ıimdiden ka
bul etmiş bulunuyoruz. 

Askerliğin kudsiyetini ve vatan biz 
metindeki ehemiyetli rolünü tamamen 
takdir ve idrak ediyoruz. Feragat, di
siplin Vf! itaat mefhumlarının temel
leri üzerine kurulan askerlik terbivc
sini en yeni ve en mütekamil askerlik 
bilgilepini Harp okulunda öğrene~e
ğh:. Bu ocaktan ol:ıcağımız fey:z ve 
irfan ışığiyle büyüklcrinıizin ve ko
mutanlarımızın izdikleri ve işaret 
ettikleri yollardan mukaddes hedef
lerimize yürüyeceğiz. 
Sayın komutanlarım; 
Bizim için şerefli olan bu günde, 

vatani ve vicdani mükellefiyetimizi, 
bir kere daha hatırlıyoruz. Bir gün, 
bu gfü d va!l• n hu:lutlar ı ve aziz 
milletimizin istiklali ve mukaddes 
bildiğimiz cümhuriyetimiz tehlikeye 
maruz kalırsa: bunları korumak için 
hayatımızı feda etmekte bir an bile 
tereddüt ctmiyeceğiz. Bu mukaddes 
vazifelerimizi layıkiyle yapmak için 
de şimdiden bütün gayretimiz \'C he
yecammızla çalışacağız. 

Bu ahdimizi yerine getireceğimize 

Yeni plan kabinecc kabul edildikten 
sonra, imparatorun tasvibine arzedilc:. 
cektir. 
Başvekil pıens Konoye hariciye na· 

zırıyle uzun bir görüşme yapmıştı:-. 

Bu mülakat emasında ordunun harıd 
politika hakkında almış olduğu vazi. 
yet bilhassa bahis mevıuu olmuştur. 

Bu, harbin 'bnfındanberl Portıımouth'uı:ı 
mı\ruz kaldığı e.n tlddetli bir taarruzdu, 
lAkln halk sakin kalmııtır. 

Brlstol 'U ziyaret etmiş olan diğer bir ., 
merlkalı mUhablr rsöylc demektedir: 

Bu liman, millete yiyecek maddeler'-. 
mtlhlmmat ve en mUessır silAhların bazı. 
I~nı temin etmekten ibaret olan vazifesi· 
nı ifada berdevamdır. Şehre birkaç kere 
bomba atılmış olmlllilna rağmen ehcmlycti 
haiz hiç bir hedefe isabet \-uku bulmam13-
tır. İstasyonlann, dlikka.ntarın, slnemala. 
nn ve sair mahallerin ar::ettlg-t manzara 
normaldir. BugU.n, Bristol fabrikaları var 
kuveUyle çalı§mnktadır ve llma.n hasara 
uğramamıştır. 

Doğu cenup avcı tayyare kumandanlığı· 
nı.n kontrol merkezlerini ziyaret etmiş o
lan tanınmıı; muhabirlerden Vincent Shee· 
a.n, ~oyle demektedır: 

Tokyo'nun iyi malümat alan mahE
linde zannedildiğine göre, general To
jo, japon diplomasisinin Japonya'nın 
sair devletlerle ve bithassa İtalya v~ 
Almanya ile olan münasebatında dahR 
fazla faaliyr.t göstermesini temin et - İngiltcrcnin tayyareleri datınık bulun-

durmak sistemi o kadar iyi ve muhabere 
meğe çalışmıştır. o kadar slıratıe cere~an etmektedır ki bir 
Büyük bir ıiyaıi parti kapan'1t d~man taarruzu mevzuubahis olunca in· 

gillz tan arcleri derhal mticadeleye hazır 
Tokyo, 16 a.a. - Stcfıuıi ajansı bildiri- bulunmaktadır. Fransade.ki hezimetlerden 

yor: bir takım d rsler öğrenllmiştır. Reporların 
~ m~lyon~an far.la ~~ası ol.an 1aponra'nın alınmasını ve emirlerin gönderilmesini gör

M ınse~to sıyast part!sı . faalıyetı~e .nıhayet m<'kle in.san avcı tayyare kumandanlığına 
v~~mege karar vennıştır, Domeı aJansının karşı yenı bir itimat beslemektedir. Gra
mutaleasına ~azaran, mtzk<lr. p~rtinin bu !lklerc ve parolalnra ıetınat eden !!istem 
kararı, devletın kuracağı ycnı nızama en-ı hava nezaretinin tebliğleri fçin sagıam bir 
g.eı ola~il~ce~ her lieyi bertaraf etmek İ· temel te.ıkll etmektedir. 
çın verılmıştır. 

. . . . . lskenderiye iizerinde 
azız mılletımızın ve büyüklerimizin 
huzurunr'a söz veriyoruz. , !skenderiye •. 16 a a. - DUn gece İt1ken-

Ul d d ld • derı:ı;e üzerine ık! saat aüren bir baskın ya-. 
u~ ~ey ~nı.nı .. o • uran bınlerce pılmıştır. Bununla beraber, bombardıman 

qalk, ıstıkbalımız uzerınde büyük va- ve top sesleri fasılalı mrette olmuş, d"nh:e 
idlerde bulunan bu gençleri hayran- birçok bombslc dll~m~tUr. Şimdiye ka . 
1 kl . . dar alınan raporlara göre ne!Eı eehir Uze

l a takıp etmış ve onlar çelenk koy- rine hiç bir bomba dtışmemlıtır. 
dukları zaman alkışlamıştır. 

Bundan sonra, Harp okulunun eski 
talebc1erinden ve okula yeni iltihalt 
ede:1ıeraen seçilen bir grup Ebe:ii 
Şef Atatürk'ün muvakkat kabrine gi
derek bir tazim çelengi koymuılar -
dır. 

Malta Ü:.tP.rinde 
Malta, 16 a.a. - Avcılar himayes:nde 

kuvetli düşman bombardıman fıloları dun 
öğleden sonra Malta'ya taarruz ede1iek bir 
miktar bomba atmışlardır. Maddi hiç bir 
hasar yoktur. Fakat bır sivil olmü$•ür Bir 
İngiliz avcısı meçhul bir sebepten. d~layı 
denize dü~üştür. 



ASKERi . \.BRIKALAR 

45 ton arap aabunu alınacak 
Askeri Fabrıkalar Umum Mudurlıilu 

Jlerlı:ez Satın Alma Komısyonundaa: 
Tahmin edilen bedeli (15.750) lira olan 

4~ ton arap sabunu ıuıkerl fabrikalar u. 
mum mUd ırlllğll merkez satın alma komlı· 
yonunca 29. 8. 940 perıembe günü saat 16 
te k palı zarCla ihale edilecektir. Şartna -
me parruıız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (1181) 
lıra ( 2~ ı kuruııu havi teklif mektuplannı 
mezkCır ı;:"llnde saat 14 e kadar komisyona 
verm !eri ve kendılerlnln de 2490 numara
lı kıı.nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik· 
le komla,> oncu olmadıklarına ve bu işle a
l k dar tlıccardan olduklarına dair ticaret 
odası vesika.siyle mczkflr glln ve saatte 
komisyona mUracaatıan. ( 4501) 141166 

Kınkkalede yapılacak kanal . 
IDf&SI 

Aıbrl Fabrib.lar Umum Mudurlulü 
l!erlı:ez Satm Alma Komısyonundan : 

Ketıf bedelı (!122) lira (50) kuruş olan 
yukarda yazılı ınıaat askeri fabrikıtlar u • 
mum müdUrluiU merkez satın alma komiı
yonunca Z.9.940 tarıhinde pazartesi ıünıi 
uat 10.30 da panrlrkla ihale edilecektir. 
Şartname (5) kuruı mukabilinde komiıyon
dın ~erilir. Tılıplerin muvakkat teminat 
olan (69) lira (19) Jruruı ve 2490 numaralı 
kanunun Z ve 3. maddelerinde yazılı vcu
ıkle muayyen rün ve aaatte komisyona mü-
racaatları. ( 4652) 14641 

Kırıkkale' de yapbniacak İn!&ftt 
Askeri Fabrtlı:alar Umum Mıidürliılü 

.. erlı:~ Satın Alma Komısyonundan: 
K,. ' bedeli (18200) lira olan yukarıda 

Y 1ı t aakert fabrikalar umum mil -
d r rke.z satın alma komisyonunca 
2 9 tarihinde pazartesi gUnU sllat 11 
d k p lı zarfta ihale edilecektir. Şartna
m 91 kurut mukabtllnde komisyondan 
v rtUr Tallplerln muvakkat teminat olan 
U 6~ yı havi tekllt mektuplarını mez-
k r t 10 a kadar komisyona ver-

veya makbuzu ticaret odası vesikasiyle 
blrlıkte ıöau r~en rtln ve uatte daimi 
encumene gelmeleri. 

Buna ait kC1if ve ıartnameyi her gi1n 
naha mudurlugunde görebilecekleri. 

(4745) 14731 

Şo~ in!:aah 
Ankara Vali/ilinden : 
Ke~if bedeli (11&4) lira (62) kuruştan 

ibaret bulunan Ankara - K. Yozcat yolu
nun 2 + 000 - 32 + 200 inci kilometre
leri arasında muhtelif yerlerdeki menfez 
ve büz işi 2. 9. 940 pazartesi rünü ihale • 
si daimi encümende yapılmak tizere açık 
eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat tem~
natı 141 lira 35 kuruştur. 

İsteklilerin muvakkat teminat mektup 
veya makbuzu ticaret odası vesikası bu 
ı,e aıt nafıa mildıirlliğünden alacakları 
vesikalnirıe birlikte sözü geçen g{ln ve 
saatte da~ml encümene celmeleri. 

Buna aıt keşif ve şartnameyi her gün 
nafıa mudurhigünde gorebilecekleri. 

(4746) 14732 

Şosa inşaatı 
Ankara Valiliğinden : 

• K. ~amam yolunun 83 +OOO - 84+000 
ıncl kılometreleri aruında yapılacak mah 
~~z ve anroııma iıi 2. Si. Sl40 pazartesi gü. 
nu ~aat on beş buçukta daimi encumen
de ıhalesi yapılmak ilzere açık eksiltme
ye konulmuştur. 

K.eşif bedeli (3609) lira (69) kuruı ve 
temınatı muvakkatesi (270) lira (73) ku
rujtur. 

stok~ilerin teminat mektup veya mak
buzu, tıcaret odası vesikaaı bu işe ait na
fıa mü~ürlilğıinden alacakları fenni ehli
yet vesıkalariyle birlikte sözil geçen gün 
ve sntte daimi encümene celmelerl 

Buna ait keşif ve ıartnameyi her · gün 
nafıa mildıirluı;unde gorebilecekleri. 

(4747 14733 

ORMAN KORUMA GL. KO. 

Ekmek alınacak 
Antalya Orman Koruma Talimgfıh 

7 B. Alım Satım Komisyonu Başkan • 
lığından: 

lert v kendllertntn d 2490 numaralı 
nun 2 ve 3 maddelerindeki veaalkle 

m an en ..Un ıaatte komisyona mUra.-
ca Uan. { '6lil) 14693 

170 Ton eJ.etrolit tutya alınac.ıık 
Aıhri Fabrıblar Umum Jlıludürlülü 

JlerlıH Satın Alma ICoıniıyonundın: 

1- (180900) Yüz ıeksen bin dokuz 
yüz kilo ekmek alınacaktır. Tahmin 
bedeli 18994 lira 50 kuruıtur. 
2- Ekmeğin evsafı tesJim mahalli 

ve tartları prtnamesinde yhılıdır. 
Şartnameler taQtır aatın alma komis • 
yonundan parasız alınabilir. 

Tahmin edilen bedeli (110.600) lira olan 
170 t n elektrolit tutya aııkerf fabrikalar 
umum mUdUrlutü merkez utın alma ko
m 9)'oaunca ı. 10. 940 puarteııi gUnll sa
at l& te kapalı zarfla ihale edilecektir. 

ame !6) lira (63) kurtlf mukabilinde 

3- Eksiltrtıe kapalı zarf uıulile olup 
20 ağustos 940 salı günü saat 15 de 
Antalya Dutlu bahçede tabur satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

Muhtelif yiyecek ah nacak 
Ankara Okulları Satın Alma Komısyo nundan: 

Tahmini İlk temi- İhale g11D 
Erzakm adı lılikd&n tan natı ve aaau 
Hıyar 1M50 ta 4 626 
Dolmalık biber 6640 kg 13 863 20 
Sivri biber 1200 10 120 
Ispanak 19350 12 2322 
Semir.otu 5750 .. 12 690 
Domateı 30000 ... 12 8600 
Patlıcan 27400 .. 14 8836 
A. K. Fasulye 214:50 .. 14 3008 
Çalı faaulye 1650 10 161S 
Dolmalık kabak 9850 .. 12 1182 
Taze bamya 3490 .. 20 698 
Lahna 14500 .. 8 1160 
Pırasa 2HOO 8 1712 
Taze bakla 8700 .. 12 1044 
Ycşll salata 7500 ta • 800 
Marul 12580 ta :ı 629 
Taze yaprak 1000 kg ııs 150 
Limon 76000 ta 5 3800 2289 28 40 3.9.19'0 10 
Havuç 5250 kg 7 367 50 
Taze aoıaıı 3660 8 292 80 
Maydanoz 29800 de~ 2 596 
Dereotou 12460 

" 
2 249 20 

Nane 5066 .. 2 101 82 
Krrevl• 3440 kg 13 447 20 
Balkabatı 5100 .. 7 857 
Pancar 760 5 38 
Karnı bahar 5600 16 fı96 
Yer elmuı 1550 

" 
4 62 

Taze bezelye 800 .. 10 80 
Enginar IS550 ta 8 444 
Tazesarımsak 540 dem 1 5 40 
Kırmızı turp 2050 .. l 20 50 

29857 12 
Pirinç "Beypazan,, 83750 kg 30 10125 00 759 37 50 3.9.1940 11 
Tere yatı 2020 kg 160 3232 00 242 40 3. 9. 1940 11.SO 

1 - Yukarıda adları yazılı yiyecek ih Uyaç mlkdan ek lllme ısartnameslne göre 
koınlsyoumuza bağlı okullar adına parti p artı kapalı z.arf ve açık eksiltme suretiyle 
münakasaya konulmut ve her birinin tem inat mlkdarı ile ihale tarih ve saatleri kar-
ııılanna yazılmı tır. • 

2 - Muhammen bedeli beş bin liradan aııaltı olanlar açık eksiltme suretiyle ihale 
edılecektlr. 

3 - İstekliler partiyi teşkil eden erzak ın her birine ayrı ayrı fiyat teklif edecek 
!erdir. Heyeti umumlyesl Uzerlnden yapılacak tenzllAUı teklifler kabul edllmlyecek
tfr. 

4 - Her madde için teklif edilecek fiyat behemehal muhammen bedelden fazla oı
mn acaktır. 

5 - F.kslllme Ankaracla bölge sanat okulunda toplanacak komisyon huzurunda bel
li gUn vesaatt e yapılacaktır. 

G - 1'~kslltmcyc glrcc1.:klerln 1940 yılı ticaret odam ve 2400 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncll maddelerine göre cllerhıde bulunan belgelerle, tıcnrelhııne adına lee girecek. 
!erin lıhu kamında yazılı ııartııır içinde noterlikten alınan vcktıl~tname ile komisyo
na batı vurmnlıırı. 

7 - Kapalı zarf ekıılltmclerlnde istekli !erin yuknrıua adı yazılı kanuna uygun ol
mak Uzere kapalı zarf mektuplarına iste nilcn belgeler ve teminat makbuzunu veya 
bal)ka mektuplarını koymak euretıyle mll hUr mumu ile kapamak ıartlyle ve zarfla
rın üzerine tekliflerinin hangi 1 e alt olduğunu ve kanuni lkametgl\hlarını yazarak 
belli gUn ve saallerdcn e\·et makbuz ınukn bilinde komisyon bqkanlığına vermeleri lA 
zımdır. Belll gtln ve saatten sonraki teklifler kabul edilmez. Teminatların eksiltme 
saatlerlndrn daha evel Ankara okullar muhasebeclllğlne yatırılması lılzımdır. 

8 - Eksiltme ııartnameleı1ni görmek istlycnler Ankarada okullar nıuhasebeclll-
ğlnde komla.> on kı\tlblne başvurabilirler. "4706., 14709 isyoadan verilir. Taliplerin muvakkat 

tr. D&t olan (6775) lirayı havi teklif mek
tuplanaa mukQr lf(lnde 1&&t 14 e kadar 
k ınlllyoaa Yermeler! ve kendilerinin de 
2• numanh k&llunun 2 va 3 maddelerin· 
d ld Yuallde Jıomlayoncu olmadıklarına 
Y llıa itle aJ•kadar tüccardan olduklanna 
dair Ucant odam vealkaalyle mezkCr güa 
n ... ııe koma.Jona mUra.caatları. 

4- Muvakkat teminatı 1424 lira 55 
kuruıtur. 

5- Teklif mektuplan 20 ıtustos 
940 salı günü saat 14 den saat 15 e ka
dar tabur satın alma komisyonuna ve
rilm_iı olacaktır. Bu saatten sonraki 
teklıfler kabul edilmez. 

daki it.ayıt vesıikini ibraz etmeğı mecbur
dur. Aksi takdirde eksiltmeye kabul edil
miyccektir. 

yazılı aaıtten bir saat evetine kadar vill
yet encümenine ıetlrilerek encümen reis
liğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 
üs;Uncli maddede yazılı saate kadar ıeltniı 
olması ve dıı zarfın mUhür mumu ile iyi
ce kapatılmıı olması llzımdır. Postada o
lacak gecikmeler kabul edilmez. 

('831) 14695 

20 Adet 2 numara tesviyeci men
ımeei. 20 adet 3 numara teaviye. 
ci -..engeneei, 20 adet 4 numara 

teaYiJKi mengeneıi alınacak 
Aai_, 7abrihlar Umum llüdürlülü 

••rk•• Satın Alma Komisyonundan: 
Talımla edilen bedeli (2800) Ura olan 

JUkanda JIUıh 11ç kalem ve ceman 60 adet 
te9Yl7"1 ınensenul askeri fabrikalar u • 

mn mUdUrltıı'U nıerkez utın alma ko • 
lllitı;roDIJııca 2. 9. 940 pazartesi ıcUnU saat 
1' te puarlıkla ihale edilecektir. l)artna
•• paruıa olarak komlşyondan verilir. 
'l'aUplerlD muvakkat teminat olan (210) 
Ura" 2'90 nwnaraJı kanunun 2 ve 3. mad 
delerlndeki vualkle komisyoncu olmadık· 
lanna ve ba itle alo.kadar tüccardan ol
duldanna dair ticaret oduı veslkaslyle 
~ ..un Ye saatte komisyona mOraca-
atıan. ('126) H712 

2800 Kilo reçine alınacak 
Aabrl 7abrihlar Umum Müdürlülü ••b• Sıtı• Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (HOO) lira olan 

.ıG kilo reçine askeri fabrikalar umum 
ı.rıDdllrltltü merkez aatm alma komisyo-

111un" 2. 9. 940 pazartesi lf{lnU ıaat 14,30 da 
tuarhkla llaale edllecekUr. Şartname P•· 
~· olarak komlıyondan verilir. Taliple· 
rtD muvakkat teminat olan {10~) lira ve 
tGO numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin
deki veııalkle komisyoncu olmadıklarına 
ftbU tıle alAkadar tUccardan olduklarına 
dair ticaret oduı VNik&Blyle mezkCr cün 
ft saatte komlsyona mtıracaatıan. 

<•727) 16713 

6- Şartnamenin 4 maddesinde iste
nen vesikalar muvakkat teminatın ko
nulduğu zarf içerisine konacaktır. 

14435 

ViLAYETLER 

Dıvar intuı ve yol tanzimi 
lataıtbul Beledı,,...adeaı 
Beyoglunda Aynalıçeşme köşesinde Jn-

6.J. ed.Uece.k ta§ istınat duvarı ıle ToZkopa
ran ,yolunun t~mi ııı Julpah zarf usu
l!) le ekalltmeye 'konulmuttur. KC§it bede
li 36,936 lira 7& .kuru ve ilk teminatı 2 ~o 
Ura .,,, Xlh'Uftur • .Mukavele eksiltme ~~ 
yındırhk itleri .-eııel, huausı' ve ıeanı tart· 
na.meJert, proje .ıteııf blllıuuı.slyJe buna mü
teferrı diğer evrak 185 kuruı mu.kablllnde 
fen ı11ıer1 mildUrJUA'Uoden verıleceJlUr. ı. 
hale ~O. 8. HO aalı gtloü aaa.t 15 te daimi 
encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk te
nu11B4. makbuz veya mektupları ve llıale ta
rihinden seki& &11a evel feıı itleri müdUrJU
ğüııe nıUracaaua alacak.lan :feıınt ehliyet 
ve 940 yılına ait. Ucaret odaaı veslkalariy
le 2~ numaralı kanunun tarif atı çerçe -
vealnde bazırlıyac&klan teklif mektupJan
nı thclle gt.lnU aaat l4 e kadar daimi encu. 
mene vermeleri lA.zımdır. l6777/4310) 

HSJS 

Kömür alınacak 
lstaabul .Sıld JlüeaHat:l•r Arttırıu ve 

Elcsıııme Komısyonundan : 

4 - Fazla talsilit almalı: it.eşil ve ıart -
nameleri gormek istiyenlerin her gün To
lı:at vil§yeti nafıa müdıirlüğüne müracaat 
etmeleri lüzumu ilin olunur. 1459~ 

Şosa intaatı 
Aydın Vilayeti Dıimi Encümeninden : 
1 - Eksiltmeye konulan iı: Aydın -

Muila yolunun 27+298-34+300 kilomet
releri arasında 2.2851.91 lira ke~lf bedelli 
ıose insaatrdır. 

2 - Bu iıe ait ıartnanae ve evrak ıun -
tar.dır. 

a - Bayındırlık lıtleri renel ıartnameıl, 
b - Tesviyei türabiye 101e ve klrgir in-

_..··~·--- ·-.. -.. --.·T:.---~~-.c..__ 
c _ Eksiltme ı;artnamcsl 
d - .Mukavele projesi 
e - Keşif hulisa cetveli ve ıilıilai fiyat 
f - Taş ve kum vasatt mesafe cetvelleri, 
İıtiyenler bu evrakı Aydın nafıa müdür-

lüfilnde cörebillrler. • 
3 - Eksiltme 2b/8/940 perıembe cUnU 

ıaat 16 da Aydın daimi encilmen salonun
da yapılacaktır. 

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

lerin ticaret odası ve bu İl için Aydın vi • 
liyetlnden alınmıı ehliyet vesikası bulun -
ması ve en az 5 bin liralık toplu bir şose 
inıaatr yapmıı olması ve 171! lira 69 ku -
ruıluk muvakkat teminat vermesi lbımdır. 

14596 

Kaf,alı zarf usuliyle eksiltme 
ilim 

Aydın Daimi Encumeninden : 
1 - Eksiltmeye konulan lı: Aydm 

Muila yolunun 61+211-66+076 kilomet
relcrf arasında 15217 lira 40 kuruı keıif be
delli adi kaldırım inpatıdır. 

2 - Bu ı.e al• .. ~ - enak ... 
lar ır: 

a • Eksiltme ıartnameıi 
b - Mukavele projesi 
c - Bayındırlık iılerl cenel ıartnamesi 
d - Tesvlyei tilrabiye ıoae ve klriir fn -

ıaatina ait fenni ıartname, 
e _ Keşif hulasa cetveli •• ıltıllei fiyat 
f - Taı ve kum ıraflk cetvelleri 
İatiyenler bu ıartname ve evrakı Aydın 

nafıa müdürlüiünde görebilirler. 
3 - Eksiltme .29/9/940 tarihinde perı~ 

be ıUnü saat 15 da vUlyet dllfml encüme
ninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. 
5 - Eksiltmeye ılrebilmek i~in istekli

lerin 1141.30 liralık muvakkat teminat ver
mesi ve Aydın vlllyetinden bu iı için alın
mıı müteahhitlik vesikası ve ticaret odaıı 
vesikası bulunması ve llakal 5000 liralık 
kaldırım iıl Japmıı olm111 llzımdır. 

Şef ahnacak 
Toprak mahsulleri ofisi Umum Müdürl 

Merkezde ihtisas mevkii olmıyan 140-170 lira aylıklı~ 
ıeflik münhaldir. Devlet teşkilatında veya 3659 numaralı 
kanunun f Ümulüne giren müesseselerde hizmet gören Miil
kiye. Hukuk ve Yüksek Ticaret mektebi mezunlarından br 
remi bu maaıları almağa müsait olanların to.hail ve hiz 
Neaikalarile Umum Müdürlüğe müracaatları. "4720,, 14711 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -
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YENİ MEY İM İÇİN 

KOK KÖMÜRÜ 
Satışlarına başladığımızı sayın müşterilerimize arzederİ" 

FlYAT : Vagonda teslim tonu 23.30 lira (asgari bir vagon)• 
Depoda teslim tonu 24 .• lira. 

Vehbi Koç ve ortağı; Ulus meydanı. Ankara. Telefoo: 
3450. 3451. 3452. 
Ankara Memurlar Kooperatifi; Anafartalar caddesi, AV 
kar~. Telefon : 1428· 

BilOmum evlere ve kaloriferJiklere teslimat yaparız. Satışları-' 
ıdi~ 2446 

":ill1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Leyli ve Nehari ~=======::7J 

SEN BENUA Fransız ERKEK LİSESi 
İstanbul - Galata Posta kutusu 1330 

ihzari Fransızca kurlan vardır 
OLGUNLUK İMTiHANLARIN A HAZIRLAR 

Kayıt muamelesi pazardan maada her gün 9 dan 12 ye kadar yapıldl 
Okul 16 Eylül Pazartesi günü açılacaktır. = 61S7 

92 seneden beri bütün dilrt 
tanınmış wl 

Elec:.tion Kronom~ .. 
Metin, hassas ve garatilidir. 1t 
ni zarif modelleri: Ankaradl 
nafartalar caddesinde 25 
Abdulhalim GUngenci mı 

sında satılır. Fiyatlar makt" 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yolla rdakl hastalıkların mikroplarını 
temizlemek için Helmoblö kullanınız. 

Böbreklerin çalıımak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorlukl~ 
ve yeni belsoj'ukluj'unu, mesane tltlhabım. bel ağrısını, sık sık idrar t><>sJI"""• 
bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. İdrarda ınun1arı" 
aanede tqların teıekkU\Une mAnl olur. 

DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı temizllyerek rnavilf'ttlrlr. 
Sıhat VekAletlnln ruhsatını haiz dlr. Her eczanede bulunur. 

POLiS SRO Muhtelif cinta ve ~larJa 
çarık ve kapak zincirlerinden 

ibaret 14 kalem malzeme 
Aıbrl Fabrilı:alır Umum Müdilrlülü ••.tez Sıtın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (ll922) lira {t!O) 

Jcaraı olan muhtelif cıvata Ye ıomunlarla 
~ ve kapak zincirlerinden ibaret 14 k•· 
lem malzeme ukert fabrikalar umum mll· 
d rlUIU merke• satın alma komisyonunca 
2. 10 MO earıamba ,.UnU ıaat 15 te kapa· 
b artla ihale edllfiCektlr. Şartname para· 
eıs blarak komlıyondan verillr. Taliplerin 
muwakkat teminat olan ("0 lira (19) ku· 
l'Uf\I havi teklif mektuplarını mezkQr gün
du aat 14 e kadar koml11ona vermeleri ve 
lı:endllerinln de 2'90 nwnaralı kanunun 2 
n ı maddelerindeki veıalkle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu ıııe alo.kadar tüccar· 
dan olduklanna dair ticaret oduı vulka
liylemezkQr J{iln ve ıaatte komlıyona mil· 

Umum lihhl aıue11elerın mevcut aart -
namesınde ııoıterılen mahaller için azı 
Z500 çoııu 3150 ton kok komuru kapalı 
zarfla eııııiltmıye .konulmuıtur. 

l - Ekaıltme 21. 8, P40 çarıamba ctinü 
aaat 15 de Caaaloalunda 1rhat ve ıçtimai 
muavenet müclıirlüııü: bına11nda kurulu .ko
mısyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyatı bliıer ton için 
1500 kuruıtur. 

6 - Teklif mektupları S üncli maddede 
yazılı aaatteıı bir aaat evellnı kadar villyet 
daimi encümenine retlrilerek mclimen reiı
liğine makbuı mukabilinde nrilecektir. 
Poıta ile rönderileeck mektuplarm nihayet 
ıiçüncü maddede yazılı aaate kadar relmit 
olması ve dıı aarfın mühür mumu ile iyi· 
ce kapatılmıı olması llzımdır. Postada o
lacak gecikmeler kabul edilmez. 

14595 

Parke kaldırım İıııfaaı 

6 - Teklif mektuplan 3 llncll maddede 
yuılr aaatten bir saat eveline kadar vill
yet enclimenine ıetirilerek encümen reis
liiine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile cönderilecek mektuplarm nihayet 
üçUncü maddede yaııh saate kadar ıelmiı 
olmuı ve dıı zarfm mlihlir mumu ile iyi
ce kapatılmıı olması lizımdır. Postada o
lacak cecilrnteler kabul edilmez. 

Eldiven alınacak 
rmni7et Umum MUdUrlülündıa: 
Elde mevcut numunesine ve §artnamede 

yuılı vasıfları dalreslndo zabıta memurla
n için azı J500 çoğ'u 2000 çift gllderl eldi· 
ven 19. 8 . 9'0 pazartesi g{lnU saat 16 te 
açık eksiltme ile satın alınac&ktır. 

Beher çiftine 225 kuruıı fiyat biçilen el
divenlerin nUmunealnl görmek va ıartname 
elnl almak tııUyenlerln komisyona mUraca
aUan. 

Tayyare 
Otomobil 

Kamyon 
Motör 

racaatıarı. (4728) 14714 

ANKARA V ALILICt 

Okul tamiri 
Ankara Valilığinden : 
Ankara merkezine merbut Zir nahi

yesi ilkokulunun tamiri 227 lira 59 ku
rut ketif bedeli Uzerınden pazarlığa 
konulmuıtur. lıtek~ilerin keıif ve ıart 
oamesini görmek lh:e:e her gUn Mı • 
arif Müdürlüğüne •·e ihale günU olan 
19.VIIl.1940 pazartesi gUnU saat 15,30 
da ve % 7,5 teminat akçeaini huaust 
ınuhaaebe mildtırlUğU veznesine yatı • 
rarak vUAyet daimi encümenine mUra-
c.aatları illn olunur. (4659) 14653 

1Cok kömürü alınacak 
An.tara V alililinden : 
Nafıa dairesiyle ıaraJ i~in alınacalr 90 

ton yerli kok komUrunun mubayaası iti 
2. 9. '40 paıarteıi riinU daimi enciime -
ninde ihaleai yapılmak üıere açık ekıilt
mne konulmuıtur. 

Maa nakliye ietif bedeli (244ı3) liN 
(60) lruruı muvakkat temiııatı (113) Un 
(il) kuruıtur. 

!eteklilerin muvakke teminat meJı:tap 

3 - :Muvakkat teminat 5906 lira 25 ku
ruttur. 

4 - htckliler ıtartnamesiai 3Sl4 kuruı 
mukabilinde komisyondan alabilirler. 
. 5 - İltekliler 1940 yılr tıcaret odası ve
ııka11yle 2490 aayılı kanunda yazılı veailta 
lar ve bu ııe yeter muvakkat temınat mak
~uz veya banka mektubu ile blrlıkte tek
lıfı havi zarflannı ihale uatinden bir aa
at evıl makbuı mukabılınde komisyona 
vermeleri. (7136-4599) 14587 

Köprü yaptırılacak 
Tobt Nafıa lliıdıfrlüluadea: 

• l - Erbaa - Samsun yolunun 26 + 655 
ıncı lı:ılometr. arasında.ti Yemiş en .töprü
sünUn abfap o/ard 7eniden inşası iı;ia 
VeUletçe .taıdil edilmıı l6J4J lira 16 ku
ruılulc ke,ıl mucıbınce 8. ı. 94() tarihinden 
itibaren 20 gun müddetle u .tapalı zari 
usulıyle eksıltmeye Jconulmuıtur. 

2 - /bale ZB. 8. 940 ıarılııae tesadüf .. 
den çarşamba günü sut 14 te teıe.tlı:üJ .. 
decd ilıale komisoynunda Tobt Vill.yeti 
nafıa mudurluğü binasında yapılacaktır. 

J - l!bıltmeye ıirecek talıplerin tdlil 
mektuplariyle bırlıkte aşalıda yazılı temi
nat ve vesai.tlni ıbraz edecelı:lerdir. 

a - ElcsıltmrYe girmezden evel muvak
kat temınat olan 1225 lira 73 lı:uruşun ma
liye veznesine yatırıldılına dair makbuz 
ıbraz eylemeleri lizımdır. 

b - Ehliyet veailıas11u ve tlcun oduın-

Aydm Daimi ~ncUmenlnden : 
1- Eksiltmeye konulan iı Aydın. Mut

ia :yolunun o+osıD--0+540 kilometreleri ... 
ra11nda 20682.60 lira keıif bedelli parke 
kaldınm inıa11dır. 

2 - Bu iıe ait ıartnamı ve evrak ıun -
!ardır: 

a • Eksiltme prtnamesi 
b - Mukavele projesi 
c - Bayındırlık iıleri renel ıartnamesl 
d - Teaviyei tilrabiye ıoae ve klrflr in -

ıaatina ait fenni ıartname, 
e _ Keıif hulba cetveli ve ıllsllei fiyat 
f - Taı ve kum rrafikleri, 
3 - İıtiyenler bu ıartname ve evrakı 

nafıa müdürlüiünde ıörebilirler. 
Ekıiltme 29 / 1 / 940 tarihinde perıem

be cünü saat 16 da vilb'et daimi encüme
ninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledlr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için lıtekll

lerin 1551.12 liralık muvakkat teminat ver
mesi ve Aydın vl,lyetinden bu it için alm
mıı müteahhitlik vealkH ve ticaret od111 
vesikuı bulunmuı ve ılmdiye kadar 10000 
liralık parke ve kaldırım iti YIPDUI olması 
lbımdır. 

6 - Teklif mektupları J ünc:ll maddede 

YA TIU • YA TiSiZ - KIZ - ERKEK 

14597 

inşaat milnakaeaaı 
ÇanTrırr C. H. P. Villyet idare Heyeti 

Reis/ilinden : 
Çankırı halkevi ikmali intaatının kapalı 

zarf usnliyle münakuasına talip auhur 
etmediginden artırma ve ekliltme kanu • 
nunun 40 ıncı maddesi mucibince evelki 
ıerait dahilinde bir ay müçldetle pazarlık
la lhalt1ine karar verilmiı olduPııdan 
keyfiyet nan olunur. (4752) 14736 

Ayakkabı alınacak 
"lstanbul Maarll MUdürlUğUnden : 
Murlf Vekllliii köy enıtltUJeri için a

ııaiıda cinı ve rnlktarlan yuıh vaketadan 
ayakkabılar kapılı sarf uıull1le eksilt
meye konulmuştur. Muhammen bedell 
17250 lira .ve teminatı 1293 lira 75 kurus
tur. fsteklıler bu fyakkabılara ait ıart -
nameleri Maarif mUdllrlüğU yllrdlrektör
lliiilnde ıöreblUrler. Ekıiltmenin 29' A
ğuıtos 940 perıembe rünil ut 15 de ya
pılacaiı ilin olunur. Kapalı zarflar en 
gec ıaat 14 de kadar alınacaktır. 
Eıyanın cinsi Miktarı 

Fotln 1500 
İskarpin 1500 
Beherinin fiyatı Lira YekQn 

5 9000 
5,5 U50 

(727-4663) 
17250 

146995 

H. A Y R İ Y E LİSE S İ 
Saraçhane&aımda Horhor Caddeainde Telefon : 20530 

ANA-iLK ORTA-LiSE 
llakt t.lebemn eyllllilD betine kadar velileriyle beraber müracaat ederek ka.yıtıanm yeD1leıneler1 llmındlr J:sld ve 

yeni talebenin ~tlan her iUn ıaat 10 • ı T ye kadar yapılır. BUtUnlemelere 27 atustosta 'bqlanacaJctır. YabaDCa dillere 
tık amtlu'daa lttbven 'blllan&l'. Boaı amatta fen 1Ubeat de vardır. , 

Talebeler mektebin hwı \1111 otUbU. va otoınobtUyle evlerine ııakla dlltr. ma 

Ekıiltmeye ıirmelr iıtiyenlerin 337 lira 
50 kuruşluk muvakkat trruinat veya ban • 
ka mektubu ve 2•90 sayılı kanununun 3. 
cU maddesinde ya~ılı belgelerle birlikte 
eksiltme gUnll tayin edilen saatte komis-
yona gelmeleri. (420Cil 14235 

va 
bil Om um 

makine

lerde 
İsviçre 

mlmfllAtı 

Zayi - Cana:Kkale 8 No. 111 j 
mektebinden aldığım terhis t 
kaybettim. Yenisini alaca ımcı-ı1 J 
hllkmll yoktur. Ankara Sümer >i;,-t 
knk N o. 28 de Şeratettln KUçUJt 

......... ~~~a~n~ı~·a,~~ ..... .-~~ 
Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 

kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanlarına 
karf1 gayet teairlidir. s';,.,~ ıolucanlarının büyüklerde ve Küçükl~ 
ıebeb olaca~ı tehlikeler göz önüne alınarak solucan hastalıklannd• b.,,, 

kullanmalan faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen b&ol 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 lturuftur. 
c ..... v.~ıı .. ı~ı- '"' ıadn ' "I ~ıl•A•· •• , .,. ıı • .. , l•-
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M. M. V. Hava Müste§arlığı Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT iLANLARI 

Un almRcak 

Siirt. Tüm Sa. Al. Ko. dan : 
Sabun ve sadeyağı 

Palaska kayıtı alınacak 
Edirne Ko Sa. Al. Ko. Rı. den : 

•. Vc>kaleti Satm Alma Ko : M. M. Vek.Bleti Hava Satın Alma Ko-
ne tahmin edılen fiyatı 455 lira misyonundan: 

20Q 1 - 1200 adet palMka kayııı pazarlıkla 
kılo asit bonk, 300 kılo boraks, satın _alınacaktır. Muhammrn bedeli 2160 

0 
t Ik l 9. 8. 940 paz rtcsi gdnu sa- lirn olup imli trmlnat mlkdarı 324 liradır. 

,._da Ankarada M. 'lf, V. satın alma Pazarlığı 10. 8. 940 pıın7.rtesl ı;:-UnU saat 11 
"" Pazarlıkla 1 tın alınaca .. ından is- dC' hava aatın alma lcoınlsyonunda yapıla

. caktır. İdnrl ıınrtname, evsaf ve ııUmuncsi 
ııı 70 liralık kati teminatlan ile her gtın öğlcılm aonra komisyondan alına-

Yulaf alınacak 
Top Alayı Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Kapalı znrf usullyle (825) ton yu
lat mevzu3tlyle birlikte satın alınması i -
çln tııllp zuhur etmedlğindtn ihale gUnU 
temdit cdllml Ur. 

1 - Siirtteki birliklerin ihtiyacı ıçın 
500.000 kilo un kapalı ekıiltmeye konul
mu9tur. 

2 - İtbu 500,000 lı:llo unun muhammen 
bedeli 75.000 liradır. 

3 - İlk teminatı 5000 liradır. 

A5ağıda cinı ve miktarları yazılı sabun ve sadeyatı kapalı zartla satın alınıcak
tır. İhalesi eıki müıüriyet dairesinde sa tın alma komiıyonunda yapılacaktır. Ev
saf ve şartnameleri her elin komisyonda görülebilir. İsteklilerin ıôzü geçen saat
lerden en geç bir ıaat eve! teklif mektup !arını komisyona vermeleri lazımdır. 

4 - Eksiltmesi 4. 9. 940 çarıamba 
günU saat 10 da tilm 11trn alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

Cinıleri Tutarı Teminatı Miktan İhale gün saıt. 
Sabun 18240 lira 1368 48000 15. 9. 940 cuma 11 de 
Sadeyair 54000 lira 4050 43200 15. 9. 940 cuma ı 7 de 

e Pazarlık gün ve uatınde mezkür bilir. İsteklilerin muayyen gUn ve saatte 
bulunmaları. (14231) 14~4-0 kati teminat ve kanuni belgclerJylc birlik

2 - Muhammen bedeh (57.760) lira mu
vaklmt teminat akçesi (4137) lira (50) 
kuruştur. 

5 - Sıırtname1i lıer rUn it ıaatlerinde 
komiıyoncla göriilebilir. 

15 - İıteklilerln banka teminat mektu
bu veya vezne mak'buzlariyle birlikte tek
lif mektuplarını bir saat evci vermek ü
zere komisyonumuza mllracaat!Arı ilin 

(477299) 14715 

""' 
Caz idrofil alınacak 

te komisyonda bulunmalnrı. (4704 ı 14683 3 - 24. 8. IHO cumartesi gllnU sut 11 de 
Kütahya top~u alayı ııatın alma komfayo
n•nda ihalesi yapılacafuıdn.n taliplerin 
teklif mektuplarını ihaleden bir saat eve! 
KUtalıya satın alma komisyonuna teslim 
etmeleri J,ızımdır. 

Ot ve yag ah nacak 
Umurbey Tüm. Sa . .Al. Ko. dan: ·,,~· Vek:ilctı Satın Alma l{omisyo -

.. ,, tnetrcsine tahmın edilen Iİ'yatı 16 
0 •n ellı bin metre gaz idrolil 19 
'el 9.;o pazartesı gunu saat on birde 
ı M. M. V. s tın alma. Ko. da pa

SIHA T VE iÇTiMAi M. V. olunur. (4730) 14716 

Arpa alınacak 
Tilm ihtiyacr için 2490 sayılı kanunun 46 inci maddesinin M. Fıkrasını tevfikan 

aıağıda miktariyle muvakkat teminatı ya zıh olan aadeyafı ve kuru otun ihale günil 
olan 24. 8. 940 dır. (4742) Elbiselik kuma§ alınacak 4 - Evııat ve ııcraltı öğrenmek tııtlyen

lcrln komisyona mUracaatıarı. Erzurum Ko. Sa. Al. Ko. dan: 

İ .s tın alınaca ından ısteklilerin 
1l_'•lık kati temın tl:ırzyle bırlikte 

ıun ve sa tınde adı geçen Ko. da 

Sıhat H lçtimat Jluave111tt Vdaleti 
Merkez Hıfzıssıhha MuesseJeıi Satın Al
ma Komısyonundan: 

5 - Talip olanların kanunun emrettltı 
vesaiki htımJl bulunmaları. (4289) 14280 

Erzurum pmizonu ihtiyacı için muka
vele tarihinden itibaren bir ay zarfında 
te11im şartiyle 800 ton dôküm arpa 'Pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

Cinsi 
Sadeyağı 

K. Ot. 

Tonu 
lS 
350 

Fiyatı 

124,SO 
5, 

11472S 

Muvakkat teminatı 
1213 lira 87 Kr. 

lllrrı. (42J7) 14243 

lyod alınacak 
lr. Vekaleti Satın Alma Ko. 

1 - MUc sescmlz hademeleri için 102 
metre elbiselik kumaı pazarlık suretiyle 
aatın alınacaktır. 

Kunı ot alınacak 
Edirne Tüm. S11. Al. Ko. dan: Pazarlığı 19. 8. 94-0 pazartesi saat 16 

da Erzurum Kor Satın alma komisyonun
da yapıllcıktır. 

1312 lira 81 Kr. 

ı •. lı:i!osuna tahmin edilen fiyatr 19 
~ soo kilo İyod 19 Agustoı 940 pa

2 - Pazarlık 28. 8. 940 c;al'fjamba gUnU 
saat 11 do Ankarada rnerkC'Z hıfzıssıhha 
mllcssc esi ııatın alma komisyonunda ya -
pılacaktır. 

1 - Edirne blrllltlerl hayvnnatının tene 
ilk ilıUyacı olan iki milyon kilo kuru ot 
kapalı zart usuliyle eksiltmeye konulmuş 
ise dC' menkfır gilnde hlı; bir istekli çıkma
dı[Jından aynı ııeralt dnhlllndo UçllncU iha
lesi 22 nl\"Ustos D40 pcruembe gUnU ııaat 17 
de yapılncal<tır. 

Muhammen bedeli 48,000 lira ilk temi-
natı 3600 liradır. (4731) 14717 

Sad~ yağı alınacak 

Edirne Kor. Sa. Al. Ko. dan: 
!12 ton sadeyn ı pa7.arlıkla alınacaktır. 

il'.!!Jesl ağu."!tllsıın 19 uncu pazartesi gUnU 
aaat 10 da EdlrnC'de eski mllşlrfyet daire
sinde askeri satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Muhammen tutarı 9560 liradır. 
Katı teminatı 7434 llradır. Evııat ve ıart
namesı her gUn komisyonda ıt!lrUIUr. 

ve teminatmı ihtiva edecek olan kapalı 

zarflınnr komisyona vermeleri llzrmdır. 

Şartnameler 147 lrunıı mukabilinde Sirkeci 
veznesinden temin edilebilir. (7164-4600) liinu saat onda Ankarada M. M 

tın alma Ko. da pazarlıkla satın alı-
da.ıı isteklilerin 1425 liralrk katt 
lırı ile birlikte pazar Irk gtin ve 
e lllczkO.r Ko. da bulunmalan. 

(4238) 14244 

Jaaınuk çorap alınacak 
•. Vekaleti Satın Alma Komisyo -
il : 

kilosun tahmin edilen fiatı (149) 
dokuz kuruı olan 16.000 kJlo pa -

~P ipliği p :ırlıkla mUnako.ııaya 
. İhal ı 24-8 !l40 cumartesi gU-

oıı bird dir. K tı teminatı (3.352,5) 
llç :YUz elll ı ı lira elli kuru tur. Ev-
8-rtnamesl ?ti. M. V. eatın alma ko

a gorUIUr. İsteklilerin kanunun 
ti belgl'lerle ihale saatinde komts-

hlıneıcrl. (4!108) 14411 

4ııoth bataryası alm;'cak 
•. 'V ek.aleti Satın Alma Komisyo: 

'r)Qlne tahmin edilen fiyatı 1300 lira 
lı adet nnoth batar)ası açık cksllt-

0n11lmu tur. Ekıııltme ı 26. 8. 940 
'tl glinU saat l4 t ldr. İlk teminatı 
'l' olup şartnamesi komisyonda ı;:-ö-
llipkrln mu yy n vakitte M. ~r. V. 
lto. da bulunmaları (4479) 14459 

tier sabunu alrnacak 
~· Vekaleti Satın Alma Komisyo-

... _ kilosuna tahml nedllen fiyatı: 75 

.... IJ ~O 000 : 25 000 kilo e*er sabunu 
~la eksııtm ye ltamt'u;:tur. Ek-
: 27. 8. 910 snlı gllnU satıl 11 dedir. 
~~atı: 112l'i lira olup şartnamC'si ko
:<'l.11 görUIUr. TallplC'rln ihale san
~r saat c\'ellnc krıdar 7.arflarını M. 
'"lltııı Al. Ko. na ı.·ermelert. ( 4474) 

14480 

~ Sarğı alınacak . 
• 'V ckô.leti Sııt.ın Alma Komısyo • 

il : 

'dedine tahmin edilen fiyatı 14 
~laıı elli bin tane sargı 29/Agustos/ 
~'"ltrııbc gunli saat 11 de Ankara'da 

\', latın alma Ko. da pazarlıkla s:ı -
tagından isteklilerin 1005 liralık 
iııatıarı ile bırlikte pazarlık gün ve 
ICo. da bulunmaları. (4561) 14563 

Paketi torbası alınacak 
· l' ekBleti Satın Alma Ko. : 

oı ~edltıe tahmin cdıl n fiyntı 200 
>. ll.ıı be bin tane harp paketi torba
luııtos D40 perııcmbl.' glınll saat 15 

q llda ı.r. lif. V. satın alma Ko. da 
' satın alınacağı ndM isteklilerin 
llık katt tı.-mlnatıan ile birlikte 
tUıı ve snntte ndı geçen Ko. da bu 

(46:::7) 14644 

~\t' - . - • 1 alc - ınaJ zıncuı a mac 
· V r-Uleti Satın Alma Ko. : 

tahmin edilen fiyatı: 3200 lira 
l(Jct 32X6 ebadınd ı çlft tekerlek 

l>b.aj zinciri pazarlıkla satın alın~
~lığı: 21. 8. D40 c;'U'§amba g~-
10 dadır. Katt teminatı: 4BO lira 

aJnesl komisyonda gorUIUr. Ta
~~a)-yen vakitle M. M. V. Sa. Al. 

• "~unmaları. (4654) 14649 

-'tinaj zinciri alınacak 
· Veuıeti Satın Alma Ko. : 
~ tahmin edllrn fiyatı: 1575 lira 
'det 32X6 ebnclınd:ı telt tckC'rl .. k 

1>'-J zinciri pazarlıkla. a:ıtın nlıııa
~rhğı: 21. 8. D40 ç~;-ın1ba gUnU 

~Cle<lır. Katı teınluatı: 236 lira 25 
11ı> §artnamC' i komi yonda görü -

.., ltrın muayyen vakitte M. M. V. 
"'<>.da bulunmaları. (4G57) 14652 

8 - TRhmln edilen bedel 1200 lira tık 
teminat DO liradır. 

Tamirat yaptırılacak 

4 - Şartname ve nllmuncalnl gllnnek ls
tlyenler komisyona rnUracaat ederler. 

5 - l\fuvakknt teminat bedeli nakit ve 
nakit mahiyetindeki evrakın Maliye VekA.
letl mrrk"Z vezneıılnc yatınlma1ı için ta -
llplerln bir glln eve! ve kanuni veslkala -
riyle berabC'I' belli ı:lın ve saatte komisyo-
na gelmeleri. (4547) 14569 

DAH1L1YE VEKALETi 

içme ıuyu projesi yaptırılacak 
Dahiliye Velriletinden : · 
ı - M ünakasııya konulan it: Ayvalık 

kasabasına isale edilecek içme ıuyu pro
jesinin tanzimine dair olup iıin muham -
men bedeli (7000) liradır. 

2 - Eksiltme kapalı zarf usuliylc olup 
1. 8. 940 tarihinden itibaren bir ay oldu
gundan ihalesi 2. 9. ,j40 tarihine rastlı -
yan pazartesi gilnü saat on birde ınah:ılli 
belediyesinde toplanacak belediye heye
tinde yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu işe ait ıırtname, pro
je vcsair evrakr Dahiliye Vekaleti bele
diyeler imar heyeti fen ıeflifi ile Ayva
lık belediyesinden alırlar. 

4 - Eksihmeve circbilmek için istek
lilerin aışağıda yazılı teminat ve vesaiki 
aynr giın ve ıaaat ona kndır komisyon rc
isligine teslim etmiı olmaları lazımdır. 

5 - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci 
maddelerine uyıun "525'' lira muvakkat 
temiıtat. 

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

ce eksiltmeye girmeğe bir mAni bulun -
madıgına dair imzah bir mektup, 

D - Belediyeler imar heyeti fen rıd
lisınden münaksaya girmek için alacak -
lan vesika "serbest su mUhendisi veya 
mühendis' 

5 - Teklif mekturılan ihale gijnü saat 
10 na kadar makbuz mukabilinde komis
yon rcisliföne verilecektir. 

Posta ile gönderilecek tekıır mektup
larınııt iadeli taahhütlü olmaır ve nihayet 
bn saate kadar komisyona gelmiş bulun
ması lbımdır. Bu iı hakkında fnzla i7.a
hat almak istiyenlcrin belediyeler imar 
fen heyeti ııcfliglne mliracaat etmeleri. 

(7007 - '4474) 14462 

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

2 Adet !aç molör alınacak 

1nbisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 -·- Şartnameleri mucibince 29. 7. 040 

tarihinde iki ndet saç yllk deniz motörU
nUn lcnpalı zarfla yapılan eksiltmesine ta
llp zuhur etmediğinden pazarlık usullyle 
eksiltmeye konmuıtur. 

2 - Pnznrlık 28. 8. 940 çar~amba gUnU 
saat 16 da Kabataşta Invıızım ve mübaya
at §Uhr ındekl alım komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - Şartnameler levazım ısubest vezne
sinden ve İzmir, Ankara başmUdllrltiklerln 
den "275 ve 184,. J<uruıa alınabilir. 

4 - MUnakrumya girecekler ııartnamele
rin "9,. uncu maddelerinde yazılı takdlrl 
kıymeti havi muayene raporları ve ~ 7.:S 
glhrennıc paraladyle birlikte tayin olunan 
g'Un ve aantte meıkQr komisyona müraca-
atları. "7313/4708., 14710 

NAFIA VEK4.LETI 

Benzin alınacak 

Nafıa VeHletinden : 

2 - Tııhmln flyntı 110 bin lira tik temi
natı 5250 lirııdır. 

3 - Evsaf ve ıeraltınl gllrmek 1stlyen
ler hC'I' gün 1§ RBAtlerlnde istediklerinde 
görebilir ve istekliler <le belli gUn ve sa
atte r 3ml vesaik ve teminatlarını ihale -
elen bir sant evel Edime sanayi kıılaııın -
dakl ask rl ntın alma komisyonuna ver-
meleri. ( 4290) 14281 

Buğday kırması 
Konya Lv. Amırlilı Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Konya'dıki Jcıtaatın senelik ihtiyacı 

olan (180.000) kilp buğday kırması kapalı 
zarf usuliylc eksiltmeye konmu:ttur. 

2 - Şartnamesi Konya, İstanbul, Anka-
ra Lv. amirlikleri satın alma komisyonla -

Kayıf'Tİ As. S. Al. Ko. dan : 
1 - K"tf r:edeli (50728) lira (89) ku

rus olan Zincir derede Aıkert binaların 
tamiratı kapılı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Ekııiltmeııi 2 Eyliil 940 pazartesi 
gilnU ıaat 11 de Kayseri aakeri Htrn İl
ma komisyonunda ya)'lılacaktır. 

3 - İlk temin&tı 3786 lira 44 kunı .. tur. 
Sartnamesi 255 kuru' mukabilinde Anka
raı lıtanbul levazrm amirlikleri ve Kny
ııeri ukeri satın alma komiıyonlanndan 
alınabilir. 

"4740.. 14726 

Sade yağı almacak 
Erzincan Tüm. Sa. Al. Ko. dın: 
Erzincan gaml:r.onunun eyllll 940 bqın

dan aguıtos 941 ııonuna kadar 12 aylık 
25.000 kilo sadC')ağı kapalı :r.arfia ekılllme 
ye konulmuıtur. TAhm n bedeli 25,000 lira 
olup ilk tettılnatı 876 liradır. 

Eksiltmesi 2 eylül 940 pazıı.rteııı &'llnU 
saat 15 te Er:dnC'anda satın alma komlı -
yonunda yapılacaktır. 

Evsaf ve esaslan kolordunun tekmll 
garnlzonlarında mevcuttur. 

rında okuyabilirler. 
3 - İşbu (1800000) kilo buiday kırması 

4 - Eksiltmeye ıirecekler teminat ve 
kanun.un 2. 3. üncü maddelerindeki yazılı 
veuik ve bu ıı:ibi işlerle ietigal ettikleri
ne dair mahalli naha ve ticaret odaınndım 
alacakları vesaiklcrlc birlikte teklif mck
tuplıırınr ihale saatinden bir saat evcl 
komisyona vermeleri. (14732) 14718 Teklif mektupları ekılltme •&&tinden l 1Jtr ıa.at evC'l ı omlayonda bulundunılmuı o-

muhammen bedeli (28.800) liradır. 
4 - Şartnnmcsindcki % 25 miktar faz -

lası dahil olduı:u halde 2700 liradır. 

Arpa almacak lnt'.aktır. "4741.. 14741 

Edirne Kor. Sa. Al. Ko. dan 
5 - Eksiltmesi 19 '8/940 tarihine tesa • 

düf eden pazartesi i'Ünil saat 11 de Konya 
Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

6 - İstekliler 19/ 8 940 pazartesi günü 
saat ona kadar teklif mektuplarını Konya 
Lv. A. Sa. Al. Ko. da vererek ve }'ahut 
göndereceklerdir. Bu saatten sonra verilen 
veyahut &'Önderilen mektuplar ahnmıyacak
lardır. Saat ayarı kolordu daire saatiyle 

300 ton arpa kapalı zarfla satıl\ ahna -
caktrr. İhalesi 9. 9. 940 pazırrtcsi günü 
ıaat 11 de Edirnede eski miişüriyet dıire- ı 
ıindc satın alma komiııyonundı yapılı -
caktır. Tahı;nin edilen tutarı (18 000) lira 
ve teminatı (1350) liradır. Evsaf ve şırt
nameııi her ııün komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin ıöıü geçen günde ihale saa
tinden l!n reç bir saat evel teklif mek -
tuplırını komisyona vermiı olmaları. 

ADLiYE VEKALETi 

Benzin alınacak 

Adliye Vt-kiletinden : 
Vek·ıct makam ve temyiz ve baı riya

st't, ba'i muddciumumilik. makam otomo
billeri i'c motosikleti kin muktezi 750 
tl'n,.ke bcnzinnin talip çıkmaması hue -
biyle 2. 8. 940 tarihinden itlbsren bir ay 
zarfında pazarlıkla alınmasına karar ve
rilmiş oldu urdan 2. 9 940 tarihine kadar 
bir ay arfı.,dı her ıün ıaat 9 dan 12 ye 
kadar vekalet levazım ve daire mlidürlil
ğünc isteklilerin mürac:ıtları i15.n olunur. 

yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılr kanunun hilkümlerine bil
hassa 32 ci maddesine uyrun olmıyan mek
tupların sahipleri eksiltmeye ittirlk ede-
mezler. (4293J 14284 

Sade yağı alınacak 
Koııya Lv. Amirliti Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Konyadakl kıtaatın senelik ihtiya
cı olan (41li00) kilo sadeyağı kapalı zarf 
u .. ullyle ekslltmC'ye konulmul!tur. 

2 - Şartnamt'sl l{onyada İstanbul, An-
kara Lv. Amtrllkleı 1 satın alma komJsyon-
larındndır. • 

3 - 1ııbu (41500) kilo ııadeya#ının mu
hammen tutarı ( ::i:.!290) liradır. 

4 - Şartnamedeki ro 211 mlkdar tazluı 
da doJıll olduğu halde Uk teminatı 4902 li-

(4733) 14719 • 

Çam odunu alınacak 
Errurum Lv. Amirlili Sı. Al. Ko. dıın: 
1 - Erzurum r;ıırnizonnunun bir yıllık 

ihtiyacı olan 1335 ton çam odunu kapalı 
tarfla ihalesinde verilen iki kunıs 17 san 
timden pahalı gorültlüt;li"dcn yeniden pa
zarlık mıuliyle ihale!li yapılııcal'!tır. 

2 - Toplu tutarı 28970 lira ilk temina
tı '2173 liradır. 

3 - Pazarlığı 20. 8. 940 salı gllnli saat 
ıs de Erzurum Lv. Amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Ev11f, şartları kolordunun 5542 
aayılı talimatında olduğu gibidir. Her za-
man rörülebllir. (4734) 14720 

Sığır eti alınacak 
ra 19 kuru tur. Karaköse Tüm. Sa. Al. Ko. dan : 

5 - Elu:Iltme 20. 8. 040 tarihine teaadU- 940 - 941 seneleri ihtiyacr itin Kairz-
!en salı gtlnU saat ll de Konyada levazım manın 125 Doğu Beyazıttaki Süvari bir
tı.mlrllği satın Alma Ko. da yapılacaktır. Jiklerinin 44 ton ııtır eti kapalı zarfla 

6 -- İstekliler 20. 8. 940 s:ı.lı gUnU aaat eksiltmeye cıkarılmıştır. 
10 a kadar trlcllf mektuplnrı Konya Lv. 1- Kağızman etine tahmin edilen bedel 
~~rlltı Sa. Al. Ko. na verecek ve ~·Ahut !ı 25,000 lira ve ilk teminatı 1875 liradır. 
gondereceklerdlr. Bu saatten sonra nrl- Doğu Beyazıt etine tahmin edilen bedel 
len ve yahut g!lnderilcn mektuplıı.r alınmı- 7000 liradır. İlk teminatı 677 lira 50 ku
yncaktır. Saat ayan kolordu saati ile ya - rustur. 
pılacaktır. İhaleleri 6. 9. 940 cuma günU saat 11 

7 - 2~90 ııayıh kanunun hUkllmlerlne de Karıı.köse tüm satın alma komlıyonun
ve bilhassa 32. el mn~deslne UYK\Jn mek" da yapılacaktır. Teklif mektuplarının sa-
tuplnrın sahipleri eksıltmeye l§tirlk ede- at ona kadar Jcomiıyona ·ı · ı 
mlyeceklerdlr. (4294) 1'285 tarttır. verı mıı oması 

Saman alınacak Evsaf ve eartııame uuları kolordunun 
Süloğlu Sa. Al. Ko. dan : ~ekmil ıamlzonlarında mevcut ve aynı • 
1 - (3300) ton saman satrn alınacıktrr. ır. (4735) 14721 

2 - Kapalı zarf ufulü ile eksiltmesi Sü- Odun alınacak 
loclunda 28/8/94-0 tarihinde saat 11 de sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 5718 liradır. 
4 - Şartnamesi her riln Sülollu satın 

ıılma komisyonunda cörülebilir. 
5 - İsteklilerin 2490 sayılı kamındı ya

zılı vesika lariyle birlikte SU loğlu satm al· 
ma komisyonuna mUracaatları. (4299) 

14290 

Kuru ot alınacak 
Süloğlu Tüm. Sa. Al. Ko. dın; 

Kard:iıe Tüm. Sıtın Alma Ko. dan: 
l - !>40 - 941 seneleri Sürbuhın bir

liklerinin ihtiyacı için 350 ton ve Kağız
man için 129' ton odun kapalı zarfla 
elrsiltmeye çılrarılmrıtır. 

2 - Sürbıihan odununa tahmin edilen 
bedel 14-00 lira ve ilk teminat ıoso lira
dır. Ve Kaiızmaıı odununa tahmin edilen 
bedel 35599 lirı ve ilk teminatı 2670 li
radır. 

(4437) 144<42 

A. LEY AZIM AMlRLICl 

Yuvarlak lastik alınacak 
Ankara l.f'vaum Amirliği Sa. Al. Ko.: 
1 - 10.000 metre yuvarlak bel lastiği 

pazarlığı 19. 8. 940 ııaat 14 de Ankara Lv. 
aıuirlh:i satın alma komisyonunda yapr
lacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 600 lira kati 
teminatı 90 liradır. Nümunesi komisyon-
da görülür. (4743) 14729 

3 Demir direk almacak 
Ank.ara Lt-vazım Amirliği Sa. Al. Ko.: 
1 - Üzerinde elektrik tf'&İsatiyle bera

hcr 3. demir direk paı:ırhkla alınacaktır. 
Pazarhgr 19. 8. 940 saat 11 de Ankara 
Lv. Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen keşif bedeli 180 lira
dır. Kati teminııtı 27 liradır. Ke;ıfi ko -
misyonda görizlür (4744) 147!0 

MARMARA ÜSSÜLBAHRI K. 

Su tesisatı yaptınlacak 

Marmara Ossübahri K. Satın Alma Ko
miJyonundan: 

11 - Çene dağından Derince lskeleııine 
lndlr!l,.cek olan su tesisatı l{llnln 8.8.940 
gilntinde yapılacak eksiltmesinde talibi zu
hur etmcdl~lndcn yeniden kapalı zart u -
sullyle E"ksillmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 28 a~ısto.s 940 çar11am
ba gllnli saat 16 da İzmlttc Tersane kapı -
sındaki l<omlııY'on bln1111ındl\ yapılacaktır. 

ı - (3700) ton kuru ot satın alınacak
tır. 

14637 

Nazan dikkate 
D. D. Yolları U. Müdürlüğünden: 

Havaleli eıya tar!feal, mamul ve gayri 
mamul tUtun. tömbeki, her nevi ııııgaralar, 
t.azvik edilmls 'Ve edilmemiş pamuk ve kıl, 
kurutulmuı tuylO deri ve post. çöven, yUn. 
yapagı ve tiftik nakliyatına alt olmak O -
zere yenidE"n tanzim edilmi,,tır. Yeni tari
fe l. 9. 940 tarihinden itibaren tatbik edi
lecektir. Ücretlerde •ayanı kayıt bir fark 
yoktur. Fazla tafslllt için lstazyonlara 
mUracaat edilmelidir. (4702) 14708 

ASKERLiK iŞLERi 

Talebe alınacak 
Anl:ara As. $. Rı. den : 
1 - Orta okuldan mezun veya lise taa

diknamesini haiz ıs - 19 ya§ındaki genç
lerden Deniz Gedikli erbaş okuluna tale
be alınacaktır. 

2 - Müracaat 1 Eyllll 940 günline ka
dardır. İsteklilerin ıeraiti anlamak üzere 
Ankara yerli askerlik ıubesine müracaat-
ları. (4714) 14639 

ANKARA DEFTERDARLICI 

Kiralık kantin 
Ankara Defterdarlığından: 
Yeniden inp olunan Tarih - Dil ve 

Coğrafya Fakültesinde mevcut kan -
tin'in 31. S. 941 tarihine kadar olan 
icarı açık artırmaya konulmuıtur. 

Muhammen aylık icar bedeli (25) li
ra olup muvakkat teminat mikdarı 22 
lira 50 kuruıtur. 
İhale 23. 8. 940 tarihine müsadif cu

ma günü saat 15 de Defterdarlıkta 

toplanacak komisyonda icra edilecek
tir. 

İsteklilerin 22 lira 50 kunışluk ıııu
\'akkat teminat makbuzile birlikte ko
misyona gelmeleri ve bundan evel pıt 
nameyi görmek ve izahat almak iati • 
yenlerin Defterdarlık Milli Emlik 
Müdürlüğüne müracaatları ilin olu • 
nur. (4469) 14455 

ORMAN ÇEVlRGE Md. 

Satılık ağaçlar 
Antalya Orman Çevirge Müdürlü.· 

ğünden: 

1 - Antalyann Alanya kazasına 
ballı Söğüt Devlet ormanından bir 
sene milddı:tle ve kapalı zarf usuliyle 
1408 metre mikap gayri mamul Çam 
ağacı (20) gün müddetle artırmaya 
konulmuştur. 

2 - Artırma 27. 8. 940 tarihine mil 
sadif salı günü saat 10 da Antalya or 
man idaresinde yapılacaktır. 

3 - Çamın beher gayri mamul met 
re mikip muhammen bedeli 940 ku -
ruştur. 

4 - Muvakkat teminat 517 lira 44 
kuruştur . 

direk ve kazağı alınacak 
· VeUleti Satın Alma Komisyo-

~edlne toJımln edilen fiyatı (18) 
kuru~ olan 600 000 adet portatif 

19/ 8/ 940 pazartesi günü ıaat 15 de An • 
kara' da Nafıa V ekileti bina11 iı;inde mal -
:r:eme müdürlüğü odasında toplanan mal
zeme eksiltme komisyonunda 4271.25 lira 
muhammen bedelli 850 teneke benzinin a • 
çık eksiltme usulli ile eksiltmesi yapıla • 
caktır. 

2 - Kapalı ıarl usuliyle eksı"ltmııl Sü
Joğlunda 19. 8. 940 tarihinde saat 11 de 
satın alma komısyonund11 yıpılacaktır. 

3 - .Muvakkat teminatı 13596 liradır. 
4 - Şartnamesı Sulollu satın alma ko

misyonunda her gün goriılebilir. 
S - 1stC'klilerin 2490 sayılı kanunda ya

zılı vesıkalırlı bırlikte komisyona müra-

. 3 - İhalesi 4. EylUI 940 çartamba gü
nü Hat 15 de SUrbühan 16,30 da Xığız
man Karaköıe Tüm. satın alma komis
yonunda yıpılıcaktır'. Tekllf mektupları 
bu .11a.t1erden birer saat eve! komisyona 
verJ!mı, olmaları şarttır. Evsaf ve •artna
me esasları kolordunun tekmil garııizon
larında mevcut her zaman ırôriılebilir. 

(4736) 14722 

Buğday kırdırılacak 

3 - Tahmin edilen bedeli 6477~ lira 3" 
kunış olup muvakkat teminatı 4488 lira 
77 kuru§tur. Bu ııe alt fenni ıartname, 
plln, resim ve evrakı takım h11llnde 324 
lmnış mukabilinde komisyonumuzdan alı
nabilir. 

4 - İsteklilerin ıtmdıye kadar bu mlk
dar ve buna benzer taahhUdatı yaplıklan
na dnlr icap eden vesika, mahalli emniyet 
mUdUrlilklerlndcn ıılncaklıın kAAıUarı ve 
yı.ıkanda yazılı Jlk tC'mlnntıarlyle birlikte 
tanzim edrceklcrl t klif mektuplarını mu
ayyen ş:'tin ve ıı:ı.atten tam bir ııaat evellne 
kadar korrlBYon bqkanlıtına vermeleri. 

5 - Teklif mektupları 27. 8. 940 
günü saat 9 a kadar behemchSJ AntaJ
ya Orman Müdürlüğünde müteşekkil 
komisyon reiıliğine verilmelidir. 

t,tı ve bchC'r adedine tahmin edi -
<ıoı on ıruruıı olan G00.000 adet 

l:ll(lır kazıf."ı p:ı.ıarlıkla mUnaltt • 
u tur. ihalcsı ::::::. 8 !l40 pcr m
l:ı.at on birdedir. Kati t<'mlnntı 

0n dokuz bin Uı; yüz liradır. Ev
~namesl s ıo kuru mukabilinde M. 
~ııı alma Ko. nundan alınablllr. 
"t il kanunun emretlff!'l b"lgelcrle 

ttnde komisyona gelmeleri ''4653,. 
14694 

~1!hl< elbise alınacak 
: · Vekaleti S11tın Alma Komisyo-

ınetreslne tnlımln edilen fiyatı 
~l'\ış otan 450 000 m<'trc kı Iık elbl
~.~ ııazarlıklıı ml n luısava kon -

tını lnr lı;ın !'iO 000 metr<'d n a -
@'nıak ınrtl il' 'rı avrı taliplere 
dııebnır thıılesl 21 8. 941) c:nrs:1m-

t ded•r. Tnllplcrln teklif e-
'1-l'rılkdarl r !iz rlndfn kanun! katı 
ltı 1Yle birlikte lhn.Ie r,Un ve s:ıa
tıo lıı:yona g im ı rL Ev at ve unrt

,1 lira mukablllnd M. lir. V aatın 
8Yonıından alınabilir. "4680,. 

U.697 

~~tluk kumaş alınacak 
· · "~kaleti Satın Alma Komisyo-

lıtı l'rıetreslne tı:ıhmln edilen fiyatı 
._ l'\ı olan 500 000 metre kaputluk 

~11rlıkıa mllnakaııaya konmuştur. 
ı~1C::ın 50 000 metreci n ıışa~ı olma
lıı" llyrı ayrı tallpl re de ihale e

de IC' ı ~2. 8. 910 p l"ŞC'mbc g'l.lnU 
~lr. Taliplerin teklif edcıcelderl 

tıı ZerlndC'n kanlınt katı temlnat
ıt kte ihale gün ve aııtıude ko -
bıltrı111l'ri Evs t ve ıartnnmesl M 

linııe M. M V s:ıtın almn ko -
an aluıablllr. "4681,. 14698 

Eksiltme ıartnamesi ve teferruatı bedel
siz olarak malzeme müdürlüiünden !ima -
bilir. 

Muvakkat teminat 320 lira SS kuruıtur. 
İsteklilerin muvakkat teminat vt. şart -

namesinde yazılı vesaik ile birlikte ayru 
gün saat 15 de mczkUr komisyonda hazır 
bulunmaları lazımdır. (4287) 14278 

MAARiF VEKALETi 

BÖLGE SANT OKULLARI ÖZEL 
4 üncü SINIF ELEKTRİKÇİLİK 
ŞUBESİNE PARASIZ YATILI 

VEYA NEHARi TALEBE 
ALINACAKTIR 

Maarif Vekillilinden : 
Okula kabul edileceklerden &1aiıda ya-

zılı vasıflar aranacaktır. 
,a) Türk olmak, 
b) En az orta okul mesunu olmak 
c) Yaır on dokuzdan büylik olmamak 
d) Sıhi ve bedeni hali sanat okulu tah -

siline müsait olduiu, heyeti ııhiye raporu 
ile tevsik edilmek. (Rapor okuldan alına -
bilir.) 

c) Fizik - kimya ve matematikten orta 
okul müfredat programına söre yapılacak 
müsabaka imtihanrnr kazanmak. 

Müsabaka imtihanları 2. IX. 1940 tarl -
hinde yapılacağından okula rlrmek iıti -
yenlerin 29. VIII. 1940 perıembe ıünü ak
ıamrna kadar Ankara, İstanbul, İzmir böl
ge sanat okulları mUdlir!Uklerine baıvur -
malan lizımdır. (4159) 14138 

caatları. (4900) 14291 

Odun alınacak 
Süloğlu Tüm Ko. Sa. Al. Ko. dan: 

ı - (/j540) ton kuru odun satın alına 
cnktır. 

2 - Kapalı zarf usullyle ekaııtmesl ~ -
loğlunda 22. 8. 940 tarihinde saat ll de ı; 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - l\ftlvakhnt teminatı (8310) llrad•ı 
4 - Şartnamesi Slllotlu ııııtın alma ko 

misyonunda her g{ln f!Örlılebillr. 
5 - 1.eteklllcrin 2490 ıayılı kanunda y 

zıh vesfüalarla Jtomlsyonumuza mUracaaı 
lan. (4301)1 14292 

Baba.sici Sv. Tüm. Sa. Al. Ko. dan: 
Babaeııkl askeri satın alma komisyo

nundan göatcrJJecek birliklere kadar nakli
yesi kiracıya aJt olmak f&rtlyle 3S06 ton 
buğday kırması karıalı zarfla eksiltmeye 
konulmuıtur. Tahmin bedeli 89441 lira ilk 
~ minatı :1722 lira beı lturUŞtur. ı-:kaııtmesı 
~ eylUJ 940 pazartesi gllnil saat 11 de Ba -
.ı.esklde satın alına komi&) onunda yapıla
~khr. Şartnameai her gün komisyonda 

.coı·üIUr. Teklif mektupları belli gUn ve sa
u ten evet komisyon hllfkanlı~nıı veril -
mlı veya posta ile gonderilmio butunacak-
tır. "4737,. 14723 

Buiday kırdırılacak 
Sığır eti alıancak 

Konya Levazım Amırliiğ Satın Alma Kayseri Kor. Sa. Al. Ko. dan: 
Komisyonundan: 1 - 4,400,000 kilo buğdayın kırma Uere-

1 - Karamandakı kıtaatnı senelik lhtl· ti kapalı zıı.rfla eksiltmeye konulmuıtur. 
yacı olan ll'i0,000 sıfır eU kapalı zarf 2 - Muhammen bedeli 79200 lira olup 
usullylc eksiltmeye konulmuştur. tik teminatı /j210 liradır. 

2 - Şartnamesi Konyada Jstanbul. An· 3 - Ekıılltmesl 2. 9. 940 pazartesi gUnU 
kara Lv. AmlrllklC'rl satın alma komisyon- saat 16 da yapılacaktır. 
tarındadır. istC'ltlller ııartnameyt komla- 4 - Şartnamesi İatnnbul, Ankara Lv. A-
yonlarda ı;:-öreblllrlcr. mirlikleri ve Kayseri askeri satın alma 

3 - İı.;bu 150,000 kilo sıfır etinin ınu - komisyonunda görllleblllr. 
hammen tutarı 33,000 liradır. 5 - İstekliler kanunun 2, 3 Uncu mad -

4 - Şartnam,..slndekl ~ 25 rnlkdar faz- dclcrinde yazılı vesaik ve teminatla bır -
lası da dalıll olduğu halde ilk teminatı ilkte teklif mC'ktuplarını ihale ısaUn<lcn 
3030 lira 75 kuruştur. laakal bir saat eveı komisyona vermı1 bu-

l'i - Eltslltmesl 28. 8, 040 çareambıı. gü. lunmaları lAzımdır. "4738,. 1472• 
nU saat 11 de Knynda lC'vazım Amirliği sa-
tın alma lrnmlsyonuncta yApılacaktır. Et konservear alınacaL-

6 - İstekliler 28. 8. 940 çarıamba ..unu ~-
saat 10 da satın alma komisyonu baş- 1sta11bul Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. RJ.den: 
kanlığına mektuplarını verecek ve yahut 250 gramlık beher kutU1Una 60 kuruş 
göndereceklerdir. Bu aantte.n sonra verile- tahmin edilen beş )1iz bin kutu et konE"r
ce.k ve yRhut gönderilecek mektuplar alın- \'CSI alınacaktır. Pazarlıkla t>kslltmcsi 19 8. 
mıyacaktır. I 940 pazartesi gUnU saat l/j,30 da Toph:Jn"-

7 - 2400 sayılı kanunun hUkUmlerlne de İstanbul Lv. Amirliği satın almıı koı:ı ı1 
ve bllhM.Sa 32 inci maddeıılne uyglln olmı· yonunda yapılacaktır. İlk teminatı 162il 11-
yan rnektupl:ırın a:ıhlpleri ekıiı'"llye tıu - radır. Şartnamesi koınlsyor.aa f!Örlll!lr. ts-
l'Ak ettlrllmlyccektlr. 1 teklllerln kanuni veealklyle belli saatte ko-

,(4558) 14562 misyona mUracaaUarı. "j739. 147.2/j 

(7176/4602) 14~ 

DEVLET DEMlRYOLLARI 

Kereıte alınecak 
D. D. Yolları Satın Alma Komiıyo

nundan: 
Muhanımen bedeli (6800) altı bin aeklı 

;:..11z lira olan 1600 adet 3.40 x 0,15 X O.l:S 
ve 2000 adet 1.00 x o.ıo x o.ıo ebatların
da ceman 3ı500 adet meşe kereste 28. 8. 940 
çarşamba glinll saat 15 te kapalı aarf u -
stıllyle Ankara.da idare blnaaında aatın a -
lınacaktır. 

Bu işe girmek 1stlyenlerln (510) beş yüz 
on liralık muvakkat teminat ile kanunun 
ta)in ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı 
gUn saat l4 e kndar komisyon reisliğine 
vermeleri lı\zımdır 

ŞartnAmeler pıı.rasız olarak Ankarada 
malzeme clalreslnden, Haydarpaşada tesel
IUm ve sevk şctllğlnden dağıtılacaktır. 

( 4467) l4673 

Balast miinakasası 

D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun • 
dan : 
Muratlı'da Sırtköy taş ocaklarından ih

zar edilmek üzere 15000 metre milı:lbı ba -
last kapalr zarf usuliyle satın alınacaktır. 
Bu işin muhammen bedeli 29250 ve muvak
kat teminatı 2193.75 liradır. Münakasa 2 
eylül 1940 pazartesi günü saat 11 de Sir -
kecide 9. cu işletme binasında A. E. ko -
misyonu tarafından yapılacaktır. İsteklile
rin ayın rün saat 10 a kadar kaaunl vnaik 

6 - Şartname ve mukavelename 
projesni görmek istiyenler Ankara 
Orman Umum Müdürlüğüne ve An -
talya Orman Çevirge Müdürlüğiınt 
müracaatları. (717 / 4575) 14512 

Malmüdürlerle Tekaüt ve 
Y etiml~rin naz:ırı dikkatine 

Zat maa_şları 
(Eski hUkUmlcre gôre aylık alın) 
"TekaUt ve yetimler,.. Kıtap 1 ve a 

Yazan : Yusuf "enan UNSAL 
Divan Muhasebat ruürakiplerinden 
Umumi, mülhak, hususi idare ve beledi

ye bntçeleriyle idare olunan daire, miıcs. 
seıe, banka ve Hir teıekkullerdc maaş ve 
ücretle çalışan tekaüt, dul ve yetimlerin 
son kanunlara gorc alacakları bir ve üç ay
lık maalilannın ita ve tevkifat mlkdarları
nr gösteren cetvellerle bunlara ait yokla
ma, maaı tahvili muamelitını, kanuni ha
kümleri ve Divanı Muhasebat kararlariylı 
Maliye Vekaleti tamimlcrini ve bu mev • 
zuda lüzumlu izahat ve misalleri muhtevi 
olarak neşrcdilmiııtir. 

Bu kitabın birincisi tckaütlcrle yetimle
re ve üçüncüsü yalnız tckaiıtlere ait hü -
kilm ve tevkifat cetvellerini ihtiva eder. 
Malmüdurlerini mcsuliyetlerdeıı ve hesap 
yorcunluklarından kurtınr. Birinci kitabı• 
fiyatı 100 ve üçüncü kitabın fiyatı SO ku • 
ruttur. Ankara posta kutusu 366 ya mura. 
caat. lstanbulda ve Ankara'da her kitap • 
cıda bulunur. S26S 



VATAN 
Siyasi Sabah Gazetesi 

Ba_ş muharriri 

Ahmet Emin Yalman 
Matbaa ve idare yeri: 

Molla Finari S. No. 32 

CACALOOLU - lSTANBUC 

Telefon : 24136 

19 Ağustos Pazartesi çıkmağa baıhyor 

,. 

. 
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- Daktılo alınacak 5 ---
İktısat Vekôletinden : § -§ Sanayi Umum Müdürlüğünde münhal bulunan 80 lira E = aylık ücretli daktiloluğa müsabab ile biri seçilecektir. Mü. E: E aabaka imtihanı 22. 8. 940 tarihine müaadif pertembe ırü· E: = nü ıal't 18 de V ekilet binuında yapılacaktır. E: 

!! Taliplerin 21. 8. 940 Ç&11amba pnü aqamına kadar mn·E: 
§ kar Umum Müdürlüğe veaikalarile beraber müracaattan. E: = "4750,. 14735 = 
~ıııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 
~··•ıııııııııııııııııııııtııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ••.• \. 

1 Un fiyatla ri ! - -- -§ Belediye Reisliğinden : § - -- -5 Buğday fiatlarımn tereffilil dolayııiyle 17. 8. 19'40 tarihine miila- 5 
: dif cumartesi gun·· ünden itibaren birinci nevi ekmek fiatı (11.25) : - -5 kurut olarak teabit edilmiıtir. Toptan ve perakende un aatıt fiat E 
5 ları da qağıda ayrıca gösterilmittir. Sayın halka ilin olunur. 5 = (4749) 14734 = - -S Urı Satıı Fııtları 5 
: Değirmenlere e Uncu ve bakkallardı : - -: Çuval Çuval Kilo : - -: Krı. Krı. Krt- : 
5 Birinci nm un 860 885 15 5 
5 Ekstra francalalık un 944 970 115 5 
: Ebtar ekstra un ~O 915 U5 : 
5 ikinci nevi düzharman un 1550 (/]5 11 5 - -ı:tı111111111111111111111111111111111111ııııııııııııııııııııııı•ııııııııııııııııııı,. 

~ 

A2EMEK 
ııelJs bir_L 

ljl!Jnen 

Bir komprime llayat karşıhğıdır 

Ankara Ticaret Lisesi Müdürlüğünden : 
Okulumuzun DAKTILOCRAFI kurılan yeni devre de ...... 

./İne 21 Ağuıtoı çartamba günü bathyacaktrr. 
Kayıt için 20 Ağustos aah giiaü Uf&llUll& kadar: 
1 - ilkokul diploması 
2 - Nüfus hüviyet cüzdanı 
a - 9dnat npcma • •ı• kifg.:h 
4 - 3 adet vesikalık fotoğraf 

ile Okul idaresine müracaat etmek ıerektir. 

Kurslar parasızdır 

i LAN 
Ankara'da Karanfil sokağı No: 

59 Karanfil apartmanındaki Şirke
timiz Merkezinin, 19. 8. 1940 pa
zartesi gününden itibaren Ata -
türk Bulvarı No: 347 deki İzzet 
Ulvi apartmanına nakledilmiş bu
lunduğu atakada:ana ılan olunur. 

- 3280 

TORK1YE ŞEKER F ASRI -
KALARI A. Ş. UMOM 

MODORLOCO ' 

,(4419) 

--
~ Font boru satışı 
~ Türkiye Demir ve~ 
S F abrikalan Müesseee9İ 
E dürlüğünden: -E M.üessesemiz boru f, 
E sı Standart mamulatından 
E 400, 450, 500, 550 ve600 mi · 
E kutrunda tazyike muka.,,,,,,,,..,;o;. = ri 6, 12, lf, 24 ~g/crn2 o 
E buvatmanlı Font boruları 
E sipariş ICaJ>ul e,di1mektedit• 
5 Sipariılct ..milacıaat il 
5 göre kabul e~ilec~inderı 
C darların kısa birıamaııcla 

~---------" E sesemize müraCrü.tlan rica ----------- 5 nur. 3229 
1111111---~-lllll-llİl-llll ~ıiııııııııııııııııııı-.111111 Cebecide istasyon yanında 

YENiDOGAN BAHÇESİNDE 
Bu akşam 

Caz, Dans, ve Kukla 

1 • 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. - -- -l'.. sıkıtılr zamanlarda ıize en bUyük yardımcıdır. Kalöri, gıda. lezzet ve ne- 5 Kiralık bina § 
- -

U L U B - 21. in.el yıl. - ?fı 
İmtiyaz sahibi 

Lkeacler ·Art
u'mumi Ne,riyatı ıcıar:ı.: fa:>et bakımından tatmin edici mahiyeti ve yüksek evsafı haizdir. Merci- : Ru11 ııetareU k&r1ı111nda reaml dal- : 

Yazı ı,ıeri Mild t19' 
Mümtaz Faik FE 

-k, bezelya, bug· day vesair rorbalık komprimelerimizi her yerde bulabi- = reye de elverltli toprak oflllinin bu- : " 
"""" :s : lunduAıı 44 odayı kalorifer ve sıcak = 
lirsiniz. 

ÇAPA MARKA MÜSTAHZARATI 
M. NURi ÇAPA Kurulut tarihi : 1915 

1940 SENESi 

VİYANA 
SONBAHAR FUARI 
1 - 8 EYLÜL 1940 

Her sene oldulu pbi bu sene de bütün cıilkemmeliyetiyle açıJac:aktır. 
llllmnsil : K. A. MULLER ve ŞERiKi, Telıfon : 40090. P. K. 1090, 

Telpaf : ' TRANSPO:R.T ) Adru : 'lliııerv• Han, ~alata • lnaııbııl. 

: suyu bUtlln konforu haiz apartıman : 
: toptan kiraya verilecektir. Telefon: : = 6403 3287 = M llP Mlltl ril: N .. t 

UWS BuımeYİ A,.. 
~11111111111111111111111111111111111111;:' 
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YENİ Si11EM Hm 
BugUn ve bu Jfece : 

Saat 12 - .16,80 ve 21 
e ans~a 
CEZA-YtR 

SEVDALARI 
Saat 10 - 14,30 ve 18,30 

ae8D8ında 
Çılgın BAkire 

Cebect YenidoJ&D 

llnemuı 

AYl.IC 
Türkçe ıö.W prkıh 

Bo.:Un ve 
iki fill 

ı - Gaııgatertn turatı 
2 - Ekııpreıı haydutlltı 

Seanıılar 

Saat 10 - 12 - 1.-;so -
16,80 18,SO gece 21 de 

HamamönU Açık Han 
sinemam. 

1-Lorel Hardl Kodeate 
TürkçeaöslU. 
2 - Poija lsleri 


