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l"icaret Vekilimizin bir nutku ile 
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FUARI YARIN A ILACAK 
F \.lar bu sene çok güzel ve parlak olacaK 

Ziyaretçilerin iyi vakit geçirmeleri için 
hirçok yenilikler ve sürprizler hazırlandı 
t~ İzmir'de, yalnız İzmlr'in değil, bUtUn bir memıe
benımaeytp malı olan beynelmilel fuar açılıyor. Bu 
~ltaten birkaç ıenedenberi İzmir hudutlarını qara.k, 

Türkiye'nln ve o meyanda bazı doırt devletlerin al&
lenı.patilerinl toplıyan bir e.ııer olmuştur. 

beynelmilel fuarı, ilk defa "Dokuz Ey!Ul Serghıt,. 
'1tında mahalll blr teşekkül ve kUçUk ölç\lde bir pa -
halinde kurulmuıtu. İlk ıerglyt, İzmir SanaUer Mek
çatı11 altında görüyoruz. Fakat bir taraftan Jzmlrll

hr taraftan da hUkUmct, Akdeniz aahilinde ilk nUvest 
b\ı eııerin bünyesinde, memleket için hayırlı ve fay -

1-tJkballn mevcudiyetini ııezerek onu derhal benim· 
r ve ya\'&ş yavaş, bUtUn tekftmill merhalelerin! ve 

nı hazırlıyarak ona bugUnkU olguıı, tnoderıı ve 
n\llletler tarafından imrenilen şek-ıtnı nrm.iılerdlr. 

derhal kaydedelim kl, İzmir Belediye Reial Dr. 
Uz'un da tuarın bugUnktl mUtekAmJl ıekle gelmesin-

~etl çok Kıymetlidir. Bunu iztnlr kadar bütün mem· 
Ge Hlra.f ve teallm etmekte ve onun enerjiııine, çalıı
karıı ıUkran beslemektedir. 
fuarı, lıtlrdat esnasında yanan bUytık bir ıehJr 

n korkunç enkazı UstUnde kurulmakla bir bakım
a medeniyetinin yapıcı ve ileri hamlelerinden birini 

etınektedir. 

Fuarda Luna Parkın meJlaali 
11, yabancı birçok in.sanlar, o tarihte İzmtr'in tam or
dehfet dolu bir mezarlık halinde yatan büyllk Y&D• 
bına baktıkça, bu heytU&nın belki bir uır ortadan 

yacafını ileri ııUrUyorlardı. Ve h&tt&'bu fikir bir 
her tUrlU teıebbUsU korkutacak de· ı 111111111111111111111111 
eıaslı bir mahiyet bile almııtı. • 

tUrk enerjisinin, taze ve ciddi T • t v k • ı • • d • • 
ley~~:~!! .. 1~kar~:F~:1v!°~-: 1 ca re e 1 1 m 1 % un 

Un4e 'busQn beynelmtlel Jayme- ı 
ııu ,.ı,ııseı uer ve onun yanına da • 

Sibl ~·o.U ,mcn11olz.otlorll! dlln. 1 e / h k tt e 
~ç~~:ı~rı::~e:trı:u~=>ı-:nr:= zm ı r e a re et e ı 
~da tertemi• astalUarla bahçell 

&arif apartıınanların, fuar ve KUl-
ıık ve ne!tı &bengi, bize yepye

laOdern bir fehriD hazlarını vermek· 

a fuarlarm ıöhretlerini yapma
•• beynelmilel lcJymetler haline ıeç

daima aımını ve uzun mesai 11r
llatı1aç ıöstermiıtir. İzmir fuın, bel
la bir me11i devresi ııeçirmemiıtir. 
hakikatte mesai intizamlı tekıif e

ı.._ ~etiyle muvıffıkiyetin icapların

'"'l'l karıuanmıı ve buna ilaveten, tz
'-lu lauaıaiyetleri, tarihi kıymeti, ıüzel 

1 tehri oluıu. mesire ve plajlarının 
• Berpmı ve Efe1 ııibi büyük 

>'et hazinelerinin bu vesile ile ıe
lCSriilmesi imlclnlarının bol bol mev-

1, fuarın bahtiyarlık ve :ı:encinlik
k.rıtmııtrr. 

İzmir fuanna lıtirik edenler ve
rörmete ridenler biliyorlar ki, bu

. Jlabıız türk ve 1abancı iktısat ve eser 
te111ulannı ıörmekle iktifa edecek , ..... 

~ •uır. Burada, bol bol eitence var-
"1lı:, mü:ı:ik, ııık, hareket, rakı, ıiir 
· Puarın ort111ndıki ııöller, adalar, ti;r ziyaretçileri tatmin edecek ka

tidir. Hayvanat bahçesi, ormanlar 
~~rinleımlılerdir. Spor yerleri faa-
~indedir. Gece ve ıündüz, fuarda 

' etin a<irt köıesinden ıelmiı binler
~ıılır bir 11iın yabancının aynı 
~e heyecanla dolaıtıkları, eilendik

riil111ektedir. Bu ıene için fuar ko
'-r 'oir 11im ıiirprizler de hazırlımıt-

lda memleket mahsullerini ve eser
\aıu1onunuı. Zenııinliklerimizi, mil

lerimizi ve ıanatlarımızı, modern 
terakkilerimiıi ıörüyorıunuı. Bir 
et burada birteıerek nesi vıru 

>'or ve tehirler burada tanıııp ınla-

• ileride de Killtürpark'a çıkıyorıu
Yt b' 't ır 1ıfm milzenin, muntazam park-

eaerler arasında ayrı ayrı ıüzellik
>tqeldiilni ııôrüyonunuz. Kültür, 

(Sonu 5. inci say/adı) 

Vekil dış 
hakkında 

ticaret vaziyetimiz 
beyanatta bulundu 

htanbul, ıa (Telefonla) - Ticaret ve
kili B. Numi Topçuoilu bu ıabah lımir 
vapuriyle hmir entrenaıyonal fuarını aç
mak üzere uat 11 de htanbul'dan ayrıldı. 

Vekil bana ıu beyanatta bulundu: 
"- F•ırı açmak üzere İzmire ıidiyo

rum. Birkaç ıün aonra tekrar döneceiim . 
Dıı ticaretmizi buıünkü ıartlara uydur
mak ve inklıaf ettirmek için vekllet yeni
den bazı teıebbüıler 1apmaktadır. Diier 
prk memleketlerinde 1apılın etiidler ha
yırlı neticeler venniıtir. 

Irak demiryollarından bir murııhhaun 
buıünlerde Ankaraya nlmesini bekliyo
ruz. Suriye demiryollar idaresini de temıil 
etmek üzere bir deleıe ıelecektir.' Bu ıu
retle liç taraflı bir tarife hazırlanacaktır. 

Bılkanlırla ticaretimi& elinden ıüne in
kipf etmektedir. Bu arada lcomıularımu
dın bize 1apılan birçok teklifleri tetkilı: et
mekteyiz. Bu memleketlerle yeni ticaret 
anlaımalarını buııünün lcaplırına uyıun 
ıekilde yeniden mütalaa ederek huırlı
yacaiız. 

Romen murahh11larlyle müzakerelere 
devam olunmaktadır. Görilımelerin mev
nıu kartılıklı mübadelelerin fazlalaıtırıl
muıdır. Romenler bilhada biıden P&muk 
istiyorlar. Satılıcılı: miktar bu müzakere
lerin ıonundı belli olacaktır. Buna muka
bil Roman;ya'dan petrol, bensin ve benzer
leri ithal olunacaktır . ., 

Ticaret vekili Sov;yetlerlı ticaret mlina
sebetlerimizin mevcut anlaımılar dıire
ıinde normal olarılı: devam ettiiinl illve 

nm Ankara büy\lk elçiıl fuarda bulmımatc 
iiaere bucün bmlr'e hareket etti. 

Yunan ve Alman mümenilleri 
ıelJUer 

hmir, 11 a.a. .:... Yunanlıtan'm fuardaki 
müme11ili alman mfimeetili1le ıehrimi· 

ıe ıelmiıler ve ııavyoelanm tanzime baı
lamıılardır. 

Bursi" dl Ziraat Yeklll 
19rellne ziyafet ve~ildl 

Buna, 18 a.ı. - Villyetimiı orman
cılılı: ve alelumum ılraat iıleri ilzerindf: 
tetkiklereine devım eden ıiraat vekili 
Muhliı l:rkmen ıerefine dlin Halk Partiıi 
tarafından Uludıidı bir öile ıiyafetl ve
rilmiıtir. Ziyafette Bııvekllet mliıtepn 
ile bazı mebuılır, belediJJe reiıl ve pırti 
erklnı hazır bulunmuıtur. Ziyafet halk 
mümeailleriyle vekil ırasında umumi İl
ler lizerlnde ~ok ıamimı ıörliımelere ve
ıile olmuıtur, 

Yunanistan 
1 Eylülde bir kaç ıınıfı 

si lôh altına ah yor 
etmiıtir. 

Atina, 11 a.ı. - Bir talim devreaint ft
Yugoılavya büyiik elçisi lzmirıle tirlk etmek ve manevralarda 'bulunmak I· 

htanbul, ıs (Telefonla) Yucoılavya'- zere bir kaç 11nıf ihtiyat zabit ve efrat 
1 ~Jlülde ıillh altmı davet edilecelı:tlr, 

1932 anılı .Uah altına alınıyor 
Atina, 11 ı.a. - D. N. B. ajanıı bildi· 

riyor: 29 a&ıııtoa tarihinden itibaren 193S 
sınıfı terbiı edilecek ve 25 aiuıtoıta 1952 
smıfı 11kere çatnlıralr 1'eııi ıillhlara &• 
119trnlacaktır. 

111111111111 

ltalya Yunanistan'a 
tarziye mi veriyor ? 

Yunan hududu, 11 LL - Royter ajan
ıı blldtrtyor: Emin bir menbadan ötrenil· 
dlff ne göre. iki yunan harp semlıılnln 
bombardıman edlldlttne dair verilen haber 
bakkınc!a İtalya Yunantırtana tarziye ver
mekle berllber lıtikbalde bu aibl hAdllele
rln önüne l(f'Çmek için yunan semllertnln 
yapacakları nfe.rler hakkında italyan ma
kamatının haberdar edilm•lnl dt haberdar 
etmtıtir. Normal mUnuebtUeriııl açık bir 
llUl'ette idamı etmek w bitaratııtım muha
fua etmek arsuauDd& bulwıu Ywwı.iat&
am bu tekJU• muvataut •ttlll DDDedil • ........ 

lunir fuarında gazinodan kapıya bir bakıı 

Başvekilimiz dün 
şehrimize döndü 

Ağabeysi B. Hakkı Saydam'm vefatı münasebetiyle üç gün 
evd İstanbuJ'a giden Başvekilimiz Dr. Refik Saydam dün sabah 
eksprese bağlanan hususi vagonla Ankara'ya dônmüılcrdir. 

Saynı Başvekilimiz istasyonda Büyük Millet Meclisi Reisi D. 
Abdülhalik Renda ile Cümhurreisliği Baş yaveri B. Celal Üner, 
Vekiller, tehrimizde bulunan mebuslar, vekaletler erkanı, AnkMa 
vali ve belediye reisi B. Nevzat Tandoğan, emniyet müdürü B. 
Şinası Turga ve daha bir çok zevat tarafından karıılanml§tır. 

lngiltere·de dü§ürülcn Nr Alman tayyarai 

1 İngiltereye alman hava 
1 taarİıızlan hafifledi 

İki tarafın zayiatına 

dair rakamlar 
Altı gün içinde 

Almanl• •92, İngilizler 
1 15 tayyıre kaybettiler 

Londra. 18 a.a. - Yeniden kontrol 
edilen rakamlar resmen neıredilmiJ· 
tir: Dünkü cuma akJ&ınlna kadar al

(Sonu 5. inci sıy/ıdı) 

'ı~rngiliz istihbarat nazın 
B. Dufl Cooper 

Duff Cooper diyor ki 

Müstevliyi 
hararetle 

karşılıyacağız ! 
Londra, 18 a.a. - Reuter: Rad,O. 

da konuıan istihbarat nazırı Duff 
Cooper, İngiltere'nin herhangi bir• 
man istila teşebbüsüne koymağa ba
zır olduğunu beyan ederek, ingifts 
halkının alman hücumlarının telbıJ 
altında bulunmadığını ve bu hile 
ların dehtet saçacağına bütün iqlııf 
lizlerin kati azmini kuvetlendirdiifaJ 
beyan etmiı ve demiştir ki: 

.. _ B. Hitler'i kabul etmek içk 
tamamiyle hazırız. Şayet şimdi gel • 
mezse cidden inkisara uğrıyacağıs.i 

Müstevlinin liyik olduğu har·:ııını...--,• 

istikbali kendisine sahillerimizde ,.
pacağımız hakkında teminat vereJ+ 
liriz." 

Geçen haftanın alman zafer ~ 
tası olacak yerde ingiliz zafer' hafta
ıı olduğunu hatırlatan nazır, söz 
rine ıu suretle devam etmiştir: 
"- Bugiln İngiltere'de hiç bir d. 

Jet yoktur. Bilikis vazifenin ya 
dığı hissi, bir itimat ve zafer hi 
ve yaptığımız gibi ve ondan ddia 
müthif zayiat verdirebilmekliğimfi.: 
için daha çok kelimeleri isteği VF,
dır. Büyük bir facia devrinde yaıı 
ruz. Fakat bu devir aynı zamanct; 
büyük kahramanlıklar devridir. ~ 
hafta ingiliz tarihine yazılacatkt!•t: 
Milletimizin ruhunun esir edil 
olduğunun ıon delilinden iftiha:- e 
meliyiz. Gittikçe sıklaıan ve g:tti 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Yugoslavya Btıfveltili 
B. TnJetkoui, 

.:ı················································································"' 

E Dünkü spor hareketleri i 
Yugoslav Başvekili 

• A 

anı olarak 
Hırvatistan'nın 
merkezine gitti 

Betırad, ıs ı.a. - D. N. B. aJanıı bildi
riyor: Baıvekil B. Tnf.ltkovitdı ani olarak 
c:umıl"tesl cüntl Hrrvatlatanm merlresi o
lan Zıısreb'e ıelerei, Zıısrep metropoliti 
ile bafpeskopoıu ziyaret etmittlr. Saat 
14.!0 da tayyare ile mılOm olmı1ın bir 
l11tikamete müteveccihen hareket etmiıtir. 

Ba:svekil matbuat mümessillerine ıu be
yanatta bulunmustur: 

Hırvatların tefi olan Dr. Matchelr ile 
yıpmrt olduium ıırp - hırvat uzlaemaaı
nm ilk ıene;yi devriyeıi mllnasebeti1le 26 
atuatoıta büy\lk 1'ir tören ;,apılacalrtır. 
Son haftalar sarfında Veldes yaılık lröt
lrlindı cereyan etmekte olan mllsalrereler 
hakkındaki ıuılc baıvekil cevap vermektm 
imtiu ••le* . 

• • • 

Dün Ankara'da Karadeniz yüzme havuzı;.n:ıa fc.lcrusy n y .. zmt. tc " *' ··~ 
lan yapılmıı, İltanbul'da Ankara • htanbul ten isçıleri krşılaıJmı lar, ayıı 3 ~ 
liaeler talebeleri mu"t deniz bayramlarını yapmıılırdır. Yukarıdakı reıim K 
nis yüzme havuzunda y\lzme hakem namıetlerinin çalışmalarını ıostcrnıelı:tcdir. 

kana dair bir )'U& 5 ;acı, ıpor baberlerimiıı: de 2 inci aayfadadır. 
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N.ATAÇ Dün Karadenizde yüzme 
T E'IF!X P1XRET 5lell yirmi bet 1 Hklere Nlmen nnu·aJ.a. Bald'DID. b k 1 Eski tarihin en 

dn.,~.~=·d!:;ı;.;:~ ::Sı.!ı~== müsa a oları yapıldı ~:::ıı:::';:.~ 
kiı, çok daha fula oldupnu unıyor- denleriııde delilı tllrl Hftll herkee prk Avrupa'yı Aı-
dum. O amandanöeri dil.nya. biitlln tarafından ... Onlaruı k:aideleriacleld, ya'ya ve daha u-
kıymetler,. fikirlerimiz. hayatımıs ne pzellerdeki yabancı blbaelerl ,,. Harp0ku1u idman vurdu 139 .ıaklara uıaıtıran 
k~dar de.lifti J... Bugün bize Fikret. renmek de sor bir ICY delildirı hele blr mnasalo mer • 
içınde yapdıtımızdan büebüttin bat- arabl, fariıf bilmefe hiç Huum yok. PUVQ n 1 Q b i ri n C İ 1 İğ 1• kaza nd I kaidlr. taklpfmı 
ka bir Alemin adamı, sanki efaanm tur. Baba nalln adamları 0 tiirlerl doğudan · bekliyn 
bir insan cibi gözüküyor. • okuyup anmeii hemen kendi kendi- garbın g~zOnden 

Ama lildütü günü iyice hatırhyo- mise öfrendik: bundan IOllraki ço- ""-zı· 1 !---ı· ikin. ,.;_ Gun·· e• ~==::;!ı~-
rum. Öfleden sonra dört •ulannda aıklar da pek lll ötrenirler. Fakat Ull_ &..Dle8 ._, ,. ÜÇÜDCÜ oldu 
idi. Ben, Muruoamaniye'deki evin alt Fikcet'in de okunmıyaeafına kani- Yinnlnci asın 
katında. IOkağa bakan odada oturu- iim. Dibi Kandenls h&YUSUDda Beden Ter- bafmda - Osraaıı· 

btym Geael Dlnkt&1Qtil au aporlan fe-
yordum. O ıaman fiindelik aktam Niçin? Çtınkil Fikret edebiyatı an- dıeruyomı tu'afıDıdaD tertip edilen )'t1ame lı 1altaaatı zama-
gazeteli olarak çıkan S~rveti - Ta- lıyan bir adam. bUyOk bir edebiyat mU..bekaJan btıyWc bir intizam ıctllde .,.. nıaı<la - Almanya 
nun'u, muharebe haberleri için ~leli· inkı1Jpç111 olmaaına ratmen prçek- :ıı.::::. bir Mylrcl kUtleaı önUDde ya.. imparatoru Meıo· 
yorduk. Xihayet ıuete pldl. ilk uy- ten 11ir delildir. BOtlln nerl içinde KtıubakaJar ıwn hakem bqett Te bq potamyada lstiı -
fada Tmik Fikret'ln remıi nrdı: bize tiir sevkini veren, "Leytel fi- bakem B. BerTet, Zencin tu'afından idare mar politikası ar· 

edilmlıtlr. ıu mua batmdaki raim. Belki blr rak", .. Bir lahzai teahhllr• gibi ancak KU.Uakalardan IOlll"a es.rece alan y0- dına saklanan ha-
tiiri, bir yuw nrdır diye ~ndim. Uç bet parça vardır. Öte1dlerdfki ti· stlctllere mOWatlu'l beden terbjyMI tef- lcimiyet kurmal• 

FİKİRLER ve İNSANLAR: 

Tevfik Fikret 
s p o R HARP EKONOMİSi 

Yakınşark · ve petrolle 

' r v 

Fakat ....mn altını. "lılerhum Tevfik lrıizJi.&-e insan hayret eder. tlf beyetl m,t B. ztn A~ taratmdu kalkışmıştı. Hay- ı 
• tevzi edilmtıttr. • 

Fikret"' .aderlni okuyunca: .. At 51- Bize çocuk1uiumuda, hattl gen~ Teludlr nettoeıer IUDlardır: darpaşa'yı Basra körfezine bağlı yan Near East devolopment \.i'-

mu, ... • 4lye batırdım. Odadakilerin lifimizde P'ikret'in -kle itibar eden Ba~dat demiryolu imtiyazı bu emelin Ruyal Dutch ,,.. 100 metre ..,.,,_, : ·ık ffak fh t töyledllfne pre uptan beilmifim. .. bir 1Air oldufunu lı6ylerlerdi. B"-"n ı muva sa asıdır. Fakat ngil- Aqlo- lranian 
O 

._... Bet mOAbık lfUrt.k •tmlfUr. Kemal • ı ~ ı · 
Zal990 üha çocU cleneaıls yatta bu IHlkmil Jslç anlıyamıyonu. Billkla (a O.) blrtnet (1T,lrl"), Fent Atik (iL tere ımparator ugunun yo u Uıerıne Compagnie Francatı des petrol 

idi~ Fikret'i çok ıeverdim... Fikret bize tekli anlıyamıyan, seze_ O.) lktnct, o.na (0.ı L.) OcUncO olmlqı- indirilen bu darbe rekabeti açığa vur- C. S. Gülbenkian 
"Babam kim bilir ne kadar üzüle - miyen insanların baıltcası &ibi &özü- lardır. durdü. Blbıllf yıllarca bu iki büyllk Hiısedarlardan mürekkep üç 

cektir ..... dedim. O da Fikret'i çok se- küyor. Hani yabancı dillerde yazıl- 100 metre 61rtüıtü : rakip devletin politika oyunlarına devletin allka ve menfaat 
Terdi. Akşam eve geldiği zaman mil- mıı şiirleri bile okurken hazan bir Uç mllaabık .ı,UrAk etailttr. Ha.saıı sahne oldu. İlk hedef mevzuu basit- "Türkit Irak kumpanya" (Th• 
teeaıirdi. NuW hl~ durmıyan bur- mısrağda durur da: "Ne gu"ıel, ne ki- Budan (H. O.) birinci CU1'5"), BUient leftlrllmlt pbl ldl; Muıul petrolle- Tetroleumco) ıı kunıldu. 

(G. L.J tlwıci, Necmi CH. O.) UçllııcU gel- ril 
nunu çekerek: .. Fikret 81müş" dedi bar ıöyleomtı I" .deriz; Fikret'in ıiir- nıl§lerdlr. ... 75 Hne müddetle tescil edildl • 
ft R....,,ı fltnt .. yi iıtedl. Tcessü • ]erinde bizi böyle durduran mıarala 200 metre laırL-~al«ma l Daha o vakıt nnılnliği henüz hayal Irak petroleum kumpanyası 
~n- ...... blr de 5fkni ftl'dı. Ki- hemen hiç tesadUf edilmez. Onda ml- UUIJ lleminin, fen raporlarının tahmininde cinde kalan 40 millik arazide 

Altı mUııabık lftlrllc etmtıtlr. Turhan 
taba ptlrdlım, •suda• mamamesini na vardır; manayı söylemek, aruz ka- (G. L.) birinci (3,36'~"), Ayhan CG. L.) 1• Nklı duran Muıul petrolleri garp me- tiı oil devolopmen.t" kumpan 
biıtıılt cle'fa okudu. Buna bir mlna hpları içinde söylemek için her keli- kinci, Halit /.Çık.göz (H. o.ı UçUncU ol- 400 ntdr• 6irfncül NU.,,, denlyeti için uaak prkın bir merhale bir ar~a ve itletme müsadeei 
'.-enml,ordaiD. '9Dn anlattı: O sa - meyi h<>t görür. Mesela Nedim'ln: muoıarwr. Bll7ii~ "G..__,.• noktuulır. Vulyıtl müdrik olan iki tır. Bu ingiliz firketin hiıtc 
._,_ lledreae - dil - Vaidn'de der- "Yine oldum esiri ak bir ıuh-ı sitem- 400 metJ'e •erbqt : --. ı taraf da aynı ,..a mevki ahıetmetc • arasında da İtalya hUkUmetiı:ıill 
al _.,. Denten tonn. bir iki urık- karın" mısrağını, yahut Füzuli'nin: Beı mUııabık tıUrlk etmııttr. Nihat BU- 1 • p bD te ıeclkmedlt.. duğu "Azianda ıeneral italian& 
lı h• lle lmaber Siileymanlye'den "Saba keyinde dildarın nedir üftade-- yUkcengtz CGUneı> birinci <7•5'3"l, KeıtıZD"Jr U&ft eti Doy- t...-.;;-t...-;.. '--·rdu.ı;.u Ba"dad ........ li" ile mt.Uıim alman, franaız, 

(G. L.J lklııct, F17.zl (G. L.> UçUncU ol. - ~ au • ı. u..-
Beyall'a 4oiru ciderlerken Fik- ler hili - Bizim yerden gelir•in bir muıtarılır. miryollan flr"ltl hazinei haısa lle ınali ~ruplan bulunmaktadır. 
ret'in 8tdlltlnl Uber aimst1ar: sa- haber ver müptelllardan" beytini ya- K;:,,.;:ı.ıer uuuula SO metre atıcılık mtıaabakaıt yaptılı mukavele hükümlerine riayet Irak'ta petrol iatihaalltı 
nkblardan Wdı -ı.Anetullabi aleyhi" zarken, manadan hariç. sırf kelime- "'i'- etmlmlıttf. "lalı Muzaffereddin"den ton 1926 da ba§lar ve 1933 
deınit: J>abamın cam aıkılmıt: "Ni - lerle oynamakta duyduktan hazzı biz urbat : 25 ••••toeta bitiyor imtlyu alarak !ran'da petrol sanayii tine kadar uami iıtihaalit "1 
.ı sı le -2 111 rı ?" d' sor d "b' 1 K" nt.. 1..- L Vaktin darlıtıu blnaeıa ancak 7 kUçUk .._..., k 1mu -~- tonu g-emiıtir. İhracatm ~·n uy avy yo unuz ıy - · e ıezer gı ı o uruz. UÇu&, em::mı:· mlliıabık ııtt ... k etmııttr. Reha cı.44.) bl- uru •- lmll olan İngiliz teba- -:ı--
IDUf. "Buda için tilr yazdı da nun yetsiz bir tair olan izzet Molla'nın: rinel, Lütfi ikinci, :&:rdofan UçüııcU olmuı- MllliMkel•ra lmlGp lwı 81ndıa Jllli nluıdalı M. Wiliam ıl petrolün Akden.is'e dök 
lfin" cevabını almıt. Babam da o ada- ''İzzet cenab-ı Galibe bat-1 bihittte - larwr. olan Teyit ohmyan herlreeln Knox d' Arl.y dı 1902 de Bağdad ve temin eden boru teli1&tı yapıl 
IPI ffkeain4en ''Buda" ınanıumeıini Bendan peytm-ı bureti vennez mi 4 X 200 ba"raL )'arifi •• Basra vilayetleri dahilinde petrol ara- sonra başlar. Pipe - linie'e 19sS 

.ı d 
. . ba , " ittirak etmesi kabildir. l d ha ı bl k 

ltlt•ra lro,mak i•tiyor u. Ehnı - ruzigar" beytini okurken: "Bu ne İki takım ııtırAk etmıı ve Harp Okulu mak müsaadesi istemigtl. 
8 

n c § anmıı, r n or a 
pnm tlatiinden attı, batını, kulafını, ıUzel söylenmiş! ... Ne kibar edil..." takımı (13,8'6"> ile birinci, Gazi Liııeııl ta- Bir aydanberi atıı poligonunda devam t cek liy intizamı ilo - IOD 
enlHlnl bttdı, küçük, ıitn1iyah göz- diyoruz. Fikret'te biSyle .,.yler yok- kımı ikinci selmlıtlr. etmekte olan İzmir entemaıyonat fuar bl- ıte bu iki iktisadi teıebbUs bükü- larda &ilnde dokuz kilomettf 

Ö 
,,.. T pi 1 • ·•- •· b k metlerinin kuvetiyle intaç edilmek is- f d'lmck · 1 bi• 

Jerl ile yubn dolru bakıyordu. y- tur. t:>nun •'lrlerlnl, kıymetlerinden ram en atlamaları : etı teıvı .. muıa a asına bu hafta içinde erte ı ıurctıy e - tea • . . r ce- de• ....... ,1 ...... • dlu'- -"'- ... ten.iyordu. Babıali'de me·"'ur olan u"dd tt bi 1 ., __ .ı 
le dütGmirdU. "Buda• manzumesını bi,. blr -1 ka..._ttlrmebidn, nesre Dört mll.abık iftlrlk e•-ı ... ı., Uo mec· ..... anı ..,.. er""' tım - .,. , .. -ea !r• m e en r ıeııe eve uoa-

1 ik 
ıır ....... T~ burt .... __ (54) pu.,an •- kul......,, •-Uann""- is .._ "idarei maslahat" alyuetlnln-. canlı mı·, .. :. 

'küt.Fa koymakla aarıklıdarı int a- çevirtr, '-•'- ditıere tercüme edebi- ve Uo lhttyui atlama ~lmıt: utl· -.. ...... .. - e tn ... ~. -'-· ıa--t.. ..,. ,__ L- c1· d ...,.... ced• Burtıuı Emre (H.0.) ,7,70 puyuıla bu puvan bel atıcı için kazanılması müm- demlerini yapdı. Nihayet, uzun ıe- Borular Kcr:'-':k•wı·· ____ .1..ıt. 
1111nı 11JU1ıf o ...-'"L .. a-t acn ı e liriıinis. Hatta bl~parçaların ni- bl""'ncı, H"•rev CH. O.) ........ , Nurettin · a.u Y~ ın - ..,...,., kiln olan bir ıeydir. neler geçtikten, müteaddit notalar te- k'ind if ,_.-ar 
mGmindt: o mannmede hl~ de din- çtn mnsam yuı1 .. ı..nı ,_. ...._ .-. o..• "ı'I ıa s1vr •ı • ,,__,~Pı:..r..ı.a-.•ı-_._,_.,~~~._-~--..4.-.. u.r mev ı o Ç t bat 0~11!' 
-t&llk olmadığını iddia edemiyor, bir bil dcfildir. O, kelimeleri okpması- Be, metrelik kule atlamalan : mızdan biri olan ıtıcılıia her vatandaıuı fend~~;~Sl;E~Ca;.cı~~a;a;':s;u iİe k~iı:;."" ~~-;;;;:;;(.~ 
...,..,, da oma - mlnuız bir hücum nı, Adeta flJyle elinde tartmuını bil- 1 mU.abık ifUrllc etmlftlr. 2 mecburi iıtirik etmesi milli bir zevktir. Bu gibi iki rakip 19 mart 191'4 de, Londra ha- Palmiva'dan Trabluapma, 
....... nclea. - aewiyordu. lttitafa ~ mes; her birinin bls4e UJl!ldıracatı ye 2 thttyui atlama )'&pılmıt, ..ueecıe müsabakalarm tertibi tilrk ceııçliii umi- riciye nezaretinde, bir itilifname im- lu iae Rutbah Hayfa'va 
....,.eh; bunun için de sarıklıya bir hatıraları, hun 46-"--: onun ln- Turhan (H. O.) 26,M puT&Dla blrblot, Oıı- asında kuvetli atıcılar yetlıtirmek ve her tt'l A tık ot. SO d'A ot. 25 .,-•- ,_._. A."''" CH. 0 ) ·· k'=- "- ıa e ı er. r ıo rey, ıo Boruların naldedebilecex.ı 
ı.ı daha kızdı." dinde kelimeler d4ece blr fikri lfa- man -o)'UD . ikinci, c-.ı En- tur ..., attı •• "' atacıJı mermi•ini hedefi- A l --'-- ot. ıs d Do •• 

d k 1 
sin (H. O.) UoQDcQ olmutlardır. ne isabet ettirmek caynine matuftur. ng 0 • --on. ıo t yçe ban- tarı 4 milyon ton tahmin 

Ertetl sUnler ıueteler e ma a e- de etmek lçln birer \'lfıtadır. Onlara. PuTımlanll tam1tl ..UCINIDd• a., o. kın kurduğu The Turk'ab P t ı dl 
L.t okuduk·, Beyuıt'tatd Türk Oca· yanl ··•rla kullandı&. malsemeye ,_ kulu tclmua Yurdu ın puftD1a MrbloWtt. 25. 8, 940 pazar silntl niha7et bulacak C T .. d . '- tl 30 ı 1ııııı4e dro eum r. ~ ,... •• O.Si LIHlll 411 Ul1 IJdJıclllM ....__ olan müsabakaya yurttaılanmızm .,aldt o ..... ~ · tır•• .... mart • e .re1- Irak p_..rollerlnln A'-Ae-•.Je 
••Defa Fikret için tertip edilen gUne ıık delU41r.- lekle bakmas, 1tlrl4 INJUbll c19 11 ,:"anı.• UoUncUİ~ b;! ka,.betmeden (kulüpte bl olsun olmaıım) men .Osmanlı hukumetinden imtıyu tılmuı d~nya petroıc:iu~ 
llfttlc. Tabya Kernat'l i\k defa orada hayran otmu; shtl, clerln IBs .ey. 11U1lardır. lıtlrlkteri mntt menfaat le-"ıdır. talebındı bulundular. dukça, heyecanlı &lika uy 
llıdlkıı. "Leylel firak" manzumetinl lemek lım: ,U.et fekle bayrulılt j b f 'd Pek yakında baıtanacak olan tabancı y ~du. Fikret'in. az tanınmak1a be- yoktur. Halbuıkl edebiyat .. rlerlnla stan U Q atıır aıilobıkasıru 1&71n vatandaılarrrruıın alnıs lmtiyu muamelesi tekem ..,. Bilhaua Romanya petrol 
...:..~ belLl "- 1 "{ t O ben öl l l, 1 '- lt'- aabırsıı:hkla beklcaı.-.rl rie. otunur. mili etmeden umum! harp gelip çat - rlne 1atı1 fiyatında mWıfıd ...,.. .. , .. 'n ı~• 9ı r . nu rnemn n ı• ecta a• An• pçme- 1111111111111 , 1111111 ı 11111111 ı ıınııı t B i k d ı .. ...ı 1 bu l 
de ezberledim. aenele~ce okudum. ılnl t•ln tdltl de )'llms 11klldlr. mıı 1

' u vu yet arıııın • .... tere- mec r yetinde kalmıftll'. P 
Menin gençleri yelkenli ile nin müttefiki olan Fransa ve Rusya ya petrol i~ihWdnln mUbidl 

fin'ıdi, Rcb•bı fİke.rte'deld manzume- Fikir, mana, bulunması kolay o1an ve Al yarıclannın l9kendenma sidecek 1916 da Muıul petrollerinde ıllih ar- da artması Akdenis mil• 
Jer ırtaında tam olarak hatırımda ka- çabuk eskiyen ıeylerdlr; 1ekt1 ka1tr. ~ kadaıh&ına dayanan hine iıtediler. korkulu bir rekabetten tıtifaclt 
.lan bir o vardır. Fikrct'in birçok mısrağlarını bu- Mersin, (Ruıuat) - Menin ren~terb1.. Tal ı · · .., 

... rUn yuüanmıs aruııu!a ılkredebili- den o~z. beJ kiti önümüzdeki bafU 7edl ep erın ısaf ı aulhun akdine kadar nını da temin etmemlttlr. :a 

E z~danberl Ref>.&ı fllreste- rb: "Hep•i lbım bu yurda, bepıl sonuncusu yıplldı ~=~~=~r:le Iakcudcnuı''bir aeyahat yapı. ıürüncemede kaldı. tisadi aahadaki yol kı 
yl. Halfilı'u11 tfelterfnl apna- mOfltl". 'inan, HalOk, eı:tll bir fifa- 1918 ıulhunda Rı.ııya ittifak ~enbe- tevellit ~vul farkı~.inhisat 

~- k ı d .. k d ld ki" ib' F k d'k~ Denizli'de -Mir L-lnpleri rinden ,.ıknıı•, Fransa'yı da yakın nıenfaa .. t ııyui hikımıy.et 
... m; itap arım arasın ı ua yQ tur. ır a anma g ı'" a at ı &at ı.tanbul, J1 (TelefODl&) _ At l'U'lll• •---Y ~ s s Jril W ı Ak l>innları, yeni ıiirleri o1'urum; fa- edin, bUt\in bunlar - oldukça tuhaf nıwı 101U1DOU1V. ela bu,UU Vellefadl oa- faaliyete ıeçti prktaki iıtili tatmin etmemittl. Ge- ç. tü emu. denıa 
bt Ed~biyatt • Cedide'clterln 9flrle- tdalan ne idetl mlıaht olmaktan yınDd& b07Qk bir JW&Hlık 6DUada >'IPll· Deniztl, 18 a.ı. - Dlln vltbetln kırk iki no tavasıutlu konuımalar neticesinde , .. yı- ~ uferlerini ecnniyo~ 

ni de, roıııanlırım da tekrar oku- bafka - ttklllıri ile dikkati çekmes· dı.• • 7eriade sençlik lnıllip Te pııplaımaı faa. 111>20 de Sanemoda insili.zler il• ya • muharnk kuvet menbaıaa 
k ihtiyacını duydutum olmuyor. ler: bunlarda bizim hoıumuza giden Bırind ltoıa : li1ete ceçmelert mllnuebetlJle bir töreıı pılan bir mukavele mucibince, Muıul muılard'll'. 

~ık onalrın tadına varamaz oldum. olsa olsa manadır. Hani Nabi'yi iyi· Uo yqmdald b&llakua arap erkek '" dt- yapılmııtır, Gene dün 'b1ı tiSreni tıkibeıı üzerindeki haklarından vu ıeçmek lıte boru fertindcn -" 
Kıymetlerini inklr etmek mi isti· ce bihniyenler onun aidc;e tflrbı-me- '.=1:ı~ ~ıc!: !.°'= 1~ ffalkeriDde parti tarafıııdan sönderilın prtiyle, muharebe dolayıılyle mef- petrollerinin iatihl&litının 
ıım"? Hayır. Hele Fikret'in büyUk ıel ıöylemek iıtiyen, ukalltıklar e· lcU. Bu llotUd& lfık blrtDcl, ~m Udnot ıpor mılsemelerinln buluaduiıa salonuıı ıuh bulunan 'Doyçe Bankın hiueai _.... 

kiitadl yaprlmqtır fransızlara verildi. Sene l.UU" 
pir oldutunu bitirim. Fikret"ln den bir pir olduğunu sanırlar, Fik- oldular. Ku,terek bü1I l"AD7uı& I06 ku- • '-' rut Ttl'dl. Gençlik kulüp Ye sruplan, ao .~·-tota ı 

:elki nuım kalıplarını kırıp mııra3- ret itte bö""e bir 11irdir. (Nabi me- .... Bu anJ:ıı- birlotki Amtıika hUkD· 1934 •.;.., 6 "~ IL.!--1 kadar bütün nobanlanm ilmıa1 ederek u- -r- ~7~ 
taıt mıırığa ıeçınesi, kafiyeleri ka. tel 18ylet11emif, ukalllık ttmanlttir 1m11:1 lıoıa ı ier ba7ramma ittirlk aıdecekler .,., 0 tiiıı· metlerinin "açık kapı politikasına" 1935 1,A'fl 
fıttırmuı, nazma ne1ir tdaıı vermek demiyorum: ama tekil listadı olduğu ıtı ,...ad&kl )'el'll )'Wl8llıla laslU• _.. de tetlıil '6renleri ppılacaktır. mugayirdi, manda ai-.mlni proteato 1936 ... -: .. 
llffmeıi timdi bize kolay bir \'Y gibi için meıaeUere, ukalalıklara prçek- 11111"..,. ~ mıllla9ta. x..ı .. ı ederek kendiıi de bir hi11t aldı. Ve 1937 ~ 
:afeülcebilir: hattl bunları tahammill ten tiir bili vermesini bilmittir.) J100 metre. tknml,..ı ''° Ura I& .. JJo- Manisada ıpor mükeilefiyetl nld Tllrkiab Petroleum kumpan.,..ı 1938 ~ 

IBHll1meı hatalar diye kartılamamız da Tmlk Flkret'in tllrterindt bugün C--a:-.. 1:':.~· ıi=.:':t..-;=•: MıniN. 11 a.a. _ Beden t~esl b6l· yerine 1925 de: 19SO ~ 
- -llllildir. Ama bunlar, Fikret'in yeni en çok fenamıza giden fCylerden biri ,_ ut. Jl&M1'8 lOI n • lallaf 9Wdl. ce i•tl1&re b97etl .,, kan Jlıa7mtkamlarmnt ---------------., 

tpdıtı ıenelerde ne büyUk yenilik· de b&bUrlenmeslc!ir~ bu bit Rebabı 0gllncl hfa 
1 

lıtirikiyle vali Faik Tilrel'in ri1aaetinde 
1 Tanzimat'çılar memlek,te bir Av· ıflceste'de de vardır ama bithuaa Ha- 4iio parti binuı11da bir toplaatı 71Prlaııı 

rupa edebiyatı oldufunu tı.ber ver• Uik'un de/terfnc!e g8ze ~arpar. Ken.- Dert ft daha )'Uk&1'I rlltald llallllll'ıı ve bu toplantıda kutllplerin Te reaclfk tq. 
Zonguldak Halkevinde Maraş mebuslar....-: 
reıim sergisi açıldı temas ve tetkiki_. mi•lcrdi ama kendileri o edebiyatı, diıini pek bUyilk, pek derin ıeyler 11'1P at" 1mnJclara malllu9 Ka1ılt• lı0- kilitımn çahıma tarzları, mecburi ve ih. "" 1U1U tdt. Kudeet 8000 llletl"e, tllrandyeıt · l 

bithUla o tdebiyıtın tiir tarafını ne dügilnür bir adam sanır. En basit h• roo lira idi. Bu kotuda Tomurcuk birinci, tı,arı .por ır lıerlııde alliaktrt4e ba.-
Zonguldak, 18 a.ı. _ Genç amatarleri- llarıı, 11 LL - Bir ı.at?, ö le Ud _ _, K--'- ıı-"--'• lunulmuttur. 

Pek anlamışlar, ne de tanıtmağa kalk- kikatleri, hattl en ıiftklr yanht fCY• rne ...,,, --ut ..,, ...... u geldiler. Mll§terek bahtı pny&Da 160, plbeye 126 
aıışlardt. Fikret Avrupa pirleri ribi leri iftihar e4e ede: "Bak, ben neler ve 100 kurul verdL 
,azmak iıtedi. Şüphesiz o talrlerin de dB!ünUyoruml"' Ben ne büyük•· Dördiincii .._ : 
ın kötülerini, Françoiı Coppee gibi damım I" d• gibi bir llÖylemeai varı- ,_,... 
ın mln11ıslarını ıaeçti : fakat .. Balık- dır: bir mlddet l1111m ,WdDrlr 'ama tkt yqındakl yertt halllkan tnım• er-
~ıtar" manıumetinln, "Tecdidi bdl·• 10nra ıdrar. Kendlıl yqarba O ~ kek ve dtıl taylara m&hauatu. Meııafe•l 
., ·-, 1200 metre, Uaamlyeat 1400 Ura idi. Bu 
nç" ın yudma11 ne muasıam bir .. bUrlenme tdleı pek alst prpllll}'Qr- kOfUd& Umacı blrtnet, Hüma Hatun ikinci, 
dehi yat yenilili idi 1 "Evlendiler, N• du: çDnldl çok ld1111tler onu, kendisi- SUbutay UçUncU geldiler. Mll§terek bahtı 
vittfl~r. amma muvakkaten; - ...,. nln ıanntttlll stM sörlrltr ft pru-~ 680, .-.J<e 100, 20~ kUl'UI verdi. 
dı ıukuta ba91adı bet hafta ıeçme· runa. kndlnl belenmeılne hü yerir- Beıinci HfU : 
den ... " Blı buctln bunları hatırlayın· lerdl. Hattl blr ıaman Pllrret'e bu 
ea -''lüyorus • ,Ulmekte de haldıyıs, prunı, kibri etrafındaldler qıladı tto •e daba )'Ukul )'8ftakt llliflr&a lngt-•.. ' " ~-'-- ıı.1.. ll•' rl 1n• at ve kıar.uclara mahaua Uzuıı çayır la> 
çönlcD bunlar da: Ya kahft, ya P1 unmıftun. Hayır, u.11a • 1 •e n- fU8U lcU. M•ateat :uoo metre, !knnliyell 
içerdi erken, - Xa11rıp piyano ~alar· den o hll beltldlr: kendi sannım ken- 1110 ura idi. Bu 1lotWla Romam blrlnct, 
dı derken" m11rallın kadar tuhaftır. dlıl etrafına kabul «tlrmltı G&Ddi lldDot, Yatataa UçUDotl oldulU'. Klll t.nk b•hfa lfUIY&na 180, Pl&lıen 100, 100 
Fakat bir taraftan da hab11ıs: çtın. Hulba Plkrtt'bl bunclaa IOIU'a da n ıeo kUl'Uf Yerdi. 
1ı0 Filcret'tn o tllrterl olmuayc!ı blı okunacak blr talr oldutunu 1anmıyo- Ku.terelc bü1I UoUncl1 ve dGrcUbloO ko-

,uıar aruıDda lcU Yt bir liraya mukabil 6 
Avrupa edebtvatını sor tamr, ona nam. Onun her tflr NYtnln ldltllpba- ili'& Ymll. 
taklide zor kalkardık. Bu t.1rımdan ne.tnde delfl, ancak edebiyat tarihi İkili bahtı dGrdUooü ve beflncl kofular 
Fikret. bu(!iio 9iir. nesir, yazı yazan- kitaplarında bir yeri olacaktır. Ama !:Del& tcU ve bir Urçı muk&bll 1 Ura 

tarın hepimizin babamızdır. Hepimiz oradaki yeri de çok bUyttktür. Ondan UcJU bahlı tıoQDcU, dördUncU ve be,lııet 
l"l"~ııın ba•larıs. evelklter Attupa'ya çıkan kapıyı gÖI· kolular aruında lcU ve bir Urqa mukabil 

Filrret'ln edebiyat taribimisdeJd tennlılcrdir ama o geltp kapıyı a~- 11 
Ura verdi. 

mevkili çok priptir: tHrlerl okwı- aut. oradan airen havayı tenefftıı et- ------------
mıyan, okunmayacak olan bü)•iik pir, mit ve kendiıinden eonrakllcrl hasır- kil enditeılnl fiddetlı du,..yda. bel· 
Dildeki. fikirlerdeki bildin dejlplr- llllllf. Kuntll bir snld olaydı, fi- ki bma yapamudı. 

Askeri liselft' 111 ıporlar hayramı 
tetanbut, 18 (Telefonla) - .Aüerl 11 .. 

ler su aporlan bayraırıı Çengelk6Yilııde Ku
leli ukert llMel öntlnde 7apıldı. M blııt 
6eçen dAveUUer U'&llında ordu mutettı,ı 
or«enel'&l Fahreddin Altay, tataabuJ ko -
mutam İlhak .A.Tlll Akd&I, tllm.-ıeral Ze
ki ııık, Beden Terbl:reat Genel' Dfnktöri1 
Cemil Taner de butumnakt& teli. 

Saat tam ı~.80 da tatlkl&t mU'll:vte me
raalm balladı. BUDdaa aonra lleeler mü -
fettl§l kurmay albay Adll TUrer bir nu -
tuk söyledi ve gelenlere te,ekldlr etti. Bu
na nıOtealdp lntı..aı.k'1ara 1fUr6k edecek 
talebeler bir geçit reeml yaptılar. Ondan 
ıoara apor hareketlerine treÇllcU. Elll:vt 
mUteoavts qlebe lluledee aUllMI• yaptı
lar. ,Bllhaua elblae ile deııtse atlama ve 
aoyuıuna Ue tam techlat1ı ,.U..ler ook 
alkııtıuıdı. 

Bunu mOtealdp ~ Yll'Sllan. Denls 
Gedlkllat ne Deııtı Harp Okulu ve deni• 

ıniaiD husrladıklan Zoapldık Hılkrri· riaıizde bulunan ınebuılanmı• ~ 
nin ikinci reshn serıfıl, dün denir Ye mU.. u ,,. zirai kooperatif teıekJrfil~ fit 
esse.eler müdürleri .,., kalabal i1E U • diye ve Parti •• Hallrevind• 
._ Mı .__,._ -..ı--:-:_ .___ . 

1

1 
::..,~ev. likle temas ve ıörilımelerd• 

- -- -uraı • --.tvı .. .,_._,__,_, ........... 1 ._1 _...aı• ,....... .......... • N ,_ ....,._ 11111&.._.111& -at .., emı .. ..--
....._ llJleTbM!eli 1181'1 ... a.ııt AJt. -'salllıılelıl tetktlderial 
"" lllrlllı11 lreı•r* aıılmlfS lu-. dla ftll De b..W • , ...... ,. •• llrltmeltrillt 
.... 11DClarlmlsln llD&t 1rablll1etlnl bere dtla ku&1ara st~ 

.,.. U.W lcin m11Yaffüi)'et tlmltlerlnt b-

.,.td....,..lr bakımmdu ıwlndlrtd bir Nümunei hamiyet 
•lftlfal''••Ur. dası denizden ç 

.... lllae Zoıguldlk'tı 
Mr konl••Ymt 

latanbul, 18 (Telefonla) 
harpte Ahırkapı açıklat 
NUmwtel Hamiyet torP!~ 
kuımn 1MaıDnJerde de.....,,... 
.._ .. 1ıq1ını1Kıktır· 

lflut aruılld& 7&ftl)ar npıldl Yt mOUb&- s.pl4alr, 11 a.a. - M,a6-t Vmam 
kalara nihayet ......Udi. .......... bq mlpTlri IUllaa Belp atr- lan&fdlar 
lıtanbal - Ankara tenie maçtan ... Jla1lımade •111111 misak. .....ı. letulbvl, ~:(Telı~ 

tataabul, 11 (Telefonla} - iatanbul- 1ılr lıreal~· _,....,. v.n .. Partlal blDuUUll 
Ankara aruılld& tıusQa &İltdela IOD!'& 1'ltla ft ller lilllf ~ 
Tarabyad& Tok&tlt:PD oteli kCll'tl&nltıd& ha~ kesif .,tal oaru ... 1NJ9 ...... Rabm1 ve A~ 
tema mtl8&beh'IU'I 7&111ldı. makta idi. 

tılt'&nbalu ...- lldt&ya ....,. d&Jıa 
zayıt bir kadro ue 7&Ptılt ~ 1 _1 Konferanetaıı aonra Halkm ar kolu 
ı.taabul ltldDe MUOtlelldl t...-ı ..., .... bir k9ier Terflmilt{r, 
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POLiTiKA 

lya • Yunanistan 
f Pa harbinde bitarafhğmı 
ta:a baknnmdan hiç bir dev· 
'ılanistan derece.inde titizlik 
,_~ittir, Bu bitaraflık yal -
"1llrıetin resmi hareketine 
11' değil, yunan gazeteleri 

hharip taraflardan bir veya 
•ltlc:ında ıempati aöstenniı 
k için bir senedenberi, mu

. ha.kkmda yazı yazmaktan 
•tlerdir. Buna raimen, ltal· 
ıın bir Davut hoca mesele-
,.. atmı§ ve bu meselenin 

11iu heyecan hava11 içinde 
il kruvazörü ansızın bat • 

• kruvazörler, inaanlar aibi 
'brıediklerine nazaran, yu. 

•zörü bir auykaate kurban 
01ınalr ve bu suykastin de el
faiJi olmalıdır. Yunan bükü. 

Yunan gazeteleri o kadar 
rlar ki bu ıuykaatin hangi 

ıeldifini bildikleri halde 
kadar auçlu hakkında bir 

~ile bulunmaktan çekinmit· 
tlnunla beraber, ıuykaatin 

~l'afından yapıldığı meydan 
.. q o kadar açık bir mesele-

Dobrıca İJİ hakkındaki 

görüşme 1 er dolayısiyle 

BULGARLAR 
NİKBİN! 

Antaşmanın bugün imza 
olunması ihtimali var 

Sofya, 18 a.a. - Siyasi bulgar mahfil· 
lerinde bulgar • romen görüşmeleri hak· 
kında nikbinlik izhar edilmektedir. Bu 16· 
rlişmelerde Bulgariııtan'ın ealtl Roma ıe
firl Pomenof da bulunacaktır. 

Romanya tarafından yapılan davet hak· 
kında mütalea yUrütüten yarı resmi Dine11 
gazetesi bu davetin bUtlin Balkan devlet
lerinin nefine olarak iki memleket aruın
da yeni bir doıtluk ve iı blrllti devreainln 
baılanııcı olabilecethıl kaydeylemelıtedir. 

Bulgar heyeti kimlerden teıekk•:il 
ediyor? 

Sofya, 18 a.a. - C.Cılova'da Romanya 
ile mü:ıakeratta bulunacak olan ve tam 
salllıiyetli elçi B. Pomenov'un riyasetin
de bulunan bulgar murahhu heyeti ha
ları ıunlardır: Vama garnizon kumanda
m ıeneral Popov, Hbık temyiı mahke· 
mesi Azalarından B. Papuov, dahiliye 
nezareti umumi kiti.hl B. Anıhelov ve 
düyunu umumiye müdürü B. Mollov. 
Murahhaı heyetine eksperler ve kttlp

ler refakat edecektir. :el'inde bir dakika bHe dur
L!"'ez. Fakat ltalya'nın bu Kıral Boris Romanya elçisini 
'l'llvazörünü batırmakla is - kabul etti 
'ltiii aayenin ne olabileceği, 

ehemiyetle durulmıya de-
• ille.eledir. 
,fifa bunun, İngiliz gemisi 
ıletek yanhthkla batırılmıt 
bir ihtimal olarak bir tara· 
d11ıalıdır. Gemi bir yunan 

~ • bulunuyordu. Ortodoks
h'amı münaıebetiyle bat -
it donanmı§h. ·Denizaltı ge

bu noktada herhanıi bir 
Yapmasma imk'n yoktu. 

L huıünkü prtlar altmda 
"'11lvazörüna kartı yapılan 

ltlünferit bir hadise olarak 
ı. ltalya tuafından durup 

çrkanJnn bir hoca Davut 

Sofya. 18 a.a. - Kıral Boriı, dlin bi
ribiri üzerine hariciye na:ım Popof'u ve 
Roman7a'nm Bofya sefirini hbul etmlı· 
tir. 

Romanya hariciye nezareti husuııt ka • 
lem mUdUrtl Bofya'ya selerek 1&16.hiyettar 
bulgar mahfillerlyle temaaa girml1Jtlr. 
Dobruca meseleelnln §imdi katı bir safha
ya gtrmeıl beklenmektedir. 

Anlczı.manın bugün imzaaı 
muhtemel .. 

Blikr~, 11 a.a. - Havaa blld.lrlyor: 
İyi haber alan bir menbadan atrenildifine 
göre Dobruca'nın terki ve nlifuıı mübıde

l11i hakkındaki Bulgar - Romen ınl&1ma· 
sının 7arm lınaa edilecetl tahmin edilmek-
tedir. • 

Mcar - Romen ıörüflJlelm 
Yiizünden günlerdenberi 

• >'Unan mün85ebetleri pek Bilkreı, ıa ı.a. - Havu bildiriyor: 
tergin bir vaziyettedir. ltal- Turnu &everin do Macara - Romen dtle

atr Hoca Davut meselesi- guyonlaraı ,ıaruında puart11I rünll yıp1-
l lacak içtima ıırf meraalmt alt olacaktır. 

• eterek ansızın Yunaniıta· Bu mersimde Romanya teldiflerlnl tevdi o 
likle ria •et etmekte oldugw u 

.1 dece.ktir. Umumiyetle zaıuıedlldillnı rCSN 
tan tiklyet etmeğe batla- Romen teklifleri bur ırulnin terlredllme-

11', Bu gazeteler, Yunaniata- alnl, RomaftJ'a He Macarlatan anımda ,... 
taraftarlıtlyle itham edi- prlmaaı düıüniilen büyük mik)'lıtald nB

·~h•er devletlerine kartı fua mllbadeleai :ıraruretine tabi tutmakta
.... -.-...ııet etmedtjı yazılıyor. aırlar. 
,-qıl'etlerde Hmanlarmı ingi-

..... ....,.._. açacafından bahıediJi. 
ltu neıriyatm arka11nda 

\' llıaksat olıa gerektir. ltal· 
A "nanistana kartı takındığı 
~anya'nm aarbi Avrupa· 
._;. k Avrupa devletlerine 

, ekete geçecefi zaman al-
11ete benziyor. Filhakika 
'aıiıı iki ay kadar evel, Yu

•• bu arada diğer Akde-
~lerine nrdiii teminat dt 
•-.ıetlerfnin, darbeyi indir

aelinciye kadar tukin 
~lunda'ki politika manevra· 
li ha sörünüyor. Hatrrlar
İl &f uaolini, lnailteN'ye kar-
-~ ederken, bir takım dev

~nılerinl aayara'k bu dev
.. kete aeçmec:likçe, ltal-
'1' kendileriyle iyi münaıe
• ~akta devam edecefinl 

• Bu ıarih beyanat yapd
"-ra aradan ıeçen iki ay 
''rfında Yunanistan ltalya

irecek herhansi bir hare· 
'-nınuı değildir. ltalyan 

t ~n ılklyet menuu olan 
~aııtiıi on dört ay evel •e· 
~il aylar zarfmda Yuna· 

..a:•ıiyetinde hi~ bir deii • 
~ ~ aınııtır. O halde bu tah
~ ... nedir? 

t tudur ki Franaa'nm mal
eıı sonra, yalnız ltalya' -

t,.; 41manya'nm da ıarki Av· 
.~ dofruau mnum Avrupa· 

~•ziyetlerinde bir değiıik-
' ıelmiıtir. İngiltere ile 

8. Çorçil yann h:. 

vaziyeti hakkın~~ 

beyanatta bulunacak 
Londra, 11 ı.a. - Royterln parlamento 

muharririnin yazdıf ına &'Öte B. ÇCSrçil talı 
günü Avım kaınıraıında harp nsi1ati hak
kında beyanatta bulunacaktır. 

B. Cör,n bundan bqkı incili• aomall
ılnde1d vaziyetten de bahsedecektir. Bıı
vekilin, rarp yanm klir .. lndılri iaciliı 
topraklannda Amerika'nm deniz ve hava 
üsleri teıiıı etme1i hakkında lnriltere ile 
Amerika arasında yapılmakta olan konu1-
malardan da bahaetm"i belıltnmılrt9dir. 
Dütman it1ali altında bulunan Ytrlıre de· 
niıaımdan relın gıda maddelerin• alt nu~ 
ıelelerle de metrul olacalt 11nntdllmelt
tedir. Müzakereler Avam Jramaruının col
ıelerlnl talik ~tmek hu•uıundaki nıznam~ 
ıinı unun olarak cıroyan edeceii •• bli
tün •eea devam ıdecelrtlr. Lordlır kama
rasmda sah g(inU Lord Addlon harbin ta
kip ettifi safahat hakkındaki müzakereyi 
açacaktır. Hlllrilmet namına 181 t811em• 
fi ael&hiyıtlllır arasında baıhca hatibin 
Lord Halifaks olması beldenm.ın.dlr. 

malannı ltldiHlerln inklıafma ltı
rakacaklardı. Fakat lqiltere'nlıı 
kola,. maf l(ip olmıyacafını anla

dıklarından Fransa'dakl saferin 

verdifi prestij ile küçük (ievletlet'l 

yola getirmefe çalr§1Daktadırlar. 
"Yeni vaziyet" adını verdikleri 

mihver zaferini kabul etmi7• kil· 

Helll krnulrlnBn yerine 
yenisinin yapll1111sı ldn 

Elen milleti 
teberrularda · 

bulunuyor 
Girit civannda bir vapur 
meçhul bir tayyare taraf m. 
dan· bombardıman edildi 

Atlna, ıa a.a. - HUkllmet relıl, Hem 
lrruvazlSrUnün bedelini ISdemek üzere halk 
tarafından )'lpılan teberruatı kabul etmlı 
ve bu mali yardımın yalnıı devlet ihtiyaç
larını karıılamıiı değil batan kruvaz8rün 
yerine yenisini yaptırmalı da klfi ıelece
tlnl aöylemiıtlr. 

Bir vapur bombardıman edildi 
Atina, 18a.a. - Gidt'le Yunanistan 

araaında muntazam seferler yapmak
ta olan bir vapur milliyeti meçhul bir 
tayyare tarafından bombardıman edil
miıtir. Bombaların gemiye isabet et
tiği zannedilmektedir. 

Milli lacia karııaınJa Yunani•tan 
Ati na, 18 a.a. - Eatia gazetesi baı

makalesinde diyor ki: "MilU facia a
nında elen milletinin miııt ruıhu da
ha aydın olarak tezahür etmektedir. 
Helli kruvazörü faciası, Yunaniıtan
ın iıtikbali hakkında ceıaret veren 
hiılerin izharına ıebep olmuıtur. Her 
ıeyden evel mürettebatın hareketini 
tebarüs ettirmek münasip olur. Unut
mamalıdır ki, harp halinde olmıyan 

e millt ve dini bir bayrama sureti 
mahıusada ittirik eden bir gemi ha· 
hiı mevzuudur. Bununla beraber, 
Hellinin deniz erleri de derhal harp 
rollerini takınarak gemiyi ve yaralı
ları kurtarmak için biltUn gayretleri
ni aarfetmiıterdlr. Geminin kurtartl
maıı imklıwıs olduğu görülünce tay
fası kıymetli eıyaları kaçırmayı dü
ıUnmemltler, fakat geminin kabili 
nakil ıilah ve iletlerini kurtarınıya 
hizmet etmltlerdlr. 

E•pero• miirellebahnın 
ledakôrlıiı 

E.pero. ıemisinln zahit ve mUret

tebatının da hareket~rinl tebarUs et

tirmek yerindedir. İçi •iyaretçilerle 
dolu olan bu gemi alevler içinde bat
makta olan Helli'ye yaklaprak onu sa 
hile çekmek için azam? ~ayretin\ &ar-
fetmlftlr. • 

Ancak Helli kruvuarUntın kuman
dam ziyaretçileri bir lnfillk tehlike

ıinden liyanet etmek için çekilmeıi

nl emrettifl zamandır ki &peroe yar

dımdan aarfınuar etmi9tlr. Yunan 

deniıcfleri lıte b8yledir." 

Eıtla bu münaaebctle yunan ınille· 

tinin ıimdiyı kadar oldufu &ibi ıöı

terdijl blrllii de te-bartb ettirmekte 

Yt Hellinin yerine baıka bir kruva
~ör ahnmuı için \ılr iane açılması 
hu.usunda Batyekll B. Metaksu'a 
yapılan tekliften bıüwetnıelctedir. 

Hattl bazı khmeler bu ianenin iki • kruvazör almak için açılmaaını tek-
lif etmlıterdir. Helll w Fdxoe iki ti 
kruvuörlerdlr. Yunan hUıkUmetinin 
tusı hueketi mllletininldnin aynı· 
dır. Bllf"ekll B. Metaaaa halk tara
fından ıCS.terUen bu teıahllrattfn 
mUtehaıaiı olduğunu ve yunan mll .. 
Jetinin verdiği •ergllerin Heltl'nln 
yerine bir kruvaz8r ahnmuı da da
hil olmak ibero devletin bUtün ihti
yaçlarını karııhyacak vaziyette oldu
lunu beyan ıtmiıtir. 

Yunan hükUlneti Hellinin yerine 
diba büyük ye daha kuvetli bir gemi 
almak kararındadır. Yunaniatan da 
lıte böyledir. 

'il devam etmesine rai • 
'llya ve ltalya, :ırtık Av· 

llı\lhar.beyi nihayetlenmiı 
'diyorlar. Ve Avrupa'yı a

Japonya Siam'da 

askeri üsler 
kurmak istiyor • çük devletleri tethit yollariyle "em-

Chuq • Kiq, 18 aı .. - Reuter ajanıı 
bildiriyor: Çin kaynaklarından alınan mı
JGmata aasarın Jıı-ıı1a, Thalland • Siam 
büklitnıtlnden 4 mutalebe<ie bulunmuıtur. 

h ~nce yapılan anlaımıya 
illide "tanzim" etmeie ko
.dır. Gariptir ki bir müd
• alman ve İtalyan gaze· 

• '•dyolan, harbin nihayet· 
törmek iıtemiyen devlet· 
tutmaktadırlar. Mihver 

"e ıöre, bu devletleri ida-
:Olitikacılar, artık muhare· 
~•Yetlendiğini anlıyarak 
~ l ona göre tayin etmeli 
" lbıi Almanya'nm ve ltal· 
t.nzirnini" Üzerlerine al • 
llııntaka içinde bulunan 
e1ı bekledikleri bltaraf
li.biliktlr. Bu tabiliği ka-

rivakii" kabule icbar etmeğe çaht· 

maktadırlar. lıte Yunaniıtan hak· 

kındaki İtalyan tethit politlkaımm 

izahı bıı olabilir. Söylemele lhaln 
yoktur ki "emrivaki" d•ll•a ... ı .. 
yet henüz "vaki" olmaktan çok 11• 

saktır. Almanya Polonya'yı, Belçi

ka'yı, Hollanda'yı ve hattl Fran

sa'yı mailup etmekle harbi kasan· 

mıt ıayılamas. lnsiltere ayakta 

dimdik duruyor. Ve lnıiltere acla· 

)arma kartı yapılan tanare 1'1· 
cumlan, insiliz müdafaa ıittemhaln 
kuvetini tebarüz ettirmei• yara• 

mıftır. Bunu fÜphesiz mih•er cin• 
._ deYletin mihnr devlet· 
•''kafa tuttufu" binaen- letleri de anlamıılardır. Fakat an-

llJ& layık olduiu aöylen· Jadıkça. "yeni nisanı" mmtakaıı 
t;. . 1 içine ıiren küçük devletleri "yola 
r_ıltere'nin kolay kolay l ıetirmek için yapacaktan tasyıknı 

~d~bilece~ini anlamıf 01: ' ıiddetlwneai de beklenmelidir. 
iki de mıhvet' dnletlet'ı ı 
etlvia Jeai tartlara ~- A. I· ISMBR 

1. - '11ıai1and dahilinde aakerl, hava ve 
deni• tlaleri tffiı etmek baklıı. 

2. - Deıuiryollanndln iıtifade etmek 
mtisuıleal. 

3. - Blr mlt•kabll prdıuı paktı ak· 
detmek. 

4. - Jasıolll'& •• Thallınd'm uktrl n 
danlı kuntlerinlll t .. rllri mesai etmeleri. 

Mühim bir nıurıhhaa heyetinin Thai
land'dan Japonya'ya hareket ec!erelr, bu 
mutalebat hakkıudı mbakcrolerdo bulu
nacaiı bildirilmektedir. 

Şanglıay' da Mr çlnM gazeteci 
yaralandı 

TokfC, l8 a.L - R~ff ı Domel aJan
anua Şınıhty'dan aldıjı bir tolcrafa na11-
ran Sinwanpao Çin pzetesinin ıııuharriri 
·B. Kutbinchung, ISlleden ıonra Pranıız 

hntiyu mmtauımdlll recerktn haydutlar 
tarafından atılan kurıunlırla ıtır surette 
nrılanmıttır. Domel ıjanıı, Shanbal ra· 
zetecl mektebinin mtlcl6r8 olan B. Xua
bl•clnm..,_ Japoa ıleybtın hlniP1tı taıı
IDlllda ....., •141aimaa uıı.. ltlaıÜ\.ıir, 

• 

Afrika'da yapılan 
hava harek8t1nda 

Düşürülen 

İtalyan 
tayyareleri 

Kahire, 18 a.a. - Reuter ajanıı bil
diriyor: İngiliz hava kuve.terinden 
bildirildiğine nazaran dün Trablus
garp'ta Bardia mıntakaıında ingiliz 
deniz ve hava kuvetlerinin müştere
ken yaptığı hareket esnasında 9 dllt
man tayyareai imha edilmit. ikisinin 
de tahrip edildiği muhtemel bulun -
muştur. 

İngiliz hava kuvetlerinin ilaveten 
bildirdiğine nazaran zırhlılar Bardia 
Fort - Capuzzo'yu bombardıman e
derlerken donanmaya refakat eden 
avcı tayayrelerimiz deniz kuvetlerl
mizi kollayan bir İtalyan deniz tay
yaresine rastlamışlar ve onu alevler 
içinde düşürmüşlerdir. Az sonra "S 
79" tipinde bir italyan tayyare filo
su donanmaya hücum etmişse de bun 
lar avcı tayyarelerimizin hücumuna 
ufrıyarak dağılmışlardır. 2 dUıman 
tayyaresi denize dütürülmüttür. 

Yeni bir ltalyan liloau ılaücuma 
geçiyor 

Müteakiben daha büyük bir "S 79,, 
tayyare filosu filoya hücum etmittir. 
Yine 2 düşman tayyareıi alevler için
de düşürülmüş, bir üçüncüsü de pa
ram parça olarak düşUrülilnciye ka
dar avcı tayyarelerimiz tarafından 
takip edilmiştir. Donanmamıra men· 
sup tayyarelerin bir başka "S 79" ti
pinde düşman tayyaresi dUşUrdilfilnU 
ve bir UçüncUsünil de yine imha et
tikleri zannedilmektedir. 
Avcı tayyarclerimizle dfi!man ara

sında vukua gelen diğer bir müsade
me netlccıinde bir dü~n bombardı· 
man tayyaresinin düşürlüdüğU bil· 
dirilmektedir. Bir di~er dilfman tay
yareıinin de imha edildiği haber ve
rilmiş, fakat henüz tceyy~t etmemit· 
tir. Bir başka "S 79" garp çölüne mec 
huri bir iniş yapmağa icbar edilmit
tir. Bu tayyarı iıtimale elveritli ola· 
rak zaptedilmiı ve mürettebatı esir 
edilmiştir. 

lngili%ler tayyare kayhetmedilcr 
Hiç bir tayyare zayi etmedik. Bir 

pilotumuz yaratanını sa da tayyare
sini salimen üssüne kadar g8tUrebll
rni!tfr. 
Kızıldenlz'de Kamaran iiserinde 

keıif uçu!u yapmakta olan tayyarele
rimiz "S 81" tipinde bir dü!ft"an bom· 
bardıman tayyaresine rastlamışlar ve 
alevler içinde dli!UrillmUJlerdir. 

Cuma gecesi İskenderiye Uurlne 
yaptığı hücum aanaaında bir dütman 
tayyareıi müdafaa tertibatıtı1ı• tarı· 
fından garp çölUne inmeğe mecbur 
edilmittlr. Tayyare kullanılmalı el
verişli bir haldedir. Mürettebatı esir 
edilmiştir. 

Vazifeleri Somali'deld dUşman ku
vetlerinin hareketini taciı etmek o
lan muhteHf hücumlar yapıhıııttır. 
Hargeisa'da binalar Uaerinc ~ isa
betler kaydedilmiıtir. Tayyareleri
mlzden biri denize inmek mecburi -
yetinde kalmıpa da mUnttebatı kur
tarılmıştır. 

Mülteci dolu bir vapurun 

emniyetini temin lcln 

Amerika 
Almanya' ya 

bir nota verdi 
Vqlngton, 18 a.L - MUlteot Daklıderı 

.A.m.erlcan Le8'1on gemisinin emniyeti haJc. 
kında mesullyet kabul edemiyıcefiııe dair 
Almanya tarafınd11.n verilen ret cı•abı A· 
merika hUkUmeUnlıı cumartesi seoHl bil' 
muhtıra vermesine vesile teıkll etmiıttr. 

Bu beyannamesinde Amerika hUkUme
tl mWtecl nakleden sımllerln batınlı1117a.. 
cağı hakkında Almanya ve dlfer muharip 
devletler tarafından evelce vel'llmff olan 
teminat& Amertka'nın riayet ettlncıef!Dl 
bildirmektedir. Amerlcan Legton cuma ak
§BIYU, Ftnlandlya'da Petaamo'dan, Amerl -
ka'ya müteveccihen hareket etmtı~. O. -
mide İskandinavya ve Baltık meınlekoUe
rlnden Amerlka'ya dönmekte olan 900 ı 
yakın amerlkalı vardır. CUmarteal akta • 
kı ihtar, Amerlcan Leglon gemisinin ingl
llz adalan ile Rona ve Vrath burnu ara· 
aından mukarrer yoldan geçtiği ve meau • 
llyetın gemiye alt olduğu hakkında alman 
hUkUmetl tarafındllll Amerika sefirine ve
rilen nota üzerine, hariciye nezareti tara
fından yapılmııtır. 

Cumartesi llk§amı yapılan beyanat hak
kında f:ııahat veren hariciye nesveU ıııunı
na sö:ır söylemeğe salıı.hlyettar bir zat. Al
manyanın Amerlcan Legton gemisinin hiç 
bir hUcum tehllkeetne mU\ıı buluıunıyaca
ğını mukaddema aarahaten ve resmen be
yan ettifinl blldlrmlıttr. 

BIIA.lıare yalnız Almanya bu teminatı 
değl~Urmlyı teıebbUı etmlıtlr. Fakat JL • 
merlka bunu kabul edemes. Çünkü ıemJ 1-
çln ernin baoka yol yoktur. Yolcular ara
sında Norveç pre~eıl Martha ve çocuk
tan ve Amerika sefiri :B~uı Han1ınall bu· 
lımmaktad1'. 

~··a•••taıııa•••••a••························'-
: D O H K 0 : 
~ ...................................... , ..... (' 

iSTANBUL Gazeteleri 
Yeni Slblh 
Bir propaganda ffbnl 

Hüseyin Cahit Yalcm 7Ukaı'4ül ~ 
Irk altında yaıdıfı bir 71zıda, lıtanbul • 
da doktorlara bedava ıöııterilen •• ma
ruf llim doktor Xocb'un ı1:1abatma .. 
it olan bir filmden bahiıle diyor ki: 

"Bu filmin Tilrkiye'ye l)ropapnda 
mıı.kaadiyle ıöndei'llditi muhakkaktu. 
Bu makaadın da Alman1a'nın 7eti1tinli· 
ii büyük bir ilimin yiik11lc bir ideal ui· 
rundaki mesaiıin.I bize canlı bir ıuret
te göstererek bu adamın ••Unı olın Al
manya balckınds muhabbet ve takdir 
hialeri uyandırmaktan ibaret olacalı 
tahmin edilebilir. Böyle bir arıuyu pek 
tabil meıru bulunız. Ve bundan do1171 
alman prop11anda1ıru muahlıe etmeli 
zerre kadar aklnnızdan ceçirme7is." 

Muharrir etki ve yeni Almanya ıra-
11ndaki farkı tebarüz ettirerek diyor iri t 
"Nuyonıl • ıoı)'lliım kendini ın· 

dirmek istiyoru bize ancak ketıdi yap. 
tıklanndan nllmuneler r6ıterain. Ylktı· 
it, red vt lnlı:tr ettili, m•ettili A\. 
manyı'dan delil. Doktor Xoch Hrnama
da ve onu takip eden d.,ındı Alman:J& 
kudıt bir ilim ocafma lıopr sft>I 7Urlr
lren,, burlln vledanlamı hlri1ttlal la
klr eden n111onal • aoa)'lli- her ttir
lü ilim teıekkülünün ve felaofınln ka
kllnil kazımııtır. O •imdi hallrı aç btra• 
karık top yapmaktan baıka bir fe1 dl
ıünmüyor. Ve bunu bir iftihar vesilesi 
telllrki edecek kadar bütUn ahllk lrıy. 
metlerini 171klar altına all)'or." 

VAKİT 

Sovyetleıin koydufu tetMa 
Aırm U ı, bu batlık altındaki ,....... 

da diyor ki: 
"Yan rKmt 10.,-et ruetılarl A•~ 

harbının tlılbetl hılrkmda 111 t..arıat 
lcor;lular: harp USl')'acaktır, ıiiplsMiı 1"I 
tefhise euı olan mütılea bbülr Brltu• 
ya adaııına haıh1an ha,,. taarruılarmm 
ılmdi11 kıdar nrdllf neticedir. Ba •• 
tice harbın kısa bir samanda ııilla,..e 
bulıbi!meııinl ~ok ıayıf bir ihtimal o
larak röıteriyor. Bu takdirde urtna 
ıllrlet mırlceal Alrdenl• aahuma hatibi 
edecektir. Zira lnıllterı'rl canevlncl .. 
Vllrmak maksadına da muvaffak olınıı· 
yan Alntanya, hılya Ilı blrlllrte ltlr ta.
raftan lrendl nıemlelrıtleri eflıln am• 
mi1elerini 011lamak, diler taraftan Qıe 
zun ıllrecek bir harbnı ıorlnlarına • 
yanmalarını mllıait bir renlı ... ,,. .... 
haaı temin etmık car11inl ırı11ealrtır.• 

lnriltere adalarnun alma~ taarnu9ıt 
na muknmıet '6ıterm•I, lnslll:ırlerla 
buatinktt danlı Wkltnl~ne dalla M
rinde hna h!Jılml)'etial •• ua.. ede
ceklerine iprf/\ oldutunu .a,.ıı,,_ ma. 
harr\r diyor k\ t 

"B8ylı bir harpte ılllıll•lı IMIJ..., 
dı airJJ'&catr 80rlülar •• f~ 
lar çolr büyük olac~r. Pmt lrUsllr 
mi!Jetlerln hllriyttle ,,a ietllı!ltl•l1l• 
beraber kendi mille ınin hliriyet ve ı .. 
tiklili, imparatorluk cımi11mın mıma. 
fazaın için harp eden bir_insili:ır milleti 

8. Wilkie'nin nutkum 
ayındmlllı ikisi• 

Vaeiaıtoa. Jt &.L - ı. w .... WIDd• 
ala ıöyledlll natuk Jlıldr..U tlJMI ..... 
bitlerin fikri bu rıutuktı B. Wllkleata dit 
•l7aaotlnln fll111 1. •avelt'la A.,,.. lalll 
ıkındald IİYHetini teyit edff 111ıltinett• 
bulunmasıdır. B. Wilkleıtia clbnhuneith~ 
l(!en ayrıldığı nokta, yalnıı B. Runılt'ia 
pıtilobal hakkmcl&kl ııi1etlırl olerals teltlı. 
iki ettİll ıeylırdlr. Nutukta "Hltlerl1111. • 
~arıı yapılaıı telmihlerln hepei takdirtı 

~arıılanıınıtır. taclUs. doaalllllll18111 Alnt· 
~ikanın muhafaıumda 07n4dılt rollia ı
cık'lı kabulll B. Wl1kle climbvrellllttM 
11oçildiii tıkdirdı de !aıiltırın ,....ı.. 
l)'&nlımm devaın ed•eallaia lladlli elara 
tdtul tdUmelrtedlr. • 

• 
lngiliz tayyare 1 eri 

beyan namı Tunus'a 
attılar 

'ham. 11 a.a. - Hı•u "Uıdirt,..rı U 
atueıoa recni mlteaddlt lnciliı \&nar ... 
liri Tunus lizerbade uçarlk JPr1nM'7a kar· 
11 halraretlmla lte,ıannımellt' ıtauilardrr. 
Ta,..,.relerden ltlrln inmek 111-.rbftblü 
lıalmıı ve mürettebatı llltemt tdlltnlttlr. 
Gıda maddelırine kartı Jnciltere tara• 

fındaıs tat'bik edilen 1rkı ablalı• hıldmtda 
B. Bauıdaoln'm radyodl ••rdlli ntütaa 
birlrag Hat ıonra cer171a edta k hldl" 
hılkm lnf iaUnl 11uıclp oJmaetv. 

Dük dö Windsor yeni 
vazifesine baıladı 

Mauaut, 11 a.a. - Bthamaı adalın ,,... 
11 •• Mtlrumandaru Dtlr dö Wladtlr " 
nfikaıı dllı• dl Windalr 1"adll il••· 
ıu'a 98tıl olmutlar n halis tırafıadals 
cotlrun teıahilrıtla kırtıllftllUI~. .._ 
ı1rırt finifonna sWıniı olu DUı nft~ 
3a birlikte andi;mık llzerı mebaalu aec. 
1iaine sitmiılerdir. Dük dö Wlndalr bir 
botimedl nutlrana cevap •••* .....,. 
llÖylemlıtir: 

"- Muhaaamat mille\l•rl, bltiMk ..... 
led mtiıklll olan ıeraitlt lrarplqtı......_ 
dır. Bu mnalelerln halll lcla ..ı..-. 
iım. .. 
.Aııdiçmı merasiminden to•ra Dik .,. 

dit• .tll7et keutına ........... ..... 
ıto.ahtlraau c.,.. .,..,. ..... Mrlllt 
defa Wa.da 915rflnmllh .... 

•· a. (Matbuat servisi) 

\ b8ttn meıvcllıdiyetlrıl ortaya koymalı: 
mecburi1etirıl duyacaktır. Bu mecburi-
1et inrilizleri her n,e pahasına olursı 
ohan harbe devama ıevkedecekttt." 

111 -Da.ut hocanm baıı mı ? 
M. Zekeriya Sertel, yukardaki başlrtr 

altında di70r iri: 
"Yunaniıtan'dl ımavutlır tarafından 

öldürülen JUnanlrlann bir ıaki, ıtalyan
lann ml1ll Uhraman dedikleri Davut 
'1ıoea, iki devletin ıiy11I ıinirlerini bo-
11cak bir lmil oldu. İtalyanlar çok htir
nıet ettikleri Arnavutluk milli istıklll.l 
lrahrarnınınm baırnı yunanhlardan iıtl· 
yorlar. D. hocanın bııı bir istiklale mi 
bir hlrbe mi mal olur bilemeyiz. Fakat 
Ywıarüıtan'dan iıtenen bu batın bizo 
11atırlıttriı dlle.r bir bat bilı:iyHi var ki 
omr burada kaydetmedeJ\ ıeçemeyiz." 
Muharrir, 923 deki hldiıeyi hatırlattık

tan 1011ra ltalyanlırm Bılkanlırda aldı· 
tı ve almak iıtediii vasiyetlere ipretlı 
diyor ld: 

"1931 harlılnde bbülr cemıen impa
ratcwlufandaa, bii)'ilk Romı imparator
luiundan korkan Balkan devletleri, Bal
kan antantı, inriliz garantisi ile emni· 
J'lt 'nbaplın yaparken .Arnavutluk 11-
tlll edildi. Amantluk saten Roma'nıa 
•n&)'eti altmda idi, buradan ne iktiaa. 
dl, nı amal, ne zirıt alınacak bir ıef' 
f'Olrta. lla ordularm Balkanlara inecetl 
eadlıellri kak saldı. YuroslHya İtalya 
ctmberi lçinı rirmiıti. Yunanistan, du. 
dalrlanru kıpırdatamaz bir halde idi. 
B&,rlı llren, birdenbire topraklanndıı. bU
J'llr milli kahraman pıvut hoca katle
dildi. Şimdi Jtal)'l'nın Yun.anlstan'daıı 
lıtedili Davut hocanın baıı mıdır, an
lamak lc;ln )'akm tarihe bıı ~evlmıtlr 
lllfidir.• 

iKDAM 
İtalya halbn .Wliunu J;ozmali 

. iDi lltbw 7 

Abidin O.•er ~rdıki batlık altm. 
da. Y•111alıtanla İtalya arasındaki hl
•ı.171 nıtan nihayete udar yeni bir 
teektb tl1tl tattuktan aonrı d'7QI' ld: 

"Helli'nin İtalyanlar tarafmdan batı. 
nlmıı olduiu iddiasmı teyld eden yeni 
\tir hlc!l.. de, huı • yunan npurlarmnı 
91eclsul • fakat dl9bi ihtimal - ital)'lll 
t&Jnreleri tarafından bombalanmıı 01-
11111ıdır. Bu biber teeyyüt ettiti tak
•trde, Da"'1t lıoea mntlHI, Hem kru· 
nıirtlnln torplllenmni ve 111nan ••• 
purlannın bombalanması ribi üç hlidi· 
ıeyf blrlbirlne lı"1kalamamak ve bunlın 
Mrl1tlrlala mlt""lmml addttmemek lı:a· 
itil dılUdfr. O uman, ltal1a'nnı Yuna. 
alıtu'la bir llldı.ı crlrarmak için, mut ... 
mail71n •wne aradıfmr kabul etmek 
lbtmcluı. 

!tabular. Halll'7t batmnılrJa 7arıa 
Qlri aflree .. Jerl bası lıtelder için Yu
aufetın'nt e ... ret Tt mtıkıı.vemet dere. 
CMhd tecrllbt ebntlr lıtenıiı olebllıceır. l•ri sfbi '111llllhlırı fili bir teladidle 
•0'*11tmalr ınılrQdrru da takip et1Diı o
labilirler." 

Sovyetler Yugoslavyadan 
neler alacaklar ? 

....... 11 a.a. - D. N. B. aJanu bilcU
rtror ı 
Yaıeeı .. b1fta1dınndan verilen haber

lere auıraa. iktisadi aoTJtt daimi m~ 
nllllulıiı Uı nsoala• b97eti u11nıda co
rt)'ID ltlltektı olan milzakerat ıovyet Rus
,.,. Ntlıea Nlrır, lrarıun ve ıilisiyeti ba
dit tHlimatma mütedair bulunmaktadır. 

YqOlla'7a da eovyet Rusyı'dan, pa -•*• JraasuJr llllllltlltı, parafin \'O belki de 
Otolllo1tll müenı edıcelrtir. 

ISYlcre'nln INızı yerlerinde 
lllrm l111tll verildi 

ı.,., 11 ı.a. - Ordu Genellrurma:r teb
lllh 1f •ne. sec•I twiçrt'nln ılmal 
vı aerlrqiadı Hıı maballerdı ali.na i ... 
ratl •erilraiıtir. t.vi~re toprakları üzerin· 
dtld •tat am11ml7etlt prpten ıark istika
~. ~lmuttur. 

Coaetun 16Ul cinrmdalri baıı alarm 
anttakalanu :npılan blicurnun bahiı meY 
sao olc!uiu 11utdilıııe1ı:tedir. 

Bir Norveç sahrınç 
gemisi yakalandı 

ltoııltolm, 11 La. - Harbm baolangı
lftldaalterl fqiltırt'7e Amtrlka'dan neft 
tatı11a bir N~"eç 11hnnç remiıi ıimall 
Atlutlktı tt1'kif edilerek bir franaız Ji. 
muıaa lf5tllrtlmlltttir. 

Yugosla~a ihracatını 
• 

kontrola tabi tutuyor 
9alsn4. 11 ı.a. - D. N. B. ajansı bil· 

dlriJ'Ort Politika ıasett1inln vırdiil bir 
habere aaHran, Yuroılavyı hükümeti ib
ncatıa ..ıı...ı lrontrolll ic;in bir kanun 
ll)'lbuı haıırlıuıalrtdır. 

ll•dl:J& !radar tedl,,.tıa d~Mı ile yapıl
makta olduia mımltkıtlerden vaki olan 
ltballt ıılrı bir kontrole tlbi tutulmakta 
kli, ttllldl iN kliriq :rolu ile tediyıt ya
pılan memleıketlerden yapılan ithalit da 
lloatrol ecllleık latenllmelrtıdlr. 

ln,itialerlıe Japonlar arumda 
ı,ır ftPUI' yüzünden çıkan ihtilaf 

·halledildi 
.......,., 11 a.ı. - lnrilia P'atallan vı

panaaa tmifi dola711iylo ingiliz ve ja
...ıu ırallftda ınneut olan lhtillf dün 
11allldi!laiıtir. •• rtmi pazartesi günü 
Roac • ICoftl'a 1tar8et edecektir. İngiliz
lwba ROlll • Koaı'• clnnHiae müsaade 
.-.,ı, eJMlan, Japon Chirarame Maru 
.,.,.,. .. ,...,.... rhl Kantondan ha
,.. ......... Xni'• sidıc:ıktir • 

• 
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Ölümeça eb unac mı? 

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

KÜÇÜK DIŞ HABERLERJ 
• .................................................... ı 

X Tokyo 18 a.a. - Japon hariciye ne
zaretinin bildirdiğine göre Japonya. ile A
vusturalya arıısındn siyasi nıUnasebetlerl 
tesis edilecek ve Avusturalyıı.'nın Jaııonya
dnkl ilk sefiri domlııyonlar başhtLltlml sıı· 
John Grie Glıı.ham olal·aktır. • 

insanlar - bu zamanda olduğu gi-1 dığı adanılan elinden geldiği ka • x Tokyo, ıs a.a. _ (D. N . B.) noınel a-
bi - arada sırada, biribirlerinden dar ölümden korur. jnnsının bildirdiğine göre federe ve nıüs • 

ümkün olduğu kadar çok adam Bu şirketin iııtatiııtiklerine göre, takll Mongollstan hUkilnıetinln bir kara-
rlyle l\longol kabtlelcıinlıı prens ve ııetıe-

öldürmeğe kastederler, fakat mu • müşterileri arasında ölüm nispeti rlnln hepsi yakında Kalgan'cta toplanacak-
harebe zamanlan, ne kadar uzun yirmi ııenc içinde üçte bir, müşteri- lardır. Bu içtimada llongolistan'ın dahHI 

ı . . inklşn!ı ve lktısadl meseleler görUşlılecek-
aüreraeler, gene muvakkat sayılır. erının çocukları arasında da yüz - tir. 
Muharebe bitip de barı§ıklık hasıl de elli derecesinde azalmıştır. Is - x İlikenderl)•e, 18 a.a. -(Royter) Bazı 
olduktan sonra yeniden ölüme çare tatistiklerin tafsilatına bakılınca frnnsız denizcilerinin bir fransız vapuru 

ff k' d h · d .. ile memleketlerine dönmekte olduklnn ve 
aramıya koyulurlar. insan oğlunun muva n ıyct a a zıya e goze çar denizcileri taşıyan geminin bntırılmıyaca-
en büyük emeli ölüme çare bulmak- par. Türlü türlü haııtalıklardnn ö - ğı hakkında ltalyanlıınn ~arantl verdikleri 
tır. lüm nispetinin azalma nispetleri: ?.ıuuıedilmektedir. 

h t 1 - d .. d 78 t'f x Tokyo, 18 n.a. - ID. N. B.l !>omel a-
Acaba bu emelt"ne bı'r gu"'n vara- verem as a ıgın an yuz e , ı o-

jansınnı bildirdiğine göre, Colcutta'dn bu-
cak mıdır? Tabii ölümle kaza eseri dnn yüzde 50, difteri Üç sene içinde lunan bir jnpon thw.ı·ct evinin mUınessill 
olan ölüm iyice ayırt edilirse bu su- yarı yarıya inmiş. Kızamıktan, kı - ile Budist mezhebi.ne mensup bir rıı.hlp ln-

İmtihana girmek i~in ı O saat 
yol yürüyen yavrular 

Müreftc, 18 a.a. - Tckiroagında başh

yan imtihanlara iştirak maksadiyle fakir 
ve kimsesiz s;ocuklardan murckkep bir 
grup dün buradan ayrılmışlardır. 10 saat
lik bir mesafeyi yaya olarak katetmek ce
uretini gösteren yavruların bu hareketi 
muhitimizdeki okuma hevesinin guzel bir 
tezahürüdür. 

ASKERi FABRlKALAR 

300 ton yerli Linters pamuğu 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Ir!üdürlüğü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

SIHATVE IÇT1MAI M. V. 

Serüm ampülleri alınacak 
Sıhat ve içtimai Muavenet Vckilcti Mer

lccz Hıfzıssıhha Müessrsesi Sat1n Alma 
Komisyonundan 

Muhammen 
Adedi cinsi bedeli 1lk teminatı 

Lira Lr. K 
9000 2 cc 135 ) 

111000 5 cc 4440) 343 13 

120000 4575 ) 

35000 10 cc 1750 ) 
37000 15 cc 2035 ) 283 88 

72000 3785 ) 

1 - Müe~sesemiı için cins ve miktarı 
ve muhammen bedeli ve ilk teminatları yu
karda yazılı serum ampulleri iki grup ha
linde ayrı ayrı eksiltme suretiyle satın alı-

( ____ 
'l'ÜRKİYE 

(Radyo DlfUzyon Postalatl 
TtlRKİYE Radyosu - ANKARJ\ 

(Dnlga Uzunluğu! 
1648 m. 182 Kcs./120 KW· 'f 
81.7 m. 9465 Kes./ 20 KW· 'f 
19.74 m. 16195 Kes./ 20 KV: 

PAZARTESİ: 19.8.1940 

7.30 Program, ve memleket sa;t 
7.35 Müzik: hafif program ( 
8.00 Ajans haberleri. . , 
8.10 Ev kadını - yemek lıstesı. ııı 
8.20/ 8.30 M ıizlk: hafif progra!11 

mı (PIJ. ~ 
12.30 Progrnm, ve memleket sa 
12.35 M uzik: 

1 -· 1sfahan peşrevi. ~· 
2 - Arif bey - isfe.han şar 
da hasiyet mi var). 
3 - M. CeHilettln Pi· - isf 
kı: (Dili bic;are senin iç~~-~ 
4 - Udi Nevres - isfaı-" 

ld b - d d'f "d glllz makamatı tarafından hudut harici c-
ale müspet cevap verilebilir, tabii zı an, ogmaca an, ı ten en, dilcliklerinden Hln<listandan ııyrılmışlnrdır. 
'T' • ki • d yirmi yıl Önce, 100.000 çocuktan x Vaşington, 18 n.a. _ Harlclyc nezn
o um .~~sanm ne çocu ugun a, ne 58,9 gittiği halde yinni yıl sonra retınln bir tebliğine göre, Acores ndala-

Taltmin edilen bedeli (81.00Q) lira olan 
300 ton ycrll llnters paımığU ııskcı·I Cabri
kalnr umum nıildUrlUğll merkez satın al -
mn komisyonunda 28. . 940 çarşamba gU
nU snnt 15 te kapalı zarfla ilıııle edile -
cekUr. Şartname ( 4) lira (20) kuruş mu -
kabilinde kom1syondun verilir. Taliplerin 
mu\'akkat teminat olıın (54W) lirayı havi 
teklif mektuplarını nıezltOr glinde saat 14 
e kadar komisyona venneıerı ve kendileri
nin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesaikle komlsyoucıı olmadık -
lanna vebu işle alllkadnr tUcenrd:ın olduk
ların:ı dair ticaret odası veslkasiyle mez -
kQr gUn ve saatte komisyona nıUrncaatla-

nacaktır. 

2 - Eksiltme 2U8/ 940 percembe günü 12
•
50 

~ 13.05 

(Aşiyanı mürgt dil). 
Ajans hoııberleri. 
Müzik. hl 

gençlıgınde, ne de olgun yaşında ,,, k 7 5 Ç k . h 1. d .. 1.. rında Korta'da ve fransız Guyan"ının mer-
h • b" h 1 k • d Ad an"a , • ocu ıs n ın en o um ıç ır a&ta ı gcçırme en sa ece ı . . 

1 
. . d .. d 

84 1 
kc7.I olan Caycnne'de Amerika konsolosluk 

.h . . . 1 yınnı yı ıçın e yuz e aza mı§, ıar}t ihdas eıiilmlştlr. 
ı tıyarlıyarak onun netıccsınden l b' • k t · · 1 · · d d ı • • .. .. .. ya nız ır şır e yırmı yı ıçın e o- x Madrlt ıs a.a. - spanyn'nın PlılliP-
gıtmek demektır. Bu turlusune ça- kuz yüz bin ki§iyi ölümden kurtar- plns adalan ll:r.erlnde muhtemel tnsavvur-
re bulunabileceği hiç tahmin edile- lan olduğuna dair deveran eden haberler 

b mış. Madrlt resmi mahfilleri tarnfındmı mAna-
mez, bunu dütünmek bite ta iat Demek oluyor ki, dünyanın her sı7. telllkki edilmektedir. 
kaidesine aykırı olur. tarafında insanlar 0 §İrket gibi ya- x VfclJJ". l" a.a. - n. J3ııudouln Çin ve 

rı. (4435) 14542 

Kırıkkalede yapılacak kanal 
ınşası Fakat bu türlüsü, hiç görülme- parak hastalıklar gelmeden önünü japon bU:vlll< elçileri B. Velilngton Koo ile 

· d 'l ek k d d B. Savaddn'yı ve Amerika ma.ııllUıatgtizan 
mıf enı ec a ar, müstesna ır. almıya çnlışırlarsa, hiç olamzsa, ka- B. :Murphy'yl lrnhul etmiştir. Askeri Fabrikalar Umum Miıdürlüğü 
Ölümlerin hepııi bir kaza eseri ııa- za eseri olan ölüme çare bulunmu§ x Hunoi, l8 a.a. _Çin ve Hindlçlnl a- Mt'Tkl'Z Satm Alma Komısyonundan : 
yılır. Yalnız, otomobil altında kala- olacaktır. Ancak 0 zaman da hayat rn.<ıındnkl hududu geçmek teşebbilsilnde Keşif bedeli (922) lira (50) kuruş olan 
rak yahut yu"ksek bir yerden düor.~ • bulunnn çlnlller pliRklirtlilmllştUr. İhtiyat yukarda yazılı inşaat askeri fabrikalar u _ 

~ sah alan dnralacağından muharebe- tedbirleri alınmış Tchnııg Kaichek hUkU • d- 1 .. ~·· k k · 
rek değil, haııtalıklardan ölümlerin lerin daha ziyade sıkla§maıımdan metl protesto edilmiştir. mum mu ur u.,u mer ez satın alma omıs· 
hepsi de ölüme ıebep olan hastnlık- yonunca 2.9.940 tarihinde pazartesi günü 

l'orkulur... G. A. saat 10.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
lar pek çok olmakla beraber onla- Şartname (5) kuruş muknbilinde komisyon-
nn nereden geldiği öğrenilince ve ı MATBUAT dan verilir. Tatiplerin muvnkkat teminat 
tedavi çareleri yahut hastalık gel- sta n bu I' da model uçak oıan (69) lira (19) kuruş ve 2490 numaralı 
meden önü alınmak vasıtalan bu - Matbaacılara kanunun 2 ve 3. maddelerinde yaıılı vesa· 
1ununca birçoğu artık ölüme sebep müsabakası dün yapıldı Matbuat Umum Mıidiirlüğünden : ikte muayyen gün ve saatte komisyona mü· 

saat 11 de Anknra'da Merkez Hıfzıssıhha 
müessesesi satın alma komisyonunda yapı
laçaktır. 

3 - Ampullerin cam evsah türk kodek
sine uygun olacaktır. 

4 - Şartname ve nümunesiııi görmek is
tiyenler komisyona müracaat ederler. 

5 - Muvakkat teminat beı.leli Tiakit ve 
nakit mahiyetindeki evrak Maliye Vekale
ti Merkez veznesine yatırılması için talip
lerin bir gün cvel ve kanuni vesikalariyle 
beraber belli giln ve saatte komisyonn gel-
meleri. (4305) 14374 

DEVLET ORMAN iŞ. 

Deniz ve kara inşaatcılarının 
nazan dikkatine: 

'' Satılık köknar direk ve 
&erenleri ,, 

olamamaktadır. Mcs~a eski zaman rncaatları. (4652) 14648 
İstanbul, 18 (Telefonla) _ Galata- 1 -Ayda bir defa neşredilmekte o Devlet Orman /şlt'tmesi Aband • Kere-

larda ölüme en çok "tebep olan çi- ı A T 'h" c a ın bı'r se 20 Adet 2 ntımara tesvı'yecı' men- m:ıli Revir Amirli"inden : saray mektebinde tertip edilen model an yın arı ı me mu :.ın · - ,. çek hastalığı, a§ısı J~lunduğundan- f 1• 1 .. İşletmemizin Aband bolr.esince hazır-
urak mUsabakası bu sabah muvaffaki- nelik tabı işi kapalı zar usu ıy e mı:- genesi, 20 adet 3 numara tesvİyP. laıımı" ve Bolu - Düzce şosası üzerinde .beri gerçekten medeni bir memleket :ı • 

Yetle yapıldı. Müsabakaya ilk mek - nakasaya konmu~tur. ci mengenes;, 20 adet 4 numara Tatava depomuzda istif ellilmiş boyları 

1 - Sadettin Kaynak - rJ 
ku: (Benim yarim gelişind 
~~. ·~ 
2 - Sadettin Kaynak - hıC 
(Deli gönül). 
3 - Halk türküsü: (Yüce 
şındıı harman güç olur) .. _.4 
4 - Uşşak türkli: (A1'P'" 
kervan iner). 

13.20/ 14.00 Mii:r.ik: hafif solo <' 
!ar (Pl.). 
Program, ve memleket saat 
Miizik: operetler (iP.). ....ı 
Müzik: radyo ca:r. orkestfY 
rahim Özgür idaresinde)· 

18 00 
18.05 
18.40 

19.10 Müzik. 
A: - vn" ı - .... - segah şarltı: ( 
da sinede dağı firak). ..Atı 
2 - Tanburi A 1i - ıeı...
(Dil harabı aşkınam). <A 
3 - Şükrü Şenozan - maıı ... 
(Bu sevda ne tatlı yalan~· (1 
4 - ••••• mahur ıarkl· 
zele bir b:ıkın). 
B:-
1 - Ali Rifat - nişabur~ 
(Meyledip bir g{ılizare). ~· 
2 - •••. - nişaburek ıar · 
canınnı orta yeri). .:.i. 
3 - Nişnburek saz seıtl_.r, 
4 - Bedriye Hoşgör - -ı~ ... 
şarkı :(Bahara bak gÖııll~ te artık ölüm sebebi olamaz. Gene A • f d .. kk 8 metre ile 12 metre nrıısındıı 461 metre 

tep muaılı·m ve mu"fettı'şl..L.ı'nden 46 2 - zamı 25 orma an mure t:p tesvı'yec eng • 1es1· al nac k · onun gibi eski zamanlarda yüz bin- cı ı m cı ' a 243 desimetre mikabı muadilı 1016 t:ıne -
kı·.,1· ı'ştı'raAk ettı'. Muvaffak olanlara olan mecmuanın behct nüshasının a- ko"knar dı"regı' metre m'ık~bı 1053 kuru" 

S - • . • . - muhayyer tür 
verin tlağlar). ~ 

)erce adamm ölümüne sebep olan ıı ,Askeri J.'abrikalar Umum Müdürliii:ü b 1 3 0 2; k d • t!l.-45 
muhtelif mükafatlar dağıtıldı. dedi tabı (l.000) dir. Merkez S:ıtm Alma Komisyonundan: ve 0 Y. arı 1 metre en metreye. ıı ar 

Memleket saat ayarı, ve 
beri eri. 

h
kolcra hastalığı da, mikropları da· Sabahleyin 9.30da Galatasaray' da 3 - FÔrmasının 18 lira itibariyle Tahmin edilen bedeli (2800) lira olan; m~htelıf c;ap~a. ı 13 metre ~.25 desımetr~ 

a çıktılı yerde telef edilmek çare· yukarıda yazılı Uç kalem ve ceman GO rulet mıkibı ı:ıu:ıdılı 148 adet koknar serem 
ai 'bulunduktan sonra adı büsbütün toplanan davetliler otomobillerle tahmini bedeli (54.00J muvakkat temi- tesviyeci mengenesi aakert fabıikruar u- metre mıkabı 1209 kuruştan açık artırını-

z · l'ku ' 'tt'I B da t" k t (405) l' d munı mlldUrlll"il merkez s~tın alnıa l'o - ya c;ıka.rıl_mıştır. . . 
ba'tacak bır· haat•lık halı"ne gelmı'•· .encır ı yu ya gı ı er. ura ur na ı ıra ır. " .. , H k k 1 1 ı.. t .. ~ misyonunca 2. 9. 940 pazartesi gUnll Aaat er ı ı a em ıı;ı~ yapı nca ... ar ırma. 
tir. hava kurumu havacılık dairesi umu- 4 _ Münak:ısa 4. 9. 940 tarihine mü- 14 te pazarltltla ihale edilecektir. Şartna- !ar ayrı .. ayrı olmak uze~.e 28. 8. 940 çar-

Valtıa, b'unlar gibi, kökünden mi müdüril B. Osman Nuri bir nutuk sadif çaraamba günii saat 15 de Anka me para.sız olarak komisyondan verlllr. ııam~a ıun. s~~~ 15 de ._Duzce~e D. ~r. iş. 
. l d' B d h b l " Taliplerin muvakkat teminat olan (210) Revır Amırlıgınde mu~eş~kkıl komısyo'!-

kunıtulacak derecede azalmış olan- söy e ı. un an sonra ava su ay a- rada Başveldilet Matbuat umum mü - lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad da yapılacaktır. İsteklılerı.n ~ ?·5 temı-
lar henüz pek azdır. Mesela verem rımızdan B. Savui bir planör uçura- dürlüğü ıs.atın alma komısyonunda ya· delerindekl vesalkle komisyoncu olmadık- n~tları ve evrakı l~zımıı lıe .. bırlıkte aynı 

ha•talıgı· du"nyanm her tarafında rak müsabakayı açtı. Havanın son de- pılacaktır. larına ve bu tııle alAkadnr tüccardan ol- iÜSn ve saa
1
tte komkısyona muracaatları. 

0 b k duklanna dair ticaret odası veslkaslyle :. a:tn~m.e ~r An ara'da Orman Umumi 
milyonlarca inııanm • kaza ölümün- rece muhalefetine rağmen müsa a a- 5 - Şartııameler \ Ankarad~ Başve- nıezkQr gün ıve saatte komisyona mliraca- mud!irlü~ ıle Bolu ve İstanbul orman 
den - gitmesine sebep olur ve onun ya iştirak eden 160 model uçak mu- halet Matbuat umum müdürlüğü ev - atlan. (4726) 14712 deüd:~:af~br;i~~eF:;r:kiz:~a~e:~ı~k ~:~fn: 
bir gün kökünden kurutulacağma vaffakiyetle uçuruldu. Uçuşlar bit- rak müdürlüğünden, 1stanbulda Mat- 2800 Kilo reçine alınacak yenler Düzcede bulunan Revirimize müra-
d • • d'lik b' IA k tikten sonra davetliler Galatasaraya k caat etmelidirler. 
aır ~ım ı ır a amet yo tur. k k buat bürosundan parasız olara alınır. Askeri Fabrib.Jar Ilmum .Müdürlüğü NOT 

Jh Bunui:ıla beraber, aag-lık tedbir- döndüler. Jüri heyeti müsaba ayı a- T . . k 'f k 1 Merkez Satın Alma Komisyonundan: t : Direk ve serenler Akça$ehir ve 
Zanan Nusret Karacan'a bir yazı ta- 6 - alıplerın te lı me tup arını el~ -"u•- 1 ,. ,,,,, .u- -•·- zmit limanları ile Adapazarı veya ts-

rr leriyle, ölüm sebebi olan hnstııhk- d , .. , ''"' ,.... --1 ı ~brf-k ı ---- ·->Y·-··· , ......... -..ııt>'tcıt ...... 
kımı, Esat'a bir evrak çantası ve A- şartname e ve 2 .. ,.0 numara ı • nun~.. ""' o reç ne · ·er a ·a ar umum ziyettedir. (7367 _ 4712) 14687 

lardan bazılarının tesiri azaltıl· !idil ·' ti"'ü meı kez satın ıılına komtııuo 
Sım'a bir kol saati, planör birincisi yazılı vesaıkle beraber 4. 9. 940 çar • m r, b • ·" -

maktadır. Bu tedbirleri almasını bi- nunca 2. 9. 940 pazartesi gllnU saat 14,30 da 
Hesna'ya bir dolma kalem hediye e· şarmba günü saat 14 c kadar Ankar.ı.- pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname pa-

len her memlekette difteri gibi, ti- d UI d d K t re.sız olarak komisyondan verilir- Taliple-
fo gibi hastalıkların gittikçe azal· etti. a us mey anın a oç apar manın- rin muva)Skat teminat olan (10~) lira ve 

da Başvekalet Matbuat Umum Müdür- 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerln
dığmı herkea bilir. lüğü satın alma komisyonu riyasetine deki ves:ılkle komisyoncu olmadıklarına 

Sağlık tedbirlerinin, liastalıktan ,.ki Türk kadım bütün mallanm tevdi etmeleri veya teahhütlü mektup- vebu tele alAkadar tUceardan olduklanna 
ölümü ne derecede azaltabileceği- dair ticaret odası veslkasiyle mezktlr gtln 

la göndermeleri rica olunur. 14777 ve saatte komisyona mUracaaUan. 
ni Amerika'daki sigorta şirketleri- Ju"'rk Hava Kurumuna verdiler ,, ('727) H713 
nin teıebbüıleri pek iyi gösterir. 
Bu teıebbüalerin, hayat aigortası Kozan, 18 a.a. - Hamam köyünden E- Bugün Muhtelif civata ve somunlarla 
tazminatmı mümkün olduğu kadar mine Dal ve Fatma adında iki köylU tUrk çarık ve kapak zincirlerinden 

anası yetmiş dönüm tarla ile on altı ba$ u 1 s· d 
az vererek, primleri mümkün oldu- muhtelif hayvanlariyle mevcut bütün men- US ınemasın a ibaret 14 kalem malzeme 
fu kadar çok devam ettirerek daha kulleriııi dün hava kurumuna teberrü et-
çok para kazanmak hırsiyle yapıl- mişlerdir. 2 film birden 

bb- . Kıymetleri tahminen 750 lira tutan bn 14,30 • 17,30 da 
dığı ıüphesizdir. Fakat teıe usiın teberrü muhitimizde büyük bir takdir ile 
neticesi ölümün ölmesine müncer ka~ılanmı~tır. M ALA G AL 1 K A D J N 
olunca ••• 

O, hayat aigorta liumpanyalarm· 
dan birisi en ziyade gündelikli i§
~ileri kaydeder ve kaydettiği mÜ§· 
terilerine ve ailelerine sağlıkların· 
C:la hastalığa tutulmamak için öğüt
ler verir, onlan sık ııık hekim mua
yenesinden geçirir, hasta olurlarsa 
hemen hekim ve hasta.bakıcı gön -
derir, hulasa hayat sigortasına al-

Üç Çinli Kızılhaç ôzası 

istanbul'a geldi 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Çin kızıl· 

hac; cemiyetine mensup Uç kişiden mürek
kep bir heyet şehrimize geldi. Amerlkacla 
çlnlller için iane toplıynn heyet tl.zruıı B~
demlr)'olu il• mcmlckctıerlne dönmekte
dir. 

(Pierre Richard Willm) 
16;30 

Gözü Yılmaz 
Gece 21 de 

MALAGALI KADIN 
veMIKf 

Askeri Fabrikalar Umum Müı!ürlüiü 
Merkez Satın A.lma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (~922) lira (50) 
kuru~ olan muhtelif cıvata ve somunlarla 
çarık ve kapak zincirlerinden ibaret H ka
lem malzeme aakerl fabrikalar umum mU
dUrlUğU :merkez satın alma komisyonunca 
2. ıo. 940 çarııamba gUnU sn.at 15 te kaoıı
lı zarfla ihale edilecektir. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (444) lira (19) ku
nıııu haııl teklif mektuplarını mezktlr gUn
des aat H e kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun ~ 
ve 8. maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu tııle o.Hl.kadar tUccar -
dan oldultlarına dair ticaret odası ves1ka-
11tylemezktlr gUn ve saatte komisyona mU-
racaaUan. (4728) 1471' 

ANKARA BELEDiYESİ 

Yulaf, arpa alıl!acak 

Ankara Belediyesinden: 

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

2 - Muhammen bedeli 3904 lira 50 ku
nı~tur. 

3 - Teminat 292 lir. 84 kıınıştur. 
4 - Şa.rtnnme.'!inl görmek istıyenlerln 

her glln encUmen kalemine ve isteklilerin 
de 27'. 8. 940 salı gUnU snat 10,30 da bele. 
diye encUmenine mUracnatıarı. (4379) 

Üstüpü alınacak 
Ankara Belediyesinden: 

14472 

l - Belediye ihtiyacı için alınacak olan 
2855 kilo UstllpU on beş glln milddetle a -
çık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli lH2 liradır. 
8 - Teminat (85) Ura (G:SJ kuruıstur. 
4 - Şartnamesini g8rmek lstiyenlerin 

her gtln encllmen knlemlne ve tstcklllcrin 
de 27. S. 940 salı gtinU saat 10,30 da bele
diye encUmcnine mUraenatıarı. (4380) 

14473 

20.00 
20.30 
20.45 
21.10 

Miızik: Fasıl heyeti. 
Konuşma. 
M i.izik: dinleyici dilekleri· 1~ \a 
Mıizik: keman ve piyano dl~ 
fantezisi. Violonist Gerhır ~ 
yanist Harcovitz. ,1 ._. 

21 .30 Konuşma (Radyo GazeY~ 
21.30 Konuşma (Radyo Gazete51~ 
21.45 Müzik: radyo salon orkett 

1 - Keler - Bela: macar 
uvertürü. 
2 - Becce: serenad. ;, 
3 - Kalman: Çardas furt'" 
retinden potpuri. 
4 Gibish: c;alcır keyfİ~I 
S - Lehar: Eva operetı • 
t" u .. 
.ur . ,.............. aranı, tA 
7 - Van de Yelde: ruh' 
kısr. 

22.30 Memleket saat ayarı, ııJ•~ 
leri: zirat, esham • tab~ 1 biyo - nukut borsası (fit'(il 

22.45 Müzik: radyo salon orkc51 

gramının devamı. 

23.00 Mıizik: dans müziği (Pl.)• 
23.25/ 23.30 Yarınki program, ve 

t R A N 

Tahran Radyosu 

Tahr11n radyosu, kısa dnlgs tl8 ff 
sııat 11.30 dan 14 e kndar, 19 rıı· ,t 
uzunluğu tlzerlnden, 17.13 den ~ 
:ıo m. 99 dıılga uzunluğ'u U:r:crl 1, 
20.80 dan 23.30 s kadar 48 tn~if. 
uzunluğu üzerinden neşredllmeıct 

{Yuknrıdııld SaaUer İRAN 

Ankara Belediyesinden ı 

1 - Su işleri ihtiyacı için d;,ı. 
mikıip 640 desimetre mikap k 
zarlıkla alınncalctır. 6:/' 

2 - Muhamen bedeli 735 tir• 
3 - Teminat 110,25 liradır._,.~I 
4 - Şartname ve ıaıresinl •"eıo.'ıl. 

yenlerin her gtin enc!imen kıl~ 
isteklilerin de 23. 8. 940 cum• 111 11:.r 
10,30 da belediye encümenine ıll"" 
lan. ( 4698) 

- Ne düşUnUyordun? Sen onu söyle 1 
- Söylüyorum ya ... Niçin şüphe ediyorsun. 

- dır. Seni böyle kederli gördükçe ıılnirleniyor\l!!)o 

Gizella, başını salladı. Yüzli hem beyaz kesildi. 
Gözlerini yere dikti. Sustu. Vilmoş, endişeyle ona 
baktı. Çok defa, Gizella'nın en gizli düşüncelerini bi-, 
le keşfettiğini hissediyordu. Madem ki; öyleydi. O 
halde, onu niçin sorguya çekiyordu? Fakat, kendi
ıinde de kabahat vardı. Neye düşündüklerini ondan 
gizlemeğe yelteniyordu? Bu anda Maria'yı düşündü· 
ğünü ve onun hakkında kendisinin büsbütün başka 
türlii hüküm verdiğini söyliyemiyordu? Neden çeki
niyordu? Maria, fevkaltide bir mah1fıktu. Tam manfi
ıiyle büyük bir kadındı. Bu tabir belki tuhaf görünü
yor. Fakat, bilyük alim, büyük sanatkar, büyük dip
lomat olduğu gibi büyük kadın da olur. Maria, aşkta 

ve kadınlıkta eşine çok nadir tesadüf edilir bir insan

dı. Gizella, belki de; onun parlak ve lüks hayatını 

kıskanıyordu. Ablasının yanında, kendisinin ne ka

dar sönük kaldığnı biliyordu. Onun için böyle aley

hinde atıp tutuyordu. Ahlak 1 Namus 1 Hayatın dar 

çerçevesi içinde yaşamağa alışmış insanlar, bu iki 

kelimeye ne büyük bir kıymet veriyorlardı. Bunlar, 

kendi seviyelerinden Ustün kimselerin bulunabilece· 

ğini ve onların dar bir hudut içinde yaşıyamıyacak

larını bir tUrlü kavrayamıyorlardı. Bunu, günlerce 

anasına ve babasına da beyhude yere anlatmağa ça

lışmı§tı. Büyük adamJarın kıymetleri, gürl!ük hayat

larındaki hatalariyle ölçülemezdi. Kendisi de dünya· 

ya bUyük bir insan olmak için gelmişti. Bunu hisse

diyordu. İhtimal Maria da bunun farkındaydı. Zaten 

hısan~T biribirlerini tanırlar. Her halde, Maria'nın 

onların hayatlariyle bu kadar yakından al!kadar ol

ınaaının sebebi do buıdu. Amaı bütün bunJın Giıt.l· 

Yazan: Mihaly FOLDI Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TôRVMKUNEY. -80-
la'ya nasıl izah edebilirdi? İzah etse bile Gizella'nın 
onu anlamıyacağı ve sözlerini yanlı§ tefsir ederek bü
yük bir yeise kapılacağı muhakkaktı ... 

- Üzülme, yavrum. Şurada bir iki giln kaldı. He-
le bir çocuk doğsun, her §ey yoluna girer. 

- Demindenberi bunu mu düşUnüyordun Vilmoş? 
- Evet. 
- Ya ölürsem, Vilmoş ... 
- Rica ederim Gizella 1 

- SözUmil kesme Vilmoı. Sana söyliyeceklerimi 
dinlemelisin. 

- Pek aUl.. Fakat, niçin durmadan Slümden oahse

diyorn.ın? Doğuran her kadın mutlaka 8lilr mil? Heı 

ikimizin de annelerimiz hayatta değil mi? Neden 

caima her §eyin k<StU ve karanlık tarafını aklına ge 

tiri yorsun? 

- Ne yapayım elimde değil ... Şimdi, bunun mü. 

nakaşasını bırakalım ... Eğer, böyle bir §ey olursa yav

ruma, onun için ne kadar ıstırap çektiğimi ve uğu -

runda hayatımı fedadan bile çekilmedlğlmi_~latır ~ 

Sln, olmu mı? .... 

, ~ - &ldı nvrum. ~nl.ııfırna 

- Demek, sen de öleceğimi tahmin ediyorsun öy
le mi? 

- Eh artık, bırak böyle saçma şeyleri canım. 
Gizella, titriyerek ayağa kalktı. Dudakları kıpır

dayor, fakat ağzından ses çıkmıyordu. Sitem dolu 
gözlerini genç adamın gözlerine dikmiş bakıyordu. 

Vilmoş, endişeyle sor.du: 
- Gene ne oldun? 
- Şim<li küfür etmek istedin değil mi? 
- Ben mi? Bunu da nereden çıkardın? 

- İnkir etme 1 

Vilmoş, olduğu yerde dondu kaldı. Hayret 1 Haki· 

katen küfür etmek istemişti. Fakat, son dakikada ken

dini toplamıg, dudaklarının ucuna kadar gelen 

kelimeleri yutmuştu. Bu kadın, ne kadar iyi tanı

yordu onu! Cidden hayret edilecek bir şeydi bu 1 Li

kırdıyı değiştirmek istedi: 

- Asabın müthiş bozulmuş Gizella. 

- Asabi olmaklığım için çok sebepler var. Fakat, 

kendime hakim oluyorum. Aııl asabt olan sensin. 

- ~ahit, durmadan ölümden bahsediyorsl;ln. Bi

alm1 timdi gi.ililp eğlenerek r.aııf.Ae&ilomı Olt ~ 

- Haklısın, fakat... dl' 
Vilmoş'un, kan beynine hücum etti. Kendi ket' 

ne söylendi: ~ 

.. - ?e~meseydim. daha mı iyi olacaktı. Ka~'~ıl' 
böyledır ışte. Ellerıne geçen nimetin kıymetirıı ·; 
m~zler. Eğer, ~u vaziyet böyle devam edecekse~ 
mız var. Ah Vılmoş, ah .... Hep kendi hatandır 
lar 1 .. :. 

1
,. 

Gızella, karyolanın kenarına ilişmiş sessizce ,ı f 
yordu. Onun bu halini görünce Vilmoş'un kalbi .''1, 
ladı. Bu zavallı kadıncağızı durmadan üzmeğe, sırıdi' 
lendirmeğe hakkı yoktu. Yanına gitti. önünde 
çöktil: 

- Gizella, sevgilim. Niçin böyle yapıyorsun? 
Gizella, şüpheyle sordu: 

- Nasıl? 
'ıflı. 

- Beni daima i\ham ediyorsun. Her hareketi tı" 
her sözümü şüpheyle karşılıyorsun. Yoksa. artı~ uıt' 
ni sevmiyor musun? Küçükten başka kimseyi d\lŞ,ııı• 
milyonun. Hep ondan bahsediyorsun. Adeta kıtlc 
yorum onu. , 

Gizella gillümsedi. Genç adamın saçlarını ıca~f 
tırmağa başladı. Memnun ve tatlı bir sesle sordıl· 

- Kıskanıyor musun? 
. . dı!t' 

- Elbette 1 Bır kitapta okumuştum. Ekserı ~det" 
lar, çocukları dünyaya gelince kocalarını ihrrıal ··rltt" 
lermiş. Bütün muhabbetlerini yavrularına ver~çU• 
miş. Sen, bu işe pek erken başladın! Daha 1' 
dünyaya gelmeden beni ihmal ediyorsun. 

- Öyle mi zannediyorsun? 

- Bütün vaziyet onu gösteriyor. 

"' - Bundan ıik~Y.et mi ediyorsun? 



• 

lngiliz tay areleri 
; 

Almanya'yı 

adlng snlat mUuaeae.lert, Svanısed, Avoı:ı
mouth ve Bornmouth Uman tesisatı hil· 
cumlara hedef olmuılıırdır. 

İngiliz limanlarına mayn dökUlmeaine 
devam edllml§tir. A)'lll gece 1ngillz tay
yareleri garbi ve merkezi Almanya ve 
Belçika üzerinde uçuıılar yapmı§lardır . 
1ıluhtell! mahallerde ezcümle Dorthmund
da bombalar mesktln mahallere düıerek 
ıoo kadar 1!11vllln yaralanmaınna ve ölme-

1 

ılne sebep olmuıılardır. Bruxellea'ln mer -
kezine yapılan bir hUcum eımıı.ııında da 
halk arasında kurbanlar vardır. Dört k!el 

1 5lmll§ ve 22 klııl yaralanmıııtır. Bunlar a. 

b 
rıuıında kadınlar ve çocuklar da vardır. rn ardımana devam 1 Gece harekete geçen avcı tayyarelerimiz 
18 ağustos gecesi bir lnglllz tayyaresi dü-

• oUrmll§lcrdlr. Bir alman tayyaresi üııııUne 
edıyorlal- dönrnemiotir. 16 ağustosta dUoman zayiatı 

t~ ı9 dan 92 ye çıkmıotır. 
~ra, 18 a.a. - Hava nezaretinin iı-

"'?ıat &ervisi bildiriyor: 70 1 ı· t 1 
il rece yapılan akınlar esnasında in&i-1 numara 1 a yan 
1 Yf•rcleri Brenburg'daki Yunkerı fab
~ e buna mucavir tecrübe tayyare 
tr ~nda mühim hasarat vukua getir
~ır. Diğer iki tayyarenin pilotları 
er !Un ate$1er itinde olduğunu gor • 
tı; ve bombalarının henüz yanmıyan 
trdllınıa isabet ettiğini müııahade et -
< dır. Di er bir pilot muthi$ bir in
~·11Ynıu$tur. 
ç ~ Zein fabrikalarında da yangın
J"'11nştrr. Bir pilotumuz Messer

•r t. ı.ıo tipinde bir alman tayyaresıni 
• • f ıçınde düşürdüğünü beyan etmıştir. 
't dllrd'da bir demir fabrikası ve tay-

6ıl a epoları ve Kolle'dn da bir tayyare 
~11nı ciddi hasara uğratılmıştır. 

e hava nrznrC'tlne mensup istihbarat 
trlnın blldlrdlgfoe nazaran, hava 

: toplarının pek şiddetli ateıılerine 
Old· lngtUz tayyareleri dUn akşam yap

!ttııc:ıkları bir akın csnaaında Leuna 
bo benzin fabrika.sının üzerine yUz. 
ı~~a atmıya muvıı.tfıı.k olmuşlardır. 
ttzıı enin en mühim kıamının imtl. 
~te olduğtı 2000 metreli{< bir me
~ nde yangın zuhur etmiştir. Fab
'ltı üzerinden kesif duman sütunları 

lngi.liz tayyarelerinin 

er 1.oBulonya'ya hücumu 
S:ra, ıs a.a. - Hava nezareti tebli -

'le 11 müdafaa tefkllAtına mensup tay
il rftniz tarafından diln gece muvaffa-
"11~~etıcelenen bir hücum Bulonya ll -
~-""" bulunan gemiler ve deniz tayya • 

e karııı temerküz ettlrilmlııtlr. Bu 
'tt esnasında petrol tesisatları, cepha

rfkaıan, tayyare ihtiyatları, ve Al
llda demtryollan bombardıman edil· 

're ~/1Jlsa'nın ol mali garblsinde, Hollan
'"elçlkada 26 tayyare meydanına htl

tı11tınııt1r. Tayyarclerimlzln hepal sa
dönmU,,lerdlr. 

Seksen altı alman 
layYaresi düşürüldü 
~~dra, 18 a.a. - Hava nezareti tebli
-..ıat 20 ye kadıı.r alınan raporlara na

l1:JfUrUlen dUoman tayyarelerinin a-
~~ &.ııağı 86 yı bulmu§tur. 

llkııam Londra mıntakası Uzerlnde 
ikinci alarm ıearetı verllmi§tlr. 

Püskürtülen alman 

hava akınları 
~a. 18 a.n. - Hava nezareti tebll· 
"t tıgleden biraz eonra blriblri ar

c1alga halinde gele:a dü m tay-
~ ':t cenubu ııarkl ııahUleri Uzerinden 
•• le Londra mıntak~ına nUfuz etmeğe 
~Qa etmıelcrdlr. 
~-haı harekete gecen avcı tayyarele • 
~ ve tayyare dl'Lfl batarYalarımızın 
~ lemne manız kalmııılardır. Bir sa

rı bir hava muharebesinden sonra 
~ PUekUrtUlmUetUr. Şimal ve Maı:ıo 

~rt istikametinde rfcat etmlıılerdlr. 

harp resmi tebliği 
İtalya'da bir mahal, ıs La. - İtalyan 

orduları umumi karargAhının 70 numaralı 
tebliği: 

İng!liz Somallalnde AJadeb mıntaka· 
sında dilıımanın kuvayl külliye.sine karıı 
gırlgllmig olan muharebe, beş gün devam 
eden elddetll çarpııımalardan sonra kaza
nılmıgtır. .Mukavemet noktaları eekllnde 
organize edllmlı ve uzun znmandıı.nbE'ri ln
§a edilmiş olan lnglliz mlldalaa sistemini. 
çifte tel tırgü ile mtlcehhezdl ve mağara -
!ar içinde birçok mitralyöz tP..sl11atı vardı. 
BUtUn bunlar, iki cenahtan yapılan bir ma
nevra neticesinde sukut etnıl&ıtlr. 

Dlrçok esllha, her )\eviden harp malze
mesi, lll§e mevadclı ve bir takım esirler el
de edllınlotlr. 

Harp sahıısında Rodezya ve Hlndlst.f.n 
taburlarına mensup yüzlerce maktul bu
lunnıuştur. 

İtalyan tayyareleri, doğrudan doğruya 
yaptıf;"ı hnrekAt ile dügmıın mevzilerini 
bombo.rdıman etmek, mitralyöz ateglne 
tutmıı.k ve dlııımanın Bcrbera limanında 
demlrlemlo harp ve ticaret gemilerini bom
bardıman etm~k suretiyle har.be lotırAk et
miştir. 

İngilizler, Aasab tayyare kampını ve 
Jljlga'yı bombardıman etmıııterse de hiç 
bir netice elde edememlolerdir. 

Bizi Berbera'ya götUrecek olan manev
ra. dU~man kıtaatının peılnde bizim kıta
atımız olduğu halde, çekilmekte bulundu
ğu ikinci müstahkem hattın zaptına doğ -
ru ilerlemektedir. 

71 n umara l ı 1 ta 1 yan 

harp resmi tebliği 
ttalya'da bir mahal, 18 a.a. - İtalyan 

orduları karargAhının 71 numaralı tebliği: 
Somal!'de ileri hareketine devam eden ve 
Gilla'dan hareket etmlo bulunan bir kıta· 
mız, Bulhıı.r'I lııgal etmiıtir. Diğer bir kı
tamız, Lafaruk yakınına vaıııl olmuıtur. 

Mandera'da Hint kıtaatının kuvayi kUl
Uyeslnden bir mU!reze, bizim karakol ku
vetlerlmlzJ görür .-örnıeT. kaçmııtır. Ber
bera'ya karşı yapılan harekAta l§tlrAk e • 
den tayyarelerimlzden biri dönmemiııtlr. 

Şimali Afrlka'drı dllşmanın deniz ku
vctlerl, Bardla'ya ve dahile karııı bUytlk 
ve küçilk çapta 300 e yakın mermi endaht 
etmlı.ı. asker anısından bir kiginln ölUmU
ne ve on bir klıılnln yaralanmıuıına aebebl· 
yet vcrmıııtır. 

Bombardıman tayyarelerimiz derhal ta
arruza geçerek, dilgman gemilerinin yardı
mına koşan düşman tayyarelerine karıı 
muharebeye #:'iriımlşlerdlr. D!llmanın 
Gtoster Gladlatör sisteminden yedi tayya
resi dUgürUlmll§tUr. İki dUıımnn tayyaresi
nin de dll§mll§ olması muhtemeldir. Tay -
yarelerimlzden üçU dönmemiştir. 

Tahtelbahlrlerlmlzden blri, AtlAs Okya
nusunda lngillzlcrln dokuz bin ton hac
mindeki bir sarnıç gemisini batırmııtır. 

ULUS 

İzmir Fuarı 

yar1n a~ılacak 
(Başı I. inci saylada) 

aağhk, medeniyet ve aalrcmiz burada boy 
göstermektedir. Kültilrpark, ihtiva ettifi 
eserler ve kül olması itibariyle, Moskova
daki killtürparktan sonra ikinci kurulmu~ 
bir eeerdir. Birçok yabancılar, bu iki ese
rin yanyana yükselen ahengini, Türkiye 
nam ve hesabına büytlk bir kıymet olarak 
kabul etmekte müttefiktirler. 

Duff Cooper diyor ki 

Müstevliyi 
hararetle 

karşılıyacağız ! 
(Başı ı. inci sayfada) 
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Filhakika, cümhurlyet hilklimeti de se
nelerdcnberi bu iki eserin muvaffakiyeti 
f~in mümkün olan her fedakllrlığı yapmak
ta katiyen tercddiıt ctmemiıtir. Bizim me
dcnı davA ve hamlelerimiz, ıüzel İzmirin 
bu müsteına iki eserinde bütün canlılığı, 
bütün inceliği ve kudreti ile kendisini 
hiıısetti rmektedir. 

çe ehemiyet alan bu hava hücumları 
şayet bir istiUinın başlangıcı iseler 
bunun sadece bir fiyasko olduğunu 1 
söyliyebiliriz. Alman z ... yiatının ra- 1 
kamları dikkatle tetkik edilmiştir. 
Alman zayiatına' Uiyik olduğu ehe -
miyeti vermediğimizi iİze temin ede
rim. Biz, yalnız düştüğünü gördüğü
müz "kuşlar"ı ölü olarak hesap ettik. 
Fakat bir çok yaralı "ku~lar" da yu
valarına dönmek ümid\ olmcıksızın 

dönti~ yoluna çıkml~!ardır." 

8. Abbas Sakarya talebelere masa ba~ında ders verirken 

•• Haşmetli Kadifekalenin mağrur etekle
rinde, denizleri öpe öpe gruba teveccüh 
eden bu iki eser, muhakkak ki, birkaç sene 
sonra daha olgun ve daha ıüzel ~ckiller 

alacaklardır. Çünkü İzmir, buna llyıktır 
ve gerek ,ehir, ıerekıe vilayet turizm ba
kımından da yavaı;, yavaş bu maksada ALMANYA 

A 'ara 
kurs 

y z e 
da b·r 

dotru ilerlemektedir. 
Me~ur Çe,me ve İnciraltı plijlıriylc 

Bozdağ. Gölcük yaylaları, Kozak yayala-
11, Aziziye çamlığı, İzmir müzesi, Efcs ve 
Berıs.ına harabeler! İmire pek yakın mesa
fede bulundukları gibi, en ıcri vasıtalarla 

İ ng i 1 tere'yi 
tam surette 

Muhtelif bölgelerden hakem' olmak • • 
ıçın 

gelen gençler nasıl yetiştiriliyor ·! 
merkeze bağlıdırlar. Yaylalara ~ıkabilmek, LUKA 
bu tarihi uerlcri tetkik edebilmek imkan- . Beden Terbiyesi Genel DirektörlUğU, 
ları da vardır. Ankara hw-adenız havuzunda, bir "YUz

me hnkc. .. ı uurau .. açmııı bulunuyor. Henüz 
Hullsa İzmir beynelmilel fuarı, yalnız ( 1 k iki sencyt doldurmamııı bulunan genel dı -

iktrsadi bir müesseıe değıldir. Onda toplu Q t f n Q Q Q ( Q rektör!Uğ..ın esı:rını Ylli<tndan gormek ve su 
bir medeniyet hareketiyle beraber turizm sporları federasyonu mUt<'hnssıaının neza-

d 
reti altında çalıııan, yirmi gencin fa.allyc-

bakımrn an bliyuk fnııliyetlcre vesile ola- Berlin, 18 a.a. - Royter: Alman b~ku- tini bizzat mtı§ahede etmek lçın Karade. 
cak unsurlar, eğlence vasıtaları, yeni mü- mandnn!ığının bildirdiğine nazaran İngil- ı niz havuzuna r:ıttlk. 
nasebetler, memleketi tanımak vesileleri • terenin tam surette a luka altına alınma- ı Hakem kursuna devam eden gençler, sa
de vardır. İşte yarın bizzat Ticaret Veki- sı derhal meriycte glrccedktlr Başklum~- at sekizden evci havuz baı:ıında topl:uı.mıg-
. . . . , . . danlığln heyanatıncl:l bun an sonr~ ~gı z !ardı. icıerinde bölge antrenörleri, eglt-
lımızın hır nut.cu ıle açılacak olan İzmır suların!\ girecek bit.arat gemllerın ımha men ve nntren/jrJer ve muhtelif villlyeUe. 
fuarına verilen ehemiyet ve gösterilen a- edilmek tehlıkeslne maruz bulunduklRrı, rln yüzme ajanları bulunuyordu. Sekizi 
lika, bunlardan ileri ıelmektedir. Cümhu- bUtUn mıntakanın maynlarla dolu olduğu çc)Tek geçe, rahat ve ritmik bir koııu ıle 
riyct idaresi ve İzmir belediyesi, memle- ve t.An•arelrrln her gemiye hücum edeceği ders b~Jıı.dı ve muhtelif nazari ve pratik 
kete böyle ıüzel ve faydalı bir eser ka- UAve edilmektedir. çalışmalarla ı3 e kadar de\·aın etU. 

zandırmakla diier muvaffak:yet serileri- Beynelmilel kaideler.i hangi bcl;~e.~~ 8;1J:~~k h~~n~~~1~1~~~~·1~~~ 
ne bir tanesini daha ilave etmiş bulunmak- taral ihlôl ettı ? gelen bütUn teknik hueusatı öğretti~ gl -
tadırlar. bi, onları, nazari bllgllerinln tckemmUIU 

Orhan Rahmi GÖKÇE 

İnJillere'ye alman 
hava laarruzlar1 

Londra, 18 a.a. - Alman yü)c:ıek ku- sırasında, bllfttl, yüzme, atlama, su topu 
manda heyetinin İngiliz ablukası hakkın- ve can kurtarma ekzcralzlcrlyle yakınJan 
dıki teblığıne cevaben, istihbarat nezare- temas ettiriyor ve mükemmel bir sporcu 
ti şu beyanatı ncşretmiştır: ve yUzıne hakemi olarak yetlşlirl)or. Bu 

İngiltere'nin deniz harbı beynelmilel kurstan yetiııen gençler, yüzme, atlama ve 
kaidelerini ihl5.1 etmiş olduğuna mütedair su topu müsabakaları organize edebilecek 
alman ithamları, pek ı:arip ve pek yersiz ve bizzat yetıııtircceklerl yardımcı hakem
bir şeydir. Zira, Almanya bizzat kendisi lerle beraber, bu mUsııbakalnn muvıı.tfakl
İngiltcre'yi abluka ıı.ltma almak istemiş ve yetle idare edebilecek vasıf ve kabiliyette 
akim kalan teşebbüsü ile, bq kaideleri ta- olacaklıırdır. B. T. G. D. Genel sekreteri Cemal 

Gökdağ Karadenızin harare*li 
müd avimlerind endir 

hafifledi 

mamen ihıat etmi bulunmııktadır. Alınan- İlk jlmnıı.stik hareketleri ve yirmi da· 
ya bu teşebbüsleri esnasında bı.itün hücum I kika l<adıı.r scrbeet yUzUşten sonra, ha'v'"U· 
kabiliyetlerini, bitaraf ticaret gemilerine I zun kenarına yerlegtirllen kara tahta ba- I 
kanır kullanmıştır. Harbın bidayetinden - şında nazari dere başladı. Havuza. mnaai'.l. 
beri batırılan bitaraf gemilerin baliğ ol- ve. bilhassa, yüzmede sık sık gorUJcn den terbiyesi genel sekreteri ve su sporlan 
duğu um.umi tonaj 736:16.2 tondu~. ~a~a- krampların mıumjla bertnrnf edilmesine ve ajanının kursu ziyaretleri talebe uzerind• 
fih kcyfıyet mezk(ir bıtaraf ı:emılerın ın- masajın kllr;Uk bir tnrlhçcslnden sonra u- .. . • . 

(Başı 1. inci sayfada) 

tı gün zarfında İngiltere ve civarı ü
ırerinde almanların zayi ettikleri tay
}--arelerin adedi 429 u bulmuıtur. Bu 
suretle vasatf olarak günde 82 alman 
tayyaresi düşürlilmüş bulunmakta
dır. Şöyle ki: pazar günü 66, pazar
tesi 62, salı 78, çarşamba 31, perşem
be 180 ve cuma 75 tayyare. 

giliz refakat gemilerinin himayelerini ara- mumlyctıe spordaki yeri ve fa)•dasına ta- ~ok guzel bır tesir bıraktı. Bılh:ıssa genel 
malarına mani olmnmışur. Binaenaleyh, al!Ok ediyordu. Bu meynndıı mUtehnssıs, sekreterin, genç bir soprcu gıbi suya atln
almanların kuvetle elde edemedikleri mu- muhtelif milletlerde muhtelif masaj to.rz- malan, iskele üzerinde attıgı mnhirane 
vaffiketi b5yle ihtarlmiz sözlerle elde e- )arını ve her hal ve vaziyet için ayrı bir P d 1 h lkal d ır:... •1 'k 
debilmc erine imkan olmasa gerektir. masaj usulü olduğunu anlatıp not ettirdik- , ren e er .ve. ~ ar a yaptı.,. J mnastı 
• Buooa~ 1ia3ka evclce bitaraf gemi tona- ten sonra, tatbikı>ta geçildi \'e her talebe hareketlen ~~t~n orada bulunanların hay.. 
3ını teşkıl eden miktarın en büyıik kısmı, arkad:ışı üzerinde \•e mtltrkabllen. mtlte • 1 ret ve takdırını kazandı. 
bugün müttefikler hizmetinde bulunmak - hıı.ssıs Abbas'ın nezareti ve yorulm~ aıa.
tadır. Bu miktara, N orveı;'in ticaret filo- kası al Unda bu h:.reketlt!rl tatl ik ettt. MU
sunun yüzde seks~n ikisi, Holanda filosu- nevver \'e çağlı )1.lksek tahslllt olan genç
nun yüzde doksanı, Belçika filosunun yüz- ler, kuvetll bir anatomi bilgisine istlna~ e
de seksen üçü ve Danimarka filosunun den bu hareketleri çabucak kavranuıKta 
yüzde altmışı illvc edilmelidir. Binaena • gecikmediler. 

*** 
Verilen kısa bir istirahatten istifade e-oııtıuğu ve Londranın cenup kısmı 

~
I.~ bombalar atıldığı blldiıiliyorsa 
~Ye kadn.r bu huııuııa dııir mufassal 
ıı-:ıat alınmamıutır. 

: .._'<Qııllshlre mıntakaııında da muhtelif 
~ a teııebUs edilmiştir. Avcı tayya-
~ tıı it dUıımnn tayyıırelcriyle muhare -
., tt~ımuıılardır. Hava muharebesi de -

ltalyan tayyareleri 

İskende riye 'ye 

Aynı altı gün zarfında ingiliz ha
va kuvetleri 115 tayyare kaybetmi'
lerdir. Bunlardan 26 ıı pazar, 13 ü 
pazartesi, 13 il salı, 7 si çarşamba, 
34 ü perşembe, 22 si cum::l günü düş
müşlerdir. Bununh beraber düş-:n 
İngiliz tayyarelerinin pilotlarından 

46 sı sağ ve salimdir. Halbuki dü~en 
alman tayyarelerinin pilotları ya öl
müş veya esir edilmişlerdir. 

leyh alman propagandasının aylardanbcri 
yapmakta olduğu tehditlerin böyle rcs -
men tekrarında başkaca sebepler aramak 
lizım gelmektedir. Bu sebep de ancak Al
manya'nrn ablukadan bahsederek İnıilte
mde bulunmaktıı.<lır. 

lrlandaya da nota verildi 

derek uzun boylu n güzel vücutlu bir ta
lebeye yakl111ıyorum: 

- Kaç gllndür kurstaaınız? 
- ll'l gündür. 
- M cmnunmusunuz 
- Fevkalade .• Nasıl memnun olmam, bu-

rada uzun :zamandır oğrenmek istediğim 

şeyleri öğreniyorum. 

Beden terbiyesi genel dırektorlu unün 
ihdas ctmiıı oldufu bu "yUzme hak~m knr
su,, memleketimiz spor tarihmde mühım 
bir merhalenin başlangıcı addcdılmese la
yıktır. Yurdumuzun co&'rafi vaziyeti gos 
önünde tutulursa, su sporlarının milli spo

rumuz olmağa liyık olduğu ve beden ter
biyesi mükellefiyetinin kanunlaştığı bu
günlerde, bu knrsun, bölı:elere, yüzme 
sporları için en kıymetli clem:ınlarr yet·~ 
tirmek hususundn müsmir bir mesainin 1!k 
ve isabetli hamlesi olduğunda ıüphe yok· 

t,~l.Qıektedlr. 
ı~tdildlğlne göre öğleden sonra Lon
. "":"lıtakası üzerine yapılan hUcum ba,,

eveı tng!Uz avcı tayyareleri ta
k .:- 5 alman tayyaresi dU§UrillmU:ı· 
~~makta olan bir dUıman ta)'Yareaı 
l ~ salıvermlı ve bunlar Uç muh· 

A ""! 0kata dilfmll§tUr. Telefat yokı!a da 
f'I btnaıar bUyUk zararlar görmUeler-

1 ;erıubi Afrika resmi tebliği • j tobi, 18 a.a. - Royter ajansı bildiri
I t:'~i tebliğ: Cumarte_si günü _kara 
~ ,., trının hi~ bir harekctı kaydedılme-

. Normal hava iıtikşafları yapılmıo-

•j(.' 

ltcııyanlar Capuzzo 
(Q.lesini tahliye ettiler 

d-'· 18 a.a. - Kahire umumi karargl
'ld;ii!l akşamki tebliği: 
'tr~ Kurum mıntakasında polis ku
lt!ı: ıs kişilik bir düşman müfrezesini 
ta~ :Yedisini öldürmüştür. Tarahmız-

11.b at yoktur. 
ttiıı ı çöldeki devriyelerin haber ver -
1e ' göre, düsmnn Capuzzo mevkiini 

~ınl,tir. 
c~~dc 13.yanı tı:ır bir şey yoktur. Di
~· tlerde süldlnet vardır. 

ır lngiliz denizaltı 

~İsinden haber yok 
or~l, 18 a.a. - Amiralhk dairesi bil-

>tı•aı1ı1c dairesi katipliği Orpheus de
~ tcınlsinin Ussüne avdet etmekte 
~~İbniı olduğu cihetle zayi olmue 

t b la!ı:1ı:ı edildiğini teessürleriyle bir
lit t>an eyler. 
tttcbatın aileleri haberdar edilmio-

~~tuı, dört pusluk bir topla müceh-
1> 1475 tonluk bir denizaltı ıemi5i 

~ltk A bl•.., • 
b ·••an resmı te ıgı 
:-lrıı 
~ lS a.a. - Alman orduları bili'
~ l1iı:ıtı tebliği: Bir denlzAllı "2.3~0 
~ ""9man ticaret gemileri batırdığı -
' 'tlı"ernııştır Dün gündllz ve bllhıyı
'!re ııtoa gecesi alman hava kuvC'tlerl 
~ :>'e karşı lstlk§af ve bombo.rdıman 
~. lla devam etmlıılerdlr İngiltere ü
~eenupta ve merkezde genlıı bir da
ba e tayYare meydanlariyle tayyare 
:ı- ~alarının ve projektörlerinin 

~"llıı:ı kir surette bombardıman edildiği 
-._~ıo: tcdlr. 
. , lllotör fabr:lkalan, Blrmlngham 
~e levazım fabrikaları, Re· 

hücum elliler 
Trabluıgarp, ıs a;a. - Stcfani ajansınm 

husuıı muhabiri, bir telıraf göndererek 
İngiliz hava kuvetlerinin ıimali İtalya ıe
hirlcrinin sivil ahalisine yapmı, oldukları 
taarruzların ilk mukabelesinin İ&kendcri
yede dcmirlcmiı olan inıiliz filosuna kar
şı yapılan hücum olduğunu bildirmiştir. 
ıs • 16 ağustos gece!i kuvetli 14 İtalyan 
tayyare filosu hkenderiyeye mütevecci
hen yola çrkmıştır. 1tkcnderiye havasına 
vasıl olan tayyareler, ·limanda dört hattı 
harp ıcmiıiyle birçok harp gemileri mü
şahede etmitlerdir. 

Büyük çaptaki bomba yağmuru ve tayya
re dafi toplarının atcıi İtalyanların bom
bardıman tayyarelerinin faaliyetine mani 
olmamıştır. 

İtalyan tayyarelerinin klffesi hareket 
üslerine dönmütlcrdir. 

Mmr mahafllinde istihbar edildiğine 
göre, İngilizler 1skcn.dcriyede bulunan fi
lolarının mühim bir kısmını daha uzak bir 
üsse nakletmeğe karar vermitlcrdir. 

Alrika'da aüıüriilen tayyare!er 
Londra, 18 a.a. - Bardia ve Capuzzo 

kalelerinin bombardımanı eenasında asga
ri 11 dü~man tayyaresinin düıürülmilı ol
duiu resmen bildirilmektedir. 

Berbera'da bir ita/yan tayyarr.si 
düıürüldü 

Aden, 18 a.a. - Dün Berbera'ya hücum 
eden italyan bombardıman tayyarelerine 
karşı havalanan bir franıız tayaresi düı
manın bir tayyaresini dü,ürmüı ve düıen 
tayyare yerde infilak etmiıtir. 

Adana da imar faaliyeti 
Adana (Hususi) - Şehrimiz evkaf mü

dürlüğü tarafından yaptırılmakta olan a
partman ve dükklnlardan bir kısmının in
ıası bitmiı ve di~erleri bitmek üzeredir. 
ln:şa programına dam! ve projeleri yapıl· 
mıs bulunan Ceyhan'daki modem on altı 
dükkanla büyük ıazinonun inşasına yakın
da baslanılacaktır. Adına hükümet civarı
na yapılacak evkaf sarayı ile Orozdibak a-
rasını kurulacak muazzam binanın iıııaaı 
da ilk p!Andı ıelmektcdir. 

Abidin pata caddesindeki kemerıltı ca
miinln esaslı bir ,ekilde tamiri için mimar 
B. Halim tarafındın yapılan keıif tamam
lanmı~tır. Bu tarihi cami yakmda ycnl bir 
hal• ifra.i cdilecelrtir1 

Yine aynı müddet zarfında tayya
re dafi bataryaları da 57 düşman bom 
bardıman ve avcı tayyaresi düşürmüş 
terdir. Bunlar arasında Douvreı tay
yare bataryaları topçuları perşembe 

günü 9 düşman tayyaresi düşürmek 
suretiyle ön safta bulunmaktadırlar. 
Bunlardan sonra 6 alman tayyaresi 
düşürmüş olan Tyne topçuları gel

mektedir. 

Almanlar, günde 11aıati olarak 61 
tayyare 100 pilot kaybediyorlctr 
Londrı, 18 a.a. - Reuter ajansının ha

vı itleri muharriri yazıyor: 8 temmuz ta
rihinden bugijne kadar alman hava zayi
atı vasatisi ıünde 61 tayyare ve yüz pi
lottan faıla olmuştur. Bu rakamlar sadece 
İnıiltere üzerine yapılan hücumlar eana
arndaki zayiatı göstermektedir. İngiliz ha
va kuvetlerlnln gece akınları esnasında sa
ir alman tayyareleri de dü~Urlmil!J veya 
yerde imha edilmiş veyahut ha ara uğratıl
mıştır. Bir miktarı da Avrupa ıahitleri 
üzerinde İngiliz devriyeleri tarafından iı
kat edilmİ$tir. 

Büyük Britanya'nrn muhafazası için in
gilizltr ıüncle vasatt olarak ıs avcı kay -
betmi$1erctir. Almanya ve şimali İtalya U
ıo:erinde yapılan hücumlarda İngilizler gün
de vasati üç bombardımıın tayyaresiyle as
sari. ölü ve esir olarak yirmi pilot kay
betmislerdir. 

Dünkü hava h;;cumları 
Londra, 18 a.a. - Birçok alman 

tayyareleri bu sabah İngiltere'nin ce
nup şarkı sahillerinden geçerek da. 
hile doğru ilerlemişlerdir. Hepsi ve 
ç~k yüksekten uçan düşman tayyare· 
terini takip için İngiliz avcı tayya
releri havalanmışlardır. 
Avcı tayyareleri büyük bir irtifa

da uçan alman tayyareleriyle müsa
demeye başlam1şlardır. EvelA bulut
ların üstünden mitralyözlerin sesi ve 
motörlerin çıkardığı gürültü işitil
miştir. Bilahare bulutların altında 
ingiliz avcı tayyarelerinin kovaladığı 
münferit alman tayyareleri görül
müştür. Hedeften uzaklal-tırılan düt
man tayyareleri bulutlara karı,mış

lar, fakat dönerek bombalarını civa
ra koyvermişlerdir. Londra mınta • 

kasında alarm itarcti vcr!lmi§tiT. 

Londra, 18 a.a. - Dlln gece DUblln sa
lAh!yet tar mahfillerinden öğrenildiğine 
göre İngilt!'re'yc tatbik edilecek ılddetll 
abluka hakkındaki alman kararını blldiren 
nota mllstakll lrlnnda hUkUmetl tarafın -
dan aıınmıııtır. 

Adana'da acılacak • 

yeni köy kursları 
Adana (Hususi) - Adana köylülerinin 

kalkınması lıinin pl&.nlaıtmldığını ve ilk iı 
olarak da köy hudutlarının tesbiti ile köy 
birlikleri tesisi ve kby orta mallarının ko
runması ctrafınd:ı fııaliycte geı;ildi&ini da
ha cvelce yazmı:ştım. Hükümetimizin köy
lere uzanan şcfk:ıt tiinin vilayetimiz da
hilinde Harunıyede bir köy enstitüsü ve 
eğitmen kursu açtığı, Misis'te yakınlarda 
"Seyyar kadm kursu da açılacağı malum -
dur. 

Halkevimizin bu büyük hamlelerle bir 
arada muvnzi olarak köylerde devam eden 
geniş faaliyeti ve milli hars komitesinin 
1eniz sedasız mlitevazi çnhımalarına in
zimamen, yurdumuzun muhtelif noktala -
rmda oldutu gibi Adana köylerinde de 
seyyar demircilik ve marangozluk kursla
rının açılacağını ve bu husus maarif ve
kileti teknik tedrisat umum müdürlüğün
ce bir talimatname hazırlandıf:ını öğren
miş bulunuyoruz. 

Bu talimatname hükümlerine göre kurs
lar Adana ile irtibatı az olan ve şehirden 
uzak mesafelerde bulunan köylerde olmak 
üzere pek yakında açılacaktır. Bu demir
cilik ve marangozculuk kutıılarında Adana 
köylülerine evlerinde veya muhtelif işle -
rinde kullandıkları demir, yahut nğaçtan 
mamCıl eşyayı, araba, ziraat aletleri gibi 
vtsaiti tamir, icabında yeniden yapabile· 
cek bilgiler verilecektir. Demircilik ve 
marangozluk kıırslan nyrı ayrı dersler ve
recekler ve her kurs 20 haft:ı ders göste
recektir. 

Kurslar sıcak demircilik, soğuk demir
cilik, el tesviyeciliği ve araba doğrama -
cıhğı kısımlarını ihtiva etmektedir. Sıcak 
demircilik - 11oğuk demircilik ikiye bölU
necck ve köylülerimiz iki grupta ayrı ayrı 
zamanlarda çalışacaklardır. Kurı;a deva
ma ba~layıp da araıta lS glin devamsızlık 
göıterenler kurstan ı;ıkarılacaklnrdır. 
Dersler haftada 44 ıaattir. Günlük mesai 
ıaat 8 den 12 ye ve 13 dtn 17 ye kadar 
sürecektir. 

Köylülerimizin sanat bakımından da ye
tişmelerini temin edecek olan bu kurslara 
ümit dolu nazarlarla bakmaktayız. 

lzmir' de mahkum olan casuslar 
lsta.nbul'a gönderildi. 

- Hangi bolgedesiniz 
- Tekirdağ". 
- Mesleğiniz? 

- Öğretmen .. 
Bir başkasına soruyorum: 'hqlge antre

nörü, bir b<ıskası: su sporları ajanı. Hep
si genç yaşta ve mlikcmmel bir sıhat, mü
tenasip bir sporcu vücuduna malik. Hoca
ları Abbas'dan büy\jk stayiı ve sempati 
ile bahsedıyorlar. Konuşmamızı keskin bir 
düdük sesi yarıda bırakıyor. Bütün tale
beler atlama kulesinin etrafında toplanı
yorlar. Yeni bir dcrı; başlıyor: atlamaya 
numara vermek. 

Bu zannedildiği kadar kolay bir şey de
ğil. Su sporlarına hakemlik edecek olan 
kimseden en kesitin görüş, en seri mtiha
keme ve seri karar vermek gibi yüksek 
vasıflar İ&tiy~n bir iş .. 

Makafoni&t yapılacak planjonun ismini 
ilan ettikten sonra, bir düdük sesiyle mü
tehassıs tramplenden atlıyor, ikinci bir 
düdükle talebeler hep birden, atlamaya 
verdikleri notu kutudan çıkarıp gösteri
yorlar: 

4, 5, 3 .. Nadiren büyük tezatlar oluyor. 
Mesel! birinin takdir ettiği not 2, oteki
nin 6 ... Fakat umumiyetle notlar fazla in
hiraf göstermeden müşterek bir seviyede 
bulunuyorlar. Veriltn notlar aynı zamanda 
baş hakem vazifesini yapan mütehassıs ta
rafından toplanıp vasatisi alındıktan ııon

ra, her hakemt, verdiği notun esbabı mu
cibesi soruluyor: 

- Niçin 47 .• 
- Çıkış mütereddit, pozizyon düzgün, 

fakat suya girişte bacaklar açık .. 
- Peki .. 
Atlamanın ne demek olduğunu bu kadar 

iyi öğrenen bu müstakbel hakemleri belli 
ki ileride hiç bir münbık atlatamıyacak
tır. 

Öğleye doğru, kurs talebesi havuzda çı
kış talimleri yaptılar. 
Koronometre tutmak, baı h:ıkemlik, çıkıı 

hakemliği, dönüı hakemliği, sekreterlik 
gibi vazifeleri sıra ile deruhte ettiler. Bu 
yüzmeler esnasında Türkiye rekoruna ya
kın dereceler tesbit edildiğini gördüm. Bu 
mümareseleri ısu topu takip etti. Kurs ta
lebelerinin sıra ile takımları ve hakemi 
değiştirerek 3 - 4 dakikalık taymlarla oy
nadıkları bu oyunun, bize uzun zamandır 
alı~ık bulunduğumuz futbolun verdiği zevk 

İzmir, 18 a.a. - Evelce ıehrimiz ıtır ve heyecandan daha üstün heyecan ve fay. 
ceza mahkemesince muhtelif cezalara mah da temin edecek mahiyette oldutunı ka
kft.m edilmlı olan caıuılar İuıaabul hapi.. naat cetirdim . 
baı:ı .. ı.n. eevkedilmlflerdir. A ~...,, t11J1kia lıitmaiAe pCın, be-

tur. 

M. T . 

Yüzme hakem kursu mezunl~rı 
şerefine ziyafet 

Bundan 20 gün evci Karadeniz yfızmı 

havuzunda açılan :yüzme haktm kursu dun 
havuzda yapılan federasyon teşvik musa.ba
kalarından sonra n·hayet bulmu~tur. 

Beden terbiyesi genel direktorWgü su 
sporlan federasyonu dun kursu bitirenler 
şerefine Orman Çiftliğinde bir çay ziya
feti vermiştir. Ziyafette kurs talebtleriyle 
genel direktörlük erkanı haıo:ır bulunmu,_ 
!ardır. 

Adanrı yakında içme 

suyuna kavuşuyor 
Adana, (Hususi) - Muhtelif belediye 

mese1eleri uzerinde hı.ikümet makamlariy
le temas itin Ankarıı'ya giden belediye re
isimiz B. Kasım Ener dun eehrimızc don
müştür. 

Öğrendiğimize ıöre, belediye reisimiz 
Ankarad:ı daha ziyade iı;me suyunun hal
liyle meşgul olmuş ve bu isi son safhasına 
getirmiştir. 

MalCim olduğu üzere içme suyu trsisa
tmın bir kııınu evelce ikmnl edilmiştı. 

Bugün tesiı:atın geri kalan kısmının 
şartn"lmc ve projeleri hazırlanmış bulun-
maktadır. • 

Ancak içme su te~isaunın tulumba ak
s~mı hrnliz Avrupa'dan gelmemi tir. 30 
bın. lira tutan bu tulumb3l~rın da, AJman
ya ılc son yapılan an1a~maya ıdhali ve bir 
an evci yola çıkarılmslarrn•n temim hu
susu'1Öa ticaret vekilimızden vlıt alın • 
mıştrr. 

Şehrimizin başlıca ve m!ıh m ihtıva
cı olan iı;me suyu işinin de artık bitiril
mek üzere olduğuna kanaat getirebiliriz, 

Beden terbiyesi k.1nunu 
ediliyor f f bi 

Ord.u, ~Hususi) - Beden terbiye-;i m!i
kellefıyetı kenununun bölgcm"zde utb"ki
ne devam eqilmektedir. Ha~ırlıklar 15 a • 
ğustosa kadar ık1!1ll! c~ lecek ve 30 aı;usto' 
ta gençlik kuluple::-ı filen açı'~caktır Bu 
suretle bölgemizde ıs lP, 20 y:ı'i:~d .. ·I 
gençl~r h~ftada ~ s:ıat beden terbiyesi mu
kellefıyetıne tabı tutulacaktır 

10 ağustosta Namık Senih Jlııyda ve .s 
ağustosta Mustafa Ergen uuahncl1n park
ta ~e Cümhuriyet alanında beden terbi
Y,esı hakkında birer konferans verilecek
tir, 
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~iLLi MODAF AA VEKALETi 

Ordu hasta.bakıcı hemtireler 
okuluna ait bazı izahat ve 

okula kayıt ve kabul tartları 
l - Hasta bakıcı hemılre yeUıtırmek 

Uzerc Ankıırada M. M . VeklUeU taratın -
dan ordJ haata bakıcı hemılreler okul•ına 
bu sene de 88 talebe alınacaktır. 

2 - 8483 sayılı kanun mucibince bu o· 
kuldan mezun olncnldıı.r. memur olup te. 
kalldlye nlacııklardır. 

a - Mezun olanlar altı senelik mecburi 
hizmetlerini ordu hnstan .. lerinde yapa"ttk· 
lar; ondan ıonra arzu ederlerae memlf'ke~ 
teki bUtUn sıhl teıekkUller kendilerine a • 
çık olncııktır. 

" - Tıı.hııll mUddeU Uç ıene olup, bu 
mUddet içinde okurlara ayda be§ lira harç
lık verilecek ve ıaee ve llbaalan tamamen 
okula1 alt olacaktır. 

3 - Okuldan mezun olanlar, barem ka
nununa gl!re 20 lira ull maaetıuı ba.ıılanışk 
üzere mlla§ alacaldar \'C bu mlkdar gittik
çe ço alacaktır. Bu zaman dnht iaşe. ı;1Y 0 

dlrme ve bnnndırmn orduya alt olacakur. 
6 - Okul 15 eyJUl l!J40 dıı tedrlsatn b!l§

Jıyacaktır. 
7 - Okula kayıt ve kabul §artları rsun· 

lardır: 
a - TUrklye CUmhurlyeU tebaasından 

olmak ve tUrk ırkından bulunmak. 
b - SıhaU yerinde olmak ve durumu her 

iklimde vazife gönneğe mUsntt bulunmak 
(Bunu herhangi bir hastane heyeti raporu 
Ue te\'Slk ettirmek ve evraka bağlamak 
lhımdırl 

c) Yqı on altından ıı.ş$ ve ylrm11kl -
den :!r'Uktın olmamak. 

d - Kendisi, ana ve babası 1Cfet <'hlln
den olmak. (Bu vaziyet pollııçc tevsik et
tirilerek evraka bağlanacaktır.) 

e - En az orta okul taluılllnl bltırmltı 
olmak veya tiu d recede tıı.hıll gördUğUnU 
tıbat etmek. (Truıdlkname sureUerl mu
s&ddak olarıık eklenecektir.) 

t - Evli veya nıeımlt bulunmamak CE
velce evlenip boıanıınlarla kocası ölmU, o
lanlar kahul edilir). (Buna alt medeni ha
li bildirir mUıblt evrak ke.za eklcnecelt
tlr l 

ıır - Sıht aebepler dııında okulu kendlll
ttnden terkettlğl, 1ahut evlenmek ıruretıy
le veya dlter lnzıbatt sebeplerle okuldan 
çıkanldıltı yahut altı senelik mecburi biz· 
metini yapmadığı veya tamamlamadığı 
yahut eıhl ııebepler dıoındıı okuldM çıka -
nldıft tRkdlrde tahakkuk ettlrtıecek mek
tep maııra!larını tamamen !Sdlycceğlne ve 
gö ter<llğl ve~lkalnnn tamamen doğru ol· 
~utuna dair noterden tnııc1lkll ve kefllll 
bir taalıhUtname vermek. 

8 - Bu e\TRk sahipleri okula imtlhan
aız olarak kabul edilecektir. 

9 - .Altlneı maddedeki evrakl tamıı.mh
yanlar bunları .Ankaradakller M. M. VekCı
letl ııhat tılerl dairesine. diğer vllt\yet 
merkezindekiler valiliklerine, kazadakller 
lcaymakamlara takdim eı.1ecckler ve bu yol 
Uf! M. M. V. aıhat lılerl dıı.lres!na yolla -
eaktır ),IUracaatıann 10 eylUl 1040 ta sonu 
ahnmıı olB.<'aktır. 

10 - Tallplerln kabul edildiklerl ve 
mektebe hareket etmeleri aynı makamlar 
tarafındM kendilerine bildirilecektir. 

ıı - Kıı.bul edileceklerin okulun bulun
duttu Ankaraya kadar ve sıht muayene ne
tlcC'şl hnstalıltlnrı tcbeyylln edenler mem
teketlerlne gidip gC'lmek için sıır!edecek
lerl yol parası kcndllC'rtne alt olııcalt ve 
t:M, M. V. sıhat işleri d:ılresl reisliği) ne 
hltıtben yru:ıu.•rıkll\n dilekçede bunu tasrih 
edeceklerdir. ( 4278) l42il 

Kösele ahnacak • 
M. M. VckAlıtti Satın illma Komisyo

nundan: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 

UIBOl Uç yUz otuz kurut olan 10 ton sarf 
sabunlu kl.lacle kıırııılı zıı.rfla mUnnkasııyn 
)'.onmu,tur. 25 tondan ıışl\ğı olmamak U • 
11~e tekllncr dekabul cdlllr. İhalesi 2.9.940 
pazartesi ıı;UnU R&At on birdedir. :tık temi· 
natı 16.030 liradır. Ev11af ve onrtnamesl 
.. , lira multnblllnde M. M. V. satın alnın 
komlsyonundnn alınabilir. İııtcklllC'rtn ka
r,unun emrettiği belgelerle ihale Raatlnde 
.aomleyons gelınelcrt. (4560 14598 

Harp paketi torbası alınacak 
M. M. VeJılleti Satın Alma Ko. : 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı 200 

kuru:ı olan beşbln tane harp paketi torba
m 22. Afustos 940 perşembe gUnU sıı.at 15 
de .Ankarada M. M. V. satın alnın Ko. da 
pazarlıkla satın alınacaltından isteklilerin 
1500 llralılc kaU temlnaUarı 1le birlikte 
mezkftr giln ve saatte adı geçen Ko. da bu 
lunmaları. ( 4G2T) 14644 

istimlak karan 
M. 1t1. VeHleti Satın Alma Ko. : 
Ankara istasyonu arkasında ve kUçUk 

evler yanındaki 916 rakımlı tepedeki gay
ri menkuller 3887 sayılı kanunla lııUmla.k 
edilecektir. Mezkt\r mahalde kimlerin ara
ziııl vanıa tapu \'e Rımetlerl ve krol<llerlyle 
birlikte 20. S. 940 perıembe gUnll akııımı
ua kadar M. M. V. lngı.ıat eubeslnc mOrn -
caat etmelt:rl. (4631 H647 

Patinaj zinciri alınacak 
M. M. Veklileti Satın Alma Ko. : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 3200 lire. 

olan 6t adet 82X6 ebadında çift tekerlek 
için patinaj zinciri pazarhkla satın alına
caktır. Paza.rhtı: 21. S. 940 çarşamba gil
nU saat ıo dadır. Katı teminatı: '80 lira 
olu , şartnamesi komisyonda görlllUr. Ta
Jipltrln muayyen vakitte M. M . V. Sa. Al. 
Ko. da bulunma.lan. ('650 1'649 

Patinaj zinciri alınacak 
M. M. Veklleti Satın Alma Ko. : 
Hepsine tahmin edil n fiyatı: 1575 lira 

olan 85 adet 82X6 ebadında tek tekerlek 
için patinaj zinciri pe.zs.rlılda satın ahna.. 
caktlr. Pazarhğı: 21. 8. 040 çarvnmba gUnU 
saat 11 dedir. Kat! teminatı: 286 lira 25 
kuruı olup gartnamesi komisyonda gBrll -
JUr. Taliplerin muııyyen vakitte M. M. V. 
Sa. Al. Ko. da bulunmıılnrı. (4657) 14652 

Çadır direk ve ki\zağı almacak 
M. M. Vekilcti Satın Alma Komisyo

nundan: 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı (18) 

on ııeklz kurut oltm 600.000 odet portatif 
ı;adır direği ve beher adedine tahmin edl • 
len fiyatı (10) on kuruı olan 600.000 adet 
portatif çadır kazı~ pa1.nrhkla mllnaka -
aaya konmuotur thnleııl 22. 8. 940 perıem· 
be gUnU ıwıt on birdedir. Kati teminatı 
''l!J.300.. on dokuz bin Uç yUz liradır. Ev
saf ve şartnamesi 840 kurı mukabilinde M . 
:M:. V. satın alma Ko. nundan ahnııblllr. 
1ııtek111erln kruıunun emrettiği belı:celerlc 
ihale ııaatınde komisyona gelmeleri. "4653., 

14604 

Kıshk elbiıe alınacak 
M. M. Vekileti Satın Alma Komi!yo

aundın: 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

"290,. kunıo olan 450,000 metre kıelık elbl· 
ıelik kumllf pazarlıkla milnakaaaya l<on -
muştur. Kumqlar için M.000 metreclcn a -
,atı olmamak ıartıvıe ayrı a;>n taliplere 
de ihale edilebilir İhalesi 21. 8. 940 çarşam· 
ba gUnU ımat ı;ı dedir. Tallp1erln teklif e
d1c<'klerl mlkdıı.rlar Uzerlndcn kanun! kati 
temlnatıartyle birlikte ihale «On ve sııs· 
tinde komisyona gelmeleri. Evl!af ve ıart 
namesi 110 lira mukablUııdc M. l'ıt V. satır 
alma komisyonundan alınabilir. • 1680., 

14697 

Kaputluk kumq alma.cak 

lıl. M. Vdllıttl Satın .Alma 1Coml•70-
nundın: 

Beher metreılne tahmin edllen flY\b 
"837,5., klll'Uf olan 000 000 metre kaputluk 
kumq pazarlıkla münakuaya konmuıtur. 
Kumqlar için 50 009 metredeıı qatı olma
mıllt ıartlyle ayn ayn taliplere de ihale e
dllebfllr. lh&lesl 22. 8. 940 peroembe R'ÜJıll 
saat 11 dedir. Tallplcrln tekllf edecekleri 
mlkdarlar Uzerinden kanuni katı temlnat
larlyle birlikte ihale g{ln ve ııaatlnde ko -
mlııyona gelmeleri. Evııat ve ıartnamesl 60 
lira mukabilinde M. M. V. ııo.tın alma ko -
misyonundan alınabilir. "4681,. 14698 

ldrofil pamuk alınacak 
M. M. VekAleti Satın Alma Ko. : 
Beher kiloşuna tahmin edilen fiyatı 170 

kuruı olan 1500 kilo Rule eekllı;sde idrofil 
pamuk 5. eylill 940 pef"lembe ~nU saat 10 
da Ankara'da M. M. V. satın alma Ko. da 
a,ık ekllltme suretiyle satın alınacağından 
isteklilerin 191 lira 25 kuruııluk Uk temi
natlarlyle birlikte eksiltme ~Un ve saatın
da adı ge,en Ko. da bulunmaları. 

(4721) 14755 

Gaz idrofil alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. : 
Yerli fabrikalar mamQlitından ve be

her metresine tahmin edilen fiyatı 24 ku
ruıı olan beş yU:ı: bin metre gaz idrofil 4 
eylül 940 çar,nmbn günü saat t 1 de Anka
rıı.'da' M. M. V. satın alma Ko. da kapalı 
:ı:arf usullyle ihale edileceğinden isteklile
rin 7250 liralık llk tcmlnatlariyle birlikte 
teklif mektuplarını ihale saatından beheme 
hal bir ıaat eveline kadar mczkiir Ko. reis
liğine vermeleri şartname ve evsafı 600 
kuruıı mukabilinde adı ge,en Ko. dan alı· 

nır. (4722) 14756 

Kilim alınncak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. 
Beherine tahmin edilen fiyatı (300) ku

ruıt olan 300.000 adet kilim p1Zarlıkla mü
nakasaya konmuttur. Kilimler için 50.000 
metreden aşafı olmamak şartiyle ayrı ayrı 
taliplere de ihale edilebilir. İhalesi 24. 
8. 940 cumartesi günü saat 11 dedir. Ta· 
liplerin teklif edecekleri miktarlar üze
rinden kanuni katt temlnatlariyle birlikte 
ihale gUn ve ııaatında komisyona gelmele· 
ri. Evsaf ve şartnamesi 45 lira mukabilin
de M. M. V. sn.tın alma komisyonundan a-
lınabilir. (4723) 14757 

Battaniye alınacak 
M. M. Vt!lcileti Satın Alma Ko. 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı 

(950) kuru:t olan 100.000 adet battaniye pa 
zarlıkla münakasaya konmuştur. Battani
yeler 25.000 den aııdı olmamak şartiyle 
ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 1ha
lcıi 23. S. 940 cuma günü saat l 1 dedir. Ta 
!iplerin teklif edecekleri miktarlar üze
rinden kanuni katt teminatları ile birlikte 
ihale gün ve ıaatında komisyona ıelmelc
ri. Evsaf ve &artnamesl 47 ,5 lira mukabi
linde M. M. V, satın alma komisyonun-
dan alınabilir. (4724) 14758 

Arpa alınacak 
M. M. Ve1ıil11ti Satın Almıı Ko. t 
Beller ld1osıına tahmin e\'ll1en fl,,-.tı ('7) 

kuruş olan 1000 ton arpa pazarlıkla müna
kasaya konmu~tur. 

lhalcıl 22. 8. 040 pertembe gUnU ıaat 10 
dq,~hr. Kati teminat 0.500 liradır. Evıaf ve 
şartnamesi 350 kuruı mukabilinde M. M. 
V. sıı.tın nlma komisyonundan alınabilir. 111 
teklileıin kanunun emrettiği belgelerle i
hale uatmda komisyona ıelmelerl. 

(4779) 14772 

Fotin alınacak 
M. M. Vllkll11ti Satrn Alma Ko. t 
1 - Mua:nen rUnde verilen fiyat liyık 

had görülmediğinden 5.000 çift Eotin yeni
den pazarlıkla satın alınacaktır. Muham
men bedeli 34.000 lira olup kati teminat 
miktarı 5100 liradır. Pazarlığı 21. 8. 040 ta
rihinde çarşamba günü saat 11 de Hava sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. İdari 
ıartname, evıaf ve nümunul her gUn 170 
lcuruı mukabilinde komisyondan alınabillr. 
İ•teklilerln mua7en ırün ve 11atte katl te
minat kanuni belıeleriyle birlikte koml1-
7onda bulunmaları. (4781) 1477.J 

Koltuk değneği alınacak 
M. M .. Yek.ileti Satın Alma Ko. : 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı Uç li

ra olan ve mevcut nUmune evsaf, ebat ve 
e:tkllinde olmak üzere bin çift koltuk değ
neği 6 eylül 940 cuma gUnU ıaat 11 de An
kara'da M. M. V. satın alma Ko. da pazar
lıklı satın alınacafından isteklilerin 450 
liralık kati tcmlnatlariyle birlikte pazarlık 
ıün ve aaatında mezkQr Ko. da bulunmala
rı. (4784) 14774 

Ecza ~andığı n.lınacak 
M. M. V11Hletl Sıtın Almı Ko. : 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı 850 

kurue olan 1000 tanı ecza ıandıiı 5 eylUI 
040 perıembe ıünü ıaat 10 dı Ankara'da 
M. M. V. 11tın alma Ko. dı pazarlıkla 18· 

tın alınacefından lıteklilerin 1275 liralık 
lı:atl teminatlarlyle birlikte pazarlık ıtin ve 
saatında mczkQr Ko. da bulunmaları. 

(4785) 14775 

Soliıyon Dijitalin almacak 
M. M. Vekiletl Satın Alma Ko. : 
Beher ııiııesine tahmin edilen fiyatı 110 

kuruş olan 3000 1i11e ııollsyon dijitalin 7 
eylül 940 cumartesi günll ııaat 10 da Anka
ra'da M. M. V. aatın alma Ko. da Pll'-arlık 
la satın alınacağından isteklilerin 495 li
ralık katt tcmlnatla_rlyle birlikte pa:ı:arhk 
gün ve saatında mczkQr Ko. da bulunma-
ları. (4786) 14776 

A. LEVAZIM AMIRLICt 

Bulgur alınacak 
Ankara Levazım Amiri/il Satın Alma 

Komisyonundan: 
1 - MUtenbhlt nam hesabına 40 toıı 

b;.ıl~run pazıırJıkla el<alltmeıl 21. 8. 940 
saııt 14 te Ankarn Lv. !mirliği satın alına 
lrnmlsyonunda ~rapılacaktır. 

2 -ı Muhammen bedeli 4800 lira kat! te.
mlll4tı 720 liradır. larln&Jl\gl ve nUmune
ai komJayonda •6rfilUr. (1778) H7'9 

ULUS 

Anbra Levarım Amlrllll Satırı .Alm • Komisyonundan: 

-
l - 700 adet <&O volt 115 Tolthk elektrtll 

IA.mbuı pazarlıfı 20. S. 940 nat 14 te An 
kara levazım Amirliği eat.ın alma komi B• 
yonundıı yapılacaktır. 

2 - .Muhammen bcdeH 700 lira katı t e-
mlnatı 103 liradır. (4771) 14763 

Patlıcan alınacak 
Ankara I.evazrm Amirlili Satın Alm 

Komisyonundan: 
a 

l - 120 ton paUıcanııı pazarhkla ekııll 
mesl 20. 8. 940 eaat 11 de .Ankara Lv. 
mirli ıg-sıı.tın alma komisyonunda yapıl 

t-
A.-
a-

caktır. 

--
2 - Muhammen bedeli 9600 lira ilk te 

mlnatı 720 liradır. Şartnamesi l<omleyon 
da görUlllr. (4777) 14771 

• 
HARTA G. DIREKTÖRLOGO 

Kuru f asulya alınacak 
Hsrt11 Genel Direktörlüğünden: 

-l - ııarta Gn. Drk. IUğ\l kıtnsı eratı lh 
tlyacı için 4550 llrıılık tnhııleat dahlllnd 
kuru fasulye açık eksiltme suretiyle mU 

e 
-

bayaa eldlccektlr. ' 
-2 - Mikdn.n; ekleltme neticesinde tek 

llt eclllecek en son ve qa~ fiyat üzerin 
den tcııblt edilecek olan bu fıı.suh·enıu mu 
vakkat teminatı 841 lira 2:1 kuruştur. 

-
-
u 3 - Eksiltme 26. 8. 040 pazartesi gün 

saat 10,80 da Anknrn Cebeci Harta Gn 
dlrektörlU(;U blnaııında satın alma komla -
yonundn yııpılacaktır . 

4 - Taliplerin yazılı gUn ve satte tem 
natıarlyle beraber komisyona gelmeleri. 

1-

(4482) 1'460 

JANDARMA 

Nnl mıhı l\lmacak 
! . Gn. K. Ankara f. Sa. Al. Komisyo -

nundan : 

a 
k 
e 
e 
n 
--
e 

Bir adedine altmıı 11ntim fiyat tahmin 
edilen yedi yüz bYı adet na.l mıhı J. Gn 
K. Ankara J. &atın alma komisyonunc 
26. 8. 940 par:artesi günü 1&1t 11 dt açı 
eksiltme ile ıatın alınacaktır. Şıırtnam 
bedelsiz olarak lhtanbul J. mua;·ene v 
Ankara J. satın alma komisyonlarında 
alınabilir. Nilmune her gün komis~onu 
muzcla &örülebilir. lslteklilcrln 2490 sayı 
lı kanuna göre ibrazı icap eden vesika v 
ilk tcmınetı olen üç yü:ı: on be$ liralık ban 

e ka mektubu veya vezne makbuzlariyl 
yazılı gün ve saatte komisyona gelmeleri 

(4486) 14463 

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

KITAAT iLANLARI 

Sığır eti alınacak 
Konya Lv. Amirlili Sa. Al. Ko. dıın: 

ı - Akıehlrdekl kıtnaun aenel!lt lhtl 
yacı olan 160,000 kilo ııtır eti kapalı zarf 

-
uııullyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi Konyada, İstnnbul, .4.n 
kara Lv. Amirlikleri ııatın alma komlıyon 
larındodır. İsteldller ıartııtuneyi okuyabl 

---
llrler. 

8 - Jabıı 150.000 kilo aııtır etinin mu . 

'=" 
haınmtn tuta.rı 36.000 Uradır, 
~ - 5ıırlnameıııncı ltt % 2~ ıltaar rtuı: 

Iuı dahil oldutu hnlde ilk teminatı 337 5 
liradır. • 

a 
-

5 - Eksiltme 26. 8. 940 tarihine te11adUf 
eden puartest gUnU 1&at 11 de Konyad 
Lv. Amirliği satın alma komisyonu bq 
kanh.tındn yapılacaktır. 

-
-
-

-
-

6 - İlteklller 211. 8. 040 pazartesi gllnU 
saat ıo a kadar teklif mektuplarını Kon 
yada levaı11m Amirli.ti satın alma komlı 
yonu bqkanlığına vererek ve yahut göll 
dereceklerdlr. Bu aaatten aonra verilen ve 
yahut gönderilen mektuplar ahnmıyacak 
tır. Saat ayan kolordu daire aantlyle ya 
pılacaktır. 

7 - 2490 ııayıh kanunun hlll<Umlerlne ve 
bilhassa 82 inci maddesine uygun olmıyan 
mektupların ıahlplerl eksiltmeye letırll.k 
ettlrllmlyecektlr. C•lll7) 14400 

Sade yağı alıancak 
Konya Lv. Amlrlitl Sa. Ay. Ko, daıı : 
1 - Akııehirdeki kıtnatm senelik ihtiya

cı olan 12000 kilo sade yağı kapalı zarf u-
ıuliyle eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Şartnamesi Konya'da İstanbul An -
lı:araLv. imirliklerl satın alma komiıyon -
larındııdır. İstekHler 11-rtnameyl komiı -
yontardı okuyabilirler. . 

3 - İşbu 12.000 kilo nde yağının mu -
hammen tutan 15120 liradır. 

4 - Şartnamesindeki % 25 miktar fas • 
tası da dahil oldulu halde ilk teminatı 

1417 lira 50 kurugtur. 
5 - Ekıiltme 27/8/940 tarihine tesadllf 

eden aah glinU ıaat 11 do Konya'da Lv. 1 • 
mirliği ntın alma komlıyonımda yapıla -
caktır. 

6 - htek11ler 27/8/940 talı gUnll saat ıo 
na kadar tıklif mekt\ıplarmı Konya'da Lv. 
Amirllil satın alma lromlıyonu bııkanlr -
tına verecek veyahut ıönderecc:lderdir. 

Bu sııatten ıonra verilen ve yahut gönde • 
rilcn mektuplar ahnmıy~caktır. Saat ayarı 
Kolordu daıre saatiyle yapılacaktır. 

7 - 2490 aayılı kanunun hükümlerine n 
bilhusa 32 inci maddeye uygun olmıyan 
mektuplar kabul 71unmaı, (4541) 14-52'2 

Tezek alınacak 
Ağrı Satın Alma Ko. dan : 
1 - Surbuhan birlikleri 040, 941 ıenele

ri ihtiyacı için llı:I milyon 471830 kilo te -
ıeğl kapalı zarfla ekılltmeye ,ıkarılmııtır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 29662 lira ve 
ilk teminatı 2222 lira 65 kuruııtur. 

3 - İhalesi 2/9/940 pazartesi ırUnU aaat 
l l de Ağrı tlimen utın alma komisyonun -
da yapılacaktır. Teklif ınektuplan •aat 10 
na kadar kabul edlllr, 

' - Evuf va tartnamı eaulan kolordu· 
nun tekmil ıamlr:onlannda mevcuttur. Ve 
her ıamlr:onda her uman öğrenilebilir. 
(4635) 14Gl3 

Şosa İn§a&h 

Konya Lv. Amirlili Sa. Al. Ko. R•. d•n: 
1 - Konya'da elbet! ukerl7cce te1vlyei 

tUrabiye imalltı ıınalye ve toıo kapılı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmulitur. 

2 - Hususl eırtnamul Ankara İstanbul, 
Konya Lv. lmlrliklerl utın alına komis -
yonlarındadır. İstekliler okuyabilirler. 

S - Keıılf bedeli (otuz bin llradrr). 
4 - İllı: teminatı (iki bin iki ytlı elli li

radır.) 

J - Kapalı zarf ekılltıneal S/oyldV940 

e&lı stlnil 1&&t 11 de JCcm.p'da kolordıl bl
nuı içindeki aatm at~ Jrom!ı1onunda ya
pılacaktır. 

6 - İstekliler S/eylQl.1940 ealı ıtıntı ııaat 
(ona) kadar teklif ıncktuplarmı ınezkftr u
tm alına komisyonu baıkanlıfma nrmlı 
bulunacaklardır. Bu taatten ıonra veTile
cek mektuplar klbul cdilmu. 

7 - lsteklilerin en az sekiz giln evel bu 
ite alt bir defaya mahıuı olmak üzere ma
halli viliyette mUteııekkil komisyondan bir 
ehliyet vesikuı ile birlikte mezkQr ntm 
alma komisyonuna müracaatları. 

8 - Bu işi alan mUteahhit en az (S0.000) 
liralık inuaat yaptıiına dair vesika ibrazı
na mecburdur. (4643) 14621 

Kok kömürü alınacak 
lıtanbu1 K. Sı. Al. Ko. Rs. den: 
Komutanlık birlikleri için 20H ton kok 

klSmllrll kapalı zarf usullyle münakasaya 
konrnuıtur. İheleıd 3 eylUI 9!10 günU aruı.t 
11 dedir. Muhammen bcdeıt 51100 lira olup 
ilk teminatı 8832 lira ~O ku1111tur. Şartna
mesi her gUn komisyonda görllleblllr. ;ts -
tcklilcrln belli giln ve saatten bir saat e • 
vellnc kadar teklif mektuplarını Fındıklı
da komutanlık eatın alma komisyonuna 
vermeleri. (4646) 14624 

Sade yağı alınacak 
Umurbey Tıinı. Sıı, Al. Ko. dan : 
Tüm ihtiyacı için 13.000 kilo nde yaiı 

alınacaktır. Muvı.kkat teminatı 1213 lira 
87 lruruı;tur. 24110 sayılı kanunun M. fıkra-
sı mucibince. (4672) 14661 

Kösele alınacak 
!stanbul Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. 

den: 
80 ton san sabunlu kl!eele alınacaktır. 

Paazrlıkla ekslltmeııl 21. 6. 940 çaroamba 
gUnU s:ıat 16,30 da Tophanede İatanbul le
vazım t'lmirliğl satın alına komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli !l9,000 lira ilk 
teminatı 6200 liradır. Nlinıuneııl komlıı-
yondn görlllllr. lıteklllcrln kanuni veslka
lariyle ~ııı sııatte komlııyona gelmeleri. 

"4760.. 14i60 
Patates alınacak 

lstanbul Lv. Amfrliti Sa. Al. Ko. 
den: 

578,500 kilo patates alınacaktır, Pazar
ı ıkla elrnlltmesl 22. 8. 040 pcrvembe gUnU 
ııaat 14,30 da Tophanede İstanbul Lv. A -
mirliği eatın alma komlsyomında yapıla· 
caktır. TC\lımln bedeli 34,710 lira ille temi
natı 2603 lira 25 kuruııtur. Şartnamesi ko
misyonda g!SrlllUr. hteklllerln kanunt ve -
ıılknlıırlyle bclll ııanttc komisyona gelme-
ı eri. "4761., 1'761 

Saman alınacak 
!stınbul Lv. Amirlili Sa. Al. Ko. Rs. 

den: 
Bir milyon doksan bee bin alb yUz ki-

1 o yemlik saman alınacakur. Pazarlıkla 
ekalltme11I 21. 8. 940 çanıunba gUnU ııaat 
14. te Tophanede btanbul Lv. A.mlrll8i sa
tın alma komlııyonurıda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli kırk Uç bin sekiz yüz 
yirmi dört llrn ilk teminatı 3286 lira 80 
kuruııtur. Şartnıımeaı komlsyond1L görUIUr. 
1stcklllerln kanunt veslkalarlyle belli ııa -
atte komisyona gelmeleri. "4762., 14762 

Çadır düğmesi alınacak 
lstanbul Lv. Amirlili Sa. AI. Ko. Rs. 

den: 
On iki milyon bet yUt: bin a.det alUmln

yom çadır dUğmesl alınacaktır. Pazarlık
a eksiltmesi 23. 8, 040 cuma 1rU11U saat 

U,30 cm Tophanede İltanbul J.v. Amirliği 
aatuı..alına _.__.........,_,ı···hh•dl>lil 

munesl komisyonda görUIUr. İsteklilerin 
kanunt vcslkalarlyJo belli aaattc komisyo-

l 

na gelmeleri. "4764,, 14763 

Kantar alınacak 
l•tanbul Lv. 74.mirlili Sı. Al Y.o. Rı. 

dt!n: 
150 kiloluk 1000 adet kantar alınacak

ır. f'azarlıkla eluıııtmesl 22. 8. 940 per
embe gUnU ııaat ı:>,30 do. Tophanede Lv. 

t 

• Amirliği satın alma komisyonunda yapıla
aktır. Tahmin bedeli 17,000 Ura ilk temi

natı 1275 liradır. Şartna.mesl komisyonda 
görlllUr. İı!teklller1n teklif edecekleri nU
mıınclerlyle belll ıaatt• komtıyona golme-

c 

l erı. "4 765,, lll'i6• 

Çadır kazık ve direii almacl\k 
lstınbul Lv. Amlrlili Sa. Al. Ko. R•. 

d en: 
200,000 adet port&Uf çadır kazığı 200 

in adet portatU çadır direği alınacaktır. b 

ıı: 

p 

Pazarlıkla ekalltme•l 21. 8. 940 c;ar~amba 
sUnU ıaat 16 da Tophanede İstanbul leva
ım A.mlrllği satın alma komlııyonunda ys.
ılacaktır. Tahmlu bedeli 66.000 lira ilk 

teminatı 40~ liradır. NUmuneleri komla -
onda f'llrlilUr. hteklllerin ltanunı veıılka
arlyle belli saatte komisyona gelmeleri. 

y 
1 

"<&772., U766 

Un alrnacak 
Kars: Mst. fr'/v. Sa. Al. Ko. dan: 

t 
ı.ı 

1 - Kıırıı garnizonu l9ln bir kilosuna. 
nıunln edilen fiyat 17 kurııo oı.u 200 ton 
11 kati llınleyl mtiteakip bir ay içinde 9. 
olordu kimyevi evıafl daJıllindo ve çu
allıırı ınUteahhlde iade edilmek ıartıyte 
azarlıkla alınacaktır. 

k 
v 
p 

2 - İlk teminatı 2550 lira olup ıartna
meslnln 170 kuruoa almak lııUyeııterln her 
gün ve pazarlıta gtreoeklerln 2'. 8. 9t0 
urnartesl gilnU ııaat 12 d• Kars Mıt. Mv. 
a. Al· Ko. nuna. gelmeleri. "•778" 14767 

c 
B 

Arpa alınacak 

s 

JCars: Mat. 1ılv. Sa. Al, Ko. dın: 
ı - Karı garnizonu için 9. kolorau ev

afl dahilinde ve yUıı:de ylrmi,ıd ı;uvaııa ol
mak ve katl ihaleyi mUtıaklp l:S glln i

nde teslim ııartıyl• lılr kU011una tahmin 
dilen fiyat 4,5 kuru§ olan 600 ton arpa 
azarlıkla alınacaktır. 

çl 
e 
p 

8 

le 
1 

2 - YUzer ton için yapılacak teltllflcr 
de kabul edilen her yUz ton~ teminatı 
ss ve beı yUz tonun teminatı 1688 liradır. 
s - Pazarlığa gireceklerin temlnaUariy
birUkte 24. 8. 9'0 cume.rteşi gUnU saat 

1 de Kars Met. :Mv. Sa. Rl. Komisyonu~ 
gelmeleri. "<&774" 14768 

Un alınacak 
Kars: lıl•t. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 

k1 
ı - Karı carnlzonu için 9. kolordu 
myev1 J!V&afı dııhlllnde ve çuvalları mU

eahhlde ladıı edilmek ve kaU ihaleyi mli
aklp 15 gün içinde t111llm eaı-tlylo bir kl
ıuna tahmin edilen fiyat 17 kunıı olan 

oo toıı un pazarlıkla alınacaktır. 

t 
te 
lo 
l 

2 - Teminatı 1275 lira olup pa&arhta 
receklerin 24. 8, e'o cuınart11l gUnU ııa

t 11 d• Kara Mıt.. )ly, Sa. Al. komlsyo -
gl 
a una gelmeleri. "4775., 1'769 n 

Arpa almacak 
Karsı Mıt. Mv. Sc. Al, Ko. dın: 

8 

m 
d 
le 
z 

ı - Göle garnizonu için 9. kolordu ev -
ııfı dahilinde ve yüzde ylnntai çuvalla ol
ak ve katl ihaleyi ınUteakip 16 gillı için

ı; teslim ıartıyle bir Jdloııuııa tahmin edi
n fiyat ,,:S kuruıı olan 400 ton arpa pa -

arltkla alınacaktır. 
2 - YUzer ton lçln da yapılacak tekll!
rl kabul edilir. Her )11Z tonun llk temi

natı 338 ve 400 tonunun 1952 Uradıl'. 
le 

1 
8 - Pazarlığa gireceklerin Uk temlnat

arlyle birlikte 24. 8. ~'° cumarteal gUnU 
aat 11 de Kan Kat. Mv. ıatın alma ko-8 

mjsyoııupa selmelert. '''7Tt,. HfTO 

T. İ~ BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

İKRAMİYE PLANI 

1940 lKRAMIYELERlı 

1 adet 2000 Uralık - 2000.- Jt 
8 .. 1000 8000.- , 
6 .. 600 .. - sooo.- • 

12 .. 

40 " 
76 .. 

210 " 

2:50 
100 
fıO 

2~ 

8000.- , 

.. - 4000.-
8750.-

.. 

.. 
5250.-

Ketideler: 1 §Ubat, 1 ııı•~ 
1 ağuıtoıı, 1 ikincitetrin taP'" 
!erinde yapılır. 

Muhtelif inşaat 
lstınbul Belediyesinden : 

, ~artnamc 
Ke§if bedeli İlk teminatı Bedeli t.. 

16222,57 1216, 69 81 ( Taksimde Mete caddesi imtidr_;i ~ 
( yapılacak kotran kapiama, '13'; 

-~'"----=•c""'"'-..;oo"----=·-~,_....;,;,(""d"""ivar ve Gaire İ?l§aatı. 
135~ arnıs, op ı:ıpı, Giunüısuyu 

25203,20 1890,24 

~ goıesinde veıpı1acak blokajkı1' 
( tesviye ve sdre. ~ 

126 { Uleltde Koca Ra~ıp, Ağaçef"":j 

23616,50 
25129,25 

1771,24 
1885,69 

( Şair Fitnat cnddesi kaldırım, 
( tretuar ve l!llire in~aatı. 

118 ( Acıbadem·Çamlıca yolu gose l 
126 ( Niıantaşında Emlak caddeıindl 

( ke kaldırım ve tef crrüatı inşı'tt-
14157,60 1061,82 ?l ( Kadıköy ve Yeşil köy mınta 

( daki ıoseleıin iki kat katran 

~cşif bedetleri ile ilk teminat milrtaları yukarda yazılı inşaat ıtllf' 
ayrı kapalı zarf usuliyle ekşiltmeyc konulmuştur. Mukavele ekıiitJll' 
yındırhk itleri genel, huıuııt ve fenni şartnameleri, proje kegif hu 
buna müteferri diğer evrak hizalarında gÖ1itcrilcn bedelleri uzeriııd" 
itleri müdürlüğUnden verilecektir. İhale 3. 9. 940 sah gUnli sat ıs d• 
encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya rne~ 
ihale tarihinden 8 gUn evel fen işleri mUdUrlUğüne mUracaatla alaeakt,tl 
nt ehliyet ve 940 yılına ait ticaret odası vesikaları ve imzalı şartnaıne ~ 
ire ile 2490 numaralı kanunun tarifatı çefl;eveıinde hazırhyacaJdat1 
mektuplarını ihale günü ıaat 14 de kadar daimt encilmcne vermeleri 
dır. (7360-4751 14759 

NAFİA. VEKALET! 

Demiryol etüdü 
Nafıa Vektlt!tlnden : 

Boı8yülı: • lnegöl • Boiaılcö7 - Bursa -
Mudanya ve Boğazköy - Yeniıehir. Mcke
ee va Bilecik • Karaköy ve İnönü varyan
tı demlryol etlidll ve Mudanya'da deniz 
lıkandll harita11 kapılı ıarf uıuliyle mü· 
nakasayı konulmuştur. 

1 - Münakasa 4. 9. 940 tarihine tesadUf 
eden çarıamba gUnU saat 16 da vek&.leti
miı Deıniryollar inıaat dairetindcki miina 
kaşa komiıyonu oduında yapılacaktır. 

2 - Bu lı!n muhammen bedeli 66630 li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı 4581,5 liradır. 

4 - Mukavele projesi, eksiltme prtna
mcsl, bayındırlı1' l::ıletl genel ııartnamesi, 

cüıersih harita&ı ve diğer evraktan milte
ıekkil bir takıın münakasa evra ı 334 ku
ruı mukabilinde demiryollar in~aat daire
ıinden tedarik oluna.bilir. 

S - Bu münakasaya ıirmek istiyenler 
her türlU referanslarını gösterir vesikala
rını istidalarına rapdetmek suretiyle mli
nalı:a11 tarihi,nden en 11 ııoklı ılin evci ve
kiletimize müracaat ederek bu iş için bir 
ehliyet vesikası lıtiyecelı:lerdir. Bu nılid
detten ıonrı yapılacak müracaatlar nazarı 
dikkate alınmıyacaktır. 

6 - Münaknsaya ıtımelı: lıtiyenlerin 
2490 numaralı artırma, ve entıtme kanu
nunun ve milnakasa evrakı meyanındaki 

ekıiltme ıartnamesinin tarlfatı dairesinde 
hazırlıyacakları teklif zarflarına vekalet
ten alacakları ehliyet veıikalarmı da ko
yarak münakasa aaatlnden bir Hat evcline 
kdar numaralı makbuz mukıblllnde in!Jaat 
artırma, eksiltme ve ihale komisyonu ba5-
1ı:ınlıiına varmhı olmaları ilamıdır. 

(4662) 14751 

F otin alınacak 
GUmrUk Muhafaza Genel K. lıt-, 

zım A. Satın Alma Komisyonutı''~:.ı--
29 atustos 9•0 perıembea11DU ...-.:. 

6000 çift Cl"&t foUnl kapalı r.ar!lıll, .... ~ 
tır. Tamnlanmıo tutarı 83300 Jur 
teminatı 2497 lira 60 kuruıtur. l'I' 
ve numunesi komisyondadır. JJer 
rUlebllir. 

iııtcklllerJn kapalı u.rtıarıııı ırı 
zamandan bir saat cvel Galat- ,ı 
caddesi İbrahim Rlfat han udool 
komisyona vermeleri. (6962/4417) 

Malmüdürlerle Te~ ~ 
Y etimlt!rİn nazarı di~k" 

Zat maaşları _,, 
(Eski hlikilmlere göre aylık •\,, f 
"Tekaüt ve yetimler ... KltaP J. • t . SJY 

Yazan : Yusuf Kenan -ON'.,,~ 
Divan Muhasebat mUrakipJer' 
Umumi, mUlhak, huıuıt idll-I'' ~~ 

ye butçeleriyle idare olunan daır ,.; 
ııcae, banka ve 11ir teıeldroüUerde tiıııJ 
ücretle çalı~an tekaüt, dul ve ye• if • ~ 1 
eon .kanunlara ıöre alacakları bır ·ıı6-' 
lık maaılarmın ita ve tcvlı:ifıt ~~ 
nı gösteren cetvellerle bunlara aı 11ııııl 
ma, maaıı tahvlli muamelfttını, k• arif', 
kümlerl ve Divanı Muhasebat k•~ıı ~· 
Maliye Vekileti tamimlerinl ve I ırıııl'1 

zuda lilzumlu izahat ve mlsatlet' 
olarak ne5rcdilml1tlr. 

1 
,,cı ı 

Bu kitabın birincisi tckaiitler e ,ıt , 
re ve iiı;Uncüııü yalnız tekailtıer~~• 
küın ve tevkifat cetvellerini iht11c ~ 
MalmUdürlerini mesuliyetlerden 1 ısı' ... s·rfnC: ... 
yorgunluklarından kurtarır. 1 tı 50 
fiyatı 100 Ve llçÜnCli kitabın fl1: y• ~ •• 
ruıtur. Ankara posta kutusu 36 t ~"" 
caat. htanbulda vo Ankara'da he 
Qda bulwıur. ,_ 
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Ambar inşaatı ---------oprak mahsulleri ofisinden : § 

1 = 
1.) Diyarbakır ve Ydchzeli iataayoıılannda yapılacak anim- 5 
İdare binalariyle sair i§ler pazarl• auretiyle açık eksiltme,. =: 

uştur. Keıif bedelleri Diyarbalm için 105268.05 lira, 5 
li için 35858. 1 s lindır. = 

~~ Eksiltme evrakı Diyarbakır için 5, Y ddıuli için 3 Ura mu 5 
de Ofis umum müdürlütünden almabilir. = 

1.) Pazarlık 20.8.940 tuihinde uat 15 le Anbnda Ofla W- E 
yulacakbr. 5 

4.) Muvakkat teminat miktarı Di;yarbalm için 6513.40, Yd- 5 
. İçin t 792.90 liradır. = 
) l.teldilerin puarbia iflirlk edehilme1el'İ için Ofiaten ehli-5 
teaikw ahmılan fU'lbr· 5 
) 1 inci maclclede yuıb inpat ayn ayn kimwlere ihale edi- E: 

(4605) 14590 = 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Elbise ve saire ahnacak 

• ULUS r-'1-

VILAYETI..ER 

loaln.-m 
lllf•drıl B-1..tl7-1ad111: 
Tedtlmle • Balıldı butaDall yoluııwa 

btnıa kaplama toee IDfaatı kapalı urf 
malt71e eblltnı179 komılmuttur. Kqlf be-o 
deli 11,l'D Ura 18 kuıuf ye Jlk teminatı 
1902 lira 91 :ımru,tur. Mukanle, ekıılltme, 
bayındırlık itleri genel, bU8UB! ft fenni 
,.rtnamelerl, proje, keılf htll&aaslyle buna 
mUte!erri dfter evrak 127 kurul mukabl• 
llnde fen itleri mUdUrlUğUndeD verilecek· 
tir. İhale 22. 8. 9SO perıemb8 gtınU aaat lft 
te daimi enctımelsde yapılacaktır. Taliple
rin Uk teminat makbuz veya mektuplarlyle 
ihale tarlhtnda Mld• gün eYel feD itleri 
mtldtırltliUD• mtlrac&&Ua alacakları femıl 
ebll)oet w NO yılma alt tıcıaret oduı Yui· 
kalarlyle 1490 aumU'alı lwıullun tarlfatı 
~nde buırlı)'&O&klan teklif mek • 
tupJ&l'lnı ntaıe gOntl nat H e kadar daim! 
encUmuae wnnelll'l l&mnıdır. (8842/ '836) 

1•376 

Alili cerrahiye " illç alınacak 
Kayseri Viliy~tl Daimi !:nclıM • 

nindeıı: 
Kayseri memleket haıtahaneılnin 

htiyacı olan 104 kalem alitı cerrahiye 
Ue 155 kalem mualece ve edevatı tıb • 
blyni açık eksiltmeye ~kanlmıt ve 
mhur edecek talipler tarafından yapı-

Alakadarın nazarı 

Sahibinin ismi Ada No. Parıel No. 
Tahir oflu Davut 4S5 1 
Hakkı oflu Sabri " 8 • 
Hasan oğlu Necati " 9 • 
M uatafa oilu Hakkı " 10 • 
Ahmet oflu Mı:atafı Sabri" 11 
İbrahim ottu Emin " .J2 

• 
• 

Mehmet kııı M ürUvet " 13 Ana 
Abdullah kızı Emine • 14 ET 
Ahmet oğlu Mustafa • U • 
Emin otlu Mubaln • ıs " Yuauf otlu H•tiın " 1' • 

dikkatine 
TMcllr oS- Ja)'IMt 

- ;o ' Ura x..,,.. 
~ 1975 eo 
· das 90 

4514 00 / 
1923 60 
2015 31 
2954 00 

484 00 ' 
aıse 62 
H7S 50 
4707 00 : 
2972 00 . 

yeniden kapalı sarf uaullle eksiltmeye 
konulmuttur. 

Bs ite sinmk iıtiyenlerin 1740 lira
bk ilk teminat 'ftl'llleleri ve kanunun 
t8Jfa ettlll 'ftllblarile teklif mektu p
laruu üalltme clnil muayyen olan sa-

•. atttn Wr IUt neline kadar komisyon 
niılllfne ftrmelerl ltzımdır. 
Poıtada olacak pcikmeler kabul o

lıınmu • 
Bu lfe alt mukavele ve ıartname pro 

jelerl 4 itletme mUcftlrliiğünden Anka
ra ft Haydarpaf& prından parasız o
larak dalıttlmaktadır. 

(e946/4416) 14403 
Oeals Jmldal' Mu.bedeli Keııit 
Km. 111 lira B. K. 

Sıhat ·pe içtimai MuaveMt Vekjletlntlen ı M5+150 4000 130 5200 

Ankarada Hanwn<Snlide inp edilmekte ol.in Dolunlnl" Nll&lJll Jalal· 4U+OOO llOOO 120 l8000 
ği aahuına isabet edn ve Ankara viltyetinla ıs. 4. 940 tarih w 941 l&Jlh lltuJon aaatleri alına~ 

fil • 1--- • 1 • • Jl!ıkl .. _L ____ eyll-n yu,__ .. __ _._ - -... D. D. l'oUuı S.tnı Alma Komısyonun-
mena upıumıye AAU&rlYtC ıstım a ~"'"" 1 - "4P"•<ua - .... _.- l•a : 
ael numaralariyle sahiplerinin isimleri ya.zıh on bir parça p')'l'I men'lm1e llalıammta bedeli 53500 (EIJi tiç biıı 
Belediye encümeninin 1~. 7. 940 tarihli fldnci toplantısında takdir olunan bet ~) Un olu mütelif elektrikli iı • 
kıymtler, her birinin hizasına işaret edilmi9tir. Gayri menkuller 1 Ey1W t9l70ll saati Ye tefemaatı 26/ 9/ !MO perşem-
1940 tarihinde iıgal edilecektir. Sahiplerinin bedellerini atmak llnre Anka· be dnti 1Ut 15 de kapalı zarf uıulli ile An-

bra'da idare hlaaunda satın alınacaktır. 
ra viliyet muhasebe mUdürlUtüne müracaatları, iıtimlik kar.,.,_lnln 11 •• ı .. linaek lıtlJ'tnlerin 3925 (liç bin 
UncU maddesine tevfikan itin olunur (471~ 14754 doku ,u. 7fnnf btt) liralık muvakkat te

lacak tenslllt haddi ltylk 1BrUldUtU ------------------.a.-------
Genel Xomutanııtmdan: 

T&hmln 
bedeli 

• takdirde 27. 8. 940 1alı gtlnll vlllyet 

Muhtelif lastik malzeme ahnacak 
ml111t lle bnanan taJ'fa ettifi vesikaları ve 
telrllfterlni aJ'IU ltla 1aat 14 de kadar ko • 
mt.J'Oll relallllııe •ermeleri Jlzımdır. 

lira 
824) 
llO) 
2400 uıooo 28. ._ 940 Clll'l•ınba 1Ut ıa t• 

ltıtkdar, tahmin bedeli ve ilk tem .nallan yukarıda yaıılı odacı elhtse ve 
lle kundura Yatı hizalarında s6 ltertla stlll ve A&Uerd9 Ankara jandarma 
btnaamdald aatın alma komlsyo mmda aoık ebtltmı Ue ahaacaktır. Ntımu 

&meler ber stm adı seçen ko- ml97oada n htanbuıdald juıd&rma mua
Unde görUlebWr. Ve prtnamel _. bedebls aldınlabmr. Kamml ,.Uan ha 

n vuika n ilk temlnatl&rt71• ~ stm n M&tte komtqoaumUld& bu· 
(«71) 1"5T 

3 nevi yiyecek ahnacak 

ıd .!f 
i!ı 

r ... "-• Kr. Sa Lira Kr. GünU Sa. Giln Azı ltr. ~• .. 
200000 250000 10 1875 22. a. 940 10 perıcmbe 

ekmek.,er 
ll ebtn. 
bpah 

35000 45000 ., 1012 JO 22. a. 940 14 ,.,......,. 

5000 6000 115 517 50 22. 8. 940 

•ıiır eti 
kapalı arf 

16 Pft!embe 
Mele yalı 

kapalı urf 
6. Sayılı ]. OJr:ul TB. Koımıt•nlıfıntlu ı . 
eratınm 1 EylClt 940 an S1 Atu•toe 941 tıuihine 1ra4ar blr ')'11-
•ığır etf, ude yafı lhtr,.eı kapalı sarf uwHl ite yubnda_ Mn
lı gtın •e uatı.rde i1'alM1 yapılmak User• eksiltmeye konul-

ilerin teklif mektuplanm w ersalrtannırı hlnlannda yuıb 
teaılnat ~ ftya mektuplarile 940 yılına alt Ticaret odaıı •esi· 

, •Jllı kanunda yuıh ....ır ftl&ild• birlikte ıe.terlleo .. 
~ uat evet okulda mUtegekkil komi•yona vermeleri. 

.,. umumi prtnameei Okul, Tll. Xqmutanlılında ıörWeblllr. 
14S22 

elif yiyecek ve yakacak ahnacak 
Cla B•t•1. Ollluü Mubaf u• z. inci Taburu Sıtlnalm• lComls
ı 

lllkdan Muhımmee fiyat Muvakkat teminat Ekıiltmecüa 
ır:uo Kf. Lira Jct. Tarih Gün Saat 

112.000 16 00 1184 00 2. t. 140 Pınrteai 10 
45.986 SO 00 lOS4 68 S, 9. 940 Salı 10 
1.000 130 00 ~87 50 4. t 140 Çartlmha 9 

265.000 1 • 00 1391 25 4. 9. 940 Çartunba 11 
'501.000 1 SO 585 97 5. 9. P40 Pertetnbe 10 

blr Hnellk ihtiyacı' olan yukarıda clnı ve aıikdarları il• 
fiatlan yasılı maddeler kapalı nrf usulii ile ekıUtıneye konul

rdan etin ilk HJds ay nrf ında alınacak otan Uçtt ikiıl ııfır 
•7 lçlnde alınacak olan üçte blrl koyun eti olacak •e Hatay Tl-

llncte1d dlJrt blJlUlr merkezine ayaktan ve ı..bur ınerkezine ke

verilecektir. Un ve aade yalı tahlile tAbi olup bu ild kalemle 
llıUd4etlet"l {~inde tabur merkezine w odun 111 ayni samanda 
eıterine tealim edilecektir. Bu mevadda alt tutnameler tabur 
llndeld komlıyonda her samen g6rillebiUr. 

ıtJ.mrllk "YI malaandı1danna yatlnc:Ülan teminata ait 
1lteret oduı kayıt vesikası ve teklif mektuplarını taııyıcak ka • 

muayyen aUn ve aaatten en u blr tUt ff'Cliıine kadar ko-
letinneleri veya bu qatte ele g~ .. kilde cöndermeleri ve 
~ bulacak teehhllrlerln kabul edllnüyec.ll llln olunur. 14607 

H'etaplarmda en atalı 50 lira olanlara 
( aenede 28.800 lira. 

/ 

.[ T. C. ZiRAAT BANKASI ] 

ikramiye pllm 

LOOO lll'a 
4 tane MO Ura 100 tane 60 lira 
4 tane ~ lira 120 tuıe 40 Ura 

40 tane 100 lll'a 180 tane 20 Ura 

ltııraıv: 1 mart. 1 ltuılnD. 1 eJIQl, 1 btl'incUrAllllll 
Ducat: luıAplan Mnede 80 liradan &f&ll dUfmiyeıaleriD 

lkram11tllri " 10 fazlalllfU' 

daimi encUmenince lhalealnln lcruı 
mukarrer butunmut olmakla taliplerin 
llateyl ıtirmek ve teraitl anlamak tbe
re lıtanbul ve Ankara ııbat ve tçtimat 
muavenet mUdUrlU1derine müracaat • 
lan lıtn olunur. {6965/44S8) 14430 

JllfUl 'Y8 telİlat 
lllfanbul B•l.di7•indH: 
Belediye merkez blnaaı altnıdald mah· 

zende yaptırılacak tqaat ve tealsat kapa.o 
lı zarf uıullyle eksiltmeye konulmuttur. 
Kqlf bedeli '6015 lira 87 kurut ve ilk te
minatı 3451 Ura 19 kunıttur. Mukavele, 
ekliltme, bayındırlık lılerl genel, huauat 

. n femıl ıartnamelerl, proja, ketlf bUllaa
style buna mUteferrl dtter evrak 211 ku • 
l'Uf mulc&blllnde fen ıeıerl mUdUrlutfuıdeD 
wrtıeeektır. İhale 26. 8. 940 paazrte81 saat 
15 te dalın! encümende yapılacaktır. Ta
liplerin ilk teminat makbuz veya mektup
lan, ihale tarihinden 8 gün evet ıen tılerl 
mtldUrlutUzıe mUracaaUa alacakları femıl 
ebHyet n 940 yılına alt tıcant oduı Tul· 
kalarlyle 2•90 numaralı bDuDuD tarlfatı 
gevreılnde huırlıyacaklan taklit mektup
larım lbale stıaU aut H • bdal' daimi 
wtlmw •ermeleri Jhımdır. fHST/ 4419) 

1'414 
Soea iapatı 

•ot• • .,,. •lldlrllllllll••: 

.Ankar• Nümune h•n•neıi B•ffdibllliııdeıı : 

Mlktan Tutan M. Teminat Eksiltme I· Ebittıre 

tutDamıler 250 (Ud yüz elli) kuruıa 

Aakara Te Hı~ Teznelerinde satıl -
maktadır. (4447) 14543 

'Soialc han dolabı alınacak 
D. D. 'Yollvı S.tnı Alma Komisyon~ Cinsi Kilo Gr. Lira K. Lira it. OGn n ll. 

Amerikan besi 5000 metre 1550 116 25 A~ık U.1.t40 14 •••: 
Uıtik boru diren llüamm• bedeli (IDSO) iki bin otuz 11. 

ra ola 'adet solak 11ava doJabrnm alm-
için nümunesi gibi 3•)() ) muı lcla 2711/MO aaJı stınü aat 15 de Arı· 
İki yüzlü mu§amba 50 ) bra'da idare lriaumdı açık ekıiltmeıi ya. 
Genişliği 90 &antim ) 11ı.cutrr. 
14atik eldiven inca 600 çift ) 1030 77 48 ., IJ.l.t40 14 h ite lirmlk l•tb._lerln (152.f5) Ytl• 
Parmaklık çift 100 adet ) el1l iki Ura ıll"llll hal hruıluk muvakkat 
Buz kesesi ) , temlut lle b6aaa ta~n ettlfl veaikaJa -
N ' n llUall• .,.. dil _.itme aaatiae kadar o. 26. 28 50 ) 
Bofaz için buz kesesi s"., ) ......,_.. W.ta Ylcat etmeleri llzmı • 
t ~ 
rigatör lastik . 30 H ) fa'tl•el• Aüara'fa malzeme cfaire • 

LAstik termofo 2 ) , abide l'lllW»Wr. (+MI) 14544 
litrelik 40 ,, ) } SaM almacak 

Anbra Nümune hutaneıinin fbtlyİcı için ebiltme,.. konulu )'ÜJlanda 11. D. F.ıtuı ,.,,_ Alma IComiqoaım
cim ve miktarları yanlı Ameri~ bezi ve lbtik ma1111m1ye talip -t..- -

10
11!._. ._. • ._ -,... ll80 (dolrus hin iki 

mediflnden b!ltm 10 rUıı u.rattlmıttır. lıtklllerin ID1la)')'en lflncle nmlnat ,.. .ıtm1t u ..,.. arap •• toz 11 _ 

mektubu veya makbuzu ile birlikte butanede mütetelııkil komllJOlll mi- .._ lf/llMI ... nat 15.30 a bpa-
racaatl&flo (4677) 14i'5a il IUf .... ile Aalııua'da idare 1-lııaımda 

•tmalmacalrtlr. 

Yatak takımlan almacak 
ı - Tenlcata • r:ongııJdak yolunun O + 

000 - 86 + 960 kilometreleri araaında 
21280 metre uunlutwıd& ION lDI& edile-
cektir. lstanbul Muril Müdürllilünd•n : 

ANKARA VALJLJCI 

Ba ı .. ıinnek fıtl7mlerin 894.SO (attı 
Jtllı doan dlrt llra elli) bratlü m11valr
bt teminat Ilı lranmıun tayin ettiii vesi -
kalan •• tektlnerlnl aJ'Dı ciln ıaat 14.30 a 
War .... ,. Nllllllu ...... eri 11 • 
nmchr. 

2 - Kapalı zart U1Ullyle '(4817') lira Maarif Vekilliii köy enatitüleri isia .. 
< 615) kurut kellt "4•11 u..rtDda •Dilt • i d l lir meye oıkarılan bu l11taat 21. ı. NO tart- ,p ı a c na ,,. m tarlan 7asıh ,,.tak ta. 
hiııtn .aalı sünU ... t 10 te vUAyet daimi kımlan pazarlıkla alınacaktır. Muhammen 
encttmeıılnde ihale edilecektir. bedeli 28900 lira 80 kuruı ,,. teııdnat 

1 - DcaUtıne tvtDameal, muka'Hle, 4SS5 Ura 12 kuruıtur. İıteldiler bu "tak 
femıl •• bUIUBI prtname, metraj •• ketlf 
ııma.uı ve etlnerert Bolu nafıa mUdtırıtı. talamlanna ait tartnameleri Maarif Mfi· 
tünden 2 lira tO kUl'UI bedel ile ahııaeak· dtlrJQfl yardlrektörlüğilnde görebilirler. 
tır. Puarlıim 22 •iuıtos 940 Pertem'be cii· 

4 - tlteklller ticaret odam •• ehliyet nıı aat 15 de yaprlac&iı ilin olunur. 
vealkalanm Uldlf mektuıılanD& koyacak
lardır. 

Jıluyakkat teminat (111') liradır. 
(7067/'626) 1"86 

Tat ilızan 
Slvaa Nalı• Mttdttrıatamf•n ·ı 
1 - Rkıiltmeye konulan it: Sivaı 

Malatya yolunun O + 400: O + 814 
kilometreleri aruında 412 metrelik 

Eıyanm Beherinin fiyatı Yekiln 
cınıı Miktarı Kuruı San. L . K. 

Battani71 kılıfı 8000 217 ot 172",80 
Yatak ~artafı 6000 143 53 8611,80 
Yastık kılıfı 3000 34' 06 1021,80 
Y aatılc 71isii 6000 14 06 -.ı,eo 

(7319 • 4709) 
28900,10 

14737 

kıımına parke ferti için tat ihzaratı- --------·-----
dır. Bu itin keılf bedeli 14209 lira 10 
kuruıtur. 

2 - Ekıiltmı 26. 8. 040 tarihine mll
aadif puarteıi giinU aaat 15 de Vill
yet Daim! Encümeninde kapalı zarf 
uaulU ile yapılacaktır. 

3 - Bu ite ait evrak ıunlardır • .ke 
pf hulaauı, metraj cetveli, fiyat ıil • 
aileıi. teıviye turabiye ~ fOll, kö~ 
rüler " klrgtr lnpat fenni prtna -
meıi, Bayındırlık itleri genel prtna
mıal, fennt tartname ıktlltme prt -
namesi, mukavele ıuretl. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
taliplerin 1065 lira 68 kurut muvak· 
kat teminat vermeleri ve villyet ma
kamından alınmıı ehliyet veıikaaı ile 
Ticaret odııına kayıtlı o1duk1erına 
dair teaclli hUvlyıt varakuı ibru et
meleri lbımdır. 

1 - Talipler teklif mektuplarını 
eblltme yapılacak tarihten bir ıaıat 
evel Encümen rlyuetino vermiı ve 
mulrabiliade ınakbuz almaları prttır. 

a - tıteklilerin ehliyet vesikası 
alabllmtltrl için ekılltme ıtlnilnden 
en az a gün evel lıtlda lle Villyet ma 
kamına müracaat etmeler! lbımdır. 

{705/6527) 14496 

Motorin alınacak 
lzm/r ll•l«llynlnd•n: 
Otobüaı ldareline 3l50 ton nı.oterta sa • 

tuı alınmua. yuı tılert. ınUdtlrlUIUıldekl 
ıartname81 ••ehil• bir ay ınllddetle pazar
lıta bınlalmıftıt'. Muhammen bedeli 403~ 
Ura muftkkat temtnab IOM liradır. tha • 
letd 6. 9. 940 cuma sttntı saat 16 dadır. Ta
liplerin temınaUanm ötleden evel CUmhu
rt:yet KerkQ Bankulna ,atırar&k haftanın 
pazarteel, carwamb& ve cuma gUnlerl encü-
mene mtlracaatıan. (8158/ 4033) H!M 

Kolyepriz takımları yapbnlacak 

ENSTiTÜLER 

Yüksek Z;nat Emtittisil 
Veteriner F akülteai Askeri 

kımımm kayıt ve ka'bul pıtlan 
1 - Ankara Yüksek Ziraat Enıtltilıü 

veteriner fakültesi askeri kıımmı bu 711 
ıl•ll tam devreli liselerdea bi Yt pek i)'i 
derecede mezun olan ve olcunluk imtihan
larını vermlı olmak ıartfyle talebe kabul 
edilecektir. hteklileria aıaiıdakl ıartlın 
haiz otması llzımdır. 

A) Türkiye Ciimhuriyeti tebaasından 'ba
Juıunık, 

B) Yaıı 18 • 22 olmak. (22 clalildir). 
C) Beden teşekkülleri ve aıhatleri orauda 

•• htr ikllmdı faal hizmete mllult olmak 
(dil reklkcti ol.alır aluunaı.) 

D) Tavır ve hare\etl, ahllla bıurau 
ve seciyesi nf lam olmak. 

E) Ailesinin hiç bir fena Jıal ve t8hrttl 
otmamak. (Bunun i~in de zabıta veıikan 
ibras etmek.) 
ı - İsteklilerin mUracaat iıtidı· arına ıa 

vesikaları bağlamaları liıırndır: 

A.) Nüfuı etizdanr Yeya muAddalr nretl, 
B) Sıhatl hakkında tam teıehıınu uke

rl hMtan• raporu ve aııı kiğıdı, 
C) Lise mezuniyet ve olgunluk ıehadet -

namesi Yeya tasdikli sureti. 
D) Okula alındılı takdirde askeri kanun, 

nlsam ve talimatları kabul ettiii hakkındı 
vollılnin ve kendisinin noterlikten tudikli 
teahhüt aenedi. Talebe okuldan istifa et • 
mek iıterse okulca taalıkkuk ettirilecek 
maıraflın birden verir ve hu da teahhüt 
ıenedine kaydedilir. 

E) Sar'alı, uyurken gezen, ıldlkli, bıyıt
ma .. cırpınmaya müptcll olmıdıtı .fıak • 
kında velilerinin noterlikten taadlkll tealı
hütnamni. (Bu sibi hastalıklardan biri ile 
okula ıirme&don eve! nıalül oldukları ıon
radan uılapJanlar okuldan c;ıkanlır .,. okul 

•onKUltlıi B~l«ll1n~ Zlektrli, Soful muraflan velilerine öc1etilir.) 
Bava DtpNu ve S• lııeri 14ır.n ili • 3 - lıtekliler bulunduklan mahallerdeki 

Kir.ı.ti maıe•J.r 
Anlara Vüllillaıl•n ı 
HUlllll idar97e ait .. nJraı.r ead4 ..... 

klia qafıda mananJart,.ıe -..idi YI -
hammeıı icu NdeJlerl ,...ıh matuaJar1a 
bir ımeJilr lcarJan açık arttırma71 ~oıınıl· 
muştur. İhalesi 22. 8. 940 perıembc liinil 
saat 15 de yapılacqmdut tallplerba 71isde 
7,5 ııJ•etiııcJMI temlnatlul ile Mrlilre. 
m .. ınır süa •• .. tte •ilbet daial •ele 
menine ve ıartnameyi rtlnnelr lıtl7enlerla 
de huıuıl mubaıebe tahakkuk mtldlirllltfl. 
nt alflracutlan Ula olmnar. (4MI) 
Kalasa No. 1ı1 .. ıru Bir ıeneHk mahammea 

5 

., 
22 

iear Wıli 
Bankalar caddtal tSI 
Xınlbe7 tokalı: 

" " 505 lankalar caddesi ltS4 
14UO 

Tamirat yaptınlacM 
Ankar• v•liliğiadea ı 

flrtaam.ı. 19U'191• olarak Aabra'da 
mal•-• dairesinden, Haydarpaıa'cla te • 
Hllflıa •• H1l ıefliilnden daiıtılacütır. 

(+ffl) J454f 

Sü • alınacak 
D. D. ;r.:..:: Alm• 1Com1-ona,tıı , .. , 
Mahaınmen bedeli 9000 Un olaıı 4IO toa 

........ llJllMO ~ ....... , 
ıuo da kapalı sarf anlll ne Anbra'da i· 
c!are blnumda atm alınacaktır. 
•• ı .. prmek iıtbcaltrlıı 175 llrabk unı .. 

nlrlrat temlut ile bmınan ta,.rn etttlt •8"\ 

elb1-s •• telrllfterlnf aJ'IU cfiD 1aat 14.30 
,. lııadar kwd•J'OD relallflne vermeterl 11· --· lartume1er paruıs olarak Ankara'da 
•l•-• dalrealndea, Ha7darpp'da tıe -
telllm •• snt tefiflinden daiıtılacaktlr. 

<..ae> ı•su 

Huauıl idareye ait feblr Lolluta • 
ıında yapılacü olan w 11111Jwn mım be 
deıt 7110 Ura 70 kurut• ibaret ba-
lunaıı tamirat itinin lba111I n. 1. 940 IC...ıe almecu 
pertembe ,UnU vfltyet daimi IDC..._ ...:;::· Folluı Sıtıa Alma ICom!s,e-

ninde yapılmak nzve açık eblttme - llııhamm911 1'edell (8800) altı bin ııeJd• 
ğe konulmuıtur. Taliplerin muham • :rtlll ıtra olaa ıııoo adet S.40 x 0,13 x o.ıs men bedeli % 7,5 fu olan 5S4 liralık : :ıa ~ı.:; !: :e~~ ~ 
teaıinatı makbuzu ile blrl\kte lhate gU ~ba stınG aaat ııs te kapalı zarf tı• 
ntl aut lS.30 da villyet daim! encfl _ ınıtiyte ADkar&da idare blııaatnda aatıa &• 

• lıııacalctır. 
menıne, prtname ve keıifnameaini Bu ite stnnek s.tlyeıılerln (1510) beı Y1ls 
garnıek ve izahat almak i•tl1'9ftlerla • Uralık ınuvaldrat t.ntnat ile kanun• 
'hal ·· .. k d le • t&7ln •ttllt velikakrı ve tekliflerini aYJD 
ı e gunune a ar en vıl&,et dal· ,on aaat H • kadar komisyon reisllfi• 
mi encümen kalemine mUracaıtlan 1- ft!'Dl•lert ilamdır. 
lla olunur. (4364) 14JM tartnameler paran• olarak Ankarata 

malzeme dalreııladen, Haydarpqada tea ... 
lQm w IMIVk fetlltfnden d&fıtılacaktır. T amiral yaptınlacalc 

~dara Valililied•aı 
Alakara merkez Necatt o1ndunua tamiri 

66T Ura 615 kunıt ke,ıt btdell U..rbıdo ...._ 
çılc eksiltmeye konulmuıtur. tstekltltrla 
kefff ve ıartnameyl «örmek 0z-. ller _.. 
murtt mUdUrltıttıne n ihale ıtmtı olu 
29. 8. 9•0 pel'fembe sünU A&t 115,IO da •• 
yllade 7,3 teminat &kcealnl huaust muha. 
aebe ll'llldllr1Uğ1l \'IZDeslue ;,atırar&k vU&. 
yet daimi eııctlmealae aOıuaaUarı tılD 
OJUD!U°· (•1596) 1'901 

Tahmil ve tahHye itleri 
:ıt.ı:.ra Valililind•n: 
1 - Ankara merkez okullanu &JIMCllı 

k5nıUrlerln depodan okullana ulNuian • 
na. Onuncuyıl okuluna aluıacall JcOıntlrle • 
rla Orman çlftııtt tat-.,rOJNlldla 8IUktl' 
okulUD depoııuııa, Etlmeatut yatı okulum 
almacak kömUrlerln mezkQr Dah1J9 ı.tu
yoauadan okulun depoııuna tahmil ve ta"· 
ıı,,. tamamen müteahhide alt el~ Usere 
961 Ura 60 kurut tızertndeıı acık eblltın• 
ye koııulnıQltur. 

1 - tııtekllleria ıartnuneyt ~naell a • 
•en Jıer sUn maarif mtldllrltliUD• ve iha
le sUDU olaıı 29. 8 . 1940 peqembe sttaO aa
at ıuo da ve " T,3 tem1Dat akQllbd Jıu
llUll muhuebe nıUdtlrlU,U vmeetıae :na. 
raralr .ua,.ı *llld ~ lllQnea.. 
aUan 111.ıı olumar. < '6M > 14804 

("61) 1417' 

Bala.t mtlnakaauı 
D. D. Yolları Satın Alma Komis;yonııa • 

dan : 
llU"&th'da SırtkCSy taı ocaklarından it.. 

sar edilmek tlsere 15000 metre mikabı ba • 
lut kapalı sarf uıuli7Je satın alınacaktlJ, 
•• itia İnala..._ bedeli 29250 ve mUHD 
Irat teminatı 2199.75 Urac!ır. Münakıa 1 
e7l6l 1940 pasartesi rünü ıaat 11 de Sir • 

ide t. C1I lıJetme binaımda A. E. lso • 
mla7ona tanfından 7apılacaktır. İsteklil .. 
rla IJ'IU lla Mat 10 a kadar kanuni vesaik 
•• tembıatmı ihtiva edecek olan kapak 
llrflanaı Jıoaai97onı vermeleri Jlzımdır. 
eartııameler 147 lruruı mukabilinde Sirkeaf 
v.....m4an temin edilebilir. (7164-41500) 

14637 

lapat mtiaakaauı 
D. D. Yolları S.tıa Alma Ko. ı 
Karabük iıtaayonu eivaruıda tek w 

çift odalı oJaıak üzere ceman 58 adet İiid 
Jojmam ietaatt sitiril elanlr "" kapalı 
..n •••li1'1e elleilta.,.. koaalmatter. 

1 - Bu itlerin muhammen bedeli &7 .000 
liradır. 

dlrlülUndn : 
Su abonelerine )'lpılaen te•ılat ftlt • ukerlik ıubeleriııe lıtida le mliracaat edt· DEVLET DEMIRYOLLARJ 

rbsde kullınıJmalr llzere 71ptmlacak otan c•lrl•r ve ıubeterince 2. inci maddede bil • -------------

J - btekliler bu ite ait tartname Pre>
Je Ye sair nralrı D. D. Yolları Ankara 
Ye lir1secl •esneteriaclea NI bfW1 a.a. 
bilinde ılıblllrltr. 

S - Bbiltme 22. 9. !MO tarihine raatJ"' 
,,_ puartOll llfnil lllt iti da Ankara'dı 
D. D. Yoıı.n 70t dairesidne merkez bf. 
riaei lromla,onmıca ,,.pılacaktır. 

JCOL YEPRİZ takımlan 13. 8. 940 tari- dirilen evrakı ikmal ettikten ıonra, Anka • 
hinden itibaren 11 ıtla mllddetle ac;ılr eb rada Yüksek Ziraat Enıtltilıtl nteriur 
ılltmeye çılrarıtmııtır. Talip olanlar ıart• 
unıe1lnl Zonruldalr beledlJ'ffl, Elektrik, falrilltHl aıkerl talebe lmirliflne sCSnderi-
sotuıı han depcn 'Ye aa lılerl ldar..t lecelrtlr. lıfllracaat müddeti 17Jlllin 25 lae 
mUdürlüiilnde ıörebilirler. İltiyenlere kadardır. Bu tarihten aoııra ııattracaıt ka • 
11rtname parasız olarak ı&n.derillr. lıffi.; bul ediJmes. 
111lraaa 21. 1. t40 tarihinde IUt 15 de b~ .• L 
Jtdi1e eacıııneniDdt )'lpılacaktır.. $imdi 4 - Okula ka:vıl ve kabul, ıenadetname 
Utr blrlnel parti J'&Prlacalr 75 adet kol • d•recelerine ve mUracaat ıırasma ıöredlr. 
npris talnmmm mabaaımen bedıJl 1H4 l•tekll adedi Omam olunc:a ka)'lt itleri ka
llı& 10 kuıııttur. " 7,5 teminatı 124 1 i rıı panır n kıl ul edile ıle re mltrauat ettik -
• kuruıtur. lıfelrtap muhabereılyJe de leri ukerlik aııbtleri ilt leblipt 7apıllr. 
...,....,. lldrtk edllı•llecllt llb ol• I ... 
... '4108 l4tlt (4624) 

Blilt münalra1au 

D. D. Yoll•rı 4 t,ıetmı JIQdiJr/a • 
ğiJııd•n : 

lbateai tehir edilen 940 111111 Hnni 
içinde ıubt 41 •ntakuınclaa l1uar 
eclUecek halhta alt keflf ....ıl 
ile kilometre mnklleri ll&ltda Jlll1a 
19000 mctremiklp balllt A 1. t40 ,.. 
Mrtıeal llDI lblJ..t 19P.,_, .... 

4 - Eblltme7e ıirebilmek için istekJf. 
leria teklif mektuplan ile birlikte aşaiıda 
,anb teminat ve •tuild aJ'lll liin ıaat oa 
bete kadar komi17oa reillliine -.ermeleri 
Jbnadır. 

a- J4tO No. 111 baa alıklmına Qe 
IU 4800 Jlrablı: mavılrbt tenünat. 

1t - Ba lrunnnuı t&7ln ıttiji nailralar: ' 
C - 1ıtüllllria ... aıi İBIUttan en q 

25000 Urablr hlr teahlıtidii muvaffald7e .. 
.......... , .............. r: 

, .... ) 144611 
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FO F SOL 
Kan, Kuvvet, iıliha ~urubu 

FOSF ARSOL, kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıkları tazeliyerek çoğaltır. Tatlı iştah te
min eder. Vücuda devamlı gençlik,dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhrznlan uyku
suzluğu giderir. Muannid inkıbnzlarda, barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıtma neka· 
hallerinde Bel avMkljğ; ~ d.-; "kt;d •• .ı.. ,.,. \.:lo .. ı-..ı..~ _,,.. ı....,,. f d "r .• i 

~~~--~FOSFARSOL'ün diğer bütün kuvet §uruplarından üstünlüğü DEVAMLI BiR SURE TE KAN, Ku
VET, lŞTlHA TEMiN ETMESi ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göıtermesidir. 
Sıhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

-----------YATILI. YATISIZ- KIZ -ERKEK ASKERLiK İŞLERi P. T. TELEFON Md. 

HAYRİYE L İ S E S İ 
Saraçhnneba,ında Horhor Caddesinde Telefon : 20530 

ANA-İ LK~ORTA-LİSE 

Talebe alınacak 
Ankara As. ~. Rs. den : 

. Ku11unlu kablo alınacak 
P. T. T. Umumi Müdürlüğünden : 

EBki talebenin eylUlün be:ılne kBd'11". velileriyle beraber mUracaat ederek kayıtlarını yennemelerl lft.zımdır. Eşkt ve 
yeni talebenin kayıtları her gün saat ıo - 17 ye kndar yapılır. BUtünlemelere 27 ağustosta bn§lanacaktır. Yabancı dillere 

1 - Orta okuldan mezun veya lise tİıs
dilmıımeı;ini haiz 15 - 19 yaşındaki genç
lerden Deniz Gedikli erba!i okuluna tale
be alınacaktır. 

Z - Müracaat 1 Eylül 940 ıününe kn
dardır. İsteklilerin şeraiti anlamak üzere 
Ankara yerli askerlik şubesine müracaat-

1 - Tnhhüdün ademi ifasından dola
yı açık eksiltmeye konulan (S,000) be, 
bin metre üç nakilli kur$unlu kabloya 
m!inakasa ve temdidi müdetlerinde talip 
çıkmadığından pazarlıkla satın alınacak -
tır. ilk mnıtlardan itibaren başlanır. Son sınıfta fen şubesi de vardır. 

Talebeler mektebin hususi otUblls ve otomobfliyle evlerine nakledilir. 6218 2 - Muhammen bedel (1250) bin iki 
7üz elli muvakkat teminat (93,75) dok • 
.san üç lira yetmiş beş kuruş olup pazar-

' . 
r 

VATAN 
Siyasi Sabah Gazetesi 

Baş muharriri 

Ahmet Enıin Yalman 
Matbaa ve idare yeri: 

Molla Finari S. No. 32 

CAGALOGLU - İST ANBUI.: 

Telefon : 24136 

19 Ağustos Pazartesi çıkmağa başlıyor 

'--------------------------------' 

Yatılı - yatısız 

ISIK LİSESİ ..., 

Ana - İlk - Orta - Lise (Kız • Erkek) 
Nişıntıışı kırakolu 1rarşısında Telefon: 80879 
ı - Türklyenln en eski husus1 liBcııldlr. Lise tedrisatı kUçUk sınıflarda 

b&§lar ve çok ehemlyet verilir. Kayıt için her gUn milracaat olunabilir. 
Tarifname iBteytniz. 

2 - Eski talebenın eylUle kadar kayıtlarını yenilemcst lAzımdır. 

ları. ( 4 714) 14689 

. 
.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

!ık 4 eylül 940 ça~amba gilnil saat (11) 
de Ankarada Evkaf apartmanı üc;iincü ka
pısından girilen birinci katındaki P. T.T. 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. --------- Daktilo alınacak 

3 - İstekliler muvakkat teminat mak= buz veya banka teminat mektnbiyle ka • 
- nuni vesiklarrnı hamilen mezkur &Nn ve = saatte o komisyona müracat edecekler • 
:: dir. -

İktisat Vekôletindeh : ----
'4 - Sartnameler Ankarada P. T.T. le

vazım, İstanbulda Valide hanında ikinci 
:: katta P. T.T. Levazım ayniyat §ube mü

diirlüklerindcn parasız verilecektir. -= Sanayi Umum Müdiirlüğünde münhal bulunan 80 lira §§ 
=: aylık ücretli daktiloluğa müsabaka ile biri seçilece~tir. Mü. = 
=: saba1Ca imtihanı 22. 8. 940 tarihine müsadif perşembe gü~ § 
=: nü saat 18 de Vekalet binasında yapılacaktır. 
=: Taliplerin 21. 8. 940 çarşamba günü akşamına kadar me7·§ 
=: kur Umum Müdürlüğe vesikalarile beraber müracaatları. = = "4750,. 14735 § 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Benzin ahnacak 
Emniyet Müdürliiğünclen : 

Miktarı Beher lirası i<;in İlk teminatı İ!ıale günü 
Cinsi Litre Fiyat Kr. San. Lira K. 

Benzin 10,000 27 50 207 00 b 9. 940 cuma günü saat ıs 
Müdüriyetimizin ihtiyacı için yukarıda miktarı yazılı benzin açık eksilt-

me ile alınacaktır. Şartnamesi müdüriyetimizin hesap muameHit memurlu-

Tayyare 
Otomobil 

Kamyon 
:Motl\r 

ve 
bllClmum 

makine
lerde 
İsviçre 

m~mQUı.tı 

(4440) 1444! 

1 
, ğunda görülebilir. 

İsteklilerin gösterilen gün ve saatte Emniyet mildürlüğünde toplanacak 
komisyona gelmeleri. (4718) 14753 -

S R O Rulmanlannı ltullanınız. 
Deposu: Galata Kııraltöy Palas hanı 

karşısında 84 Xo. İBRAHİl\1 TAŞ
ÇIOÔLU ve ORTAKLARI P. K. 

1039, •reıgra!: TAŞKOL 

Leyli 
Erkek YENİ KOLEJ 

İLK.ORTA - LİSE 

Nehari 
Krz 

Takaimde Sıraselvilerde YENi ACiLDi. 
Müdürü • Eski Şi~li Terakki Direktörü. M. Ali Ha.~et Kırca. 
Hususiyetleri: YABANCI DİLLER ÖGRETIMİNE geniş 

mikyasta ehemiyet vermek, sınıflarını az mevcutla teşkil ederek 
taelbesinin sahşma ve inkişafı, sıhhat ve inzibatı ile yakından ala
kadar olmaktır. Mektebin denize nazır kaloriferli teneffüshanesi ve 
iimnastikhanesi vardır. Her giln saat (9 ile 13) arasında talebe ka-
yıt ve kabul olunur. Telefon: 41159 6221 

YENİ SiNEMA 
nu gece 21 de 
GUnalıkAr kızlar 

Saat 16,30 ı;eansırıda 

Çılgın Bllklre 

Saat H,30 ve 18,30 
ııeansında 

Cezayt se\•daları 

Cebeci Yenldoğan 
sineması 

AYŞE 

Tilrkçe aözlU ıarkıh 

HALK SiNEMASI 
BugUo ve Ilugecc 

Saat 16,30 ve 21 
sennsında 

Şnnghay nteşlcr içinde 

Snat 'l 4 ,3b Ye 18,30 
searunnda 

Korsanın İntikamı 

Saat 12,15 te ucuz halk 
matinesi 

Barı Zambak 
:Marta Eggerth 

"de 


