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Milletimizin sağlığını korum k İçin 
C h 

. . . 1 
üm urreısımız 

İstan bu I' a gittiler 
önü dün eski Fransa 
8. MJssigli'yi de kabul 

büyük elçisi 
buyurdular 

Ankara, 19 a.a. - Reisicümhur İsmet lnönü bugün saat 22 de hu
. trenle İstanbul' a hareket etmişlerdir. 
Milli Şef, garda B. M. Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, Başvekil 
·Refik Saydam, Genel Kurmay Başkam Mareşal Fevzi Çakmak, 
~iller, Parti Genel Sekreteri ve Parti Umumi idare heyeti azaları, 

o manya 
omşuları 

----,mebuslar, genel Kurmay, Milli Mü-
• • I dafaa Vekaleti erkanı, Vekaletler 
•ı müsteşarı ve müdiri umumilerı 
f e Ankara valisi ve beledıye rei~i ile 

merkez komutam ve emniyet mü· 
dürü tarafından uğurlanmı§tır. 

Milli Şel B. Ma11igli'yi kabul 
ettiler 

Sıhat ve içtimai Muavenet 
Vekilimiz. Dr. Hulusi Alatcq 

lktısat Vekili l 
şe rımıze on u 

Cümhuriyet devrinde 
•ııııı~=:ıııııııııııııııııııııııaıııaı&ıııııııııııııııııııııııııııııımııııııııııı 

hastane ve sıhi müessese kurdu 
• • ,,. ~ •• ~ #JT ---,~~~-~- • - -.,. • -- .... --.--..-' - t. , ••. ' . ... - ~ .,..,...! .. 
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Vi lôyetlerde de 965 yata ki ı 26 hastane, sıhi 

müessese veya mevcuda i lôve paviyon yapı ld1. 

Ayrıca 31 O yataklı dokuz hastane 
binasının İnşaatı tamamlanmak üzere 

rasında 
Falih Rıfkı AT AY 

Ankara, 19 a.a. - Reisicümhur 
bugün saat 16 da memleketine av
det etmekte olan f r.msa büyük el· 
çisi B. Massigli'yi kcıbul buyurmuş· 

lardır. 

h . . d .. d" il 
Yirmi gündenberi İstanbul'da bu- ki b h f 1 

~~:~ktÇ~!:nd~~tı::~a~~k~l~~;:es~~ . 380 yafa 1 es as anenın 
§ehrimize gelmiştir. Vekil istasyon
da vekalet erkanı ve dostları tarafın-
dan karşılanmıştır. 

~ltııan haberlere göre Dobruca 
leai hakkında rumenlerle bul
r arasında anla~ma husule gel
t, Öyle görünüyor ki Roman-

l>obruca arazisinden bir kısmı- • 
"llhafaza edecek ve iki komıu 
. l~et arasında ahali mübade
~!•.Pılacaktır. 
"Otııanya 1918 zaferi kazançla
·'" Besarabya'yı eski ıahipleri
'lde etti. Bugün Bulgaristandan 
olduğunu geri vermektedir. 
ilvanya meselesinin de ıon 
~rya benzer bir itilaf ile niha
~~cağına ıüphe yoktur. Bü • 
·'Ottta"yn f' ltlı bir 1 fi ye gör-

'\'e küçük farklarla 1914 te· 
a._-dutıarına avdet etmektedir. 
~etler Birliği Besarabya'nın 

' hiç bir zaman kabul etmiı 
i. Balkan antantının oldukça 

. tarihinde Bulgariıtan'ı dahi 
1 meaelesi hallolunmaksızm 
ları ile tam bir tesanüde ıev· 

mümkün olmamııtır. Zafer 
edeleri Besarabya ve Dobru· 
R.ornanya'ya ilhak ettikten 
Odeaa ile Varna, .hinterlant 
ı içinde bir hayli f akirle§tiler 
iki limanı her ziyaret eden 
Üzerinde, bu arazi ihtilafları 
eUi\<çe, Romanya'nm ıimal 

Up komıulariyle münasebet• 
düzeltmesi pek güç olacağı 

11\r bıraktılar. Macarlar için 
'ıiyet aynı idi. 
tr
1 
da.ıluı ile toprak kavgaları. 

leden Romanya iktısadi mu-
•ra.tını Almanya ile itbirliğine 
.. ııtır. Bu bağlılık esasen 
\il harbinden evelki ticaret 
.•desiyle tahakkuk ediyor gi
l. aomanya ıon zamanlarda t-
ile yakın dostluğundan ve Al

)t ile iktrsadi menfaatleımek
~ 
' rejim intibakına teıebbüı et-
t.tı istifade ederek, arazi ka
trııa uğramaktan kaçınmağa 
biia etti. Fakat Almanya'nın 

, 'tler Birliğini Beıarabya'dan 
ttt ettirmek için nüfuz kulla· 

ltıı, sonra da senelerdenberi 
•r Politikasına meyleden Bul· 

lıt'll'la Macariıtan'ın Almanya 
· 'lYa. tarafından feda edilece- 1 

d(l •. h le tunmek esasen faz laca a- i 
• "Pılmak olurdu. 
' 11t· 'h ·ı. fi b"' -k b' 1 .. n ı tı a arının uyu ır 

bu ıuretle nihayet bulmuş o
. F &kat mihver devletlerinin 

1
>et1erinin burada biteceğini 
'lrrıek nikbinliğine kapılma
dotru olur. Yugoslavya ile 

~İatan §İmdilik kendilerine 
~ lllrnıyacağı vadi altında ise

~·· arazi statükolarının kati O· 

tanındığı teminatını kimse
;ıllıarnı§lardır. iki büyük mih-
~\tletinin nüfuz bölgelerinde 

~ Uf olmaktan doğan mesele
'llii2 kapalı durduğu gibi Ro-
~ . y 1 ~ Ve Bulgarıstan'ın ugos av· 
· \te gene Bulgariıtan'm Yu
t-tı'la olan davaları ıimdilik 

ltta devam ediyor. 

iz.mir fuarından bir gece manzaran 

İzmir Enternasyonal 
Fuarı bugün açıhyor 

Ticaret Vekili dün 
• I 
lzmir e geldi 

İzmir, 19 a.a. - Hükümet namına j bu sene Kültüpark'taki kültür pavyo
yarın onuncu tnnir enternasyonal nunda büyük bir karikatür sergisi 
fuarını açacak olan Ticaret Vekili hazırla.maktadır. Vekalet, aynı pav; 
Nazmi Topçuoğlu bu aabah İzmir va- yonda vekaletin 1940 neşriyatını da 
puriyle İıtanbul'dan 1ehrimize gel· te1hir etmiye karar vermiştir. 
miş ve rıhtımda vali, komutan bele
diye ve parti idare heyeti reisleri, ve
kalete bağlı müesseseler erkanı ve 
birçok dostları tarafından karşılan -
mıştır. 

Bandosiyle bir askeri kıta ve 
jandarma polis müfrezeleri ihtiram 
resmini yapmıştır. Aynı vapurla Yu
goslavya'nın Ankara Büyük Elçisi 
de fuarın açılma törenine i1tirak et
mek üzere şehrimize gelmiştir. 

Fuarda bir karikatür ıergiıi 

Lord Lloyd ve B. Amery bugün 
·birer nutuk ıö}liyecekler 

Londra, 19 a.a. - İzmir fuarının 
açılması münasebetiyle müstemleke
ler nazırı Lord Lloyd ile B. Amery 
20 ağustosta saat 18.10 da radyoda 
türk hükümetine ve fuar tertip he
yetine hitaben muvaffaldyet temen· 
nisinde bulunacaklardır. 

Her iki nazır da türkçe konuşacak· 
!ardır. Mevce tulleri 31.32 ve 19.60 açılacak 

tımir, 19 a.a. - Maarif Vekaleti metredir. 

80§vekilimiz.inin biraderleri B. Hakkı Saydam'ın uelat ettiğini ve 
cenaze töreninin lıtanbulda yapıldığını teeııürle haber vermİ.§tik. 
Yukardaki reıim, 8Qfvekilimizle törene iıtirôk eden diğer zevatı 
göıtermektedir. 

de temeli alılmıı bulunuyor 
Cümhuriyet devrinin, yıllarca bakımsız kalan bu 

yurda ve yurddaılara bahşettiği nimetler arasında 
sağlık işlerine verilen ehemiyet ve bilhassa. türk mil
letinin varlığına :ıarar veren hastalıklarla mücadele, 
başta gelmektedir. Cümhuriyet, .. Sıhiye Umum MU
dürlüğünü" yalnız bir vekalet makamı yapmakla kal
mamı§, ona "içtima! muavenet" işlerini de vermiştir. 

Bu mühim bir dava idi, İstiklal Savaşını kazanan 
millet, birçok sahalarda olduğu gibi, bu aahada da bir
çok ıeylere muhtaçtı. Yeni rejimi kuranlar, davayı 

al' -stmek ic;in hiç bir fedakarlıktan çekinmediler. 
Eıasen "istemek, yapmak demektir." 

Yurddaşın sağlığını korumak, doktor yetiştirmek 
demekti. Bazı bölgelerde sari hastalıklar salgın hali- Etimesğut'ta Nümune köy haıtanai 

ni almı§tı. Bunları önliyecek, kökü· 
nü kurutacak teşkilat lazımdı. Dok

' tor yeti§tikten ve teşkilat yaptıktan 
sonra da bu doktorların çalışacağı, 

te!kilatın uğra§acağı 11hi müesseıe
ler kurmak icabediyordu. Daha doğ
rusu bir sağlık teşkilatı, hastanelere, 
revirlere istinat edebilirdi. Cümhuri
yet hükümeti ilk günlerden itibaren 
bunu temine çalıştı ve muvaffak ol
du. 

Türk milleti eski devirlerdenberi 
daima sağlık ve içtimai muavenet mev 
zuunda hassas davranmıştır. Memle
ketimizin birçok yerlerinde ataları

mızın şifa müesseselerine rastlamak 
mümkündür. Fakat bu müesseseler 
zamanla harap olmuşlar ve bakım1u.z
lıktan dolayı ortadan silinmişlerdi. 

Kalanlar da bugün Un icaplarına ce -
vap verecek halde değillerdi. 

Cümhuriyetin ilanından bugüne ka
dar geçen on sekiz seneye yakın bir 
zamanda yurdumuz birçok sıhi mUes- Diyarbakır Nümune haıtaneıinin medhali 
seseler kazanmıştır. Aşağıya koydu-ı
ğumuz rakamlar, vücuda getirilen 1 V _ 
s~ğlık müesse~e~e~i hakkında bir fi. Yu rd u n 
kır vermeğe kafıdır. siyasi ve askeri 

emniyetini korumak 
için tedbirler alınıyor 

Cümhuriyet delJrincle Sıhat Ve
kaleti bütçe.inden yapılan fthi 

müeııeıel er : 

Ankara Nümune Hastanesi • İsmet 
(Sonu 5. ıneı sayfada) 

inailfere'ye karıı yapacağı 

Tam abluka 
hakkında 
Almanya bir 
tebliğ neşretti 

İngillere'ye giden bütün 
vapurlar tahrip edilecek 

Bcrlin, 19 a.a. - (D.N.B.) Alman hükü
meti aşağıdıı.ki tebliii neşrctmi&tir: Har
bin bidıyetindenbcri tnciltere mütezayit 
bir surette deniz harbinin bütün kaidele
rini ihlll etmiıtlr. Keyfiyet bUtün &'Jd& 

maddelerinin kaçak q~ olarak ilin edil-

(Sonrı s. iaci say/ada) 

• 
Askeri ceza kanununun bazı 

ceza muhakeme usulünde 
maddeleriyle askeri 

f adiller yapıhyor 

Hilkümetin haziran ayında Bi.iyük Mil- ı tasdik ve teslim etmiş ve içinde bulundu· 
let Meclisine tevdi ettiği iki mühim ka-

1 
ğumuz siyasi ve askeri ı;erait goz ontine 

nun liyihaaı alikalr cnclimcnlcrde tetkik alınınca, cereyan etmekte olan fevkalade 
ve kısmen tadil olundUktan sonra umumi hadiselerin istilza.m eylediği fevkalade 
heyete ıevkolunmuıtur. Memleketin huzur tedbirler ciımlesınden olmak üzere mem
ve emniyeti ve bilhassa milli müdafaamız lekctin siyasi ve askeri emniyetini boza
balcımmdan zaruri ve lüzumlu müeyyidele- cak hareketler hakkında şiddetli cezai h~ 
ri ihtiva etmekte olan bu kanun llyihala- kiımlcr ka.bulüniı pek yerinde bulmust t . 

rmdan birincisi, askeri ceza kanununun 
bazı maddefcrinin deği&tiri)mcsi, ikincisi 
de, bu tadilin zaruri bir icabı olarak aske
ri ceza muhakemeleri usulünün bazı mad-
delerinin tadilidir. 

Hükümet, birinci Uiyihayı M cclisc tak
dim ederken lbibaya cklcdıgi esbabı mu
cibede, bucünku mevzuatın, memleketin 
ıiyasi ve askeri emniyetini ihlale matuf 
hareketleri tcnklle kifi gelmediği cihetle 
daha şiddetli hükümler kabulune lüzum gö
rüldüğüne işaret ediyordu. Layihayı tetkik 
ve müzakere eden encümenler bu lüzumu 

Yapılan deği§ikliklerin iz.alt• 
Adliye encümeni umumi heyete takdı!I'! 

ettiği tadil projesinin mucip sebeplcriet 
şöylece izah etmektedir: 

"Vatan aleyhine iı;l~en cürümlerin ~·· 
ynneti harbiye sayılarak bu curtimlerin he!' 
kirn tarafından 1$lenirse işlensın Turk ce
za kanununda yazılı cezalarla cczılandınl
masını yalnız seferbcrlık zamanına hasre
den 55 inci maddede yapılmak ıstencn de
iiıiklik de tamamiylc yerindedır Çunkü. 

(Sonu z. incı sayfada) 



t-

Yur'dun siyasi ve askeri 
emniyetini korumak 
için tedbirler ahnıyor 

Askeri 
ceza 

ceıı kanununun baıı 

muhakeme usufünde 
maddeleriyle a~ert 

tadiller yapllıyor 

ı Takdirname alan 

öğretmenlerimiz 

ULUS 

İsmelpaıa 111 Enstitüsünün 
bu seneki meıunlır1 

Kur'a ile 

Muhtelif yerlere 
tayin olundular 

/ HARP EKONOMİSİ 

Yakınşark ve petrolle 
-ı-

Yakıntark'ta !frak petrol istihsali 1 kınca bahaedelim: İmtiyazı bir ı 
muntuaman artarken aon 1enelerde l liz mali grupunun elinde buluna 
ümit edilmiyen bir aahada rakip ola- 1-ran petrotlerinin 1913 de umunı 

Ankara İımet Pa1& kıs emtlttlsünü ba rak çıktı: Bahreyn adaları!.. racat yekQnu "265.000" ton 

(Başı J. ınci sayfada) 
eeferberliğe takaddum eden nazık ve ~ı
uı zamanlarda askeri emnlyetı ıhlil ede
cek her hangı bır harekete karıı serı ve ııd 
detlı tedbı rlerle mukabele etmemek, mem
leketi buyuk tehlikelere maruz bırakabi
lir. Son samanlarda ıahıdi oldaıı:umuz dun
ya bubram böyle bır ıhtı:racı kuvetle hi .. 
•ettirm ıtır. Memlekette cereyan edebile
cek olan böyle muzır n tehlikelı faaliyet
leri onlıyeb imek içın encumenımizce mu
nhk ıoriilea madde, tatbıkataa teNduf e
dılmesi melhuz olan guçluklere mini ola
ca.k buı kayıtlar ılavc11yle maksadı daha 
YUÜl b r ıekilde ifade edebılecek tarzda 
tertip ve tans m ed im mtir. 

kanun projesinin metnini, Adliye encüme
ninde aldığı son ııeklıyle aynen neırediyo
ruz: 

Maarif Vekaleti, millet mekteple
rinde parasız olarak çahkan ve vatan 
daşlara okuma yazma öğretme husu
sunda muvaffakiyetleri görülen öğ
retmenleri birer takdirname ile tal • 
tif etmektedir. Son günlerde vekalet, 
Manisa ilk okullarından 37, Gazlan -
tep Ulus okul1arından 47, Muğla ilk 
okullarından 14 öğretmeni bu uhada 
gösterdikleri gayretten dolayı birer 
takdirname ile taltif etmiştir. 
Çerkeş Başöğretmeni Saim Tanju 

ile gezici başöğretmenlerden Enver 
Akgün ve Etiler okulu öğretmeni 
Hayrullah Olcay da vazifelerinde 
gösterdikleri muvaffakiyetten dola
yı vekaletçe takdir olunmuıtardır. 

aene bitiren ıenç kızlarımız, kura ile muh- Basra körfezi methalinden takri- yıl muntazaman artmış, 
telif enstitülere ve sanat mekteplerine ta- ben "500" ve Arabistan sahilinden "10.367.000" tonu bularak 
yin olunmuelardır. Memleket çocuklarına .,30-4 ., k" 

O ılometre mesafede bulunan c.:ırk'ın birinci derece müstahsili sanat zevkı verecek ve ideal ev kadını ol- r-

d.kl • • Bahrin adalarının petrolu ihtiva et- kiini muhafaza etmİ!ltir. malan iç ren ı erını öğretecek olan :r 

Harp hiyaneti 
Madde 55 - (1) Seferberlikte ve yahut 

Tiirlı:iye Cümburiyetıni tehdit eden 7akın 
bir harp tehlikesi ıuevcut olducıınu ıoste
ren fevkalade zamanlarda Türk ceza ka
nununun 129 uncu maddesinin birınci fık

rasında yazılı cıirumleri işliyenler veya 
ıılemiye teıebbuı edenler (harp hlyaneti) 
curmünden dolayı olıim ce.ıası ile cezalan
dırılırlar. 

Çağrı 

X Milli Müdafaa Encümeni bugün 

saat 15 te toplanacaktır. 

genç ogrc nlere yeni nsifelerinde mu- mesi muhtemel en geniş arazi 230 mil Asrımızda herhangi bir m 
vaffakiyetlcr dileriz. murabbaına ınkıpnaktadır. Bu dar te petrol menbalannın zuhuru 

Enıtitünun muhtelif kollanndan mezun mıntakanın istismarını emel edinen mevcudiyeti, inkişaf ümidiyle 
olanların adlarını ve tayin edildıkleri yer- iş adamları ilk zamanlarda alakadar ber, bir tak\rn politika rekabetle 
!eri yazıyoruz: sennaye nezdinde ki tefebbüsleri müs- sebebiyet vermiştir. Son ıenel 
Rt!ılmden : tenkif, müstafni bir eda ile karşılan- İran hükilmeti ile "'Angto - t 
Nebahat Gomeç Edime kıs enıtltllıllne, b U d i 1 1-mış, u y z en ırama ve ş etme im- oil" kumpanyuı arasında müh

Tevhide Özencel Kadıköy ku enıtıtUıü
ne, Mürıide Altan Afyon kıs lllltitüıüne, tiyazı birkaç defa - İngiliz ve ameri- ihtilaf çıkmıı ise de İngiltere b 
Neclln Ökmen Adana kız emtltilaUne. kalılar arasında - sahip değiştirmiş- metinin tavassutu ile imtiyaz 
Çamaşmlan : ti. Nihayet biraz kumar gibi görünen ti "30" sene temdit ve iatismar 

Y dm tehlike ihtimali ltalinde •. 

(2) Az. vahim hallerde olUm ceaaaı ,Yeri
ne müebbet ve yahut on bCI ıeneden a .. ğı 
olmamak üzere ıiır hapis cezuı verılebi
llr. Maksat hasıl olursa her halde ölüm yabancı hUldlmet ııamına hareket eden 

herhangi bir kimsenin, Tür ki:> e Cilnıhuri • 
yeti HUkUmetlnln emnfyetlnJ tehlikeye dU
oUren bir !111 ve hareket mukabilinde para 
ve;> a bir menfaat talep Ve) a kabul eden 
veya vaıt ve taahhüt ettirenler. fili daha 
akır bir cUrUın tc!#kıl etmiyorsa, on seneye 
kaı.Jar ağır hapis cezıısi~· lc c zalandırılır. 
Fili sef rberllkte ve ;>ahut Tilrkl~ c CUm -
hurfy tini tehdJt edeıı yakın bir harp teh
like 1 mevcut Olduğunu gösteren tevkalt\de 
zamanlarda lşlcnmışse, fı'l.illerl ölUnı ccuı
siyle ceznlumlırı fırlar. 

Huriye Guı1>Us Samıun aktam in sanat bu işi Standard of California kum- "100.000" metre tahdit edilerek 
okuluna, Şevkıye Pıdır Kütahya kıs enat. panyası 1930 da ele alarak 1931 de ]edilmiştir. Bu tarihten sonra 
tüıune, Şükriye Aral ner Adana kıs eaatl- sondajlara baılamış ve 1932 seneai ha- salit (% 30) kadar bir teayüt 
tilıüne, Saadet Aytaı İzmir ıkpm kıs em- ziranında "700" metrede petrole rast- detmektedir. Şirket A'badan'da 
ti~ıilne, Münevver Öqelen K119erl ku lanmıştır. Müteakip senelerde de vu- yanın en büyük ve modern bir 

B• maddedeki deııııklHı: baılıca iki nok- cezası verılir. 
ta71 11tihdaf etmektedır: Tllrk Ce.ıa lı:anu-
nunun 129 uncu maddesinin birınci fıkra

ımda yazılı olan curümlerın harp zamanın
da ışlenmesı halıni derpıs ederek cU.rUm 
faılıne on seneden a a ı olmamalf'. uzere a
lır hapıı H maksadın huıulu luılınde de 
o iim cezası tertıp ett tı halde llyıha, a• 
keri ceza kanununa gore harp zamanına da
h 1 b lun:ın seferberlık unsuruna (Turki-
ye C harıyetını tehdıt eden yakın bir 

p tehi keııı mevcut olduğunu gösteren 
e) amanı da ılave etmıştir. Bun
a 15.yıha harp hıyanetı ısnıirıı ver-

u curiimlerl, harp •e ıeferberlik ha
c ey yakm b r harp tchlıkeıinin mev 

u unu gosteren fevkalade zaman
ı lıyenlere olum cezası tertıp etmek

,. ı , boyle zamanlarda memleketin ma
kalab leceil azim tehlıkeler cöz önü-
macak olursa cezanın teşdidındekl 

olunur. Mamafih 
m ddeye ıllve edılen bir fıkra ile az vl

hallerdt olüm cezası yerını müebbet 
tn oa bet ıeneden a1&tı olmamak iize-

1 hı • cezası hülı:medılmek ııbl tak
f et r ci bir ıebep de kabul edil

m ted r kı, bir llzimel ihtiyat olmak U-
nre bö7Je b r hükmün isabeti de meydan
da 

S )'ali ve culıeri eaau.lulı suçlan 
il cı madde 11y11I •e a1kerı caıuıla

lu harp ve aeferberlık zamanında veya 
yalan bır harp tehlıkulnln mevcut oldu
tana ıöıteren fevkallde zamanlarda i1-
lenme11nı olilm cez11lyle tehdit altına al
makta ve yalnız Turk Ceza kanununun 136 
mcı maddesinin aon fıkrasında yazılı auç
bmun takaırıne müıtenit hali bundan l• 
tlena etmektedir. Ar. vihım hallerde de ö
l cezası yerine muebbet veya on beı 
seneden apgı olmamak uzere ağır haplı 
ce aları tatbılı: etmek cıbl cezayl hafifle
tici bir hal k bul eylemektedir. 

Bu maddenin (B - E) fıkraları mevzu-
itıbariyle hakiki bır ıır tqlı:il edebi

l-* olan ıiyaal veya aaked mahiyette 
adlıs ve uhte evrak •• vesaik ve Mir 
..-deleri tasni edenlerle ba fiilleri iti• 
..- Uzere birleıerek aralarmda ittifak 
Yllcude aetirenlerl .. h fiilleri lılemek 
lsere baıkalarına ı fahea nya yası ile 
telı:lıflerde bulunmak n7a arsı hizmet et· 
mek ıibi hat ve hareketlerde bulunanları 
aiır ceza tehdidi altına almaktadır. CGr
mtln ıhıarl ıafhaaını tttldl etmeklı bera
ber bu flll}erl ceza tehdidi altına almak
taki isabet - bucünkll dUayı •ulyeti 
bakımından - izahtan mtlatainidir. 

Cirmü haber verenler 

Milli miitlalaaya hiyanet 
Madde 56 - (1) Bu maddede göıterilen 

fiilleri iıliyenler ve bunlara tesebbtiı e
denler (Milli mıi<lafaaya hiyanct) curmıin
den dolayı apğıda yazılı cezalarla ceza
landırılırlar: 

A) Turk ceza kanunun 133 ncu madde
sinde ve 136 ncı maddesinin siyası ve as
keri casuıluga daır üçllncu fıkrasında ya
zılı curumleri işliyenlere Türlı: ceza kanu
nuna gore ceza verilir. Bu cürümleri se
ferberlikte ve yahut Turkiye Cumhuriye
ıini tehdit eden yakın bir harp tehlikesi 
mevcut olduğunu 901teren r evkallde za
manlarda i:tliyenler veya işlemege teşcb

bus edenler, 136 ncı m ddenin son fıkra

aında ıuçlunun takslrine müstenit olarak 
yazılı olan haller harıç olmak uzere, olilm 
cezası ile cezalandırılır. 

B) Dogru olma11 halınde askeri veya ıi
ya1f bir 11r teıkil edecek olan evrak ve ve
Nlki ve 'uir maddelcrı . 14illi Mi.ıdafaaya 

hiyanet makaadıyle sahte olarak Yilcude 
•etiren veya bu ıuretle vucude getirilmış 
olduğunu bildigi halde bunları ayni mak
satla bir ba1k11ına bildiren veya tevdi e
denler hakkında on beı seneden aşağı ol
mamak üzere ıiır -hapis cezası verilir. 

Fiil ıcferberlikte ve yahut Türkiye 
C!imhuriyetlni tehdit eden yıkın bir harp 
tehlikesi mevcut olduğunu •östercn fcv
kallde zamanlarda iılenmis ise failleri ö
lüm ce.ıaaı ılı ceu.landırılırlar. 

C) A ve B bendlerinde yazılı cilrilmler
den birini veya bazılarını ielcmek ıizere 

iki veya daha ziyade kimıeler aralarında 
ittifak ederlerte bunlardan her biri beı ae
nedm on bq 11eneye 1ı:11dar ~r hapta ce-

zaaı ile cezalandırılır. F iil seferberlikte 
ve yahut Turkiye Cumhuriyetini tehdit e
den yakın bir harp tehlıkesi mevcut oldu
ğunu gostercn fevkalade zamanlarda işlen 
mi:t ise failleri müebbet ağır hapiı ceza
ılyle cezalandmbrlat. 

D) A n B beodleriııde yasılı hiyanet 
cllrilmlerlni iılemeyi bir kimseden talep 
veya bu cürümleri lılemek için hizmetini 
ara ve 1ahut böyle bir talebi veya anı ka
bul edenler haklcmda da bu bendterde ya
aılı cezalar aynen ftl'lllr. Eier böyle bir 
tal~ veya ars Yl)'a kabul yazılı ıekilde 

vı&ubulmu .. a, bu yuınm fail tarafından 
mllcerret cönderllmlı olmaalyle cllrtlm ta
mam olur. 

E) Milli MUdafu1a bl:y1net makudlyle 
Türk ce.ıa kanununun birinci kitabının bi
rinci babnsda Y•ılı devletin phılyetl a· 
leyhlndekl ctlriimleri lılemek lbere bir 
teıekkül kuranlar, tansim, HYk •• idare 
edenler bir ıeneden aıaiı olmamak jl.ıere 
atır hapiı, bö1le bir teıekkllle 1alıus İl
tırlk edenler ilııı ıeaedea bet Hll•1• kadar 
hapiı ceoıı ile ce.ıalandınlırlar. 

Fiil aeferberllkte Y• 7abut Türkiye 
Cilmhurlyetinl tehdit eden yakın bir harp 
tehlikesi· mevcut olduğunu ,öateren fev
kalAdc zamanlarda lılenmiııse tcıekktllü 
kuranlıı.r, tanzim ve aevk ve idare edenler 
o!Um ve böyle bir tcşckkUle lgtlrAk edenler 
müebbet veya on beıı seneden qağı olma
mak il&ere ağır hapla cezası ile cualandı· 
rılırlar. 

F') C, D, E bentlerinde yuılı hallerde 
herhangi bir ııuretıe olursa olırun eUrUm 
işlenmesine m!nl olan suç ortağı cezadan 
kurtulur. 

G) Yabancı bir JaUklbnetten ve yahut 

Eğ"r para veya mcn!ııat yazılı bir be
yan ile tnl p veya knbul ve ta:ıhhUt edil -
mlşaı , fail tarafından bu beyanın mUcer • 
ret l!Ondcrilmlş olmıı ivJe fıll tamam olur. 

llu bentte yazılı cUrllmicr arıcnk Milli 
.Mtıdıtfa ı Vekilinin tnlcbi üzerine takip o
lunur. Talebin geri alınmuı caizdir. 

<2) As vahim hallerde (1) numaralı 
fıkrada ya.zıh ölilm cezaları yerine mUeb -
bet ağır hapis veya on beg seneden a,,agı 
olmamak Uzcre muvakkat ağır hapla ce. 
zaaı verilebilir. 

enetltilıllne, İclll Ö11oy 1.ımir Ctlmhari- ı " ., ru an 30 sondajdan "26" sı müspet yehanesine sahiptir. 
yet kıs enıtıtuallne, Şükriye Toker Trab- t 
zon kıı mıtitliıüne. netice vermiştir. Hatta 1936 da açı- ıte şu kısa izahat ile dUne 

lan "31" numaralı kuyu "2.273" üncU garp medeniyetinin, Uzak •• .ar Ndıf: .,..~ 
Tevhide Candaner Trabaon lns eıııtıttl- ayakta günde "3 800" ton petrol fış- bir muvasala merkezi olarak 

silne, Sabıha Gilndotu Ell.ııi kız enıtitil- kırmıştır. Bu hadise Bahreyn'in Mu- Jendiği Yakın-şark bugün pek 
silne, Bınna Gilrsoy Uıklldar kız enatıtU- suı·, hakiki rakip olduğunu göster- li bir hususiyeti ihtiva ediyor: 
ıiınc, Aliye Tubek Sıvas kız enııtıtlisune. miştir. Bilhassa bu petrol kaynagının rolü var! ... 

Çıçt!k : \•erim noktası denizin yanı batında Petrol! •.. Fabrikaları ve mot6t 
Vecihe Barutçu İzmir kız enstıtüsüne, bulunması petrol aatıcılarını oldukça işleten, ordu ve donanmaları 

Nuriye Algan E l zığ kız enstitusune, Ne- telaşa düşürmüş, zaten şarkta satış te getiren, tayyareleri uçuran bd 
ı:ihe Yaman Edırı•e kız tnstltiisüne, Behi· k'I' b 1 teş ı atı u unmıyan Standard of vet dünya siyasetinin de bir t 
re Ege Bursa kız enstitusiıne, Melıha 

California, kumpanyası ile Nevyork'· risidir. Daima ve hattl geçen Gcnçosman Manisa kız enıtltüsllnc. " 
Evıdaresi _ Yemek : ta bir anlaşma yapmak mecburiyetini harpte de medeniyet bu keskin 
Feride Altuğ İzmir Cumhuriyet kız ens- hissettiler. lu, Hizuci mayiin cazibesine 

titiısüne. Feriha Asena Sıvas kız enstitü- Bahreyn adalarında petrol İ&tihsa- muştu. Yalnız o vakit lrak'ın pe 
ıline, Sadiye Girdap Adına kız enıtitıisU- li 1933 de "4" bin ton ile .haşlamıf, teri fen raporlarında ıaklı, Mıtl 

Milli MüJalaa aleyhine aair ne, Nimet Alkent Edime lrız enstitusıine, 1936 da "635'' bin ve 1939 da da istihsalatı (14) bin ton gibi bir al 
hareketler Nuıret Şensoy lstanbul aksam kız sanat "l.059.000" ton olmuştur. mahiyetini aımami9, lran'ın ise ı 

okuluna. Bahreyn'de petrol bulunmuı, itlet- catı İ!ltatistik cetvellerine gi 
Madde lf1 - (1) Her kim, blr mU.ıah- Çocuk bakımından : meıinin m~pet netice vermesi bü- cek kadar laşey kabilinden idi. 

k m mevkide, bir harp limanında ve. yahut Melahat Akkoyunlu Trabzon kız ensti- "'k • d d 
dig r bir askeri mUcs.<J ede ve askeri sa - tlisline. Rukiye Bayraktutan Manisa kız yu petrol şirketlerinin ve mensup reyn ve Arabistan çöllerın e e 
hada. deniz ordusuna alt bir "'emıde·, yahut oldukları devletlerin Arabistan saha- reler hissedilmemi•ti. Evet, Yı "' cnııtituııüne, Melihat Aıkın Elazığ kız ens- 'S 
devlet kara ınılan içinde devletin bir ma- titliıiıne. sı üzerine aHikalarını çekti. İ!)nissuud şarkın petrolcütuğU henilz bir 
kamına, bir memura veya bir ruıkcrc kar- • k 
11 lııml ve ıahııl halleri , sı!ııtı, meııle#f, ı - Moda : petrol ımtiyaıı almak için müteaddit olmaktan ziyade bir Umit a 
kamet maluılll ycya tabiiyeti hakkında Tllrkln Brtatnıı Manisa in• enatlttlıll- afyui müracaatlar ile kartıl11tı. Bil- idi. Halbuki, bugün vaziyet çok. 
kasden yanlış mall'ımat v rlr veya malQ- ne, Güzin Şlmtek Etbıi lns enıtıtilıllne huu italyanlar Bahreyn'in kartıaın- çok değişmiştir. İtte son 1939 1' 
mat vermekt n c;eklninıe Uı; aydan Uç ae • t 
neye kadar hapis ile cezalandırılır. Eıref Çintan zmir CUınhurlyet lna enııti- daki Arabiatmı'da petrol bntiyuını petrol istihaalatı: 

Resmen tahdit ve ııtm edilmiş olan em- tiııllne, Saime Uçel Trabson kıs enatitll- alabilmek için çok çalıtmıttır. Niha
nlyet mıntakaları ve ordunun lhtlyac;lan • ıüne, Sabahat Ocaklı Buru lnz enıtltliall- yet gene StanCiard of California'nın 

Ton 

na taallQk eden mevat ve qyayl imal ve N T k t ı k k ne, uaret aı an zm r a ıam uı aanat bı"r •uL--ı· olan (Calı'fornı·a Arabı"en tamire ve muhafazaya tahsis edllmlıı olan 'S IA:9 

sınai mUe.sscaeler, depolar dahi aakerl mu- okuluna, Hadıye Yalvaçer Adana kıı enı- oil) kumpanyası 1939 da İbnlaıuud-
eeaesc gibi teltiltkl olunur. titllıUne, Kudret Ulubay 8rYaı kız enıti-

(2) Türk ceza kanununun 13:S inci mad- tllıüne, Fedli1e Onuk Ka:y1eri kıs eMtltU- dan imtiyazı almıı, birinci kuyu Bah
dcslnde yıtzılı fiilleri tıllyenler bu madde- ıüne, Sabiha Bakkalbqı Bdirne ku enıti- reyn'in 45 mil timaligarbiıinde ka-
de ~t.erUu cea&larla cezaJandınhr. ıliliin "-~--"'--'"---==~tzılmıı_. biraz gaza rastlanmıı ve 1936 

Milli mukaveni"._e_,,t_i ""k--,~,"-m-'-<-oa .... k·.---~----ri!J ıı : mayısınd~ n~1an ııı:tncr Tffif'u aırgun. 
Mii.ıeyyea Barlaı Adana kıs enıtltilıli· de takriben "550" ton petrol vermit

Madde 68 - Her kim, Türk ceza kanu
nunun 153, 161 inci mııddeterinde yazılı 
sııc;Jardan btrialnl ve ltltl inci mRddede ya
zılı halkı aııkerlikten aoA'Utmak yolunda 
neııiyatta ve telkinatta bulunmak ve nu -
tuk Irat etmek filllerlnl tıllyecek olursa 
mlllt mukavemeti kırmak cUrmUDden do -
layı mezkQr maddelerde gösterilen cezalar· 
la ccııalandınlır. 

Milli Mütlalaa vcuıtalannı talıTİp 

Madde 59 - (1) Milli Müdafaayı lhlAl 
kasdlyle mUdataaya yanyan vuıtalardan 
birini veya herhangi bir testli tahrip e
den, yok eden, terkeden, kullanılmıyacak 
bir hale getiren veya kusurlu olarak lmAl, 
teslim veya tesellUm eden veya bunlara 
herhangi bir aureue .r.arar verenler aekl• 
seneden qqı olmamak Uzere qır hapla 
cezaalylc cezalandırılır. 

(2) Mllll mlldafaanın emnlyetl için ehe
miyetl olan bir ıııetmlye muktul herhan
.ıfi bir vuıtayı Mllll ?olUd&faayı lhlAI ku -
dlyle kısmen veya tamamen bozarak veya 
tahrip ederek ve yahut meıalıılni lhlll ey
llyerek iıletmenln faaliyetini tehlikeye 
di.leilren1er veya muattal bir hale koyanlar 
ııeklz seneden afatı olmamak Uzere aıır 
hapis cczaalyle cezalandınhr. 

(8) Flll, aeferberlikte yapıhnıı veya 
devletin harp hazırlıklarını veya harp kud
retini veya kRblllyetlnl ve aakert hareket
Jertnl tehlikeye koymuı lae ı, 2 nwnaralı 
fıkralarda yazılı cllrUmlerln failleri 8lilm 
ceza!!lylc cezalandırılır ... 

[Yukankl maddelerin thtln ettıli hU • 
kUmler ukerl muhakeme usulü kanununda 
da bazı değlıılkllkler yapılmaaını zanırl 
kılmııtır. Bu maksatla harırlanan ve en· 
cUmenlerde tetkik ve mUaakere edilerek 
umumi heyete ııevkolunan bu 1&.ytııayı da 
Qnea neıtredeOeğla.] 

ne, Zekber Xlremltfloll• !smir in• ent- tir. 
titilaUne, lamet Baltacıoil• Adana lnı ens
titllstlne, Nimet Bremwık 'Bllnl lnı enıtl- Arabiıtan'ın 1936 da (2.400) tondan 
tüsıine. Fikriye Oı1nınt Trllbzon kıs enıtl- ibaret olan petrol istihull 1919 da 
tuııüne, Atiye Yılkum Kayıeri kız enıtitıi- "525.700" tonu bularak istisgar edil
ıiıne, İhsan Özbek İzmir kız enstitüsüne, miyecek ve ümitli bir saha olduğunu 
Leman Okan Sıva1 kız enııtitüsüne, Rey- ispat etmittir. 
yan Berkal lıfaıslaa ln• enatltfJsllnı, Cıhl- Mısır'da petrolün tarihi civar ülke
de Gürsoy İzmir CUınhuriyet ın. enıtlt!l. tere nispeten daha eski olmakta bera
ıüne, Zeynep Parmakaızoğlu Sıvaa kız ens
titüsüne, llelihat Tarhan Trabzon kız en-. her petrol iıtihsal edildğine dair ista-
titüıüne ta:vln ohuimuılardır. tiatlk cetvellerinde illr ma16mat 1911 

Tekirdağ'da av 

mevsimi başladı 

Tekirdai, 19 a.ı. - Av mevıiminin bat
tamaaı müna1ebetlyle Tekirdaf avcılın 
dUn Xmndıt mesiresine sıderek muhtelif 
eğlenceler •e atıı milaabakalırı yapmıılar
dır. Bu avcılar bayramına vali ve devair 
müdllrleri1le ,U.ılerce köylU 'lmtirllı: etm1'
tir. 

Yiyeceğimiz, içeceiimiz gi
bi havacılığımız i<;in de bir pay 
ayırmak zorundayız. Hava ku· 
romuna yardım ~delim. 

~ne.inde (3.000) ton ile b9şlar. Fakat 
uzun müddet istihsal iki yüz bin to
nu bulmamış ve ancak 1928 den sonra 
bu miktarı aşmıştıc. Bilhassa 1937 de 
çıkan yeni petrol kanunundan eonra 
Mısır petrol ihracatı, 1938 de 223.000 
ton iken, 1939 da 630.000 tonu bul
mu9tur. 

Geçen ıene Mısır'da "23" muhtelif 
ıirekt 85 bin kilometre murabbaı bir 
arazide petrol arama miluadeei al· 
mııtır. Bunların içinde (Anglo • tra
nian oil Co.), (Ruyal Dutıh - Shell) 
grupu, (Socony - Vacuum oil Co.), 
(Standard oiJ Co of California) ve 
Standard oil of Nevjersey) gibi dlin· 
yaca tınırımıt petrol tirketleri de 
vardır. 

Yakın prk petrolterinin eon vazi
yetini hutbalandırırken çok eıki bir 
maziıi olan İran mıntakaaından da 

tran 10.367.000 
Irak 4.t15.000 
Bahreyn 1.059.000 
Arabistan 525.000 
Mısır 1530.000 
-'Ynrınu -ı~UUU-- ton ol 

miktar yalnız Yaktn-!&rk pet 
nin dünya ekonomisindeki in 
nin ifadesi değil, dUne nuarad 
bUyUyen istikbal Umitlerinln 
müt'lresldir. Şimdi muhtelif ırki 
ıup bu ilmidjn arayıcıları ltiııi' 
zinesi peşindedir. Bu harinenin 
tarını da BUyt;k Britınya bil 
Süven'te etinde tutmaktadır. 

Adana'da gen~ik kal 

tuliyete ~iyor 
Adına: ( Huıud ) - ToroH~r, 

ıpcr .,. İdman Yurdu kuluplerıne 
toıta tevzi c.dl\ecek olan 18, 19 :;. 
tındaki beden terbiyesi mllkellefl 
776 olarak tesbit edılmlıtir. Bunl-!"ı 
ka Milli Menıucat Fabrikasında 1.., 
latya Mensucat Fabrlkuındı ec>!:,1 Demlryotları Ada.ne iıletmealnde •• 
terbıyeıl mllkellefi mevcuttur. S 
doktor da beden terbiyeıi kanun~ 
lerine tabi oldu~undan beden terb

5 
• 

dana mllkelleflerlnln 1ek6na 310 
olmaktadır. 

Gençlik kulubleri haline Hrai-"' 
olan Torosapor, Seyhanıpor, n t~; 
du ku!Upleri, beden terbiyesi A • 
takası müdıirlüı,tunce idare olUll 
Milli Mensucat fabrikası huıuıl !il 
oldugundan beden tırblyeel !dır ti 
mirlerine uyacaktır. İktısat Vekll•JI 
h Malııtya Menııucat fabrllraılyl• i 
llt Vek&letine merbut Devlet Deın1, Adanı i:tletmesincle mevcut mUkel 

Madde, mini bir tedbir olmak U.ıere e
Yelce bu kabil teıekkill n ittifakları dahil 
olanlardan cllrmUa iılenmealne mini o
laalan ce.ıaclan muaf tutmaktadır kı, iaa
btt atiktrdır Gene bu maddenin G frkra
ıırle Tlirki1e Cüınhurlyetl hilkumetlnin 
emnıyetini tehlikeye du$uren bir fıil ve ha
reket mukabılınde her hangi bir menfaat 
temın edenler için de Milli Müdafaa velı:J
lının talebıyle takıbat yapılarak on sene
den a:ıagı olmamak üzere agır hapıı ve 
fıılın harp ve ıeferberlık halinde veya ya
lcın bir harp tebhkeaınln mevcut olduiuna 
sosteren fevkalade zamanlarda iıılcnmeai 
halınde de olum cezaıııyle cezalandırılaca
iı tesbıt olunmaktadır. Bu madde ile kabul 
ed len şayanı ara bır yenilık Milli Müda
faa vekilliiınce verilen iznin geri alına.bi
leceginin taarih edılmis olmasıdır. Bu hük
me ıore Milli Mtidafaa vekıll ıcabı hale 
ıore takıbıtın her hancı bir safhaamda 
izni aeri alarak takıbatı olduiu noktada 
durdurmak aelihiyetini muhafa.ıa etmlı o
luyor. 
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ait oldukları Vekiletler tarafmcla• 
tosa kadar tayin edılecelr bedeıı t1 müdürleri tarafından orl'ıttize edl1 
Bunun için 30 ağustoH kadar her ~ 
muhtelif vili.yetlerde istihdam edil'!';., 

57 lnel madde karı H deni• n han •• 
keri mahal ve mıiesscıe ve vasıtaları için
de askeri makamlara hüviyetlerıni kasten 
yanlı• bildirenlere üç aydan llç aeneye ka
dar hapıı cezası tertip etmekle beraber 
Ttlrk ceza kanununda bu mevzuı taalldk 
eden 135 inci maddesi hükmünü de mah
fuz bulunmaktadır. 

Mi!U mukavemetı kırmalı: malı:aadiyle ha
reket edenler 58 inci maddenin hillı:mü dal
reılne ithal edıldıi;i cibi, milli rnudafaaya 
yarıyan her hangi bir müessese veya mad
de Uzennde milli mlldafaayı lhlll maku
diyle muıbet veya menfi hareketlerle za
rar husule getirmek dahi 59 uncu madde 

,ııe - fıitin ı,ıendiği zaman Ye huaule ıe
tlrdiğl zararm ehemlyetl niıbetinde -
sekiz seneden aşağı olmamak lizere aiır 
hapısten ba,hyarıtk olum cezasını kadar 
cezalarla tehdıt altını alınmak ıuretiyle 
kötU maksatlarla vukubulabllecel< sabotaj 
hareketlerine lı:arıı da mile11ir tedbirler 
alınmıı b lunmaktadır. 

Lôyilaanın metni 
Eıbabı mucibe llylh11ındar tnlaııl-

dıtı üzere memleketin emni kımın-
ılan ~ok bilyük bir ebemiyet .aııyan bu 

Tevfik Fikret'in 

ölümünün 

25 inci yıldönUmü 
Bu satırları "Marmara'nın mavi 

leraguıu ' nu, hayf#/ımde seyre e . 
de değil, gözlerimle göre gCJre ya
uyorum. Muannit bir dumanın bir 
zamanlar sardığı ufuklar karıım· 

dadır. Bundan tam yirmi beş une 
önce CJlm.Ot olan Tevfik FikHt'i 
hatırlıyorum. 

Onu "köhne Bizan!f'' ta, o tesbir 
edici kanbuı/a, "bin kocadan arta 
kalan,, bakire ile lraıtı karııya iket 
daha enine boyuna hatırlıyabiliyo-
ruz. 1 

Burada doğmuştu; IJurada Y•§& 

dı; burada yazdı, burada hastaları 
dı, öldü ve gömüldü. Aksaray'da a 
çılan gCJzle, Rumelihisarı'nda kıp 
nan gö11 arasına ileri bir şairin h. 
yatı sığmıttır. Eyüp mezulığınd 
"Nevtıte cephel hU.r.ııODde bir HUve 

Baki,, 

'#;~N l~l ILA R 
yatan Münlln batuası da bu6Qn yir
mi be~ ya~ını tamamlıyor. 

Kendisine göre bir felsefesi, ken
disine mahsus bir •anati olan F.ik
ret, Namık Kem•fden aonrı Akif 
gibi "vatan" duygularını fİire sok
muş ıairlerden biriıldlr. 

Ey ıanlı vatan bayr~ bir a-Un seni ot· 
lum 

Dlr mevklbl zt-heybetl hUn'lyet 6DQnde 
Çekmlı görebilseydim ... 
mısrağlarını o söyledi. 

lnlulAp rüyalarını da görmOftü: 
• ı memlekette de bir «{hl 1&beh olurıw 

Hal Ok 
O nbıh oldu: f alrat o .. b•hın 

',,ğuşunu şair, Rumelihisarı'nda 

"s/er/e 6rtülmilı bir fehre bakar 
'izleriyle g6remedl. 
Onun EyUp'telci meHrının aze 
.,; 61Qm0ndenberi yirmi bef yıl11 
-:Teri blirümüş bulunuyor. 
Ôlümünün çeyrek asrında hatıra 

sını 1ıarmetle anmayı, her iki rn.t-

nasiyle, bir edeb borcıı bUlrh. 

Şiir yamalı, fİİr ıöylemelı I 

•şiir hallında 1'ptılı bir ıob -
ht» tı VI • N(j tQrigede flir YH• 

mü diye bir tlbir yoktar, ıiir 11J7-
lemei v•rdır, diyw. 

Yem yeni, blriblrl""-• dda ~ 
tı,,aı. biribirinde11 dd• hm 
tfblrler/11 dilimin dWrılu ırı .,_ 
rN• kalem ••blplırlal11 .,_enllfl 
tlthJ/iJer bOflllU ~ rdaıt 

'"' dylemd g/61, fllr ,_,,,ak tf
ı,ırtmn de dilde mevcut oldufunu 
•e olması llsımgeldilini bbul et
.,ek gerek. 
Vlll'nın "ıiir yuılmu, s6ylenir" 

' 1 rken başka bir maksat güttüğü
i1 anlamıvor değilim. Llkin "ıfir 
6ylemek'' tlbirinin okuyup yu· 
mı11 olmıy•n ıskl ıu pirleri ••· 
maaından kalma bir tlbir olduiu-

nu hatırlatamaıı mıyız'! 
Esasen bu tabirin farsçası da 

yazmak değil, söylemektir. 
lıleD DedameD flllltUıı flll&t 
Şlr .-em blhter .. lbı hayat 

beyit/ilde oldulu gibi. Takat ••m•
nımısm piri h/em sahibi olduğu
na 11Jre fiir, söylenmeden CJnce 
yuıl•• bir nesnedir. Onu ıair ya
ar, hayranları söyler. 

KaJın oe terc:iime / 

Domımus Nurullah Ataç, bir ya
..,.,. •Tenime bdın 6İbidir, 
61nH sadık, atlığı gQsel o/mu.• 
ıwmt tllllae doluyor. 

Dodamu. edebiyat• framısc. 
n tlr.q, ,Urler yuard ddll ol
....,m. Soıırıtlu İfi te11kltl• nr
muı. fllıtdinl bu meslelrte Y•P
mııtır. 

Şimdi tenkit makalelerini bir ta
kım sevgililere ithaf eden muhar· 
rir, artık tenkitun sonra ikinci ih
tisas olan tercümede de rahmetli 
Celil Sahir gibi kadınlardan bah
Htm•lai~ia edemi-ror demek! 

T. t. 

re beden terbiyesi mUdürlUlit ,.~ 
biliyettı tecrilbeli idırecı ve spor 
temin t.tmcfı: istırarıodadırlar. _ 

Yurdumuzda toputopu ancak ı
mevcudiyetl öırenilmiı bulundu 
hususta hayli sıkıntı cekllmektedi~ 
satla Ankırada " Yükıek Beden a 
Enstitüsü ,, tesisi etrafında çolı: ,. 
kirler cereyan etmekte ve cench"' 
tının ıiiratle lnkiıaf ettlrilmnl ~ 
bu Enstitünün tesisine fevkıllu• 
görülmektedir. 

Atlana gençlik lnyaleti 
Adana; ( Husuıt ) - Beden ~ 

istisıre heyeti ıon toplıntııınd•bit 
biyesi Adana miıkellefleri için~ 
formiilil kabul etmiştir. Bu fo ( 
kadınlar baki renkte uzan tort 

11 kısa kollu gömlek ve erkekler içi ,ı 
ı:ııntalon, kna kollu ıömlelı: . 11! 
lerdir. Bu elbiselerin nümunelerı ta""'~•
rak beden terbiyesi genel dlr~~ 
gönderılmi:ttlr. Genel direlı:t6r ıt8fl..,,..,l'll"'IL. 
ceii talimata J'Ore Adana müke ~ 
kıvaret meııelesi halledilmiı otac: ııtl....t 
Adanı tipi kıyafetler mıntskaınıefllıer... 
mıntakılardan daha sıcak bir~"' t 
ma11 nu:ari itibara ılm&ralr t.,._ı 
bulanmıktıdır. . fil 

Her vi!Ayf!t kıyafet meseleııJıliflfl 
genel direktorlllte ayn ayrı te 

1 

maktadırlar. Genel direktörlü~: ~ 
cefi kıvıı.fet bütün v"tlyetlerlın,... 
bul edilecek ve Türk ıençlili 1 
kıyafete bUrlinmilı olacaktır. 



................................ " 
Dış POLİTİKA i 

rı _______ ..) 
Avrupa harbi ve 
İ.\merika seçimi 

ıd 1t!Jlk Amerika'yı münavebe 
c~te eden her iki aiyaai parti
~hurreisliği için namzetleri 

'- 1flir: Cümhuriyct partisi pek 
111nrnı§ olan Wilkie'yi intihap 
Demokrat partisi ise, sekiz 

kıl! enberi Cümhurreisi bulunan 
rrı"' "'elt'i uçuncü bir devre için 

~e~ göatcrmi§tir. iki namzetten 
d~11lin kazanacağı ikincite§ri· 
0rdüncü günü yapılacak olan 
e belli olacaktır. 
tetlerin tcsbitinden sonra se

~!lÜne kadar geçen aylar zar
•ııtihabat mücadelesi en hara

~ '•fhasına girmİ§ bulunuyor. 
il~ , et lesbitinden evelki seçim gi-
·adf' hıı Partinin muhtelif uzuvları 

. ~a bir mücadele değil, iki 
" namzetleri arasında bir 

deledir. Demokrat parl.İ, kendi 
~i •asıtasiyle iktidara geçti
. dirde takip edeceği dahili ve 
1 ı· 'k po ılı asının programını 

namzedi vasıtasiyle izah 
~ 4 ikinciteırin 11eçimini, demok
h.ırtinin namzedi olan Rooscvelt 
'"llaa Cümhuriyet partisinin 
? ~i olan Wilkie mi kazana-

bunu kati olarak bilmiyoruz. 
ı Cüınhurreiai Roosevelt'in ka
•ı ihtimali galiptir. Roose· 

~ aleyhine olan tek bir vazi· 
llçüncü devre için namzetlijini 
~§ olmurdır. Çok defa aöy
tı gibi, Amerika kanunuesasi· 
bir mani olmamakla beraber, 

,tton'danberi sürüp gelen bir 
I; göre, hiç bir vatanda§ Üç 

t' 1Çİn Cümhurrcisliğine nam· 
•ııi koyamaz. Bununla bera· 
!~tnıı.nm fevkaladeliği il<"rİ aü
"l, bu teamüle rağmen, Roose· 
~ Cürnhurreialiğine scçilmcııi· 

. •tılrnaktadır. Roosevelt Cüm;i olursa, dahili ve harici po
t takip edeceği yol, oldukça 
. ve muayyendir: Roosevelt, 
•tikada New Deal denilen ik· 

'ıc ~alkınma programım tatbik 
lır. Gerçi ıekiz ıenodenberi 

t edilen netice elde edilmemiş· 
•ltat Roosevelt bunu, büyük 
,)e tarafından yapılan ops· 
1>'orıa atfebncktedir. Harp, 

d ~eisine bu iktısadi progra
' il büyük muvaffakiyetle tat· 
, ~k için fırsatlar ha:ııırlıya
~ llrici potitıkaya Jlclln;.;e: bu. 

defalar izah edilmiıtir. A· 
~· fili olarak harbe i§tirak et

tartiyle fngilterc'ye her 
~ h.rcJ.,ımpa bulunacak. Gerçi 
>.llftalar içinde Amerika, lngil-

'te· Yardımda birkaç adım da
rı giderek, filen harbe i§tirak 
~•tyılacak bir vaziyete gel· 
~ ~ttnuyor. Mesela tayyareleri· 
4~11tcre'ye aatmaktadır. Şimdi 
.""1!rika donanmasına ait elli 
t0"un satılması bahis mevzuu· 
llkat anla§ılryor ki herhalde 

fl~ihayetlenmczden eve] Am~ 
~ olarak harbe girmiyecek
I &evelt kaz&nırıa - ki galip 

~ • ~Öre kazanacaktır - Ame• 
• b" ~~. iÇ ve dı§ politikaaı böyle 
ıı~r 'lı \İ:z:erinde yürüyecektir. 
•tt."ıl '-llt acaba Cümhuriyet partisi· 

r<'.-' .~ıedi olan Wilkie kazanırsa, 
r~ · 1 ."'nın iç ve dı~ politikası na· 
U 1. a •at.ikamet takip edecektir? 
.,.~ ~"tinin dıt politikası üzerinde 
1, trıevcut olmadığı ve binaen· 
il~ t •eçirn mücadcJeııinin iç poli· 
111 :afında toplanacağı öteden
.~ •"Yleniyordu. Cümhuriyet par
·ıı). lıam:ıedi olan Wilkie tara· 
~/! ~İrkaç gün evel söylenen nu· 
•1 ,ıı ,.~ teyit ebnektedir. Filha
tf ~ • "'İlkie bu nutkunda New 
~ 't~~~ıadi programının artık if • 
~ 'lı •tıni bildirmi§tir. 
~ i •t. iç politikadan dış politi

ıı ~ ~•kal eden Cümhurreisi nam· 
,~ lbesele hakkında demiıtir 

'~ 
-~'1 
~ 
eli-

'~ 
~ 
J 

1112·1· f'I • "'d •ı ı ız ı osunun zıyaı mu a· 
~ • son derece zayıf!atabilir. 
I hu filo senelerce atlantiği 

~~ altında bulundurarak bü
it·ltatimizi pasifikte toplıyabil· 
• 

1~İ:ıo; İçin bizi serbest bırak· 
dit~tiliz filoıu kaybolur veya 

•rae, Atlantik, ya§ayıı tar-
'' haıım bir devlet olan Al· 
"ttırı hükmü altına girebilir. 

1 
tıeainde veya daha sonra in-

ıı~ t~~ceği herhangi bir müca· 
~ ~~ 'lıj liıtler'i yeneceğimizi ve yen· 
tıf~ ,'t laman da amerikalılara Öz 
·~ i \'e kendi §artlarnnızı kabul 
ri~ ~:;ec:bur ederek yeneceğimi-
f·.ıı' 1Yorum. 
1'~~ ~ lııd \triyet partiıinin namzedi 
dıll" lln Avrupa harbi hakkında 

4' ~~" bu ııözler manidardır. Gö
rrl~ / iti Wilkie'nin Avrupa har· 
~eıı' ~, l~aırıdaki vaziyeti Roosevel
~ ~ ~1Yetinden farklı değildir. Ya

ır,, ~nıerika'nm emniyetini ln
. tıı1l zaferinde görüyor ve bu 
~errun etmek için Amerika

tiirlü 7ardımdan çekinm• 

Romen - Bulgar 
görüşmeleri 

dün başladı 

Bulgarlar Dobruca iıinin 

dostane bir ıekilde hal 

olunacağmdan emin 
Bükreı: 19. a.a. - Rndor ajansı bildiri 

yor : b'l ,_ 
Romanya'yı komşularından ayıra ı ece!9 

meselelerin muslihane bir surette halledıl 
mel eri ve dünyanın bu kısmında. mi~letler.i.n 
yine muslihane bir ~e~rikl mes~ıl.e~.ın~ mus 
teniden yeni bir polıtıkanın tesısı umıdlyle 
Romanya Bulgaristan'la müzakerelerin a
çılmasına karar vermiştir. 
Görüşmeler, Craiova'daki kıral sarayın· 

da öğleden evci başhyacaktır. Bulgarlsta
nın baş murahhll.Bl trun snltıhiyctli elçi B. 
Pomenoff ve Romnnya'nın baş murahhası 
da tam selfıhfyetli elçi ve sabık hariciye 
mUsteşan B. Alcxander Crctziano olacak 
tır. 

Bulgar murahhas heyeti Calafat'a pazar 
tesi sabahı vasil olacak ve hususi bir trt"n 
le Craiova'ya gidecektir. Romen murahhas 
heyeti aksamdan Craiova'ya hareket etmiı 
tir. 

Bulgar parlamentoıu reiıinin 
beyanatı • 

Sofya, 19 a.a. -
0

D.N.B. aiansı bil
diriyor; Sobranya reisi B. Lagofa
toff, dün, beyanatta bulunarak Bul
garistanın takip ettiği sulh ve bita· 
raflık siyasetinin tamamen galip ge· 
leceği Umidini izhar etmiştir. 

B. Lagofatoff'un beyanatı, bilhas
sa Romen - Bulgar milzakerelerinin 
bu akşam Krajova'da başhyacağından 
dolayı efkarıumumiyede bliyUk bir 
alaka uyandırmıştır. 

Gazeteler Dobruca meselesinin mil 
zakere yolu ile dostane• bir surette 
halledileceğini ümit etmekte mütte
fiktirler. 

Zora gazetesi, ezcümle şöyle yaz
maktadır: 

"Yeni hudut dostane bir şekilde 
tesbit edilmiş bir hudut olmalıdır." 

Bulgaristan'ın talepleri 
Londra, 19 a.a. - Bulgar - Romen 

ihtilafından bahseden Timcs diyor 
ki: "1933 denberi bitaraf müşahitler 
Bulgaristana arazi iadesinin lazım

geldiği hissini taşımakta idiler. Bu· 
gün bahis mevzuu olan evelce alınan 
topraklarının tamamının mı iadesi i
cap ettiğidir. 

Müzakerelerin ilerlemesi bu ba
kımdan enteresan ve istifadeli ol· 
muştur. On giln evet, bir anlaşmıya 
varılmı§ gibi idi. Obcrsalzburg'da 
tesbit edilen esaslara göre Bulgaris· 
tan cenubi Dobrucanın bliyUk bir kıs 
mını geri alacak fakat Romanyan'ın 
hususi bir ehemiyet verdiği Silistire 
ve Blachik mıntakasını aJfn~acaktır. 
Bu sırada Bulgaristanın Moskova se
firi alelacele Sof ya'ya gelmiş ve bul
gar talepleri artmış ve şayet evelce 
alınan arazinin tamamı Romanya ta
rafından iade edildiği takdirde bur
gar heyetinin Craoia'ya gideceği bil
dirilmiştir. 

Alman tekliflerinin ıovyetlerin 
muvafakatiyle arttırıldığı şüphesiz 
olduğundan bulgar taleplerinin ta
mamen temin edilmesi muhtemeldir. 

Bulgar 
bir 

• 
aJansının 

tavzihi 
Sofya, 19 a.a. - Bul~ı:ır ajansı bllttlrt • 

yor: Bulgar radyosu ve bulgo.r matbuatı
nın TUrkiyedeld eovyet ee!lrl B. Terenu. 
yef'in Ankaro.'da buluıınuurıEU11na mUkabe
le te§kll etmek Uzere Moslwva'dn.kl Tür -
kiye hllyUk tıl~lslnln Anknra'7a ı>&grılaca· 
ğına dair hiç bir zamrın ne3rlyatta bulun
madığını blldlrıneğe mezunuz. 

Bundan ba,şl<a. ecnebi memleketlerde 
dolaşan ıayiaların hlltı.fınn olarak, Bulga. 
rlatanda ihUyatıarın değil, son muayene
de askerlikleri tecil edilen pek mahdut 
mfkdarda bazı efradın bir talim devresi 1 • 
çln sllAh altına çağrıldığını tasrth etmeli 
arzu etmekteyiz. 

1 sviçre arazisine 

bombalar atıldı 
Bem, 19 a.a. - 1svl,re umumi karard

hının tebliği: 

DUn gece İsviçre arazisi üzerine bom
balar atılmı$tır. Hasar azdır. Bazı yerler
de hava dafi bataryaları ateş açm15ttr; 

mesine taraftardır. Hatta denilebi
lir ki Wilkie Amcrika'nın harp 
kar§ısındaki vaziyetini izahta Roo
aevelt'ten de daha samimidir. Çün· 
kü Cümhuriyet partisi namzedi, A· 
merika'nın harici politik•ııına isti· 
kamet veren amillerin en ehemiyet· 
liaini, yani stratejik sebebi, realist 
bir devlet adamının ağziyle ve açık 
olarak izah etmİ§tİr. Fakat ifade 
§ekli ne olursa olsun, herhalde harp 
karşısında her iki siyasi partinin de 
bu politikayı takip edecekleri an· 
latılmaktadır. Yani bugünkü tart· 
lar altında Amerika'nrn harici po
litikası bir parti politikası olmak· 
tan çıkmı§, mitli politika mahiyeti
ni almı§hr. Mihver devletlerinin, 
harbi sonbahardan evel bitirmek 
için aarfettikleri gayretin en ehe
miyetli aebebi de §Üphesiz budur. 

A. Ş. ESMER 

ur us 

Pravda'ya göre 

Amerika dev 

adımlaryile 

harbe gidiyor 
Moskovo; 19. a.a. - Tas ajansı blldirI

ycır: 

Bir senelik harp müddeti zarfında ame • 
rlkan sermayesi, hasımlarına karşı !atin A
merika'da mlihim bir mevki kazanmııı bu
lunmaktadır. Panameriken konferansında 
Birleşik Amerika, Avrupa devletlerinin A
merika'daki mıistemlekelerini elde etmek 
için havayı hazırlamışlardır. Ayni zamanda 
Birleşik Amerika. harbe iştirak etmek ü
zere dev adımlnrla yUrümektcdir. 

Aydan aya 1ngiltcrc'ye yaptıkları yar -
dımların filt mahiyeti ço almaktadıt. Rcs· 
mi malUmata nazaran Birleşik Amerika 1n
giltere'ye ıimdiye" kııdar 1900 tayare tes -
tim etmiştir. Pek yakında Birleşik Ame • 
rika'nın Jngiltere'ye yaptığı yardım ile har
be iştiraki arasında bir fark görebilmek 
müşkiil olacaktır . 

Birleşik Amerika Almnnya'ya kım.;r ınil
caclelelerinde o kadar ileriye varmışlardır. 
ki, İngiltere mikadeleden sarfınazar cltıhi 
edecek olsa, belki de Birleııık Amerika yo-
lundan dönmlyecektir. • 

Şarkta Almanya ile ve garpte Japonya 
ile pek yakın bir istikbalde c;arpııımalar 
derpl5 eden BlrleıH: Amerika, deniz hava 
ve kara kuvetlerinin silahlanması için pek 
vasi bir programın tahakkukunu ele almı$ 
bulunmaktadır. Harbin yeniden ;yayılması 
tehlikesi mevcuttur. Birleşik Amerika'nın 
harbe girmesi bu harbi emperyalist dünya 
har'bi haline koyacaktır. 

Sovyet - Fin 
münasebetleri 

Finlindiya imzaladığı 

muahedeye riayet edecek 
Helslnkl, 19 a.a. - D. N. B. ajansı bil -

diiryor: 
Bll§vektl B. Rytı, bugUn radyo ile ver -

eliği bir nutukta, ıarktnki bUyuk komıu i
le mllnasebatın tevazUn bulmaaının Fin
landlya'nın kalkınması için esaslı bir va· 
zlfe tegkil etliğini beyan ctmioUr . 

B. Rytı, Sovyet Rwıya ile akdedllmlı o
lan sulh mua.hedenamcslne Finlandiya ta -
rafından kati bir surette riayet cdlleceğlnl 
beyan etmtuttr. "Bunun tçindlr ki, ıovyet
ler tarefınılan rus kısmının ikmal edildiği 
bildirilen Sıılla demlryolunun inşa amelf
yelerlno blll fasıla devam edeceğiz., de
nıl~lr. 

Baavekil sözlerine ıöylı devam etmlf
tir: 

"- Finlandiya hUkümeU Petsamo'da 
daimi bir sovyct konsolosluğu ne ıııı.lr dev
letler konsolosluklarının ihdaın için mil -
zakerelcrde bulunmaktır. 

Finlandiya hükUmcU mutabakatını ver
mlş olduğU halde Hangoe tarlkll le yapıla
Cll.k olan sovyet emtiası transiti l§lnc mU
tedair bilLUn me.ı;eleler henüz halledilme -
mııı bulunniaktadır. 

Sovyetler Birliği Hangone'nlln ilk kira 
tak.cıltlnl ödemektedir.,, 

Bundan sonra B. Rytl, diğer Baltık 
memleketleriyle de iyi münasebetler te
madi ettlrilnıesinin Finlandiya ic;in !Uzum· 
lu olduğuna işe.ret etmlg ve sozlerlne §ÖY
ie nihayet verınltıtlr: 
"- Cepheye g!tmtı olan birçok kimse -

nln llaabı üzerinde harbin yapınııı olduğu 
tesirler, memleket dahilinde clııayet vaka
larını çoğaltmıııtır. ı.ı emlel<et dahilinde, 
normal zamanlnı1C1& vulru bulmasıoa ihti
mal olmıynn dU11Uneeslzce hareketler ol -
muştur. Hepimiz nz çok o.ynı vaziyette 
buluııduğumuz cihetle, umumun huzuru na
mına fedakrırhklar ,·aparak derin bir an -
layı§ gösterip müıkUllıta karşı koymağa 
ve Ftnlandlya'yı hür ve mUstaldl bir dev
let olarak yll§atmağa çalı§malıyız.,, 

Sovyetler Birliğinde 

havcılık günü kutlandı 
:Moskova. 19 a.a. - Tasa ajansı blldlrl

yor: 
Sovyetler Blrllğl dün havacılık gtınünü 

tesit etml§tlr. 
:Moskova hava meydanında yapılan bü

yük ha..-a geçidinde Stalln ve sllAh arka· 
daşlan hazır bulunmuşlardır. 

Genç sovyet pilotları bir takım hava ha· 
rekeUeri yapmıı, mUteaklben askert tayya
relerle pUuıörlerln uçuılan ve bombardı -
man ve avcı tnyyarelerl &rMında yapılan 
muharebe mıı.iıevraları aeyredllmlıtlr. 

Geçide dört yUz kadar tayyare itUrtk 
etmiştir. 

Keza birçok dl#er ıehlrlerde de hava 
geçitleri yapılmııtır. ----
Amerika ve Kanada 
bir daimi müdafaa 

komitesi kuruyorlar 
Ogedemburg • N evyork eyaleti - 19. a.a .. 
B. Ruzvelt ile Kanada başvekili B. Ma

kcnzie, bir daimi mildafaa komitesinin der 
hal tesis edilmesi hakkında hıutnbık kalmıı 
olduklarına dair bir beyanname ne5retmiı 
!erdir. 

Mezkdr beyanname ıunu llive etmekte 
dir : 

Bu komite, garp nısıf kUresinin biltiln 
şimal mıntıtkıısınm geniıı mikyagta müdafa 
asr için, deniz, kara ve bava meselelerini 
derhal tetkike ba&lıyacaktır. Komisyonda, 
ekserisi orduya mensup olmak üzere. her 
iki memleketin dört veya bcıı murahhası 
bulunacaktır. 

Bu beyanattan sonra B. Ruzvelt Hyde 
Park'R gitmi&ıir. 

Kanada'da memnuniyet 
Ottava, 19 a.a. - Kanada ve Ame

rika'nın müdafaası için daimi bir ko
misyon ihdas kararı Kanada'da mem
nuniyetle karşılanmıştır. Bu tedbi
rin, harp tehlikesinin blitiln dUnyayı 
tehdit ettiğinin sarih bir şekilde an
laşılmı~ olmasını gösterdiği zanne
dilmektedir. Ve bu tedbirde tecavü
ze karşı manevi bir gayret ve aksül
amel görillmektedir. 

Yunan gnzeteleri 

Helli'nin bahrılmasını 

Barbarca hareket 
diye tavsif ediyorlar 

Türk ga-ıetelerinin neşriyatı 
Yunanistan' da heyecanlı bir 

memnuniyet uyandırdı 
Atina; 19. a.a. - Atina ajansı bildiriyor: 
Gazeteler Helli kruvazöriınün torpillen 

mesine bUylik sa;yfnlar hasretmekte ve me 
sele hakkında b:ı.$m:ıkaleler yazmakta ber 
devamdır. Bunların başlıcalarının ba;ilık-

ları şunlardır: 
Proia gazetesi " Lüzumsuz hareket ", 

Elcfteron Vima " Affedilmez cinayet ", 
Kathimerini " Helle'nin henüz kunımamrş 
mezarı üstiınde .. Acropolis " Bir bıçakla 
ma", N ca Heli as "Dünya denizcilik tari-
hinin en karanlık sayfası ", Koinonia " Al 
ç&klık", Ellinikon Mellon "lman ve ce-
saret ". . 

Bütün gazeteler bu alçakça dar'bcye karşı 
protestoda bulunmaktadırlar. Yazmıı olduk 
tarı makalelerin birer hülisası aşağıda ve 
rilmektedir : 

" M edc-niyetin namusunu ihtnl eden ve 
meçhul cinayetlerin manevi tereddılerini 
gösteren bu bıu'b:ı.rca hareketin. nicin ya 
pılmıı oldugu meçhul kalmaktadır. Herhal 
de meçhul caniler, bütUn Yunanisan'da be 
liren aksi!Himeli beklememekte idiler. 

Bütün millet, icabında namusunu, istik 
lal ve arazi tamamiyetini mlidafaa etmek 
icin kıralı ve hükiimet reisi Metksas'm et
rafında her türlil fed:ıklirlığa hazır olarak, 
sakin ve sarsılmaz bir surette toplaiımıııtır. 

lngiliz gazeteleri ltalyanların 
istekleri çofz ileri gidecektir diyo;· 

Londra; 19. a.ıı. - " Royter ,, : 
İngiliz matbuatı, Yunanıstanı itıılyan -

alman nüfuzuna çekmek, yahut Balkanlar 
da clahıı ileri gitmek ve yahııt dıı İtalyanın 
Afrikadaki mücadelesini kolaylaştırabilmek 
için ingil~ kuvctlerini ikiye bblrnek gaye 
sini istihd~f eılen alman manevresini büyük 
bir dikkatle takip etmektedir. 
Gaıeteler Bellinin mcsuliyeti ancak ltal 

yaya atfedilebilccck olan torpillenmcsinin 
bugün lstismnr edilmekte olan Arnavutluk 
istiklalinin İtalya tnrnfından tahribi ile 
başhyan gerginliği arttırdığını kaydediyor 
lar. 

Telegraph gazetesi diyor ki : 
" İtalyan hattı hareketinin başlıca hedefi 

belki İngiltere tarafından Yunntnistana ve 
rilen garantinin ameli kıymetini tecriıbe 
etmc.k yahut da lngiliz fi10$unun Mısır -
dan başka vazifelere çevirmektir. Her 
halde bu tezahür .Mussolininin partönerleri 
tarafından Balkanların diger kısımlarmdıı. 
gösterilen faaliyet ve ibzal edilen yatıiitır 
ma gayretleriyle tenakuz ~ostcrmekte
clir. İtalyanın Yunanistana karşı hattı ha · 
reketi, sözde mihver devletlerinin, inhisaı 1 
altıncla olan ve bu devletlere " yeni bir ni 
zam banisi .. unvanının tevcihi hakkını ve 
ren " Avrupa mesuliyetlerinin idraki ., 
düsturunun dikkate deııer bir örneğidir. 

Times gazetesi de şu sııtırları yazıyor : 

" Yunanistana karıı metnlibeler serdcdil 
mek üzeredir. İtalyan m:ıtbuatmın kullan 
dıkları lisana bakılırsa bu istekler çok ileri 
ri gidecektir. Belki Davut hoca meselesi 
1talyanm arzu etti i arazinin devri i in ve
sile olarak kullanılacıtktır. Böyle bir tale 
lbin resmen yapılması muhtemeldir. Veri 
len malümata göre. şimdi İtalya şakinin 
katlinden dolayı Arnavutluk namına tazmi 
nat istiyecel:tir. İtalyanın Yunanistanı. in 
giliz teahhüdü mucibince İngiliz filosunu 
yardıma sevk edecek ve bu suretle mezkur 
Eilonun başlıca Yunan limanlarını kullan 
masına imkan verecek olan muhaııamata ıü 
rüklemek niyetinde olması şüphelidir. Muı 
solininln, düşmanlarının adedini arttırmak 
sızın iktidarını Adriyatik denizinin cloğu 
suna yaymak ihtirasını tatmin ümidiyle 
meşhur korkutma oyununu tatbik etmeıi 
daha ziyade muhtemeldir, 

Gazetelerimizin ne§rİyatı Yuna-
ni•tan' da memnuniyetle 

karıılandı 

Atına. 19 a.a. - Atına ajansı bllcıtrl· 
yor: 

Bu buhranlı günlerde Yunanistan ve 
yunan hükümctlne knrıı blltün tUrk mat. 
buatıwn izhar etugı dostane ve anlayıılı 
hareket tarzı hakkında gazeteler heyecan· 
lı memnuniyetlerini ifade etmektedirler. 

Kathlmerlnl gazetesi, 00tablt dostluk 
hislerinden ve iki memleketi blrlcoUren 
ittifak bağlarından ilham alan bu tarzı 
hareketin 'l'ürk - Yunan çözülmez bağının 
en gUzel ve en bellğ bir delllldir.,. diyor. 

Prola diyor ki: 
"Son günlerde tilrk matbuatı tarafından 

gösterilen hararetli sempati bilhassa te
barüz ettirilmelidir. Birçok defa kendill
kinden izhar ettlğl Yunanıatana olan dost
luğuna sadık kalan tilrk matbuatı, ~nan 
ruhunda derin bir akis tevlit eden yunan 
milletine kBJ'§ı alAka ve sempatilerini gös
termek için bu fırsatı kaçırmamııtır.,, 

Eleftron Vıma gazetesi de, yunan cfkA
n uınumlyeslnln turk matbuatındald ma. 
kaleleri hakik1 bir heyecan ve tes 1ll ile 
takip ettiğini çünkü bu makalelerin tUrk 
miUetlnin samimi hislerini ifade ettiğini 
yazmaktadır. Bu vesile, iki mllletln bat
ıarıwn mUte:ıcldlt ve kendiliğinden gelen 
tezahUratınd:ın biri aynı zamanda da tkl 
memleketi birleııUrcn ııattlaın dostluğun 
dellllclir. Bunlar sadece yazılmış bir mua
hede değtl, fakat bllha.esa ve daha. çok, ınU
tekabil menfaatlerinin ve kendilerine mu
kad<ier nıli;lterel< Akıbetin nnhışılmıuıında 
tezahUr ctmelttedtr. İ§te bunun içindir ki, 
iki millet mUttehit bulunmıılda müftehir 
ve yekdiğcrlcrlnln ııevlnç ve ıstırabını 

paylaşmak azmindedirler. 

Yunanistan'ın dürüst ve az:imkar 
kararı 

Londra. 19 a .a. - İtalyan - Yunan fhtl
ltı.fı hakkındıı. mütalea yUrUten Tlmes ga· 
zetesi bu lhtlltı.fın doğrudan doğruya ital
yan diplomasisinin §ıı.ntaj mak!ıatlarlyle 
ihdas edildiğini yazarak §Unları 110.ve et
mektedir: 

"Yunan hükl\metlnln hattı hareketi her 
noktadan dlirlist ve lmkAnları dahilinde a
zlınkllrl\ne olmu§tur. 

Yunanlstanın kuvctslz ve dostsuz ol
maktan uzak bıılunduğıı bu zamanda Av -
rupanın cenubu §nrklsinde harbin patladı· 
ğını görmeğl hiç bir mihver devletinin is
temediği muhakknktır. 

Tlmes yazısına ıu suretle devam etmek
tedir: 

"Balkanlar, aralnrındald lhtıllıfı kendi
leri halletmeli, birleşmeli, kuvetll olmalı 
ve dünyaya azlmkAr bir sima göetermell -
dlrler. Sahte dostlar Balkanları ayırmak, 
korkutmak .. e istismar etmek isterken ha
ltlkt dostları onları mUttehlt ve kuveU.1 
aörmek istemektedirler... . 
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VATAN 
Neden kuvetliyiz ? 

Dlln intl§ara bB§lıyan Vatanın bq 
sütununda Ahmet Emin Yalman "Ne· 
den kuvetılylz?,. başlığı altında, bir &• 
merlkalı ile yaptığı musahabeden bah· 
setmektedlr. 

Amerikalı, muharrire sormu§lur: 
- Buraya bl.r~ok yerlerd"n geçerek 

geldim. Bütün bitaraf memleketlerde, 
hattll harp sahaaından Uç bin mil uzak
ta bulunan Amerlka'da bile panik var. 
Halbuki Tilrldyede kuvet ve kudret 
hiBBI hüküm sUrUyor. Huzur ve em.n1yet 
havru;ı vnr. Bunun hikmeti ne? 

Muharrir cevaplannda hUlABatan di· 
yor ki: 

"Birkaç sebep var. İlk önce bünyele
rin mikroba kar§ı muknvcmetı mesele
si. .• Hepimiz bıllyoruz ki, hugUnkU har· 
bin öldUrUcU sllliliı, bc§inci :kol adı ve
rilen telkinler ve zehirlerdir. Bunlar 
doğrudan doğruya bir mlllelln nıhunu 
öldürüyor. O znmnn maddi müdafaa aı
ltıhını tutan el kendi kendine gevolyor, 
iniyor. Milletin beka azmi, yqamak 
zevki sönüp gidiyor . ., 

Avrupa milletlerinin bünyesi için bu 
mikrobun yeni olduutnu söyllycn mu
harrir diyor ki: 

''Halbuki bizim yakın taı1hlmlz be· 
ıslncl kol felAketıerlyle doludur. Kendi 
kendini Osmanlı İmparatorluğunun mi
rasçısı sayan Avrupa de\'letlerlnln hep
si, nesillerce Jllüddet blır.im bünyemize 
çept çeşit bcglncl kol nılkroplan 1!.fıla
mağa çalışmışlardır. Nellce §U olmuı
tur ki bllnye bu ml'krobu tanımı§ ve bu
na karşı mukavemet sllAhlarını kurmuı
tur ... 

Du nevi mikropların envaını tecrflbe 
etmiş olmak itibariyle bu sahada mUteı· 
haıısıs olduğumuzu söyliyen muharri:.
dlyor ki: 

"İkinci bir sebrp tccrUbelerlmlzln a· 
cılığı ve çokluğudur. Blımark'ın bir BÖ• 
zü vnr: "Fertler pek nA.dlr aurette tec
rübeden ders alırlar, mllletler hiç bir 
zaman .... ,, Bizim tecrübelerimiz o kadar 
acı olmU§lur kl bütiln mlllet bunlardan 
ders alabilecek bir olgunluğa varm'll
tır ... 

Tecrilbelerlnılzln ~n mUhlmmlnln, lıı· 
Ukltı..ıden mahrum olmanın ne demek ol
duğunu blldlğlmlz olduuğna lıaret etlen 
muharrir, amerlkalının "bir millet için
de kendi hayatını dU§ünenler yok mu
dur?,. sualine, tabll vardır, fakat bt"n 
bunları tUrk saymam cevabını vercrcı.. 
diyor ki: 

•·::ımdl sh:e diğer mUhlm bir 11ebebl 
11·,y;\yeylm: yakın mazimizde bir istik· 
ıaı mlicadelesl var. Bugiln en başımızda 
::ıuıunanlar o mUı-adelcnln fedakA.rlıkla
riyle yuğrulmU§ onun içinden yetioerek 
tabit surette sevk ve idare mevkllne 
gelmişlerdir. Kendilerine milletin tam 
emniyeti vardır. ÇUnkU dün emniyete 
ll1yık işler ba.,nrdıklnrını mlllet kendi 
gözlyle görmUıtllr. Bu sebeple yanı:ı da 
başarmalarını kalp huzurlyle bekler . ., 

TA 
-----
Romanya kom~ulariyle 
hesaplaşıyor 

M. ZEKERİYA SERTEL, bu b&§hk 
altında diyor ki: 

"Romanya hUkUmeU, :Macarlstanın 
tekliflerine cevap vermek Uzeredlr. Ru
men - Bıılgar murahhasları da Dobruca 
ıneııeleslni mUznkcreye bqlaınııla.rdır. 

Bu müzakereler bir anla,,ma dhnlye
tl içinde cereyan ettiği için mUsbet bir 
neticeye varılacağına eUphe yok gibi
dir .• 

Binaenaleyh birkaç gUne kadar Tuna 
ve Balkan meselelerinin bfr kısmının 
olsun kan dökmeden, Balkanlarda bir 
harbe sebebiyet vermeden halledilmlı 
olduğunu görmek mUmklln olacaktır ... 

20 senedenberi Balkanlarda bir lhtl
ltı.f Amili olan bu meselelerin sulh yolu 
ile hallinde Romanya kıralı majeste Ka
rol'ün bUytık rolU oldugunu söyllyen 
muharrir diyor ki: 

İstilô tehlikesine karşı 

Müdafaa nizamları 

bütün İngiltere'ye 

teımil olundu • 
Londra, 19 a.a. - DahiH emniyet neu

retinin bugijn ne$rettiğl bir emirnameye 

tevfikan müdafaa nizamları biltün 1nrilte

re'ye tcımil edilmektedir. Bu emirname 

ile İngiltere İskoçya ve Gallea memleke· 
tindeki mahalli komiserler kendi mrntaka

ları dahilinde ve müdafaa maksadiyle e· 
mirler ve talimat vermek selihiyetinde bu 
lunacaklardır. Bu komiserler nkeri ma
kamlarla miiltereken hareket edeceklerdir. 

Bu yeni emirname bir ihtiyati tedbir o
lup amme serbestisine yeni tahdidat tah
mil etmemekte fakat dU~mın tarafından 
dcniı veya bava yoliyle yapılacak bir ih
raç hareketinin luzum gösterecefi müıtı
cel tedbirlerin memleketin her hangi bir 
kısmında tehirsiz olarak tatbik edilmesi· 
ne lmkin vermektedir. 

Bugüne kadar müdafaaya taallQlc eden 
nizamnameler yalnız sahilden itibaren mem 
leket dahiline doğru birkaç kilometrelik 
bir daireye ve bazı ıehirlere inhisar et
mekte idi. 

İki İsveç vapuru torpillenip 
batırıldı 

Stokholm, 19 a.a . ....: Hedrum ve "Nils 
Gorthon,, isimler.inde 24po ve 1800 tonluk 
iki İsve~ vapurunun İrlanda açılında tor
pillenerek batınldılı öirenilmiıtir. 

•· a. (Matbuat servisi) 

Rom.anya'nın harici siyasetini blzz:ı.t 
idare eden Kıra! Karoı, tA senelerden· 
beri .Macaristan ve Bulgarlstanla dostça 
anll!.fmak siyasetini takip etml&tlr. Hat
tl geçen sene Belgrnt'ta topl&n!lll Ba.L
kan antanu konseyine iıtırAk eden o 
valdtki Romanya hnrlclyenazln G3f n
ko, Bulgaristanla a.nlnşmak lt'ln Dob
ruca meselesinin derhal halline hazır bu· 
lundugunu bildlrml§lir.,, 

Fakat o zaman böyle bir anlB§mayn. 
varmak llçn mUsalt bir zemin mevcut 
olmadıgını söyliyen muharrir diyor ki: 

"Romanya ve kolll§ulıırı §imdi bu zn.
manın geldiğine kanidirler ve aralann
dakl lhtlllfları kendi kl'ndllertne hallet
meğe karar vermlı bulunuyorlar. Bu ih· 
tlllıflann hallinde Romanya kE'ndi his
sesine dil§en fedakı\rhğı yapmaktan çe
kinmemektedir ... 

.Muharrir, mUzakerelere h~im olan 
havanın a.nlll.§mağo. müsait olduğl.lnu 
ıaöyllyerek diyor ki: 

"Tuna ve Balkanlara sulh getirecek 
bu anlqmo.nın teeasUsUnü ve devıı.mlı o
labl lmesi için iki tara.tın da a;aml hüs
nü niyetle hareket etmesine ihtiyaç var
dır. Çilnkti siyasette dostça anlB§malar 
ancak karıılıklı mUsamnha ile mümklln· 
dUr.,, 

Yeni Sabah 
Muvaff akiyet haftası 

HUSEYİN CAHİT YALÇIN, bu ha> 
lık altında diyor ki: 

"Son hatta, alman menbalarının id
dlaaına nazaran, İngiltere için bir deh
ıet, mağlQblyet ve felA.ket hııftası ol· 
mak icap ederken blllkla büyiık bir mu
vaffakiyet ha.fwı oldu. HenUz galcbe
deıı bahsetmek mevsimsiz olur. Fakat 
almanların hiç saklamağa blle lUzum 
görmeden İngiltere üzerinde ezıcl hava. 
zaferleri kazanacaklarını llı'ı.n etmC'kri 
ve arkasından irı,glllz adalannı kolayca 
1ııtllıı edeceklerini ııöylemelerl netlccr.!z 
kalırsa bunuıı elbette bir mtınnsı ve e· 
hemlyeU olmak icap eder . ., 

Almanlann ciddi bir taarTUz yap
mak kararını vermeden böyle bir 1-a :ır 
llln etmelerinin, hıglllzlcre becıavn b.r 
muvaffaldyet kazandırmaktan ba:kn 
bir netice vermlyeceğlne ııaret ~d ı:ı 
muharrir diyor ki: 

"Halbuki görUnll§e nazaran almanlar, 
lngillzlere hiç de bedava bir üstün uk 
bah§etmlf değildirler. BllA.kiıı geç D 
hattanın aon günlerinde İnglltere üzeri
ne ço,k mühim hava tnarruzlan yapmış
la.rdır. 500 den tula tayyare il hatta. 
1000 tayyare ile hücum, ılmdll·e kacbr 
harp tarihinde m~ görülmüş bir hare
kettir. BugUnkU teçhizata nazaran şu sı· 
ralarda bundan daha büyllk bir nlııbette 
bir taarruz ihtimali azdır ... 

'Muharrir tebliğlere harfi harfine 1· 
nıı.runak doğru olmadığını tebarUz c.t
Urdlkten sonra hakiki va.zıyetc inti· 
kal için mevcut emareleri tetkıke çalı ı
yor ve eliyor ki: 

İnglllzlerln halinde yorgunluğa, kor
kuya, tereddUde, Umltmzllğe d illet e
decek ufacık bir allmet bile görulmU· 
yor. Alman tayyareleri İngiltere ÜZC'rl
ne konfeti serpmiyorlıır. Atılan bomba
lar dtlftUkleri yerlerde elbette tııhribat 
yapıyor. Fakat bu tahribatın İngiltcrc'
nln müdafaasını zayıflatacaıt bir dere
ceye varmadığı fJllyat ile ııablttir. Blr 
kere alman tebliğleri bile tayyare hli· 
cumlarında lnglllz donanmasına knrtı 
bir muvaffaktyette.n bahsetmiyorlar. 
Demek ki lngillz bahri kuvetl bütun ı;;cv
ket ve azametiyle fngtllz adalarını mu
hafaza etmekte ve dei:ılz hAkimlyctıni 
elinde tutmaktadır.,, 

Hllseyln C&hlt Yalçın makaleatnl §Ö1'
le bitiriyor: , 

"BuJ:iln bqlıyan haftanın naınl geçe
cetlnl bekllyellm. Hücumlann tekerrUr 
etmesi, hattA daha §lddet peyda. etmesi 

ı elzemdir. Hatta tahmin edildiği glbl 
bunlıır da geçen haftadan !azla bir uey 
temin etmezııe Almanya için harp tari
hinde artık bir dönüm noktn.ııı ~lamıı 
sayılacaktır. ÇünkU almanlıır ellerinden 
ne geliyorsa hemen yapmak niyetinde
dirler • 1n,;lllz adalarının zaptolun
mıyacağını kendilerinin de takdir ede· 
ceğl tabiidir." 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
T abiate hakim olmasını hil· 

miyenler varlrklanni koruy<! • 
mazlar. Hava kurumu hava ha
kimiyetini elde tu.tmak için ça· 
lışır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Romanya'da İ§lerine 

nihayet verilen 

yahudi memurlar 
BUkref, 19 a.a. - Stcfanl: Zira.at ne· 

ıa.reU bütUn yahudl memurların \•A.zifele
rlne nihayet vermlgtir. 1ktısat nezareti de 
aynı tedbiri aımıı ve fazla olarak alkollü 
içkiler satmak mlisaadeslnl almıo olan bU
tUn yahudllerln on gUn içinde ruhsat.name
lerinln geri alınmnaını emretmlııtlr. 

Diğer bir emirle de yahudller tara.tın· 
dan ıııetılmekte otan tiyatro, artistik ve 
aınematoğı'af ajanııl&z'.ına verilen mUsaa.. 
deler iptal edllmtgtlr. 

Almanya İngiltere'ye 

paratütçülerin kıy af et 

tarifnamesini yolladı , 
Berlin, 19 a.a. - Stcfani ajansından: 

Emin bir menbadan öğrenildiğine 

göre Almanya hllkümeti, İsviçre va
ııtasiyle Londra hilkümetine bcynel -

milel harp kaidelerine tamamiyle ria
yet eden alin.an paraşUtçillerinin giy
dikleri Uniformanın tarifnameıtini gön 
dermi§tir. 
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ıRıı.dyo Dlfil.zyon Postaları) 
TÜHKİYJ<~ Hndyoııu - ANKARA Koku alamıyan burunlar 

Duygulanmızdan hangisinin en Vücutlarınm başka bir yerlerin -
mühim olduğunu kestirmek epey - de ıekilce eksikleri olmadan yalnız 
ce güç bir ittir. Çok okumayı seven koku almaktan mahrum kalanlarm 
için en mühimi, tabii, görmektir. Fı- bu haline sebep çocuklukta gelen 
sıltı ile söylenilen dedikodulardan nezledir. Küçük çocuklar çabuk ü
hoılananlar itilme duygusunu tercih şür ve nezle olurlar. Anneleri buna 
ederler. Okşamak için lüzumlu olıım ehemiyct vermezler. Nezle sık sık 
temas duygusu da yabana atılamaz. tekrarlar, nihayet burunun içinde 
Yemek zevkini herıeyden üstün tu- kokuyu alacak küçücük şeyler bo
tanlar için de lezzet duygusu, diye- zulur. Çacuk koku almak duygusu• 
ceksiniz... nu kaybettiğinin farkına varmaz. 

Fakat, lezzet duygusu ancak tat- Sonra, büyüdüğü vakit koku alama 
lı ile acıyı, bir de, tuzlu ile ekıiyi yınca, anadan öyle doğmuş vah vah 
ayırdedebilir. Yemeklerin lezetini l derler. Sadece bir dikkatsizlik ne -

' 

Uıak'la bereketli 
yağmurlar yağdı 

Uıak, 19 a.a. - Bu ne zürra ve zira 
atçilerimizin fazla çalı$nıalarına yardım 

eden bereketli yağmurların devamı pan 
car mahsullerimizın iyi olmasına yardım 

etmiştir. Uşak şeker fabrikamız tam kam 
panya işlemek uzere ~ah5mağa başlamış 
tır. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
yaphğı yardımlar 

( Dalı;a Uzunluğl.ı l 
1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 
31.7 m. 9465 Kcı:ı./ 20 Kw. 'f. 
19.74 m. l!iHlr. Kes./ 20 Kw. 'f', 

SALI : 20, 8, 194-0 1' L. 
7.30 Program ve memleket saat 1 ıy 
7.35 Miızik : Hafif program (Pi.) 
8.00 Ajans h:ıberleri, 1 d 
8.10/8.20 gv kadını • Yemek llstef' n 
8.30 Müzik : Hafif programın de 

12.30 Progrıım ve memleket saat~ 
12.35 Mtizik : Muhtelif şarkılar P' 
12.50 Ajans haberleri, ıil 
13.05/13.20 Müzik : Plaklarla muhtt 

kılar programının devamı."'°" r 
14.00 Miizik : Rina Ketti, Tino ı-

sairenin plakları, 
18.00 Program ve memleket saat ı 
18.05 Müzik : Caz müziği (Pl.), 
18.30 Çocuk saati, 
19.00 Miizik : Çocuklar için, 

gerçekten duymak için yalnız lezet ticetıi .•• 
duygusu yetiımez. Yediğimiz ve İç· Kimisi de ya~landıkça, yani tam 
tiğimiz ıeylerin asıl zevki onların da güzel kokuları duyarak canlan
kokularmdadır. Burun koku ala • maya ihtiyacı olduğu zaman, koku· 
mazsa yemeğin de, ne yenilirken, almakatn mahrum kalır ve bunu 
ne de yemeden önce pi~irilirken ya- ya§lanmaya atfederek pek tabii bir 
hut sofra üzerine konulduğu vakıt 1 hal sayar, buna da sebep, çok defa, 
zevki kalmaz. Meseli. balık kızart- gene sık sık tekrarlıyan burun nez
masmm en büyük :zevki yenilmeden leleridir. İhtiyarlığın sebep olduğu 
önce çıkardığı güzel kokusundan bir bozukluktan ileri gelmesi nadir 
arelir, koku almak duygunuz ince olur. 

Geçen pazar gunu havanın ;m1haleletine rağmen İıtanbul'da 
Çocuk Esirgeme Kurumundan bil· model uçak müsabakaları yapıldtğını yazrt:ı§tık. Yukarda ıağda. 

dirilmektedir: ki reıimle aşağıdaki resim bu müsabakalar esnasm:la alınmıftır. 

19.15 Mü:ı:ik : Fasıl heyeti, J~ 
19.45 Memleket saat ayarı, ve J..,... 

beri eri, 
20.00 Müzik : Çiftcinin saat!, 
20.15 Konuşma ( Çiftcinin saati ~ti 
20.30 Milzik : Ankara Radyosu kU 

Ağustosun birinden on beşine ka· Yukarda soldaki resimde de. askeri liıe deniz bcıJramında bir 
dar Ankarada Çocuk Esirgeme Ku deniz talebesinin elbisesiyle denize atlayışı görülmektedir. 

ve saz heyeti, 
İdare e<len : Mesut Cemil. 

21.15 Serbt'st saat. 

olur da, balığın cinsini -görmeden· lnııanın burnu poliplerle tıkandı· 
mutfaktan gelen kokusundan ayırt ğı zaman koku almak duygusu kay· 
edebilirseniz , • • bolur ve polipler çıkarıldıktan son· 

Zaten, koku almak duyguııunun ra duygu yerine gelmez, çünkü ko· 
eltemiyeti yalnız yemeklerde de • ku alacak uzuv bozulmuş bulunur. 
ğildir. Hayatm zevkli tarafını du- Başı Üzerine düşerse, yahut başına 
yuran odur, denilebilir. Vakıa, ha· vurulursa o duygu gene kaybolur. 
zılarmın hoılanmadıklan kokular Fakat o vakit kokudan mahrum 
da bulunur, fakat onlara nefret ve- kalmak darbenin sebep olduğu baş
ren kokulaı" batkl!llarmın pek ho • ka sakatlıkların yanında küçük ka
ıuna gider. Kokunun iyiliği veya hr. 
fenalığı herkesin zevkine göre de • Bir de sinirlilerin, bilhassa ba • 
ğiıir. Bütün insanlara nefret veren yanların son bahar mevsimine iriş
bir koku bilinmez. Belki alıııklık. tikleri zamanda, koku duyguları -
Herhalde, koku duygusu herkese nın bozulması vardır. Ancak bu 
-tabiatine göre- zevk verir demek - türlüsü kokudan mahrum kalmak -
tir. tan ziyade kokuyu yanlış duymak • 

İnsanlarda bu duygu hayvanlal' - tır. Herkesin iyi bulduğu bir koku
dakinden daha kuvetsiz kaldığın • yu fenll bulmak, yahut ortadAko -
dan medeniyet onu bozmuıtur, der· kacak birşey bulunmadığı halde fe
ler. Bunun aksi iddia edilemezse de na bir koku duymllk ••• 
medeniyetin yeni yeni kokular icat Bazılarının da bir koku duyduk
ettiiini de inkar etmemelidir. Esans ları vakit gözlerinin önüne bir renk 
)ardan basit olanlarm kokuları ta· 
biatta bulunsa bile, biribiriyle im - gelir ve her kokuya mahsus bir 

rumu genel merkezi polikliniğine 

müracaat eden 534 hasta çocuk mua 
yene ve tedavi edilmiştir. Her gün 
kurumun süt damlasından 142 süt ço 
cuğuna 1020 kilo çocuk sütü verilmiş 
ve 14 çocuğa 49 lira 15 kuruş para 
yardımı yapılmıs, Kreş "gündüz ha 
kımcvi" nde bakılmakta olan 123 ço 
cuğ'a 2~53 k;lp sıcak yemek verilmiş 
tir. Kurumun Çocuk Sarayındaki sı 
cak banyolarında 10~7 çocuk ve an 
nelerı sıcak banyo almış ve çocuk bah 
çesindeki yüzme havu . .:undan 1850 ço 
cuk istifade etmiştir. Kurumun neşi 
ve parasız tevzi ettiği "Çocuk bakım 
öğüt" !erden 89 ailenin isteği üzeri 
ne parasız adreslerine gönderilmiştir 
Kurumun Keçiörendeki çocuk yuva 
sında daimi bakım altında bulundu 
rulan 225 çocukla Ankara'da Çocuk 
Esirgeme Kurumu genci merkezinin 
15 günde koruduğu çocuk ıayıs 
4015 e baliğ olmuştur. (a.a.) 

Türk Hava Kurumu 

kamplarında yapılan 

euçuşların sayısı 

Fikret ihtifali 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Şair Fik

ret'in ölümünün 25 inci yıldönümii müna
sebetiyle bugün Eyupte şairin mezan ba
t"rnda bir ihtifal yapıldı. Birçok cençler 
Eyüp Halkevinde toplandıktan 90nra me
zara gittiler. Toplantıya Halkevi Dil -
Tarih, Edcl>iyat kolu riyaset etti. Genç
ler Tevfik Fikret'in 1ah11 ve inkıllba hiz-

Ölülerin alhn dişlerini 

aı1ran birisi yakalandı 

21.30 Kanu ma : ( Radyo gazetesi!. 
21,45 Müzik : Radyo salon orlr;estP':i 

1- Lehar : Çocuk prens opt 
den Potpuri, 
2 - Amndi : Ask rüya lan. 
3- Pucdni : Toscanm du••1• 
4- Josef Guı•g'l : Baharı 
rüyalar (Vals) , 
5- Fredcrickscn : Groentaııd 

2'2.30 Memleket saat ayan, Ajans b 
teri; Zirnat, esham • ta 
kambiyo • nukut Borsası (fi 

2'2.45 Müzik: Radyo salon orlı 

Konya'da deri 
fabrikası kuruluytl 

Konya: ( Hususi ) - Son bir •'
de, Konyanır. iktisadi ve tıcari h• 
biraz canlılık göze çarpmaktadır. 1t -
da yıld:ın yıla genişliyor. Açılmı& ~ 
kimevilerine birkaç yiız kadın ve, 
devam etmekte ve bunun neticesi 
da bir hayli aile geçimlerini temill 
mektcdirler. 
Konynmızın müte•cbbis tilccarl• 

birkaç hem$erimiz, bir deri fabrik•" 
ma.:a karar vermiş ve harekete ge 
dir. Fabrikanın gerek sıhi ve gerelc~~ 
bakımlardan Dere köyünde kurutın ............. "'n 
vahk görülmüştür. hlemiyen dej7ı 
del\ birinin fabrika için kiralanınıtl 
satın alınması muhtemehlir. 

tizaçlı hir surette birleştirilmiş ka- renk olur. Bunu da bir sinir haa
nıık esanslar ıüphesiz medeniyet talığı diye sayarlar ama hayatın en 
eseridir. büyük zevki o vakit çıkar. Bu sinir Haber aldığımıza göre, TUrk Hava meti hakkında nutuklar aöylediler ve ıiir-

İstanbul, 19 (Telefonla) - Üsküdar 
zabıtaır Hasan Basri adında bir mezar 
aoyucuııunu dün ~ece saat bir buçukta ta· 
ze bir mczan ka.zarken cürmü metlıut ha
linde yakaladı. Hasan Bani cürmünü iti
raf etmiı ve taze mezarları Jcaz:arak ölü
lerin dı:ındakJ altm dişleri aldıiını ıöy
letniştlr. Hasan Baninin cebinde 35 tane 
altın diş bulunmuştur. Hasan Basri bun
dan evel aynı cürümle bir buçuk ıeneye 
mıılikUın olmuı n bundan iki ay evci tah

Malfiıııdur ki, debbaglıı:ın Kanyad' 
bir maziııi ve tarıhi vardır. Kanyad• 
ııahtiyanlar yapılırdı. Dunu, merhuıtl 
ya Çelebi bile Seyahatnamesinde le• 

Hayatm zevkli tarafını hisettiren haatalığmm en yüksek derecesi de 
bu duygudan mahrum kalmak ger- bir eııans kokusunu duyunca onu sü 
çekten acınacak bir haldir. Öteki 

Kurumunun İnönü ve Etimesğut ha- !erinden parçalar okudular. Gece de Halk-
evlerinin bazılarında Fikret i~in tören ya

vacılık kamplarında kampların açılış pıldı. 

mektedir. 
Fabrika kurulmakla hem bu saııstı' 

duygulardan mahrum kalanlar da rüneni -uzakta bile olsa· gözünün 
hayatm iyi taraflarından bazılannı önünde ıörmektir. 
hiuedememekle beraber fena ta • 

tarihinden 15 ağustos akşamına kadar 
30.314 uçu~ yapılmıştır. Bu uçuşlar-

raflarını da hissetmediklerinden te-
selli bulabilirler. Halbuki insan ko· 
ku duygusunu kaybedince hayatm 
yalnız iyi taraf mdan mahrum kal • 
mıı olur. 

Koku alamıyan burunlann çoğu 
için, anadan doğma öyledir, derler. 
Fakat burunun koku almaktan mah 
nam olarak dünyaya gelmesi pek 
nadirdir. Öyle olursa, burunun için· 
Cleki kırmızı ince deri arasmda ko· 
kudan müteessir olacak pigmanlar, 

yahut kokuyu beyine götürecek si
nirler teıekkül edememiı demektir. 
Teıekkül eksikliğinin yalnız buru· 
na münhasır kalması, pek de mÜm· 

kün değildi!'. 

G. A. 

Bugiin 

U 1 us Sinemasında 
2 film birden 

14,30 • 17,30 da 

MALAGALI KADIM 
(Pierre Richard Witlm) 

16,30 

Gö%ü Yılmaz 
Gece 21 de 

MALAGALI KADIN 
ve MlKl 

~ dan ıe."e7 t 1nonumıe, ı'ı.0%7'"111 s
timesğut havacılık kampına aittir. 

(a.a.) 

Bir bakkal 
mahkemeye verildi 

Ankara fiyat murakabe komisyo
nu, esnafın halk zararına ihtikara 
sapmaması için sıkı bir şekilde kon
trollerine devam etmektedir. Haber 
alındığına göre komisyon, Müdafaai 
Hukuk caddesinde bakkal Vehbi Er
koç'u miişteriye eksik çay verirken 
suç üstü yakalamış ve Milli Korun· 
ma kanununa muhalif hareketinden 
dolayı mahkemeye vermiştir. 

Ha1niyctli bir-yurltnıtııı 

fakir talebeye yardımı 
1atanbul, 19 (Telefonla) - İsmini bil

dirmiyen kıymetli bir vatandaı üniversite 
rektörllne hukuk fakültesinin her ıınıfm
dan birer talebeye verilmek üıere 600 }j. 

ralık bir bun tamis etmit n ilk yılın pa
rasını rektörlük emrine teılim etmiıtir. 

Üniversite'de ikmôl 

imtihanları başlıyor 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Üniversite 
profeııörler meclisi bugün1cü toplantısın

da bütiln fakültelerin 30 eylül pazartesi 
günü ikmal imtihanlarına başlamalarına 
karar verdi, 

~t.,e ~..tileıl••• 

P. T. TELEFON Md. 

Tamir yaptmlacak 
Ankara P. T. T. Müdürlülündtn : 
791 lira 32 kuruı ke$İf bedelli olan Or· 

man çiftliii P. T. T. merkeıi binasının ta
miri iıi açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminat 52,65 liradır. Buna 
ait ıartname müdürlüiümüz kaleminden a· 
lınabilir. 

Taliplerin arttırma, eksiltme kanununda 
yazılı vesaikten başka bu iti yapabilecek· 
!erine dair Ankara nafıa müdiırlüiünden a· 
lacakları vesika ve teminat makbu;ıu ile 
birlikte 29 ağustoı 940 per,embe ıiinü sa
at ıs de Evkaf apartımanında bulunan mü· 
dürlüğümüz mübayaa komisyonuna müra • 
caatlan. (4620) 14610 

ve modern şekilde ihya edilmiı. 1ı 
memleketin sınai ve ticari biınyes,. 
vet katılmıs olacaktır. 

Konya, hayvancılıkta da ön saf 
bir viliyet aHliı nıh- .,.. • '"'8 • ~ 
laylıf.la tedarik ellip işleyebileceıc\ıf· 
ve Meramda palamut da çoktur. 

Yıldan yıla genişli.fecek ve tt 
edecek olan deri fabrikası belki 
Konyada yeni sınai müessese ve (,bol~ 
nn kurulmasında da amil ve örnek 
Bu itibarla ilk adımı yeni bir haınl• fi 
ret aayrnıık yerinde olur, 

Yardım en büyük vicd-' 
zevkidir r 

Yurdun muhtaç yav~ 
rını kıım soğukta·n koJ"PI_..# 

1 bilmek için çocukla~ır 
j her türlü kullan~.Imı• et~ 
}' rını Kuruma gondenıı~ 
f Çocuk Esirgeme Ku,..... 
i saygiy1e diler. . . ..................... 

onu bir kaç kere süzdükten sonra : 
- Evdeler, dedi. Mösyö Balogh biraz evel geldi. 
- Kendisiyle çok mühim bir ıey görilşeeeğinı. 
Uşak yol gösterdi. Madam Balogh, karı111nda Vi,. 

moş'u görünce heyecandan tık.anacak ·gibi oldu : 
- Ne var ? Yoksa kızımın başına bir şey mi geldi! 
- Merak edilecek bir ıey yok madam Balogh. 
Bu sırada, Mösyö, Balogb'ın sesi duyuldu: 
- Kimdir o ? 
- Yabancı değil, Mösyö Vilmot gelmft- , 

- Hayır, fakat ... Açık söyliyeyim mi, evet, şika
yet ediyorum. Okuduğum kitapta, kadınlardaki bu 
halin, tabiatın bir kanunu olduğu ve ounun önüne ge· 
çilmesine imkan bulunmadığı iddia edıliyçırdu. Kita. 
bın muharririne göre: kadınların aşk aramalarınını ve 
erkeklere hu arzuyu telkin etmelerinin yegane sebebi, 
dünyaya çocuk gtirmek, tabiatın bu husustaki emrine 
itaat etmek zaruretinden ileri geliyormu§. Kendileri 
de bunun farkına varmazlarmı§ ... Çocukları dünyaya 
geldikten sonra, kalblerinin aşk duygularını, çoukla
rına karşı hissettikleri muhabbetle tatmin ederlermiş ... 
Koca, artık ikinci plS.nda kalırmış ... Eğer erkek, kadı
nın bu hislerini önlıyamazsa. onun istirahat ve konfo
runu tam manasiyle temin cdemezs~. kadın hırçınlaşır 
ve kocasiyle mücadeye kalkarmış ... 

Yazan: Mihaly FOLDl 

- Yüksek sesle devam etti 

Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TôRUMKONEY -81- - Benim evime ne hakla g~liyor ı Derhal defol -

Gizella, genç adamı çenesinden tuttu. Kendine doğ· 
ru çekti. Bir saniye göz göze geldiler. Sonra dudakları 

birleşti 

Ayrıldılar. Gizella bir kahkaha attı: 
- Aman Vilmoş ! Ne tuhafsın ... Zıvallı çocuğumu 

daha doğmadan kendine rakip yaptın ... Korkma! ... Se
nin yerini hiç, ama hiç kimse dolduramaz. 

- Ben,hemen gidiyorum. Madmazel Maria tenbih 
etmişti. Hem doktor, hem de ebe çağıracağım. Mösyö 
Vilmoş. siz de madmazel Maria'ya h:ıher veriniz. Gece
nin hangi saati olursa, olsun mutlaka bana haber veri
niz, demişti. 

Madam Burinka, telaşlı adımlarla odadan çıktı. 
Vilmoş, ne yapacağını şaşırmış, arkasını kapıya da

yamış }>akıyordu. 

Gizclla, acı bir çığlık kopardı : 
- Koş 1 ... Ne duruyorsun ? .. Annemi çağır ! .. 

XIV - Ablanı istemiyor musun ? ... 
Serin bir sonbahar gecesiydi. Şakataıarak birbirle- - Aman Vilmoş ! ... Ne de çok sual Mruyoraun ? .. Sa-

rinden ayrıldılar. Vilmoş, yatmak üzere yandaki odaya na ölüyorum diyorum ... Çabuk, anneme haber ver •.. 
gitti. Soyunup yatağına henüz uzatmı§tı ki: kulağına Ah ... Bitiyorum ... Elini uzat lıana ... 
gürültüler gelmeğe başladı. Yatağından fırladı. Dinle- Vilmoş'un elini yakaladı. Çılğın gibi sıkmağa başla· 
di. Gizella, kesik kesik inliyordu. Telaşla odasına kot- dı. Birdenbire bıraktı. Haykırdı : 
tu. - Daha burada mısın !? ... Annemi getir, diyorum 

- İmdat ! .. İmdat 1 .. Ölüyorum 1~ una ! ... Anlamıyor musun ?... 
- Sancılanıyor m.asun Gizella ? Vilmoş. abdala döndü. Ne yapacağını bir tiirlü kesti-

- Aman, doktor ... Çabuk doktor çağır!.. remi yordu. Gidip annesini mı çağırmahyclı. yoks;ı ma-
Vilmoş. madam Burinka'yı uyandırdı. Kadln, zaten dam Bı.ırinka gelinciyc kadar burada mı katmalıydı ? 

tetikte yatıyordu. Heman kalktı. Çabucak giyindi. Ba- Hele Gizella'nın gireç gibi rengini, iztiraptan gerilmiş 
ıına atkısını aldı. Evela, Gizella'nın yanına uğradı. Kı. yüzünü görünce büsbütün ürktü. Bu manzarayı haya
zın halini görünce, batını salladı. Vaziyetin şakaya ta· tında hiç bir vakit unutamıyacaktı. Ne feci bir haldi 
hammülü olmadıtını anladı. Hafifce mırıldandı : bu 1 Zavallı nasıl kıvranıyor ve ditlerini ne müthiş 

- Hay yumurcak hay. Saoaha kadar sabredemedin, gıcırdatıyordu. Genç kadın, tekrar acı acı inledi 
değil mi ? _ - Vilmôf, sakın beni bırakma ... ÖJUyorum. •• 

- Biraz metin ol yavruro .. Neredeyse doktor gele
cek ... Her halde iztirabını ha!ifletecek bir çare bula
caktır ..... Ben de, ı;:eni yalnız bırakmamak için madam 
Burinka'yı bekliyorum ... Gelir gelmez hemen gidip 
anneni ç.a~ıracağım ... 

Eğildi, büyük bir şafkatle genç kadının saçlarını ok
şadı. 

Dünyaya yeni bir insanın gelmesi için, başka bir 
insanın acı izıtrapalara katlanması icap ediyordu 1 
Zevk ve neşeyle geçirilen bir kaç aşk saatinin bedelini 
ne ağır külfetlerle ödmek lfiıımgeliyorclu ! Ru tabloyu 
gören bir erkeğin bir daha aşk aramasına imkan var 
mıydı! İztiraplar içinde inli yen, çırpınan, kıvranan bir 
kadın; işte aşkın sonu buydu. Gençler 1 Çılgın

lar 1 Gelin buraya, bu manzarayı seyrecliıı ! Gülme
den, sevişmeden evel, buradaki gördüklerinizi ha
tırlayın ve bir gün sizin aşkınızın da bu neticeye va
racağını unutmayın f •• Birden kendinı topladı. Yese 
kapılmanın manası yoktu. Bir erkeğe metanet yakı
şırdı ... Hayatın asıl hakiki cephesi buydu, iist tarafı 
boş bir hayalden ibaretti. 

Madam Burinka, ebe kadınla birlikte di.>ndü. Ebe 
hemen faaliyete geçti. Gi?.~:lcı'yı muayene etti Su 
kaynattı. Vilmoş'a odadan çıkmasını söyledi. Gecenin 
karanlığına daldı. Hızlı adımlarla A 'ldirani cadde
sindeki apartmanın yolunu tuttu. Kapıyı telatlı, te. 
l!~lı çaldı Karııaına çıkan ihtiyar uşak Virava'dan 
Balogh'ların evde olup olmadıklarını sordu. Upk, 

ıun 1 

Vilmoş, ihtiyar uşağa döndil : 

- Rica ederim, bi?.i biraz yalnı.z bırakın. M~'f' 
Balogh ile gizli bir şey konuşacağım. 

Balogh, hiddetle bağırdı : 

- Hayır, burada kalsın t O, namuslu bir adaıod''' 
Vilmoş, titriyen bir sesle cevap verdi : 

- Ben, aksini iddi.a etmedim.... ı:akat... Maclet' 
ki: onun burada bulunmasını mahzurlu görmUyorttr' 

"" nuz ... O halde mesele yok ... Yalnız, gecenin bu 11~• dl 
tinde rahatsız ettiğim için affınızı dilerim... Şıdl 
ye kadar görüşmemiş olduğumuza çok müteessifirt'-"' 
Kabahatimi biliyorum ... Yaptığım hatayı tamir ed~ 
ceğim ... Her şeyi yoluna koyac.ağım. .. Öyle ümit e~ 
yorum ki; pek kısa bir zaman zarfında gerek ben 
gerekse Gh~ella, size kusurlarımızı affettirmeğe ~~ 
vaffak olacağız .... Böyle geç vakit gelmemin ıebı 
çocuğumuzun doğmak üzere bulunduğunu haber "'~ 
mek içindir. Hem Gizella, böyle bir ~amanda anne~,, 
nin, yanında bulunmasını istiyor. Müsaade edersenı 
madam Bologh'u kızının yanına götiireccğiın. 

Mösyö Balogh. köpürdü : 

- Gitmiyecek ! Anladın mı gitmiyccek 1 

Madam Balogh: 

- Nuıl ıitmem, nasıl gitmem, diyerek manto9ufll 
sarıldı. 

(Sonu .,.t) 



lngiltere' de 

141 

pazar 

tane alman 

miştir. Yaralılar da tahliye olunmuşlardır. 
İtalyan zayiatı bılhassa karagömlekliler 
cuztitamları arasında ve İngiliz zayiatiyle 
nisbet edilemiyecek derecede dırdır. 

Müttefiklerin Somalideki iptidai tedbir
leri sıkı bir Fransız ve İngiliz işbirliği esa
sına ıstinat etmekte idi. 

Bu plana nazaran Fransız:lar biltiın va
ziyetin mihveri olan Cibutide sai cenahı 
tutacaklardı. Fransız hilkümetinin yeni 

•• .. .. .. muhasamat vaziyetine iştirake ant olarak 
du~uruldu nihayet vermesi üzerine yeni ve vlhim bir 

·~dra l" H t" . t b vaziyet dogmuş bulundu. Mtittefik kuvet-
• ,. a.a. - ava nezare ının e - 1 • 

rıunk h h b 
1 

• h kk d 11erden yarısından fazlası muattal bır hale u ava mu are e erı A ın a . • . . .. 
ır.utemmim raporlara göre, diln 141 g~çınce hasıl ~lan fevk6lade fv1~rıyedtbı~ o-

-Ilı ta- d. ili . nune geçmek ıçln derhal en ı ı te ırler 
, Jaresı u5ür muıtur. 1 • • 'f ı ı · ~lard 

126 1 
• • 

13 
. a mak lazım geldı. Muhtelı ha suret erıy-

an 51 tayyare erımız, u 
1 

k 
1 

k 
l:e d r· b l "ki . e arşı aştı . a ı atarya arımız ve ı tanesı S 1• • • b 1 d k~r·ı 
ı Pr · k k • . f nd h oma ıyı emnıyette u un ırmıya .. 

M OJe tor e ·ıpımız tara ı an ta - k k d b'J" d"k f k b 1 ılın t" uvet sev e e ı ır ı : a at u auret e 
tırc1

1 $t ır. . . ' k f k 
10 

. hareket mühim ihtiyatların bunda kulla-
ıyyıresı zayı ettı , a at pı- . . ıız "d nılmasını ıntaç edecekti. Bu suretle daha 

sag ır. h " h h 1 · d k" "h · mu ım arp sa ne erın e ı ı tıyatlarımız 

ınan ha va akınları 

··Yük hasar yapmadı 

zayıflamış olacaktı. Zaman amili de ciddi 
surette goz ônunde bulundurulmalı idi. 
Binaenaleyh bu plan tee&Süfle bir tarafa 
bırakıldı. Dıger bir hal sureti de hiç mu
kavemet etmeksizin derhal tahliye idi. Bu 

&arı a, 19 a.a. - Hava nezareti teblı- şelcil,harp etmeden ıngi!iz topraklarını, ter 

1 
radan gelen malumat dun akşam ketmek manasını taııyacaktı. Aynı za

t~rc ilzerine yapılan hucumların umu- 1 manda da düljmana telafi etmesi r;ür insan 
ttıc a h "k ki · · · ~ z asar ı a ettı erını teyıt et- ve malzeme hususunda zayiat verdirmek 
: 1:· Bununla beraber, yliksek infi- fırsatını kaçıracaktık. 
bıliyetınde mUte:ıddıt bombalar ce- ÜçUncU hal sureti de ufak kuvetlerimiı-

~ \arkide bir şehir uz erine duşmuşler le orada kalmak ve, çekilmek gayri kabili 
tı evleri hasara uğratmışlardır. Ve içtınap oluncaya kadar, du5mana azami 
~ınscterin yaralanmasına ~ebe~ ol- zayiat verdirmek idi. Üçüncü 9ık kabil idi 
·dır. Yaralılardan bazıları olmuştür. ve şimdi Somalinin tahliyes'i de muvaffa-

Ce dii1tmnın hava faaliyeti büyilk mik kiyetle bitirildi. Ordumuz çekilmiı bu
lıııolınamış f~at İngiltere ve Galles lundu. Toplarımızın, evelce zayi edilen i

ııda muhtelıf mahallere bombalar kisi müstesna olarak, hepsi irk5.p edildi. 
, ltır, Hasar azdır. Az kimse yaralan- Malzeme, yiyecekler ve teçhizat kısmen 
'!:, tahliye edildi, kalanlar da imha olundu. 

ULUS -~-

Transilvanya hakkmda 

Macar isteklerine 
Romen cevabı 

Dün Macar mürahhas 
heyetine bildirildi 

Bükre~, 19 a.a. - Reuter bildiri
yor: Transilvanya'nın büyük bir kıs· 
mının terki hakkındaki macar tale
bine Romanya'nın cevabı ..bu sabah 
Turnu - Severin'de romen murahhas
ları tarafından macar delegasyonuna 

tevdi edilmiştir. 
Bu merasimi müteakip, macarların 

hükümetleriyle istişare edebilmeleri 
için murahhaslar hemen celseyi saat 
17 ye kadar tatil etmişlerdir. 
Zannedildiğine göre macarlar Tran 

silvanya'da 13 vilayet istemektedir -
ler. Romenlerin ise nüfus mübadele
sinin her türlü hal suretlerinin esası
nı teşkil etmesinde israr ettikleri bil

dirilmektedir. 
Bundan maada romenler dört vila

yet terketmeyi teklif etmişlerdir. 
Bunlar, Satunare, Salaj, Biber ve A
rad'dır. Bu son vilayetin ismini ta
şıyan şehir bu teklife dahil değildir. 

Romanya macar tekliflerini 
kabul edecek mi? 

Sıhat Vekaleti 1475 

yalakh 8 hastane ve 
sıhi müessese kurdu 

(Başı ı. inci sayfada) 

Pa~ ve Refik Bey pavyonları - (350 
yatak), Haydarpaşa Nümune Hasta
nesi (250 yatak), Trabzon Nümune 
Hastanesi (200 yatak), Diyarbakır 
Nümune Hastanesi (100 yatak), Ela
zığ Cüzam Hastanesi (100 yatak), 
İstanbul akıl ve sınır hastalıkları 
müessesesinde bir pavyon (50 yatak), 
Heybeliada verem sanatoryomu (250 
yatak), Ankara'da doğum ve nisaiye 
kliniği - bitmek üzere - (175 yatak). 

Cümhuriyet devrinde inıa olunan 
vilayet hastaneleri : 

İngiltere'ye karıı yapa<ağı 

Tam abluka 
hakkında 
Almanya bir 
tebliğ neşretti 

İngiltere'ye giden bütün 

va~urlar tahrip edilecek 

haçın emrinde bulunan rıJmo.n tayyareleri• 
Din bundan sonr ıng.hzltr tarafından dü· 
,şürWeceğım bıldırı.ı ıtır. Yakın nezm.et 
önünde limitsizlığe a.ııı n ingtliz ricıu.nc 
hAs bu cinayet emri tnglılz hava kınetlcri 
tarafından derhal tatbık edılmtştır. 

Dügürlen alman yardım 
tayyarelcrı 

Son hava muharebeleri esnasında iki al
man yardım tayya.resı bir yardıma koıı.nail 
üzere ıkcn ingiliz pilotları tnrntından dıı -
ııUrUlmU§tlır. 

3 - Anmanya bu inkl,şafı aylardanbC'ri, 
mantı~"ln §lmdtki inglliz :ıılm .mdarhrım 
bu cınal harp usul\ımı tAklpten nıcn d ce· 
ğini umit ederek, d lckatle twnp etmı§ ır. 
Ümit boı;ı oldu. İngıltere Fuhrcr ın woıı 
müracaatını da rC'dd ttı. Bugun alman htl· 
klımeti in ıllzlere aynı usullerle muk:ıbe· 
leye ve bunları lngtltere etrafındaki BC'Y
rtiSefatne h r tıırb t.ndııı nen AzAde ola
rak tatbika karar ,. rmıı bulunmaktacıır. 

İngılız hlıkumetl 26 e~IUl 1939 da o za
manki b~vekıll B. Ç mb rleyn vasıtı:ısty-

(Başr ı. inci sıyfada) le ;}aptıtı be;ı.anatta Almanyanın muhasa.-
mesiyle başlamıştır. Bu tedbir beşeriyetin ra edilml.§ bır kale olduğUnu \C alman 
en iptidai hukukuna mugayir bulunmak- milletini elzem olan her tUrlU iaşeaınaen 

mahrum etmenin ta:nam n me,.ru olduğU-
ta9ır. Harbi umumide olduğu gıbı bu ted- nu bildirmı§tır. Bu o d mektır k1 nrzuıarı 
birle alman çocuk ve kadınlan istıhdaf e- ba.ş::ınlabılır bir § y oldut;u ta.kdırde al • 
dilmektedir. Bilihara, bütıin alman men- man kadın ve çocukları u uml harpte ol· 

duğu gibi ııı;:hktan öl Clkl rd.r. 
~eli mallar, bıtaraf memleketlerin ol~p Ii'ührerın alman ckon mısıne dllnya 
Alrno.nya'dıın bitaraf gemilerle ihraç edıl- memleketlerinin ~1lk b r kısmından y1. 

Konya memleket hastanesi (100 ya- mi' olanları da dahil olmak üzere kaçak yccek ithali imkAnını aı;an pohtiko.sı ve 
tak), Manisa memleket hastanesi (100 eşya ilan edilmi§tir. Bu suretle de alman ı büyuk ham madde d polarına el konulma.sı 

k) K 
.. t h h · (50 . . .. . dT ı ingilız ümıtıerinın imhasına hnkAn bah· 

yata , u a ya asta~esı ya- iktısadiyatına darbe ındırmek umıt. e 1 ı- §ctmıııtir İngiliz zimamdarları bunu bili· 
tak), Yozgat hastanesı (50 yatak), yordu. Bundan sonra, bl.ıtün umumı bey- yorlar. Bu vlkıalara ro.ğmen lnglliz zt. 
Tokat hastanesi (40 yatak), Çanak-ı nelmilel hukuk kaidelerine mugayir ola- mıundarlıı.rı kandı mılletlerfne siya.setleri· 
kale hastanesi (harici pavyonu 50 ya- rak İngiliz ticaret ıı:e'Tlilerini silihlandır- nlut tamd am1 en o.lam kaldığını iUrııfa cc~ 

k 1 d 
. 

1 1 
k h · re e em yarlar, fakat buna mukabil so-

tak) (Sari hastalıklar pavyonu 25 ı ma ve 8 mo.n enıza u arına ar1ı ucum nuna kadar elcldetlı harp HM edi ı 
atak) (Dahili hastalıklar pavyonu aleti olarak kulanm.~ .kara.rı{ bitaraf bay- İngiltere .taratındıın alınan bu bf:u~ 

Y
5 

' k) A 
1 1 

k t h t raklar kullanma ıuııstım:ı.lı ve &aıre gel- tahrip vazı31eti hakkında alman hUkümeU 
2 yata , nta ya mem e e as a- miştir. §UIIU müşahede ,.e teabıt etmektedir: 

nesi (harici pavyo~u 25 yatak), Van Almanva'nın mukabil tedbirleri lngiltere'"·e tam abluka ila 
memleket hastancsı (25 yatak), Kır· " " , • n Bu tedbirlere kartı mukabele olmak u- ed l 
şehir memleket hastanesi (25 yatak), zere Almanya c.unlan yapmı!jtır: B ü artık lh ıyor _ • ,, ug n mu o.sara edllmiı kale Al-
A grı memleket hastancsı (50 yatak), a) Ticaretni &arka doğru götUrmuştıir. mllllJa d ğll, inglllz ad:ılandır. İng1ltero-

~ ~rnanlar Croydon dvanm Yaralılarımız arızasız çıkarıldı. İngiliz de
niz ve hava kuvetleriyle sıkı bir surette 
işbirliği yapan Rhodesiah, Hıntli, Afrika
lı ve Somalili kıtaat kendilerine tevdi edi
len vazifeyi, kendilerinden adetı;e çok faik 
bir düşmana kar~ı muharebe ederek tak
dire değer bir meharet ve cesaretle ifa 
ettiler. 

Londra, 19 a.a. - Taymis gazetesi 
Romen • Macar müzakerelerinden 

Ordu memleket hastanesi (25 yatak), Avrupa ve Asya iktısadi sahalarından ol- Din alman kadın \e çocuklarına. k8l'§ı ılb 
Amasya memleket hastanesi (harici mak üzere yiyecek madde ve iptıdai mad- edilmı§ olan açlık a.bluka.sıno. mukabele ol· . ma.k Uzere §imdi bu beyanname ile lngilla 
hastalıklar pavyonu 25 yatak), Eskı- deler ithalatını muhim bir surette fazla- adalarının tam ablukasım ııtuı etmektedir. 
şehir memleket hastanesi (harici has- laştırmıştı~. Düımo.nlarından temizlemiş 4. - AlmıG:ıya bu ablukanın flAnı ne 

ı 

ıl 

bombardıman ettiler 
loııdra, 19 a.ıı. - Hava ve anavatan 
1ttlerı tebliği: Londra mıntakası mu
ltent kontluğu ve İngiltere'nin cenu-

ktlı:ı ve cenubunda muhtelif mahaller 
~e bugün yapılan hUcum esnasında 
ttddıt bombalar atılmıştır. 
llııdiye kadar alınan ma!Umata nazaran 

on civarında zayiat olduğu bıldiril
tdır. Diğer mnhallerde zayiat ve hu

tı~;ıılaı:e ika edilen hasar azdır. 
:"llll llkıam bUyuk düşman filoları bir 

Douvres ve North Foreland sa.htlle
gcı;:mi terdir, Bu fılolar Timcs hall

ııu snhılinde uzıyarak Londra hava 
!ar &.aıJını yarmak teşcbblısundıı bulun

dır. Fakat bu teşcbblls avcı tayya
llılztn hllcuınu ile kırılnuo ve düşman 
lrelert Kent ve Eıısex kontıuklnn is

ı..:~lnde pUııkllrtUlmU~lcrdir. J\hnahi • 
:"<1.10.mnt tam değlldlr. Fakat dun ak -

dUıımıın hUcumlan netlcesinclc az 
~t \re hasar oldultll z.nnncdilmclücdlr. 

t, ıaat 20 ye kadar nhnıın roporlar en 
96 almıın tayyıı.reıılnln dnı.ıtüğllnü 
ektedir. Bunlardan 73 U avcı tay· 

• 'l'irniz tarafından 12 el tayyare dft.fl 
~ lıırımız tarafından ve bir tane• 
~ llrojektör kul,lnan askerler tarafın • 

UrUlmU Ur. Cereynn eden hava 
ılö' esi csnl!Bln 16 tayyarem\z usı;U-
llzrıemlııee de plloUardan sekizi h&· 

lngiliz tayyareleri 

Adisababa petrol 

depolarını yaktılar 
~hlre, 19 a.a. - İngtllz hava kuveUerl 
~: lngillz hava kuvetleri bomba.rdı -
tayYareleri Adlsababa Mkerl tayyare 

ına hücum etmlolerdir. Dört han -
tam Jsabf:t vaki olmuştur. Bombıırdı -
netıceslnde petroller ate~ almıııtır. 

lrelerlmizin hepsi salimen üslerine 
t ~!erdir. 

:ıı.. ~llz Somallsinde motörlU nakliye 
~~nı imha ve Bcrbcra istlkametlnde 
:-1en düşınıın kollıırına taciz maksa
t hUcumlar yapılarak bombalar atıl
ı-.~!?'ıca da istikşaf ucuııtarı yapılmıg
"llŞınan ha\'a. filolarına kill llyetll ha· 
:tl'dlrllmiıtır. Tayyarelerimiz.den biri 
Uernan avcı tayyıırrsl tarafından dil -

ı._l'lıUştür. :Mürettebattan biri parqUt
)?ltUr. 
~ lrbın ba,,mdanberi Adisaba.ba askeri 

\toe ıneydanı ilk defa olarak tayyare -
, 11\tıı tarafından bombardıman edllmlş -

~tna.ııın hiç bir mukabele göııterme
tı;~e .ıı.vcı tayyarelerinin havalanmama
··ııınanın tama.mlyle bSJ1kına mA.ruz 
r:ını göstermektedir. 

Alman ve İtalyan 

arazisine yapılan 

tayyare dkınldrı 
~11dra, 19 a.a. - Hava nezareti tebli
l tl1ın gece bombardıman tayyareleri-
1> ttlı:rar Milino ve Torıno'da bulunan 

an tayyare fabrikalarını bombardıman 
~ıııcrdir. 
.t•lı:a tayyarelerimiz de Badrheinfel

lıde aluminyum fabrikalarına, alman İ&
t htıdudu civarında Waldshut kimyevi 
titr fabrikalarına hUcum etmişlerdir. 

>d~a~riko.Jarın binalarına tam isabetler 
- ·dılmiş ve yakılmışlardır. 
~tıburg ve Mulhouse civarında Hazo

tayyare fabrikalarına mühim hasar 
lt'ıiılıni~tir. 

lııı tnuhalaza teşkilatına mensnp tay
• t triıniz projektorlerin kesıf faaliyeti
~e tayyare dafi bataryalarının şiddetli 
) ile rağmen Boloıne limanını muvaffı-
ttıc b . 1 d' ~ ombardıman etmıı; er ır. 

?hrelerimizin hepsi üslerine dôn-
trdir. 

İngiliz klf alar1 
ı,.,, ~ ! i' '!i bn~ lft!lar 
~dra., 19 a.a. - Resmt tebliğ: Somali 

tffakiyetle tahliye edilmiştir. Mukad
"t. ltaybedilen iki toptan maada bütrin 
~ r irklp edilmiıtir. Malzeme, cıda 

t dtlerj ve teı;hizatın bir kısmı da tah
tdilnı!ı ıeriye kalan kısım imha edil-

Diğer cephelerde askeri vaziyet 
Kahire, 19 a.a. - Resmi tebliğ: Garp 

ı;olü: Porto Capuzzoda ısimal mıntakasın
daki depoların 17 ağustosta bombardıma
nından sonra devriyelerimiz birkaç ıaat 

süren ve 30 metre kadar yiıkselen duman 
sütunları gôrmu11lerdir. 

Kenya: 18 ağustosta Bunanın birkaç mil 
mesafesinde 30 yerli haydutluk bir grup, 
İngiliz küçük bir kinp Africh Rifles za
bitlerinin kumandasındaki mıifreze ile u
fak bir müsademeden sonra firar etmiıtir. 

Filistin ve Sudan: İşara deier bir ıey 
yoktur. 

Alman resmi tebliği 
Berlln, 19 a. a. - Alman orduları bB.fku

mRndanlığı tebliği: 
Almıın hava kuveUeı::ı 18 nğustosta ye

ni btiyük muvaffa.ldyetıer elde etmt~lerdir. 
!ngiltere'nin cenup ve merkez.inde mühim 
a.sker1 hedeflere muva.ffaklyeUe hUcum e
derek sınai müesseseleri ve demlryollan -
nı ve tayyare d!ı.fi bat.arya mevzllerinJ, 
Londra civarında Kent ve Henphlre kont
luklarında tayyara meydanlarını bombar
dunan etml§lenlir. 

.Manş kanalı üzerinde bulunan deniz he
deflerine karııı yapılan hava hücumlarında 
4000 tonluk bir gemi batırılmıf bir di&eri 
ağır hasara uğratılmıııtır. 

Birçok ma.hR.llcrdo cereyan eden Dlddet-
11 hava muharebelerınde bombardıman ve 
avcı tayyarelerimiz dlııımana ağır zayiat 
verdırmı~lerdlr. 

Yarbny Huthun kunuındaııındakl bom -
bardıman tayyııro filomuz yalııız bugün 51 
dlışman tayyaresi dilııtirnıülltUr. 

19 gecesi muharebe tayyarelerimiz, 
Londra'nın §Rrlundald bUylık antrepo ve 
fabrikaları, Essex kontluğunda Norvlck'te 
askeri fabrikıı.Iarı, .Mıldfordhaven, Bourne
mouth ve Veymouth Uman tesisatlarını ve 
cenup vll~yetıerinde ve Liverpool civarın
da.ki muhtelif tayyare meydanlaruu bom
b:ırdımıı.n etmiılerdlr. 

Hedeflerin hepsinde yangınlar çıktığı 
ve tnfill\klar olduğU mUııahede edllmlıtır. 
Limanlarda birçok gemilere tas.bet vaki 
olmuııtur. 

Gene 19 gecesi inglliz ta;ı. yareleri cenup 
ve garbi Almanya üzerine bombalar atmıı
larııa da mühim ha.sar verdirememlılerdlr. 

Dllıı dli§manın zayiatı H7 tayyaredlr. 
Bunlardan 124 U hava muharebelerinde, 

mtitebakiııl de yerde \'eya. tayyare dHI ba
taryalarımızın ateşiyle dilttlrUlmUııterdlr. 

Tayyarelerimlzden 36 sı \islerine dönme-
mişlerdir. 

İtalyan resmi tebliği 
ttıııya.da bir mahal, 19 a.a. - İtalyan 

orduları umumi kararglhının 72 numaralı 
tebliği: 

İngiliz Somalitılnde kıtalarımız dllşma
..nın mUdo.faa hattını yardıktan ve ''Fa
ruk.,u zaptedip geçtikten sonra ~emilere 
doğru rica.t eden dil§manı takip etmekte -
dir. Bu gemiler avcı tayyarelerimiz tara
fından mi.ltemadlyen bombardıman edil -
mektedlr. 

Bir d!i,şman tayyare!! avcı tayyareleri
miz ta.rafından dlıDllrülmiletür. 

Di.lşmııııın K11.ssllla Uzerine yaptığı bir 
hava akını insanca zayiatı ve hRSarı mu -
cip olmuştıır. 

Addis • Abeba hava limanına yapılan 
dltcr bir nkın neticesinde iki kişi ölmüş, 
beş kişi ynrnlanmıı,ıtır. İçinde eski malze • 
mc bıılıınAn iki hnn.:ara bombalar isabet 
C'tmiştir. 

Şimali Afrlkada hava lmvetıerlmiz Si • 
dl - Barranl ha\'a limanındaki tesisat ile 
Solhım'un CC'nubu ıarkl mıntakıuıında 
kampları ve motörli.I arabaları mUesıılr mı
rette bombardıman etmlılerdlr. BUtUn 
tayyarelerimiz üslerine dönmi.iıılerdlr. 

DllşmRnın .MilMO, Coni ve Torico üze
rine yaptığı hava akınlan neticesinde Mi· 
lAno'ya dllşen Uç bomba sivil bir binaya i· 
sabet etmi§, kırlara da birkaç bomba dile· 
mtiştilr. Coni ve Torıno'de.kl haııarat ehe
miyetelz.dlr. İnsanca zayiat yoktur. Mutat 
varakalar atılmıştır. 

Hitler Garp ce13hesindeki 
umumi kıuargaha gidiyor 

Bern, 19 a.a. - Basler Nachrihten 
gazetesinin Berlin'deki muhabiri B. 
Hitler'in garp cephesindeki umumi 
karargaha gitmek üzere Berlin'den 
ayraldıfını bildirmektedir. 

bahsederken diyor ki: 
"Macar taleplerinin Romanyanın 

rıza göstereceği veya gösterebileceği 
haddi geçmeleri ih~imal dahilinde gö
zükmektedir. Ru taleplerin Macaris
tana o kadar vasi arazi devrini ve 
Transilvanya niifusunun mübadelesi
ni istihdaf etmesi melhuzdur ki iki 
memleket arasındaki muvazene bu su 
retle de teessüs edemiyecek, muvaze
nesizlik sadece mukabil tarafa inti -
kal etmiş olacaktır. Romanyada çok 
macar vardır. Nüfus mübadelesi ve 
hududun tashihi ile vaziyetin düzel
tilmi§ olması gerektir. Nispetsiz bir 
devir, umumi harptenıberi Macarista
nın beslediği acının aynını doğur
maktan başka bir şey yapamaz. Bir 
vatanperverliğin yerine başka bir va
tanperverlik ikame etmek, iki taraf 
için ihtiyatsız bir siyaset olur." 

Almanca tedrisat yapılacak 
yerler 

Bükrefi; 19..,a.a. - D. N. B. : 
Resmen bildirildiğine göre, maarif nazı 

rı, Arad, Tamşuvar ve"Hermanstadt'da tcd 
risatın almanca yapılacağını, mektep ve 
tedrishanelerin vücuda getirilmesini kabul 
etmiştir 

Berlinin romen sefaretinde bir 
romen enstitüsü kuruldu 

Bükreıı: 19. a.a. - D. N. B. : 
Ne~redilen bir kararname ile. Berlin'deki 
romen sefareti nezdinde bir romen enıti -
tiıııü vücuda getirilmistir. Bu enstitiinü.n 
gayesi, Romanya ile Almanya arasın~aki 
kültürel münasebetleri takviye ve inkışaf 
ettirmektir. 

Bir aydan _beri Almanya'ya 

40 bin tondan 
fazla bomba atıldı 

Londra; 19. a.a. - Daily Tclegraf r;aıe 
tesinin havacılık muharriri yazıyor : 

İngiliz hava nezaretinde bütün bir dıvan 
kaplıyıı.n kiıçük kırmızı bayraklo.rla işret
lenmiş emaye bir harita mevcuttur. Bu kır 
mızı bayraklar İngiliz bombardıman tayya 
relerinin kuvetli bomba attıkları yerleri 
bir bakı$ta görmege imkan vermektedir. 
Her sabah ııııat 8 rie Almanya ve alman iş 
gali altınclaki arıı.zi haritasının üzerine o 
gace nrfındıı yapılan baskınları göstermek 
icin yeni bayraklnr dvilenmektcdir. Ruhr 
havzıı.sı şimcli bnyraklarla o kadar örülmüş 
tür ki şimdi yalnız bu sınai bölgeye mah 
r;uı olmak üzere yeni bir harita konulmuı 
tur. Ruhr havzası uzun zamandanberi baı; 
lıca tııo.rruılarıı hedef teşkil etmektedir. 
Her ay bu havı:aya binlerce bomba atılmııı 
fabrikalardan başka mühim demiryolları -
nrn iltiuk noktaları tahrip edilmiştir. Me 
~ela Hıımm, haziran başındanberi 29 büyilk 
baskına uğramıetır. Bir gece zarhnda 3 
veya 4 taarruz yaprldııu vakidir. Almanya 
ve iıırali altındaki arazide taarruza uğnyan 
yerlerin adedi 300 kadardır. Tayyare fab 
rikalarının, hava meydanlarının. muhimmat 
fabrikAlarının, petrol tnsfiyehnnelerinin, 
tank. dok ve diğer hedeflerin tahribinden 
maada, AlmanyaclR cirlıli bir istih~al inkı
taı ela mevcuttur. İngiliz bombardıman tay 
yareler! düşman memleketinde gittikçe da 
ha UT.aklara gicliyorlar ve bana söylendiii 
ne göre bir aydnnberi düşman toprakları 
nın bu kı~mına 40 bin tondan faz.in bomba 
atmışlardır. Hem de lngiliz tayynrecilerl 
bombalarını alman tayyarecilerinin yaptık 
farı gibi gelişi gı.iıel bırakmamaktadırlar. 
Hava tam isabete mani iııe, tayyareciler 
tekrar gelmek ve o ıaman kullanmak üzere 
bombalarını bırRkmadan dönmektedir. 

Antakya Halkevinin 
tertip ettiği köy gezileri 

Antakya, 19 a.a. - Halkevi iki ay· 
lık geni' bir köy geziBi programı ha
zırlamı' ve dün muhtelif •kollardan 
müteşekkil ilk kafile Karkşi köyü 
mıntakasına giderek bir köy bayramı 
tertip etmiştir. Bu köy bayramına ci
vardan gelen yüzlerce köylü iştidk 
eylemi~ ve köylüyü alakadar eden 
muhtelif mevzular üzerinde görü§ -
meler yapılmıttır. 

1 kl 25 t k) N . v d olduğu Avrupa arazisinde\\ almnn ikusadi- harbi bitirmek ve bundan mesul olan tim• 
ta ı ar pavyonu . ya ? . • ıg e diki ingılız ricalini orta.dan kaldırmak ı. 
memleket hastanesı (harıcı hastalık· yatı lehine olarak, her nevi iptidai madde- çin yeni bir nihai demarıa te\·cssuı ettiği 
lar pavyonu 25 yatak) (dahili hasta- ler müsadere etmiştir. kanaatindedir. Ba,,kuma.ndanlık, harekdtı 

' k B" 'k b) Alman donanması ve hava kuvetleri e .. nıısında Blscay'dan ııtma.l burnuna kada:r 
lıklar pavyonu 25 yata ) • ılecı vasıtasiy)e, 1ngiltere'nln emrinde bulu- kıta sııhtııerlne hlkim olmak suretiyle ?:~ 
memleket hastanesi ( dı!:hili ha8talık- nan mecmu ticaret gemilerinden gayri sa- iz olduğu stro.tejlk vazJyettcn ve havada
lar pavyonu 25 yatak), Bilecik mcm- ı·ı bec mı"lyon ton batırmı"tır. Hava hü- ki hAklmiy tinden dzamt derecede letl!a.de . . • .. ~ edecektir. Almanya bi.ltün A'lını.pıı nın ne-
le ket hastanesı (hancı hastalıklar cumlariyle mUhim hasarata uçratarak ga.y- fine hareket etmektedir. zırn Alman;ı;o.yı 
pavyonu 25 yatak), Bursa memleket ri safi bir buçuk milyon tonluk gemiyi açlıktan öldilrınenln asil mUmktin olmadı
hastanesi (sari hastalıklar pavyonu istimal ·ı:tmez bir hale getirmiştir ki, bu (;hıarLobl n1dra·~~ anlqDıhr 1 anlkaşılıruu:H 11 açlık 

1 
. . . . n n ~· orveç, an mar a, o L'lda. 

25 yatak), zmır memleket hastanesı 1 suretle yekCin gayrı safl alu buçuk mılyo- Belçika, Fransa, tsvcç, İspanya ve Porte. 
(hemşireler pavyonu 25 yatak), Sam- n1 bal·g olmuştur. kiz gibi diğer Avrupa memlekeUerıne te.ş. 
sun memleket hastanesi (dahili has- c) Beynelmilel bütün hukuk kaidelerine mllıne ça.Iıı;maktadır. 

uh'l.rf lan harbi idare tarzının fayda- Hat.ta. harbin tıımamlyle haricinde bu• 
talıklar pavyonu 25 yatak), Kocaeli m 1 0 

. • lunıı.n Jnponya 'liC' sm•yeUer birliği gibi de-

l k t h t 
, (h .• h t 

1 
k sızlı ,ını her gun daha fazla rormekte olan nizaşın memleketlerden ""elen i"ce mft .. _ 

mem e e as anesı arıcı as a ı - . • . .. ..... ....,.. _ İngiltere yenı usuller ıstımal etmeğe baş- delcrinJıı de Almanyanın istifade edeb!le-
lar pavyonu 25 ya~ak), Konya dogum lamı~tır: yüıücil maynlar vazı, ticaret se- ceği tddıasl;ı.le menine çalışılmaktadır. 
ve çocuk bakımevı (50 yatak). milerinin açıkça veya mestur bir surette Buns binaen İngilterenJn süratle maglCıp 

. • • edılnıesl buttin Avrupa için ve btitUn diğer 
J t l 't k ·· l askeri harekatta ıstımali, balıks;ı ııemılc- blturrıf memleketler için ilk icap ve thtl· 
nıaa ı 'ı me uzere 0 an rinin silahlarının setri suretiyle deniz.altı- yo.çtır. Birleşik Amerika \'e Arjantin cüm· 

haıtaneler : !arına karşı tuzak olarak i5 timali ve niha- lıurıyetı gibi bazı memlekeUer da.ha UZlUI 

yet Skajerak sularında gilndüzun bütün zaman .evel İngiltereyi çe\'fren d~lzlen 
Kastamonu memleket hastanesi (45 

yatak), Denizli memleket hastanesi 
(dahilt hastalıklar pavyonu 25 ya
tak), Gümtişane memleket hastanesi 
(25 yatak), Çorum memleket hasta
nesi (sari hastalıklar pavyonu 25 ya
tak), Malatya memleket hastanesi 
(50 yatak), Aydın memleket hastane
si (entani hastalıklar pavyonu 25 ya
tak), Burdur memleket hastanesi (40 
yatak), Çankırı memleket hastanesi 
(40 yatak), Erzurum cilt ve zührevi 
hastalıklar hastanesi (40 yatak), 

Cümhuriyet devrinde temeli 
atılan hastaneler ! 

Giresun memleket hastanesi (50 
yatak), İzmir çocuk hastanesi (100 
yatak), Elazığ memleket hastanesi 
(80 yatak), Bolu memleket hastanesi 
(SO yatak), Afyon memleket hastane
si (100 yatak). 

Cümhuriyet devrinde inıaat pro. 
jeleri hazırlanan rniiesıeıeler 
Adana memleket hastanesi (120 ya· 

tak), Erzincan memleket hastanesi 
(SO yatak), Kars memleket hastanesi 
(pavyon ilavesi 50 yatak), Kayseri 
memleket haıtaneai (50 yatak), Ak
şehir belediye hastanesi (25 yatak), 
Mesudiye memleket hastanesi (25 ya· 
tak), İstanbul belediye hastanesi 
(1.000 yatak). 

Rakamların ifade ettiği mcina 
Yukarda 11raladığımız isimler ve 

hizalarındaki rakamlar, bu memleket
te kısa bir zamanda aağlık müessese
leri kurma yolundaki çalıpnaların 
neticelerini gösterecek mahiyettedir. 
Hiç şüphe yok ki bugün mevcut o
lanın yüzde doksan ve belki fazlasını 
türk milleti cümhuriyet devrinde 
görmüştür. 

Yapılan ufak bir hesapla cümhuri
yet devrinde Sıhat V ekiileti bütçesin
den ayrılan para ile 8 hastane veya 
sıhat müessesesi inşa edildiği ve bun· 
tarın 1475 yataklı olduğu anlaşılır. 

Vilayetlerde yapılan hastane, sıhi 
müesseselerin veya mevcut müessese
lere pavyon ilaveleri de 26 yı bul· 
maktadır. Bunlarda yatak adedi 965 
dir. 
ln~atı bitmek üzere olan hastane 

ve sıhi müesseseler de dokuzdur. Ya
tak adedi de 310 a baliğ olmaktadır. 

Cümhuriyet devrinde 380 yataklı 
5 hastanenin temeli atılmış ve inşaa
ta devam edilmekte bulunmuştur. 

Halen inşaat projeleri hazırlanıp ko
ordinasyon heyetinin \'erdiği karar 
dolaytsiyle inşaatı geri bırakılanlar 
9 hastanedir. Bunlarla memleketin 
kazanacağı yatak adedi de 13i5 dir. 

Bu rakamları gördükten sonra, 
memleketimizde mütevazı • bir bütçe 
ile ve imkln nispetinde sağlığı koru
ma davasının halline çalışıldığı ken
diliğinden meydana çıkar. 

• . . . . • harp bölgesi olarak i!Oıı etmlıı olduklan 
alman tıcaret gemılerının ve ıı:eceleyın d_e h'alde, bu tedbir §imdiye kadar diğer dev. 
milliyetleri nazarı itibare alınmaksızm bu- 1 letler tarafından alınmııı değildir. Gemile. 
tün ticaret gemilerinin batınlaca~ hak- nn bu bölgeye sevkinden tevelli.lt edccelı 
kında B. Çôrçil'ın 9 mayıs 1940 tarihinde tehlikelere bu memleketlerin dikkati mU • 

d ld 
l'.... tenddıt vesUelerlo çekmlı olan Alm8J2Y11o. 

Avam kamarasın a yapmı' 0 ur; .. beya- bu de\lctlere bir nota öndererek bir kert 
na , bütun bu tedbirler yeni usullere teva- daha dıkko.UennJ çe~i§tir. 
fuk etmektedir. J '[ , k aJ ngı tere ye arıı ınan 

Üçüncü tarafı te§kil eden tedbirler 
devletlerin vaziyeti Bu iııteğln yerine getirilmesi bizzat 

mezkfır d vleUerin menfaatleri icabından
dır. Her halde alman htiktimctl kendi heııa.
bına ııu ciheti tesbit ve müşahede meebu
rıyetlndedlr: denl:ı: harbi İngiltereyi çevi
ren bölgede biltün şiddetini almııtır. BU. 
ttin bu bölge mayolarla doludur. Tayyare
ler bütün vapurlııra to.arruz etmektedir. 
İetıkbalde bu bölgeye gidecek olan her va
pur tahrip edilmek tehlikesine maruz ka • 
lacaktır. Alman htiktlmeti bundan böyle 
herhangi bl.r vapur veya oa.haın bu bölge
lerde u8'rJyacağı her tUrlU ha.sarın mcmıli· 
yetini istı nru;ız bir surette reddeder. Bit~ 
raf de\'lctler tnglllz nd:ı.larına doğru se~TÜ· 
seferden tamamen içtinap etmek ııuretiyle 
ihtilatıard:uı içtinaba ve bu harbi bitirme
ğe y.ırdım ctn iıı olacaklardır. Keza, bun • 
dan böyle B. Çörçll ve diğer allkadarla:t 
için yeni bir Athenıa h...'ıdıecsl 1hdııs etrnelc 
yani kendi denlzalblnrtyle Uc;Uncü bir dev· 
!ete alt bır vapuru ba.tınp da bu memleke
ti Alman)aya karşı harbe sürUkllyebllmelc 
ümidiyle bund.ın Almanyayı itham etmek 
zor olacaktır. Almanya, Brlta.nya korsan· 
!arının bllgünlcb sistemini ebedi bir suret
te imha etmek suretiyle yalnız Avnıpaya 
detn. aym zamanda dünyanın btitun hl -
taraf devletlerine tnrihl chemlyetl hal:ı: bir 
hizmette bulunacağı kanMtlndedir ... 

Fakat İngiltere'nin en kuvetli darbeyi, 
almış oldulu 11u tedbirlerle. üçüncü tara
fı te$kil eden devletlere indirmistir. 

a) Kendi tonajının duçar olduğu azim 
zayiatı kısmen olsun telafi etmek ıc;ın, 
Norveç, Danimarka, Hollanda, Belçika ve 
Fransa'nın ticaret gemilerini çalmıştır. 
Bu gemilerin sahiplerini ve mürettebatını 
İngiltere angaryası için ı;alı$mağa icbar 
etmiştir. 

b) Bütün çarelere tevessül ederek İn
giltere, bitaraf seyrüseferin tamamını 
kendi kontrolü altına almağa teşebbüs et
mektedir. Bu gayeye vasıl olmak i ndir 
ki, tamamen gayri meşru olarak pek muh
telif deniz mıntakalanna mayn barajlan 
koymU$tUr. M esel5. İngiltere ile Groen
land arasındakı denız mıntakasını ve ce
nubi İngiltere'nin bazı mıntakalarını, bi
taraf gemileri ingıliz kontrol limanlarına 
girmeğe icbar etmek için maynlamıştır. 
Ayrıca, Sovyet Rusya, Japonya ve İsveç 
gibi Avrupa harbiyle hiç alakalan olmı
y.ın bitaraf devletlerin gemilerini de ta
mamen indi mahiyette olm:tk üzere tevkif 
etmiştir. Fakat şimdi, bıitun bitaraf sey
rü~ef er, ıebekesine fena bir şöhreti olan 
"Navicert., sistemini tatbik etmek istıyor. 
Bu ticari kontrol ıistemi, bitaraf memle
ketlerde İngiliz casusluk şebekesinin kur
duğu bir sıstemdir. Navicert vesikasını ha
mil bulunmıyan gemileri harp ganaimi o
larak telakki cdıyor. Bu usullerin tatbiki 
ile İngiltere, harp gayeleri uğruna bütıin 
bitaraf ticaret filosunu kullanmağa çalış

maktadır. 

f ngiliz &ularında se)ITÜ &elain 
İngiltere'nin etrafındaki deniz mıntaka

larma gelince, burada artık normal hiçbir 
ticari hareket mevcut değildir. Zira deniz 
ve hava kuvetlerinin hareklitı &'Unden ı:U

ne inkişaf etmektedir. Buna mukabil de
ni:ı: yolları ve seyrusefer ~artları bitaraf 
gemilere maynlar devriye cemileri, hava 
devriyeleri, İngiliz sahil bataryaları ve 
saire tarahndan irae edilmektedir. Birçok 
bitaraf gemiler mecburi olar2k kafile ha
linde İngiliz muhefazıı.sı altında r;eyruse
fer etmektedirler. 

Buna binaen halen bu denizlerde serbest 
bir seyrüsefer mev:ı:uu bahıs olamaz. Bili
kis hadiselerin inkışah isbat ediyor kı, 

bugün İngiltere'ye yapılan seyrusefain 

Deyli T elgraf'.n tefsirleri 
Londra, 19 a.a. - 1ngiltere'nin ab

lukası hakkındaki atman bcyanneme· 
si üzerinde mütalea yürüten Daily 
Telegraf diyor ki: 

"Bitaraf gemilerin torpillenmesi 
ve bombardıman edilmesi harbin bi-
rinci gününden itibaren ruznameye 
dahildi. Şimdiye kadar 750 bin ton
luk bitaraf ticaret gemisi batırmıı o
lan Almanya, şimdi harp mıntakasın
da bitarafların maruz kalacakları za. 
yiatın mesuliyetini kabul etmcmektı-
dir. Bu yeni kararname, İngiltere ~ 
zerinde hiç bir tesir yapmıyacak ve 
mebzulen gelen ithalatımıza halel 
vermek hususunda şimdiye kadar ol· 
duğu gibi gene de nazileri imkansız· 
lık içinde bırakacaktır." 

Uz"n men~ illi toplarla 
İngiltere bombardıman 

edilebilecek mi ? 
her türlü harp tehlikelerine maruz ve bu Londra: 19. a.a. - Lef ajıtnsı bildiriyor· 
veçhile de İnr;iltere tarafından doğrudan İngilterenın cenubısarki mıntıkalarını~ 
dogruys veya bilvasıta muavin hizmetler Fransa rıahillennden uzun menzıllı toplarla 

bombardıman edilmeleri ihtımallerı selihi 
için suiistimal edilmiş bulunmaktadır. yetli makBmlar tarafından kemalı i;lna ile 

Bizzat İngiltere kendi usııllerlyle sa- tetkik edilmektedir. 
hlllerlnl çrviren bUtUn deniz sa.hasını bir Şimdıye kadar alınan intıba!ar bu saha 
hıı.rekı't.t bolgesl haline ifıa~ Ptmlştir ki bu da alrnanların fazla şansları olmıyacağı yo 
hal bütlın b"ynelmllel hukuka Mugayir ve !undadır. 
hakikaten b1laraf olan hcrhQn.; htr gemi- Daily Sketch gazetesı Hıt1erın şômd lik 
nln İngiltere denizlerine gltmra\ne mtıni bu sure:ıe inıt lız şchirlerı'!ı bombardıı:-.ao 
olacak bir vazlyetUr Alman kuvetleri ta. - etmekten ıı:ırfınazar e~J .... i~lnt ld1.a • 
rafından gittikçe daha ziyade !zaç edil· bileceğ.nı ileri surmektedir. Zira yeni H. 
mekte olan İngiltere. me§ru harbin son 7 topuyle yapılmış olan mutcaddit tecrübe 
kaidelerini de kırmak suretiyle bitaraf va- ler ümit bah§olmamakta.dır FilhakHt m r· 
purları ve bunların mllrettebatını daha zl- milerin sohile vasıl olmaları mıimkundür. 
yade korkutmak istemiştir. B. Cörçll bir - f Fakat bı.iyuk şehirlere vasıl olmaları imlrb 
kaç gün evel batanlara yardım için kızıl - haricindedir, 
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A. LEVAZIM AMlRLIGl 

Tahmil ve tahliye yaptırılacak 
Ank. ra l..v. Amırlıgi Sa. Al. Ko. dan: 

l - 15000 ton v~gonlardan yapılacak 
tahmil tahlb'C işi kapalı zarfla <'kelltmesl 
21 8. IJ.lll saat lô te Ankara Lv. Amirliği 
S '.\, Al. Ko. da yapılacal{tır. 

2 - Muhammen bedeli 15000 lira ve ilk 
tcm\natı 1125 liradır. Şartnamesi komla -
yonda görfüür. Tekli! mektuplan saat 14 
e kadnr kabul olunur. (4317) 14329 

Düğme alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 
Komısyonundan: 

1 - 200.000 taş dtiğmo pazarlıkla ekallt
m si 21. S. 940 saat 11 de Ankara Lv. &
mirliği satın alma kcımUyonunda yapıla
caktır. 

2 - Muhammcıı bedeli 600 lira katı te
minatı 90 liradır. NUmunui komisyonda 
ı;rörülUr. (480!i) 14803 

Kuru f uulya alınacak 
Ankara Levazım Amirlili Satın Alma 

Komisyonundan: 
1 - 4S ton lcuru fasulye puarlılcla ek -

.;ıtmesi 22. 8. 940 saat 1S te Ankara Ieva
:ıım amirliği satın alma komi:17onunda 7a-
11ılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 8SSO lira latl t~ 
rninatı 1282 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 
Ye nümunesi komisyonda KÖrülür. 

(4813) 14807 

Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç a&kert 

KITAAT ILA.NLARI 

Sade yağı alınacak 
l!ars Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Karı garnizonu aenellk ihtiyacı 1 • 
ctn 66 ve Ardahan garnizonu fhtlyacı için 
24 ve Göle garnizonu için 30 ton sadeya~ı 
ayrı, ayrı kapalı zarfla mUnakaaaya konul
JnUJtur. 

2 - Her tıçfuıUn bir 1dlosuna tahmin edi
len fiyat 100 kuruııtur. 

3 - 66 tonun ilk teminatı 8550 ve 30 to
DUD 2a50 ve 2' tonun 1800 lira olup ihale
leri 21. 8. 9-40 çargamba gtlnü saat 15 te -
dlr. 

' - 66 tonun ııartnameııi 330 ve 30 to
nun prtnamesl l!i3 Jruruııa ıatılır. Diğeri 
paruız verilir. 

6 - MUnakualara ı;rlreceklerln ilk te -
mlnaUarlyle birlikte tekllf mektuplarını 
ihale ıutınden en u bir eaat evel Kars 
Mııt. Kv. K. 8&. Al. komiayonuna verme • 
teri. C-•347) H3'7 

Sade yağı alınacak 

Van Jlıntaka Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Vaıı garnizonunda.ki mıntaka bir -

lilluinin yıllık ihtiyacı olan yirmi altı 
bın lcilo sadeyatı 1 afustos 940 tarihinden 
itibaren IS gıin müddetle kapalı zari u
su/iyle eksiltmrye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 22100 liradır. 
Muvakkat teminatı 1657 lira SO kuruştur. 

3 - Eksiltme 22 a/,ustos 940 perşembe 
6Ünıi saat 10 da Van mıntıka K. Satın al
m Icomi.rvonunda yapılacaktır, 

4 - Taliplerin muayyen günde ve göste
rilen saatten bir saat evel tekli/ mektup
larım komisyona vermeleri. (4349) 14349 

l 09 araba alınacak 
Kayseri Kor Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Müteahhit nam ve hesabına beher 

adedine tahmin edilen fiyat lSO liradan 100 
araba açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1153150 lira olup 
ilk teminatı 1226 lira 25 kuruıuu. 

3 - İhalesi 21/8/940 çarıamba &ünü sa -
at ıs de yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi latan bul: Ankara Lv. 
&mirlikleri ve Kayse/i aakert satın alma 
komisyonlarında görülebilir. 

S - İsteklilerin kanunun 2. ve S. ncU 
maddelerinde yaz:ılı vesaik ve ilk teminat
lariyle birlikte belli sün ve saatte komis -
J'(>ada bulun~aları.(4351) 14351 

Sığır eti alınacak 
Van A111cer1 Satın Al. Ko. dan: 

1 - Van garnizonundaki mıntaka komu
tanlığı birliklerinin )'lllık ihtiyacı olan 
yllz on bin kilo sığır eU 2 ağustos 940 ta -
rlhlnden itibaren on bt'lJ gUn mlldd,.Ue ka
palı zarf ueullyle eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bt'dell 16500 llradır. :Muvakkat 
tP.mlnııtı bin iki yilz otuz yedi lira ı>O ku -
nıştur. Eksiltme 23 ağuııtoıı 940 ~uma gtl
nll saat 10 da Van mıntaka komutanlıg-ı 
ıatın alma komlıyonunda yapılacaktır. Ta
llplıorln muayyen gllnde ve gösterilen sa
atten bir ııaat evel teklif mektuplarını ko-
misyona vermeleri. (43152) 14852 

Demir karyola alınacak 
111t. Lv. Amr. Sa. Al. Ko. 
1000 adet katlanır demir karyola ah -

nacaktır. Kapalı zartla eksiltmesi 22.8.940 
perıembe günU 11aat lS te Tophanede İs
tanbul Lv. Amirliği satın lllma Ko. yapıla
caktır. Tahmin bedeli 33.000 llra ilk temi
natı 2475 liradır. Şartnamesi ve nümune
•I komlııyonda görUlür. İateklllerln kanu
ni veıılkalarlyle teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir ıat evel komisyona verme -
1,.. 1. { 4S!i3) 14353 

Maden kömürü alınacak 

Diyarbak11 Kor Sa. Al. Ko. Bşk. dan : 
l - Kor birlikleri ihtiyacı için alınacak 

olan (940) ton lavamarin rekopoze maden 
kömürü Diyarbakır'da Kor. Sa. Al. Ko. 
nunda 21/8 940 çarşamba günü saat 11 de 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmulitur. 

2 - Muhammen tutarı (29046) lira olup 
muvakkat teminatı (2178) lira 40 kuruıtur. 

S - Şartnamesi her gün hı zamanında ko
misyonda görülUr. 

4 - Taliplerin bu hle uiraıtığına dair 
•esika ve teklif mektuplannı eksiltme sa -
ıtinden nihayet bir saat eveline kadar ko -
misyona teslim eylemeleri. (4363) 14363 

Koyun eti alınacak 
lstanbul K. Sa. Al. Ko. dan : 
Gümü~suyu askeri hastanesinin senelik 

45 ton koyun eti kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Münakaauı 22/ 81940 gunu 
ıaat 17 dedi •. Muhammen bedeli 22050 lira 
olup ilk teminatı 1653 lira 75 kuruştur. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülür. 
İ!:te!:lılerin belli gün ve aaatten bir saat e. 
vele kadar teklif mektup!armı Fındıklı'da 
eatın alma komisyonuna vermeleri . (4369) 

14367 

Temit aemeri alnwcak 
Erzurum: Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. Rs. 

den: 
l - Erzurum ,kolordu topçu birlikleri 

ihtiyacı lçfn ilişik şartname dahilinde 600 
adet tevhit semeri mUbayaa edilecektir. 
Kapalı zarf usullyle Olacaktır. 

2 - ihalesi 31. 8. 94.0 cumartcsl günU 
saat 11 de Erzurum Lv. Amlrllll satın al· 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Toplu tutarı 2!J100 lira ilk teminatı 
2182 lira 50 kunqıtur. İetcklllerln muayyen 
gün ve saatten bir saat cvellne kadu teklif 
mektuplarını komisyona vonnelcrl. 

4 - Şartnamel!ll Ankara, İstanbul Lv. l
mlrllği satın alma komisyonlarında mev
cuttur. Her zama.n görilleblllr. {4512) 

14485 

Tevhit semeri alınacak 

Erzurum Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
l - Erzurum kolordu topt;u birlikleri i

çin gartna.meal dahilinde 600 adet tevhit 
semeri kapalı zar! u.sullyle satın alınacak
tır. 

2 - İhalesi a. 9. 940 11ah günU saat 16 
da Erv.unım Lv. tlmlrllği satın alma ko • 
misyonunda. yapılacaktır. 

3 - Toplu tutan 29100 Ura ilk temina
tı 2182 lira 50 kuruştur. 

4 - Şartnamesi Ankara, btanbul ve 
Erzurum Lv. Amirli~ eııtın alma komls • 
yonlannda mevcuttur. Her zaman görüle
bilir. 

5 - İsteklilerin tayin olunnn g{ln ve sa
atten bir saat evellne kadar teklif zarfla
rını komisyonda bulundurmaları H\zımdır. 

(4513) 14486 

Kundura alınacak 
Erzurum: Kor. Sa. Al. Ko. dan: 

ı - Kolordu ihtiyacı için kapılı zarfla 
20 bin cırt kundura münakasaya konmu§
tur. 

2 - İhale tarihi 28 ağuııtos 940 ı;&r§am
ba gtinU aaat 11 dedir. 

3 - Toplu tutarı 130 bin lira muvakkat 
temlnntl 7750 liradır. 

4 - Şartnameyi görmek için Erzunım
da Kor. Sa. Al. komisyonuna mllracaatları. 

li - Taliplerin muayyen gün ve saatte 
satın alma komisyonunda bulunmaları. 

{4514) 14487 

Kundura alınacak 
Erzurum: Kor. Sa. Al. Ko. dan: 

I - Kolordu ihtiyacı için kapalı zar/la 
20 bin çift kur.dura münalrasaya l:onmu,s
tur. 

2 - ihale tarihi 29 atustos 94-0 perşem
be günü saat 11 dedir. 

J - Toplu tutarı 130 bin lira muvaklı:at 
teminatı 77SO liradır. 

4 - Şartnamai Erzurum Kor. Sı. Al. 
komisyonunda ıörültbilir. 

5 - Taliplerin muayyen 6Ün ve saatte 
kor. Sa. Al. komisyonuna müracaatları. 

(4515) 14488 

Çizme alınacak 
Erzurum: Kor. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Kolordu için 9.000 çift er çizmesi 
kapalı zarfla mUnaaluıaya konmuttur. İ -
hale tarihi 28 ağ'Uatos 940 çarııamba günü 
saat 16 dadır. 

2 - Toplu tutarı 85500 lira ve muvak
kat teminatı 5:125 liradır. 

3 - Şartnameyi Erzurum kor satın al
ma komisyonunda görebilirler. 

• - Taliplerin muayyen gün ve saatte 
kor satın alma komisyonuna mUracaatlan. 

{4516) 14489 

Sade yağı alınacak 
Erzurum Lv. Amr. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Jennırum """''•onu blrUklerlaia 
senelik ihtiyacı için tı7200 kilo sadeyağı 
Kor evsafı dıılılllnde kapalı zarf usullyle 
satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 27. 8. 940 Balı gilnU ııaat 16 
da Erzurum Lv. A. Sa. Al. komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Toplu tuwı 87480 lira ilk temina-
tı 6561 liradır. • 

4 - Şartnamesi İııtanbul, Ankara ve 
Er7.unım Lv. fUnlrllklerl ıatın alma komla
yonundll mevcuttur. 

6 - İsteklilerin lhllle glln ve ııaatlnd~n 
bir saat evellnekadar tekllf zarflannı Er
zurum Lv. Amirliği Sa. Al. Komisyonuna 
vermlı bulunmalan. {4506) 14500 

Prinç alınacak 
.l!r:ıurum Lv. Amr. Sı. AI. Ko. Rı. den: 
ı - Erzurum garnizonu birliklerinin 

ııenellk ihtiyacı olan 102601) kilo pirinç 
kar evsafı dahilinde kapalı zarf ueuliyle 
satln alınacaktır. 

.ı - İhalesi 2. 9. 940 pazarteal eat ll 
de Erzurum Lv. Amirliği satın alma ko • 
nılsyonunda yapılacaktır. 

3 - Toplu tutan 36936 lira ıtk temina
tı 27i0 Jlra 20 kuru,tur. 

' - Şartnamesi Jstanbul, Ankara Lv. 
fUnlrllklerl ııaltn alma komtayonlannda 
mevcuttur. Arzu edenler her giln görebl • 
lirler. 

5 - İsteklilerin tayin olunan ~in ve 
saatten bir saat evetine kadar teklif zarf
larını komisyona vermtlerl. (4006) U500 

Arpa alınacak 

Kırklareli Tüm. Sa. Al. Ko. dan 
Tüm birlikleri hayvanatının 1940 mali 

)'ıh ihtiyacı olan 6400 ton arpa kapalı zarf. 
la ekıiltmeye konulmuıtur. Bir kilo1Unun 
muhammen fiyatı ,uvalsız 6. kuruı ve 
müıtamel 'uvatıı 7. kuruş muhammen tu
tarı çuvalsız 384000 liradır. Çuvallı tutarı 
448000 liradır. Muvakkat teminatı çuvalsız 
20450 liradır. Çuvallı 23650 liradır. İhale
si 26/8/940 pazartesi günü saat 17 de Kırk
lareli tüm satın alma komisyonu binasın -
da yapılacaktır. İsteklilerin belli glinde i
hale saatinden bir ııaat eveline kadar ka • 
nuni vesikalarlyle muvakkat teminatlarını 
ve teklif mektuplrım sözü geçen komisyo
na vermeleri lhıındır. Postadaki gecik -
meler kabul edilmez. Evsaf ve hususi ıart
ların mesai saatlerinde h"er giln Ankara 
ve İstanbul Lv. !mirlikleri satın alma ko • 
misyonlarında ıörebilirler. (4537) 

14518 

Yulaf almacak 

Kırklareli Tüm. Sa. Al. Ko. dan: 
Tüm birliklerinin 940 senesi için ihtiya

cı olan 3600 ton yulaf kapalı zarfla eksilt
meye konulmuıtur. Beher kilo yulafın mu
hammen fiyatı çuvalsız 7. kuruı ve milsta
mel çuvallı sekiz kuruıtur. Muhammen tu· 
tarı çuvallı 288000 liradır. Ve çuvalsız 
252000 liradır. Muvakkat teminatı çuvalsız 
13850 liradır. Çuvallı 151550 liradır. İhalesi 
26. Ağı. 940 pazarteıi giinü saat 11,30 da 
Kırklareli Tüm. Aıkert 11tın alma bina · 
11nda yapılacaktır. İsteklilerin belll günde 
ihale saatinden bir saat evellne kadar ka -
nuni vesikalariyle beraber muvakkat temi
natlarını ve teklif mektuplarını aöıı:ü ıeçen 
komlıyona vermeleri llzımdır. Poıtahane

de gecikmeleri kabul edilmez. Evsaf ve hu
susi ıartlan mnal saatlerinde her ıün ta-

ULUS 

tMllal,,. Anlara L•. ~riikled ••al· 
ma komisyonunda J6rebilirler. (4SSI) 

14519 

Kömür alınacak 
Kırltl11.1eli Tüm. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
Tümen birlikleri kışlık ihtiyacı için 2800 

ton levamarin kömürü kapalı zarfla eksilt
meye konulmu:ıtur. Muhammen tutarı 

672t>O liradır. Bir tonunun muhammen fi
yatı 24 liradır. llk teminatı 4610 liradır. 
İhalesi 30/ 8/ !>40 cuma günü saat 17 de 
Kırklareli tlim. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. İııteklllerln nnıayyen riln ve 
saatten bir uat evetine kadar kanunı vesl
kalariyle birlikte muvakkat teminatlamıı 
Ye teklif mektuplarını .Oıü geçen komiı· 
yon vermi1 olmalan. Poıtahanede ı~ik • 
meler kabul olunmaz. Husuı;i aart ve ev -
safını mesai zamanlarında her gün lıtanbul 
Ankara Lv. Amirlikleri satın alma ve Kırk
larelindeki tüm ııatın alma komisyonunda 
her gUn &Örülebilir. (4S39) 14"0 

Saman alınacak 

Kırilarell Askeri Satın Alm• Komis -
yonundan: 

TUm birlikleri hayvanatının 9'0 mali 
yılı ihtiyacı için 7008 ton saman kapalı 
zartla eksiltmeye komılmu§tur. Bir kilo 
samnn döküm olarak 2 kuruş tahmin ohm· 
mu§tur. Tutan HOt60 liradır. Muvııkknt 
teminatı 8258 liradır. İhalesi 27 ağustos 
940 salı gllnll saat 11,30 da Ktrklarell tUm 
satın alma komisyonu blnnsında yaıııla • 
caktır. İsteklilerin belli gUnde lhr.lc ıan • 
tinden bir saat evcllne kadar kanun! vcsl
kalarlyle muvakkat teminatlarını ve tek
il! mrktupla.rını sözU geçen komisyona 
verıncltırl. Poata gecikmeleri kabul de,!!11-
dlr. ı-;vsaf ve hususi oartlanm İstanbul, 
Ankara ı.v Amirlikleri ve Kırklarell satın 
l\lmn kl')mlı;yonlarında her gün görebilir -
!er. (4542) 141523 

Kömür alınacak 
Elizığ Tüm. Sa. AI. Ko. Rs. den: 

l - Eldzığ garnizonu ihtiyacı l~ln 700 
ton tat lcömUrU alınacaktır. 

2 - Muharnmrn bedeli 16900 lira ve mu
vakkat teminatı 2Ml liradır. 

3 - Eksiltme 26. 8. 040 pazartesi gUnü 
saat 10 da tum blnaınm.lakl komisyon oda
sında ve kapalı zart usullyle yBpılacaktır. 

4 - Talipler teklif mektuplarını ekııııt
rne aaatinden·blr saat evci komisyona. ver
miş veya göndcrrni§ cılacnktır. 

5 - Kömüre alt oartname ve evııaf da -
hlll merkezde her gün komisyonda: harlı;
te de Ankara ve İstanbul Lv. funl.rUklerln· 
de tatil gUnlerl görUleblllr. {45:>0) 14529 

Kömür alınacak 
Ellzıl: Tünı. Sa. Al. Ko. Rı. den: 
l\lalAtya garnizonu ihtiyacı için 700 ton 

taş ldlmUrU alınacaktır. 
Muhammen bcdell 16940 lira ve muvak

l\at teminatı 2541 liradır. 
Ekıılltme 26. 8. 040 pııazrteai günU sa -

at 11 de tilm blnnsındald komisyon oda -
sında ve kapalı znrf usııllyle yapılacaktır. 

Talipler teklif mektuplannı eksiltme 
saatinden bir saat evel komisyona vermiı 
veya göndermiş olacaktır. 

Kömüre alt oartname ve evsaf dahili 
merke7.de her giln komisyonda: hariçte de 
Ankara - İstanbul Lv. lmlrllklPrinde tatil 
R1lnlerl gllreblllrler. (4553) 1'531 

Sığır eti alınacak 

EraioCJ1.o TWıJ. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Erzincan garnizonunun eytOl~· 

ııından haziran 941 11onuna kadar on aylık 
sığır eti kapalı zartla ekelıtıneye konmu~· 
tur. Tahmin bedeli 44,000 lira olup tik te
minatı 8300 liradır. 

2 - Ekelltmesl 27. 8. 940 ıalı gUnU saat 
on birde Erzlnca.nda satın alma komlsyo -
nunda yapılacaktır. 

3 - Evsaf ve ııartnıune esaaları ltolor • 
dunun tekmll gamlzo.nlt.rında vardır. 

' - Teklif mektuplarının ekslltm!'el sa· 
atlnden bir saat eve! komlll'Ona vorilmlıı 
olması. { 4554) 14558 

Sığır eti alınacak 
Erzurum Lv. Amirlili Sa. Al. Ko. dan 
1 - Erzurum ıamizonu ıenelik 5715 ton 

sığır etinin 10/8/940 tarihinde saat 11 de 
kapalı zarfla ihalesi yapılacaiı ilin edil -
miıııe de saat 16 olarak yanlıı ilin edllmiı 
olduğundan mUnakua iptal edllmlıtir. 

2 - Münakasası 29/8/940 perıembe gii. 
nil saat 10.30 da Erzurum Lv. lmlrliiti sa
tın alma komlayonunda yapılacaktır. 

3 - Topla tutan 106S60 Jiar ve ilk te -
minatı 6576 liradır. 

4 - Evsaf ve şartlan kolordunun 5542 
sayılı talimatında oldufu &ibidlr. Bu tali
mat tekmil garnizonlarda vardır. 

5 - İııteklllerin teklif mektuplamn ek
siltme samanından bir saat evet komlıyo -
numuz baıkanlıfına nrmeleri Jbımdır. 

(41540) 14el8 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Sarıkamış Satrn Alma Ko. dan : 
1000 ton kuru ot 1370 ton saman 200 ton 

kuru faaulya, UO ten mercimek kapalı 

zarfla alınacaktır. 
Kuuru otun tahmin fiyatı yirmi beı bin 

ilk teminatı 1870 liradır. 
Samanın tahmin fiyatı 17125 ilk tonıhsatı 

1285 liradır. 
Kuru fasulyanın tahmin fiyatı 30,000 ilk 

teminatı 2250 liradır. 
Mercimeğin tahmin fiyatı 16.900 ilk te

minatı 1268 liradır. 
Kuru otun eksiltmesi 2/91940 ıaat 14.SO 

da, samanın eksiltmesi S/9/940 11aat !O da, 
kuru faıulya ile mercimeğin ekıılltmeei 

4/9/040 ıaat 15 ve 115 dtdır. 
Teklif mektuplan eksiltme eaıtinden bir 

saat eve! komiıyona werilmlı olacaktır. 
Şartname ve evsaflarr Kor. un ıarnizon

lariyle Ankara htanbul Lv. lınirllkleri 11-

tm alma komisyonlarında görülebilir. 
(4647) 14625 

Un almacak 

Iıpam Tüm. Sa. Al. Ko. dın ı 

1 - Eiridirdeki kıtaatın ihtiyacı olan 
ı 7 5.000 kilo un kapalı sarf uıuliyle ek
~ııtmeye konulmuıtur. 

2 - Şartnamesi Isparta Tüm. satın alma 
komisyonunda ve İstanbul, Ankara Lv. l -
mirlikleri satın alma komisyonlarındadır. 

istekliler eartnameyl komisyonlarda oku -
ya bilirler. 

3 - hbu 175.000 kilo unun muhammen 
tutarı 22750 liradır. 

4 - Şartnamesindeki yüıdı ,.irmi beı 
miktar fuları dahil olduiu halde ilk te -
minatı 17015 lira 25 kuruıtur. 

s - lstekliler 11/9/940 sarıamba ıünü 

saat 17 de llparta llm •tm alma lromlı -
yonunda yapılacaktır. 

15 - İstekliler 11/9/940 çarliamba günü 
saat 115 ya kadar teklif mektuplarını Ispar
ta tUm satın alma Ko. baııltanlıjına verecek 
veyahut göndereceklerdir. Bu 11aatten son • 
ra verilen ve yahut &önderilen mektuplar 
ahnmıyacaktır. Saat ayarı tüm daire ııaati
le yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine ve 
bilhassa 32 inci maddesine ııygun olmryan 
mektuplann ıahlpleri eksiltmeye htlrl!r et-
tirilmiyecektir. (4566) 146515 

Un almacılk 

Kars: Mıt. Jlv. Sa. Al. Ko. dın: 
ı - Kanı garnizonu lı;ln blr kilosuna 

tllhmln edilen fiyat 17 kuruıı olan 200 ton 
un kati ihaleyi müteakip bir ay içinde 9. 
kolordu klınyevl evaafl dahilinde ve çu
valları mUtcnhlıldo iade edilmek ııartlyle 
pazarlıkla alınacaktır. 

2 - ilk teminatı 2550 lira olup şartna
mesinin 170 kuruşa almak lstıyenlerln her 
&'ÜD ve · pazarlığıı gireceklerin 24. 8. 040 
cumartesi günU aaat 12 de Kare ?rl&L :Mv. 
Ba. Al. Ko. nuna gelmeleri. "4773" H767 

Arpa alınacak 
Kars: Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 

ı - Kanı garnizonu için 9. kolordu ev
safı dahilinde ve yUzdc yirmisi ı;uvalla ol
mak ve kati ihaleyi müteakip 16 gün i
çinde teslim 11!U'tlyle bir kilosuna tahmin 
edilen fiyat 4,5 kunııı olan UOO ton arpa 
pu.arlıkla alınacaktır. 

2 - Yüzer ton için yapılacak teklifler 
de kabul edilen her yUz tonun teminatı 
338 ve beıı yUz tonun teminatı 1888 liradır. 

3 - Puarlığa gireceklerin temlnaUarly
le birlikte 24. 8. 940 cumartesi a-ilnü saat 
11 de Kı:ırft Mııt. Mv. Sa. Rl. Komisyonuna 
gelmeleri. "4774" 14768 

Un almacak 
Kars: Mst. Mv, Sa. Al. Ko. dan: 

ı - Klll'S garnizonu fçln 9. kolordu 
kimyevi evsafı dahilinde ve çuvalları mü
teahhide iade edilmek ve kati ihaleyi mU
teaklp ltl gtln içinde teslim ıartıyle bir ki
losuna tahmin edilen fiyat 17 kuruu olan 
100 ton un pazarlıklıı alınacaktır. 

2 - Teminatı 1275 lira olup pazarlığa 
gireceklerin 24. 8. 940 eumarteııl gllnü aa
e.t ıı de Kars Mst. ı.ıv. Sa. Al. komieyo -
nuna 1relmclerl. "4175,. 14769 

Arpa alınacak 
Kars: Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - G6le garnizonu için 9. kolordu ev -
ıafı dahilinde ve yUzde yirmisi çuvalla ol
mak ve katı ihaleyi mtiten.klp 111 ıı:Un lçln
d . teslim ııarUyle bir kilosuna tahmin ~di
len fiyat 4,5 kunııı olan 400 ton arpa ll& -
zarhkla alınacoJctır. 

2 - YUzcr ton için de yapılacak teklif
leri kabul edilir. Her yUz tonun ilk temi
natı 338 ve 400 tonunun 13~2 liradır. 

3 - Pazarlığa gireceklerin ilk teminat
Jarlyle birlikte 24. 8. 940 cumarteal A'Unil 
saat 11 de Kan Mst. Mv. satın alma ko· 
miayonuna gelmeleri. "4776,, 14770 

Sadeyağı alınacak 

lstAnbul Lv, Amirliii Sa. Al. Ko. dan : 
40 ton sadeyağı alınacaktır. Pazarlıkla 

eksiltmesi 23. 8. 940 cuma ıUnil saat 15,30 
da komisyonda yapılacaktır. Tahmin bede
li 47,000 lira kati teminatı 7050 liradır. 
Şartnamesi komisyonda görülür. İstekli
lerin belli saatte komisyona ıelmeleri. 

( 4 '9e) '4707 

Arpa alınacak 
lstanbul Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. du : 
868 ton Krlple arpa almaeaktır, Paz•r· 

!ıkla ektiltmetl Zll. ı. Sl40 cuma günü saat 
15 de Tophanede Lv. imirliği satın alma 
komisyonunda :yapılacaktır. Tahmin bede
li elli iki bin sckıen lira ille teminatı 38S4 
liradır. NUmunesi komiıyonda ıörülür. İs
tekll1erin belli saatte komisyona relme· 
leri. (4799) 14791 

Arpa alınacak 

Enurum As, Sa. Al. ICo. dan : 
Erzurum ıramizonu için mukavele tari

hinden itibaren bir ay sarfında tHlim pr
tiyle 100 ton döküm arpa paaarhlda satın 
alınacaktır . 

Pasarlığı 23. 8. MO cuma ilnli Hat 115 
da Erzurum Kor satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 48,000 lira ve ilk te
minatı 3600 liradır. 

(4800) 14799 

Arpa alınacak 
Erzurum As. Sa. Al. Ko. daıı: 

1 - Erzunım garnizonu için mukavele 
tarihinden itibaren bir ay zarfında teslim 
ıartıyle 800 ton dtlkUm arpa pazarlıkla 
satın alınacaktlr. 

2 - Pazarlığı 21 &gııetoa 940 Çl!l.l'l&mba 
~U saat 18 da Erzurum' aatın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 48000 lira ve ilk 
teminatı 8600 liradır. (4802) 14801 

Muhtelif ·yiyecek alınacak 
Viu Aı. Sa. Al. Ko. dın: 
Tilin birliklerinin bulundukllU'ı yere 

stınltik lhtıyac nlıbetlndı verilmek Uzere 
100 ton patates, 59 ton kuru aoğan 59 ton 
patlıcan 22 ton domatea puarlı..kl& aatın 
alınacaktır. 

pazarlığı 22. a. 940 perıembe &'ÜDU sa
at 15 tedlr. 

Vermlye talip olanların mezkdr ,.Un ve 
ıaatte temlnatıarlyle tUm ıatJn ıı.lma ko -
misyonuna gelmeleri. {4806) 1'804. 

Sığır eti alınacak 
Vhe As. Sa. Al. Ko. dan: 
Tüm birliklerinin ihtiyacı olan bir mll

yon lkl yllz Yetmiıı beı bin kilo sığır etine 
ıs, U, ltl B#Ustoe 940 l{ilnlert talip ı;ıkma
dığından ikinci defa açık pazarlığa kon. 
muıtur. 

Pazarlığı 22 <Ve 23 ağuıtoı 940 gtınleri 
saat 10 dan 17 ye kadardır. 

Beher partinin muvakıet temlnatı 3875 
ve 2880 liradır. 

Vermlye talip olanların ınezk<ll' saatte 
TUm Ba. Al. komt•yonuna .relmelerl. 

(480T) 14805 

Kunı fuulya alınacak 
Erzurum Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
Erzurum •arnlzonu birlikleri ihtiyacı 

için senelik 2•4800 kilo kuru faııulye ka -
palı zarfla ıatın alınacaktır. 

İhaleıl 4 ey!Ul 940 çargamb& ırUnU saat 
11 de Erzurum levazım Amirliği ıatın al
ma komisyonunda yııpılacaktır. 

Toplu tutan 48960 lira ilk teminatı 
3672 liradır. 

Evsaf ve ııartnamesl bUtUn kolordu bir
liklerinde mevcuttur. Her zaman ırörUle • 
bilir. 

İsteklllertn tl..}1n olunan Kiln ve saat· 
ten btr saat evetine kadar teklif mektupla
rını vermiı olmaları lbımdıl', (4808) 

1•806 

Yağ ve ot ahnacak 
Edirne Kor. Sa. Al. Ko. dan : 
Aııafıda cins ve miktarları yazılı iki kal em yiyecek ve yem kapah t:arna 

nacaktır. İhııleleri Edirne'de eski müoiriyct dairesinde satın alma komisyon 
pılacaktır. Evsaf ve oartnameleri her gün komisyonda görülebilir. hteklil 
geçen günde teklif mektuplarını en geç 1 hale saatinden bir saat eve! komi• 
ml§ olmaları 14zımdır. (4580) 14578 

Cinıleri 

Kuru ot 
Sade yaf 

Miktarı Tahmin 
tutarı 

1100 ton 55000 
43 .. 55900 

Teminatı 

Lira 
4?25 
4193 

2/9/940 pazartesi 
2/ 9/ 940 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Dörtyol P: A. Sa. AI. Ko. Rs. den: 
1 - Alınacak crzakın cinsi, umum hı tarlan ve muvakkat teminat rıı1 

qağldo. g()ster:llmlııtlr. 
İhale gUnU 2 - 3 eylUI 940 gUnlerldlr. Mllnakasa Dörtyol belediye ea:ıoıı 

pılacal{tır. 2 eylUl 940 11a.at 16 da bu ihtiyaç lardan un, ınbun, bulgur, K. t 
but mUnakasaııı yapılacaktır. 

2 - 3 eylUI 940 günll saat 18 te sadeya ğı, patates. K. llzllm, pirinç, soğs' 
kaswn yapılacaktır. Fazla malQmat almak iıtlyenler için ıartnamelerl dal 
bileceklerdir. ( 4f>!:I)) 
ClllBI lilkdan 

Un 
Sabun 
Bulgur 

450,000 
9,000 

108,000 

Ne ile ihale 
edile ceğl 

kapruı zarf 

Muvakkat 
teminat 
15568,711 ,, ,, 256,50 
850,50 

81, 
210, 

K . fasulye 
Nohut 
S. yağ 
Patates 
K. llzUm 
Pirine; 
Soga.n 

6,000 
35,000 
19,500 
50,000 
12,000 
18,000 
27,000 

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

" 

.. 

..., 

1645,31 
262,50 
121,50 
425,25 
70,88 

Ot ve yag ah nacak 
.Umurbey Tüın. Sa. Al. Ko. dan: 
Tüm ihtiyacı için 2-490 &ayılı kanunun 46 inci maddesinin M. Fıkruın~ull 

asağıda miktariyle muvııkkat teminatı ya zıh olan sadeyağı ve kuru otun İJIY 
olan 24. 8. 940 dır. (4742) 

Cinsi 
Sadeyağı 

K. Ot. 

Tonu 
13 
350 

Fiyatı 

124,50 
S, 

Muvakkat teminatı 
1213 lira 87 Kr. 
1312 lira 87 Kr. 

14721 

Eyer ve koşum takımı yaptırılacak 'i 
Adana As. Satın Alma Ko. d11n: 

Aııağıda cins ve mlkdarlan ve muhammen bedel ve muvakkat teminatlaıt 
g-österllen iki kalem teçhizat pazarlıkla. yaptırılacaktır. Her ikisinin 
22. 8. 940 Pertembe gfuıU Hat 10 da ve ll de Adana askeri aatın alma koıtıl 
yapılacaktır. Şartnamesi her gün Adana askeri satın alma komlsyonund• 
bilir. isteklilerin teminatlarlyle belll ,.Un \'e ııaatte mUracutıarı. (4 01 ı 

Cinsi Mikdar Muhammen be. Muvakkat ti 
kilo Lira Lira iV 

Clft atlı araba koıum takımı 800 16:500 1237 ~ 
Komple eyer takımı 100 6500 487 :ıD 

Muhtelif yiyecek ve yakacak ahna 
Edirne As. Sa. Al. Ko. dan: 
Aıağıda clna ve mlkdarlan yazılı maddeler pazarlıkla aatın alınacaktır· 

rl Edlrnede eıki mUılrlret dairesinde 1atı n alma koml11yoxıunda yapılaca1'tıl 
ve ıartnameleri her &"Un komlayonda görU le bilir. (4808) 

Cinsleri l\!lkdarlan Tutarları Teminat 
Kilo Lira lira 

Taze fuulye 
Patlıcan 
Domateı 
Bamya 
Odun 

32400 ) 
84800 ) 
81000 ) 
10800 ) 

2725 ton 

KAZALAR 

lnıaat münakasuı 

Al•J•hir B"lediyesinden : 
S985 lira 78 kuruJ bedel keJifli za

hire loncası in§aatı yirmi gün müddet
le açık eksiltmeye çıkarıJmııtır. 

İhale 6, 9. 840 cuma günü aaat oode 
belediye encümeni huzurunda yapıfa
caktır. Son pey haddi layik görül -
mezse ekıiltmc on gün uzatılacaktır. 

Yapı i~lcrinrie ehliyeti haiz istckJile· 
rin ıartnamclcri &örmek ve pey alir. 
mck üzere Ata,ehir bf.tcdiycsine A1U-

racaatları. 14788 

Harta yaptırılacak 

Nevıehir Bılediye Reisliğinden 

5500 lira t::Jımin bedelll Ncvıehtrin 
hali hazır haritaaı i!inin birinci eksilt 
mesine talip çıkmadığından 30. 8. 940 
cuma &ünü !'aat on heıte Ncvıchir be
lediye encümeninde ihalesi yapılmak 
üzere ikinci defa münakasaya konul
muıtur. 

Muvakat ttminat miktarı 412,5 l!ra
dır. Bı.ı baptaki prtnameyi görmek ı~
tiyenlerin Ankara t~lediycler imar 
heyetine ve Nev;chir belediye riyase. 
tine mUracaat etmeleri ilin olunur. 

14790 

Harta yaptırılacak 
Torbalı Belediyı Riyasıtindm 

1 - Yapı ve )'Ollar kanununuıt (t) ne! 
maddesinde tarif edilen kazaınız hadtala
r1nın yapıimuı iıi açık elrıilt.meye konul
muştur. 

2 - Keşif hedefi (2810) muvakkat te
minat (210) lira (75) kuru:stur. 

3 - Şartname her ıün Torbalı Beledi
ye dairesinde hmirde nafıa baı mühen
disliğinde görülebilir. 

4 - İhalesi 26 ağustos 940 pazartesi gil
nü saat (10) da Torbalı Belediye binasın
da müteşekkil encllmen huzurunda yapıla
caktır. 

5 - İateklilerln kanuni veılkalarlyle 
dairemin müracaatları. 

(4826) 14791 

Ekmek alınacak 
C•miııeztlıt• Sıyyar Jand11rm• Tabu

rundan : 
Tabur ihti7acı için kapalı zarfla 120000 

kilo ekmek alınacaktır. Muhammen tutarı 
15.600 ilk teminatı 1170 liradır. 

Ekııiltmesl 10. 9. 940 salı gilnU saat on 
birde Çemiıııezekte tabur karargahında 
toptAnacak satın alma lı:omlsyQnunda yapı. 
lacaktır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir ıaat eve! koıniııyona vermii 
veya gönderıniı olmaları llzımdır. 

Bu it• ait ıartnamesi Çemitıezekte ta· 
bur ve Ho:ıatta ıuvıri bölüiünde ıörülc· 
bilir. ( 7454/4823). 14811 

19666 1'76 

29050 8879 

Aı;ık arttırma il• paraya 
~ayrl menkulün ne oldutu: ll 
rlkuı ve bahçulylı lkametsllt 
nn ve demir arabalar ve maklDt 

Gayri metıkulUn bulundutı:ı 
hailesi, ıokağı numara~ıı: BoznyUI' 
nu cl\•arındıı çayır ye.rinde. ~ 

Takdir olunan lnymet: (28800 ~ 
klz bin Uç yüz) llrL 

Arttım1anın yapıla.caıı yer, ~ 
BozUyUk icrası 23 eylül 1910 P 
at 1' -17. tıtf!! 

1 - İobu ıır;ayrimenkulün art d 
name.el 20. 8. 940 tarlhlndeD l 
No. ile Bor.tıyUk icra dalreıtni!,t 
numarasında herkesin görebllı!' t 
c;ıktır. İllnda yazılı olanlardaD 
IOmat almak lsUyenler, lfbU 1 
940/30 dosya numaraalyle ıntl!S 
mUracaat etmelidir. 

2 - Arttırınıya l;:ıUrA.k ıçt: fı! 
yazılı kıynıeUn ~ 1,:1 nlıbetl~~t111' 
milli bir bankanın teminat ın.,.. .J 
edilecektir (124 ). 11~ 

3 - İpotek sahibi alacaklıl~ 
IA.kadarların ve lrUtak hakki .,._oı 
gayrimenkul Uzerlndekl hald 1 
siyle faiz va masrafa dair olall 
lgbu llAn t.&rihlnden itlbar•D 1,ıı içinde evrakı mllsbltelerlyle b~ 
murtyetlmlze bildirmeleri ıcaP ,-ııı.J.
halde haklan tapu elcllıty1t flıP' 
dıkça sntıı,ı bedelinin payl~rn 
riç kalırlar. 

4 - GHeterllen gUnde arttı~ 
edenler arttırma ııartnameılııl ~ 
lUzumlu malQmat almıt ve ti ol 
men kabul etmiş ad ve ltıbat --~ .. ...._ 

ft - Tayin edilen zamanda GoJ 
Ug defa bağırıldıktan sonr~~ 
ra.na llıale edilir. Ancak ,tJ-1..!,. 
muhammen kıymetin yüzdı Y ~d!J-1 
bulmaz veya aatıı letıyenlD al 11ııl~
hanı olan diğer alacakJılat ııe t 
bedel bunların o a-ayrimenkul 4.-. ..ı 
dllmlıı alacaklarının mecmu~~ 
çıkmazsa en çok arttıranın J:u 
kalın&k Uzere arttırma on ıı:40 ,,._ 
temdit ve on beşinci 8. 10. 1aet1' 
14 -17 gUnÖ aynı ıaatte yapı s 
mada. bedell satııs lsUyenln al 0 t:"_ 
ham olan diğer alacaklıları~1,rı ~ 
kul ile temin edllmlış nl•C tll , 
undan fazlaya çıkmak ıarU_>'l~el 
tırana ihale edilir. Böyle bır e ,_tsl 
dilemezse ihale yapılamaz "' _,, 
dU§cr. 

8 
f!I"' t ıc1 

6 - Gayrimenkul kend1•19 nıoııl ,-,,c..1 

nan kimse derhal veya vcrıle!rar' t tt'.,ı 
de parayı vermezse ihale l< ~ıı ııt".;.ı 
narak kendisinden evel en Y1dUl'1 
te bulunan kimse arzetmlJ 0 0ırn~ 
almağa razı olursa ona. r&S~n ~ 
bulunmazsa hemen on bel arttı' <(I 
arttırmıya çıkarılıp en c;o:akl tst'~ıı 
le edilir. İki ihale arasın e,-P 0 

geçen gUnler için 'i'C 5 ten h bil~ıcl 
tala ve diğer :sararlar a;yrı~ce 
kalm'.lksııın memul'lyeUrnl 
tahsil olunur. Madde (133) uıtı s 

Mezk<ll' fabrika ve mllşteın e ;,t 
da gösterilen 23. 9. 940 tıı.rlhl~.,,~ 
de BozUyUk icra memurluğıl ~İ
illıı ve göıterllen arttınn• 1 jsıl 
lrea!ııde aatııacatı lllD 01uııut· 



" 

MODAF AA VEKALETi 

bere filiması alınacak 
' 'Vd:i/eti Satrn Alma Komisyo -
: 

e tahmin edilen fiyatı 14.000 lira 
takım muhabere fillması pazar -
alınacaktır. Pazarlıtı: 23/ 8/ 940 
llat 14 dedir. Kati teminatı 

olup ıartnameıi komisyonda ıöril-
Plerin muayyen vakitte M. M. V. 

ICo, da bulunmaları. (4402) 143915 

Çamatırblc l>ez almacak 

k lelif malzeme alınacak 
'Vekileti Satın Alma Komiıyo • 

•• M. VeUltti Sıtm Alma Ko. : 
:Beher metretlne tahmin edilen fiyatı 

(25,5) kurut olan 1,500,000 metre ı;ama

ıırlık bez pazarlıkla münakasaya konmut
tur. Camaıırhk isin bnlw 200,000 metr .. 
dın •taiı olmamak prtl7le ayrı ayn ta
liplere de ihale edilebilir. İhalesi 26.8.1140 
pazartesi gtinU saat 11 dedir. Taliplerin 
teklif edeeelcleri miktarlar Uzerlnden kanu
ni kati teminatlariyle birlikte ihale ıUn ve 
saatmda komisyona celmeleri. Evsaf ve 
şartnamesi 111 lira 15 kuruı mukabilinde 
M. M. V. Htın alma lromlı:vonıından alı-
nabilir. (4780) 14784 

ti 

tahmin edilen fiyatı: 1270 lira 
keıkili kıskaç, 1000 kutu lzoleband 
llıilcrofon :rarfı, 110 kilo mumlu 
._•iltmeyı konmuıtur. Ekıiltme1i 
tQnıa c{inü ıaat 11 dedir. İlk tı • 
lira 25 lcuruı olup p.rtnameıi Jro. 
&Örülür. Taliplerin muayyen va-

11. V. Sa. At. Ko, da bulunmalan. 
14397 

h bataryası alınacak 
'VeJci/etl Sıtıa Alma Komi•70-

ta.hmln edilen fiyatı 1300 lira 
ldet anoth bataryaaı aı:ık eksllt
Ulmu§tur. Ekslltmeat 26. 8. 940 
rtlnU aaat 14 teldr. İlk teminatı 
Olup ııu1.name81 komlııyonda J!,'6-

IC: iplerin muayyen vakilte M . M. V. 
o. da bulunmaları (4479) 144119 

illa makinesi alınacak 
• VeUJ.ti Sıtın Alma Komis70-

adedlne tahmin edilen fiyatı M 
~tuz adet kırpma makinesi 26 &
\.. Pazartesi gUnU saat 11 de An
' lr. V. •atuı alma ko. da pazar
._ ahnacatından lsteklllerin .2'7,5 

Haıta l\bası diktirilecek 
M. M, Vdaleti Satm Alma ICo. ı: 
Yalnız kumaıı veklletçe verilmelc ve di

ğer biitlln malzemesi müteahhide ait ol· 
ına1ı ilıtrı eooo ac!et hatta abuı diktirlle
ccktir. Beherine dikim Ucreti olarak 50 
kuruş fiyat tahmin edilmi15tir. İsteklilerin 
450 liralık kati temlnatlariyle birlikte pa
zarlık ıiinil olan 7 eylill 940 cumartesi gil
nU saat 10 da Ankara'da M. M. V. satın 
alma Ko. da bulunmaları. 

(4783) 14785 

Portatif iskemle alınacak 
JJI. M. Vdll~ti Satın Alma Ko. ı : 
BeMrine tahmin edilen fiyatı beı lira o

lan bin tane madeni portatif iskemle 9 ey
lül 940 pazartesi ıünli saat 10 da Ankara
da M. M. V. satın alma Ko. da pazarlıkla 
satın alınacağından isteklilerin 750 liralık 
kati teminatlıriyle birllkte pa:rarhlr ıtın ve 
aaatmdı meıldlr Ko. da bulunmaları. 

(4787) 14786 

Soluseptazin alınacak 
M. ]ıf. Vel§leti Satm Alma Ko. : 

721 

• tt temlnatıartyle birlikte pazar -
~ıaattnde Ankarada M. V. V. u
"'-O. da bulunmaları. (4478) 

14479 

Hepsine tahmin edilen fiyatı S.60 lira o
lın l500 kutu Soluseptuin 27 dustoı 940 
aah ıilnii saat JO da Ankarada iM. M. V. 
ıatın alma Ko. da pazarlıklı satın alınaca
tından isteklilerin 132 liralık ka.tl temi
natlariyle birlikte pazarlık giln ve saatııı
da me:ı:kar Ko. da buhınmalan. 

air depo yaptmlacak 
l'd:l/eti Sıtın Alma Ko. ·~ 
~eli 7976 lira ıs kuruı olan bir 

tı açık eksiltmeye konmuotur. 
: f. 9. 940 çarıarnba ~U aaat 
Ur teminatı: 598 Ura 21 ku?'Uf o

eaı 40 kunııa kbmlsyondan a
.. , 11.lerln muayyen vakitte M. M. 
""- ko. da bulunmaları. 

(4655) 146~ 

llakliye arabası alınacak 

-· lfdıJetl Sıtuı Alma lComl•yo

ııe tahmin edilen fiyatı .f30 lira 
'ta tane hasta nakliye arabuı 24 a -
1( cumarteııi ,.unu aaat 11 de An-

. ll. V. ııatın alma Ko. da pazar
"-' edileceğinden isteklilerin 6450 
~tı temlnatlarlyle birlikte pazar
ı: ıaattnde mezkiU' Ko. da bulun

' rtnameal 215 kurut bedetıe aclı 
dan alınır. (4625) 14667 

8-rgılık bez alınacak 
-· V diltti Satın Alma Komisyo-

(4788) 14787 

3 kalem boya alınacak 
M. M. Vdileti Huı Satın :Alma Ko. : 
1 - 150 Kı. Titanın 200 Kc. Cerrux 

D.T.T. 200 Kg. Cellon D.T.T. den mürek
kep üç kalem boya pazarlıkla satın alına
caktır. Muhammen bedeli (1268 lira olup 
kati teminat miktarı 191 liradır.) P11arh
tı 22. a. g4() çarıamba günü aaBt 10 da haı
va satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
İdart ıartname her giln komisyonda ıörU
lebilir. 1ıteklilerin muayyen ıün ve saatt& 
kati teminat ve kanuni belceleriyle komis-
yonda bulunmaları. (4791) 14793 

F oto1Taf kiirdı.almacak 

lnetreııtne tahmin ~dilen fiyatı JI. M. VeHletJ Hıvı Satın .Alma Ko. 
ııııan ytıs bla metre •arıırılık beli 1 - 15 kutu 50 lik Gevalux N. 18 x 24) 

NO cıwna stmU aaat llJ te An• 5 kutu 50 llk prestona 18 x 24 K Z4 N) 
M. V. eatın alma Ko. da pazar- 'k 2 K 3 N 3 alınacaftndım lırt@klllertn 40:;o ..5 kutu ..50 li A rt.ona 18 X 4 1 • 
temtnatıarlyle blrllkt. pu&1'o kalem fotoiraf kl.lıdı paaarbkla Ntın a. 

"9 M&ttııde meıı:kGr ko. da bulun- lmaealrtır. Muhammen bedeli (995) lira o
~ame ve evaafı 185 kurut be· lup katı teminat mlktın (150) lfradır. Pa-ra- Ko. dan aluur. lt668 ıarlıiı 21. 8. 1140 ,arıamba gUnll aaat 10 
..__ da hava aatın alma komisyonunda yapıla-
~ ıözlüfü alınacak ealrtır. İıtekl!lerln muayyen ,Uıı ve ıaattı 
'· VeHlnJ Sıtııı Alma Komia70- teminatlarlyle komlıyontla bulunmalan, 

tahmln edilen fiyatı (79) ku· 
lOO.ooo adet kar gözlUtu mllteah· 
"- hıubına açık ekalltme ile mQ. 

konmuotur. lhale81 3. 9. 940 salı 
11,30 dadır. İlk teminatı (5200) 

ve ıartnameııi (390) kurut 
M. M. V. aatın alma komla· 

.ıınablllr. tıteklllerin kanunun 
'beJl't!JerJe ihale aaaUnde komla-
lert. c '810) 14669 

KiHm almacak 
~•l:ılet/ Sıtra Alma Ko. ı 
tahmhı tdilen fiyatı (300) 1ru· 

loo.ooo adet kilim paaarhkla mil· 
~uttur. Kilimler için 50.000 
IMtı cıılmımılr 11rtiyl1 ını •7" 

de ihale edilebilir. İhaleıl 24. 
'arteal siinll ıaat 11 dedir. Ta
ı..ttklif edecekleri miktarlar üze· 
~Dl kati teminııtlıriyle birlikt• 

•• aaatı11da komiıyona ıelmele
ı. •t 1&rtname1I 45 Ura mukabilin· 
..., \', 1&h11 alma komiıyonundan a-

(4723) 14757 

~niye almacak 
l'ltfletl lıtm Al• ICo. I 
'dedine tahmin edilen fiyatı 

otan 100.000 adet battaniye pa 
lllıiiııalruaya konmuıtur. Battani
-Geo den aııtı olmamak ıartiyle 
t, t.llDlere de ihale edilebilir. İha· 

l4o cmaa gUnli ıaat 11 dedir. Ta 
~•lrlif edecekleri miktarlar liı .. 
'lllunt kati temlaıtlın ile birlikte 

•e aaatıftdı komiıyona ıelmel&
•e Mrtnamesi 47,5 lira muk&bi
'r. V. aatm alma lromlıyonun-
Ur, (4724) 14758 

Arpa alınacak 
"•l:ılıtJ Satrn Alma Ko. : 
~loıuna tahmin edilen fiyatı (7) 

ı..._- ıooo ton arpı pazarlıklı müna
:'."llllıuıtur. 

az. ı. 940 perıembı rUnil ıaat 10 
ti teminat 9.500 liradır. Ev11f vı 
1 350 kurut mukabilinde M. M. 
~ komiıyonundan alınabilir. İs 
lterıunun emrettiil belcelerle i

a lromiıyona ıelmeleri. 
(4779) 14772 

- Fotin alınacak 
-~•lcıleti Satın Alma Ko. : 
'-'7ta ründe verilen fiyat llyı'k 

telifinden 5.000 çift fotin yeni
lıltıa aatın alınacaktır. l(uham

... ---,_..,.11 14.ooo Ura olup kati teminat 
b~ liradır. Pazarhlı 21. 8. 940 ta
:--tanıba rünli 11ıt 11 de Hava sa
ltOfttlıyonundı ,..pılıcaktır. 1dart .._af n niimunesi her ıün 170 

ilinde 1romlıyondan alınabilir. 
llllaQc slln vı uıtte kati te-
~ "1ıılıriylt birlikte komla-
;~aıı. (4711) 1+77A 

(47P.2) 147114 

Aıf alt makinesi alınacak 
M. M. Velclletl Hava Satın .Alma Ko. : 
1 - 13ir ıdıt atfalt lrırıttırma maldnuı 

~azar'ıkla satın alınacaktır. lıluhammt11 
bedeli (8000) lira olup kati teminat mik
tarı 1200 liradır. Pazarlıfı 21. IJ. 940 günü 
ıaat 10,SO da havı satın alma komiıyo. 
nunda yapılacaktır. tdarf ve fennt ıartna
me her giln lı:omlıyondı sörüleblllr. İstek
lilerin muayyen giln ve ıaatta katı teminat 
ve kan,.nl betıe Ilı Jmomlıyonda bulunma-
ları. (47113) 147115 

Beton intaab 
M. M. Yeki/eti Sıtrn Alma Ko. 1

: 

K"if bedeli 1.732 lira 54 lruruı olan ild 
beton inııaat pazarlıklı yaptırılacaktır. Pa
ıarlılı: 22, 8. ll40 perıeınbı ıUnii ıaat 11 
dedir, Kati tilminatr: 1310 lira olup k .. if 
vı ıartnameıi 45 k1ıru11 1'onı!ıyond81\ a
lınır. Taliplerin muı11en vakitte M. M. V. 
Sa. Al. Ko. da bulunmılın. 

(47115) 147116 

M. M. V. Hava Müıteıarlıiı 

Bir motörcü almacak 
lJI. M. VıHleti Hava Sıtıa Alını Ko

misyonundan: 
Merılfonda lııtlhdam edilmek Uzere e

lektrikten de anlar iyi bir dizel motörcUaü 
alınacaktır. Kendisine verilecek Ucret imtl
tıanda .-ts•terecett iktidar ve kabUlyet de
recesine göre tesblt edilecek ve Azami 100 
Uravı ıreçmiyecekUr. 

İmtihan. 28 atusto• IMO puart•I gll
nO saat ıo da Milli MUdataa VekAletl hava 
mllateıarlığında yapılacatından taliplerin 
ntltus cllzdanları, aakerllk vesikaları, hUs
nUhal kAfıUarı ve ıimdiye kadar çahımıı 
bulundukllln yerlere &it bonııervlılertyle 
mezkCır &'ÜD ve ııaatte hava mUııuıarhğı 
sat fıleri ıubeslne müracaatları llAn olu -
Dpl'. (4718) 1'688 

M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

Eczayı tıbbiye alınacak 

Deniz Levazım Sıtm Alma Koıniıyo • 
nıindan : 

ı - Tahmin olunan bedeli ·18838,02 lira 
olan 145 kalem eczayı tıbbiye malzemesi
nin 22 Aiuıtoı 940 tarihine raatlıyan 
perıembe ~ünii saat ıe,so da pazarlık ık
ıiltmeıi yapılacaktır. 

2 - İlk teminat miktarı "1412,85" lira
dır. Şartnamesi ve almacak olan ecza ,,e 
ilic;ların listesi her ıün komisyondan alı
nabilir. 

S - İsteklilerin 2490 1111lı kanunda ya
zılı vesaiklc birlikte beli sün n saatte 
Kaaımpaııda bulunan korııi•yonı mflraca-
atıan. .(7"3M7l). 147.31 

ULUS 

HARTA G. DIREKTORLOCO GOMROK VE iNHiSARLAR V. 

Yulaf ot, la1DUl al~ 2 adet •ç motör alınacak 

Hırtı Genel Direlı:tl1r1Uli1nd•a: 1ablsarlar Umum Mi1dürli1ltlndn : 
1 - Harta Gn. Drk. lUğU kıtuı hayva- 1 - Şartnameleri mucibince 29. 7. IMO 

natı ihtiyacı tçln 2SOOO kilo yulaf~ 850()0 ki.- ~aribindı iki adet 
11

.., -'lk dcnls motCSrG,. 
lo kuru ot, 25000 kilo aanıım &)'n an"J & • , .. 
çık eksiltmeye konulmuştur. n!ln kapalı zarfla yapılan eksiltmesine ta-

2 - Eksiltme 26. 8. 940 pazarteat glliıU lip ıuhur etmediğinden pazarlık usullyle 
aaat a te Yl\laf, 14,80 da kuru ot, 16 te .... eksiltmeye konmuttur. 
man olmak llzcre Cebecide Harta Gn. Drk 
lilk binasında yapılacaktır. 2 - Puarlrk 28. 1. !MO sarıamba ıOnll 

8 - Yulafın muhammen fiyatı 7ecU Jıu.. aaat 16 da Kabataıta levaırmı ve mliba,.. 
ruo, muvakkat teminatı 131 lira 26 kunıı, at ıulbeıindeki alım komiıyonunda 7apı~ 
kuru otun muhammen fiyatı 6 kunıcı elli caktır. 
ııantlm, nıuveJdcat teminatı 10 Ura 38 ku· 
?'\il, samıının muhammen fiyatı iki kunıcı, 
muvakkat teminatı 8T lira 60 kunııtur. 

' - Taliplerin yuıh ~ ve •aattt te. 
m.tıış.tlarlyle beraber konrtıyona gelmele-
ri. (4483} 14471 

SIHATVE iÇTiMAi M. V. 

Elbiaelik kumq alınacak 
Sıhat ve lçtlmıl •u•~•nllf VeHleti 

MuJcez Hılzısııbb• •üesıestsi Satın Al• 
mı Komisyonundan: 

1 - Ml\cıısesemlz hademeleri için 192 
metre el'blııellk kuft\at puarlıll aureUyle 
ıatın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 28. 8. 940 c111amba ~Q 
ıaat 11 de Ankarada merku hıfaıuıhha 
mllessesesi ııatın alma komisyonunda ya· 
pıJacaktır. 

8 - Tahmin eclileıı bedel 1200 lira tık 
teminat 90 liradır. 

' - Şartname ye n0mun181nl g"Ormek ıs. 
Uyenler komisyona mOraeaat ederler. 

6 - Muvakkat teminat bedeli nakit ve 
nakit 1!'1ahlyettndtki evrakın Maliye Vıkl
lttl merkea vemı•lııe yabrılması için ta -
ıtplerhı bir sün eveJ ve lumuııl 'feSlkala -
rl1le beraber belll gün ve saatte komlııyo-
na gelmeleri. (4547) 14569 

MAARiF VEKALETi 

Eluiltme ilim 
Maarif VıWetlnden t 
ı - Vekllet odacılarına önıe#I Vekl • 

ııt ıevazımında mevcut malzemeden 45 ta· 
kun elbise :r·aııtırılacak. 

2 - Bu t~ln tahmin edllıa kıymeti 1113 
Ura T5 kuruıtur. 

8 - Muvakkat teminatı 83 lira ~ ku • 
nJ§tur . 

' - Ekılltme 28. 8. 940 tarihi olan cu • 
ma gtınU aaat l& de l-laarlf V ekMett leva· 
anı dalreılade toplanacak komil)"Onda ya
pılacaktır. 

D - isteklller bu iıe mutealllk ıartna • 
mıyl her &1lD levazım dalreıılnde görebilir-
ler. {4451) 1'434 

MALiYE VEKALETi 

Memur alınacak 

Maliy. Velcaletin~e11 : 
Vekllet merkez teşid15tında 13 Uncü 

dereceye kadar maajlı ve muadili üc • 
: etli memuriyetlere alınacakların in • 
libabı için 17 EylUl 1940 aah günü bir 
ı\llisabaka imtihanı a-sılac:aktır. 1aati • 
h:ına saat 14 de baJlanacaktır. 

Bu müiihnltaya kabul alunmak için 
Memurin Kanununun 4 üncü madde • 
alndeki şerait! hab olmak ve lise veya 
muadili mekteplerin birinden mezun 
bulunmak tarttır. 

Yüksek mektepte kayıtlı olanlar mü 
ııbakada muvaffak oldukları takdirde 
mektep kayıtlarını tcı·kin ettirdikleri· 
nı dair vı;•ika ibraz edemedikçe me • 
muriyete tayin olunmıyacaklardır. 

Tevdfl icap eden vesikalar : 
ı- Fotograflı nüfus cii%danı veya 

tudikli sureti, 
2- Memurin Kanı;nunun 4 UncU 

maddesinde yazılı "olduğu vtçhile mah 
kemiyeti olmadıtına dair mütemekkin 
oldufu mahal CUJnhuriyet MUddeiu ~ 
mumiliğlnden alınmış vesika, 

3- Ayni mahal idari makamlann -
dan alınmıı hüsnilhll k3ğıdı, 

4- Lise veya muadili bir mektepten 
mesun o1dufuna g8ıterlr veılka, 
~Askerlik hizmetini yapmıı oldu

ğunu mUbeyyln terhis vesikası veya 
hükmU meri olan tecil vesikası. 

Taliplerin bu vesikaları ve (6,!X!>) 
eb'adında iki kıta fotoğrafı nihayet 16 
F.ylül 1940 tarihine müsadit sah günü 
çalı tına saati ıonuna kadar, V ekilot 
Müracaat Kalemine tevdi erterek ka -
yıtlarını yaptırmaları ve imtihana ka
butıeri için birer vcıılka almaları ll -
zımdır. Evrakını muayyen vakta ka -
dar tamamen vermiyenlerin kayıtları 

yapılamıyacak ve müsabaka imtihanı • 
na ahnmıyac.aklardır. (4703) 14682 

ZiRAAT VEKALETJ 

Sayyar banyolar alınacak 
Ziraıt Yıkl.lıtindınt 
Ziraat Veklletı veteriner itleri umum 

mUdllrlllğU ihtiyacı lolo - 85 - adet ıey
yar koruma ve tedavi banyoları açık ek -
sntme usuıtyle utın alınacaktır. 

Ekıılltme 29. 8. 940 tarihine mUladlf 
perıernbı gllnU saat 16 te Ziraat VekMetl 
binası içinde toplanacak satın alma ko -
miıyonunda yapılacaktır. 

Baxıyolanıı beherlııln muhammen bedeli 
- l41J- Ura umumuun fiyatı f50TIS Ura -
dır. 

Banyol..-a alt ,.rtn&n\e ve pl&a leva
zım mUdUrlf1ttınde mevcut olup paraııız o
larak verlllr, 

Muvakkat teminat mlkdan 880 Ura 83 
kurucıtur. ( U98) HMS 

BANKALAR 

Ray cıvatalan almacak 

Etibank Umum Mi:dQrlüğünden : 
Divriği Demir işietmemiz için bir. 

ton 12,5 X öO m/m tik ray civatalt a
lınacaktır. Talip olanlann teklifleri· 
rini ı Eylül 1940 tarihine kadar (Eti. 
bank, Ti~~t Siparişler ıcrvial, Au· 
kara) adl'Hine pdermeleri rica olu· 
nur. .{4754l l_4781 

S - Şartnameler levazım ıube1i vem., 
ılndft ve tırmfr, Ankara baımüdllrlllklerin 
den "2'75 n Ul4,, kuru11 alınabilir. 

4 - Münakasaya cireceklır ,.rtnamele
rin H9,. unc:u macldelerinde yazılı takdiri 
kıymeti havi muayene raparlan ve % 7,S 
g{ivenme paralarlyle birlikte tayin olunan 
ırfln vı ıaattı meıkdr komisyona müraca-
atları. (731S/470I) 14710 

Bira sandığı alınacak 

!nbisarlar Umum Müdür/UlUnden: 
1 - Şartname ve ııUmua11l mucibince 

MOO adet bira ıuıdıtı kapalı aart u1Uıtyle 
satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 18000 Ura mu
vakkat teminatı 1360 liradır. 

3 - Ekalltme 4. 9. 940 Ç&rfamb& gllnU 
ııaat 15 te Jstanbulda Kabatqta levazım 
ve milbayaat §Ubeslndekl alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

4 - Şartname ııözU areçen ıubeden ve 
İzmir, Ankara bqmUdUrlllklerlnden para
sız alınabileceği glbi numune de mezkCır 
ııubede görülel)lllr. 

~ - MUnakaaaya girecekler mUhUrlU 
teklif mektuplannı kanıınl vesalkle % 7,5 
güvenme parası makbuzu veya banka te -
mlnat mektubunu ihtiva eclecek kapalı 
zartıann ihale gUnU ekılltme saatinden 
bir saat evellne kadar mezkCır komisyon 
bqlcanlıfına makbuz mukabilinde verme -
!eri lhımdır. (7451/4822) 14810 

ASKERi F ABRIKALAR 

45 ton arap sabunu alınacak 
Aslı:trl 1'abrikalır Umum Müdürlülü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edllen bedeli (15.760) lira olan 
45 ton arap sabunu askeri fabrikalar u -
mum mUdlirlllğU merkez satın alma komis
yonunca 29. 8. 940 ~rıembe ~nu ıaat 15 
te kapalı zartla ihale edilecektir. Şıırtna -
me NU"aıııı: olarak komisyondan verUtr. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (1181) 
lira (26) kurucıu havı teklif mektuplannı 
mezkQr gllnde aaat 14 e kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numara· 
h kanunun 2 ve S. maddelerlndel<l veaaik
le komisyoncu olmadıklarına ve bu işle a
lAkadar tüccardan olduklarına dair ticaret 
odaıı vesikaslyle mezkOr gUn ve saatte 
komisyona müracaatları. { 4501) 14566 

Kınkkale civarında yaptırılacak 
intaat 

Asbrl Tabrikılır Umum Müdürlülü 
M erbz Sıtıa Alma Komiıyonuadu ı 

Ketif bıclell (9720) lira (33) lruruı olan 
711karcla J'Hıh inıaat &1lı:err fabrikalar u
mum müdürlüğü merkez satın elma komis
yonunca 29/8/940 tarihinde perıcmba sil • 
nif saat 14 te ıçık ekıiltme ile ihale edil,. 
cektlr, Şartname ( 49) kuruı mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (729) lira (3) kuru~ ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerind: ya
ıılı vesaikle mtıayyn ılln ve ıaatte komis-
yona müracaatları. (46119) 14609 

Kırıkkale' de yaptırılacak inıaat 

'Aslıerl Fabrikalar Umum MüdürlUğii 
Merkez Sıtıa Alma Komisyonuadıa: 

Keııt bedeli (18200) Ura olan yukarıda 
yazılı ID§aat askeri fabrikalar umum mU -
dUrlUğU merkeı satın alma komisyonunca 
2. 9. 940 tarihinde pazarteıl gUnU aaat ıı 
de kaı;ıalı zarfla ihale edilecektir. Şartna
me (91) kuruı mukabilinde komiıyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(1365) lirayı havi tekllf mektuplarını me.ı· 
kCır gUndesaat 10 a kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mqayyen ,ırUD ve saatte komlıyona mUra-
caauarı. (4651) 14693 

170 Ton eletrolit tutya alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum MüdürlüliJ 

lJferJcez Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (110.600) Ura olan 

170 ton elektrolit tutya aııkerl fabrikalar 
umum mUdilrlUfU merkez satın alma ko
miııyonuoca 1. 10. 9ıo pazartesi gllnll sa
at ııs te kapalı zartla lhllle edilecektir. 
Şartname (5) lira (63) kunıı mukabilinde 
komlııyondan verlllr. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (6776) lirayı havı teklif mek
tuplarını mer.kQr g-Unde saat 14 e kadar 
komisyona vermeleri vı kendllerlnln de 
2'90 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelarln
dekl vesaikle ltomlsyoncu olmadıklarına 
ve bu işle alllladar tllccardan olduklarına 
dair ticaret odası veslkaslyle meakCır gUn 
ve saatte komisyona mUracaatlan. 

( 4658) 14695 

Yevmiye asgari 2000 ve azami 
3000 kilo marangoz tellere ve 

kaba tala1 aatı§ı 
~shrl Fabrikalar Umum MUdürliJlil 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Beher kilosuna (60) santim bedel tah

min edilen Azamı ve asgart mikdarı yuka
nda yazılı talqılar askert fabrikalar u
mum mUdUrllltü merkeıı satın alma komle
yonunca 2. 9. 940 puarteai runu aaat 14 te 
açık arttırma auretlyle ııatılacaıctır. Şart -
name paraııız olarak komlayondaa v~rlllr. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (306) 
Ura ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. madde
lerindeki vesalkle mezkQr glln ve saatte' 
komisyona mUracaatları. (4759) 147'2 

16 kalem demir malzeme 
almacak 

Asierl Fıbriblır Umum ıtllidilrlüllJ 

Merlın Satın Alma Komi$Yonımôın l: 
Tahmin edilen bedeli (20507) lira (55) 

kuruı oları 16 kalem demir malleme Aıke
rt Fabrikalar Umum Müdllrl\iiii merkeı 

satm alma komisyonunca 4. 10. 940 cuma 
(iinll saat 15 de kapılı zarfla ihale tdil~ 
cektir, fanaamı paruıs olarak lııomi1-
y0ndan verilir. Taliplerin muvakkat temi· 
nat olan (1531) lira (7) kurueu havi tek. 
lif mektuplarını mezkar ıiinde ıaat 14 de 
kadar Jııomiıyona Yermılerl ,,, ktndileri
nla dı 1490 numaralı kanunu 1 Ye 3. 111&d· 
delertıu!etd vesaUde toml•10llC1l olmadık· 

-7-

Hayvan ahnacak 
Sıbıt ~• J,timal MuHıılf Vıiıl•tl ••rlıl• Hrl.,uılu .Jılüıuuesi Satıa s .. 

tnıalmı Komi17oawıdıa ı 
Adet Cinıi lıluhamtn btdtl 

100 
20 
10 
20 

Dana 
Merkep ııpa11 
Koyun 
Keçi 

Lira 
1500 

120 
IO 

100 
soo 

!lir teminat 
Lira Kurut 

282 50 

n 50 

N11ıl alınacatı 

Açık ekıiltmt 

Pazarlık 

1 - MQe11nemls çiçı1r qıtı 111b11I 1 cin elnı, ıniktar muhammen bedel, ilk te
minatları yukarıda y11ıh hayvanlar iki rrup halinde açık ıllliltme ve pazarlık 
nretiyle 11tm alınacaktır. 

2 - Eksiltme ve pazarbk 1. t. t40 tiri blndı puartnl rtınil aat 11 de Ankarada 
merlrea Hıfzı11ıhı mUe11eenl aatnı alma komi,yonunda yapılacaktır. 

3 - Sırtnamelerlnl ıörmık iıtiynler mlltHI aatın alma komisyonuna müraca
at ederler. 

4 - Tallpleriıı muvakk'ııl teminatı ,.a tırmak filerı bir da eve) ve kanuni ve-
elkalariylı birlikte belli &Wh Yt aaıtte komlayOD& 1'91Jneltrt. (4675) 14670 

larma n bu iıle allkadar tflccardan ol
dulılarına dair Ticaret Oduı vcılkaıiylı 
m111car ıiin ve ıutte komisyona mflra-
caatlan. (4725) 14711 

Kullanıhmt bir yol silindiri 
alınacak 

lulann 81Undlraj iti ve blr aektzllk k6p. 
ribıUn lkmlllyle bir tamirat barakaııı in• 
fUl ill•rt Yahldl fiyat ve muhammen be • 
dtl tlMrtndtn kapalı zarf uaullyle 16.8 940 
tarihinden itibaren 15 &'lln müddetle ek· 
atltmeyı konulmuıtur. 

2 - Ek8Utme.ı 31. 8. 940 cumarteııt gü· 
11U uat 12 de Zonsuldak vllAyetl daimi ~n
cUmtDl oduında yapılae~tır. 

•4 1- ı:ıc.ııtme ıartnameal ve buna mUte-
Asbrl Fıbrlblar U. MUdUrlüliJn "' : teni nrak Zonsuldak d&lmt encümen ka-
Takriben on tonluk iyi kullınılmıı bir lem!Ddt " Zoll&'Uldak nafıa mUdUrlUgiln

yol silindiri ıhnıeaktır. Satmak lıtiyeale- de sörWeblllr. 
riıı eir lıtida ile umum mlldUrlütUmllst ' - Muvakkat teminat 1499 Ura 58 ku• 

mllracaat ıtmnl H ıilindirln mufı11&l ~· tıtn bedeli Zonsuldak huıual muh&
evıaflylı halihanr dvamunun ,,, Ankara Hbe Yene•IDden vtrtlecelctlr. 
veya Kırklrıledı tHllm flyatmm da ba 1 - JCkalltmlye sfrnıek 18Uyenlerln. ihale 
meyanda bildirilmeaf. (4816) 14IOI stıDUnden 111 u: Mklz st1D evci Zonguldak 

· vUt.yeUnt mUracaat ederek vlllyet ma.~ 
-...,..-------------- DUDd&D alınmıt müteahhitlik ehliyet vesi· 

ViLAYETLER 

Harta yaptmlacak 

Van Belediyesinden : 
Van ıehrinin Harita genel 4lrelrt6r

lüiU tarafından tanzim olumauı olan 
1/2000 - 1/500 mikya11ndül hail ha
zır haritalarının kotlandınlmuı ve 
1/2000 mikyaslı bartanın 1/500 miyas 
h orijinallere göre yeniden besll vat
man üzerine teAimi, ve te1viye mUn· 
banilerinin geçirilmesi ile inkitaf aa
haıı olarak intihap olunacak bir kı
ıım arazinin illveten meaahaaı 29 tem 
muz 940 tarihinden itibaren bir ay 
müddetle eksiltmeye konmuftur. Ke
şifname bedeli 3000 lira olup bu ite 
ait şartname suretleri Ankarada ~ 
Jediyeler imar heyeti fen tefliğine ve 
İstanbul belediye riyasetine g8nderU
mittir. !bale 26 Ağustos 940 pazartesi 
günü uat 15 de Van Belediye encü • 
meninde yapılacaktır. Talipler kanun 
da yazılı !Ckilde 22S liralık muvakkat 
teminatfarile Ankara imar heyeti fen 
ıefliğinden alacakları ehliyet vnika· 
tarını ve kabul şartlarını bir mektuptı 
yukarıda ıikredilen gün ve ve saatte 
Van belediye encUmenlne ıtsnderme
leri veya biuat gelmeleri ilin otunur. 

14340 

Ben%İn aJmacak 
!stanbul Btlt!di7esintl~n ı 
Belediyeye ait motörlli ve11ltln yıllık 

ihtiyacı için alınacak 258,4112 litre benzin 
kapalı zarf usuliyle ekıiltmeye konul • 
muştur. Tahmin bedeli 6.4615 lira 50 ini· 
ruş ve ilk teminatı 4480 lira 78 kuruıtur. 
Şartname zabıt YI nıuımellt müdürlüğü 
kaleminde görülecektir. İhale Si. 1. MO 
cumartesi cünU saat 12 de dıiml encü • 
mende yapılacaktır. Taliplerin ilk temi
nat makbuz veya mektupları vı 940 yıh. 
na ait ticaret odaaı vuikalariylı 2490 ll'll• 
maralı kımın tırlfıtı çıvreılııdt haıırlı
yacakları teklif metuplannı ihale ıtlnll 
Hat 1l ı kadar daim! encümene Yerme!• 
ri lbımdır. (71q9-4603) 14665 

Kapalı zarf uaulile ekailtme Ulm 
Edirn• Mtriç Su lıleri Şube MOdlirlll

ğünden : 
1 - Edirne elvanndı 11oına ka:r llt

rlç sahilinde kıyı ve tedde tahkim inpa
tı tamir itlerine ait ve bed•ll htfi 17015 
lira 91 kuruş olan fnıaatın elrılltmulnı 
talip zuhur etmedljınden meskilr lnıaat 
aynı şartlar dahlllnde 7enldtn elniltmt
ye cıkırılmıştır. 

2 - Ekalltme 21. I, 940 tarihine mtlaa
dif c;ıreamba günU ıaat ıı de Edlrnede 
Meriç su işleri ıubeıl mUdUrllltilnde top. 
!anacak eksiltme komiıyonunca kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu tıe alt elıılltme prt
namesi, mukavelename bayındırlık itleri 
genel ıartnameıi, huıuıl ftnnl 11rtnanıe, 
silıilei fiyat cetvelleriyle projeleri Belir. 
ne ıu iıteri Meriç ıub111 mlidürlliifladı 
bilibedel görebilirler. 

4 - Eksiltmeye rlrebilnıık l~in lıttk
lilerin (2776 91) liralık muvılclcıt tenıinat 
vermeıi ve bir iıtida ile nıfıa nlclletlnı 
müracaat ederek bu iı• mahauı olınak 
üzere ılıcıkları müteahhitlik Y"ikatnu 
ve 940 11nesine ait ticaret odur vesika. 
aını ibraz etmeleri şarttır. 

5 - Teklif mektupları ikinci madcldf 
yazılı saatten bir 11ııt evcl'n' kadar mak
buz l!'uk~bllinde Edime Mtd~ ıu lıleri 
ıubeaı mUdUrlUğUne tevdi edilın.ı o:ac.ak. 
tır. Postada vukubulac:ak ıeçll.mel~r ka
bul edilmez. (7282-4707) • 14615 

Motorin alınacak 
lstanbul mrntalıaı Sıtma Jlücıtlıle 

Heyeti Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Mıntak& ihtiyacı için kapalı sarf 

usuliyle (100) ton motorin almacaktır. 
2 - Teslim ve tesellüm tırlhindekl ra. 

ylı; fiyat esu olmak üzere bu f171ttaa 
yapılacak tenılllt ekalltmeye çrkarılmı1-
tır. 

3 - Tahmin edilen fiyat (12S80) lira 
olup muvakkat teminatı (928) lira (SO) 
kuruştur. 

4 - Ekılltmeye clrebllmelı: ıartlamu 
halı olanların tekllf mektuplariyle mu
vakkat teminatlarmı eksiltme ıaatine ka. 
d.ar .Kadıkliyünde 11ıına mücadele riyaae. 
tı bınasındald komlıyoııa vermiı olmala. 
rı ıarttır, 

.. ~ - Eksiltme 2 E11fil 940 pızartnl 
~u uat (15) de Kadıköy Moda cMd .. 
" · Sil numaralı 11tma mlicıdılı riya11tl 
bınasında yapılacaktır • 

6 - Şartnameler her rin ri,...et ble. 
minden bedelıia alınabilir. 

(73200 • 4710) 14111 

Yol intMh 
Zonıuldalı Vlll71fl Daimi Zaelm•al• 

den: 

1 - Z<>n&"Uldak vll&.JtU lob* SODpl. 
dak - Klllmli yolunda yapılaack 1999' Ura 
ü kurUf ketlt bedelli ShaK tdllmll 1--

kulJS• ticaret oduından bu yıl lc;ln &• 
hnmıt muvülcat teminatlarını yatırdıkla
rına dair makbus ve teklif mektubunıa 
lnuhtevt kanunun tarifi veçhlle hazırıan
mıı kapalı Al'flanm ihale 8&atlnde11 bir 
A&t evtl Zoquldak vlltyetı daimi encU. 
meıünı vvmeltrt Ub olunur. (7410 4716) 

14690 

Yol inpah
1 

%o116uldd Villpetl 'Daimi Enciimıni1Ja 
den: 

1 - Zoqıaldak vlltyett lc;lııde Beycu. 
ma. Çaycuma. Kokakaksu -Bartın yo. 
lumm Beycuıu Çaycuml'. nrasında ynm• 
lacalc 63721 lira Ti ktır"J7 kt~lf bedelli K. 
Y. 21 + ISOO - 29 + 0()0 aarınnda tcsvlyel 
tUrabiye lfiyle K.Y. 13 + 000 - 26 + 000 
aruında yapıleealı l'lravtye ıo•"' vıdıidi fi· 
yat ve mqlıammen bedel üzerinden ve kıı • 
palı zarf uııuHyle 18. S. 940 tarihinden iti• 
b&nn 1& si1D mUddttle elulltmeye konul • 
muıtur. 

2 - Ekatltmest 31. 8 . 940 cumarteef eil
nU saat 12 de ZongUldak vllAyet dalmt en
eünıen oduıncla yapılacaktır. 

3 - Eluılltme 1artname81 ve buna mU • 
teterrt evrak Zonguldak daimi çcümeıa 
kaleminde ,,e Zonguldak natıa f1tıdUrlU.. 
tündt sörtlleblllr. 

4 - Muvakkat teminat 393& Ura 09 ka. 
raftar, 

15 - hın bede11 Zonguldak h118U8t muha
Hbe ,,.snffilldtll verlltC41kUr. 

6 - ıı:JulltmlY9 strmek 18tlyenlutıı iha
le stıDUnden en az sekiz gün evet Zongul· 
dak vllA.yetlne müracaat ederek vllAyet 
makamından alınmıı mUteahhJtllk ehliyet 
vestkaıılyle ticaret oduınd&D bu yıl için a.
hnmıı muvakkat temlnatlanm yatırdıkla
rına dair makb\19 ve teklif mektubunu 
ınuh~vt 1ıımunun tarif\ veı;hlle huırlaıı • 
m.ıı kapalı Al'flanaı thale uatınden bir 
nat eni Zoapldak Ttl&YIU daimi eııcO • 
menine vermeleri Uln olunur. (7412/ 4717) 

1'691 

Ayakkabı almacak 
dıtınbuJ Jlaaril JllJdOrlfJffJttfln r 
Maarif Veklllili köy enstitüleri için ., 

ıağıdı cins ve ınllrtarlan yuılı vaketadan 
ayakkabılar kal>ah ıarf ıuuliyle ekıilt
me:re kcıaulmu9'ur. Muhammen bedeli 
17250 lira ,,, teminatı 12113 lira 75 kunıt
tur. İltıkllltr b'll aJ'&klcabtlara ait prt • 
nameleri Maarif müdürlillil J'&rdirektör
lUiiiadı ıöreblllrltr. &biltmenin 29 A
iuıtoı 940 ,perıtmbı ıtlnil ut ıs de n
pılacatr ilin olunur. Kapalı sarflar • 
reç ... , 14 dt kadar alınacaktır. 

E11anm clııel Miktarı 
Potin 1500 
İskarpin 1500 
Beherinlıı flJ'&tı Lira Yekb 

6 9000 
... l250 

17250 
(7ı7M63) 14691 

Bir qçı aranıyor 
Tokat JlelJJleket Hastanesi B.-t 

Hekimliiindın : 
Tokat Monıltket hutancıi qçı baıı

hiı nıtınhaldir. Ayda (50) lira ücre• 
Je muktedir bir aKı alınacaktır. Ttlf J 
olanların tahriren ba§ tababete mllra
eaat etmeleri yıdindeJrl bonservisl~ri.n 
birer suretlerini dı göndermeei liuu-
mu ilin olunur, 14789 

Kape;b sarf uauli:rle ebiltme 
ilim 

lCırilar.ıı lJalaıJ ~atliıneııllMI•• : 

Xırlı:larell - Babaıüi yolunmı 19 + 000 
- 21 + 000 iacl kilometreleri arannda 
muuddı1ı (24157) lira 28 lnuuıtuk ket
fen mflfreı (16000) on altı bln liralı1r ıu .. 
l'IUD tamiratı eaasiyeıi iıi kapalı ıarf us .. 
tiyle elralltmıyı konulmuıtur. 

1 - Bu iıe ait p,rtnanıe n evrak f11Do 
lardır: 

A) l!:lnlltmı prtnamesl, fenni ve huııa-
ıt 11rtnamt 

B) Mukavele projesi 
C) BıJ111dırlık iılıri eend prtnamtel 
E) Kqif ve metraj cetvelleri proje 
!ıtlyenler bu ıartname ve evrakabiliboo 

dtl Xırtlareli Nafıa mliclürlü.iündcn ala
bilir. 

2 - Bbiltat 10 e:rlill IMO tarihine ru"' 
lıyan nh ıüııü aut (15) on bette Kırklar
eli daimi eneflm•lnde yapılaca.ktır. 

S - Muvakkat teminat (1200) liradır. 
4 - tıbu teminattan maada isteklileria 

tkliltmt ıtlntlndtn nki• rin evel Kırklar
eli Yilbetlnı müracaat ederek bu iı için 
alaca'klan mlitoablıitllk vesikası ve %490 
taJ'ılı kanan mudbiııce verilmesi lazım r• 
len diler •euilc •r .. etmeleri. 

5 - Teklif mektupları yukarıda ikinci 
maddede 7aaıh aaattca bir uat eveline 
kadar Kırklareli daimi •cilmen rlyaaetlne 
IUlrbu m'llbblllndo ?erilecc'ktir. Posta 
ile cOndtrllecek mektuplann ikinci maddo
cle J'&Slb aaata kadar ıelmiı olması Ye ehi 
sarfm mllıll' mama Ilı l:rlee kapatıl11111 
balunma• lbandır. Poetadald cecilaneler 
aw edlJm-. 141911 
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Yavrunuz, saadetin izdir ... 

Onun gürbüz ve 11hhatJi yetiıimi; tabiatin tıpkı bir yavru gi
bi sinesinde yetiıtirdiği aaf ve normal gıda ile mümki:ndür. Her 
anne tabiatin insanlara baliıetiği bu kudret ıüzelliğinden istifa
deyi geri brrakmfl.malıdır. 

ÇAPAMARKA 
Müatahzaratrnda bu ha111a tamamen mevcuttur. 

Betikta§ ÇAPAMARKA Tarihi tesiıi 1915 

ANKARA BELEDiYESi 

Matbaacılara 
Ankara Belediyesinden: 
ı - Beledi~e euabatı ıı:tn yııptırılacak 

evrakı matbua. malzemesi daireden veril 
mck üzere yalnız ta.hı 1§1 on bee Jt{ln mlld· 
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedell 1120 lira 50 ku • 
nıştur. 

3 - Teminat 84 lira 0,4 kuruştur. 
4 - Şartname ve nUmunelerlnl görmek 

lstlyenlerln her giln encümen kalemine ve 
isteklilerin de 27. 8. 940 salı gllnli sant 
10,30 da belediye encUmenlne mllrn.cıuı.tları. 

("458) 14535 
Satılık yfYf 

:4.nkara Belediyesinden: 
l - Yentoehlrde 1079 ada 8 panıelde bu

hınazı 82,5 metre murabbaı yol 1'azlnsı sa
tılmak Uzere on bee gün mllddetle açık ar
tınnıya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 312,50 liradır. 
3 - Teminat 23,44 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek lstlyenlertn 

her gün encümen kalemine ve lsteklllrrln 
de 27. 8. 940 salı gtlnU Hat 10,30 da bele
diye encümenine rnUracaatınn. (4460) 

Bez alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

14536 

1 - Belediye ve ıuabatı için alınacak O· 

lan muhtelif cinı amerikan ve aair bezler 
on be~ giln müddetle açık eksiltmeye ko • 
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 956 lira 34 ku
ru5tur. 

3 - Teminat 71 lira 73 kuru,tur. 
4 - Şartname ve nlimunelcrlnl görmek 

igtiyenlcrin her gün encümen kalemine ve 
iı;teklilerin de 27/ 8/940 sah günü ıut 10.30 
da belediye encilmenine müracaatları. 

(4464) 14538 

Matbaactlara 
AnJ:ara Belediyesinden: 

l - OtobUa idare.!!! için klğıdı daireden 
verilmek Uzere yaptJnlacak olan 28,50 mil· 
yon bilet ne 35 bin karne tabı on bev gün 
müddetle ve kapalı zart usullyle eksllt
ml.'ye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (5900) liradır. 
8 - 'I'eminat { <142,5) liradır. 
4 - İhalesi 8. 9. 940 enlı gUnU saat 11 

de yapılacağından numune ve şartnamesi· 
nl görmek lstıyenlerln her r"lln cnclhne.n 
k lemine ve lsteklllerin de ihale gUnU olan 
3. 9. 940 salı gUnü saat ona kadar usulen 
te"t<llt mektuplarını b"ledlye encllmenlne 
vermeleri. ( 4586) 14590 

Muhtelif ecza alınacak 
Ankara Belcdiyesir.den: 

l - Belediye lhtlyncı lcln alınacnk olan 
4525 kilo ham kroz.11 ve 725 kilo kreolJn 
ve 100 ktlo asit finln ile 2000 kllQ elllfat dlS
te.- on beş ..Un mUd(\etıe aı:ık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli l<IG 7,50) liradır. 
:: - Teminat 351,57 liradır. 
4. - ŞnrtnameRinl gormt:k lııtlyenlerin 

her gün encümen kalemine ve lst!!klllcrln 
de 8. 9. 940 ealı gUnU 11..'Ul.t 10,30 dıı beledi· 
ye encüm .. nlne mürncaatları. (4G 7) HGOO 

Lastik hortum ve ıaire alınacak 
Ankara Belediyesinden: 

ı - Belediye ihtiyacı için alınal'ak olan 
ltt.stlk hortum ve boru ve araba lA.stlğt 15 
gUn müddetle ac;ık eksiltmeye konulmuş · 
tur. 

·2 - Muhammen bedeli (4486) liradır. 
S - Teminat (336 ı lira < 4!5) k11rııştıır. 
• - Şartnamesini görmek l11tlyenlerin 

h g{ln encümen kalemine ve fstrldllerln 
d 3. 9. 940 ealı gUnll rant 10 30 dıt bele>dl 
ye encümenine mürarantları. ( "5 O) 

uoo1 
Valvalin yağı alınacak 

Anl:ıra Belediyesinden: 
1 - Belediye fhUvacı lı:tn lllıne.cak olan 

11.440 ktlo valvalfn Yatı on beş gtln mUd· 
detıe ve kaplllı zarf usuliyle eksiltmeye 
lıcmulmuıtut. 

2 - Muhammen bedeli (8292) liradır. 
8 - TCJ"Qlnat (471.90) liradır. 
' - 1haıeat a. t>. ~o salı sünU saat 11 4e 

ynpılacıığınclan şıırtnameıılnt ı:örmek isti· 
yenlerin her ı;:tln encllmen kalemine ve ls
tt'klllerln de ihale gUnU olan 3. 9. 9(0 salı 
gUnll sruı.t ona kadar tıS'ılen teklif mektup 
!arını belediye encümenine vermeleri. 

(4592) 14602 

Emilsyon alınacl\k 
Ankara Belediyesinden : 
l - Belediye asfalt tamirinde kulla • 

nılınak Uz.ere alınacak olan 8 ton emits
yon on hcş gün mUddctle açık ckıılltmcyc 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1400 liradır, 
3 - Teminat 105 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek lstiyenlerin 

her gün enclimen kalemine ve isteklilerin 
<le 6. 9. 94-0 cuma eünü saat 10,30 da bele
diye encümenine müracaatları. 

(4690) 14699 
Tohum alınacak 

Ankara Be1rdiyesinden : 
1 - Bahçeler için alınacak olan 3 ne

vide 7000 adet muhtelif cins soğan ite 
1000 çam yedi nevi tohum on beş elin 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 603 liradır. 
3 - Teminat 45,23 lll'adır. 
4 - Şartnamesini görmek istiycnlerin 

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

(4692) 14701 
Kurşun hona alınacak 

Ankara BelediyfSİnden : 
1 - Şu işleri için alınacak 1400 kilo 

tazyikli kurşun boru on beş gün müıJdet
le açık eksiltmcğe konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 700 liradır. 
3 - Teminat 52.50 liradır. 
4 - Şartnamesini gcirmek istiyenlerin 

her gün encümen kalemine ve isteklilerin 
<le 6. 9. 940 cuma günü saat 10,30 da bele· 
diye encumcnine müracaatla,n. 

(%97) 14706 

Balıkçı muıambası ölınacak 
Ankara Btfccliyesinden: 

l - Belt'dlye ihtiyacı içın alınacak olan 
74 adet bnlılq;ı muşambası on beş gUn 
milddeUe ac;ık cksııtmete kon\llmuşlur. 

2 - :MuhammPn bedeli 740 liradır. 
8 - Temlnnt 5!i,M liradır. 
4 - Şartnameıılnl görniek lslJyeulcrtn 

her g{ln enctimen kalemine ve lııteklllerin 
d 10 . .9. 940 sah ~inil ımat 10,30 da bele· 
diye encllmcnlne mUrncaıı.llnn. (4699 ı 

14778 
İşçi tulumu alınacak 

Ankara Bclediyesınden: 
1 - Belediye için alınacak olıı.n 242 a

det işçi tulumu on beş gtln mliddetle açık 
ekıılltrnt'ğe konmuştur. 

2 - Muhammen bcdell 1604 liradır. 
g - Teminat 126,0!> liradır. 
4 - Şartnnmeıılnl görmek iırtlyenlcrln 

her gtln encllmE'n kalemine ve isteklilerin 
de 10. 9. tMO salı gllnU saat 10,30 da bele. 
<llye encllmenlne mllracaatları. (4700) 

H779 
Halat ve İp alınacak 

Ankara Belediyesinden: 
1 - Belediye lhtiy21<'ı için alınacak olan 

hnlnt ve ip on bı::ş gün müddetle açık ek. 
ıılllmcğo konmuştur. 

2 - Muhammen bedell 7l'i6 liradır. 
8 - Teminat M,70 liradır. 
4 - Şartnnrneslnl gtirmek lsUyenlerln 

hC'r gllıı ımdlnlfm kaleıııine VP. fstPklllerln 
de l O. ıı. 940 anlı gtlnll saat 10,30 da be· 
tediye encllmcnlne müracaatları. (4701) 

14780 
Benzin alınacak 

AnkAra Belediyesinden: 
1 - Belediye ihtiyacı için alınacak o

l n ıı.sgnrl 8 ton 600 kilo azami 1200 ton 
benzin on bFş gün mllddetle ve ka--alı r.arf 
usully le ,.kslltme,i!"e konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 447456 llrnılır . 
3 - Teminat 216•18 lira 24 kunıııtur. 
4 - ihalesi ıt 9. EMO cuma gUnU saat 11 

de yapıla.cağından §8.rtnameııfnl gtlrmek !s
tıyenlerln her gtln encllmen kalemine ve 
ıeteklllerln de lhııle gtlnU olan 8. 9. 940 cu
ma günU saat ona. kadar uırulUne tevfikan 
tanzim edecekleri teklif mektuplannı be • 
ledlye encümenine vermeleri. (474.8) 

1'78J 

ULUS 

.::!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -- -- --------
-------Matbaacılara - -- -- -- ------ Ankara Telefon Müdürlüğünden : ------ --= 1 - 7000 adet "Ankara telefon rehberi,, be.ırlmuı açık - ------:= eksiltmeye konulmu,tur. 

=: 2 - Muhammen bedeli 2100 lira ve muvakkat teminatı 
:= 157 lira 50 kuroftur. 
:= 3 - Bu işe ait eksiltme ve fenni şartnameler Ankara te
=: lefon müdürlüğü kaleminden parasız olarak alınabilir. 

------------:= 4 -Eksiltme 4. 9. 940 tarihine rastlayan çar,anıba gü= nü saat 15 de Ankara telefon müdürlüğü binasında topla= nacak. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
= 5 - İsteklilerin mezklir ıaatten bir saat eveline kadar 
§ muvakkat teminatlarını telefon müdürlüğü muhasebecili
:= ğine yatırmaları ve 2490 numaralı kanunda yazılı vesaik= leriyle birlikte eksiltme saahnda komisyonda hazır bulun-

---------------------= maları ilan olunur. "4661,. 14655 -----
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;:: 

ANKARA V ALlLlCl . , 

Şosa in~atı 
Ankara Valiliğinden : 
1 - Anka ra • Güdül yolunun 65+ 000-

64 +-200 inci kilometreleri arasında eııaslı 
şose inşaatı işi 26. S. 940 pazartesi gü
nü saat on beş buçukta ihalesi yapılmak 
üurc kapalı zarf usuliylc eksiltmeye ko-

• nulmuştur. 

1 2 Keşif bedeli (60895) lira (87) ku-
J'1•• olup bu meblağdan (30000 lirası 940 
m i yılı bütçesinden ve geri kalan 30895 
l' r ı Si kuruşu da 941 mali yılı bütçesinden 
ö • ·necektir. 

3 Muvakkat teminatı (4294) lira (80) 
ku ruştur. 

4 - isteklilerin teklif mektuplarım ti· 
carct odası vcı;ikası ve muvakkat temi
nat mektup veya makbuzu ve ihale giinlin
ıJen en az S gün evci vilayete istida ile 
müracaat ederek bu iş için alacakları 
fenni ehliyet vesikalarını yukarıda adı 
gecen günde saat 14 buçuğa kadar daim! 
encümen reisliğine vermeleri. Buna ait 
ke,if, eartname ve diğer evrakı her gün 
Nafıa müdürlüğünde görebilecekleri. 

(4452 14447 

ANKARA DEFTERDARLICI 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Delterdarllğından : 
l - Keşif bedeli 619 lira 52 kuruştan 

ib11ret olan Çubuk barajı gazinosu tara. 
sının tıımiri işi açık eksiltmeye konul • 
muştur. 

2 - İhlale 2. 9. 940 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 15 de Defterdarlıkta 
toplanacak eksiltme komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 50 liradır. 
4 - istekliler bu işe ait ke~if evrakını 

ve fenni şartnameyi Defterdarlık milli 
cmllik müdürlüğünde görebilirler. 

5 - İsteklilerin bu işe ait nafıa mü
dürlüğünden alacakları fenni ehliyet ve
"lkaıoı VC tnUTRk\<ıst t~m\n"t mak'bU:tU tlt 
birlikte mezkOr günde komisyona müra • 
caatları. ( 46779) 14673 

ASKERLiK İŞLERi 

Şubeye di vet 
Ankara A.~. Şubesinden : 
Lise veya daha yıiksek tahsil rörmü2 

ve askeri tam ehliyetnamesi bulunan ve 
fakat henüz askerliğine karar verilmemiş 
olanlardan tahsile devam ctmiyenlerin kı
sa hizmet muameleleri yapılarak sevke hı· 
zırlanmak üzere hemen fiUbemize ıemele
ri. 

Evelce askerliğine karar verilerek ıev- ' 
ke hazır bir vaziyette bulunan tam eh
liyetnameliler de ı. 9. 940 da yedek subay 
okulunda bulunmak Uzere scvkedilecek • 
lerinrlen 27. 8. 940 da şubeye miirocaatla. 
rı ilan olunur. (4488) 14465 

Yoklamaya davet 
Ankara Askerlik ŞııbP.sinden: 

311 den 331 d:ıhll doğumuna kodıır olan 

MİLLİ 
PİYANGO 

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

Tam biletler (2) liraya ve 
yarım biletler (1) liraya sa
tılmaktadır. Zafer Piyango
suna siz de bir bilet alarak 
i,tirak ediniz. Vereceğiniz 
paralar ebedi Türk zaferini 
temin edecek vasıtalardan 
biri olan hava kuvetlerimi
ze sarfodilecektir. 

30 Ağustos 
Zafer bayram 1na mahsus 

Fevkalade~ 
Piyangonun plim 

İkramiye 
adedi 

1 
1 
1 
2 

10 
30 

300 
3.000 . 

30.000 
30.000 

63.345 

İkramiye 
miktarı 

Lira 

60.000 
20.000 
10.000 

5.000 
2.000 
1.000 

100 
10 
3 
2 

Yekun 

İkramiye 
tutarı 

Lira 

60.000 
20.000 
10.000 
10.000 
20.000 
30.000 t 

30.000 
30.000 
90.000 
60.000 

360.000 

ihtiyat erııtın senelik yoklamaya gelme,le· .., 
rl evelce 11:\n edilmişti. Ankara nıahallıl. ~------------'---
tında yerli kayıtlı ve lıu doğumlu erattan 
bıı?.ılan yoklamalarını yaptırmak U7.ere 
gı:>lmcmlşlerdlr. Kanunen tayin P.dllcn mUd 
detin hitam bulmasıuıı az kalmıştır. 

POLiS 

Elbise ve ıapka alınacak 

.::!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ----- YENİ MEVSİM İÇİN ----
----- KOK KÖMÜRÜ --- Satrtlarma başladığımızı ıayrn müşterilerimize -- FlY AT : Vagonda teslim tonu 23.30 lira ( asgari bit vagon ) --

Depoda teslim tonu 24. • lira. --
Vehbi Koç ve ortağı; Uluı meydanı. Ank1'ra. T elefoı> ----- 3450,3451,3452. 
Ankara Memurlar Kooperatifi; Anafartalar caddesi. A ---- kara. Telefon : 1428. 

§ BilQmum evlere ve kaloriferliklerc teslimat yaparız. Sat1şlarııııı' 
:= peşindir. 2446 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
19 Ağuatostan 26 Ağu&tosa kadar muhtelif hatlara kal 
vapurlann isimleri, kalkıı gün ve saatleri ve kalkacakl,ıı 

rıhtımlar. 

Devlet Deni?. yolları işletme Umum Müdürlüğünden : 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (Cümhuriyet), perşembe 12 de 

pazar 16 da (Ege). Galata rıhtımından • 

Bartın hattına - Salı 18 de (Konya), cumartesi 18 de 

rıhtımınclan. 

İzmit hattına - Salı, perşembe ve panr 9.30 da (Tayyar). Tophat1e 

m1ndan. ~1· 
Mudanya hattına - Pazartesi 13, Salı 9.50, çarşamba, perşembe, '' ' ıll 

da ve pazar 8.15 de (Marakaz). Ayrıca cumartesi 14 de 1' 
19 da (Sus). Galata rıhtımından. 

Bandırma hattına - Pazartesi, salı, çar aml>a, cuma 8.15 de (Sus) •• ~ 

rıhtımından. Ayrıca çarşamba 20 de (Antalya), cumartesi a· 
(Konya). Tophane rıhtımından. lr 

Karabiga hattına - Salı ve cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtıınıdıl" 
!mroT. hattına - Pazar 9 da (Ülgen). Tophane rıhtımından. 
Ayvalık hattına - Çar~ba 15 de (Bursa), cumartesi 15 de (Bartııı) 

keci rıhtımından. 

İzmir sünt hattına - Pazar 11 de (İzmir), Galata rıhtımından. 
İzmir ilave postası - Perşembe 13 de (l'irhan). Galat rıhtımındat1· 

NOT: Vapur seferleri hakkında her tür1il maıOmat aşııJı" 
lefon numaraları yazılı acentelerimizden öğrenilebilir. 

Galata baş acenteliği - Galat rıhtımı, limanlar umum mUdürlüğii 
binası altında. ~% 

Galata şube acenteliği - Galat rıhtımı, mıntaka liman reisligi 
nası altında. 

Sirkeci şube acenteliği - Sirkeci, yolcu salonu. 

(4795-4820) 14809 

ENSTiTÜLER 

Buğday, arpa saire alınacak 

Tavukçuluk Enstitüsü Direktörlülün -
den: 

EnstltUmllz için açık ekslltm usuliyle. 
ı ~lifo00 kilo b ı y, noo ldlö arpıı:, 9~0 ki-
lo yuln! ve 16500 kilo kepek satırı alına. 
caktır. Mulın.mmen bedeli 2470 liradır. 
Şartnameler her ,;ün saat 9.30 dan 17 ye 
kadar Çankırı yolu nzerindekl ta\•ukçuluk 
erutllllsilnden paraııız verlllr. tııteklllt'rln 
28 Rğuatoe 940 çarşamba gilnünde saat 11> 
le ticaret odası veslkuiyle 181> Jlra 25 ku
ruşluk muvakkat teminat makbuzu veya 
bııuka mektuplarlyle birlikte tavukçuluk 
enstltUsUnde toplanacak komisyona müra-
caatları 1111.n olunur. (444.!>) 14"71> 

Talebe kaydı 

Ankarı Yiil:sek Ziraat Enstitüsü Rek • 
törlüğünden : 

Yüksek Ziraat EnstitüsU Orman, Ziraat, 
V cteriner Fakültelerinde talebe kayıt ve 
kabulüne 1 S/aiuıtoı /940 tarihinden itiba • 
ren ba~lanacak ve 30/eylill/940 günü akşa
mına kadar devam edecektir. 

1 - Bu yıl kabul edilecek talebeler bi • 
yoloji, fizik, kimya, cebir, türkc;e tahrir ve 
yabancı dilden (f ransızca, İngilizce, al • 
manca dillerinden biri) bir seçim imtihanı
na tabi olacaklardır. 

2 - Seçim imtihanı Ankara ve İstanbul. 
da l, 2, 3 /teıırinicvel/940 ıünlerinde yapı • 
lacaktır. 

3 - Enstitümüz fakültelerine yazılmak 
iııtiyenler kayıt ve kabul şartlarını ensti
tü rektörlüğü ile vilayet ziraat, orman, ve. 

AFŞAR 

Kiraya veriliyor 1 
Aııkara'ııın Çankaya batı-4 

kilometre glhl pek yakınında ff 
rataa. llııra:U. Dikmen. ;ı.u.ınıt...t rt 
ıerı ve E.} mır g iti il" hemh~";)f' 
lan tahminen 15000 dllnlimtuJ ~ 
§ar) c;lfUlğl bu senenin blnnct~t' 
nlnden itibaren kısa ve uzun ııt '
lerle kiraya verilecelctlr. Çiftli~ 
zısı sulu ve kırnc tarlaları ve \"I~ 
lariyle 15000 dönUmU mlltecS (Jt~ 
500 den fazla bUyük ıııo.}'lT!tılı~etl''° 
ağaçları ve (Yarpınnr) adı ~~ 
daimi mllteaddlt su rnenbıılnTl i'-'. 
Her ltirlli hububat zlrnntfndtll ,.eılf'.' 
ka bostan ve her nevi scbz 
tlrmeğe ve muhtelif meyvalı ~t 
vasız fldıwhklnr ve ağaçltklııı',,.
ne pek ziyade elverlşlldlr. ıtııY~ 
tlştlrmekte b!lyllk bir şöhrrt! 11~ 
dır. AJ7.U edenlerin bu fırsıı.U ~ 
mamnları için çiftlik görülUP ~ 
me.k ve icap eden mnlQmat \"e .~ Jİı! 
alınmak ve latıear eartıarı ~ t 
milddetl gorli.~lllmek Ur.ere bUtJı!~ 
sonuna lcadıır Anknra'da yenil.,.-.., 
Dikmen c11ddeııılndc AygUn ~e '1 
rnnnının 5 mımnrah dalreslıı ~ 
yan IZehrn Mliflt Sancr'e) ı!I Y. 
at etınt'lerl tııı.n olunur. 

. 
iş arıyor ~ 

Seneli){ yoklamasını yaptırmak üzere 
gelınlyen bu ihtiyat erat hnkkındıı kanuni 
nıııanıele yapılucnktır • .l\'llfus ctizüıınlarlle 
her gün gelerek yoklamalarını ynııtırma. Bir şapka ile teriner müdürlüklerinden tedarik edebilir. 

Fransızcnyıı vO.kıf ve i>1cı~ 
rıınsları olan hlr mütercim • fıııl!~ 
vazife nnYor. <MUt .• Dak.) Y . 
ile Ulus ;,.atbaasınn ya.zıtrrıall· lı1rım. (4576) 1457• 

ORMAN ÇEV1RGE Md. 

Satılık ağaçlar 
Antalya Orman Çcvirge Müdürlü

ğüııden: 

1 - Antalyann Alanya kazasına 
bağlı Söğiit Devlet ormanından bir 
sene müddetle ve kapalı zarf usuliyle 
1408 metre mikap gayri mamul Çam 
ağacı (20) gün müddeUe artırmaya 
konulmuştur. 

2 - Artırma 27. 8. 940 tarihine mü 
sadif salı günü saat 10 da Antalya or 
man idaresinde yapılacaktır. 

3 - Çamın beher gayri mamul met 
re mikap muhammen bedeli 940 ku -

Cinsi Miktarı 

takım 

için tahmini fiyat ter. 
beher takım elbise 4 - Seçim imtihanı Ankara'da Yiiksek 

Sivil elbise 
Sivil şapka 

Lira K Ziraat Enstitüsünde yapılataktır. htan-
165 
165 

25 00 bul'da imtihanın oı,cağı yer ziraat, orman, 
veteriner müdürlüklerine müracaat edile· 

İlk teminat 
Lira Kuru~ 

310 00 

İhale günil 

3/ 9/ 940 salı günü uat 15 

Emniyet Müdürlüğunden : 

Müdüriyetimiz sivil memurları için yu • 

karda cins ve miktarı yazılı elbise ve ~ap
ka açık eksiltme ile alınacak ve yaptırıla
caktır. Şartname ve mühlirlıi 'kumq, mal • 
zeme nümuneleri müdüriyetimiz hesap mu
amelit memurlufun<la ıörülebilir. 

İsteklilerin gösterilen ıün ve saatte 
Emniyet Müdürlü&ilnde toplanacak lı:o • 
misyona gelmeleri. ( 4660) 14ô54 

rek öğrenilecektir. 
S - Sıhnt rapor nümunesi enstitil ve vi

liyetler ziraat, orman, veteriner mildürlük
lerinden tedarik edilir. 
Başka rapor kabul edilmez. ( 4492) 

14632 

..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -- -
~ Sallhk FORD otomobili = 
- -
: 931 modeli, • kapılı, kapalı rnotör E 
: mlikemmel halde, boyası ve döşeme--
: ili yeni yapılmı§lır. I<'lyatı 6 O lfra- : 
- dır. Ulııı meydanı Koçıık han knpıcı- : 

ruştur. - 11ına mllrnc:a t. 3276 -
4 - Muvakkat teminat 517 lira 44 ~ti 111lll111111111111111111111111111111 ~ ., l 11111111111111111111111111111111111 il r 

kuruştur. : B : 
5 - Teklif mektupları 27. 8. 940 E İ r Villa aranıyor E 

günü saat 9 a kadar behemehal Antal- E 6 • 8 odalı bir villa (kalorifer ve E 
ya Orman Müdürlüğiinde müteşekkil ': garajlı tercih olunur) aranıyor. A- E 
komisyon reisliğine verilmelidir. E llkadarların aşağıdaki adrese nıek· : 

6 - Şartname ve mukavelename : tupla müracaatları ve fiyat bildir- : 
projesni görmek istiyenler Ankara E meleri rica olunur. Morell, Cihan- E 
Orman Umum Müdürlüğüne ve An. : palas oteli, Ankara. 3313 : - -talya Orman Çevirge Müdürlüğüne .,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr 
nıiiracaatları. (717 / 4575) 14512 

- Piyano akordu -
Eczacı aranıyor Piyano konser akorderi ve tamir 

Askerlikle attt.kası olmıyan bir ec· mütehaaıısı Mina İıtanbuldan ret- l 
ll~i!ii~i~ni!1"ilıiı':ll~ii~lli~ll~·ııiıaaiıı>tilnkııiıeııiı:llı':nlliliı!1ilıfl.rlklez•~•~ı:4ııiısl· .... d1i .• G1a•r •'•a1z1in1o1ı1u1T.et1e.fon.1114117••• ı 

YENİ SiNEMA 
Bugün bu gece 

Saat 16,80 ve 21 
seansle.nndll 

LUİZ 
• aat 14,M ve 18,80 

acanııında 
GllnııhkAr Kızlar 

Cebecl Yenldotan 
ılnem8111 

AYŞE 

Türk~e sözIU ıarkılı ... 

HALK SiNEMASı sus SiNE~•sı 
"0 sO d• 

Bu Efece .. .'ıdıs:ı # 
BrodvaY ~~eıınl1 

Saat ı 2 ve t 6 ıtlııt 

BugUn ve Bııgcce 

Saat 16,30 ve 21 
seansındn 

Korsanın 1ııtllmmı 

Saat H 30 \'C 18,30 
sen.mııııdn 

Şanghny ateşler içinde 

Calp u!tı ,,6' 
cıı~5 

l)aat 14 "e ıs e ~ 
TÜCCAI~ ~~U 
Türkçe~ ,, 
~~ ıı• 

Hamcı.mönU Atı1' ..t.I 
Saat 12,15 te ucuz halk slnCJ11ası ıcodp· 

matlneııl 1- Lorel aard
1
1
0 

San Zambak TUrJ<c;e s5~ 
Mart& Eggerth 2 - Polis fzl 


