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ULUS Bumam 

~nkm C~i, Ankara 

Telıraf: ULUS Ankara -
Saym Ankara halkına müjde 

YENİ BAR 
TELEFON 

BqmuharrlrlUc 1311 
!'uı İtlerl KüdUrO 1061 
Müeuue KUdürtl 11'4 
Yuı ltlerl 1062 
.tdare 1064 A O 1t~1 % AN C 1M1'%C1 R. 

lltidafaayi Hukuk Caddesinde yeni ya· 
pılan ve 26-8-1940 pazartesi ıünü aqamı 

açılacak olan (YENİ BAR) yenilikleriyle 
takdirlerinizi kazanacaktır. 3356 

AMERİ KA'DAN 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Akdeniz yoliyle 
oğrudan doğruya 

akliyat yaplla<ak 
bir' den İstanbul' a dönen 
İcaret Vekilimizin beyanatı 

ı.tanbul, 25 (Telefonla) - Ticaret V~-1 
ldltmı• B. Numl Topçuotlu bug11n aaat --

k k 18 de Ttrhan vapurtyle İltanbul'a geldi. um =~:paetecılere beyanatta bulunarak 

tında 

k millet! 

"- P'uann açılmuından lııttfade ederek 
İzmir tüccarlartyle konuttum. Bura 
tramlt yolu lçln Irak ve Suriye demlryol -
lan ldarelert aruında mllfterek bir tarife 
tamimi makl&dlyle Ankarada bir toplantı 
yapılmak Qaeredtr. Fakat ne kadar tenzl
UUı oluraa olaun bu yol ile yapılacak nak

r olila Rılln ATA y llyat pahalıya mal olur. Amerika lle Akde
r · Dizden seçmek üzere dofrtıdan dofrtıya 

zafer haftuma siriyonız. 
danın ebedi hatıruı Ö

~ir aa ıuaahm Te bütün mil· 
tek aaf olup, milli ve mukad· 

eti elinde tutan Garp Cep-
musaffer kumandanmı ıe· 

un. 
afUlt01unun 26 mcı ıabahı 

~imda ait emenler, timdi, 
~ aiperlerde, hüriyet •• yur· 
~ .... içia nöbet batmak

Ctim1'uriyet aeılinia mesut 
t&W. Ull'lardaaberi, blç 

ı-..ab neılin• aaaip ollllAlll•t • 
t.iiİatia deferini herkesten da· 

'-liria. Onu can pahaıma 
• ujnmcla feda edilmiye· 
bir kıymet tuaYTUr edilmi· 

• de eaeyi bis takdir ederiz. 
latırlan yasdıfmuz odanın 

dört küçük Marmara 
aa biri, 1922 ajuıtosunun 

1&bahı, amerikan bayrafı, 
İtalyan bayraiı, üçüncüsü 
bayrajı, dördüncüsü İngiliz 
altında idi. O aabah lstan

arumda .&dece bu dört 

münuebet teılı etmek üzere oldutumuzu 
haber vereblllrim. Bir yunan kumpanyaaı 
tarafından yapılacak bu nakliyat için tik 
vapur bir batta aonra hareket edecektir. 
tzmlr'de tnsntere'nln Türkiye ve Balkan 
ticaret btrllti umumi relıl ile sörilttUm. 
Bu sat yakında Ankara'ya selerek buı te
mularda bulunacaktır. İthalA.tı dofrtıdan 
doğruya devlet kontrolüne almak için bir 
tqebbU. yoktur. Eaaııen blrllkler vuıta
ıdyle lthalA.t kontrol edllmektedlr ... 

, 

TiCGJ'ef Vekilimiz Nazmi 
Topçuoğlu lz.mir'de nutulr 

.;;ylerk•n 

adayı kurtarmak için dört 
d .. leti matlup etmek lbnn 
u clilıüaenk boyun büken· 

lıer türlü pazarlık fikrine 
• yatıranlar olmuttur. Bir 

lıayat hakkı dl•uma atıldı· 
heaap yapma• ı bu bir iy

~ kallramanhk imtiJaamdır. 
•• ölüme kadar bütün fe

lan karar vermek lazım. 
eni AYl'Upa'aıa ibret aaha .. i

s: kalkanlar nuıl kalktı, 
a~ia clüıtü, 1922 aiuatoau 

Ticaret Vekilimiz. Nami Toppofla /.mir Enternayonal l aanntla 

eriaia kafası ve ahlakı ile 
• ecliais. Heaap, mesul o

~Yiizüa diifüaecii bir teYclir; 
k için döiüten veya hayat 
müclafauma giritea bir 

•azifeclea batka bir ,.Y ha· 
letirmez. 
'iunoa kahramanlan toprak, 

0

1et bütüalüiü için ileri atıl-
• ÇiinJdi milli tarihin dnamı 
~art tart bu idi; uıari tart. 

ele budur. 1940 atuıtoau
tGrideri ae idulde, ne ele fe

lk azminde bise 1922 zafe
~aadınmt olanlardan farklı 

er. 
111lhu harpten. fakat hüriy .. 

• •ulht..- fazla aevenlerdeniz. 
- -· facialan kadar hüriyetıis· 

tatıraplanm çekmiıisdir. Ter· 
~le liznn ıeldiiinde, hiç bir 

J'eniden hüriyetaizlik cehea· 

Amerika hariciye nazın Hali 

Yabancı matbuatın 

Çanakkale için 
uydurma haberleri 

--·-.... -. yanmalı hayalinden bile Moskova, 25 a.a. - Tuı ajana teblil 
d:.x.• • •• 1 L I'" dır 1 •diyor: .. ını aoy emea • a~ım • Sovyet hiikilmetlnia, Balkan yarım adalı 
in.aalann 19refh bır hayat n\ıntalıcaamda bir harp nbuna halinde, so,,_ 
aldık kalarak 26 afutoa yet donamnaanua Çanakkale ltotasmdaa 

' d l' • ıeçmeıi i~in Türlriye'nln naaetnJ talep et• 
larmm kan kar et ıiıne miı oldufuna dair buıtlnlerde yabancı 

•lalım. Efer oalann bu ahdi mıı.tbuatta hıı.berler ne,redilmlıtir. T111 a-
-._ ıevıemit olaaydı, türklük bu- janar bu haberlerin 11rf uydurma oldukla-
- lurd l • rını be7an etmeie mezundur. - o u, na11 pentan •• ze-

._..el-., bu topraklarda hayat na-
~teınadi bir ölüm iıkenceai o- iıtihk&mlan üıtüB• atılan reaç mu· 

bu topraklar naaıl param hariplerin fffki, iymam ve karan 
IÖaaiiriilür, bu halk auıl beli ile, büyük reİH cleira dönelim: 
ayaklar altmda ıüriiniln:lü, Bu :rılm zaf• haftumda Tirkiye. 

•ehir yutar ,U.1. 1"I ai- aia maasarua f11 olacakbrı Tek 
~aeet•• katlanalım " ae- kunumu altmu tek .Wetl y.,.a .............. ~,., .......... 

HULL 
Amerika'yı 

Tehlikede 
görüyor 

Amrtu dillllnlrlyetlerlnl 
lllrlepnele dltel ediyor 
Vqincton, ıs a.a. - Diin yaptılı bir be

J'&natta B. Hali, Amerika ctimhariyetlerinl 
tehdit eden tehlike imklnlarınm hakiki ol
datuna blldirmit M rarp J'&rım lritrrnlni 

1 
müdafaa etmek üııere Amerika climhuri • 
7etlerini birleımiye dlvet etmiıtir. 

Amerilran bllflrumandanının 
bir tqebbüaü 

Vaıinrton, 25 a.a. - Harbiye nezare • 
tinden bildirildiiine ıöre, Amerika baı • 
kumandam General Maraball, merkez ve 
cenap cümh11ri7etleri ba1kumandanlari7le 
bil memleketlerden birer sabiti, Amerika
am aaked tetieatlanm reznıek bere tet
rinievelde Anıerlkaya dbet etmiıtir. 

Amerilra - Kanatla mütlalaa 
lıomiayona 

Veıinıton, 25 a.a. - Vaıinrtonda B. 
Runelt ile ıorüştliktea sonra Harbiye 
Nazırı Bay Stimaon, Bahriye Na -
sın Bay Knox ve Amerika - Ka -
nada müdafaa komi17onu Amerikan ba
lan, NwYork beledi1e reisi B. Laruardia'· 
,,. reiı olarak intihap etmiılerdir. BiWlare 
B. Laruardla yarın amerikab halann Xa
nadaya hareket eclecelrlerini ve kanadab l· 
salatla komia)'Oll1lll ilk l~mum alrtede -............... ""' . 

1- ... ~·ooaııs··· I 
26 Ağustos 1 Bqvekilimizin Karabük·e yaptığı seyahati takip etmek 

üzere Karabük'e giden foto muhabirimiz Cemal lşrksel, 
demir ve çelik fabrikamızdan çok güzel resimler almıttır. 
Yukandaki fotoğrafta Karabük demir ve çelik fabrikamızın 
umumi bir manzarasını görüyorsunuz. Aşağıdaki res!m de 
fabrikadan güzel bir köıeyi göstermektedir. 

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

Büyük taarruzun, 
18 inci ylldönümü 
B qin büyüi Wr sa/ere bflf

ı.a.rf olan alui bir tlll'İIÜll 
ydclönümücliir. 
IB yd eo•l tirit mili.ti ,,..,.dunun 
bir imnmı iaplı)'llll clüpnonı 

"laarimiüm•tinJ• bofmali' '"'" 
bupn tarihi laaml•an• hflamq
h. BOJlıamonclon: ''- Ordular 
laeclelim.. Alrcl.,.i.'dirr' hıtMln
cl.-.. 6qiin Hrntİflİ. Yilit tar• 
...,_,, laeWı ti.,,._. inan_..., 
bugün ileri atılmıffı. Türle tari
,..... ........... ıı.r ....... 
ü""11 c•*"'f' .,. befıer faafİftİll 

tGflYfll'll)'acafı '•"alıirlıltl•la 
lrcaanılmıı büyült bir luırp tarUU
ni için• al'"lffır. s.,1ıumanclan
lıi malaar.bai 30 aitufNla ... 
ler• ..,,. bir P,. tayin drrtİftİr. 
26 afutoa 6a em•alıis muoollo
ltiyetiıt rnüjcled.iclir. 26 alcı.t,,._ 
İcr Alyon tepeleri iiaerİıffle ;viilt
Hl•n .aıtef, fiirJı milletinin bu· 
.cinlıü miltbalinin ... olocaf1111 
o p,.c1.,. tayin etmİftİ· 
18 yıl ••fti. Hür oe mü.taltif 
bir Tiiriiye qalıtaclır. Ona bir • 
telt difmam yolıtur. Onunla 1111-

"'f'llllOI' bile onan talıclirlıirulır. 
Yrırclunıla adla oe .üıin.W. 
INlıfiai olflrfllı o ,W.ii IGIHlflll 
açfıfl iniıfdp yoluncla laamlelerİ• 
ne deoaın .,.,. türle milleti, 11 
yıl önceye palerini poirclifi u
man lıencliane bqünleri balat• 
el.,. Ebecli l•Iİllİll laatırauer mİll· 
n•tle anarlıen milli lıalaraman 
lnönü'ne fil,,,._ oe minnet lai.te. 
rini t•ltl'fll'lcmaita oe cenlarat1 
•• .,., .. İfİn '-""""" plıüami,,.11 
-. ,.laitlerin laafmllean ,,.. 
etrneiteılir. 
26 alcı.tam, tirit ...m.tiniıe Wia 
Pnlerini temin ecla ptin bir -. 
r1GfU1 •m6olii olarclı flaiıno lao
~ --· 
CENUBi DOBRUCA 

10 l lkteşrinde 
TAHLİYE EDİLEÇEI 

Bllkrq, 25 a.a. - D.N.B. bildiriyor : 
Emia bir menbadan ötrenildillne söre, 

Crajovada romenlerle bulprlar araımda 

cere,an eden mfisüereler eanumda cena
bl Dobricanm tahli7eei tarihi ilııerinde mu
tabakat haaıl olmuı ve bu tarih 10 tetrini
evel olarak tesbit edllmfttfr. 
Bulgar btlfmaTaltlaan Solya'tla 

Sofya, 25 a.a. - CraJon romen • bal
ıar rörüımelerine iıtlralr eden balpr h• 
yeti reisi B. Pomenoff, hfikfimete raporu
nu vermek üzere ıof7a7a ıelmittir. Bu 
a1ıc,am tekrar Crajovaya avdet etmeai bek
lenmektedir. 

Cenubi DobricalUft Bulpriıtana terkine 
ait teferruat bakkmdaki mllsakerelerin 
mflaait bir ıekilde inki .. fma ve balpr kı· 
tutmm Dobrica topraklarım iual edecek
letl tarihin t•bltine ve teknik meselelerin 
halline mlteallik aerl Mr aataemama 116-
..ıtlne hltlar edllaektecHt. 

Yunanistan 
ve Arnavutlar 

At.lna. 21 LL - Atına ajana btldtrl
:vor: 

l!stla suetetl, Arnavut ekalllyettne 
suıum yapmak Uaere çete teıkll edildiline 
dair bir arnavut sazeteatnde lnUıar edeıı 
iftira hakkında Yunanıııtan metodlanm ve 
yunan devletıııln fimdikl t.,1ru~tım btlen
ler tçla tekstbe !Usum yoktur. 

Yunaıılıtan bustın öyle btr memlekettir 
ld orada birinciden aommcu:va kadar her -
k• ,.aıms devietıııtn kaıv lttıhu ettıttııt 
n mesullyet deruhte ettittııt bilir. lfmdi
ld yunan devleti in karar vermekten ce • 
Jrtmnlyen n muultyettea korlmuya bir 
devlettir. 

Bustın Yunanııtan'da ııto bir k1mH 
Myle bir tet•bbüaü dllfünmete ve bu nevi 
meaelelerde harekete ıreçmete ceaaret ede-
mez 

• 

ROMANYA 
MACARiSTAN 
HUD[[DUNDA 
ENDİŞE 

HAVA SI 

Romınyı ciddi miidaf11 

tedltlrlerl• Hl YlllJOf 
Ufak dahi olaa bir kııım yunan halkı - Bilkrq, 25 La. - Tumu - Severin nıt. 

na zulüm yapmak için çete teıknt fikri bt- j 11keratJmn yeniden baılıncatı bir ıırada. 
le tnuıılmıye.cak bir ,eydir. Blrk&c; bin ar- Tranıilvanya meselesinde ahali mlibadel .. 
uvut için böyle bir tedbir almaıa lüzum ıi ıeklinden baıka bir ıureti hal aleyhi .. 
yoktur. Diler )'UDU hemtehrllertne p - deki romen muhalefeti artmakta ıl'bi 16-
tertlen lhttmunm 9ıYIUJll sOnıa onlara tam rilnmekte ve matbuat kampanyaaı da blitl9 
bir Ahenk lotDde )'ally&n bu lll'D&vutlar :VU· ılddetiyle devam eylemektedir. 
Mil hemtehrllertdtrleır. Gazeteler, hududu neaaret altmda 1MI • 

...._ bu .aıu,.ı ~·da mil. banclman romen. kıtaatiyle Tıına'11 kontrol 
ldlMU w latl m OIW ...... CS.. 1. bcıl u,f.aJ 



-~- ULUS 

ESELELERİNDEN Bele iyeler Ban ası Kd keçileri ve liftlk 
oğlald rmdan ahnacak 

vergi mikdan nedir ! 

[GENÇLİK KULÜPLERİ MÜNASEBETİYLE 

Gençlik hızla ç 1 

ın zam a 
1 1 

esı ın bazı ün ile bugünün 
~ a rsılastı rı iması 

1 Maliye Vekaleti soyunda tiftik ve 
1 kıl keçi karışık oğlakların tabi olacağı 

vergi mikdarı hakkında teşkilatına şu Yurdun her tarafında gençlik kulüpleri 
~ ~ 

Vekiller Heyeti Dahiliye Vckllllğlncc tamimi yapmıştn : kurulmakta ve eski spor kulüpleri, beden 
hazırlanan ve devlet §firAsınca tetkik cdl· " Bazı mükell tflerin, kıl keçilerini terbiyesi kanununun hükümlerine intibak 1 1 

rlS a cak güven kaynağı olabilir .. len (13cledlyclcr Druıknsı nizamnamesinin 'k k · l k k d · d'kl · .. bazı maddelerinin değl§tlrilmesine ve ba- tiftı eçı o ara ay ettır ı en go- ettirilmektedir. 
zı maddelerinin 11\ğvlne dnlr nizamname)· rülmesi üzerine tarholunan cezalı ver- Mükellef gençleri, mecburi ve daha e-

H. SAMI 
yi tetkik ve kabul etmiştir. giye vaki itirazlarındıı bu keçilerin, saslı faaliyete sevkcdcn bu yeni kuruluş. 

Bu yeni ttLdıle nazaran umum mUdUr ile d lnr, beden terbiyesi teşkilS.tının başlıca 
ldlll'e meclisi reis ve hnllll'ına ve muraldp- tiftik teke ile kılkeçi mahsfilü ol uk-

Urfa Mebusu mesai knynaklnrı ve genı;liğin devlet elin· • lere verilecek aylık mlkdarı, bankalar ve larını, bu itibarla iki yaşına girinceye 
İrili, ufaklı bütiin milletlerin geçirmek-! Geçen cihan harbmda Osmanlı impara- ı devlet müess sclerl memurları aylıkları. kadar tiftik veya kılkeçiden hangisi de kemallc&mlıı organlarıdır. 

te oldukları bugunku çetın mevcudb;et ı torl~ğ~ tarıhin!n hiç bir sa~fası yoktur ki, ~~~~e~h~~n~c ~~~d~~~ııe~~~~~~S:~dı!S:: olduklarının tefrik edilemiyeceğini deB~:~~:aU:\~c~~~~;~~~altı::;; ı;:::::!;i 
ıtmtıha1 nınd~1; yıll~rca surekı;,Prtogram.lı, sık&· samımk ı ve tdeı;nı.~ d~ygulu bır vadtandbaş bau- kn idr;:r! mecfısı, umum müdıirlln inhası u- 'dd' 'kl • T K . 
em ı eme .. erımızın mu ıua ını ı;onne • nu o us~n, uııunsun ve sonra a .. ~ s ~- zerine mcı·kezd kl idare müdürlerini ve ı ıa ettı erı, emyız omısyonu - programlar çok esaslı bir surette hazır • 

te;,-ız. Ve gorccegız de.. 1 f~yı. çev_ırme~c~ Tur~ v~tanı'?:ln.~uyuk ha- ı bn.nkıı. namına imza kaymağa mezun olan nun da, yo!damada zuhur eden hay • lanmıştır. Bu proframlara göre gençlik 
LJu!l 

1 
e ..ı n ~ r ı . ıı;_ıml- dı.!111 izız Mılh Şefımız İ"?nu ne karşı memurları tayın ve azlcdcbilecektlr. Ge • vanların adet itibariyle kayda uygun kullipleri teşkilS.tı, gençliği hem maddi ve 

m~ı. ılcrısı ıç n a .. , &uven kaynagı o- mınnettarl~k duygu.lan kalbın~en taşm~- rck bunların ve gerek diğer tllll memurin· • k k d 
la lır ııu nı ıy1...ı.. • , u aycseler, Tür- s!n .. Çu!l~u .h~r felaket ve hezımet bahııı- rın kııdrolarım ve mıı.'} mlkdarlarını tesblt olduğu miit:ıleasiyle yalnız tiftik • hem de manevı cepheden avrama ta ır. 
kı}e Cunıhurıyet n ,;ı ... ı;a muvacehesın- nın tahlılı bıtınce, her defasında, bugun ı- ve içlerinden fevkaln.dc mesaisi görülenle- kılkeçi vergi farkının tahsiline karar Türk gibi kuvetli .sözünli daima yaşat • 
de, gcı.,sımu gere, ı;e c uvunebileccği me- ı;e .. diyebilmeklicimiz imkanını bizlere o re bir aylık m~larım geçmemek ve te- vermekte bulunduğu anlaşılmaktadır. mnk: hayat için, fabrika için, karada, ha-
u!t ve parlak neticeler verır. büylik devlet adamı bahşetmiştir. mcttU kaydiyle mukayyet olmamak Uzcre k vada, denizde, dafda, at üstünde, motorda, 
Osmanlı imparatorluc:unun geçen umumi Bugün ise: Anadolu kalesi içinde öyle ikramiye verilmesini ve lkrnmlyelerln mik· Tiftik keçi ile kıl eçilerin birleş ' sıcnk ve soğukta, tnbiatın her türlü mah-

h.ırptekı askeri tarıhinı daima derin bir bir demiryolu şebekesi kurulmuştur ki dıırlnrı hnltlunda knrnr ittihaz edebilecek· mesinden doğan keçilerin. kılkeçi mi rumiyetleri içinde dayanan ve iş gören 
heyecan ve alaka ıle o&urum. Fasıl, fasıl, !iBrktan garbe, şimalden cenuba olarak, tu- lir. k t'ft'k • ld ki 'k' 
devre, devre, darulharekS.t, darulharekat lani ve arzani büyuk hatlar blribiriyle öyle Yeni tadile nazaran umum mUdür Da· yo sa ı ı mı 0 u arı ve ı ı yaşını biinyeler hazırlamak, betlcn terbiyesi me • 
dıkkatle tekrarlarım. Dort yıl surmıi!l.i olan dügıimlenmiştir ki bütün münakalat &iste- biliye Vcklllnln lnhaslyle icrn Veklllerl bitirinceye k&dar bunların ayır.t edil • saisinde tıir~ gençliğinden ist~nilcnidir. 
bu uzun ve yıpratıcı harbın mali ve ikti· mi uzerinde muharrik ve m..ıtchlrrik mal- h yetince tayin olunncnktır: Nizamname· miyeceği tarzındaki iddialarin varit Beden terbiyesi çalışmalaruia derin bir 
sadi cephelerini, mali ve ıktisadi zaaf nok- zemcnin vaziyetin icaplarına göre, istenil- nln 39 ve 40 ıncı maddeleri kaldınlmııı tc· olup olamıyaccığı Ziraat Vekaletinden aşk ve zevk ile bağlı ve bu çalışmalarm 
t 'arını kudretim yettigi kadar tetkik ve digi gibi tevzini imkan dahiline girmiş bu- ıC'ttlllln tevzi sur tine alt 56 ve ~7 inci ferdi ve milli fayda ve neticelerini müdrik 
t 1ıl etmeğc çalı,ırım. Askeri hareket ve lunmaktadır. madd !er do şöylece deği§Urilmhıtlr. sorulmuştur. 
t ebbuılerımizın net ccleri üzerinde rol Osmanlı imparatorlu(;unun, 1,44 \•e 1,05 llti Safı tcmetttidcn: Cevaben alınan tezkerede : bulunan türk genı;lltl, teııkllltın genlıle • 
o '1Inış bulunan muessirler arasında mali ve ı metrelik çeşıtli hatlnrı göz önüne ı;e- ~· ~Otlh!~~r~ nununun 452 inci madde· 1_ Tiftik teke verilmiş kılkeçilcr mesi ile çok sevinmekte olduğu da muhak-

tıııaJı faktorlerı araştırma a elimden tirılirse, o devrin yılgınlık veren mukerrer kaktır. 
' ı dar ce•ıdederim. aktasma hatıralarının mahiyeti da a iyi si hukmUncc rruht mı zarar ka;şılığı o- den doğ-On oğlakların, yarım kan tif. Gen,.lik hıHlplerlnin prog"ramlarmda, 

G 1 K · · larnk Jklncl llıtlyata, r• 5 2999 sayılı ka· ı . v v ld k ~ " 
ene .ur'?ayımı.zın zengın. neş~ıyatı anlaşılır. Anadolu kalesi içindeki demir- nunuri 8 linci ınııddesl !ılı'tmUnce muhte • tık oglagı O ll lan, .. akat bunların gençliğin askerlik talim '-'e terbiyesi de 

ç • c erlı bır .. tetkık malzemesı t_eııkıl e.t· yolu §cbekesi, her şeyden önce muhtelif U· mel znrur karı;cılığı olarak UçUncU Uıtlya - tiftik olarak kabul edilmeleri, memle · vardır. 
n tedır. Mıllı veya ecnebı _şahsıyetlcrın zuvları kenetlenmiş bir butıinliık manza- b 1 11 1 ( diki ı o de be 
ı z !arını taşıy:ın h~susi ~tud ve hatır~- rası arz etmektedir. Boy le bir şebekenin ::ı1;~k4~lssc~ Jc n~~bctY~~c teC:zı Y o~unnıa: kette ~evcut ve daha az verimli 'oları Asri orduların doğması, harp tekniğini 
ları da bu rcsmı hazıneye tl~ve ede~sek. ı- nasıl isti&nai bir hareket, ikmal ve iaşe ka· tiz r ) ayrılır. kılkeçılerin tiftiğe tahvıline başlan • değiştirmiş ve ordu hizmetlerini çetinleş -
aabctlı tc ı slerde bulunabılmek ımkımı biliyeti bahşedeceğini erbabı her halde da- , 3G bıınknnın rmnyesıne mı.ve edlllr. gıç teşkil etmesi itibariyle memleket tlrmiştlr .Bu yi.ızdcn ve daha bazı sebep -
h ıl olur: . . . . • . . ha iyi kavrar. Demiryolu şebekemizin gıi· ,, l idare mcrllsl reis ve t\zalariyle mu- • . lcrden, gcır;lir.i ordu çnfından evci hazır-

Uzun bır ınkıraz d.evrınde ıçın, ıçın çil- zcrcahlarını cografya, tarih ve tabiat çiz- rnklpler ve devanı ve vazifede kusuru tcs- tıftık mahs"'t15tının a:ttırılması bakı • 
r Ol n 06 anıl Paratorıugu btinve lamak mecburiyeti hasıl olmu.:tur. Kaldı muş m ım ~ • miştır. Münakalat sistemimizin randımanı- bit cdllenl~r hariç olmak ve birer maaşı mınclan teşvike şayan göriilmckte 0 1. y 

g n'n, g çen cihan h;.ırbı sonunda. çekme- 25 Ik A d ı ı t h 'k blllUı ı ıı ki; iÇinde tıulunduğumuz harp vaziyeti 
S h'r şuphe yok ki, ko'kleri maziye dog"ru nı sene eve 1 na 0 u l •t ının asıu.ı.sı geçmem(' şnrtiylc çonun umum e- dugvu ve bu itibarla bunların tiftik ked r 1 ı 

"' ile ölçenler çok aldanırlar. Şurasını dıı 1- yctçc t.uıdıklnden sonra memurlnrn tevzi . . • "' vatan miidn nası hazır ığında ~ok ileri g t-
UZ3n n gırift bir çok sebep ve amiller sil- lave edelim ki, yıllarca devam eden ve e- ı olunur. (Un um ınüdllrün idare meclisinde- olarak kabul edılmclerının yerınde O· mek iht.yacını da koymuştur. 
ıılesi ıle ancak izah olunabilir. decek olan mesaimiz yalnız yeni yeni hat· ld tabU Az ıı~ı bu ikramiyeden istifadesi· lacagv 1 ·, Gene, hıç şuphc yok ki, hayatiyeti çok 1 t kil t ) Gerçi: ti.ırk gençleri, tek başlarına ordu-

! T .. k ·ıı . b lar in.,ası mevzuu üzerinde toJJlanmamış- ne mıın eş c m z. 2 B mukab'l t'f 'k k . l b . ki ., k kah l 
Y sek eri ~ ıısıl ve nec P ur mı etı u ur. ve"vraldıı:ımız cıkı hatların d tı ı.ı.s ı • ..ısı· ı İşbu r 4 teınettt!Un tevziden nrtıı.n kıs- - una ı ' anası ı tı eçı ar ozan, ı n t. ~ • er uran raman ar 
b uk haile içınde nice kahramal)lıklnr • tt k . 'n çok çalıştık İstasyon a- mı ııcrmayeye llAve edlllr. olup da babası k:ıl teke olan oğlakların diyarının evHit'n .ıdır. Onlar, vatan mü • 
d , f ed kalrıl.' rd:ı. bulunmuş, havsalanın n\!~ın~~~ıs;~;ılmaı;ı ara ~akaılnrının Belediyelere alt re 40 temettü hlsscle • tiftik diye kabul edilmel,.rinin dogv ru d:ıfaasında, istiklal ve hliriyet davasında 
a 1 :nı aca ı bır dayanma kudreti göster- rn ' ' rlnd n 3042 ııumt\J'alı kanun muc.lbınce te· v h' b' f d k. 

1 
k ki l 

m t r. Bunn ra men, her esaslı hamlemiz. inti~ar hatlarıf1ın çoğal.u~mııs!dd"ramp~r· ı,ıeltklU eden im:ır heyetinin fen tıılerlne olamıyaca~ı; ıç ır e .1 .ar 1 tan çe nmeyen ceng -
a· ya uzunca bır mcnfe girince. acaba ne- kavısler, mcyı er uzerın c cı 1 eme· er bakmttlt Uz re ı tıhdam çdllecek mUt has· 3 Og.lakların tefr'k· • · 'k' vcrler neslıdır. 

sarfedilmiş mevzular.dır. 1:Juyuk_ ve rnsyo- sıs, n1Uhftndls, mlmlll', memur ve lT'ÜStrut- -: • • 1 ı 1.çın 1 1 y.aşı· ı İstiklil.l savaşının canlr hatıraları her d .. n hu r nla net celenmiı,ıtir ! Kanaatimiz- b · k ı t hl k k " 1 b ki k 
ncl ır muna a at sıs emı te 1 e apıya d ınlcrin Ucrct ve lınrclrahlanna tckabUl na gırme erını e eme ıcap etmıye • tarafta her dimağda yaşıyor. Bütün cep • 

ce o harp içındc, başımıza çökmüş olan dayatıdıktan sonrn ba.arılnmaz. k el D:ıhili V kA1 tt emrine ve c vi b ) 'lk 1 d 'f 'k j ' 
butlln fel ket ~e hezimetlerin en muhim G ·ı h b d a ı dört or· cdet k n lll'l ~e e e eg' un arın ı yaş arın atı tı ev- helcrde kahramanca dövüşmüş ve sonunda eçen cı ıan ar ın e, en şas hustıst h sab!l alınır f .. • .. d·ı ı · · 
ıebebi: g r.iş ulkeler ihtiva eden büyük va- dumuzun geri ile irtibatıı;ır_ı ca1;1 ~a!11arı ri7 _ Temettüdrn. memurlarıı verilecek sa mı gostenp gosvterme ı t erının KO· muzaffer olrt'uş bir milletin gençleri, bıı.-
tanrn. munt z m, seri, emniyetli her türlü me&a~e&in~e olan Toros buyu~. t~nelının a- kırum tebcddul vukuund"'l halef ve sclef, laylıkla anlaşılacagı; balariyle el ele vererek, aynı zafer muci-
rrıunakalat tmk nlamıdan büsbütün nuıb • çılabı!m~~I a.ncıık 1?18 crJu)unu.n li<?nuna öJUm vukuunda müteveffanın vD.rfsleri ile biJdiriJmlştir. zesini yaratmıya daima hazırdırlar. 
rum bulunuşudur. kadar mumkUn olabılmlştır. Yanı mtitare- selefi arnsında hizmet müddeti itibariyle • 

keden biraz evel.. 1918 yılı birinciteşrl- 1 Bu itibarla yalnız habası tiftik ve a Onlar, canlıı baclı bulundukları Milli 
1914 deki elim vazivcti muhayyilemizde · do" H l b' taksim 0 unur. • Ş fl · • r k b' · · ·1 h ü ~ nine.kııda.r hiç bir trerıın .. ~.ruca a ~ e nası kılked olan oğlakların 25 kuru 

1 
.e crının, en u a ır. ışaretı ı e er t r-Jı:ınca canlandıralım: sevkı nasıp olamnmıştır. Butun harp mud- ı k ~ k v k ş lU fcdakhlığa amadedırler. 

İmtiynzlı ecnebi şirketler elinde bulu • detlnce bu uğurdıı binlerce insan feda et- Çnnkırıa hava kurumuna soyu arışı ogla ların bunlardan ma- G l'k k 
1 
.. 

1 1 
,. d h lk 

naı;ı, yekdı eri ile hiç bir rabıtası olmıyıın mcklii:i'mize rağmen Ankara'dan itibaren yeniden 600 aza yazıldı dasının ise kılkeçi addiyle 40 kuruş 1 • ençlı 1 n uplllcir pj;o~ramın a a • elv .f 
mahdut b r kaç hat. ekserisi ayrı, ayrı isti- ancak l3S kilometrelik bir kısmın toprak • "-b' A • •v erı YO uya m re ımın ana preıısıp er 
karr.ctlerde .. Dunlıı.rın içinde yegfine mllli · · k" · ·ı · Iab ' lmictir Ve Cankırı - Ulus muhabiri - Hava ku- vergıye ta ı tutulması tamımen teblıg ve onun bütUn gartları ve vasıfları i"inde tesvıyesı ve opru erı yapı ı .. • 1 1 fa.nllyctlere bqlan 1 " 
m.ıdıüaa kıymMi olan An:ıdolu hattı da, pek tabiı olarak da en selilıiyctli kalem - nım ındn yen ve can 1 d- o unur.,, 

.. . . .' . . dı. Şehirde yeniden 600 klui Aza yazıl ı. gelmiı baş•nı Torosların heybetli gögsüne tere gore blitun sefer ıçınde, bu e • Aylık tnahlıUtıcrlnl bildirdiler ve verdiler. 
dayam B r çı mru:a girmiş goklere eri· mcklerdcn, çırpınmalardan sevkülceyı;i hiç Kurum merkez nahiye ve köylerinde; de 
şen bu e gC' ın r mda, onun eşi Amanos b'ır hizmet ve fayda elde edilememiştir. faaliyete geçmektedir. 

• be 1 yor Bu m nıalnrdan sonra yakıcı af dan H lk i 
çoller, buzlu tla ıar aşan tılnlerce ltilomet- Muharip orduların muvasala hatlarını Her hafta Kurum tar ın a ev 
re uunan, ucu buca .. 1 olmıyan peri,an geniş muntazam csııslara dnyanarak tesis rndyo hoparlörleriyle halka Hava Kurumu 

.. ve ta~zim etmek, ha deyince ba:;arılablllr hak mcıa l zeı :ıı:onr.:ran.nıo.r .,,.ru-ıct.a-me:ız l h t arı Kervan izlerinden, patika-
1 dan ayrılıp tekerlekli nakil vasıtalarına bir iş degildir. dir. 
elveri~li yol'ara knvuşabileceklerinden ü- 7.000 kilomtrelik bir münakalat şebeke- ----------------
n•ıdıni kes ış olan, topu topu gijnde bir sini işletecek milli kadroyu imtihan kapı· onlar da yeni yeni fcdakS.rhk ve ıeref ana
kaç ton taşıynbiltn takatıız, mecalsiz mek- sında derhal ayak üstü hazırhyabilmek neleri devredeceklerdir. 
karı kollan .. Tarihi nehirler üstünde, ta· mümkün olamaz. Bu sahada da, devamlı, Gorülüyor ki 7.000 kilometrelik. bir mü
rıhten onceki devrin hatırı:larını yaşatan sebatlı, programlı emeklerimizin mahsulü- naknlat sistemini kurmak ve onu ışletecek 
iptidai kelek nakliyatı ... En sağlam bünye- nti topluyoruz. Temiz ve yüksek hizmet n- genış teşkilatı vlicuda ~etlrmek nn~ak ':.1~ 
lı yayla çocuklarının slhatıni bile kemiri • , nanesinin temelleri milli miicadelcde lnö- zun yıllarca &üren mcsaınin başa.rabılccegı 

nü muharebesi gıinlcrinde atılmış olan muazzam iıilerdi. 
veren vahim hastalıklar yuvası, bakımsız Türk şimendüferciliği bugün tamamen İşte, hakiki devlet adamı, başnrı~ması u-
men.ııl konakları.. milli bir personele sahiptir. İmtiyazlı şir- zun zamnn istiyen bu mahıyettekı uz~n 

İlkbaharın zlimrut yeşilliği içinde yola ketlerin istihdam ettikleri meşkuk unsur- vil.deli teşcbblislerle kısa bir mühlct .. için: 
diızülup, ancak buzlar arasında vazife !arın vaktiyle tccemmü plli.nlarımıza karıı de tamamlanabilecek olan teşebbuslen 
mevzilerine yana~abilen ve oralarda duıı- ı giriştikleri sabotaj vakalarından, tcşeb - yekdiğerinden ayırdcdebilen ve ~unları 
mania temas edemeden nmansız tabiatın bilslerinden bugün ne kadar uzak bulunu- dünya siyasetinin ıaısırtıcı cilvelen orta. 
pençesi altında hep birlikte can veren kı- yoruz. Zaman itibnrlyle değil, milli bünye sında, ona göre sıraya koyabilmiıs olıın~ır. 
talar. En aşağı nltı ay süren sevkülceyşi ve zihniyet itibariyle.. Her eksigin tamamlanmış olmasını dıle
nikliyata dayanan plllnlar" Yekdiğcriyle Demiryollarımızın randımanın.da yüksek mek cok temiz ve asil bir duygudur. Fakat 
hıç bir rabıta, muvasala ve alS.kası olmı- mühendisinden makascı, makinist, iizerindc maddi imk5nların hudutlu irade, zeka ve 1-
yan cephel~r .. Ayrı .ay~ı dunya kıtala~ında iılediği hattı çok iyi bilen ateşçisine ka- hata kuveti ile ne kadar zorlanına, zor
cerey~n edıyormuş .ıntıbaı.nı vere.n munfe- dar; istasyon memurlarımızdan, §cftren, lanS1n bir dereceye kadar aşıla.bilir mari
rıt mucadele!er. Bır darül~ıırekatta mu· kondüktör, gardfren ve gardvagonlarımıza fet sıkı bir iş ve malzeme seferberliği 
kadderat tayın edecek mahıyette kati mu- kadar hepsinin rolü, hepsinin gönülden ge- yn~ılınca kısa bir zamanda başarılabilecek 
hareb~ler, k~~ı çarpışmalar cereyan ccler- len hizmet payı vardı. Hareket, cer ve yol mahiyette olan işleri daha sonraya bırak -
ken, d~ğer bırınde mutlak bir atalet ve ha- kadrolarımızın keyfiyetidir ki hatlarımı • mak bütün sefer imtidadmca tamamlan
reketsızl.I~. ı:a.kat, herkes olduğu .!~.re i· zın kabiliyetini temsil ve ifade eder. Hat mas; nasip olamıyacak temelli ve şümullü 
deta çlvılı gıbı muvasalasızlık yuzunden boylarındaki iktindi ve zirai bölgelerin is- büyük eserleri de vaktinde, zamanında ba-
umumt ihtiyat mefhum ve tclikkisl bile 'h 1 • ti · · akl'yat ı'htiyarlarını •armış bulunmaktır. 
d T.' • tı sa vazıye erını, n ı .., ,.. b 
caışmııs.. k k d t ki d ta '{ lerı'nde ol Tu" rk'ıye demiryolları "ebekesi, u mu-
G 'd k' t • k"- İ t n'k ço fa ın an a p e en, rı e • ., erı en ıev ıya ım iiDI.. ıı e, en ı • ki' 11 i d l d · a ·8 azzam kuruluş, uzgoren bliyük bir devlet 

b1n en ümitli gönilllerde dimag-;larda ümit sun, ~a ıyat cetve er n e 0·ısur_ı .. ahırz:ı 11: adamı aynı zamanda yu"ksek bı'r kuman· 
b 'k h kk k ' ·· l tihsalın artmasını kollayan ı erı zı nıyet ı 
ıra mıyan ve ta a u u muyesser o amıya . . A • dan olıın iziz Mılli Şefimizin konsepsiyo-

cak bir emel .. HarekSt bölgelerinin ikti- bır .teı,ıkıl~ta ~all~ız: 
1 

• nudur. Bu büyük eserin tahakkukunda, da-
ı di vaziyetler! eğer müsait ise, muharip Şımend?fercılcrımız, yıllarr ıınberı, üze- hili ve harici tediye imkanları bakımından, 
orduları muntazam bir surette bcsliyebili- rinde çalıştıkları hatlarla artık haşır neşir onan mali ihata ve kudreti birinci derece
yona, kahramanlık ve fedakarlık erişilmez olmuşlar, hat ve iolc!me kadrosu tek bir de rol oynamıştır. Teknik kısnnları, mali 
ıı hikaları bulmaktadır. Vatanın siyast ol- vücut haline gelmiş gibidir. programları, tatbik safha ve merhaleleri 
duğu kadar iktisadi biricik merkezi, cep- Büyiik milli müdafaa hazırlıklarımızı her an imdada yetişen direktifleri bir nn 
belerin çoğuna nazaran aykırı düşmüş, ke- başarırken icabında muharip ordularımı • gevşemiyen muakkiplikleri s:ıyesinde tam 
narda kalm115 bir vaziyette .. Cihan harbın- zın ihtiyaı;'larını naklederken, teknik işlet- vaktinde, hayırlı neticeye bağlanmııtır. 
da, Osmanlı askert tarihinde, ister \abievi, me mcsuliyeti senelerdcnberi eebekeyi ta- Bu muazzam ve tarihi eser, yalnız ihale 
ister sevkulceyşi olsun hiç bir hare\;ete te- nıyan, ıebckeye ömür ve mesleklerini vak- formalitelerini tamamlamak, müteahhid • 
s duf olunamlyor ki menfi bir netice ile fetmiı.ı olan mü..tehassıslarımizın omuzla • lerle imzalanan mukaveleleri tatbik ettir
b tsin kotıi bir akıbete uğrasın da bunun rında kalacaktır. Şimcndü!ercilerlmiz mil- mekle başarılabilir cinsten bir iş değildir. 
hakiki sebebini: muvasalasızhk teşkil et· li mlicadcle ananesine sadık kalarak geceli Sözün kısası: emek sarf edilmiştir, e-
mesin.. gündüzlil çalışacaklar ve gelecek nesillere mek ... 

En isabetli, kavrayışlı nskeri planları 

Kırşehir'de Gençlik 
kulüpleri kuruldu 

Kırşehir; (Hususi) - Yeni kuru
lan gençlik kulüplerinın heyeti umu -
miycleri bugün valin;n paşkanlığ.n -
da Halkevinde toplanmı§lar ve idare 
heyetini seçerek faaliyete geçmişler
dir. İntibak eden iki kulüple birlik
te viHlyet merkezinde dört gençlik 
kulübü teşekkül etmiştir. Kazalarda 
da hazırlıklar ikmal edilmiştir. 30 a
ğustosta açılma merasimi canlı ha
reketlerle teı;it edilecektir. 

Çankm Halkevi çalışmalarrna 
hız verdi 

Çankın, (Hususi) - Halkevlmlztn her 
• •• 1 '• ••• ' ..,. ..... ..__..__ o-U-U.S.-ı...-

dlr. Temsll §Ubesı bir hafta iı;inde iki pi
yes oynadı. ve Zonguldak, Kastamonu 
Halkevlcrlnl ziyaret ederek temsiller ver
di. 

I<1lycü!Uk ve sosyal yardım §Ubelerl sık 
sık köylere gitmekte, bilhassa köylUnOn 
hastalıklariylc alıtkııdıır olmaktadır. 

J{argun, YtlklU, Yenice, Doğanbey, Sa
zak, Buluca köylerine ve Yapraklı nahiye
sine doktorlylc, dl11çlslyle giden Halkevll
lcr yUzden fazla haatanın munyeneslnl 
yaptı. İll\ç verdi. Dişlerini çekti. 

Çok faydalı geçen bu geziler, k6ylUnUn 
Halk vlnc, J:Ialkcvlnln köylUye yakınlığı· 
nı, alAkaınnı, her varılan köyde, k!lylU kav
rıyor ve bunu minnetle, teııekkUrle ifade 
ediyor. 

Akyazmıq Süpüren köyünde 

l • f y k I • • T k ı bir cinayet uaa e a ehmn ra ya ya İzmlt,(Husust) - SüpUrcn köyU ahallstn 

gönderdiği makinalar 
den Hnlll oğlu Mehmet Emln'ln çocuğtı, 
öküzlerini otlatırken aynı köyden İbrahim 
oğlu Sallnı'ln patates tarlasına sokmuştur. 
Bu sıraila tıırlaya bakmak için gelen Salim 

Edirne, (Husus!} - Ziraat V ekAletl- hııyvanları görünce kızmış ve çocuğa bir -
nln gönderdiği orak makineleri Trnkya'da kııç tokat atarak ökUzlerle beraber tarla
çok tutulmuş ve zlrnatte kolay, çabuk ve dnn çıkarmıştır. Akşıım işinden dönen 
az ıruuırafla çolt iş görmenin ne demek ol- Mehmet Emin çocuğunun Snllm tarafın -
du!';unu gözleriyle gören köylU!erlmlz bu dnn dövllldiı~linll anlayınca derhnl eline 
mnltlncleı·e dört el ile sarılmıııtır. tırpnnını atarak Sallm'ln c\•lnc gitmiş ve 

~rrnkya ve Marmara mınlaknsı r elsl ve kavgaya bıı.şlnmıştır. Emin elindeki tırpa· 
umumt mllfettışllk zlrant müşaviri Şevket nı Sallm'ln kafasına lndlnnlş, Salim dcı 
An mıntnkn dahilinde durmadan dola.,. dolu olan çiftesini Emin'e bO§altmıştır. 
makta ve makinelerin truıllyctınl aıtım a- Kasıklarından yaralanan Emin caneız ola
dım takip eylemektedir. Rekolte işleri her 1 rıık yere düşmüş, Salim de ifadeden Aciz 
yerde tam bir dUzen aıtıncln devam ediyor. bir halde Memleket hutaneslne kaldırıl
Pek çok yerlerde orak işlerinin arkası a • mıştır. Zabıta tahkikatı derlnleatlnnekte-
hrmış ve harmanlar başlamııtır. dlr. 

Bu sene bol yağmurlar sayesinde Trak-
ya meraları alabildiğine yeşermiş ve bun
dan hayvan sUrUlerl çok faydalanmıştır. 
Hayvan artımı geçen senekinden fazladır. 
Du sene nebatı yağ mahsı:ııu de çok bol
dur. Yulaf her yıldan kat kat çoktur. Pan
car mahsulUnUn de 100 tonu aşacağı u
mulmaktadır. 

• 

İzmir' de incir saıtqlan 
İzmir, 25 a.a. - Bu sene incir satııları -

nın münhasıran borsada yapılması ve bor
sa haricinde incir satıeı yapılmaması kati • 
yetle karar altına alınmıııtır. 

hez'mete çeviren, fellikete uğratan muvaf
fakiyetsizlik mikrobunu "her türlü muva
ıala imkanından mahrumiyet" diye tavsif 
edilen kanser ürctmi15tir. 
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Cephe gerisine gC'IJnce: bliyük şehirleri
mizdeki koyu sefaletin, hatti açlrğın lis
tunde saltanat tahtını kurmuş olan ihtikar 
ailarını sağa, sola bu derece insafsızca, bu 
kadar büyük bir maharetle atabilmiş ise 
bunu kuvetll ve nüfuzlu müttefiki ve orta
ğı snyesinde yapabilmiştir. Her türlü mu
vasala muşkiillerine güvenerek nakliyat iş
lerinde yapılmıı olan galiz suiistimaller, 
tarihe "rezilane vagon ticareti" ünvanı al-
tında geçmiş olan süfli hareketlerdir ki 
ihtikAra mlittcfiklik, ortaklık miızahareti 
gostermişlerdir. Askeri ihtiyaçlardan, 
meydan muharebelerinin neticesine tesir e
decek hazırlıklardan esirgenen, halkın ia
şesine hizmet edecek nakil tertiplerı ndcn 

çalınan bu vagonlar knra borsalarda yük
sek bedellerle alınıp &atılmı5tır. İstihsalin 
azalmasından ziyade tevzi cephesindeki 
dertler la~e tedbirlerini felce uğratmıştır. 
Muhtelif iklimlere, istihsal şartlarına sa
hip bulunan memleketimizde her hangi bir 
ilir, bir bölgenin mahsullerinden. nimetle
rinden digcrleri faydllanamamı$tır. Mun
tazam ve emnivetli bir mün:ıka!at sistemi
nin "n:ımevcut" oluşu her bıkımdıın milli 
bir felaket teşkil etmi5tir Pek tabiidir ki 
nerene' mun\a.zam münakalat olmazsa, ora
da koylı.inün elinden mahsulü yok bı!hası
na nlınrr, kcn'1is1nc ihtiynct olan zarurf 
maıide!er de ates bııhasına sunulur. Nerede 
m ınatzam miınak:ıllt temin edilemezse O· 
rada pivıısa vahdeti tahakkuk ede,mez. Fi
,-e.ı~·:- iniJ.rar bulamaz. İntizamsız müva-
rcdnt ihtiklrın at oynatmasına elveriıli en 
mühim bir maniveladır. 

Zavallı 
Tevfik Fikret'i çok seven ve o

nu müdafaayı bir dava gibi üzeri
ne almı§ olan bir muharrir dostum, 
büyük §airin 25 inci yıldönümün
dcn 17 ağustos günü haberdar de
ğildi. 

Eyüp ve Eminönü Halkevleri bu 
yıldönümüne dair bir halta ilanlar 
neşrettikleri halde lstanbul münev
verlerinin kalbur i1stf1 kısmından 

hiç birisi bu törenlere koşmamıştır. 
Hattfı bu hazin manzarayı ger

çekten hazin bir yazı ile canlandı
ran Va - Nti bile - gene eksik ol
masın - Galatasaray lisesi bahçe
sinde bulunan §Birin büstünün ö
nüne gidip orada tek başına tazim
lerini sunmuştur. 
Arkadaşımız Nurullah Ataç da 

tam 19 ağustos günü, Fikret'in ö
lümünden tam bir çeyrek asır son
ra yazdığı uzunca bir yazıda onu 
edebiyattan sıkarıp sadece l'debiyat. 
tarihine sokuyordu. 
Meşrutiyetten önce ve sonra bir 

kaç göbek gençliğimiz üzerinde bu 

'#AN l~l IL7'R 
kadar hl1küm sürmüş olan bir §airi 
bu kadar çabuk "tensikata tabi" 
tutmakta ne derece isabet vardır? 
bilmiyorum. 

Edebi hicivlerimizi ortaya döke
bilmek için neden böyle yıldönüm
lerini, törenleri bekleriz? O da ka
fama girmiyor. 

Nurullah Ataç'ın bu yazısını o
kuyan ve Fikret'i seven bir dos
tum, şairin "zavallı evet" manzume
sini hııtırlayıp tersine bir tedai ile 
- Zavallı hayır! 

diyordu. 

*** 
''Ahçınız, bahçıvanınız ve 

mııharririniz,, 

lstanbul'da yeni çıkmağa ba:şlz-. 
yan bir gazetenin ilk sayfasında 

şöyle bir fıkracık gözümiize çarp-
tı: 

, 
"Güzel güzel çalışırken ahçınız 

gelip - Ben hastalandım, gidiyo
rum ... diyor ve önlüğünü mutfağa 
asıp gidiyor. 

Orta hizmetçiniz, bahçı"vanınız, 
katibiniz, hatta muharririniz üç 
gün eve] olsun haber vermeden çı
kıp gidiyor. 

Buna mukabil siz de ahçınızı, iş
çinizi, hizmetçinizi, katibinizi ve 
muharririnizi dünden bugüne ka
pı dışarı ediyorsunuz ... " 

"Dünden bugüne" yollu bir tabir 
hatırlamadığımızı söyleyip yeniden 
dilcilik yapmak istemiyoruz. Fakar 
Buffon'un meşhur vecizesine göre 
yüzde yüz patron üslubrı ile yazıl· 
mı:ş olan bu fıkranın edasına ne bu
yuru/ur? 

Bir zamanlar, köprünün adalar 
iskelesinde "gazetecilere ve hamal· 
/ara mahsus mahal" diye bir levha 
görülmüştü de bundan mizah mu-

harrirleri bir sürü nükte ve tariz 
malzemesi çıkarmışlardı. Orada 
"gazeteci" hiçolmazsa, gazete sa
tan manasına kullanılmıştı. Burada 
ise bu irtifaı yüksek üs/Ubun sahi-
bi, gazete muharririni ahçı, orta 
hizmetçisi ve bahçivanla bir sırada 
bir hizmetkar gibi görüyor. lşi, gü-
cü, ne olursa olsun, hiç bir vatan
daşın işini de, kazancını da, şahsını 
da hor görmek elimizden gelmez. 
Fakat kepçe, çapa ve kalem nasıl 

aynı işler için kuIJanılamazsa, aynı 
patrondan gündelik veya aylık a
lan ahçı, bahçivan ve muharrire de 
aynı gözle bakılamaz. 

Çok kısa olan bu fıkra şöyle bi
tiyor: "Preavi denilen bu usule a
Tı~alım. Hem pratiktir, hem terbi
yelidir." 

Usul için "terbiyeli" sıfatı kul
'anılamaz; nihayet olsa olsa, "ter
biyelice" diyebilirsiniz. Terbiyeli 
sıfatı insanlar, meseli kendi mai
yetinde çalışan orta hizmetçisi ve 
uşakla muharriri aynı zümre için
de göstermiyen insanlar için kul-

lere'y 
ları so 

gen~leri beslemek esasları vardır. 

Filhakika; büyün türk inkılabınf11 
fınd:ı do. nn, cumhuriyetin feyizlı 
da büyüyen ve istikbale tı:ım bir ' 
ile yürüyen tıirk gençligi, milli rej 
na prensiplerini nesillere geçirmekte 

· lngili 
İnden 

ın alm 
tılduğ 

lıca kuvet amilleridir. ar, şi 
tleri hayat, ileri medeniyet içııı ktadır 

bünyeyi, milli otoriteyi yaşatmak ft 
seltmek için başarılmış olan buyı.;~ 
inkılapları ve bunlardan doğan pre 
bütün tlirk milletinin kalbinde ve 
nındadır. Onların hiç bir sarsıntıY' 
ınadan ebediyete götlirülmesi, yabı 
bozğuncu tesirler karşısında bir ı.-ı11 
muhafaza edilmesi tıirk gençliğinin 
ne aldığı birinci vazifedir. 

Beden terbiyesi teşkilatı, bu Y~ 
lüpleri, Partinin yliksek direktiflc!I 
lindc, halkevleriyle temasa gcÇ 
cenç,lğin bu yoldaki çalı;ımalnrına 
dcvaıp ettirecektir. 

Gcyçllk kulüpleri proğrarnları tat 
lirkert mutlak sure te malfı.ın olan ff l mal 
rinde iırarla durulan iki esas daha Y ~t 
blrlıl abWc, dlf er! de disiplindir. tzı tnm 

Her işte, her sahada, bilhassa rıı: llıenzil 
sclelerde ohlllk ve disiplin başlı ba de ol 
kUvettir. Düzgün ahHlkı ve üstün d ıı~erin 
ile dilnyaya ornck olnn türk gençl la.bT 
bu hassaların devnmh bir halde Y' 1 1 

ması çok yerindedir. 

Gençlik te k.ilitı diye yabancı ııı 
ketlerde görülüp, duyulup hazan tP 
altında knlınan ve bir takım müta1 

mevzu olan gençlik hareketleri, be! 
bir ıtı:Jksat taşımaktn ve her biri 
memlclretlerlnin ve kendi milletle~ 
tiyaç ve hususiyetleri muvacehesı 
yarlanmııı bulunmaktadır. 

Tilrk gençliği, Partinin. ordu ve 
1 emrinde, ve çeşitli faaliyet miiesse5e 

elinde maddi ve manevi yetiştiril 
beden terbiyesi teşkilatı ile de, bli1 

çalışmalar bir nraya toplanarak ııı 

ol?" lıedcfe götliriılmektedir. :Stı 
Partinin, maarifin ordunun gençliği 
tirmek için koyduğu esaslnra gör' 
edilmi§tlr. 

hin baııında bulunan General ccııı11 
ner, !Avrupadaki biitün milletlerin 
çalıımalarını yerinde görmüş ve as~ 
hazırlık kitaplarını yazmak suretiYI~ 
!iğe hizmetler etmiştir. Onun bu jşill 
şında bulunması teşkiliitın muvaffı 
ne en biiyük bir teminattır. 

iı Banka ının 
16 IDCI ytldönÜ 

Türkiye İş Bankası bugün 16 ıı>'' 
dönlimiinü idrnk etmektedir. 26 
1924 de bir rejim eseri olarak ve 
bliyUk bir ihtlyocını kargılamak ın' ı 
le kurulan bu milli mü;sse11em!zlıı 1_. 
liyet yılında memleketın kalkınrıı~~ 
ıında aldığı vazifeler ~e yaptığı hı 

6 göğUs kabartacak kadar çoktur. C 
riyetin birinci milli bankası olmak ıs i1' 
ve şerefini liyakatle tşşıyan Tiirle ~ 
Bankasına devamlı muvaffakiyetlcr 
ıarılar dileriz. 

]anılabilir. 

••• 
Yabancı renkler ve süs! 

Kadın elbiselerinde garnitül 
vinden, yahut da kemer ve Jct1 
18 şeklinde bir takım renk/ere 1 

lıyoruz ki bunlar muayyen Y' 
cı memleketlerin milli renkle; 
Bunları taşıyan yabancı Jca ; 

rın bu türlü süslenme/ere b 8, 

var mıdır, yok mudur, onu b11 

rafb bırakalım. Fakat bu rctı. 
körü körüne taklit eden kend1 

larfmıza, kendi kadınlarımıtl 
rastlıyoruz. Bunda bir kasıt, 
meram olduğunu hatırımıza ge ~ 
meyiz. Hatırımıza gelse gelse 
eski mısrağ gelir: u# 
TeJlltdl zllğ kebki hıramanı gUld 

••• 
Askeri hedef, sivil ahali! 
------------~·~---- ' Muharebe haberlerini heyecf c 

takip eden birisine merak oJrtııJ \ mu 
soruyordu: ,, ;I '~ oh 

- Kuzum şu "askeri hedef ti tğj 1 

"sivil ahali" ne demC'ktir? ffsttl lt ha 
nasiyle anlıyamıyorum. ~. Mi 
Muhatabı izah etti: eJı' ledbi 
- Askeri hedef, tebliği ne5~31ı 'tı:"iliz 

tarafa ait tayyarelerin bomb~ l' 'ııktar 
ısabet cttirdı'kleri yerler. SJ°lrı~ r. t t ing 
li de dü§man tayyareleriyle 0 c Reır 

*** . İlhı 
• rıc' ' llıisli Bir muharı-irin yersiz seıH 

il' b3( 
lstanbııl'da yeni çıknıağs . fı~' \'nırı 

yan bir akşam gazctcsinın b1!kİ ıf tll\ k 
. de ı e ı racısı, hava mullarebelerın d r l' • 

raftan da birçok tayyarc/erİ11 1rft1' 1~ >' 
mesine sevindiğini yazıyor. ,ı 

harrir, böylelikle t ı r yareni fi· ~ılsf 
mızın bu korkunç si/ahının ort 

kalkacağını umuyor. ·~ b 1 '"e h ' 
Bence tayyareler diiştükçe 1ıcs l' ~kn 

kat daha inada binmekte .ve.;3ı§t1 )\'nır 
Teri tamamlamak gayretı ı da 
hararetlendirmektcdir. 'f· f,. ~a.r-d 



................................ ""\ 
Dış POLİTİ l<A I ...................................... ./ 

fltere'nin "ablukası,, 
lere'yc kar§ı yapılan hava 
ları &on günler içinde tnvsa
lııgiliz müdaf ansının bit· de
İnden ibaret olan bu hnre

almanlara pe kağır zayia-
olduğu anlaşılıyor. Herhalde 
enıenin pek ümit verici ol
Ilı gönnÜ§ olacaklardır ki 
lar, şimdi başka çarelere ba§ 

içiıı· tadırlar. Bir taraftan ağır 
:ık \: a lngiltere'nin cenup sahil
uyıı bornbnrdıman ederken, diğer 
pre ıı da alman hükümeti, neş

bir beyanname ile Britanya 
ın abluka altına alındığını 

iştir. 

ıız sahillerine yerleştirilen 

i>larla lngiltere sahillerinin 
tdınıanı, mütehassıslara gÖ -

anlara hiç bir §ey kazandı-
Ağır topların endnhtlnrında 

e İsabet kolay değildir. Hatta 
tat de imkansızdır. Bu toplar çok 
an fi ':tnaloluyorlar. Ve her biri, 

aha Y-tmİJ mermi attıktan sonrn 
ıı lnmire muhtaçtır. Şu halde 
'ıenzilden bombardıman, 1914 
,de olduğu gibi, ancak mnne
~:ı:erine tesiri bakımından fay. 
le.bilir. Halbuki bin tayyare-
llınunn maruz kaldığı halde 

İYatı sarsılmıyan bir milletin, 
llzun menzilli top bombardı
an müteessir olması bekle-

t bu uzun menzilli top bom-

lnından ziyade Almanyanın 

e'yi "abluka" altına almak 

aki ~dbiri daha dikkate la

l1zun bir beyanname ile dün
hildirilen bu "abluka" hukuki 
il abluha sayılamaz. Çünkü 
ler hukukuna göre, abluka 
sayılmak için müessir olm::ı

!ıı .. iltere bile denizlere hakim 
~arn donanmasiyle abluka ila
kaçınmıştır. Matum olduğu 

İtıgilizlerin yaptıklan, deniz
i hakimiyetlerine dayanarak, 
ııa kaçak e§ay gitmesine ma
aktan ibarettir. Bunun da 
bir tedbir olduğuna §Üphc 

anya ise, yüz otuz b~ sene 

~apolyon'un müracaat ettiği 
İ kullanarak tatbik icin elin-

~ . 
\ıta olmadığı halde uzaktan 
tte'nin ablukasını ilan etmiı· 

Yle bir ablukaya "kağıt üze

abJuka" adı verilir ki devlet

lcukuna uygun değildir. Ve 

"-!manya harpte mağlllp olur-
gnyrime§ru tedbir yÜzündcn 
tören bitaraf devlet tabaası 
irıden tazminat istiyebilecek-

t bugünkü §artlar altında 

.tip devletlerden hiç biri, ken• 
d,vletler hukukunun kaide

t mukayyet addctmemektcdir. 
0
t ki esas dava, muharebeyi 

4~aktır. Muharebeyi kaznnır-
~letler hukukuna mugayir 0-

Yapılan §eylerin hesabı &arul

&.ktır. Binaenaleyh Almanya 
dan müracaat edilen bu nb-

ledbirinin kanun cephesi bir 
' bırakılarak bunun İngiltere 

1!1 yapacağı iktuıadi tesir ha
dan tetkiki bugünkü §artlar 
' daha faydalı olur. Ancak 
~ tanın tetkikinden cvel, diğer 

kta göz önünde tutulacak o
belki de yeni ilan edilen ah

ırı ne derece müessir olacağı 
taj tetkikten vareste kalır. 
lt §udur ki abluka yeni ilnn 

0r; fakat bu ablukanın tatbi
i değildir. Almanya, harbin 
1İh gündenberi, fili olarak 

tre'nin ablukasına çalı§mak
. )'ani gerek İngiliz ve gerek 

! ~f gemilerin İngiliz limanları
trarnalarma mani olmıya te

etmclttcdir. Almanya'nın 
' muvaffak olmaci:;ı ve mu

!" '~ olmasına ihtimal de verile
e rIJ ;' İ!i anlaoılmıştır. Çünkü de-
8 lı harbi ilk günden iflas et

t, Miknatisli mayne karşı mü-
r 1tdbir alınmıştır. Gerçi alman-

cŞ 18ı ~.:rilizlerin ticaret gemilerine 
b~J' r 1ktnr zayiat vcrdirmişlerdir. 
;ıepl 1 İngilizler, müttefiklerinin ti-

1.?ernilerini kendi ticııret filo
İlhak etmekle bu zararı bir-

~İali telafi etmi§lerdir. 

-~· 1Yet bu merkezde iken, Al-

a'nın bu ablukasından netice 

l)tektcn ziyade, bu hareketi ye-

t iş yapıyormu~ gibi gösterme

l"rıuna aramak daha yerinde 

~u da olsa olsa, dünyanın dik
~e alakasını neticesiz kalan 

\t~ hücumlarından abluka Üze
~kınekten ibarettir. Yani Al· 
l'tıın birçok te~ebbüsleri gibi, 

da ancak propaganda kıy
~-t'dır. 

A. Ş. ESMER 

• 
ULUS -3-

Mısır Sudan diğer İngiliz 
müstemlekelerinin 

akibetleri hakkındaki 

SON KARAR 
MANŞTA 

VERİLECEK 
ltalyanlar libya ve sudanda 

kati bir haTekete ha:zıTlanıyorlaT 

Bir Sovyet gazetesinin 

müla!eaları 

23 Ağustos 

Sovyetlerle Almanya 

arasınd ~ doılluk ve 
ademi tecavüz pakti 
yıldönümü 

Moskova, 25 a.a. - Tass Ajansı bil
diriyor: 

"Büyük tariht ehemiyeti haiz bir 
tarih" başlığı altındaki başmakalesin
de "İzvestia" gazetesi diyor ki: 

Bu tarih 23 ağustostur. Bir sene 
evel 23 ağustos 1939 da Sovyetlerle 
Almanya arasında ademi tecavüz pak-

Moskova, 25 a.a. - Tass ajansı bildiri- tı Moskova'da imza edilmiştir. Mua-

yo.~lskert harekatın Afrika sahnesi" baş- bedenin imzası, harp müşevviklerinin 
lığı altında Krasnaia Zvesda gazetesi şun- körüklediği almanlarln sovyetler ara-
ları yazmaktadır: . d k' h d "h t "Afrika'daki harekatın başlangıç devresı sın a ı asmane uruma nı aye ver-
nihayetine varmak fü:eredir. İtalyanlar, en miştir. 
mühim harp sahneleri olan Libya ve Su- Sovyetler komünist partisinin 18 
dan'da kati harekete h!lzırlanmaktadırlar. 
Sudan'da dıişmnn arazisine de girmiş bu- inci kongresinde Stalin'i harp mü-
lunmaktadırlar. Bilahare Nil nehri boyun- şevviklerine karşı ihtiyata daevt et
ca inerek stratejik çenb~rlenmeden çıkmak mişti. Bu müşevvikler kendi maksat-
için İtalyan şarki Afrıka ordusunun bii- k . . S l · b k 
tü 'kuvetiyle Hartum'n karşı kati bir hü- larına varma ıçın ovyet erı aş a 
cu~ Y!1~aca.ğı. nşikardı.r. B_? esn~da tahmin I devletlerle muharebeye sürüklemeğe 
edilebılır kı ıatlya.'? şımalı Afrıka ordusu, gayret ediyorlardı. 
Mısır'a karşı enerJık h?ırekata başlıynrak . 
SUveyş kanalını zaptetmeğc ço.lışacaktır. lkı memleket arasında muahede 
Pek muhtemeldır ki İngilizler de tedafüi akdinin iptidai safhalarını hatırlat
bir strateji kullanmağa karar verecekler- tıktan sonra lzvestia şu suretle de-
dir k d' 

Afrika harbının yakında kati safhnsına vam etme te '.:· A A •• 

gireceği tahmin edılebilmekle "beraber, Sovyetler Yuksek Şurasının dor
Mısır'ın, Sudan'ın vesair İngiliz mü~temle- düncü içtimaında verdiği raporda B. 
kelerinin son akibetlerl hakkındakı karar . . d •. 
Manş denizinde verilecektir." Molotof, ıkı memleket arasın attı 

sulhperver münasebetlerin ehemiye
tini göstermişti. lngiltere'ye karşı yapılan 

alman hava hücumlarmda 

HARBİN 
' 

' safhası 

TAYMİS GAZETESİ 
5 SAFHA SA YiYOR 

23 ağustos 1939 muahedesi yalnız 
sovyet - alman münasebetlerinin ta
rihçesinde değil aynı zamanda Av
rupa'nın ve hatta şümulü onu da aşan 
hakiki bir dönüm noktası olmuştur. 
Bu muahede son seneler dış müna
sebetleri tarihinin en büyük ve mü
him bir vesikadır. Bu muahedeyi 
imza ederken iki taraf, ideal ve reiim 
farklar;nın iki devlet arasında dost
luk ve iyi komşuluk münasebetleri
nin tesisine mani teşkil etmemesi ıa
zımgeldiğini nazarı itibare almışlar
dır. 

Sovyet • Alman paktının şimdiki 
harbin arifesinde ve fırtınayı haber 

$"ımdı" "ıkı"ncı" safha bacladı veren bir hava içinde imzalandığını 
'I unutmamalıdır. Yine unutmamalıdır 

Londrıı, .25 ;a.a. - (İkinci Hfhn) başlığı 
altında neşrettiği bir makalede Taymis di-
yor ki : 

"İngiltere harbınrn" ilk safhasını bir 
h:ıfta kadar süren şiddetli bir hava harbi 
teşkil etmiştir. Bilhassa avcı tayyareleri
miz tarafından kazanılan muZ'llHeriyctimi
zin hakiki değerini henüz takdir etmemiş 
olabiliriz. 

Müdafaa esnasında ehemiyctsiz olmıyan 
insan zayiatı verdik. Meskenler, aynı za • 
manda bazı askeri hedefler hasara. uğradı. 
Fakat b~nların hiç biri ehemiyetli değil • 
dir. Avcı tayyarelerimiz, Varşova ve Rot
terdamın akibetine uğramamaları için, ııe
hlrlcrimizl himaye etmektedirler. Alman 
zayiatı ümitlerimizin fevkinde olmuştur. 
Muharebe tayyareleriyle takviye edilmiş 
bombardıman tayyare dalgaları ölüm ve ha
rablyct saçmak için gelmiııler fakat bu aki
bete kendileri uğramışlardır. Ezcümle 
Croydon'a karııı yapılan birinci blicumdan 
sonra hiç bir alman pilotu Almanyaya 
dönmemiştir. 

Şimdi başlıyan ikinci safha, münferid ve
ya küçük gruplar tarafından yapılan yıldı
rım hava hücumlarından ibarettir. Bu tay
yareler günün ve gecenin her hangi bir saa
tında memleket üstünde gözükmekte, bir 
iki bomba atmakta, sokakları, kır bahçele
rini mitralyöz ateşine tutmakta ve Fran • 
sadnki üslerine dönmektedirler. Bu nevi 
hücumlar az hasar verebilirler. Askeri he
deflere gelince, bunların yap:ıcakları ha • 
sarlar hiç mesabesindedir. İkinci safhanın 
diğer bir te:zahüril de Calaiı ve BoulGgne 
mıntakasın.a konulan uzun menzilli top -
ların fao.liyetidir. İkinci safha da birincisi 
gibi bizi ııimdiye kadar sarmamıştır. Yeni 
taarruzun yerine veya onunla aynı zaman
da Akdenizdeki donanmamıza, orta ııarkta
ki kuvetlerimize, Süveyş kanalına karşı bir 
hücum yapılmasına intizar edebiliriz. 

Ne olursa olsun her ııeyl aynı zihniyetle 
karşılayacağız. Üçüncü safha esnasında iz
tiraplı hattli nazik bir devir geçirebiliriz. 
Fakat bu müşkülleri yenince tchlikeniıı en 
büyüğünün geçmiş olacağını ümit edebili
riz. Dördilncü safhanın geçlrilnıesi daha 
kolay olacaktır. Beşinciye gelince, kim bi
lir belki o mukabil taarruzu kaydedecektir. 

Yunan kıralı 
nezdinde 

Atina, Z5 a.a. - Stefani Ajansı bildi -
riyor : 

Yunan ıenelkurmay başkanı ile donanma 
kumandanı ve Türkiyenin yeni ataşemili -
teri kıra! tarafından kabul edilmişlerdir. 

Londra tarafından yayılan kaıdi ve yan
lış haberler cfkan umumiyede endişe u • 
yandırmıştır. İngilizlerin gaile ve korku 
ynratarak bilahare himaye ve yarcttm et -
mek istedikleri barizdir. Fakat efkarı u -
mumiyedeki endişe İngilizlerin himaye va
idlerinin Yunanistanda fikirleri teskine 
.kifi ıelmiyeceğini ıöstermcktedir. 

ki muahedenin akdine tekaddüm eden 
uzun aylarda İngiltere ve Fr nsa, 
sovyetleri, kendi emperyalist maksat
larına vasıta olarak kullanmak için 
durmadan teşebbüslerde bulunmuş
lardır. 

Bu planlara tevfikan harbin bir ha
tırası olarak ademi müdahale siyase
ti tatbik edilmişti. Yine bu planlara 
tevfikan bu siyaseti, Münib yani sulh 
siyaseti takip etmişti. 

Bu siyasetin failleri muhtelif mer
halelerde muhtelif şekillerde hareket 
ettiler. Fakat maksatları aynı idi: 
Sovyet kuvetlerine karşı koyarak da
ima artan alman kudretiyle mücade
le etmek için sovyetleri Almanya il
zerine yahut Almanya'yı sovyetler 
üzerine saldırtmaktı. 

Sovyet - Alman paktının akdi, bu 
müşevvik faaliyete nihayet vermit
tir. Bu muahede sovyetlerle aJmanlar 
arasındaki gayri dostane münasebet! 
lere de nihayet vermiştir. Yalnız bu 
netice, sovyet • alman paktının bat
lıca ehemiyeti haiz bir sulh amili ol
masına ve öyle kalmasına kafidir. 

Sovyet - Alman paktının imzası, 

harp mesullerinin üzerinde uyandırı
cı bir tesir yapmış olması tahmin edi. 
liyordu. Maatteesüf böyle olmamış ve 
Avrupa'da harp µatlıımıştır. Atmacala 
rın Polanyası askeri sergüzcıte atıla
rak ilk darbeler altında yıkılmıştır. 

Bundan sonra lzvestia, alman harici 
ye nazırı Von Ribbentrop'un Mosko
va'ya yaptığı ikinci ziyaret esnaıındr. 
28 eylül 1939 da imza edılen dostluk 
ve hudut anlaşmasından bahsederek 
şöyle devam etm:ktedir. 
Şimdi Avrupa'da sağlam ve devamlı 

sulh esasları va"!eden yeni Sovyet -
Alman anla~ma~;. aynı zamanda kıta
mızın öbür ucuda harbın bitmesi için 
bir hareket noktası olabilirdi. 

O zaman Almaııya"nın, İngiltere ve 
Fransa'ya müracaat ederek harbi bitir
mek teklifind!! bulunduğu malQmdur 
Bu teşebbüsü Sovyetler ittihadı tak
viye etmişti. İngiltere ve Fransa'nın 
bu teşebbüse karşı aldığı vaziyet bil· 
tün cihanca mal\lmdur, 

"Pravda,, gazetesinjn muharririne 
verdiği cevapta Stalin Yolda§ demiştir 
ki: 

İngiltere ve F ı-ansa'yi idare eden 
mahfiller, Almanya'nın sulh teklifle
rini ve harbin kabil olduğu kadar sil. 
ratle sona ermesi kin Sovyetler Birli
ği tarafından yapılan teşebbüsleri ka
baca reddetmişlerdir. Bu ret keyfiy~· 
ti, kan dökmeğe devam mesuliyetinin 
tamamiyle Lond•·a ve Paris'e ait oldu
ğunu göstermiştir. 

Yeni Sovvet - Alman münasebetleri 
valnız iki akit taraf arasında sulhu te
sise meyyal değil fakat aynı zamanda 

Romanya Macaristan 
hududunda 

(Bası ı. inci sayfada) 
etmekte bulunan donanmadan bahsetmek
tedirler. Diğer taraftan da Macaristan'a a
razi terkedilmesinin aleyhinde bulunan B. 
Maniu'nun faaliyeti de, ehemiyet itibariy
le hiç de azalmamaktadır. 

Romen - macar hududunda ise bir endi
ıse havası esmekte ve bir çok kimseler B. 
Mıniu'yıı mektup yazarak, işlerini tasfiye 
edip yerlerini tahliye etmelerinin mi yok
sa kalmalarının mı daha münasip o
lacağını ııormnktıı.dır. B. Manin kendile -
rlne, yerlerinde kalmalarını tavsiye etmiı 
ve bu tavsiyesi için de bütün mesuliyeti 
deruhte ettiğini beyan etmiştir. Hava mü
dafaa tedbirleri alınması hakkında karar
nameler neııredilmiş ve en geç 15 eylüle 
kadar sığınaklar yapılması emredilmiştir. 
Hudutta bulunan Arad ııehrl ahalisi, macar 
radyosunu dinlemekten menedilmiş ve bu 
emre muhalif hareket edenlerin divanı 
harbe verileceği bildirilmiştir. 

Neşredilen tebliğ 
Turnu-Severin, 25 a.a. - D.N.B. bildi -

riyor: Macar ve romen heyetleri dün ak
şam asağıdaki mü~terek tebliği neşretmiş
lerdir : 

M Uza kerelerin cereyanı hakkında hükü
metlerine m:ılümat verdikten sonra macar 
ve romen heyetleri 24 ağustos günü saat 
10.30 da üçüncü defa olarak toplanmııslar
dır. Müzakerelerde almancanın resmi lisan 
olarak kullanılmasında mutabık kalınmııı

tır. Şu kayıt ile ki, bugünkü müzakere al
manca ve fransızca olarak cereyan edecek 
fakat almanca metin asıl olacaktır. Macar 
heyeti müşaviri Von Hory, hükümetinin 
bir muhtırasını okumuş ve bu muhtıranın 
tetkiki için celse tatil edilmiştir. 

Cebenin tekrar açılı3ında, büyük elçi 
Valer Pop, macar muhtırasına cevap ver
miştir. Müzakerelerin devamı için mÜite
rek bir esas bulunamadığından, macar he
yeti reisinin talebi üzerine müzakerelerin 
bittiği ilan edilmiştir. Bununla beraber mü
zakerelerin yakında tekrar başhyacağı il -
mit edilmektedir. Macar heyeti, pazar ııaba 
hı saat 4 de Sof ya vapuru ile Peştcye ho.re
ket etmiııtir. 

55 Aim·an 
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tayyaresı 

düşürüldü 
Lon.dra, 25 a.a. - Bugtin 25 dün de 55 

dilşman tayyaresinin düşüriildlikleri res • 
men bildirilmektedir. Bugün dört tayyarc
miz üıailne dönmemiştir. Üç pilotumuz 
kurtanlmrıtır. Dün 19 tayyare kaybettik 
Bunların mürettebatından 12 pilot hayat -
tadır. 

diğer memleketler arasında da sulhu 
tesis etmek temayüliindc olduğunu bir 
kere daha teyit etmiştir. 
Bunda~ sonra !zvestia, sovyetlerle 

Almanya arasında 19 ağustos 1939 da 
imza edilen ticaret ve kredi muahe
desini zikretmektedir. Dı' siyaset sa
hasında sovyetlerle Almanyanın iş

birliği iki taraf menafiine tamamiyle 
tekabül etmekte olduğuna şUphe yok 
tur. Sovyet - alman iktısadi münase
betlerinin mesut inkişaf ının da bu 
menfaatlere tamamiyle tekabül etti
ği münakaşa edilemez. 

19 ağustos 1939 da Sovyetlerle Al
manya arasında yapılan ticari anlaş
madan bahseden gazete diyor ki: 

Sovyet - alman ticari anlaşmasının 
ehemiyetini takdir etmek için, meri
yete girdiğinin ilk senelerinde Sov
yetlerle Almanya arasındaki ticari 
mUbadele inkişafının umumi harpten
beri hiç ulaşamadığı dereceyi bul
muı olduğunu söylemek kafidir. 

Bu anlaşma sayesinde Almanya, 
bu müddet zarfında eveli Almanya
ya sonra da bUtün Avrupa'ya karşı 

yapılan ingiliz ablukası yüzünden 
bilhassa ihtiyacı bulunan iptidai mad 
deleri almaktadır. Buna mukabil Al
manya da Sovyetler Birliğine sınai 

maddeler, ezcümle, halihazır beynel-
ilel vaziyetteki gerginlik dolayısiy

le oldukça mühim olan esliha ver -
mektedir. 

Geçen sene 23 ağustos 1939 muahe
desinin büyük tarihi ehemiyetini is
pat etmiştir. 

l~mlt"te yllzmeler 

Halkevleri spor faaliyeti 

17 Halkevi deniz 
yarışlar.- tertip etti 

Bu yıl yaz mevsiminin gelmeıılyle be -1 tir. Mtı.&bakalar neticesinde Cilmhurlyet 
rabcr yurdıın hf'r yerinde canlı blr deniz Halk Partisi Genel Sekreterliğinin m r
sponı :faaliyeti bqlamıotır. Gençliğin bu kezden gönderdiği hediyeler y<ırışlım k~ 
sahadaki çalışmaları gtin geçtikçe lnklfaf zanan aporculara vcrllml§tir, C. H. P. nln 
etmektedir. Hemen her •yerde halkevler:I bu mUsabakalarda kazananlara v rd ~ 
sporcuların bu spor şubesindeki faaliyet. hediyeler için mrrkezden gönderdiği 500 
ıerinl tllll%1m etmekte ve yer yer mllaaba- liraya mahallerinden de ayrıca. yardımlar 
kalar tertip ederek bu canlılığın artmaııı- ll!ve edilmiştir. 
na çalıonıııktadırlar. Yukanda da ııaret ettiğimiz gibi, 

Bu sene Marmara'da. İzmit, Kar&mUr- Halkevlerinln bu mtisabakalerı çol~ uzcl 
sel, Hereke. bmlt Ereğllsl, GölcUk, Tekir- olmUftur. İzmlt'te bir çifte, iki ç ttc s n
daf, Marmara Ereğllsl, Mürette, Şarköy, dal, iki vltte ada yavrusu, yelkenli sandlll, 
Bandımın. Erdek, Marmara adaaı, Mudan- ukerı filika, iki ıporbot., Yatlı direk mU
ya ve Gemlik'te ve Ege denizinde, Ayva- aaba.kaları yapılmıı ve mUsabıld rın h JI· 
!ık, Edremit, izmlr'de olmak Uzer 17 halk- yelert bizzat amJral Huletsl tarnfınd n ka
evl ve onlara bağlı köy yuvalarında deniz- !abalık bir halk ktltlesl önilndo verllmio -
ellik faallyetl açılmı~tır. tir. 

Bu hnlkcvl ve yuvalarında denlıclllk Diğer yerlerde de aynı genlııllk ve mn.. 
bayramı glınUnde geniş mlkyaııta mUsaba- kemmellyette telaıe ve yüzme ~arı lan yır 
kalar yapılml§tır. MUaaba.kalar çok mun- pılmııı ve gene mUkAts.tıan mnh:ıllln lda.
tnzam, gUZcl \'C heyecanlı olmUI ve hal - re Amirleri ve Partilllcrl huzunınd:ı. \'tril
kın umumt alı\ka ve rağbetini celbetmııı- mlt§lr • 

AylJOlık'ta yelken yarl§lan 

Sovyet Besarabyası 1 fdirne'de sayım işleri 
ve cimali Bukovina/ Edirne, (Huwıı!)-.Aııkara'danEdJrne-

'!f ye selen ıatattatık umum mUdilr muavini 

A 1 1 !ellm !ablt Aykut burada yapılan nume-m an arı rot&j tııertnf tetkik ettikten sonra mtllha-
k&t& c;:ıkmııtır. Selim Sabit Edirne vilAyo-

L 
1 p 1 r tinden eonra Trakya'nın diğer vll!ıyetle -

oraıne ve o onya ya r!~:~de~~~~-otaj tılerinl de yerlerinde 

. 
nakledilmeğe baıladı 

Bükreş, 25 a.a. - Reuter: Sovyet Betı
rabyası ve şimalı Bukovina'yı terketmiıs O· 
lan 90.000 alman memleketlerine aevkedll
mektedir. 

Bu tahliye ameliyesi &'UİP bir vuiyet 
arı: etmektedir: ıovyetler tarafmdan itpl 
edilmiş bulunan araziyi terkeden almanlır, 
gene almanlır tarafından lıpl edilmlı o-
18.11 devletlerin arazilerine ıevkedllmekte
dirler. Münevver tabaka Lorıfılne mınt .. 
kasma ve ameleler de Polonya da Poınan"ı 
gönderilmektedir. 10.000 klıillk ilk kafile 
Tuna'nın mansabında bulunan Galatz 11· 
manından yakında irklp edilecektir. Bu 
kafileyi yüklemek için alman ıcmileri Tu
na boyunca inmekte bulunmakta.dırlar. tı
gal edilmİ6 olan yerlerde romcn ordusun
da hizmet alınt1 olan almanlar, Almanya'· 
ya ıevkedilmek üzere terhiı cdilmiıılerdir. 

Tasmani denizinde 

korsan gemileri 

İzmir Fuan filmi 
İzmir, 25 (Telefonla) - Bugün İncira1-

tında Halk Partlıl tarafından film alınma

aına devam edilmiıtir. Fuar tamamen fil. 
me 'ekilmlıtir. Buıünkil ~lıımada macar 
kadın orlrcatruı da hazır bulunmu~tur. 

Arjantin Reisicümhurunun 
istif ısı kabul edilmedi 

J!uenoı - Aires, 25 a.a. - Arjantin konı
resl reiıicUmhur B. Ortiz'in istifasını bir 
reye kartı 170 reyle reddetmi:itlr. 

Çinliler Japon 

subaylarını ta_iladılar 

Almanya ve Sovyetler, düşmanla -
rının iki memleket arasına anlaşa • Velliııgton, 25 ı.ı. - Baıvekil Fruer, 
mazlık ve itimatsızlık sokmak için B.706 tonluk Turakina ingiliz vapurunun 
h§Ja tahrik edici teşebbüslerine rağ- aah ak~amı Tasmıni denizinde bir koraan 
men, sovyet - alman anlaşması hali- gemisinin hücumuna uğradıfını telsizle bil
hazır fırtınalı devrin yoluna çıkar- dirdiğini beyan etmiştir. Mütecaviz kor -
dığı bütün imtihanları şerefle geçi- ııanı bulmak üzere Yeni Zelanda deniz ve 
rerek sarsılmaz sağlamlığını ispat et- kara lruvetleri tarafındın b\itiln tedbirler 
mittir. 

Ch.anchıi, 25 La. - Changhai'da yapıl• 
maıı mutat beynelmilel bir merasim csna
ıında otomobille ritmekte olan iki j:ıpon 

sabitine taı atarak tecavüz ctmi~lerdir. 
Zabitlerden biri alnından yaralanmış ve 
hutanC)'e kaldmlmııtır. 

Sabık Malta Valisinin 
cenaze merasimi Sovyetlerle Almanya arasındaki bu 

muahede, ve onu takip eden siyasi ve 
iktısadi anlaşmalar ile Almanya şark
ta sükuna kavuşmuştur. Bu muahede
ler aynı zamanda Almanva'nın önün
de dikilen iktısadi meseİelerin halli
ne de mühim yardım temin etmiştir. 

alınmıljtır. Taharriyata devam edilmekte -
dlr. Temmuz sonunda bir alman lroraın 

gemisinin Atlantik cenubunda faaliyette 
bulunduğu ve bir deniı muharebesin -
de ingiliz muavin kruvazörlerinden Al
cantara tarafından hasara uğratıldığı ha
tırlardadır. Bu korsan ıemiııinin iki inıi
llz gemisini batırdığı n 10.000 ton ce11-
metinde olduğu ve bir İsveç ticaret cı • 
misi maskesi altında gi:zle.ndiii mıldmdur. 

Sovyetler Birliğine gelince, Alman
ya ile dostane münasebetler idamesi 
garp hudutlarında milli vazifelerini 
yapmasına yardım etmiş ve dıı siya- Amerika'nm ticaret müıtep.rlığı 
~e~i~de esas hattı hareketini takip Vaılnrton, 25 1.a. - Eski harbiye mlia
ışını kolaylaştırmıştır. Bu hattı ha-ı te:ıar muavini B. Louiı Johnıon münhal 
reket, cereyan eden harpte bitaraflık buluna~ v~. kendiıine teklif edil.en ticaret 

ıh "d ·di nezareti muıteıarhğını kabul edıp etmly .. 
ve ıu .un ı amesı r. ceiini tetkik etmektedir, 

Maltı, 25 a.a. - Sabık Malta valisi lord 
Stunckland'm cenaze merasimi dıin yapıl
mııstır. Kilisede yapılan lyinde Malta'nın 
bUtUn mümtaz ıahsiyetlcri bulunmu~tur. 

Brl. Amer:ka posta torpalarrnın 

aanıür edilmeaine muarız 

Vııinıton, 25 &.a. - Gaıeteciler toplan
tısında be:ranatta bulunan B. Hull, Bermu
deslerde lnJiltere tarafından Amerık!l'ya 
ait poata torbalarının müsadere ve san ur 
edilmesine Amerika hilkümctinin muhalif 
kaldıtmı bildirmiıtlr, 

• 

' 
! 
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tatbik edilen ablukaya daha müessir 
surette iştid.k imkanını buldular. 

4- Hücumbotlarle : 

nlar1n ilan 1 Man§ denizinin ve Kale boğazının 
kıtadaki kıyıları alınanların eline ge-

11 1 1 1 bl k çince , bu dar denizlerde alınanlar, e 1 e 1 am a u a 1 süratli hücumbotlariyle de, ticaret 

Bugünkü vaziyeti 
deği~tirebilecek mi ? 

Denizr.ilik mütehanın 
arkadaıımtz yazıyor 

gemilerine hücuma başladılar. Bu kü
çük tekneler, enginlerde ve sert de
nizlerde pek işe yaramazlarsa da iyi 
havalarda, boğazlar gibi dar sahalar
daki faaliyetleri, iyi neticeler vere
bilir. 

Zayiat listeleri : 

On bir aydanberi devam eden bu 
alman ablukası ne netice vermiştir? 
İki tarafın verdikleri rakamlar, ber
mutat biribirini tutmuyor. Almanla
rın iddiasına göre, harbin başından 

31 temmuza kadar, alınanların ingi -
lizlere, müttefiklerine ve İngiltere'yc 
hizmet eden bitaraflara verdirdikleri 
zayiat listesi şu<lur: 

Harp gemileriyle: 3.725.000 ton 
Tayyarelerle: 1.261.000 ,, 

başında bu devletlc.rin deniz ticaret 
filoları şu .kadardı: (bu miktar, har· 
be kadar da bir miktar artmış, harp
teki zayiat da kısmen inşaları biten 
ıgemi!erle tel5.fi edilmiştir.) 

Norveç: 4.835.000 ton 
Hollanda: 1.252.000 .. 
Danimarka: 1.177.000 ,, 
Fransa: 2.953.000 ., 
Belçika: 408.000 ,, 
Yekun: 10.625.000 ,, 

Bu 10 buçuk milyon tondan fazla 
ıgemiden, bir kısım leh gemileri ve 
alm:ınlarla İtalyanlardan zaptedi'en 
ıvapurlnrJa lıeraber İngiltere'nin eli
.ne geçen tonajın 10 milyon ton kadar 
ıolduğunu, ingiliz gazeteleri yazmak
tadır: fakat bizim hesabımıza göre 
bu, yu,varlak hesap 8 milyon ton ka
dar bir şey olsa gerektir. Çünkü fran 
ısız ticaret filosundan İngiltere'nin 
~line geçen tonaj yalnız 500 bin ka
dardır; alman işgaline geçen memle
ketlerin bütün ticaret filoları İngil
tcre'ye geçememiştir. Almanların eli
ne düşen veya muharebede batanlar 
da vardır. 

Almanya, bitaraf devletlere bir no
ta verdi ve İngiltere'yi tam abluka 
altına aldığını, İngiliz sularında ve 
limanlarında görülecek bütün bita
raf gemilerin tahrip edileceğini bil
dirdi. Nota uzundur; esbabı mucibe
lidir, hatta münaka alıdır. Almanya, 
kendi noktainazarından bir takım se
bepler ve deliller ileri sürerek İngil
tereyi tam abluka altına almakta ken
dini haklı görmekte ve haklı göster
meğe çalışmaktadır. Biz, bu ciheti 
münakaşa edecek değiliz. Yalnız Al
manya'nın, bitaraf gemılerin, İngilte
re'ye sefer etmelerini tehditle veya 
zorla menetmelde bugünkü vaziyette 
bir değişiklik yapmak mümkün olup 
olmadığını tetkik etmek istiyoruz. 
Evela, şunu söyliyelim ki İngiltere· 
nin ablukası, bugünkü gibi resmi bir 
şekilde ilan edilmemiş olmakla bera
ber harbin başındanberi filen mev
cuttu. Daha İngiltere ile Fransa, Al
manya'yı abluka ettiklerini ilan et
meden evet, bir alman denizaltı ge· 
misi, harbin birinci günü, Amerika'ya 
giden ingiliz bandıralı Athenia vapu
runu torpilleyip batırdı. B8ylece al
manlar, fili ablukayı tatbika başladı
lar ve o tarihtenberi, abluka ıu şekil-

T;:;~~~:ıer ayrıca takr~~~6i~~~o.ooo Mihverin zayiatı : 

t lerde devam edegeldi: 

1- Denizaltı gemileriyle: 

tonluk gemiyi, alınanlara göre bir da
ha kullanılmaz halde hasara uğrat

mışlardır. 

İngilizlerin verdikleri zayiat liste
si ise bambaşkadır ve harbin başın
dan 17 ağustosa kadar şu yekunu bul
maktadır: 

İngiltere: 1.340.000 
Müttefik: 437.000 

12 ağustosa kadar ticaret gemısı 
itibariyle mihverin zayiatı şu kadar
<lır: 

Almanya: 952.000 ton 
İtalya: 259.000 ,, 
Yekün: 1.211.000 ,, 
Bu yekunda batanlardan başka 

müttefiklerin eline geçen gemiler de 
<lahildir. 

Bitaraf: 736.000 
YekOn: 2.513.000 Tam ablukanın muhtemel 
Almanların 17 ağustosa kadar ba- neticeleri : 

tırdıklarını iddia ettikleri gemiler Almanların ilfin ettikleri tam ablu
ise 5.078.000 tondur. Alman tayyare- ka, bugünkü vaziyette, büyük bir de
leri tarafından kulJanılmaz hale geti- -ğişiklik yapamaz. Almanlar, zaten ba
rildikleri iddia edilen 1 bu_çuk mil- tırmakta oldukları bitaraf gemileri 
yon tonla beraber 6 buçuk mılyon ton batırmakta devam edeceklerdir. Bun
d.emek. Batan gemi~er i_ti~ar~yle iki 1 lardan şimdiye kadar, her türlü teh
lıste arasında ~a.m bır mıslı. bır aykı- likeye rağmen, İngiliz limanlarına ge
. :ılık. vardır .. Bırı 2 buçu~ mılyon to~, : lip giden gemiler, gene seferlerini 
ot.ekı. be~ mıly,on ton dıyor. IIa.ngı •. yapacaklar; ag- lebi ihtimal, yalnız ba-

EvelA denizaltı gemileri işe başla- 1 Al ı h k k 
sıne. ınanm. a ı.. .ma. n ar.ın a 1 at. ı sına seyahat edenler de ir:giliz ka • 

dı; fakat, müttefikler, bu silaha kar- h f kl dd d f b ta rı ettı _erı mute.a ıt e a s_a ıt , filelerine gireceklerdir. Kafile usu-
§ı tayyare, mayn, ağ, ıu bombası, 1 t B t k ı h b o mu~. ur ... ır .e mı sa : ar e gırer- lü, denizaltılara oldug-ıı gibi tayyare-
muhrip, denizaltı avcı botu, her k l ı 15 hl d en ıngı ~z erın • zır ısı var ı; lere karşı da en iyi t;are addolunmak-
çeşit karakol gemileriyle ve bil • b~nların hır tan~sı ?~ttı; buna muka- tadır. Harbin başından 8 temmuza ka
h.assa kaf~l: u~uliyl'! m~kabele . et- bıl alınanlar 32 ıngılız zırhlısı batır- dar, ingilizler, kafile halinde 100 mil-
tiler. lngılızlerın son aıstem dın • dıklarını veya .ağır ha'lara ug-rattıkları- 1 k · ·ı f 1 l a . i yon ton u gemı ı e se er yapmış ar, 
c_mezal letle~ıl siaybeU~ ".~ke ' al.man de- nı iddia ettiler. Eğer alınanların ingi- 150 milyon tonluk eşya taşımıslar, 
nı tı gemı P.r yu zayıat ver- liz zırhlıları hakkındaki iddiaları k f'l ı · t k"l d lı" 1 ~b. . • . a ı e erı eş ı e en ın erce ve ın-

dıler ve bu harpte, hıç bır zaman doğru olsaydı f'limdi sı.imal denizin- ı c rr "d l 4°' · ·1· • • • • • :ı- • : er e bemı en ya nız ı ıngı ız ve 
1914 -18 harbının şıddetli denızaltı de alınanların Akdenizde de italyan- b'ta af g i bat t B k 
h i 

. • ı r em mış ır. u ra am, 
arb ndc olduğu kadar muvaffakıyet ların bakim olmaları iktiza ederdi· k f"l l .. ·· ·· · • t' · ·· .. . • a ı e usu unun muessırıye ını gos-

gosteremedıler. halbuki gene İngilizler h!kimdir. De- terir. 

2- Maynlerle ı mek ki ~lma?lar, .düş~an~ verdirdik- Almanya, 1ngiltere'nin hizmetinde 
Ieri zayıatı, ıs~edıklerı kadar a:ttır - .bulunan 21 milyon tonluk ingiliz ve 
mak~adı.rlar, .dığ~r .t~raftan tıcaret 8 yahut 10 milyon tonluk müttefik 
gemılerı z~y.ı tı ıngılız~er .taraf?ndan gemiyi 'bir t ehdit ne ça ışmaktan 
her hafta ısım ve tonaJ zıkredılerck menedemez; demek ki İngiltere 29. 
resmen ilan edildiği için, onların 31 milyon ton ile çalışmakta de\·am 
verdikleri rakamlara inanmağı daha edecektir. Bitaraf gemilerden ise şim 
makul buluyoruz. diye kadar batırılmak tehlikesine rağ 

Almanlar, ingiliz limanları ağzına 
ve deniz ticadet yollarına rniknatı lı, 
miknatıssız maynler döktüler. Mik
natıslı maynler yeni bir &ilah oldu
ğu için, çaresi bulununcıya kadar, 
hayli zayiata sebep oldu; fakat iki ay 
ıonra, bu silaha kar§ı müdafaa vası
taları bulundu ve miknatıslı mayn, 
hatta miknatıssız mayn kadar dahi 
müessir olmamağa başladı. 

Bu harbin 11 buçuk aylık ?ayiatı men, sefere devam etmek cesaretini 
olan 2 buçuk milyon ton, biiyiik har- gösterenler için, vaziyet aynıdır. On
bin 1917 ~ubatında başhyan şiddetli lar, İngiltereye gelip gideceklerdir. 

• 

Niğde' de arkadaıının yerine 

hapishaneye giren adam 
Niğde, (Hususi) - Niğde adliye

sinde tuhaf bir Mdise olmuştur. Vaka 
şöyledir: 

Niğdenin Kıçağaç köyünden Hasan 
oğlu Ali evelce bir işten dolayı üç 
gün hapse mahkum edilmişti. Hüküm 
infaz edilmek uz~re jandarma Kıça· 

ğaç köyünden mahkOmu talep ettiğin
de Alinin köyde dügünü yapılmaktıı 

idi. 
Düğünün geri kalması ve Alinin 

muradına nail olamaması bütün köyü 
ve akrabaları telşa diışürerek bu işin 

KAZALAR 

Harta yaptırılacak 
Nev.ehir Belediye Reisliğinden : 
5500 lira td•min bedelli Nevşehirin 

hali hazır haritası işinin birinci eksilt 
mesine talip çıkmadığından 30. 8. 940 
cuma gürtü tıaat on beşte Nevşehir ~~
lediye encümeninde ihalesi yapılmak 
üzere ikinci cefa münakasaya ko:ıul
muştur. 

Muvakat teminat miktarı 412,5 lira
dır. Bu bap~ki şartnameyi görmek ic;
tiyenlerin Ankara r.elediyder :.nar 
heyetine ve Nevşehir belediye riyase. 
tine müracaat etmeleri ilan olunur. 

14i9C 

şöylece kolayını bulmağı düşünmüş- Kapalı zarf usulile satılık 
!erdir. Ali yerine kayınbiraderi aynı otel ve akar 
köyden 327 doğumlu Mustafayı Ali Bafra Vakıflar Memurluğundan: 
diye jandarm::ıyu teslim etmek. Musta_ ı - Bafrada mazbutadan Hacı Murat 
fa hapisane yüzü görmiyen saf bir dP.- ı \•akfı olup çarşı cıımiinin karşısında med· 
likanlıdır. Bu l.şe razı olarak Alinin rese altı namiylc maruf, akıırat defterinin 
cezasını çekmek üzere cezaevine gel- 15 - 23 numarasında kayıtlı bir çatı a!tııı
miş ve Ali olarak teslim olmuştur. A- da, zemin ~at: ~firıir büyük ~ir kahve, bir 
linin cezasıaı çekme;<e başladığı daki- kahve oca~ı, mukemmel demır kapaklı do· 

• • t> • • • kuz kirıir dükkan (birisi müfreı:), bir ku· 
kalar ılerledıkç~ ve cezaevının halıne yu, bir kömürlük ile yeniden dört dükkan 
vakıf olduk :a nt:dam~t ba§lamış ve ni- ve bir garaj yapmıya elverişli ( 448 metre 
hayet iki saat Hlhammül ettikten son- murabbaı) bahçe, üst kat on beş oda, bir 
ra baklayı ağzından çıkararak olan bi. sofa, bir aralık ve iki heladan ibaret otel .. 
tenleri söyliyerek salıverilmesini iste. Senevi üç bin lira irat ıtetirmiye müsait 
mistir. ve çarşının en şerefli yerince bulunan h· 

f~ derhal allliyeye intikal ettirilmiş bu akaratın mülkiyeti kapalı zarf usuliy
ve Mustafanm sahte hüviyet takımlı- le satılıi:a c;ıkarılmıştır. 

2 - Şarkan tabakhane caddesi, ıarben 
ğı sabit görtilerck Türk Ceza kanunu· 

Hacı başı caddesi, arkası pazar yeri, önü 
nıın 284 iincü maddesi mucibince otıı 7'. yemiş pazarı cadJesi huı.ludiyle mahdut ve 
gün hap<1e tnahkfım edilmi~tir. Şimdi tapunun 110 parsel, nisan 1936 tarih ve 
Ali vekili hakiki Mıı:.tafa, iiç gün ye 706 sıra numarasında mukayyet ada halin
rine ve asal~ceıı otuz gün hapis ccz::ısı deki işbu kargir akarata (33.000) otuz üç 
çekecektir. bin lira kıymet tahmin edilmiştir. 

3 - İhalesi 4 eylül 940 çarşamba günü 

Trot·Lki'nin cesedi 

Vaşington. 25 n.n. - D.N.B. bilcliriyor: 
Hariciye nezareti 'frotzkinin cesedinin A
merikaya nakline nıtisaaıle etmemiştir. 

Pire' de bir yangın 

Atina, 25 a.u. - Sebebi meçhul kalan 
bir yangın esnasıntla Pire civarında askeri 
elbise depobrı dün akşam yanmıştır. Bir 
ki~i ölmüştür. Tahkikııt yapılmaktadır. 

General de Gaulle'ün lruvetleri 
her taraftan yardım görüyor 

Londra, 25 a,a. - Lonılrn !laHihiyettar 
mahfillerinde bugün beyan edildi;ine göre 
general de Gııulle kumandasında kuvetler 
devamlı ve artan bir yardım görmektedir
ler. 
Dünyanın her tarafından bilhassa Ame

rlka'dım ıtelen fransızlar bu artan kuvet-
1cre ilt ihrıl: etmektedirler. 

saat on beşte Bafra vakıflar memurluğu 

odasında müteşekkil satı;ı komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - İstekliler (2475) lira teminntı mu
vakkate verecekler ihaleyi müteakip bu 
teminatın bir mislini de kati teminat olıı

rak verecekler. 
5 - Bu akaratn ait şartname Bl\fra va

kıflar memurlucunda mevcut olup arzu e· 
denler şartlarımızı görmek ve daha ziyade 
mrlümat almak istiyenler her gün l'!:lfra 
vakıflar me:mırluğuna müracaat edebilir
ler. 

6 - Teklif mektuplarının 7.llrfları mli· 
hür muıııiyle miihürlenmi& olduğu halde 
üçüncü maddede yazılı ihale ıtünü saat on 
dcirde kadar makbuz mukabili Bafra va. 
kıflar memurluğuna teslim edec~kler. Ge· 
rek dahilden ve ıerek hariçten ıtönderile· 

cek mektuplar saat on dörtten sonra kabul 
edilmez. 
Taşra iKteklilerinin men,up oldukları 

\•akıflar memur veya müdürhiklerine ve 
doğrudnn doğruya Bafra vakıflar mcmur
hıuunn müracaatları ilan olunur. 

(4876) 14864 

-~~E..c.za.v.ı tbhi V2.J\luıa.c_.ak 
'fyal[a • ?>eşte arasmdaJ<ı posta Rirecik Belrdiye~inden : 

tayyaresi kaza.va uğradı ı - Birecik helcdiyesı er7.l1nesl için 
· 1 (1ll4) lira r.o kuruş mulı:ımmrn be<teııı ve 

Bükreş, 25 a.a. - Bugün haber verildi- (61) kalem ec7.nyı tıbbiye kapalı 7.arf u
ğine göre, Viyana • Peıue postasını yap:ın ' ııullyle va 15 J:'{ln rnllddetıe mUnakasllya 
tayyarenin dün maruz kaldığı felakette l ı j komılnııı-,tıır. 
kişi ölmilş ve dokuz kişi yaralanmıştır. 2 - İhale !!fi. 8. !\40 tarihine mllsıuur 
l~aza motörün bozulması yüzünden olmuş- P"rvembe gUnU saat (9 ı da Blrccllt Bele-
tur. diye dairesinde icra edllecckUr. 

3 - İstekliler her vakit belediyeden 
fartnameyl alabillrler. 14884 

TÜRKİYE 
(Radyo Dlfllzyon Postalııfı 

TÜRKİYE Radyosu - ANKA~ 

(Dalga Uzunluğu) t 
182 Kcı1.1120 K«· f iı 

94G5 Kes./ 20 !{\\' • 
15195 Kes./ 20 K« . d 

1648 m. 
31.7 m. 
19.H m. 

PAZARTESİ: 26.8.lg.4l) 

7.30 Program ve memleket saıı 
7.35 Muzik:hafıf musiki (PJ.). 
8.00 Ajans haberleri. 
8.10 Ev kadını - yemek listesi. 
8.20/ 8.30 ~üzik: hafif musiki 9 

nın devamı (Pl.). ı 
12.30 Pogrnm ve memleket saat 
12.35 Mıizik: fasıl heyeti. 
12.50 Ajans hnberleri 
13.05 M ür.ik: fasıl heyeti progta 

vamı. a1 
13.20/ 14.00 Müzik: karı:şık proır 
18.00 Program ve memleket saat 
18.0S Müzik: oda müziği (Pl.). t 
18.4-0 Muzık: ra:.lyo caz orıtcstra 

him Özgiır idaresinde). 
19.10 Müzik. 

A:- . 
l - ~ ....• şevkefza ıarkl· 
Jeylü-nehar ağlar niçin). rrı 
2 Udi Ahmet • ıcvke ( 
(Derdimin bir fıkrasın açfftl 
3 - Suphi Ziya • şevke 
(Şimdi a:ı- bir servü sin:!~~ 
4 - Dede - şevkefza yur" 
(Sert zıilfü ıınberini yüzıille 
edersin). 
5 - Şevkefza saz semaisi. 
ll: -
1 - Şerif İçli - muba1Yer 
(Dilde rast geldi). 
2 - Bedriye - muhayyer fSr 
raran sulardıı). " 
3 - Muzaffer İlk Ar - ~ 
~!lrkı: (Aşkına tutuldu gÖ!l>.r 
4 - Bınıen Şen - kürdili P 

(At~ı aşkın dile etti esef~ 
19.45 Memleket nat ayan, ve 

beri eri. 
2'0.00 Muzik. 

A:- & 
1 - İsmail Hakkı - nihs1 

&cmai: (Seni hükmü ezel)• 
2 - •.•• - nihavent oarkı: 
nedir baısi zarın gi:ıniıl). tı 
3 - Şevki bey • unak oı' 
kı1trc içen). ,, 
4 - •..• - uşşak ıa;kı: (l" 
!endesin bôyle) . 
B:-
1 - Sadi - segiih ıarkı: ( 
olen naı:mcdc). 
2 - Arı{ bey - segth şarkı= 
ilıic; sinci sndpareme). dl 
3 Musa Sureyya • msb 
(Tacı hlisnun hükmeder). 
4 - Mahur şarkı: (Hali 
kalbimi ask ateşi da~lar). 

20.30 Konusma. 
20.45 Müzik: dinleyici dilekleri. 
21.10 Müzik: Qesıekar simaları se 
21.30 Konuşma (Radyo gazetesO·~ 
21.45 M iızik: radyo salon orkestr• 

1 - Pachcrnegg: Vıyana •111 

2 Drigo: Arlcikenin ıı:ıı
balesinden suit. 
3 · Niemunn: yeni dansl•' 
den Zenci dansı. . .'J 
4 - Fritz Kcipp: yaz gcce'1 ır: 
5 - Joh. Strauss: ıtüıel 1 

(vals). 
6 - Lehar: Libellentanı er 
den potpuri. v ı· 
• ..... ._n • r-"'"" U"~ 

22.30 Memleket saat ayan, aj•~h 
!eri, ziraat, esham - tah~ 

biyo - nukut borıası (fiyat>~sı 
22.45 Müzik: radyo salon orkestr 

gramının devamı. 
23.00 Mil:ı:ik: dans milziii (Pl.)· / 
23.25/ 23.30 Yarınki program ve ~ 

••• 
t R A N 

denizaltı harbinin iki buçuk nihayet Şu halde tam abluka ilanı bugünkü 
liç aylık zayiatına mlisavidir. Demek vaziyetin devamından başka bir §ey b-ıııımı•••• 

3- Tayyarelerle•: 
Bugün Meydan ve yol açtırılacak 

Safranbolu Belediyesinden: 

Talırnn Radyosu t}_~ 
Tahran radyosu, kısa dalga ne (. 

ııaat Jl.30 dnn 14 e kadar, 19 fl'I· 6 
uzunluğu Uzerlndı•n, 17.13 den 20Jı$ 
30 m. 99 dalgıı. uzunluğu Uzerııı_4 20.30 dan 23.30 a kadar 48 m. ~ 
uzıınlug-u üzerinden neşredllmeJd tı6' 

Almanlar, denizaltı gemileriyle 
maynlerin matlOp neticeyi vereme· 
diklerini görünce deniz: ticaretine 
kar§t tayyareleri de kullanmağa baş
ladılar. Tayyareler, deniz üstünde 
gördükleri düşman ve bitaraf, harp 
ve ticaret gemilerine hlicum ediyor
lardı; bu arada, balıkçı gemilerine, 
hatta 11e;ı.'Tisefer için lüzumlu fener 
gemilerine dahi saldırdılar. Norveçin 
~imal burnundan İspanya hudutları
na kadar bütün Avrupa garp sahille
ri almanların eline geçtikten sonra, 
alman tayyareleri, İngiltere'ye kar~ı 

ki bu defa deniz::ıltılar, adj maynler olmıyacaktır. Tam abluka ile İngil- 1 
ve korsan kruvazörlerden fazla ola. tereyi mağl(lp etmek mümkiin mii, 1 
rak miknatıslı maynler, tayyareler değil mi? Bu, ayrıca tetkike değer 
ve hücumbotları da kullanıldığı hal- bir meseledir. 
de, §imdiye kadar, aynı neticelere 
varmak değil yaklnşmal;: kabil ola -
mamıştır. 

lngiliz.lerin eline geçen tonaj : 

Almanlar bir yandan ingiliz ticaret 
gemilerini batırır.arken ciğer tar.ıf· 
tan da oniara muazzam bir filo h~
diye etmişlerdir. Bu hediye, Alman
ya'nın tecavii::üne uğrıyan memle~et
lerin deniz ticaret filolarıdır. 1939 

DENiZCi 

Korsika ve ltalya 
Roma, 25 a.a. - D.N.B. bildiriyor : Pa· 

vie'de bir toplantıda, korsikah vatanperver ~ 
ler, Fransa ile 11ktedilecek 5ulhun italyan 
haklarına ve ordularının kuvetine istinat 
etmesi lhım geldiğine dair bir karar itti
haz etmişlerdir. 

ULUS Sinemasında 
2 Film birden 

14.30 - 17 .30 da 

Neşe yağmuru 

16 - 19 da 

Kalifornya Haydutlan 
Gece saat 21 de 

Neşe yağmuru ve Miki 

• Safranbolu kasabası imar prnnının 
miistakbel inkişaf mıntakası olarak 
tayin edilen bağlar mahallatının mev
cut imar planına bağlanması için 100 
hektar sahada açılacak meydan ve 
yollara ait plan tanzimi işi bir ay 
müddetle açık eksiltmeğe konulmuş
tur. Taliplerin bu mUddet zarfında 

yapılacak planın Nafıa Vekaleti ce
lilesince tasdik kaydiyle fennt şart

ları dahilinde bu işi kaç liraya teah
hüt edeceklerine ait teklif mektupla· 
rını Safranbolu belediye riyasetine 
vermeleri ilan olunur. (14885) 

(Yulta.ndakl ::3aatler İRAN t1ıı' 

Havacı Ik sahasında dab1 
çok §eyler başarmak zo ~ 
dayız. Bu baıarılar ~~ 
dayanır; ve bu paranr1' ~ 
kısmını Hava Kurumu'~',, 
yazılarak milletçe tenıı~. 
mek lazım geliyor. B~ 
femizi ;hmal etmiyeliJU-

ğil, utanmadan gene insanlar arasında dolaşıyor, ôİ' 
yorlar ... Bunu işitiyorum. Parmaklariyle beni gar 
tcrdiklerini görüyorum ... Çılgına döniiyorum ... 

Şarlot, saçlarını okşıyarak onu teskine çalıştı: 
- Maksi, yavrum. Sen bu hadiseye lUzumunô•: 

fazla ehemiyet veriyorsun. Emin ol ki; şimdi gere 
Budapeşte'de ve gerek Viyana'da çoktan unutmuşla.:' 
dır. İnsanlar maymun iştahlı mahlUklardır. Hiç b1

' 

hadise onları iki üç haftadan fazla oyalıyamaz. 1-

Herkes, beni ciddi ve dürüst bir insan olarak ta
nıyordu. Günden güne ııüıüldüğümü gören dostla
rım, memleket i§lerinin beni çok fazla yorduiunu ııa
nıyorlar ve halime acıyorlardı. Ben, hiç bozmuyor
dum. İnsanların önünde komedi oynuyordum. Sen de 
dahil olmak üzere, bütün tanıdıklarım, gece yarıla
rına kadar, çetin politika davalariyle mücadele etti
ğimi zannettiğiniz zaman, ben, ciğeri iki para etmez 
bir kadının ayakları dibinde yuvarlanıyor ve ondan 
ıışk dileniyordum. GUnden güne ıukut ediyordum. 
Arada bir aklım başıma geliyor ve benim yaşımdaki 
bir adama bu hallerin yakışmıyacağını takdir ediyor
dum. Ne çare ki; ertesi günü aynı §eyi belki de eski
sinden daha büyük bir hevesle yapıyordum. 

Yazan: Mihaly FôLDl Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TôROMKONE~ -86-

- Şarlot, senin ıesin, bana kuvet ve cesaret .;er 

yort Bir lahza kendimi kaybedip de böyle saçma ~e~ 
lerle canını sıktığım için beni affet. Şimdi, kendi111' 

- Üzülme Maksi, mademki; işin hakikatini bu 
derece iyi anladın. Artık, kurtuldun demektir. 

- Kurtuldum mu? Buna imkan var mı sanıyor
ıun? ... İnsanın eli kirlenirse, yıkar ve temizlenir. 
Çamura basarsa, iskarpinini çıkarır. Fakat, şeref ve 
haysiyeti lekelenirse, bunun bir daha temizlenmesi 
mümkün değildir. Şarlot, düşün bir kere, en yüksek 
cemiyetlerde hUrmet ve itibar kazanını§ olan bana, 
hakaret ettiler. Beni bir hayvan gibi tokatladılar. 

Ben, bunu nasıl unuturum? Ilem de, kimin için to
katlandım? Vakayı, bir saniye evci olmu§ gibi hatır
lıyorum. Haydut kıyafetli heri(, birdenbire karşıma 
dikildi. Bir canavar gibi üzerime atıldı. Kendimi mü
dafaaya bile imkan bulamadım... O, bayağı kadının 
önünde dayak yedim ... Aman yarabbim 1 ... Hatırladık
ça, çıldıracağım sanıyorum,_ Keşke ölseydim de, bu 
derece alçaldığımı görmeseydim ... 

Birdenbire karısının ellerine kapandı. Hıçkırarak 
ağlamağa başladı. 

Şarlot, acı acı ba§ını salladı. Açık mavi gözleri 
sulandı. Birlikte geçirdikleri tatlı günlerin hatırala
rını dü§ilndü. Aralarındaki münasebet, Adi bir kadın 

yüzünden buralara kadar düşmüştü öyle mi? Koca, 
itimat ettiği erkek, ona, bir başka kadın için çektiği 
ıstırapları anlatıyor ve dert döküyordu. Böyle bir 
vaziyet hangi kadının hoşuna giderdi? Asıl işin en 
feci tarafı, bu adam, Maria denilen o şıllık kadını ha
ıa seviyordu. Bu muhakkaktı. Bütün gikayetleri, on
dan bahsederken gösterdiği heyecan bunun açık bir 
delili idi. Onu müteessir eden cihet her halde bu ka
dını sevmiş olması değildi. O, en ziyade sevdiği ka
dının gözleri önünde kendisinden daha kuvetli bir 
erkekten dayak yemiş olmasını hazmedemiyordu. E
ğer, işin iç yüzü hakikaten böyle idi ise, bu adamın 
f eHih bulmasına imkfin yoktu. Düştüğü bataklıktan 
kurtulamıyacaktı. Çırpındıkça büsbütün saplanacak
tı. O halde, hala onun acılarını teskine çalışmasında 
bir fayda var mıydı? Belki; bu dakikada, nihayetsiz 
ıstıraplarla kıvrandığı şu ·anda bile Maria'sını düşü
nüyor ve bir daha ona kavuşamıyacağını idrak ettiği 
için daha fazla azap çekiyordu. En akıllı iş, onu ke
der ve rezaletleriyle baş başa bırakıp yanından ayrıl
maktı. Bugüne kadar yaptığı fedakarlıkları takdir 
etmi~lydi ki; bundan sonra yapacaklarının kıyme· 
tini bilsin ... Onun yilzünden kendisi de harap olmu~. 
kimsenin yüzüne bakacak hali kalmamıştı. Ama bunu 

yapamazdı. Bu bir vicdansızlık olurdu. Bu adamı, 
böyle bir zamanda yalnız bırakmak, onu ölümün ku· 
cağına atmaktan başka bir şey değildi... 

Maksi, tekrar coştu: 
- Hiç olmazsa, onu öldürebilseydim!... Şarlot, bu 

sözlerimden dolayı ıakın beni ayıplama ... Bana yapı
lan hakaretin intikamı ancak bu şekilde alınabilirdi ... 
İşte ben, yüksek kültürlü siyasi muharrir ... İntikam 
bahsinde basit bir adamdan başka türlü düşünemiyo
rum!. .. Bazan yalnız başıma kaldığım zamanlarda, gö
zümün önünde bir atblo canlanıyor ... Ben, elimde bir 
tabanca ile, beni tokatlıyan o azgın herifin üstüne 
doğru yilrüyorum. .. Tetiği çekiyorum, silah sesi ku
laklarımı tırmalıyor ... Kurşunları beynine bopltıyo
rum ... İri vücudu, kökünden balta yemi~ bir ağaç gibi 
yıkılıyor ... Üstüne çıkıyorum, topuklarımla kafasını 
eziyorum ... O zaman içimde bir ferahlık, bir siikfınet 
duyuyorum ... Ne vahşi bir tablo değil mi? .. Gördün 
mü, senin ince zarif bir salon adamı olarak şöhret ka
zanmış olan kocan neler düşünüyor? ... Şimdi ıyıce 

tanıdın mı beni? Bazan aklıma, Budapeşte ve. Viyana 
salonlarında hakkımda yapılan dedikodular geliyor ... 
Herkes benden bahsediyor ... Maksi Ravberg, bir ka-
dın .f.Uzünden dayak ;:emif ... Fakat, herif hiç oralı d .. 

ağır bir yükten kurtulmuş gibi hafif ve ne§eli hisse' 

diyorum. 

- Çok şükür. Ben de, allahdan bunu istiyordıırı" 
Haydi, artık otelimize gidelim. Bak üşümeğe baJ1~' 
dın. Hem, bugUn tabağına koyacağım yemekleri ıııÇ 
itiraz etmeden yiyeceğini vadet bana bakayım 1 

- Vadediyorum. Bundan sonra hiç bir vakit seni1' 

sözlinden dışarı çıkmıyacağım. 

Bir kaç gün sonra Maksi, karısiyle birlikte J{arl" 
bad'dan ayrılarak Viyana'ya gitti. Viyana'da gene er 
ki normal hayatlarını yaşamağa başladılar. fal<'t. 

aradan iki hafta geçmeden Maksi tekrar sinir buhrst1' 

!arına tutuldu. Karısı, yavaş yavaş onun iyi olıl11>'1J' 
1· 

cağına kanaat getiriyordu. Bir akşam Maksi, eve ge·r 
medi. Şarlot, ertesi akşama kadar da kocasından b' 

hab~r alamayınca endişeye kapıldı. Polise haber .;er' 

di. Üçüncü günü cesedini buldular. Tahkikat netice" 

sinde, alnına sıktığı bir kurşunla hayatını söndUrdil' 

ğUnü öğrendiler, 

(Sonu var) 
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Afrika' da 

İ tafyan tebf iği harp 

Almanların 
Dün geceki 

hava taarruzları 

Fransa'daki hava 
meydanları 

Cuma gecesi 

Adapazr.ırı'nda 

kurutulan bataklık 
Adapazarı, 1,Hususi) - Vilayetin 1 

, 
Onbinlerce uçucu yetiştir • 
mek iht:yacı önündeyiz. Bu 
ihtiyacı karşrla.mıya çalışan 
l la va Kurumu' na yardım mec 
buriyetimiz işte bundan do -
ğuyor. Hava Kurumu'na aza 
yazılan her vatandaş bu ga -
yeye hizmet etmiş olmakla 
övünebilir. 

1ta1ya'da bir mahal, 25 a.a.. - İtalyan 
1arı umumi kararg8..h.ının 79 numaralı 

d~~: 
br hava filomuz Malta'da Haltar üsaU-
0ınbardıman etmiştir. Uçuş halinde 
~n on inglliz avcı tayyaresi bu hıı.re
rıze mıınl olmaıa-a teşebbtis etmişler -
e derhal bombardıman tayyarelerine 
~t etmekte bulunan avcı tayyareleri
ıı hUcumuna uıl!'ramıolardır. Cereyan 

-~ ~i.ddetıl mUsademe esnaaında İngiliz
"' dört, bizim de bir avcı tayyaremlz 
"'llltUr. 

Pretoria, 25 a .ı.. - Kenya harekatına 
ait dün akşamki rc~mi tebliğ: Vaziyet 
sakindir. Büyük mikyasta kara keşif 
hareketleri yapılmıttır. Keşif devriye 
lerimi%den bjri Buna'nın timal mınta. 
kasında bir dü1man devriyesine rut
lamıştır. Düşman çekilmiştir. 

Londra mıntakasına 

Galles eyaleti üzerine 
bombalar attılar 

İngiliz hava 
kuvelleri.nin baıhca 

hedefi oldu 

mevcut ekska.vatörleriyle 35 bin de .. 
karlık bir salnyı kapltyan ve Adapz.· 
zarına 7 kilometre mesafede bulunan 
Gökçeören gölü bataklığı kurutulmak 
tadır. Bunun için Kulaksız çiftliğinA 
den itibaren kanal açılmağa başlanmış 
ve hafriyatın ikmali y<ıkınlaşmıştır. 

Önümüzdeki Cümhuriyet bayramın
da bu kurutma ameliyesinin nihayete 
erişi için merasim y.:pılacaktır. 

* Bugüne kadar binleri aı:ın 

!lınaıı Afrika'da Bardia limanına karşı 
ateşi açan iki ingiliz destroyer!, der

:ukabele eden bombardıman tayyare
~· lztn mukabil lı llcumuna uğramışlar 
S UskUrtillmiişlerdlr. 
idi Barranl ile Trablusgarp hududu a-

1.). ııcta dll§man motörlü nakliye vasıtala
estrııl .. 

1
hava filolarımız tarafıdan hUcuın e -1t §tir. tl'ç zırhlı otomobil tahrip edil -

Dün sabah erken, bir Carproni bom 
bardıman tayyarc•i '1 ana gölil mınta
kasına altı b:>mba atmıştır. Hasar ve 
zayiat yoktur. 

Trablu•garp'ta bir süngü hücumu 
Londra, 25 a.a. - Kahire'de neıre

dilen resmi teblig, Trablusgarp'ta ke
şif kolları arasında vukubulan bir mü
sademeyi zikretmektedir. 

Londra, 25 a .a. - Hava ve anavatan 
emniyet nezaretlerinin tebliği: Dün gece, 
ekserisi münferiden hareket etmekte olan 
düşman tayyareleri, Londra mıntakası da
hil olmak iızere, İngiltere'nin müteaddit 
mıntakaları ve Galles eyaleti ilzerine bom
balar i'.tmışlardır. Bir çok yerlerde hava 
müdafaa bataryaları harekete geçmiştir. 
İnı;ilız ııvc<;ırı düşmanla t~nı>sıı. ıt!'• . ek 
tıir rıombarlıman tayyare~ rı;;:ı iüşüri!'.dii
ğün!i bildiımektedirler. Londra'nın b'r 
bölgesinde bombalar yangın çıkararak bir 
fcarethanl!! binasını has1-a ugratmışlanhr. 
İtfaiye ı:ih·atle yangını önlemiştir. Diğer 
oazı mıntakalarda evler ha.!ara uğramr~tır. 
Londra'dan "e İngiltere·nı11 sair mtı.tak&.
larından şimdiye kadar alman habere ~öre 
insanca xıı~iat azdır. 

Ağır bombardımancıfar 

Af manya' ya mutad 
ziyaretlerini yaptılar 

Bu bataklığın kurutulma.siyle civa
rında bulunan on beş parça köy halkı
nın ve nefsi Adapazcı.rının sıhati sıt
madan kurtulmuş olacaktır. 

sayılarda uçucu insan hazır
lryan Hava Kurumu'ndan 
şimdi .kısa zamanda onbin • 
ler yetiştirmesi·ni istiyoruz. 
Fakat halkın yardımına da -
yanan bu müessesemizin bu 
işi de başarabilmesi için ek -
siksiz butün vatandaşların 
munta1:aman yardım etmesi 
lazımdır· Bu yardımı. Ku -
rum'a aza yazılarak yapabi -
lirsiniz. 

lr! tayyarelerimizin hepsi üalerine 
b Ü§lerdir. 

~arkı: ~ Ü§ınanın Tobnık'a kar11ı yaptığı hava 
) h~u esnasında beli kişl yaralanmış ve 
vkefıl :-.ııar olmuştur. Arka arkaya yapılan 

aç' ltat neticesinde 20 aı:tustos bUltenlnde 
vkeftl dilen düşmanın Tobruk'a karşı yap -

jrıd ~harekette deniz kuvetlerine alt tayya
~·ru~ erı bataryaları tarafından iki d!işman 
·yuüııe ~llteııı d~UrUldüj!'U tesblt edilmiştir. 
uz ~atkı Afrlka'da hava !llolarımız Gar

t l{enya'da Vajir tayyare meydanları-
isi. 'il§ağı. Sudan' da düşmanın Daga-River-

ınevzlleri ni bombardıman etmişler-

~ gece dllşınan hava kuvetleri Ple
~ '\1e Lombardie üzerine hücum etmiş
{- Gene İsviçre üzerinden K"len tay -
er avcı tayvarelerimlz tarafından 
~tUlmUşlerse -de .Borgoııesia civarına 
-ıemont İskenderiyesi üzerine de Uç 
ba atmışlar ve bir çiftlikte ya.rıgın çı

\ı 1§lardır. 
'it atıano'da. halk arasında iki kişi öl
• Ur, Husust meskenlere hafif zarar ol

~ ,~U:r. Diiııman ta\'yareleri bombalarla 
iha.1v "'er beyannamele·r· de atmıılardır. 
el)· 
rkJ: 

. .-r~ Alman tebf iği 
~rlin, 25 a.a.. - Alman orduları baf -
,,~danlıtının tebliği: ;nan hava kuvetıeri 24 ağustosta, har

ldareıılnde büyük bir ehemlyetl haiz 
lı.sırıaı mtieııseselerln tahribine siste

b!r tarzda muvaftakiyetle deva.m et
•tdir. 
~\lelce de haber verildiği veçhile alman 

1 
filoları, dün, lnglllz adalarına baskın 
Yetınde bir h!lcum yapmışlar ve N ort

~ el ll:ornchurch, .Man..,ton, Cıınterbury 
>aınagate tayyare meydanlarında kışla-
:ııt hangarların, atelyelerln ve depoların 

'I bir kısmını tahribe muvaffak ol
,1aryclır. Portsmouth llmanına bazıları 
~ÜYtik kalibrede bombalar isabet etmiş 
1
.u §ehlrde bahriye teslııatına ateş ve-

ı:ı~tlr, 
litıdan b~ka muharebe tayyarelerimiz 
t Yarmouth Uzerlne bombalar atmış -

. \le burada depolar, hangarlar yannıııı -
tloı.ıvreıı civarındaki barakıı.lara da e. • 
~et'ilmlştir. 

Fort Cappuzzo·ya yaklaşmakta olan 
bir ingiliz ke§if kolu istihkam kaz. 
makla meşgul bir İtalyan müfrezesi 
görmüştür. İngilizleı düşmana süngü 
hücumu yapmışlar ve on İtalyan öl
dürmüşlerdir. Diğer on italyanın da 
ölmüş olması muhtemeldir. 

İngilizlerin zayiatı yoktur. İngiliz
ler yedi esir alarak dönmüşlerdir. 

Londra'ya 

yangın 

bombaları 
Londra, 25 a.a. - Londrada tahminen 

200 metrelik bir sahaya yüksek infilak ka
biliyetinde dört bomba ile bir miktar yan
gın bombaları düşmüştür. Yangın bombala
rından biri bir hastane üzerine dilşmü~ fa
kat ika ettiği yangın sirayet etmeden sön
dürülmüştür. Diğer bir yangın bombası da 
bir fabrika üzerine düşmÜ$Se de hasar yap 
mamıştu. Bombalann bir kısmı da yangın 
çıkaramamışlardır. Mamafi bir kısmı da 
yangın çıkarmışlardır. Büyük bir ticaret
hane hasara uğramış fakat yangın süratle 
söndürülmüştür. 

Bombardımanların tesirleri 

Almanların kullandıkları toplar 

Londra, 25 a.a. - Fransız sahille
rinden ingiliz sahillerine ateş etmiş 
olan alman topları hakkında Reute
rin askeri mahfillerden öğrendiğine 
göre bu toplar, muhtemel olarak 300 
milimetre ve belki de biraz daha bil· 
yük çapta telakki edilmektedir. Bun· 
ların raylar iizerine konmuş batarya 
arabalarında bulundukları, belki de 
ateş etmek için ilerilere kadar geti
rildiği ve bilahare geriye alındığı 
mümkündür. Almanların bu çapta 
toplan olduğu malumdu. Fakat bun
ların Flandres ,cıeferi esnasında kul
lanılmış oldukları sanılmamaktadır. 
Bu topların kullanılmasının yeni bir 
harp safhası yarattığı tahmin olun -
mamaktadır. 

Dört saat bombatdıman 

Londra, 25 a.a. - Almanlar bu ak
şam erkenden fransız sahillerinden 
İngiltere'nin cenubu şarki kısmına 
obüs atmıya devam etmişlerdir. O -
büsler fasıla ile atılmışlar ve hazan 
dahilde kı:: mıntakalarda patlamışlar. 
dır. Çok az hasar olduğu zannedil· 
mektedir. Bir;ck defalar layyare ba
taryalarımızın ateşiyle püskürtülmüş 

olmasına rağmen 6000 metre irtifa
dan uçan bir tayyare endahtı kontrol 
etmiştir. Topçu bombardımanı üç 
dört saat ıUrmü:~tür. 

Bombardımanların hasarları 

~llharebe tayyarelerimiz tarafından 
~l'apılan hUcunılar neticesinde Bristol 

tesisatında mühim tahribat yapıl
~l'. ll:amesharen bUyUk petrol depola -

, >angın ve infilAklara sebebiyet ve -
'\'e muhtelif ingillz tayyare sanayii 

kezıerinde ezcümle Derby, Birmlng

Londra, 25 a.a. - (Press Association) 
muhabirinin yazdığına göre, sabahın ilk 
saatlerinde yük~ek irtifadan Londra mın
takasınx bombardıman eden alman pilotla
rı, hakikatte askeri hedefleri vurmak ni • 
yetinde idi iseler, bombardıman ettikleri 
mahalleri bir ziyaret etmeleri kendilerini 
inkisara uğratmak için kUidir. Londra 
müdafaasını müteessir edecek hiç bir nokta 
hasar görmemiştir. Almanların bütün yaı>
tıkları, ticaret bürolarının bulunduğu ve 
içinde kimse olmıyan bina gurupunu yak-
mak, bir banka ıubeaini, bir kahveyi ve Londra, 25 a.a. - Hava dahili em· 

"e Rochester fabrikalarında mUhim 
t ilca edilml!ltir. 
~giliz Umanlanna mayn dökU!mesine 
~ \>aın edilmiotır. 
{ıı ağustos gecesi Almanya.'nın ıımali 
~t \>e cenubu garbisi Uzerinde ı.ıç.w in-
~ tayYareleri, boş arazi üzerine ve ma.
~ lere bombalar atmışlardır. Dün dil§ -

64 tayyaresini kaybetmiştir. Bunlar -
!.t~7 191 hava muharebelerinde, mıltebald· 
~are da.ti bataryale.rımızın ate!llyle 
Yerde dilıJUrUimllt ve tahrip ediJmiı
. 20 alman tayyaresi üslerine dön

~1elerdlr. 
tr.lr alman denizaltısı bir lngillz torpl -
btllhrıbini ve yedi bin ton hacminde bir 

batırmıştır. 

İ\lmanya'ya yapılan 

hava hücumları 

'ıtl 
1

, l.oııdta, 215 a.a. - Hava nezareti tebli -

'ıt"' 1- ~d' ~\lnıartesl gecesi ingillz hava kuvetlerl 
'("' ıt'"nya·nın cenubu garbi oehirlerindeki 

hedefler Uzerlne hücumlar yapmıı, -
ll', Bunlar arasında Frankfurt, Ludvi-

1l.:!eıı ve Stuttgart bulunmalı;tadır. 
f..~ Belçika, Hollanda ve Almıınya'da 
~01t tayyare meydanlarına da hllcum e -
:ı::ur. Bunlar arasında da PlousPo.t, 
~I et, Lecrotoy, Vlergon, Flessibgue, 
~ aı:ıcı ve Dornahadt tayyare meydanları 
ır, Tayvarelenmizden iklsl yoklamada 

t ll.lllamı§tır. 
ı: tal:11a'da da Mllan ve Sesto Calende aıı-
n

cJall ) lıecıetıerl bombardıman edllmişlerir. !-
~ llzertnde yapılan hareklta iştirlk e

ere~ :-tıtal'Yarelertmlzln hepsi üslerine dön. 
cJJ!" l ı;rdır. Sesto Calande, Savola tipinde-
'.$ ·'lıı lı'yareleri imll eden mtihim fabrika-

tıif orada bulunmulyle me;shurdur. 

-veri• 
,er 
di~ 
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İngiltere'ye 

hava hücumları 
~l\dra, 25 a.a. - Dahili Em.niyet Ne • tr b·· 1llin. tebliği : 

litı. Öğleden ıonra Portsmouth üzerine 
ı ~~hava hücumu esnas~nda .bir .kaç ö~ü 
1 
ır tniktar yaralı oldugu ıımdı teyıd 

'tillıelttedir. 13unların ekserisi, tam isabet 
Olan bir sinemada bulunmaktı idi • 
~azı hususi meskenler ve ticaret ev • 

1 ~as•ra uğramıştır. Ramsgate civarında 
b'ton tayyare meydanına karıı yaprl • 
ı lı'lber verilen hücumdan başka diğer 
~~YYare meydanında da zayiat olduğu 
t 1 Öğrenilmietir. 
• 
01\dra mmtakasmın bazı k1111mlan U· 
ile dün gece yapılan hava hücumu hak
l 'llınan raporlar burada da zayiata 
·il "erdiğini fakat ölenlerin adedinin 
()!dutunu rıöstermektedir. 

iş ve milli hizmetler 

~~~ırına ameliyatyapıldi 
1 

"ı:ı tttı l\dra, 25 a.a. - Bu akşam haber alın-
ır' ıöre panrtesi günü bir ameliyat 
" ttı i ve milli hizmetler nazın B. Be-

diier ba3ka ticarethaneleri hasara utrat - niyet nezaretleri tebliği: 
maktan ibaret kalmıştır. ' 

Uruguay hükümeli 
İspanya' dan 

Top ve malzeme 
ahyor 

Ne9YQrk, 25 a.a. - Reuter: Nevyork -
Times , .. ~l'tt'sinin Montevideo muhabirin
den almt~ olduğu bir telg.afta sunlar bil· 
d;rilmek+ıedır: 

Uruguay'da mevki iktidarı geçmek için 
hazırlanmış olan bir ıuikudın meydana 
çıkarılması üzerine, birle~ik Amerika ha
ziranda Uruguay hükümetinden deniz ve 
bsva üsleri kurml!k için müsaade talep et
mış ise dl', bu talep reddedilmiısti. Uruguay 
hükümeti Birleşik Amerika hükumetine, bu 
gibi üslere müsaade edebileceğini, ancak 
bu müsaadenin her hangi bir amerikan 
milletine de şamil bulunması lazım geldi -
ğini bildirmiştir. 

Uruguay hükümeti birleşik Amerika'
dan esliha almak üzere S milyon dolarlrk 
bir istikraz yapmağa muvaffak olamadıi: 
cihetle, şimdi İspanya hükümetiyle top ve 
nıalzeı:ne itr.sı hakkında müzaıteratta b•1 -
lunduğıı da ilave edilmektedir. 

Fransız haıiciye nazırı 

Yiyecek maddeler 
hakkında 

müsbel teklifler yapmıı 
Londra, 25 a.a. - Reuter: Salahiyettar 

mahafil, Fransa hariciye nazın B. Bau
doin'nin Vichy hükümeti tarafından 2 a
ğustos tarihinde İngiliz hükümetine, yiye
cek maddeler hakkında müsbet tekliflerde 
bulunduğuna mütedair iddiasının tamamen 
asılsız olduiunu beyan etmektedir. 

Hakikatte fransız sefaretinin memurları 
Lopdra'yı terkettiklerinden beri Vichy'den 
İngiliz hükümetine bu mesele hakkında hiç 
bir resmi müracaat •uku bulmamıştır. B. 
Baudoin'nin beyanatının daha umumi m•
hiyette olan kısmındaki, deniz aşırı fran
ıız müstemlekelerinde bulunan fazla gıdı 
maddeleri stoklarının Fransa'ya gelmesine 
ingiliz hükümetinin mani olduiuna müte
dair işareti, Londra'da hiç de hayret uyan
dırmamıştır. Zira karısı tarafın fazla gıda 
maddeleri stokları hakkındaki politikası, 
B. Çörçil'in 20 ağustosta söylemiş olduğu 
nutukta izah edilmiş bulunmaktadır. Lond
ra'da işaret !!!dildiğine göre, mezkilr gıda 
stoklarına vazıyet edilmesi ihtimallerine 
karşı B. Baudoin'nin gôsterebileceii ye
ı!ne garanti, nazi hükümetinin v1idinden 
ibaret bulunmaktadır. Hiç bir hür fransız 
böyle viidleri ciddt olarak telakki edemez. 
B. Baudoin'nin bu vlidlere karıı gösterdi
ği pek gaf bir inan, Vichy hükümetinin ne 
dereceye kadar Berlin'in sözlerine na.kil 
vasıtasr olmu~ bulund11tunu 'bir kere da.ha 

Bu sabah Douvres, fransız sahille
rinden atılan toplar tarafından bom· 
bardıma:1 edilmiştir. E'Vler hafif ha
sar görm\lştür. Zayiat azdır. Bilaha
re düşman Douvreıı. ve Ramsgate il • 
zerine hava hücumları tevcih et -
miştir. Douvre'da az hasar olmuşsa 
da Ramsgate'de bazı binalara ve bu
meyanda gaz fabrikasına isabetler ol
muştur. Mut.telif kimseler ölmüş ve 
yaralanmıştır. Ramsgate civarında 

Mauston'da ingiliz hava kuvetleri 
tayyare meyqanına da hücumlar ya· 
pılmıştır. Binalar çok hasar görmüt
tür. Şimdiye kadar gelen raporlara 
nazaran bu harekat esnasında biri 
tayyare dafi bataryaları tarafından 
olmak üzere on düşman tayyaresi dil
şürillmiiştür. Bugün düşürülen düt
man tayyar~!eri adedi bu suretle on 
üçü bulmuştur. Tayyarelerimizden 
birini kaybettik. Pilotu hayattadır. 

Bu •abah Londra'da alarm 
İşareti 11erildi 

Londra, 25 a.a. - Bu ıabab Londra civa
rında bir çok iı erbabı evlerinden çıkar
ken veya iı,lerine giderken allrm işaretiy
le karıılaıtmışlardır. Memurlar ve ameleler 
silkllııetle umumt sığınaklara girmi:,ler ve 
yolun serbest olduğunu haber veren ikinci 
işarete kadar orada kamışlardır. Bununla 
beraber bazı nakliye vasıtaları işlemiıler
dir. 

Tayyare daf{ bataryaları bu sabah ce
nubu şarkt sahilini aşan ve düşman aveı 
tayyarelerinin refakatinde bulunan on dii$
man bombardıman tayyaresine ateo açmı1-
tır. İngiliz avcı tayyareleri devriye gez • 
mişlerdir. 

Bu ııabelı Douvres mıntakasında havalar· 
da fransıı r;ahillerine alman toplarından a
tılan obü-;lerin sebebiyet verdiği zannedi
len Uç ir.filik olmuştur. Alarm derhal çal
mı,&a da ir.filak olan mahallere hiç bir 
tayyare hüt'umu olmamııtır. 

Norveç Deniz Ticaret 
Nazırının 

Brl. Amerika'daki temasları 
Londra, 25 a.a. - Kanada ve birleşik 

Amerika'ya yapmıı olduğıı bir seyahatten 
avdet eden Norveç deniz ticareti nazırı 
B. Taygve Lie, Londra'ya vasıl olmuştur. 
B. Taygve, bu seyahati esnasında Norveç 
deniz ticareti meselelel'iyle meşgul olmuli 
ve Nevyork'da binden fazla norveçli ge
miciye bir konferans vermiştir. Ayrıca bir 
çok ıemi suvari ve tayfalariyle görüşme
ler yapmıştır. Norveç Telgraf ajansına 
yapmış olduğu beyanatta, birleşik Ameri
ka'da bulunan norveçliler arasında mü
kemmel bir hava esmekte olduğunu söyle
miştir. Norveçliler, Norveç hükümetinin 
politikasını tam bir ittifakla tasvip etmek
te olduklarını ve ktral ailesine karşı aada
katlerinin her zamankinden daha kavl bu-

Paris civarına da hücum edildi 
Londra, 25 a.a. - Hava nezaretinin lı

tihbarat servisi bildiriyor: 
Fransa'nrn işgal altındaki arazisinde bu

lunan ve İngiltere üzerinde harekatta bu. 
lunmak ü:ıere alman avcı ve bombardıman 
tayyarelerinin havalanmalarını temin eden 
tayyare meydanları cuma gecesi !ngili:ı 
h:ıva kuv!'tier ir.'n başlrca hedeflerini te~ 
kil etmı1leröiı· . Büyük bir sahaya şamil ol· 
mnk Ü?.ere ağı~ ve vasat bombardım=ı.n tay. 
yareleı iyle lıürumlar yapılmıştır. Paris c:. 
varında bulunan Villacoublay büyük tay
yare meydanına cumartesi sabahı şafakla 
beraber hücum edilmiştir. Alçaktan uçan 
İngiliz tayyarelerinin bırakmış oldukları 
bombıı.ların tesiriyle bir çok infiliklar mü· 
şahade edilmiştir. 

Brötanya'nın farkı üzerinde 
Brötanya'nın şarkı !izerinde, 4 kilomet

relik b:r mesafe dahilinde icrayı faaliyet 
eden sair tayyareler, Vannes, Saint Briene, 
Rennes, Diııard, Lanveoc ve Br~t'in şima
linde kain Guipanas büyük tayyare mey
danlarını bombardıman etmişlerdir. Nor • 
mandiya'da Lisieux ve Caen tayyare mey
danlarında, kilometrelerce mesafeden gö
rülen büyük yangınlar çıkarılmıştır. 

Evelce ingilizlere üslük etmif 
olan tayyare meydanları 

Şimali Fransa. da, evelce Fransadaki ingi 
liz hava kuvetlerine üs teşkil etmekte o
lan Sait Omer ve Merville tayyare mey
danlarına da hücum edilmiştir. Saint Omer 
üssünün iniş sahasında bir yangın çıkmış 
ve bilahare şiddetli infilaklar husule ıel· 
miştir. 

Diğer bir İngiliz tayyareıi Paris'in 110 
kilometre cenubuna kadar giderek Arleanı 
meydanını bombardıman etmiştir. En mü
him hangarların 46 metre yakınında bom
balar patlamı~tır. 

Londra hattı yolcularının çok iyi 
bif,dikleri Beaimais de bombardı

man edilli 
Amiens'in en mühim tayyare ml!!ydanı o

lan Glisy meydanı ile, Londra hattı yol
cularının çok iyi bildiği Beaimais meyda
nına da ~umartesi ·sabahı şafakla hücum e
dilmiştir. Griz Nez civarında franııız sahi
linde Haringzelles'de top mevkileri, bir 
çok defalar olduğu gibi iki gece sıra ile 
vasat bombardıman tayyareleri tarafından 
bombardıman edilmi§tir. Bombardımanlar 
3.000 ila 1.000 metre arasındaki irtifalar
dan icra edilmiştir. 

Cuma gecesi muvaffakiyetle hücum edil
miş olan noktalardan biri de Die!fe lima
nının teçhizatı olmuştur. Bir yanaşına is
keleisne vaki olan bir isabetten sonra şid
detli infilaklar husule gelmiştir. Büyük 
yangınlar çıkarıldığı ribi, denizde 40 mil 
mesafeden yüksek alev sütunları da iÖ -
rülınüştür, 

Almanya~ya yapılan mutat 
ziyaretler 

İngiliz ağır bombardımancrlan, Alma.n
ya'ya mutat gece ziyaretlerini yapmııla.r • 
dır. Muhtelif hedefler meyanında Ruhr'da 
Sterkra.di şehrinde bir mühim gaz tasfiye 
fabrikasiyle bir stok malzeme deposu, 
Darmstadt'ın cenubunda Mannheim'de bir 
vagon parkı bulunmaktadır. Sterkrade'de 
yüksek infilak, kudretli bombaların hedef
lerine isabet ettikleri müşabade edilmhtir. 
İtfaiye binasına bir tam isabet vaki ol -
duğu nnnedilmekte.dir. BüyUk yangınlar 
çıkmıştır. Bombalar top bataryalarını iıkat 
etmiş ve projektörleri imha eylemietir. 

Mannheim'de vagin garaj hatları bir aa
s.t müddetle ıiddetli bombardımana ma
ruz tutulmuş ve müteaddit defalar hedef -
lere isabetler vaki olmuıtur. 

Romen İktisat nazırı 
Almanya'ya gitti 

Bükre:s, 25 a..a. - D. N. B. bildiriyor: 
İktisat nazırı B. Leon sonbahar f11vımım 
a.çıhşında hazır bulunmalı: üzere cuma ak· 
şamr Leipzi&"e hareket etmiıtir. Gaybubeti 
eınasında başvekil B. Gigurtu, iktisat, ma
liye ve ziraat nezaretlerini veki.leten idare 
edecektir. 

Televizyon mucidi öldü , 

Berlin, 25 a.a. - D.N.B. : 22 ağustosta 
doğumunun 80 inci devir ıeneıini tesid e
den televizyon mucidi B. Paul Nipkel, 
cumartesi sabahı kalp sektesinden ölmüı -
tilr. 

Sovyetler Şimali Amerika'ya 
yakın bir hava üssü kurdular 
Copenhe.g, 25 a.a. - Stefani bildiriyor: 
Onoltidende gar;eteıinin haber verdiğine 

göre Sovyetler, şimaıt Amerika'nm beş lri
olmetre mesafesinde Bering boğazında, 
büyük Dismede adasında bir hava üssü te· 
sis etmişlerdir. Diğer taraftan amerikalılar 
da Alaska'daki hava üslerini takviye etmek 
için 30 milyon dolar aarfetmektedirler. 

Zonguldak'da resim sergisi 
Zonguldak, (Hususi) - Zonguldak 

halkevinde genç amatörlerin hazırla
dıkları ikinci resim sergisi açılmııtır. 
Sergide çok gUzel eserler te§hir olun
maktadır. 

Şanghay' da ki Fransız 

konsoloshanesi açıldı 

Changhai, 25 a.a. - Tass ajansının ha
ber aldığma ıöre, japonca Changhai Hai- 1 
michi gazetesi, Çin hükiimetinin Chang 1 
King'e cittiğindenberi ke.palı bulunmakta 
olan fransıı kox;soloshanesi tekrar açıl -
mıştır. 

Fuar bileti atıf 

müsabakaları bitti 
B. T. G. D. Ankara atıcılık ajanhğı, 

(Fuar bileti atış teşvik müsabakaları) adı 
ile bir müsabaka tertip etmişti. Bu müsa -
baka dün neticelenmi§tir. Böylece ikinci 
mevki fuvar biletini 48 puvanla Sami Er
tansel, üçüncü mevki fuva.r biletini 37 pu
vanla Seyfi Bostancı kazanmıştır. Sabih 
İncediken de 35 puvanlı üçüncülüğü kaza
narak bir masa saati almıştır. 

Pek yakın.da tabanca atışı müsabakala -
rı yapılacaktır. 

iki motör 
yüzünden 

f1rtına 

battı 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Z7 tonluk 
Sakarya motoru dün gece Karaburun açık
larında fırtınadan batını~. kaptanı Ahmetle 
iki tayfast boğulmuş diğer mürettebatı kur 
tarılmrştır. 

Deni%kızı motoru da rene dün gece Ag
va a.çıklarmda fırtınadan batmı~. mürette
batı kurtarılmıştır. 

İngiliz tayyareciliği için mühim 
bir hibe 

Londra, 25 a.L - Tayyare imalat nazırı 
Lord Beaverook'un haber verdiğine göre 

Kanadada Montreal Daily Star gazetesi -
nin sahibi B. J. W. Micconnel, Mcconnel 
filolU ismini alacak bir filonun teşkili için 
lhım olan tayyarelerin imaline sarfedil -
mek Uzere 1.000.000 dolar hiba etmiıtir. 

Yeni model İngiliz bombardrman 
tayyareleri 

Londra, 25 a.a. - Londra'dan öğrenildi
ğine göre modeli gi%1i tutnlan yeni bom -

bardıman tayyareleri yakında inıiliz ha -

va kuvetleri emrine verilecektir. Çok bü
yük olmalarma rağmen bu yeni tayyareler, 
aon derece ıüratli ve kendilerinden çok ha
fif tayyareler kadar kolay manevra kabil 
liyetindedirler. Bu "hava zırhlıları,, Ka -
nadaya sipariı edilmiıtir. 

Mısrr'ın kararı İngiltere' de 
memnuniyetle karşılandı 

Londra, 25 a.a. - Royter'in diplomatik 
muhabirinin yazdığına nazaran Londra u-

kert mahfilleri, bir isti!S vukuunda Mı~ırm 
ingiliz kuvetlerinin yanında muharebe e • 

decekleri hakkında Muıır baıvekilinin. yap
tığı beyanattan ıon derece memnun gözük

mektedirler. 

Harbin başında Mmr ordusu bir mik • 
tar modern techintla 40 bin kadar as -
kerden müteıekkildi. İyi talim görmüs o· 

." * Hadiseler ha.vaJarına hakim 
olamıyan milletler için_mu • 
vaffakiyet ümidi kalmadığı• 
nı isbat etti. Bu hakimiyet 
heT tayyarenin ı:ı.rkasmda on 
ekip ucucu insan bulundura
rak kolayca temin edilebifü·. 
Ve çok pilota malik olmak 
havacılığı güvenilir bir kıy
rıete ufoştırmak demektir. 
Hava Kurumu'na aza yazı -
larak ytırdımlarmızı munta. 
zam yaparsanız, güvenilen 
bir havacılık mutlaka haki -
kat ola..:aktır. 

* Havada kuvetli olmak cep-
heler gibi gerileri de emniyet 
altında tutmak demektir. 
Gerilerin emniyeti, çoluk ço
cuğunuzun, ana ve babanı. 
zın ve yuvanızın emniyeti 
manasına gelir. Bu sizin ve 
sizden olan ~arhkların ko
runması için katlananuyaca
ğımız hiç bir fedakarlık yok
tur. Fakat bunun için sizden 
istenen fedakarlık derecesi
ne çıkmıyor. Ayda en az 10 
kuru, vermeği taahhüt ede. 
rek Hava Kurumuna aza ya
zılırsanız bu emniyeti elde 
edeceksiniz. 

* Havacılık davamrzda üzeri-
nize düşen bir vazife vardır. 
Bu vazifeyi yerine getirmek 
için yarını beklemeyiniz. Ya
rına bırakılan bir iş insana 
huzur vermez. Fakat Hava 
Kurumuna aza yazılarak 
Havacılığınıza yardım et
mek vazifesini yarına hıra. 
kırsamz, vicdanınız hiç bir 
zaman huzur ve rahat duy
mıyacaktır. 

* Hava Kurumu bu güne ka-
dar temin ettiı!i hasarılarla 
beynelmilel öl°Çüde örnek bi; 
Milli Müessesemiz oldu. Fa
kat yaşadığımız devir ondan 
daha büyük işler beklemek. 
tedir. Ona bu imkanı vermek 
için bütün vatandaşların el 
birliği yapmaları, birbirine 
bu vazifelerini hatırlatarak 
Hava Kurumuna aza yazıl
malan lazımdır. Hava Kuru
muna aza olmak, bu büyük 
memleket davasına hizmet 
etmek ve bu hizmetle öyün
mek fırsatını kazandıracak
trr. Hava Kurumunun azası 
olmak milli meselelerde şuur 
sahibi oluşun deHlidir. 

lan bu kuvet o zamandanberi durmadan ta-1.. ... _______________ ., ... 

!imlerine devam etmişlerdir. 

Mazot sarfiyatı 
Adana,(Husust) - Şehrimizde mazot 

buhranı hissedilip te bunun önü alındığı 
gündenberi 120 bin kilo ve 7500 teneke 
benzin aatı•ı yapıldığı haber almmıştır. 

Kozan' da domuzla mücadele 

Kozan, (Husust) - Kozanın 66 kö

yünde domuzla mücadele mükellefle· 

rine, faaliyete geçmeleri için emir ve
rilimştir. Mükelleflerin öldüreceği 
domuz adedi 740 olarak tesbit edil • 
mi§tir. 

asri İnegöl' deki 
lebhirhane 

Bursa, (Hususi) - İnegöl belediyesi ka
za merkezinde asri bir tebhirhane vücude 
getirmiştir. Bu tebhirhanede mükemmel 
tesisat mevcuttur. 
Diğer kazalarımızın da böyle bi:-er +e., -
hirhane yaptırmaları çok faydalı olacaktır. 

Hiılevi musikicileri 
Ceyhana gidiyor 

Tarsus Ha.lkevi gençleri Gülek'tf: 
Adana (Hususi) - Haber aldığımıza 

göre halkevi müzik kolu 30 a~u~tcs zafer 
bayramı şenliklerine iştir5.k et:-nek uzere 

"' Ceyhan'a gideceklerdir. 
müsamere verdiler 

Gülek, (Hususi) - Bir kaç gün e
vel ş~hrimize gelen Tarsus halkevine 
mensup gençler pazar akşatT11 Gülek $ehir kanaliıa!von ~es~!a:ı 
ilk okulu avlusunda kurdukları açık !sparta, (Hususi) - İkinci kısmı da ik
h;ı.va ısahnetinde İstiklal piyesini tem- mal eıfümi$ olan şehir kanalixasyon tesisa
eil etmişkıdir Temsil çok güzei ol -ı tının üçüncü ve son kısmının inşasına baş-

._. ' lanmıştır. Bu kısım önümüzdeki sene için-
muı~-· de ikmal edilecektir. 
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Ankara Lv. Amirliği Sa. AI. 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT iLANLARI 

Un alınacak 
Tsparta Tüm. Sa. Al. Ko. Rs. den 

hammen tutarı lPSOO liradır. 
4 - Şartnamesindeki ytlzde 2:S mlkdar 

fazlası da d:ıhll olduğu halde ilk teminatı 
1455 liradır. 

5 - Eksiltme 18. O. 0-10 Uırfhine tesadUf 
eden çarşamba g1.lnll saat l:S to lspartnda 
tUm satın alma komisyonunda ynpılrıcak
tıı-. 

ULUS 

Sabun ve sadeyağı ah nacak 
Edirne Ko Sa. Al. Ko. Rs. den : 
Aııafıda cins ve miktarları yazılı sabun ve sadeyağı kapalı zarfla satın alınacak

tır. İhalesi eski müşüriyet dairesinde sa tın alma komisyonunda yapılacaktır. Ev
saf ve şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin sözü ge~en saat
lerden en gec; bir sa.at evcl teklif mektuplarını komisyona vermeleri llzımdır. 

Cinsleri Tutarı Teminatı Miktarı İhale gün saat. 
Sabun 18240 lira 1368 48000 6. 9. 940 cuma 11 de 

1 - Antalya'daki kıtaatın ihtiyacı olan 
619000 kilo unun kapalı zarf usuliylc ek -
siltmeyc konulmuştur. 

5 - İı;teklller ıs. 9. 940 gl.lnü snat 14 e 
kadar teklif mektuplarını Isparta tllm sa
tın nlma komlııyonu bnşlmnlığma verecek 
ve yahut gilnderocekkrdlr. Bu saatten son
r verilen ve ynhut gönderilen melttuplar 
nlınmıyncnl<tır. Saat ayarı tUm daire saa
tiyle yapılacaktır. 

Sadeyağı 54000 lira 4050 43200 6. 9. 940 cunıa 17 de 
(477299) 14715 

2 - Şartnamesi Isparta Tüm. satın alma 
komisyonunda ve İstanbul • Ankara Lv. l
mirliklcri satın alma komisyonundadır. İs
tekliler şartnameyi komisyonda okuyabi -
lırler. · 

3 - Iebu 6151.000 kilo unun muhammen 
tu•arı 74280 liradır. 

4 - Ş1rtnamcsindeki yüzde yirmi beş 
m tar fazlası da dahil olduğu halde ilk te
Irl'n!ltı 5571 liradır. 

S Eksıltme 4 9 940 ça~amba gilnil sa-
at 11 de Isparta'da tüm satın alma komis -
yonunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler 4 9/940 çarşamba giln!i 
saat 10 a kadar teklif mektuplarını Isparta 
tiım satın alma komisyonu başkanlığına ve
recek ve yahut göndereceklerdir. Bu saat
ten sonra verilen ve yahut gönderilen mek
tuplar alınmıyacaktır. Saat ayarı tüm dai
re saatiyle yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine ve 
bilhassa 32 inci maddesine uygun olmıyan 
mektupların sahipleri eksiltmeye iııtirak ct-
tirilmiyccektir. (4546) 14527 

Un alınacak 
Isparta Tüm. Sa. Al. Ko. Rs. den : 

1 - Tefcnni'dcki kıtaatın ihtiyacı olan 
110 000 kilo un kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi Isparta tilm Sa. Al. Ko -
m· yonunda ve İstanbul - Ankara Lv. A -
m'rlı deri satın alma komisyonundadır. İs
tekliler ııartnameyi komisyonda okuyabi
lirler. 

3 - İşbu 110.000 kilo unun muhammen 
tutarı 15400 liradır. 

4 - Şartnamedeki yüzde yirmi beıı mlk • 
t1r fazlası da dahil oldut;'tl halde ilk temi -
ıatı 1155 liradır. 

5 - Eksiltme 27/9/940 tarihine tesadüf 
c len pazartesi günü sn.at 15 de Isparta tüm 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler 27/9/5140 pazartesi günil 
saat 14 de kndar teklif mektuplarını Ispar
ta tilm ntın alm:ı komisyonu başkanlığı -
na verecek ve yahut göndereceklerdir. Bu 
saatten ıonrıı verilen ve yııhut gönderilen 
n:ektuplar alınmıyncaktır. Saat ayan tü -
men daire saatiyle yapılacaktır. 

7 - 2490 ııayılı kanunun hilkümlerine ve 
bilhassa S2 inci maddesine uygun olmıyan 
mektupların sahiple! eksiltmeye iştirak et· 
tirilm}Yecektir. (4549) 14528 

Un alınacak 
Isparta Tıim. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
İsparta'daki kıta.atın ihtiyacı olan 

!i0.000 kilo un kapalı zarf usuliyle ekılıt
mrye konulmu tur. 
Şartnamesi Isparta tüm satın alma ko -

mıs:(onunda ve İstanbul - Ankara Lv. i -
m·rlikleri satın alma komisyonlarmdadır. 
İstekliler §artnnmeyi komisyonlnrda oku
ya bilir' er. 

İşbu 370.000 kilo unun muhammen tuta
rı 48100 liradır. 

Şartnameııindeki ylizde yirmi beı miktar 
fazlası da dahil olduğu halde ilk teminatı 
3607 lira 50 kuruıtur. 

Eksiltme 6/9 940 tarihine tesadilf eden 
cuma gunu saat )5 de Iııparta'da tilm, satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler 6/9/940 cuma giınü saat 14 de 
kadar teklif mektuplarını Isparta tilmen 
satın alma komisyonu başkanlığına verecek 
ve yahut gondcrcccktir. Bu saatten sonra 
verilen ve yahut gbndcrilen mektuplar a • 
Jınmıyacaktır. Saat ayarı tum daire saati
Je yapılacaktır. 

2490 sayılı kanunun hükümlerine ve bil • 
hassa 32 inci maddesine uygun olmıyan 
mektupların sahipleri eksiltmeye iştirak et-
tirilmiyccektir. (4551) 14530 

Sığır eti almacak 
Erzincan Tlim. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Erzincan garnizonunun eylUl ba· 
ıındnn hazlram 941 sonuna kadar on aylık 
ııığır eti kapalı zarfla ekırlltmeye konmuş. 
tur. Tahmin bedeli 44,000 Ura olup ilk te
minatı 3300 liradır. 

2 - Ekıılltmesl 27. S. 9!10 salı gllnll s:ınt 
on birde Er;:lncanda satın olma konılsyo -
ııunda yapılacaktır. 

3 - Et;sa.f \'e çnrtname esa.elan kolor -
dunun tekmil garntzonlnrında vardır. 

4 - Teklif mektuplarının ekııiltmem s::ı
ll inden bir eıı.at evel komisyona verilmiş 
olması. (45M) 14558 

Sığır eti alıancak 

Konya Levazım Amirliil Satın Alma 
Komis)•onundan: 

l - Karamanrlaltı lcıtnntnı senelik ihti
yacı olan 150,000 sığır eti kapalı zarf 
usullyle eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - Şartnamesi Konyada İııtanbul, An
kara Lv. fimlrllkll'r1 satın alma komisyon
lıırındadır. tstcldller ıınrtııruneyl komis
yonlard'l görebll1"ll'r. 

8 - İ bu 150,000 ıtilo sığır etinin mu -
hamm n tutan 33,000 liradır. 

4 - Şnrtn m sindeki e-: 25 mlkdar faz
lası da dahil olduğu halde ilk temlnab 
80 9 llrn 75 kunıştur 

5 - Eksiltmesi 28 8 940 çaroıunb:ı gtı
n'l saat 11 de Knyadn levazım fımlrllğl sa
tın alma komlwonımda yııpılncnktır. 

6 lst idil r 28 8. 940 çarşamba g{lnU 

7 - 24HO sayılı kanunun JıUkUmlerine 
ve bilha.ssa 82 ıucl maddesine uygıın olmı
yan mektupların sahipleri elcslltmeye lştl-
rdk ettırllmlyeccl<Ur. (4680 14676 

Kuru ot ahnacc.k 
Isparta Tüm. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Denizlideki kıtruıtın lbtlyacı olan 
372,000 kilo kunı ot kapalı zarf usullyle 
eltsiltmcyc konulmuştur. 

2 - ŞnrtmımC'si Iapnrtn tilin ııntın o.lmn 
komisyonunda ve iatanbul, Ankara Lv. t'I· 
mirlikleri satın almn komlsyonlnnndadır. 
İsteklller oartnıımeyi komisyonda oltuyn -
bilirler. 

3 - Işbu 372,000 kilo lnını otun muhrun 
men tutan 18600 liradır. 

Un satın alınacak 
Balıkesir As. Satın Alma Ko. dan: 
100 ton un 27 8.940 salı giınU saat 17 de 

As. satın alma lrnmtsyonunda pazarlıkla 
yapılacaktır. Şartıııımeslnl görmek lstl
yenler komisyonda görebilirler. Pazarlığa 
lştlrlik cdrceltlerin o gün ve saatte gc lme-
leri. (000t) 15009 

Eğer takımı satın alınacak 
lstanbul As. Sııtznalma Ko. dan: 
2U. 8. 940 gllnU saat 16 cin. nilınuneslne 

göre pazarlıkla 32 adet er eyer takımı sa
tın ntınııraltlır. )~uh:ımmen bedeli 23680 
liradır. İsteklilerin belli gtln ve saatte 
355~ liralık temınatınriylc birlikte As. sa
tın nlm:ı. komisyonuna gelmeleri. 

(0005) 15010 

Bina inşa ettirilecek 
Balıkrsır As. Satzn Alma Ko. dan: 

ı - Bir ay müddetle pazarlığa konulan 
15 adet asker! binanın ille pazarlığı 15. 8. 
9-10 per§embc gtlnll saat 16,30 da tnllp çık
madığından pazurlık müddeti devam etti
rilerek son pazarlık gllnü 2. 9. 940 pnzar
teııl A"llnU saat lG dadır. 

2 - Pıı.nzı-lık yeri Balıkesir As. satın 
alma komisyonudur. Dlnnlnrın ln~aat yeri 
KUtalıyadır. 

3 - Beher binanın ltrşif beClell 4859 lira 
95 kuruş olup on bC'§lnln keıııt bedeli 72890 
lira 25 kuruştur. 

4 - l31no.lar toptan veya beşer beşer ol
mak Uzer Uç tallpltyede ihale edlleblllr. 

4 - Şartnamesindeki :)'ib:dc 25 mlkdar 
fazlaııı da drıhil oldu;'.\U halde ilk teminat 
1395 liradır. Tüylü deri satın alınacak 

5 - Keşi!, plı\n ve anrtnnmelerlnl gör -
mck lstlycnler Jıcr gün Ankara ve İstan
bul Lv. Cı.mlrllklcrl satın nlma komisyo
nunda g1kUleblllr ve Bnlıke. lr As. Sn. Al. 
lrnmlsyoııunda görcblllrler. 5 - Eltıılltme 19. O. 040 tarihine tesadUf lstanbul L V. Amr. Sa. Al. Ko.dan : 6 - Tnllplerln kanuni veslkalıırlyle mu
ayyen gl\n ve saatte mllracant etmeleri. eden peroembe gtinli snat 15 te Isparta 45.000 adet tüylti deri alınacaktır. Pa -

tum satın alma komisyonunda yapılacak- 1 kl k ·ıt · 2 9 1940 t .. t ~zarı a c sı mcsı - - pazar csı gu -
ırG _ İstekliler Hl. 940 perı;cmbe ı;UnU n!i saat 14 de Tophanede L V. amirliği sa-

(5017) 15022 

saat 14 e kadar teklif mektuplarını İspar- un alma komısyonunda yapllacnktır. Tah
ta tUm satın alma komisyonu başkanlığı· min bedeli seksen beş bin beş yilz lira ilk 
na vercek ve yahut .ı;-öndtrrcl"klcrdir. Bu . . . 

ANKARA BELEDİYESi 
Emilsyon alınacak 

Ankara Belcdıyesinden : saatten sonra verilen ve yahut gondrrllen temınatı 5525 lıradır. Nilmunesı komısyon-
mektuplar o.Jınmıyacalttır. da gorülı.1r. İsteklilerin kanuni vcsikala -

7 - 2490 sayılı kanunun \10kümlerlne ve riyle belli saatte kom syona gelmeleri. 
1 - Belediye asfalt tamirinde kulla -

nılmak üzere alınacak olan 8 ton emils
yon on beş gıın muddctle açık eksiltmeye 
koııulmu~tur. 

bilhassa 32 tncl maddcstno uygUn olmıynn (5006) 15011 
mclttupların sahipleri eksiltmeye lştirlik . • 
etUrilmlyeccklcrdlr. (4GS8) 14680 Pırmç sntın alınacak 2 - Muhnmmcn bedeli 1400 liradır. 

3 - Teminat 105 liradır. Yulaf a:ınacak 
Isparta Tüm. Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Dcnl:rJldckl kıtnntın ihtiyacı olan 

Uç yllz bin Jdlo yulnfı lmpah zarf usullyle 
eksiltmeye komılmu,tur. 

2 - Şartnamesi 1.sparta tUm satın alma 
komisyonunda ve istnnbul, .Anknrn Lv. lı.
mirllklcrl satın alma komlsyonlarındadır. 
İstekliler oartnameyi komisyonda okuya -
bilirler. 

3 - İobu 300,000 kilo yulntın mulıam
men tutarı lG,000 llrndır. 

4 - Şnrtnamcelndekl )1lzde yirmi lreş 
mlkdnr fnzlıı.sı da dnhll olduğu halde ilk 
temln~tı 1232 llrn 38 kuruştur. 

5 - Eksiltme 10. 9. 940 tarihine tesndUf 
eden perşembe ~unu saat 16 da Isparta 
tl\m satın alma komisyonunda yapılacak -
tır. 

6 İstekliler 19. O. 940 perşembe s;UnU 
saat 15 e kadar teklif ml"ktuplnnnı Ispar
ta tUm satın alma komisyonu r~knnlığı
na verecl'k vl'yn gönderccekll'rdir. Bu ııa
atten sonrn vcrll!'n veya glındC'rllen rnl"k· 
tuplar alınmıyacaktır. Snat ayarı tllm da
ire s:ıatıyle ynpılncalctır. 

7 - 2400 ımyıh lrnmınun hUkUmlPrlne 
ve bllhnsıın 32. maddesine uvgun olmıyan 
mPktupların ımhlplerl eksiltmeye lştlrlılt 
ettlrllmlyccektlr. ( 4G89) 14G81 

Tamirat yaohrılc.cak 
Kayseri As. S, Al. Ko. dan : 
ı - Keşif cedcli (50728) lira (~9) ku· 

rus olan Zincir derede Askeri bınaların 
tamiratı kapalı zarfla eksiltmeye konul
mu15tur. • 

2 - Eksiltmesi 2 Eylül 940 pazartesı 
giinli &ant 11 de Kay eri aııkerl aatxn al. 
ma komisyonunda yapılacnktır. 

S - İlk teminatı 3786 lira 44 kuruştur. 
Şartnamesi 255 kuruş mukırt>ilinde Anka
raı İstanbul levazım amirlikleri ve Kay
seri askeri satın alma komisyonlarından 
alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girecekler teminat ve 
kanunun 2, 3. üncü mnddelcrindcki yazılr 
vesaik ve bu gibi işlerle lştiğal ettikleri
n: dair mahallt nafıa ve ticaret odasından 
alacakları vcsaiklcrle birlıkte teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evel 
komisyona vermeleri. (14732) 14718 

Arpa alınacak 
Edirne Kor. Sa. 111. Ko. dAn : 
300 ton arpa kapalı zarfla satın ahnıı -

caktır. İhalesi 9. 9. 940 pazartesi günü 
saat 11 de Edimcde eski müşüriyet daire· 
sinde satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. Tahmin edilen tutarı (18,000) lira 
ve teminatı (1350) liradır. Evgaf ve şart
n&mcsi her giln komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin sozü geçen gilnde ihs.le saa
tinden en geç bir saat evcl teklif mek -
tuplarını komisyona vcrmi$ olmaları. 

(4733) 147151 • 

Buğday kırd[rılacak 

Kayseri l{or. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 4,•l00,000 kilo bu~dayın kırma Ucrc· 

tl kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 79200 lira olup 

ilk temln:ı.t.ı 6210 liradır. 
8 - Eksutmcsı 2. 9. 940 pazartesi glliıU 

saat 16 da ynpılncaktır. 
4 - Şartnamesi iııtnnbul, Ankara Lv. A.

mlrllklerl ve l{ayserl ııskcrı satuı olma 
komisyonunda glSrUleblllr. 

6 - İstekliler kanunun 2, 3 tlncU mıı.d -
delerlnde yazılı vesaik ve teminatla bir -
ilkte teklif mektuplarını ihale saatinden 
IAakal bir saat evci komisyona vermhı bu-
lunmaları uı.zımdır. "4738., 1472, 

Un alınacak 
Kars Sa. Al. Ko. dan: 
l - Bir kilosuna tahmin edilen fiyatı 

19 kuruş olan 160 ton un 9. Kor evsafı da
hilinde ve bir ay içinde teslim şartiyle 

Gôle garnizonu iı;in pazarlıkla alınacaktır. 
2 - İlk teminatı 2213 lira olup ihalesi 

31. 8. 940 cumartesi günü saat 11 dir. 
3 - Evsaf ve eartnameıini 148 kuruşa 

almak istiycnlerin her gün ve pazarlığa 

gireceklerin tam ihale saatinde Karı satın 
alma komisyonu reiılitine gelmeleri. 

(4809) 14814 

Benzin alınacak 
lstanbul Satın Alma Komisyonundan: 
27. 8. 940 günıi saat 11 de pazarlıkla 4S 

bin liralık tenekeli veya bidonlu benzin 
satzn alınacaktır. 

!zmir Bornova As. Sa. Al. Ko. dan: 
100 ton p!Uıvlık pirine; 28 ıı;;ustvs 940 

c;arşıı.mbn .ı;-UnU s t 10 da pnzarlılt sure-
tiyle ııntın ahnacıı.ktır. Umum tnhmtn tu
tarı 32.000 lira olup ilk tcmlnntı iki bin 
dört yUz liradır. İsteklilerin blldlrilrn va
kitte İzmir Bomovn'd:ı asltC'rl s:ıtın alma 
komisyonuna mtiracıı.utlnrı. (!iOOi) 

15012 

Sadeya~ı satın almacak 
Gelibolu As. Sa. Al. Ko. dan: 
Kırk bel} toıı sndcyam p:ıımrlık auretıy

lc satın alınacaktır. Ve 2 ağustos 9t0 
çarş'lmb:ı J;:"llnU SJ.lll 10 da ıııe-ıesı yapıla
cııktır. (5005) 15013 

z ... vtinv i!ı satın alınacak 
Gelıbolu As. Sa. Al. Ko. dan: 
80 ton Z. yağı pazarlık suretiyle atın 

alınncnktır. 28 ağustos 940 çareamba günü 
sıı.nt 10 d:ı lh:ı.lcsi yapılacaktır. 

{5009) 15014 

Makarna satın alınacak 
Gelibolu As. Sa. Al. Ko. dan: 
'i'5 ton makarna pazarlık suretiyle satın 

alınacaktır ve 28 nA-ustos 940 çarşamba 
gUnll ,ı;ııı.nt 10 ihalesi yapılacaktır. 

('5010) l601:S 

Un satın alınacak 
Isparta As. Şatm Alma Ko.dan 
380 bin kilo un kapalı zarf usuliyle ek -

siltmeyc konmu5tur. 
Şartnamesi İspartada As. satın alma ko

misyonunda ve İstanbul, Ankara L V. amir· 
Ukleri satın alma komisyonlarındadır" 

İstekliler gartnameyi komisyonlarda oku
yabilirler. 

İşbu 350 bin kilo unun muhammen tu -
tarı 33200 liradır. 

Şartnamesindeki yilzde 25 miktar fazla -
sı da dahil olduğu halde ilk teminatı 3Q90 
liradır. 

Eksiltme 7-10-11)40 tarihine tesadüf eden 
pazartesi giinil saat 16 da İspartıı As. ia
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler 7-10-1940 pazartesi günü saat 
15 e kadar teklif mektuplarını İsparta as
keri satın alma komisyonu ba~kanlığına 

verecek ve yahut gönderilen mektuplar 
alınmayacaktır. Saat ayarı daire saatiyle 
yapılacaktır. 

2490 sayılı kanunun hilkümlerine ve bil
ha.ssa 32 nci maddesine uygun olmayan 
mektupların sahipleri eksiltmeye l:ıtirak 

4 - Şartruımcsıni gorınck istiyenlerin 
her gün cnciımcn kalemine ve isteklilerin 
de 6. 9. 940 cuma cilnu saat 10,30 da bele
dıye enciımcııinc muracaatları. 

(4690) 14699 
Tohum "lmacak 

Ankara Bclt'ıliyesimlen : 
1 - Bahçeler için alınacak olnn 3 ne

vide 7000 adet muhtelif cins soğan ile 1 
1000 çam yedi nevi tohum on beş giln 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 603 liradır. 
3 - Teminat 45,23 liradır. 
4 - Şartnıuncsini görmek istiyenlerin 

her gün encıimcn kalemıne ve isteklilerin 
de 6. 9. 940 cuma gilnü ı;aat 10,30 da bele
di7c encıimcnine müracaatları. 

(4692) 14701 
Kurşun bonı alınacak 

Ankara Belcdiycsind<Jn : 
1 - Şu l&leri için alınacak 1400 kilo 

tazyikli -kurşun boru on bcv gün müddet
le açık cksiltmcgc konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 700 liradır. 
3 - Teminat 52,50 liradır. 
4 - Şartnamesini gôrmck istiyenlerln 

her gün cncıiınen kalemine ve isteklilerin 
d~ 6. 9. ~~O c~nıa giinil saat 10,30 da bele
dıye encumcnıne müracııatlan. 

(4697) 14706 
Balıkçı muşambası alınacak 
Ankara Belediyesinden: 

ı - Belediye ihtiyacı için alınacak olan 
74 adet balıkçı mua:ımbruıı on beş glln 
müddetle açık ekslltmeğe konulmu:ıtur. 

2 - Muho.nuncn bedeli 740 liradır. 
8 - Teminat 55,50 liradır. 
4. -..Sartnamo.lnt ünnok l•tl enıertı:ı 

her gUn encümen ko.lemlne ve isteklilerin 
de 10. 9. 040 salı gUııU saat 10,30 da bele -
diye encümenine milracnatınrı. ( 4G99) 

14778 
İşçi tulumu alınacak 

Ankara Belediyesirıden: 
1 - Belediye için alınacak olan 242 a

det i~çl tulumu on beı gUn müddetle açık 
eklılltmeğe konmuştur. 

2 - ıtuhnnıınen bedeli 1694. liradır. 
3 - Teminat 126,05 liradır. 
4 - Şnrln!llllcsini glSnnelc fstlyenlerln 

her gfin encUmcn kalemine ve isteklilerin 
de 10. 9. 040 salı gtlnU sant 10,30 da bele -
diye encümenine mUrncıı.nUıı.n. ( 4 iOO) 

14779 
Halat ve İp alınacak 

Ankara B~ediycsinden: 
ı - Belediye lhtl>·acı için o.tınacak olan 

halat ve ip on beş gUn müddetle açık ek -
slltmeğe konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 756 liradır. 
3 - TC'minat 56, 70 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istıyenlerin 

15017 her gün encllmcn kalemine ve ıstek111erln 
de 10. 9. 940 salı gtlnU saat 10,30 da be

Kırmızı mercimek satın alınacak ledlye encllmcnlnc mUraeaauarı. (4701) 

ettirilmeyecektir. 
(5012) 

Manis;ı As. Satın Alma Ko. dan: 
120,000 kilo .kırmızı mercimek kapalı 

zarf usullylc nılinruuuıaya konmUJ}tut'. İ
halesi 9. u. 940 perşembe gllnll snnt 10 da
dır. Mulıammen bedeli l6,800 llrrı. ilk temi
natı 1260 liradır. Şartn:ı.mest her gfln Atı. 
satın alma komisyonunda görUIUr. Eksilt
meye girmek tstlyenlerln bclll gtln ve sa
atten bir saat cvellne kadar teklif mek
tuplarını As. satın alma komisyonuna ver· 
meler!. (5013) 15018 

Arpa şehriyesi satın almacnk 
Manisa As. Satın Alma Ko. dın: 
120,000 kilo arpa §ehrlye kapalı zarf u-

sullylc mUnakasnyn konmu~tur. İhalesi 
9. 9. 040 p roembo gtınU ıın.nt ıo dadır. :Mu
hammen bedeli 2!1,000 lira ilk teminatı 
1800 liradır. Şartna.meıı\ her gün .A.s. sııbn 
alma komlsyonundıı g8rlilllr. Eksiltmeye 
girmek lstıyenlerln belli kün ve ıı:ıatten 
bir eant evellne kadıır tckllt mektuplarım 
asltert satın almn komisyonuna verr:eıerı. 

(5014) 15019 

Pirinç satın alınacak 

14780 
Benzin alınacak 

Ankara Belediyesine/en: 
1 - Belediye flıtıyncı için alınııcak o

lan asgurl 888 ton 600 kilo ru:anıt 1200 ton 
benzin on bcıs gUn ml!ddctlc ve kalalı zarf 
usullyle ckslltmette konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 44745G liradır. 
3 -Teminat 21648 lira 24 kuruştur. 
4 - İhalesi 6. 9. 940 cuma gUnU saat ıı 

de yapılac~ından oartnnmeslnl görmek ls
tıycnlerln her gUn cncUmen kalemine ve 
isteklilerin de lho.Je günU olan 6. 9. 940 cu
mıı. gUnll saat ona kadar usulUne tevfikan 
tanzim edecekleri teklif mektuplarını be -
ledlye encUmenJnc vermeleri. (4748) 

14782 
Demir boru ve malzeme alınacak 

An.kara Belediyesinden: 
l - Su il.ileri ihtiyacı için alınacak o

lan demir boru ve malzemesi on beıı gün 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 18539 liradır. 
3 - Teminat 1390 lira 43 kuruştur. 

Manisa As. Satın Alma Ko. dan: İh ı · 
120 000 kilo pirinç kapalı zarf usullyle 4 - 8 eıı lO. 9. g40 &ah günil saat 11 

mtlnnk~:ıyrı. konmuştur. İhalesi 9. 9. MO de yapılacağından ıartnamcsini görmek Is
perşembe g{lnll ıı:ı.at ona kndnr muhammen tiyenlerin her gün encUmcn kalemine ve !s
bedcll 42000 lira lll: tcmln:ıtı 8150 liradır. \ teklilcrin de ihale günil olan 10. 9. 940 salı 
Şnrtnamesl her gün aıılcerl satın alma ko- gilnil saat ona kadar usulen teklif mektup. 
misyonunda glSrUlllr. Ekslltmrye girmek . .. . 
fstlyenlerln be111 ı;t'{ln ve snıı.tten bir saat l•rını beledıyc encumenıne vermeleri. 
cvellnc kadar tekil! mclttuplarını As. sa- (4a68) 14887 
tın alma komisyonuna vermelerini. Elbise yaptırılacak 

(5015) 15020 • . 
Ankara Belcdıyesınden: 

Sadeyağı satm alnacak 1 - Belediye zabıtası Amir ve memur-

saat 10 da ııntın alma komisyonu bnş
k!ı.n'ığınn mektuplarını verecek ve yahut' 
ı?öndnrceklerrllr. Bu saatten sonra verile
rek ve yahut gönderilecek mektuplar alın
mıvacaktır. 

7 - 2490 s:ıyılı kanunun hllkUmlerlne 
ve bilhassa 32 inci maddesine uygun olmı
yan mcktuplann sahipleri ekslltmlye işti -

Beher kilosunun muhammen be
deli otuz dokuz kuruştur. !stekliler Şartna
meyi her gün komisyonda g6rcbilirler. MU
nalcua;ya iştirak için yüzd" ıs teminatla
riyle belli gün ve saıtte F1ndıklıda As. sa
tzn alma komisyonuna müracaatları. 

Kars As. Sa. Al. Ko.dan : 
Ayrı, ayrı, birliklerin ihtiyaçları için 

66, 24, 30 ton sade yağına talip çıkmadı -
fından yeniden kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. 

Her üçilnün bir kilosuna tahmin edilen 
fiyat yüz kuruııtur. 

ları için yaptırılacak 93 takım kışlık elbl
ııe ve 03 takıın YW'Jık caket ve kasket ve 
93 adet kaput on be:ı gUn müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen lıl'deli 48:36 liradır. 
3 - Teminat 362 lira 70 kuru~tur. 
4 - Şartname ve nllmunelcrinl görmek 

lstlyenlerln her gl.ln encümen kalemine ve 
isteklilerin de 13. 9. 940 cuma gtlnU 11aat 
10,30 da belediye encllmenlne mUracaatıan. rAk ctUrllmlvecektlr. 

(4558) 

Sığır eti alınacak 
ısparta Tüm. Sa. Al. Ko. dan: 

14562 

l - Denizlideki kıtaaun ihtiyacı ola.ı:ı 
110 000 kilo sır.-ır eti kapalı z:ı.rf u8ullyle 
eksiltmeye konulrr:uştur. 

(4921) 14901 

Sadeyağı satın alınacak 

Erzincıtn A.s. Sa. Al. Ko. dan: 
30,000 kilo sadeyağının kapalı zarfla 

ekııntmesl n. 9. 940 çarvamba gllnU saat 
15 te Erzlncıı.nda satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 33,000 Ura ilk temin:ıtı 
2471S liradır. 

65 tonun ilk teminatı 4550, ve 30 tonun 
2250, ve 24 tonun 1800 lira olup ihaleleleri 
12-9-1940 perşembe günü saat 15 dedir. 

65 tonun ııartnamesi 330 ve 30 tonun şart 
namesi 153 kuru$a satılır. Diğerleri para-
ıız verilir. 

(4944) 14099 

Atıfalt yol yaptırılacak ' 
Anktıra Belediyesinden: 

l - Harklye Vektı.lctl önUnde yaptın -
lacak asfalt yol ıeı on beı gUn müddetle 
açık elcslltmC'ye konulmuştur. 

2 - ?-Iuhammen bedeli 1576, 7:S liradır. 
3 - Temlnııt 11ll,2G liradır. 

inşaat mü na kasası 
1nhı's3rlar Umum Müdürlüğünden • 
İşin nevı Keşif bedeli % 7,5 temim:tı 

Lira Kr. 
Ei:siltme 

şeklı Lira Kr. 

44983 94 3373 78 kapalı zarf 
Niksar ve Erb.ıada nh· 
şap baraka in~tı 
Reşadiye'de P.hşap 
baraka inşaatı 5114 40 383 58 A\ık cksiltıne 

• ~ t 'b' 'd · · k da yazılı I - Keşıf §artnaı:ıe ve plan arı mucı ınce ı aremızın y.ı ar 
hallerde yaptıracağı 14 adet ahşap barakaların :n~aatı kapalı zarf ve 
eksiltme usullerile eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme 
hizalarında yazılıdır. 

III - Eksiltme 5. IX. 940 perşembe günU hizalnrında yazılı saat 
İstanbul'da Kabataş'ta levazım ve mubayaat şube.~indcki alım komisi' 
da yapılacaktır. 

IV - Erbaa ve Niksar'da yapılacak olan inşaata ait şartname le', 
şubesi veznesinden ve İzmir, Ankara, Tokat Başmiidürlüklerinden ıı• 
ruşa ve Reşadiye'de yapılacak inşaata ait olanı da mezkur şube vezll 
den ve Tokat baş müdürlüğünden 26 kuruşa alınacaktır. 

V - Kapalı zarf münakasasına gireceklerin şartnamesinin (F) fık 
da yazılı ehliyet vesikasile kt.palı fiat teklif mektuplarını ve kanuni 
ikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat m~ktubunu ib 
edecek kapalı zarflarını ihale günü eksiltme saatinden bi.:- saat evelint 
at (14 de) kadar mezkur komisyon ba2kanlığına makbuz mukabilinde 
meleri lihmdır. 

Vl - Gerek kapalı zarf ve gerek açık eksiltmeve _gireceklerin yazılL 
ve saatle:de yukarda adı geçen komisyona müraa.atları ilan olunur. 

(i476/4821) 14821 

Muhtelif inşaat 
lstanbul Belediyesinden : 

Keşif bedeli 
16222,57 

15133,85 

25203,20 

23616,50 
25129,25 

14157,60 

İlk teminatı 
1216, 69 

1135,04 

1890,24 

1771,24 
1885,69 

1061,82 

Şartn:ıme 

Bedeli 
81 ( Taksimde Mete caddesi imtidad~ 

( yapılacak katran kaplama, J3of 
( divar ve fiaire inşaatı. . 

76 ( Ramis, Took.ıpı, Gümüşsuyu ili 
( şosesinde vııpılacak blokajkırt!" 
( tesviye ve scıire. · 

126 { Lalelide Koca Rağıp, Ağaçeşırıef 
( Şair Fitnat c;~ddesi kaldırım, bO 
( tretuar ve sdre inşaatı. 

118 ( Acıb:ıdem-Çamlıca yolu sose il1 
126 ( Nişantaşında Eml'':k caddesinde 

( ke kaldırım ve teferriiatı inşaatı. 
71 ( Kadıköy ve Yeııilköy mıntaka1 

( daki §Oselerin iki ltat katranla.il 
• • ıı 

Keşif bedelleri ile ilk teminat miktaları yukarda yazılı inşaat işlerı 
ayrı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Mukavele eksiltl'fle 
yındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartnameleri, proje keşif hulasa' 
buna müteferri diğer evrak hizalarında gösterilen bedelleri iızerındel1 it.~ 
i§leri müdürlüğünden verilecektir. İhale 3. 9. 940 salı zünü sat 15 de d 'ııe 
encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektılt~~ 300 

ihale tarihinden 8 gUn evel fen işleri müdürlüğüne müraca:ıtla alacakları 'l!ı al 

~ıi e~liyet ve 940 yılına ait ticaret odası vesikaları ve imzalı şartname ~~ 
ıre ıle 2490 numaralı kanunun ta Hatı ,Çllievesinde hazırl nc.aklarJ t ilr,; 
mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar daimi encümene vermeleri 19.J '·sl. 
qır. (7360-4751 14759 

T. İ~ BANKASI 
1940 Küçük 
Cari Hesaplar 

İKRAMİYE PLANI 

Müteahhit nam ve hesabına 
motörlü pompa alınacak 

Anlara Belediyesinden: 

1940 IKRAMIYELERI: 

1 adet 2000 liralık - 2000.- ıı.r' .. 
3 .. 1000 sooo.- .. 
6 000 g()()O.- .. 

12 25{) .. sooo.-
40 100 4.0CIO·- ~ 
75 50 37!)0.-

210 •• 25 t12!iO.-

Ke§İdcler: 1 ıubat, t rntt>',';. 
1 w 1 'k. . . tııfl aguatos, ı ıncıtc§rın 

lerindc yapılır. 

M +ı;z~ 
3dlf...,. 

2 - Muhammen bedeli 8100 ıır ~ .. -
3 - Muvakkat teminat 232 ıırıı ,Jtl 

ruştiır, .ı(JY 
tl>'eıv ~ 

1 2 

2 - Şartnıım~I İsp rta tilin satın alma 
1:.omlııvonunda ve İstanbul, Ankara Lv. A
miri ki ri satın alma komlsyonlarındadır. 
İstekliler ıartnameyl komisyonlarda oku
yablhrler. 

a - tıbu 110,000 kilo sığır etinin mu -

Evsaf ve ıartname esasları birllklertn 
garnlzonlannda vardır. 

Teklif mektuplıı.nnı ekmltme saatlnden 
bir saat evel komisyonda bulundurmU§ o -
ıacaktır. (5003) 15008 

Münakasalara gireceklerin ilk teminat -
lariylc birlikte teklif mektuplarını ihale 
sııatindeq, en az bir saat cvel Kars Askeri 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

4 - Şartnamesini görmek lstiyenlerln 
her glln enctırnen kalemine ve lııteklllerln 
de 13. 9. 940 cııma gUnU saat 10,30 da be . 

15021 ledlye encümenine rnUraca:~;· (4970) 
(5016), 

1 - Su i!lllerl Cebeci deposuna ııu veril
mek için alınacak bir o.det elektrik mot!5-
rlU pompa on bet gUn müddetle açık ek -
•ııtmeye konulmuıtur_. 

4 - Şartnamesini görmek is tl'ıclil pi" 
her gün cncUmcn kalemine ve ıs 0 cıs 
de 18. 9. 940 cuma gUnU saat 10 
ledlye encllmenlne ntUracaatlııl'1 • 

(5028) 



ar ır su bardağı alınacak 
: • V ckalctı Satın Alma Komısyo-

~ adedine tahmin edilen fiyatı 85 
on bin tane numunesi gibi ba -

mQI su bardağı 23 a ustos 040 
gijnU saat 11 de Ankarada M. M. 

ulmn l{o. da pazarlıkla satın nlı-
1 tPltlll rin .., > llralıl( katı te -

1 b rl kle p arlık gUn vcsaa-
Zlnr Ko. da bulunmnlJ.n. Nümu -
name h('r gtin öğleden sonra Ko. 
.:r. (447;.ı) 14539 

tcza masası alınacak 
~· Vekaleti Satın Alma Komi;Yo-

,. lldedlnc tahmin edilen fiyatı 18 
''tuş ol'.ın 250 adet portatif saçtan 

ma:::-ı. ı 27 n ıstos 940 salı gü-
11 de Ank rada l\f. M. V. satın ni
da pazarlıkla !'.atın ıılınııc: ğından 
n 694 llrlık katl teml.natlarlyle 

1> zarlık gün ve sruıticde mezlıQr 
hınmnlan. Nllmune ve nrtname 

,71'~1 den sonra Ko. d3 ı:;örillür. 
' ) 14541 

le ~dik malzemesi alınacak 
j • Vekilcti Sat.m Alma Komisyo -

ile tahmin edilen fiyatı (1700) bin 
lira olan 32 kalem temizlik mal -

l~k eksiltme suretiyle münaaksaya 
~r. İh3lcsi 28 8/940 çarşamba gilnü 
birdedir. İlk teminatı 127,S yüz 

Cdi lir<l elli kuruııtur. Evsaf ve şart
Lt. M. V. satın alma komlsyonun
lur, İstcklılerin kanunun emrctti-

4 •Ierle ihale saatinde Ko. na r.elme-
20) 14554 

,liasta abası diktirilecek 
~. V c'/c!ıleti Sıtrn Alma Ko. : 
~ kumaşı vck lctçc verilmek ve di

ttn malzemesi mutcnhhlde ait ol-
Cre 6000 adet hasta abası diktirile
I ~ehcrine dikim ücreti olarak 50 
~t tahmin cdilmiııtir. İsteklilerin 
lılı: kati teminatlııriyle birlikte pn

tılnU olan 7 eylül 940 cumartesi gü
~ 10 da Ankııra'da M. M. V. s:ıtın 

o. da bulunmaları. 
(4783) 14785 

"r.Çağ torbası alınacak 
·Vekaleti Satın Alma Ko.: 
rtııe tahmin edilen fiyatı: 175 ku-

20.000 - 30.000 adet cağ torbıısı 

1~arfla eksiltmeye konmuştur. Ek
ı' 7. 9. 940 cumartesi günU saııt 11 

2 Ilı: teminatı: 3750 lira olup ııartnıı
.S liraya komisyondan alınır. Talip. 
ilanen vakitten bir saat eveline 
tarflarmı M. M. V. Sa. Al. Ko. na 
CrL (4830) 14824 

~elefon direği alınacak 
· 1'ck61eti Sıtm Alma Ko.: 
'ııc tahmin edilen fiyatı: 15.000 li
~ 3000 adet telefon direği pazarlık· 

alınacaktır. Pazarlığı: 4. 9. 940 
1? a günü saat 11 dedir. Kati temi
. ~ lira olup ı;artnamesi komisyon-
• ~ilr; Taliplerin mu yyen vakitte M. 

l. Al. Ko. d:ı bulunmalan. 
(4904) 14897 

Çuval alınacak 
Ar. Vek!ılcti Satın Alma Komisyo _. 

~ine tahmin edilen fiyatı 87,S ku-
500000 adet çuval pazarlıkla mü

~a konmustur. Çuvallar 100000 
t iı olmamak eartiyle ayrı ayrı ta -

de ihale edilebilir. İbn.lesi 29-8-940 
c gUnü saat 11 dctlir. Taliplerin 

tdccekleri miktarlar Uzcrinden kıınu 
teminatlariyle birlikte [hale gün 

tında komlsyonıı gelmeleri. Evsaf 
1lııanıesi 21,88 lira mukııbllinde M. 
~tın alma komisyonundan alınn.bi -

(49-00) 14928 

l<arba,hğı alınacak 
lf. Vckileti Satın Alma Komisyo .ı 

!& tine tahmin edilen fiyatı (40) ku
~ (100000) adet karbaşbğı pazn.rhk
lo asaya konmustur. Karbaslıkln.rı i

ler bin de teklifler kabul edilir. İ
ıg-8-1940 peqcmbc günü saat 10.30 
lCati teminatı (6000) liradır. Evsaf 

ftııanıcsi 2 lira mukabilinde M.M.V. 
~a komisyonundan alınabilir. İstek 
lı:anunun emrctti!':i belgelerle ihale 
il komisyona gelmeleri. 

(4901) 14929 

Oçlü saç kutu alınacak 
~. V ek.ileti Satm Alma Komisyo -

' ~İne tahmin edilen fiyatı 30.000 lira 

1~ adet üçlu saç kutu pazarlıkla sa
ırıacaktır. Pazarlığı 28-8-1940 çar -
~ tiinU saat 14 dedir. Katt teminatı: 
ra olup ıartnamesi 150 kuruşa ko -

~aıı almır. Taliplerin muayyen va -
·M.v. Sa. Al. Ko.da bulunmaları. 

(4902) 14930 

lia.nıam peştemalı satın 
alınacak 

/il. Vekaleti Satrn Alma Komisyo • 
il : 

r tanesine tahmin edilen fiyatı 80 
01an bin tane hamam peştamalı 11-
~ 1940 çarşamh günü s:ıat 10 da An-

1-.ı.M.V. satın alma Ko.da pazar -
t'atın alını'lca ~ ındnn isteklilerin 120 
~ tati tcminatlariyle birlikte pazar -

\'e saatında Ko.da bulunmaları. 
(4907) 14933 

. .\ Fotin satın almace.:k 
0 

1 Vekıilcti Hava Satrn Alma Ko -
llrıdan : 

( Sooo çift fotin pıızarlıkla satın ah
~1~· Muhammen bedeli 34000 lira o -
~ tı teminat miktan 5100 liradır. Pa-

2-9-1940 pazartesi günü saat 11,30 
r"a •atın alma ,komısyonunda yapıla
t İdari şartname evsaf ve nümuncıi 
Uıı ol:ledcn sonra komisyondan 170 

\ ll:ıukabilinde alın3bilir. isteklilerin 
~l?ılnat ve kanuni belgeleriyle ko -

da bulunmaları. 
(4952) 14941 

Kamyonet malzemesi satm 
alınacak 

M. M. V ckalcıti Satın Alma Komisyo _, 
nundan : 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 1270 lira 
olan listesine göre 936 modeli Şcvrole 
kamyonet malzemesi pazarlıkla satın alı

nacaktır. Pazarlığı 28-8-1940 çarşamba gü
nü saat 11 dedir. Kati teminatı 190 lira 50 
kuruş olup şartnamesi komisyonda görü -
ltir. Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. 
Sa. Al. Ko.da bulunmalan. 

(4976) 14957 

Çadır bezi alınacak 
M. lz!. Vekfıleti Satın Alma Komisyo

nundan: 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

(115) ytlz on beş kuru~ olan ( 400.000) 
metre y('rll veya yabancı malı olmak üze
re portntı.r çadır bezi mUnalrnsaya kon
muştur. 

ihalrsl S. 9. 940 salı gUnU saat 10,SO da
dır. Katı teminatı ( 44.300) llradır. Evsaf ve 
1;1artnamC'sl 23 llrn muko.blllndc M. M. V. 
satın alma komlsyon•mdan alınabilir. İs
teklilerin kanunun emrettlg-1 bclr,;.ılerle i -
halcs nntlnde komisyona gclmc.lerl. 

(4072) 15003 

Yün çorap ipliği satrn alınacak 

1ı1. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo
nundan: 

Beher ldlosun:ı tahmin edilen fiyatı 
(2f!5) kuruş olan kırk bin kilo yUn çorap 
ipli 1 p zarlıklıı mUnnknsaya konmuttur. 
YUn çorap lpllldcri için 20 000 kiloluk 
teklifler lmhul cdmr. İhnlcsi 3. 9. 9 ıo salı 
gUnU s:ınt 11 dedir. !{atı tC'miruı.tı (13.700) 
llrndır. ıı:vsaf ve tınrtnnmesi (570) kuru!i 
muknblllnde M. M. V. salın alma ltomls -
yon l'ln alınabilir. İate'tlllerln ltnnunun em
retti~ belı:clerlc ihale saatinde lt0mlrıvo -
n:ı gelmeleri. (4973) 15004 

Pamuk çorap ipliği satın alınacak 
M. M. V chalcti Satın Alma Komisyo

nundan: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 

(149) kuruş olan (40.000) kilo pamuk ço
rap ipliği paz..-ırlıkla mllnakasayn konmuş
tur. ı~runul( çorap iplikleri için ~lrml rr 
bin klloluk ' kllfl r kabul edilir. İhalesi 
2. 9. 910 pazartesi gllnU saat 11 dedir. Ka
tı t('mlnatı (8460) liradır. Evsaf ve ı.ıart
namcsl lld ytlz dolrnan sekiz kuruş mukn
blllnde M. M. V. Satın alma komisyonun
dan alınablllr. takklllerln kanunun emret
tiği belı: !erle ihale s:ıatıııde ltomlsyon:ı 
gelmeleri. ( 4974) 15005 

Kaşağı satın alm.,,cak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo

nundan: 
Behcrlnc tahmin edilen fiyatı (28) ku

ruş olnn (25.000) adet k~ağı pazarlıkla 
mllnakrumya konmu11tur. İhalesi 2. 9. 940 
pazart('Si gllnil saat 15 tcdlr. Ko.U temina
tı (1050) liradır. Evsaf ve şartnamesi. M. 
M. V. satın alma komisyonunda görülür. 
İsteklilerin kanunun emrettiği helı;elerle 
ihale saatinde komisyona gelmeleri. 

(4975) 15006 

Lastik kaynak makinesi satın 
alınacak 

lı!. M. Veklilcti Satın Alma Komisyo
nundan: 

Mlkdarı 10-15 olmak üzere l~stlk kay
nıı.k makinesi alınacaktır. Talip olanların 
t lif, ,. , fi ve m k 1 ı l:l ir
llkte :M. M. V. Hr. D, ne mUracıı.atlnrı. 

(4978) 15007 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Hafif maden malzemesi satm 
alınac~k 

M.M.V. Hava Satın Alma Komisyonun -
dan : 

l - Muayyen günde talibi zuhur etme
yen 200 k lem hafif maden malzemesi ka
palı zarfla ek1;iltmeye konulmuştur. Mu -
hammen bedeli 90.000 lira olup ilk teminat 
miktarı (5750) liradır. 

Kapalı zarfla eksiltmesi 11-10-1940 günü 
saat 11 de hava satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. İdari ve fenn.i ııartnamc her 
gUn öitlclen sonra 450 kuruş mukabilinde 
alınabilir. İsteklilerin muayyen gün ve sa
atten bir saat evelinc kadar ilk teminat 
ve teklif mektuplarını komisyona makbuz 
mukabilinde vermeleri. 

(5023) 

MAARiF VEKALETi 

Eksilbne ilanı 
liaarlt Vekllletlnden : 

15023 

1 - Veko.Iet odacılannn 6rncğl VekA -
lct levnzıınında mevcut malzc.meden 45 ta
kım elbise yaptırılııcak. 

2 - Bu işin truımln edilen kıymeti 1113 
llrn 75 kuruııtur. 

8 - Muvakkat teminatı 83 llrn 53 ku -
ru11tur. 

• - Eksiltme 28. 8. 940 tarihi. olan cu -
ma gUnU saat 15 de Maarif VekAleU leva
zım dairesinde toplanacak komisyonda ya
pılacaktır. 

5 - tstekll.lcr bu işe müteallik ııartna -
meyi hFr gtln levazım dairesinde gl:lreblllr-
ler. ( •451) 14434 

A. LEVAZIM AMIRLICI 

Kunı ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan: 
l - 1500 ton kuru otun p~lıkla eksilt

mesi. 28. 8. 940 saat 15 te Ankars.•Lv. A
mirliği satın alma komnsyonunda yapıla
cnktır. 

2 - Muhammen bedeli 90,000 lira lllt te
minatı 5i50 liradır. Şn.rlnnmcsl 4:i0 lrnruş 
mukabilinde komisyondan alınablllr. Ka -
huni ve Ucaret odası \'cslknlarllc komisyo
na müracaat edllmesl. (4955) 15000 

Pijama düğmesi satm alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 
Komisyonundan: 

l - 2500 adet pijama düğmesi pazar
lığı. 28. 8. 940 saat 14 te Ankara Lv. A.mir
llğt satın alma komlsyonundıı yapılacak -
tır. 

2 - Muh:ımmen bedeli 187 lira 50 ku
ruş katı teminatı 28 lira '13 kuruştur. NU
munesl komisyonda görUlür. (5011)) 

15011 

ULUS 

NAFIA VEKALETi 

Demiryol etüdü 
Nafıa Vekiletinden : 

Bozöyük - lnegöl - Boğazköy - Bursa -
Mudanya. ve Boğazköy - Yenişehir - Mekc
ce ve Bilecik - Karaköy ve İnönü varyan
tı dcmiryol etüdü ve Mudanya'da deniz 
iskandil haritası kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa 4. 9. 940 tarihine tesadüf 
eden çarşamba günü saat 16 da vckfileti
miz Demiryollar İn$aat dairesindeki müna 
k:ısa komısyonu odasında yapılacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli 66630 li
raı.lır. 

3 - Muvakkat teminatı 4581,5 lira.dır. 
4 - Mukavele projesi, eksiltme şartna

mesi, bayındırlık işleri ecnel şartnamesi, 

güzergah hnritıısı ve diğer evraktan müte
şekkil bir takım miinakasa evrakı 334 ku
ruş mukabilinde demiryollar inljaat daire
sinden tedarik olunabilir. 

5 - Bu münakasaya girmek istiyenler 
her tilrlil referanslarını gösterir vesikala
rını istidal:tnna rapdctmek suretiyle mü
nakasa tarihinden en az sekiz gUn evci ve
kalctimize müracaat ederek bu i& için bir 
ehliyet vesikası istiyeccklerdir. Bu müd
detten sonra yapılacak müracaatlar nazan 
dikkate ahnmıyacııktır. 

6 - M ilnakauya girmek lıtiyenlerin 

2490 numaralı artırma, ve eksiltme kanu
nunun ve münakasa evrakı meyanındaki 

eksiltme ıartnamesinin tarifatı dairesinde 
h:ızırlıyacakları teklif zarflanna vekalet
ten alacakları ehliyet vesikalarını da ko
yarak münakasa saatinden bir saat eveline 
kdar numaralı makbuz mukabilinde inşaat 
artırma, eksiltme ve ihale 'komisyonu baı
kanlığına vermiş olmaları lftzımdır. 

(4662) 14751 

Ressam aranıyor 
Nafıa Vek!ılctindcn : 

Münhal ressamlıklara imtihanlı memur 
alınacaktır. İmtihan 27-8-1940 sah gunu 
saat (10) da vekilet binasında yapılacak -
tır. 1mtihane girebilmek için isteklilerin 
birer arzıihal ile müracaatları ve aşağıda
ki ııartlan haiz olmaları lazımdır : 

1 - Hüsnühal eshabından olmak, 
2 - Tiirk olmak, 

3 - Lise veya orta veya bunlara mua
dil tahsil görmiış olmak, 

4 - Askerliğini bitirmiş veya askerlik
le alSkalı bulunmamış olmak. 

Bu şartları haiz olanlar arasında yapı
lacak imtihan neticesinde muvaffak olan
lara tahsil vaziyetlerine göre 36515 sayılı 

kanun mucibince aylık verilecektir. 
(4969) 14956 

ENSTİTÜLER 

uğd y, pa saire alınacak 

Tavukçuluk Enstitüsü Direktörlüğün -
den: 

EnstltUmUz için açık eksiltme uırullyle 
14000 id.lo buğday, 9500 kilo 81".Pa. 9500 ı(ı. 
lo yula.t ve 16500 kilo kepek s:ıtın alınn
calttır. Muhammen bcdelf 2'70 liradır. 
Şartnameler her gl\n a:ıat 9.30 dan 17 ye 
kadar Çankırı yolu üzerindeki tavultçuluk 
enstitüsünden parasız verilir. iııteklllerln 
28 ağustos 940 çarşamba gllntlnde saat 15 
te ticaret odası vcslkaslyle 185 lira 25 ku
nı11luk muvakkat teminat makbuzu \'eya 
banka mektuplıırlyle birlikte tavı.ıkçuluk 
ensUtUsUnde toplanacak komisyona mllra-
eantıan llt'uı olunur. (44411) 14475 

Yüksek Ziraat E·nstitüsü 
Veteriner fakültesi Askeri 

kısmının kayıt ve kabul tartlan 
1 - Ankara Yüksek Ziraat Enstitüıii 

veteriner fakültesi askeri kısmına bu yıl 
sivil tam devreli liselerden iyi ve pek iyi 
derecede mezun olan ve olgunluk imtihan
larını vermiıı olmak şartiyle talebe kabul 
edilecektir. İsteklilerin aııağı•aki ıartlan 
haiz olması lazımdır. 

A) Türkiye Cümhuriyeti tebaasından bu
lunmak, 

B) Yaşı 18 - 22 olmak. (22 dahildir). 
C) Beden teııekkülleri ve ıahatleri orduda 

ve her iklimde faal hizmete müsait olmak 
(dil rekfi.kcti olanlar alınmaz.) 

D) Tavır ve hareketi, ahlakı kusunuz 
ve seciyesi sağlam olmak. 

E) Ailesinin hiç bir fena hal ve iÖhreti 
olmamak. (Bunun için de zabıta vesikuı 
ibraz etmek.) 

2 - İııtcklilerin müracaat istida'arına ıu 
vesikaları bağlamaları lGzımdır: 

A) Niifus cüzdanı veya musaddak sureti, 
B) Sıhati hakkında tam teşekküllü askc· 

ri hastııne raporu ve aşı kfi.ğıdı, 
C) Lise mezuniyet ve olgunluk şehadet -

namesi veya tasdikli sureti. 
D) Okula alındığı takdirde askeri kanun. 

nizam ve talimatları kabul ettiği hakkında 
velisinin ve kendisinin noterlikten tasdikli 
teahhüt senedi. Talebe okuldan istifa et -
mek isterse okulca taahkkuk ettirilecek 
masrafları birden verir ve bu da tcahhüt 
senedine kaydedilir. 

E) Sar'alı, uyurken gezen, sidikli, bayıl
ma ve çırpınmaya müptell olmadığı hak -
kında velilerinin noterlikten tasdikli tcah
hlitnamesl. (Bu gibi hastalıklardan biri ile 
okula girmezden evci malul oldukları son
radan anlaııılanlar okuldan çıkarılır ve okul 
mnsrafları velilerine ödetilir.) 

3 - İstekliler bulundukları mahallerdeki 
askerlik (iUbclerine istida ie müracaat ede
cekler ve eubelerince 2. inci maddede bil -
dirilen evrakı ikmal ettikten sonra, Anka -
rada Yüksek Ziraat Enstitüsü veteriner 
fakültesi askeri talebe fimirliğine gönderi
lecektir. Müracaat müddeti cylulün 25 ine 
kadardır. Bu tarihten sonra müracaat ka -
bul edilmez. 

4 - Okula kayıt ve kabul, şehadetname 
derecelerine ve müracaat sırasına göredir. 
İstekli adedi tamam olunca kayıt iııleri ka
panır ve kabul edilenlere müracaat ettik -
leli askerlik şubeleri ile tebligat yapılır. 

(4624). ı~ 

ASKERi F ABR1KALAR 

Kullanılmı§ bir yol sili~diri 
alınacak 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden : 
Takriben on tonluk iyi kullanılmış bir 

yol silindiri alınacaktır. Satmak lııtiyenle
rin bir istida ile umum müdürluğümüze 

müracaat etmesi ve silindirin mufassal 
evsafiyle halihazır durumunun ve Ankara 
veya Kırkkalede teslim fiyatının da bu 
meyanda bildirilmesi. (4816) 14808 

Kırıkkale«de yaptırılacak inşaat 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen fiyatı (45.000) lira olan 
yukarıda yazılı inşaat Askeri fabrikıılnr 

umum müdürlüğü merkez satın alma ko
misyonunca 5. 9. 940 perşembe günü uat 
15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şart
name (2) lira (25) kuruş mukabilinde ko
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat te· 
minat olan (3375) lirayı havi teklif mek
tuplarmı mczknr günde ııaat 14 de kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddele
rinde yazılı vesaikle murıyycn ı;Un ve sa
atte komisyona milracaatlan. 

(4758) 14812 

3000 Kilo çiğ bezir yağı alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (1500) lira olan 

3000 kilo çiğ Beziryağı Askeri Fabrika
lar umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 6. 9. 940 cuma gunü saat 
14 te açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(112) lira (50) kuruş ve 2490 numaralı kn
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko
misyoncu olmadıklarına ve bu i&lc alaka
dar tüccardan olduklarına dair Ticaret O
dası vcsikasiyle mezkur gün ve saatte ko-
misyona müracaatları. (4883) 

14865 

5000 Kilo don yağı alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (2000) lira olan 

5000 kilo Donyağı Askeri Fabrikalar u
mur.ı müdürlüğü merkez satın alma ko
misyonunca 15. 9. 940 cuma gÜnÜ saat 14,30 
da açık cl:siltmc ile ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (150) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad 
delerindeki vesaiklc komisyoncu olmadık
larına ve bu işle alakadar tüccardan ol
duklarına d,air Ticaret Odası vesikasiyle 
mezkQr giln ve saatte komisyona müra-
caatları. ( 4885) 14856 

2000 Takım çama§rr" don, 
gömlek ,, alınacak 

:ıtskcri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (2~00) lira olan 

2000 takım çamaşır (don, gömlek) Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 9-9-1940 pazartesi gü -
nü saat 14.30 da açık eksiltme ile ihale e
dilecektir. Şartnamesi parasız olarak ko -
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (187) lira (50) kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
işle alakadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası vesikasiylc mezkilr gün ve sa
atte komisyona müracaatları. 

(4948) 14939 

140 adet bo§ köhne varil 
sntılrıcak 

:.4skeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Merkez Satın Alma Komis-yonundın : 

Bcherine 2S kuruş bedel tahmin edilen 
140 adet boıı köhne varil Askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma ko
misyonunca 9-9-1940 pazartesi gün!i saat 
15.30 da açık arttırma suretiyle ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak komis -
yondan verilir. Taliplerin muvnkkat temi
nat olan (2) lira (63) kuruıı ve 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaik
le mezkOr gün ve saatte komisyona müra
caatlan. 

(4943) 14940 

10152 Kg. İp alınacak 
:Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğil 

Merkez S.ıı.trn Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (10152) lira olan 

10152 Kg. İp Askert fabrikalar umum mÜ· 
dlirlUğü merkez sntm alma komisyonunca 
9-9-1940 pazartesi günü saat 11.30 da ka
palı zarfla ihale edilecektir. Şartname 

parasız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (761) lira 
(40) kuruşu havi teklif mektuplarını 

mezkur günde saat 10.30 a kadar komiı -
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve4 
saikle komisyoncu olmadıklarına ve bu iş
le alakadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası vesikasiyle mezkQr ıün ve 
saatte k&misyona müracaatları. 

(4983) 14962 

GÜMRÜK VE iNHİSARLAR V. 

2 adet saç motör alınacak 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
1 - Şartnameleri mucibince 29. 7. 940 

tarihinde iki adet saç yük deniz motörü
nün kapalı zarfla y:ıpılan eksiltmesine ta
lip zıihur etmediğinden pazarlrk usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Pazarlık 28. 8. 940 çarııamba günü 
saat 115 da Kabataşta levazım ve mübayıı
at ıubcsindcki a ım komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - Şartnameler levazım şubesi vezne
sinden ve İzmir, Ankara başmüdürlüklerin 
den "27S ve 184,, kuruııa alınabilir. 

4 - Münakasaya girecekler ııartnamelc
rin "9,, uncu maddelerinde yazılı takdiri 
kı>:meti havi muayene raporları ve % 715 

güvenme paralariyle birlikte tayin olunan 
gun ve saatte mezkur komiııyona müraca-
atları. (7313/4708) 14710 

-7-

Sürıof yağı alımccl< 

D. D. Yolları Satrn Alma Komisyonun
dan: 

Bira sandığı alınacak 
1 h' Muhammen bedeli 87500 (seksen yedi 

n ısarlar Umum Müdürlülünden: bin bet yüz) lira olan 250 ton sürşof Y ih 
1 - Şartname ve ntımunesı mucibince 7 ıo 940 ı gü .. 1 

5000 adet bira sandığı ks.pal zarf ueuıı 1 

1 
· · pazartes nu sııat 15 de kapa ı 

sn.tın alınacaktır. ı Y e z:arf usuliyle Ankarada idare bin:ısında s:ı-
2 - Muhammen bedeli 18000 lira mu- tın alınacaktır. 

vakkat teminatı 1350 liradır. 
3 - Eksiltme 4. 9. 940 çBr1amba sttnn 

saat 15 te !stanbulda Kabatqta levazım 
ve mUbayaat oubcsindekl alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

4 - Şnrtname sözü geçen eubeden ve 
İzmir, Ankara bqmUdUrlUkleıinden para
sız alınabll('ce~ gibi numune de mukür 
§Ubede görWcblllr. 

5 - Münakasaya girecekler mtlhUrlU 
teklif mektuplarını kanuni vesalkle % 7,5 
güvenme parası makbuzu veya banka te -

Bu iıe rirmek iıtiycnlerin 5625 (bc-ş bin 
altı yflz yirmi beıı) liralık muvakat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
tekliflerini aynı günü saat 14 de kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 43S (dört yı.iz otuz be ) ku
ru~• Anlara ve Haydarpa5a veznelerinde 
satılmaktadır. (4789) 14845 

mlnat mektubunu ihtiva edecek kapalı Traverslik çam tomruk nlınaC'e.k 
zartlann ihale güntl ekalltme saatinden 
bir saat eveoline kadar meıı:kQr komleyon 
başkanlığına makbuz mukablllnde verme - D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun-
lerl ltızımdır. (7451/4822) 14810 dan: 

Tamirat yaptırılacak 

Ankara inhisarlar Baş müdürlütünden: 
Muhamrıı('n b('dell 22W iki bin tkl ytlz 

elli liradan ibaret olan Ankarada İnhlııar
lar Veka.letlnin tahtı 1~gall.ndeki İnhleıı.r
lar umum müdürlük binasında kabaran 
Llneleomların yapışbrılması l§i aı;ık ek· 
slltmeye konmuştur. 

Eksiltme 2. 9. 940 tarihinde ııaat 16 da 
baş mildtlrlUkte mUte§ekkil komisyon ta
rafından yapılaco.ktır. 

Eksiltmeye talip olanlann lAakal 1000 
liralık böyle bir işi. muvaffaklyetıe yap -
tıklıı.rına dnlr vesika l~e ihale tarihinden 
S sekiz giln evcline kadar Ankarada İnhl
Slrlar baş mUdUrlUğüne ve istanbulda İn
hisarlar umum müdUrlUğU ln:saat oubeet 
n.üdllrlül!ilne mtlracaııtıa fenni ehllyetnıı.
me almalan lA.zımdır. 
Tamiratın muvakkat teminat parıun 16S 

lira 75 kuruştur. { 4912) 14880 

Amele aranıyor 

Ankara !nhisarlar Başmüdürlüfünden : 
İzmirin Çamaltı tuzlasında eylül iptida

sından birincikinun sonuna kadar tur lı -
!erinde çalışacak ameleye ihtiyaç vardır. 

Amelenin kabiliyetine eöre 12S - 225 
kuruş yevmiye verilecek ve yatacak yer
leri temin olunacaktır. 

Ça!ışmıık isteyen amelenin do,ru.dan İz
mir Çamaltı tuzlası müdürlüğüne müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

(4947) 14938 

POLiS 

Beden terbiyesi öğretmenı 
Aramyor 

Ankara Polis Enstitüsü Müdürlülün -
den : 

Ankara Polis enstitüsil için Gazt terbi
ye enstitüsü mczunlarmdan ve Maarif ve
kaleti beden terbiyesi öğretmenlerinden 
bulunan ve aynı zamanda ciyu eitıu bilen 
bir beden terbiyesi öğretmeni aranmak -
tadır. Taliplerin polis enstitüsü müdür -
füğUne müracaatları. 

(4979) 14959 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Muhtelif 9 kalem motör ve 
yedekleri alınacak 

D. D. Yolları Sıtın Alma Komisyonun
dan: 

Muhammen bedeli (4975,4S) dört bin do
kuz yüz yetmiı altı lira kırk beı kurut o
lan 9 ka1em Büssinr motör ve Boıch ye
dekleri 15. 9. 940 cuma ıünü saat 15 de ta
palı zarf usuliyle Ankırada idare binasın
da satın alınacaktır. 

Bu i;şe girmek İgtiycnlerin (373,24) Uç 
yüz yetmiı üç lira yirmi dört kuruı mu· 
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiii 
vesikaları ve tekliflerini aynı ıün aaat 14 
de kadar komisyon rciıliğine vermeleri ll
zımdır. 

Ş:ırtnameler parasız olarak Ankarıda 

malzeme dairesinden, Haydarpasada tetel
lüm ve ıevk eefliğiııden dnfıtılacaktır. 

(4756) 14843 

ı - İdaremizin ihtiyacı için mubayaa 
edilecek 2000 metre mikap traversH: ç:am 
tomruk kapalı zarf usuliyle ek ıltmeyc 
konmu~tur. 

2 - 2000 metre mikap tomruğun tahmin 
edilen bedeli 40.000 liradır. 

3 - Muvakkat teminat 3.000 liradır. 
4 - Çam tomruklar idaremize tefrik e

dilen Oltunun Köroğlu ormanlarm•iıın ke
silecektir. 

5 - Tomrukların teslim yeri Sarıkamış 
hızar fabrikasıdır. 

5 - İhale 5 eylül 940 cuma güniı s at 
15 de Erzurumdı onuncu işletme muciur
lüğünde mUte$ekkil komisyonda yapı a
caktır. Taliplerin mczkOr gün ve s ııta 

kadar teminatlarını yatırmaları ve 2 90 
No.ltı kanunun 32 inci maddesi gere ın
ce tanzim edecekleri zarfları cl-siitme sa
atinden bir saat cvelinc kadar komisyo a 
tevdi etmeleri lazımdır. Posta gecikmeleri 
kabul edilmez. 

7 - Taliplerin müteahhitlik vcsik l:ırı
nı ve kanunun tayin ettiği diğer vesikala
rı ibraz etmeleri. 

8 - Şartnameler Erzurum onuncu işlet
me müdürlüğü, Sarıkamış ve Kars istas
yonlarından iki lira mukabilinde temin e-
dilir. (4790) 148415 

Elbise, palto ve kasket 
diktirilecek 

Devlet Demiryol/arı !kinci işletme Art
tırma ve Eksiltme Komısyonundan: 

İkinci ioletme memur \7e mU tııhd mini 
fle umumi idare merkez dair l ri ha e
leri için kuma§ı, Mtan, ve telası ldar ce 
verilmek ve numune ayarında dtımc r
ma, alA.meU fArıka vesair ltvC'l ı rn ıt -
ahhlt tarafından temin edl.lm k d • • 
Urllecek takriben l0G5 takım el O 
&det palto ve 1095 adet kıısktttn imali~ l 
i§I kapalı zart usullyle eksiltme~ o çıh 1-
mıotır. 

10 eyllll 9(0 tarihine rastlıvan I! lı 
nU asat 15 te Ankara ist onunda i 
l§letme btnaaında toplan cak k ... .,.., .. ,,., .... ,..ıa 
lhaleef yapılacaktır. 

İdareden verilecek kumll§ ve horç h"
dell dahli mecmuunun muham ı n be ıı 
(85570,24) ve muvakkat temıu tı _ 7 ... 7) 
liradır. 

Bu iışe ırtrmeJc 1stlyen1crln kanun 'e 
ııartnamenln t.&l'ln ettiği vesal ı mu\ ak
kat teminatlarını ve tcld!flerinl aynı g1.41l 
sa.at 14 e kadar komisyon relsll#fn Hr -
meleri lAzımdır. 

Şartname ve mukavele projel ri Anka
ra, İzmir ve Sirkeci veznelerind n (178) 
kuruı mukablllndc satılmaktadır. 

((819) 14 90 

5 ton donyağı alınarak 

Devlırt Demir Yollarından : 

Muhammen bedeli 2500 (iki bin beş yüz) 
lira olan bet ton don yağı 10-9-1940 s h 
ıünii 11at 15 de açık eksiltme usuliylc An,. 
karıda idare binaaında satın almacaktır. 

Bu ite rirmek isteyenlerin 187 ,SO (yuz 
seksen yedi lira elli kuruş) liralık muvak
kat teminat ilı kınunun tayin ettiği ve -
ıilraları hamilen eksiltme saatine kads.r ko
misyonda isbatı vücut• etmeleri lazımdır. 

Şartname Ankarada malzeme dairesinde 
~örülebilir. 

(4817) 1499!) 

Muhtelif döküm işleri yaptırılacak 
D. D. Yolları Umum Müdürlülündın: 
9 uncu iı:letme ihtiyacı için bir aene r:artında d3lttUr1ll@cek olan ve alclmUfredo.t 

mikdarlariyle muhammen bedell ataA"ıda yazılı bulunan ızgara, sabo ve mıı.klne va
go~ parçalarından lbart.t dökUm iei 24.292, 40 lira muhammen bedelle \'e kııpalı ur! u
sulıyle mUnakasayıı. konmu§tur. 

Mllnakasa 9. 9. 940 pazartesi ırUnU aaat 11 de Sirkecide 9 cu işletme bln!lBındıı. A.. 
E. komisyonu tarafından yapılacaktır. 

isteklilerin l.821,93 lira muvakkat teminat ve kanwıt vesikalııriyle teklif mel{• 
tuplarını lhUva edecek olan kapalı zarflannı aynı gün saat 10 a kadar komisyona 
vermeleri lA.zımdır. 

Şartnameler parasız cılar&k komisyondan verilmektedir. C7M8/49l7) (149SG) 
:Mlkdar kilogram Nevi Muhammen bedeli lira 

81985 makine ve vqon parçalaın 766'·'0 
10:?600 sabo 15540.-

6800 Iakara ı~ 

• 
Hesaplarında en aıağı 50 lira olanlara 

senede 28.800 lira. 

[ T. C. ZiRAAT BANKASI ~ 
~ ~ 

ikramiye plim 

'tane 
4 tane 500 lira 
4 tane .250 lira 

40 tane 100 lira 

Kuralar: 1 mart. ı hutnD. 

Olkkat: hesaplan senede 80 
ikramiyeleri 

ı.ooo lira 
100 tane SO Ura 
120 t&Jle 'o lira 
160 tane 20 lira 

1 eylül. ı birtnclkAnu.n 

liradan aıatı d{lamiyenlcrln 
% 20 fazlalqır 
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FOSFARSOL 
Kan, Kuvvet, iıliha ~urubu 

FOSF ARSOL, kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıklan tazeliyerek çoialtrr. Tatlı ittah te
min eder. Vücuda devamlı .-ençlik,dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranlan uyku· 
auzlufu giderir. Muannid inkıbazlarda, banak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıtma neka· 
hallerinde, Bel gevıekliği Te ademi iktidarda ve kilo almakta §ayanı hayret faydalar temin eder. 
FOSF ARSOL'ün diğer bütün kuvet turuplarmdan üstünlüğü DEVAMLI BlR SURETTE KAN, Ku. 
VET, lŞTIHA TEMiN ETMESİ ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. 
Sıhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 6207 

.11111111111111111111111111111111111111111111111111 Telefon : 80547 111111111111111111111111111111111111111111111111 ıL 

( ....... ~~ ....... ! Ş i Ş L i T E R A K K f L i S E S i 1 .. ~.~~J 
: ANA - iLK - ORTA • LiSE. Yabancı dillere bilhassa itina edilir. -
: Tcdriı ve ttrbiyesindeki ciddiyet Devlet imtihanları neticeleriyle sabittir. _ 

1 - Talebe kaydına başlanmı~tır. Eski talebe, 1 Eylli le kadar kayıtlarını yenilemelidir. Bu tarihten sonra : -: yerleri yeni müracaatlara verilecektir. Kayıt için velilerin mektebe bizzat gelmeleri gerektir. : 
_ 2 - Eski ve yeni talebe kayıtları her gün (Saat 9 - 18) e kadar Halil Rifatpap konağında yapılır. : 

§""Y.'A.'T'l'L'l"l Nipntaıı Rumeli ve Çınar caddelerinde 6219 fGöN":DuZi.o] 
.,. , 111 m 111111111111111111111111 111111111111111111111111111111 , ,. 

··------ı·---YATILI. YATISIZ. KIZ - ERKEK 

HAYRİYE LiSESİ 
Saraçhanebaıında Horhor Caddesinde Telefon : 20530 

ANA-1 LK-ORTA-LISE 
E ; kl talebenin eyllllllı:ı beşine kadar velileriyle beraber milraca&t ederek kayıtlarını yenilemeleri ltwmdır. Eski ve 

yeni talebenin kayıtları her gün aaat 10 • 17 ye kadar yapılır. BUtUnlemelere 2i ağustosta b31lanacaktır. Yabancı dillere 
tik ınnıtıardan itibaren b31lanır. Son ıımfta ten eubesi de vardır. 

Talebeler mektebin husuııl otUblla ve otomoblllyle evlerine na.kledlllr. 6218 

Emlôk ve Eytam Bankasından 1 

P~in para ve açık artrrma ile 10· 9. 940 aalı günü satılacak emlak: 

Kadutronun 
Etııas No. Mevkii ve Cinsi Ada Parsel 

Miktan 
M2. 

Mukadder Depozitosu 
kıymeti T.L. İzahat 

692 Cebeci Arsa 1853 &1 1006 70 14 
1031 Necatibey Malı. Arsa 616 17 ısı 906 181,20 Yeniçağ So. 28 Taj . No. lu a

partrrumın arka kapısı yanında 

1032 N ecatibey Mab. Ana 676 22 !7 222 44,40 Kurun S. 3 Taj No. lu evin y~ 
nında 

1033 t'Jecatibey Mah. Arıa 616 23 25 150 30 Kurnn S. 7 Taj No. lu evin ya
nında 

864 Şenyurt Malı. Arsa 707 t 25~ 2072 414,40 Kardeşler S. 6 parsel No. lu 
arasnaın ar.kasında 

1058 Erzurum Mah. 12/96 His. Ar. 357 25 

. \. 
155 (tamamı) 58 11,60 Kule S. 20,22 Taj No. lu evin 

bahçesine bitişik 

Petin para ve açrk artırma ile 13.9.940 cuma günü aa.tı1acak emlak: 

1163 Mecidiye evli haf 1737 46 7905 445 89 Ahçı İsmet bağının yanında 

1164 KeçHSren box tarla 1712 4 4260 639 127,80 Üzerinde B. llyaı Saminin 50 
No. lu evi vardır. 

1171 Etlik, Kuyuyazııı, kayalık 1763 37 4680 486 97,20 Etlikpalas arkasınciaki evlerln 
üzerindeki kayalık 

1174 AJağl Ayvalı bağ yeri 1759 39 905 136 27,20 Pörnekli Ömerin bağının dere 
tarafı 

1175 Yukan incirlik arıa 1784 10 5150 773 154,60 Şükrü ustanın evinin garbinde 
1179 Yukarı incirlik tarla 1783 10 1150 350 70 Adilin evinin cenubundadır 
1180 Etlik bağ yed 1779 36 3560 712 142,40 Fatma Araz ile Yahya Naci 

'!. bağları arasında 

ı - Yukarıda mevkileri ve mcsahalan yazılı emlak, peıin para ve açık a"tırma ile satıl:ıcaktır. 
2 - Artırmıya iştirak edeeekle-r içinde mUhUr kullananların mühürlerini Noterden tıısdik ettirmeleri ve mtiza

yede sırasında verilen bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde, taliplerin depozitolarını nisbet d.airesinde tezyit 
eylemeleri lazımdır. . 

3 - İhale, yukarıd~ gösterildiği U:zere, birinci kısım için 10. 9. 940 salı gi.inü saat on dörtte, ikinci kısım için 
13. 9. 940 cuma gUnll saat on dörtte Bankamız satı! komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin o gün depozito akçe· 
si ve hüviyet cilzdanı ve iki vesika fotolrafı ile emlfilc servisine müracaatları. (5035) 15026 

1 

........................................................................................................ 1 
Nişantaşında karakol karşısında 

IYATILI 1, Ş 1 ~ski ~v.L~ E S İ YATISIZ' 

} Ana - l lk - Orta • Lise (Kız • Erkek) 
f 1 - TUrklye'nln en eski buaust llııesldlr. Llıe tedrtaıı.tın.ıı. Uk ıını!lardan 

1 
baelanır ve huaual ehemJyet veril lr. Kayıt için her gUn mUracaat olunabl· 
Ur. Tarifname iıteytnlz. Telefon: 80Si9 

• 
1111 

~.:;; .~ •• ~~.~~;;!~ .. ~~ .. ~~~~~~ 1 ~~.~:';1; 1~~~~~ı.~1 r.~~1l1~~~1t llzımdır. 

Arsa satılacak 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Mevkii Cinsi Miktıırı Ada Panel 
Cebeci Arsa 984 .M2. 1821 32/80 

Pafta 
1i9 

Muhammen 
"'Cıymeti 

Lira 
2952.00 

Muvakkat 
teminat 

Lira 
221.40 

Yukarıda evsafı yazılı birbirine muttasıl iki parçada 244 metresi güyulu ve 
740 metresi müstakil olup ceman 984 metre murabbaı vakıf arsanın mülkiye. 
ti peşin para ile açık artırmaya konulmuıtur. İhale 11. 9. 940 çarşamba günii 
saat on be§te Vakıflar umum müdürlüğü muameH.t mildürlüğün<le yapılacak
tır. 

Almak ve satış prtını görmek istiyenlerin adı geçen müdürlüğe müracaat· 
lan ilan olunur. (4971) 15002 

Muhtelif markada otomobiller satılacak 
Ankara Deiterdarlığından : 

Muhammen bedeli 
Cinsi Markası Modeli Motör No. Lira 

Binek otomobili Şevrole 937 17523 700 
Binek otomobili Şevrole 935 85553 425 
Binek otomobili Şevrole 937 589290 175 

ViLAYETLER 

Şosa tamir ettirilecek 

Kayseri VilAyetl Daimi Encümeninden: 

Kayseri • Boltıı?. köprü yolunun ıx100 
- 8 X 000 ltllomctrelerl nrasında (16387) 
lira (50) kunı:J keşif bcdelll ıose tamiratı 
kopıılı zart 11sullyle eksiltmeye konuımuı
tur. 

Eksiltme 17. 9. 940 salı gUnU saat 17 de 
Kayseri vllA.yet dıılml encümeninde yapı· 
lacnktır. B11 ıoe alt evrak Kayseri nafıa 
mlidUrlUğUnde g6rilleblllr. 

Muvakkat teminat "1229" lira 6 ku~· 
tur. 

Taliplerin muvaltkııt teminat mektubu 
veya makbu7Jaıiyle 040 yılına alt ticaret 
odnsı vesikası \ ' O ihaleden bir hafta eve! 
\

0 110.yet mnlmmıno. mUracnntın bu gibi işler 
yaptığını bösterlr vesaik ibraz suretiyle 
nlacnltlnrı chli~·et vcsllmlarlyle 2490 sayı
lı kanunun hUJ,."tllllne göre ha.zırlıyacnkla
rı kapalı zarflarını yukarda yazılı saatten 
bir ennt evcllnc lmdnr makbuz mukabilin· 
de teslim etmeleri 11!.zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
(i526-4916) 14883 

MİLLi 
PiYANGO 

Zafer 30 Ağustostadır. 
Milli Piyango da İzmir Fu
arında çekilmek üzere bir 
Zafer Piyangosu tertip et
mittir. Türkiyenin her tara
fında satılığa çrkarı1mış o
olan bu fevkalade piyango
da mevcut 300.000 biletten 
63.345 tanesi mutlaka ikra
miye kazanacaktır. 

Tam biletler (2) liraya ve 
yarım biletler (1) liraya sa
tılmaktadır. Zafer Piyango
suna siz de bir bilet alarak 
iftİrik ediniz. Vereceğiniz 
paralar ebedi Türk zaferini 
temin edecek vaııtalarda·n 
biri olan hava kuvetlerimi
ze aarfedilecektir. 

30 Ağustos 
Zafer bayramına mahsus 

Fevkalade 
Piyangonun plim 

lkramiyı 
adedi 

1 
1 
1 
2 

10 
30 

300 
3.000 

30.000 
30.000 

63.345 

İkramiyo 
miktarı 

Lira 

60.000 
20.000 
10.000 

5.000 
2.000 
ı.ooo 

100 
10 
3 
2 

Yekun 

İkramiye 
tutan 
Lira 

60.000 
20.000 
10.000 
10.000 
20.000 
30.000 
30.000 
30.000 
90.000 
60.000 

360.000 

ASKERLiK iŞLER! 

Askere davet 
Ankara Yabancı Askerlik. Şubesinden : 
1 - İ&tanbul ve Çanakkale vilayetleri 

halkından olup Ankarada bulunan 329 do· 
iumlu milslim ve ıayri müılim erat mil -
retteplerine sevkedlleceklerinden hemen 
yabancı aakerlik ıubesine müracaat etme
leri. 

2 - Bu ilin Ankarada bulunan bu vill -
yetler ıubelerinden olan 329 doiumlu ya -
bancılar içirı namına çıkarılmıı davetiye 
mahiyetinde olup &'elmiyenler hakkında 

kanuni takibat yapılacaiı ilan olunur. 
(~968) 1~55 

Yoklamaya davet 
Ankara Yabancı Ask.er/ile ~ubesinden: 

ı. - 336 doğumlu ve bunlarla muameleye 
t!bl yabancı erattan olup Ankara yabancı 
şubesinde llk yoklaması yapılanların son 
yoklamalarına 1 eylill 940 tarihinde ba.s
tanıp 15 eylUl 19-lO tarihinde sona erecek· 
tir. 

2 - Fazla izdihama meydan \'erllrnemek 
Uzere WJatıda yazılı glinlcrde ilk yoltlenıa-
81 yapılanların cUzdanlarma ya:uln ıış olan 
tcra sıra numara.siyle yoklıirnr. yapılaca -
tından gUnUnde şubeye müracaat etmelerl
IAzınıdır. GUnUnden evel müracaat edenle
rin yoklaması yapılmıyacağından beyhude 
yere Sarıkışlada bulunan §Ubeye kadar yo
rulmamaları. 

S - Bu !!An Ankarada bulunan bilumum 
336 doğumlu ve bunlarla muameleye tAbl 
erat için nnmına çıkarılmış davetiye ma -
hlyetlnde olup valttlnde milracııt etmlyen
h>r hakkında yoklama kaçağı muamelesi 
tatbik olunacağı ve yoklamanın sabahtan 
akşama kadar devam edlleceğl ıııın olunur. 

<rı019) 
Yoklnma Hnnr.I numarnyıı. kadar 
tarihi nıilrııcant edileceği 

2.IJ.D40 
3 .9.9.fO 
4.9.040 
5.9.940 
6 !.l.940 
7.9.940 
9.9.940 

1- ır.o 
lW- 300 
800- 450 
450- 600 
600- 750 
750- 900 
900-1050 Binek otomobili Fort 936 

Binek otomobili Buik 931 
Binek otomobili Mersedes 918 
Binek ~tomobili Mersedeı 920 
Motosiklet B. M. W 924 

2745209 
31455 
30475 
70776 

350 
150 
20 

100 
15 

10.9.910 
11.9.!HO 
12.9.910 
13.9 .!'110 
14.!l.!110 
15.9.940 

10.'Kl-1150 
ll~0-1300 
1300-1450 
H50 - lfl00 
16()0-1700 
1750-2111 

1 - Yukarıda evsafı ve muhammen bedelleri yazılı otomobillerle bir adet 
motosikletin ayrı ayrı ihaleleri yapılmak üzere açık artırmAya kunulmuştur. 

2 - İhale 7. 9. 940 tarihine müaadif cumartesi gunü sa.at 10 da Defterdar
lıkta yapılacaktır. 

3 - İstekliler ofomobitleri belediye otobils garajında Jartnameyi defter· 
darlık Milli Emlak mUdUrlilğünde görebilirler. 

4 - İsteklilerin adı geçen günde % 7 buçuk teminat makbuzu mukabilinde 
komisyona müracaatlan. ~5026). 15024 

Piyasaya çıktı 
Her eczanede satılır. 

14!.180 

Kalöriferli kirahk apartman 
Bakanlıklar kar~ısında Karanfil soka • 

1 
fında tekmil konforu haiz Karanfil apart
manınm daireleri kiralıktır. 

1 
Her zaman ıörme1ı: ve ıezmek kabildir. 

Müracaat mahalli: İt Bankası binasında 
birlik iktiaat ıir1ı:eti. Telefon: 1091 

M58 

; . - • ,• . ~ •. " ·"4'· . 

KIZILAY 
Hastabakıcı Hemşireler 

Okulu Direktörlüğünden 
Olmlumuz yeni ders yılı tçln talebe kıı.ydına b8§1amıııtır. Okul 

ve parasızdır. Gt>nç kızlarımızı hemşire ve :r:lyaretçl hemşire yetiştlrfll 
tedlr. Tahsil mUddeU Uç yıldır. Dersler teorik ve pratiktir. Tahsil mU 
zarfında tıılebe modern ve konforlu bir yuvada Y!lfRr. Bakım ve te 
mflkemmeldtr. Kabul ıartııı.rı: 

1 - Tilrk tebaııı olmak. 
2 - Sıhatı yerinde olmak, tahsfle Te hl:ı:mete mAnl hıuıtalık 

surıı olmamak. 
3 - Yagı 18 den ~n#t. ve 2:S ten yukıı.rı olmamak. 
( - İffet ehli ve 1)1 ahllk sahibi o.lnııı.k. 
lS - En az orta tahsilini bitlrmlt olmak veya bu derece tahsil e 

vesikıılarlıı lsba.t etmek. 
6 - Evli bulunmamak. • 
7 - Altı aylık tecrUbe devresinden sonra okulu veya beş senelik ttJ'.. 

burt hizmeti ifadan e\.eı mesleği terkeyled!Ji veya mecbur! hizmet 'fıll. 
eında evlendiği takdirde okul tahsil rnıuırafını !>diyeceğine dair no 
rnusaddak bir taahhütname vermek. 

Kaydolunmak ve daha fazla izahat almak için İstanbul'da .Aka 
Hruıekl caddesinde okul dlrektör!Uğüne mUrcruıt edilmelidir. :tuııat 
mıık için yazı lle de mUracaat edilebilir. &225 

15 eylül 1940 dan sonra müracaat kabul edilmez. 

Ekmek ahnacak 
Silifke J. Okul Taburu Komutanlığından t 

Bedeli 

Kuruş 

11 

Muhamen 
Santim 

50 

Miktarı 

Kilo 
210,000 

Yilzde yedi 
Tutarı buçuk teminatı 
Lira Kuruşu Lira Kuruı 
24150:00 1811:25 

Silifke J. Okul Taburu Eratının 1. 9. 1940 tarihinden 31. 8. 1941 
!-..adar bir lienelik ihtiyacı olan yukarda miktarı yazılı has ekmek 13· ı 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf usuliylc eksilt~1' 
nulmu~ ve 27. 8. 1940 tarihinde sah giinü saat 16 da ihalei katiyesi 1' 
ğından taliplerin rnezkQr günde Silifke J. Okul Taburu satın alma 
yonuna müracaat etmeleri. (7214-4608) 14591 

ORMAN KORUMA GL. KO. 

Albucit ilacı alınacak 

Ormu Koruma Genıl K. Satın Alma 
Komisyonundan: 

- Orman__, __ or-um--=--a-=g'-en- e"'""-X. te"Şkıla ı-

nın erlerine sarf edilmek fi zere (5.000) li
ralık albucit ilacı açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. 

2 - İhalesi 6. 9. 94-0 cuma ırünil saat 11 
de Yenişehir Yüksel caddesi Orman ko
ruma ıenel K. binasındaki komisyon oda
sında icra kılınacaktır. Teminat miktarı 
(750) liradır, 

3 - Evsaf ve ıeraitini öirenmek isti· 
yenler komisyona müracaat etmeleri ilin 
olunur. (4'8S8) 14863 

BANKALAR 

lntaat ilanı 
Sümerbank Umumi lı!üdürlüğünd~n : 

1 - Karabilkte kurulacak asit ıülfrik 

ve süper fosfat fabrikası inşaatı talip ı:u
hur etmemesine binaen ikinci defa olarak 
vahidi fiyat esasiyle ve kapalı zarf usuJiy. 
le eksiltmeye konulmuştur. 
İşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 

494.508.07 liradan ibarettir. 
2 - Eksiltme evrakı 25 lira mukabilin

de Sümerbank muamel!t şubesinden alına. • 
bilir, 

3 - Eksiltme 9 eylül 1940 tarihine mU
sadif pazartesi günü saat 16 da Ankarada 
Sümerbank umumt mUdürlüğilnde yapıla
caktır, 

4 Muvakkat teminat miktarı 

23.530,32 liradır. 
5 - İstekliler teklif evrakı meyanına, 

şimdiye kadar yapmııı oldukları bu kabil 
i~lere, bunların bedellerine, firmanın tek
nik teşkilatının kimlerden teşekkül ettiği

ne ve hanri bankalarla muamelede bulun -
dukla_rına dair vesikaları koyacaklardır. 

6 - Teklif mektuplımnı havi zarflar 
kapalı olarak ihsle ırünü saat 15 e kadar 
makbuz mukabilinde .Ankarada Sümerbank 
muhaberat müdürlüğüne teslim edilecek • 
tir. 

7 - Posta ile ıönderilecck teklifler ni
hayet ihale saatından bir saat eveline ka
dar gelmiı ve zarfın kanunt ıekilde kapa
tılmı5 olması lazımdır. Postada vaki ola • 
bilecek gecikmeler nazarı itibare alınını • 
yacaktır. 

8 - Bıınka ihaleyi icrada serbesttir. 
(4980) 14960 

Muhasip aranı 
Takriben 2<>0 lira ücretle rn~ 

bihakkın vakıf ve tercihan mubtb 
pabilecek kadar ingiliı:ceye a~• tıit 

ur iihim mallJılı: ... u-~ İ' 
mak üzere ihtiyaç vardır. Taupıer 

cümeihal ve fotoğraflariyle birli~e 
kara posta kutusu N o: 505 e m!ifl"' 

(4946) 14911 

Devren daire kirahyanlar' 

nazar1 dikkatine 
Bahriye caddesi f zcller yo]ctJll' 

mir sokağında 21(57/ 2 numaralı 
nıanın • Uncu kalını Hıılll Naci 
Mordo Manlldcn devren kiralı ~ 

daha evel 1416 telefon numarasırı' 
caııtıarı menfaatleri lktlzasındıuıdJf~ 
kU daireyi ciro etmek için noterl ~ 
sen tıınz.lm edilmiş mukavele ne,!,! 
hlbluln muvııtn.katı şarttır. Ve ınuv-
bu nıu\'atakntl hiç bir kimse tçl.tl 
mıyar.aktır. Ve devren kJraJryanlsf·ç~ 
icra takibatına bnglıyarak evdeı:ı ,r 
cnktır. 

KİRALIK 
Ulus :meydanında Koç apa 

5 numaralı iki odalı bir daire 
tır. Taliplerin Koç TicarethıJl 
Osman Arslan'a müracaatları. ( 

İmtiyaz sahibi 
İskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare f;cfetl 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENl9' c;G 
MUe11..<ıeııe Mtldllr tl: Nnşıt t:~ 

ULUS Basımevi ANK.4 

Yeni Sinema Halk Sineması Sus Sineması 
Dıı geee 21 de 
SENOHİTA 

Saat 16,30 seansında 
HON GENÇLİK 

Saat 14,30 ve ıs,so 
scıınsındn 

KADIN İHMAL 
EDİLİNCE 

Cebeci Ycnldoğan 
alnemMı 

FİRAVUNUN KIZI 
Türkçe aözlU 

BugUn ve bu gece 

İki filim birden 

1 - Doktorun clnnyetı 
2 - Korkunç hane 

Seanslar: H,30 - 16,30 
18,30 ve gece 21 de 

Sa&t 12,1~ te ucuz halk 

matinesi. Ta.çlı Canavar 

ece 
Bugün ve bu g sO 

Saat 12 • 16 ve ~· 
B"ansında ~j 

VENEDİK T~' ~ 1 

Saat 14 \'e ıs srsıı5ı 
SONSUZ J.Ş1' ------ ~"' HamamönU Açıll 

sıneması'(JJ.ı 
BEYAZG ~ 

Türkçe sözlU, Ul"~ 
ıarkılı. Abd 


