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Kısa bir seyahatten sonra 

ümhurreisilriiz dün 
nkara'ya döndüler 
--.,-~~·'--~~~---..,,.-.,,---__,,,.---,-,-~-,----,-.;,...-7:7,'"iiı'~BT""3:'U"aı=E 

. İlli Şef seyahatleri esnasında halkın 
lekle7iyle yakından alôkadar oldular 
ı\ııkara; 17. a.a. - Reisicümhur ismet fnönü, bugün saat 15.35 de 

obille Kırşehir'den hareket ederek Bala üzerinden Ankara'ya sa· 
20.so de avdet buyurmu~Iardrr. 

C. H. P. nin güzel sanatlara gösterdiği 

yardım sayesinde yakın alôka ve 

n On ressamımız yurd 
muhtelif yerlerine gitti 

• 

Bu seyahalf en sonra mahalli güzellikleri teshil 
edilen vilayetlerimizin sayısı 30 u bulmuı olacak 

QÜYiik Millet Meclisi reisi Abdülhalik Renda, Genel Kurmay Raş· 
Mareşal Fevzi Çakmak, Vekiller, C. H. P. Umumi Katibi Fikri 

~l ve mebuslar Milli Şefi Dikmen'de karşılamışlardır. Ankara va
~illt Şefimize Ankara vilayeti hududunda m\ilaki olmuştur. 

---, Çiçekdağ'clan geçerken -..,__. ............ ~:jll•........, I Çiçekdağ, 17 (Hususi Muhabirimiz-

Gaziantep kahramanlarından nalbant Hasan 
Çavu§ "Feyhaman Duran,, 

Üç sene sonra da yurdun bütün hususiyetlerini gösteren 

bine yakın tabloyu muhtevi zengin bir sergi açılabilecek 
J 

den) - Milli Şefimiz İsmet İnönü 

Başvekilim iz b~gün s~at s:~5 de ka~~mı.z~ ıeref ~:~-
mışlerdır. Cumhurreıııımızın geldıgı-

L ni haber alan halk ve köylerden gelen OlJgün geliyor binlerce yurddaş kaza sokaklarını ta 

" ..... 

~ll~ul, 17 (Telefonla) - Büyük 
trınin cenaze töreninde bulun -
~tere buraya gelmit olan Başve-
1l doktor Refik Saydam, bu ak

~tksprese bağlanan hususi vagon-
~~ara'ya hareket etmiştir. 
~~Ckilimiz istasyonda Ticaret 

, 
1
• vali ve belediye reisi, İstan

~l<tlıandanı, polis müdürü ve dost
~t- kalabalık bir halk kütlesi ta
Q11 uğurlanmışlardır. 
fttvekili.mi:zin teıekkürü 

·~bul, 17 a.a. - Başvekil doktor 
, Saydam, kardeşi Hakkı Say-
11\ Vefatı dolayısiyle telgraf, 
~. çelenk göndermek, cenazede 
'-~ aurcnyıc en.na.•.... r-,..ı .... 
1~tfünde bulunan dostlarına \Te 
~ llarına en derin minnet ve tük
~ııı arzetmeğe Anadolu Ajansı 
~r buyurmuşlardır. 

1~ılayın 
hber/iği ile 

Falih Rılltt AT AY 
t.lıara yaklaftyoruz. Vatan 

' da yÜz binlerce aakerimiz 
bfi)" 111llar gelecek kıtı da nöbette 
~ ~ lderdir. Bize bunu hatırla· 

·ttıefl' • kadın kariimiz diyor ki: 

geceden doldurmuşlardı. 
Büyük Şefin Yerköy istasyonun

dan hareketinden itibaren binlerce at
lı ve yaya, kadın, erkek yollarda can
dan tczahürlerde bulunmuşlardır. 

Cümhurreisimiz kendini karşı lıyan 
halka iltifatlarda bulunmuşlar ve yer 
yer yaptıkları hasbıhallerle köylüle
rin dertleriyle yakından a13.kadar ol
muşlardır. Milli Şefimiz bundan son
ra seyahatlerine devam etmek üzere 
kazadan ayrılmışlardır. 

Ziraat Vekilimiz Adana' da 
bekleniyor 

Adana, 17 (Hususi) - Ziraat Vekilimiz 
Muhliı Erkmen'in Ankara'ya döndükten 
bir müddet sonra Adana'ya celeeeği ha -
ı.~. •crilmektedir. Vekllet Adana'da mu
azzam lireınıo ~Utlil.lerl lnırulması itin 
tetkikler yaptırmaktadır. 

.. 
lzmir 

555 

Erzurum' a .. nar 

Fuarı 

Ticaret Vekilimiz 
tarafından acılacak 

..> 

İzmir Belediye Reisinin beyanatı· 
1 -'r ı tflev lrıemleketimizde ecnebi ka· 
ti ~ ~ın, geçen aenedenberi, ken-

1 ır ı'l'lerine yün çorap ve fanila 
• pi '"İl'li görüyoruz. Acaba ev· 

İzmir; 17. a.a. - Ankara' dan şehrimize dönen belediye reisi 
Dr. Behçet Uz, kendiaini kartılryan gazetecilere şu beyanatta bu
lunmuştur: 

ır~w· · ' 0 turan türk kadınlarmı böy
alP-. ~;t.rdım için seferber edecek 
ttıue' ~ız yok mudur?u 

olıt' •:te'de bulunan ecnebi ka· 
,1 'd·~lçilikler tarafından organi-

1111111 
1 lr'ıiılerdi. Bunlar haftanın 
t~ll R'iinlerinde bir arada top· 
lr ve akıama kadar bir ara-

~.~ fanila ve çorabı örüyorlar
.. •ı1rtiz Türk kadınlarını da ... . 
, ~ıfeye davet edecek bir te1-
~-lrıaktadır. Fakat bu teıki
•, tüzel Türk milletinin ıef
) >'t.rdım hislerini temsil eden 
teıniyeti olabilir. 

~~ bütün dokuma sanayiimiz 
, •tı Slllıfryor. Askerlerimizin 
htlarrı giyiniıleri ile belki de 

' ~ Yeni Avrupa harbi dev· 
11\iitıebiJiyoruz. Şehir ve kasa· 
ltt •tdaki kadın ve genç kızla. 
'tfllııtazam ve devamlı bir yar-
'\t~l'berliğine davet edilecek 
' b• kııın sert aylanna kadar, 
1 •rka.ç fabrikalık yünlü ve 
tll hediye edeceklerine ıüı>-

~llr. 

~~ seferberliğini müessir su
~ebilmek için mahalle ma
"t t semt kadm ve genç kız 

leıkil etmek, ve her grup 
ı, trl_uayyen bir adet taahhü-
11 ltıın etmek muvafık olur. 
~ ht.ıka kıt hizmetinde bulu· 
~ı:lerimizin en fazla muh~aç 
~~~ Kiyim çeıitlerinin de le&· 
, 

11 olması lazımdır. 
~~elen ilk tedbirlerden biri, 

e bir teıebbüate fayda ta
fj;dilecek olursa, iptidai mal
~· lllıtrının yÜkaelmesine ve 
li~ hllYJrlı itin bazı tüccarla· 
ltlarına vealle olmaması· 

r.sooı:ı s. inci sayfada) 

"- Reisicümhurumuz aziz Milli Şe- ~ 
fimize hemşerilerimizin derin tahas
aürlerini ve tazimatını arzederek fuar 
günlerinde İzmir'i ıereflendirmeleri
ni istirham ettim. Büyük Milli Şefi
miz çok samimi sevimli tebessümleri 
ile aynı hasreti duyduklarını ifade 
buyurarak İzmirlilere. selfun ve mu
habbetlerini götürmekliğimi emir bu
yurdular . 

Birkaç gün sonra İzmir'in büyük 
iktısat bayramını teside başlıyacağız. 
Bu bereketli aylar içinde yalnız 1zmi
rin değil bütün Türkiye'nin heyecan
la takip ve tesit ettiği müteaddit gün
ılerimiz de vardır. Milletimiz için her 
bakımdan mutlu ve bereketli olan bu 
günlerimizi yurdumuzun her tarafın
dan gelecek yüz binlerce yurddaşları
mızla ve hariçten gelecek dostlarımız
la kutlarken, ev sahibi olan her İzmir-

(Sonu S. inci sap/ada) 

lı:.mir belediye reisi 
Dt. Behçet Uz 

lzmir Entermuyonal Fuarı medhalinin gece görünüıü 

Romahya hariciye nazırı 
B. Manoilesko 

Bulgar - Romen 
görüımeleri de 
yakında baıllyor 

Romen - Macar 
görüşmelerinde 

İki f araf fa anlaşmak icin 
samimi surette çahşıyor 

Buda peste, l 7 a.a. - Yan resmi bir su
rette tebliğ edilmiştir: 

Turnusevcrin'deki bitaraf mahfillere ve 
iki murahhas heyeti ile teması olan mahfil
lere gore, M unih'te tcsbit edilen prensipler 
dairesinde bir anlaşmayn varılması için sa· 
mimi surette çalı$ılmaktadır. Bununla be
raber müzakerenin neticesi hakkında tah· 
minde bulunmak imkansızdır. Macar tek
lifleri Avrupa'nın bu kısmında yeni inkl
şahn haşlıynbileccği esaslar dairesinde mii
salemetperver bir tesriki mesai tesisine 
hizmet etmektedir. 

Bulgar - Romen miizakeleri de 
bCZ§ltyor 

BUkreş, 1 i a.a. - D. N. B. ajansı bildf
riycr: 

Curentuıı gazetesi, Rumen - Bulgar 
nıurahhruılarının ilk defa olarak Krajouva
da toplanacaklarını haber vermektedir. 
Milzakeratın programı evcllnden tesbıt e
dilmiştir. 

Murahhas heyete igtlrAk edecek olan -
lar Romanya için §lınlardır: Eski hariciye 

1 müste§an B. Cret7nnn, nazır Contzesco ve 
dahiliye mliste§:ı.n B. Groi'orescu. 

Cümhuriyet Halk Partisinin, res
samlarımızı mahalli Tenle ve güzellik
leri tesbit etmek ilzere memleketimi
zin muhtelif yerine yollamak suretiy
le girişmi!i olduğu güzel te~ebbüs sa
yesinde, 10 ressamımı7. daha memle
ketin muhtelif yerlerine hareket et
miş bulunuyor. Bu ressamlarımız da 
döndülacn sonra 30 vilayetimizin ma
halli renk ve güzellikleri tesbit cdil
mi~ olacaktır. Girişilen teşebbüsün 
güzelliğini anlamak için şu kadarını 
söyliyclim: bu sayede üç sene sonra, 
yurdumuzun Jıer türlü hususiyetleri
ni gösteren bine yakın tabloyu muhte
ı•i bir sergi açmak kabil olacaktır. 
Ayrıca ressamlarımızın seyahatle

rinden getirdikleri eserler teşhir edil
mekte ve bir jüri bunları tetkik ıet -
mekte, derece alan sanatk§rlara nak
di mükafat da verilmektedir. Okuyu
cularımız bu husustaki tafsil§tı ikin
ci sayfamızda bulacaklardır. 

C. H. P. Genel Sekreteri 
Dr. Fikri Tuz.er 

30 Agustos zafer bayramı ............................................................................................ 

Dumlupınar'da 
27 vilayetten gelecek heyetlerin 

İştirakiyle tesit olunacak 

Yurdun her tarafında da toplantılar tertip edilere• 

bu büyük günün manası halkımıza izah olunacak 
30 Ağustos gUnU Başkumandanlık 

Merdan Muharcbcsi'nin 18 inci yıl -
dönümildür. 

dilecektir. 

O gün ( 30 Ağustos ) ~e gecesi Hallt 
evlerinde ve Halkodalarında, Halkevi 
ve Odası olmıyan yerjerde Parti mer· 
kezlerinde Toplantılar tertip edilecek, 
1stiktaı harbinde milletçe gösterdiği • 

Bu zafer nı.yramımız, her sene oldu
ğu gibi, o gün de meydan muha:-ebe~i
nin cereyan ettiği yerde, Meçhul ac;ker 
fibidesinde, büyük tezahilratla tesit e-

B. Ruzuelt 

Amerika lngiltere'den 

Deniz ve hava 
üsleri alacak 

Vaeington, 17 a.a. - B. Ruzvelt buf{ln 
Amerika ile İngiltere'n!n, Amerika tara.
fmdan deniz ve hava üsleri almması hak
kında müzakere halinde bulunduklarmı be
yan etmİ$tİr. 

Gazeteciler toplantısında bu beyanatt:ı 
bulunurken B. Ruzvelt bıı mcı.elenin Ame
rika tarafından lngiltcre'ye devredilecek 
dcstroyerlerle birleıtirilmcsini bir kaç de· 
fa muhataplarına ihtar etmi~tir. 

B. Ruzvelt beyanatına iliveten carp ya
rım küresinin müdafauı için Amerika ile 
Kanada araaında milzalı:ereler yapılmakta 

(Soau s. iaci say/adı) 

(Sonu 5. inci sayfada) 

1 B. Hakkı Savdam'ın 
cenaze i dün 

törenle k dınldı 
İstanbul, 17 a.a. - Başvekil doktor 

Refik Saydam'ın büyük biraderleri 
Hakkı Saydam'ın cenazesi bugün fev .. 
kalade ihtiramkar merasimle kaldırıl
mıştır. 

Cenaze, öğle vakti Yeniköy'den 
Teşvikiyc camiine getirilmiş ve na
mazı burada kılınmıştır. 

Bu merasimde, Başvekilin teessürle
rine iştirak etmek üzere Ticaret Ve
kili Nazmi Topçuoğlu, Maarif Vekili 
Hasan - Ali Yücel, İktısat Vekili 
Hüsnü Çakır, Riyaseticümhur Umu
mi Katibi Kemal Gedeleç, şehrimizde 
bulunan bütün mebuslar, kumandan
lar, üniversite profesörleri, Parti, vi
layet ve belediye erkanı, muhtelif mü
essese müdürleri, merhumun akraba, 
dost ve takdirkarları hazır bulunmuş
tur. 

Cenaze namazının edasından sonra 
tabut, DarUşşefaka talebelerinin ihti
ram elleri üstünde Nişantaşında ara
baya nakledilmiş ve oradan Asri me
zarlığa götürülerek makberesine def
nedilmiştir. 

Cenaze töreninde Cümhurrcisimiz, 
Büyük Millet Meclisi Reisi, merhu
mun aile dostları ve muhtelif mü::s
seııeler tarafından gönderilmiş yüz
lerce §ielenk bulunmakta idi. 



-2- uı.:us 

Gün~n meıele!eri : 

Müstehlik halk lehine bir zam 
Ekmek fiyatlarına yirmi para zarnmedildi. 

Ekmek fiyatlarına yapılan her han
gi bir zam, nasıl olur da, halk lehine 
bir tedbir olarak telakki edilebilir? 

(İstanbul gazetelerinden) 

H. SAMI 
Urfa Mebusu 

istihsal ve iaşe cephelerinden ele al
makla iktifa edersek şümul ve ehemi
yetini yanlıı ölçmü§ oluruz. Buğda
yın: içtimai bakımdan, milli kudret 
ve mukavemet noktai nazarından Tür
kiyede önemi çok bUyüktür. 

Evet, ilerisi düşünülürse, bu görüş 
tarzı derhal. Edmimiyetle kabul edilir 
Çünkü istihsalin düşmesini önliyecek 
her tedbir netice ve inikası itibariy
le, muhakkak ki istihtakin lehinedir. 
Önümüzdeki yıllarda, köylü ekim sa
hasını geniş tutmazsa, çiftçi, istihsa
lini, aile ihtiyaçlarının hududunu a
§an mühim bir nisbette yürütmezse, 
ortaya çıkacak menfi neticeden en zi
yade kim müteessir olacakt~? Kafi 
hacimde bir istihsale, muntazam mü
varedata dayanmıyan nazari bir 
(narh) teııellisi müstehliki tatmin e
debilir mi? 

Geçen cihan harbinin ve bugünkü 
mücadelenin bütün tecrübeleri, buğ
day siyasetimizi teyit etmektedir. İn
gilizlerin geçen harpteki tecrübeleri, 
bu harpteki tedbirleri, nasyonal sos
yalizmin ziraat politikası, İtalyanla

rın tatbik ettikleri usul, hep aynı e
sas etrafında toplanmaktadır. O da. 
köylüye: asgari bir alış fiyatı temin 
etmek ve bu fiyat garantisinden mu- 1 

tavassıtı değil, bizzat köylüyü fayda-
Bolu'da Abat gölü" Ali Karsan,, 

İstikbalde, gayri tabii ve ezici te
reffülere meydan vermemek gayesi 
ile yapılan bugünkü zam müstehlikin 
hakiki menfaatlerine uyan iktısadi ve 
uzgören bir tedbirdir. 

landırmaktır. C. H. P. nin güzel sanatlara gösterdiği yardım ve alaka sayesinde 
Bu gayeye erişmek için de müba-

yaa merkezlerini mümkün olduğu ka
dar çoğaltmak, memleketin sathına 
yaymak icabetmektedir. 

Ofisin, anbar inşaatına ait eksiltme 
ilanlarını sık sık gazetelerde okuduk
ça, coşkun bir sevince kapılıyoruz. 

10 Ressamımız 
Mim tarih boyunca, girişmeğe mec

bur kaldığımız büyük ve kanlı müca
delelere en yakından ve en büyük fe
dakarlıklarla iştirak etmiş olan köy
lümüzde milli vazife ve mesuliyet 
duygusu, hiç şüphe yok ki, çok de
rindir. Köklüdür. Fakat unutmamalı 
ki, köylümüz de "insan,, dır. Beşerin 
"ııevkıtabiilerine., tnbidir. Öğüt, tel
ki!l hatta icabında şiddete müracaatla 
vazifeye davet - İstihfaf olunamıya
cak idari tedbirlerdir. Fakat: istihsa
-li artıracak en müessir amil de gene 
iktzsadi mılıiyette olanıdır. KöylU
mliz kazanırsa, g'riştiği istihsal 
klr payı bırakırsa daha fazla çalışır .. 
Bu ruhi müphede, rejimleri ne olur
sa olsun, her memlekette isabetli ne
tice vermiştir. Bu düşünce iledir ki, 
yapılmış olan zammı, İstanbul halkı, 
istikbalde tahammillsüz tereffülere 
karşı korunmak için bir "sigorta 
primi,, olarak seve, seve ödiyecektir. 
Zekası, seziş, kavrayı§ kabiliyeti der
hal bu hükme götürecektir. Toprak 
mahsulleri ofisinin alış fiyatlarında 

buğday için kabul ettiği zam, istih
sali te§vik edecek mahiyettedir. Bu
na mukabil, ekmeğe yapılan zam: 
ezici bir yük telakki edilemez. 

Son buğday rekolte tahminlerine 
göre: "430 bin ton,, bir fazlalığa rağ
men alış fiyatlarının yUkseltilmiş ol
ması, Muhterem Refik Saydam hükil
metinin istihsali tezyit hususunda ne 
derece realist hareket ettiğini göste
rir.. Halkımızın iaşesi mevzuunda 
yalnız baJına "istihsal,, i düşünmek
le iktifa edilemezdi. 

Tevzi sahasında temin olunacak 
emniyet ve intizam, fiyatlardaki is
tikrara eklenmedikçe gayeye vasıl o
lunamazdı. İşte bundan dolayıdır ki 
ofis, ıher gün, İstanbul'da, muayyen 
miktar buğdayı muayyen fiyatla tes
lim etmektedir. Kanaatlerimizi telhis 
ederek, aldanmadan diyebiliriz ki: 
"buğday siyasetimiz,, miJli mUdsfaa
mızın, her cihetçe temelini teşkil et
mektedir. Bu mühim mevzuu, yalnız, 

. Dünya vaziyeti 
karşısında halkın 
büyük uyanıklığı 
Dünya ahvalinin a:dığı ıon vaziyet 

karşısında halkımızın ikaz ve irşadı 
için C.H.P. nin tamimleri üzerine 
Halkevleri ve Halkodaları tarafından 
yapılan gayretler her gün gilzel neti
celer vermektedir. Her tarafta vatan
da§lar büyük bir uyanıklıkla, §Üpheli 
gördükleri ner h!diseyı alSkalı ma -
kamlara bildirmektedirler. Buna gü
zel bir misal de, Trabzon'da cereyan 
etmiş olan şu vakadır: 
Vakfıkebir'in BeşikdUzü nahtye

ıindeki köy enstitUsil binalarının ku
rulacağı saha üzerinde keşif yapmak 
üzere mezkQr nahiyeye gelen Maarif 
Vekileti mimarı, bir ~abah BeşikdU
zünden yarım saat kadar uzakta bu
lunan bir köye gitmi§, bir ağaca çıka
rak etrafın resimlerini almağa başla
mıştır. 

Bu sırada oradan ı;eçen bir köylü. 
hiç tanımadığı ve kıyafetinden de ya
bancı olduğunu anladığı bir kimsenin 
sabahın bu erken vaktinde ağacın il.ze
rinde resim çektiğini görUnce şUphe
lenmiştir. Birkaç köylü daha birleşe
rek. bu zatı karakola dAvet etmişler 
ve jandarmayı keyfiyetten haberdar 
etmişlerdir. Kısa bir tahkikat netice
ıinde mimarın hüviyeti anlaşılmıı ve 
hadise de kapanmıştır. 

Halay' da petrol sondaj lan 
Antakya, 17 (Husust) - M. T. A. ida

resinin vi)iyet dahilinde Anuz mevkiinde 
y.ptrrmakta olduiu petrol araıtırmaların
~ açılan kayu 71 metreyi bulmuıtur. 

Buğday alış fiyatlarına yapıla-ı 
(zam) mm istihsal zaviyesinden tam 
verimini elde edebilmek için, mevzu
un mühim bir cephesi daha vardır: 

O da, köylünün buğday satışları 
mukabilinde elde edeceği "Para,, ile 

e le etin muhtelif 
ye ferine hareket ediyor 

zarurı ihtiyaç maddelerini tedarik e- Bu seyahatten sonra mahalli renk ve güzellikleri 
debilmesidir. İstihsalin kar payı ola-

rak. bırakacağ~nın i~tira. ~ahili .. - 1 tesbit edilen vilayetlerimizin sayısı 30 u bulacak 
yetı bunu temın cdebılmelıdır. Koy- ı 

lünün zaruri ih~.i~aç ma~delcrinin fi- 1 C. H. P. ressamlarımızdan bir gru
yatlarını, bu .mulahaza ı~e devlet. a- pun her sene, yurdun muhtelif mınta
dım adım takıp etınektedır. De-.·let ın- kalarını görerek tanıyarak ve tetkik 
hisarları olsun, devlet sanayi müesse- ederek eser ve~elerini ve bu suretle 
seteri olsu?, hepsi bu .düş~nce ile ha- kendilerindeki sanat ruhunu daha re
r~.ke~ .• e?ıyorlar. kFablrıkalarımız..\n alist, hayat ve hakikate daha yakın o
koylu ıhtıyaçlarını arşı ıyan mamu - tarak inkişafını mümkün kılmak mak
lerinin fiyatları, başta kaput bezi ol- sadiyle tertibine karar verdiği ve iki 
mak üzere, köylü manifaturası fiyat- seneden beri muntazaman tatbik et -
ları gö~ önünde tutul~yor. ı:·a~rika mekte olduğu seyahatin üçüncüsüni.i 
satış fıyatlarından zıyade ıstıhsal de bu sene yapmaktadır. 
bölgelerindeki fiyatlar nazarı itibare 938 yazında tertip edilen ilk seya-

alınıyor. v • .. v hate Güzel Sanatlar Akademisi Di-
Her. halde m:ı~ası~. a~~ı ... ya~ı _bug- rektörlliğünün deliilct ve yardımı ile 

day fıyatl~rı,, ıle ko_Ylu~un ıhtıyacı on ressam seçilmiş, bunlardan: Güzel 
olan zarurı maddelerın f ıyatları ara- Sanatlar Akademisi muallimlerinden; 
sındaki farkın gayri tabii ı:isbetle~de Zeki Kocamemi Rize'ye, Ali Avni Çe
büyümes.ine meydan v~rilmıyec:ktır. lehi Malatya':ra. Feyhaman J)uran Ga-_J~~~~~ 

Bu mUnascbc;ıe. ~btıgbal\ guven~e ziantebe, Cemal Tollu ,fa ya'ya, e 
karşılamamıza ımkan bahşeden ~·bır ri Rahmi Eyüpoğlu Edirne'ye, Hik
müşahedemizden daha bahsedecegım. met Onat Bursa'ya, Lise ve Orta mek
Milli müdafaa tekalifi ?.ıa.:ak ~a~ıla? tep muallimlerinden Mahmut Cuda 
mlibayaalar devletçe, buyuk hır ıntı- Trabzon'a Sami Yetik h:mir'e, Hami~ 
zam dahilinde, ödenmektedir. Ner7.de Göre! Eriurum'a, ve Saim Özeren 
kaldı ki, en ziyade muhtaç olan koy- Konya'ya gitmişlerdir. 
lUmüzün m?hsulU layık he.deliy!e ve 939 yazında tertip edilen ikinci ge
peşin para .ıle mubay~a edılmesı~.. .. ziye gene 10 ressam gitmiş fakat bun-

Osmanlt ımparatorluğu bedelı. o- lardan altısı Güzel Sanatlar Akade-
denmiyen "vazıyecl,. muamelelerıyle · · D' kt" l"ğü dördü de Ankara .. . . k mısı ıre or u , 
zira! istihsale en ~uhlık bı~ su~ ~st~a Halkevi Reisliği tarafından, Halkev-
bulunmuştur. 1stıhsal m.akı~esıhı hır lerinde çalışan ressamlar arasından se 
def~ bozduktan sonr~ hıç hı: ~uretle çilmiştir. Bunlardan; İstan:bul'dan se
yenıden h?reket~ ~.etır~mı:mıştır. . çilen altı ressamdan: Abidin Dino 
Cümhurıyet hukumetı ıse ~~gün, Balıkesir'e, Ali Karsan Bolu'ya, Aye

ekmeğe 20 para za~ı yarı~ ıkı. ku- tullah Sümer Afyon'a, Cevat Dereli 
ru~ zam ya~~am~~ ıçın, istıhs~~ı dü- Sinoba, Sabiha Bozçalı Zonguldaga, 
§Ürmemek ıçın goze ~ı~or. Muste.h- Zeki Faik İzer Eskişehir'e, Ankara
lik halkımız buna samımıyetle kanı - dan ayrılan: Malik Aksel Sıvas'a, Re-

dir. fik Epikman Hatay'a, Seyfi Toray 

• 

Binlerce valandaı 

Hava. Kurumuna 
aza kaydolundu 

Yurdun muhtelit yerlerinden buraya gcı· 
letı meJQmata göre hava kunımuna l'.za 
yazılmak hareketi, her tarafta halkımı:r.ın 
havacılık ddvrunmı. verdlAi bUyük eheml
yetıe mUtcnaslp bir ııcklldo ve tevkalAde 
bir hızla tnklı.ın.t etmektedir. 

Ödemlıı'te bugtlııe lmdar 4.400 vntanda
ııın 9.781 lira taahhüt. ederek kuruma Aza 
yazıltrıaları ve gcno Ödr.mtıı'ln Kaya kö
yünden Bn. Tırll§'ın ölUrken mevcut para
sı olan on buı;uk lirayı hava kurumuna va
siyet etmlıı olması, diğer yandan bir kısım 
vatandB:Jların aUrU llo ko)'un teberrüde bu
lunma.lan, halkımı:r.ın havacılığa kargı 
gliıtermekte oldukları yakın al&.kaya, açık 
bir örnek teııkll eylemektedir. 

Bundan ba§ka İnebolu'da kuruma Aza 
yazılmakta olan ve sayısı yakında on bini 
bulacağı tahmin edilen tızalnr arrunnda 
Bn. Şaziye gibi 1ıımall Kurt, SUbynn ça
vuıı. Zllhtü, Snbrl, İhs.ı.n İşer!, Mehmet 
Aydın gib! senede yüzlerce lira tıınlılıUdUı:ı
de bulunmuv vatandıı.,1ar da bulunmakta
dır. 

Halkımızın, havacılıS'Jn büyük önemine 
verdikleri değerin birer itadeıl olan bu 
hareketler burada hayranlıkla 1'1U1ılan
maktadır. "a.a . ., 

Üçüncü Umumi 

Müfettit Trabzon'da 
Trabzon, 17 a.a. - ÜçllncU umumt mü

fettiş Nazif Ergin dUn ak§am Rlze'den bu
raya gelmlutlr. Nazif Ergin buraya gelir
ken Ot ve Sürmene kaza merkezlerhıi tef
ti§ lıtmlııttr. Bu ıınbo.h ııehrtmlzde t~tklk 
ve teftiıılerde bulunmakta olan umumi mü
tetttı yann Vakfıkebir ve Pulathane ka
zalarına gidecektir. 

Diyarbakır'a ve Turgut Zaim de Kay
seri'ye gitmişlerdir • 

İlk sene seyahate iştidik eden 10 
ressam 116 tablo hazırlamışlardır. Bu 
tablolar Ankara Halkevinde açılan 

bir sergide teşhir edilmiş, seçilen bir 
jüri tarafından beğenilen eser sahip
lerine para mükafatları verilmiş, bila
hare bu tablolar İzmir Enternasyonal 
Fuarına da yollanarak, orada teşhir 

edilmiştir. Bu tablolardıtn bazıları da 
Maarif Vekaleti tarafından satın alın
mak suretiyle ressamlarımıza ayrıca 
yardımda bulunulmuştur. 

1939 seyahatinde 106 tablo hazırlan
mıı. bu tablolar da geçen sene Anka
ra'da açılan birinci devlet resim ve 
heykel sergisinde teşhir edilerek, ge
ne bir Jüri marifetiyle eserler tetkik 
ettirilmiş ve bunlardan kazananlara 
para mükafatı verilmiştir. 

Bu yaz için hazırlanan program da 
mevkii tatbika konmuştur. Parti Ge
nel Sekreterliği bu seyahatlere iştirak 
edecek arkadaşların, Gilzel Sanatlar 
Akademisi ve Ankara Halkevi vasıta
siyle seçilmelerini prensip olarak ka
bul etmi§tW. 

Bu sene lstanbul'dan seçilen muh
telif gruplara mensup 6 ressamımız -
dan: Halil Dikmen Giresun'a, Nurul
lah Berk Amasya'ya, Şefik Bursalı 
Aydın'a, Edip Hakkı Köseoğlu Sey-
han'a Şeref Akdık lçel'e, Elif Naci 
Samsun'n. Ankara'dan seçilen dört 
ressamımızdan: Saip Tuna Maraş'a, 
Arif Kaptan Kastamonu'ya. Nurettin 
Ergüven İsparta'ya, Eşref Üren Yoz
gat'a gitmişlerdir. Bu ressamlar birin· 
cite§rinin ilk haftasına kadar bu vila
yetlerde kalacaklar, vilayet merkezı 
ile, kendi etütleri için daha faydalı 
gördükleri bazı kaza, nahiye ve köy
leri gezecek ve eserler hazırlıyacak
lardır. 

Kayseri'de Erciycq 
·~ f urgut Zaim .. 

Her ressam en az altışar eser yapa
cak ve bu eserler 29 birinclteırin 1940 
Ankara'da açılacak büyük resim ser
gisinde teşhir edilecek ve teşkil olu
nacak jüri vasıtasiyle muvaffak olan 
eser sahiplerine para milktifatı verile
cektir. 

Her ressamın gidip gelme ve mın
takalarında dolaşmaları için yol para
ları ile, zaruri masrafları Parti Genel 
Sekreterliğince ödenmektedir. 

Genel Sekreterlik seyahate çıkan 
ressam arkadaşların, mesailerini tam 
olarak bu yüksek maksada tahsis ede
bilmeleri için gittikleri yerlerde vu -
kubulabilecek şahsi ve hususi talep 
ve müracaatlara kati olarak mukave -
met etmelerini de rica etmiştir. 

Büyük partimizin h.er sahada oldu
ğu gibi, GUzel Sanatlara da gösterdi
ği bu çok yerinde al!ka ve yardımı 
ressamlarımız tilkranla kalı§ılamakta -
dırlar. 

Bu sene ile tam 30 vil!yetimizin 
mahalli renk ve güzellikleri tesbit e
dilmiş oluyor. Uç sene sonra bine ya
kın bir tablo ile, bütün memleketimi
zin her türlü hususiyet, renk ve gU
zelliklerini bir araya toplıyacak olan 
zengin bir sergiyi bir an gözlerimizin 
önüne getirecek olursak CUmhuriyet 
Halk Partisinin bu hayırlı teıebbU
sUndeki kıymet bir kat daha artar. 

Bir Aydın nahiyesinde 

yapılan imar faaliyeti 
Aydın (Husuat) - fnclrllova nahiye be

lediyesi kasabanın imAn için çalıımaları
na hız vermlıtır. Kruıabanın kenar mahal
leleri döıemelert yaptınlmıı, hal tamir 
edilerek yanına bir de yeniden katık paza
n ınııa olunmuııtur. Bu ıuretıe Pzar lısl 
ch·annda teksif olunmuıtur. 

fkl h:ıyır ııahlbln1n yardımtyle, orman.. 
lar içinde bulunan mezarlık tamamen te -
mlzlettırllml§tlr ve okallptUı servi ağaç
lan dlkllmlııtlr. Ataçların aulamnaaı Vfll 
mezarlığın dalmt temizlik ve bakımı için 
iki amele tayın olunmuıtur. 

Vergi temyiz komisyonu 

reis ve azal ığı 
Ac;ık bulunan verrl temyiz komiıyonu 
•isliğine izadan B. Nafi ve ondan açı

'nn yere de dahiliye veklletl muhasebe 
nüdUrli B. Edip GUrel'in terfian tayin e
lildiklcri memnuniyeti; haber ıhnmııtır. 

Gerek B. Nafi ve ıerekıe B. Edip Gü· 
rel maliye kadrosunda muhtelif vazife -
!erde senelerce hizmet ifa etmiı değerli 
maliyecilcrimizdir. Her ikisine de yeni 
ıvazifelerindo muvafaklyetler dilırl•. 

PAZAR MÜSAHABELERİ 

ömrümün kitabtndan : 

İzmir'in dorülirfonı 
1898 yılında henüz tlirk - yunan 

muharebesi başlamadan İzmir'de genç 
bir iatihkbn zabiti olarak bulunuyor
dum. Aynı zamanda İzmir idadisinde 
de fransızca, ve cimnastik hocalığı 

yapıyordum. lstanbul'da mUhendisha
ne harbiyesinde tahsilde iken arka
daşım Şumnulu Ahmed'in (*) dela
letiyle Fatih medresesinde yüksek 
muallim mektebi müdavimlerinden 
şumnulu hafız Yusuf Rıza ile tanış
mıştım. Günün birinde İzmir idadisin
de Rıza efendi ile tekrar buluştuk. O 
da mektebe İstanbul'dan muallim ola
rak gelmi~ti. Yusuf Rıza ile pek iyi 
anlaşıyor ve sevişiyorduk. O hiç öte
ki müteassıp sarıklı hocalara benzemi
yordu. Çok uyanık ve hür fikirli bir 
insandı. Bir gün hocaya: 

- Gel seninle bir hususi mektep a
çalım 1 dedim 

Rıza bu fikrime güldü, ne ile, ser
maye ncrde? Bir mektep kolay açıl
maz, dedi. 

Hocaya tekrar sorum: 

- Senin köşede bucakta birikmi§ 
paran yok mu? 

- ÖIUmlUk dirimlik elli liram var! 
dedi. 

- Pek ala elli de ben de var, sonra 
rejide memur Sami paşa ailesine men
sup dostum Necip var. Onu da kandı
rır, ondan da elli lira koparabilirsek, 
yüz elli altınla mektebi açarız 1 de
c.1im. 

Filhakika o akşam kordon boyunda 
(Luka) gazinosunda Necib'e fikrimi 
açtım. Necip edebiyata çok meraklı i
di. Niyetimi muvafık buldu, kararımı
zı verdik ve ü~ ahbap lzmir'de Başo -
turak ci~arında mektebe elverişli bir 
ev aramağa başladık, Beyler sokağı~
da gayet eski bir konağı mektep için 
kiraladık. Bina çok harap idi. Kapla
malarını belime ip bağlıyarak ben de
ği~tirdim, damını kendim aktardım, 

çocuklara mahsus defi ihtiyaç yerleri
ni de kendim sıvadım. Hoca mektebin 
talimatnamesini hazırladı, ders pro -
gramını tanzim etti, hesap, eşya ders
lerini Uzerine aldı. Lisan, kavait ve 
coğrafyayı Necip okutacak, ben do 

[•] İstiklAl harbinde fzmlr'de §ehlt olan 
topçu blnba,,ısı 11umnulu Ahmet. 

Aydın'da yol inşası 

faaliyetle devam ediyor 
Aydın, {Huıuat) - Valimiz Sabri 

Çıtak Aydın'a geldiği gUndenberi yol 

işiyle ciddi ve yakın bir surette meş

gul olma fa başladı. Bu yolların ba -

şında Aydın - Muğla yolu gelir. Fa

kat vilS.yet bütçesinin kifayetsizliği 

bu yolun vilayetçe bitirilmesine im
kS.n vermiyordu. 

Umumt meclis bu sene her §eyden 
tasarruf ederek yol tahsisatını imkan 
nispetinde genişletti. Geçenlerde Ay
dından geçen Nafıa Vekilimiz gene
ral Ali Fuat Cebesoy Aydın - Muğla 
yolunun her bakımdan ehemiyeti ar
zedilerek vekaletin yardımı temin o -
tundu. Mebusumuz ve Ticaret Vekili 
Nazmi Topçuoğlu da bu yol işiyle ya
kından alakalandı. Nafıa Vekaleti Ay 
dın - Muğla yolunda büyük Mende
res üzerine vekalet tarafından yaptı
rılacak olan beton köprüden başka şo
se ve küçük köprülerin inşası için ge
lecek senelerde de verilmek üzere bu 
sene 40 binlira yardım yaptı. Bu para 
vilayet bütçesinden ayrılan tahsisatla 
birleştirilerek başlangıç noktasından 

22 bin liralık parke döşeme kısmiyle 
55 bin liralık şose, kaldırım ve müte
addit inşaatı eksiltmeye çıkarıldı. 

Bundan öaşka kaza ve nahiyeleri vi
Iayete bağlıyan mUteaddit şoselerin 

tamir ve inşası için de 40 bin liralık 
ihale yapıldı. 
Aydın - Denizli, Aydın - Fatsa, Na

zilli, Ödemiı yollarının da mükellef 
amelelerle inp.atı devam etmektedir. 

Bundan ba§ka geçen sene tiddetli 
yağmur ve seyllp tesiriyle istinat du
varları yıkılan, menf ederi bozulan 
Aydın - Tire yolunda da esaılı tamirat 
ve inıaat yııpılarak bu yolun villyeti· 
mlz hududundaki kısmı gelit gidiıe 
açıldı. 

Villyetimizde baflıyan bu yol f aa
llyetl halkı çok ıevindirmektedir. 

Suadlye gazinosu bugünden 
itibaren on gün kapımyor 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Suadiye 

gazinoeunun 10 gUn seddi hakkında
ki belediye kararım mahkeme tasdik 
etti. Gazino yarından itibaren 10 gün 
müddetle kapatılacaktır. 

Yazan: Selim Sırrı T ARC 
fransızca ile cimnastik dersleri" 
recektim. Tarih ve daha bir ikf dk 
hocası yoktu. Bu vazifeyi bir ço 
lar lzmir'de kütüphane meın°\ 
yapan giritli Ali efendiye tek1tı· tim: kabul etmedi, fakat bana 1 

in Karataş mahallesinde yahud 
!erde fakir fakat değerli bir. 
ci tavsiye etti. Gidip kendisirı1 

dum. Konuştum, zekasına, irf 
mallımatına !•ayran oldum. vaırıı• 
fakirdi. Kendisiyle afılaştnn ve 
hocalığı yapmasını temin ettlı11-
dan halen mebus Edip Scrvet'irı tıı 
İzmir liva kumandanı Servet S 
gittim ve yardımını rica ettim. 
bu genci Yusuf Rıza'nın 
getirdim. Mektebe ço1: eıneJI 
çen bu zat geçenlerde vefat 

1 
Edirne mebusu B. Şeref idi. Fe 
bir sillesine uğramı§ olan bu dt 
genci beş altı yahudL ile bir ~~ re, 

17 
dasında bulduğum zaman hıÇ ~ tibı 
getirmemiş ve kendini yeise JcıP ~rbeıc 

ı....~ ar 
mamıştı. :-ııosun 

Mektebe nasıl bir isim verelidl ~a 
üç arkadaş bir gün konuşu. tınf! 
Ben kendilerine şöyle bir tekhftf it İdi 
lundum: 'g~ ıri;: 

Girit'ten muhacirler .,.geldi. ~. So 
lartlan anasız babasız yedi 1 ~1~. 
Mehmet isminde bir öksüzü r tl~ri~i 
annem manevi evlfit edinmit "' 1tınan 
İrfan koymuştu. "İrfan'ı bir rı ııill \~~ 
olarak mektebe yazalım, mekte 'an 
dını da (Darülirfan) koyalım" d taar 

ı:ıı ınur Arkadaşlarım bunu pek %ar 
buldular ve ertesi gün kos ıcc" c v 
Darıilirfan levhası yaptırıp ıca~ aı:a 
astık. Aradatt iki sene geçince. 
Rıza efendiyi evlendirdik ve bır; 
sonra ben İstanbul'a naklederek 
tcbe ait hissemi hocaya dcvrettiııl-

H '"k . f.J~ o-..mın tu enmez gayretı, , 
sebatı ile mektep günden güne 111 ef 
c.tti. Kendisine hayrülhalef olafl 
Uitları bu baba ocağını bir }(atş 
mükemmel lıir hale koydular· el 
Darülirfan İzmir'in iftihara değ 
irfan müessesesi oldu. Vaktiyle ... ~ 
luşund;ı ,,r,,ı, ı..:. ,_ • .l •••••••• .,,.) 

çfı,. bu muvaffakiyetten ben de ~ 
mc bir eref hissesi ayırıyorıı' 
rnem haklı mıyım? 

SPOR 

Karadeniz havu 
yüzme müsabaksl,ıt 

. ' 
Bugün Ankara'da Karadenlr: ~~ 

vuzunda n. T. G. D. su sporları 
1111 nunun yüzme te§vlk mlliıabakal 

gfuıkU sayımızda blldlrdlğlml.:a .rl 
dııhlllnde yapılacaktır. t o' Y..,j 

Bu mUsabaka.ln.r, düıı tcdrısa ~ 
yet \•eren, yüzme hakem kursU 11 
tarafından idnre edilecektir. aJ>'°' 

MUsabaknlardan sonra teder ' ı 
rafından kursa devam edeııter rf,f•d 
Çlttllk lokantasında bir çay zl) 
rilecekllr. Jd$ 

Ankaraapor mecmua•• çır~ 
Anknrıı'nın biricik haftalık sj:~ 

tesl olnn "Anknrıuıpor,, un dUD et 
yun çıkmıııtır. Ankarıı ''e meınlel' "~ 
nıı d:ılr birçok hU&llSt hııberıer s11 
resimlerle eUslll bulunan mecrnU 
cularunıza tavsiye ederiz. ,ıt' 

Askeri liseler deniz baf" 
:ista.nbul, 17 (Telefonla) - ~1~ 

zar) Çcn,gelköyUndc Kuleli ~]<e sJ":.,t_ 
nUnde nskcrt liseler talebeleri ıı;;r. ıf.dl 
sporlan mUııabakalnrı yapılacalt ~ııV' 
ne büyük bir rı:ığbet gtlrcn ın 
blrı;ok zevat dll.vet edilmlııUr. 1-' 

Ankara poligonunda stJ~ 
dS j Dün Ankara atı§ poligonun e6ıı:,, 

an bilet müsabakasına dev~01,r >.,ı 
Yarın da saat O dan itibaren a nıııJ) 
caktır. 24-215 ağustosta atı§ltU'8 

rlleccktlr. ~~easc 
Iat' lntı( 

Yaz kupası rnaÇ ..., 
Fuar mUnasebetlyle .tznıır·~e ı! ~ 

aı muhtemel maçlarla, gelece 1ııt 1 ması mukarrer 940 - on ilk ve peıı' 
rına bir hazırlık olmak uzer~ctef ı' 
A:nkara GücO, Maskespor, G sil ~il'' 
takımları ara&nda "Yaz kt1P ~U 
naınlyle bir turnuva tertibi dil~ i'' 
~~ ~ıı'~ 

Eğer mutabakat hasıl oıur ,_9ıt' ka.lar Ankara GücU sahasında > • 
eti 

Eskrim müsab3kalar• S 
bırakıldı .,,.ıı 

'lfl )1 
B. T. G. D. Ankara Eskrı 

11 
,t 

dan: ce fl~1 ıı' 
Buglln yapılacajtını e~~ııcllli ~. 

olduğumuz eskrim bölge b e ~ t1t· 
hake.lan görülen lüzum uzerJ~111ı: ı ıO 
pazar gUnU saat ona tehir eve ~ 
sııbakıılar geııc Hıılkevindc 
yııpılacktır. 

..,.tı 
. . tı• fır Perakende çıvı sa s ıf' 

ft• 
İstanbul, 17 (Telefon1~).-:;; p~r•'4~ 

ithal edilen 47 bin kilo çıvkn\e,111' 
aatıı fiyatı 46 kuruı olara 
miıtir. 



U[US 

..................................... 

iliz harp gemileri 
ablus limanlar1nı 

bardıman elliler 

Cüma günkü hava 
harekôtının tafsilôtı 

Londra, 17 a.a. - Hava nezaretinin teb
liği: 

İngiltere'nin 
deniz zayiatı 

Hakiki rakamlarla alman 
rakamlan arasında 

bir mukayese 

Büyük Britanya üzerine 
hücumlarda yaphkları 

Almanlar 
Bir haftada 

t 
17 LL - Royter: Bahriye ne-

ebrıg-ı: 

DUn öğleye kadar düşmn.n hava faaliyeti 
mahdut olmuştur. Bombardıman ve avcı 
tayyarelerlnden mürekkep büyük bir filo 
doku - cenup ıahiline yaklaşmııı ve bir kaç 
tayyare ingiliz arazisi üzerine nüfuz ede
bilmişse de, avcılarımızın taarruzuna ut· 
ramıılardır. Bu tayyareler J,ondra civarma 
varmadan Times nehrinin ağzında uçarak 
nehrin iki kıyısına bomba atmışlardır. Til
burı ve Morthfleet'de bazı hasarat vuku 
bulmut. bir kiqi ölerek bir kaç kişi yara
lanmrııtır. Bu tayyareler de dafi topları ile 
avcıların şiddetti hlicumlarına uğranuslar-. 
dır. Tayyarelerden bir kaçı Londra'nm do
ğu - cenubuna kadar uzanabilmi§se de hiç 
bir bomba atılmamıştır. 

Londra, 17 a.a. - Reuter ajansının 
deniz muhabiri ıu satırları yazıyor: 

477 tayyare 
kaybettiler 

'ı;eııız filoları ba,kumandanının ver· 
lt l"aJ>ora göre, kumanduındaki zırh· 
ı..ltr\ıvazörlerinden mürekkep ingiliz 
'11Vetıert TrabluBgarp'ta Bardla ile 

• Caıı•u:zo'yu ve civarında bulunan 
~kert hedefleri bu ııabah bombardı
l?ıiıııerdir. Bombardıman una.sında 
ıı tayini için donanmaya mensup 

lere kullanılmıı ve bunlardan alı· 
flınata nazaran salvolar hede!lerl
t etmişlerdir. 

lıoınbardımanı müteakip filo ltalyan 
lerının bombardımanına mAruz 
~ da hruıar ve zayiat yoktur. F:n a

dütman bombardıman tayyaresi • 
liz hava kuveUerl tayyareleri ta • 
dUşUrUldilğU «emilerden görUl· 

harekôtı 
t, 17 7a.a. - lnııiliz hava kuvetle
tilıının tebliği: 
telerimiz Tobruk limanını tek • 
bardıman etmişlerdir. Deniz pet
ıuna, denizaltıların rıhtımı ile e
ııu. docrudan doğruya iubetler 

lıııi,tir. Bombardımanın tevlit et
tınıar uzun müddet ıonra bila ııö
e idi. 
t~lerimiz, düşmanın yer deiiııtir· 
ızaca devam etmişlerdir. 

a • Somaliııinde, bom'ıardıman tay
llıı:ı; Zeila'yı ve Adadle'ye yakın 
tı, bilhassa askeri hedeflere kıtaat 
trini istıhdaf etmek suretiyle 
1ıııan etmiıılerdir. 
t Soınaliıl dahilindeki baııhca yol· 
11'1de bir çok iııtlktaflar yapılmıı
)aıı bombardrman tayyareleri Ber
~ ltarruz tcşebbüıünde bulunmuı • 

l!:ıürettebatı fran11z olan ve düş
~bardıman tayyarelerinden birini 
l' ve diı::erlerini uzakları kadar 
ta ınuvaHak olan bir tayyare ta· 
Çevrilmişlerdir. 

da zikredilen İtalyan bombardı • 

1 
lt~inin tahribi, fransız mürette-
111gıljz hava kuvetleriyle fRal bir 
,~tiki mesaisinin ilk örneğini 
ita ektedir. Fransız mürettebat 
t dar yalnız iııtikşaflarda bulun
. l!alen bu mürettebatın hava 

fl~rindeki kıymetli tecriibelerin
. e edilmektedir. Fi!hıkika Ber

ı, ınde dün cereyan eden hareklt 
:~~ İtalyanlara faikiyetiiıi iıbat 

ır. 

be günü 180 Almın 
~aresi dUJürilfdu 

17 &.L - Hava nezareUnln teb-

t...=ın peJ"lembe gUnU :tn,rııtereye 
~~zlar eanuındaki kayıp timdi 
~ teııblt edllmlgtlr. 180 dUıman 
llıUhakkak olarak dU11UrUlmU1 • 

laarruzıar eanuında dUıUrUlen 
'dl 76 Ur. DügmllD dUn perıem
en çok daha az tayyare k\lllan
~ ?t!Anız kaldıtı zayiatın yib:de 

11 
derecede bUyUk olmuıtur. 

~ Unkü zayiatımız 22 tayyaredlr. 
"1ı tawarelerdekl pilotlardan H U 
t tndlr. 
'c4ı dU,manın İnR'fltere Qzerinde 
ta hafit olmasına mukabil bom
tıı >'Yarelerimlzden mürekkep ku· 

Ilı o Almanyada mühim hedefler 
~VllffaklyeUe tarruzlarda bulun
u huıusta tam raporlar henUs 

"ı de Lelp:zlg yakınında kA.ln 
~ ile müteharrik elktrlk fabrika. 

bUyUk hMnrlar vukua getirildi· 
teıblt edllmiı bulunmaktadır. 

llbi Afrika tebliği 
•bl7 a.a. - 16 tarihli reamı teh

ir ileri devrih karakolumua 
lldıı mıntakaaında bir düıman 

~e lrarsıl&$mıştır. Dli:tman beı 
t ~ir vermiıtir. Bir miktar tU
~i,7ızat i.ğtinam edil.mi,ıtir. Kıta-
l{ r zayıat vermemıatır. 
i lbeıistan lizerinde yapılan Jıa-

11 esnasında motöriıe bir kol i
.1 deve kolu üzerine tam isabet-
1 bıittir. • 

'liı tayyarelerinin 
anya ve Norveç 

erine taarruzlara 
17 a.a. - Hava nezareU tebli· 

rı101hava kuvetıert bombardıman 
)e arı tarafından dUn gece Al· 
h.:~ hedefler üzerine muvaffak!
~~ hücumlar yaııılmııtır. Bu he· 
ı:da l3ohlen'de bir benzin tasfl
lf. 11•'cla Zelsıı fabrikaları, Au~ıı

~i84erııchmlt fabrlkall\?1, Vei-
llde Kollegz tayyare depoları 

~ Junkerı montaj tesiaatına 
ı~ tft

1 
tayyare fabrikasına tekrar 

ltlr. 
lternıryollan, Almanyada ve lı • 
ı.. _topraklarda bulunan tayyare 
"Qınbardıman edilmişlerdir. 
U harekA.ta lştlrA.k edn tayyare

llıı.ı~~- tlslerlne d6nmemlelerd!r. 
1->)«ll&za tı:-eklll\tına menırurı bir 
e aruı Staval1J{er, fiyprdunda 

t df\ft gemisine hilcum ederek 
il ltııştır. 
"~ tlkrnasını takip eden 12 saat 
~ıı İngiltere Uzerlne hiç bir 

!tıu yapılmamııtır. 

an resmi tebliği 
b' 'ıııııır. mahal: 17 a.a. - İtalyan 
bıı karargahının 69 numaralı 

,,_loıııaı· • . b . • b .. 
''~I ısının za tı ıçın eı gun-

Öğleden sonra cenup sahilinin muhtelif 
noktaları üzerine taarruz kaYdedilmiştir. 
Wight adasına bombalar dlişmüşse de ha
sar azdır. İngiliz hava kuvetlerinin bir tay
yare meydanı tanrru:ı;a u~ramıştır. 

Daha ıonra düşmanın kuvetli bir filosu 
tekrar Times ağzı üzerine gelmiş ve bun
lardan bir kacı Londra'nın batı - cenup 
banliyösil ilzerine bomba atmışlardır. Bir 
cara bomba isabet etmiş, bazı mağaza ve 
evler hasara uğramıştır. Şimdiye kedar ce· 
len haberlere göre, bir kaçı ağır olmak ü
zere az miktarda yaralı mevcuttur. Akşam 
üzeri, düşman taarruzları bazı noktalarda 
tekrarlanmışsa <la bu hususta henüz malQ. 
mat mevcut değildir. Avcılarımız mlitema
di faaliyet göstermişlerdir ve akşama ka
dar elliden fazla tayyare düiilnnüşlerdir. 
Avcılımmmlan 12 si kaybolmuşsa da 8 Pİ· 
lot ııağ ve ııalimdir. 

Bliylik hava muharebesi esnaııında bir 
İngiliz avcısı doğu - cenup şehirlerinden 
biri ürerinde bir alman Dornicr'siyle des
tan mevzuu teşkil edecek şekilde muhare
be etmit ve dUııman tayyaresini sahile dü
şürmliştür. Bir nlman tayyaresi düşerken 
evlerin catısına çarpmış ve ateş almıştır. 
Tayyaredeki dört kişi ölmiiştür. 

Bulutlar arasında yapılan diğer bir mu
hare~e~e be~ alman bombardnnan tayyare. 
al dusurlilmüştlir. 2.500 metre yükseklikte 
uçan Junkr.rler dof,u • cenupta kain diğer 
bir •ehir llzerin~ düdiik calan bombalar • 
dan on kadar ııtmışlardır. Bazı evler ve bir 
otel hasar auğramııısa da insanca zayiat 
yoktur. 

Öğrenildiğine göre, evcik! gece yapılan 
bir baııkın esnıısında bir mektebe bomba· 
la~ diişmüş, bir kac bina hasara ugramıştır. 
Dun sabah yoklamada bazı talebelerin 
mevcut olmadığı görülmüş ve bunlardan 
birinin cesedi bulunmuştur. Bir kaç yaralı 
hastahaneye kaldırılmıstır. 

Evelki gece de orta İngiltere'de kain bir 
şehre güriıltü çıkaran hombalar düşmüş, 
bir kaç kişi ölmüştiir. Bir mahalleye düşen 
diğer bazı bombalar az hHar yapmış, yal
nız bir bomba klicük bir fabrika üzerine i
sabet etmiştir. Bir c;ok yangın bombaları 
bir kaç yangına sebep olmu;jsa da yangın
lar ıüratle söndlirütmüstür. 

Tayyare zayiatının hakiki mik 
tarını almanlar gizliyorlar mı? 

Londra, 17 a.a, - Hava nezaretinden 
tebliğ edilmiştir: 
Perşembe g!inkü hava muharebelerinde 

169 almın tayareai tııhrip edildifi hılde 
alman bqkumandanhğtnın dünkü tebliğin
de yalnız 32 alman tayyaresinin kaybedil
diid b ildirilmektedir. 

:u-ı.•rchelerin ekserisi deniz lizerinde 
cereyan etmi., nlm:ıı:ı.n!l r::ı t!men. o din "!I 
dü~man tayyaresinin karaya düşiırüldüiii 
halen sabit olmuıtur. Alman bat kuman • 
danlığı, o günkü zayiat yekQnu yalnız 32 
tayyare olduğuna göre, bu 49 alman tayya. 
resine ait enkazların naaıl olup da İngiliz 
topraklarında yattığını izahta her halde 
&'Üçlük çekecektir. 

Habeıistan'a karıı 

ha va taarruzları 
Aden, 17 La. - Resmi bir tebliğde bll -

dirildltlne göre, inglllz hava kuvetlerl 
Addedeh'i bombardıman etmiılerdir. DUı
man tecemmUlerl üzerine tam iBabeUer 
vaki olmu§ ve nakliyat •ekteye uğramıştır. 

Jlglga hava meydanına yapılan diğer 
bir t.aarrur. eanaınnda birkaç yangın çık. 
mııtır. 

Habcılstanda Deııııle hava meydanlyle 
bazı binalar bombardıman edilmlıtir. DUş
manın bir bombardıman tayyaresi alevler 
içinde denize dUşUrUimliı;tUr. nUtUn lngl • 
llz tayyareleri ıallmen Uslerine dönmU§ler
dlr. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 17 a.a. - Alman umum! karar

ııtıhının tebliği: 
Hava kuveUerlmiz diln gUndUz ve 17 

l'eceııl İngiltere adasına kRll'ı faaliyetine 
devam etmlıtır. Londra Ci\•arındakl hava 
meydanı ile tayyarelere karıı mUdaCaa 
mevzileri ve balon barajları, doğu cenup 
bölgesi, orta in.ı:ııteredekl harp fabrlkala
n, Cardlff, Ncvport ve Brlstol limanları· 
na muvaffaklyetıe taarruz ed!lmlo ve 
Vlght adası clvannda lbr torpido muhribi 
batınlmııtır. Bu hücumlar esnasında al
man avcı tayyareleri inglllz avcılariyle 
muharebeye tutıtt;arnk bombardıman tay· 
yarelrlne va:zlfelertnl muvaffaldyeUe ifa 
imk!nını vermekte idiler. 

17 gecesi lnglllz tayyareleri Almanya • 
nın muhtelit noktalarına taarruz ederek 
mahdut hasarat vukue. getlrml§lcrdlr. Bir
kaç eve bomba isabet etmlıı iki sivil öl
müıı ve bazı kimseler yaralanmıştır. 

DUşmanın dUn gUndllzkU zayiatı 59 u 
hava muharebelerinde olmak Uzere 89 a 
baliğ olmuştur. Bunun 23 U toprak üzerin· 
te tahrip edllml§ ve yedi tayyare de gece 
d!fl topları tarafından dilşllrUJmüıtUr. 22 
baraj balonu dUııUrlllmliştllr. 

81 alman tayyareBi kayıptır. 
Bir alman denizaltısı kafile halinde H· 

fer eden ve yekfınu 27 bin tona baliğ olan 
vapurlar b&tırmıııtır. Bunlardan biri 15.900 
tonluk bir aarnıç gemlııldlr. 

Meksika'da 200 haydut 

bir köye taarruz etti 

14 ölü, 50 yarah var 

Lo9-dra'nın selahiyetli mahfillerin
den alınan aşağıdaki istatistikler, ha
kiki İngiliz deniz zayiatı rakamı ile 
almanlar tarafından iddia edilen ra
kam arasında büyük nispetsizliği gös
termek itibariyle dikkate layıktır. Bu 
istatistiklere sadece düşmanın resmi 
tebliğlerinde zikredilen rakamlar ko
nulmuştur: 

ZIRHLILAR: Hakiki zayiat, har
bin bidayetinde mevcut on beş zırhlı
dan bir tanesi. 
Düşman ise 32 zırhlıyı batırdığını 

ve yahut ağır surette hasara uğrattığı 
nı iddia etmektedir. 

TAYYARE GEMİSİ: Hakiki zayi
at, harbin bidayetinde mevcut yedi 
gemiden ikisi. 

Düpnan ise on tayyare gemisi ba
tırdığını veya ağır surette hasara uğ
rattığını iddia etmiştir. 

KRUVAZÖRLER: Hakiki zayiat, 
62 kruvazörden üçü. 
Düşman ise 83 kruvazör batırdığını 

bildirmiştir. 
DESTROYERLER: Hakiki zayiat 

18. 
Düşman ise 99 destroyer kaybetti

ğimizi ilan etmiştir. 
Ticaret vapurlarına gelince, İngiliz 

müttefik ve bitaraf ticaret vapuru za
yiatı yekunu gayrisafi olarak 2.514.199 
tondur. Bunun 340.404 tonu ingiliz 
vapuru, 437.633 tonu müttefik vapu
ru ve 736.162 tonu da bitaraf vapur
dur. Düşman ise 5.078.036 ton batırıl
dığını iddia eylemiştir. 

Bundan başka düşman, 300 vapuru 
en az aylarca atıl bırakacak derece
de hasara uğrattığını bildirmiştir. 

Yugoslavya' da 
yeni bir iktisadi 

sistem kurulacak 
Belgrat, 17 a.a. - D. N. B, ajansı bil

diriyor: 
Son gfuılerde Veldea yazlık ıarayınd& 

cereyan etmlt olan müzakerelerden bahııe· 
dPrek Politika gazetesi ıunıarı yazmakta
dır: 

HükUmet yapılacak lsUhaal hakkında 
umum! bir program vücuda getirmeyip, 
h(llihazır hMisalı dolıı.yıalyle alınınB.Bı l· 
cap eden bazı tedbirler ittihaz etmekle ik
tifa etmlıtlr. Maamaflh alının'- olan bu 
kararllll', liberal ve kapitalist ııiııtemlerl • 
nln lktısadiyat A.lemlndo mağ!Qp edilmlı 
olduklarına dair hükUmetln edlnmla oldu
ğu kanaate mUstenlt bulunmaktadır. Artık 
her memleket kendi ihtiyaçlarını ve milli 
menfaatlerini tatmin "etmek mecburiyetin
dedir. 

Huırus! sermayeye riayet edilecektir. 
Gittikçe gUdUmJU ekonomi slııtemlne doğ
ru ilerlemekte olan lktıs&dlyatımızın ,;e.ye
sl, mUstehlikln menfaatine halel getirmek· 
sizin makul fiyatlar temin etmektir. İlk 
gayelerden blrlııl fiyat yükselmelerine ma
ni olmaktır. Belki bazı maddelerin tıtlh -
13.klnl tahdit etmek lA.zım gelecektir. 

Bundan ıonra mllU banka için de yeni 
bir rejim aramak icap edecektir. Derplı e
d!len devletıeıtlrme keyfiyeti, Yugoslav· 
yanın en mühim banka·müessesesl olan bu 
bankanın meclisi idare ve bllnyes!nde te.
dilA.t yapmak üzere tahakkuk ettirilecek· 
tir. 

l
_ .............. _... ........ ;;;;;ı 
KÜÇÜK Dl~ HAB~~I .................................................... 
Nevyork, 17 a.a. - DN~. bl~.diriyor: 258 

franaız bahriyelisi Franll ya donmek ilzere 
Kanada'dan buraya gelmiııtir. Bunlar mü
tarekeden sonra Kanada ıulat.tnda kendi 
kendilerini batırmıı olan Paıteur ve Sa
int • Malo ismindeki franaız harp cemi· 
!erine mensupturlar. 

Joplin. Misaouri • 17 a.a. - Bir barut 
fabrikasında sebebi henUz anlaşılamamış 
olan bir infilak neticesinde beı ki~i ölmliı· 
tür. 

Bükr6". 17 a.a. - DNB. bildiriyor: 
Hariciye nazırı, Pariı'te, Nis'de, Anven· 

te, Amsterdam'da ve Guatemala'da fahri 
konıoloı Unvanı ile romen menafiini tem· 
sil etmekte olan yedi yahudinin kontratla
rını bir eylülden itibaren fesih etmiıtir. 

Stokholm, ı 7 a.a. - On beı gUn evel 
hlikümetiyle &'Örüşmek ve direktif almak 
üzere Stokholm'a relen İsveç ticaret heye
ti reiıi Ogen tayyare ile tekrar Moıkova
Ya dönmUıtür. 

Lima, 17 a.a. - Halen cenup Amerl
kası merkezlerine bir doıtluk seyahati yap. 
makta olan meklikalı binbaıı Cardenas, 
Lapaz'dan uçarak Lima hava meydanında 
yere inmiıtir. 

Londra, 17 a.a. - Kırıl, buglln, 115 ili 
18 yaşlarındaki mekteplilerin mahaulitın 
kaldırılmasına yardım etmek ilzere tatille
rini ııeçirmekte oldukları bazı çiftlikleri 
ziyaret etmiştir. 

Dublln, 17 a.a. - (Stefani) : Hudut 
civarında bir mahalde bir nutuk irat e
den millt müdafaa nazırı ıimdiye kadar 
120.000 i mütecaviz İrlandalının müdafaa 
ıkıtalarına ıönüllü yazı!dıiını beyan et
miştir. 

Londra, 17 a.a. - Alman bombardıman 
tayyareleri Gallcs eyaletinin geniş bir mın
takası üzerine hlicumlar yapmışlardır. Sa
hilde bulunan bir şehir üzerine bombalar 
düşmüştür. Bir çok evler hasara uğramış 
ve bir kaç ki!ii yaralanmıııtır. Bunlardan 
birisinin yarasının af.ır oldufu zannolun • 
maktadır. Galles eyaletinde diğer bir &ehir 
Uzerine de bombalar dli:1müştUr. Hususi 
evlerde çok zayiat olmuş ve bir çok yaralı 
da kaydedilmişse de ölü yoktur. 

Diğer bir şehrin belediye meydanı üze· 
rine iki bomba isabet etmiıı ve gece zarfın
da İnglltere'nin cenubu şarki s3.hilleri Ü· 
zerinde sair alman tayyareleri görülmü~-
tür. 

Hava faaliyeti durdu 
Londra, 17 a.a. - Galles eyaleti ve ce

nubu şarki mıntakası üzerine yapılan 
tek tük mUnferit akınlar müstesna olmak 
üzere, gece yarısından sonra düşman tay
yarelerinin lnı::iltere üzerindeki faaliyet
leri nihayet bulmuştur. 

Cenubu şarki mnıtakasiyle Cottages 
mıntakası üzerine yangın bombaları atıl
mış ve Gallcs eyaletinde bir depoya iaa
bet vaki olmuştur. Hasarat hafiftir. Ek -
serisi hafif olmak üı:ere bir kaç kitinin 
yandığı kaydedilmektedir. 

Bu sabah erkenden dün hucuma maruz 
kalmış olan l..ondra'nın cenubu garbi ban
liyösünde oturan ahali, düşman tayyare
lerinin Üzerlerine geldiklerini zannederek 
sığınaklara koşmuşlardır. işitmiş oldukla
rı infilaklar, düşman tarafından bir kaç 
saat evel atılmış olan teehhürlıi infilak 
bombalarının patlamalarından ileri gelmi~
tir. 

Bu hafta zarfında imha edilen dıişman 
tayyareleri, günde vasati 76 yı bulmuştur. 
Nisbet kuruldugu takdirde bir İngiliz tay
yaresine karşı 4-,5 alman tayyaresi isabet 
etmektedir. 

Bu hafta zarfındaki alman zayiatı 477 
tayyareye baliğ olmu tur. İngiliz zayiatı 
111 tayyare ve 42 pilottan ibarettir. 

Almanlar, baraj balonlarına 
saldırıyorlar 

Londra, 17 a.a. - İngiltere'nin cenubu 
ıarkiıi liıerine dün alman hava hlicumları 
yapılmıştır. Pike halinde uçan ve şiddetli 
baraj ateşlerine rağmen hücumlar yapan 
takriben yirmi bombardıman tayyaresi. se
ri halinde bombardımanlar "'l!pmı11 ve mit
ralyöz ateşleri açmıritır. İki baraj balonu 
dlişürülmliştür. 

Bir ıehir üzerinde de şiddetli bir hava 
muharebesi cereyan etmiştir. Civarda tay
y:ırelerin yere düşerek ezildiği ve müret
tebatın paraşütle atladıktan görülmüştür. 
Akşam üstü bıiyük irtifalarda uçan alman 
bombardıman tayyareleri iııitilmiııtir. İn
ıdllz avcıları derhal havalanmış ise de, 
diieman. bir ıııehlr üzerine bomba atmağa 
muval f.1k olmu&ıur. B ombalardan b irisi bir 
ev üzerine düşmüş ve bir kaç ev de hasa
ra uğramıştır. B:ızı mıntnk11larda insanca 
zayiat olduğu zannedilmektedir. 

Gene cenubu şarki mıntakasında mühim 
miktarda bombardıman tayyareleri , sahil 
üzerindeki bir ljehrin iızerine gelmişlerdir. 
Pike halinde hareket eden bu tayyareler 
bir çok bombalar atmışlardır. Almanlarla 
lngiliz avcıları arasında şiddetli bir hava 
muharebesi olmuştur. Biiyük çapta on bir 
bomba ci.,.nr kırlara düşmüştür. Alman tay. 
y11releri geri döndükleri zaman adetleri 
hissedilecek derecede nalmııt ıbulunuyor
du. 

Cenubu garbi sahilinde baraj balonlarına 
karşı hUcum eden Messerschmidt 109 ti
pinde bir alman •tayyaresi alevler içinde 
dü.şür~l~liştür. Bir diğeri de kırlara düşüp 
ezılmıştır. 

Elde olunan netice memnuniyet 
verici mahiyette 

Londra, 17 a.a. - Royter: Havcılık mü
tehassıslarına göre, taarruz eden kuvetler
den yüzde UçU imha edildiği takdirde ne. 
tice mUdafaa için tamamen memnuniyet 
verici adclcdllmekted!r. İmdi, İn~lltereye 
kareı yapılan kütle halinde taarruzlardan 
biri nlsbet d:ıima pek bUyUk, yüzde 16 ci
varlarında olmuotur. Tayyare za;>1atı için 
bu suretle yiızde 15 olan nlsbet, du ilrülen 
tavyarclerln Ynrt61 iki, üc; ve hattlL bnzan 
dört pilotlu bombardıman tayyareleri ol
duğuna göre, kaybolan nlrnan ta~ yareclBl 
nlsbetl de ylizde 20 drn yUkscktlr. Milda
faanın tayyareci zayiatı bakımından bir 
de ıu avantajı vardır: Mlidataa tayyarele
rinden paraşütle nthyan pilotlar kendi top. 
raklarında, emniyet altındadır ve faaliyet
lerine derhal başlıyabilmektedirler . 

Yüz.de 15 ni•beti nereJ en 
geliyor ? 

Bitaraf mUşalıltler ıu ciheti de aynca 
tebarüz ettiriyorlar: 

"İngiltere üzerinde yapılan muharebeler
de iki taraf tayyarelerinin hedefleri ba§
ka ba§kadır. F'ilhaklka lllmnnlar askeri 
hedefleri tahrip peşindedirler ve saltıhlyet-
11 raporlara ve memleketi ıı:iyaret eden ya
bancı gazetecilerin ı;ıahac!Ptleriue gure dU§
man &ılmuiye kadar inglliz hava kuvetıerl· 
nln kahramanca nıildafaası karıııııoda bir 
tek lngillz limanını kullanılmaz hale getl
rememl§, bir tek hava meydanında tahri -
bat yapamafllı§, memleketin bir tek· kö§e· 
sinde bile demiryolu mUn:ıkalı\tını lnlutaa 
uğratamamııtır. Buna mukabil lng!Jiı; tay
yarelerinin ycgtı.ne hedefi milmkUn olduğu 
kadar çok dil§mnn tayyaresi dU§Urmektlr 
ve buna da muvaffak olmuatur. !ıte yllz
de 16 nJsbetl bundan ileri gelmektedir.,, 

lngiliz. gazeteleri hava kuvet(~ .. 
rini takdir ediyorlar 

Londra, 17 a.a. - Royter ajansı bildi • 
rlyor: 

İngiliz hava kuvetıerlnln mükemmel ha
rekAtı ingfllz matbuatında hararetll sentı. 
\'e minnettarlık ifadeleriyle kaydedilmek
tedir. 

Dally Mali yazıyor: 
"Alman he.va taarruzlannın oümul ve 

siklet! belki de daha :ziyade artacaktır. 
Fakat bizim mlikemmel hava kuvetıerlmlz 
ke.rt,nlamıya<'ağlndan korkaceğımız hiç bir 
oey mevcut olmadığını lsbat etmi§lerdlr. 

Nevs Clıronlcle yazıyor: , 
"Yıldırım muharebesinin geçn her gU -

nü bizi Almanya lle adet milaavtına daha 
ziyade yaklll§tınyor. Adet mllsavatı ise 
tam Ustilnlllk demkUr.,. 

~er'~ kınlı muharebeler dün 
e 1~ı bulumustur. Düsman bü
tıı rıcat etmektedir. Tayy&rele
~ı~riye limanının tesisatı ile 
~n harp gemilerini bir ıaat
\ti._~ardıman etmislerdir. Bu 
bit eden bir tayyaremlı dön
b b~ bir tayyare de Kmlde • 

Meksiko, 17 a.a. -r Mekıikonun tahmi· 
nen 80 kilometre civarında bulunan San 
Tilipe köyUne kar~ı 200 haydudun yaptıiı 
hücum esnasında 14 kişi ölmü!I ve en aıaiı 
elli ki§İ yaralanmı~tır. Haydutlar evela en 
mlihim köyllilerin evleri üzerine ıtılaralr 
bunları ai!elerlye birlikte katletmi&ler mü
teakiben de evlerini yakmışlardır. Yangın 
evden eve sirayet ede ede blitiln binaları 
tahrip ederken kadın ve çocuklar hakiki 
bir cehennem içinde mahvolmakta idiler. 
Haydutlar köyli yağma etmiıılerdir. Fede
ral kıtaat olmaması yüzünden caniler kaç
mııtardır. Arazi taksiminden doğan müna
zaaların bu ıiddete sebebiyet verdiii beyan 
edilmektedir. 

Madrit. 17 a.a. - (D. N. B.) General 
Franko bugün Madrit'ten Coruna vilbe· 
tindeki Pazo Meirasi'ye hareket etmiıtir. 
Generalin aileai mezkGr ıehirde bulun • 
maktadır. 

Sof ya, 17 a.a. - Bulgar makamları, 
Reuter ajanııınrn muhabiri Lowell ile Pa
t-lı • Soire, Temps gazetelerinin muhabir
lerine ve Kanadalı gazeteci Stevenı Scut'a 
ikamet tezkereleri vermekten imtina eyle
mi1tir. 

Dally Mail gazetesinin havacılık mu. 
harrlrl yazıyor: 

r lreıiften avdet etmemiı-

"Hava htlklmlyetl için yapılan muhe.re
be tam fldetledevam ediyor. Bugünkü 
tempoya göre, bir ay devam edebilir. Her 
halde almanlar ı;ılmdl Spltflre ve Hurri
cane tipindeki avcılarımızın huımlaruu 
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ISTA 
Yeni Sabah 
Somali' de vaziyet : 

HÜSEYİN CAHİT YALCIN, bu 
bqhk altında diyor ki: 

"Somali taraflarında italyan kuvet
leri taarruza geçmlıı bulunuyor. İnglllz 
Somallsinde vaziyetin vahim olmadıtı· 
nı söylemekle beraber ciddiyetini kabul 
ediyorlar. Harbiye nazırı M . Eden bu
nun sebebini açıkça izah etti. İngiltere 
Fransa ile mlitteflkti ve harbi birlikte 
nihayete erdirecekleri kanaatinde idi. 
Fakat Fransanın ortadan çekllmeal pek 
tabii olarak birçok mahzur tevlit etmek 
lı\zımdı. İşte bu mahzurlardan biri de 
Akdenlzde ve orta oarkta İngtıterentn 
bir dereceye kadar zayıf kalmıı olmala
rıdır. , 

Fransızların ortadan çekilmesinin 
tevlit ettiği mahzurları ııayan muharrir 
diyor ki: 

"VJıt hilkilmetlnln münferit bir sulh 
yapmakla ne kadar bllyilk bir hata lole
mış olduğu bu gibi haldkatıerln ortaya 
çıkmaalyle bUtün bUtUn göze batıyor. 
Şlmall Afrlkadakl, Surlyedekl, Somall
deki frıı.runz kuvetlerinln harbe devam 
etmemeleri Franııaya hiç bir fayda te
min etmemiştir. Halbuki bu kuvetler a
na \'atandan hiç bir yardım lııtemedeıı 
mevcut &Bkerlerl ve cephaneleriyle har· 
be devam edeblllrlerdl ve devam etme
leri ana vatanı kurtarmağa yarardı ... 

Hilseyin Cahlt Yalçın, h&rbln Afrika· 
nın hilcra bir köıea!nde ıona ermiyece
ğine iıarelle diyor ki: 

"1tnlyanların fngillz Somallıılnde f. 
lerlemeleı·ı harp üzerinde lılr tesir yap. 
mv.ııa da aynı muvaffaklyeli Mıaıra 
karıı ihraz ederlerııe meselenin yakın 
ıarkta çok bilyilk bir inlkAa yapacağl 
muhakkaktır . ., 

İtalyanların Mıııın işgal etmekle te
min edecekleri menfaatin bliyüklUfUnU 
tebarüz ettiren muharrir, bu menfaatin 
her tUrlll fede.kllrlı.h değecek bily\lklli· 
ğil karııısında italyanlarıı:ı hA.lA. hareket
siz ve mUtereddlt kalmalarının acizden 
ileri geldiğini izah edrek diyor ki: 

"İngilizlerin Mıaır ve FilisUnde keıı· 
dllerinl kMI derecede emniyet altında 
gördükleri buralardan lnglllr. adalarına 
lmvet g8ndermelerlndcn anlatılıyor. İn· 
glllzler SUveY1 kanalı üzerinde sqla.m 
surette yerleşmiş bulundukça Somall 
muharebeleri ne şekil alırsa al11n har· 
bin umumi ve eaaslı cereyanını hiç de
tiıtıreme:z., 

TAN 
İtalyanların Akdeniz etraf m • 
daki faaliyeti : 

M. ZEKF:RİY A SERTEL, bu baflık 
altında, Almanların İnglltere'ye taar
ruzu ile birlikte ltalyanlann Akdenizde 
faaliyete ,1;cçt\kl erlnl lzah ederek diyor 
ki: 

"Talih, İtalyayı Avrupa.da Jı:ar harbi 
yapmaktan korumuttur. Musollni Akde· 
nizde lngntzlerle doğrudan dotruYa 
çarpışmaktan içtinap etmek aureUyle 
denizlerde de dövUımeyl kabul etme• 
mi§tlr.,. 

Muharrir, bü:Y$t alman taamızund& 
ltalyanlare. dllşen vazifeler oldutunu &il• 
la tarak diyor ki: 

"İtalyanın ılmdl tAldp etmekte ol
duğu yol ıu suretle izah edilebilir: 

Akdenlzde Malta, Cebelüttarık ve İ• 
kenderiyeyi havadan bombardıman ede
rek Akdenlzdek! lngiliz Uslerlni rahat
ııız etmek, İngllternln Akdeniz donan
masını dalma tetikte bekletmek ve 
Fran.tıa'nın harp sahasından çekilmeBln
den istifade ederek Afrlkada taa.m.ıu 
geçmek.,. 

Muhıırrtr. ltalyanJanı:ı Erltre'ye, İn
giliz Somallslne ve nihayet Mıura hl· 
kim oldukl&rı takdirde imparatorluk 
yolunun tehllkey&o dilşeceğlni a6yllye
rek mnkalesinl bitirmektedir . ., 

Ebe Nadye davasının 

İstanbul'dı ıahiHeri 

istinabe yoliyle dinlendi 
İ stanbul, 17 (Telefonla) - Ankara'da 

doktor Mehmet Aliyi öldüren ebe Naci
ye'nin muhakemesine ait olarak buglin i
kinci ağır cezada istinabe ıuretiyle ıahit· 
ler dinlenildi. Bunlardan dördü doktor 
ve Naciye'nin niıanh bulunduklarını iki 
ıahit kadın da Mehmet Alinin kendiaiyle 
evlenmiyeceği hakkındaki ıayia üzerine 
Naciye'nin "hele bana böyle bir oyun et• 
sin, alimallah doktoru öldürürüm,, dedi
ğini söylediler. Üç ıaat ıUren bu istinabe 
esnasında müddeiumumi ni11anlandığını 
söylediği tarihte Nııciye'nin İstanbul bi
rinci ağır ceza mahkemeııinde nbıt kiti
bi ve bir başkasiyle evli bulunduğunu, hat
ti ayrılmak için nuıhkemeye müracaat et
tiğini ıöyliyerek heyeti hakimenin nazarı 
dikkatini celbetti. Şahitler bu tarihte Na. 
ciye'nin ilk kocasından bo,anmıı oldufu
nu iddia ettiler. Mahkeme istinabe evrakı
nın Ankara'ya cönderi1me1ine karar ver
di. 

Dört eroinci yakalandı 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Unkapa

nında dört ki§i eroin satarken yaka· 
landılar. 

lstanbul' da leyli meccani imti
hanı için müracaat edenler 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Orta 
mekteplere alınacak meccant talebe 
imtihanı için kayıt bu akşam bitti. 
İstanbuldaki müracaat yekılnu 1500 
den fazladır. 

kolaylıkla alt edebildiklerini ötrenmlı o· 
111.cakle.rdır ... 

Alman zayiah 
Londra, 17 a.a. - Dün c-an ı 

75 ve evelki gün de 180 alman 
tayyaresi dütürüJdüiü timdi re.
men bildirilmektedir. 

l skend eri.ve' de 
İskendcrlye, 17 a .a. - Evelisl gUn İl -

kenderlye Uzerlne yapılmıı olan hava akı • 
wnda yalıuz bq ıılvil yaral&mıuftır. 

•· a. (Matbuat s~rvısı) 

T asviriefkir 

Mangal kömürü ithalatı 
EBÜZZİY AZADE VELİT, Bulgarla

taıı.dan ııenede on beş milyon kilo rr:1n
&'al kömUrti ithal etti mlz h kklndıı. 
verilen bir haberi hayretle m vzuubıı.
hl• ederek alyor ki: 

"Nasıl ha:,Tette kıı.lınıyalım, n ıl 
kendill)lze ve beceriksizliğimiz acımı
yalım kt bir kere mangal kömUrU bi .. lm 
mim mahrukatımızın ba§ında. gelen bir 
ihtiyaçtır. Sonra da bize bugün bu nı.ılll 
ihtiyacımızı milyonlarca kilo r:önd re
rek bizden birçok para çeken bulgarlar 
da daha diln dencek kadar yakın bir za
manda bizim öz tebamızdılar. K nd le
rlnden yarı yarıya aynlah topu otuz, 
bUsbütün &lTılalı da ancak aıtmı§ s ne 
kadar olmu~tur. 

İKDAM 

l·ngiltere dayanıyor : 
ABİDİN DAVER, bu ba§lık altında 

diyor ki: 
"Siyuet Alemindeki kayn&§malmı 

va tahammUrlerin alacağı son ıckıll r 
hep İngiltere'nln mukavemttne ba h· 
dır. İngiltere, Alman taarruzlannı mu
vaffaklyeUe detederae, fırsat bekllyen
ler harekete geçemlyeceklerdir., 

Muharrir hltdlııelerin umumı bir hU· 
Jl!ıasını yaptıktan sonra makalesini ıoy
le bitiriyor: 

''Asker1 ve slyaıı! vaziyetlerin d nüm 
noktuı lngnterenin mukavemeudir. 
Bu mukavemet muzaffer olursa. har ke· 
te geçmek lçln fırsat bekllyenlC'rln <:o
tıı daha çok bekllyeceklerdir. h böyle 
olunca iddialı futbol matlarının h ye. 
canlı anlarında duyduğumuz §U ııvzU 
tekrarlamaktan kendimizi alamıyoruz. • 

"Dayan İngiltere,,. . 
VAKiT 

Meçhuller arumda : 
ASIM US, bu bqhk altında, meC}ıul 

bir denizaltı tarafından batınlaa yuııa.n 
kruvazörü hldiıeaini mevzuubahis ede
rek diyor ki: 

"Acab yunan harp gemlıılne atılan 
torpilin maksadı Yunanlstanın hMı e
ler arasında muhafaza ettiği sabır ve 
t&hammUlUn derece&inl ölçmek iç n bır 
tecrübe midir? Yoksa bu :ınahlyett m ç
hul h!dlsenin arkasında dııha genlı mık
yuta gizli projeler mi vardır? Balkan 
muahedesinde göze çarpan birinci m ç. 
hul budur . ., 

Muharrir, B&lkanlann vaziyetini u
mum! ıekllde mtltalea ediyor ve aözll 
bulgarlara getirerek diyor ki: 

"Bulgarlstanın ötedenberl bir takım 
mllll metallp besledlflnl ı..tllyoruz. Bu 
metallbln nelerden ib&ret olduğu da 
kimsenin mec;;hulU de,'ildlr. Şu kadar 
var ki Kıral Boris başta olduğu halde 
bulgar devlet adamlarımn IUlha olan 
ba,thlıkları Balka.ııların emniyeti l~ln 
bir saranti teıkll ediyordu. Bulgaristan 
Ullm ve terbiye adı altında ilA.n ettiği 
ıeferberllkte yeni bir mlcera siyasetine 
mi l'irlyorf Bu suale en doğru cevabı 
artık bundan sonra hAdlseler verecek
tir ... 

Balkan tııtertı:ıln umum! harp vazl
yeUyle al!kasını arattıran muharrir 
makalesini ıöyle bitiriyor: 

"Almanlar Büyük Brltanyayı bir yıl
dınm harbi ile lfgal edemezlerse o va
kit Akdenizdeki lnglllz donanmasını çı· 
karmak için İtalyanlarla birlikte hare
kete geçeceklerdir. Şimdiki halde uaı. 
yanların Habeıistandan ingiliz Somali· 
•ine yaptıkları taarruzlar Sonbaharda 
Libyadan Mısıra ve SUvey§e doğru baş
hyacaklan taarruzun bir hazırlık sa!· 
lluı ıayılmak lbımdır.,, 

Galatasara'daki modeJ 

uçak kursu bitti 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Galata .. 

saray'da açılan model uçak kursu bu 
aqam.bitti. Yapılan merasimde tay
yare kurumu namına mezunlara muvı:tr 
fakiyetler temenni eden bir nutuk 
söylendi. Yarın Zencirlikuyu'da mo -
del uçuJ müsabakaları yapılacaktır. 

lıtanbul'da dün beş 
ihtiklr dii vası görüldü 
İıtan.buJ, 17 (Telefonla) - Bugijn 

ıekizinci asliye ceza mahkemesinde 
bet ihtikar davasına bakıldı. Dördü 
tahkikat için talik edildi. Bekir adın
da bir limoncu 25 lira para cezasına 
mahkum oldu. Limonu fazla fiyatla 
sattığı sabit olmuştur. 

1 ki Yunan ge"1isi 

torpi 1 lendi 
N evyork. 17 a.a. - Deni% işleriyle i:ı· 

dgal eden Maritıme Register gazetesi, ce
nubi Amerika'dan Afrika'ya gitmekte olan 
Thetiı ve Naftopolis yunan ticaret gemi· 
lerinin torpillenmiş olduklarını yazmak
tadır. Thetis vapurundan bir kişi ve Naf
topolis gemisinden de dokuz kişinin oldıigil 
bildirilmektedir. 

İngiliz radyosunda Türkiye 
hakkında bir konferans 

Londra; 17. a.a. - Tanırtmıı milı .. 
tefrik Sir Deniaon Ross, bu gece :.aat 
22.50 de ingilizce olarak " Türkiye'n:n 
kültürel inkişafı ,, mevzulu bir radyo 
konuıması yapmııtır. 
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Kan 1 onra ... 
Bizim Boğaziçi'nin balıkları, cs-ı yılın Ya&ati harareti aynıdır. Onun 

ki zamanlarda olduğu gibi yeni za- için Karadeniz ımlarının soğukluğu 
manlarda da balık sevenlerce pek kanaldan sonra da aynı kalacaktır. 
meşhurdur. Şimdiki Istanbulluların Suyun kimynca terkibinin de ha. 
aklına balık yemek pek nadir ola- lıkların lezzeti Üzerine tesir ettiği 
rak gelirse de, vaktiyle avrupalrlar ~üphesizdir. Bu kanal açıldıktan son 
lstanbula gelince ilk ve en devam- ra Karadeniz suyunun terkibi deği
lı dü§ünceleri Boğaziçi balıkların· şccckse, Boğaziçi balıklannm ver· 
dan bol bol yemek olurdu. Beyoğlu diği lezzetin de değişeceğini bekle
otellcri onların iştnhlnrına yeti~eceic mek lazımdır. Fakat bu cihetten de 
kadar taze balık bulamadıkların · büyük bir değişiklik olacağı tahmin 
dan, çarşı içindeki lokantalarda kn-

1 
edilemez. Karadeniz suları ile Bal

lan balıkları toplıyarak onları, ba- tık denizi suları arasında kimyaca 
yatladıktan sonra, türlü türlü salça- l terkip farkı o kadar azdır ki ... 
larla yedirirlerdi. Frenkler de Is • ı llti denizden de birer litre su ah· 
tanbul'da midelerinin bozulmasını mp da tekmili buhar olacnk kadar 
iklim değiıınesinc hnmlcdcrlerse de kaynatılırsa Baltık denizinin ııuyun
çok balık yemek sevdasından vaz dan (bir litrede) 17, 71 gram, Ka
geçince mideleri düzelirdi... radeniz suyundan da 17,61 gram 

Boğaziçi balıklarının §Öhrctine tortu kahr. Demek ki hu kanaldan 
gebep ol n lezzeti, tnbii bilirsiniz, dolayı iki denizin suları büsbütün 
Karadeniz boğazından gelen sula- biribirine karıştığı farzedilse bile 
rın az tuzlu olmasından gelir. Bizim fark ancak bir gramın yüzde onu 
balıklar, deniz ve knra suları balık- derecesinde olacaktır. Tortuyu tc§ • 
ları arasında şeylerdir. Onun için kil eden mağdenlerin birer birer nis 
lezzetleri de tam kıvamında olur. petleri arasında da fark büyük de-

Şimdi Karadcniz'i Baltrk denizi- ğildir: Klor Baltık denizinde 10,39, 
ne bağlıyan kanalın açılması ta- Karadeniz'de 9,57; sodyom Baltıkta 
mamlandığı haberi geldikten sonra ı 5,89, Karadenizde S,51; manyezi 
acaba Boğaziçi balıklarının l~zzeti ı Baltıkta 1,61, Karadeniz'de 0,62 
nasıl olacaktır? Gene elbette bilir- (yalnız bu fark büyükçe olduğun
•İniz ki denizleri biribirlerine bağlı- 1 dan bizim balıkların biraz daha can 
yan kanallann tesiri yalnız deniz ti- lı olacakları tahmin edilebilir; 
careti üzerinde kalmaz. Mesela Sü- Kireç Baltıkta 0,36, Karadeniz'de 
ven kanalının nçılması Hindistan- 0, 13; Kalsiyom Baltıktaki nispeti 
aan deniz yolunu haylice kısalttık- bilinmez amn Karadeniz'de 0,10, 
tan batka Akdeniz sularını da epey- kükürt gazı, Ballıkta 0,72, Karade· 
ce ıaıtmııtır. Boğaziçinin balıkları niz'de 1,35 gram .... 
kadar meşhur olan sularının donma- Şu halde bizim Boğaziçi balrkla
aı da eski zamanlardaki kadar sık rı yeni kanalın açılmış olmnsını pek 
ark görülmemesini Süvey§ kanalının de aldınnıyacaklardır, demek yan
getirdiği aıcaklığa atfederler. Vakıa lı§ olmaz. Buna karşılık gazete oku
Afrika'da da Nil nehrini bile dondu· maya meraklı olanların yeni kana
racak kadar soğuklar olursa da bu lın açılmasından dolayı sevinmeleri 
derecesi pek nadirdir. Onun için Sü- Ui.zımgclir. Çünkü, gazete kağıdı 
ven kanalı açıldığındnnberi bizim il memleketi olan Finlandiya' dan bu 
Ege sahillerinin ve lstanbul'un ha- yeni kanal yolundan bol bol kağıt 
vası biraz ısınmı§tır. ı gelmiye ba§larsn gazete tiryakileri 

Ondan dolayı Karadeniz • Bal. kat kat sayfalarına knvu~ncaklar, 
tık kanalının da' bizim iklimimize 1 bundan da keyifleri elbette artacak-
ve balıklarımıza nasıl tesir edeceği tır. G. A. 
dü~ünülecek bir meseledir. ı 

Cenuptan aıcak hnva getiren Sü-
• vey§ kanalının Akdeniz sularını bi- 1 

raz ısıttığına göre, ilkin, ıimalden 
hava getirecek bu yeni kanalın da 
Karadeniz aulannr biraz daha soğu
tacağı hatıra gelir. Soğukluk da ba· 
Irklar üzerine iyi tesir eder. Balık
lar, denizden çıktıktan sonra buz 
dolabında bile pek çabuk bayatlar
sa da, denizde canlı kaldıkça deniı: 
auyu ne kadar soğuk olursa lezzet
leri o kadar artar. 

Ancak, bu yeni kanı,.ldan sonra 
Karadeniz ıularının daha ziyade so
ğuyacağını zannetmek yanlı§ olur. 
Çünkü Baltık denizinin suları Kara
deniz sularından daha soğuk değil
dir. Onların ikisi de, boğazlardan 
dolayı, büyiik denizlere karşı kapa
lı gibi olduklarından ikisinin de ha
raret derece!İ karalardan • hem de 
bir tesadüf gibi, ikisine de Rusya
nm ortasındaki isteplerden • gelir. 
Baltık denizi ile Karadeniz sularının 
harareti hemen hemen birdir. Nete· 
kim İstanbul ile Kopenhag'da bir 

Muğla'da hasat işleri 

tamamlanmak üzere 
Muğla, 17 a.a. - VllAyet dahilinde hn

sat ve h::ırman leleri bir hıı.ft.nyn kadar bit
JlllŞ ol:ıcaktır. Buğday mnhsulll tahminden 
noksan gllrlınmektcdlr. Arpa, darı, elsPm, 
pamuk, mısır ve diğer hubtıbnt iyi ve ge -
çen Bf'neden yUzde yirmi fazladır. 

TütUn toplama ve kırmn işlrrl devam 
etmektedir. Tütun mR.hsulll bu sene çnlt 
nefistir. Rekolte bcıı mHyon kilo tahmin 
olunmaktadır. 

Bir zelzele kaydedildi 
İstanbul, 17 a.a.-Kandllll rasathanesin

den: Bugün saat 18 1 beıı dııklka 23 saniye 
geçe merkez UssO lstanbuldnn tahminen 
820 kilometre mesafede ve earka yakın is
tikamette orta ıılddetto bir. zelzele kayde· 
dilmiştir. ' 

Deği.rmcndere'de 

İzmir, 17 a.a. - Evelkl gece 11ant 2.20 
de Değlrmcndere nahJyeıılndc hafl.f bir zel
zele olmugtur. Hasnr yoktur. 

- Bunu, uzun uzun izah mı edeyim? . 
Vilmo§, bağırdı: 
- Pek ala, ne istiyorsun 1 Babama mı müracaat 

edeyim? Ondan mı para istiyeyim? 
- !stesen verecek mi bakalım? 

- O halde? 

uı:us 

~ r 
zelze es 

vil .. e er' 
il 

1 e l'slesi 
Lirn Kr. Verenin ismi 

50 00 Bıı.ğd:ıt elçiliği va:ııtasıyle 
Ba[:dntta vatandıı.ılanmızdan 
B . .Mu tala fızoncr'dcn Uçlln
cü clcfn ol U"nk 

5 00 Bağdat ekıllğ"I va.rııtıuılyl!' 
Bağd.ıttn vatnııcL-v.ılnrıınızdan 
cmddl l ü:ı;başı B. Şakir Eh
met'tı-n 

1000 00 Aııkara ticaret vo sanayi odn
sı reısllğlndcn: 

5 20 Irat~ Divaniye llva.<ıı Rumetyc 
nahiye i po ... ta telgraf memu
ru Bay Abdülmecit Salih'ten 
bir Irak llrnsı karşılığı 

173 63 Bergama kızılay li\lbeslnden 
157 91 43 numaralı llstemi:ı;de Halef> 

konsolosluğu vasıtası ve mil
li yardım komitesi eliyle Su
rlyedckl tıavırseY rlel'drn alı
nan 272,25 Sw·iye lirasının bu 
d<'fn ıııerl<ez bankası yoluylıı 
ı;:ıtı bedeli olup 

1 3$ Tokat kızılay nırrkezlnden 
49 ~5 ttn;1e luzıla~ ııııbı-.sındcn 
aı; 00 Çankın kızılay rm·rkezinden 
50 80 Vıynııa knnçılıırı Bay Al>dUr-

rahmandnn 
6 13 'r. K. K. Kontrollir 1129 Bay 

J<~ rı-tın şubat 1040 mRaşınılnn 
34 67 Haymana kızılay şubeslndrn 

455 61 Pınaı hll§ı kızılay şubcsindc-n 

2025 18 YckOn 
5295527 53 S4 numaralı listemiz muhte\1-

yau 

5297552 71 Umumi yekQn 
Şilin peni 

-12/10,5 İnglltercden gelen yardım eşya
sının ceplerinde zuhur tden. 

Aydm'da Hava Kurumuna 

yapılan yardımlar 

Aydın (Hususi) - Viliiyetimiz ba
va kurumu teşkiliitı çalışmalarına hız
la çalışmaktadır. Yer ürünleri hisse
sinin kaldırılmasından sonra bu geli
rin aza kaydı suretiyle telfifi edilme
si için alınan tedbirler müspet neti
celer vermektedir. Merkez kazada şim 
diye kadar yazılan fiza sayısı on bini 
geçmiştir. 

ANKARA BELED1YES1 

Boş teneke satışı 
Ankara BelMiyesinden: 
ı - Depoda bulunan 590 adet boş benzin 

ve 282 adet adikl cenıan 872 aclet teneke on 
beş glın müddetle açık ıırttrımıya çıkarıl -
mıştır. 

2 - Muhammen bedeli (156) lira (96) 
kuruştur. 

3 - 'l'emlnat 13 lira 78 lmruştur. 
4 - Şartnamesini gBrınck lstlyenlerin 

her.gün cncllnıen kalemine ve lsteklllerin 
de 27. 8. 940 sah gUnU saat 10,30 da beledi-
ye encllmcnlne mllracaatıan. (4877) 

14437 

Merdiven saire inşası 
Ankara Bt'lediyesinden : 
l - Kalede yapılacak merdiven ve ııair 

işler on beş gün müddetle ııçık eksiltmeye 
konulmu:;tur. 

2 - Muhammen bedeli 4721,50 liradır. 
3 - Teminat 354,12 liradır. 
4 - Şartname ve keşif cetvelini görmek 

istiyenlerin her giln encümen kalemine ve 
isteklilerin de 3/ 9/ 940 salı giinü sa

0

at 10.30 
da beledıye encümenine muracııatları. 1 

(4572) 14514 

Yol inşaatı 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Hacettcpe dahili yollıırınrn yapıl -

m3Sı işi on beş gün müddetle açık eksilt -
meye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 4940 lira 60 ku -
ruştur. 

3 - Teminat 370 lira 55 kuruştur. 
4 - Şartnamesini ve saireyi görmek is -

tiycnlerın her gun encümen kalemine ve 
isteklilerin de 3/ 9 940 sah günli saat 10.30 
da belediye encümenine müracnatları. 

(+462) 14550 

Asfalt yol inşası 
Anknra B~lediycsinden : 
1 - Musiki Muallim mektebi • Mezarlık 

yolu asfnlt kısmının yapılması işi on h~ 
gün müddetle ve: kapalı zarf usulü ile ek -
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 12099 liradır. 
3 - Teminat 907,43 liradır. 
4 - İhalesi 3/9/940 sah günü saat 1 ı de 

yapılacağındln şartn:ı.nıe ve sairesini e-ör
mc:k istiyenlerin her gün encümen kalemi
ne ve isteklilerin de ihale günü olan 
3 '9 940 ııah (Unü saat ona kadar usu1en 
teklif mektuplarını belediye encümenine 
vermeleri. (4463) 14551 

Kurban derisi ve barsak geliri 939 
mali senesinde bir sene evelinden bir Satılık yer 
misli fazla tahakkuk ve tahsil olun - Ankara Belediyesinden : 
muştur. 1 - Samıyl caddı?slnde 8fi3 n<l:ı 12 par-

sc-llnrle bulunan 2G3 mı tre ıııUrabbaı Hele
B irçok hayırseverler kuruma mal diye malı yer on beş gün müddetle Ye kıı.-

ve para yardımına devam ediyorlar. palı :>:nrt usullyle nrtıı mıya konulmuştur. 
Köşk nahiyesinin Basçayır köyün- 2 - .Muhammen bedeli 9205 liradır. 

8 - Teminat 690,88 llraöır. 
den elli yaşlarında Hafize Çetin ge- 4 - İhalesi 3. 9. 940 salı gtınü saat 11 
çen sene 100 lira vemıiş. Kurumdan de yapılacağından §artname ve çapını gör-

. l" he mck isteyenlerin her y.ün encümen kale • 
gönderilen gümüş madalya mıl ı a- mine ve isteklilerin de ihale gUnU s. 9. 940 
kimi yet bayramında merasimle kendi- salı g(lnU saat .o~ J.·adar usulen teklif mek 
sine verılmıı.::ti. O gllti eren··+"' ... P''--'' 1 'ö· Y ııcutınmıua vtırm ıerı. 

ı,; (4588} 14631 
Hayrettin Bosnalı isminde bfr tücca-
rımız da altın madalya almıştı. Bunu Lastik çizme alınacak 
gören Hafize Çetin o gün bana aynen Ankara Belediyesinden : 
şöyle demişti. 1 - Belediye ihtiyacı için alınacak o • 

lnn 181 çi!t muhtelif 16.stlk ı;lzme ile 20 
- Zeytinlerimi toplıyayım, Ötesini çift lrnndura l!stlğl on beş gtln mUddetıe 

ben \Jilirim. Filhakika Hafize Çetin açık eksiltmeye konulmuııtur. 
2 - Muhammen bedeli 1920 liradır. 

zeytin mahsullerini alınca kuruma 500 3 _ Teminat 144 )lradır. 
lira dalaa verdi. Ve kendisine altın 4 - Şartnamesini görmek lııtlyenlerln 
madalya geldi. Hafize Çetin bir türk her gUn encümen kalemine ve isteklilerin 

de 6. 9. 940 cuma gllnU eaat 10,30 da Bele
tayyaresi görmek istedi. Bu dileği ye· diye encümenine müracaatları. 
rine getirildi. Türk kartalını okşıyan (4590) 14688 

ve öpen bu hamiyetı'\ türk anasının Lastik hortum saire alıancak 
oradan ayrılırken tekrar şu sözlerine 

Ankara Belediyesinden : 
şahit oldum. ı - OotobUs idaresi için alınacak olan 
"- Bugünü gördüm değil mi, ben lAstlk hortum ve kau_çuk malzemesi ou 

be~ g{jn müddeUe açık eksiltmeye konul
gene işimi bileceğim." Atça nahiye- muştur. 
sinden Hafize Turhan adında bir türk 2 - Muhammen bedeli 1140 liradır. 

d k • • 3 - Temln:ıt 85, 50 liradır. 
kadını da ölümün en evel i ·ı zeytın· 4 - Şartname vıı nümunelerlnl gBrmek 
liğini hava kurumuna teberrü etmiş isUyenleı1n her gün EncUmen kalemine 
ve bu zem•foliklerin kurum adına tes- ve isteklilerin de 6, 9. 940 cuma gllnU saat 

J ~ 10,30 da Belediye cncUmenlne müracaat -
cil muamelesine başlanmıştır. ınr. (4fi91) 1463' 

Yazan: Mihaly FôLDl Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TôRUMKUNEY. 

Odun alınacak 
Ankara Belediy,sind~n : 
1 - Belediye ve ouabatı fı;ln alınacak 

olan 79,5 ton kc.sllmlo gürgen odunu ile 
260 kilo çıra on beş gUn mllddetle aı;ık ek 
slltmeye konulmuştur. 

2 - :Muhammen bedeli (1595) lira (20) 
ku~tur. 

3 - Teminat (119) lira (64) kuruştur. 
4 - Şartnamesini görmek isteyenlerin 

her giln encümen kalemine ve fsteklllPrln 
de 6. 9. 940 cuma gllnU saat 10.30 da Be
lediye encümenine mUracaatııı.rı. 

(4593) 14635 

M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

Eczayı tıbbiye alınacak 
Dımiz Levazım Satra Alma Komisyo • 

nundan : 
1 - Tahmin olunan bedeli 18838,02 lira 

olan 145 kalem eczayı trbblye malzcl'T'csi
nin 22 Afustos 940 tarihine rasthylı.n 
perşembe gunu Eaat 16,30 da pazarlık ek
siltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk .teminat miktarı "1412,85" lira
dır. Şartnamesi ve alınacak olan ecza ve 
iHl.çların listesi her (tin komisyondan ıı.lı
nabilir. 

3 - J steklilerin 2490 sayılı kanunda ya
zılı vesaıkle birlikte beli gün ve saatte 
Kıısmıpaşada bulunan komisyona müraca-
atları. (7338·471) 14738 

Nazan dikkate 
11. 8. 940 tarihli pazar günlü Ulus ga

zetesinde Hasan Akdemir veresesi tara • 
frndan hakkımda verilen bir ilAnda : 
Bulunduğum mağazanın katipligini yap

makta iken 5. 8. 940 tarihinde hesap dev
retmeden terki vaıife ettiğim bildirilmek
tedir. 

'IURKİYE 
(Radyo DlfUzyon Postaıatı1 

TÜRKİYE Hsdyosu - ANKJ\RJ\ 
(Dalga U:ı;unluğU) 

1648 m. 182 KC-'./120 .K~· 1'· 
31. 7 m. !l l65 I<:cs./ 20 KW· 1~~ 
19. 7'1 m 1U195 Kes./ 20 K"'· · 

PAZAR': 18. 8.1940 t ıı 
8.30 P•ograın ve memleket sna

1 
)· 

8.35 Müzik: hııfif program (P · 
9.00 Ajans haberleri. . 
9.10 :ı-;v kadını • yemek listesı· " 
9.20 9.30 M Uıi . : hafif proıı:raıtl 

mı (Pl.). at -t 
12.30 Program, ve memleket ıa :t 
12.35 Müzik. . (S 

1 - .•.•• kürd'li H 5ark•· 
dokliyor). ·ıı ıı 't 
2 Hamdi Tokay • kürd1

, J 

kı: (Aşkınla dohn sineme~~ 
3 Udi lbrahim - niha" 
(Mimoza). ~ 
4 - S. Kaynak • nih•" 
(Gönül nedir bilene). t 

12150 Ajans haberleri. bJ'A. 
13.05 Müzik: tiirkiılcr ve oyun f~(t 
13.25/14.30 Miizik: radyo salon ° 

1 - Chopin: noktürn. <, 
2 - Mont!: ÇardnıJ. 
3 - Culotta: Entcrmeıı:O· 

9 4 - Joh. Stıauss: Yarası 0 

den pqtpuri. fll 
5 - Borcltert: bir gecen 
(ağır vals). 
6 - Koım:ık: Viyana ,,kı 
rilcr). at 

18.00 Program, ve memleket şa 
18.05 Müzik: pazar çayı (Pl.)· (l''ı 
IS.30 Müzik: Çigan romansları ~ı ı 
18.45 Müzik: ndyo cnz orkestr · 

him Özgür idaresinde). 
19.30 Müzik. ' 

ı - Tııtyos • kiirdili H. f~ 
1i aşkın neşvegahı). 

1 
!(. 

2 - Kazım Us • kürdil )· 
CBir görüşte çeşmi mcti~ ( 
3 - . . ..• hüzzam şark•· ~ 
oldu gene bnstı kareler)· r.,: ~ 

24. 2. 936 tarihinde işe başladığım za
man hiç bir hesap devralmadığım 'halde 
mal sahibi Hasan Akdemirin vefatı dola
yısiyle ayrılışımda vazifem icabı defter
leri ve kayda nazaran kasa mevcudunu ve 
şahsi parasını vereseye nakten devril tcs- l 
lim ettim. Bilançoyu da veresenin arzu • 1 

19 45 siyle Himayeietfal apartman alt !\nt ko- · 

4 - Aakım - hüzzam ''ııl- t 
kın bana bir gizli elem old ,Jı'1 •' 
Mcml~ket saat ayarı, ve :e 

misyoncu ve sigortacı B. Edip Zeki Ata
tür ile müştereken yaparak vereseye ver
dim. Hesap vermedigim hakkındaki söz
leri yalandır. M ez kür ticarethane ile hiç 
bir alakam kalmamıştır. 

llinınr rica ederim. 
Anafartalar cadılesi Ucuzluk manifa
tura mağnzası sahibi merhum Hasan 
Akdemir katibi Sadi Tıirkmenoz 

3306 

Katı alôka 
Ankaradıı eski çocuk kıll'lımu, yenJ A. 

nafartalıır caddesinde 304' numaralı yl'nl 
Akasya mnıılfntura nıa~ıı.zamı lG. 8. 11)40 
tarihlııdt>n itibaren o~lum Nlyıı.zl Yiincy'e 
devrettim. lliç bir alJ\kam olmadıjtını lldn 
ederlrıı. Ulııcnnlar lluıılu !lokal< No. 11 de 
All Rlzn Yüney. 3309 

SIHAT VE iÇTİMAi M. V. 

İhale tehiri 
Sıhat ve 1 çtimai Muavenet Vc:kGletl 

x.ı.-a ... - .-ı..:ı•- n.L- ıı-- ~ ... ü.c. 
lüğünden : 

19 Ağustos 
edileceği ilin 
rüni.in ihalesi 

1940 pazartesi giinü ihaıe 
edilen (70) ton kok kömü-
tehir edilmiştir. 14737 

Ankara 3. cü ıulh hukuk ha . 
kimliğinden : 

Ankaranın Mulla büyüı( mahallesinden 
ölü hacı Mehmet Sara ait Yalçınkııya ma
hallesindeki evinde bulunan menkul eıı
yası ile Karacakaya ve '!'uzlu çayır mev
kiindeki bağ mahsulatı 27. 8. 940 aalı ırii
nil saat 10 da ve ev eşyası aaat 14 de sa
tılacağından taliplerin mezkfir giln ve aa
atlerde mahkememizde ha:cır bulunmaları 
ve fazla izahett almak ıstiy.-nlerln Ankara 
3 üncü sulh hukuk hakimliğine müracaat-
ları illin olunur. .1304 

1 
....................................................... . 

ÇOCUK i 
Çocuk Ana için Aık, Baba f 

i için Şef.kat. Yurt için de ku. ı 

ı 
vet ve varlık ısığıdır. f 

Çocuk Esirgeme Kurumu İ ....................................................... : 

berlerı. 
20.00 Müzik. ~ 

1 - Ruşen Kam - hlcaı ıııl-.ı 
(Bir nevcivandır aşubu c•~ ı 
2 - Rakım • hicu:kir t•\,~ 
ledim fecre kadar ge\med~ ~ 
3 - Halk türküsü: (Co5 
aman). ~t ~~ 
4 - Halk türküsü: (Art• 'il 
ince dumanı). 

20.15 Saz eserleri. 
20.30 Müzik. 

1 . . . • • eviç şarkı: 
rınız). . " 
2 - Fahri Kopuz • evıÇ ; 
(Dıştan viran bağlıyırn). ,.tf 
3 - Şemsettin Ziya • şete-: 
kı: (Ey gonca açıl). 

1
, (li• ı 

4 - ••••• şetaraban şark' ·l 1 
harı hüsnüne ermez haıae · 1 

20.45 Konuşma. 
21.00 M iizik: fasıl he~ti. 
21.30 Milzik: Puccini • Butterflf r 

sıııdan. ~ 
22.30 Memleekt &aat aynrı, ve 

berleri. 
22.45 'Müzik: cazband (iP.). ~ ~} 
23.25/23.30 Yannki program. vı d 

I R A N 
Tahran Radyoııu O 

Tahran radyosu, kısa dntgn Ut g1 ~ 
saat 11.30 druı 14 e kadar, 19 tf--p 
uv.unluğu ilzerindı-n, 17.13 den 106" 
ao m. 99 dalga uzunluğu uıerillrj ~ 
20.30 dan 23.30 a kndıır 48 ın- ~ • 
uzunluğu Uzerlndı'n neşrcdıırne~!,11:? "'ı 

(Yukarıd:ıkl Srıntıer lRA~':r 

Bugün _...,,...~, 

ULUS Sineması~do 1: 
l 2. filim birden 41 

10 - 14,30 - 17,30. 21 

Alfm yağmuru 
Alis Fay Don Atnecb' 

11,30. 16. 19 d• 

Görünmiyen düıman1'~~ 
tır 

Gece 21 de '1' 
ALTUN YACMURU '{t t 

ablasının böyle ahHl.ksız bir insan olarak unırı~ 
ho§ bir şey değil. Fakat, ne yapalım? Başa geJertt111"' 
kilir. İşte bu sebepten'dolayı ondan nefret ediY.0 deO 
Ve ona muhtaç olduğumu düşündükçe kederıfll f 
çıldıracak gibi oluyorum. Mamafih ondan aldı~~~ 
ra •ve eşyayı muntazaman defterime kaydedıy 0 ,)' 

Santimi santimine hesap tutuyorum. Gece gündilJ!ıf' 
laha dua ediyorum. Ona olan borçlarımı ödeınelc f. 
satını bana bir an evel ihsan etmesi için yah~Jı'~ 
rum. Sana bunları mahsus anlatıyorum. DünY• 

-79-
bu 1 Eğer, bana bir şey olursa, artık sen ... 

Vilmoş, dalgın bir tavırla sordu: 

Gizella, cevap vermedi. Bu saniyede düşündükle
rini ona söylemesine imkan yoktu. Aşk istiyen bir er
keğin, her şeyden evel, sevdiği kadının günlük ihti· 
yaçlarını, şahst mesaisiyle temin edecek bir mevkide 
olması lazımdı. Vilmoş, bunu düşünmüyor muydu? 
Başını çevirdi. Gözlerinden yaşlar boşandı. Vilmoş, 
asabiyetle odanın içinde dolaşmağa başladı. Bu daki
kada, bütün samimiyetiyle ölümü arıyordu. Bu karma 
karışık işlerin içinden onu ancak ölüm kurtarabilir
di. İlk günlerin o, mesut saatleri nereye gitmişti? 
Hayatlarının sonuna kadar biribirlerini seveceklerine 
dair yaptıkları vaidler ne olmuştu? Son zamanlarda 
ne kadar asabileşmişlerdi 1 Çok defa biribirlerinin 
yüzlerine amansız iki düşman gibi bakıyorlardı. Bu 
nun neticesi ne olacaktı? Bu ,ne feci bir haldi? ... Bi
raz sokağa çıkıp dolaşmalıydı. Yoksa burada boğula
caktı. Fakat, buna ela imkan yoktu. Gizella, onu gene 
kaçıyor zanniyle telaşa düşecekti. Pek aıa, bu hep 
böyle mi devam edecekti İkisi de biribirine muhtaç· 
tı. Müşterek bir dertten kurtulmak için uğraşıyorlar
dı. O halde, en makul hareket, biribirlerine yardım 
etmeleri değil mi idi? Halbuki; onlar bunu yapacak 
yerde, biribirlerinin hayatlarını zehirlemekle vakıt 
geçiriyorardı. Bütün hadiseler Gizella'nın başının al
tından çıkıyordu. Çalışan kadının, kocasını ve evini 
ihmal etmediğini isbat etmek için sabahleyin erken
den· yatağından fırlıyor, elbiselerini fırçalıyor, iskar
pinlerinin tozunu alıyordu. Vilmoş, bu hareketleriyle 
kendisini mahcup ettiğini, böyle şeylerden vaz geç
mesini beyhude yere söyleyip, duruyordu. O, gene 
kendi bildiğini okuyordu. Kafasının dikine giden, 
bildiğinden şaşmıyan bir kadındı. Vilmoş, hayatını o
nun arzularına göre tanzim etmek mecburiyetinde ka
lıyor ve işte bir tUrlü bu vaziyeti kabul etmeğe razı 

olamıyordu. Aralarındaki mücadelelerin başlıca se
bebi bu idi. !yi ama, onlar durmadan mücadele etmek 
için mi bir arada yaşıyorlardı? 

Aradan bir saat kadar bir zaman geçti. Gizella, bi
raz açıldı. Sükunetle konuşmağa başlauı. Söz, dönüp 
dolaşıp gene Maria'ya geldi. Gizella içini çekerek: 

- Sen bilmezsin, dedi. Maria ne kadar kalpsiz ve 
ahlaksızdır. O, asla kimseyi sevmez. Yalnız kendi men 
faatini düşünür. Onu, menfaatinden başka hiç bir şey 
aıakadar etmez. Kontun uğruna Maksi'yi feda etti. 
Bundan haberin yok değil mi? Hem de müthiş bir is· 
kandal olmuş. Bir akşam, iki erkek biribirleriyle kav
ga etmişler. Kont, Maksi'yi döğmüş. Maria da zavallı 
adamcağızı yüz üstü bırakıp kontla birlikte çıkıp git
miş. Şimdi, kontla birlikte yaşıyorlar. Maksi, uğradı
ğı buağır hakareti hazmedememiş. Kontu, düelloya 
çağırmı,. Düello çok garip şartlar içinde cereyan et
miş. Bidayette Maksi hakim vaziyette imiş. Kontu, 
alnından hafifçe yaralamış. Düello gene devam et
miş. Fakat, gittikçe Maksi'nin vaziyeti çok müşkül 
bir safhaya girmiş. Hakimiyet konttan tarafa geçmiş. 
Maksi'nin suratını boydan boya kesmiş. Kulağından, 
dudağına kadar geniş bir yara açılmış. Oluk gibi kan
lar fışkırmağa başlamış. Elinden kılıcı düşmüş. Ken
disi de baygın bir halde yere yuvarlanmış. Yarasını 
sarmışlar, hemen hususi bir hastaneye kaldırmışlar. 
Tabii karısı da vakayı haber almış. Düellonun kimin 
:yüzünden yapıldığını öğrenmiı. Zavallı Makai'nin ne 

feci bir hale düştüğünü tasavvur edersin. Bunun üze
"rine Maria zerre kadar sıkılmadan hastahaneye bir 
buket göndererek Maksi'nin hatırını sormağa kalk
mış. Maksi'nin karısı çiçekleri geri göndermiş. Çi
çekleri getirdikleri zaman kont Köröşi de otelde, Ma
ria'nın yanında bulunuyormuş. Sevgilisinin, rakibine 
çiçek gönderdiğini anlayınca fena halde köpilrmüş. 
Aralarında müthiş bir kavga çıkmış ... Fakat, kont öy
le şakaya gelecek bir adam değil. Maria, betbaht Mak
si'yc yaptıklarının yüzde birini ona yapamaz. Hem 
vaziyetten öyle anlıyorum ki; Maria, konttan çeki
niyor. Hatta korkuyor. Kö~öşi, Maria'yı çiftliğine 
götürdü. Ancak ayda bir defa Budapeşte'ye getiri
yor. Burada bir iki gün kalıp tekrar çiftliğe dönü
yorlar. Halbu ki; Maria böyle çiftlik hayatından fil~n 
pek hoşlanmaz. Buna rağmen sesini çıkaramıyor. Bu 
düello yüzünden Maria, bütün Macaristan'da me hur 
bir kadın oldu. Gazeteler günlerce bu düellonun dedi 
kodusiyle meşgul oldular. Maria hakkında sütun, sü
tun yazılar çıktı. Çeşit, çeşit fotoğrafları basıldı. Bu 
hadiseler beni çok üzdü. Direktörümün yüzüne bak
mağa utanıyordum. İhtiyar adam. kardeşinin ba~ına 
gelen bu çirkin vakadan dolayı fevkalade müteessir 
oldu. Ablamın yüzünden beni işimden atacak diye ö
düm koptu. Bereket versin iyi kalpli ve temiz düşün
celi bir insan. Bu iJte benim hiç bir kabahatim olma
dığını takdir etti. Zaten, Maria hakkındaki fikirleri
mi de kendisine söylemiJtim. Ne do olsa, insanın ös 

- Neler söylüyorsun Gizella? ııel-' 
- Ne olur ne olmaz. Doğum esnasında başıfl'I' JılY 

ki bir kaza gelir. Yalnız senden mühim bir ricad~ çff 
lunacağım. Şayet bir aksilik çıkarsa, benden eV~15eıı' Q 
cuğu kurtarmağa çalışın ... Anladın mı? ... Ben. .. O' i\ 
de ziyanı yoktur. Elverir ki; yavrum sağ 'kaJsırt· 0rJ 1Q 

d . . h' d ~. . b d t ve -~ nu, aıma sevıp ımaye e ecegını ana va e .. ·ııı'v 

iyi bir anne bul ... Yani evlen ... Ancak, ben ölür ı;ıtefo 
bu işi yapma ... Hiç .olmazsa bir kaç ay bekle. ıcii 
dikkat et ... Alacağın kadın öyle bir kimse oJsı.l~ş~' 
çocuğumuzu sevsin ... Sonra, evlenir evlenrnet 1'•d-' 
çocuğunuz olmasın.. Yavrumuz büyüyünceye .j~,,.. 

sabrediniz". Ondan sonra da onu ihmal etrn~~ef' 
Ona öz anneden mahrum olduğunu hissettl. ıısıı' 

• ·nı 
niz .... Vilmoş, vasiyetlerimi yerine getirecegı r ~· 
vadet .. Sana söylüyorum! Ne o, ben'i dinlerniY

0 

sun? 

- Dinliyorum, sevgilim. 
- Vadet! 
- Vadediyorum. 

- Vilmoş 1 Yemin ederim ki; bu anda ne 
ğinin farkında bile değilsin! 

- Ben mi? 
- Söyle, ne düşünüyordun? . }1111'ı;ıCI 
- Ne kadar asabisin yavrum... Mamafıh 

V . . . b b 1 kötü var... azıyetın ıca ı ... Yalnız, öy e 
kapılmak doğru değildir. 

(Sonll '(ıt) 
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30 Agustos zafer bayramı · "Helle,, kruvazörünün 

batması dolayısiyle 

Almanla ın mütemadi 
hava hücumla11 k rıısında 

Birleş i k Devletler Kızılayın 
rel1berliği 

.......... ..... ........................................................................ . . 
ile 

1 
Dumlupınar'da 

27 vilayetten gelecek heyetlerin 
İştirakiyle tesit olunacak 

Yunan ah iye i 

lut ca 
İngilizle • 

ın 

Cümhurreisl i ği . 
namzedi sıfatiy le 

(Başı ı. ıncı sayfada) 
na dikkat etmek, belki de Kızılay 
tarafından mümkün olduğu kadar 
bol miktarda İptidai malzeme top· 
lanarak yardım gruplarına maliyet 
fiyatı üzerinden tevzi edilmektir. 

(Başı 1. cı sayfada) 
fedakarlık ve Kahramanlık ve 30 
·tos :Sa1kumandanlık Meydan Mu 

ti zaferinin millete temin ettiği 
•t •lt ıstikbal ve feyizli neticeler hak 
. ($ ~ konuşmalar yapılacak ve konfe
. ~ ~ 'r'erilecektir • 
li trasiın, rıumlupınar'da 30 Ağus -
~ :ıııu saat (11.30) da başlıyacaktır. 

ron, merasim başlamazdan evel, 
;ılasker abidesine; Büyük Millet 

4 i, Başvekalet, Vekaletler, Ordıı 
?ıS~ l:I. P., Beden Terbiyesi Gımel 
r ttOrlüğü, Kızılay, Türk Hava Ku· 

Çocuk Esirgeme Kurumu, Ordu 
~lCilleri, Şehitlikleri İmar Ce. 
'l 'r'e Türk Basın Birliği adlarına 

ııı Çelenk konacaktır. 
~ llıakam, çelengini kendini tenı
~· .g0ndereceki bir hususi memur•ı 

•t '~eye koyduracaktır. 
(f' ' ~!ayetten; biri Parti ve Halkevi
: 1 &erini umumi meclisi temsil e~

~ıcre iki~er kişilik birer heyet o 
·tleri temEilen merasimde bulun:; 
'· n u vilayetler şunlardır : 

~ Qra, Sivas, Er:lurum, Diyarba -
. (~ ~'.atya, Hatay, Seyhan, İçel, Kay 

: 1fde Konya, Antalya, İsparta, 
)· •r, Denizli, Aydın, İzmir, M:ını
,J~ '1tahya, Eskişehir, Balıkesir, Bur. 

'ttik, İstanbul, Edirne, Kocaeli, 

~~~eYetler de vilayetleri adına ~bi
~) ~ter çelenk koyacaklardır. 

'111irnc bir askeri kıta ile, Afyon, 
~ İzınir izcileri, İstanbul ve An 
"itsek okullarım temsilen bir 
talebe işt.irak edecektir. 

~~ İzmir uarı 
,~\arel Vekilimiz 

af 

tahndan a~ılacak 
·· (Başı 1. i nci sayfada) 
}en mühim vazifelerimizi unut· 

.\'· t." 
~ Oı, İzmirlilerin bu vazifeyi ge
·~ '; eterden daha kusursuz yapa
~ 6' ~a emin olduğunu söyledikten 
' ~ Ticaret Vekilinin açacağını 
ı;~ ,ikten sonra sözlerini şöyle bi

ır . 

~U~r günlerinde hariçten gele-
1 zamanda bizi tanımak fırsa

dO ~nacak dostlarımız samimi bir 
c tulh ve sükun havası içinde 
{Ctli milletin milli, iktısadi ve 

; \'e insani vazifelerini nasıl 
ttı güzel misallerini, mesut 
tlllizin bu güzel şehrimizdeki 

t \'e imar hamleleriyle birlikte 
<!erdir." 

llisa' da üzüm bayramına 
ı hazırlık 

.'a: 17. a.a. - Dünyanın en ne
.A <ırdeksiz üzümünü feyizli top • 
ı~· . da yetiştiren Manisa'de bu •~

r l"uarı 'nın de va mı müddetince 
·ıı &ergisi ve istasyonlarda da 
~a\ı"yonları açılacaktır. Bundan 
e,~iz ~yJülde de üzüm bayraıt.ı 
~tır. Pavyonlarda ı;erginin ha-

1 bitmek Uzeredir. 

Hindicini' de 
~aziyet gergin 

!lıa Japon isteklerini 
~abule yanaımıyor 

D' 

~ Qhsı z gemileri 
~ 1Qşşüde başladı 

~ 

~7 a.a. - DNB. ajansı bildirt-
ı ; 1 •fanııının bildirdigine nazaran, 
tii ransız H in<liçinisi hudutlarında 
~<!ılldcnberi vaziyet pek gergin bu
~ t, Son günler zarfında beş Siam 
tr· hudut üzerinde büyük devriye 

~ 1 .... • B h b ç· lrı .. osıermlştır. u s er, ın 
~dan gelmiştir. 
.lflluıının mUtalcasına göre. Slam 
l'apılmakta. olan büyük kıta.a t 

· ~~'#elce fransız Hindiçinlslne ve-
1 Siam arazisinin istirdadı hak
t\Cldi!l bUyük arzusu ile alikadar 

c ır. 
q • 

/Qpon iateklerini kabul 
~it etmiyor 

17 a.a.. - Tass ajarun blldirl
"1 
Uıtu ~ress'ln haber aldııtına göre, 

J Zlletı Hlndlc;!nldekl fransız m~ 
~l' a.ııonyanın metali batını reddet
lttı:ı!Ylernt§tır. Fransız deniz ku • 
~ "11:hıı ıahUlerlnde tahanUt et-

ıı:ı lianoı, Langson ve sair mevkl
'lt ':llınektedlr. Touktn körfezin
' Ulunan japon harp gemileri 

ısuıaruuı. gtrml§lerdiı'. 

Kütahya ve A fyon \.İlayetleri köy v~ 
kasaba halkından, İstiklal harbine iş -
tirak etmiş mücahitlerden teşkil edi -
lecek halk kıtcıları da merasimde harır 
bulunacaklardır. 

A • ' k dı• Ağustos ortalıırındnyız. lkincitef-
Atina, 17 a.a. - Bahriye nczare~inin bir erı a a nut unu ve rin sonuna kadar iki buçuk ay za· 

emriyle "Hclle,. kruvazörünü~. zıl;'.aı do· manımız vıır. Bunun iki haftnsmı 
layısiylc yunan donanmasına ıkı gun ma-
tem ilin edilecektir. . k • d d Elvood "İndiana,, 17 Sa.a. - El- hazırlnnmağa ve toparlanmnğa has-

Başvckil Metaksas. dun kıral tarafın • a r uyan ır } vood'da söylediği ve bu vesile ile redecek olursak, şehir ve kasabnlnr-
dan kabul edilmiştir. .. · ı cümhurreisliğine namzetliğinin ko- daki kadın ve genç kızlarımız iki 

Helli yunan kruvaz~rU perşembe .gunü Nevyork, 17 a.a. - Nevyork Times B 

müdafaa azmi B. Wilkie ilk matem 

Tinos açıklarında torpıllenmezden bır sa- . . .. . .. . nul]llasını kabul ettiği nutukta · ayda ordunun, hiç olmazsa en so-
Kıtaların hepsi merasim yerinde, at cvcl ada üzerinde iki meçhul tayyare- gazetesı, Londra banlıyolerı uzerınde Vilkie ezcil.mle demiştir ki: 

1 
ğuk memleket bölgelerinde, kışı ce· 

merasim amiri olari kolordu komutan- nin uctuğu ve evelll yunan tayyaresi. zan- dün yapılan akınlardan bahsederek "- İngiltere ile münasebetlerimi- çirecek olanlannm sırtlannı ve a -
tığının emrine girecek, bunların gerek :~~~~dit~e:;a~::a~e~l~v~~~;uto~~~!;~l~~~~~~ şu21a:ı _razm~k.tad.ır: • . . . . zi açıkça önlemeliyiz. İngiliz filosu- yaklarını ısıtabilecek kadnr fanila, 
merasim ye:indeki duruşlarını, gerek tahmin edildiği öğrenilmiştir. Hadısat bızı, sıyac;ı partılerımızın nun zıyaı müdafaamızın so~ derece çorap Ye saire yetiştirirler. Ordu 
geçit resmindeki !ura ve tertipleri ı"\i vadetmiş oldukları bütün yardımları za'-·ıflatabilır. Çunkü bu fılo sene- irin çah ... an imalô.thnnelerle gÖrÜ"Ü· 

Memle '-ette nefret ve infial w 'dd ı dA d" " J ,.. " " komutanlık tanzim edecektir. H yapmaga şı et e avet e ıyor. terce AtUintiği kontrolü altında bu- lcrek asgari azami ölçüleri bulmak 
Merasime 30 Ağustos günü saat Helli kruvazörünilıo, torpillenme~i bütün Herald Tribune gazetesi de aynı a- lundurarak bütün dikkatimızi Pasi- kolaydır. 

(11.30) da top atışı ile başlanacak, ~ı . memlekette derin bir nefret ve ınfial u- kınlar hakkında şöyle yazmaktadır: fikte toplıyabilmekliğimiz için bizi Te§ebbüs hudutlardaki Türk ev
rasiyle ordu, c. H. P., halk, İGtanbul yaG~~c~~f:~~· dun, Tinos limanmda irtikap "Bu mu?arebe w bizlere na:i .?eha~ı- serbest bırakmıştır. İngiliz filosu )atlarını dü~ünen bir tü,.k anasın
ve Ankara viiksek okulları adına ol - edilen bu emsalsiz cinayetten dolayı yunan 1 nın medenıyet ugruna en buyuk hız- kaybolur veya zaptedilirs:, Atlantık, dan gelmiştir. Eminiz ki bu asker-

k . efkarı umumiyesinin b!sset~igi acı ~~ in- meti teşkil etmek üzere, en ulvi bir ·,·aşayış tarzımız hasım bir devlet. o- lerı·n tesı's etmı",. oldu~· cmnı"yet mak üzere bir~r nutuk s5ylenece tır. f 1 ı d•yorlar kı k d" " .. ~ 
30 Ağustos günü akşamı Ankara re1d ıaBUt~~c;:ı,~ı °.n~fı~~i ~=rafından ~~;ulan 'tezahürü olar~k .göst.7~il;11e t~ .. ır. .. lan Almanyanın hükmü altına gıre- havası içinde rahnt eden türk ka-

• w • ·ı-• acı ve hayret hissiyatına bu ani ve _işi ti}- Fakat her gunu.n mu a aa. sı _unkun bilir. Bu takdirde Almanya Avrupa- dınlarının hepsi kariittİ7.İn ar::usu· 
Yosunda bir konferans verılecegı ı;ı ı, 11 •- d bır d d h k l d h k- b 

memiş darbeden mü~eve ıt c;o~ cr.ın en a a uvet ı, a a azım ·ar u - daki gcmileri.n büylık bir kı.ı.m. ını. d. a na i•tirak etmektedir. B:'tün mese-
yine o gece Halkevlerinde ve Halkorla- nefret ve infial inzimam et~eı.:e.dıdr. ~u lunmaktadır. Altı gunden sonra nazi· 1 " 
Jarında, Halkevi ve Odıısı olmıyan yer darbenin malıim ahval ve şeraıt ıc;ın e ın- 1 • • • • • • •. • kontrol edebıl~ce ;• r. Bu hızım ıçın le müşterek olan bu l ı:ı.- l:m hi,sin-

1 • d l 1 dirilmiş olması cok derin bir hissiya.t tcv- ler ıngılız kuvveıman'!vıyesı uzerıne bir felaket olur. f t':ıntik üzerinde den aüratle istifade r I • ·ı .. ~ k tcd-
lerde Parti merkez erın e top antı 31 lit etmektedir. MaHimdur ki Yu!1anı~t~n·- hiç bir tesir yapamamışlardır. Kati o- 1.· h" • 1 b'l' · lk" a 

1 k t 'kl~ l ı b. d ·11 b h · · ·h· b' t kendı tarıhıne uır ucuma ma - ·' • a ı ırız. ı 5 • birleri bulm3.ktadır. Or:l.,rm nlasmı yapı aca , s•ı u ıar ın e mı etçe da a rıyenın ta~ı 1 ızıa . . .. b" lan bir şey varsa o da. ezici bir taar- h'l' · · "d f d b'J k k d 1 
k h 1 k f karl•makta<lır. Dun bu darbe ıle butun ır ı ımız_ı .mu a aa e e ı ece a ar. ı •'ımdiye kndnr ba" .. ..J - 1 b"~ün İ"'-gösterdiğimiz a raman ı ve eda - ~ -1 k 1 ld ğ f k t ,.. .,-

millet yaralanmıstır. Fakat gc:nı e_,r te r~r l ruzun yapı mış o u u, ve a a ez· kuveth bır donan~. ve hava kuvetı j ıeri müstc~na 1:-"r M.~ .·fhkiyetle 
k rlık ve 30 Ağustos Başkumandanlık inşa edilir ve tarihleri cb~dı~eşır; Elen .mıl7 meğe veya buna benzer bir ey yap- yapıntıya kadar m.udafa.am.ız zayıf baaarmı!I olan K•zıla.,.:mız bilir. tr. 
Meydan Muharebesi'nin ehemiyet ve Jetinin derin nefret ve ınfıalının netıcesı - ff k 1 d - d " 'il ~ J 

olarak, yunan ruhu daha ziyade kuvetlen- maga muva a .. o ama ı~ı .. ır. 1 d kaln.nş olur. n. ış t.ıcaretımız d .. e bu .. at ve te .. vik hususunda da memle· kıvmeti hakkında konuı::mdar ve kon- · 1 1 k ı e R d d t 1 a yu uten er en b " " 
J 'I' mektc ve istisnasız bütun e en er na v a yo a mu a e r \•azıyetten derın ır surette mut~e.s- ı kette bulunan bütün cemiyetler ve 

feranslar te:tip edilecektir. milli hükumetle onun liefi Metaksas etra- m .. eşh.ur Raymond, Londra ba·n· liyöleri sir olur. Bu ticaret refahım. ız ırın bı'lha•"a gazete ve mecmu"'ar, Kı-
• . fında daha sıkı olarak toplanm?kt~dırlar. :s ı ...., ••1 

Halkımızın bu merasıme kolay vel uzerıne yapılan akınlardan şoyle bah- ha'-·ı?!i ~; .. Fakat c-Pr bugun'.u Al-
1 

, hb ı•w• . k 1 1 t k 
k l A • l · . J • • • >, • • . • zı ny ın re er ıgını o ay aş ırm 

ucuz iştiraklerini temin :dr. 30 Ağus· Yunan tra tnın tazıye crı setmektedır: manya'nın tıcaret sı;•asetının hükmü . . b"'t" . kA 1 kullanırl"r 
:s - "J d • .. d f h .1 • ıçın u un ım an arını .. . 

tos günü Afyon ve lzmir'den, rnerasi. Atina 17 a a. D. N. B bildiriyor: A- .. AJ~ randı? muT ahaa.sı ~~tC:.7d:·:: altında kalacak bir Avrupa ı e tıcaret Hepimizin gönlümüz, ordu ile be-
sim yeri istasy·onu o:ar Silkisaray'a u· til'!'J 8;:1s,~a nazaran Helli kruvazörünün rıcı hır şey ır. a mın e ı e ı ıgı 1 vapm .. dı.,ımız ıc .... p ederse me.ocııarı- ı b d' B ·· ··ı lAl k d. 

k 1 • • •. J 0 • • ra er ır. u ,gonu a n tasını en ı-
cuz tarifeli gidi~ ve dönüş trenleri t~r· bc'Jc' ·.,. ~: k 7.iyaı münasebetiyle, ıra• kadarını nazarı ıtıbara alırsak, dun ve mızı değiştirerek onlara totalıter hır I . d h .. h" tt'r k b 'r ve-
tip edilecektir. başvek ı H Mcte.ksas'a derin ıstıraplarını evelisi gün zarfında yapılan hücum. şekil vermekliğimiz icap edecektir. ~lrınbe la a ıyl ı kıss~ .. ~ .. ece t ı d ..._ 

, bıldircn 'l • mektup göndermiştir. f d'l 
1 

. .. . h k . sı e u mu§ o mn , u un va an n..-
Bu me· turta kırat 'B. Metksas'dan yunan lar, sar e ı en gayret erın vusatıne Bu hal demokrasiyi seven er es ı- l k r kt" Knr'ıı'm'ı 30 Ağustl)S günü akşamı Afyon vi - d" k b • . .. atımıza §ev ve ece ır. • 

kru\•azörıi mürettebatına ve ha ıse ur an- nazaran, pek ehemıyetsız olmuştur. çin yeisle düşünülecek bir manzara- . "Ul d t tın"" oldug·u 
layeti C. H. P. Reisi: ordu, merasime !arının ailelerine samimi taıı:iyetlcrlnin bil- . . _. zın us,, u ave e ly 

iştirak eden heyetler ''e halk milmecı • dirilmesini rica etmektedir. • " lnırilizler daha da dır. Amerıkanın hedefı bunun ter:.ı- hatırlatma vazifesini yapmak biz-
·11 . B. Metaksas, don1nmaya cmriyevmi neş- k 1ı·ı · l nedir. den, gerisi Kızılay ve türk kndınln-sı erı şerefine Afyon'da bir ziyafet rederek ezciımle şu beyanatta bulunmus- azana ı u er,. B. Wilkie'nin B Ruz.velet'le 

verecektir. tur: rmdnn! 
"Tinos koyunda demirli bulunan Helli Boston Herald gazetesi şöyle yaz- mutabık olduğu no1~talar 

Japonlar 
Şanghay'da bütün 

imtiyaz mıntakasını 

kontrolları altına 

almak istiyorlar 
Şangbay, 17 a.a. - DNB. ajansı bildiri

yor: Japon bahriyesinin söz söylemcğe sa
lahiyettar bir memuru, Jııponya'nın Şang
hay beynelmilel ımtiyaz mıntakasının ta
mamı üzerinde icrayı faaliyet ederek mü
dafaa ve kontrol hakkını talep ettiğini söy
lemi6tir. Şanghay müdafaa komitesinde 
japon kıtaatı kumandanının, bütün İngiliz 
mıntakasının idaresini temin etmek hakkı
nı prensip olarak ileri sürmiış olması pek 
tabii bir şeydir. · 

Salahiyettar memur, sözlerine ıöyle de
vam etmiştir: 

Beynelmilel imtiyaz mıntakası Chung -
King ile rabıtası olan kimselerin faaliyet
leri için bir iltica mahalli teşkil etmekte 
idi. Bu kimseler ise geçen senenin başlan
gıcıntlanberi 34 den aşağı olmıyan tethiı 
vakaları yapmış bulunmaktadırlar. 

Japonlar bulunan fıa1 suretinden 
m emnun değiller 

Tokyo, 17 a.a. - Tokyo'nıın .Aiynal ma
hnflll, Şnnghny'ı.Jakl lnglllz imtiyaz mın -
taka.sının lşgnll hakkındaki muvakkat su
retlhalden memnun bulunınaıııaktııdır. İm
tiyaz meselelerinin heyeti unııınıiycsl hak
kında ynkında bir ııuretllınl hulunnıası bek· 
lenllmektcdlr. Emniyet ve inzibattan eveı. 
emirde japon ordıısıf' mesuı olclu~u ve nihai 
kıırarlnrın verilmesi de Nankln hllltUmeti
ne alt bulundu.ıtu cihetle, imtiyazlar mese
lesinde UçUncU devletlerin rnlitalcnaına Jil
zum olamaz. 

Toklo Asahl Chlmbıın gazetesi, bu me
ıele hakkındıı. lngillz kıtnntının Şnnghay
dan çekilmesi Uzcrtne artık bu ınıntııkaua 
askeri mulm!azanııı ancak japonlar tara -
fından ifa edilebileceğini yazmaktadır. Bu 
sebepledir ki japonya UçUncU devletler ta
rafından kendisine knbul ctllrlhniş olruı 
uzlaşmayı reddetmekte haklı olncaktır. 
Böyle muvakkat ve nO.tamam suretıhnller, 
meselenin heyeti umunılyeslnl halledemez. 
MUmkUn olan yegane eurctlhnl, blltUn ec
nebi kıtıuı.tının geri çekilmesidir, zira bun
ların orada ipks.aı hem mantığa, hem hu -
kuka mugayir bulunmaktadır. Grı·ek Nnn
- ezn nıla.hı}Aalf onw;ıap oA>(o.I. l{9J3.8 'UJll 
rinde durmuııtur. 

Japonlar öir ha va 

akınında 3000 
sivil öldürdüler 

Chung - King, 17 a.a. - Dün öğleden 
sonra Chung - King'in garbında kain Yang
tsee'dc Luchon mevkii, elliden fazla Japon 
tayyaresi tarafından bombardıman edil -
miştir. 

Bundan evci pazartesi günü Luchon ü
zerinde yapı lan bir akın esnasında 3.000 
sivilin öldiığü haber verilmektedir. 

lngilizler iki lspanyol 

vapurunu tevkif ettiler 
Madrit; 17. a.a. - D. N. B. bildiri -

yor : 

İspanyol bandırah Pampero petrol 
vapuru ile rli~er iki İspilnyol ticaret 
vapuru cuma günü ingiliz:ler tarafın • 
dan Cebelüttarık'a sevkedilerek ince · 
den inceye k on trol ed ilmiştir. İspan • 
yol vapurları henliz acrbcat bırakılma· 
mı§tır. 

kruvazörünün ziyaını büyük bir elemle bil· maktadır: Gccenlerde B. Ruzv~lt " kuvet ta • 
diririz. Donanmış bulunan gemi bir deniz- İ k 1 · · · l• t ~ 
altı tarafından baurılmışur. Elen milleti· " ngiliz hava uvet erının şıma ı • raftarlarının hasımlanna Amerika'nı:l 
nin ıstırap hislerini ifade ederken yunıın a- talya'nın sınai şehirleri olan Milano, maddi menbalarından istifade ettire -
nanesine uygun olarak vazifelerini yapan Torino ve saire gibi şehirlere yapmış - · · d d b b la .. ı 
Hcllin kumandanı, zabitlerini be mürcttc- . cegız aynı zaman a a u men a • 
batını samimiyetle scliimlarım. oldukları ve .. h~~a:at hus~lc getıren işleterek bizzat Amerika'da vazifeleri. 

Bu inanılmıyacak torpillenme hadisesi- akınlarını goz onune getırecek olur- mizi karşılıyabilecek teçhizat ve ta -
nin kurba.nlanna ter;,sür hislerimi bildiri- k 1 b.. '"k B 't"'n a muhar-- 1 d' h sa , ya nız uyu rı .. Y -.- lim scviy·esini bulma~ irin ken ı esa· rim. Kurbanlar bir ölU, di:ırt kayıp, 26 ya- ! 1 :s 
rahdır." besine değil, talya'nın da, Almanya- 1 bımı?.a da kullanacağız. ,, demişti. 

nın da ıı:uharebelerine şahit ~!makta Bu prensiplerle ben de anladı~ım 
bulundugumuzu hatırlarız. Hıtler ve gibi mutabıkım ve halihazır rnuhase -
Musolini'nin zırhlarında m~teaddit matın icabettirdiği şekilde tefsir et -
zayıf noktalar m~vcuttur. Bır tara_!: miyorum. Bir Amerika hemşehrisi sı
tan kış ve açlık dığer taraftan mu fatiyle bu prensiplere tevfikan giri§i· 

lngiliz. bahriyesinin taziyeleri 
Londra, 17 a.11. - Amirallık birinci lor

du yunan bahriye nazırına şu telgrafı çek· 
mi(itir: 

Dini Assomption bayramı münasebetiyle 
yapılan törene iştirlk etmekte olan Helli 
kruvazörünlin bir denizaltı gemisi tarafın
dan batırılmış olmasını büyük bir teessür
le haber aldım. 

Amirallrk ve İngiliz bahriye subayları na 
mına, yunan bahriyesine derin sempatimizi 
beyan etmek isterim. 

Bir taarruz daha mı ? 
Londra, 17 a.a. - Yunan hududundan 

gelen bir habere göre bazı kimseler, tor
pillcnen yunan gemisi "H elle., de yarala· 
nanları Tinos adasından Pire'ye nakleden 
bir kafilenin uğradığı taarruza ııahit ol
duklarını beyan etmişlerdir. 

İki torpidonun refakntinde altı vapur
dan ibaret olan bu kafile yaralılardan 
maada adanın manastırını ziyaret etmfıı 
olanları nakletmekte idi. 
Diğer cihetten Girit adası açığında uğ

radığı taarruz esnasında Frinton isminde
ki yunan vapurunun yanına altı bombn 
düştüğü bildirilmektedir. 

Yunan tPk:tibi 
Atina, 17 a.a. - İyi haber alan yunan 

mahfilleri dini merasim dolayısiylc Tino· 
su ziyarete giden yolcuları avdetlerinde 
taşıyacak gemilere refakat etmek üzere 
Tinos'n gitmekte olan iki yunan destro
yerinin dün sabah bombardıman edildiği
ni tekzip etmektedirler. 

ekalliyetlerin mütemadi isyan tehli- 1 b'l w• b'"t" f '" l" tt .... . e ı ecegı u un ıı ıya a reısıcum • 
keleri kendilerini gözlemekte?ı.r. . huru takviye etmeği taahhüt etmck!e 

Fakat bunlardan daha krıtık bır bahtiyarım Amerika'nın ve hüriyet • 
nokta vardır ki o ~ şimdi psikolo~i~ ]erimizin ~üdafaası için harp lehinde 
nokta·ı nazardan Hıtler ve Musohnı .. . 

. . bulunmak hususundıı tereddut etmıye-
nü!uzlarına halel getir~em~k ıçın, ceğimi kafi derecede anktmıı bulur.-
daıma zaferler kazanıp hıç bır zaman d v •• 't d • B 1 be b 

. . . .. l'd' 1 ugumu umı e erım. ununa ra er 
muvaffakıyetsızlığe du§meme ı ır er. h b' 1 k . . d • • h'" • 
ı · · k k be .1 d h · ar ın mem e etımız e meoenı urı • 
ngılızler ço ay ttı er, a a zıya- yetlerimizi haleldar edeceğini ve reisi· 

de de kaybedebilirler, fakat daha da 
kazanabilirler." cümhurun başta gelen vazifesinin sul· 

Amerikan matbuatının 15 ağust< s hun idamcsi olduğunu da biliyorum. 
hadiseleri hakkındalc tefsiratı, bilhas- B. Ruzvelt bunu yapmamıştır. Yaban. 
sa mezkur t::ırih alman propagandacı - cı devletlere k<lrşı ycıptığı hücumlar 
lan tarafından İngiltere'ye karşı mu - lüzumsuz ve tehlikea olmuştur. Mero· 

leketin kati surette henü7 hazır bulun. hakkak alman zaferi tarihi olarak tes· 
maclığı ve fa,emediği harbi gözüne ai

bit edilmiş olduğu içın, pek mütead -
mış gizlice Avrupa işlerine karışm•ş -

dittir. 
tır. Hatta bazı yabancı memleketlere 

Hem müdafaa, hem taarruz yapabileceğimizin fevkinde bir yar -
Nev. York Times gr:ızetesi diyor ki dım görecekleri ümidim vermiştir. 
" Dünkü muazzam baskın bütün in· Ben reisiciimhur <>lsaydım yabancı 

giliz tayyar'!lerini muharebeye sevkc·t- hükümctleri ancak memleketimiz teh· 
mek için yapılmış b!r teşebbüstü. ?a- dit edildiği zaman ve harekete geçe • 
kat ingilizler topraklarında müdafaa bileceğim zamanı tehdit ederim. 

Eıtia'nın bir İtalyan gazetesine etmekle ber"!ber Manş·ın ot• tarafınrla "Fransa yenildi kabahat 
cevabı kuvetli bir tnarruza geçmişlerdir. İn· ondadı r ! ,, 

Atina, 17 a.a. - Atina ajansı bildi- giliz hava kuvetleri şimdilik addf'n Büyük bir faciaya şahit olduk. 
riyor: Estia gazetesi, neşrettiği bir di'ın vaziyette olmakla beraber İngil ~ fransızlar, almanlar kadar cesur ve 
makalede şöyle demektedir: tere üzerinde havalara hakimdir. .. zeki idiler. Bununla beraber alman-

" İtalyan Tribuna gazetesi, beş gün Amerikan hava at:aşelcri ingiliz ha· lar Fransa'yı bir yumurta kabuğu 
evel birdenbire ve beklenmedik bir va kuvetlerinin muv,ıffakiyetlcri hak • gibi parçaladılar. Kabahat Fransanın 
tarzda tezahür eden ve yunan milleti· kında parlak raporlar göndermişlerdir. kendisindedir. Demokrasi ile hüri. 
ni ne sebebini, ne de hedefini anla -IBu raporlar 1,ir ingiliz avcısının baz.:ın yet mefhumuna iman etmiş bulunu. 
madığı için hayrete düşüren siyaseti- bütün bir düşman filosunu nasıl ka~u- yordu. Fakat onları tatbik etmedi. 
ne devam ederek evelki gün yazdığı 1 mağa muvaffak olduğunu anlatıyor. Avrupa memleketleri bu hayali kay· 
makalesinde Yunanistan'ın nereye git ı Sendike muharrirlere göre, alma'l hedince B. Hitler'e yol açtılar. Bu 
mek ıstediğini bildirmesi ve bazı hat·! tayyareleri o kadar çabuk kaçıyorlar faciadan bir ders çıkarıyoruz." 
tı hareketlerini izah etmesi Hizımgel-,ki bunlara Berlin tarafından muharebe B. Wilkie sözlerine şu suretle de-
diğini yazıyordu. İtiraf edelim ki etmemeleri ıçin talimat verilmiş oldu vam etmiktir: 
Tribuna'yı anlamıyoruz. Bugünkü ğu zannedilir. "- B. Çörçil Başvekil olduğu za
harbin bidayetinden bugüne kadar İngiliz hava kuvetlerinin Al - man "size çalışmaktan, göz yaşların
Yu~anistan suitefchhüme meydan ve- manya ve İtalya'ya yaptığı baskınl .. ra dan ve terden başka takdim edecek 
rebılecek ve binaenaleyh izahatı isti!· dair olan haberler Amerika gazetele:i bir şeyim yok" demişti. 
zam edecek hiç bir harekette bulun- tarafından bütün teferrüatı ile nesr~- Bu sözler ağır fakat cesuranedir. 
mamıştır. Yunanistanın tamamen a- dilmektedir. • Şayet İngiltere yaşarsa, kendisine 
çık olan vaziyeti, başladığı çetin kal- • hakikatin söylenmiı,. kendisinin de 
kınma işini iyi neticeye vardırmak lngilizlerin muharebe tarzları bu hakikati kahul etmiş olması yü _ 
için elzem olan barışa bağlı ve bu ba- Vaşington, ı 7. a.a. _ İngiltere'de ecre- zünden yaşıyacaktır. 
rışla birlikte ve istiklalini, bütünlü. yan eden hava muharebeleri hakkında tef· Memleketimizin beynelmilel işler-
w" .. ·11· r· · ··d f siratta bulunan Baltimorcsun gazetesi di- d b' • • gunu ve mı ı şere ını mu a aaya a- e ırınci vazıfesi memleketimiz irin 

· yor ki : :s 
zim bır memleketin vaziyetidir. Bu e· "Kehanette bulunmak mümkün olma - de kuvetli olmaktır. Bunu süratle 
len realitesi Yunanistana samimi, na- malda beraber İngilizlerin hem usul ve yapmazsak daimi surette tehlikede 

k" h"l" b' b" hem de cesarete davanan tarzlarlylc fev-mus cırane ve i.l ısane ır ıtaraflık # bulunuruz. Yaursak dünyada hiçbir kalide hava muharipliği vasıflannı isbat :J-

siyaseti dikte etmiş ve Yunanistan etmiş oldukları aôylenilcbilir. Bugunkü düşman bize hücum etmeğe cüret e-
doğu Avrupasın ı harpten uzak tutma- buhranda Britanya atlasındakilerin birlik demez. Ben bunu yapmak istiyorum. 
ğa muvaffakiyetle hadim olmuş olan ve azimlerini haber verenlerin yalnız ha-

kiatı nakletmiş oldukları gittikçe daha 
bu siyasete itinalı bir surette devam vazih bir ııckilde anlaııılmaktadır ... 
eylemiştir. Bu siyasetin samimilİ'ği ve 
ifa ettiği hizmetler bugün bize bek
lenmedik bir surette çatılan memle
ket lerde 'dahi resmi ve gayri resmi su· 

Amerika lngiltere'ye destroyeı 
verecek 

rette birçok defalar teslim edilmiştir. • 
Hükümetin siyasetinde karanlık veya Ncvyork, 17 a.a. - Stefani ajansı bildi-

riyor : 
itiraz götürür hiç bir nokta sezmiyen Nevyork Times gazetesinin verdiği bir 
yunan efkS.rı umumiycsi memleketine I hab~re göre: Re.is!cümhur Ruzyelt, y~sek 
kar•ı açıla mücadelenin izahı imkan- denız m.ahfıllerının muh_:ılefetı~e ragmen, 

" n. • ,. l talep cdılen destroycrlerın İngıltercye ye-
ıız aebeplerını anlamak isterdi. rilcceğini Churciıill'c bildimıittir. 

" Hitler'i yeneceğiz ! ., 
Amerikalıların hayat tarzının al· 

man hayat tarzının rakibi olduğunu 
ve tarihin amerikalılarınkinin daha 
metin olduğunu beyan eden B. Wil· 
kie §Unları ilave etmiştir: 
"- A lman mutlakiyet idaresini bir 

defa hem ticaret sahasında, hem de 
harp sahasında mağlUp eden aynı a
merikan prensiplerine rücuğ ederek, 
1940 senesinde veya daha 10nra intl-

Falih Rıfkı ATAY 

• mcr ... : il 
a 

enız 

üsleri ( 
(Başı 1 incı sayfada) 

olduğunu bildirmiştir. 

T ass ajansının bir haberi 

e 

Ncvyork, 17 a.a. - Tas ajansının o ren• 
diğıne göre, Daily Minor gazetesi, İngıl· 
tere'nin garp nısıf küresinde ı butiın mı;s
tcmleke adalarını Amrr:ka'y:ı terkctmck ve 
şayet Amerika., İngiltere'yc dutroycr ve 
torpille mücehhez motor't:otlar verirse, ka· 
ra, hava ve deniz ;.:slerinden istifade et· 
tirmck hakkını ve bazı arn:r.i imtiyıızlan 
da vermek teklifini yarnğını yazm15tır. 

Gazeteye nazaran, Amerikıın kabınesi I· 
zaları ittifakla bu t~ldifin kabul edilm~i 
lehinde rey vermişlerdir. Fokat B. Ruz -
velt, intihabat mıicadele'liuıle bunun menfi 
bir netice vermcsinde'l korkarak tcrcddat 
etmektedir. 

Lonclra'nın tavzihi 
Londra, 17 a a. - Lef ajansı bildiriyor: 

Londra'da iyi haber alıın mahfillerde beyan 
edildiğine göre, İngıltere'n n Amerika SU• 
larmdaki bazı müstemleke adalarını Ame
rika dcstroycrlcnyle müb:ıdclc etmeyi ta• 
savvur ettigi hakkında Nevyork'tan veri
len telgraf asıl ve es9.stan iridir. 

Fakat böyle bir mubadelcnin münasebet
ılz gcizukmeslnc mukabil bava üsleri tes ı 
edilmek üzere bu adaların kiralanması içl!l 
yapılacak tcl:liflerin daha müsait bir şekil
de karşılanacağı tahmin edilmekte ve bu 
mevzu etrafında Loııdra ile Vaşington ara
sında noktai nazar teati edildiği zannedil
mektedir. Bununla beraber bu mesele ame
rikan destroyerlerinin İngiltere tarafmdaıı 
mubaycasiyle birlcıtirilmemiştir. 
B. R uzvelt manevralarda hazır 

bulunacak 
Nevyork, 17 aa. - Roytcr: B. Ruzvelt, 

Amerikan ordusunun manevrnlo.rında hazır 
bulunmak Uzere öğleden sonrıı Nıırvood'a 
gelmlutlr. 

J aponya Cenubi Çin ablukasmt 
sıkıştırıyor 

Tokyo, 17 a.a. - Domel ajansının \'er • 
dlğl bir telgrafa nazaran cenubi Çin sahil
lerinin abluk!ll!mı sıkı§tırmak ma.ksııdiylo 
japon deniz kuvctlerl Kanton nehrinin 
mansabı açıklarındaki iki adadan biri olan 
Hslaçuan'ı tamamen 1 gal etml§l<'rdlr. A· 
daya 15 alı"tıstosta sabahleyin erken bir 
mUfreze çıkmıe \'e deniz tnyyarclC'rl ada -
nın karşısında bulunan Kuonghol - Sun
hong demiryolunu bombardıman etmiştir. 

Afgan hükümeti bitaraf kalacnk 
Peşaver, 17 a.a. - Parlamentonun 

dördüncü devresinin açılması müna
sebetiyle Kabil'de söz söyliyen Zahir 
Şah, Avrupa harbi karşısında memle· 
ketinin bitaraflığını ilan etmiş oldu· 
ğunu ve·bu politikayı takip etmekte 
devam edeceğini beyan etmiştir. 

hap edeceği herhangi bir mücadele
de B. Hitler'i yeneceğiz ve yendiği
miz zaman da amerikalılara öz tarzda 
ve kendi şartlarımızı kabul etmeğe 
mecbur ederek yeneceğimizi vadedi
yorum." 

Bundan sonra B. Wilkie, talim gör" 
müş ve Amerikayı müdafaaya mukte· 
dir kuvetler elde etmek için yegane 
demokratik şeklin seçr.ıe suretiyle as
kere alma tarzı olduğunu beyan ve 
iktısadi kalkınma programı olarak if· 
las eden ' 'New deal" kanummu ten
kit etmiş ve kendi dahili siyasetini 
izah etmi§tir. 



-·-
ViLAYETLER 

Çaycuma - Kokakau - Bartm yolunda :ra
pılacak "'285620" lira keılf bedelli !O kilo
metrelik yol ve ıırna! imallit ln,aatı l:ıl ka-

Köprü yaptırılacak palı zarf usuliylc eksiltmeye kotİulmu:stur. 
Balıkesir Valiliğinden : Eksiltme 23/ağuııtoıı/940 cuma g{inli ıaat 
1 - Bandırma - Gönen yolunun 44 11 de Zonguldak'ta viUiyet daimi enciime

Uncü kilometresindeki köprünün ah- ninde yapılacaktır. Eksiltme ııartnamesi ve 
buna mliteferri evrak daimi enclimen kale

şap olarak inşasına talip zuhur etme- mi ve vilayet nafıa mlidilrlyctinde görlile-
diğinden tekrar kapalı zarf usulü ile bilir. Muvakkat teminat "15175" liradır. 
eksiltmeye konmuştur. İşin bedeli 940, 941, 942 yılları biitçes!n-

2 - Keşif bedeli (21065) lira (63) den verilecektir. Eksiltmeye girmek isti -
kuruş muvakkat teminatı Hi16 lira 50 yenlerin ihale glinlinden en az sekiz gün 
kuruştur. evci Zon"ruldak villiyctine müracaat ederek 

3 - Bilumum evrak her gün nafıa vilayet makamından alınmış mlitcahhitlik 
müdürlüğünde görillebilir. ehliyet veslkasiyle ticaret odasından bu yıl 

4 _ Eksiltme 26 Ağustos 940 pazar- ~çlnde alınmı:ı veıika ve muvakkat temi -
natları ile tekliflerini muhtevi 2490 sayılı 

tesi günü saat 16 da Balıkesir nafıa kanun tarifi veçhllc hazırlanacak kapalı 
müdürlUğünde müteşekkil komisyon- zarfın ihale saatinden bir saat evci daimi 
da yapılacaktır. İstekliler zarflarını encümen reisliğine verilmesi ilan olunur. 
ihale saatinden bir saat evel komis - "6890-4383" 14370 
yona vermiş olacaklardır. 

5 - Muvakkat teminatlarını Balıke Kapalı zarf usuliJe eksiltme ilanı 
ııir malsandığına yatırdıklarına dair Edirne Meriç Su işleri ~ube Müdürlü-

tünden 
makbuz veya bu miktar şayanı kabul ı _ Edirne civarında Bosna köy Me-
banka mektubu ile ihale tarihinden riç sahilinde kıyı ve seddc tahkim inşaa
sekiz gün evci vi15yete müracaatla a
lacakları ehliyet vesikası ile ticaret 
odası vesikalarını teklif mektubunu 

ULUS 

iş arıyor 
Frall31zc.-ıya va.kıt ve lyl rete

ro.nsları olan bir mütercim - dakUlo 

l vazl!e arıyor. (MUt. - Dak.) rumuzu 
ile Ulus matbaasına yazılması. 3251 

GÜMRÜK MUHAFAZA 

Sade yağı alınacak 

MlLLt MÜDAFAA VEKALETi 

Veteriner ecza alınacak 
M. M. Vekaleti Sattı Alma Komisyo

nundan: 
Hepsine tahmin edilen tlytltı MS:S Ura 

olan on iki kalem veteriner ecza 19 a -
ğustoe 940 paz.-ırt.csi gtlnU eaıı.t 11 de An· 
knrada M. M. V. satın alma ko. dı. pazar· 
lıkla satın alınacaf,'lndan isteklilerin 762 
lira 76 kuruııluk katı temlnatlar!yle birlik· 
te mczkftr Ko. da bıılunmalan. Liste ve 
ııartııamehcr gUn öğleden aonra Ko. da 
&"örUIUr. (4230) H268 

Veteriner ecza alınacak Kilis Gümrük llfnhalaza Taburundan: 
1 - :MUtenhhldl nam ve hesabına (3186) 

kilo sade yağ açık eluıııtmeye konulmuş- M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo-
tur. nundan: 

2 - l\tuhammı>n bcdcll (3982) lira 50 Hepsine tahmin edllen fiyatı 6500 Ura 
kuruştur. Muvakkat teminatı (208) lira olan cins ve m!kdarları aş$da yazılı Uç 
69 kuru;tıır. kalem veteriner ecza 19 ağustos 940 pa -

3 - Eksiltme 27 ağustos 940 salı gUnU zartesl gUnU saat 10.30 da Ankarada M. :M. 
ıaat 15 tc tabur satın alma komisyonunda V. Satın alma Ko. da pazarlıkla satın alı-
yapılacaktır. Şartnamesi bedelsiz ''erilir nacağından isteltlllerin 975 llrıı.lık katı te-
(6641/4207) 14236 minatıariylc birlikte pazarlık gtln ve saa

tinde Ko. da bulunmaları. 

JANDARMA 

At nalı alınacak 
]. Gn. K. Ankara ]. Sııtm Alma Komis -

Tannaform 150 kilo 
İyodoform 25 kilo 
Rtwanol <Slnoslm) on kilo 

(52::G) 

Terlik alınacak 

14269 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo • 
yonundan : nundan: 

Bir giyimine elli be:ı kuruş yetmiıı ilç san- Beher çl!tlne tahmin edilen fiyatı 250 

r 

Hesaplarında en aşağı 50 lira olanlara 

senede 28.800 lira. 

[ T. C. ZİRAAT BANKASI ] 

ikramiye planı 

4 tane 
4 tane 500 lira 
• ta.ne 250 lira 

40 tane 100 Ura 

ı.ooo lira 
100 tane 50 lira 
120 tane 40 Ura 
160 tane 20 lira 

Kuralar: 1 mart, 1 haziran, l eylül, 1 birincJklınun 

Dlkko.t: hesapları senede 00 liradan aşağı dllşmlyenlcrln 
ikramiyeleri % 20 tnzlalaşır tı tamir işlerine ait ve bedeli keşfi 3i01S 

lira 91 kuruış olan lneaatın eksiltmesine 
talip zuhur etmeditınden mezkQr inşaat 
aynı şartlar dahilinde yeniden eksiltme
ye cıkarılmıstır. 

ihtiva eden zarfa koyarak mezkiir 2 _ Eksiltme 28. s. 940 tarihine müsa-
zarfları 2490 sayılı kanun hükümleri dif çarvamba günü saat 11 de Edirnede 
dairesinde tanzim ve imza etmi' ola _ Meriç su işleri şubesi müdlirlüğlinde top. 

tim fiyat tahmin edilen on beş bin giyim at kunı, olnn on bin çift terllk 29 ağustos 

J G K A k J 1 k • !l40 pcreenıbe gllnll ımat 11 de .Ankarada 1 nalı · n. · n ara • ııatrn a ma 0 M. M. V. satın nlmn Ko. da pazarlıkla sa- ..ı il il il l 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
misyonunca 20/ 8/940 salı günU saat 15 de tın alınac~ndnn isteklilerin 3750 liralık -

)anacak eksiltme komisyonunca kapalı 
rak bildirilen saatte eksiltme komis - zarf usuliyle yapılacaktır. 
yonuna mUracaat edeceklerdir, 3 - İstekliler bu işe ait eksiltme şart-

kapalı zarf eksiltmesiyle almııcaktır. Şart- kati temlnatlarlyle birlikte pazarlık gUn : 
name bedelsiz olarak Istanbul J. muayene ve saatinde mezkClr ko. da bulunmaları. : 
ve Ankara J. satın alma komisyonlarından Şartname ve nUnıunc her gUn 6ğlcden son- : Satılık fabrika binası 6 _ Postada vukubulacak gecikme- namesi, mukavelename bayındırlık işleri 

genel şartnamesi, hususi fenni şartname, 
ler kabul edilmez. (6809-4335) silsilei fiyat ceh·elleriyle projeleri Edir-

ra Ko. dn görUIUr. ( 45G3) 14571 -
alınabilir. Nümune her gün komisyonumuz· : 
da görülebilir. İsteklilerin altı yüz yirmi Dizel motörü alınacak E: 

14346 ne su isleri Meriç şubesı müdürlüğünde 
bilabedel görebilirler. 

altı lira doksan yedi kuruıluk muvakkat M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. : = Sümerbank umum müdürlüğünden : 
teminat mektup veya vezne makbuzunu Hepsine tahmin edilen fiyatı elli ııeklz : 

1 k h bin lira olan 125 beygirlik 100 kilovatlık : l , D k F b 'k ·..,Je Ş • " • IAt 4 - Eksiltmeye girebilmek için istek-
osa ve sınaı ıma a lilerin (2776.91} liralık muvakkat teminat muhtevi kanununa göre yazı nıış apa dizel elektrik gı.ınıbu Ue so beyglrlllt 65 - stanbul' da Unkapanında ' a ik a: rı ası ,, namlı 

zarf tekliflerini makbuz karşılığında ihale kilovatlık (!izci motörlll elektrik ~rubu E maruf ve denizle irtibatı mevcut büyük depo olmağa el\'O" 
ı;unü saat 14 de kadar satın alma komisyo- ve bu gllnıplara alt tevzi tablosu 27 ıığu'- : .... a 
numuxa vermeleri. (4284) 14275 tos !l40 sah ı;11nll saat 15 de Anknrada .M. : rişli sağlam değirmen bin~J11rı ve müştemilatı ve ayrı"":' 

Seyhan Viliyeti Daimi Encümeninden: vermesi ve bir istida ile nafıa vckilctine 
1 - Adana - Kozan yolunun 3 + 000 - müracaat ederek bu işe mahsus olmak 

T + 000 ktıometrclerl arrunndıı. ııose ve da- Uzere alacakları mUteahhitlik vesikasını 
tmt lmal!t ke"tt tutan olan (48848) lira ve 94-0 senesine ait ticaret odası vesika
(10) kuruşlıı. kapalı zarf uaullylc eksiltme· sını ibraz etmeler} şarttır. 

M. V. satın almn Ko. da pazarlıl<la satın : antrepo hntinde kullanılan kargir iki katlı depo ve ufak bit 
)e konulmuştur. 5 - Teklif mektupları lkir.ci maddcit' 

2 - Ekslllme 29. 8. 040 tarihine mUsadlt yazılı saatten bir saat evcllne kadar malı:
perşembe gllnU saat (10.30) da vllAyet da- buz mukabilinde Edirne Meriç su işleri 
iml cncUmcnlnele yapılacağından kapalı subcsi müdürlüğüne tevdi edilın.3 o!ac.ık
zarflar en geç bu ıı:ıatten• blr saat evellne tır. Postadıı vukubulacak geçil..mel.!r ka
kıı.dar e'1Bt (9.80) da bu encümen reisliğine bul edilmez. (7282-4701) 114665 
verllmlıı olacaktır. 

Ko··mi"ır naklettirilecek alınac~ındnn islcklllerln 8300 liralık ka· : 
tt teminatları ııe birlikte pazarlık glln ve : ahşap ev ve bir arsanın tamamı kapalı zarf usulü ile a.rttıt' 

Ankara Jandarma Gllncl Komutanlrlı ımatındc mczltfır Ko. dl\ bulunmalnrı. : mağa çıkarılmıştır. , 
Satmalma Komısyonundan : Şartname 290 kunış bedelle adı gı>çcn : l dtf 

Ycnhıehirde Jıındıırma subay okuluna Ko. dan her giln öğleden sonra alınabilir. : Muvakkat teminat 9250 liradır. Satı§ peşin para i e ' 
kadar istasyonda Etibank kömür depo • (4628 14645 : İhale 11. 9. 940 çar .. amba günü saat 15 de Ankara'da ~ 
!arından tahmil ve tahliye hariç (283) iki : :.-

3 - İstlyenler bu lııe alt keıılfname ve Yatak takımları alınacak 
ıart.namclt"rlnl görmek itin natıa mUdUr- lstanbu/ J',f11aril Müdürlü~ünden •• 

yüz seksen üç ton kömUr naklettirilece - Hasta nakliye arabaın alinacak : kamız bi·nasında yapılacaktır. ..ı 
ğinrlen nakliyesinin pazarlığı için istekli- M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo- : Tekliflerin ihale saatinden bir saat eveline kadar Uın1Jll" 
!erin teminat makbuzu veya banka mek- nund~n: : .-

lUğUne Mllrncı:ıat edebilirler. ~ 
4 _ 1etek111ertn (32 ) ura (23) kuru!I Maarif Vekilliği köy enstitüleri için a-

tubu ile 19. s. 940 pazartesi günü saat .Seherine tnhmln edilen fiyatı 480 ııra : Müdürlüğümüz Muhaberat şubesine verilmi~ olması lfi.ZP"' 
(15) de J. Genel komutanlığı binasında olan yUz tıı.nc hnsta nakliye arabası 24 a • : dır Bankamız ı'hal yı' p p pmamakta b tt' Artıf• muvakkat temlnrıt vcrmesl ve ehliyet ve- şağıda cins ve miktarları yazıl yatak ta

slkruıı almak Uzere bu gibi işleri yaptıkla- krmları pazarlıkla alınacaktır. Muhammen 
rına dair bonservisleriyle birllkte yukarı- bedeli 28900 lira 80 kuruş ve teminat 
da yaztlı ihale tarihinden scklz gün evci 4335 lira 12 kuru5tur. İstekliler bu yatak 
vllll.yete mUracıı.nt clmelerl 10.zımdır. takımlarına ait şartnameleri Maarif MU-

Posta Ue gn!lderllecek mektupların dış dlirlüğil yardirektörlüğUnde görebilirler. 
zarfı mUhUr mumu ile i~1ce kapatılacak· .. Pazarlığın 22 Ağustos 940 perşembe gQ. 
tır. Postada olacak gecikmeler kabul e - nu Hat 15 de yapılaca~ı illin olunur. 

satın alma komisyonuna gelmeleri ilan ğustos 940 cumnrtesl gllnll sn::ıt 11 de An- : • e ya ı ya ser es ır. 
olunur. (4676) 1%71 karada M. M. v. satın alma Ko. da paıo:ar- : maya çıkarılan emlaki görmek veya bu hususta fazla iz•' 

~:~~~ıklh~~~ı e~~~~:!~~~;ıeıst~~\~~~;ı!~ §_ hat almak istiyenlerin Umumi Müdürlüğümüze veya baJf'01 ORMAN UMUM MD. K d b 1 kamız İstanbul şubesine müracaatları rica olunur. 33 
~~l~~ s!r~~=~~~iC ~~zt~~UŞ Obed~ll~ ~d; ~il 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 llffll 

dilmez. (6Ma '382) 1'361> Eşyanın neherinin fiyatı Yekıln 
cinai Miktarı Kuruş San. L. K. 

Bursa ve Bolu Orman geçen ko. d::ın alınır. (462~J 14667 

mekteplerine alınacak talebenin Sargılık bez alınacak 
Şosa tamiratı Battaniye kılıfı 6000 287 06 17223,60 

Eski~ehir Nafia Müdürlügwünden : Yatak çar~afı 6000 143 53 8611 80 
kayıt ve kabul şartları M. M. Vckileti Satın Alma Komisyo-

nundan: Matbaacılara 
ır Yastık kılrfı 3000 34 06 1021 °50 

1- Eksiltmeye konulan İ§ : Eski • Yastık yüzü 6000 3-4 06 2043:60 
Orman Umum Mudürlüğünden : Beher metresine tahmin edilen fiyatı 
1940-1941 tahsil devresi için Bursa 27 kurııa olan ytız bin metre sıırgılık bez 

t ehir - Seyitgazi yolunun 3+600-8 28900,80 
(7319-4709) 14737 

ve Bolu Orman meıtteplerine parasız 23 ağustos 040 c;uma gUnU saat 15 te An- Aydın Vilayet Daimi Enciimeninden : 
karada ıı. M. V. salın nlma Ko. da pazar- M h k · • k 

yatılı 100 talebe alınacakttr. Mektep- tıkla satın ahnncağmdan isteklilerin 4050 u ammen ıymetı Tabettirılece dairei aidesl 8+ 100 kilometreleri fasılasında §OSe 
esaslı tamiridir. 

2- Keşif bedeli : .185Hi,94) liradır 
3- Bu ige ait şartnameler ve evrak 

ıunlardır : 
A- Bayındırlık işleri genel şartna -

aıesl, 
B- Tesviyei turabiye, şose ve kargir 

inşaata ait umumt fenni şartname, 
C- Grafik, 
D- Metraj, 
E- Hususi şartname, 
F- Fiat bordrosu, 
J- Keşif hillasası, 

H- Eksiltme şartnamesi, 
İ- Mukavele projesi. 
İstiyenler bu evrakı her zaman nafia 

MüdürlUğUnde bedelsiz olarak göre • 
bilirler. 

4- İş yeri : Eskişehir - Seyitgazi 
yolunun 3+600- s+ 100 kilometreleri 
arasıdır. 

5- Yapılacak iş : 4500 metro tOI 

ıose esaslı tamiridir. 
6- Eksiltme ( 26. 8. 940 ) tarihinde 

Eskişehir vilAyeti binasında toplanan 
daimi encümende ( ııaat 15,30 ) da ya
pılacaktır. 

7- Eksiltme kapalı zar! usiilitedir. 
8- Eksiltmeye girmek isteyenlerin 

)SSS,77 lira muvakkat teminat vermesi 
ve aşağıda gösterilen vesikaları haiz 
olması şartttr. 

Benzeri onbeş bin liralık iş yaptığı
na dair bonservisle mali referansa is
tinaden ihaleden en az 8 gün evet vitA
yete müracaatla alınacak ehliyetname 
ve cari sene ticaret oda~ı vesikası. 

S- Teklif mektupları yukarıda (6) 
ncı madde yazılı saatten bir saat eveti· 
ne kadar vilfiyete getirilecek daimt en
cümen reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet (6) ncı maddede 
yazılı saate kadar gelmi~ olması ve dı~ 
zarfının mühUr mumu iie iyice kapa • 
tılması Uizımdır. Postada olacak ge • 
cikme kabul edilmez. 14508 

Büyük bir un fabrikası kiraya 

veriliyor 
Antalya Villyetinden: 

1 - Antnlya fekele!!lnde kAln ve gtlnde 
80 ton buğdııy ötlltUlen vlltıyet un fabrika· 
sının ilç yıllık icıın yıllığl 16001 liradan 
81. 8. 940 cumartesi gUnU 11aat 12 ye kadar 
kapalı zart uııullyle arttırmıya konmu~tur. 

2 - Teklif mektuplarının yUzde yedi bu 
çuk teminat olan 3600 lira 22,l'i kuruşluk 
banka makbuzu veya mektubu veya diğer 
kanuni teminat ile birlikte ve 2490 sayılı 
kanunun 32 inci maddesindeki tarlfat da
iresinde o gUnU saat 11 e kadar vlll'lyet ma
kamına verllmlrJ veya göndcrllmlı olması 
ltızımdır. 

8 - İhale Antalya vllAyct idarel husu· 
siye binasında toplanacak olan vllll.yet da
imi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Talipler Antalyadtl vlll'lyet encUmen 
kaleminde, İstanbul, İz:mlr, Ankara, MuA'· 
la, Denlzll, Isparta, Burdur, Adan& vıııı. -
yetlcrlndc mahalU va1111klerde bu husus· 
takl ıartnameyt stlireblllrler. 14593 

Yol ve sınai imalat 
Zonguldak Vilayeti Daimi Encilmenin· 

den : 
ZoncuJdak villyetl i~inde Beyc11ma -

ANKARA V Al,.1LICI 
terin tahsil müddetleri üç senedir Me liralık katt temlnatlnrlyle birlikte pazar- Lira Ku. matbu evrakın dedi 

!ık glln ve saatinde mezkClr ko. da bulun· 21 30 zunları (Orman Mühendis Muavini) maları. Şartname ve evsafı 135 kuruıı be. 81 59 
unvanile meslekte kullanılır. İstekli- dclle ndı geçen Ko. dıı.n alınır. 183 18 

Hususi idarı 
Nafıa idaresi 

Maarif fdare_sla 
Veteriner ldatv'J 
Hastahane idat" 

Şosa İnfaatı ]erden aşağıda yazılı şartlar aranır: -~"-G-20~) _________ 14_6_68_ 288 8 
Anlı:ııra Valililindea : ı- TUrk\yc Cüm.huriy.e.t.i :t.ab'ruun - --~-·~--- 20 
l - Ankara - Haymana yolunun 19 + DEVLET Q-RMAN lŞ 

500 - 48 + 800 inci kllomctrelerl arasın- dc:n olmak, • 299 
da yapılacak (262488) Jlra (82) kuruıı ke- 2- Yaşı 20 den yukarı olmamak, ------

2 

26 

tılt bedelll §ose ve menfez lnııaatı 10.8.940 3- Sagylı~ durumu normal derecede Deniz ve kara inşaatcılannın 3971 30 
Pazartesi gUnU snat 15 buçukta vllt'Lyct dal- ' Muhtelif dairelerin ihtiyacı bulunan 2971 lira 30 kuru§ mubamıııe11 

mi encllmenlnde ihalesi yapılmak Uzcre ka- yani dil, göz, kulak ve vlicudunda arı- nazarı dikkatine: 
pah zart usullyle eksiltmeye konuımuııtur. za noksanlık bulunmamak. Arızalı ve " Satılık köknar direk ve metli evrak tabettrilecektir. 
(li~l kur~~~~~at teminatı (14249) lira dağlık yerlerde yUtliyilp gezmiye, hay aerenleri ,, Taliplerin 29. 8. 1940 tarihli perşembe günil saat onbeşte % 7.5 ııı ;' 

3 - İetcklllertn tekııt mektuplRrlyle \ana binmiye bilnye teşekküUtı mil - Devlet Ornıan !şletmesi Aband - Kere. teminat akçeliriyle Vilayet Daimi Encümenine ve fazlamatnmat al 
birlikte ticaret odnsı vesikaları, muvakkat · d ki ı k mali Revir Amirli~inden : tiyenlerin her gün Encümen kalemine müracatları il!n olunur. (4485) 
temlna~ makbuz veya mektuplarını, Yük- ~o.ıt ve ayanı ı 0 ma ' İşletmemizin Abıı.nd bölgesince haxır-
ıek Mlıhendla veya mühendis olduğı.ma ve 4- İyi ahlaklı, ht.ısnlihlil sahibi ol- lanmıı ve Bolu _ Düıco ıosaııı üzerinde 14478 

yahutta toln hitamına kadar bunlardan bi- ınak, geçmiş mahkCtmiyeti bulunma - Tatava depomuzda istif edilmiş boyları ---------------------------- 1ııl 
rlslyle teşrlklmesnl edeceğine dair noterlik- k 8 metre ile l2 metre arasında 461 metre _..ıJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJll11111111111 11 
ten musaddak vesika ve en nz bir defada ma • 243 desimetre mikabı muadili 1016 tane 
70 bin liralık ıose lnaaatı ~·apmıe olduğu. 5- Ortamektebi iyi veya pekiyi de- köknar direği metre miklbı 1053 kuruı : 
nu gösterir veslkalarlyle birlikte ihaleden recede bitirmit:ı. bulunmak; ve boyları 13 metreden 23 metreye kadar : Sovyet Sosyalist Cümhuriyetleri Birliği11İ~ 8 gUn evci Jstfdn Ue vllAyct makamına mil- "' muhtelif çapta 113 metre 825 desimetre : 
racaat ederek bu iş l~ln alacakları fennt 6-- Bu şartları haiz olanlar Bursa mikiibı muadili 148 adet köknar sereni : 
ehliyet veslkalarlyle birlikte yukarıda s!S- Orman mektebi müdUrlüğUne hitaben metre miklibı 1209 kuruıtan açık artırmı-
zn gec;cn gllnde eıuı.t 14.30 kadar encümen .• d kl . dil k ya çıkarılmıştır. 
reJsll"'lne vermeleri buna alt k""lt ve ,.,art- } azıp gon erece erı e çeye : "k" ı k ., ..,. " Her ı ı kalem için yapı aca artırma. 
nameyi her gUn nafıa mUdUrlUğtlnde göre- A) Nilfus cüzdnnı, asıl veya tasdikli lar ayrı nyrı olmak Uıere 28. 8. 940 çar-
blleccklerl. (4193) 14174 sureti, şamba elin saat ıs de Düzcede D. Or. İ$. 

B) üçUncü maddede yazılı sag .. lık Revir Amirliğinde müte&ekkil komisyon
da yapılacaktır. İsteklilerin % 7,5 temi

durumlarını bildirir tam teşekkülli.ı natları ve evrakı Jazıma lie birlikte aynı P. T. TELEFON Md. 
hiıstanelerden veya bu hastanelerin bu- gün ve saatte komisyona müracaatları. 

Şartnameler Ankara'da Orman Umumt 
Bakır Man§on alrnacak lunmadıkları yerlerdı.: hükümet dok • müdilr1llğil ile Bolu ve !ıtanbul orman 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: tarlarından alacakları tasdikli rapo - miidürlilklerinde, direk ve ıercnler ycrin-
1) idare ihtiyacı için (28000) tenesl 3 ı u, ( tam teşekküllü hastane olmıyan de görülebilir. Fazla izahat almak iıti -

M/M, (2000) tanesi de 4 M/M/ ceman yenler Dilzcede bulunan Revir!mize müra-
(30000) tane bakır manşon açık eksiltmeye 

yerlerden kabul edilecek isteklilerin caat etmelidirler. 
çıkarılmıştır. kbyıtları mektepçe yaptırılacak mu - NOT: Direk ve ıerenlcr Akçaıchir ,.. 

b d · i k ..s d 1 İzmit limanları ile Adapuarı veya t 1• 
2) Muhammen e el (3000), muvakkat :ıyene netıces ne anar esaslan ırı maz metpaşa istasyonlarına indirilebilecek va. 

teminat (225) lira olup eksiltmesi, 2/eylül ve bu muayenede 't:nzılı evsaf kendi • ziyettedir. (7367 - 4712) P687 
/190 paztrecsi g{lnil ıa.ııt (16) da Ankara- ~ .. 
da Ebkaf apartımanı 3 üncil kapı birinci sinde bulunmıy<mlar mektebe alınmaz) 
katında P. T. T. satın nlma komisyonunda C) Çiçek aşısı vesil·ası, 
yapılacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat makbuz D) Dördüncil maddedeki yazıya g(S.. 
veya banka teminat mektublyle kanun! ve- ıe Belediye veya Polis merkezleri ta
sikalarınn hlmilcn mezk\ir gün ve 6&atte &ofından tanzim. ve tasdik edilecek 
o komisyona müracaat edecekl~r. hüsnühat mazbatası, 

4) Şnrtnameler, Ankarada P. ı'. T. leva-
zım. tstanbulda Valide hanında ikinci E) Ortamcktcp şanadetnamesinin a-
katta P. T. T. levazım ayniyat şubesi mü- &ıl veya tasdikli örneği ve, 
dıirlüklerlnden bedelsiz olarak verilecek-
tir. (3814) 13817 F) 6X9 eb'adında G fotoğraf 

bağlamalıdırlar. 
Kurşunlu kablo alınacak Noksan evrak getiren ve gönderen .. 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: lHe müracaat etmemiş nazarile bakılır 
1) fda:c ihtiyacı için (30000) metre çift 

nıı.killi kurşunlu kablo açık eksiltmeye çı- 7- Mektı:plere gireceklerin kayıt -
karılmıştır. Jarı 1 Eyllil 1940 tac\hinden 15 Eylül 

2) Muhamınen bedel (5000), muvakkat 1940 akşamına kadar, yalnız Bursa or
teminat (375) lira olup eksiltmesi 3/eylül/ 
1940 sah gii:ı!! saat ( 16) da Anknrada Ev- rr.an mektebinde yapılacaktır. 
kaf apartımanı üçüncü kapı birinci katın- İstekliler, evraklarını doğruca bu 
da P T. 1'. satın alma komisyonunda ya- mektep mlidürlüg .. ilne ya bizzat veya 
pılacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat makbuz tc.ahhütlü olarak po.;tnya tevdi etmeli-
veya banka teminat mektublyle kanunt ve- dirler. 
sikalRnnı hlimilcn mezkur gün ve natte Kayıt ve lrabulde mliracaat sırası na-
o komisyona müracaat edeceklerdir. zarı itibare alınır. ~u kadar ki istekli-

4) Sartnameler, Ankarada P. T. T. leva- .. 
zım, İstanbul'da Knacıyan hanında ikinci ltrin mikda::ı bir gilnde yilzU tecavilı: 
katta P. T. T. levazım ayniyat ııubesi mil- ettiği takdirde kurra yapılacaktır. 
dUrlüklerinden bedelsiz olarak verilecek-
tir. (3815) ı 3818 8- Beşi'lcl maddede yazılı şartları 

haiz talebe, kadroyu doldurmadığı tak 
dirde, orta dereceli ;etekliler arasında 

Aranıyor 
Yenisehlr'de, yazıhane olarak kul

lanılmaya elverloll, altı veya yedi o
dalı ve kaloriferli bir ev veya apartı
man arıyoruz. Şeraltle birlikte Poıta 
Kutuıu 1019 adresine malQmat veril-
meıL 3265 

bir müsabaka imtih&rıı açılacaktır. 
9- Kayıt ve kabı>l edilen talebeler 

Bursa ve Bolu Orman mekteplerine 
kur'a ile ayrılacaktır 
10- Mekteplere alınan talebeler, ken 

dilerine verilecek nümuneye göre No 
tt.rlikten tasdikli birer taahhüt senedi 
vereceklerdir. Bu senedi getirmiyen. 
lerln mektebe devamlarına mUsaade 
edilmez:. (4606) 1463S» 

TAPU VE KADASTRO 

Tapu tesçili 

Çankaya Tapu Sicil Mubalizlilıadan : 
Dikmen, Ortabekçilik mevkiinda ver -

glnin 3912/3913 adedi umumda kayıtlı E
be oğlu kızı Paraşkodnn metruk bağ 3U 
ııcncsinde hazinece bilmUı:ayede Yz. Bı. 
Behice satıldığından hahı ile mumaileyh 
namına tescili defterdarlığın 2. 8. 940 ta
rih ve 341-439/7648·5 sayılı tezkeresiyle 
istenilmektedir. 

Tapuda kaydına tesadüf olunamryan bu 
bağın 21. 9. 940 tarihinde mahallinde ke
şif ve t~hkikine gld!Jcccğinden bu gayri 
menkul üzerinde bir hak iddia eden var
ı;~ • ellerindeki vesikalarla Çankaya tapu 
ıııcı111 muhafızlığına YCyahut kesif günü 
mahallinde bulunacak olan memurumuza 
müracaat etmeleri lüzumu lldn olunur. 

(4755) 14740 

POLiS 

Kışlık elbiselik alınacak 
Emniyet Umum Müdürlüğünden: 

1 - Zabıta memurları için satın alına -
cak azı 18800 çoğu 14500 metre gri renk 
kışlık elblaellk kumaşın 31. 7. 940 tarihin
de yapılan mllnaknsasında teklif edilen fi· 
yat haddi ltıyık gHrUlmemlş olduğundan 
2. 9. 940 tarihine mUsadlf pazartesi gUnU 
saıtt 1.5 tc yeniden kapalı zart ueullyle ek
elltmeye konulmuııtur. 

2 - Beher metresine 600 kuruı fiyat tah 
mln edilen kumll§ın numunesini gflrmek ve 
tıartnıı.mcsinl almak lstıycnlerln umum mU
dUrlUk satın alma komisyonuna mllraca • 
aunn. 

S - :Münakasaya girmek istlyenlerln 
6982 liralık muvakkat teminat makbuz ve
ya banka mektubunu, 2490 sayılı kanunun 
4. Uncu maddesinde yazılı belgelerle bir • 
ilkte mUnakasa gtınU ıaat 1' e kadar ko • 
misyona vermeleri. <'~21) 1'567 

-E Türkiyedeki Büyük elçiliği ilôn ediyor 
E ı. Ecnebilerin Letonya, Litvanya, Eatonya, Sovyet Sosyalist C:, 
E huriyetlerine girmesi, ve keza onların Sovyet vizesi olmadığı f1 
: dirde mezkiir <eümhuriyetlerden transit olarak geçmesi kapa11

1 <" 
: Yalnıı: Sovyet transit vizesi olan ecnebiler ve keza sabık Let

011 ~ 
: Litvanya, Estonya Cümhuriyetlerin diplomatik mümessıllikteı1 ~ 
: rafından 1940 sene ağustosun 7 sine kadar verilen transit vizesl 

0 

:5 ecnebiler bundan istisnadir. oJ 
E 2. Birinci maddede kaydedilen vizelerden istisna.en, sabık Llt rl 
E Lltvanya. Estonya Cümhuriyetleri mümessi.Wklerl tarafından e' -: bilere verilen bUtUn vizelerin fesholuntluğu ilan ediliyor. eti 
E 3. 1940 sene ağustosun 7 sinden sonra Lctonya, Litvanya, ı;st rJ' 
E ya, Sovyet Sosyalist CUmhuriyetlerine girme vizesi ve keza ıııeı-" 
E. Cümhuriyetlerden transit olarak geçme vizesi yalnız Sovyet 5oifl'1 
E list Cilmhuriyet Birliğinin hariçteki bilyük elçilik ve konsol0 -: neleri tarafından veriliyor. 'fe': 
E Hariçte ikamet ve sabık Letonya, Litvanya, Estonya Cümhu'~· 
: terinin milli pasaportlarını haiz olanlar 1940 sene ağustosun f fİ' 
- d L L. · c··rrılı\J' _ en sonra etonya, ıtvanya, Estonya, Sovyet Sosyabst u 11 
E yetlerinin milli pasaportlarını haiz olanlar 1940 sene ağust~~ıJ' 
E sinden sonra Lctonya, Litvanya, Estonya Sovyet Sosyalist CU f' 
E riyetlerine yalnız Sovyet girme vizesini haiz oldukları takdirde 

E rebillrler. 3308 1~ - ,,ıı 
,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııJlllll 1 

Ankara 3. cü sulh hukuk ha -

kimliğinden : 

Vefata binaen terekesine mahkemece 
vaziyet edilmiıı olan Ankaranm Mualla 
bilylik mahallesinden hacı Mehmet Sarin 
gayri menkul terekesinden dükkan bağ 
ve evlerinin açık artırma ile satılmasına 
karar verilmiştir. 

l - Arslanhano mahallesi Dcdebey yo
kutunda 460 adanın 13 panelini teşkil t
den 5(14 lira kıymeti muhammlneli bir 
bap diikklin ile Yalçınkaya Kırklar ve 
mektep sokağında 632 adanın 1 parsel nu
marasının teşkil eden 212 metre murabbaı 
beş oda bir mutbak ve bahçeli ve elektri
ıği bulunan mezkQr evin kıymeti 4764 lira 
ıvc yine Türk sokağında 41 ve 39 ke.pı n:ı
msralı taşlık bahçe hil odunluk bir sofa 
ve beş odalı bir mutbak ve elel<trikli bu
lunan bu evin kıymeti 1500 lira ve Sol • 
ıfasil Karacakay mevkiinde on beş D. iki 
evlek iki oda bir sofa bir mutbak ve ahırı 
bulunan k6.rgir binası havuz ve akar çeş
mesi muhtelif cinı meyve ağaçtan bulu
nan bağın kıymeti 4965 ve yine Mamak 
Tuzlu çeyır mevkiinde meyva ağaı;lı ve 
umac:alı ayrıca iki oda bir mutbak ve bir 

~ 
sofadan ibaret bulunan bu ba~ 
1785 liradan ibarettir. f' l~ 

2 - Satıı pe&lndir. MUzayedt~ll 
edeceklcrın muhammen kıyaıeri ti~, 
yedi buçuk pey akçesi veraı"lt tıe<> 
Rusumu dcllaliyc ve tapu hadcl .tp~ 
Jıcıya vergi ve rusumu ınire ı: _, 
bine aittir. il _.,. 

..nıı e-ıl 
3 - 19. 9. 940 perşembe r ,ıı~ ~ 

de Ankara 3 üncü sulh hukuk ~I ~ ı 
de yapılacaktır. İhale bedeli Y ~11rıi~p 
fında mahkeme veznesine Y~sıl ,ı 
tllkdirde bozularak bundan lı Mfl 1

11 
zarar ve ziyan fark ve faiz on ıcıerıı' 
ettir!lecektir ve muhamınetı. ıııı' f 
üzerinden yüzde yetmiı besı ııerı~ ,eJ 
takdirde mezkOr gayri menlcU edııe 
on beş gün müddetle tcındit d• ~ 
10. 940 cumartesi ı;Unü saat .".0 0ııır*' 
desi yapılarak her neye balıı 
leai icra olunacağı. ıı 1~ 

4 - Gayri menkulleri gö~:tıı 
ler mezk<lr ev, dilkk5n ve bS~ıer 11.d 
ha fazla malUmat almak istiY ıcı: 8 
kcmenin 940/15 numaralı te;e 5,ıı!~ 
sına müracaatları ve taliplertl'I ıu'~I§ 
mahkemede hazır bulunmalsrı ~ 
lln olunur. 



ıo bina yaptmlacak 
leı· 
'l{o~r Kor Sa. Al. Ko. Bılc. dan: 
llaı nuntakaaı komutanlığı lhtlya.
~ ıkestr ve BusgUrlukta on adet 
~ Yapılacaktır-
llı CSI kapalı ı '..rf. usullytedlr. 
7na1ann beherinin keıılt bedeli 

,7 ~ kuruıı olup umumunun kcşlt be 
163 

1
lradJr. Beherinin muvakkat te-
lra 28 kllrU§ olup umumunun 

ternınatı 8632 lira 78 kuru,tur. 
&l ltrne Balıkesir Kor mıntaka ko
~ &atın alma komisyonu binasında 
ıı~arıamba gUnU :ııant 16 do.dır. 
~ ıartnnme ve keşi! cetvelini 
~enler her gUn it saatinde An

ıı- nt 1 Lv. A. Sa. Al. Ko. ile Balı
t~uf ka komutanlığ"ı Ba. Al. Ko. 
'l'tı Cbillr. 
:ırıil>lerfn ihale :ııaatlnden bir ıaat 

Veslkalarlyle birlikte muvak
lnakbuzu ve tekil! rnektuplıı.

ıı08 ona vermeleri ıarttır. 
tada vaki gecikmeler muteber 

~',j b 
il?Uılnaıar toptan veya parça ııar-

e ihale edilebilir. (4331) 
H315 

Sade yağı alınacak 
t • 
1"'· Sa. Al. Ko. Bılt. dan: 
2 r rnUetahkem mevki merkez blr
~ooo Yirmi iki bin kilo sadeyağı 
tuiaıı zarf usuıu Ue ekailtmeye 

~İtmesi 19 eJıı,ıstos 940 pazarte
A-t on altıda İzmlrde k!.§lo.da lz
"'.~~rl!ğt satın alma komlsyonun-

t ..,.;tır. 

~n edilen tutan 24201 yirmi 
?e Ytiz liradır. 
~lnatı muvakkate akçelli 1s1a 

"!uz on beı liradır. 
t"l.llaınesi her gUn komisyonda sO· 

~kıller ticaret odasında kayıtlı 
"d dair vesika göstermek mec-
~ lrler. 

lltıneye fıtırAk edecekler 2'90 
.:ıun iki ve UçUncU maddelerin· 

• ltk esinde yazılı vesikaları te -
~ bı lif mektuplarını ihale saatin
._ r saat evel komisyona mUra • 

\'ermıe bulunmaları. ( 4828) 
H312 

tda ··ğü'tt" "I k • 
6 

y o uru ece 
~ •kır Ko. Sa. Al. Ko. Bık.dan: 
ı~1 merkez blrllklerl ihtiyacı için 

llden alınacak (1. 700.000) ki· 
~ ÖğtltUm ııı Dlyarbakırda Kor. 

11 tıunda 19. 8. 940 puarteat gll
de kapalı u.rtla ekslltmeye 

~men tutan 84.000 lir& olup 
~erııınatı 2550 liradır. 
~~esi her gUn tı zamanında 
lıı·görUIUr. 
ıt mektuplarının eksiltme saa

~1et bir eaat evellne kadar ko -
im etmeleri. (4328) U318 

tda ·· .... ttü. ··1 k 
118 

y ogu ru ece 
eı1 1: Al. Ko. Bşlc. dan: 
.;c~~ hudut taburunun 020000) 

l•)ı oğütmcsi kapalı zarf usuliyle 
lıfı konulmuştur. 
11 d günü 19. 8. 940 paz:ırteıi ı0-
1_"1' Mardin cenup Hd. K. lılı bi
t, •nacak Sa. Al. Ko. da icra .-
lf 
lf4:...,•rrıl1len bedeli 15000 1irıdır. 
•~tdlllclı:at teminatı 1200 liradır. 
ı b ay Urla ofisinden teslim ılı -
1111ltıa ait masraflarla Birecik ve 

ı.tle' ait olan nakliyat müteabhi
:tı,1c~lı:tır. 
1t.,/terin 2490 sayılı hnunun ıb
•e' sn aynı gün vesıatte gerek 
., gerekse şifahen komisyona 
,~· Şartnameyi görmelı: ve oku-

ı.11 er de Birecik Hd. Tb. Sa. al -
4,"o hudut K. lılı satın ılmasınıt 

'· (4J29) 14314 

~•ğır eti alınacak 
tlor Sa. Al. Ko. dan : 
~la 180 ton sığır eti alınacak· 
ııı~/8/94-0 ıünü 11aat 11 dı Edir· 
~airiyet dairesinde aatm alma 

Yapılacaktır. Tahmin edilen 
"e teminatı 4050 liradır. Evsaf 

tıi h iln k • d .. ili 
1. er g omısyon a gor e-
~lerfn sözü geı;en gilnde ihale 
~ ~eç bir saat evel teklif mek
~~ıs:vona vermiı olmaları 11 -
~~) 14424 

~()rnür alınacak 
~· Amirlili Sa. Al. KtJ. dan: 
~!r\ikok kömür!i alınacaktır. 

~l eksiltmesi 29/8/940 perıem
ti 1S.3o da Tophane'de İstanbul 
l' •atın alma komisyonunda ya
~ ~hınin bedeli 28070 lira, ilk te

ıra 75 kurustur. Şartnameıl 
l!ÖriilUr. Kömürler ciheti u -

ı 1:Ple naklcdlleceğinden istekll-
,l~Cktuplarıru ekılltme 11atin • 
ı '"el ltomiıyoııa vermeleri. 

~ 14S82 

lr.'l!ru ot alınacak 
~Sa. Al. Ko. dan : 

;ı birlikleri hayvanatı için 
le •aat 17 de kapalJ zarf uıuliy

Oo "
1
•0 t alınacaktır. Muhammen 

ı. Şıra.dır. İlk teminatı 3307 lira 
artrıameıi her gün komlıyon

•r t t 0' ıtekliler belli ~ ve saat-
tlrdııceye kadar teklıf mektupla
~t • komutanlık ntn alma ko-
tıneıeri, (458.2) 14580 

~ 
. 4~1af alınaca.k 
'1.ı 1' Sa. Al. Ko. dan : 
>aıı tarf usuliyle 20/ 7/ P40 günü 
>ttılaıı 720.000 kilo yulafa tek
)2o komisyonca pahalı görüldU-
'lı .Ooo kilo yulaf pazarlıkla ıa-

r. 
lıı 
ı edilen bedeli 43200 liradır. 
ıı1'ıııafiyle teslim ıartları ve 

ı, l. hrtnamede yazılıdır. Şırt
~121~· amirliğinde İzmird~ Tilm 

1•Yonundı parasız olarak 

1lı1t g\I 30/8/940 cuma r\inil saat 
"'- : il.layı prnizonunda alay H· . ·ı:ııı,l' 
~ita onunda yapılacaktır. 

t teminatı 3240 liradır. 

~ 14664 
()Ilı •• 

ta, Ur alınacak 
'lltd:ı Satın Alma Komlı-

~ ~lzonundald kıt.a&t fhtt
•ömtkok veya Karabük 

~ u.euııyıe 'kliltmeal 8 ~7. 

ULUS -7--

-

T. IS BANKASI 
1940 Küçük 
Cart Hesaplar 

İKRAMİYE PLANI 

-' 
1940 lKRAMlYELERI: 

1 adet 2000 llralılı: - 2000.- Ura 
a .. 1000 • - sooo.- • 
6 • 600 • - 8000.- • 

12 " 
(0 .. 
75 " 

210 " 

250 
100 
50 
26 

• - 8000.- • 

" .. .. 
4000.- .. 
3750.- .. 
l52!50.- .. 

Ketideler: 1 fubat, 1 mayis, 
1 ağuıtoa, 1 ikinciteırin tarih· 
lerinde yapılır. 

Et ah nacak 
Mersin Sa. :..ti. Ko. Rs. den: 
1 - Aalw'l ihtiyaç lçln qatıda izah edilditl veçhlle bir kalem et satın alın&· 

caktır. 
2 - İhale :Mersinde askerlik ıubeslnln Ust katındaki asker1 aatın alma koml1Yo

nunda yapılacaktır. 
Taliplerin ihale ııa.a.Unden bir aaat evel temlnatlartyle ve kanunen ietenileıı Tea&

lklertni havi teklif mektuplarını mezkftr komisyona teslim etmeleri. 
a - Fazla bilgi edinmek lstıyenlcr An kara ve İstanbul Lv. A.mlrllklerfne Te 

Merııln alay satın alma komisyonundaki şartnameleri her zaman görebilirler. 
Cinai Mikdarı İlk tominat. 

L. K. İhale gtın aaati ıekll 
Sı#lr eU 
Keçi eti 
Koyun. eti 

(144000) Kgr 2052 00 19. S. 940 (12 kapalı zart 
pazarteai 

lUl 9'0 salı gUnU saat 16 da Esklgehlr mın
taka komutanhtı satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

Slimlkokun tahmin bedeli 70890 liradır. 
Muvaltkat teminatı 4 794 lira 50 kunııtur. 
Karabük kömUrUnUn tahmin bedeli 75225 
liradır. Muvakkat teminatı lSOll lira 25 
kul'U§tur. İsteklilerin kanunda yazılı vesa
ik ve teminat makbuzlarını havi teklif 
mektuplarını ihale aaaUnden bir ıaat evel 
komla; on riyasetine vermi§ olacaklardır. 

(4763) 1(748 

Buğday alınacak 
Edirne Tüm. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Edlrnedekt birliklerin senelfk un 
ihtiyaçlarının temini için 9000 ton buğ
dayın kapalı zart usullyle eksiltmesi 12. 8. 
940 gUnU eaat 17 de ihalesi lllın edllml§se 
de belli gUn ve saatte hiç bir istekli çık
madığından ikinci ihalesi aynı ıeralt da· 
hlllnde 2. 9. 9(0 pnznrtesl günU saat 17 de 
yapılacaktır. 

2 - :Muha.mmen bedeU 157500 lira olup 
llk teminatı 9125 liradır. 

3 - Evıııı.t ve ıeraltlnl görmek lstiyen
ler her gUn isteklilerin de bel11 gUn ve sa
atten en az bir saat evel teminat mektup
lar!yle veıılka.larının Edirne sanayi kışla -
sındak.l satın alma komisyonuna verilmlı 
olmaları. "4766., 147U 

Kamyon ve otobüs alınacak 
Konya Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. Rs.den: 
1 - Konyadakl 5 tUm birliklerinin ihti· 

yacı fçln Uç adet kamyon ile iki adet oto
bUs pa.zarlık ııuretlyle satın alınacaktır. 

2 - Hu11usı ı:ırtıarı Ankara.. İstanbul, 
Konya Lv. Amirlikleri satın alma komls
yonlarındadır. istekliler bu komisyonlarda 
okuyabilirler. 

8 - Pazıırlığı 19. 8. 940 pazartesi gllnU 
eaat 16 da Konya kolordu binası içindeki 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Pazarlığ:ından ııonra taknrrUr ede • 
cek !!yat lizcrlnden yUzde 15 kati teminat 
alınacaktır. "4767,. HH~ 

Yazlık elbise alınacak 
Tolıat A. Sa. Al, Ko. dan: 

1 - 2. 9. 940 pazartesi gUnU saat 15 te. 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş olan 
10,000 takım yazlık elbise alınacaktır. • 

2 - İhalesi 2. e. 9•0 pazartesi gUnU aaat 
lö te Tokat alay garnizonunda komisyo • 
numuzda yapılacaktır. 

S - Tahmin edilen bcdcıt 75,000 lira o· 
lup ilk teminatı da 5626 liradır. 

( - istcklll,ı:ırln belli gün ve saatte ka· 
nunl veslkalarlyle beraber kapalı zarfları· 
nı kanunun tarl!atı dairesinde hazırlıyarak 
ihale saatlndrn bir ııaat evel komisyona 
vermeleri ltlzımdır. Postadaki gecikmeler 
mtlzeret kabul edllmez. 

6 - Şartnamesi ve numunesi her tı gll
nU ve saatinde göreblllrler. ''476811 14746 

Bulgur ve f aıulya alınacak 
Afyon Kor. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 100 ton pirinç 100 ton bulgur ve 20 
ton K. fasulye satın alınacaktır. Pazarlığı 
19. 8. 940 gUnU saat 11 de yapılacaktır. 

2 - 100 ton pirincin muhammen bedeli 
83000 lira ve teminatı 4950 liradır. 

S - 100 ton bulgurun muhammen bedeli 
18000 lira ve teminatı 1950 liradır. 

f - 20 ton kuru fasulyenin muhammen 
bedeli 8600 lira ve teminatı 540 liradır. 

6 - Şerait her gün komisyonda görUle
blllr. !steklllerln pazarlık gUnU ve muay -
yen u.atte Afyonda kor satın alma komlıı· 
7QllUD& muı:acaatıa.rı. "4769,. 14747 

1'808 

Keçe çizme alınacak 
'Afyon Kor. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 11000 çift keçe çizme satın alına. 
caktır. Pazarlığ"ı 20. 8. 940 günU saat ıı de 
yapılacaktır. 

2 - 11000 keçe çizmenin muhammen be
dell 44000 lira ve teminatı 6600 lira.dır. 

8 - Şerait her gl\n komisyonda görü -
leblllr.Pazarhğa lıtınl.k edecek isteklilerin 
muayyen gün ve saııtte Afyon kor satın 
alma komisyonuna ml!MCaatıan. "4770., 

14748 

A. LEVAZIM AM1RLICI 

Patates a.lınacak 
Ankara Levazım A.mirlili Satın Alma 

Komisyonundan ı 

1 - 200 ton patatesin kapalı zarfla ek • 
ıiltmesi 20/8/940 tarihinde ıaat 15 de An
kara Lv. lmirliii Sa. Al. Komisyonunda 
yapılacaktır, 

2 - Muhammen bedeli 14.000 lira flk te
minatı 1050 liradır. Şa.rtnsmesi komisyon.
da görlilUr. Teklif mektupları Hat 14 de 
kldar kabul olunur. (4264) 14270 

Kunı aoğan alınacak 
Ankara Levıum Amirlili Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - 120 ton kuru ıoia.nın kapalı zarflı 

eksiltmesi 19. 8. 940 ııı.at 15 de Ankara 
Lv. Amlrl!fi satın alma komlıyonıında ya 
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 7200 lira ilk te
minatı 540 liradır .. Şartname11i komiayon • 
da gör!ilür. Teklif mektupları saat 14 ka-
dar kabul olunur. (4262) 14246 

Bulgur alınacak 
:.4nlr.ara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan: 
l - MUteahh.lt nam hesabına 40 ton 

bulgurun pazarlıkla eksiltmesi 21. 8. 940 
ııaat 14 te Ankara Lv. tımlrlifi satın alma 
komleyonunda yapılacaktır. 

2 - .Muhammen bedeli 4800 lira kati te
nıınatı 720 liradır. Şartnamesi ve numune-
si komieyonda görUlllr. "4778., 14786 

ASKERi F ABRIKALAR 

Kmkkale civarında yaptırılacak 
İll§aat 

Askeri Fıbrilı.ılar Umum Müdürlülü 
Merkez Sıtın Alma Komisyonundan : 
Ke~if bedeli (9720) lira (33) kuruı olan 

yukarda yazrh inşaat aakert fabrikalar u
mum müdürlüğü merkez satın alma komiı
yonunca 29/ 8/ 940 tarihinde perıembe gÜ -

nü eaat 14 te açık eksiltme ile ihale edile
cektir. Şartname (49) kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (729) lira (3) kuruı ve 2490 
nunıaralı kanunun 2 ve 3. maddelerlnd~ ya
zılı vesaikle muayyen ılln ve snatte komi&· 
ıona m\iracaa.tlan. (46119). 1~09 

Memur alınacak 
Ad.11rl Fabrikalar Umum MUdUrlUtOn

d•n ı 
Tlcartrt 111bcslndı istihdam edilmek &

zere aşafıdald ıartlnrla memur almacalı:
tır: 

1 - Memurin bnununun d6rdllncU 
maddetılnde yazılı evsdı he.iz olma . 

2 - Mecbur! askerlik vazifesini ifa et· 
mlo bulunmak. 

3 - Ticaret olroUannm birinden me • 
sun olmnk. 

-4 - Milrncaat tarihi en rcç 1. 9. 940 
dır. 

Müracaat edeceklerin &arlh n okunak
lı adresleri yazılı dilekçelerine bağlıya
csklan vesikalar ı 

A - Hüviyet clizdnnı Teya musadda.k 
sureti; 

B - İki adet veııka fotografıı 
C -İyi durum mazbatası; 
D - Okul 1aha.dctnıme111 veya musad

dak ıureti; 
E - Aıkeriiktcn temls vesikası veya 

musaddak ı;ureti; 
F - Evelce çabştrklan yerlerden aldık

ları bonservislerin asıl veya musaddak 
ııurctleri. 
İmtihanda muvaffak olanlara barem ka

nunu mucibince ücret verileceği gibi, hu
eus[ kanun mucibince sıhat sigortası ve 
tekaüdiye hakkı da vardır. İmtihan günü 
ayrıca müracaat edeceklerin adreslerine 
mektupla bildirilecektir. 

(4753) 14739 

Yevmiye asgari 2000 ve azami 
3000 kilo marangoz testere ve 

kaba talaş satıfı 
'4..d:t'rl Fabrikalar Umum Müdürlülü 

Merkez Satın Alma Komısyonundan: 
Beher kilosuna (50) santim bedel tah

min edilen tızaml ve asgari mlkdnrı yuka
rıda yazılı talD.§lar askeri fabrlltalar u
mum mtidUrlUğü merkez satın alma komie
yonunca 2. 9. 940 paznrtcsl gUnU saat 14 te 
açık arttırma suretiyle satılacaktır. Şart -
name parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (306) 
lira ve 2t90 sayılı kanunun 2 ve 3. madde
lerindeki vesalkle mezkftr gün ve saatte 
komisyona mUrncaatlnrı. (4759) 14742 

MALİYE VEKALETi 

Memur alınacak 

Maliye Vekaletinden ı 

şef alınacak 
Toprak mahsulleri ofisi Umum Müdürlü· 

Merkezde ihtisas mevkii olmıyan 140-170 lira aylıklı üç 
şeflik münhaldir. Devlet tetkiJatmda veya 3659 numaralı 
kanunun tümulüne giren miieueaelerde hizmet gören Mül
kiye. Hukuk ve Yükıek Ticaret mektebi mezunlarından ba
remi bu ma&§lan almağa müsait olanların tahsil ve hizmet 
vesikalarile Umum Müdürlüğe müracaatları. "4720,, 1471 l 

Türkiye Cümhuriyeti Maarif Vekilliğine bağlı 

olan Ankara Devlet Konservatuvarı, Orta ihtisas 

tahsili ile yüksek tahsil devrelerini havidir. 
Umum1 kayıt ve kabul ~artları : (Bu şubeye Milli Müdafaa VckaletJ 
Konservatuvara talebe olmak içtn hesabına askeri bando için de talebe 

miıraca.at edenlerden gu vesikalar iste- alınacağından, mezkur Vekfi)et hcsa· 
nir : bma okumak istiyenlerin bu ciheti di-

a) Konservatuvarın aşağıda girme lekeçlerine açıkça yazmaları gerektir) 
şartları gösterilen altı bölümünden F. Şan Şubesi : Tahsil müddeti : 7 
hangisine gireceğini bildirir bir di • senedir. 
lekçe, a) Kızlar için yaş haddi : 16 - 20, 

b) Nüfus hüviyet cüzdanı, erkekler için 17 - 21 dir. 
c) Tam teşkilatlı bir hastahanenin b) Orta okul mezunu olmak, 

sağlık heyetinden alınmıJ ııhat rapo· c) Güzel sesli olmak. ( Fevkalade 
ru ve çiçek aşısı ilmühaberi ( talebe, bir ses ve müzik istidadına tesadüf e
Konservatuvar lüzum gördüğü takdir- dildiği takdirde azami yaş seviyesinin 
de tekrar muayeneye sevkedilir ve ne- üstünde, yahut asgarsinin bir altında 
ticesinc göre hareket edilir ) olmak mazur görülebilir. Fakat bu ne-

ç) Tahsil vesikası, vi taliplerin sesinin fevkalade olduğu-
d) Hüsnühal vesikası, r.a imtihan komisyonunun ittifakla rey 
e) · 10 tane, 4.5X6 ebadında veıika vermesi garttır.) 

fotografı, ç) Kulağı musikiye yatkın olmak, 
Vekalet merkez teşkiliitında 13 üncU · f) Konservatuvardan veya maarif d) Konuşma, ışitme, görme uzuvla· 

dereceye kadar maaşlı ve muadili ile - d kilıı d · · müdürlüklerinden alınacak örneğe g~ rJn a ve vücut tcş dtın a hıçbır arı· 
~etli memuriyetlere alınacakların in • , ____ ,_ re teahhütname ve kefaletname ( yatı- za OllTI4lllAA, 

tihabı için l'i Eylül 1940 sah günü bir sız talebeden teahhütname alınmaz ), G. Opera Şubesi : Tahsil müddeti : 
müsaba~a imtihanı açılacaktır. İmti • Teahhüde kefalet edecek kimsenin 7 ıenedir. (Kayıt ve kabul şartları Şan 
bana saat 14 de başlanacaktır. muayyen bir işle geçinir olması veya Şubesinin aynidir. ) 

Bu müsab~kaya kabul alunmak için emlak sahibi bulunması lbımdır. H. Tiyatro Şubesi ; Tahsil müddeti 
Memurin Kanununun 4 üncU madde - Konservatuvara alınacak talebeler • 5 ıenedir. 
sindeki ıeraiti haiz olmak ve lise veya den, girmek istedikleri §Ubelen göre a) 16 - 21 yaşlarında olmak, ( fev • 
muadili mekteplerin birinden mezun aranacak hususi ıartlar şunlardır : kalade bir sahne kabiliyetine malik 
bulunmak ~arttır. A. Kompzisyon Şubesi: Tahsil mUd bulunan talipler, azami yaş seviyesi • 

Yüksek mektepte kayıtlı olanlar mü deti 9 senedir. nin üstünde de olsalar, imtihan komis-
sabakada muvaffak oldukları takdirde a) 14. 25 yaşlarında olmak, yonunun karariyle kabul edilebilir • 
mektep kayıtlarını terkin ettirdikleri- b) Orta okul mezunu olmak, ler. ) 
ne dair vesika ibraz edemedikçe me - c) Herhangi bir müdk lletini, ter- b) Orta okul mezunu olmak, 
muriyete tavin olunınıyacaklardır. cihan piyanoyu kafi derecede çalmak, c) Konuşma, işitme, görme uzuvla-

Tevdii icap eden vesikalar : ç) Kompzisyona istidatlı olmak. rında ve vücut teşekkülatında hiçbir 
1- Fotograflı nüfus cüzdanı veya B. Orkestra idaresi Şubesi : Tahsil anz.a olmamak, 

tasdikli sureti, milddeti 9 senedir. d) İmtihan a§ağıdaki maddelerde 
2- Memurin Kanununun 4 tıncU a) 18 • 25 yaşlarında olmak, gösterildiği şekilde yapılacaktır : 

maddesinde yazılı olduğu veçhile mah b) Konservatuvar kompozisyon gube 1- Namzet, telif, tercüme veya a • 
kQmiyetl olmadığına dair mütemekkin sinin kompozisyon devresi blrlncl kıe- dapte piyeslerden hazırlıyacağı bir 
olduğu mahal Cümhuriyet Müddeiu • mından mezun olmak veya bu derece- sahneyi imtihan komisyonu huzurun· 
mumiliğinden alınını§ vesika, deki bilgisini imtihanla isbat etmek, da temsil edecek, 
3- Ayni mahal idari makamların • c) Piyanoda kafi derecede teknik ve 2- Komisyonun teklif edeceği bir 

dan alınmış hüsnühal kağıdı, deşifre seviyesi elde etmiı olmak, sahneyi kısa bir hazırlıktan sonra oy· 
4-- Lise veya muadili bir mektepten Aşağıda yazılı enstrüman kısımla • nayacak, 

mezun olduğunu gösterir vesika, rında şu müşterek ıartlar aranır : 3-- Komisyon tarafından verilecek 
5- Askerlik hizmetini yapmış oldu- a) Kulağı musikiye yatkın olmak, mensur veya manzum bir parçayı oku-

ğunu mübeyyin terhis vesikası veya b) Çalacağı sazın icabettirdiği uzvi yacaktır. 
hlikmil meri olan tecil vesikası. hususiyetlere malik olmak, Taliplerden yukarıdaki şartlan haiz 

Taliplerin bu vesikaları ve (6,SX9) C. Piyano, Org ve Harp Şubesi : olanlar, 28 Ağuatoı 940 tarihine kadar 
eb'adında iki kıta fotoğrafı nihayet 16 Tahsil müddeti 7 - 9 eenedir. bütiln vesikalarını noksansız olarak 
Eylül 1940 tarihine müsadif salı günü Yaş haddi : 9. 14 tür. Ankara Devlet Konservatuvarı müdür 
çalışma saati sonuna kadar, Vekalet D. Yaylı Sazlar Şubesi : ( Keman, lüğilne göndermelidirler. 
Müracaat Kalemine tevdi ederek ka _ Viyolonsel kolları ), İmtihana girme vesikaları taliplere 
yıtlarını yaptırmaları ve imtihana ka- Tahsil müddeti : 9 senedir. imtihan günü İstanbul'da Galatasaray 
bulleri için birer vesika almaları la _ Ya§ haddi : 9 - 14 tUr. lisesinde ve Ankara'da Devlet Konser 
zımdır. Evrakını muayyen vakta ka _ Viyola Kolu : Tahsil mUddeti 7 se- vatuvarında verilecektir. Bu vesika-
dar tamamen vermiyenlerin kayıtları nedir. Yaş haddi : 12 • 16 dır. lar alınmadıkaç imtihana girilemez. 
yapılamıyacak ve mUsabaka imtihanı • Kontrbas Kolu : Tahsil müddeti 1 Seçim sınavı İstanbul ve Ankara'da 
na alınmıyacaklardır. (4703) 14682 sene'Clir. Yaş haddi : 12 • 18 dir. l§ağıda gösterilen glinlerdc yapılacak 

E. Nefesli ve Vurma sazlar Şubesi : tır. Dilekçede bu iki yerde hangisin • 

M. M. V. Hava Müste~arlığı 

Maden malzemesi alınacak 
M. M. Vekaleti Hava Satın Alma Ko • 

misyonundan: 
1 - 200 kalem hafif maden malzemesi 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmu5tur. Mu
hammen bedeli (90.000) lira olup, ilk temi
nat miktarı (5750) liradır. Kapalı zarflı 
eksiltmesi 23/8/ 940 cuma günü saat 11 de 
hava satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
İdari ve fenni ~artname her gün öğleden 
sonra 450 kuruş mukabilinde mezkQr ko • 
misyondan nlınabilir. İsteklilerin kaµunıın 
ikinci ve üçüncü maddelerinde yazılı vesa
ikle birlikte ilk teminat ve teklif mektup
larını muayyen saatten bir saat evetine ka
dar makbuz mukabili komisyona vermele • 
ri. {3495) 13530 

Bir motörcü alınacak 
!'f· M. Vekfileti Hava Satın Alma Ko

mı!lyonundsn: 

Merzlfonda istihdam edilmek Uzere e
lektrikten de anlar iyi bir dizel moförc!isU 
alınacaktır. Kendisine verilecek ücret imti
handa göstereceği iktidar ve kabiliyet de
recesine ı::-öre tesblt edilecek ve Azami 100 
lirayı gcçmlyecektlr. 

İmtihan, 26 ağustos 940 pazartesi gU
nü saat 10 da Milll MUdafaa Vekllletl hava 
mUsteşarlığında yapılac ğından taliplerin 
nUfus cUzdnnları, askerlik vesikaları hlls
ntihal klı.ğıtları ve şimdiye kadar çaİışmı17 
bulunduklnrı yerlere alt bonservisleriyle 
mezkflr gUn ve saatte hava mUsteearlığı 
zat işleri oubeslne müracaatları l!An olu. 
npr. (4713) 14688 

..ti 1111111111111111111111111111111111111 L. 

§ Sahhk FORD otomobili . ~ 

Tahsil müddeti : 1 senedir. Yaı haddi: de imtihana girileceğinin yazılması la-
l 2 - 18 dir. ıımdır. (3965) 13965 

1 - !stanbul Galatasaray lisesinde yapılacak imtihan programı : 

2 EylCll 940 pazartesi : Kompozisyon ve Orkestra idaresi şubelerine 
gi,recekler. 

4 EylUl 940 çarıamba : Piyano, org ve harp ıubelerl, 
5 Eyllıl 940 perşembe : Yaylı uzlu şubeıl, ~ 
6 Eylıl cuma : Nefesli aazlar ıubeıi, 
9 Eyll11 pazartesi : Şan ve Opera ıubeai, 

10 Eyllıl 940 salı : Tiyatro ıubesi, 
2- Ankara Devlet Konservatuvarında yapılacak 'imti1ian programı ·ı 

13 EylUl 940 cuma : Kompoıiıyon ve Orkestra idaresi şubesi, 
14 Eylfil 940 cumartesi : Piyano, Org ve harp ıubeleri, 
16 Eylnl 940 pazartesi : Yaylı uzlar ıubeli, 
17 Eylül 940 salı : Nefesli aazlar ıubeıi, 
19 Eylfıl 940 perşembe : Şan ve Opera ıubesl, 
20 Eylfıl cuma : Tiyatro ıubeai. 

Ekmek ah nacak 
Silifke J. Okul Taburu Komutanlığından ·ı 

Bedeli 
Kuruş 

11 

Muhamen 
Santim 

50 

Miktarı 

Kilo 
210,000 

Yüzde yedi 
Tutarı buçuk teminatı 
Lira Kuruşu Lira Kuruş 

24150:00 1811:25 

Erzakın cinsl 

Has ekmek . 
Silifke J. Okul Taburu Eratının 1. 9. 1940 tarihinden 31. 8. 1941 tarihine 

kadar bir senelik ihtiyacı olan yukarda miktarı yazılı haa ekmek 13. 8. 1940 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuş ve 27. 8. 1940 tarihinde aalı günU saat 16 da ihalei katlyesi yapılaca
ğından taliplerin mezkfu- günde Silifke J. Okul Taburu satın alma komis-
yonuna müracaat etmeleri. (7214-4608) 14591 

931 modeli, ( kapılı, kapalı motör = v AKIFLAR UMUM Md. 
: mükemmel halde, boynsı ve dö§eme- : ---------------

ılltmeye konulmuştur. 

a) Keşif bedeli 50 lira 32 kuruştur. 

: si yeni yapılmıutır. Fiyatı 680 lira- : 
: dır. Ulus meydanı Koçak hım kapıcı- : 
: sına müracaat. 8276 : 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 
• 

Tamir yaptınlacak 
Vslrrflır Umum Müdürlüğünden : 
Çocuk sarayı caddesindeki Vakrf 58 sa

yılı dükklnın li.iım tamiri pazarlıkla cJc. 

b) İhalesi 19. 8. 940 pazartesi gunıi sa
at on beştedir. 

Taliplerin yüzde on beş teminnt para
lariy!e birlikte mezkQr gün ve saatte Va. 
kıflar inııaat müdilrlü&üne mürnıı.catları, 

(4757) 14741 



r8- ULUS 

--------------------------------------
----------------------

~===============================Eskifeyzinti ====;==========================~ 

vAnu Boğaziç · Lise y iZ 
KIZ ve ERKEK TALEBE A YRl ÖLÜKLERDE 

Ana, İlk, Orta ve Lise sınıfları eski talebenin kayttlarını tecdide ve yeniden talebe kaydına başlanmıştır. 
Bütünleme imtihanları 27 Ağustostan itibaren başlıya caktır. İstiyenlere tarifname gönderilir. 

~============Telefon : 36 - 210 Arnavutköy - Çiftesaraylar 6220 ============== 

:! 111111111111111111111111111111 il lll il lll lll l lll il Tele fon : 8054 7 111111111111111111111 111 111111111 1111111111111111 !:. I 
t ..... ~~ ..... J ~iŞLi TERAKKi LiSESi t~-~~j 
: ANA - iLK - ORTA • LiSE. Yabancı dillere b11hassa itina e dilir. : 
: 1' - Talebe kaydına başlanmıştır. Eski tale,bc, 1 Eylüle kadar kayıtlarını yenilemelidir. Bu tadhten 'Sonra : 
E yerleri y eni mliracaatlara verilecektir. Kayıt için veli terin mektebe bizzat gelmeleri gerektir. : 
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Mekte p, İngil izceyi en iyi öğ reten bir müessesedir. Almanca ve ya fransı:r.ca ih tiyari olarak Jl1~ ~lcı z 

has ıs muallimler tarafından Öğretilir. Milli T erbiye ve Kültüre son derece ehemmiyet verilir. 'ıl ~ ııı. ıı 
hayatı yaşatılır. Kütüphane le ri mükemmeldir. Kız ve Erke k beden terb iyesi ve sp orla talebenin t~ 
d eni tekemmülünü temin eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak Ticaret dersle ri gösterilif· ~, 1b 

•'' ~ 

Mühendis kısmı 
Kayıt günleri 
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Ameli ve nazari usullerle Elektrik,Mllkİne ve nafia mühendisi yet/ ~liy 
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Yaz tatili zarfında Pazartes i ve Perş embe günleri saat 9.00 dan 1 
t ba 

ye k adar 7 eylUlden sonra her gün tc • 
Fazla malUmat için mektupla veya bizzat müracaat edilir. birı 

: 2 - E ski ve yeni talebe kayıtları her gün (Saat 9 - 18) e kadar Halil Rifatpaşa konağında yapılır. : 
§""Y.''A'.Y.''i't"'i"'l ~ - Bütiinlem_eıere 27 Ağustosta.başlanacaktır. rc-tiN·D·Özi(j".§ -------------- ------- --------------
"11111111111111111111111111111111 Nışantaşı Rumelı ve Çınar caddelerınde 6219 Hlllllllllİlllllllll ll lllllll lr" 
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iFTiHARLA GOSTEREBILECE l 
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ÇEKiNi 

i LAN 
Ankara'da Karanfil sokağı No : 

59 Karanfi l apartmanındaki Şirke

timiz 'Merkezinin. 19. 8. 1940 pa
zartesi gününden itibaren Ata -
türk Bulvarı No: 347 deki i zzet 
Ulvi apartmanına ııaklcdilmiş bu
lunciuğ11 a1fıkada:ana ı lan olunur. 

TÜRKiYE ŞEKER F ABRl -
KALARI A. Ş. UMUM 

MÜDÜRLUCO 
3280 

Cebecide istasyon yanında 

YENİDOGAN BAHCESİNDE .. 
Bu ~kşam 

Caz, Dans, ve Kukla 

Eczacı aranıyor 
Askerlikle a!Aknsı olmıyan bir ec· 

zncı ıu-cuııvor. Ankara Merkez J<~c7.a-
nl'sine mllrncant f'dllmesi. 8248 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6840 
İmtiyaz sahibi 

İııkender Artun 
Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

Mllcs.<ıe11e rtlifürU: N~tt ULUÔ 
ULUS Basnnevi ANKARA 

VA .TAN . . 
Siyasi Sabah Gazetesi 

Baş muharriri 

Ahmet Emin Yalman 
Matbaa ve İdare yeri: 

Molla Finari S. No. 32 

CAGALOGLU - 1STANB1 

Telefon : 24136 

19 Ağustos Pazartesi çıkmağa başhY0' 

- ıflııl 
j h. d" . . yerı Zayi hisse senedi ıssc sene !"!ı 'zay~. cttım. ktıı" 
:ımdan cskısının hukmu yo ,. 

Ankara Memurlar Kooperat if şirketin·! Emekli Jıtndıı~tıı 
de sahip bulunduğum ı 4260/ 1772 sayılı 3293 İsmail ~ 

YENİ SiNEMA HALK SiNEMASI Sus SiNE~ 
gO ~ 

Rııgiln ve bu gece uu ı;-ccc 21 de 
Bu ,::ece 20j.ı0 

Saat 12 • 16,30 ve 21 TÜCCAR o•ıoı 
seansında Korsıının İııllknmı 

Turkı:e 8 
4 • 

saat ıo • 
1ıı,. ıJJ 

Çılgın BAkfre 
Sant 10 -12 -14,30·11\ :.ıo scnn 1~.j.:a 

Saat 10 - 14,30 ve IR,80 18,30 !!ı>nnıılnrıncl:ı 
GAİP Uf"l t ~ 

seansında Saat 12 .16 ~o 
CEZAYlR İki filim bln:lrn TÜCCAR liıiO 

SEVDALARI l - Gangııterfn itirafı TUrk~e 5 
11 J.C' 

Cebe<'! Yenidoean 2 - Ekspres haydutları HamamöoU aıs• 
sıneın ıc 

al neması ı-Lorcı ff"J"~o 
AYŞE Pek yakında TUrkc;e s seti 

TUrkc;e s!SzlU ıarkılı Kırallc;enin elmasları 2 - Polis i s i 
\. 
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