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Her §eyde olduğu gibi milli 
havacılığımızda da üstün bir 
kuvet yaratacağız. 
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Ha vac.ılığma değer vcrt:n 
milletler için hava tehlikesi y'llr. 
sayılabilir. 

Beraberlerinde Hariciye v~ lktısat 
Vekilleri de bulunduOu halde 

Başvekilimiz dün aksam 
Karabük' e hareket elli 

aşvekil garda birçok şahsiyetler tarafından uğurlanch 

.__Vekilleri Heyeti dün aaat 9.30 
:.ekllette BqvekU doktor Re
ltydam'ın rlyuetinde toplanarak 
13 e kadar ru:mamesindeld f.tle

er• eylemiftlr. (a.L) 

Qrbin 
büyük meselesi 

F alila Rılln ATAY 

~ menklar üç meMle üze
durmaktadl1' ı adalara hücum, 
l hücum ve Birletik Devletle
~ hazırlıiı l 

"liz adalarına kartı ton tayya
lan, bir müddet, ıbtıyük ta

t....lardan önceki topçu hazmıft· 
~etilmiJtir. Hattl, Kd gÜn • 
tiil\rer'in garp cephesine hare. 
~it olduğundan bahıedilerek 
teıebbüıünün batlamak Üzere 

IÖy)enmekte idi. Hücumlar 
ittir n henüz iatill tet•bü· 

l. ~ haber yoktur. 
~in haYadi.lerine ıöre ba taY· 

M!tebi, havaların bozuklu-
l l lfttilizlere I'°"• Almanya~nı 
"'~alık tayyare kayıptan pek 
'hnUf [700 tayyare n 1500 pİ· 
1 '-lüesair n müıpet neticeler •· 

ııtır. İapanyolca A. B. C. l'a-
" İapanyol milletinin Bay Chur
l!l ııikbinliiinl timdi daha çok 
' lcarırladıfmı yazmakta, bir 

\i '1adrit ıazeteai de lnıiltere
nu hayatı teteVVÜfe ufratmak 
"kilerinden daha ~k tiddetli 
. 'tdımanlar yapılmaaı lazım· 
lhııe İtaret etmektedir. Jsviçre
~ft Basler Nachrichten •az• 
d., •ier bir istila tefebbüıü ~ 
bunun İngiltere lehinde netice
iine fÜphe olmadıimr, tim· ı 

ltldar ne İngiliz tayyare mp· 
l'rıım, ne de hava kuvetlerinin 

edilebildiiini, ne de halk 
,:1atmm kmlabildifini yazı· 
oqgilizlerin, alman taarruzu
~ubulmryacafı hakkmdatd 
ere inanmadıklarmı da kay. 
liri•. Mukavemet hazırbtı, 
11ılnaff aki:yetlerinin uyandll'-

'ldutu nikbinlikten asla müt• 
Ollllakaızm devam ediyor. 

ra'dan Mıılt''daki vazifeai 
'r dönen İngiliz generali Wa· 

llc1111ark'ta bijyük aıkeri ha
t..tlin baılamak üzere oldutu
~etecilere .öylemittir. Bu lla

trden makıat, Mıaır'a hücum
~~lizler, Somali'yi terkettiler 
l ·-~ muharebelere devam et
~ Mmr ,,. difer taraftaki 
'sleıi.ni datıbnaia razı olmadı
._ hücumunun hedefi, Sü· 
.ıae etmek ve inl'iliz donan
Akdeniz'de kalmaia mec• 

~ektir. Şimdiye kadar motö
~alarm çöl tartlarma naııl 

•tmiı olduklarma dair mi· 
törmedik. Uzun, bot, ıusuz ve 
~eaafelerde yüz binlerin ha

Pek çetin müıkülatla kartı • 
lnıa ıüphe yoktur. M111r'la 
lrasmda hudutlar geniı görü

da, yürüyüte müaait ıaha 
•e müteha1111larm söyledi· 

-.,tÖte müdaf uya çok elveriıli· 
\•kat ne Libya'daki İtalyan, 
~ Mıalt''daki İngiliz kuvetleri
.11 kilci vaziyetleri bilinmedikçe 
1 en tahminlerde bulunmak 

lcehanet olur. M111r hücumu· 

Başvekil Dr. Refik Saydam :refakatlerinde Hariciye Vekili 
Şükrü Saraçoğlu, lktıaat Vekili Hüsnü Çakır olduğu halde hu. 
ıuıt trenle dün ta.at 17.05 de Karabük'e gitmiıtir. 

Ba.ıvekil, Garda Vekiller, Büyük Millet Mcdiıi Parti Grupu ve 
Mültakil Gnıp reiı vekilleri, Parti Genel Sekreteri ile Parti Umu
mt Jdare Heyeti izal&l'It mebuslar, Vekaletler müııtetar ve müdü. 
rü umumileri. Ankara vali ve belediye reiıi, merkez komutanı ve 
emniyet müdürii tarafından ujurlanmrtlardır. (a.a.) 
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NUFUS SAYIMI GUNUDüR 

YURDDAS: 
NE BiR EKSiK 
NE BiR FAZLA • 

l INONO 

51' Y. IMIZl_BILE LIM 

Sayım hazırlikları 

Sayımın mükemmel olması 
İçin bütün tedbirler alındı • 

B. Celal Aybar gazetemize izahat verdi 

Genlı bir radyo propağandası yapıhyor 
20 Birinciteırin puar cünli yapılacak 1 taraf etmek içia lca'beden aokıklardı nu.

olın iiçiincU nüfuı ııyrm.ı ~azırlıklın ~k maralan tamamen yenilem!ıti~. Bir t~raf· 
ilerlemittir. Sayımın, "ne bır ekıilc, ne bır tan da menuı olmıyan ıolcılc ıılmlen de-
flzlı ,, tam bir ırhatle ve enlktiı: olarak (Sonu .5. inci Hy/ada) 
baıarılabilmui için icabeden bütUn tedbir· 
ler daha t imdiden alınmıı bulunuyor. 
htatiıtik Umum Müdürü B. Celil Ay

bar hazırlıklar ve aayrm propagandası 
hakkında dün bir muharrirlmize ıu iz.aha· 
tı vermiıti r: 

Nafia Vekilimiz İslanbuldı 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Nafıa 

Vekilimiz B . Ali Fuat Cebesoy bu· 
gün Anadolu ekıpreıiyle tehrimize 
geldi ve istasyonda mebuılar, nafıa 
erkinı ve doıtları tarafından kartı· 
landı. 

"- Manisa, 1ı:mir, Aydm, Burdur, Is
parta, Eıkitehlr, Kocaeli, Kayıeri, Ada
na, Ankara, Kırklareli, Edirne ve Tekir
daiı vilbetlerinin nümerotıj kontrölleri 
tamamen bitmiıtir. Alman neticeler mem· 
nuniyetbah,tır. 

Baı:ı kaıalarda rörUlen enlklikler rica ret Vekili Aydın' da 
ıüratle ikmal edilmektedir. Diier villyet· 
!erin nümetorıj ve sayım hıızırlıkla rı na- Aydın: 22. a.a. - 'ftcaret Vekili B . 
hiyelere varıncıya kadar incelenmekte ve Nazmi Top;uoğlu, otmayla 1ncirlioV!\· 
her ıün telgraflı merkeze gelen ınaliimat ya gel -ni~ v~ burada kendılerine mü • 
üzerine icabeden tedbirler alınmaktadır. laki olan vali vt belediye reisimizle bi· 

'-'~et veya menfi neticesinin 
'i'•lı ehemiyeti asla söz götür-

1\tilizlerin bu ehemiyeti ta
tlkdir ederek askeri bazit'

~ t tamamlamakta olduklan-
liiphe yoktur. 

• •ç ründenberi Bİrleıill DeT• 
lnailtere ,,. mnumiyetı. Av· 
(Sona s. iaci •~lada) 

Ankara, mevcut nümerotajı ıehrin git· 
tikçe artan ıüı:elliiiyle müterıuip bir ha- mii?d~t k?nuımu~lardı~. Diln ıe :~~y: 
le koymalı: için diler belediyelerden daha İncırhova da eeçırei'\ Tıcaret Vekılı -
esaslı bir ıekilde tedbirler alnuı ve bil- mizin bugilrı ıehrimize aelmeleri bek
.... lı:ealrli veya harfli numaralan bet'· lenmektadlr. 

Ticaret Vekilimiz binlerce dfr1l iz.mir Fuarını açq nutkun 

1%mir Fuarının 

açıhşı dolayısiyle 

lord Halit aks' ın 
Dr. Bıh,el Uz'a 
yolladığı mesaj 

İzmir, 22 a .a. - Xuncu Enternas
yonal İzmir Fuarı dolayısiyle İngil
tere Hariciye Nazırı Lord Halifax 
lmıir Belediye Reisine apğıdaki me
sajı göndermittir: 

Doktor Behfet Ua 
- lzmir Belediye Rei8i -

IZMIR 
"Bu çetin aaatlerde İzmir fuan

m açmak suretiyle baıladıfınız itin 
müklfatmı •öreceiinizi •amimiyet
le ümit eder, tam muvaffakiyetler 
teıı:nenni ederiz." 

Lortl Haliltut 

l:ımir beletliye•inin teıeklrüriJ. 
İzmir, 22 a.L - İzmir Fuarı dola

yısiyle İngiltere devlet adamları ta
rafından mesaj gandermelı:: Ye radyo 

(Sonıı 5. iaci sqlada) 
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TROÇKİ 
ÖLDÜ 

Eski bol~evik şefini 
öldüren bir Fransız 

yahudisidir 

Troçki 
Meksiko, %2 Lı. - B. Leon Troçkl diln 

ölmil$tür. Bu eski bolıevik ıefi evelki gün 
şehrin civarında kiin eski bir kale olan 
ikametgahında öğle yemeğıne davet etmit 
oldu&-u fransu: yahudi&i Franck Johnıon· 
un taarruzuna uğramıetır. 

John,on, Troçki'yi iı:cilerin kullandığı 
küçük kazmaya ben.ı:er bir iletle baımdan, 
aai omuzundan ve aağ diı: inden yaralamış
tı. 

Hatrılardadır ld Troçkl iki ay cvel evi· 
ne yapılan bir taarruzdan yarılanmadan 
kurtulmuştu. O ramandanberi yeni bir ta
arruza hedef olmaktan çok korkuyordu. 

iz.mir Fuannda lngiltere patJyonu 

Bir Yunan gazetesi diyor ki: 

İzmir enternasyonöl 
fuarı bir sulh eseridir 

Fuan gezmek • • 
ıçın: 

----~~-----------------~ 

Evelki gece ve dün sabah İzmir'e 
on bine yakın ziyaretçi grupu geldi 
Atina ; 22. &.L - Atina ajansı bildf. beteriyetin gtçirmekte olduğu bu ge. 

rlyor : İzmir Beynelmilel Fuarı mü. tin imtihan saatlerinde bütün kalbi • 
naeebetiyle Kathimerini gazetesi dl • mizle muvaffak olmaıını dilediğimls 
yor ki : İmıir Puan gib; bir sulh eseri meydat 

.. Biz Yunanlılar, hususi bir eevinc; na getirmeye muvaffak olmuıtur ... 
duymaktayız. Çünkil dostumuz .e Balkanlar'a hizmet eden Sellnik, İs • 
müttefikimiz Türkiye de, birlm gibi. (Sona s. inci sıyl•d•) 

lngiltere'nin Orta~ark 
orduları kumandanı 

general Wavell diyor ki: / 

Yakındoğu 'da 
çok mühim 

hfıdiseler olacak 
Kahire, 22 a.a. - Orta ıarktaki in

giliz kuvetleri batkumandanı gene
ral Wavell dün akşam matbuat mü
menillerine apğıdaki beyanatta bu
lunmuştur : 

"- Gizli bir vazife için gittiğim 
Londra'dan döndüm. Pek yakında 
Yakın-doğu'da çok mühim hAdiselere 
intizar edilmek icabeder . ., 

General Wavell, tarihin bir dönüm ,. .. 
noktasında bulunduğumuzu ve zafer 
saatinin çalacağını ilave etmittir. Ehramlar önünde nöbet bekliy• 

Hint nöbetçiıi 

8. Abdülhalik Renda 

lstanbul'a gitti 
Büyük Millet Meclisi reisi Abdill -

halik Renda, dün aaat 17 trenine bağ · 
lanan hususi bir vagonla lstanbul'a 
gitmişlerdir. 

Abdülhalik Renda, Garda Başvekil 

ltalyanlar Mısır'a 
tecavüz ederlerse 

Katil VeTtliği ifadede ne Dr. Refik Sayôaın ile VekiJler, Parti 

Mısır İtalya'ya 
harp ilan 
edecek! 

söylüyor? Genel Sekreteri ve umumi idare heyeti 
Meksiko. 22 ı .a . - Troçki'nin katlU a· Azaları , P at ti Meclis Gr u pu ve Müsta· 

ıai'ıdalı:i beyanattı bulunmuştur : kil Grup re İ'l \ekillerı , Meclis encü . 
"Bir Belçika diplomatının oğluyum. . . . • . . 

Tahran'da doğdum. T roc;ki'nin ülkülerine menlerı re ıs 'e mazb .. ta muharrırlerı 
hayran olarak Pıriı'den Meksika'ya rel- lidare !mirleri, mebuslar, Vekaletle : 
dim. fakat k~diıinin itimadını kaı:ındık· erldnı, Ankara vali ve belediye reis~ 
tın aonra inkı11ra uğradım ve o zaman 1 • •• •• 
dilnyanm ıellmeti için kendlıini orudan 

1
merkez komutinı, emnıyct mudurU ta-

(S<>aıı s. iaci sayladaJ rafından uğurlanmıtlardır. (LL) 

Kahire, 22 a.L - Mt!lr mecllsl tu. 
tından dün akoam aktedllen gizil eellede 
B&IV~kll Huan Sabri Pa,a, ttalyaıı kıtaa
tı Mıaır'a tecavUz ettıtt takdirde lluır'ıa 

(Soau S. iaci say/ada) 
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f ir,irler ve insanlar 

Birkaç şair 
Nurullah ATAÇ 

AKIN zamana kadar roman ve Bu tiirin mükemmel olduğunu iddia 
hıkayelcrdeki ~ahı..ılara, makale edecek, kusurlarına göz yumacak de -

\ · ııkidlerdeki fikirlere alaka göste- ğilim. Bcgint ! mısrağın sonu, o bir -
rır, men"'Ur y.:ızıları okumaktan hoşla- dcnbire kesilen " ki yıldızların altın
nı r • m. Şimdi o zevki k.aybe~tim; pek da .. insanda bir zaaf tesiri bırakıyor. 

i im .Montaigne'in kitabını bile Dokuzuncu nıısrağdakı : " Ah 1 lakin 
h fta ' ar ca, aylarca ll •imadığım oluvor. mademki • . • ,, de hiç iyi değil. Fakat 
N ir bana, meramı ifadeye hiçbir za. bu kusurlara. acemiliklere rağmen Rı
ır. n kafi gelmiyen oi.r alet olduğu his- ı:a Apak'ın yazılarında gerçek bir tiir 
s ni veriyor. Vüzuhsuı birşey... havası bulunduğu inkar edilemez. Bu 

ı., nların biribirlerıne hislerin!, §air bir ağır. "·ekarlı cefaya heves edi
l' erini keUmelerle, c.ümlelerle bil - yor. Çok iyi 1 

''klrrini sanırız. Halbuki hiç de İtiraf edeyim ki, Rifat llgaz'ın şiir-
ıldir: insanlar edaları ile an- lerinden pek hoşlanmıyorum. Onda da 

ar Kelimeler, cümleler de anca~ sevdiğim meziyetler yok değil; faknt 
m' z l~. kollarımızla yaptığımır çoğu zaman sairaneliğe düşüveriyor. 
et er kaoar. belkı onlardan dah& Belli ki onda, bütün yenili~. modren
' 'dir. Hani uzun uzun susup bi- lik hevesine ı·ağmen, dünkü şiire, yani 

i rım'ze b:ıkışmanın bize bir takım Risa Tevfik'in ve onu takip edenlerin 
l: ' k tlcri a 'kar ediveımesi vadır .. şiirine hayrımhk var: belki bundan 

Bi ri i 'mizden bu hakikatlerden başk;ı kurtulmak :ıtiyor, fakat kurtulamıyor. 
r end· imi• hiçbir şeyin, derin h:ıy~- Öğrendiği ~iir onu sarmış, silkinemi -
t mız, iç alemimiz içir. gerçek bir ehe- yor ... Rifat Ilgaz'ın da bir §İirini a
miveti voktu~. Nesir olsa olsa çar~ı lacağım; en çok hoşuma gideni 
r ar meseleleri gibi. ilim meseleleri s o N 
g'bi afaki, yani ruhumuw zenginle~ -
tirmiven şeyleri bildirmcğe yarar. Fel 
11t>fe kitanhrının vüzuhsuzluğu da bu 
yüıı:deru:Hr; f':osoflar insanın ancak 
kendi huzuru ile anlatabilecekleri "Y" 
teri nesir gibi insan h3raretinden mah 
nım bir ifade vasıtasına tevdiğ etme
~e kalkarl!ı.r. Bir de !ilosofun kendi 
s··vlemesini r.inleyin: kitabında karan
lık bulduP.unm: sözler, sizin de çokta~ 
le i bildi~ ini;: gayet basit ıeyler oldu
f; mu zann ttirecek kadar aydınlanı 
verir. Nesir, bir takım haberler getirir, 
ins:ın oğlu hakkında veya bir tek in
• n hakkında beklediğimiz derin, ta -
reamiyle kencimize mal edebileceği -
miz bilgiyi temin edemez. Paul Ctau
del : " Ey 9air 1 Sen hiçbir §eyi anlat 
mıyorsun; fakat seninle herşey aydın
lanıveriyor ,, der. Şaırde olan bu ku • 
vet bestekirda, ressamda, rakkasta, 
beykeltra,ta, mimarda, hatipte vardır; 
nesirde yoktur. 

Bittabi nasrin de o kuvete erdiği o
lur: yazısı tiire ya1daştıgı nisbette .. 
Fakat §iire r:iein sadece yaklaşmalı ? 
Niçin yarı yclda kalrnah ? Dikkat e· 
din: şiire ço'c yakla-jmı§ olan nesirde 
hemen daima bizi rahatsız eden bir ha
va vardır; onu bir nevi taklit, bir nevi 
füenti diye kartılarız:. Şairde hoı ve 
tabii buldu~umuz ıöz ııanatlerl, araı -
tırmalar nasirde hemen gillünç ve ıuni 
oluverir. Şair, kelimelerden ziyade e
dası ile kendini anlatmağa çalııır: bu 
heves nasirde hududunu bilmemek, 
imkansız ümitlere kapılmaktır. Bunun 
i indir ki belki en karanlık mısrağda, 
b tti bir peşrevde, beıtede bulduğum 
viızuha, en bf'rrak nesir sayfasında 
rasgelemiyorum. Ben de tlir yazamı -
yan, nesre mahkfim cılan, yani her4eyi 
anlatmağa kalkııtıkları için herşeyi 
daha anlaşılmaz bir hAle getiren in • 
sanlardanım; bunun UzilntUsUnU, bu -
nun elemini ömrüm sUrdilkçe çekece -
ğim. 
Yalnız nesirle dolu k[taplara pek' el 

ıUremediğim gibi mecmualarda da yal
nız şiirleri arıyorum. OnUmde Vır/ık 
mecmuasının 1 S ağustos tarihti aay111 
duruyor: makalelerini, hikaye terini o
kumak istiyorum .•• Biliyorum ki ot
mıyacak; §iirlerini okumakla kalaca • 
ğım. Çok şükür ki hu ıayı §iİr hususun 
da zengin: Rıza Apak var, Rifat Ilga,r 
var. Orhon Murat Arıburnu var, hattl 
bir tenkid makalesinde Halit Aıım'ın 
b ı mı roğ lım var. 

Karardı mavi bir aUh UııtU\e 
Pnrmnğımlıı. çizdiğim manzara. .. 
Soldu karanh$tın 11U7.Uldtıgi.I yaprak 
HUzUnlU oldu arıların 
Sak&ımı ııon ziyareti ... 

Ne havaya minnetim kaldı, ne IUY&. 
Lezzeti unutulmue aydınlığa 
Çektim perdeleri." 

Varlık'ta Orhon Murat Arıburnu' -
nun imzası çıkmamıı: fakat " Hilvel -
baki t ", " Var t "• " Şüphe 1 " isımH 
Uç ıiirin onun oldu~unu. yeni çıkan 
Kovan isimli kitabında c!a rkuduğu -
muz için biliyoruz. Orhon Murat Arı
burnu da istidatlı, ilmit verici bir genç. 
Fakat henUz kendinden evelkileri ta· 
kip devresinde. Onda Fazıl HUsnU 
Dağlarca'nın, Orhan Veli'nin ve daha 
baıka ıairletln tesiri açıkça seziliyor. 
Bazı tiirlerinde hikmet ıavurmalc ar
zusu da var; meseli : 

Bir etek g{lnaha 
Bir etek özUr ... 
bte ıuan oğlunun dUıUndOklert ... 

Fakat tesir!erden de, böyle hikmet 

savurmak arzusundan da kurtulacağı· 
nı, kendi giidnl bulacağını t1anıyorum . 

Birçok güzel parçalar bulunan kita -
bından, iki ldıçük parçayı alacağım : 

DÜÖÜM 

Dol .. a dol .. a kör dUatbn oldUm. 
Artık !skender de yok. 
Ne çözillecek 
Ne keslleceflm, 
KördUğüm olarak k6rleıecefim. 
Nur olııun İııke.nder ... 

'VEDA 

Tarlalar doluııu mehtap! 
K&ğnılar doluııu aevdL .. 
Harman dönUşU bir bakıı ... 
ietı Ane'ye veda. .. 

Varlık'ın bu aayııında, bir tenki.d ya 
zııı içinde, Halit Asım'ın bazı mısarğ

ları da bulunduğunu ıöylemittim. İç· 
lerinde gerçekten gUz:el parçalar var .. 
Fakat §İmdi bir tenkit yazııından ala

cağım birkaç mısrağı ile o ıairl tak -

dim etmek istemiyorum. HenUz Jdta
bını okumadım Belk; bir gUn ondan 

claha uzunca Lahsederim. 
Yeni Tilrk !iirinde görlilen bu can

lılık beni o kadar sevindiriyor ki t •• 

Doğum 

T. C. Ziraat Bankası Merkez Mü

dürlUğil Şeflerinden DUndar JCılıççö
tenin dün gece bir oilu dünyaya gel

miıtir. 

Ayhan adı konan . yavru ile ana ve 
babasına uzun ömürler ve saadetler 

dileriz. 

ULUS 

Dıı ticaret 
Kliring hesaplara 

bakiyesi 
Türldye Cümburlyet Merkez Ba.nkuuı : 

dan alınan hesap hUlAsalanna göre 17. 8. 
1940 tarlhlndeld kllrtng hesapları bakiye -
IÇ,ri 

CETVEL: - l -
Tllrklye Cümhurlyet Merke.z Bankasın -

dald kllrlng hesaplan borçlu bakiyeleri : 
Memle\{et Miktar T.L. 
Almanya 
A. hesaplarındaki 
borcumuz 
Almanya 
B. heeabındakl 
alacağımız 
Belçll<a 
Estonya 
Finlandiya 
Hollanda 
İspanya 
İsveç 
D. hesabındaki 
borcumuz T. L. 
İsveç 
A. hesabındaki 
alacağımız T. L. 
iııvlçre 
Lehistan 
Letonya 
Norveç 
Romanya borcumıı. 

SS huııusl 
hesap 

T.L. 412.600 

407.000 

18.240.~00 

2.849.JOO 115.891.200 
6152.600 

1.337.200 

120.400 

14.200 
318.400 
402.500 
279.800 

2.218.800 
119.400 
419.400 
123.200 
2115.700 

Yeni 
Hraap 

T.L. 
P etrol 
herobı 
T.L. 
Romanya: 

720.200 1.540.700 

AlnC'ıığımız : 
ı it 7 ı huııuııt 
hesap 

TL 
Muvakkat 

T.L. 
.Cskt 
Turizm 

T.L. 
s. s. c. ı. 
Yugoslavya 
Yunanistan 

'j.'i6::10 

20.700 

ı.oeo 

CETVEL: - 2 -

62.800 Ui8.'i00 
18.400 

182.SOO 
232.200 

.Muhtelit memleketlerin merkez bankala
nnda tutulan kllrlng heaaplanndakl 

alacaklarımız 
Çekoıılovakya 
hesabında 
alac;ığımız 

borcumuz 
İtalya A 
hrııabındeld 
alacağımız 

261.600 
9.SOO 

727.400 

2~1.SOO 

1.377.900 2.1015.300 
fl .800 

B. hesabındaki 
borcumuz 
Lltvanya 
Macaristan 141.200 
Not: Runıen kllringlne &V&D8 olarak ithal 
edilip henüz nımen l:malları memleketimi· 
ze gtrmlyen T. L. 7•1.068.06 

Mukavelelerin fesih sebepleri 
hakkında Baıvekilet tamimi 
Ba§ve'kalet, mU~l:5lr ııebeplt:ı-'1u1a;rı

siyle kati teminatın iadesi vaziyetle -
rine dair olmak üzere Vekaletlere aftt
ğıdaki tamimi göndermiştir : 

" Avrupa harbinden evel akdedilen 
mukavelelerin mUcbir sebep maddele
rindeki sarıhate müsteniden akit dai
relerce iki 1araf rızasiyle resen aktin 
feshedilerek kati teminatların iade e· 
dildiğinin öğrenildiği Maliye Vekil· 
liğinin işarından anla~ılmıştır. 

Devlet şnrasınca alıırcn ittihaz edi· 
len 25. ı. 941) tarih ve 13-20 eayılı ka
rarda ( Mukavelelerin tarafların nza
siyle feshi mukaveleden mütevellit bir 
ihtitafın sullum hUli mahiyetinde te
lakki edilmekte ve bu husus muhuebei 
umumiye kanununun 136 ıncı madde
sinin şümCtlüne ithil edilmekte). oldu
ğundan mukavelelerde yazılı milcbir 
ııebeplerin tahaddilsü iizerine akit dai
relerce katt teminatın iadesi suretiyle 
aktin feshine lüzum görüldüğil takdir
de evci emirde mezkQr 136 ıncı madde
de yazılı sellhiyettar mercilerden mil" 
ıaade alınma!lı hususunu timimen rica 
ederim. ,, 

SPOR 

Belgrad'da yapılacak 
bisiklet yarışları 

Yugoslavya'da "Sırbistan turu" na
miyle organize edilen bisiklet koşu
suna, milli takımımızın d~vet edildi
ğini daha evel akuyucularımıza bil
dirmiştik. Daveti tetkik eden Beden 
Terbiyesi Genel DirektörlüğU bisik
letçilerimizin uzun bir yarııa hazır 
olmadıklarını g6z önUne a'arak bu 
yarışa iştirak edemlyeceğimizi bil -
dirmiştir. 

Kıral İkinci Piyer'in yilnek hima
yeleri altında, Bclgrat matbuatı ve 
radyosu tarafından organize edilen 
miisabaka, 29 ağustosta Belgrat'ta 
başlıyacak ve 7 etabda 1339 kilomet
re katedilerek genç kıralın doğum 
günü olan 6 eylülde, gene Belgrat'ta 
nihayet bulacaktır. Her etap birinci
sine büyük bir mükafat verileceği gi
bi son tasnifte, en az zamanda turu 
ikmal ederek birinci olan müsabıka 
da kıral tarafından bir k!Jpa verile
cektir. Bundan maada koşunun cere
yan ettiği şehirlerde, kendi şehirleri
ne birinci olarak gelen koşuculara 
mükafatlar hazırlamışlardır. 

8'llkan oyunları bu yıl latanbulda 
yapılıyor 

On biri:' : ;· .1!k:ın nvunlarnıın bu 
sene b;ı ;ncrt.c.::f'!nlıı , ••. 11aftasında İs
tanbul't'..ı l ap.1masına esas itibariyle 
karar ve.:!m!~trr. Halen Balkan fede
rasyonlariyle muhabereler cereyan 
etmektedir. Bugüne kadar Yunanis
tan, Yugoslavya. Romanya_ iştirak ka
rarını bildirmişlerdir. Resmi olmıyan 
haberlere nazaran, Bulgaristan atle
tizm takımı da müsabakalara iştirak 
edecektir. 

Öğrendiğimize göre, Balkan oyun
larına bu yıl her millet on beşer ki
şilik takımlarla geleceklerdir. Müsa
baka programında küçük tadiller var 
dır. Bu tadiller, birçok Balkan atlet
lerinin askerlik hizmetleri başında 

bulunmaları dolayısiyle Balkan kon
federasyonu tarafını:Jan zaruri görül
mUştür. Programdan çıkarılan mU.a
baka nevileri gunlardır: 

Maraton koşusu, 10 hin metre mu
kavemet, 3 bin metre engelli, yuna:ı 
usulü disk, dekatlon ve 4X400 bay
rak yarı§ları. 

Milli atletizm takımımız bu müsa
bakalar için liami ıekilde hazırlan-
...,,, ftı--.ı..ı .. "· ..ı. .. .&+-- - -ır\U.& 

tarihlerinde İstanbulda yapılacak 
Türkiye atletizm birinciliklerini mü
teakip 20 gilnlük bir hazırlık kam
pında ayrıca ve esaslı surette çalıı
tırılacaklardır. 

Şark bölgeleri atletizm 
müıabakalan 

30 ağustosta Sivas merkezinde, 
şark grupu atletizm müsabakaları ya
pılacaktır. Bu grupa: Erzurum, Trab 
zon, Samsun, Sivas, Kayseri ve Genç· 
milli takım atletleri i§tir!k edecek
lerdir. 

1 eylilldc Malatya merkezinde, Di
'Ya~bakır, Elazığ, Malatya, Seyhan, 
'tçel ve gene Genç mlllt takı.rn atlet
leri ikinci §ark grupu atletizm müsa
bakalarını yapacaklardır. 

Genç millt atletizm takımı: Sezai, 
Cihat, Ahmet (sürat), Osman, Halil, 
(mukavemet), Şerif, Ethem, (gülle, 
disk, cirit), Necip, Uç tek, Feridun, 
Şerif (atlama) den milrekkeptlr. Bu 
atletlerin henüz hiç birisi 18 ya§ını 
doldurmamı§ olmakla beraber atletik 
meziyetleri itibariyle 8n safta gel
mekte ve yarın için büyük limitler 
-.·ermektedir. 

Beynelmilel futbol kon~eai kaldı 
1940 yılı sonbaharında laviçre'de 

yapılması mukarrer bulunan beynel
milel futbol federuyon kongreai vak-

Zafer piyangosu 
büyük rağbet gördü 

Milli Piyangonun 30 ağustoeta İz.. 
mir'de çekilecek olan fevkallde k&
ıideşi halk tarafından bilyUk bir rağ
betle kar§ılanmı9tır. Bu· ketide için 
600.000 liralık bilet çıkarılmıın. Dün 
akşama kadar bu biletlerden 497.375 
liralığı satılmıt bulunuyordu. Evel
ce de haber verdiğimiz gibi uJer pl· 
!yangosu 300.000 numara lrzerine 
tertip edilmiştir. Bunların % 21.1 ya
ni 63315 bilet muhakkak surette ikra
miye kazanacaktır. Bu piyangonun 
600.000 liralık umumt utıı hasılatı
nın 360.000 ı ikramiye olarak dağıtı
lacak, 180.000 lirası Milli Müdafaa 
Vekaleti hava kıımına verilecek, 
52.500 lirası bayilere ve Ziraat Ban
kasına komisyon olarak dafıtılacak 

ve 7500 liruı da idarenin bu piyango· 
ya ait umumi masraflarını kartılıya· 
caktır. Bu tevzi planı da gösteriyor 
id zafer piyangosu talihliler için ta
lih kuşu, vatan için tayyaredir. 

Piyango Fuarda çekilecektir. Dö
nen küreler fuarın açıldığı gilnden. 
beri halka gösterilmektedir. 

Koordinasyon Heyeti bir 
f abrikauya ~redi a~ı 

Milli Korunma Kanununun verdiği 
sel~hiyete istinaden Koordinasyon 
Heyeti, Hasankale'de bazı tesisatı nok· 
san olan un fabrikası 'iahibi Muammer 
Alemdar'a 15',000 liralık bir kredi aç· 
mıştır. 

Bu kredi yalnız fabrika tesisatının 
ikmaline muktezi sarfıyat için kulla 
nılacaktır. Borç ödeninciye kadar ha
zine, fabrikanın yarı hissesi Uzerinde 
birinci derecede ipotek tesiı etmİ§tir. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
T abiatc hakim olmasını hi.l· 

miyenler varlıklarını konı~i · 
mazlar. Hava kurumu hava hd
kimiyel ini elde tutmak için ça· 
lışrr. 

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

1:iahare tllik edilmiştir. 

Gaziantep'te gençlik kulüpleri 
Gaziantep (Husuıt) - Şehrimizde 

beden terbiyesi kanunu bilkUmlerine 
göre kurulacak olan üç gençlik ku· 
lübil Azaları 18 ağuıtoa puar günü 
kendi ıemtlerinde kayıt muameleleri 
yapılmak Uzere toplanmı9lardır. 

Davete, e.kaikaiz ve bir N&t evel i
cabet eden mükellefler bil_y_ilk bir in
tizam içinoe kayıt1arını yaptırmı~Iar 
ve aralarında h~r semt için bet arka
daı ıeçildikten sonra, aynı gün ıaat 
18 de Halke•i salonunda tOP,lanmak 

'• {izere dağılmı9lardır. 
Halkevinde yapılan toplantı çok 

hararetli olmuı ve bUtün mükellef
lerin iştirikiyle dolmut bulunan kon
feranı salonunda, bölge Aıbaıkanı 
Çınarlı, kulilp reisi n belediye mu· 
hasebecisi tarafından, gençlik kulilp
lerinin ehemiyeti, beden terbiyesi ka· 
nun ve nizamname.l ve beden terbi
yeıinin faydaıı hakkında konferans
lar verilmigtir. 

Bunu müteakip, müke1leflere iki 
aylık program okunmug, toplanma 
gUn, aaat ve yerleri bildirilmiıtlr. 

Toplantıya Trakya mjlnevralarının 

filmi gösterilerek nihayet verilmiı -
tir. 

Her kulUbe bir doktor, bir ıubay 
ve bir öğretmen tayin edilmiıtir. 25 
ağustos pazar gilnU, şehrin spor ııa· 
hasında mükellefler, beden terbiyesi 
kanununun tasrih ettiği veçhile, 
manga, takım, bölük te§kilatına ayrı
lacaltlar ve belediye be.ndoıu Ue 30 
ağustos bayramına hazırlık olmak ü
zere yilrilyüg talimleri yapacaklardır. 

30 ağustosta, gene §ehrin ıpor sa
hasında geçit resmi, konuıma, atle
tizm ve futbol müııabakalariyle genç
lik kulüplerinin açılıt töreni yapıla-
caktır. · 

Rıza Apak hikayeler de yazıyor. Ken 
dısini tanımam ; imzasını birkaç defa 
V rlık'ta, belki ba~ka mecmualarda 
tördüm. Şiirlerini r.evkle okuyorum; 
fakat hiçbiri bana, bu yenı sayıda oku
duklarım kadar zev!< vermemişti. Bau
delaire'in : " Sois sage, a ma douleur l 
et tiens-toi p!us tranquille, - Tu rEc· 
lamais le soir; il descend, le voici . ... 
diye başlıyan manzumesini, kudretle 
hatırlatan şu mısrağlara bakın : 

ııııııııtıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı]llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Bu gelen akeamdır, kalbim, yorgtın adım· 
larla 

D ınııınlı vddllerln uzak sahillerinden ... 

Rıza Apak, Baudelaıre'in tilrterini 

tt-rciime etmnğ i bilmem hi~ denedi mi? 

Bana ôyle go:.'liyor ki bu ite ıirişse, 
şifndiye kadar teşebbii'i edenlerden da

ha çok muvatfak olur. Onun, hazan b!r 
hecesi eksik, b., zan bir hecesı fazla ola

bilen on dör~ hecelik mısrağlarında 

fransız A le.tCarıdrin'ioın, bilhassa Bau
delaire'in A lcıcandrin'inin vekarlı i -
bengi var. Bu genç §airden çok ıeyler 
bekliyebiliriz. "Gece yarısında,. isimli 
şu manzumesıni bir okuyun : 

E y gece, en kudretlJ ve en haşmetli Aıı, 
E ki dost. tek vefalı ve tek ~!na, 
Ma demki her şey bitti, ııon bahtiyarlık, 

dudaklarından 
O en acı, o en bahtfyar olan 
İntizarı içmektir ki, yıldızların altında. 
Ha at güzeldir, ey eski dost ve dUnya 
Seslerin, earkıların. kuıların vı bizimdir, 
Ve tıazan saadetin tunç kapılarına kadar 

gidilir ... 
Ah! l!kln mademki her eey bltmtoUr artık, 
Beni sar ve bana intizarı Yer, ıy karanlık, 
Ey tek vefalı, c.n kudreUI, en hqmeuı ln! .. 

iki _şairimiz ve harp 
19 ağustos tarihinde, ölUmUnUn 

25 inci yıldönümü mUnasebetiyle 
"Tevfik Fikret'' ten bahseder bir 
yazı yazan muharrir Sabiha Zeke
riya, edebiyat ile gazeteciliği biri
birine karıştırarak rahmetli §Birin 
19J9 - 1940 harbi ile olan alikuını 
arıyordu. 

Aynı günün akşamı Berlin rad
yosunda bir mahalle kahvesi müda
vimi ağzı ile konu§an bir 6piker de 
Abdülhak Hamid'in Finten'inden, 
baıını, giJzünü yararak parçalar O• 

lcudu ve edebi kıymetini anlıyama
dığı okuyuşundan belli olduğu hal
de büyiık ıairin İngilizler aleyhin
de buhmduğunu söyledi. 

Finten Yl}-rı tiyatro ~eklinde ya
zı/mı~ bit eserdir, bilirsiniz ve O· 

rada çeşit çeşit fikir ve kanaatte 
· ınsanlar konuşurlar. 

lngiltere aleyhinde kullanmak 
için Abdülhak Himid'i nt;mek ka
dar isabetsiz bir ıey olamazdı. 

Hayd Park'ta g8rdüğü bir Jıuıa bi
tap etlen bir manzumesinde: 

IAN l~l IL7'R 
Acep hllrriyetl ey kuı.bu milletten mi öf-

rendin? 

diyen bir ıairl lngiltere'ye dDıman 
göstermek en yakın edebiyat tari
himiz hakkında bir fikir sahibi ol
mımalc demektir. 

••• 
Notlar! 

Konu§uyorlardı: 

- Ajans bir taraf tan, bit talcıın 
muharrirler 6teki taraftan birçok 
eski J..dime ve terkiplerin dilde 
kalmasına sebep oluyorlar. Bunlar· 
dan bir kısmı gençlerimiz tarafın

dan anla~ılamıyot. 
Ne yapmalı bilmem kii' Acaba 

gazeteler biJyle kelimeleri açacak 
notlar mı koysalar? 

- PeHIA olur ama zor 1§ azi
zim: çünkü o zaman bir takım im· 
zalarm altına notlar koymak Jbım 
ıelecek. Meseli. Ebuzziya zade'nia 

--------
·altına her gDn "Ziyanın babasının 
oğlu'' izahını yazacaksınız. 

••• 
Muhtekirler! 

!stanbul mahkemelerinde bir te
ker muhtekirinin muhakemesine 
başlanmıı. bir limon muht~kiri de 
mahkDm olmuştur. 

Bu iki haber aynı sütunda, biribi
rinin altına yazıldığı için, nedense, 
şöyle düşündüm: 

· - iki muhakemeyi tevhit etmek 
tazım gelseydi, ne yapılırdı? 

Acaba bu ilci muhtekir birletince 
ortaya bir limonata muhtekiri mi 
çıkardı? 

••• 
Besleme buhranı, beılenm41 

buhranı! 

Halk gazetesinin "Biraz da ıaka'" 

sütununda f6y/e bir baılık gördlJm: 
"Besleme buhranı'' bu mDnuebet
le, belki, bir Avrupa fıkrasını ha-
tırlamı§aınızdır: 

Hr.ni, birisi bir arkadaıını davet 
ediyor ve diyor ki: 

- Bu akıam bize .t:el: biı:metçi
nin jübilesi var I 

Otelcisi hayret içindedir: 
- Maşallah, diyor, bu zamanda, 

demek, bir kapıda 25 sene oturan 
hi:ımetçi ıbulunuyor I 
DllV~ eden cevap veriyor: 
- Hayır azizim, bugün bu sene· 

nin yirmi beıinci hi%metçisini tut
tuk dal 

Besleme buhranı/ Evet mDhim
dir. F.ıktıt bu zamanda A vrupa'nın 
bit takım memleketlerinde ondan 
dah4 mühim bir buhran baf g8ster
di: 

· Beslenme buhranı/ 

T. t. 

sok• 

tasdik olundu 
Mlllt Korunma Kanunu hiık 

dairesinde fiyat mürak<ıuesiyle 11 

edilecek olan kontrolörlerle fhıl 
rakabe bürolarında çaı:ştırı1acal' 
murlara ait kadrolar lcra ve 
Heyetince ta!ldik olunmuş ve !#. 

be komisyonlarının büro masra 
karıılamak Uzue Ticaret Vekalet• 
rine 12 bin lira verilmi§tir. . 

1 rııcmtc 
sı bank 
1 edebi 
alınmış 

Tasdik olunan kadronun sene1ı~ 
raf yekQnU 7S.S60 liradır. Bu ki 
210 lira maaşlı ile; şef, 140 lira~ 
24 fiyat kontrolörU, 100 lira rna 
memur, 75 ve 60 lira ücretli setd• 
tilo vardır. 

ar karar 
t'ilcti ar 
~aıı ba 

Hasta memurlar 

tedaviden sonra tek 
muayene edilecek 

Maliye . VekUeti, uzun müddet 

vam eden hastalık lzlnlerinde11 
edenlerin tekrar muayen~ye 

dilmelerl hakkında tetkitltın• ~ 
mimi g<Sndermigtir: 

"Sıht m!zaret1erine binaen 
'rin kanununun 84 ilncU madde•1 

cibince verilen mezuniyetleri 
mUddet temdit edilen ve bilh .... 
natoryomlaroa tedavi altına ,J 
memurların hizmet müddetıeritt' 
re kanunen müstahak olduklatl 
zuniyet müddetinin hitamında.il 
veya hitamını müteakip, vazifelt 

avdet ederek bir müddet va.ıife 
dükten ıonra, hastalığı dol• 
tekrar uzun mUddet istirahatı 

taç bulunduğu veya sanatoryot!' 
visi lizımgeldiği hakkında raf"'' 
raz ederek yeniden mezuniyet 

ettikleri görülmektedir. 
Hastalıkları münkatl 01rnadt' 

kerrUr eden bu gibi mezuniyet\ 

memurin kanununun 84 Uncll 
ıi ahkamı dahilinde tetkiki ıııtı 
olduğundan tatbikatta kanun• 

lif muamelatın cereyanına ~ 
mamak ilzere bundan böyle, 
vomdan vev~ u.zun .mlldde.t. d~ 
den hastalık mezuniyetinden ~e 
eden memurların, vazifeye ~ 1' 
rinin akabinde hastalıklarının 
lup olmadığı, vazife ifa edip 
yecekleri tcsbit edilmek üzet!J1!: 
yeneye eevkedilmeleri ve sıhf 
ti dolayıaiyle vazife ifa edetıı1 1~ 
ve ıu suretle hastalıklarında 
hasıl olmadığı tebeyyün eden ~ 
ların mezuniyetleri temdit olU ~ 
bunlardan hizmet mUddetine .... 1 ~ 
kanunen mUafahak olduğu aıaı; ~ 
zuniyet müddetini ikmal eden1

4 
~' 

larında memurin kanununun 8 ııııı' 
maddesinin H fıkrası tatbik 

1
°/ 

rak tekaüde ıevkedilmeleri 
mektedir." ~lR.A 

Sındırgı öğ retmenle~"i~ ~tabü 
Ce v ıtt 

köy gezisi ~ ~ııeıse 
Sındırgı (Hususi) - Halk~, (f) ~~~~· 

cillUk ve spor ıubelerine rne~~~ urii 
öğretmen ( ı 700) küıur metre ıd"· ... 
liğinde bulunan Uluı dağı~ f f'!'.. 
bir tetkik ve müphede geı~• ~6fJ 
mıılardır. Bu arada muhtehf '4 
Te uğranılmıı, köylillerle çok .. ~ 
temaslarda bulunulmu.. baJI tıf• Y 
lılara kinin, uplrin dağıtılnıt! .,t t.' 
hafta ıüren bu gezi çok nefCh 
faydalı olmuıtur. • 

Asker ıllelerine yırd•111 

hakkmdakl tallmatnal"' ~ 
Dahiliye VekAleti, aılcer .ııe~ 

yardım hakkınôa vill.yetlere bit ... -" 
• ffto-' ""'' yapmı§tır. Vekllet bu tirnııı1 tıtıP"'-

dika arzedilml§ bulunan tatirfllt,.- _,. 
nin meriyet m~vkiine Jconu1ııtal ,4ıtl' 
dar aeker ailelerine yapılacak~~~ 
tarın mahallt icap v~ ıartıart ıre•lfl". 
olarak tesbit ~dilecek usCll d~~tıı• r 
yapılmasını bi1dirmlıtir. 'fsl~ .,e \t 
me, biri k8ylU, diğen de ~eh~ıert 1 

sabah asker ı.ıilelerine olrna1' 
kısmı ihtiva etmektedir. 

··= ,... . '.. .. : 
·•·······················•··· -

OLKüMOZ .! 
H -- L d Üf)cü' ,. ıÜ1' t' ı'. : er .ana a mu f1t'" : 
hakkukul)a yardnna J!>U eli·! 
d . dlll' • 
oğan çocuklara yar ·tifi1• ! 

mizi uzatmakla u}aJab• tJ'tl~~ ! 
Çocuk üirgeme Kurut"_ 1tY : 

· Jeı.... ' daha hayırki.r netıce ıtdlf' ! 
tehilmesi için bütün :ı~ i 
larm her türlü yard : 

1 •' Kunmı aay~ıyla di er· •••'' 
1§ •••• 

••••••••••••••••••••••••••••• 



~al edilen yerlerdeki 
banrmollan İngiltere'ye 

sokulamıyacak 
l, 22 a.a . - İngiliz hazinesi bil· 
lo'ransa'da ve d iger iıgal altındaki 

'Ucrde çok büyük miktarda mn· 
ilan İngiltere bankası banknotla-
1ıanın eline dilşmesi muhtemel 
an, bu banknotların İngiltere'ye 
ınenedılmcsi kararlııtınlmıştır. 

'ta bir kararname neıredilmiıtir. 

li nıemleketlerde bulunan İngilte· 
ası banknotları hamillerinin bun-

1 edebilmeleri için lbım ıelen 
h' alınmııur. 

~ karar İngiltere ve Serbest İr· 
tvlcti arasında tedavül eden İngil
<ası banknotlarına ıımil değildir. 
11ırı memleketlerden gelen yol· 
tıltere bankası banknotu olarak 
nı kadar bir meblal İnailtereye 

:Jııiye mezundurlar. 

l hazinesi ticari muamelltın bank
~ değil, çek, telgraf havaleleri Ye 

taınbiyo usulleriyle icra edildiğln
rıdaki kararın ıterllnln dünya pl
dakı kıymeti üzerinde milesslr o
iını lıaret etmektedir. 

ıtıüdürlerle Tekaüt ve 
İınler-in nazan dikkatine 

maaşları 
'ti hükümlere göre aylık alın) 
•ltaut ve yetimler,,. Kitap 1 ve S 

n: Yusuf Kenan UNSAL 

1 Muhasebat mUrakiplerinden 
nıulhak, hususi idare Ti beledi
iyle idare olunan daire, müeı

a ve sair teşekküllerde maat Te 
ÇaJııan tekallt, dul :-re ]'etimlerln 

lara göre alacakları bir Te llç ay
llarının ita ve tovkifat miktarlan
trcn cetvellerle bunlara ait yokla

tahvili muamclltının, kanuni hfl· 
'e Divanı Muhasebat lı:ararlariyle 
Vck5.leti tnmimlerini ve bu mev
ıuınlu izahat ve misalleri muhtevi 
t\redilmiştir. 
bın birincisi tekaütlcrle yetimle· 
lincUsU yalnız tekaUtlere aft hU

' tevkifat cetvellerini ihtiva eder. 
rlerini mesuiyetlerden ve hesap 
klarından kurtınr. Birinci klta-

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

Bira 1andrlı alınacak 

Jnbisırlır Umum Jı!UdiJrliJlUnden: 

1 - eartname Ti nUmuneııt mucibince 
6000 adet bira ııandıtı kapalı zarf usultyle 
ııatın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 18000 Ura mu
vakkat teminatı 1350 liradır. 

3 - Eksiltme 4. 9. 940 çaroamba g1,lnU 
saat 15 te İstanbulda Kabatqt& levazım 
ve mUbayaat eubeslndeki alım komleyo
nunda yapılacaktır. 

• - Şartname ııözll geçen f\ıbeden ve 
İzmir, Ankara b&§mUdUrlllklerlndcn pa.ra
eız alınabileceği gibi numune de mezkOr 
§Ubede g 6rUleblllr. 

6 - MllnakMaya girecekler mUhUrlU 
teklif mektuplarını kanuni veıınlkle % 7,5 
güvenme parası makbuzu veya banka t e • 
mlnat mektubunu ihtiva edecek kapalı 
zarflann ihale g{lnU eksiltme sutlnden 
bir saat evellne kadar mezkO.r komisyon 
bqkanlığınıı. makbuz mukabilinde verme· 
Jerl JAzımdır. (7451/ 4.822) 14810 

DEVLET DEMlRYOLLARl 

lnıaat münakasası 

D. D. Yolları Satın Alma Ko. : 

Karabük istasyonu civarında tek ve 
çift odalı olmak Uzere cemın 58 adet iıçi 
lojmanı inıaau götürü olarak ve kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmu!ŞtUr, 

1 - Bu iılerin muhammen bedeli 67 ,000 
liradır. 

2 - htekliler bu ise ait ıartname pro
je ve sair evrakı D. D. Yolları Ankara 
ve Sirkeci veznelerinden 335 kuruı muka
bilinde alablllrler. 

3 - Eksiltme 2. 9. 9~0 tarihin.: ruth· 
yan pazartesi günil saat 16 da Ankara'dı 
D. D. Yolları yol dairesidne merkez bi
rinci komisyonunca yapılncaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için iltekli
lerin teklif mektupları ile birlikte aııalıda 
yazılı teminat ve veaaiki aynı ıün saat on 
beşe kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lhımdır. 

a- 2490 No. lu kanun ahlc§mına uy
gun 4600 liralık muvakkat teminat. 

b - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 
c - İsteklilerin emsali inıaattan en a:ı 

25000 liralık bir teahhüdU muvaffakiyet• 
le baıarmıı olduklarına dair vesikalar: 

(4.609) 14.666 

Tashih illru 

Devlet Demiryollırmca inıa ettirilecek 
Karabük lojmanları ekııiltmeıine ait olup 
16. 19. 21. 8. 940 tarihli nüshalarımızda 
ne:ıredilen illnlırda ihale tarihi ıehven 

22. 9. 940 röııterilmiıtir. ihalenin 2. 9. 940 
tarihinde yapılacatı taııhihan ilin olunur. 

tı 100 ve UçUncU kitabın fiyatı 50 
r, Ankara posta 'kutusu 366 y& mil-

4 

lıtanbulda ve Ankarada her kitap. 

Resmi elbise, palto ve kaaket 
ynptırıla-ca.k • 

D:D.y. I nci fşl11tme Müdürlülünden: 
S26S 

TVE iÇTiMAi M. V. 

l'ifer tadilatt yaptırılacak 

"'• lçt/mıl Muavenet Yeki/et/ Hu· 
&.hiller Sıhıt Umum MUdür/Ulün-

ıtıUdilrlük kalorifer untrılında 
'to 't kazan yeri tadllltı açı kekıilt
"-ııulmuştur. Ke,if bedeli (2200) li· 

0
'11lle 'J eylill 1940 cumart•i gUnU 
.3Q da Ankara'da umum mUdür!Uk 

'lııı, lı:omtsy(ınundı yapılıı.caktır. Mu 
1tın!nat (165) liradır. 

...._~e ıartnamesini gör~ck istlyen
·•ıııyat muhasibi meıullUtGne mUra-
l'ı. (4935) 14914 

lıe Veteriner Bılcterfyolı/I v• Se
lıılilessesesi DirektörlülUnden: 

lıf Uessese ihtiyacı için 100 ton Ka
toınürU açık eksiltmeye konulmu,. 

'I'abrnin edilen be/Jeli 2700 liradır. 
lııuvakkat teminatı 202 lira 50 ku· 
I> banka mektubu veya vezne mak-

~.devtetçe kabule ııayan hazine tah
ınat olarak kabul olunur. 

ihalesi 9. 9. 940 paıarteıi gilnll 1&· 

ltdir, Buna ait ıartname müe11eaden 
ı olarak verilir. 

(16497) lira muhammen bcde111 iıletme
miz memur ve milıtıhdeminine yaptırıla
cak takriben 1285 takım resmi elblH ile 
962 palto ve 1165 adet kasketin prtnımui 
nçlıile !mili iıl kapalı zarf usullyle ek· 
slltmeye konulmustur. İhalesi 13. 9. 940 
cuma ıünll Hat 16 da İ:ımirde iıletmı bi
nasında komiııyonumu:rda yapılacaktır. 

İsteklilerin (1237.28) liralrk M. teminat 
mıkbuzlariyle lzmirde atelyeleri bulundu
ğuna, bu gibi taahhUtlerini muvaffakiyet
le başardıklarına ve eksiltmeye iştir5.ke 
kanunen mini bir halleri bulunmadığına 
dair vesatkle teklif mektuplarını havi ka
palı zarflarını aynı etin aaat ıs e kadar 
komiıyon reisliline vermeleri lbımdır • 
Şartnamesi ı,ıetmemiz kalemiyle Ankara
da 2 nci vı İltanbulda 9 uncu işletme ka-
leınjnden parasız alınır. 14822 

Elbiıe, palto ve kasket 
diktirilecek 

D•vlet Demiryolları ikinci lşl~me Art
tırma ve Eksiltme Komisyonundan: 

İkinci leletme memur ve mUstahdemlni 
Ue umuml idare merke:ı daireleri hademe
leri için kumaıı, astarı, ve telası idarece 
verilmek ve numune ayarında dUğme, sır
ma. alAmP.tl tArlka vesıı.lr harçları mUte
ahhlt tarafından temin edilmek Uzerı dik· 
tlrilecek takriben 1065 takım elbise, 420 
adet palto ve 109:5 adet kasketin lmallyeııt 
t1ı. kapalı zarf usullyle ckııiltmeye çıkarıl· 
mıı;tır. 

10 eyJUl 940 tarihine raatlıyan ealı J{ll· 
nU saat 16 te Ankara istasyonunda ikinci 
işletme blnnsında toplanacak komleyonda 
ihalesi yapılacaktır. 

İdarrden verilecek kum141 ve harç be· 
deli dahil mecmuunun muhıtmmen bedeli 
(3:5:570,24) vı muvakkat teminatı (2667,77) 
liradır. 

, 24ııo ııayılı kanunda yazılı tartları 
;ıtn iıtcklilerln tayın edilen gün ve 

Ziraat V ekAletl muhasebe dlrek
lldc toplanacak olan komisyona mU-

Bu ıee girmek letlyenlerln kanun ve 
ıartnamenln tayin ettiği ve1alkle muv&k· 
kat teminatlarını ve tekliflerini aynı lfUn 
aaat a e kadar komisyon relııllttne ver • 
melerl lA.zımdır. 

··= •' , • • • 

ttıncıerl. ( 4882) 
l4894 

Şart.namı ve mukavele projeleri Anka
ra. İzmir ve Sirkeci veznelerinden (178) 
kuruı mııkablllnde satılmaktadır. 

(4819) 1~90 

Hesaplarında en aşağı 50 lira olanlara 
ıenede 28.800 lira. 

[ T. C. ZiRAAT BANKASI ] 

ikramiye planı 
4 tane 

4 t&.ne MO lira 
4 tane 2l'i0 lire 

40 tane 100 Ura 

1.000 lira 
100 tano 60 ltN 
120 tane 40 lira 
160 tane 20 lira 

Kuralar: ı mart. 1 haziran, l ıy!Ul. ı btrinctkA.nuıı 

Dikkat: hcsaı>ları aenede 60 liradan .,.,.. dUımtyenlertn 
ikramiyeleri o/C 20 fnzlalaeır 

,.... ... ____ ..,.__. ___ .................. llliiiııml!!~!llJ!!!llf!lm"911 .. 

ULUS 23. 8- 1940 

T. C. Ziraat Bankası Tokat şubesinden : 

·çAY KÖYÜNDE HORUK ÇIFTLiGi . ~ -
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138/147 Şubat 310 620.3 

MEVF.:tf 

Kaz ve Çidemli tepeler ve Nuhutlu 
tarla 

GAYRİMENKULÜN HUDUDU 

Şarkan, Çay kariyesi toprağı, garben, Yeniköy hududu ve Yofuz slnoru 
n Değirmen ocağının eıki barkı, timalcn. Zileden Tokada giden şosa. 
cenuben, Dimorta ve Çay kariyeainden Zlleye giden yol. 

176 < 139/148 c c 20,3 Mandırazda Boyalık ş: Çay köyilniln hududu, G. Mandıraz harkı, ŞI. sahibi senedin Mandıra& 
ve Bilyük tepelerindeki tarlaları, C. Yeniköy suyu. 

920 c 1'10/149 c c 422,7 Değirmen ocağı onU ve Mandıraz Ş. Çay kariyesinin arazisi, G. SöğUtlil dere, Şi. Yeniköy suyu, C. Tokat 
ile Zile arasındaki ıosa. 

640 c 1•1/150 c c 2g4 Mandırazda .bilyük tepeler Ş. Sahibi •enedin Mandıraz mevkiindeki Boyalık tarlası, G. Mandıru 
. barkı, Şi. Kuıoturağı kariyeıinden İlmall Beyin vo Çay kariyeainfn ara

zisi, C. Tepeardı ve Bahçabaıı kariyelerinin arazisi ve Mandıraz harkı. 

128 c 135/144 c < 58,8 Çoraklık ve Çay k8yü yazııı Ş. Üçyol ağzı, G. Yeniköy hududu, Şi. Yeniköyden Pazar kariyesine gt. 
den yol, C. Y eniköyden Dimorta ve Çay kariyelerlne giden yol. 

147 < 136/ 145 < c 67,5 Çoraklık ve Çay ki;yU yazısı Ş. ziıe yolu ve Pazar yolu, G. Yeniköy hududu, Şt. Çay ve Dimorta kari. 
yelerinden Zileye giden küçük yol, C. Yeniköyden Pazara giden yol. 

735 c 137/146 c c 337,7 Çoraklık ve Çay k8yil yazııı Ş. Çay köyil hududu, G.'Pazar, bimorta ve Çay kariyelerinden Zileye gi· 
den yolların milltekaııı, Şl. Yeniköy ve Zileden Pazar köyilne giden yol, 
C. Zileden Çayköyilne giden yol. 

c H2/ı~ı < < Tl.9 .w.c:ıemlt çal Ş. Horuk çiftliğinin den~•I, G. Yeniköy dereıl, Şi. 'Uç çakılkayası ve ~ift
liğin çalı, C. Göveıme ve Yenlk8yUn odun yolu. 

2200 

1015 

c: 

< 

H3/l 

153 

c 

< 

c 1010,9 Yılancı oğlu 

c 466,3 Şat oğlu \'C Boyalık ve Oniki mevki 
ler · 

Ş. Ortaçal, C. Göveıme, Şi. Dere, C. K8y ve Avlıçalı. 

Ş. Kaledereııi barkı ve Kazankaya dere•I namı diğeri Söğütlüderc, G. Çay 
köyüntln dağ yolu, Şi. Pazar kariyeslnln yolu, C. Dlmorta karlyesinin 
dağ yolu. 

455 < 154 < < 209 Eski Horuk Ye Tuzla tcpcai nam Ş. Çay köyünUn dağ yolu, G. Horuk deresi ve Değirmen cbniyeal, Şi. Ho-
mahalde ruktan Puar karlyeıılnt giden tarik, C. Tepe. 

300 < 155 c < 1!7,8 Çay tarla Ş. Çay köyilniln dağ yolu. G. Çay dereai, §i. Çay köyüniln dağ yolu, C. 
Pazar kariyesinln yolu. 

682 c 156 c c 313,3 Çay köyü önUnde Cehennem deresi Şarki ıimalisi Kuankaya deresi, G. Çay köyUnün dağ yolu, Şi. Mezarlık 
ve Kazankaya yolu, C. Pazar kariyesinin yolu. 

450 < 157 • c 206,7 Eıki Çay k8yü üstünde sırtlar mov- Ş. Hark ve mezarlık ve İdriı Efendi tarlası, G. Horuk çiftliğinin Sap yo-
kiinde lu, Şi. '\"eniköy karlyeıinin yolu, C. Horuktan Kale deresine giden yol. 

450 c 158 < c 206,7 Çiftlik ö:ıilnde Harman tarla Ş. Çay k<SyUnUn deresi, G. Honık çiftliğinin yolu, Şi. İdriı Efendi t.ar. 
lası ve Çay k8yU önO, C. Kale derealne giden Horuk çiftliği yolu. 

540 < 1.59 c < 248,1 Çiftlik önilnde Kaş Usttl §. Horuk çiftli~inin Sap yolu, ve Çay köyü yolu, G. sahibi senetlerin ır, 
mir deresindeki tarlaaı, Şl. Yine sahibi 1enetlerin tarlaeı, C. Yeniköy vt 
Çay köyü aruındakl yol. 

765 c 

376 tam 
tarla 

440 < 

160 

66/153 

310/ 335 

1fi2/16g 

c 

c 

310/ 335 c 

c 351,5 Emir deresi ve Hatıplık 

c 345,4 BilyUk hatıplık .. 

< 404,2 Çoraklık 

Ş. Sahibi acnetlerln Kq iiıtündeki tarlası, G. Horuk çiitliğine gelen yo~ 
Şi. Yenlköy n Çay köylerinin yolu, C. Horuk çlftllline gelen yol. 

§. Çiftlik ebniyeti, O. Hatıplık dertti1 Şl. Yenlköyden Horulc çiftliğin( 
ielcn yol, C. Uç çakıl kayuL · · 

Merarlık, ve Yenik~yUn hududu ve Yofunnu tarla <tının ve yol ve defh'. 
men yolu. 

161/169 S. Çay köyünün dere1l, G. Çiftlik haneleri, &i. Çiftlikten Kale dereslıw 
64 c 310/ 335 c c 58,8 Çiftlik anünde Tekl<eıtn tarlL giden yol, c. Çiftlik değirmen yolu. 

Türkiye Ciirnhuriyeti Ziraat Bankası Tokat ~ubcsine bor~lu öli\ Bekir Sami varisleri oflu ~evket Kunduh ve kızı Nimet Kunduh'un borç taksit• 
lerinl vermemeleri sebebiyle bankaya ipotek olan yukarda mevki, hududu, dönUmleri yaı:ılı tarlaları vUtyet idare heyetince 15. 8. 940 tarihinde ta
libi uhdesine (6010) altı bin on liraya muvakkat !halesi icra edilmiştir. 

Tahsili emval kanununun 13 üncü maddesi mucibince muvakkat iha1e gUnilnden itibaren on gUn aıkıya alındılı 24. 8. 940 cumartesi günü ıaat oa 
birde lhalei katiyeıi icra edileceği ilan olunur. 15. 8. 940 (3348) • 

VAKIFLAR UMUM Md. 

Ev tamir ettirilecek 

Valcıllır Umum MadlJrllJlUnd~n: 

Thaldıane mahalleainde maz1>ut 83/16 ıa

yıh nkıf evin 94 lira 50 kurut bedeli ke

ılfli tamiri pazarlıkla eksiltmeye konul

mu5tur. İhale1i 26. 8. 1940 puartesi gUnU 

saat on beşte ikinci •akıl apartmandı va
kıflar inıaat mUdUrlüiiinde yapılİıcaktır. 

Taliplerin yüzde on bet teminat parala

rlylı birlikte müracaatları. 
(4934) 1491S 

ASKERi F ABRIKALAR 

vebu lıle alAkadAr tUcc&rdan olduklarına 
dair ticaret odun veıılkaaiyle mezkill" ırüD 
ve aaatte komteyona mUracaaUan. 

(4727) 14718 

Muhtelif civata ve ıomunlarJa 
çank ve kapak zincirlerinden 

ibaret 14 kalem malzeme 

Aılcut Fabrikalar Umum MüdQr19111 
Merkez Satın Almı Komiıyonundan:-

Tahmtn edilen bedeli (~922) lira (l50) 
kurul olan muhtelit cıvata ve somunlarla 
çarık ve kapak :r.lnclrlerlnden ibaret 14 ka
lem malzeme ruıkcrı fnbrlkalar umum mU
dUr!UtU merkez aatın alma komisyonunca 
2. lO. 940 çarıamba gUnU aaat 16 ta kapa
lı zarfla ihale edilecektir. Şartnamo para
sız olarak komisyondan verilir. Tallpleıin 
muvakkat teminat olan (44.4) lira (19) ku· 
ruou havi teklif mel<tuplannı mezktır ~n
deıı aat 14 e kadar l<omlııyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun ~ 
ve 3. maddelerindeki vesalklc komt3yoncu 
olmadıklarına ve bu tole all'lkada.r tüccar· 
dan olduklarına dair ticaret odası vesika· 
slylemezkOr glln ve saatte komisyona mU-
racaatıarı. (4.728) 1'71ıl 

2 ve S. madde1erlndekl Tesaiklı muayyen dUrlntU merkes tatm alma korniıyonunea 
gün. ve 11ıtta komisyona milraeaatlan. " 9. 9. 940 pazarteal rünU ıaat 16 da kapalı 

(4!54) ]4834 rarfla ihale edilecektir. Şartname paarsı• 
olarak komisyondan verilir. Talip1erin mu 

403 Ton ıönmemiı kireç alınacak Takkat teminat olan (511) lira (!1!1) ku
ruıu havi teklif mektuplarını mezkt\r giin-

Aıterl Fıbril:ılar Um1111t Jlüt/ürlülü de ıaat U ıe kadar komiıyona vermeleri 
Merlce2 Sıtın Almı Komfsyonundıa: ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 

Tahmin edilen bedeli (S209) lira olan 
403 ton ı<Snmemlt kireç Aıkert Fabrikalar 
umum müdUrlUğU merkez 11tın alma ko· 
miıyonunca 5. il. 940 perıembe g{lnU saat 
11 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şart
name paraaız o\arak komiıyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (390) 
lira (68) kunııu havi teklif mektuplarını 
mezknr elinde aaat 10 na kadar komiıyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numara· 
lı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik
le komisyoncu olmadıklarını ve bu iıle 

alakadar tüccardan olduklarma dair Tica
ret Oduı vesikaalyle mezkOr gün ve N· 

atte konüsyona müracaatları. 
(4855) 141137 

2 Te S. maddelerindeki vesaikle komisyon.
cu olmadıktarına ve bu lele alakadar tüc
cardan olduklarına da.ir Ticaret Odası vo
aikuiyle mezkt\r rUn ve saatte komisyo-
na mUracaatlan. (4937) 14916 

4000 Çift yün çorap almacak 

Askeri Fabrihlat Umum Müdürlüll 
Merlez Sıtm Almı Komiıyonundan: 

20 Adet 2 numara tesviyeci men
geneıi, 20 adet 3 numara teıvive. 
ci mengenesi, 20 adet 4 numara 

Krrıkkale'de yaptırılacak inşaat K kk 1 'd t 1 k ı t • ın a e e yap rrr aca nşaa 

Tahmin edilen bedeli (1800) lira olaa 
4000 çift yün çorap Askeri Fabrikalar Do< 

mum mUdürlütü merkez aatm alma koo 
miıyonunea 9. 9. 940 puart6l günU saat 
14 de açık eksiltme ile ·hale edilecektir. 
Şartname paruıı olarak konılıyondan v&
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(135) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 vt 

S. maddelerindeki vesaikle komisyoncu ol ... 
madıklarına ve bu lıte allkadar tticcırdaa 
olduklarına dair Ticaret Odası veslk11i,... 
lı meılrilr rün ve saatte komisyona milra"' 
caatları. (4938) 14Ô17 • 

tesviyeci mengenesi alınacak 
Aıktrl Fıbrilılar Umum MlldUrlülü 

t 
Jhrlez Satın Almı Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (2800) lira olan 
yukarıda yazılı Uç kalem ve ceman 60 adet 
teevlyecl mengenesi asker! fabrikalar u • 
mum mlid\\rlUğll merkez aatın alml\ ko 
mlsyonun<'A 2. 9. 940 pll7.artcs1 gllnU BA.at 
14 te pazarlıkla lhale edilecektir. Şartna
me p1U"ruıı11 olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (210) 
lira ve 24.90 numaralı kıı.nunun 2 ve S. mad 
d11lerindekl vesıılkle komisyoncu olmadık
larınıı. ve bu tgle al!kadar tüccardan ol
duldarına dair ticaret od881 veslkaslyle 
mezkOr gün ve ıaatte komisyona mtlracıı.-
atları. (4726) 14.712 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlülü 
M~rlıe.ı Sıtın Alma Komiıyonundan: 

Tahmin edilen fiyatı (45.000) lira olan 
yukanda yazılı inıaat Askeri fabrikalar 
umum mUdürlüfU merkez satın alma ko
misyonunca 5. 9. 940 pereembe günU saat 
15 te kapılı zarflı ihale edilecektir. Şart
name (2) lira (2S) kuruı mukabilinde ko
miıyorulan Terlllr. Taliplerin muvakkat te· 
mlnat olan (3375) lirayı havi teklif mek· 
tuplarmı mezknr günde saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 Te S. maddele
rinde yuıh vesalkle muayyen riln ve u
atte komisyona mUraeaatlan. 

(4758) 14812 

Ankara'da tavan yaptrrılacak 
2800 Kilo reçine alınacak Aalcerl Fabrikalar Umum MüdUrlülü 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlül ii l'r!erkez Sıtrn Alma Korniıyonundan : 
Alerkız Satın Alma Komisyonundan: 

Keıif bedeli (900) lira olan yukarıda 
Tahmin edilen bedeli (14.00) llra olan yazılı inşaat Askeri Fabrikalar Umum 

2$100 kilo reçine asker! fabrikalar umum mUdUrlüğU merkez satın alma komisyo
mUdUrlUğU merkez satın alma komisyo-
nunca 2. 9. 94.0 pazartesi gllnU ııaat 14,30 da nunca 5. 9. 940 perşembe ıilnU Hat 14 de 
puarhkla ihale edilecektir. Şartname pa- pazarlıkla ihale edilecektir. Şartnaıne (5) 
rıuıız olarak komlayçındnn verilir. Taliple: kuruı mukabilinde komlayondan verilir. 
rln muvakkat teminat olan (10:5) lira ve 1 Taliplerin muvakkat teminat olan (67) ll-
2490 numaralı kanunun 2 ve 8 maddelerin-
deki veNJ..klt komisyoncu olmadıklarına ra (50). kuruı ve 2490 ııumarah kaııwıım 

Aıkerf Fabrı'hlar Umum llüdürlülli 
Merhı Sıtıa Alma Komiıyonundın: 

Keıif bedeli (40.000) lira olan yukarıda 
yazılı lnıaat Askeri Fabrikalar umum mil· 
dilrlütil merkez satın alma komisyonunca 
9. 9. 940 pazartesi günü sa.at 11 de kapalı 
zarfl~ ihale edilecektir. Şartname (2) lira 
mukııbillnde komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (3000) lirayı 
havi teklif mektuplarını meıknr ründe 
ıaıtt 10 na kadar komisyona vermeleri n 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki veuikle mua11en 
giln va ıaatte komls:vona mUracaatlan. 

(4934) . 14915 

12 Ton kurıun Ustllbeci 

2 Ton çinko U.tübeci 

5 Ton kaba üıtilbec 

Askeri Fıbriltılır Umum MUdürlülli 
Merkez Sıtm Almı IComiıyonundan: 

8000 Kg. bir kaynamıt bezir ya~ 

2000 Kg. iki kaynamıf bezir yağı 

Askeri Fabrilc.ılır Umum MüdürlülU 
Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (6600) lira olan 
8000 Kr. bir kaynımıı ve 2000 Kg. iki 
kıı.ynamıı bezir Yatı Aıked Fabrikalar u
mum müdUrliiğil merkez satın alma komis
yonunca 11. 9. 940 ~arıımba gilnll ıaat 11 
de kapalı ıarfla ihale edilecektir. Şartn~ 
mı parasız olarak lcomlııyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (495) 
lirayı havi teklif mektuplarım mezknr 
günde saat 14 de kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı ka
nunun 2 ve S. maddelerindeki vesalkle ko
misyoncu olmıdıklannı ve·bu itle alika
dar tüccardan olduklarına dair T icaret O.. 

Tahmin edilen bedeli (6825) Ura olan dau vesikaaiyle ı:nuknr rün ve saatte 
yukarıda çine ve miktarları yarılı Uç k&- komisyon~ mUracaatları. (4939) 
lca tlatUboQ Alkorl Fabrikalar uıwn =fl- 14011 
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Koch ve Pasteur 
Bu iki büyük ilim adammm ha· 

yn tlarmı herkese tanıtmak iddiaıiy. 
le gösterilen sinema filmlerinden 
dolayı bazıları ikisinin arasmda mu· 
k"'yes.e yaparak hangisinin daha 
b.:iyük olduğunu anlatmak istiyor
lar. Bu filmlerin harp içinde bir 
propaganda yaparak ıempati ka
zanma.k için hazırlanmıt olduğunu 
zannedenler de bulunuyor. 

Koch filmini görmediğim gibi ta
rifini de dinlemediğim için bunun 
propagandaya ne dereceye kadar 
yarıyacağını da bilmiyorum. Fakat 
Paıteur filminin bunda gösteril
miı olmasmdan dolayı kııkançlık 
neticesiyle hazırlanmış ve getiril
miıse bu İ§e gülmek lbrmdır. Çün
kü Pasteur filmi büyük ilimin ken
di memleketinde değil, Amerikada 
ç.evrilmit ve ilim bakımından pek 
çocukça bir eserdir. O film Paa
teur'ün hayatmdaki ufhaları alt
üst ehnİ§ ve, ıüphesiz farkında ol
mıyarak o büyük alimle birlikte 
bütün ilim adamlarına adeta hak:ı
ret etmiıti. Onun Fransa'da göste
rilmesi yasak edildiği bile duyul
muJtu. Onun için hakikate ve mak
nrla yabancı olan bir filmi kııka
narak onu çürütmek fikriyle batka 
bir film çevirmek insanı güldürecek 
bir feydir. 

Zaten Paateur ve Koch timdi sağ 
olup da isimlerinin. harp dolayısiy
le, propagandaya ilet olduğunu 
duysalardı buna kendileri de sü· 
)erlerdi. ilim bakrmındllJ\ medeni 
alemin hiç bir memleketi ötekiler· 
den ileri veya geri tutulamaz. ltim 
medeni alemin mÜ§terek malıdır ve 
medeni memleketlerin hepıi ona 
aynı ıuretle hizmet ederler. Hatta 
müıterek medeniyete hizmet etmiı 
milletler zaman bakımından bile 
mukayese edilemezler. Ariato bu
,.ün bir olgunluk imtihanı bile seçi· 
remiyecek kadar bilgiıiz olmakla 
beraber ilme hizmet bakımmdan 
Spencer'den geri tutulamaz. İlim 
küçük küçük tatları biribirinin Üı:e· 
rine koyarak kurulan bir bina de
meldir. O binanm ne kadar yükse
leceii bilinmez. fakat binanrn bi
zim zamannnızdaki yÜksekliii iki 
hin yıl önceki yüksekliğinden pek 
de farklr değildir. Binlerce yıldan· 
beri t~lanılan liilsitet minı mını 

• çakıl tatlan gibidir, fakat onlan 
üıtü.ste koyarak Üzerine çıktığnnız 
vakit görebildiğimiz teY hala bir 
dumandan ibarettir. Netice böyle 
olunca, o çakrl taılarmm hangi 
memlekette kimin taraf mdan geti
rildiğini ve hangisinin ilme daha 
faydalı olduğunu mukayeae etmek 
~ukluk olur ... 

Biri franarz, biri alman iki alimi 
böyle ilmin gayeıi bakrmmdan de
lil de daha yakmdan mukayeae et
mek de inıanı giildürür. Vakıa on
larm ikisi de mikroplar ilmine hiz· 
met etmiılerdir ... 

Fa.kat Puteur'ün yaptığı hizmet 
yalnız birkaç haatalrk mikrobu bul· 
maktan ibaret kalmamııtrr. Mikrop 
}ardan önce kriıtal ilmi ile uirat
ll\J§ ve hayatın ıırrmı orada ara• 

- Ciddi mi ıöylüyorıunuz? 

mı§tı. Onun hwettiği, f aka.t vakti
ni ba§ka itlere verdiği için, bula· 
madığı hakikat bugün meydana 
çıkmı, gibidir. Hayatm ı-erçekten 
kristal teklinde hatladığı mikrop
lardan pek çok küçük - ve kriıta] 
teklinde • olan proteinler göster· 
mektedir. Bunun ilimde ehemiyeti 
mikroplımn ketfinden daha büyÜk 
tür. 

Kimya alimlerinin aaırlardanbe

ri anlıyamadıklan lermentatİon ha
diıeainin de göze görünmiyen canlı 
4eylf'rin iti olduğunu gösteren gene 
Paateur olmu4tur. Tabiatte kendi 
kendine ve tohumsuz tenaaül olma-
drğmı gösteren gene odur. . 

Ondan önce, bir iki hastalık se
bebi olan mikroplan gören olmut
tu. Fakat hayvanlardan baılıyarak 
insPJnlarda da bulatık hastalıklar
dan hepsinin birer mikrobu olması 
la:nmgeleceğini anlatan, o,;lardan 
birkaç tanesini bulan, hatta mikro· 
bunu görmeden icadettiği usul sa
yesinde en dehıetli hastalığın de
vaunı bulan odur. Sözün kraaar 
mikrop!ar ilminin temelini kuran 
Pasteur'dür. Mikrop kelimesi bile 
onun gösterdiği şeylere bir ad tak
mak için icadedilmiıtir .••• 

Koch'un hizmetine gelince, o da 
ıarbon haatalrğmm mikrop tohum· 
larrnı, eonra verem lıaatalrğmın mik 
robunu bulm~tur. Verem mikrobu 
insanlarm haıtalıkta en büyÜk düt
manı olduğundan o düımanı bize 
gösterdiğinden dolayı alman alimi
nin keıfi bütün dünyanın kendisine 
karıı minnet göstermesine sebep ol
mu,tur. Onun kafaamı ezmek çare
sini ne kendit1i ne de ondan sonra 
baıkalan hala bulamamıı olmakla 
beraber onun bir gün bulunacfl.ğı 
umuldufundan Koch'un hizmeti de 
fÜphesiz büyÜktür. 

Ancak, ikiıi mukayue edilince 
Paateur kocaman bir dağ, Koch da 
o daim parçalarından bir tepe gibi 
görünür. G. A. 

Bir cinayet 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Bahçi· 
van Ta.hlr karıaı Neblye'yi tabanca 
ile lSldilrdn. Cinayetin aebebl ıtıakanç 
lıktır. 

"'•-- • Buglln ı• 
U 1 us Sinemasında 

2 Film birden 
14,30 - 17,30 da 

Tehlikeli aşk 
(Loretta Y oung - Donamece) 

Hl. 19 da 

TAYFUN 
Gece saat 21 de 

Tehlikeli a,k ve MlKl 

- Evet. Niçin hayret ediyoraun? 
- Hayret etmiyorum. yalnız ... Anlıyamadıfım bir 

aokta var. Darılmazsanız, çocufunuzurr babası kim 
olacağını öğrenmek istiyorum? . 

- Pek de çabuk teklifsiz oluyorsun, yavruml 
Bu ıözleri, gUlerek ve batını yakasının kürkleri 

arasına ııaklıyarak ıöyledi. 

Paras11 yat ıh imtihanlar 
27 Ağustosta bitecek 

Maarif Vekillifinden bildirllmit
t!r. 

Gl:Srillen 1U%Um 'll%erlne orta okul 
ve liselerin paraaız yatılı imtihanla
rına gireceklerin kayıt muameleleri
ne 27 ağuıtoı akşamına kadar devam 
olunması, okullara teblif edilmiştir. 

(a.L) 

Üçüncü Umumi 
müfettiş Gümüşane'de 
Gilınüpne; 22. a.L -- Üçüncü umu· 

mt müfettiı Nazif, dün Trabzon'da.n 
buraya gelmiş ve merasimle kartılan· 
mı§tır. pmumi müfettit dün daireleri 
ve belediyeyi tefti§ eylemış ve CUm -
huriyet Halk Partiıi'ni ziyaret etmiş· 
tir. 

Muğla' da Nafia iıleri faaliyeti 
Muğla; 22. a.a. - Vilayetimiz için· 

de amelenin çcılııtırılmaıına eylüiden 
itibaren baş!anacaktır. Bu amelelerin 
çalı§tırılamaları ıekli her kazanın hu
susi vaziyetine göre teabit edilmi' ve 
müteahhitlerin yapacakları köprüler 
ve yolların ih<>.leleri yapılmıı bulun -
maktadır. 

Köy yolla:-ının yapılması itlerin~ d~ 
köylülerimiz için en müsait bir devre 
olan ilkteşrin ayından itıbann baılan
masına karar verilmiştir. 

lstanbul'da yeni bir Festival 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Emin· 

önil - Şişli ve Beyoğlu Halkevlerl 
mUştereken bir İstanbul festivali ha
zırlığına başlamışlardır. Festival İs
tanbul'da ve sayfiyelerinde devam e· 
decek ve milli motifleri olacaktır. 

Festival Hatay haftagiyle ba~lıyacak
tır. Zengin olan proifamda bir Sad
i.bat gecesi vardır. 

Fiyat mürakabe komisyonunun 
çalıımaları 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Piyat 
murakabe komiıyonu bugünkü top
lantısında odun fiyatını teıbit etti. 
Kayıktan iskeleye toptan bir çeki er 
dun 330 kuruş, depoda bir çeki odu· 
nun fiyatı da eve teılim kırına ve 
yerlettirme dahil 435 kuruıtur. Pe
rakende aatıt fiyatı kiloeu 2 kurut
tur. Fiyat yakında illn edilecektir. 

Yakalanan eToinciler 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Bugün 

Mehmet Ali, İrfan, Ahmet ve Ziya 
adında dört eroinci ile Latif ve Re
cep adında iki esrarcı daha cilrmll· 
mcıhut halinde yakalandılar. Latifin 
Sultanselimdeki evinde yapılan tet
kikatta bahçesinde kenevir ekilmit 
olduğu görUlmUş ve Utifin esrarı 

buradan tedarik ettiği anlq1lmı1tır. 

Sovyetlerde teknik 

manevreler yapılıyor 
Moıkova, 22 a.L - Reuter: Mukova'

nın ukert mmtakalarmda her halde m!t
tehaKıslarm bir rol oynamakta oldukları 
teknik manevralar cereyan etmektedir. 
Mareşal Timochenko, Budyeni, Kulil ve 
Cha.pochlkov ile erlı:lnı harbiye relıi Me
retrkov bu man.evralarda ' huır buluıı • 
maktadır. 

Elinde İngiliz 

banknollar1 

bulunanlar 

Bunlar1 24 Ağustos' a kadar 
Merkez Bankasına yatıracaklar 

Ankara; 22. a.a. - İngiltere hükü" 
meti tarafından ittihaz edilen BOn ka
rar mucibince ecnebi memleketlerde 
bulunan ingiliz banknotları • çekler 
ve sair evrakı nakdiye müstesna - 24 
ağustos akşamına kadar bankalara 
tevdi edilmediği takdirde tedavili et
miyecektir. 

Bu sebeple ellerinde ingiliz bank
notları bulunanların azami 24 ağus -
toı cumartesi günü aaat 11 e kadar 
Ankara veya diğer tehirlerde Mer
kez bankasına mukabilleri tahisl e
dilmek üzere paralarını tevdi etme
leri icabettiği Merkez Bankasından 

bildirilmektedir. 
Diğer tehirlerde ne yolda muame

le yapılacağına dair bugün ak~ama 

kadar bir tedbir alınması muhtemel
dir. 

Mütemmim tedbirler 
Anakra, 22 a.a. - İngiltere hükü

metince ittihaz olunan son karar mu· 
cibince ellerinde bulunan ingiliz 
banknotlarının tedavillden kalkması
na kartı bir tedbir olmak üzere bu 
banknotları 24 ağustos cumartesi gü
nü saat 11 e kadar Merkez Bankası 

ve §Ubelerine tevdi etmeleri hakkın
da mezkftr bankanın bir tebliğini bu 
sabah neşretmiştik. 

Son ittihaz olunan tedbirler bu ka· 
rarı şu suretle itmam etmektedir: 

ı. - Merkez Bankası 'ubesi olmı
yan şehirlerde bulunanlar paralarını 
İ§ Bankası §Ubelerine tevdi edebile
ceklerdir. 

2. - tı Bankası şubesi dahi mev
cut olmadığı takdirde yedinde ingi
liz evrakı nakdiyesi bulunan zevat 
bunların numaralarını bir listeye der
cederek mahallt notere tescil ettir· 
dikten sonra bu listenin bir ıuretini 
yedinde alıkoyacak ve diğer ıureti 
ile banknotları azami 24 ağustos cu
martesi gUnU kıymeti mukaddereli 
mektupla postaya tevdi ederek Anka
ra'da Cümhuriyet Merkez Bankasına 
gönderecektir. 

Fatih Halkevinde 
"Türk temaşa haftası,, 
İstanbul, 22 a.L - Haber aldıfunızı 

göre Fatih halkevi temsil ıubesi 26 ağus
tos pazartesi günü ~lıyacak ve biribirini 
takiben dört gece devam edecek olan bir 
"tarihı türk tema,a haftası" tertip eyl~ 
mittir. Haftanın devaını müddetince bütün 
tarilu tekniğini örf ve &.dahiyle türlı: te -
maea.srnı yaşatacak olan ııanatkArlar, türlı: 
temaşasınm muhtelif &ubelerine mensup ve 
sanatlarının hayatta lı:a.lmıı olan son fert
leridir. 

Programa nazaran haftanın açılışı tlirk 
temaşasına umumi bir bakış mevzulu bir 
rörüşme ile başlıyacak ve bunu meddah 
Kıuıtarcı Kadri Alnının bir hito.besi takip 
eyliyeeektir. İkinci akşam hayalt Sefer 
Mehmet tarafından karagö:ı, üçüncü akşam 
Hayri Nafi Aka.rsu tarafından kukla oy
natrlacaktır. 

Orta oyun nntk!rlarımızrn hemen hep.. 
ıinin iştirak eyledili bir temsil ile, hafta 
kapanacaktır. 

Romanya'nın 
mihver politikası 
Bükreş, 22 a.a. - Ekonomi nazın B. 

C.------ı 
'l"ÜRKİYE 

(Radyo Dlfflzyon Postal 
Ttl'RKİYE Radyosu - ANK.AlV 

1848 m.. 
31.7 m. 
19.7~ m. 

(Dalga UzunluğUl 
1S2 Kca./120 K\11'· 

9465 Kcıı./ 20 g.-. 
1519~ Kcıı./ 20 K«· 

CUMA: 23.8.1940 
1 

7.30 Program, ve memleket ıı• 
7.35 Mü:ıik: hafif program (Pi· 

Leon, radyoda iktisadi poli tika programın
. dan bahseden bir nutuk aöylemittir. Bertin 
- Roma mihver devletlerinin politikaı;ma 
intibak etmekle Romanya'nm, Avrupa'da 
yapılmakta olan kalkınma hareket ine de 
iktrsadi noktai nazardan iltihak etmı ı bu
lunduğuna işaret etmiıtir. Mlllr ekonomi· 
nin esas meselesi ziraat iıleridir. Ancak 
zirai unsurların takviyctıiyledir ki Roman
ya'nrn vaziyeti JSlib edilebilir. Pahalıyı 
mal olan ihracat primleri usulünü ebedi
yen terkettik. Buğday istilual§.tı fazlasını 
rıahit fiyatlarla Almanya almağı taahhüt 
etmi&tir. Binaenaleyh romen ziraati emin 
bir piyasaya mnlik bulunmaktadır. 

8.00 Ajans haberleri. 1 !lııi!ere 
8.10 E v kadını - yemek listes_·.ıı 
S.'20/8.30 Müzik: hafif proır&IJI'"' 

Zirai istihsnlAunı fazlalaştırmak için 
Romanya'nın 30 milyar ley kıymetinde 
zirai Alit ve makinaya ihtiyacı vardır. Al
manya'nrn yardımı sayesinde bu istihsal 
fazlalığı tahakkuk edebilecektir. Petrol 
endüstrisi politikanın umumi hatlarını ti· 
bi bulunacaktır. Ecnebt sermayeli petrol 
kumpanyalarının, Romanya'nm menafiine 
mugayir olarak kendi politikalarını ıüt • 
melerirıe müsaade edilemez. 

Kanada 1 ngiltere'ye 
bir kolordu yolluyor 

Londra, 22 a .a. - Ottov:a'dan ılınan res.
mt haberlere ıöre, tam kadrolu iki fırka 

ile muavin krtnattan mürekkep bir Kana
da kolordusu pek yakında İngiltere'de ola· 
caktır. Kadrosu timdi hemen hemen ta
mamlanmıı olan üçüncü ve dördilnc!t fır
kalar Kanada'da talim ve teçhiz edilecek
lerdir. 

İki yeni destroyer inşa halindedir ve 1!.ç 
ticaret nakliye vapuru ıilfihh lrt"uvazör ha
line konulmuıtur. 

Hava talim pllnı mucibince halen Ka,. 
nada'da 22 tayyare mektebi tedrisata de
vam etmektedir. PUlna göre 1941 de ta
mamlanması ico.beden hava meydanlar!yle 
hangarlar ve diler binalar bu sene hazır 
olacaktır. 

24 temmuzda Kanada hava kuvetleri 
1765 ıubay, 17.688 asker ve 2.558 ıivill 

ihtiva etmekte idi. 
Kanada deniz kuvetlerinin 113 gemisi 

ve bu gemilerin takriben 9.000 ıubay ve 
bahriyeliden mürekkep mürettebatı mev
cuttur. Yakında 100 ıemi dah& tedarik e
dilecektir. 

Bulgaristan' da bir 
ziraat planı hay1rlan1yor 

Sofya, 22 a.ı. - D.N.B. bildiriyor: Zi
raat vekiletl yüksek iktrsadi konseyi dün, 
dört senelik bir z iraat programını hazır· 
lıyan ziraat nazırı B. Bagrlanoff'un riya
ıeti altında toplanmıı mezl.dlm program 
ha.kkmda cörüşülmUıtür. Bu plln Bulga· 
rlstan'ın mlliıtakbel zirat inldpfı il.zerinde 
kat! bir elıemiyeti olacaktır. Müz:akereler 
on gün kadar devam edecek ve bu e111ada 
100 kadar kanun proje11l teklifinin mUna· 
Jraoası yapılacaktır. 

• 

1 ngiltere' nin Vichy 

. hükumetiyle münasebah 
Londra, 22 ı.L - Avam lı:amanımda 

Peten hükümeiyle olan mUnuebat hakkın
da sorulan bir suale cevaben hariciye 
mliste:ıarı B. Butler ıunlan beyan etrnit
tir: 

Bu miinaıebat işgal altında bulunan ve 
bulunmtyan arazide lngiliz menafiinin mü
dafaasını deruhte etmit olan birleşik Ame-
r ika hükilmeti vasıtaııiyle temin edilmek
tedir. Nim resmi münasebetler, Fransa ile 
büyük Brltanya arasında muallakta kalmıı 
olan iktisadi ve ticart mlinasebetlerin tas
fiyesine memur edllmiı olan B. Pıul Mo
rand ta.rafından temin edilmektedir. B. 
Morand hükümetiyle istiıarede bulunmak 
üzere bizzat Viehy'ye (İtmiı ve henüıı 
avdet etmemi15tir. 

(Pi.). -·•' 
12.30 Program, ve memleket _. 
12.35 Müzik. , 

1 - Arif bey • saba prkı 
mestine canlar dayanmaz)~ 
2 - Suphi Ziya - saba şar 
dildara bu demler gü:ıerı111 

saba). 
3 - Rakım - muhayyer ti 
mem ki ıunahım). a· 
4 - ••••• muhayyer türlr 
ayın on dördü). 

12.50 Ajans haberleri. 
13.0S Mü:ıik. 

1 - Bedriye Ho$gôr -
earkı : (Kararan sularda)· 
2 - Arif bey • kurdili 
(Gil:ıelim hiç aramaz mı). 
3 - •••• - gülizıır tUrku: 
bir tutuşmuş) . 
4 - •••• - gulizar tıirkü: 
kryma bana). 

13.20/14.00 Müzik: karışık pro 
18.00 Proıram ve memleket 
18.0S Müzik: muhtelif memleketi 

havalan (Pl.). 
18.30 Müzik: Anadolu hallı: ha 
18.50 Müzik: radyo "Svinı" 

Özgllr ve ateı böcekleri)• 
19.15 Müzik. A: -

1 - Mahmut Celllettin 
cığar tarkı: (Vah meyusi 
2 - • • • • • bayatfarab" 
(Kartıda kara yonca). 
3 - Osman Nihat • niba 
(Gene bu yıl ada ıensiı.~). 
4 - Faiz Kapancı • ntha" 
(Gel &iizelim Çamlıca•ya). 
B:-

1 - İbrahim Tutberk • 
prkı: (Tam kendi cibi). 
2 - Udi İbrahim - kiirdiU 
(Sineler aşkınla inler). 

S - S. Kaynak • hU.e,ııl 
(Yanık Ömer). 
4 - •••• - hilıeyni ttirJı:tl: 
tan nğradım ben....); 

19.45 Memleket ıaat ayan, 
!eri. 

20 00 Müzik: fasıl heyeti. 
20.30 Konuşma. 
20.SO Milzik. 

1 - Hicaz peşrevi. 
2 - Sadullah ata - 'hic•• 
mal: (Nideyim aahnı çedl 
3 - Cıvan ata • hicaz 
zuldu lanesi). 
4 - Şerif İçli • ud ulcli 
S - Arif bey - hicas 
den efrun oluyor). 
6 - Refik Fersan - hl 
(Cihanda biricik ıevditillll 
1 - Saz semaisi. 

21.15 Konuımı (iktisat 1Utl)• 
21.30 Konuşma (radyo gazet~· 
21.4S Müzik: radyo salon ork • 

1 - Lehar: "Götterptt• 
den potpuri. 
2 - Brusselmanı: Fl 
(Aflı: rölü). 
3 - Lehar: "Çocuk pr 
tinden vals . 
4 - LiYut: ikinci macat 
S - Brahms: macar dan•1 

6 - Czernik: (Üzel sa.J\• 
(uvertür). 

22.30 Memleket ıaat ayan, ıJ 
leri, ziraat, e11ham • tah 
biyo - nukut borsası (fi1' 

22.45 Müzik: cazband (Pl.). 
23.25123.30 Yarınki program .,. 

t R .A N 

Tahran Radyosu 

Tahran radyosu, kısa dalga 11• 
eaat 11.SO dan H e kadar, 19 :rıl
uzunluıtu Uzerinden, 17 .13 deıı 
30 m. 99 dalga uzunluğu Uze.rl ft 
20.80 iian 23.80 a kadar '8 ı:ıl
uzunıugı.ı üzerinden neorednme 

(Yukarıdaki Saatler tRA.N 8" 

git 
dra, 22 
i tebli 
ları, az 
ıcra ed 
1llde ile" 
bomba 

au ve h 
ar ve 

trdir. 
C:Ya'nın 
bn et 
i bun 

oldu: t e•un 

- Siz şimdilik odanıza gidiniz mösyö Vilmoft dl ~~11 a 
di. Sırası geldiği vakıt biz ıize haber veririz. 1' i.l.ne d 

Odasına çekildi. Divanın üzerine uzandı. Otel t 
buraya gelinceye kadar geçen hS.diseler göriinüt\? 
nünde canlandı. Kendi kendini itham etti. Hayaı;, 
istikbalini, gençliğini, hUlasa bütiln varlığını ıce 

1
,. 

- Darıldınız mı? Aff ederainiz. Kendimi yabancı 
tellkki etmediğim için böyle bir ıual aormak ceaare
tini &öıterdim. 

- Pek fada darılmadım. Fakat, pek de memnun 
olmadım. 

Yazan: Mihaly FOLDI Türkçeye ,eviren: F. ZAHiR TôRUMKUNEY -83-

sine bağlıyan kadın, en müthit ıstıraplarla pençed~ lemi 
şirken, o, diğer bir kadının cazibesine kapıtıyor.1 ~ 
l)ünyada, bundan daha büyük idilik tasavvur edı e~r~ 
bilir miydi? Bu gibi hareketler hayvanlara yalcl ~ eı Pas 
dı. Bir insanın bu derece alçalmasına imkan var ~~~r 

- Aklıma batka bir teY daha geliyor ... Eğer, ıu 
cemiyetin koyduğu lüzumsuz ve mtnhız formaliteler 
olmauydı, timdi kont da benim akrabam olacaktı, 

değil mi? 
Maria, alaylı bir kahkaha attı. Cevap vermedi. 
- Bu kont nuıl bir adamdır? 
- Gördün yal 
- Gördüm. Fakat, bu bir ıey ifade etmez. İç y\l· 

zil nasıldır? 
Bir saniye ıuıtu. Sonra il!ve etti: 
- Hem, ıizi hakikaten ıeviyor mu, asıl bu ciheti 

merak ediyorum? ... 
Daha bqka ıeyler de aoracaktı. Fakat, birdenbire 

ıeıi boğuldu. Bu konupnanın karanlıkta cereyan et
tiğine memnun oldu. Yokıa. Maria yüzüniln al bir 
çuha gibi kızardığını görecek, &izlemek istediği he
yecanın farkına varacaktı. 

Maria, gülerek ıordu: 
- Hakikaten sevmek, ne demek? Sevmenin bir 

kaç türlüsü olur mu? lnsan ya ıever, yahut ıevmez. 
- Tabii olur. Bazı sevgiler vardır ki; ıöyle böy

ledir. Fakat, bazı ıevgiler, inıanı her türlil fedakir
lıp ıUrlikliyecek kadar bilyük ve derin olurlar. Me
tcll; aevgiliainin, küçük bir tebeuümüne mukabil 
.hayatını fedadan dahi çekinmiyecek lfıklar vardır. 

- Kontun da. beni böyle kuvetli bir &Jkla ıevdi
lini limit ediyorum. 

- Ya, siz onu1 
- ~en de, onu öyle ıeviyorum. 
Vilmoı, gayet yavaı ve heyecanlı bir ıetSle ıordu: 
- M&yö Maksi Ravberg'i de ,aynı tekilde mi se-

viyordunuz? 
Maria'nın gözleri bilylldü. Sokak fenerlerinin 

arada bir çarpan •olgun ııığı altında, genç adamın 
yUzilne derin derin baktı. Gecenin ıeaaizliği içinde 
nal ıealerinin muttarit ahengi yükseliyordu. 

Vilmoı da gözlerini Maria'nın gözlerine dikmit
tl. Heyecandan burun delikleri açılıp, kapanıyor ve 
kesik kesik BOluyordu. Bir an, bu kadını kollarından 
yakalayıp kendine doğru çekmek ve yürUne ıu MSz· 
leri haykırmak arzusiyle yandı: 

- Seni ıeviyorum 1 Çılgınca ıeviyorum 1 Sanki; 
sen bunu bilmiyor muıun 1? BugUn içinde yuvarlan
dığım bu tahammülsüz, bu fect vaziyete ıenin yU
..Unden düıtüml Şimdi, dü1tilğüm bu karanlık uçu
rumdan ıen. beni kurtaracakıın 1 Akıi takdirde, aenl 
de kendimi de mahvedeceğim 1. •• 

Maria, genç adamın bakıılarından ürperdi. Müs
tehzi tebessilmil dudaklarında dondu. Nefesi tıka
nacak gibi oldu. Baıını çevirdi. Hafif bir ıC91e mırıl
dandı: 

- Sen, çok tuhaf bir çocukıun Vitmoı. 
- Nlçln? Neden tuhaf oluyormuıum? 
- Sırası geldili zaman, sebebini bah ederim. 
Yllmot, genç kadınm eldivenli elini avuçlan ~-

ne aldı. Bil tün kuvetiyle sıktı: 
- Şimdi, hemen ıimdi anlatmanı iatiyorumt 
VilmOJ, genç kadınla konuıurken timdiye kadar 

riayet ettiği etiket kaidelerini birdenbire bırakmıt 
ve atkı ru'hunun en k~~lık köıelerine kadar nilfuz 
eden kadına. ilk defa olarak sen. diye hitap etmiJti. 
Maria'nın, bu teklifsizliğe kızacağım d.'ltUnerek, bir 
an cndifeye kapıldı. Fakat, ıonra dah& taşkın bir cil
retle genç kadının ellerine kapandı. Maria, yavaıça 
aağ elindeki eldiveni ııyırdı. Vilmoı, bu beyaz, bu 
yumuıak elin, bir ateı olarak dudaklarından kalbine 
aktığını duydu. 

Hafif bir aaraıntı oldu. Gelmiılerdi. VilınoJ. ara
badan bir ıarhot gibi indi. Bu ıaniyede Giıella'yı 

tamamen unutmuıtu. Onu, Maria'nın varlığından 

baıka hiç bir ıey allkadar etmiyordu. 
Ağır adımlarla apa.rtımanın merdivenlerinden çı

kıyorlardı. Maria. durdu. Ciddt bir aesle: 
- Ben, Gizella'yı çok severim. dedi. Onun meıut 

olmasını isterim. 
- Ben de. 
- O halde metıele kalmadı. Çünkü; onun mesut 

olup olmaması senin elindedir. Senin de, beniı!'l bu 
bliyilk arzumu yerine getireceğinden eminim. 

- !.faria. senin arzuların benim için yerine geti
rilmeleri elzem olan en mukaddes emirlerdir. 

Gizella'nın odasının kapısına geldikleri zaman 
madam Burink.a, ıenç adamın içeri prmeaine maDıi 

dı? Dürüst bir erkeği Maria değil ya. dUnyanıt\ ne mA 

güzel bir kadını bile baştan çıkaramazdı. Ne bud•11 ~ 
dlitünceleri vardı. Sanki; Maria'dan daha güzel, 'f". bulut 

ha §Uh bir kadın tasavvur edilebilir miydi? ... }la ~ ~e~~fe 
Maria'dan daha üstün bir kadın bulunamazdı. ?I•~ 1ttınde 
yalnız güzel ve cazibeli değil, aynı zamanda f~ 4' ~~~~ri 
13.de zeki ve kurnaz bir kadındı. Her kadının ıc011ı ;:1nde 

kolay ııyrılamıyacağı en müşkül vaziyetten, ~ t.t~~u 
bir manevra ile kurtulmasını ne de güzel becerı~ 'r.atayy 
du. Ona aşkını en beliğ bir tarzda anlattığı zaınatl•,, t :_ 

bir anne tavrı takınarak Gizella'yı hoı tutması qe ~~ ( 
sut etmesi için nasihat vermeğe kalkıııyordu. ı~.. e 
biçimsiz bir tarafı daha vardı. Ya Gizella'ya, ar• 
rında. geçen hadiseyi anlatıp, ona dikkatli davraıı~ 
ıını tavsiye edene, o zaman ne yapacaktı? BıJ ,ı 

dından her ıey Umit edilirdi. Gizella'nın yanınd•. 4' 
çirkin bir mevkie dilıecekti. Keşke arabada cidÔ'~ 
tini muhafaza etseydi. Hiç olmazsa erkeklik gurıJ f 
nu ayaklar altına almamış olurdu. Maria, onu bir. 1, 
cuk yerine koyuyor ve kalbinin en derin bisterıf ~ ··rl" 
alay ediyordu. Mamafih, bundan sonra başka tiJ 'f 
hareket edecekti. Bu kadına, kendisiyle öyle gell 
güzel oyun oynanamıyacağını iıbat edecekti. tO' 

Birdn doğruldu. Yandaki odadan müthif ~~~ri' 
ler gelmeğe başlamıştı. Herkes bağırıyor, birıbırl 1 
ne emirler veriyorlardı. Dinledi. Gizelta'nın sesi ç~ 
mıyordu. Vilmoş'un, içine korkunç bir şıiphc git 

(Sonu "ırJ 



vetlerine me.uup bombardıman tayyarelezt 
Tobnık limanı üzerine bir taarruz yapmı.
lardır. Bu taarruzun ba§lıca hedefi olan 
sahildeki benr.ln depolarına tam isabetler 
vaki olmuetur. Dlter bazı bombardıman 

_ .. ,,,,,,,,, .. ,. ........ ,,,, .,,....... ta;ı.·yarelerimiz de 'l'obnık ve El Adem'de-. Al 1 ki tayyare mE'ydanlarına muva!fıt\dyetlt 
1 man tayyaresi e taarnır.lar yapmışlardır. Üç ıtalyan bom -

bardımıın tayyaresi Sldl Eltemln U7.erlne 
d!ln yaptığımız bir taarruz esuMında clddt 
hasara uğratılmışlardır. Bunlardan blrlal 
çıkan yangın neticesinde patlamış, iklnclst 

bir tayyare 
ra, 22 a.a. - Hava neazreti tebliğ yanmış ve UçllncfisUnlln de kanatlan ko

: Sahil ingiliz hava kuvetlerine men· partılrnıştır. Hedefleri yakınını\ dllşen dl· 
r Hudson tayyaresı pike halinde u- j!'cr bazı bombnlıtrımı:ı:ın başkl\ dUşman 
dun oğleden sonra şimal deniz inde tnyynrelerlne de hıısıu·at vernılo olnıaııı 
n iki düşman gemisine hücum etmiş muhtemeldir. 

ilere refakat etmekte olan yedi 1 Bıitün tayyarelerimiz ulimen dönmlit-1 
t ile muharebeye tutuşmuıtur. Mu· ' )erdir 
esnasında bir düşman tayyaresi de· • • . · ah'l' d bo 
Uşrülmüş ve tayyaremiz hasara uğ· Ta~~arelerımı:r:, Lıbya . s ı ın e . mba' 
Olduğu halde salimen üssüne dön· mevkııne de taarruz etmışlerdlr. Bır tam' 

• isabetli bomba, deniz tayyarelerinin ya.na~ 

nıanlar münferit 
küçük gruplarla 

hücum ediyorlar 
ra, 22 a.a. - Hava ve emniyet ne
rinin tebliğine nazaran dün saat 
l kadar ingili:r: avcıları 1 düşman 
tıi tahrip etmişlerdir. Bu saatten 
lonra neşredilen tebliğde şöyle de
tedir: 
anın bugUnkU faaliyeti mlinferlt 

tiic;ük gruplar halinde harekatta bu· 
tayyarelerin yaptıkları mliteaddit 
ıra münhasır kalmı$tır. Bu hlicum· 
bir . katı karaya uzak mesafelerde 
Ulmüştur. Bazı hallerde düşman he· 

. in hava meydan lan olduğu anlaşıl· 
•di. Fakat birinde asker bulunan ba

rda hasarlar vuku bulmuşsa da ta· 
semeresiz kalmıştır. 

tere'nin cenup, do~u ve merkezin-
\azı tehirler bombardıman edilerek 

lerde hasarlar vuku bulmustur. Bir 
ı. ..... ı ... lll"lrtr olmak pek az yaralı vardır. 

llıesken mahllesinde s:ıkinler kısa 
tralyöz ateşine maruz kalmıştır. 
17/ 30 a kadar gelen raporlar net· 
tarafından ceman 7 alman tayya.
düşUrüldüğünil göstermektedir. 

•hire'de bir eehri bombardıman e
dilıman tayyares inin ikisi de d"9-

ltür. Hasar azdır. İnsanca zayiat 

hareklt e9Jl&11nda iki tayyarcmlı 
... ~ fakat bu tayyarelerden birinin pi

g ve salimdir. 

Alman hücumları 

gittkçe gevşiyor 
.rı, 22 a.a. - Hava nezaretinin b'll 
ı tebllıi: Gece esnasında düşman 
arı, az miktarda ve küçük mikyas

icra edilmi15tir. İngiltere'nin cenubu 
ilde iki mıntak& üzerine yüksek İn· 
bombalar •tlmıetır. Bir sahil ıeh· 

'il ,.e havapzı borularını hasara ığ. 
ve demiryolunda da arıza tevlit 

dir. 
Ya'nın cenubu ıarkislnde bir bomba 
ııı eteğine d!işmiletilr. Bu cecenin 
i bunlardan ibaret bulunmaktadır. 

a' da İngiliz hava hücumlar1 
ra, 22 a.a. - DUn akşam Nairobide 
len bir tebliie cöre, cenup Afrika
reJeri dün de Hobesistan'ın cenu-
~ İtalya Somallıindekl dü:sman ha· 
itine ıiddetll taarruzlar yapmışlar
.&pılan iıtJkşaf uçuıları cenasında 

im malQmat elde edildiği cibi bi· 
'9e düıman tayyarelerine tam isa
kaydedllmhtir. 

~lmanya ve Fransa 
rine hava hücumları 

a., 2:.. &.L - Hava nezareti teb
tlliden hava ıeraltlnln fenala,,mıuıı

en çartamba gecesi dUşman petrol 
lı.ıı.nelerlne kargı tekrar hücumlar 
ıtır. Hedefler arasında bqlıcalan 
r: :Magdeburg'dakl mllhim t.aafJye

l!anovre'da Derag mUessesatı. 
11.trarelerlmlz Caen ve Alıblvllle'de 

meydanlarına hllcunı etmlıler ve 
bombalarla hareket ve muvıuıal!t 
nda lnfllAklara sel:ıeblyet vererek 

tarı yakmışlardır. Projektıtr batar -
tayyarelerden açılan ateıle tahrip 
tir. 

.... .,._,..,ovre ve civarında Gakenburck ve 
tayyare meydanlarına kar11 da hü
Yapılmııtır. Ruhr de ve Rhln hav· 

ı..llJITQıı rnUhim demlryolu merkez ve dö· 
lloktaıarı bombardıman edllmlıtır. 

e'un ılmali garblslnde Hamburg 1-
trcıuu arasında bir iaşe treni giderken 

ar atılmııtır. Tayyarelerlmlzden bl
Une dönmemiıtlr. 

rnanlar Manı denizinde 
Uzun menzilli toplarla 
Gemilere ateı ediyorlar 
lldra., 22 e..a. - Bahriye ve hava ne
erı mUıterek tebliği : Bugiln !SA'leden 
eı Pas de Calnls boğazından geçmek

bir deniz nakliye kolumuz, fransız 
erıue konulan uzun menzilli topların 
e mAruz kalnıııtır. Nakliye kolunu 

a karşı setretmek maksadlyle re -
harp gemilerimiz derhal dumandan 

bı.ııut yapmışlardır. Her ne kadar ba-
ler gemilere yakın dUşmllşse de ka

~errıııerinden hiç birine ve refakat harp 
et'inden hiç birine isabet ve hl\llnr ol· 
lftır. BilAhare aynı kafileye dllşman 
eıert hUcıım etmişlerdir. Bu hUcum 
inde de hiç bir basar olmamıştır. 
ltıız mukabil ate§ ve avcı tayyal'ele

lıı mukabil hücumları knreıemda düş • 
tayyareleri pUskUrtUlmUşlerdlr. Bu 
t esnasında avcı tayyarelerimiz bir 

tayyaresi dilşUrmllşlercllr. 

Cenubi Afrika hava 

·iz tayyarelerinin 
frika'daki faaliyeti 
~lre, 22 &.L - İngiliz bava kuvetle· 
~ Unıt karargAhı tebliğ ediyor: 

• 20 atuatoa seceaı lqilla ha•& Jaı-

tıklan rıhtımı tahrip etmiştir. 
Cenubı Afrika ve Rodezya kıtaatına 

mensup tayyare filolarımız İtalyan S<ınıo· 
!isi üzerine birçok keşif taarruzlarında bu 
lunmuşlardır. Mogadiıyo'dı hangarWıra ve 
rıhtımı tam i111betler vaki olmuı ve Mer
ka'sl• yerde duran bir Capn.ml tl\yyarcsl 
hasarı uiratılmııtır. Bııı binalar üzerine' 
de tam i1&betler vaki olduiu röriilmilt-' 
tlir. 

Mınr'da yeni birfeY yolt 
Kahire, 22 a.L - İngillı kuvetleri bat-' 

kumandanlığı teblit ediyor: 
hara değer :mühim bir teY yoktur. 

Habeıistan'a yapılan 

tayyare hücumları 
Adcn. 22 ı.a. - Rcamt teblii: İngiliıı: 

hava ltuvetleri, Hab"istan'dı Dessia İtal
yan hava U1111ünU ıiddetli bombardıman et· 
miılerdir. Tayyare ltararırlhı n binalara 
tam laabetler kaydedilmiıtir. Tıyyarelerl
ml:r:ln hepsi aallmen U.lerine dönmüıler
dir. 

Dlredua'da lıanaarlar ve demlryolu la
tu70nlın tlıerlne de bo~larlı tiddetli 
hUcum yapılmııtır. 

Dilfman a'l"Cı tayyuelerinln mukabil 
hilcumuna m11111 kaldık. Tayyarelerimi:r:
den blrl diltltrlildil. Fruw11 mürettebatını 
hamil tayyareler dlifman ıruiıi il:r:erlnde 
mühim kctif uı;ueları yapmıılanhr. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 22 a.e.. - Alman orduları bat

lrnmandınhfı tebliği: 21 tarihli muhare
be hın ltetlf hareketleri esnasında birçok 
ıınat müeıııcs~ı ere, limanlara, demiryol· 
larına aynı :r:&m9ndı 15 havı limanmı mu
vaffaldyetle hlicum edilmlıtir. 

Kecnees. Great. Withery, Coventry, 
Boummıouth'dılrl tesleat tl:r:erlne ve Brld 
lenırton limanma tam ieabctler ltaydedil
mlıtir. 
Southımpton tudhlarmda havuzda bu

lunan bir ıremlye isabet olmuıtur. 
1nıilterenln ıark 11hilleri açıklarında 

bir kafileye tevcih edilen hUcum eanuında 
bir ıilep ciddi huara uiramııtır. 

Zl/22 a&uıtoa ıeceei muharebe tayyare
lerimiz müessir bir ıurette Londranm ce
nup prlı:lsinde bulunan' tayyare fabrika· 
lırına ve Brlahton civarında silllı fıbri· 
kalarına hUcum etmiılerdir. 

22 ıfuıtoı ıecesl duıman tarafındın ti· 
mali Almanya üzerine atılan bombalar u 
huar nrmlılerdir. Dün dUtmın yedi tay
yare kaY'\>etmlıtir. Altı alman tayyaresi 
yoklamada bulunmamııtır. 

İtalyan reımt tebliği 
ltalyada bir mahal, ı:ı a.a. - 77 numa

ralı teblii: Havı filolarımızdan birl Ce
belilttırık'ta asltert hedefleri bombardı
man etmiıtlr. Tayyarelerimir:dcn biri ilı
aüne dönmemiıtir. 

Dolu Akdenizinde torpidolarımızdan 
biri bir denizaltı tahrip etmlı, denizaltı
mızdan biri de bir torpido torpillemiıtir. 

Kruvazörlerden mürekkep bir düıman 
filosu doğu Akdeni:r:inde hava filolarımız 
tarafındın ıiddctl• bombardıman edilmlt· 
tir. İki kruvazöre birkaç defa iıabet vaki 
olmuetur. BUtün tıyyırelerlmiı tklerine 
dönm!islerdir. 

Dolu Afrik11ında Kenyadalti Cocaciı'
da Dubıts tılpindekl tıyyırelerimis: bir in
ıiliz tayyaresini dilıUrmüslerdir. 

Alceziras valisi 
Cebelüttarık'ı 

ziyaret etti 

Samimi bir kabul resmi yaplldı 
Cebelüttarık, 22 &.&. - Alce:r:iraa vali

ıi general Mundz Grandes dü.n aabah Ce
belüttarık valisi general Sir Cluve Liddeli 
ziyaret etmi5tir. İspanyol rene!all tere· 
fine verilen reımi kabulde bahri, ukert ve 
sivil erklnın bqlıcalan bulunmuılardır. 
General Grandeı Alcezira.dan hpınyol 
destroyeri Almirante Va.ldea ile ıelmi~tlr. 
Sir Cluve Llddel yakında bu ziyareti ia.ı 
de edecektir. Rcemi kabul eenaıında Slr 
Cluve Liddel samimi bir nutkun sonunda 
General Franko ıerefine kadehini kaldır .. 
mıı cevap veren ıeneral Grandeıı de bil
mukabele Majeete lqlltere Xrah ıerefi .. 
ne kadehini kaldırmııtır. 

Öyle bir samimiyet bav.ı amiıtlr ki 
40 dakika sürmesi llzım ıelen mera•I~ 
!Xl dakika devam ctmlıtir. 

He.ti hazır ıeraiti ıöı önünde bulundır 
rulunıı merasimin hususi bir ılllta ilctisapı 
ettiiH anlasılır. İıpanyolların tahminine 
göre bu dostane temaınn mlnaeı Generali 
Franko almanlarm nüfuz etmek ııy .. 
retlerinin tesiri altındı bulunmadığın!J 
ıöıteren bir siyaset takip etmelı:teıdir. 

İspanyol valisinin muvasalatındı ıere
fine atılın 21 top, harp nntl.l\mda bu me
ruimin yıpılmadıimı bilen ziyaretçiler 
tarafmdan aureti mabauada takdir edil~ 
mittir, 

ULUS 

Sayım hazırlıkları 

Sayımın mükemmel olması 
İçin bütün tedbirler alındı 

(Bası 1. inci say/adı) ı kiin takriben yüz bini bulan 11yım mcmur-
iiştirilmektedir. 1 tarı dinliyebilKeklerdir. 

Sokaklarda yeniden asılan lıim levha- Sayımı takaddüm eden iki hafta .rarfın-
ları her aokaktaki bütün numaraların ba.- da bütün mekteplerde talebe ile sayım et
lanııç ve müntehasını göıtermek itiba· rafında konutmalar yapılması için de 1ıta
riyle adres bulmayı kolaylaştıracaktır. tiıtik umum müdürllitü ile Maarif Ve~
I.evtıa imalatı henüz tamam olmamakla Jeti mÜ§tereken bir procram hazırlamak
beraber echrin aayım bakımından nümero- tadırlar. 
tajı tamamlanmıştır. Fakat hlç bir hataya Sayım memurları en ı-eç 5 Bfrlncitctrln 
mahal kalmaması için bütün sokaklar me· tar'Jıhıde tayin edilmit olacaklardır. Bu 
murlıı.rımız tarafından teker teker, kapı 
kapı kontrol edilmektedir. İstanbul nüme· 
rotajının da doğru bir ayım yapacak bir 
hale ıetirilmul için bütün sokaklar ıi ... 
tematik ıekilde kontrola tabi tutulmuştur. 
İııtanbul sayım bürosu me!l8isini ı;olt iler
letmlt mıntaka takaimıttna bile başlamıt
tır. 

İzmir ıc-lıdnin vüsat ve ehemiyetl &'ÖZ 
önüne alınarak burada da valinin emrin
de bir 11yım bürosu teşkil olunmuştur. 

Sayım, 20 birinciteşrin pazar ,Unil sa
bahı en ıeç saat 8 de başlıyacak ve öile
ye kadar bitirilme&ine çalııılıcaktır. Bu 
neticeyi elde edebilmek iCin 11yım mın
takaları 7S er kişilik ıruplara ayrılmıt
tır. Sayım hakkında hazırlattırılan dıvar 
ve salon afişleri yakında bütün memlekete 
dağıtılacaktır. 

Radyo programı 
Sayım aiinü yapılacak radyo neşriyatı 

için bir proıraın hazırlanmıetır. İstatis
tik Umum Müdürü B. Celll A.,tıar 12 ,.e 
16 birindtctrin cünlorinde Ankara radyo-
9iyle iki konutmı y11>9ulttır. Bu kollU9-
malarda umum müdiirün sayım hakkında 
verece&i izahatı, vlliyet. kaza ve na!Uye 
merkezi olarak rıd:109u bulunan 350 mew-

Havalann fena 

gitmesi yüzünden 

İngillere'ye hava 

akınlar1 yavaıladı 
Londra, Z2 a .e.. - Dütmınlarm mutat 

akmlan meyanında, dün aabah timali ear
ki, cenubu ıarkt ve mKkezl İnciltere'nin 
buı eehirlerl üzerine yapılan hücumlar
da, tlmali ıarki mıntakaundald bir tehir, 
harbm bidayetindenberi ilk taarruza u(rıı ... 
mıştır. Bombardıman tayyarelerinden bi
rinin dilşüriıldilill zannedilmektedir. 
Merkeı mıntıkasında bulunan büyük bir 

şehir üzerine alçaktan uçmakta olan tay. 
yareler beş altı bomba atmıflardır. Ölenler 
meyanında çocuklar da vardrr. 

Cenubu ıarklde bulunan bir tehir ilıe
rinde bir bombardıman tayyaresi (ÖrÜD· 
miit, ve kadınların al11 veriılerinl yap -
makta oldukları mühim bir sokağı dört do
fa mitralyöz atqine tutmUJtur. İnsanca 
zayiat yoktur. 
Öğleden sonra, eenubu ıarktdekl bir H

da ba:ıı ,ehirler tizerinde dütman tana
man lizer!nde ve cenubu prkl mmtalı:Mın· 
releri görünmllıtür. 

Saat 10,20 de cenubu prkt febrl ttzerlD
de uçtuğu haber Yerilen bir alman tana· 
realnin attığı 12 bombanın hepel aahile d11· 
ıerek hiç bir ha.sar vermemiştir. 

İngiliz avcı tayyareleri tarafından ko
vala.nan mezkW' tayyare kaçJ1U1tır. 

Taarruzlar geıJfedi 
İngiltere llzerl.ne yapılan hava hUcum· 

lan eanaaında 13 alman tayyareal dUıUrlil· 
mUıtUr. DUn. almanlann kendilerine 600 
tayyareye mal olan geçen ha!takller !SlçU
stiııde btiyilk bava. taarnızunda bulunma· 
dıkları UçUncU gUndU. 

DUn bir tek ingillz tayyare1l dUtmUpe 
de pilotu ııat ve aallmdlr. 

Mütlıif bir planço 
10 mayııtanberi lngillz hava kuvetıerl 

.Almanya ve alman 111gall altındaki arazi U
zerlne 200 bukın yapmıı. 160.000 bomba 
atmıştır. Bu bombaların 100.000 taneei al· 
man toprakle.rı üzerine atılmıştır. 

İngiliz avcı tayyareleri ceman bef mil· 
yon kilometre meaafe katetmlılerdlr. 

HaıJalar bozulunca 
Madrid, 22 ı.a. - Berlin'den alınan ma

lflmata nazaran alman .ala.hlyettar maha
fili, havanın fena olmasını, İnciltere'ye 
karşı hücumların azalmasına aebep olarak 
ileri sürmektedirler. 

lngiltere'deki hedeflerin tıiradıklan mil 
him huarat hakkındaki alman iddiaları iı
panyol Y. A. ıazeteai tarafından töyle 
tcfair edilmektedir: 

lngilterede milli hayatı teıevvüte ul -
ratmak ve kuvvei maneviyeyi san.mık i· 
çin, daha çok tiddetli bombardımanların 
yapılmaaı 11.z.ımdır , 

Hava naz;ırının bir nutku 
Londra, 22 a.a. - Hava Nuırı B. 

Sinclair radyoda bir nutuk ıöyliye • 
rek ezcilmle demittir ki: 
"- Hitler'le dünya hakimiyeti pli.· 

nı araaında ingili.z hava kuvetlerinin 
adamları girmektedir. 

Almanlar, ingiliz pilotlariyle boy 
ölçtükleri muharebelerde çok iıtirap 
çe kmitlerdir." 
Nazır, bundan aonra, dü~nın 

darbelerine bu kadar iyi mukavemet 
eden mükemmel aletleri imal etmit 
olan Alimleri, teknisiyenleri ve itçi
leri tebrik etmiştir. 

Malta'Ja 

vuife, bir memleket hizmeti olarak ücret
sizdir. Fakat ikametPbları haricinde va· 
zife alanlara yol paraları verilecertlr. Y•· 
pılan tahminlere ıöre bu tekilde nzife 
ıörecek aıemurlara verilecek 1'01 paraları 
140 bin liraya balii olmaktadır. 

Bütlin memleketin elblrliiiyle milk&m
mel olmaıına çal11acağı 11yım iti etrafm
da vatandaşlan ikaz için Ankara radyo
ıundan ıenlı mlkyuta istifade edilecek
tir. Haber aldığımıza ıöre memleketin 
tanınmış ilim ve ihtisas adamları bu mak-
11dı temin için konferanslar verecekler
dir. Dr. Remzi Gönenç "İstatistiklerin nli
fua &rtması ve nüfua ı;ayınu ile alika&ı", 
Şevket Süreyya Aydemir "Sanayi ve nü
fuı hareketleri arasındaki münasebetler", 
Roma demoirafi fakilltesi mezunlarından 
Ratip "Nüfus ıayımları ve niifus ılyue
tl", Dr. Muhliı Ete "Devletlerin yenl nü
fuı ıiyasaları ve nüfuı 11yımımız", Ser· 
vet Berkin "Nüfus 11yımı olmazaa diler 
İltatistiklerin kıymet Ye mln111 olur 
mu?", Vedat Nedim Tör "Nilfu• kemiyet 
ve keyfiyetçe n11ıl artı?'", Nefi Xorlirek 
"İdari u politik balı:tmdan nUfuı Myımı
nın eheaıiycti" mevrulu konferanslar ... 
receltlerdir. 

Harbin 
3 büyük meselesi 

(Bışı 1. ioci say/ıdı) 

rupa harbine kartı alakalan ciddi 
inkitaflar göıtenni§tir .. Bir defa ln
filtere'y• devredilecek 50 destro
Y• ...... ı..ı Tardırs 90nra ln&'ilte
re ktmdi aömtiraelerinden, Birletik 
DeYletlerin .amiyet teriipletini tak
.iye edecek üaler kıiralamaia karar 
Yermittir. Bütün bunlar, Anglo-.ak
*>D alemindeki teaanÜdÜn H yeni 
cihan nizamr hususundaki telakki 
birliiinin arttrğmı söateriyor. Bir
çok Amerika sazeteleri aahibi 
Heant, Birletik Devletlerin ikinci· 
t~rlndcn -..el harbe gt~gtnl bile 

aöyl.aıekteclir. Harp haYaıı, bütün 
Birletik Devletler ülkeıiDİ aarmıt

tır. 

Her ıey bu üç hadi.tenin, adala· 
ra hücum, Mıaır'a hücum ve Birle· 
tik Devletlerin harp hazrrlığı hadi
aelerinin inkiıaflanna bailı bulu
na)'GI'. 

Falih Rılkı AT AY 

Tro~ki öldü 
(BaJı 1. inci sayfada) 

kaldırmda. karar verdim.• 
Troçki'nin evinde ne,redilen btr bülten

de şöyle denilmektedir: 
Leon Troçki, Gepeunun bir ajanı tara

fından ltatledilmiıtlr. Katil Frank Johıwon 
Franu ve Amerika'daki Troçkiıt hare • 
ketlerle olan münuebeti dolayıalyle Traç
ki'nin itimadını mazhar bulunmakta idi. 
Kendisinin Gepeunun bir ajanı olduiuna 
ula ihtimal verllmemiıtl. Bir makale hak
kında istişare veailesiyle ziyaret etmiı. 
Troçki kendiıini bürosuna davet etmiıtir. 
Müteakiben korkunç setler duyulmuıtur. 

Bir İngiliz gazeteıinin 
makalen 

Londra, 22 a.a. - Dıily Herald ıazete
si, Troçki'nin ölümü hakkında yazdıiı ya
zıya ••çok fenalık yapın bir adamın bal 
tercemcsi" başlı(ını venniıtir. 

Daily Mail de töyle yazıyor: 
"Troçki bizzat kendi ıiddet harekltmın 

kurbanı olarıık mcnfada ölmilltlir." 

göstermektedir. 

Bir lıviçreli gazetecinin likri 
Londra, 22 ı.a. - Basler Nachrldıten 

İsviçre pzetcsinin Londra muhabiri IÖ7· 
le yazmaktadır: 

lncilizlerin hazırlıkları o kadar llerle
miıtir iti bir fitili teıebbiKü vuku bulmı
yacak olursa burada ldeta sukutu hayalı 
uiranacaktır. Neticenin büyük Britanya 
lehinde oldufuna hiıo 1Uphe olunamaz. 
Almanya ne tayyare meydanJarmm tahri· 
bini tahakkuk ettircbilmiı ve ne de inıilis 
hava kuvetlerini imha edebilmiıtir. Gözüy
le cören pbit sıfatiyle teyit edebilirim ki, 
kuvei maneviyenin kırılması ve uabın 
11r1ılmaaı için yapılmıı olan teıebbü.aler 
pek bota çıkmııtrr. 

Geçen hafta alman radyo haberlerinin 
ııhatini kontrol etmeğe bir vcıile olmut
tur. Herkn bunların iddialarının ne dere
ce keyfi oldui:unu müphade edebilmiıtir. 
Londra banliyölerini ve cenup kontlarını 
ziyaret ederek her ıeyin normal oldutunu 
ve faaliyetin eskisi ıibl devam etmekte 
bulunduğunu sözlerimle ıördüm. 

lrlanda'da 

-·-

Yugo.lavya JHIV)'Onunıın içinden bir gÖTÜnllf 

İzmir enternasyonal 
Fuar1 

(Başı ı. inci say/adı) 
mir, Fitibc Fuarlarından bahseden Pro 
ia da halihazır vekayii içinde mcyda... 
na getirilen bu fur.darın Avrupa'nın 
bu kısmında v~ Akdeniz'da BalkanJı • 
ların çalışmak ve ilerlemek gayretleri 
ile yapıcı eserlerine devam ettikleri
nin delili olduğunu yazmaktadır. 

hmir'e bir gündP. 10.000 kiıi 
geldi 

İzmir; 22. a .a . - Dün gece ve bu aa
bah lzmir'e Fuar'ı gezmek için muhte
lif nakil vasıtaları ile oo bine yakın 
ziyaretçi gelmittir. 

lngiliz aelareti mÜ•tqarı ıereline 
ziya/et 

İzmir; 22. a .a. - lımir Enternasyo
nal Fuarındaki ingili;: pavyonlarının 
açılışında lJulunmak üzere ıehrimiEe 
gelmiı olan ingili.z ıefaretl müıte,an 
Morgan, §eref ine belediye reisi tara -
!ından dün bir ziyafet verilmiştir. ZL 
yafette Ticaret Vekili Nazmi Topçu. 
oğlu, vali, belediye ve Parti 
erkanı hazır bulunmu~tur. 

• 

ltalyanlar Mısır'a 

tecavüz ederse 

Mısır harp ilan edecek 
(Başı 1. inci say/ada) 

İtalya'ya. harp ilAn edeceğini blldlrmlıUr. 
Bqvekll tarafından yapılan bu beyanat, 

bUtUn Mısır matbuatı tarafından haı·aretle 
1\arvı1ca.u u 19,, .... 

?dısır'ın müsalemetperver 'bir mel'nleket 
olduA'u, fakat taarruza kartı mUkawmete 
yalnız kendisini himaye için defli, aynı 
r.amanda İngiliz • Mısır doatluk ve ittifak 
muahedesine tamamen riayet 8\lretiyle ıe • 
reflni de muhafaza için mecbur bulundufU 
beyan edllmektedir. 

Sudan'ın müdalaa.ı 
Mısır meclisinde harbiye nazırından 

Mısır'111 Sudan'ın mUda!auına ııUrA.lt e
dip etmlyecej1 ıorulmuıtur. Nazır: "Kıt.a
&tımız oraya g6tUrillmUttllr. Tecavtlse m!· 
ruz kaldıkları takdirde tabll olarak muha
rebe edeceklerdir.,. demilUr. 

Mısır. iter türlü ihtimali 
kar~ılamağa ha.zır 

Kahire, 22 a.a. - Reuter ajansının Mı
ıır'daki inılliz orduları nczdindekl muha· 
biri inıiliz Somalisinin tahliyeai hakkın
da tefsiratta bulunarak diyor iti: 

ltalya'nın Afrika'daki hedefi Mmr'dır. 
Zira Mısır'ı almadığı ve Süveyı kanaliyle 
$1lp denizini kontrol edemediii takdirde 
Habeşistan yavaş yavıı boiulmaia mıh· 
kumdur. Çörçil dilnkü nutkunda şöyle de
miştir: "Taarruz hamlelerimiz tedrici bir 
tazyık icra etmektedir n 1941 - 1942 deki 
mücadeleler için azimli ve metodlu bir ıu-
rette hazırlanmakhğımız lazımdır." Bura
da hiç bir kimse bu mücadeleler arasında 
en miiliımminin şimali Afrika'da İngiliz -
italyan mücadelesi olacağından ıüphe et· 
memektedir. 
Muhı.bir, İngiliz hava kuvetlerini.a ıeçeo 

haftaki muvaffakiyetleri ve inciliz filosu
nun Libya sahillerine yaptıiı bombardıma
nı hatırlatan muhabir f()yle devam ediyor: 

Bu hidiseler üzerine İtalyan iıtilbının 
tehir edildiii anlatılmakta ise de bunun 
11dece muvakkat olduğu zannedilmekte· 
dir. Yakındoiudaki inriliz kuvctleri baş.. 

kumandanı ıenerıl Wawell, Londra'da 
harp kabinesi ile görüıtükten sonra Mı
sır'a dönmüştür. Verilen malQmata ıöre 
Londra'da n ihai kararlar alınmış ve mü~ 
cıdelenin müstakbel plinı hazırlanmı,ttr. 
Mmr her türlil ihtimali ltarşılamaia ha
zırdır. Halkın imparatorluk lruvetlerine 
tam itimadı vardır. 

lıkenderiye'de alarm 
l.kenderiye, 22 a.ı. - İıkenderiye ıeb

rinde bu sabah ali.rm işareti verilmiıtlr. 
Allrm 35 dakika aUrmüıtür. Alçaktın ıe· 
len tayyare &ilrültüıünü dört infili.k ıcai 
takip etmit. müteakiben sülriinet tekrar 
teessüs eylcmiıt!r. 

X Cenevre, 22 a.L (D.N.B.) - Fransız 
radyoııuna göre Blum kabinesinde mlllt 
terbiye nazırlığı yapnııı ve ahiren Fıuı'a 
kaçmış olan B. Zay, Habat'ta kaçmak su • 
çundan tevki! edilmlıtır. B. Zay, kuveUI 
bir muhafaza altında Clermon - Ferrand 

rf 

iz.mir belediye reiıi Dr. 
Behçet Uz nutkunu ıöylüJ9' 

Sergi •arayı üzerinde Fuar'a ifll
rak eden yabanet devleti .... 

bayrak/an 

lzmir Fuarının 

açılışı dolayısiyle 

Lord Ha lif aks' ın 
Dr. Beh~et Uz'a 

yolladığı mesa) 
(Başı I. inci .. y/atla) 

ile hitabelerde bulunmak ıuretiyl• 
yapılan ıamimi tezahUrlere muka.,. 
Je olmak üzere lzmir Belediye Rcid 
doktor Behçet U.z 1ngiltere'nin ta• 
mir General Konsolosuna aıafıdald 
mektubu göndermiştir: 

.. Xuncu İzmir Enternasyonal Fua
rının açılması münasebetiyle Ekse• 
lana Lord Halifax tarafından lütfen 
izhar buyurulup tarafımıza teblii ~ 
tiğiniz samimi hissiyattan ve EU.. 
lans Lord Lloyd ve Eksellnı Amery 
taraflarından Londra radyosundaıı 
verilen dostane mesajlardan dolayı 
fevkalS.de mlitehacsis oldufumuzua 
teşekkür ve minnettarlığımızla bir.• 
likte kendilerine arz ve iblağına yülrı
sc k tavassutunuzu saygılarımla rica 
ederim." 

Belediye Reisi 
Dr. Beh,et U• 

Genera 1 de Gaulle 
radyoda nutuk verdi 
L ondra.. 22 a a. - Mütarekenin ımuı ... 

nışı nın ikinci ayı dolıı.yıslyle &"etıeral 
de Gaulle bu akşam radyoda bir nutuk ve
rer!'k Vlchy'dckl fransı:ı hU'kUmet erklnı
nı fldd~tle t enkit etmlı, İngtltere'nin zafe
rine ol:ın imanını tekrarlamıı ve bu arada 

00 tıtvvarenln ıı.lmanlnrın emrine verilmek 
U7.ere Tunuıı. Fas ve Ce7.alr'den İııtrea'e KC
tlrtflmekte olduklarını bildirmiştir. 

hapl1&11esine gelmlotir. nın 400 mil garbında bulunduğunu binaen -
Malta, 22 a.a. - Düşman tayyare

leri dün öğleden ıonra Malta üzerin
de çok yüksekten uçmuıtardır. Mü
dafaa bataryaları ateş açmış ve avcı 
tayyareleri havalanmıştır. Düşman 

tayyareleri bomba atmadan dönmüş· 
lerdir. 

x Belgrat. 22 a .a. (D.N.B .) - Ba,vekll aleyh tehlike haricinde t elAkkl edllebllece-
Lo d 22 B · d"" muavini doktor Maçek'in rlyuetlnde muh- j1nl beyan elmlıUr. 

n ra; · a.a. - ır uşman tay telif ala.kadar nazırlardan mürekkep bir Btikreş, 22 a.a. - Harbiye nazın bo-

Malta üzerine salı günü yapılan 

baskınlar hakkında alınan mütemmim 
malQmat hükümete ait binalardan bi
riyle bir hava ~ydanında ve birkaç 
tkametc&h biıu haura ulradılım 

yaresi İrlanda açıklarında bir gemiye toplantı yapılmııtır. Bu toplantıda halkın &iinden it ibaren butun yahudılerin uker1 
hücum etmi,tir. Bugün haber verildi- iaşesi meselesi tetkik edllml§lir. h 'zmetlerden çıknrı lııcaklarını bildirmiıtir. 
w• •• b k b" d'" . X I.ondra, 22 a.a - Vlchy hUkUmeU, Jlu yalıudiler yakında iş mllkellefiyetler!Dl 
gıne gore, aş a ır u~man tayyaresı Flander muharebelerinin kahramanı gene· yapms.k uz.ere davet edileceklerdir. 
iki hava torpili atmıştır. Torpillerin , ral Blanchard ile Flancter ricalinde geri Londra, 22 a.a. - Avam kamarasında bir 
her ikisi de r.eöefe iıtbet etmemi• val- 1 ccplıeye kahramanca kumanda etmle olan 

1 
mebusa cevap verere~ B. Andrew Du!1c-. 

~ J general Prioux'yu ve dlı\'er bazı ıran.sız ge· cenubi Amerıka'dan yıyecck maddelerı al .. 
nız bunlardan biri bil yük bir ıliratl:: 1 neraller1ni tekaüde eevketmı,tir. makta oldutu meleketlere, fnıiltere'nla 
zıkzak çizerek giden bir geminin ÜS X Vqington, 22 a.a. - B. Sumner Vel· kou.inyasyon olarak büyük miktarlarda 
_ _._ ,-t..: :-..ıı- • tir lu Avrupadan mUltect geUre.n Aınerican i.nciliz mallan psndereeeiini be1'Ul e& • 
........ a yAA&n..._...ı& ıcçnııJ • ı..toıa .-ılalJlla öjlqba 1-lll& '4a1an. ~ 
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Çörçil'in nutku 
lngiliz Başvekili Çörçil taraf m• 

dan geç.en gün Avam Kamaraamda 
söylenen nutuk, bir ııenedenberi, 

A~·rupa krtaııında Almanya tara· 
f•nrl1tn kazanılan büyük· zaferlere 
.rağmen, İngiliz milletinin bir ııene 
evel harbe girerken verdiği karar
dan bir adım bile geri atmadığını 
anlatmaktadır. Bu karar da mallım 
olduğu Üzere, Avrupa'nın nazi ais
teminde tanzimine mani olmaktır. 
Çünkü Almanya'nın bu hedef pe
§inde olduğu artık nazi politikacı
ları tarafından da gizlenmemekte
dir. 

Bir ııene evel bir küçük Danzig 
meselesini sebep göstererek Polon
ya'ya ve binn~tice lngiltere'ye ve 
Franııa'ya karşı harp aian Alman
ya, Avrupa devletlerini, birer iki
ıer, iııtilaııı altına aldıkça, hakiki 
hedefini açığa vurmuıtur. Eğer Al
manya'nın istilaaına uğnyan bu 
memleketler bir sene evel, lngilte
re ile elbirliği yapmıı olııalardı, 
bugünkü feci vaziyete düşmiyecek
lerdi. Bugün bir sene içinde ihdas 
edilen emrivakiin daimileımesine 
yegane engel, lngiltere'dir. Çörçi· 
l'in nutkundan anhyoruz ki, alman 
propagandasının dünyayı inandır
mak için ııarfettiği gayretlere rağ
men, İngiltere, nazi Almanyaııına 
karıı mücadelede ııonuna kadar de· 
vam edecektir. lngiltere'nin neye 
güvendiğini Çörçil nutkunda izah 
etmiftir. lngiliz Başvekili diyor ki 
1914 harbinden farklı olarak, 1939 
harbi silah ve malzeme harbi ol
muştur. 1914 harbinin ilk on iki a
yında lngiltere dört yüz bine yakın 
uker zayiatı verdiği halde, 1939 
harbinin ilk senesi zarfındaki İngiliz 
zayiatı, pek cüzidir. Fra~aa, 1914 
harbi zarfında, bir meydan muha
rebesinde verdiği zayiattan daha az 
zayiat verdiği halde ııilahlarını ter
ketmek mecburiyetinde kalmıştır. 
Mücadelenin böyle ailah ve malze
me harbi olması, Jngiltere'ye istik
bal için ümit vadetmektedir. Çün
kü Amerika'nın da yardımiyle İn· 
ıiltere 1941 ııenesi zarfında hava
larda hakimiyeti temin edecektir. 

Almanya, 1941 senesinden evel 
harbi nihayetlendirebilir mi? Ma
yıa içinde İngilizlerin lngiltere ada· 
lanna kartı yapılacak olan hücum· 
'"",ı ... r•'· -:~ •• .a. lrn1"ktuk1",.' 111n
latılmaktadır. Fakat bilhaııııa aon 
on gün zarfındaki h

0

ava hücumlan
nın neticesiz kalması, İngiliz halkı
nm mi.neviyatmı takviye etmit ve 
İngiltere adalarının fethedilemiye
ceğini İngilizlere anlatmıştır. 

Çörçil demi§tir ki ı 

- Geçen mayısta bizlere yakın 
olan Avrupa ıahillerinin, alman eli
ne geçeceğini dÜ§Ündükçe birçok 
İngilizlerin uykulan kaçıyordu. 
Korktuğumuz vaziyet meydana gel
mİ§tir. Fakat netice korktuğumuz 
gibi olmamı§hr. 

Baıvekil lngiltere'nin abluka al· 
tına alındığı hakkında bir gün e· 
vel ne~rcdilen alman beyanname
ııinden istihfafla bahsederek: 

- Bunu 1914 senesinde ikinci 
Vilhelm de ili.n ebnitti. 

demiıtir. 

Çörçil sözü, Almanya'dan İtalya-

• ya intikal ettirerek, istila hırıiyle 
Franııa'nın üzerine ııaldınnakla, İ
talyanların ümit ettikleri kazancı 
elde edemiyec:eklerini bildinniıtir. 
İtalya, Afr:ika krtaıı üzerinde an
cak muvakkat ve ıümulü dar bir 
takım muvaffakiyetler elde edebil. 
lir. Bu muvaffakiyetlerden mesul 
de Fransa, daha doğrusu, Çörçil'in 
ifadesine göre,. "Viıi'deki adamlar
dır." Polonya, Norveç, Hollanda ve 
Belçika gibi tama.miyle istilaya uğ
rryan küçük devletler mücadelede 
devam ederken, koca imparatorlu
ia sahip olan Fransa'nın teslim ol
ması, İngiltere'yi Afrika'da müıkül 
bir vaziyete düıünnüı ve b:.:nun ne
ticesinde Somali ltalyanlar tarafın
dan işgal edilmİ§tİr. Mamafih, Çör
çil'e göre, bu iıgal, Afrika kıtasın· 
da ingilizlerin lehine olan kuvetler 
muvazenesini değiştirmiş değildir. 

Çörçil açıktan ııöylememekle bera
ber, lngiltere ile Amerika arasında 
daha sıkı bir i§birliğine doğru yÜ· 
rünmekte olduğu nutuktaki sözler
den anlaşılmaktadır. Bu iıbirliği, 
galip ihtimale göre, Amerika'nın 
harbe fili olarak İştirakin.e kadar 
ileri gidecektir. Çörçil, Birle§ik A
mcrika'ya, bir takım İngiliz adala
rında tayyare ve deniz üaleri kira
lahdığmı bildirmiştir. Bu hareket
te mündemiç olan mana, izaha lü· 
zum göstenniyecek derecede· aşi
kardır. 

Amerikan gazete 
kıralının fikrince 

Amerika 
sonteşrinden önce 

harbe girecek 
İngiltere ile ittifak 
yapılacağı asılsız 

Londra, 22 a.a. - Amerikanın meşhur 
matbuat kralı B. Heant, Amerikanın te~
rinisaniden evel harbe girecetini yazıyar: 

"Harp havası biitUn memleketi kapla
maktadır. Ve pek yakında harbe karııa
cağımu:dan emin olabiliriz.,. 
Amerika'y!J kiralanacak İngiliz 

üsleri 
Vaııington, 22 a.a. - Bahriye, harbiye, 

hariciye ve adliye nezaretleri ıube mü· 
dürleri toplanarak Atlantikte İngiliz de
niz ve hava üslerinin Amerika tarafından 
kiralanması meselesinin doğurduğu huku
ki meseleleri görUşmüşlerdir. 

Adliye nezareti namına söz ıöylemeğe 
mezun bir zat kanun müddetini dolduran 
destroyerlerin İngiltereye devredilmesin.
den doian meselenin de görliaUlmiiı bu
lunduğunu beyan etmiştir. 

Fakat bu iddia toplantıya iııtiri.lı: eden
ler tarafından teyit edilmcmlııtlr. 

lngiltere ile ittifak yapdacağı 
aırılsız 

Vaılngton, 22 a.ıı.. - Bir ingiliı - ame
rikan ittifakına mütedair dolaşan ıayialar 
hakkındaki ıualc, hariciye nezar-cti böyle 
bir ıeyden haberdar olmadı,ını bildirmis
tir. 

Aıkerl bir ittifak akdi için lngiltere ile 
Amerika arasında görüşmeler başladığına 
dair olarak Londra'dan verilen Amerikan 
haberleri tamamen asılsızdır. Kanada'da 
yapılan müzakereler münhasıran iıtikbal

de batı yarı küresine yapılabilecek bir ta· 
arruza mUtedalrdir. Bu müzakereler Ame
rikanın ıimdikl aaflıaııında harbe istirS.ki
ni derpia etmemektedir. 

••• 
Londra. 22 ı.a. - Royter ajansının dip. 

lonıatlk muharriri yazıyor: 
İngilterenin Amerika ile askert bir itti

fak ak.dine çalıştığı ve Kanıda ile Ame
rika aruında yapılmakta olan görilıımele ... 
rin askert bir anla~m1ya bir mukaddime 
olduğu hakkındaki gazete haberler!, Lon
dranın ıe!Ahiyctli mahfillerinde katı ola
rak tekzip edilmektedir. 

Bir İtalyan gazetesinin likri 
Milano; ~2. a.a. - Stefani ajansı bil

diriyor : Corriera Ddla Sera gazete
sine göre, dünyanın sözde en demok.: 
rat mernJeked olan Amerik•'da halkıtl 
büyük bir e~seriyeti tarafından bütün 
vasıtalarla Avrupa işlerine karışma -
mak isteği ~österilmi~ bulunmasına, 

Ruzvelt hUkümetinin harp taraftan 
siy.asetine kar§ı umumi bir memnuni
yetsizlik olmasına rağmen Amerika 
her giln biraz· daha harbe sür{\ltlen -
mektedir. Amerika milleti bir müda -
hale istememektedir. Şayet bir giln 
müdahale etmiı vaziyette bulunursa 
haber olmadan vukubulacaktır. 

Gazete gu sôzleriyle yazısını bitir • 
mektedir : 

" Zavallı demokrasi namına nice ha
talar iglenm~ktedir • ., 

Turnu - Severin'de yapılan 

müzakereler hakkında 

Macarlar 
nikbin değiller 

Romanya 
halkını ~vlerinde 

davet etti 
Dobruca 

kalmağa 

Budapeşte, 22 a.a. - Yarı resmi bir 
surette tebliğ edilmiştir. Bükreş dip
lomasi mablilleri, Turnuseverin mü
zakerelerinin neticesi hakkında ru
men delegeleri tarafından gösterilen 
büyük nikbinliğe ittirAk etmemekte· 
dirler. 

Macaristan yeni hudutlar hakkında 
müspet tekliflerde bulunduğu halde 
Romanya tarafından hiç bir mUspet 
mukabil teklif yapılmamıtıır. 

Rumen beyanatları ideolojik pll.n
da kalmıı, macar teklifleri hakkında 
hiç bir şey' söylenmemiştir. 
Diğer taraftan şurası kaydedilme!<

tedir ki, Transilvanya için nüfus mü
badelesi imkan dahilinde değildir. 

Macaristan tam bir tadilden ve is
teklerinde tarihi ciheti esaı alm.ak
tan vaz geçmekle bUyilk bir fedakar· 
lık yapmıgtır. Romanya yalnız .zaman 
kazanmak istemekle kalmıyor, aynı 
.zamanda hiç bir sureti hal vadetme-Hulasa harp birinci yılından 

ikinci yılına geçerken, lngiltre'nin 
zafer elde edinciye kadar mücade· 
leyi idame ettirmekten baıka bir 
ıey düıünmediği Çörçil'in ııözlerin· 
den anlatılıyor. Zorluk kar1111nda 
eğileceği yerde kuvetlenen bu azim 

ve iradede, bu inatta, İngiliz İm· 
paratorluğunu kuran büyük azmin 
meziyetleri, açık olarak görülmek
tedir. 

A.Ş.ESMER 

ur us 

İl al yan gazetelerine göre 
f ahriklere baıladılar 

Yunanistan 
Toprak bütünlüğünü 

ve istiklalini 

Müdafaaya 
azmetmiş bulunuyor 

Atina, 21 a.a. - D. N. B. ajansı bildiri
yor: 

He11! kruvazörünün torpillenmesl hak -
kmda başvekil B. Metaksas ile ordu mü
messilleri arasında müteaddit görüşmeler 
vuku bulmuştur. Bu görüşmeler esnasında 
Yunanistan dış siyasetinin prensipler! tes· 
bit edilmle ve alınması zaruri görülecek 
tedbirler hakkında mutabık kalınmıştır. 

Başvekil bu görü~melerde alınan netice
yi derhal kırata arzctmiş, kırat da bu ka
rarlarla mutabık olduğunu bildirmlqtir. 
İtimada lfi.yik bir kaynaktan öğrenildi

ilne göre, Yunanistan bitarafhğınr idame 
etmek istiyor, fakat toprak bütünlüğünü 
ve istikl5.lini müdafaaya azmetmlıl' bulun.
maktadır. 

Memlekette sükun var 
Atına, 22 a.a. Roytcr: Halk arasında do-

19.§an ve kahvelerin taraaalannda birçok 
ukerlcrln görillmesl, orduda mezuniyetle
rin kaldırıldığı hakkında yabıı.ncı memle -
ketlerde çıkan haberlerin asılsız olduğunu 
lsbat etmektedir. Memleket hlldlseler icap 
ettiği takdirde kendini mlldafn.ayn azmet
mlı olmııklıı beraber tam bir ııUkftn için -
dedir. Aynı zamanda hllkümet tahrik ma • 
hlyeUnde telA.kkl edilebilecek hiç bir ıeY1 
yapmıunağa dikkat etmektedir. 

Giornale d'ltalia'nın bir yaz.lsı 
Roma, 22 a.a. - D. N . B. ajansı ltlldl • 

rlyor: 
Yunan idaresindeki arnavut ckalllyetı

nln vaziyeti ne iştigal eden Giornale D'l -
talla gazetesi diyor ki: 

"Arnavutluk ve bu sebeple İtalya vazi
yetin kati surette hallini istemek hakkına 
maliktirler. Yalnız Çamura arazisi hak
kında de~ıı. aynı zamanda arnavutların ek
seriyette bulunduktan blltlin topraklar 
yani Yanyanın bUyük bir kısmı hakkında 
da muhakkak bir sureti tesviye bulmak 
meselesi mevzuu bahistir.,, 

'' Yüzbaşı Stavridiı ,, meselesi 
Tiran, 22 a.a. - Stefani ajansı bildiri

yor: Tomor gazetesi "yüzbaııı Stavridiı" 
ba,ehğ1 altında ıu satırları yazmaktadır: 

Bu iaim, Çamura - Çamlık - arnavutları 
arasında hazin bir surette maruf olan bir 
isimdir. Bir Jandarma yüzbaşısı olan bu 
adam arpavut vatanperverlerinin vahııt bir 
cellidı, vicdan ız ve endilicsiz bir eubay
dır. 

Yilzbası Stavridiı bir yıl önce yalnız 
posta ile arnavut gazeteleri celbctmckten 
auc;lu Sako Brano isminde birine karlit 
ıiddetli hareketlere başlamıııtı. Sako hak· 
kında o kadar oeyler uydurmustur ki niha
yet mahkemeye sevkedilmiatir. Muhakeme 
dört ıün silrmUş ve yunan hlkimleri de 
amavut düsmanlığı bahsinde Jandarma ıu
Wı.vW.uıdan Iı=nµJ.açna ııfnıtn 
Sako delil bulunamadığı içın beraat etmiş-
tir. Fakat hilküm okunur okunmaz yilzba
ıı Sako'ya dönerek aynen ıu sözleri söyle
miııtir: 

Deli Çamura mUslllmanlarr, ılz İtalya 
Ilı Arnavutluğun buraya gelmesini bekle
yiniz. Size haber veriyorum, o gün hiç rel
miyecektir. Fakat gelirse biz yedi buçuk 
milyon yunanlı bir tek çamuralıyı hayatta 
bırakmıyacağız, hepinizi hanc;crliyeceğiz. 

Atina ajannnın tekzibi 

.Atfnıı, 22 &.L - Atına ajansı bildiriyor: 
Yunan makamlarının aylardanberl btitün 
Çamura e.rnavutlarına karşı zu!Umde bu
lunmak için sllA.hlı çeteler teşkil etmekte 
olduklarına dair Tomori ismindeki arna -
vut gazcteııl tarafından ortaya atılarak ve 
StP.fanl ajansı tarafından yayılan ıayiıı.la. 
nn katı surette tekzibine Atina ajansı me
.zundur. 

BUtUn Yunanistan ahalisi istisnasız o -
!arak yunan hükUmetlnln müteyakkız ve 
bir baba gibi idaresi sayesinde sa.kin ve 
her tUrlU kargll§alık ve tehditten A.zade o
larak yaşamaktadır. Yunanıstanda hiç bir 
zaman hiç bir ııllA.hlı çete teıkll edllmemlıt
tlr. Gerek memurların, gerekse halkın ln
zıbatı bU gibi fikirleri müstebat hale koy
maktadır • 

mekle biltiln meseleyi akademik bir 
münaka§aya tabi tutmak istiyor. Ro
manya, müzakereleri imkansız hale 
koymak için elinden geleni yapıyor. 

BUkreı'teki ingiliz mahfilleri Ro
manyan'ın hattı hareketi hakkında 

tam bir anlayıı ve kavrayı§ göster
mektedirler ki bu hal {Romanya'nın 
vakit kazanmak tabiyesinin ingilizler 
tarafından ilham edildiğini ispat et
mektedir. 

Bundan başka Romanya'nın itiJaf. 
giriz mahfillerinde Sovyetler Birli
ğinin bir milzaharetinden gittikçe 
daha fazla bahsedilmekte ise de Sov
yetler Birliği böyle bir telkine ica
bet ediyor görünmemektedir. 

Romen başmurahliaıı T urnuaeve-
rin' e dönüyor 

BUkreş, 22 a.a. - D.N.B. ajansı bil
diriyor: İyi malOmat alan bir kay
naktan öğrenildiğine göre Turnuıe. 
verin'deki rumen heyetinin reisi B. 
Pop, yarın akşam Turnuseverin'e dö
necektir. Fasıladan sonra ilk celsenin 
cumartesi günil aktedileceği zanne
dilmektedir. 

Bükreı hiikümctinin Dobruca: 
halkmcı beyannameıi 

lngili~ iaşe nazırı 

B. Hugh Dalton 

Avrupa' daki 
İAŞE 

işini izah etti 
Londra, 22 a.a. - İktısadi harp na

zırı B. Hugh Dalton, Avam Kamara
sında sorulan müteaddit suallere ce
vaben Avrupa'daki gıda vaziyetinden 
bahsetmiştir. 
· Büyük miktarda a)matı kıtaatı ile 
Gestapo kuvetlerinin de mühim bir 
kısmının, herhalde memleketin yiye
cek mevcutları üzerinden yaıamak 
üzere, Polonya'da karargahlarını kur 
dukları bildirilmektedir. 

Haber alındığına göre almanlar, 
Avrupa'nın cenubu şarkisindeki alı -
cılara büyük miktarda Polonya unu 
satmağı teklif etmişlerdir. B. Dalton 
keyfiyetin Birle~ik Amerika tarafın
dan haber alınmasını temenni eder. 

B. Dalton sözlerine §Öyle devam 
ediyor: 
"- Almanyaya harpten evel büyük 

miktarlarda kahve ithal edilmiştir. 

Fakat mütemadiyen bu kahvelerin 
cinsinden şikayet edilmektedir. Faz;
la beklediği için bu kahveler bozul· 
muştur. 

Süt ve •ütlü maddeler 

İşgal altında bulunan hemen bütün 
memleketler süt ve sütlü · maddeler 
noktasından kendi kendilerine kifa
yet etmektedirler. Halbuki İngiltere 
Danimarka ve Hollanda'dan olmak 
üzere bu maddelerden takriben 240 
bin ton ithal etmekte idi. Bu miktar 
düşman için emre amade bulunuyor. 
demektir. Buna da İsv,içreden ithal 
etmekte bulunduğu stokları ilave et
mek lazımgelir. Halbuki bütün bu 
memleketler hayvan- yemlerini hariç
ten ithal etmek mecburiyetindedir -
ler. Buna imkan olmadığı takdirde 
i1tihsalatın düşeceği tabii olduğu gi
bi, §imdiye kadar kasaplık ihtiyaçla· 
n için kesilen hayvanlar dolayısiyle 
bu istihsal esasen azalın:~ da bulun
maktadır." 

Haziran nihayetindeki •toklar 
B. Dalton, mütareke mukavelena

mesinin 17 inci maddesi mucibince 
fransız hükümetinin, işgal altında 
bulun'n araziden itgal altında bulun
mıyan araziye mal gönderilmesine 
mani olmağı teahhüt ettiğini işaret 
ettntştıf'. 1'tm-rnı-uttıı.b11 nmeat 'Pran-
l!adan işgal altında bulunan Fransa
ya mal göndermek serbest bulunmak· 
tadır. 

Muhafazaklir btr mebus keyfiyet 
hakkında 1u mütaleayı serdetmiştir: 
Binaenaleyh serbest Franasya gön -
derilmesine müsaade edeceğimiz bU
tün yiyecek maddelerini alınanlar, 
kolaylıkla f§gal altında bulunan ara
ziye nakledebileceklerdir. Bu şerait 
dairesinde de ııerbest Fransa'ya mal 
göndermek cinnetten başka bir §ey 
olamaz. 

B. Dalton, mezkur mebusa cevaben: 
" doğru söylediniz ,, dedikten ııonra, 
sözlerine devam etmiştir : 

•• - Haziran nihayetinde Almanya'
da yedi milyo'l ton ve i§gal altında bu. 
lunan memleketlerde de ikı milyon to'l 
ekmeklik hububat bulunmakta idi. AL 
manlar bu stoklara dokunulmadığını 
iddia etmektedirler. Bu hakikatları bi. 
taraf memleketlere bildirmek istiyo -
ruz. Zira almanlar. bu memleketleri 
l;Iitler'in açiığa mahkum ettiği miUet. 
lere yiyecek gbnderıneğe teşvik etmek 
tedirler. 

Almanlar Hollanda'dan büyük mik . 
yasta tere yağı, yumurta ve saire yiye
cek maddeleri çekmeğe teşebbüs etti
ler. Bu mikdtrlar normal zamanda bu 
memleketten ithal ettikleri mikdıtrla
rın fevkinde bulunmakta idi. Bertket 
versin ki İngiliz hava. kuvetleri bun'l 
mani oldu. · 

Almanlar Norveç'e girdikleri zaman 
bu memleketin uzun seneler kifayet e
decek kadar hububatı vardı. Dokuz ay. 
Iık tekerleri ve sair yiyecek stokları 
da mevcut bulunmakta idi. Bunların 
büyiik bir kısmını a.1manlar çekmişler
dir. Bunları bazan barıkonotla ödedi -
ler. Fakat ~halinin ihtiyacı olan viy~ 
cek maddelerini almak için bu bank
notların artık iıe ya:-amıyacağınt dü
tUndilkçe seviniyoruz . ., 

Norveç'te tevkif edilen 
komünist şefler 

Londra, 22 La. - Norveç ajansına re
len ha'berlere röre Gestapo beıı glln cvcl 
Norveç komünist partisi ıeflcrinin ekse
riııini tevkif etmiştir. Gestapo vUAyetler
de de arııtırmalar yapmıı ve partinin aef
leriyle ileri gelenlerini tevkif etmiıtlr. 

Sovy~t. lran münasebetleri 
Tahran; 22. a a. - Stefani ajansı bil

diriyor : 

_, •........................................... \. 
: D U N K U : 
-. ............................................ .. 

• 

Yeni Sabah 
• İngiliz başvekilinin nutku ı 

HUSEYİN CAHİT YALÇIN, bu baş
lık altınd3 diyor ki: 

" Alman §Cf!crlndcn Hess, Avrupa'da 
hnklkl bir sulh tesis etmek için lngillz 
dovleUnl mnhvctmeğe lüzum vardır di· 
yor. 1"ukat M. Çörc;ll'in sözlerine bakı· 
lırııa lnglllz devletinin mahvolmağa hiç 
niyeti yoktur., Bllllkls vazıyetteıı mem
nundur . .Müthiş alman hava taarruzla -
rını nıuvatfakiyctle tardettikten bn§ka 
Almanya ve İtalyn'da birçok tahribat 
yapmaktadır. İki milyon asker topla
mı~tır. Ve bilhaı::sa tayyare hususunda 
pek bUyilk ternkki ltaydcdllmlştlr.,, 

inı;ilizlerin tayyare lmalo.tında al
manlurı geçtiğinin ilk defa resmi bir a
ğızla ııan cdıldlğlni söyllycn muharrir 
diyor kl: 

"lnı;illzlerln tayyare adedi itibariyle 
UatUnJU ,U elde ettikten sonra vaziyet
te bUyU.ıi. bir değişiklik hasıl olması pek 
tabiidir. Çünku bugUn bile lngillzlcr a
detçe geriliklerine ra~en havalarda hA
klm surette dolaşıyor. Ya adetçe faik ol
duktan sonra kim bilir Almanya'nın ha
yati merkezlerini nasıl bombnlıyacak

lar ~ .. 
lnglllz bW,Jvcklllnln, harbi müteakip 

senelerde de idame için yapılan hazır
lıklardan bahsettiğini söyllyen muhar
rir diyor ld: 

''Şu lzalınta nazaran istikbalin Al· 
manya içln ne mUUıio bir tehlike lhtl· 
mallerlne sebep olduğu pek kolay nnlll6ı
lır. Fakat ll. Çörçll ın Almanya'ya kar· 
uı kullanaca(;'ı sllllhın yalnız tnyyare hU
cumlarına inhisar etmlyeccğinl nutuk
tan ôğrcnlyoruz. İnglltere'nln elinde çok 
mUUılş bir slllı.h daha vardır ki o de. nb· 
lukcıdır ve bunu hiç tereddüt etmeden 
istimal ctmeğe kararını vermiştir.,, 

Hilseyln Cahlt Yalçın, lngilfz abluka. 
sının trsır derecesi hakkında söylenen 
sözlerle mevcut vcızlyctl karşıl8§tırdık
tan sonra diyor ki: 

"Lllkırdı dönüp dolaşıp aynı neticeye 
varıyor: Almanya için bu muhakkak ve 
kati tehlikeden kurtulmanın birıcik ça
resi harbi çabuk bitirmek, lngll1.zlcrın 
tayyare itibariyle U3tlln1Uk temin t!tme
lcrlne meydan vermemekllr. Bu da an
cak lngtllz ndnlanna geçmek ve geçtik
ten sonra oradaki kuvctleri yenmekle 
kabil olur. Bütün bunları rıUphcslz al
mnnlar da billyorlar. Söylemek kolay, 
fakat nnsıl yapmalı? İnglltereye Dlll!ıl 
geçmeli ve oralarda milyonlara nasıl ca
lcbJ çalmalı?,, 

TAN 

•· •· (Matbuat s 

VATAN 
Gençlikten af diliyorum : 

AHMET EMİN YALMAN, bil 
lıklı yazısında, yeni neslin spord 
sinemadan b~ka alAkası olmadığı 
lr telA.kkllcrden bahisle diyor ki: 

"Gençlerde dikkati celbeden b~ 
ta vardır ki, o da yurt hakkında!< 
kun sevgilerine ve atılgan ruhtnrııı' 
men mlllt elyaset!mlzin lc:ı.pıarıııı 
iyi kavrnınalrı.rıdır. Hepsinde uır~ 
§lan olan vckar tam surette vardı 
biri, kimse hakkında tecavüz! hıS• 
!emiyor ve atıp tutmuyor. Bug~ 
fe ~ında bulunan tUrk genç!lı,· 
fesinin ve tılnln tam sahibidir. f' 
lerlne güveneQlllrlz . ., 

Muharrir, tUrk gençliğinin 
hasletlerini tebarllz ettirdikten 
makalesini §Öyle •bitiriyor: 

"Türk gençliği dünyanın b ~" 
karoıeındıı. bu bakımdan en parlv 
imtihan geçlnnl§ ve AtaUlrk'Un !.c 
ne bıraktığı emanete lt'ıyık olduı;~. 
bat etmiştir. Eski uırlarda. sB.} 

ecrle,rl görUlen türk azmi, uzun b 
danberi bugünkü kadar parlnlt 
kilde ıuıldıı.mam1ıı, tUrk l!!eciycıılP 11 

karı, 1tsaletl, ciddiyeti çoktanb r1 
1 dar esaslı bir imtihan geçlrmerıılŞ 

Tllrk 1tençllğlnden ııllphe etttli 
bu yazının başlarına geçirdiğim 
ııözler söylediğim zamanları hat~ 
rum. Bu düşüncelerimden dol&Yl d 
yorum ve yaptığım haksızlıkt.aıı 
gençlerimizden af dlllyorum. Bizi~ 
Un benim gibi dli§llnen diğer fert 
de bu duyguya ioUrAk ettfkleriııt 
hem yoktur.,. 

VAKİT 
İtalya Mısır'a taarnn: edert' 

ASIM US, bu ~hk altında S 
deki harektıtın hedefinin llısır a 
ruz olduğuııu izah ederek diyor 1' 
kı§t& ltalyanlann buradaki vazl) 
ni kuveUI görüyoruz. Zira LibYli dl 
yan kuvetıerl hem Tunus"tan gc ııf. 
tranaız, hem Mıeır'dan gelecek ırt 
taarruzlarına klll'§ı müdafaaya gli 
tıp edllmlıtır. Bu tertipte bir cııı 
müdafaa, diğer taraftan taarruz e ,.ı 
ihtimali de hesaba katılmıştır. lIJ.ı 
Franu. mAğlQp olduktan sonra 
nın Tunua hududundan artık I~ 
rın korkusu kalmamııtır. Bur~,. 
vetlerl 18.rk hududuna götUrmel< 
suretle Mısır üzerine taarruz lt 

0 tini takviye etmek lmkA.nı hasıl 
tur. !ıte bu vaziyeti dU,ünerck 1 
lar Mı11ır'a yapacakları blr 
kendilerine güveniyorlar.,, u?ı 

Romanya muamması kartısmda 

Muharrir, askeri harekltın rn 
Snklıaf tarzını tetkik ediyor, ll 
tan'ı müstemleke haline geUreıı 
yanların mıııırlılara ne kadar tAtl>tl 
lerde bulunursa bulUDSUn onları ıı! 
edemlyeceğlnl anlatıyor ve dıyor t-" 

SADRİ ERTEM, bu b8§lık altında 
büyUk harpten sonra vücuda getirilen 
bUytik Romanya"dakl ekafllyetler mese· 
lesinin daha flk gtinden IUbaren arzet
tl(fi enfnhntı tetkik ederek diyor ki: 

"Romanya ve Macaristan bUyük. 
Jıarptcn eonrıı.ld meseleleri tas!lye eder
ken, her §eyden ziyade nlıfuıun arazi 
vahdctlnden mahrum oluşundan dolayı 
mUıık\lllerle karşı karşıyadırlar. 

Romanya'nın bugUnkU macar hududu 
Ue Trnnslh•anya'daki macar ekalllyet &

de.latı arıısındn kesif nımen nüfusu var· 
dır. Milletler esasına göre yeni bir hu· 
dut tayini mevzuubahis olduğu zaman 
derhal gllçlUk kendini göstermektedir. 

Romanya ile Macaristan arasında 
büyllk mikyasta arazi terki suretiyle 
meseleler halledilmiş olmaz. Ahali mü
badelesi maziyi tasfiye için daha muva
fık bir usul gibi görUlmektcdfr.,, 

"Bu itibarla Libya ve Habeıis 
betlerinden gelecek bir taarruz ofll 
ba§lamaz mısırlılar memleketleri 
dafa.a.ııı için lngll!zlerle derhal b 
ceklerdir. İngilizlerle mısırlıla.rtll > 
cakları müıterek müdafaa k8l'§tsı 
ta.ıyaıı taarruzlarının muvaffnlt 0 

mUıkUidür. Bundan bqk& Kızıld 
Mklm olan İngiltere Hindistan 
dan ihtiyat kuvetıerl getlrebflfr. 
için lngillzler Mısır'ın müdafaaJlı 
lesinden emin ve müsterih görU~11 lar. HattA bU emniyet dolayısb·I~ 
tnKlll:ı:ler eon gilıılerde Flllstfn'd JJ 
vetıerlnden bazı kıtalar alarak 

1 Britaııya'ya götürmüşlerdir. fJ dt 
halde 1ta.ıya'nın Libya hududull 
yapacağını anlamak lc;ln sonbabatl 
llyeceğiz.,, 

Japonya diplomatik / Tasş • 
aıansmın bir 

ııı 

taarruza hazırlanıyor 

. 
40 Diplomatik müm~ile 
T okyo'ya dönmeleri bildirildi 

Tokyo, 22 a.a. - Japon hariciye nazırı 
B. Matıuoka bugün Japonyanm 40 diplo
matik mümeıısiline telgraf çekerek Tokyo
ya donmclerini bildirmiıtir. 

Domei ajansına göre, bu tedbir Japon· 
yanın yeni diplomasi taarruzuna mukad
dime teşkil eden geniş bir hareketle alaka
dar bulunmaktadır. 

Geri çağrılan diplomatlar arasında be3 
büyük elçi: "Vichy, Vaşington, Ankara, 
Rio - de - Janeiro., ıefirler'iyle Çin'de ne
zaret emrinde bulunan' sefirle 19 orta elçi 
ve birçok baıı konsolos bulunmaktadır. 

Şa•nghay'clan ayrılan İngiliz 
askerlerine tezahür yapıldı 

Şanghay, 22 a.a. - Malum olmıyan bir 
istikamete gitmek üzere son defa olmak 
üıcre ıehirden iec;miş olan İngiliz kıtaa
tının ayrılması heyecanlı bir saat teşkil et 
miştir. Nazi alcyhdarı alman mlittecllerl, 
japon nöbetçilerinin sakin nazarları önün
de inglliz kıtaatını uzun uzun alkıılamıı
lardır. 

Almanlar İngiliz 

sahillerine ayak 

basacak olurlarsa 
Londra, 22 a.a. - Anavatan emniyet na

zın B.Anderson dün Londra'da söylediği 
bir nutukta ezcümle ııöyle demiştir: 
Şayet .istilacı muvakkaten dahi olsa aa

hillcrimh:e 11yak bnsmağa muvaffak olur 
ve paraşutçUler veya hava nakliyatı ııure
tiyle asker indirebilecek emin bir nokta 
bulursa sadece süratli bir hücuma maruz 
kalacak deı:;ildir. Harekata geçmek fırsa
tını bulsa dahi, en miıhtaç olacağı istih
lik maddeleri o kadar elinin altından u
zakta bulundurulacak ki, hareket ıeraiti 
pek müııkül olacaktır. 

Moskova, 22 a.a. - Tua ajaıı•1 ~ 
riyor: Son siinlerde y&bancı ızıatlı~ k 
Unlted Pre11 Amerikan ajansında.. .s - • 
Diapıtdı inciliz pzcteslnde, Uaosı ı•·..ı • 
Fin ıazeteıindı ve sairede, So\?'' '
Türkiye ve Yunanistan arasında ~ ' 
m\lrakerelerln hatladığı veya de\'t~ 
ınekte olduğu hakkındı neııredilcII fil" ; 
!erin tamamiyle esassız ve uydu ,,4~ 
duklarını beyana T.. ajansı ıncsıı 

Alman kontrolü 
altındaki 

1 
Paris ne halde;.-
Londra. 22 ı.a. - Pıriı'ten av~:~~ 

ve N evyork Tlmea pzetesine int! Jı ıi' 
bildiren amerikan gazetecisi ?dd~ f' el 
Bukkehad, "alman kontrolil attın 111rt 
hırsızlar tarafından muntaz:aınen r 
kesilmektedir.'' diyor. • ,..e d~~. 

"Nazi ıalipleri husuııt evlerden ıaııı' 
klnlardan, kıymeti olan her ıeyi t~~ııe' !, 
tadır. Concorde meydanının be-Y tt•1(. 

bronzdan havagf\ıı lambalarını ~~editl~ 
nat demir parmaldıklarını sökıııe el el 
İkametgahların 8nlinde sıral~nJJlj~ } 
kamyonlarla ılmanlar, kıymeti 0 eti ~ 
şeyi kaldırmaktadırlar. Sanat eseri ~ı( 
tan dükklnlar tamamen bo,aımı,ur·"orı'..,, 
bu tarzda hareket ettiklerini bllıfl1 kl•fl~ 
B~lki de lngilizlerin harbı kazanac3 e~ r 
dil$Ünerek, kendileri de gitnıedetl gt;ı6 
mümkün olduğu kadar fazla eııY1 • 

mcği diişünüyorlar." ııı,ııl 
Mis Bukkehad: "Paris'deki apartdit el' 

nın kirasını bir ıene müddetle teırt a ıett' 
tiğini ve almanlar koğulduktan son;r ti!· 
Paris'e avdet edeceğini" ilave etrnıt 

Bükre§, 22 a.a. - D.N.B. ajansı bil
diriyor: Rumen hükümeti Bulgaris
tana terkedilecek olan cenubi Dob
ruca halkını evlerinden ayrılmamağa 
davet eden ilanlar yapıştırtmıştır. 
Halk mahsulü kaldırmağa ve hükü
met tarafından tebliğ edilinciye ka
dar yurtlarında kalmağa davet edil
mektedir. 

Esasen rumence yazılmıJ olan bu 
ilAnlar yalnız rumen halka hitap et
mektedir. 

Resmi ga~:!te, İran ile Sovyetler Bir 
liği arasında h~smane bir hava ihdası
na çalışan yabc:.ncı matbuatın bu teşeh
büaU, beyhude gayret olarak tavsif et
mektedir. 

B. Anderson şunları iltve etmiştir: 
Bir c;ok şeyler halkın hareketini bağ

lıdır. Halk hic bir zaman yollara toplana
rak, ısay!alara kulak vererek, yalancı e
mirlere inanarak, düşmanın ekmeğine 71f 
ıUrmemelidlr. 

Luna Parh açıldı . r-· 
Parla, 22 a.a. - D. N. B. blldlrl:ı'0r• 

rls'tekl Lunapark tekrar açıtmıştır.dB ~ 
Binlerce parlııll Malllot kapuıı~,1 f 

devü vermekte vesulh zamanında,. 
vakltlerinl pçlrmektedlrler. 
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1 MODAF AA VEKALETi 

U hastabakıcı hemşireler 
luna ait bazı izahat ve 

da yapılacaktır. İdari prtname, enaf ve 
nümunesi her gün öğleden .onra komla
yondan almablllr. İsteklilerin muayyen 
gün ve saııttc kati teminat ve kanuni ika
metga.hlariyle birlikte komisyonda bulun-

MALİYE VEKALETi 

Tamirat ilanı 
Maliye Vekaletinden : 

. 
Muhtelif erzak ve saire alınacak 

Zonguldak As. Satın Almı Komisyonundan: 
Cinsi Muhammen Fi. Mlkdarı Tutan Teminatı İhale 

Lira Kr. kilo Lira Lira Kr. tarih GUn aaat Ekalıtme şckll 
la kayıt ve kabul şartları 
liastn bakıcı hemşire yetlııtırmek 
karncıa M. M. V cktı.lctı tarafın -

. hasta bakıcı hemıııreler okul•ınn 
de 38 talebe alınacaktır. 

maları. (4848) 14832 

Yazlık elbiselik bez alınacak 
M. M. Vekfileti Satrn Alma Ko.: 

Yaptırılacak lıı: Dahiliye Vektı.letl garaj 
blnıısımn tamiri; 11Uretl ihale: pazarlıkla; 
keıııt bedeli: 2002 lira 28 kuruııtur. 

Ekmek 11 .684000 64240 4462 00 6.9.940 Pereembe 9,30 Kapalı 
Sığır eU 27,IS 183000 50325 37H SS 5.9.940 peroembe 10,30 kapalı 
Bulgur 14 36500 5ll0 383 25 5.9.940 Pertembe 11,30 kapalı 

:liaa sayılı kanun mucibince bu o -
ıııe~n oiacaklar, memur olup te · 
lllacaklardır. 

Beher metresine tahmin edilen flyatr 
131,49 kuruıı olan çift en ylb bin metre 
ve yahut tek en iki yiiz bin metre yazlrk 
elbiselik bez pazarlıkla münakasaya kon
muştur. İhalesi 26. 8. 940 pazartesi gUnü 
saat 15. tcdir. Kati teminat (15649) lira
dır. Evsaf ve ııartnamesi (65S) kuruıs mu
kabilinde M. M. V. ısatın alma komlsYo
nundan ahnabilir. İsteklilerin kanunun 
emrettiği belgelerle ihale saatında komis

Teminat miktarı: 150 lira ıs kunıotur. 
İhale tarihi ve yapılactığı mahal: Mall

~·e Vckl't.letl Mllll EmUık mUdUrlUğUnde 
ıs. 9. 940 tarihine mUsadlt çarşamba gtınU 
saat 16 da; 

Tosya plring 33 36500 12045 903 88 6.9.940 cuma 9,80 kapalı 
K. tnsulye 25 36500 9125 6S4 88 6.9.940 cuma 10,80 kapalı 
S. yağ Ur.ta 40 12000 16800 1260 00 6.9.9'0 cuma 11,30 kapalı 
z. yağ Mi 8000 1650 123 75 9.9.940 pazartesi 19,30 açık 
K. soğan • 01 14500 1015 76 ıs 9.9.940 pazartesi 0,80 açık 

lieıun ol!llllnr altı senelik mecburi 
'l'fnı ordu hastanelerinde yapa"ıtk

sonrn arzu ederlerse mem'"kct
tOn sıhl teııekkUller kendilerine a -
ktır. 

Evrakı keııtlycyt ~rmek lstlyenler: Ma
liye VekAleU :ımu Emlll.k mUdUrlUğtlne 
müracaat etmeleri; İhaleye girmek iste -
yenlerden aranılan vesaik: Bu i§ için Na
tıa mUdUrlligUnden ehliyet vcs1kaaı alma-

Tuz 05 11900 595 44 63 9.9.940 pazartesi 10,80 açık 
Sabun 42 9'>00 3990 299 25 • 9.9.940 pazartesi ı0,80 al'ık 
Yeıııı mercimek 16 SOOO 12 O 96 00 9.9.940 pazartesi 11 açık 
Çay lj 50 7Cı0 3850 288 75 10.9 940 salı 9,30 açık 
Kır. biber 50 300 150 11 25 10.9.940 ııalı 9,80 açık 

'l'llhsU mUdClC'tl Uc 11ene olup, bu 
içinde okurlara ayda beş lira harç-

1,ecek ve iaşe ve llbasları tamamen 
"t olat'aktır. 
Okuldan mezun olanlar, barem ka
~ re 20 lira nsU maaııtan bnşlaı>ıak 
aaş alacaklar ''e bu mlkdar gittik· 
llcaktır. Bu zaman dahi iaşe, giy· 
~barındırma orduya alt olacaktır. 

"ul 15 eylül 1940 da tedrisata b~-

Okuıa kayıt ve kabul ııartınrı ııun
t'l'ürkıye CUınhurlyetl tC'baa.sından 
8 e tUrk ırkından bulunmak. 

1hau yerinde olmak ve durumu her 
lı Yıızıte görmeğe müsait bulunmak 
ıf hangt bir hastane heyeti raporu 
~ı ettirmek ve e\Taka ):>ağlamak 

" 1 on altındıın aşağı ve yirmi iki -
. ........ ,""~- olmamak. • 

eııdlsl, ana ve babası ltfet chlln
:a1c. (Bu vaziyet polisçe tevsik et
evraka bağlımacaktır.) 
~ az orta okul tahıılllnt bitirmiş 
~Ya bu derccC'de tahsil g8rdU~U 
ek. (Tasdikname suretleri mu· 

tlllrak eklenecektir.) 
ı"'ll veya nıfnnh bulunmamak (E· 
Pl'lfp bo~nnnnlarla kocası ölmüş o-

l edilir). (Buna alt mc-denl ha
tnUsblt evrak keza eklcnecek-

~ıht 11cbcpler dışında okulu kcndlll
~t'kettığl, yahut evlenmek surctıy
ıtıg-er inzıbııtt 11ebeplerle okuldan 
~ Yahut altı .ııcnellk mecburi hlz
l'aı:ımadıltı veya tamamlamadığı 

yonda bulunmaları. 
(4794) 14847 

Astarlık bez ~lmaca.k 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko.: 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

(22) kuru0, olan 1.000.000 metre astarlık 
bez pazarlıklıı mUnakasaya konmuttur. 
Astarlık bezler için 200.000 metreden a~a
fı olmamak eıırtiyle ayrı ayn taliplere de 
ihale edilebilir. İhalesi 27. 8. 940 salı gU
nü saat 11 detlir. Taliplerin teklif edecek
leri miktarlar üzerinden kanuni kati te
minatlariyle birlikte ihale gün ve saıtında 
komisyona gelmeleri. Evsaf ve ıartname
si 11 lira mukabilinde M. M. V. ıatın al
ma komisyonundatı alınabilir. 

(4796) 14848 

Elbiselik bez alınacak 
M. M. Vekaleti Satrn Alma Ko.: 

lar. - ( 4870) H860 

Tamirat ilanı· 

z. tanesi '60 2500 750 56 35 10.9.940 aalı 10 açık 
B. peynir 55 2500 1375 103 ıs 10.9.940 eah 10,30 nçık 
Kesme makam& 25 10000 2500 187 50 10.9.940 ııalı 11 açık 
Çekirdeklllz üzUm 25 4500 1125 84 38 11.9.940 çarşamba 9 açık 

Maliye Vekiletinden : K. erik 20 4500 900 G7 50 11.9.940 çarşamba 9,80 açık 
Yapılacak iş: Temyiz mahkemesi bina- Salça 80 8000 2400 180 00 11.9.940 çareamba 10 açık 

sında yapılacak tamirat; sureti ihale: pa-· Patates OS 10000 800 60 00 11.9.940 çareamba 10,80 açık 
zarlıkla; keıılf bedeli: 1266 Ura 38 kuruıı- Gazyağı 22 1500 :;30 24 75 11.9.940 çargıamba 11 açık 
tur. Arpa 05 287000 14350 1076 25 7.9.940 cumartesi 9,80 kapalı 

Teminat miktarı: 94 lira 98 kuruDtur. Kuru ot 06,5 215000 13975 1048 13 7.9.940 cumarteııl 10 kapalı 
İh.ale tarihi ve yapılacal;ı mahal: ıs. 9. 940 Saman 03,5 124000 4340 325 50 7.9.940 cumartesi 11,80 kapalı 
gilnUne mUsadlf çarvamba günU saat 1 - Yukanda cins ve mikdarları yazı 1ı ve muhammC'n flyatıa.n htzalarında göı terilen 24 kalem erzak, mayi mahrukat ve 

F.:vralu keşfiyeyl görmek !stıyenler : yem hizalarında gösterildiği veçhlle kapaflı ve n<;ık c-kslltme suretiyle mllnakasaya konulmuııtur. 
Maliye VekO.letl J.11111 Emll!.k mUdUr!UğUne • 2 - :M!lnakasa her cins erzakrn hizasında gösterilen glin ve saatlerde 74>tıguldak belediye salonunda yapılacaktır. 
mllracaat etmeleri; İhaleye ııtırak etmek 8 - Kapalı olarak mUnakasaya konulan erzak ve yeme talip olanlar zarflarım en geç ihale saatinden yanm saat evel ko-
lstlyenlerden aranılan vesaik: Bu lg için misyona tevdi etmiş bulunacaklardır. · 
nafıa mlidUrlUğllnden ehliyet vesikası al· 4 - :Mezk<lr 24 kalem erzak ve yeme alt ııartne.meleri görmek lsllyenler levazımda gtsrebH!rler. 
maları, {4871) 14861' IS - MUnakasaya i§tlrAk edecek olıml ar yukarıda gösterilen mu\'akkat teminat akçelerlni veya buna mukabil bank mek-

tuplarını ve yahut istikrazı dah!U tahvlllerinl mUnakas:ı gllntindcn bir gUn evel Zonguldak maliyesine yatırarak makbuzlıırııu 
Memur alınacak almış olacaklardır. (4983) 14912 

Maliye VekAletinden: 
Maliye vekilctl hukuk müı;avirliğinde 

münhal bulunan memuriyetler için aşatı
da yazılı vasıfları haiz olanlar arasından 
müsabaka ile memur alınacaktır. 
İmtihn 2. 9. 940 pazartesi gfinU yapıla

caktır. Taliplerin 28. 8. 940 ak15amrııa ka
dar mliracaatlarr. 

1 - Memurin kanununun 5 inci madde
sindeki ııeralti haiz olmak. 

2 _. Asgari lise mezunu olmak. 
3 - Askerlikle alakası bulunmamak. 

(4911) 14S98 

ı>ılacaktır. Tııhmin edilen tutarı 32.500 li-1 
radır. Teminatı muvakkate akçesi Z43S li
radır. Şartnamesi her gün komisyonda gÖ· 
rülebilir. İstekliler Ticaret Odasında ka
yıtlı olduklarını dair vesika göstermek 
mecburiyetindedir! er. Pazarlığa iştirak e
decekler belli gün ve saatte tcminatlariy
le birlikte ihale saatinden evel komisyo
na müracaatları. 

(4893) . 14873 

Benzin satm alınacak 

· Muhtelif erzak ah nacak 
L!ersin As. Satın Alma Komisyonunda 11: 

l - Aşağıda yazılı bulunan d!!rt kalem ylyecettn be111 ıUn ve sııAUerde kapalı 
zar! usull) 1 Mersin As. ııubeslnln Uııt katındaki satın alına komisyonu tarafından 
lhıılesl ~·apılaC'aktır. 

2 - İııteklllrr!n ihale saatinden bir ııaat evellne kadar k~unen istenen vesaik \'8 

temlnııtıarını havi teklif mektuplarını ko mll'lyona teııllm etmeleri. 
3 - Fazla bilgi edinmek lstlyenler Ankara ve 1stanbul Lv. Amlrllkleı1yle MersiD 

satın alma komisyonundaki mevcut §artnameleri her zaman göreblllrler. ('929) 

Cinsi Mlkdıın Muhammen İlk teminat İhale ııaat 

Sadeyağı 
K. fasulye 
Pirinç 
Bulgur 

k(lo bedel Lira Kr. 
lSooo 21600 oo 1620 oo 
32000 6-iOO 00 480 00 
32000 9120 00 684 00 
40000 6000 00 375 00 

12 ey40 
12 ey 40 
12 ey-iO 
12ey40 

10 
11 
12 

1~ sebepler dıııında olmldan çıka -
~dlrdc tahakkuk cttırllC'cek mck· 
atlarını tamamen ödlyecekfne ve 

'Ve lkalann tamamen doğnı el -
ılaır noterden tnsdlkll ve kefilli 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 
(131,4S) yüz otuz bir kuru& kırk sekiz san
tim olan 650.000 metre çift en veya 
1.300.000 metre tele en yazlık elbiselik be:ıı. 
pazarlıkla mUnakasaya konmustur. Yazlık 
elbiselik bezler tek en 400.000 çift en 
200.000 mctrcöen aşağı olmamak şartiyle 
ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. İha
lesi 28. 8. 940 çarşamba giinil saat on bir
dedir. Taliplerin teklif edecekleri miktar
lar üzerinden kanuni katt teminatlariyle 
birlikte ihale cün ve uatındı komisyona 
gelmeleri. Evsaf ve şartnamesi 42,75 lira 
mukabilinde M.M.V. satın elma komiııyo
nundan alınabillr. (4829) 14891 

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

!stanbul Ad~ri Satın Alma Ko. dan: 
27. S. 940 gönll .ııaat l l,SO da pazarlıkla 

83,000 liralık teneke11 veya bidonlu benzin 
satın alınacaktır. Beher kilosunun muhrun
mC'n bedeli 89 kuruştur. tstekllfer her gi\n 
gıartnameyl komisyonda göreblllr. :Milna
kasaya ıııtırak l~n yllzde on beş tcmlnat
larl~·le birlikte Fındıklıda As. Satın alma 
komlııyonuna belli gUn ve saatte mUra-

Odun ah nacak 

16 
14901 

ıı tnume Yermek. 
•U evrak snh!plcrl okula lmtıhım
~ k kabul edil"C<'kUr. 
ı.!tınt'ı m~ddedı-kl evrakı tamamlı
."ltllan Ankarrıdakller M. :M. Vektı.

. KITAAT lLA.NLARI 

Kuru ot alınacak 

!stanbul K. Sa. Al. Ko. dan : 

caatıarı. (4899) 14879 
Hacıumur As. Sa. Al. Ko. dan: 

İlk pazarlığı 7. S. 940 gllnU olan oduna istekli çıkmamııstrr. İkinci pazarhğı 
27. . 940 gtınU nşağıda yazılı olduğu ırure tte yapılacaktır. Tallplerlıi temlnntlarlyle 
birlikte Hacıumur askeri komlıyonuna m Uracaatıan. {4931) t lşll'rf dnlro ine, diğer vHl\yet 

~ekllC'r valiliklerine, luızadakller 
~tııla.ra tılltdlm C'dcccklcr ve bu yol 
l(n_\7. sıhat t11lc-rl dairesine yolla -
"""llcaatlnrın 10 cylUI 1940 tıı sonu 
Olacaktır. 
~alipl!'rln kııbul edildikleri ve 
•ıareket etmeleri nynı makamlar 

11 krndlkrtne bildirilecektir. 
~~but edileceklerin okulun bulun
"'ltayn kndnr ve sıh! muııyC'De ne

Soba alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko.: 
Behcrine tahmin edilen fiyatı (1550) 

kuruı olan (1300) adet ıoba pazarlıkla 

mUnakasaya konmuştur. 
İhalesi 28. 8. 940 çaraı;amba giinU 1&at 

14 dedir. Kati teminat 3.022,5 liradır. 

Evsaf ve şartnamesi M. M. V. aatın alma 
komisyonundan alınabilir, İsteklilerin ka
nunun emrettiği belcclerle ihale ııaatında 

Komutanlık birlikleri hayvanatı için 
2/9/940 gUnli saat 17 de kapalı zarf usuliy
le 735 ton K. ot alınacaktır. Muhammen 
bedeli 44100 liradır. İlk teminatı 3307 lira 
50 kuruetur. Şartnamcıi her gUn komisyOI\· 
da görlilebilir. İstekliler belli gün ve saat
ten bir ıaat önceye kadar teklif mektupla
rını Fındıklı'da komutanlık satn alma ko-

Lavemarin kömürü alınacak 

1"tanbul Lv. Amir/ili Sa. Al. Ko. Rs. 
den: 

4993 ton Lavemarin kömürü alınacaktır. 
Kapah zarflı eksiltmesi 29. 8. 940 perşe~
be günü eaat 15 de Tophanede İstanbul Lv. 
imirliği Jatın alma komisyonunda yapıla
caktır. Tahmin bedeli 67405 lira 50 kuruı
tur. İlk teminatı '4620 lira 27 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda görülür. Kömür 
nakliyatı ciheti askeriyece yapılacaktır. 

İsteklilerin teklif inektuplarmı eksiltme 

Cinsi :Mlkdan Tut&n 
Odun 8265 ton 52240 
Odun 1048 ton 16288 
Odun 1265 ton 20240 
Odun M55 to~ 29280. 

Merselize hiki renk iplik 
alınacak 

Teminatı GUn ve saati 
3862 27.S.940 lO 
1222 27.8.940 11 
1018,5 27.8.940 14 
2196 27.S.940 15 

14910 

Büyük bir un fabrikası kiraya 
'Yeriliyor ıklnrı tebcyytln edenler mem

e gidip gelmek lc;ln earfedecek
~ası kendilerine alt olacak ve 
) • Bıhnt l1jlerl dalrcsl reisli~ l ne 
~caklnrı dilekçede bunu tasrih 

komisyona gelmeleri. (4S31) 14592 

Baskül alınacak 

r. C•273l 14271 

!ter sabunu alınacak 
• '~•.Hl eti Satın Alma Komfsyo-

'lttıosuna tahml nedllen fiyatı: 71S 
tıı.:.... 20.000 : 25.000 kilo eğer ııabunu 
ı;'"Tla eksiltmeye konmuştur. Ek· 
'2?. 8. 940 ııalı gllnll saat 11 dedir. 

ı .. ttıo:m~tı: 1125 lira olup §artne.mcsl ko
~ ıt6rtılllr. Taliplerin ihale saa
L-: Baat evellne kadar zarflannı M. 
"llıı Al. Ko. na vermeleri. (4474) 

H480 

t 1' erlik alınacak 
' 1' elcileti Satın Alma Komisyo • 

~ı t:lftıne tahmin edilen fiyatı 250 
~ on bin çltt terlik 29 ağustos 

be g{lnU ııaat ll de Ankarada 
la.tın alma Ko. da pazarlıkla ııa
~ndan lsteldllerln 8750 liralık 

,,.,.,._,11.ıllatlartyle birlikte pazarlık gUn 
e rnezkQr ko. da bulunmaları. 

\ \'e numune her gUn öğleden son-
g6rtııur. ( 4563) ... 14571 

- kösele alınacak 
'l'elı:Utti Satın Alma Komisyo-

1ttıo8lına tahmin edilen fiyatı 
~~ı otuz kuruıı olan 100 ton ııan 
aeıe kapalı zarfla mUnakasaya 

ı~ 25 tondan aşağı olmamak U -
"'er dekabul edilir. İhalesi 2.9.040 
~nU saat on birdedir. İlk tcml

llradır. E\•saf ve şartnamesi 
ltıllkablllnde M. ı.r. V. ııntın alma 

.,._--dan alınabilir. İsteklilerin ka

._''tı!ttıg-ı belgclc-rle ihale saatinde 
ıtelm!'lerl. (41564) HIS98 

fil pamuk alınacak 
ı.-tlı:§leti Satın Alma Ko. : 
~loıuna tahmin edilen fiyau 170 

ı ısoo kilo Rule ıekllnde idrofll 
~,-ıu1 940 pereembe g{lnU ıaat 10 

da M. M. V. eatm alma Ko. da 
.tıııe ıuretiyle satın almacaiından 

191 lira 25 kuruDluk llk teml-
tı.. birlikte eksiltme giin ve saatrn
•tn Ko. da bulunmaları. 

(4721) 1475S 

~le değneği alınacak 
1 r tllil!t/ Satın Alma Ko. : 
ı ~ lftine tahmin edilen fiyatı Uç li
~ t l?ıevcut nümune evsaf, ebat ve 
~ ~imalı: Uzere bin çift koltuk değ
JI~ ~ 1 940 cuma cUnU ıaat 11 de An

t• el 'M. V. satın alma Ko. da pazar
r• 'ıt •lınacıtından isteklilerin 450 

4ar \ teıninatlariyle birlikte pazarlık 

111,r tında mezkQr Ko. da bulunmala-
~efl~I" ( 4784) 14774 

tM1~ " ~andığı alınacak 

M. M. V elcsleti Satrn Almı Ko.: 
Behcrine tahmin 'edilen fiyatı 23S Ura 

olan 50 adet 500 kiloluk baskUl pazarlıklı 
mUnııkaııaya konmuıstur. İhalesi 28. 8. !>40 
~arşamba günü saat ıs tedir. Kati teminat 
(1762,5) liradır. '.Evsaf ve ıartnamesi M. 
M. V. satın alma komisyonundan alınabi
lir. İsteklilerin kanunun emrettiği belge
lerle ihale saatında komisyona gel,meleri. 

(4S32) 14893 

Tel ve 'kablo bobini alınacak 
M. M. Vek61fti Satın Alma Ko.: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 18.750 lira 

olan 1500 adet çıplak tel ve kablo bobini 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarhtı: 

3. 9. 940 sah cilnil saat 11 dedir. Kati te
minatı: 2812:5 lira olup eartnamesi komis
yonda gonilUr. Taliplerin muayyen vakit
te M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları 

(4g03) 1~96 

Telefon direği almacak 
M. M. Vekiİ!ti Sa.tın Almı Ko.: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 15.000 li

ra olan 3000 adet telefon dlrefl pazarlı\t
la satın ılınataktır. Pazarlığı: 4. 9. 940 
çarşamba günü saat 11 dedir. Katt temi
natı: 22'50 lira olup eartnamesi komisyon
da görülür. Taliplerin muayyen vakitte M. 
M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(4904) 14897 

M. M. V. Hava Müstetarlığı 

Elbiselik kumat alınacak 
M. M. VtUleti Hava Sa.tın Alma Ko

misyondan : 
ı - 10.000 metre kıolık elbiıellk kumB§ 

pazarlıkla satın alınacaktır. .Muhammen 
bedeli 39.000 lira olup'ka.tt teminat mikta
rı 6850 liradır. Pazarlığı 26. 8. 940 pazar
tesi gUnU saat 10,30 da Hava Satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

İdari ııartname ve nUmuneııl her gün 
öğleden eonra komisyondan 196 kurue 
mukablllndc alınablllr. İsteklilerin muay
yen gUn ve ııaatte katt t~mlnatıar!yle bir
likte komisyonda bulunmaları. 

(4849) 14856 

Kaputluk kuma~ alınacak 
M. M. Vekaleti Hava Sa.tın Almı Ko

misyondan : 
l - 10.000 metre kaputluk ltumq pazar

lıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
( 42.000) lira olup katı teminat mıktan 
6.300 liradır. Pazarlığı 26. 8. 940 pazartesi 
gf.lnU saat 11 de hıiva satın alma komlıı
yomında yapılacaktır. İda.rt ııartname 
evsa! ve' numunesi her gUn öğleden ııonra 
210 kuruş mukabilinde komlııyondan ~ına
blllr. İııteklllcrln muayyen gtln ve ııastte 
kati teminat Ye kanuni belgeleriyle birlik· 
te komisyonda bulunmaları. (4S53) 14857 

misyonuna vermeleri, (4582) 14580 

Kömür alınacak 
!stanbul Lv. Amirlili Sa. Al. Ko. dan: 
1252 ton sömikok kömürü alınacaktır. 

Ke.palr zar!la eksiltmesi 29/8/940 ııerıcm
be cUnU saat 15.30 da Tophane'dc İstanbul 
Lv. amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 28070 lira, ilk te
minatı 2112 lira 75 kuruştur. Şartnamcııl 

komisyonda görülür. Kömilrler ciheti as -
kcriye vesaitiyle nakledilcccğinden iııtekll
lerin teklif mektuplarını eksiltme saatin -
den bir saat evel komisyona vermeleri. 

(4584) 14582 

Şosa in§aatı 

Konya Lv. 'Amirliği Sa. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Konya'dı ciheti askeriyece tesviyei 

t!irabiye imalltı 11naiye ve ıose kapalı zarf 
usullyle eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Hususi ııartnamesi Ankara İstanbul, 
Konya Lv. Amirlikleri aatın alma komiı -
:vonlarındadır. İstekliler okuyabilirler. 

3 - Keşif bedeli (otuz bln llradır). 
4 - İlk teminatı (iki bin iki y!iz elli li

radır.) 

5 - Kapalı zarf eksiltmesi 3/eyHU/940 
salı rünii saat 11 de Konya'da kolordu bi
nası içindeki satın alma komiıyonunda ya
pılacaktır. 

15 - İıtckliler 3/eylQl/940 ,ısah günü uat 
(ona) kadar teklif mektuplarını mczkilr 11-

trn alma komisyonu baıkanhğına vermiıs 
bulunacaklardır. Bu saatten sonra verile
cek mektuplar kabul edilmez. 

7 - İsteklilerin en az sekiz glin evel bu 
lşe alt bir defaya mahsus olmak üzere ma
halli villiyettc müteıekkil komisyondan bir 
ehliyet vesikası ile birlikte mezkQr aatm 
alma komisyonuna müracaatları. 

8 - Bu iti alan müteahhit en az (30.000) 
liralık inşaat yaptığına dair vesika ibrazı
na ınccburdur. (4643) 1~21 

Un alınacak 

Kars Sa. Al. Ko. dın: 
1 - Bir kilosuna tahmin edilen fiyatı 

19 kurut olan 160 ton un 9. Kor evsafı da
hllinde ve bir ay içinde teslim eartiyle 
Göle aarnlzonu için pazarlıkla alınacaktır. 

2 - İlk teminatı 2213 lira olup ihalesi 
31. 8. 940 cumarteııi g{inil saat 11 dir. 

3 - Evsaf ve ea'ttnamcsini 148 kuruşa 
almak lstiyenlerin her giln ve par;arhğa 

rireceklcrln tam ihale saatinde Kartı aatın 
alma komisyonu reisliğine gelmeleri. 

(4809) 14814 

Uu ve muhtelif zahire alınacak 
Balıkesir As. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 1000 ton un, 200 ton bulgur, 100 

ton pirinç 100 ton kuru fasulye, ISO ton 
zeytin yağı, 150 ton sabun, ı:m ton gazya-oıı \Jelı&Teti Satrn Alma Ko. : 

1 
'- tdine tahmin edilen fiyatı S50 

~·'O ıooo tane ecza sandığı 5 eyliil 
ıırtJ ~ be gUnü saat 10 da Ankara'da 

Er pavyonu yaptırılacak 
M. M. Vekileti Hava Satın Alma Ko.: 
1 - İki adet er pavyonu kapalı zarfla ek 

siltmeye konulmuştur. Keşif be leli 
60090,52 lira olup ilk teminat miktarı 42S5 
liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi 9. 9. 940 
pazartesi günü saat 11 de Hava satın alma 
komiııyonunda yapılacaktır. Keşif evrakı 

her giin öğleden sonra 305 kuruş mukabi
linde alınabilir. İsteklilerin kıtnunun ikin
ci ve üçilncil maddelerinde yazılı ves:ı-iklc 
birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarını 
muayyen u.atten bir ıaat evclinc kadar 1ı:o 
miıyona makbuz mukabili vermeleri. 

• ğı Balıkesir satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. İhale günU 24. 9. 9'0 cumarteal 
ıaat 11 de pazarlıkla 11atın alınacaktır. 

ı•1 '-trn alma Ko. da pazarlıkla sa-
~ itııdan isteklilerin 1275 liralık 

Ilı tlariylc birlikte pazarlık g{in ve 
tılcnr Ko. da bulunmaları. 

(4785) 14775 

ı, tluk kumaş alrnacak 
:ı, 'lrlTeti Satın Alma Ko.: 
~etre kaputluk kumaı pazarlık
aı •caktır. Muhammen bedeli 
'11ı> katt teminat miktarı 351 11-
\ tlıtı 24. 8. 940 cumartesi günü 

liava satın alma komisyonun- .(4887). 14195 

2 - Teslim yeri Levazımca g8sterilece
tf mahaldir. 

8 - Şartnamesini ıt8rmck lııtJyenler her 
gün komlsyonmuzda görebilirler. 

• .,.. Pazarlı!ta ıetırak c-deceklerln muay
yen glln ve saatte gt>lmelerı. 

(4890) 14870 

Çift atlı araba ko~umu alınacak 
!zmir Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
Panrhkla 500 adet çift atlı araba koşu

mu aatm alınacaktır. Pazarlık 24. 8. 940 
cumartesi günü saat 11 de Kıala4a İzmir 
Lv. lmirllif satın alma komiııyonunda 7&-

1stanbul Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. Rs. 
saatinden bir saat eıfel lromisyo!'~ verme- den: "' 
leri. (4633) 148S8) 

Benzin alınacak 

!stanbul Satın "Almı Komisyonundan: 
27. 8. 940 gunü saat 11 de pazarlıkla 45 

bin liralık tenebli veya bidonlu benzin 
satın alınacaktır. 

Beher kilosunun muhammen be
deli otuz dokuz kuruştur. lstekliler şartna
meyi ber gün iomisyonda görebilirler. Mü
nakasaya iştirak için yüzde ıs teminatla
riyle belli gün ve saatte Fındıklıda As. sa· 
tın ı/ma komisyonuna müracaatları. 

(4921) 14901 

Hasta bakıcı almacak 

6169° kilo 67S gram merselize haki renk 
iplik 2948 kilo 268 gram merseUze beyaz 
renk iplik. Yukarıda miktan yazılı iplik
ler 26. 8. 94-0 pazartesi günü saat ıs de 
Tophanede İstanbul Lv. amirliği eatrn al
ma komisyonunda paznrhkla aatm alına

caktır. Tahmin bedeli 44584 lira 94 1ı:uruı 
ilk teminatı 3343 lira S7 kuru5tur. Nümu
nclcri komisyonda görUIUr. İsteklilerin 
kanuni vesikalariyle belli saatte komisyo-
na gclmclcd. (4930) 14909 

Sade yağı alınacak 

Anbra Cebeci Hastınfslnd~nı Isparta As. Sa. Al. Ko. dını 

Haatancmire baflr O. hastıbakıcı ve 13 pin 700 kilo sadeyağı 15. 8. 940 gU-
hemşireler okuluna aıafıda yazılı ücretli nU yapılan kapalı zarfla ekslltmeıılnde ta
alınacıktır. lip çıkmadı~'1ndan 15. 8. 040 per§embe gü

nünden itibaren bir ay içinde pazarlığa bı-
Taliplerin hutanemlze mliracaatları. rakılmıııtır. · 

Ücret Adet Son pnzarlığı 16. 9. 940 pazarteııi gUnU 
100 2 Talim hemılresl Kızılay me· saat 16 da yapılacaktır. 

. . Sadt>yağının ıartnamesl Isparta askeri 
zunu olmak ve hızmetı mec- satın alma komisyonundadır. tııteklller 
buriyesini tamamlamıı bulun-. §artna.meyi komisyonda g8reblllrler. 
mak. Muhammen tutarı 15070 liradır. 

30 5 Hademe İlk tC'mlnatı 1130 Ura 25 kuru11tur. 
istek111erin 16. 9~ 940 pazartesi gUnll ea

at 15 te satın alma komisyonunda bulun-30 1 Çamaşırcı 

(4922) 14902 

Saman alınacak 

!stınbul As. Sıttn Almı Komisyonun-
dan: · 

13. 8. 940 günü eksiltmesinde talip zuhur 
etmiyen 562 ton saman 26. 8. 940 günü sa
at 11 d! paz11rlıkl11 s11tın 11lın11c11ktır. Mu
hımml'n bedeli 16860 liradır. isteklilerin 
belli gün ve sııtte ;yüzde ıs kati teminat
lariyle birlikte Fındıklıda As. Satın Alma 
komisyonuna müracaatlırı. (4923) 14903 

PiliÇ ve tavuk eti alınacak 
Rs. 

maları. (4932) H911 

Muhtelif hayvan yemi alınacak 

Muğla As. Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Kapalı zart usullyle eksiltmesinde 

talip çıkmadığından 926 ton arpa, 949 ton 
kuru ot, 369 ton yulaf ile .'509 ton saman 
yeniden bu usul• ile eksiltmeye konulmuıı
tur. 

2 - Tahmin edilen bedelleri, arpanın 
69450 lira muvakkat teminatı 5208 lira 76 
kuruştur. Kuru otun 66430 lira muvakkat 
teminatı 4982 lira 25 kuruııtur. Yulatın 
29520 lira muvakkat teminatı 2214 lira
dır. 

!stanbul Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. 
den: 

Kilo 7.315 piliç eti, 23.600 tavuk 
15.900 hindi eti: 

3 - Muhtelif yem maddeleri ayrı, ayrı 
eti veya grup, grup veya toptan ihale edllece

~lne göre teminatlarının mlkdarı da değl
Dlr. Yukarıda yazılı etler Z7. 8. 940 nlı gü

nü saat ıs de Tophanede İstanbul Lv. $.
mlrllli satın alma komisyonunda pazarlık
la ekııiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
28,493 lira 25 kurus ilk teminatı 2136 lira 
99 kuruŞtur. Şartnamesi komisyonda göril
lür. İsteklllerin kanunt vesikalariyle belli 
saatte komisyona gelemelri. 

(49Zs) 14905 

Kuru ot ve saman alınacak 
Balıkesir As. Sa. Al. Ko. tlın: 
1000 ton kuru ot ve 1000 ton saman 26. 8. 

940 pazartesi günü 
0

11aat 115 da Balıkesir 
As. aatrn alma komisyonunda pazarlıkla 

satın alınacaktır. 

Şartnamesini görmek istiyenler komis
yonumuzda görebilirler. 

Pazarlığa iıstirik edeceklerin muayyen 
gün ve saatte komisyonumuza ıelmelcri. 

(4926) 14go5 

Buğday naklettirilecek 
Erzurum ;.ı,, Sa. Al. Ko. dan: 
2000 ton buğday kapalı zarfla naklctti

rlleccktir. Eksiltmesi 11. 9. 940 çarşamba 
günli saat 11 de Erzurum As. Sa. Al. ko
misyonunda yapılıca.ktır. 

Muhammen bedeli 4S.OOO lira ilk temina
tı 3375 liradır. 

Taliplerin ihale saatinden bir saat evci 
teklif mektuplarını komisyonda bulundur-
maları, (4927). 14907 

• - Hepsinin ihalesi 9 eyIUI pazartesi 
ı;1lnU sn.at 15 te Muğlada satın alma ko -
mıayonunda :ı;apılacakttr. 

5 - Şartnaınelcrl Ankara ve İzmir Lv. 
Amirlikleri ve Muğla satın alma komis
yonlarında görilleblllr. 

6 - isteklilerin teklif mektuplannı te
mill3ta ait makbuzlarl~·le birlikte dördUn
cü maddede ya:r.ıh saatten en geç bir ıııat 
cvel Muğla satın alma komisyonuna ver-
mfıı olmalan. (4942) 14919 

ViLAYETLER 

lnfaat ve tesisat 
!stanbul Belediytsinden: 

Belediye merkez binası altındaki mah
zende yaptırılacak inşaat ve tesisat kapa
lı zarf usullyle eksiltmeye konulmuştur. 
Ke§if bedeli 45015 Ura S7 kuruıı ve ilk te
minatı 3451 11rn 19 kunl§tur. :Mukavele, 
ckSiltme, bayındırlık işleri genel, huırual 
ve fenni onrtnanırlcrl, proje, keıılf hUIAsa
sl) le buna mUteferrl dlğt>r evrak 231 ku -
ruş muknhlllnde fen l§leri m!ldUrlU@nden 
verilecektir. İhn.lc 26. 8. 940 paazrtC'sl saat 
15 te d:ıln\I cnclımende yapılacaktır. Ta
liplerin ilk teminat makbuz veya mektup. 
lan, ihale tnrlhlnd<'n 8 gUn evci fen l§lerl 
mUdUrlUğUne mUrıı.caatla alacakları fenni 
ehliyet ve 940 yılına ait ticaret oduı vesl
kalarlyle 24!10 numaralı kanunun tarifatı 
çevresinde hazırlıyncakları teklif mektup
lıı.rpıı ihale gUnU saat 14 e kadar daim! 
enCUmeııe vermeleri 14.zımdır. (6987/H39) 

14'7' 

'AntaTyı Viliyetinden: 
1 - Antalya lıkeleıılnde klln ve glln~e 

80 ton bUğday öğtltUlen vllA.yet un fabrikn
ııının Uç yıllık icarı yıllığı 16001 liradan 
81. 8. 940 cumartesi gUnlı 1188.t 12 ye kad:ır 
kapalı zart uauUyle arttırmıya konmuştur. 

2 - Teklif mektuplarının yUzde yedi bu 
çuk teminat olan 8600 lira 22,5 kuru~luk 
bıı:nka makbuzu veya mektubu veya dtg r 
kanun! teminat ne birlikte ve 2490 ııayılı 
kanunun 32 inci maddesindeki tarırat da
iresinde o gilnU saat 11 e kadar vllAyet ma
kamına verilmlıı veya l'Öndeı1lmlıı olması 
IAzımdır. 

8 - İhale Antalya vflA.yet idare! husu· 
siye binasında toplanacak olan vll4yet da
imi encllmenlnde yapılacaktır. 

' - Talipler Antalyada vllAyet encUmen 
kaleminde, htanbul, İzmir, Ankara, :Muğ
la, Denizli, Isparta, Burdur, Adana v!IA • 
yetıerinde mahalli valiliklerde bu husuı • 
tak1 ıartna.me)1 sörebillrler. 1-1593 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilim 
Edirne M~riı; Su isleri Ştıbe MUdürliJ. 

lünden : 
1 - Edime civarında Bosna ldSy Me• 

riç sahilinde kıyı ve sedde tahkim inşaa
tı tamir işlerine ait ve bedeli keşfi 37015 
lira 91 kurut olan lnıaatın eksiltmesine 
talip zuhur etmcdiiındeıı mezkCtr inşaat 
aynı ıartlar dahilinde yeniden eksiltme
ye cıkanlmııtrr. 

2 - Ekııiltme 28. 8. 940 tarihine müsa
dif çarşamba giinü saat 11 de Edirnede 
Meriç ıu itleri ıubesi müdilrlüğünde top. 
!anacak eksiltme komisyonunca kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu işe alt eksiltme sart• 
nameıl, mukavelename bayındırlık işleri 
genci eartnameıl, hususi fenni ıartname, 
ıilıilel fiyat cetvelleriyle projeleri Edir
ne su iıleri Meriç şubesı müdürlüğünde 
bili.bedel görebilirlırr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için lstek
lllerin (2776.91) liralık muvakkat teminat 
vermesi ve bir istida ile nafıa vekaletine 
müracaat ederek bu işe mahsus olmak 
üzere alacaklın mllteahh!tlik vesikasını 
ve 940 senesine ait ticaret odaı;ı vesika
sını ibraz etmeleri ıartur. 

S - Teklif mektupları ikinci madde:!e 
yazılı saatten bir saat evellne kadar mak
buz mukabilinde Edirne Mc!'!ç su işleri 
ııubcsi mUdürlüğüne tevdi edilın.ş o::ıc.ık
tır. Postada vukubulacak geçil..ır.cl.:r ka
bul edilmez. (72S2-470/ J 14685 

Ayakkabı alınacak 

ffstanbul Mııril Müdürlüğünden : 
Maarif Vekllliti köy enstitüleri için &• 

ıağıda cins ve miktarları yazılı vaketadan 
ayakkabılar kapalı zarf• usuliylc eksilt
meye konulmu5tur. Muhammen bedeli 
17250 lira ve teminatı 1293 lira 75 kuruş
tur. İstekliler bu ayakkabılara ait şart • 
nameleri Maarif müdürlüğü yardirektör
IUğünde görebilirler. Eksiltmenin 29 A· 
ğustoı 940 perıem"e günü sat 15 de ya
pılacatı ilin olunur. Kapalı zarflar cıı 
geç saat 14 de kadar alınacaktır. 

Eşyanın cinsi 
Potin 
İskarpin 
Beherinin fiyatı Lira 

6 
5,5 

Miktarı 

1500 
1500 

Yekilll 
9000 
8ZSO 

17250 
(727-4663) 14695 

Fen müdürü alınacak 
' 

Diyırbılur Btledi;yesinden: 

• Belediyemiz dalml ücretli kadrosunda 
&çık bulunan 6 ıncı dereceden 210 lira ay
lık ücretli fen mUdllrlUğüne 3656 sayılı ka
nun ve lzahnamesl hilkllmlerlne tevfikan 
ve memurin ka;ıununda yazılı e\•saf ve §al't 
Jarı haiz bir mühendis mimar alınacaktır. 
Talip olanların dilekçe ve vesaiki milsblte
lerlyle birlikte belediyemiz reisliğine mü
racaat etmeleri illn olwıur. (7566/4914) 

1'89~ 
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İT, NAKİTTİR!.. 
5 Porsiyonluk bir komprime ile ( su ve ateıten gayri hariçten hiç

bir madde ilave etmeyi düşünmeksizin ) 15 kuruı mukabilinde 15 
dakika gibi kısa bir zamanda zengin ve ittihalı bir sofra hazırl•· 
bilirsiniz. Maruf ve meşhur lokantalarımı::tda dahi bıı derece r 

bir çorbayı her zaman bulamanınıs. 

' 

-Biiyük yardım ve faydası lşik~r olan çorb&lık tcb::te komprime • 
!erimizin senelerce nefaset ve tru:eliflnl muhafua ettığine f&hlt 

olacak•ınu. 

ÇAPA MARKA 
MERCİMEK, BEZELYA, NOHUT vesair hububat ıebze ve çorba

lık komprimelerini kilerinizde bulundurmayı lhmil etmeyiniz. 

Yedek erzak : Ta.sarnıf edilmit JerVet ribidir. 
Bilhassa dar ve 11kı,ık bir za.manda kıymeti 

daha. çok takdir edilir. 

• Aileler için olduğu kadar yolcular ve ıporcular Jçin de her zaman 
. ve her yerde sıcak bir yemek temini kabildir. Bakkallarınızdan 50 

gramlık bir komprime 9/100 gramlık bir komprimeyi 15 kuruıtan 

alabilirırinlır. 

Besiktaş : ÇAPAMARKA Tarihi tesisi : 1915 

Ortakların nazarı dikkatine 
Küçük evler yapı kooperatifinden : 

T ediyat taahhüt eden ortakların nihayet 25 ağu•toı pa
zar gününe kadar taahhütlerini ifa etmedikleri takdirde 
yerlerine diğer bir ortağın ikame edileceğini ehemiyetle 
ilan ederiz. "3338,, 

İnşaat münakasası 
1nhısarlar Umum Mlidt1r1Dlf1nden : 
İ§in nevi Keşif bedeli % 1,5 teminatı Eksiltme ıaati 

Lira Kr. Ura Kr. tekli 
Niksar ve Erbaada ah• 
§ap baraka iJ1!8Atı 44983 84 3373 78 kapalı zarf 15 
Reşadiye'de ahpp 
baraka inşaatı 5114 40 383 58 Açık eksiltme 1~ 

I - Keşif ıartname ve pl!nlan mucibince idaremizin yukarda yazılı ma
hallerde yaptıracağı 14 adet ahpp barakalann lntaatı kapalı zarf ve açık 
eksiltme usullerlle eksiltmeye konmu§tur. 

II - Keşif bedelleri, muvakkat teminatları, ek iltme ıekil ve aaatlcrl 
hizalarında yazılıdır. 

III - Eksiltme 5. IX. 940 perıembe gUnU hizalarında yazılı aaatlerde 
İstanbul'da Kabataş'ta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komiıyonun. 
da yapılacaktır. 

IV - Erbaa ve Niksar'da yapılacak olan inşaata ait ıartname levv.ım 

ıubcıri veznesinden ve İzmir, Ankara, Tokat Başml\dUrlilklerlndcn 224 ku
rup ve Reşadiye'de yapılacak inıaata alt olanı da meı:kQr ıubc veznesin
den ve Tokat ba§ mUdUrlUğünden 26 kuru§a alınacaktır. 

V - Kapalı zarf mUnakasaaına gireceklerin prtnamcainin (F) fıkrasın
da yazılı ehliyet vesikasile kopalı !iat teklif mektuplarını ve kanunt vesa
ikle % 7,S glivenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva 
edecek kapalı zarflarını ihale gilnU eksiltme saatinden b\:' aaat eveline aa· 
at (14 de) kadar mezkQr komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. 

VI - Gerek kapalı zarf ve gerek açık eksiltmeye gireceklerin yazılı gün 
ve saatlerde yukarda adı geçen komisyona müraCC'.atları ilan olunur. 

(7476/4821) 14821 

Muhasip aranıyor 
Etibanktan : 

Takr\ben 200 lira ücretle muhasebeye 

bihakkın vakıf ve tercihan muhabere y&

pabılecek kadar İngilizceye a~ina bir me

mura mıihim mali bir müessesede çalıt

mak iızere ihtiyaç vardır. Taliplerin ter
cumeıhal ve fotoğraflariyle birlikte An
kara posta kutusu No. 55 e müracaatları. 

(4946) 1~9'21 

Satılık kelepir otomobil 
İçi maroken dört kiiilik dört ıiıe ile 

yiiz yetmiş kilometre yapan bir otomobil 
acele ve ucuz ıatılıktrr. Soğukkuyuda Ba-
kım ıarajına mıirncut. 3324 

Zayi irsaliye 
Ankara gtimrüğünde muamelesini yaptı

rım 35 aayılı 9. 6. 936 tarihli beyanname
ye ait 1/ 8 sayılı iraıı.liyeıi r.ayi olmuıtur. 
Yenisi ıılınacağından eskisinin hükmü yok 
tur. 

(33110) Behiç &emenli 

Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 
kolay müessir bir müstahzardır. J 

Barsak Solucanlanna 
karşı gayet tu~Gdir. Barsak solucanlannın b6rüklnde ve Küçüklerde 
scbeb olacağl te.hlilv.lcr göz önüne abnarak solucan hastalıklannda bunu 

kullanmabn faydalıdır. 

;Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 tc. uştur. 
!!; ~·! \'f"\o i r •• • , ~ _.ıı,1,, ;,.. 1'11 ""' .. ,...,.,. •• llt uu1r 

ULUS 

MİLLi 
PİYANGO 

Zafer 30 Ağustosta dır. 
Milli Piyango da İzmir Fu
a.rmda çekilmek üzere bir 
Zafer Piyangosu tertip et
mittir. Türkiyenin her tara
fında satılığa çıkanlmJ! o
olan bu fevkalade piyango
da mevcut 300.000 biletten 
63.345 taneıi nnıtlaka ikra
miye kazanacaktD'. 

Tam biletler (2) liraya ve 
yarım biletler (1) liraya sa
tılmaktadır. Zafer Piyango
suna ıiz de bir bilet alarak 
İJtiri.k ediniz. Vereceğiniz 
paralar ebedi Türk zaferini 
temin edecek vasıbılardan 
biri olan hava kuvetlerimi
ze ıarfediJecektir. 

30 Ağustos 
Zafer bayramına mahsus 

Fevkalôde 
Piyangonun planı 

İkramiye İkramiye 
İkramiye miktarı tutan 

adedi Lira Lira 

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

10 2.000 20.000 
30 1.000 30.000 

300 100 30.000 
3.000 10 30.000 

30.000 3 90.000 
30.000 2 60.000 

63.345 Yekun 360.000 

POLiS 

Kıtlık elbiselik almacak 
Emniyet Umum Jlüdürlütünden: 

1 - Zabıta memurları lı;in satın alına· 
cak ıuı ı:ı oo ço 4 ~e gn nx 
kışlık elbiselik kumııoın 31. 7. 940 tarihin
de yapılan mUnakaaa.ııındıı teklif edilen fi
yat haddi lt\yık gl:lrt.llmemlıı olduğundan 
2. 9. 940 tarihine mUsadlf pazartesi gUnU 
ftant 15 te yeniden kapalı zarf uaullyle ek· 
elltmeye konulmu,tur. 

2 - Beher metrtıslne liro kunıt fiyat tah 
mln edilen kuınaııın nUmuneslnl görmek Ye 
flll'tnııme.slnl almak lıtıyenlerin umum mU
dllrlllk ıatın alma koml11yonuna mUraca -
atları. 

3 - .Mllnaluı.ııaya l'frmek tstlyenlerin 
15982 ltrahk muvakkat teminat makbuz ve
ya banlta mektubunu, 2400 ıayılı kanunun 
4. üncü maddesinde yıu;ılı belg!'lerle bir· 
llkte münakasa gUnU ııtat 14 e kadar ko • 
ml11yona vermeleri. (4521) 1'567 

Büro şefi alınacak 
Etibanktan : 

Eh1iyetiq,e göre Barem kadrosu olan 170 
liraya kadar mıuı.t verilecek muh111ebe.i 
kuvetli •e İngilizce bilen bir bliro ıefi 
aranıyor. Etibank U. Md. Ankara adresi
ne tııhriren milrncııatlıırı. 

(4945) 14920 

Cam eksiltmesi taliki 
Kızıl.ıy Cemiyeti Umumi lrferlcezinden: 
(4000) undık cam alınmasına ait 20. 8. 

940 tarihinde yapılacak olan açık eksilt
me görülen luzum üzerine 28. 8. 940 çar
ıamba günil ıa.at 14 de ta1ik edilmiıtir. 

(3357) 

Hurda kôğıt satışı 
Ulus matbaasında birikmiş olan hur

da beyaz ve basılmıt gazete kağıdı a· 
çık arttırma tııretiyle eatılacaktır. Ta
liplerin 26 ağustos paıartesi günü saat 
onda müessese muhasebesine mUraca -
atları ilan olunur. 

ZAYILER 

Zayi - 1936 senesinde çalıitırdıfım 158 
numaralı a.t arabaaırun plakası kayboldu
ğundan hükmil kalmadığı ilin olunur. 

(3354) Ahmet Denkta, 

Zayi - 1935 yılında Yozgat Sakarya o
'ıulundan aldıgım ııahadetnamemi zayi et· 

iı;imden yenisini ıı.lacnğımdan eıkisinin 
ı.ikmil yoktur. 

Yozgat'ta Nurettin oğlu 
(3353) Kadri Ercan No. 160 

Zayi - Ankara Ticaret li11esinden 936 -
.7 ders yılında almış olduğum taıdikna
·mi kaybettim. Yenisini alacağımdan eı;-

nin hükmli yoktur. 
(33S2) 1. A. 238 Aliye Gölı:ırnı.ak 

..... M~ğ;-~ .... d~~···~ ... I 
Bir tuhcfiye mağazası devren ıı 

.atılıktl!'. İsteklilerin 1893 Tele • 
fon No. ya mUracaatlan. 3321. ··----· . ····-.........-......_ 

MATBUAT 

Matbaacılara 
Matbuat Umum Miıdiırlüğünden 

1 -Ayda bir defa ne§redilmekte o 
lan Ayın Tarihi mecmuasının bir se
nelik tabı iş.i kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konmuştur. 

2 - Azami 25 formadan mürekkep 
olan mecmuanın beher nUshuımn a
dedi tabı (1.000) dir. 

3 - Formasının 18 lira itibariyle 
tahmint bedeli (54.00) muvakkat temi
natı (405) liradır. 

4 - Milnaknaa 4. 9. 940 tarihine mtl
sadif çarşamba gUnll ısaat 15 de Anka 
rada Başvekilet Matbuat umum mü • 
dürlüğü satın alma komııyonunda ya
pılacaktır. 

5 - Şartnameler Ankarada Başve
kSlet Matbuat umum mUdürlUğU ev • 
rak müdürlüf tinden, İstanbul da Mat· 
buat bürosundan parasız olarak alınır. 

6 - Taliplerin teklif mektuplarını 
şartnamede ve 2490 numaralı kanunda 
yazılı vesaikle beraber 4. 9. 940 çar • 
şannba gUnil ıaat 14 e kadar Ankara
da Ulus meydanında Koç apartmanın
da BaşvekAlet Matbuat Umum Müdür
lliğü satın alma komisronu riyasetine 
tevdi etmeleri veya teahhütlü mektup
la glSndcrmeleri rica olunur. 14777 

ANKARA V ALlLlCI 

Tamirat yapbn)acak 
'..4nhra Valiliğinden: 
Ankara merkez Necatı okulunun tamiri 

667 lira 65 kunıı keşif bedeli üzerinden a
çık ek11Utmeye konulmuıtur. İsteklilerin 
ke§lf ve cıartnameyi göcmek üzere her gUn 
maarif mUdUrlUğllne ve ihale g{lnU olan 
29. 8. 9•0 perşembe ı-UnU saat 15,30 da ve 
ytlzde 7,5 teminat akçe11lnl husust muha • 
ıebe mUdUrlllğtl veznesine yatırarak vilA
yet daimi encümenine müracaatları llAn 
olunur. ( 4595) 14603 

Tahmil ve tahliye itleri 
'..4nkara Vali/ilinden: 
ı - Ankara merkez okullarına alınacak 

kömUrlerln depodan okulların -anbarlan -
na, Onuncuyıl okuluna alınacak kömtirle -
rln Orman çiftliği fataııyonundan mezkür 
okulun deposuna, Etimesğut yatı okuluna 
alınacak k l:imUrlerin mezkıir nahiye istM· 
yonundan okulun deposuna tahml1 ve tah
liye tamamen mUteahhlde alt olmak ti'ı:ere 
962 llra 50 kunıı üzerinden ac;ık ekalltmıs· 
ye konulmuştur. 

2 - tsteklilerln ıartnameyl görmek ü • 
.r:ere her gtln masxlf mUdUrlUği.lne ve iha
le gUnU olan 29. 8. 1940 per§emb• gtınU ıa
at 1:5,80 da ve % 7,:5 teminat akçeelnl hu
euıt mulıuebe mUdUrlllgU veznesine yatı
rarak vllAyet daim[ encllmenlne mllraca
atları lltuı olunur. (4596) 1460f 

Köprü tamir ettirilecek 
Ankara Valililinden: 
Keşif bedeli (1613) lira (07) kuruştan 

ibaret bulunan Malıköy lı:lSprüsü tamiratı 
itini üzerine almış olan müteahhit taahhü
datını fa etmek il re mukavele yapmıı
dıfından doları yeniden açık eksiltmeye 
konulmuıtur. 

Eksiltme 9. 9. 940 pazartesi ııünU ıaat 
lS.30 da daimi encilmende yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı (122) lira (27) kurut
tur. 

İıteklllerin muvakkat teminat mektubu 
veya makbuzu Ticaret Odaaı veıikuı ve 
bu iae dair Nafıa mUdilrlilğünden alacak
lın ehliyet vnikalariyle birlikte ıözü re· 
çen clln Ye saatte daimi enı;Umeno celme
leri. 

Buna ait keıılf n tartnameyi her cün 
Nafıa mildürlüiiinde cörebilecekleri. 

(4918) 14900 

Ev tamir ettirilecek 
Ankarıı Valiliğinden: 

Huıuııt idareye ait Çakırlar mahallesin
de 68 No. lu evin 297 lira S3 Kr. bedeli ke
ıifll tamiratı 26. 8. 940 pazartesi ,ünü aıı.
ııt 15 te vllSyet daimi enclimeninde pazu
lrkla ihale edilecekt.lr, 

Tıı.lip olanların "" 7,5 teminatlariyle 
me7.k11r ciln ve saatte viHlyet daimi encü
menine, keşif ve ıartnameyi görmek iıti

yenlerin de Hususi idare tahakkuk mil
dürlüğilne müracaatları ilin olunur. 

(4951) 1492.2 
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ANKARA BELEDiYESi 

Matbaactlara 
Ankara Belediyesinden: 

l - Otoblls idaresi için kAğıdı daireden 
verilmek Uzere yaptınlacak olan 28,:iO mil
yon bilet Ue 35 bin karne tabı on be§ gtln 
mUddetle ve kapalı zart uııullyle eksJlt· 
meye konulmuotur. 

2 - Muhammen bedeli {5900) liradır. 
3 - Teminat (f42,fil liradır. 
' - İhalesi 3. 9. 940 salı gllnU 11aat 11 

de yapılacağından ntlmune ıre ~artnameııi
ı:ıl «örmek lstlyenlerln her ı;-Un encilmen 
kalemine ve lateklllerln de ihale gUnU olaı:ı 
3. 9. 940 salı gUnU aut ona kadar uıuıen 
teklif mektuplarını belediye encllmenlne 
vermeleri. ( 4586) 14599 

Muhtelif ecza alınacak 
An.l:ara Belediyesinden: 

ı - Belediye ihtiyacı için alınacak olan 
4525 kilo ham krozll n 725 kilo kreolin 
ve 100 ktlo aıılt tinin tıe 2000 kilo alllfat dö-
fe.- on beş <>'Un müddetle açık ekstıtmeye 
konulmuotur. 

2 - Muhammen bedeli (4687,50) liradır. 
8 - Teminat 351,57 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek iatiyl'nlerln 

her gUn encümen kalemine ve iııteklllerın 
de 3. 9 . 940 ealı gUnU saat 10,SO da beledi
ye encllmenlne mUracaatıan. (4587.) 14600 

Lastik hortum ve saire alınacak 
Ankara Belediyesinden: 

1 - Belediye ihtiyacı için alınacak olan 
ı~stlk hortum ve boru ve araba 11\Atlğt 15 
gtln mUddetle açık eksiltmeye konulmUIJ • 
tur. 

2 - loiuhammcn bedel! (4486) liradır. 
3 - Tf'mlnnt (836) lira (!lli) lturuştur. 
4 - Şartnnıneelnl görmek 1stlyenlerln 

h · gün encllmen kalemine ve lsteklllerfn 
dil S. 9. 940 sa.h gllnU ııaat 10,30 da beledi
ye encUmenlne mUracaalları. (45&0) 

14601 

Valvalin yağı alınacak 
Ankara Belediyesinden: 
1 - Belediye ihtiyacı için alınacak olan 

11.440 ktıo valvalln ya[rı on beı glln mlld
detle ve kaplllı zarf usultyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - :Muhammen bedeli (6292) liradır. 
S - Teminat {471,90 ı liradır. 
4t - İhaleııi 3. 9 . 940 11alı gilnl\ saat 11 de 

yapılacıığ'ından ıartnameslnl görmek istı
yenlerin her gtln enctlmen kalemine ve lı· 
teklllerln de ihale gUnil olan 3. 9. 940 sah 
günü ıaat ona kadar us ılen teldtf mektup 
lannı belediye encUmenine vermeleri. 

(4592) H.602 

Emil yon alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye asfalt tamirinde kulla • 

nılmak üzere alınacak olan S ton emili· 
yon on beş gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 14-00 liradır. 
3 - Teminat 105 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek iıtlyen1erin 

her cün encümen kalemine ve isteklilerin 
de t5. 9. 940 cuma r{inü saat 10,30 da bele
diye encümenine müracaatları. 

(4690) 14699 

Tohum alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Bahçeler için ılınacak olnn 3 ne

vide 7000 adet muhtelif cinı soğan ile 
1000 çam yedi nevi tohum on beı sün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 603 liradır. 
3 - Teminat 45,23 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek lıtlyenlerin 

her 1:lln encümen ..kalemine__ve-1stekliler.in 
de 15. 9. 9 O cuma gilnU saat 10,30 ifa bele
diye encümenine müracaatları. 

(4692) 14701 

. Kurşun boru alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Şu işleri için alınacak 1400 kilo 

tazyikli kur un boru on beş elin müddet
le açık eksiltmeğe konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 700 liradır. 
3 - Teminat 52,50 liraihr. 
4 - Şartnamesini ıörmek lstiyenlerin 

her &iin encümen kalemine ve isteklilerin 
de 6. 9. 940 cuma günü saat 10 30 da bele· 
diye encümenine mliracaatları: 

(4<i97) 14706 

Balıkçı muşambası alınacak 
Ankara Belediyesinden: 

1 - Belediye ihtiyacı için alınacak olan 
74 adet balıkçı muııambası on beş glln 
mllddctle açık ekslltıneğe konulmU§tur. 

2 - Muhammen bedeli 740 llrndır, 
3 - Teminat 55,00 liradır. 
4 - Şartnamesini göm1ek ıstıyenlerln 

her gUn encümen kalemine ve isteklilerin 
de JO. il. 940 salı gllnll saat 10,30 da bele. 
diye eııcllmenlrıe ıntiracaaUan. (46!!9) 

l4778 

işçi tulumu alınacak 
Ankara Btlediyt!Sinden: 

1 - Ilclerllye için alınar.ak ohm 242 &· 

d,.t işçi tulumu on beş glln mUdt1etle açık 
ekslltmeğc konmuııtur. 

2 - ll uhammen bedeli 16!H liradır. 
3 - Teminat 126,05 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek lstlyenlerln 

her gUn erıcllmen kalemine ve tııtek1l1crin 
de 10. 9. 940 sa.lı gUnU saat 10,30 da bele -
dlye encllmenlne rnUrııcaatınrı. {<&700) 

147i9 

Halat ve ip alınacak 
Anhra Btlediyesinden: 

1 - Belediye ihtiyacı için alınacak olan 
halat ı.-c fp on h~ glln müddetle açık f'k -
slltmeğe ltonnıuştur. 

2 - Muhammen bedeli 7.'56 llrııclır. 
S - Teminat lili,70 liradır. 
4 - Şartnamcsiııl görmek ıııtıyenlerln 

her gUn encllmen kalı-mine ve !ııtı-klllerln 
de 10. 9. 940 salı giln!l 11nat l0,30 da be· 
ledlye encUmenlne mtiracaatııırı. ( 4701) 

H780 
Benzin alınacak 

Ankara Belediyesinden: 
1 - Belediye ihtiyacı için alınacak o

lan asgari 8SS ton 600 kilo azami 1200 ton 
benzin on beş gtln müddetle ve ka.,alı zarf 
umıllyle ekslltmeğe konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 441•56 llradır. 
3 -Teminat 21648 lira 24 kuruştur. 
4 - İhaleııl 6. 9. 040 cuma gllnU saat 11 

de yapılaca~ından ııartnametılnl görmek lıı· 
tıyenlerln her gtın encUmen ita.lemine ve 

lstekltlcı1n <!e lhnle günü olan 6. 9 
ma gUnU sae.t ona kadar usuıune .. 
tanzim edecekleri t<>kllf mektuJ>!f: 
ledlye encümenine vermeleri. (4~ 

1478 .. 

Demir boru 'e malzeme al 

Ankara Belediyesinden: 
ı - Su işleri ihtiyo.cı için al 

lan demir bo ru ve malzemesi oıı 
müddetle ve knpalı zn.rf ıısuliyle e 
ye konulmuştur. . 

:Z - Muhammen bedeli 18539 lı 
3 - Teminat 1390 lira 43 kurıı' 
4 - İhalesi ıo. 9. 940 sah güıı5 

. 'b de yapılacngından şartnamesını 
tiyenlerin her glİn encümen kalcııı 
teklilerin de ihnle gıinU olan 10. 9 
günü uııt ona kadar usulen teklıf 
lannı beleodiye enctımenlne ve~~ 

(4868) 14 

OKULLAR 

Siya~al Bilgiler Okulu t,J 
kabul şartlan 

Siynsal Bilgiler okuluna talebe 
eylüliln ikinci ı:tünil ile b irincitef 
çüncil gıiıııi arasında yapılacaktır~ 
daki ııartları haiz olanlar leyli ~ 
d olarak müesseseye alınırlar. ~ 

ı) Lise mezunu olmak ve olgıı:' 
tlhtı.nını muvaffakiyetle bitirtıı1f 
mıık. J:. 

b) B • . • . • b • . ..:ın6 
ınncıteşrın ın eşıncı 5" 

da okul binasında ve lstanbuid• ~ 
öğretmen okulunda yapılacak ol: 
baka imtihanında muvaffak o!ınldJ 

Talip olanların ileride malı, 1 

lomast şubelerinden hangisine ~ 
tediğini b ir iitidada yazme.sı ve 
ya lise diplomalarını ,,.e huviytt ol 
nı ve 6 tane 4.5 x 6 boyunda fol • 
aşı kliğıdını baclıyarak pazıırte51 j 
eembe gunleri Aııkarada Siyasa~ 
ve İstanbulda Yüksek öğretme~~ 
dilrlüğüne milracaat eylemelerı \c-

Miliıabaka imtihanlarının g{ill e," 
dersleri ögrenmek ve fazla ınl 
mak iatiyenlcr yukarıda adı geçe' ,;d 
e"esenin müdilrlü&üne mliracst\9 
ler. (-4%7) ı-45 

A. 

Karpuz almaca1' 
. ı·ı· sırf Ankara Levazım Amır ı ı 

Komisyonundan : ~ , 
ı - 50.000 kilo karpuzu~ !f.rı lı 

mesi 26. s. 940 B~at ıs de J'>.l"" d• lw 
mirliği 5atın Rlma k:>:l\•syoı:ıııft !f '« 
c..ıktır. Jirl 

2 - Muhammen bedeli 2000 1 teminatı 150 liradır. Şartn&ın.~~ 
yonda görül Ur. ( 4489) 

Reçel alınacak JI 
Ankara LevaZlm Amirlili Si~ 

Komisyonundan: ıo ~ 
ı - 6000 kllo viıne, 9500 ~ ~ .. c ''°° ktto :ayva o1m8ll:--=tizerc ~ cJl \itj 

kilo r eçel kapalı zarfla ckı!l1:1~\~ h 
940 saat ıs de Ankara Lv. A ,,v , 
tın alma komisyonunda yapı~ dV r' ı t 

2 - Hepsinin muhammen e r.:1 • 
lira ilk teminatı 888 lira 35 ar ~ 
Sartnamesi komisyonuda gör11~ ~~ e, 
kanuni ve ticaret odası vesi1' "'p! k 
teklif mektupları saat 14 de ,,, 
olunur. (4490) 14"" O 

l:lj 

Taze üzüm ahne.J' ) : h 
Ankara LevaZlm Amirlili sıtı' 

Komi.<ıyonundan : Ull d' 
1 - S0,000 kilo taze Uzüıtl ıt 

zarfla eksiltmesi 2•. S. 940 ı&Jt ~tıl' 
karn Lv. Amirliği Satın almllo 
nunda yapılacaktır. ıır' 

2 - Muhammen bedelı 7000 ~ 
minatı S2S liradır. Şıırtname~ı,ıs' 
da görülür. ldndc 1.;,,1unf ve91 ı 
Ju-.an teklif 111":',tupla~. nı saa\445' 
kabul olunur. (4491) 

Saman alınac~ ~ 
5,ı~ Ankara Lrn,oazım Amirlill 

Komi~yonundan: ,ıtf'ı14 \> 

1 - 700 ton samanın kaP~~..ştf Jı ~ıl 
ıiltmesi 9. 9. 940 saat 15 de A dS 
mirliği satın alma komisyonıJfl ~ ~ 
caktır. Jirf l) 

2 - Muhammen bedeli ı1.soO .~~~ 
minntı 1312 lira SO kuruştur· ~! (f !it" 
komisyonda göriilür. İçinde tıı~e~ ! \c .. 
caret Odası vesikaaı buluna.ıı ı~ ,'l) 
tupları snat 14 de kadar kabul 

0 ı ~ 
(4856) 

Ankara Levaum Amirlili 
Komisyonundan: f~· 

Ankara Merkez Hst. den: .~tl~#. 1 

Hastanemize asağıda meınu'1

1, ~\ t 
zıh ücretli alınacaktır. TaJipler 1 
mize mliracaatları. "1 
Lira ücret Adet ıne~t' \."" 

?5 ı Ebe: ebe a!C· .A"llt 
diplomalı olın ıı•'t~~ ~ 

65 2 S. 1. hemtıre ·ıc ~ 1 
de hemşlrele!'1 ııf 

:ıs 

25 
2S 
30 

olmak. (A1rıcJ J 't· 
deli verilir.) (~f"' 1 

7 Hıısta bakıcı ııir.> 
ııe bedeli ver 

3 Terzi 
2 Cama ırcı 
1 Berber 

(4924) 

ı~ 
~t 

~~ 
«~==================================:::::: sı ' 

Yeni Sinema Halk Sineması Sus S;ne1118 
: 

Buı;iln ve bu gı•ce 
Saat rn,:ıo ve ~t 

eeıınsında 

SON GENÇl,fK 
.3nat 14,30 ve lS,30 

eeıınsındıı 
KADIN İHMAL 

EDİLİNCE 

Cebeci Yonldoğıı.n 
11lnemaaı 

Kırallçenin Elm8.1!lan 
TUrkce aözlU 

Bugün bu gece 

Saat 16.30 ve 21 
l'!el\nsında 

Blr milletin fstlklı\ll 
Saat 14,30 ve 18.30 

sennsındn 

KIRALİÇENİN 
EL'MA~LARI 

TURKÇE SÖZLU 

Saat 12,15 te ucuz halk 
matinesi 

PANAMALI KIZ 

çetO fJO ~~ 
Bugtlıı ve ~o ~ 

Saat 12 • ltl dl 
ae8Jl8111 ıcl,rı 

Alayın çocU _ .. ~ı~~ 
s ııtJY 

Saat H ve 1 -rıtdııl 
B~111<• 

1ocı" 
Ha.mamönO • 

stneıuo.S1 # 
ıJO 

TC'CC.ı\l? JIO 
Turıcçe ıı!S 


