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Havacı bir nı:sil yet:şt:rmpk 1 
zorundayız. Hava kurumu11i'l 
kamplarına giren Li.irk çocukl~-
riyle övünebiliı il. 

Hava kurumunun yetiştirCli· 

Yazı İ§lerl 1062 
İdare 106' A O 1 M 1 % _ AN D 1 M 1 % D l ,R. 

ği türk çocuklan bu günün ,,_ 
yarının hava kahramanlandır. _, 

rmancılığımızda inkişaf 

kurutulan balakhklar yerinde 
- • JI ,, .... '"' -. I 

~· ... !-\~·.'.fl."f'9t•. ?~~ ~_J 

üzel ormanlar yetisliriliyor 
9.325. 15 7 hektar tutan ormanlarımızdan 

850.000 hektarının amenajmanı bitti 

Devlet ıııetmelerl memleketin 
her tarafına teımll edilecek 
Ormancılıfımızın bugünkü çehreai genit bir it ha

reketi iç.inde memleketin birçok ihtiyaçlarına cevap 
vermek için yeni tesislerle, adetleri her gün artan ı .. 
letmeler, sınırlandırma, ağa;landırma ve harita itleri 
ile hummalı bir faaliyet manzarası arzetmektedir. 
Memleketimizin hem güzelliğini, hem de sen·ctinl 
te§kil eden ormanlar, cümhuriyet hükümetinin tec.1-
birleri sayesinde mahvolmaktan kurtulmu~ ve mesut 
inkişafının yolunu tutmuştur. 

amenajmanlarından bir görünü§ 

Büyük Millet Meclisimi:dn, bir direktif ve prcıg. 
ram mahiyetinde hükümete verdiği orman kanunu, 
tatbik mevkiine geçtiğindenbcri orman umum müdür 

- ıuğü bütün gayretini bu mesut inki -

aarruz 
şladığı 

Maarif Vekili 
Kastamonu' da 

Kastamonu, 26 a.a. - Dün viı.tyetimize 
ıelen Maarif Vekili Haaan - A.li Yücel 
merkezde lise ve aanat mekteplerindelri 
lnıaatları ve pavyon itı.1aatını teftiı etmit
ler ve buradan otomobille Göl-köy enıti

Fi:ilila Rı,lil ATAY -ıüıü!t9 siderelr tthi-1erde lnalunmuılardır. 
~ Vekil geceyi enıtltüde ıeçimıiıtir. Maarif 
'-truz baıladığı zaman, Baıku- Vekili Yücel bugün de villyetimiı:in muh
'ııhk Anadolu'nun İstanbul ve telif maarif meseleleri üzerinde tetkikler
' bütün münasebetlerini kes• de bulunduktan ıonra vllimizle birlikte 

~ lıı:apab alemin içinde dünden· İneboluya ıidecektir. 
ile geçiyor? Acaba Ankara'da Hasan - AH Yücelin tekrar Kutamoım-
~dise mi çıktı? Büyük mik-· ya dönecett ve daha bir lki dil Tflbetf

bir iıyan hareketi mi var? la- mizde kalacatı tahmin edilmektedir. 
Ot-dulan yeni bir taarruza mı 
"ler? Merak nefesimizi kesi
~iribirimize aormağa ceaaret 

onız. 

liba öileye doğru ilk haberi 
~mer'deki arkadatlardan al-

ı .\fyon'da dÜftDan ordusuna 
~cum etmitizl Hepsi bu kadar! 

sağır ve karanlık esrar per
• • Yirtınak, parçalamak, aahne
~İne atılmak istiyoruz. 27 ağus

her dakikası, bütün bir günü 
't sabrımızı yıpratıyor. Sinirle
hf olanlar daha o gün öğleyin 
danmağa baıladılar: 

~İri bir haber olaa çoktan alır-

. . tenkitler ve ta-

'- Bir sulh yapmak için Sakarya 
İdi. Düıman yorgun! lngiltere 
lrnıı Franaız ve İtalyanlar bize 

'ft,rt Bir defa Sevr muahedesi
llctil ettirelim; elbette arkasın
'r toparlanmak fırsatları gelir. 
~ut: 

'- Ah ne olur, bir kasabacık, bir 
' \irkaç kilometre yer alııalar da 
dursalar ••• Hiç olmazsa mağlup 

kt 
~•dolu hala susuyor. Bozgun

telaılannı saklamağa artık 
görmüyorlar; milli ihtilal 

.• 'nlannm ise gözleri la bebek- I 
ıc 1l içinde gülüyor. 
~4.ktam" gazetesinin rakiybi 
~ümanıhakikat " sürümünü 

ak için var hayalini icada 
İttir: ilk sayfasında iri punto
Afyonkarahisar'ını düşürü- ı 

! Uıak'ı dütürüyor; saatte bir 1 

•e kasaba düıürüyor. Sokak- ı 
ltıiivezzileri durdurup gazeteleri 

1 

tltıak istiyoruz: ,._ Bu nasıl ı 
:,tecilik? Bu nasıl kafa, nasıl 
~? Yarm bu haberlerin akııül-1 
•ileri ne kadar acı olacağını bu 
~da, niçin aklına getirmiyor? ı 
'lkta hem bir müjde almak he
Ilı, Hem de bu havadislere inan-

. t.k hali var. Biz en sonra ken-

1 ngilix tayyareleri 

BERLlN 
üzerinde uçarak 

BOMBA 
ve beyyanname attılar 

Bir yerde yangın cıktı, 
alirm üc bu~uk saat sürdü 
Stokholm, 26 a.a. - Jfoyter: D1.i'9D.1 

Nyheter gazetesinin Berlln muhabirinin 
bildirdiğine göre, dün .ıece, Berlln'de a,. 
larm işareti verlldlkten on dakika eonra 
ıiddetll itı!ll8.klar ııııtilmlıtlr. Bu ttı!lllk-

(Sonu 5 inci sıylıdı) 

• 1~e, kendi fazilet ve kuvetleri- I 
,, İııanınz. Aylardanberi ecnebi 1 

tiirkçe gazetelerde Anadolu'da ı İngiliz ortatark orduları kumandanı ge 
•derin imki.nsızlıima dair çı- neral Vavell Kahire'deki Franıız lruvetle
tazılarm herkes üstünde tesiri j rine törenle bayrak vermiıtir. (Haberle -

.Soıırı J, ilaca •q/•d•) riıaiz J üııcii H7fada) 

ıafın tahakkukuna hasretmiştir. 1 

Ormancıhğımızın bugiınku gayeleri esas 
itibariyle ıu noktalar etrafında toplan • 
maktadır : 

1) Ormanlarımızın aınırlarını tahdit e -
derek devlet ve efhas elinde bulunan ha • 
kiki orman ıahaeını tesbit etmek. 

2) Orm&nlanmıı:ın haritalarını n plln
larını tanzim ettirerek hakikt servetlerini 
bulmak ve bu 1ervetin devamlı bir ıurette 
iıletilmeıini temin edecek amenajman 
pllnlarmr "Y~•lı:. " 

S) Orman kanununun verdiği on ıenelik 
intikal devresini beklemeden devlet itlet -
meaini bütün ormanlarda en kııa bir za -
manda tatbik ve tesmil etmek, bu ıuretle 
bUtün iıtibaal ,..11tala,rmı elinde toplaya -
ralr ıu huıuılan tahakkuk ettirmek : 

a) İmalltı ttandardlze etmelı: ve raıyo • 
nelleıtirmek, 

(Sona $, inci ••nada) 

Alman tayyareleri 

LONDRA 
ıehrini ziyaret ettiler· 

HASAR 
ve nüfusça zayiat yok ! 

Y ılnıı bir infilak bircok 
pencere camlı11nı k1rcll 

Londra. 26 a.a. - Royter: Bu sabah ya. 
pılan bir hava hUcumu eanaeınd& Londra 
nunt&kuına Uç utultulu bomba dllımUt • 
tUr. Bu bombalan atan tayyarenin dlloU· 

(So11v 5 inci uy/ada) 

Japonlar son 
kozunu oynamağa 
hazırlanıyorlar 

Çinliler bütün aayrehyle 

askeri hıı1rhiı ba~adllar 
Chuna • Kinı; 28. a.a. - Japonların btl

ytlk ıonbahır taarruzlarını kartı Çinliler, 
bütün ııyretlerini aakert hazırlıklara haa
retmelı:tedirler. Bu huıuı hakkındı lı:atl 
malOmat mevcut olmamakla beraber, ıan
nediltliğine ıöre jıponlar, ıayeıi ıeneTal 

Chang - Kai - Chek'in mukavemetini kır

mak olan bu bliyük taarruzda ıon kozları
nı oynıyacaklardır. Bu sebepledir ki, en 
methur Çin ır;enerallerinden B. Chench · 
henı, bütün hükümet meıuliyetlerlnden 

kendini cekerek. lrendiıini Yanıtse'nbı aa
hilleTlnde kumanda etmekte oldutu ordıı
larma haıretmlıtlr. Yeni Çin - Japon har· 
binin ba mmtalı:ada cere7an edeceil tah
ala tdllmtkt..ar. 

Ormar.: .• rımızdan güz.el bir manzara 

26 Ağustos münasebetiyle 

Afyon Halkevi üyeleri 
Kocatepe'yi ziyaret ettiler 

İzmir'deki Ordu 

heykeli önünde 
malulleri de Atatürk 

bir tören yaptılar 

Başvek~I 

İstanbul' da 
Baıvekilimiz Dr. Refik Saydam 

dün sabah eksprese bağlanan husu
si bir vagonla lstanbula hareket ... 
mi§lerdir. 

lıtanbul'da 
lııtanbul, 26 (Telefonla) - Bat

vekilimiz Dr. Refik Saydam bu ak• 
fam, eksprese bağlar.an hususi Ya• 
gonla lstanbul'a geldi. Bapekil 
Haydarpaıa'da Nafıa Vekili gen .. 
ral Ali Fuat Cebeaoy, Maliye v .. 
kili B. Fuat Ağralı, Gümrük ve in
hisarlar Vekili B. Raif Karadeniz'• 
le, İstanbul valisi, İstanbul kuman• 
danı, C. H. P. Müfettiıi, lstanbul'da 
bulunan mebuslar, parti, vilayet ve 
belediye erkanı tarafından karpe 
landı. 

Batvekilimiz Üsküdar tarafmda 
huauai bir ziyarette bulunduktaa 
sonra doğruca Parkotel'e sitti. 

Dahiliye 
• 
lzmir'e 

Vekili 
geldi 

Manisa, 26 a.a. - DUn buraya gelmlf 
olan Dahiliye Vekili Faik öztrak yeni 
yapılmıı olan Akpınar barajını gezmlı, ~ 
sabah da villyet makam!yle tilin komut&D
lığını, belediye, parti ve halkevini ziyanı& 

Afyonkarahlsar, 26 a.a. - AtatUrk'llD 
Milli Şeflmlzle birlikte mllleUmlztn ebedi 
kurtulu~ gilne§lnl doğdurduklan Kocatc -
pe ye her yıl 26 atustos gUnU Afyon Halk
evi tarafından yapılmakta olan ziyaret bu 
mesut gUııUn yıldönUmU olan bugün de ya
pılmııtır. 

~ .. ... ederek al!kadarlarla konuımaıarda buhmo 

Hemen bUtUn Halkevı mensuplarının 
ve kalabalık bir halkın tıtlrAk ettikleri bu 
meraeime ietlklDJ maryiyle bllflanmıı ve 
H&lkevi reisinin heyecanlı bir hltabealn. 
den eonra bUyUk tııarruza ıetırAk etmıı bir 
ıubay o günkU hareka.tı anlatmııtır. 

Bafkumandanhk çadırının bulunduğu 
mevkide bir ihtiram vakfesini mUteakıp 
kafile Kocatepe'den ayrılmıt1tır. · 

lzmir'deki ihtilal 
İzmir, 26 a a. - 26 ağWJtoe bqkunıan

dan me;ı.dan ınuharelx!slnın yıldönUmU mll
naaebetlyle ordu m&!Qlleri tarafından A -
tatUrk he~ kelı önUnde bugün bµ- ihUfal 

Alyon'daki zaler abiden 

muştur. Dahiliye Veklll bu ziyaretleri ınıı. 
~• 1 teaklp İzmlr'e hareket eylem!ıtfr. 

1111 lzmir
0

d« 
; , İzmir, 26 a.a. - Dahiliye Veldll B. ,.., 
• lk Öztrak dUn geceyi Manlııa'da seçlrdl• 

ten sonra bu sabah saat 10,'7 de trenle 
tehrlmlze gelmiılerdir. Vali Fu&t Tukaal 
ve emniyet mUdllrU Dahlllye Vekllini 1ı1 .. 
nemen de ka.rtılamıılardır. Treııln Buma
hane letasyonuna muvualatında veıcu. 
komutanlarla vali muaviııi, belediye rıet ... 
Parti mllfettiıt ve Pa."'ti vlllyet idare b .. 
yeti reiııl, aekerl erkA.ıı .,. muhtelif mO. 
e11Se11at direktörleri tarafllldan kaı'f&)an. 
mıı, aaker ve jandarma, polla llliitl"' 'al 
ihtiram resmini yapmıı~ ,, ~ 

Vekil fuarı remr .·f.l 
İzmir, 26 a.a. - Dahillye VeklU Falll 

( Ö,-:trak bugilD villyete gelndf ve bir müd-
1 det me§gul olmu§tur. Veldl. fle Uzerl be• 
• lediye reisi Dr. Uz ve r tar&fındaa 

KültUrparkta vwileıı ztyate te hazır bu. 
lunmuıtur. 

Faik Öztrak ztyafetten sonra beledil'9 
reisinin refakatinde tuan ge.zrhfltll' Bun
dan aonra vtllyette ordu mUfettlilntn zt• 
yaretınl kabul etm!ıtlr. Vekil, komutanlı• 
fı, partiyi, belediyeyi ziyaret eylıemiftir. 
Akfam C. H. P. vlllyet idare hQ'eti tara
fından tnclraltı kazlnoaunda vern• -17&• 
fette bull:!lmuıtur. 

BNlmı(itı:. ~·ş.al 9,30 da Cümhurlyct Hr•lk 
Partiii merkezinden hareket eden katile 
kıtlada merasime lıtir!k edecek olan u -
kert kıtaya nıtilfıki olmu11 ve oradan hare
keti müteakip lştirAk eden halkla bil;ı. Uk 
bir kesafet iktisap eden kafile Cümhurlyet 
meydanına varmıştır. Atatürk hcykelı ö -
nUnde yer alındıktan sonra bir dııkika de
vam eden bir ihtiram ecltı.mı yapılmış, 
bando ıstıklll marpını çalınıgtır. Bunu mü
teakip 26 ağustos harbine bizzat iıtırAk 
etmlı bir malQI subay tarafından bu gaza
yı tebcllen bir nutuk söylenmlı ve pek çok 
tezahUraUa ve alkır;larla karıılanmııtır. 
AtatUrk heykeline müteaddit çelenkler ko
nularak merasime nihayet verilmiştir. 

lıtanbul'da 30 ağıııtoı için bir 
program hazırlandı 

İstanbul, 26 (Telefonla) - İstanbul ku-

mandanh~ı 30 ağustos Eafer bayramı teaft 
programını Jıazırhyarak alakadarlara te~ 
llıt etti. Programa göre evell kumandan· 
lıkta tebrikler kabul edilecek, ıonra Tak· 
ııim'de hava filosunun lııtirAklyle bir seçtt 
yapılacaktır. 

Türnu Sever'inde yaplfln 
görüpnelerin inkilaı iıerU. 

Macarlar da 
Rumenler de 

lzmir fuarınd~ Türkiye lı Bankaıı pavyonu 

İzmir Fuarına YQrdun her 
köı · nden ziyaretçi akıyor 

• 

Geç ~n pazar günü 
Fuarı ziyaret eden 

sayısı 45.604 ü 
yurttaşın 

buldu 
tzmtr, 26 a.a. - Dün gece tehre gelen 1 ret odaları pavyonu ve villyet pavyonları 

trenler vagon sahanlıklarına kadar bUyi.lk bUyUk bir ratbet görmekte idi. Pavyonla. 
bir kalabalıkla dolu oldugıı gibi bugün ge· nn gerek tertibi, gerek teıhir edilen efY& 
len Tırhan vapuru da tamamen dolu bu- çok enteresandır. 
ıunuyordu BUtUn oteller meıgut oldukla- Milli piyango pavyonunun 
n K{bl hueust panıılyonlar da dolmaktadır. .. d. "'.. .. b 
Fuarın bu ııene yurt içinden gelen ziyaret- gor ugu rag et 
çilen her tUr!U tahminin Ustündedir. Yal- İzmir, 26 (Hususi) - Onuncu tzm1r en-
nız dünkü pazar gUnU kapanıı saatine ka- terna.ııyon&l fuarı müııaeebetiyle milli p!
dar fuarı gezen ziyaretçilerin yekillıu •~ yango idaresi de tuarda bir pavyon tertip 
bln 604 klfiye baliğ olmuıtur. etmiı bulunmaktadır. ımıı plyanco keıt-

Gerek pavyonlar, gerek tuann eğlence delerinin yeni kürelerle yapılmaaı, yurdun 
yerleri maııeert bir kalaablıkla dolu bulu- her ~atında bUyUk bir all.ka ile k&r11· 
nuyordu. Ecnebi devlet pavyonlannuı cel- landıtı için ~ok yurttqlar bu küreleri 
N.ttlll bUyilk allkadul bllka ~ u.. ,._ .. ,,,. ~-·' 

müteyakkız 

Şimdi de Macarlar Rumen 
delegele:i:l d~ıet ettiler 

Macat 'r..:ıri.:~.ve r.'.lztrı Kont Çam 
Bükrq; 26. a.a. - Royter : 
Macaristan ile de müzakereler icin kapı

nın a.c;ık kaldıiı Bükreş'te resmi mahfil
lerde iararla söylenmektedir. Fakat romen 
matbuatında muvakkat zaman için vukua 
gelen inkıta hakkında $İmd "e kadar h·ç ı>ır 
mute.lea yürütülmemektedir. 

Rukırester Tageblatt nazi cazeteıi, bst 
mak:ales:nde, A •m~ ... ye.'r-:n ~es-· •y 1 -

kem olmak suretiyle niçin halletmek iste 
mediği sebebini uzun uzadıya izah eyle 
mektedir. 

Bultareıter Taceblatt ıı:ueteıi, Almın· 
ya'nm " Turnu • Severin'deki Gordion dilo 
tümünü bir lalınç darbesi U. " kolaJCI 

(Sonu 5 inci •"'ada) 
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HARP EKONOMİSİ 

Av kendi kendini 
besleyebilir mi ? 

Y azan : Saclreclclin ENVER 

Geçenlerde abluka harbi dolayısiy· I mek zorundadır. Bu yUzden zaten 
le "Ul" " "t r' rında "Avrupa iktı- noksan olan yağ Almanya'nın en çok 
sadi hud..ı . arı ıçıne r;ıkı~tırılabirr muhtaç olduğu ve en güç tedarik e
mi? (*] başlığı altında garp sanayii- deceği bir maddedir. 
nın hammadde ihtiyacını tedarik ka- Avrupa'nın çekmekte olduğu, çe
biliyetini, açık miktarını tetkik et- keceği gıda zorluğu tebarilz ettirilir· 
miş idik. Vardığımız netice zaten mu- ken kakau, çay, kahve üzerinde kısa
an endir. Dünyanın en kalabalık bir ca duralım: vakıa ilk nazarda bunlar 
ülkesi olan verimsiz Avrupa toprak- i birinci safta gelen bir ihtiyaç olmak· 
]arı - ithaHi.t yapmadıkça - endüstri I tan ziyade lUks bir zevk mataı gibi 
ve ekonomisinin bugünkü yüksek 

1 

teHikki edilir. Ama unutmamalı ki, 
konjonktüri tutmasına maddeten im· Avrupa halkı yılların verdiği bir re
kan olmadığıdır. Y.alnız vaziyeti bir 

1 
fah seviyesi ile bunlara alışmıştır. 

kere daha adet şehadeti ile tevsik et- Bu eksikliği bir yoksulluk olarak 
miş idik. hisseder ve büsbütün ayrı ayrı iklim 

De erli karilerimin müracaat ve şeraiti ile yetişen bu maddeleri h iç 
irşatlarivle bugün de gıda maddeleri bir suretle elde edemiyecektir. 
üzerin e durmz.ğı gösterilen aHikaya Vakıa gene Almanya harp hazır-
bir şükran borcu telakki ettim. lıkları arasında her sene ithal ettiği 
Kış geliyor; harp, bilhassa abluka (150.000) ton kahveyi 1937 den itiba

harbi devam ettiği takdirde acaba ren (200.000) tona iblağ etmek sure
Avrupa gıda ihtiyaçlarını temin ede- tiyle bir stok yapmıştır. Her sene ar
bilecek midir?.. tan "50" bin tonluk bu miktar ile Al-

Sual çok şümullüdür, birçok mad- rnanya'da bir senelik ihtiyaç için kah
delerden mürekkep olan gıda ihtiyaç- ve mevcut olduğu kabul edilebilir. 
larının istatistiki malfimatını bu sa- Ya bir sene sonra? Yahut Almanya 
tırlara hepsini sıkıştırarak, mutlak gibi stok yapmamış memleketler bu 
bir ölçülü neticesine varılamaz. Esa- ihtiyacı nasıl temin edecekler? 
sen sanayi maddelerinde olduğu gibi Şimdi Avrupa sakinlerinin kahve 
gıda maddelerinde de her yıl muay- ı içmeğe olan inhimakini gösteren şu 
yen bir seyir takip eden ithal ve ih- adetlere bakalım: 
raç rakkamı intizamı da görülemez. 1937 de muhtelif Avrupa memle· 
Nihayet zirai mahsulfit birçok şart- ketlerinde adam başına düşen kahve 
ların tekemmül ve tekevvün üne tabi- istihlaki: "Kilogram" 
dır. Bu meyanda hava en baş rolü a
lır. Kuraklık, fazla yağmur, fazla so
ğuk ... ilih gibi. 
Yapılan tetkikatta Avrupa hububat 

ihtiyacının (% 90) ını dahilden te -
min etmt>ktedir Et, şeker. meyva ve 
sebze istihı:;al tı h m n kamilen is
tihlaldni karşı! maktadır. Yağ istih
sali ise ihtiyacının ancak (% 50) sine 
tekabJl etmektedir. Bu hesaba daha 
umumi m.,hiyct verildiği takdirde 
vasati bir nispet elde edilmek iste· 
nirse Avrupa gıda maddelerinin (% 
83) ünü dahilden tedarik ettiğini mü
tehassıslar bildirmektedir. Demek, ki 
açık (% 17) dir. 
Şu umumi m"taleadan sonra gıda 

ldelerinin ba ında gelen buğdayı 
. ... ,k edelım: 1938 senesinde dünya 
buğday istihsali "150" milyon ton -

• dur. Bundan Avrupa hissesine düşen 
miktar • İngiltere ve Sovyet Rusya 
hariç - (40) milyon tondur. 

(1909 - 1930) senesine kadar Avru· 
pa her ene (14-17) milyon ton buğ
day itl al etmiştir. Fakat bu miktar 
ziraat usullerinin ıslfilıı suni gübre 
istimali gibi tedbirler ile harpten e
vel 10 milyon tona düşmüştür. Bu 10 
milyon tonun 5 milyonunu Büyük 
Britanya, mütebakisini Avrupa ithal 
etmektedir. Yalnız bu adetler normal 
bir seneye racidir. Halbuki içinde 
yaşadığımız 1940 yılı hiç de normal 
değildir. Harp ve kışın sert olması 
dolayısiyle mütehassıslar Avrupa huğ 
day istihsalinin (% 20) yani "8" mil· 
yon ton bir noksan olduğunu bildir· 
mektedir. Demek oluyor ki, Avrupa
nın her sene (% 10) ithal mecburiye
ti bu sene (% 30) dur. Şu halde Av
rupa bu yıl buğday ihtiyacının üçte 
ikisini kendi topraklarından alabile· 
ccktir. 

Mütebakisi? 
Bu sualin cevabını mevcut stoklar 

veremediği takdirde facia perdesi ör-

Almanya 2.62 
Danimarka 

1
7.17 

Fransa 4.42 
Hollanda 4.24 
İsveç 7.55 
İsviçre 3.16 
Halbuki Birteıik Amerika müstes-

na diğer memleketlerde bu kadar faz
la kahve istihlak edilmez, bu meyan
da misal olarak Avusturalya'da sene
de adam başına (0,28) kilogram kah
ve içildiğini zikredebiliriz. 

Artık şu adetler ile olan müsahabe· 
mizi bir sonuça erdirmek Gzere bir 
elimle ilave edebiliriz. Bu sene Av
rupa sanayii gibi halkı da alışmadı
ğı, zoraki, betbaht bir yoksullu~a kat
lanacaklardır; yıllar tevali ederse bu 
betbahtlık bir faci a t eklini alır, hat
ta stoku ve harp ganaiml olan Alman
ya'da bile ... 

Kadın ~orapları yüzdeyüı 

yerli mah ile yapılacak 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Kadın ço

raplarının ıunt ipek ihtiyacını bundan böy
le Gemlik fabrikası temin edecektir. Fab
rika, çorap lmallthanelerlnin ihtiyacı o -
lan sünt ipeğin tevzii için sanayi birliğini 
tavzif etml~tir. Bu ıuretle çoraplar yüzde 
Yüz yerli malı ile yapılmıı olacaktır. 

Evlenme 
. . 

merasımı 

Devlet Deniz Yolları i!letme umum 
mildlir muavi:li Bay Haşmet D ülge'· 
nin kızı Sevim Dülge ile YUksek Mi
mar Sadık B1lgin'in evlenme merasi
mi, iki taraf ailesinin ve dostlarının 
huzuriyle İstanbul yeni yolcu ıalonu 
gazirtvsunda icra edami1tlr. İki tara
fa ııaadetler dileriz. 

tecektir. 
Yalnız Avrupa'nın buğday ve gıda .J l llll M·evlud k1raati llllh. -vaziyetini tetkik ederken Almanya· : tzmlrde vefat etmiı olan Doktor : 

yı kısmen ayırmak icabeder. Son se- : Esat Hatlpoğlunun vefatının kırkm • E 
nelerde Almanya zirai mahsuliitını - cı rünilne müsadif çarıamba ,UnU öi- : 
dahili ihtiyacı karşılıyacak bir hale E le nemazını müteakip Zincirli camlin- E 

· ğ k 1 M l~ - de mevH'idu okutturulacdından arzu : 
getırme e ço ça ışmıştır. ese d: : edenlerin teırifi rica olunur. 340'2 S 
Almanya (1928 • 1932) senelerinde 
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lıLlıS 

Her ganden daha sıyadtt yurt 
yavrul:ırını diışiınmoğe mecbu
ruz/ Yardıma muhtaç doğan 

çocukları kışın soğuktan koru-
yabilmek ıçin yavrularınızın 

her türlü kullanılmn eşyalarını 
Kuruma vermenizi Çocuk Esir 
geme kurumu ~aygıyle diler. 

• 

Hariciye memurları 

arasında 
Hariciye vekaleti merkez ve taşra 

memurları arasında terfi, tayin ve na
killeri ihti-ıa eden kararname yüksek 
tasdikten çıkmıştır. Bu kararname ile, 
altıncı derece memurlaıdan BUkreş 
Büyük elçiliği müsteşarı Basri Rizan, 
merkezde başkonsolos İsmail Hakkı 
Okday, beşinci dereceye, 

Yedinci derece memurlardan KudU! 
başkonsolosu Celal Tevfik Karasapan, 
Şam konsolosu Necati Menemencioğ
lu, Köstenr.e konsolosu Fuat Aktan 
ve merkezde Abdullah Zeki Polar al· 
tıncı dereceye, 

Dokuzuncu derece memurlardan 
Muammer Yücel, Kudüs başkonsolos
luğunda muavin konsolos Hulusi Ta. 
mer, sekizinci dereceye, 

Onuncu cterece memurlardan mer
kezde Refet A ltıntas, Mucip Parer, 
Mahmut Conker, Bukre§ büyük elçi
liği üçiincii katibi Mustafa Borovalı, 
Roma büyüle elçiligi üçiincii katibi 
Sadun Terem, Atina hüyilk elçiliği ü
çüncü katibi Necdet Kent, Cin hUkil· 
meti nezdinde Türkiye elçiliği Uçü.,
cU katibi Yümnü Seues, Tallin elçiliği 
üçüncü klitibi Reşat Akdur dokuzun
cu ctereceye terfi ettlrilmislerdir. 

Madrit elcitiği lıaşkatlpliğine Lon. 
dra biiyük elçiiiği lı~.,katibi Orhan 
Tahsin Gii:lden, Bertin büyük elçiliği 
ikinci katipliğine, Polonya hlikUmeti 
nc?.dinde Türkiye lıüyük elçiliği ikin
ci katibi Samim İzzet Yemişçibaqı, 
Bern elçiliği Uçil"lcU katipliğine 

Brüksel elçiliği üçüne.ti katibi Talat 
Benler, Budape~te elçiliği ikinci ka· 
tipliğlne Tallin elçi:iği ikinci katibt 
Reşat Akdur tayin oJunmuıtardır. 

Ankara' da lise ve Orta okullara 
namzet talebe kaydı 

Maarif Vekilliğinden: 
1940 - 1911 ders yılı için Ankaradald 

liselere: erkek talebe namzet kaydı 
Erkek lisesinde, kız ta ebe namzet 
kaydı Kız lisesinde, orta okullara ve 
liselerin birinci devrelel'ine namze: 
kaydı da 4 üncli orta okulda yapıla
caktır. 

Silvan'da gençlik 

kulüpleri açıldı 
Stıvan. (Hususi) - Beden terbiyesi ka

nununun tatbik rnevkline vazedilmesi do
la),slyle her tarafta olduğu glbl Silvan 
ka.za merkezinde de teokll edilen Silvan 
gençlik kulllbUnUn tecssUsU milnMcbcUyle 
18. 8. 940 tarihinde evelce nslterlcrlmlzln 
de bUyUk yardtmlarlyle belediye tarafın -
dıın yapılmış olan idman sahasında binler
ce halkın işUrAklylc gUzel bir spor teşkili 
gUnU y113alıldı. Gençler, Uzcrlerlnde kulU
biln aHı.metlcrlnl taşıyan yeknasak forma
ları olduğu halde hep bir ağızdan ve yllk· 
ııek sesle ııöylcnen lstikltıl rnar171nı müte
akip knymakıımımız l\1Umtıız Arkan tara -
fından beden terbiyesi kanununun ml'uıA ve 
tUmulU ve apor hayatında yapacağı inkı
IAp hakkında bir söylev verildi. Bunu mU· 
teaklp yarı§ ve mUsabaltalara başlandı. 
Geç vakte kadar devam eden ve halk tara
fından bUyUk bir alAka ile takip edilen bu 
mUsabakalar neticesinde gençleri teşvik 
maksadlyle birincilere rnUnn.slp hediyeler 
dağıtıldı. Sahanın temiz ve muntazam çer
çevesi içinde temiz ve yelmasak spor elbl
tıelcriyle muhtelit mllsabakaları oevk ve 
heyecanla başıı.rnn neııell gençliği, eeytrcl
ler bUytlk bir altına Ue seyrederken bu ye
ni ve ııevlmH tnkılAp dolayıslylc bUyUkle
rlne karoı duymuş oldukları şUkrnn ve bağ
lılık hislerini rnuhtell! vesilelerle izhar et
tiler. 

İrak yoliyle 
nakliyat 

Ankara' da bir konferans 

FİKİRLER ve İNSANLAR: 

Nesre dair notlar 

G EÇEN gUn bu ailtunlarda çıkanı zannettikleri için pek çabuk ııe 
aktedilmesi düşünülüyor bir yazımda nesrin, iç alemimiz düşüverirler; hikayeye, anla . 
Avrupa harbinin Akdenizde nakliyatı gilç- için esaslı olan şeylere dair söylemek 1 başlarlar. Serbest nazımla söylı) 

ıe~tirmesi üzerine hükümetlmiz 1rak yo • istediklerimizi hemen hemen hiç bir şair ise nesir yazmadığını; sözle 
tundan istifadeyi dilıUnmüş, Haydarpaşa - zaman tamamiyle ifade edememesin- de bir ahenk, küllü, bütünü bir 
Bağdat hattının tam bu sırada nakliyata den, vüzuhsuzlıığundan bahsetmiş- da sezdirmek kudreti bulunması 
açılmış olması da bu yoldan istifade im • tim. O yazıyı okuyan bir dostum: zımgeldiğini daima düşünmeğe 
k!inını kolaylaştırmııtır. Şimdi bu yol doğ- "Siz düşündüğünüzü nesirle işte va- burdur. Kayıtlı nazımda, gerçek 
rudan doğruya münakaleye elverişli bulun- zıh olarak söylemişsiniz" dedi. Bu bulunmadığı zaman da, gerek yt 
makta ve esasen istifa.de de editmektellir. f k k ld b'l' 1 öıd sözde gerçi bir il ti at vardı; fakat gere o uyan a ana ı ır er: s 
Fakat bugiinkü vaziyet beynelmilel transit gene teşekkür edemedim, çünkU o il- ittirat kendilerine şiir knrtıaınd• 
usulleri dairesinde cereyan ettiği için da- tifat bir örtüden ibaretti ve altında dukları :zehabını verebilir. Ser 
ha az iktisadi bulunmaktadır. ı 

bir itiraz bulundugyu pek belli idi. nazımda ise, şiir düşünce, nesir 5 
Tilrkiye devlet dcmiryolları lda'{tSI bu ı 

yoldan yapılacak nakliyatı kolaylnıtırınak O yazımın istediğim kadar vazıh tıverir. Bunun için serbest naZ 
ve mümkün olursa daha ucuz bir tarife olmadığını biliyorum. Bir kere ek-. bazılarının iddiasının aksine ol 
vUcude getirebilmek için lrıık ve cenup sikti. Öyle olmasa bile asıl maksada kayıtlı nazımdan daha sıkı, daha ~ 
hattı dcmiryolları idarcledyle temasa ge- gene varamazdı. Çünkü nesirdi ... Nes- bir dicipline'dir. Bunun böyle ol 
çcrck kendilerini ıs ağustoıta Ankarada rin hiç bir şeyi anlatamıyacağını id- ğunu bilmeden, dUşUnmeden ser 
bir konferansa davet etmişti. Konferansın dia etmiyorum; sadece hakikatlerin nazımla şiir söylcmeğe kalkanlar 't 
gayesi bu idareler arasmd!l bir "doğru bizim içimizde birdenbire onları biz sa kabahat se~bcst naunın değiJdl,ı . o 
naklkiyat itiliıfnamesi" vilcude getirmek O· kendimiz kcşfedivcrmişiz 'gibi aydın- D DOSTOYEVSKİ'nin Bud,ıı· t y 
laca tı. 1 d v • 1 l ıı 

Cenup demiryolları idareleri bu teklife 1 anmasına, ?.gma~ına nes~r e varı a- sında bir söz vardır: tre ' ta 
mUsbct cevap vermi~lerdir. Irak dcmiryol- mıyacağını soyledım. Nesır anlatır, iki üç kişi, Allah'ın olmadığına ~ ~lıır 
larına gelince onlar da teklifimizi çok mil- • izah eder: bir meselenin etrafında çok deliller gösterirler; bunları d~ e h 
sait karıjılamış, fakat murahhaslarını 15 ~ dolaşır, bütün sebepleri, teferruatı liyen Prens Mışkin: "Sözleri çok af 
ağustosta Aııkarada bulunduramıyacakları· ı birer birer gösterebilir. Şiir buna zıh ve ikna edici idi; fakat bana Ol 
nı bildirmişlerdir. Bunun üzerine kendile· muvaffak olamaz; hatta buna muvaf- ma meselenin dışında konuşuyor 
rine bir proje göndcrilmlatir. 1 fak olduğu nisl>ette kendi mahiyetin- gibi geldi" der. Nesir de bunun 

İrak demiryolları idaresi b~ ~roJeyl tet- den, şiirlikten uzaklaşmış olur. Fa- daima meselenin dışında konuşur~ .. 
kik ettikten s.onra cevııbını bıldırecek, ~n- kat benim aradığım vüzuh bu değil. %{ meselenin aslı ile karşılaştıtv"ı# 
karada akdedılccek olıın konferans tarı - B .. h 1 ~ · · · ·ı · . . u vuzu mese a rıyazıyenın, ı mın İkna eder: aklımızı ikna ede'I"; ~ 
hı de bundan sonra tesbıt olunacaktır. .. h d h h . b" · · • 

Haber aldığımıza göre, konferans, doğru v~zu u ur!. er angı ır rı~a.zı_re liğimize, aklımızın ışığına ihtı ta 
nakliyat itilaf namesini hazırlarken ticari dav~s.ını . v.uz~hl~ anla~ış 0.labılırız ! olmadan da yaşadığımızı, var oldıJ d 
emtia için tenzi18.th bir tarife vücuda ıc- o hızım ıçımıze ışler mı? Bıze fücmı muzu bilen benliğimize nUfus e6' ~ir, 
tlrmek için de tetkiklerde bulunacaktır. bahşeder mi? Benim aradığım vUzuh, mez:. "f :a~a 

bize filemi bahşeden vüzuhtur; file· :ı:ıir tQgat kitabında, meselli "f", 1 

30 Ağustosla güre~ 

ve boks ma~ları 
30 Ağustos tayyare bayramı dolayısiyle 

boks ve güreş şubelerinin tanınmış ve kıy
metli takımları arasında Ankarada bir mU
ıabaka yapılacaktır. Bu müsabakaların ha
sılatı Türk tayyare cemiyetine terk ve te
berril edilecektir. 

Müubakıı.ları yapacak takımlar, Uç ıe • 
nedir TUrkiye ~reı birinciliğini elinde tu
tan Ankara bölgesi güreşçileriyle bilhana 
serbest gUreıtc çok iyi ve teknik eleman
lara malik bulunan İzmit bölııesi ıüreıtçi-
teridir. 

İzmit gürc&çilcrl 29 ağustos ıabahı An
karaya muvasalat edeceklerdir. 

Bundan ba~ka boka sporunda çok kuvct-
11 elemanlara malik bulunıın İstanbur böl
'"' btıksOr1el'Jy1c .ıµtkanı. bok50rtcrt aca

aında da müsabakalar yapılacaktır. 

P. T. T. idaresinde 
terfi ve tôyinler 

Ankara merkez mlluilrü Naci Bay· 
kal, Bursa merkez miıdürü Yusuf Ar
fen 90 liraya, Konya merkez mUdürü 
Fazıl Barın, Sıvas merkez müdürü 
Mithat Okan 80 lil'aya, Tekirdağı 
merkez müdıirü Sami Sungur, Kütah
ya merkez müdürü Hamit Tuncer, Er
zıtrum merkez müdürü Ahmet Hamdi 
Erol, 70 liray.11 Isparta merkez müdi\
rü Şevki Yaner 60 li!aya terfi ettiril. 
mişlerdir. 

P.T.T. umum müdürlüğü telefon 
işleri reisliği fen mUfettişi Hikmet 
Tekeba§ levazım müdürlüğüne, leva
zım mUdürU Kenan Onat telefon işle· 
ri reisliği fen müfettişliğine naklen 
tayin olunmuşlardır. 

Bayhurt<la gaz kursu 
çalışmalarım bitirdi 

Bayburt, (Husuet) - Kıızamı:ı;ın Halk
cvl bin.asında açılan ve bir hnftadanberl 
muntazaman derslere devam eden (Gaz a
rama ve temizleme) kursu bug1ln mesaisi
ni muvaf!aklyetıe bitlrmlttir. Kurtıa de· 
vıım eden mUdavtmlere ııııhııdetnıı.meler da
ğıtılmıııtır. 

min, veya alemde herhangi bir şeyin kelimesine bakın, §Öyle bir ıeY ~ c~· 
bizim için artık bir muamma olmak- lursunuz: "Bilmem ne fasilesl~tef dl 1 

tan, anlatılması, izahı lazım gelen bir bir çiçek." Buna bir takım bil&·~ 
şey olmaktan kurtulmasına yardım e· daha ilave edebilir: gülün kokustl t l~g 
decek vüzuhtur. nu, tahlil ile elde duğunu, nasıl yetiştirildiğini, h~s 
edilemez; nesrin vüzuhu ise, ilmin mevsimde açtığını, çeşit çeşit, r.1;ı h 
vüzuhu gibi, tahlilidir. Tahlil parça· renk gül bulunduğunu söyJiyeb1 D' Q 
lar: parça parça anlatır; birden söy- Bütün bu tarifin, bilgilerin gutıeilrı 
liyemez: evelii şunu, sonra bunu gös- alakası vardır? Olsa olsa bize g ,. 
terir. H~lb~ki al~mde veya alemin anlatabilir, sezdiremez, gösteref11' t' 
herhangı bır şeyınde parçalar yo~ - güllin rengi ve kokusu ile bizi !11"~ 
~.r~. evcıa şu, sonra ~u yo~tur; k.uı, 

1 
edemez. Nesrin bir şeyi anlat~ası ır 

but~n .. vara.~r .. v~ ~akıki vilzu~ bıze 1 Jrtgat kitaplarının tarifi gibidır. ~ 
o kullu, o butunu bır arada sezdırecek ten nesrin en kuvetle h&kim old11 

olan .vüzuhtur. yer, zannederim lfigat kitaplarıdır·, 
Nesirde tahlil esastır: nesir bize EDEBİYATTA nesrin en Jıi)dl 

küllü, bütün parçalamadan, bölmeden 
sezdirmeğc çalıştığı nispette §iire olduğu tarz, tenkittir. . bit 
yaklaşır, şiir olur. Harem ağalarından bir şairııt rJ. ~1 

s TEPHANE MALLARME, ga-
zctc:rerın aorauncu sayfrıaııı· 

dan, yani ilan sayfasından başka her 
yazının nazm olduğunu ıöyler: çUn
kU her yazıda, bir şeyi haber vermek
ten ba§ka bir de güzellik, kelama bir 
nizam verme arzusu hissolunur. Bu, 
doğrudur; fakat nazm muhakkak şiir 
değildir. Şiirin esası kelama ahenk, 
intizam vermek arzusu değildir; bun
lar Jazımdır, çünkü şair maksadına 

bunlarla erer. Fakat onun asıl istedi
ği bir haleti, bir şeyi bir bütün ola
rak ketıim ile tesbit etmektir. Bunun 
içindir ki manzum sözlerin çoğu da 
tiir değil, nesirdir. Her nerede anlat
mak, izah etmek, tahlil etmek arzusu 
varsa orada - söz manzum olarak 
söylenmiı olsa dahi - nesir varclır, 
nesrin kanunları hüküm sürer. Şiir 
bizim tahlil eden, sebep araştıran, 

münasebetleri birer birer görüp gös
terebilen aklımıza, raison raisonnan
te'a değil, her şeyi bir arada veya bir 
ıeyi yekpare olarak kavrıyabilen, bu· 
nun için de zıddiyet nedir bilmiyen 
gönlümüze hitap eden şeydir. Bun
dan gayrısı daima nesirdir. 

manzumesini okumuştum; şu ını• .• iMA,~~ a 
la başlıyordu: "Kadın nedir de~ "tıııı 
siz; durun da anlatayım ... " O gı:ı·~ Qi 
zumeyi okudugüm zaman haylı ·~~· l · ' 
müştüm, hS.la da hatırıma geld1 ıı 
gUlerim. Fakat şiirin pe oJduııst'_. ra 
anlatmağa kalkan münekkidin o ~;J l'tt 
vallıdan ne farkı vardır? Kendi ııil• 
söyliyemez, bir de şiirin sırlarını 
diği zehabına kapılır. ~ 

O halde şairin §iiri anlatması ~ ~· 
midir? Evet; şiiri ile bize şiiriıı ~ 
olduğunu sezdrebilir; fakat aııitıl' 
şiiri ile ... İzaha girişince o da t• ""' 
ğinden, hiç olmazsa o an için, çı ıııf' 
sadece herhangi bir münakkit o rJ 
Münakkidin - o münakkit l~te ol- r 
bir taraftan da kudretli bir taır 61' ~b 
sun - şiir hakkında söyliyeceğl ~i' bi 
ler, lC\gat kitaplarındaki "gül" ~dJ \tı:ı 
finden farksızdır; şiirin etraf~, 
dolaşır, bize tek bir beytin, bir Iİ~ 
rağın, bir feryadın sezdirdiği. f· • .ıı 
sezdiremez. Nesre, tahlil edicı, '!"" 
öldürilcil nesre mahkClmdur. tıd' 

K ·LtMİNİ, havasını tiirde f 
lan, §iirde bize sırlarını ~rdl 

den aşk hissi ve aşk kelimesi ne' 
ne kadar gülünç oluveriyor! ... 

S ERBEST nazmın nesirden far
kı olmadığını iddia edenler 

var; halbuki serbest nazım, kayıtlı 

11azımdan da daha ziyade, nesrin ak
sidir. Vezin ve kafiye kaidelerine ta
bi olarak yaza~lar sadece bununla . 
kendilerinin nesirden kaçtıklarını 

İzmir Fuarında 

piyango pavyond 
• vasati (1,5) milyon ton buğday ithal 

ederken bu miktar 1933 te (770.000) 
tona, 1935 te de (156.000) tona düş
mtiştür. Zaten bu ithal keyfiyeti at
man buğdaylarının cinsi itibariyle 
yumuşak olduğundan Kanada ve şi
mali Amerika buğdayları ile karıştır
mak mecburiyetinden inbias ediyor
du. Çünkü aynı senelerde buna teka
bül edecek bir ihraç rakamı da gö
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ki Herkes 30 Ağustosta 

zükmektedir. 
Fakat 1936 senesinden sonra itha

latının birdenbire yükseldiğine, 1937 
de {l.219.0000), 1938 de (1.267.000) 
ton olduğuna şahit oluyoruz. Bunun 
ile Almanya"nın o senelerdeki ihti
yacını değil, hazırlandığı harp için 
geniş mikyasta stok yaptığı anlaşılır. 

Acaba Almanya diğer gıda madde
lerinde de aynı durendişliği göster
miş midir? Şüphe edilemez. Şu kadar 
ki , Almanya'da zirai mahsulfit yalnız 
gıda maddesi olarak kullanılmayıp, 
aynı zamanda sanayiinin bir ham
maddesidir. Patatesten alkol, sütten 
galanit, şeker ve yağdan da mühim 
bir infilak maddesi elde etmektedir. 
Bu şerait dahilinde Almanya ziraf 
istihsalatının istisgar cdilmiyecek bir 
kısmını ca harp sanayii emrine ver-

[• J Ulus gazetesi ıo ağustos 

Yeni cami karşısında 
lstanbul'a gidenlerin ilk önce 

gözlerine -sarpan ıey, ö:ıa açılmış, 
eteklerindeki çörçöp temizlenmiş o
lan Yenicamıdir. 

Uzun yıJlardRnberı kötil k6til ya· 
pıların arkasında ve oltasında kal
mış olan bu güzel sanat eseri, şimdı 
minarelerinin aleminden merdiven
lerine kad<Jr göz 6nlindedir. 

Bir arkaiaş;m ne güzel söylüyor
du: 

- Bir g:izel daha t esettürden 
kurtuldu ! 
Aynı arkada~ Ayasofyanın moza. 

yıkları temizlenip meydana çıkarıl· 
dığı zaman da buna yakır. bir s'5z 
söylemişti. 

Yenicamlnin önü açılmış bulunu
yor. Şimdi hummali bır faaliyetle o
rad':ıki kavis, yollar ve meydan dü· 
ıeltilmektedir. 

lstanbul'un estetık çehresini dü 
ze1ten bu gayret ve faaliyeti sarfe· 
denlere kalbim §Ük ran dolu, gazel 
esere karııdaa balıarba dlıma ıu 

mü/Ahazalar geldi: 

Bı'nanın esas merdivenlerinin al. 
tına gene aynı şekılde birkaç mer
diven ilave edilmiştir. Bunlar, biru 
uzaktan, binaya yapılmış ilfıveler 

gibi duruyor. Bir §ahesere hiç bir 
şey ilave edilemiyeceği malumdur. 
Kaldı ki türk mimarisinde estetik 
kadar mantJk da hakimdir. Güz:ı ya
pılarımızda ne bir sl1tun, ne bir kub· 
be, ne bir .ı.eıner, hulasa hiç bir şey 
fazla değildir; heps€ ayrı ayrı birer 
ihtiyaca da Cf!vap verir. Onun için 
bu sonraki merdivenler yapılmasa, 
başka bir ,ekil düşunülse olmaz mı 
idi? 

Yenicami, ilk yapıldığı zaman 
belki de tam deniz kenarında idi, 
çephesi om göre yapılmışa benzer. 
Öyle de olmasa bu6iın önüne asfalt· 
lı ve taşlı bir yol, bir meydancık. 

bir kavis getirmek, bilmem. o kadar 

isabetli olmuı mudur l Binanın e
teklerine rastgelen bazı kısımları 

biraz yeşertmek, bir miktar ağaçlan
dırmak güzel olmaz mı idi? 

••• 
Bir mevsim eğlencesi! 

Gezmeğe gidenler ve yahut tatil 
mı1nasebetiyle boş zamanı olanlar 
rahat, kolay ve egiP.nceli vakit ge
çirmek isterlerse kendilerine bir 
tavsiyede brılunabıJ'ırim: 

Bir iki gazete alınız. Yeni çıkan
ları tercih edebilirsinız. Bunlarda 
dil yanlışı, dalgınlık, dikkatsizlik 
yüzünden yapılmış hatalar arayıp 

hunların altını çizinız. Aiti kırmızı 
ile çizilmiş olan satırları sonra ara
nızda ok:ıyunuz:. Göreceksiniz kı 
tavsiye ettığim eğlenceden memnun 
kalacaksınız. 

Size bir iki örnek vereyim isterse-

niz: 
Bir gazetede bir haberi Okuya

lım: 

"Birkaç sene evet Ankara polis 
enstitüsünde yeni sene tedrisatına 

yakında bsjlanacaktır, lstanbul k:ıd
rosundan tefrik edilen kırk be§ po. 
/is bugUn Ankara'ya hareket edecek· 
!erdir . ., 

!şte size altı üstünü tutmıyan bir 
haber. Belki de yazaIJ başka bir mak
satla cümleye başlamış, ondan sonra 
sıcağın verdiği rahavet ve plfıjların 
çektirdiği nasretlc başka türlü ta
mamlamıştır; öyle olacak. 
Alın size bir örncl." daha: 
"Fatihte H:isaJ1lbey mahallesinde 

oturan ve milli san.1yi birliği me
murlarınd:ın Mehmet Ôz:bek dün ak. 
şam sast 18 raddelcrınde Haydarpa
şaya gitmekte iken Sarayburnu a
çıklarında denize dıişmüşse de kur
tarılmıştır . ., 

Mehmet Özbek, Fatilıten kalkıp 
yürüye yürüye mi ll;ıydarpaşaya gi
diyordu. Buna imkan yok ama ya
zılıştan öyle anlaplmıyor mu? 

Bir başka gazetede d e bir başlık: 

zafer piyangosunu 

alôka ile bekliyor ı-
• ye~ 

İzmir Fuarı'ndaki bu ıenekı ıı~ 
tiklerden biri de, zafer piyangosı.ıtıı", 
30 ağustosta İzmir'de çekilece1' 

0 p•~ 
sıd ır. Fuar'daki Milli Piyango ıftıt· 
yonu bilyük bir alaka toplll~0ııııll 
Fuarı ziyaret edenler bu paVY sO r 
önünde uzun uzun durmakta \'e .. rele" 
ğustosta talih dağıtacak olan l<Uetctr' 
ri dikkatle ve merakla seyret~ 3o I' 
dirler. Herkesin kanaati şud~r:11 bı' 
ğustos zafer hayramıoır. ~:çı 1'ııtl~ 
de talihimizin zaferini bugun ooO tı. 
mı yalım; ve bu bayram, hele 60· 1ı 1rs' 
ra gibi büyük ikramiye kaıat1 
ne büyük bayram olacaktır~ 

bStr 
"Gümrüğe çıkarılan Osmaııfı 

kasına ait çuvallar ... ,. tJll' 
Gümrüğe çıkarılan çuvail•f? 

rtıl· 
dır, yoksa Osmanlı bankası bıs11' 

Siz de Myle birçok örnekl!t e~Jr 
bilirsiniz. Ondan sonra bu orıı 
ri bana da gönderebiliısıniz:ı. j. 
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~SMi TEBLiGLER 

.................... . 
iltere'de bir günde 

A 55 tane alman 

düşürüldü 
~:-a. 26 a.a. - Hava ve Dahili Em
»ezaretlerinin tebliği : 
iece, düşman, cenubi ve merkezt 

rede geniş bir saha üzerinde bazı 
ları bombardıman etml!itlr. İngil
cenubu şarkt mıntakası Uzerinde 
Çyada bazı noktalara da bombalar 

tır. Merkezı İngllterede bir ıehlr -
ınıar çıkmıı ve bazı endüstri mües
llde hasarlar vukua gelmiıtlr. Di -

1 lcbirde bir tiyatro ve bazı dükkll.n
ltra uğramıştır. 
~ra civarında müteaddit noktalara 
lır dUşmUştlir. Hususi ikamctgihlar
Uit yar.,,.ınlar çıkmış ve bazı hasar 
tclmlstir. 
ınıntakalardo.n bu ana kadar alı -

ltporlara göre, ölil ve yaralıların u -
dif· tı_ıiktarı azdır. 
,ıJ ı öğrenildifinc göre, dlin İngiltere 

Yapılan hikumlar esnasında 54 
eıı a tayyaresi düıürillmüıı bulunmakta
b l" "lllardan 48 i avcı tayyarelerimiz, 6 
di' de hava dafi bataryalarımız tarafın
"' IUtülmüştür. 

tayyarelcrim!zdcn 13 U kayıptır. 
1dan üçünün mürettebatı sat ve aa-

iilen tayyareler 55 i buldu 
ı, 26 a.a. - Hava N czaretinin teb-

il Yeni haberler. dun avcı, tayyare
tarafından diğer bir alman tayya
dlha düşürülmüş olduğunu göster
ir, Bu suretle dün dllıürülcn dilı

ll~arelerinin adedi 55 e baliğ olmuş 

tice kayboldufu bildirilen pilotlan -
birisinin ıağ ve satım bulundufu 

yapılan 

taarruzlan 
ra, 26 a.L - Anavatan Emniyet 

ttitıın tebliği : 
i Öğrenildiğine göre, diln gece mer-

~ilterede bir echlr üzerine yapılan 
hlicumlan esnasında, bir kaç kişi 
•e :varalo.nmııtır. Bazı endilstri bi -
•t evler hasara uğramıııur. Sabah, 
lökcrken, blitiln yangınlar söndll • 

1 bulunuyordu.. Yardım ıervlıleri 
el vazifelerini rBrmü11tür. 

~ lldan alınan haberler, memleketin 
r4 ~ıımlarmda yaralı ve ölü miktan -
i~ az olduğunu ve ciddi hasar bulun
r tııı teyit etmektedir. 

Qf man tay yc.ıı eainin yaphğı 
hücum 

rı, 26 a.a. - Hava Nezaretinin İı · 
1•t Serviıi, bu sabah erken ıu tebliği 
ltir : 
•kııama doğru İngiltereyı hilcum 

0lan dört dii5man tııyyares!nden bir 
1 dUıürUlmüştlir. 
•et ıahiline 130 kadar alman tayya

>ı1t1aıııru11tır. Bu tayyarelerden 34 ti 
lrnüı ve diğer bir çokları hasara uf
Itır. 

~)de bir hedefi tutmak lıtediti aam
"ll)lik bir ırup, geri dönmeye mecbur 

r, 
'f bu ıarkl ıahillerlne karıı yapılan 

,rİ' IQ bir hava hücumu esnasında, asgarl 
~ ~illan tayyaresi dü11ürülmüştUr. 

11 f et ıahili üzerinde Hurrkane ve 
··~ ft'lerin iştirakiyle vukua gelen hava 
1 1( llıalarında, bir ingil!z tayyare bir 

~•ıerıchmidt'i franıız ıahillerine ka
alımııtır. Alman tayyaresi Grls-nez 
ci'lannda yanı.rak yere dilımüıtür. 

Dün düşürülen 
~man tayyareleri 
~a, 26 a.a. - Hava nezareti tebU
lııııtıdıye kadar alınan raporlara naza,.. 

'iiı~~Un tnglltere'ye kareı yapılan hü
' "'tla 37 dUoman tayyaresi dU,UrUlmU,-

'~a.relerimlzden on beşi Uslerlne d6n-
1erae de pilotlardan altısı hayatta -

ltcüyanlar l•kenderiye'yi 
kİ ~ bombardıman ettiler 

·~ lre, 26 a.a, - Resmi tebliğ : 
tı· •ıbah, s;ok erkenden, italyan tayya
!. lakenderiyeyl bombardıman etmiı
""Üteaddit bomba atılmııı fakat hiç 
~lar olmamı&tır. Bir kaç ki&! hafifçe 
~ınıştır. 

~~iliz tayyarelerinin 
ltıanya, Hollanda ve 

~~lçika'ya hücumları 
~dra, 26 a.a. - İngiliz Hava Nezare

tcbtiği : 
:ııı İngiliz hava kuvetleri bombardı -
tayyareleri düşmanın iııgali altında 

ı:.\tı. Hollanda ve Belçikada müteaddit 
tlre meydanlarına hücum etmi&lerdir. 
, bu hücumlara eimali Fransadaki tay
llıeydanlarına kırıı da devam edil -
r, 

;rı Ccce Berlin civarında yapılan bare-
t l>'rt müsait hava şeraiti yüzünden ıek 

11hamıctır. Alman hükUmet merkezl-e· v 
"!'"arındı bulunan ve seçilen askeri 

1tr, tayyare dafi bataryaları ve pro
'~tlcr bomb3rdıman edilmiştir. 
.:;;a tayyarelerimiz Cologne, Hanım 

11erte iaşe depoları ile Bremen dok
l.~ bombardıman edilmietir. 
:~ı .nıuhafaza teşkilltı tayyareleri 
"U\lrı petrol depolarına Bouloın• li-

uı;us 

Pravda'ya göre 

Japonya Hollanda 
Hindistan' ına 

girmek isliyor 

Bunun i~inde "hululü 
muslihane ,, ye başvuracak 
Moıkova: 26. a.a. - Tass ajans.ı bildi

riyor : 
Pravda gazetesi " Japonya'nın cenuba 

doğru genişlemesi .. baelığı altında şun -
lan yazmaktadır : 

" Yonai kabinesinin istifasiyle yerine 
Konoye hükümetinln gelmesi, Avrupa mu
hasmatına " ademi müdahale .. politika • 
ıından sarfınazar edildiğine ve genişleme 
pl!nlarında ani bir dönüm noktasının be
lirdiı;ine bir delil gibi te18kki edilebilir. 

Tabiidir ki Fransa'nın Uzak~ark'taki mi
fuzu sıfıra müncer olduğu, :lngiltere'nin 
vaziyeti mütezelzil bulunduğu ve Birle -
elk Amerika da Atlontlk ve Pasifik mın -
takıılarındıı emperyalist politıkalarını tc -
vazün ettirmekle meşgul bulunıluğu bir 
zamanda, cenuba doğru genişleme me
selesi Japon matbuatının dikk11t nazarı -
nrn merkezi sikletini te~kil etmektedir. 

Japonya bu geniılemeci en az müşkü -
!Atla tahakkuk ettirmeği arzu eder, bu 
maksatla İngiltere'nin imtiyazlarını elin
den almak, Hlndiçini makamatiyle mUza -
keratta bulunarak bu memlekete " hululü 
musilhaneyi ., temin etmek ve Hollanda 
Hfndistnnına girmek hareketleri belirmek
tedir. Bütün bu teşebbüsler henüz hedef
lerine vasıl olamamıştır. Zira kapitalist 
memleketlerin hayati menfaatleriyle çar -
pışmaktadrrlar. ,, 

Afgan krahnm bir nutku 

Arnavutların guya %ulme 
uğradığını iddia eden 

Bir Arnavut 
• 

gazetesıne 

Yunan cevabı 
Atina ajansı bu ne_şriyah 

"gündelik roman,, 

diye tavsif ediyor 
Atina: 26. a.a. - Atina ajansı bildiri • 

yor : 
Atina ajanar, Arnavut matbuatının du • 

rup dururken bir amme hukuku mücrimi -
nin etrafında çıkarılan ıürültü ile yapma
ğa baGladığı ve Stefani ajaneının yaydığı 
ittihamları, bir ıeri tebliğler ile, tama -
miyle yok ctmisti. 

Arnavut Tomori gazetesinin bundan ce· 
sa.ret! kırılmamıştır. Bu gazete, miltcad -
dit fasıldan mürekkep giındelik roman ha.
linde ittihamlarına devam eylemektedir. 
Tomori'nin yeni seri ittihamlar neşretti
ğini bildiren Stefani ajansı, Atina ajansı
nın kenrli neıriyatını tevsik eylemediği 
hakkında bu gazetenin tiklyetlerde bu • 
lunduğunu da söylemektedir. 

Bu sebepten dolayı, arzumuz hillfına 
olarak maalesef, bu ıöz.de aanauyonel it
tihamlnrla bir kere daha meuul olmak 
mecburıyetınde bulunuyoruz : 

1- 23 Niı.an 1939 da intihar eden Pl-
15.tlı Saffet Osman Taka, bir cinayete 
kurban gitmıı olarak gösterilmektedir. 
Halbuki o zaman yapılan tahkikat doıya
sına ı:ôre, Saffet Osman Taka, kardesleri 
Fehim ve Yusuf gibi ini cinnet He mı -
lllldü. Saffet ·osman, Korfu timarhanesi
ne nakli hazırlanırken, intihar etmiıtir. 
Bu vckayi, Saffet Osman'ın dul karısı ile 
akrabasından lsa ve Veli Taka ve Derviı 
Ali Su'nun tahlifli ifadelerinde bütün taf-

Simla, 26 ·a.a. - Afgan kıralı Maje~te ı;ililtiyle mUnderiçtir. Bu va kanın dosya • 
Zahir Şah K!ibilde söylediği kısa bir nu - sıncla, ayni zamanda, iki doktorun intiharı 
tukta ezcümle demiştir ki : ı müşahede eclen 23 nisan 1939 tarihli uzun 
"- İstlklll Allahın verdiği en bilyük ni- birer raporu da ~evcut bulunmaktadır. 

mettir. Memlekette herkes, bilhassa yeni 2- .Ne Elen ıand_arma kıtalarında, ne 
. . . Elen ordusunda, bahıs rnevı:uu olan mın-

nesıl, fıkren, maddeten ve manen istıkla- takada herhangi bir zaman hizmet etmiı 
1i muhafaza etmeye, Afganistanın refahını Jan Kanga Darsuli iıminde hiçbir kuman
arttrmıaya icap ederse bu dava için kanı- dan yoktur. 
nı feda etmeye hazırlanmalıdır.,, 3-.--- Mehmet Yakup'un kızının ırorla ır-

MaJcste kırıl Afganlstıının ıereflni mu- zına tecavU.ı edilmeıi hıkkında, bu kızm 
h .' · 'd ld ~ 'b' · fena ahlikı dolayısiyle bizzat babnı ta-

afaza etmek ıçın mazı e o Usw gı ı ıı- f d ··ıd·· ··ımeıini müteakip yapılan 'k il . . h 1 ra ın an o uru 
tı balde de ordunun mesu yetmı atır ı - tahkikat, bu kızın ruhi ve maraı:[ erotizm 
yacağını ümit ettiğini beyan eylemiı • ile malul olduğunu ve ahli.kcn ıon derece 
tir. ı;ukut etmiı bulunduiunu iıbat eylcmiıtir. 

İngiliz filosu Cebelüttank'tan 
meçhul bir yere gitti 

Madrid, 26 a.a. - D.N.B. bildiriyor : 
Elcezireden bildirildiğine göre İngiliz 

filosu pazar günü akşamı Cebelüttarıktan 
mes;hul bir ıemte hareket etmiotlr. 

manında bulunan deniz ta;yyareleriyle tor
pille mücehhez motorbotlar& ve Fclesln
&ne doklarına hücum etmiolerdir. 

Bu harelrata hıtlrak eden tayyareleri -
mlzden be~i üslerine dönmcmilitir. 

Diln gece Frons mıntıkasında devriye 
gezen sahil muhafıza teşkilatına menıup 
Sunderland tipinde bir deniz tayyaresi, 
bağlı bulunan düşman deniz tayyarelerine 
hücum ederek ikisini batırmıo bir Uı;;üncü
ıünü yakmıo ve diierlerini de hasara uf
ratmıljtır. 

B i r 1 n g i 1 i % to rp i to 

muhribi batırıldı 
Londra, 26 a.a. - Bahriye Nezaretinin 

tebliği : 
Bahriye Nezareti Hostille destroyeri -

nin bir düşman maynine ı;;arparak battıfını 
teessüfle haber verir. Ölenlerin en yakın 
ailelerine haber verilmiı;tlr. 

Alman resmi tebliği 
Bertin, 26 a.a. - Alman orduları baı -

kumandanlığının tebliği : 

Bir denizaltı gemisi, ceman 45,170 to 
nilato hacminde düşman ticaret gemisi '\ıa
tırmıştır. Heyeti umumiye&! itibariyle bu 
denizaltı gemisi, iki çıkıli esnasında 88.856 
tonilSto hacminde vapur batınnıotır. 

Dlier bir denizaltı gemisi, kuvctli bir 
kafileden ceman 30.000 kadar tonillto hac
minde dört ticaret gemisi batırmıotrr. 

Alman muharebe tayyareleri, diln, Port
land'ın şimali garbiıinde Warvell tayyaro 
meydanına bir hücum yapmıslardır. Al -
man hava kuvetleri lehine neticelenen 
iki eiddetli muharebe olmuştur. 

Lands'ın 360 kilometre garbında ha • 
rekltta bulunan bir alman tayyaresi, dört 
bin tonilato hacminde bir ticaret gemisini 
batırmııtır. 

İngiliz limanları aı;;ıklarına yeniden 
maynler vazedilmiıtir. 

26 ağustos geceei, bir çok tayyareler, 
Birmingham'ı ve Kingstovn :ve C9ventry'
de tayyare fabrikalarlyle diğer u\erf fab
rikaları bombardıman etmlııtir. Şiddetli ln
fllAklar ve büyük yangınlar müşahede o
lunmuştur. 

Aynı gece, bir çok düşman tayyareleri, 
harbin bidayetindenberi ilk defa olarak 
Berlin üzerinde uı;;muılar ve echrin civa -
rını bir çok yangın bombaları atmışlar -
dır. Almanyanın geri kalan kısmında mil -
teaddit noktalara geliıi güzel atılan bom -
balar, hep gayri askeri hedefleri lıtihdaf 
eylemiııtir. Ne Berlinde ne de diier yer -
!erde hiı;; bir hasar olmamıetrr. Berlin fi. 
zerinde uçan tayyarelerden bir ta.nesi de, 
döniltte hava dafi bataryaları tarafından 

dü~Urlllmüııtür. 
Dün dü§manrn kaybı 72 tayyareye baliğ 

olmuştur. Bunlardan elli biri hava muha
rebeleri esnasında dü5ürlllmüıı, 21 i hava 
dafl bataryalan tarafından ve yahut yerde 
tahrip edilmiıtir. 14 alman tayyaresi ka -
yıptır, 

4-- Agusi Darkin, Jernat Mehmet n 
Ahmet Capun nam eahıılar, filhakika lı • 
tlınasız blitlln Elen vatandaılırma tatbik 
edilen emniyet nizamatına muhalif hare • 
ketleri dolayısiyle, birkaç ay için, Ege de· 
nizi adalarına e;önderilmi!ltir. 

Cünha mııhiyetli ayni suçlar için veirl
mi' mahkQmiyetleri ali.kadar eden diier 
mübhem ittihamlar hakkında ile, lnrali -
yetin bir eyaletindeki adliye ve poliı ma-
kamlarından, kendi idareleri altındaki hal
ka, inaanlarrn ıosyal hşyatlarını tan.sim 
oyllyen kanunları tatbik etmemelerini is
temek, muhakkak ki biraır fazla relmek • 
tir. 

" T omori ,, tatmin eJilmemlt 
Tirana; Z6. a,a. - Stefa.nl ajansr bildi

riyor : 
Tomori gazetesi, Atina aJaneınm raze

tenin ittlhamlırına kartı bir tekzip neı
rettiğini fakat bunları tevsik edemediiini 
yazmaktadır. Buna mukabil, Tomori ıa • 
zeteıl, ıimdi, yeni bir Yunan mezalimi llı
tesi neşretmekte, kurbanlann iılmlerini 
ve mezalimin yapıldıiı mahalleri bildir 
mektedir. 

Elenler'in yabancı topraklarcla 
gözü yoktur 

Atina; 26. a.a: - Atina ajanaı bltdlrl • 
yor : 

Vradini gazetesi, Arnavut Tomorl PH• 
teıinin bethahane masallarının muhakkak 
surette fena niyetlerden ilham aldığı ve 
hiçbir makul kontrol& taharumiil edemedi
ğini yazmaktadır. 

Atina akademiıi lıuın.dan tınınmıı edip 
Spiros Melas, Katimerinl agzeteıinde yaz. 
dığı fıkrasında bütliıı Elenlerin dütünce
ıini ve azmini ıu ıuretlı tebarilı ettir • 
mektedir : 

" Elenlerln hiçbir yabancı ara.aldı 181& 
yoktur. Elenler, hiçbir milletin birliğini 
baltalamak istemiyorlar. Elenler, yakın 
veya uzak hiçbir memleketin düşmanı de
lildir. Etenler, yalnrı, babalarınm ve 
bizzat kenrlilerinin hüriyete kavuşturduğu 
bu fakir fakat ıerefli toprakta rahat bı
rakılmalarını istiyorlar. Bütün Elenler, 
B. Metakıas'ın yanı bqındadırlar. Etenler 
ditleri aıkılmıı, azimleri kırılmaır bir hal
de fakat tam bir ıllkQn içinde, ayni paro• 
layı tekrarlıyorlar ı Ya tam bir Yuna • 
niıtan, yahut öllim 1 " 

Gestapo te,kilôtı 

lspanyol - Fransı% 

hududuna kadar yayıldı 
Londra: 26. a.a. - Manchcsterli bttyiik 

bir manifatura fabrikası sahibi, Llıbon • 
daki Daily Telegraph gazeteıinin muhabi
rine su aözleri ıöylemiıtir : 

" Biltiln memleket tamamen alman kont
rolü altında bulunurken, iH&l altında ol
mıyan bir Fransa'dan bahsetmek hamakat 
olur. Her mühim eehirde, bilhaaH Lyon, 
Toulon ve Marailyada bir alman ku -
mandam yerleımlştlr. Toulon'da alman 
kumandanı Regina otelinde yerleımiı ve 
bütün maiyeti Uniforma ile dolaşmakta -
dır. Gestapo teşkilltı bütün franııı - iı . 
panya hududu boyunca icrayı fuliyet et
mektedir. Ancak Pirene dağlarını Pout 
du Roy mevkiinde qan IOH mHBıl bu • 
lunmaktadır. " 

Romanya kabinesinde 
tadil mi yapilacak 1 

Bükreş: 26. a.a. - Mesul mahfilde zan
neldiğine göre, Bulgariıtanla ltlllf huıule 
ıeldikten aonra, eski demir muhafızların 
yerine Transllvanya mümenilleri ıetlr -
mek Uzere hilkUmette tebeddüllt olması 
muhtemel bulunmaktadır, 

İngiltere üzerine 

Alman hava 

hücumlarında 
------------------- -
gevıeme var 1 

Kitle lialinde hücumlar 
gene başlıyacak mı ? 

Londra; 26. a.a. - Sunday Times ıaze
teıin!n diplomatik muharriri yazıyor : 

' lngiltere'ye karıı yapmakta oldutu ha
va hırbında Almanya, daha müessir bir 
teknik aramaktadır. Geçen hafta ıarfı da 
müıahede edilen gevıeme, ve tecrübe ma
hiyetine dağınık ve refakat edilmeksizin 
hareket eden bombardımancıların hareket
leri, düşman tarafından bir tereddüt ifa
de etmektedir. Fakat bu tereddüt darbe -
!erinden 11rfınazar ettiğini de ıöstermcı. 
Taktikte bir tebeddül oldu iıe de, ıtra
tejide tebeddıil yoktur. 

Alman hava kuvetleri vakit ve zamanın 
ıelmlı oldufuna kanaat getirdiii zaman, 
tabiatiyle kütle halindeki hilcumlar uıOtli
ne avdet edecekler, ve bir neticeye vasıl 
olmak için ağır zayiata razı olacaklardır. 
Fakat hiç ıüphe yoktur ki, almanların 
pllnlarındı bir gerileme huıule gclmittir. 

İngiliz havı kuvetlerinin teşkil etmek
te oldukları büyUk tehdidi bertaraf ede -
rek alman lruvctlerlnin hırekltrna yeni bir 
yol açmak için, kütle halindeki hücumlar 
yıpratma usüliınün planları dahilinde tu -
tulmakta idi. İhzari safhalarında bu tak
tik akim kaldı. Fakat almanların mutat 
olan gayretleri dıieilnülecek olursa, daha 
vaai mlkyaslarda olmak ilzere bu uıule 
derhal rücu etmeleri de pek muhtemeldir. 
Belki de, yeni tayyareler, yeni mürettebat, 
11.zım olan benzin ve bombalar, miltema
diyen hUcumlara maruz kalan hatları aıa
rak Fransa'daki ileri tayyare meydanları
na getirilir getirilmez, bu yeni teşebbüse 
de ıeçilecektir. 

Bu arada OrtllŞark'ta bir oyalama hare
keti de beklenebilir. İtalyan havacılığı o 
kadar dQn bir vaziyete düşmüştür ki, Lib
ya'da bir alman takviyesine intizar edile
bilir. 

Diier tara.ftan Lor:dra'nın sivil ahalisi 
artık hiç de şaıırmamak da gece akınları 
miibahnelerin uas mevzuu teskil etme -
mekteidr.,. 

Ayni gazetenin bir husust muhabiri de 
ıunlarr yazmaktadır : 

" tnıiltere'nin 11dece müdafaa vaziye
tinde kalmadıiı ıununla sabit bulunmak: -
tadır ki, İngilizlerin Almanya'ya indir • 
dikleri darbeler, Almanya'nın lngiltere -
ye indirdiii darbelerden bu defa ılddet • 
lidir. Hollanda'nın iıtithın~1nberi İngiliz 
bombardıman tayyareler!, hiç fasıla ver -
mekıiıin ileri hareketlerini devam ettir -
miılerdir. 

Son onbeı hafta ırarfında alman hedef
lerine hücumsua geçen yalnız iki rece ol
muıtur. ,, 

Büyük Britanya'nın İ•lİlan 
ihlimali azalıyor 

Nevyork: 26. a.a. - İnglltere'ye karıı 
yap lan iki aylık taarruzu tahlil eden N tv
York Timcı gazetesi, vaziyeti f()yle hü
lba ediyor : 

" Neticeler kati olmamakla beraber, 
ıair cephelerde faaliyet emareleri mUp
hede edilmektedir. Almanya'nın tnrilte -
re'den fıırlı tayyare zayi ettiği çok muh
temel bulunmaktadır. Nisbeten bire iki -
den fazla olduiu söylenebilir. BUyllk 
Britanya artılr ıilihlanmakta bulunmakta
dır. Fakat harp aahne!li de bütün. diln -
yayı kaplamaktadır. Sonbaharın yslrla.ı -
ması dolay11iylı Büyük Britanya'nm tı -
tilbr da rlttikçe daha 11 muhtemel gö
rillmektedir. " 

Mevsim ilerledikçe 

Almanya'nın 
İngiliz adalarını 
istilôsı güçleşiyor 
Londra. 26 a.a. - Kelghley'de diln 

bir nutuk ıöyliyen mebuı Leeı Smith 
ercUmle f(Syle ldareikeUm etmittir: 

••- Gece ve gilndilzlin teııaviıinden 
evel Almanya İngiltereyi mağ10.p e
demeıae, denf.zlerde bUkUm ıürecek 
olan fırtınalar isti!! iıini lmklnıu: 
kılar. Gece ve gündüzün tesaviai 21 
eylUle tesadüf ediyor. Binaenaleyh 
Almanya'nın önünde bir ay vardır. 
Bu tarihten sonra kıta bir harp ola· 
mu, uzun harpleri ise daima İngil
tere kuanmııtır." 

B. Lees MSılerlnl şöyle bitirmiştir: 
.. _ Harpten evel ekaperler, İngil

tereye hilcum edecek tayyarelerin 
yüzde beti dUtilrUlecek olaa, buna hiç 
bir hava orduıunun dayanamıyacağı 
kanaatinde bulunmakta idiler. Bugün 
dUşürUlen dil!man tayyarelerinin niı
petl yilzde on bettir. Akınlar lıe baı
ladıklarından altı giln ıonra muvaf
fakiyetsizliğe uğramıya ba§ladılar.'' 1 

Sırp - Hırvat itilafının 

birinci yıldönümD 
1hlrrıt: 2tl. a.ı. - Sırp • Hı"at iti -

llfnamesi imzaarnın ilk ıenei devriyesi 
miinasebetiyle ve Matchek - Tıvetkoviteh 
hlikümetlnlrı teıelrkülti dolayııiyle ,.apı -
!acık törende hazır bulunmak üzere baı
vekil B. Tsvetkovitch, diğer hllkümet 
lzaııınm da bulunmakta oldukları Hırva
tiıtın'ın merkeıri hUkümeti olan Zafrab'e 
vaul olmuıtur. Folklorcu gruplar, mlıtl 
tiyatroda hUkümet erklnı huzurunda ıar
ktlar aöylemiı ve danalar ,.apmııtır. 

lıta.nbul mekteplerinde kayıt 
muameleai ve ikmal 
imtihanlan baıladı 

İBtanbut, 28 (Telefonla) - Orta okul 
ve llıelere talebe kayıt ve kabulüne buıün 
bqlandı. İkmal imtihanların& yarın bq -
!anacaktır. 

Alman aazetelerine göre 

FRANSA ÇOK 
ACIKLI BİR 
VAZİYETTE 

Memleketin kalkınması itin 
büyük bir paraya ihtiyac var 
Bertin, 26 a.a. - Tass: Alman mat

buatı fransız ahalinin müşkül vazi -
yetinden bahsederek şunları yazmak
tadır: 

Son kanlı muharebelere sahne olan 
yerler ölmüJ gibidir. Memleketin ik
tıaadi vaziyeti fenalaşmakta herde -
vamdır. Fransa'da kimse, Vichy hü
kürnetinin halkın çekmekte olduğu 

yoksuzluklara bir çare bulabileceğini 
ümit etmiyor. Milli ekonominin kal
kınması için muazzam meblağlara ih
tiyaç vardır. Fakat Fransa bugün bu 
meblağlara malik bulunmamaktadır. 

Evelemirde mültecilere muazzam 
bir yardım lazımdır. Bunların iaşele
ri büyük müşkülata maruz kalmakta, 
ve Fransa'da gıda maddeleri vaziye
tinin iyileşmesi de muhtemel bulun
mamaktadır. Demiryolları henüz in
tizama girememiştir. Mahalli nakli
yat felce uğramış bir vaziyettedir. 
Mahrukatın yokluğu, mahsulün kal
dırılmasında müşkülat husule getir
mektedir. 

Berliner Börsenzeitung gazetesi 
şöyle yazmaktadır: 

"İ§gal altında bulunan mıntakala
rın ve bilhassa Paris'in ahalisi uyuJ
muJ gibi bir vaziyette olup, hezime
ti idrak edememiş ve idrak etmek is
tememiş bir haldedir. Paris'e avdet 
eden mülteciler, eski zihniyetlerini 
de beraberlerinde getirmektedirler. 
Fransa henüz yeni vaziyetine intibak 
etmemiştir. Cümhuriyet de daha öl-
memiştir." • 

Mısır'daki 
Fransız kıtaatı na 

bayrak verildi 

f ransu askerleri General 
Wavell'in kumandası alflnda 

vazife görecekler 
Kahire: 2ts. a.a. - Dün öğleden sonra 

üç renkli fransız bayrağı, hiır fransızlar 
komitesi reisi tarafından yeni teılı:il edi • 
len fransız kıtaatına tevdi edilmistir. Me
rasim, Sllvey3 kanılı üzerinde bulunan 
fransız umumi karargahında cereyan et • 
miştir. Aralarında ıipahl cüıütamları bu
lunan kıta.at, İngiliz sefiri B. Lampaon ta
rafından teftiş edilmiş ve sefir kendile -
rlne bir hoı lmedi nutku vermiştir. Fran
ırz kıtalarr, İngiliz ordusu ile birlikte ge
neral Vavell'in kumandası altında Orta -
ıark'ta vazife göreceklerdir. 

/ngiliz - Mısır ittifakının 
yıl dönümü 

Kahire, 26 a.a. - Bugün, İngiltere. Mr
ıır muahedeıinin dördilncü yıldönümü mil
nasebetlyle, Mısır matbuatı, bu muahode
nin fayda.larrnı 'le mesuliyetlerini teba -
rüz ettirmektedir. 

Elahram gazetesi, blitün partilerin siya
at ıeflerl ilk defa olarak müttehit bir cep. 
he teık!l etikleri zaman., bunun neticesin
de İngiltere ile çok faydalr dostluk mua
hedeıl aktedilmlııti, demekte ve "bu tehli
ke anında,, Mıurın karşısında bulunduğu 
vaziyeti tetkik ve bütün ihtiyat tedbirle • 
rlnin ahnmaıını temin için, yeniden bütlin 
ıefleri birlife divet etmektedir. 

Bulgaristan' da 

Üniversiteliler 
kongresi a~lldı 

B. Fil of ı bir nutuk verdi 
Sof ya: 2e. a.a. - D. N. B. : 
Bulıar bıevekili ve maarif na:ı:rn dok

tor Filof, eski Zara'da. üniversite talebe
leri kongresinin kilşadında, bir nutuk sôy
lemittir. Bu klieat merasiminde İtalyan ve 
alman heyetleri de hazır bulunmuılardır. 

Dr. Filof, nutkunda, bulgar milletinin 
halen yasamakta olduğu tarihi anı tebarUz 
ettirmiş ve Bulgaristan'ın liyik olduğu 
mevkiini bulacağı yeni bir dünya doğu -
yor, demiıtir. 

Bundan sonra, alman llnivenılte talebe· 
teri liderinin mümeısili Viyanatr profe -
sör Nonebcrger söz aöylemie ve kongreye 
yeni alman harp tarihinden birkaç yüz 
nUaha hediye etmiştir. Alman üniversite 
profesörleri namına ı;öz ıöyliyen Viya • 
nalı profesör Hans Koch, Viyana ıehri -
nin bulgar üniversitelileri için yeniden 
onbeı bura konulduğunu ha1:ıer vermiştir. 

Nihayet bulgar üniversitelileri milli b!r
lifl reiıl bir nutuk ıöylemlş ve nutkunda 
bulgar, italyan ve alman gençlikleri ara
ıındakl ııkı işblrliflni ve manevt birlltl 
tebuüz ettirmiıtir, 

' -3-

Taarruz 
başladığı 
zaman 

(Başı 1 inci uyladır) 
olmuıtur. 

- Afyon mu? O koskoca istih· 
kamlan hangi toplarla yıkıyormu• 
ıuz. Ayıptır; yar var, ağyar var. 
Biraz mütevazı olalım. 

Sükw devam ettikçe Beyoğlu ri
vayetleri latanbul'u kaplamağa 
baıhyor; nerede ise Ankara'yı kay• 
bcdeceğiz. 

itte bu sırada, birdenbire, kara 
bulutları bir yddrmn ı§ığı yırtar gİ• 
bi, zafer havadisleri sökün etti. Ga
rip değil mi, "TercümRnrhakikat"in 
olanca hayal kuvetini kullanarak 
yapmıf olduğu icatlar dahi, bizzat 
hadiselerin gerisinde kalmı§tı. Ar
tık kimi gönlünün içinden, kimJ 
maskeainin üıtünden, fakat herkea 
gülüyor: 

- Nasıl benim tahmin ettiğim 
gibi çıkmadı mı? 

- Nasıl aylardanberi söylemi· 
yor muydum? 

- Mustafa Kemal' in yerinde ben 
olsam Selanik'ten evel durmam! 

Halktan ise yalnız bir §Ükran sesl 
geliyor: "Kurtulduk nihayet ..• Kur
tardılar bizi 1" 

Falih Rıll.·ı AT AY 

Zonguldak'la 
Atatürk günü 

Zonguldak, 26 a.a. - Ebed! Şef Ata
ttlrk'Un kömllr havzasına ayak b:ıstlklara 
günUn dokuzuncu yıldönllmü mUnasebtly. 
le Zonguldak bugUn baştan başa süslenmit
tir. Saat 11,30 da mUlkl, askeri erkan. me
murlar Parti ve Halkevl menınıplaı'1, hu· 
susı te;sekkl\ller, müesseseler mensupları. 
eanıı.t ve işçi grupları, köylUler ve binlere• 
ha.Ikın lştir!klyle Cümhurlyet meydaııında 
umum! bir toplantı yapılmı§Ur. Avukat 
Sami Ba.run s!:lyledlğl nutukta AtatUrk'UD 
havzamıza ayak ~tıklan günUn ytlcelltl· 
nl ve havzaya saçtıkları feyizleri tebarilil 
ettirmiş ve onun izinde ytlrliyen 'ıavza.- • 
ya her gellolertnde yeni endllstrl kayıı.aır,. 
lan yaratan Milli Şef İsmet İnönU'ye kE • 
eı zonguldaklıların duydukları sonsuz 
sarsılmaz inana tercüman olmuştur. Zon.
guldaklılar bugtlnU içten bir a.la.ka ,.e bir 
bayram necşsl içinde kutlamaktadırlar. 

M. Kemalpa~a panaytr.l 
1 eylülde açılacak 

Muat.afakema.lpaıa, 26 LI.. - Kaazmıll 
merkezinde her,, yıl Jnırulmakta olan bU • 
yük hayvan panayırı bu yıl da l eylUlde a.
çılacak ve beş gün devam eyllyecektlr. Pa.
nayınn açıldığı gUnü pehl1van r;ür~lerl 
yapılacak ve dördüncü gUnü de bir ehlt 
hayvan sergtal a.çılacakUr. 

Sergiye getirilecek hayvanlardan bakım 
ve yotıoUrme itibariyle derece alanlar lı;ln 
yekQnu ı.400 Ura tutan l)ara mUkA.tatıan 
verllecektlr. 

Türk Hava Kurumuna teberruda 
bulunan hamiyetli tacirler 
Haber alındığına göre, bugUn İstanbul 

Hava Kurumuna kırtasiyeci All Asgar ve 
mahdumları ı .soo. demir tilccarı Setkl• 
Hovaklmyan 1.000, Barzflay Benyameıı 
1.250. Burla biraderler, mUhendia Tarna
pol, Vahrem Keseryan be§er yUz, .Ayq o
ğulları 300, Davlt Zaykeç, Hanrl Zlter, 
Türk petrol oırketl, tııtanbul tamirat fal>
rlkaaı ve Leon Haraci iki yUz eııııer lıra 
teberrllde bulunmuo tardır. 

Hava ı..-ıırumuruı. kan;ı gösterllmlı:ı olaıı 
bu alAka oehrimlzde büyilk bir sempaU 11• 
karvılanmııur. (a..a..) 

• 
İsfanbul'da 5869 beden 
terbiyesi mükellefi var 

İstanbul, 26 (Telefonla) - tıtanbul'da 
belediye hudutları dahilinde beden terbi -
yesi ile mUkellet ~69 genç tesblt edlldi. 
TalPbeler ve spor kulUplerlne yazılı genç· 
ıer bundan hariçtir. Beyoğlu kaznsındald 
ısoo genç yarın göstcrıı geçlı:ıl yapacak· 
tır. 

Bir muhtekir ceza giydi 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Manltatura 

tıı.cırı Hayım t!rlteden fazla fiyatla baa • 
ma sattığı için bugün asliye ceza mahke
mesinde 25 lira ağır para cezasına malı· 
kQm edildi. 

lstanbul' da odun fiyatlan 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Odun fiyat. 

tarının nevllere göre tAdili 1çln tetklkleı 
yapılıyor. 

Antakya Halkevinin 
köy gezintileri 

Antakya, 26 La. - Halkevimiz taraf~ 
dan tertip edilmiı olan köy gezilerinden i
kincisi dün Sabuncu köy mmtakasında 
yapılmr$ ve bu milnaıebetle tertip edilen 
köy bayramına 17 köy iıtlrak etmiııtir. 
Bu toplantı çok faydalı olmuı hasta köy
liller muayene ve tedavi edilmiş köy vo 
ziraat itleri üzerinde rörüşmeler yapıl • 
mııtrr. 

ÇOCUK 

Çocul: an.ı i'in aşk, baba için 
Jelkat, yurt ı~in Jı:uvet ve var
lık kaynağıdır. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 

n-: 
~ .... 
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Nüfus sayımına hazırlanırken 
Bizim dilimizdeki çetele veznin- derken belki, Adem aleyhisselam 

de Ketele Belçikalı bir hekimin a- nazariyesine inanarak ilk insanın 
dıdır. Kendi dilinde Quetelet şek· gerçekten torununu arıyordu ve bu 
linde yazıldığından meşhur isimler onu bulmak için eline geçen insan
lılgatinde bu !}ekil de ararsanız 1790 ları saymı§, · ölçmüş, tartmış, derin 
ve 1874 yılları arasında yaşadığını hesaplar yapmıştı. O, aradığı insa· 
görürsünüz. na r.ıasati adam adını vermİ§ti. 0-

Bu hekimin adının bizim çetele nun kullandığı bu tabirin şimdi fi. 
vezninde okunulduğunu yazmam kir bakmıından çok kuUanıldığını 
sadece kamus mütercimi rahmetli bilirsiniz. 

Asım efendinin usulüne uymak için Ketele'nin vasati adamı ararken 
değildir. Ömrünü çetele tutmakla bir düşüncesi de insanı asıl halin • 
geçirmiş olduğundan admın bu ve- den değiştirmiye sebep olan şartla
zinde olması mesleğini tayine se· ı rı tayin etmekti ve değişmenin mut· 
hep olmuş demektir. Kitaplar onu Jaka tabii kanunları olduğunu iddia 
matematikçi ve istatistikçi diye gös-

1 

etmişti. Bu bakımdan onun eseri 
terirler, fakat yaptığı işlerin hepsi pek feyizli olmuştur. 
birer çetele sayılabilir. 

Onun tuttuğu çetelelerden biri 
bütün dünyada • bilhassa bayanlar 
arasında • pek meşhurdur: şişman· 
lıktan zayıflamak yahut zayıflık
tan şi~anlamak merakında olan· 
lar her yerde vücutlarmm ağırlığı
nı boylarının bir metreden fazla
aantimetre sayısı ile mukayese eder
ler ve ağırlığın kilosu santimetre 
fazlasma, aşağı yukarı müsavi o· 
lunca kendilerini normal vücutta 
aayarak meraktan kurtulurlar. Bu 
hesabın pek de doğru bir şey olml\
dığı çoktanberi ispat edildiği halde 
• hesabı tutmuş olan hekimle çete· 
le arasında arkı münasebetten do· 
layı olacak - hiç bir yerde hiç bir 
kimseyi o kanaatten vaz geçirmek 
mümkün olamaz. Ağırlığın kilosu 
ile santimetre fazlası arasındaki 
münasebeti ortaya çıkaran Ketele 
hekim olduğunu pek az kişi bilir a· 
ma, herkes onun dediğine iyman e
der ..• 

Ketele hekimin bir sıfatı da nÜ· 
fus sayımının mucidi gibi olmaktır. 
Bir memlekette yaşıyan adamları 

aaymak §Üphesiz pek çok kimsele
rin habrına gelmişse de, galiba, es· 
ki Yunanistan'da bir defa nüfus sa-

t yrmmdan sonra salgın bir hastalık 
v. çıkarak halka kıran gelmiş olma· 
n amdan dolayı insanlar arasında bot 

kunıntuların galip olduğu zaman
larda, daha doğrusu nüfus sayımı 
itinin zor olmasından, bu İş asırlar
ca ihmal edilmişti. On sekizinci a
."'D"da birkaç filozof yahut hekim 
bu işin ehemiyeti ve lüzumu hak· 
kında kitaplar yazmı§larsa da hiç 
birininki büyük bir netice verme
miş ve nihayet Belçikalı Ketele he
kimin 1830 yılında çıkardığı ve iç
timai fizik yahut insan cemiyetinin 
tabii tarihi adını taktığı usulü nüfus 
aayımı i§ini medeni memleketlerde 
yerleıtirmiye sebep olmuştur. 

Onun için bu sefer yeniden nü-
fus aayımına hazırlanırken Kete· 
le hekimin adını hatırlayıp selamla· 
mak hakir olur. Belçikalı hekimin 
adını hatırlaymca da yurdumuzda 
ilk ciddi nüfus sayımına bizi hazır· 
lamı§ olan mütehas11sın Belçikadan 
1relmesi bir tesadüf eseri olmadığı 
meydana çıkar. 

Belçikalı hekimin nüfus ııayımı 
işini ciddi bir şekle sokmıya sebep 
olması, şişmanlık ve zayıflık cetvel
lerinin bir neticesi gibidir, yahut o
nun usulünde ikisi biribirini tamam· 
lar. Onun asıl maksadı, ıtimdi de 
normal insaa dediğimiz fakat bu • 
lamadığnnız, aslına uygun insan 
bulmaktı. Bu düşüncesini tatbik e· 
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Gene onun eserinin neticesi olan 
ve daima tekemmül eden nüfus sa· 
ynnı işinin de ne kadar feyizli ol
duğu meydandadır. Medeni bir 
memlekette her iş nüfus sayımına 
bağlıdır. Memlekette yapılmış işle· 
rin neticelerini, yapılacak işlerin 

neler olması lazrmgeleceğini nüfus 
sayımı bildirir. 

Hekimlikte, nüfus 11ayım1nı bir 
vücudun anatomisine ve fiziyoloji
sine benzetirler. Birincisi vücudun 
şeklini en ince noktalarına kadar .. 
bildirir, ikincisi de vücudun nasıl 
işlediğini en ince noktalarına kadar 
öğretir. Bunlar bilinmeyince vücu
dun sağlığı korunulamıyacağı gibi 
hastalığı da tedavi edilemez. 

Bir memleket de orada yaşıyan 
insanların hepsi biribirine bağlı bir 
vücut demektir. Onun sağlığını ko
rumak ve hastalığı varsa onu anla· 
yıp tedavi etmek için tam doğru 

nüfus sayımı lazımdır. 

Yurt içinde yaşıyan insanların 

hepsi biribirine bağlı ve her biri 
yurdun umumi sağlığına alakalı ol· 
duğu için nüfus sayımının tam doğ
nı olmasına hizmet etmek her yurt
daşın kendi sağhğına fayda verir. 

G. A. 

Antakya'da Beden terbiyesi 
mükelleflerinin talimleri 

Antakya, 26 a.a. - Beden terbiyesi ka
nununa göre teşkil edilen gençlik lntalarr 
bu sabah Antakyada ilk talimlere başla • 

mışlardır.Büyük bir intizam içinde geçen 
bu ilk talim, bölge asbaşkanının nezare -
tinde öğretmenlerin kumandasrnda ant iç
tikten sonra 2 eylülden itibaren altı aylık 
bir devre içinde haftada iki defa ikişer 

saat talim yapacaklardır. 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
2 Film birden 
14.30. 17.30 da 

Neşe yağmuru 

16 • 19 da 

Kalifornya Haydutlan 
Gece saat 21 de 

Neşe yağmunı ve Miki 

Gizella ile Vilmoş ba, başa oturuyorlardı. Soğuk 
bir kış günüydü. Hava neredeyse kararmak üzere idi 

Birdenbire oda kapısı açıldı. M;,ıdarn Burinka: 
- Buyurunuz efendim, diyerek hürmetle kenara 

çekildi. 
Gençler, hayretle başlarını çevirdiler. Kapının (). 

nünde dimdik duran şık ve ?.arif kadına baktılar. Vil

moş, kendini topladı. Telaşla yerinden fırladı. 
- Annem, diye fısıldadı. 

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 
Amele aranıyor 

Ankara 1nhisarlar Başmüdürlü/tünden : 
İzmlrin Çamaltı tuzlasında eylül iptida

sından birincikanun sonuna kadar tuz İ;J • 

!erinde çalışacak ameleye ihtiyaç vardır. 
Amelenin kabiliyetine göre 125 • 225 

kuruş yevmiye verilecek ve yatacak yer
leri temin olunacaktır. 
Çalışmak isteyen amelenin doğru.dan İz

mir Çamaltı tuzlası müdürlüğüne müracaat 
etmeleri ilan olunur, 

(4947) 14938 

Rakr şişesi kasası yaptırılacak 
!nhisarlar Umum lt!üdürlüğiinden: 

1 - Şartname ve nünıunesi mucibince 
15 cı. şişeler için (1500) 2.'i cı. için (2000) 
50 cı. içın (1000) ve 100 cı. için (500) ki 
ceman (5000) adet rakı şişesi kasası ka
palı zari usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 10500 lira mu
vakkat teminatı 787,S liradır. 

3 - Eksiltme 11. 9. 940 çarşamba günü 
saat 15 te lstanbulda Kabataşta levazım 
ve mübayaat şubesindeki alım komisyo
nunda yapı/tıcaktır. 

4 - Şartname levazım şubesinden ve 
Ankara, lzmir başmüdürlüklerinden para
sız alınabileceği gibi nümune de mezkur 
şubede göriilebilir. 

5 - Münakasaya girecekler mühürlü 
teklif mektuplarını kanuni vesaikle % 7,5 
gü\•enme parası makbuz veya banka te
minat mektuplarını ihtiva edecek kapalı 
zarflarrnı eksiltme günü ihale saatinden 
bir saat eveline kadar mezkur komisyon 
başk;ınlığına makbuz mukabilinde vermele 
ri Iazımdır. (7625/4986) 15029 

ASKERLiK lŞLERl 

Askere davet 
Ankara Yabancı Askerlik Şubesinden 
1 - İstanbul ve Çanakkale vilayetleri 

halkından olup Ank1rada bulunan 32'9 do
ğumlu müslim ve gayri müslim erat mü -
retteplerine sevkedileceklerinden hemen 
yabancı askerlik şubesine müracaat etme
leri. 

2 - Bu ilan !\ııkarada bulunan bu vila -
yetler ~ub~ · ı len olan 329 doğumlu ya • 
bancıhr iç :ı namına çıkarılmış davetiye 
mahiyetinde olup gelmiyenler hakkında 

kanuni takibat yapılacağı ilan olunur. 
(4968) 14955 

Yoklamaya davet 
Ankara Yabancı Askerlik şubesinden: 

l - 33G doğumlu ve bunlıı.rla muameleye 
t!lbl yabancı erattan olup Ankara yabancı 
şubesinde ilk yoldaması yapılruıların son 
Yoklamalarına 1 eylül 940 tarihinde baş
lanıp 15 cylill 1940 tarihinde sona erecek
tir. 

2 - Fazla izdihama meydan \'crilmemek 
Uzere aşağıda yazılı gllnlerde ilk yoklama
sı yapılanlnrın cUzdanlaı-ına yazılnıış olan 
tcra ıııra numaraslylo yoklama yapılaca· 
ğından gi.lnllnde şubeye müracaat etmelerl
ııı.zımdır. Gününden evel mUracnat edenle
rin yoklaması yapılmıyacaj!;ından beyhude 
yere Sarıkışlada bulunan ııubeye kadar YO· 
rulmamalan. . 

3 - Bu ilAn Ankarada bulunan bilumum 
336 doğumlu ve bunlarla muameleye tô.hl 
erat tçin namına çıkarılmış davetiye ma -
hlyetlnde olup vaktinde mUracat etmiycn
ler hakkında yoklama kaçağı muamelesi 
tatbik olunacağı. ve yok1amamn sabahtan 
akşama kadar devam edileceği ua.n olunur. 

(5019) 
Yoklama Hangi numaraya kaılar 
tarlht rnUracaat edllec!)ği 

2.9.940 
3.9.940 
49.940 
5.9.94G 
6.9.940 
7.9.940 
9.9.940 

10.~.9.ıo 
11.9.!HO 
12.9.940 
13.9.940 
14.9.910 
15.9.940 

1- 150 
150- 300 
SOO- 450 
4~- 600 
600- 750 
750- 900 
900-1050 

1050-1150 
1150-1300 
1300-1450 
1450-1600 
lfı00-17:-iO 
1750-2111 

14980 

Depo inşaatı tamamlanması 
Umumi Mağazalar T. A. Ş. Umum 

Müdlirliiğünden: 
Şirketimiz tarafından Manisa'da 

borsa ittisalinde natamam depo binası. 
nın ikmali in2aatı olbaptaki planları, 
şartname ve m:ıkavelenamesi mucibin· 
ce götilril ofarak kapalı zarf usuliyle 
münakasaya çıkarılm1ştır. 
Yapılacak inşaatın muhammen bede· 

li 41.000 liradır. Bu i~e ait plan ve 
şartnameler, Ankarada Ulus meyda· 

J 

nında Koçak hanında Umuınt Mağa
zalar Türk Anonim şirketi muhaseb~ 
müdürlüğü i.le lstanbulda dördilncil 
vakıf han bilinci katta İstanbul şube
mize ve İzmhde İkinci Kordonda İz
mir şubemize her gün öğleden sonra 
görtilebilir. 

İhale 17. 9. 940 tarihine müsadif sa. 
lt günü saat on altında şirket idare 
meclisi huzurunda yapılacaktır. 

Taliplerin, teklif mektuplarını, ka
mmi teminat mektupiariyle birlikte 
en nihayet ihaleden bir saat eveline 
kadar Ankara·da şirket muhasebe mü 
düriyetine tevdi eyiemiş olmaları ve 
asgari 40 bin liraya kadar bu gibi in . 
şaat yapmış olduklarını natık ehliyet 
vesikalarını teklif mektuplarına ilave 
etmeleri lazımdır. 

Şirketin ihaleyi icra edip etmemek
te ve dilediği talibi tucih etmekte ser 
best olduğu ilan olunur. 

(5089) 

BANKALAR 

15062 

t nşaat ilanı 
Sümerbank Umum Müdürlüğünden: 

l - İzmit selliiloz müessPselcl'i fabrika
larına Sapanca'dıı.n isale edilecek suya ait 
boru ferı:ıiyatlyle müleferrik inşaat valll -
difiyat esasiyle ve kapalı zarf usullyle ek
siltmeğe konulmuştur. 

İ§bu inşaatın muhammen keı:ıif bedeli 
439.&67.03 liradf).II tbarettlı". 

2 - Eksiltme evrakı 22 lira mukabilin
de SUmerbank muamelat şubesinden alına
bilir. 

3 - Eksntme 10 eyllil 194.0 tarihine mU
sadıf salı giinii saat 16 da Ankarada SU -
merbank umum mlldiirllıgiinde yapılacak
tır. 

4 - Muvakkat teminat mikdarı 21.333.
liradır. 

5 - İstel~lller teklif evralo meyanına, 
şimdiye kadar yapmış olduklart bu kabil 
işlere, bunların bedellel'ine, firmanın tek
nik tcııkilMının kimlerden teşekkfıl ettiği
ne ve hanl!'i bankalarla muamelede bulun· 
uukl:ırma dair veııika.Iarı koyacaklardır. 

6 - Teklif mektuplarını havi zarflar 
kapalı olarıık ihale gUnU ııaa.t ı:ı e ka.ıiar 
makbuz mulmbilinde Ankarada Sllmerbank 
muhaberat nıtidilı'ltiğtine teslim edilecek -
tir. 

7 - Posta He gönderilecek teklifler nl • 
hayı-t ilıale saatinden bir sııat ewline ]{a
dar gelml~ ve zarfın kanuut şekilde kapa
tılmış olması lA.zımdır. Postada vaki olabi
lecek g-ecikıncler nauın itibara alınmıya -
caktır. 

dürHiklerine ve Ankaradl\ memurin 
servisine mtiracaat ederek ltizumlu 
vesikaları tamamlamaları ~azımdır. 

4 - !mtihaniara Ankara, İstanbul 
ve İzmirde ':J. 9. 940 pazartesi günü sa
at (9) da başlanacakt•r. 

(3398) 

MATBUAT 

Matbaacılara 
Matbuat Umum Mudurlüğünden 

1 -Ayda bir defa neşredilmekte o 
lan Ayın Tarihi met.mua~ının bir se
nelik tabı işi kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konmuştur. 

2 - Azami 25 formadan mürekkep 
olan mecmuanın beher nüshasının a
dedi tabı (1.000) dir. 

3 - Formasının 18 lira itibariyle 
tahmini bedeli (54.00) muvakkat temi· 
natı ( 405) liradır. 

4 - Münakasa 4. 9. 940 tarihine mti
sadif çarşamba günü ,;aat 15 de Anka 
rada Başvekalet Matbuat umum mü • 
dürlüğü satın alma komısyonunda ya· 
pılacaktır. 

5 - Şartnameler Ankarada Başve
kalet Matbuat umum müdürlüğü ev • 
rak müdürHiEÜnden, İstanbulda Mat
buat bürosundan parasız olarak alın~r. 

6 - Taliplerin teklif mektuplarını 
şartnamede ve 2490 numaralı kanunda 
yazılı vesaıkle beraber 4. 9. 940 çar • 
şarmba günü saat 14 e kadar Ankarcı.
da Ulus me\'danında Koç apartmanın
da Başvekal::t Matbııat Umum Müdür
lüğü satın alma komisyonu riyasetine 
tevdi etmeleri veya teahhütlü mektup-
la göndermeleri rica oiunur. 1477'7 

iCRA VE 1FL.AS 

Ankara lc:.·a Dairesi Gayri 
Menkul Satış Memurluğundan : 

İpotek olup satılmasına karar verilen 
Ankaranın Börekçiler mahallesi Yasavul 
sokağında 59 ada 4 persel No.lu 94 metre 
murabbarnda ahşap iki ev aşağııla yazılı 

şartlar dahilinde açık arttırma ile satııja 

çıkarılmıştır. 

EVSAF VE MÜŞTEMİLATI 
8 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. Evin Yasavul sokağında ıs, 27, 29 No. 

(4982) 14972 !arım taşıyan üç kapısı vardır. 25 ve 29 
Memur alrnacak No lıı k·pılar birinci katta iki müstakil böl 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban- me dJlıılindeki kısımlara ve ortadaki 27 
kasından : No.lu kapı dn üst kattaki kısma ait bulun-

Asgari lise tahsili görmüş olanlar makt:ıdır. 
arasından, bart>m kanunu hükümleri 25 No.lu kapıdan girildikte: bir koridor 
dahilinde tayin edilmek Uzere, müsa· üzerinde solda bir mutfak ve 13 basamak 
baka imtihanı ile idare merkez ve ŞU· merdivenle çıkılır bir sofa üzerinde iki o-

da bir hala vardır. 
belerimiz için lüzumu kadar memı.ıı 27 No. lu kapıdan girildikte: bir koridor 
alınacaktır. ve 23 basamak merdivenle çzkıhr bir sofa 
1 - Müsabakaya girebilmek için aşa- üzerinde üç oda bir mutfak bir hal:l var-
ğtdaki ~artlıırı haiz olmak lazımdır: dır. 

a) Türk olmak, bulaşıcı bir hasta· 29 No. lu kapıdan girildikte: bir koridor 
lığa veya vazifesini muntazaman ifa· üzeride karanlık bir mutfak bir hali ve 12 
ya tnftnt olacalc dcrc-ccde bUnyt:'Vi z;a;- ı. ...... _ .. ı.. .,,.,.,,..u..,.., .. ı. y•\.•W•'-- "''• ... ı.. .... 

fi et ve a arızaya müptela olmamak; lı~- üze~inde bir oda ve arkada karanlık 
y t y · d · dıger bır oda vardır. 
b) ffet ve haysıyet erbabın an oı- E h t Od 1 t t b • . 

1 
v a şap ır. a arın avan ve a an • 

duğu ve fimme hizmetlerıni istırna lan tahta kaplamadır. Arka tarafında bir 
hakkından mahrum edilmemi~ bulun- aydınlık boşluğu vardır. Üzeri yerli alatur
duğu yapılacak tahkikatla sabit bu- kll klremitledir. Elektrik tesisatı vardır. 
lunmak; Heyeti umumiyesine (Üç bin beş yüz) lira 

c) Yaşı 18 den aşağı ve 35 den yuka- kıymet takdir edilmiştir. 
rı olmamak; SATIŞ ŞARTLARI 

2 _ Müsabaka imtihanı programı; 1 - Satış peşin para ile olmak üzere 
30-9-1940 tarihine müsadif pazartesi günü a) Riyaziye; 
saat ondan on ikiye kadar icra dairesi gay-

b) İktısadi coğrafya; ri menkul satış memurluğunda yapılacak -
c) Türk tat"ihi; 1

"™' .. 1'" tzr. 
d) Sosyoloji; 2 - Taliplerin takdir edilmiş olan yu • 
e) Fransızca veya İngilizce veya kandaki muhammen kıymetin yüzde yedi 

almanca lisanlarından tlirkçeye ve buçuk nisbetinde pey akçesi veya milli 
türkçeden bu lisanlara tercüme feh- bir bankanın teminat mektubu ile kanunen 
liyct tesbitinçie lisan şart değildir teminat olarak kabul edilen hazine tahvil
Fakat miis:tvi hallerde tercih sebebi- teri getireceklerdir. 

3 - Satı~ günü arttırma bedeli takdir 
di~) _ İdare merkezimiz ile İstanbul edilen kıymetin yüzde 75 ini buldukta ve 

üç defa nida etttirildikten sonra mezkQr 
ve İzmir ~ub~brimizde yapılacak olan günün 12 inci saatinde en çok arttıran ta. 
bu imtihana iştirak edeceklerin 5. 9. libine ihale olunacaktır. 
1940 tarihine kadar mezkfir şube mil. 4 - İşbu tarihteki ıtrttırmada teklif e-

( RADYO 
TÜRKİYE 

(Radyo Diflizyon Poetalatl 
TÜRKİYE Rndyosu - ANI{AR). 

1648 m. 
31.7 m. 
ıü.74. rn. 

(Dalı:;-a UzunluğUJ 
1~2 Kcs./120 K\V· 1 

tı4G5 KcH./ 20 KW· f 
15195 Kes./ 20 KW· 

SALI : 27. 8. 1940 
7.30 Program ve memleket saat 
7.35 Müzik : Hafif musiki (Pi.) rı 
8.00 Ajans haberleri, ~ 

8.10 8.20 Ev kadını - Yemek liste!' 
8.30 Mfü:ik : Hafif musiki prO 

devamı (Pi.), 
12.30 Program ve memleket saat 
12.35 Müzik : Muhtelif earkılar 
12.50 Ajans haberleri, 
13.05/ 13.20 Müıdk : Plaklarla _ ... ı 

şarkılar programının dev~ 
14.00 Müzik : M nrta Eggert, Z~ 

ander ve Dietr ı ch'ın plakla 
18.00 Program ve memleket saat 
18.05 Müzik : Cazbant (Pl.), 
18.30 Çocuk saati, 
19.00 Miizik : Çocuklar için (P 
19.15 Müzik : Fıısıl heyeti, 
19.45 Memleket saat ayarı ve ~l 

berleri, 
20.00 Müzik : Çiftçinin saati, . 
20.15 Konuşma : ( Çiftcinin saati 
Z0.30 Müzik : An kara Radyosu 

ve saz heyeti 
İdare eden : Mesut Cemil. 

Zl.15 Serbest sao.t, 
21.30 Konuşmaı : ( Radyo Ga:zıtt 
'21.45 Mi.izik : Raılyo sıılon orke' 

1- Bruch : Kol Nidrei 
2- Brahms : Macar danstı 
3- Asaf : Güzel kadın (1( 
4- Brecht : Bir hikaye 
parça ), 
5- Lehar Şen dul 
Potpuri, 
6 - Lehar Şen dul 
marş, 

7- föchartz : Küçük ba.le1 

22.30 Memleket saat ayarı, Aja.-°İt 
Jeri; ziraat, esham • tabvıl) 
biyo • nııkut Borsa11 (FiY•ıe 

22.45 Mü;.:ik : Radyo salon ot 
progrıımıııın devamı, 

23.00 23.25 Müzik : Cazbant (Pi.)• 
23.30 Yarınki progrnm ve kapanıfo 

* * >.< 
İ R A N 

Tabran Radyosu 11 
Tahran radyosunun haberleri sa'

7 dan 14 e kaılar, kısa dalga 19 nı. S 
uı:unlııı'!'n iizerlnden, 17.13 den ,20.1~ 
30 m. 99 dalga uzunlu~ı llzerinde 
20 30 dan '.!3.30 a !mılar 4R m. 14 il' 
ıızıınln~u ü;:erlnden ııeşr,..dilmekte~dif 

(Yultarıdııkl 3a:ı.tıcr İRAN saııt 

dilen bedel muhammen kıymetin yii 
ini bulmadığı takdirde 15-10-l!f40. ~ 
müsadif sah günü saat ondan on ı1' Öl 
dar yapılacak ikinci arttırmada en' 
tıran talibine ibnle olunacaktir. 

5 - Birinci ve ikinci arttı~ 
ihale bedeli ihaleyi mütenkip -verı 11~ 
takdirde üzerinde ihale edilenin t• l f\ 
zerine ihale tıırihinden itibaren )ıt~i "'1' 
bedeli ihaleyi teslimi vezne eyle~! 
yedi gün kadar mehil verilecektir·~ 
müddet zarfında ihale bedeli yatır! ı 
dığı takdirde ihale bozulacak ve btl 
ten eve! en yüksek teklifte bulııtl1~ 
be teklifi veçhile almıya ra?.I oluP 0 

ı!pı -eo.,.,.ıd.~..... ....,_._ .... ı.urı .. ..,,.hl''~ 'v 

ya razı ise ihale farkı birinci t~lipt ~ 
sil eılilmek üzere bu talihe ihale ~~ ~ 
cektir. Teklifi veçlıile alm'l.ya r:ı.Z 1 

sa gayri menkul yeniden on beş ~ J e 
ikinci arttırmaya çıkarrhcnk en ço ı 
tıran talibine ihale edilecektir. Bil ol 
ihale bedeli birincisinden noksıı.!l 

111
; 

farkr ilk müşteriden tahsil edileC~ ııt~ 
6 - Her iki arttırmada da gayrı ·61ı 

talibine ihale edi1dikte tapu harcı ıı:tırt 
ye ve ihale tarihine kadar olan 111~11 
kim vergi ve dellaliye resmi ise 5

5 

delinden ödenecektir. , 
7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer~! 

darlarm bu ıayri menkul u~erincJe d•I! 
!arını ve hususiyle faiz ve masraf• · 
lan iddialarını evrakı müsbiteleriY1eıtı 
gün içinde dairemi2e bildirmeleri. ~1 
dır. Aksi takdirde hakları tapu 11~at 
sabit olmadıkça satış bedelinin pa1 
maı;ından hariç tutulacaklardır. ı 

8 - Arttırmaya iştirak cdeeekle~ı 
1940 tarihinden itibaren 940-73 :NO• I~ 
remi1.deki yerinde herkese açık bil 
rulan şartnamemizi okuyabilirler. 

- Hanımefendi, ayakta yorulacaksınız. OtursııJ\11 
da öyle konuşsak. 

Madam Loşonsi, kaşlarını çattı; 
- Hanımefendi mi, dedin? İnsan hiç annesine ııı• 

nımefcndi der mi? 

- Affedersiniz, anneciğim. Belki; darılırsınız, di
ye korktum da ... 

. - Asıl böyle resmt davranırsan darılırım. SenÔ°' 
benim bir evladımsın. 

Gizella da hemen ayağa kalktı. Madam Loşonsi, 

gülümsiyerek: 
Yazan: Mihaly FôLDl Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TôROMKÜNEY. -87-

Vihnoş, lambayı yaktı. Hava iyice kararmıştı. 'feW 
rar oturdular. Çocuk kıpırdanmağa başladı. Gizell~ 
coşmaması için dizlerinin Uzerine yatırdı. Hafif, hafı 
sallıyarak uyutmağa uğraştı. - Bonjor çocuklar, dedi. 

Vilmoş, koştu. Annesinin boynuna sarıldı. Gizella 
ellerini uğuşturarak onları seyrediyordu. Bu sırada 
küçük Vilmoş'un feryadı yükseldi. Gizella, çocuğu 

susturmak için uğraşmağa başladı. Çocuk biraz teskin 

olur olmaz kayınvaldesine döndü: 

- Affedersiniz efendim, dedi. Böyle habersiz ola

rak gelmenizden dolayı fevkalade 11a~ırdık. Buyum. 
nuz. Bizim fakir odamızda oturmak tenezziililnde bu

lunursanız, bahtiyar oluruz. 
Madam Loşonsi, ağır adımlarla Glzella'ya yaklaş· 

tı. Yanağını okşadı. Gizella eğilip kayınvalde!!'inin 

elini öptü. 

Oturdular. Hepsinin de birbirlerine söyliyecekleri 

birçok şeyleri vardı. Fakat, bu anda hiç biri ağzını 
açmağa cesaret edemiyordu. Çocuk gene ağlıyordu. 

Diğerlerinin de gözleri sulandl. Madam Lopnsi, elin
deki paketi açtı. İçinden ~ok şık bir çıngırak çıkar
dı. Ayağa kalktı. Çocuğun yanına gitti. Çıngırağı sal

ladı. Küçük Vilmoş, hiç duymadığı çıngırak sesini 
~idince afalladı. Derhal sesini kesti. Madam Loşonsi 
eğildi. Torununu kucağına aldı. Büytik bir şefkatle 

7anaklarından öptU. Tatlı bir tebessümle o~lunu ve 

gelinini tebrik etti: 
- Allah bağışlasın çocuklar. Nurtopu gibi bir oğ

lunuz olmuş. Yalnız, Vilmoş babalık vazifes\ni idrak 
edebilecek mi onu biJmem. .. Daha kendisi bile çocuk 

sayılır .. 
Gizella, atıldı ı 
- Efendim, bir insanın y:ışı ne kadar küçük olursa 

olsun, çocuk sahibi olunca iş değişiyor. Göreceksiniz 

Vilmoş da ne mükemmel bir baba olacaktır. 
- Ben de bunu temenni ederim. Ancak her şeyin 

vaktinde olması lazımdır. Bir i'e erken başhyanlar 

ekseriyetle çabuk usanırlar. GünUn birinde, sizin de 
yaptıklarını.zdan dolayı pi~man olacağınızdan korku. 
yorum. 

Çocuğu bıraktı. Gizella'ya döndü: 
- Yavrum, dedi. İlk zamanlarda sana çok öfkelen

miştim. Kalbimde sana karşı adeta bir kin uyanml.;?h 
Dünyada kinden daha çirkin bir şey yoktur Bir insa 
nın diğer bir ins.ana husumet bec;lemesınden daha bil· 
yük bir günah tasavvur edilemez. Fakat, bir annenin. 
oğlunu elinden alan bir kadına karşt duyduğu kin ve 
husumeti mazur görmek lazımdır. Çünkü; anneler. 
çocuklarının istikbalinden !deta endişe ederler. Ço

cuklarına hfilcim olan kadının, onu fena yola sUrükli-

yeceğinden korkarlar. Sen, belki henUz bu hissin ne 
demek olduğunu bilmezsin. Fakat, şimdi senin de bir 

oğlun var. Günün birinde sen de oğlunu elinden abn 
kadına kızacaksın. O zaman bana hak vereceğini ümit 
ederim. Ama, benden sana nasihat olsun. Sakın oğlu
nu senden ayıran kadına kızma. Çlinkü; hayat budur. 
Hepimiz, kocalarımızı analarının elinden alıyoruz . 

Bu suçumuzu, oğullarımızı başka kadınlara vermekle 
ödüyoruz ... 

Vilmoş, annesini kucakladı. Kati bir tavırla sözü. 
nil kesti: 

- Yanılıyorsun, anneciğim. Gizella, beni almadı. 
Ben, onu aldım. 

Madam Loşonsi. acı bir tebessümle gülümsedi: 
- Haklısın oğlum. Gizella'nın bu işt~ hiç bir ka

bahati olmadığını ben de kabul ediyorum. Ben, art•k 
lıer şeye razı oluyorum. Tek sizleri gereyim Bu bamı 
kafidir .. Fakat, baban!. Onu rıasıl yola getirece~iz ?. 
!şte bunu bilmiyorum ... 

- Buraya geldiğinden babamın haberi yok mu? 

- Hayır oğlum. Razı olmıyacağını bildiğim ıçin, 

ona açmadım. Şimdi, ba§ ba~a verip, babanın da gön
liinti almak çarelerini araştıralım. 

Gizella, çekinerek söze kanıtı r 

Vilmoş, annesinin odayı tetl:ik ettiğinin farlcııı' , 
"'ardı. Yüzü biraz kızardı. İnhat verdi: 

- Anneciğim, şimdilik burada oturuyoruz. Fal<8~ 
pek yakında iyi b\r yer bulup çıkacağız... Bugürıtı: 
kazancımız, pek müsait değil.. Bir aya kadar eJiı:ni•' 
fazla miktarda para geçmıye başhyacak. O zaJllaJ' 

tabii, hayatımıza da intizam vereceğiz ... 
- İnşallah. Yalnız, bı.t 'fazla pa:a nereden gele

cek? 

- Gece gündüz durmadan iahşıyorum. Paris bale. 
kında mükemmel bir makale yazdım. Birkaç gUne le~" 

. of 
dar gazetelerden birinde çıbcak. Sonra, piyesiOU 

1 
.. 

bitirmek üzereyim. Bilhassa bütün lırnitlerim bıl l' 
yestedir. Çok muvaffak olacağımı ve bir haylı paf: 
kazanacağımı tahmin ediyorum .. Bir haftaya ıcada 
Gizella da i§ine gitmeğe başhyacak Çalıştığı verılt~ 
'~endisini fevaklade takdir ediyorlar.r Her halde, 'f' 
anda maaşını da artıracaklar ... 

Gizella, tasdik ett\: 

- Evet, ben de öyle ümit ediyorum. 

Ma4am Loşonsi, başını salladı: 
(Sonu vat) 



lngiliz tayyareleri 

BERLİN 
üzerinde uçarak 

BOMBA 
beyyanname athlar 

(Başı 1. ıncı sayfada) 

bombalardan mı, yoksa hava dMi 
alarından mı geldiği tamamiyle ma.

d fildir Halk, gece yarısından saat 
• kadar ıııfınaklarda kalmı§lır. 

Hava dali bataryalarının 
Faaliyeti 

t\fyork, 26 a.a. - Royter: Nevyork Tl
hzeteslnin Berlln muhabirinin blldir

g5re, Berlln deki hava dMI batarya. 
dün gece Uç aaat kadar faaliyette bu

lur. 

flyycaeler hem bomba hem 
beyanname attılar 

t\fyork, 26 a.a. - Royter: Nevyork Ti
hzeteainin Berlin muhabiri bildiri
• Alman hUkUmet merkezi, bu sabah 

n ilk defa olarak hava hücumuna 
kalmıttır. İngiliz bornbıırdıman 

eteri ıehir üzerinde uçmutlardır. 
r---:-..r..-n.. yangı.n bombası atıldığı ve bunun 

terde yangın çıkardığı reıımen bildi· 
Bu yangın çabukça ba.stırılmııı-

Hz tayyarelerinin propaganda be -
eleri de attığı sliylenmektedlr. 

dan sonra, Berlin"in §fmalindeki 
murtakasında seri bir tur ve ıeh

ın tepelerden yapılan mUtahedeler, 
bir hasarı 1tliatermeml§tlr. Hiç 

~n mUtahede edilmemiıtir.,, 

lımir Fuarına 

ziyaret~i akıyor 
(Ba~ı ı. inci say/ada) 

glirmek istemekte idiler. Onun 
, __ ,,.....,,..._~lr fuarındaki mili! jiyango pavyo-

"llP gün binlerce vatand8f tarafından 
---~._,,.,n edilmekte ve herkes, kürelerin iş-. 

yakından aeyredebilmektedır. Ay
nı pi~ angonun 30 ağustos zafer ke

de lzmlr de yapılacaktır. Gerek iz-
er ve gerek fuar dolayısiyle İzmire 
nınıı piyangonun ıeıldesinde bulun
letiyenler, keııide gününü aabmıızhk· 
lemektedirler. Bu veallelle, İznılrde
er keıldest biletleri satııınııı bUtUn 

ı..:~•'de rekor teıkU edecek bir mlkdar
"lilUnduğu aliylenllmektedlr. 

• Behçet Uz'un Lord Glen 
Conner ıerelınc ziyafeti 

~I', 26 a.a. - Belediye reiııl Dr. Beh
l1a ve refikası dün lnclraltı gazlno

inglllz ticaret birliği balkanlar ve 
ıarkl Avrupa 1t1beıı1 relal Lord 

Conner ve reflka8ı ıereflne bir zlya-
lılerdir. İnglllz mi l!lafirler dUn öğ

eveı ıehrl dol8fmıılar ve Kadlfeka.o 
kadar gezinUlerlnl uzatmıılardır. 
Glen Conner ve reflka8ı bu eabahkt 

ek8pruiyle .Anka.raya hareket et -

Uıun menzilli toplar 
lene mi ateı ediyorlar 1 

rı, 26 ı.a. - Royter: Dün akpm 
ea'da uzun menzilli alman topların· 

leldiii sanılan tlç ıiddetli infilik isi-
·r. 

er taraftan dün akıam geç vakit, 
ıahili üzerinde projektbrler faali

leçmiıtir. Alman hava dafi batarya
obiiılerinin patladıfı görUlmüı ve 
tayyarelerinin bombalarınm vukuı 

"ti aanılan infillklır, İngilterenin 
ıarld sahillerinden iıitilmiıtir. 

HABERLER 

ta; 26. a.a. - On sekizden elli beı 
kadar olan butıin Maltalıların 11-

e kayıtlan ayın 28 inde baılıyacak· 

~ra; 26. a.a. - Seyyah ve yelken 
tlaau Yarbay Claude Hcddin&ton, amı-

hizmetinde bulunan yatıyla Gallcı 
· ıahılinde du11man tayyarelerinin 
Joz ateşıne maruz kalarak ôlmiıst!ir. 
esı dun karaya nakledilmiıtir. 

Pe11te: 26. a.L - Almanya' da bir 
ıuren seyahatten ıonra ziraat nazırı 

'l'eleki pazar ıunıi Budape:tte'ye av
~iıti;. İltihbarat bıiroıuna yapmıı 

beyanata Almanya'nın ııikGn ic;in-
anı eden kalkınma faaliyetinin ken-

e derin bir tesir hasıl ettiğini be
ttıniıtir. Seyahatınin Almanya ile o
ittisadi m!inasebetlerin daha sıkılış • 

yardım edecegini limit eyle.dirini 

. . 
iıtır. . . 
; 26. a .L - Atina ajansı bıldıri -

ite civarında evelki gün birdenbire c;ı
bir yanım neticesinde harap olan bir 

elbise deposunun yangını, on mil. 
11~tıhmı zararı mucip olmu$tur. 
:-qemburg; 26. a.a. - D. N. B. : 
"1 idare imirliğinin bir emirnamesi 
Lbuıce bugünden itibaren alman mar
'"'ııuni akc;a olarak kabul edilmiıtir. 
llıark on Luklemburg frangı olarak 
t edılmııtir. 

, 26 ı.a. - D.N.B. : Önlimüzdeki 
ı Barıde kurulması icap eden ıehir 
ı baıka bir tarihe bırakılmı11tır. 

~o. 26 a a. - Domei ajamının 
ııııden aldıiı bir habere göre, Sov -

• l.f ançu hudut muhtelit komisyonu, 
•ene cıddl çarpışmalara sahne olan 

ilhan mıntakasında sarih bir hudut 
liıerınde tam bır anlaşmaya varmı11· 

~co; 26. a.a. - Trotsky'nin cerıaze
Bırleıik Amerika'ya nakli hakkındı 

tı1e nezaretinin vermit olduiu ret ce-
lı:ırıı. milteveffınm kltibi B. Dold

bir protesto telcrıfı çekmiıtir. 
~oldman, Mesico'da Trotsky'nin ce-

. y~~lmuma müsaade edilmedi • 

Alman tayyareleri 

LONDRA 
şehrini ziyaret ettiler 

HASAR 
ve nüfusça zayiat yok ! 

(Başı 1. 112cı aaylada) 

rUldUtü ııanılmaktadır. BUyUk kudrette b1r 
bomba bir yolda. geniı bir çukur açmıı ve 
bir dUkkAnın kepenklerini tahrip etm.iıtir. 
Civarda birçok pencere camları kırılmıı
tır. 

Diğer taraftan, lngiltere'nin ıtmall ıar
kislnde mllhlm bir mıntaka üzerine aa -
balım ilk saatlerine kadar ıiddetli bir hU
cum yapılmııtır. DUtman tayyareleri Uç 1-
Ul dört makineden mürekkep &TUPl&r ba -
llnde gelmekte tdi. DUtman tayyar;-lerl, 
çok §iddetll bir baraj ate,i ile kar1ılanm11-
tır. Ekserlııl bir ıehrin kenar mahallelerin
de olmak Uzere müteaddit lnfil&.klar wku
a gelmiıUr. 

İngııterenln cenubu ıarkl mınlakuıııa 
da bombalar dUtmUttUr. Fakat bu bomb&
lar ,m"Uhlm hasar yapmamııtır. 

İngilterenln cenubu ıarkl mıntakasın
da, bir hava hücumu eanaaınd&, sahllde bir 
ıehirde iki yangın çıktıtı görUlmU,tUr. 
B~ka yerlerde bombalar denize dUtmU,
tUr. 

Gene Londra Ü•tünde 
Londra, 26 a.a. - Royter: Bu 11&bahın 

ilk saatlerinde Londra mıntakuı, yeniden 
münferit 1Urette uçan bir dlltman tayy~ 
real tarafından ziyaret edllmlıtir. Bu tay
yare, Uç bomba atmıttır. öıu ve yaralı 
yoktur. 

Gece dUfman tayyareleri, ılmali ıarld 
sahillnde bir ıehrln kenar mahallelerine 
bombalar atmıılıırdır. Burada iki ev hasa
ra uğramııtır. Diğer bombalar, civardaki 
tarlalara dlltmUıtUr. Yaralı ve ölU yoktur. 

İngilterenln cenubu ıarkil!llnde bir mın
lakada gece, !Asıla ile, dUıman tayyarele
rinin motör g\ırülUUeri ltltilmlıtir. Pro • 
jektörler mütemadiyen faaliyette bulun
muttur. İki uğııltulu bomba dUtmU,tUr. 
Fakat haaar ~apmamııtır. ÖlU ve yaralı 
yoktur. 

Merkezt İngllterede bir ıehir Uzerine 
dUşen bUyUk kudrette bomba, bu sabah bir 
yangına aebeblyet vermlıııe de yana'ln pek 
çabuk surette l!IÖndUrUlmUttUr. 

Son alarm iıareti 
Londra, 26 a.a. - Royter: Bu aabah 

Londra mıntakasında verilen son alarm ea
nasında. bir alman bombardıman tayyare
si, bir nokta üzerine aydınlatıcı fiıekler 
atmııtır. Bqka bir yerde, dlter bir düt
mıın tayyaresi paraoütlU bir aydınlatıcı fl
ıek salıverdikten ıonra, bir mikdar bomba 
atmıştır. 

Diğer taraftan öğrenildiğine ıröre, ce -
nubu earkl mıntakasında bir ıehrin U.ae
rinde vukua gelen bir hava muharebesi ea
naııında iki Me11Serschmidt dUtUrUlmU, • 
tur. Diğer bir dUııman tayyareainln de de
nize dliştllğU sanılmaktadır. Burada hiç 
bir bomba atılmamııtır. 

Cenubu ıarklde diğer ıtddetll muhare
be esnasında, diğer iki Meııserııchmidt de
niz üzerine dUtUrUlmUıtUr. 

DUn akıam alman tayyareleri, cenubu 
garbi mıntakuında blr ıehrin llzerine bet 
uğµltulu bomba atnıışlnrdır. İki klıl öl
mU,, birkaç klıt yaralamnııtır. 

lngiıterenln cenubu K&rb\ıılnde çok mee
kQıı bir mıntaka üzerine atılan dlter Uç 
bomba da iki ev yıkmııstır. Müteaddit 
kimse, enkaz altında kalmııtır. Yardım kı· 
taları. enkaz altında iki kl1iyl c;ıkarmata 
.muvaffak olmutlar ve gece karanlıkta ça.
lıımalarına devam eylemiılerdlr. Bu ean~ 
da alman tayyareleri ikinci bir hücuma te
ıebbUıı etınlılerse de hiç btr bomba atm~ 
dan bir çeyrek ııaat sonra gert pUııkUrtUl
mU,lerdir. 

Port•moutla üzerinde 
Londra, 26 a.a. - Royter: CUmarte81 

g{lnU Portsmouth'a yapılan hava hücumu 
hakkında gazetelerin verdiği malQmat, 
burada sivil halkın asker! hedeflerden çok 
daha ciddi mUteusir oldutunu ptermlf
Ur. 

ttzerine bir bomba dUıen ılnemada, 
mesut bir tesadüf eseri olarak çok u kiti 
bulunuvordu. Burada aralarında iki kadın 
ve çocuk da olmak Uz.ere, birkaç kiti öl
mUgtllr. 

Blr belediye parkına, bir golf sahuına, 
Southsea'da bir ticaret mahalle1ina ve bir 
otele de bombalar dtifmUıtür. 

Yanlarında avcı tayyareleri de oldutu 
halde, bUyUk mlkdarda bombardıman tay
yRrelerl, yllkısekte uçarak gözUkmtlfll'rdir. 
DUıman tayyarelerinin kUçUk bir kısmı 
müdafaa sistemini geçmlı ve müteakiben 
hava dAfi bataryalarının ılddetll ateılyle 
karııltuJmıştır. Düşman tayyareleri, kUçUk 
gruplara ayrılmıılar ve bombalarını, ekse
risi ticaret ve lkametgA.h mahalleleri üze
rine olmak Ozere geliıl ttUzel atmııtardır. 
Ramsgatc'de, deniz kenarında sıra vlllalar 
tahrip edılmlş ve birçok ktıi lkametgA}ıaız 
kalmııtır. Fakat ölü ve yaralı nisbeten az
dır. 

Bombardımandan sonra, tayyareler, ye-
niden dönerek, bir havagut fabrlkuında 
çıkmıı olan yangım ııöndUrmete çalııan 
itfaiye Uzerine maklnell tüfek atett &Çtnll
lardır. 

Londra'da hiç bir bina ltaMıra 
uğramadı 

Londra, 26 a.a. - Royter: Lorıdranm 
merkezinde, dün rece hava bombardımanı
na maruz kalan bazı mahalleleri bir ~ok 
halk gidip seyretmiıtir. Daha tıfıillth o
larak gelen malQmata nazaran, milli mfl • 
dafaayı alikadar edecek hiç bir binanm 
hasara uğramamıı olduğu teeyy!it etmit
tir. O geceki hadiselerin bırakmıı olduk
ları intibalar ıunlardır : 

1 - Pasif koruma tetkilltının çok mn
essir olması, bir çok otomobilli tulum • 
balarla ıüratle harekete ıeçerek yanını
ların öniinli alan itfaiye tetkilltmın faali
yeti bilha11a 1ayanı kayıt bulunmaktadır. 

2 - Büy!ik bir kıamı aaatlerce ıılmak
larda kalarak uğultulu bombalarm ıesle • 
ri ile infillkların tarrakalerlni as ~ok ya -
kın mesafelerden lıiten Londra ahalisinin 
cesaret ve metaneti. 

Pasif koruma teıkilltı ıefleri ılvil hal
kın tarzı hareketlerini medbetmektedir -
ler. Mıiteaddit ihtarlara rağmen ıivil halk
tan ıokaklarda kalarak büyük itfaiye e -
kiplerin in tutuşan evlere ııkmıkta olduk
lın su fiıkiyelerini seyredenler dahi me
tanetlerini muhafasa etmiılerdir. Bir ta
raftan da tabllıiye ekipleri enkaz altında 
insan kalıp kılmadıfmı aramakta idi. 
Londra mmtakasmm iıabet nld olan bir 
maballetlndeld bir .... ........ oı.a 1lıir 

ULUS 

Bir 1 ngiliz denizaltısının 
. 

garıp macerası 

Londra, 26 a.a. - Sealion ingiilz deniz
altı11 semlsl dramatik blr aeyahatten dön
mUttUr. Bu denizaltı, bir alman nakliye 
semillyle yaptığı müsademe netlceainde 
perlskopu bozulmuı olmasına raımen İn· 
&lltereye avdet edebllmlotlr. "Kör,. olarak 
yapılan bu aeyahat dikkate deter bir hA • 
dlııedir. 8000 tonluk bir alman nakliye se
mi9i batıran Seallon bir dlltman denizaltı
sı tarafından takip edilmlı ve bu ıırada 
bir kafileye rutlamııtır. Fakat hUcum e
deceği aırada beklenmedik bir manevra 
hedefe torpil atılmasını lmkA.nııız bıraktı
tı gibi denizaltıyı da tehlikeli bir \"aziye
te aokmuıtur. İkinci bir manevrada lııe 
perlskopu bir gemi tarafından kınlmııtır. 

Seallon, hasar kaydedilen deniz aa.thına 
çıkmadan eve!, uzun müddet denizaltında 
kalmıya mecbur olmuıtur. Periııkopu ~ 
mir için mürettebat kahramanca. çalıımıt
tır. Fırtınalı havaya ve denizaltının bir 
dtiıman üaaUne yakın bulunmasına r&#men 
tamirat iki gece 11UrmU11tUr. Nihayet Sea
llon dalmıı ve klirU körüne bir iqe seml
line doğru ilerlemete mu\•affak olmuıtur. 

Bir Alman ticaret 
heyeti Moskova'ya gitti 

Berlln. 28 LL - Stefanl ajanm bildlrt
yor: Tam aallhtyetll büyük elçi B. Schnur
re'nln riyuetinde bir alman ticaret heyeti 
Moıkova•ya hareket etmııtir. Sovyetıerle 
Almanya arasında yapılan pakta mUtealllk 
lktıaadl müzakerelere bqlanacaktır. 

Anadolu Ajansı muhabiri 

intibalarım nakle devam ediyor: 

Pervaneleri kopuk, 
yanmıı tayyareler ... 
Hücuma uğrayan yerlerde 

hep ayni 18Yİ görüyoruz 
Londra, 26 a.a. - Anadolu Ajanıı 

nın hususi muhabiri bıldiriyor: 

lngiltere'de alman tayyarelerinin 
bombardımanına miru.z kalan mınta
kalarda yaptığım seyahat intibaları
mı nakle devam ediyorum: 

Ahalinin en büyük gururu düşürü
len alman tayyarelerinin enkazını 
göstermektir. Bize gösterilen bunlar· 
dan birçoğunu tetkik ettikten sonra 
hep aynı manzarayı görmekten us~nç 
geldi. Kullanılır halde bulunan al
man tayyareleri de gördük. Bunların 
yalnız pervaneleri kırılmıı ve teker
lekleri kopmuştu. Petrol depolarının 
tutuşması yüzünden tamamiyle ha-
rap olmuı tayyareler de gördük. Bun-

Adana ·da planlaıtınlan !ardan bazılarının mürettebatı tayya-
köylerimiz 

1 
re içinde ya~.dıklarının izlerini taıı-

Adana; ( Huıust ) _ Çukurova köyle- yordu. Bu muşahedelerden çıakn ne
rinin pllnlaıtmlması etrafındaki çahı • tice ingiliz hava kuvetleri tayyarele
malır ilerlemiıı bulunuyor. Sekiz kara, !iç rinin fevkaJade bir sıhatle yaptıkları 
nahiye ve bütıin merkez köylerinin birlik 
projeleri tamımlanmıı olduğundan köy • endahtttır. Yerde yatan alman tay-
ler arasında tesisi karara bağlanmıı olan yareleri mitralyö.z kurşunlariyle o 
birlikler, viliyet esaıına uyularak umumi şekilde delik deşik edilmitlerdir ki 
harita üzerinde tesbit edilecektir. İlk ~d t · "l · "b" d"" ·· d"" 1 
hamlede elli köyün hudutları tamamen tes a e a çızı mıı gı ı uzgun ur er. 
bit olunmu~tur. , 

Bu yıl içinde pllnlaıtırılacak kCSylerin 
saym 600 li geçmektedir. Diğer taraftan 
bu koylerde köy kanununun tatbiki ha -
hızırhkları da yapılmaktadır. 

Ayni zamanda biıtün Çukurova lı:öyle • 
rinde koy kızlarını, koy kadınlarını yetiı -
tirmek için kurslar açılmaktadır. Bu kun 
lardı koylu kadını blçkı dıkiı ogrene -
cek, tehir yemeklerini piıirmesini de bi
lecektir. 

Köylerımizde yeni bir hareket sayacı
iımız bu kurılarm tedris kadrosunu An -
kara İtmet İnönü Enstitüsünden bu yıl 
maıun olan ıenç kızlarımız teıkil ede -
cektir. 

Adana Halkevlilerinin köy 
gezileri 

Adana; ( Huıual ) - Adana Hılkevi 
rençleri her pazar muhtelif köyleri ıiya. 
ret etmekte •• lı:öylllye milaamereler ver
mektedir. Ayni zamanda ıençler, yanla • 
nna aldıkları niimune paraıütlerlı para
ıüt ve paraıütl!i duımanlar hakkında lı:öy
lıiye izahat vermektedirler. 
Şimdiye kadar gençler yirmi kadar lı:öy 

ıezmit. bu mevzularda kci,Ylü ile meuul 
olmuılardır, 

bomba üç kitinin IUümiine sebebiyet Ter
m!ıtlr. Ölenlerin birlıi 75, birisi 60, fiçiin
cüıtl de 40 yaımda bir kadın iki. Aym ao
kala dilıen sair bombalar bir kaç klılnln 
hafif yaralanmasına sebebiyet •ermlı -
tir. 

6.000 metre yülueklikte cereyan 
eden bir hava muhareben 

Londra, 26 a.L - Londraya kadar ıit -
meye tetebbüı ederlı:en buna m1"affak o
lımıyan iki büyük duıman tayyare filo111 
ile buriin öileden sonra Taymiı haliçi &
zerinde 8000 metre irtılfada tiddetH bir 
hava muharebesi cereyan etmiıtir. 

Seki• alman tayyarnirıln dlltilriildliiü 
zannedilmektedir. 

KuvetU lnılllı avcr tayyare fllolan 
düımana hücum etmiıler ve bulutlar tııtiln 
de -10- dakika ıfiren bir ıaman sarfmda 
ob!ia ve mitralyöı sesleri iıitilmittir. 

Altı ln.rlli• avcı tayyareal bir tehir tl
ıerlndı 17 alman tayyareeini pilıkiirtmllt
lerdir. İnıilis tayyareleri alman hava fl -
loıuna pike hUcumu yapmıılır "' alman -
lar derhal dafılmıılardır. 

Bir kaç dakika zarfında almanlar bom
balannı oraya buraya koyuvererek deniz 
iıtllrametinde kaçmıılardır. Atılan bomba • 
tar basar ve zayiata sebep olmamııtır. 
Taymiı lizerinde alman tayyarelerinin 

ıörllnüıü Londrada Uç riin zarfmda altın
cı ve mııhaıematm baılınııcmdanberi de 
16 mcı allrm itaretinin verilmeelni intaç 
etmiıtir. 
Akıım alınan muhtelif maldmata naza

ran yulranda zikredilen ıelria tayyareden 
maada sahil mmtakasmda tlç "' memleket 
dahilinde iki, bir pillJ civarında bir, bir 
lı:öyde bir ve Taymiı haliçinin ut ıahi -
tinde diğer iki düıman tayyaresi daha dil
ı!irülmtiıtiir. 

Düpirülen alman tayyareleri 
Londra, 26 a.a. - BugUn öğleye dotru 

İll«ilterenin cenubu ıarkl lahlllnl .reçtlk· 
lerl sırada muharebe tayyareleri refeka
tlnde bulunan alman bombardımllD tayya
relerinden UçUnUn d!lıUrUldUğü teablt edll
mlıtir. Henllz teeyyüt etmtyen raporlar da 
diğer iki dtlfman tayyaresinin daha dütU
rllldtltUnU zikretmektedirler. Denize dU
türlllen Uç alman tayyaresinin müretteba
tı kurtanlmıttır. 

8pltplre inlfllls avcı tayyareleri ile dUf
man tayyareleri aruında 10 bin metre irti
fada bir hava muharebelll yapılmııtır. 

Flokııton'a kartı yapılan bir hücum es
nuında ıehfr üzerine birçok bombalar atıl
mıı ve alvil binalar huara uğramııtır. Te
lefat olmasından korkulmaktadır. 

lrlanda Ü%erinde 
DIJ'blin, 26 a.a. - Ötleden sonra Vex

ford kontlutu U.atUnde bir alman bombar
dıman tayyarealnln uçtutu remıen blldlril
mektedtl'. Atılan bombalardan .Ut ~
iDde çallf&ll kıslardan tıçU ölmtıf biri yar• 
ıamnıttır. lrtanda'mn Bertin mulahatgtt
an &lmU hilldlmettnl protesto etmek w 
tam t•sm•net llteıuk ıcm t&l1mat almJI-

•· 

Aynı •mahdut hasar vasıflarını bul
duğumuz Chichester mıntakasını da 
gezdik. Almanlar tarafından §iddetle 
bombardıman edilmiJ olan bir tayya
re meydanında yalnı.z bir hangara i
sabet olmasından alman bombardı

man tayyarelerinin endaht sıhatinin 
bo.zuk olduğunu anladık. 

Wortling, Brighton'dan Dowreae 
kadar hemen hemen bütün sahil ıe
hirlerinden geçerek tetkik seyahati -
mi.ze devam ettik. 

Mafa.zlar camekanlarındaki fi -
de ve çiçeklerle mutat manzara • 

11nı arzediyordu. MeJhur Brighton 

piyasası boyunca birçok kimseler, çi· 

çekler ve ihtimamla düzeltilmiJ çim
ler arasında kanepelerde oturuyorlar
dı. Şayet bu manzaranın arkasında 

muazzam beton bloklarını ve karııık 
bir sisteme tabi tutularak konulmuş 
tel örgülerini görüp ilk hatta oldu
ğumuzu hatırlamasaydık İngiltere ü
zerine hücumun henüz baılamadığını 
zannedecektik. 

Folkeston'a yaklaıtıkça sahil man
zarası daha aert ve açıkça bir harp 

manzarası halini alıyordu. Bu man -

.zaraya bilha11a bir mukabil hücum ve 

ihraç hareketi dafi mevziinde, bir 

iıtila hareketi taklidi tllimine de p
hit olduk. Gazlara kartı ve topların 
ateıe huırlanmaıı manevralari çok 
mileuir oldukları hissini veriyorlar
dı. 

Nihayet bizim bil.: mütküllta ma
ruz kaldığımız Folkesto ve Douvera'a 
vardık. Hakim olan rus tamamiyle as
kerlleıtirilmit. himaye altına alınmıt 
ve kısmen tahliye edilmiı yerlere y.a
raıtıfı gibi, düşmana en yakın mahal 
olduğu için, •U.kut hissi icij. 

Folkeator'da birçok kib:ır mafazala
rın mühim elbise, ıapka ve kundura 
stoklarında yaı:ılan tenzillt, bu ıehir 
sakinlerinin ;1.ı.1idıgı.1a ipret etmekte 
idi. 

Gelen seyyahlarla it yaptıkları için 
birçok oteller kapalıdır. Folkeator, al. 
man bombardıman tayyarelerinin ziya
retine maruz kalmamı~ bir tehre cid · 
den benzemiyordu. 

Hasmın ta.-n karıısında bulunan ve 
tnrilterenin ön bekçiıi olan Douven 
limanını .ziyaret ederken hayretimiz 
daha fulalqtı. Orada da uğradığı bir· 
çok hilcumiara raımc-n liman, Dou
vera'a yapılan büyük bır hücum eına
sında granit dalga kırana isabet eden 
rahne müatesna, hiç hasar görmemi§ti • 
Bomba aynı zamanda gemiye de isabet 
etmit ve onu da yalnız hasara uğratmıf 
fakat batınnamıttı. Hahriye nezaret= 
tarafından kullanılan daha birçok ge
miler, mayn taıayıcılar ve saire de il. 
manda bulunmakta idi. 

Limanın sulh haliyle f a:-ln Fransa ya 
gemi hareket etmemesi idi. 

Şunu iJAve edeyim ki, Douven mev• 
cut sığınakların en mükemmeline ma
lik olmakla iftihar etmektedir. Bu .,. 
ğınaklar tebe~ir kayı!arına oyulmuı 
genit galerilerdir. Müstacel vakalard~ 
cerraht müdahale yapılabilmesi için 
bir ameliyat salonu vardır 

Douvera d~ diğer sahil tehirleri gi
bi alınanların en geniı faaliyet ga ... 
terdiklerl mahaller olmuına rafnıen 
ılvillerde ve aakerlerdc glSrillen itimat 
ve mutlalr ıillrdnet inanı miltehanlı 
edMek baldeclir. 

Tümu !ever'inde yapılın 
görüımelerin inkitaı üzerine 

Macarlar da 
Rumenler de 
müteyakkız 

(B•ıı 1. inci ıaylada) 

çözebileceiini b ildirdikten aonra, Almın
yı'nm bunu yapmamasına lmil olarak ııa.
iıdaki üç sebebi goıtermektedir : 

1- Romanya ve Macaristan mflıtakil 
devletler olduğu için, Almanya, daha ma
kul sebepler mevcut bulunmadan bu iı -
tiklile tecavüz arzu etmemektedir. 
2- Hikem kararı ile alınacak bil 111 -

reti, muhtemel olarak, ne bir memleketi 
ne öteki memleketi tatmin etmıyecelr ve 
yeni bir Avrupa nizamı tesisi için Alman
ya'nın bu memleketlerle i~birliiine engel 
olacaktır. 

3- Almanya, Milletler Cemiyetinin ya
rattığı meselelerin blllinde üzerine me -
ıuliyet almayı reddetmiştir. Bu cibi me -
ıuliyetler, yeni nizama uymak iıtiyen mem 
leketler tarafından aralarında takıim edil· 
melidir. 

Bu tuhaf protestolara rağmen, çabuk 
bir hll auretine varılması için Almanya • 
nın kuliılerde hakem vaz ıfe9ı gormesı, ro-
men mahfillerince blll mümkün addedil
mektedir. 

Transilvınyı'da B. Maniuı'un köyl!i par 
tisi tarafından yapılan ıayretler, balen de
mir muhafızların bu mmtakayı hareket 
etmiş olan tefleri tarafından takviye edil
mektedir. Mukavemet zihniyeti ıün ıeç -
tikçe fazlalaşmaktadır. B ıuat B. Maniu, 
önu !izdeki hafta tezahürler orraniıe et
mek niyetindedir. 
Aıkerl makamlar, yeni tedafüi tedbir

ler almıtlardır. 

Macarlara gelince .•• 
Budapeıte; 26. a.a. - Yarı reamt Pea

ter Lloyd gazetesi, Tumu - Severin mü • 
zakereleri hakkındı neırettiii bir mıka -
lede diyor ki : 

" Turnu • Severin toplantısın.da rom~ 
ter, bir ahali mübadelesi fikrine m!ibbem 
ve müteyakkız bir surette ancak telmih 
etmişlerdir. Romenlerin hedefi, herhalde, 
münakatayı senelerce ıürüncemede bulun
durmaktı. Halbuki romen hiıkümeti tu ci
h i tamamiyle mudrik bulunuyordu ki 
macar heyeti, Tumu • Severin'e ıiderken, 
alakadar biıyuk devletlerin niyetlerine mu. 
tabık olarak yeni ve daha doğru hudutlar 
tesisini istihdaf etmekte idi. Eier Roman
ya, Macariıtan'ın mukaddes azmine ve 
devletlerin arzularına ıiddetle mukavemet 
edebileceğini nınıyona, buna bıı vurıun. 
Biz, fedaklrhli .. bulunmamalı •e de • 
vımh bir sulh nf nfaatine doiru ve makul 
telikki ettllimiz herıeyi kabul ettirmeie 
azmetmiı bulunuyoruı. ,. 

Pester Lloyd, bundan ıonra, müzakere -
lerin yeniden ba1lıma11 hakkında Tumu • 
Severin tebliğinde bildirilen imlrlnlan ba
his mevzuu etmekte ve töyle demekte -
dir : 

" Romenler, taktiklerinin mln11ızhğmı 
biraz ınlımıı cibi ııöıiıkmektedirler. Ma -
mafih çok buyük teyakkuz lazımdır. ,. 

Bununla beraber, Macarulan'tla 
alıeri mahiyette hazırlılılartı 

tlevam eJilmelıteJir 
Budapeıte: 26. a.a. - Turnu - leY1rin

deki macar heyeti reisi B. de Horty, bu
(Ün hükümetine müzakereler bakkmda ra
porunu vermlıtir. 

Dlin aktım Tumu - Severin'de ne cfbi 
bir ıeyin vaziyeti değiştlrdiii ve cörlit
melere devam ihtimallerini fazlalııtırdıtı 
hakkında burada . hiçbir tafıillt mevcut 
degildi. Mamafih ukerl mahiyette bızır -
lıklara uclimle han h!icumlınna karıı 
tedbirlere devam olunmaktadır. 

Şimdi tle Macarlar Romenleri 
tlavet ediyorlar 

Bükreı, 26 a.a. - D.N.B. : Macar hil
kümeti, romen h!ikümetlnl, Tumu - Seve
rin müzakerelerine devam için, bir macar 
ıehrine romen deleıelerini ıöndermi7e dl
vet etmlıtir. 

Romen bük!imeti, m!izakereler için liri 
teklif huırlımııtır. Her iki teklife, yeni 
hudutlırm çizilmiı bulunduiu haritalar da 
merbuttur. Bu tekliflerden birine cöre, 
Romanya, Szekler'ler de dahil olmak tı • 
zen Romanyadaki bütün macarlan, Ro -
manyanm buıiinkü ıarp mmtakalarma 
nakledecektir. İkinci teklife gore, Szek -
terler buıünkü mıntıkalarda kalacaklar -
dır. Biri•i ırkta, Romanya, Macariıtana 
25 bin kilometre murabbaı kadar arazi ter
kedecelı:, ikinci ııkta 14 bin kilometre mıı
rabbaı verecektir. Her iki ııkta da Ro -
manya, ahali m!ibadeleıinl ıart koymakta
dır. Ma!Qm olduiu iizere, Macariıtan, bu
nu, bu ıekil ile, Turnıı-Severin'de reddet -
miıti. 

ltalya'nın vuiyeti 

Roma, 2e a.a. - D.N.B. : Macar - ro -
men müzakerıtmm inlıtaa utraması hak
kında burada iıaret edildiline ~re, İtal
ya bu mesele hakkında ihti7atklr vaziye • 
tini muhafaza etmekte iseler de, mesele 
ile ıllkadar bulunmaktadır. İki devletin 
hakkaniyet esası fberine müıtenlt bir itill 
fa varmalarını arzu etmektedir. İtalya bir 
romen - bulpr ltill.fından da memnun ka • 
lıcaktır. 

:r oprak ofisi Adana çifciıinden 
buğday alıyor 

Adına; ( Huıuıt ) - Toprak mahı6J. 
teri ofiıi Çukurovadan mübey11ya devam 
etmektedir. Bir ay zarfında yapılan miiba-
711 9.000.000 kiloyu bulmuıtur. Bunun tlç 
milyondan faz1111 arpa diler kıımı yulaf
tır. 

Bufday m!ibayaaıı ic;in de alım prt • 
lan ıelmiıtir. Hentiz bıılınmamıı olan 
bufdsy a-übaya11ı için kısa bir intizar 
devresi tercih edilmi11tir. Alman mahıdl
ler her gün demiryolu vuıtasiyle merkez 
ıllolarına nakledilmektedir. 

"-dana' da gençlik kulüpleri 
Adana; ( Hu111ıt ) - Adana'da kurula

cak sençlik kulliplerine kaydedilecek o
lanların u7111 SOOO l seçmiıtir. Puar si· 
Di tehir ıtadmıda bir toplantı yapalauf ve 
lııayıt itine ball•'Nltlr· 
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Orm1ncıhğımızda 

inktıaf 
(Başı 1 inci say/ada} 

b) Milli m!idafaa, maden direği, tra • 
verı, telı-raf, telefon d i reği ıibl devlet 
ihtiyaçlarını en ıeri, en ucuz ve en ko!a1' 
bir ıurette vaktinde karıılamak ve bunla • 
rm talep zamanlariyle, taahhüt ve teslim 
prtlarını koordine etmek, 

c) Ormanlardan kereste piyasuı iç D 

lbım olan tomruk ve aair hım malları ea 
ucuz ve ormanların imarmı goz on dde 
tutarak en faydalı bir ıekilde ihzar 
mek, 

d) Ormanları tahripten kurtararak dnıo 
let eliyle onlan ihya ve imar etmek 

4) Ormanlarımızın çıplaklaşmıı yerleriıııl 
aiaçlandımıak ve yeniden orman yetlttiro 
mek, 

5) İntilcal devresinin ıonuna kadar balo 
kın, köyl!inün ve piyasanın ihtiyaçla~ 

temin etmek. 
Şimdi bunlar bıkkındı ayn ayrı 

mıLldmat verelim : 

Tahdit ifleri 
Tahdit iılerinde ıimdiden on Uç lı:o • 

misyon faaliyette bulunmaktadır. BUDlaıııı 

dan bir kıamı huıuır ve münazaalı erma.
lann ekseriyet teıkil ettiği mmtalraluda 
çalıımllktadır. Uç sene içinde 7442 kilo • 
metre orman hudutlandınlmıııtır. 

Ayr. kanunun meriyete cirdiii ıWea 
beri muhtelif villyetlerde 33867 helrtar1* 
39 parça orman istimllk edilmiı ve ba ~ 
retle devletle ıahıslar arasındaki bir çolı 
hudut ve taaarruf ihtillflan kendilitladea 
halledilmiıtir. 

Amenajman itleri 
Ormanlanmınn umumi v1111ti kona ,,. 

bataklık olarak 9,32'5,157 hektardır. O.. 
man amenajman ıruplırmm kuruldııfu ..,. 
rih olan 1924 ıeneıindenberi 850 000 beis• 
tar ormanın amenajesl yapılmııtır. Hal~ 
her biri beı orman mühendisinden mtlr• 
kep altı grup mevcuttur. Bunlardan ardli 
ıimdi Boluda devlet orman iıletmealne a • 
çılan Karadere, Aband, Keremali, Men.
ve Seben ormanlarında lkiıi de Çonb W 
Koyulbiaar ormanlarında çabımalrtadır. 

Devlet orman • etmeleri 

lunmaktadır. 

Şimdiye kadar Xarabtık, Si1Jiiıı\ı 
tınbul (Belırat) EUitehir, 
ruh, Deverelı:, Dtizce, Bolu, 
ıım, Kara111, Sinop, Koyulhisar 
ıere 14 revir Te muhtelif mmta ... .-,..
nca bet müıtıkil bölse açıl 

larm sabalan mecmuu 441,262 ••• 
yıllılt verimleri ise, 158.000 
165,000 M3. köknar, Sl.000 K 
167.000 M3. lı:aym. 16.000 MS • ...--··• ..... 
man 560.000 M. miklba balii oll•lt91\ 
Şimdiye kadar revirlerden 

lı:ereste iıtibul edilmlttir. 
Miklbı maden direklitidlr. 

İlk tesiı edilen revirlerden Kar 
virlnin itleri çok lnkiıaf ettiiinden 
dislne civardan yeni ormanlar "lhak 
dilmiıtir. Sırf bu revirin mamulltnu 
mek lizere Karabükte ban milteıebbl 
tarafmdan iki fabrika kurulmuıtıır. 

Duraunbey revlrinln çabttıtı 
omıanmda nakliye iılerini ruyonel bir 
ruma ıetirmek üzere orman dahilinde 
tmlıcak 30 kilometrelik bir dekovil hat 
tmm etütleri bitmlı olup ılmdt tesTl)'9( 
turabiyeai yapılmaktadır. Bu hat için ta 
ciltereye Tay, lokomotif ve tomruk ara 
ıiparlı edilmlttir. 

man umum mlidürlüifince Dursunbq 19 
taıyonıında kurulan fabrika, üç aydanbtııil 
faaliyete ıeçmiıtir. Senede 10 - 15.000 
rekilp kerute iılemektedir. Ayrıca mate;.: 
ıebblıler tarafmdan baıka fabrikalar ini 
rulmalrtadır. Bu orman aynı samanda me 
tepler ı,ın bir tatbikat revidir. F'alrfll 
•e orman mektepleri talebeleri ilk 
buraya ıelerek ormandaki iıletme 
terini tetkik etmektedirler. Karasu, 
rek ve Sinop ıı:ıevirleri Zonguldak bavıaa 
nm maden direfi ihtiyacmı temin için 
hımaktadırlar. Dıdıy Te Çoruh reviri 
ise evelemirde oradaki hallı:m yakacakları. 
odun ve kullanacaklan keresteyi temin ~ 
tiklerinden ıimdi piyasanm ihtiyaçlarıo 

Ylrmekle meııuldürler. 100.000 hektardaa 
futa olan Lldin ormanla.mu ihtiva ed 
Çoruh revirinden çok verimli itler beki 
melrtedir. 

Bolu revirleri benilı hazırlıkla mee 
dürter. Gruplar bu revirlerin huduttan daııo 
hilindelri ormanlan amenaje etmektedir -
ler. Yakındı bu revirler lıtibtallerlni pi. 
yaaaya arıedeceklerdir. 

Adana telefon kablotna 
Adana; ( Huıusr ) - Adına telefoe 

hatlarının kurtunlu kabloya tahvilı am .. 
liyesine baılanmıştır. İsveçli bir mute • 
ha1111 tarafındın tınzım edilen otomıtils 
telefon te1111tı projeleri üzerinde İ$e 
bıılanırkerı Adana telefon ıebekesinia 
yalnız kurıunlu kablola:lı tes;s eı ı tıı -
tulmuıtur. Biltiln tesisat çift nakillı dn
relerle :yapılacaktır. Bu devreler enduk • 
ılyonu tamamen izale etmektedır. Önil • 
miiadeki CUmburiyet bayramına kadar A,. 
dana otomatik telefODU itler bir laale 99 
recektU. 



ASKERi F ABRIKALAR Yiyecek malzemesi satın ah nacak 
16 kalem demir malzeme 

alınac:ık 

n1lDC& 1-9-1940 puarteel dal Mat 1S de 
kapah suna thal• eclllecektlt. tartname 
(5) lira (15) kunq mukabilinde komlı 
J'ODdaa •erilir. Tallplerla maftkbt teml
na t olan (7100) llra11 hnl teklif mek 

Ankara bndarma Satın Alma Komisyonundan ı 

Asbrl F•brıbl r Umum MüdürlüğiJ 

ll~rlıH S•tın Alma Komisyonundan : 
Tahmın edifen bedeli (20507) lira (55) 

bnq olan 115 kalem demir malzeme Aıke
rt Fabrikalar Umum Müdurlüiü merku 
satın alma komiıyonunca 4. 10. 940 cuma 
ıwıü saat ıs de kııpalı zarfla ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak komis

ndan verilir. Taliplerin muvakkat teml
•t olan (1538) lira (7) kuruıu havi tek· 
1 f mektuplarını mezkilr günde saat 14 de 

ar komlırona vermeleri ve kendileri
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad-

trlndekf vesaıkle komisyoncu olmadık
H bu tıle allltadar tOccardan ol

k arma dair Tıcaret Odası vesikaalyle 
ktr slln ve ıaatte komisyona müra-

caattan. (4725) 14781 

Ankara'da tavan yaptırılacak 

tuplannr mezkilr ailnde nat 14 de kadar Miktarı 
komil)'Ona TermeJeri " keadilerlnln de 

Cinal 

2490 INlltarıb amma t " • maddelerin-
deki •eaaikle komlıyoncu olmadıklarına 
ve 1tu itle allbdar tflccardan olduklarma 13.000 Kllo Bulgur 
aa1r ticaret odam T•llrul,.ıe mesktr sfhı 6.000 " Pirinç 
ve saatte komisyona mllracaatlan. 1.500 • Un 

(4884) 14927 5.000 • Sade yağı 

5.1 T ~n petrol abneca1E 
Asbrl Fahriblar Umum •UdürlUllJ 

•~rl:H Satın Alma Komi.,-oaumlan: 
Tahmlıı edilu bedeli (118&6) lira (10) 

kunat olan t.a ton petrol ukert fabrikalar 
umum mlld1lrlUIU merku aatın alma ko 
ıni8youunt a 12. 9. 1940 peqembe günQ -.. 
at 16 da kapalı zarfla ihale edllecektlr. 
Şartname paruıs olarak komimyolldan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(889) lira (21) kurufU bavl teklif mek 
tuplaruıı mezkOr günde aaat 15 e kadar 
komlayoaa vermeleri ve kendilerinin de 

1.800 " Zeytinyağı 
2.000 ., Zeytin tanesi 
3.000 " Sabun 
1.500 • Beyu peynir 
5.000 " Toz teker 
• 55 • Çay 
5.000 " Tuz 

10.000 " Faaulya 
15.000 ., Patates 
7.000 • Kuru aofan 
1.200 • Kuru üzüm 

.bi~rl ,.abriJ:alar Umum Müdiirlüiü 2-'90 l\Umaralı kanunun 2 ve 1. maddele- 1.600 ., Mercimek 
lfnin Satın Alma Komisyonundan: rindeJu venlkle komlııyoncu olmadıklan 

Ketlf bedeli (900) Jira olan yukanda na ve bu lıle ali.kadar ttlccardan oldukları 
JUıh lntut Aakerl Fabnkalar Umum na d&lr ticaret oduı veııtkulyle mezkar 

gün ve ıaatte komisyona mllracatıarı. 

1.000 • Nohut 
1.600 " Sebriye 

Tahmin 
bedeli İlk teminatı 

Lira Lira kurut İhale rUn ve 1Utl --
1580 117 00 
1500 112 50 

195 14 63 
t5000 450 00 
1026 76 95 

soo 37 50 
1140 85 50 

630 47 25 
1900 142 50 
302,50 22 69 
300 22 50 

1700 127 50 
1050 78 75 
420 31 50 
264 19 80 
224 16 80 
140 10 50 
400 30 00 

--
llltldlrltlll merkez 11tın alma komisyo- (!5022) 14918 
mmca 5. 9. 940 per,embe cilnil ıaat 14 de 19.251,50 1443 87 lZ..9-940 pe?fembe 
puarhkla ihale edilecektir. Şartname (5) 2 Ton 0,25 • 0.30 mm. kalmlıtm Saat 15 
hnat makabilinde komisyondan verilir. da teneke levha alınacak 1 - Yukarda miktarı, cinıi, tahmin bedeli, ilk teminatiyle ihale gUn ve 

'ra!iplerin munkkat teminat olan (157) 11· bbrl ,abrilıalu Umum •üdürlülB saati yazılı (18) çeıit yiyecek malzemesi Ankara J. Genel komutanlık bi-
ra (50) hrq Te 2490 numaralı kanunun •erin Satı• Alma Komisyoauadaa: nasındaki jandanna eatın alına komisyonunca kapalı sarf eksiltmesiyle sa-
• ft S. maddelerindeki veaalkle muayyen Tahmin edilen bedeli (1000) lira olan tın alınacaktır • 
... ft ıaatta komiırona mf!racaatlan. yukarıda yasılı 2 ton teneke levha ukerf 

(4854) 148311 fabrikalar umum mUdUrltıtO merkes aatın 2 - Bu on sekiz kalem yiyecek malzemesinin hepsinin birden bir iıtekll-
alma komlQ'ommc• 11. 9. HO çU'f8lllba ye ihalesi caiz olduğu gibi (bulgur, pirinç ve unun) bir, sade yağın bir, zey· 

le ırtmtl aaat H te ~ık ekalltme Ue lbale e -dllecektlr. eartıwne paruıs olarak ko- tinyıtğı ve zeytin tanesi, sabun ve beyaz peynirin bir, tor teker, çay ve tu-
mJaycmdan Yerilir. Taliplerin muv~t te- zun bir, fasuJya, patates, kuru soğan, kuru üzüm, mercimek, nohut ve •ehri-
mtnat olan ( 75) llra T• 2490 numaralı ka- :s 
aunun 2 ve a. uw.ddelerlDdeld veaalkle ko- yenin de ayrıca bir istekliye ihalesi caizdir. 

tar 
ko-

miııyoncu olmadıklarına Te bu lıle alAka- 3 - ~490 sayılı kanunun istek ve p.rtJarını havi isteklilerin ilk teminatı 
da&' tuocardan olduklarına dair Ucaret o • 
dua vellkuılyle mezıtar «fin ve aaatte ko- muhtevi kapalı zarf teklif mektuplarının ihale gllnU ıut on dCSrde kadar 

at misyona mUracaatıan. (6020) 14911_ komisyonumuza vermeleri. 
rt• 4 - Şartnamesi parasız olarak komisyondan alınabilir. (4991) (15031) 

kmtun Gstühecl 
OD çinko iiltübeci 

OD k'aba iistübee 

ilir. 
90) 

ANKARA VALlLlGl 

T amiral yaptınlacak 
ra
fk. Anlar• ValililltJd•a : 

Gazi Terbiye Enıtltllail tamir lti 2. 
tl• 9. 940 puannl sini saat 15.IO da nafıa 
ca- komlı)'Oll1Ulda lllalnl rapılmak here ka
sa- pah aarf 11S11liyle ekliltm9"• konulmut· 

tar. 
Keelf bedeli (11599) Ura (54) 1nanıt 

munlrbt teminatı (169) lira (97) im • 
rultar. at ıteklllerln tt'lı:Uf mektaplannı tlcaret 

sa odası Tetikau •• teminat me'lı:tap •era 
... malrbuına n ihaleden en u seki• ıUn e

nl vfllrete lıtlda ile miracaat ederek 
da alacakları fenni ebllret nalkalarirle bir
tl· llkte töırll seçea stbıd• ıaat 14.IO a U.. 
ca dır Jıomiıyoa refılltlne Termelerl. 

Buna alt ketlf ve tartnamqf her sUn 
h uafıa m'1dllrl11illnde sörebilecelı:lerl. 

ira (4671) 14672 

Kok ldSmilrü alınacak ip. 
11 
de Anbr• Valililinden : 
n Nafıa clalr•irle praJ için almaealr 90 

2 ton ,.erli koli ldkalrlnb mlharaau iti 
2. ı. 940 pasart•l ıtllll c1a1m1 eaclme • 

en IÜDde lhalal yapılmak bere aQk ebllt
meye koml1ınattar. 

lıılaa naklirı kqif bedeli (244.2) Ura 
1(80) lnanıt mıankbt teminatı .(113) lira 
(11) Jmnttar. 

lstekllJerla muTakkat teminat mektup 
•era makba.. ticaret oclaaı Teelbllrle 
birlikte töd seçen libt Te saatte dalmt 
endlmene 'etmeleri. 

Buna alt k"lf ve tarttıamqf her sin 
nafıa mlldilrliiiilad• 16reblleceklerl. 

(4745) 147S1 

abriblu Umrzm lllldiJrllffl 
tın Alma Komlqornmdan: 
edtıen bedeli (8825) lira olan 

'tim Te mlktartan rantı le b- Şosa intaatı 
Aıkert Fabrikalar amum mi· Anian VaHllllıuln t 

itJlilliııtrkes satın alma komisyonunca Ketlf bedeli (1114) Ura (U) bnqtaD 
arteal ıUntl ntd H da kapalı ibaret bulunu ADkara • K. Yoapt yola
edllecektfr. 9artname paarus nan 2 + 000 - S2 + 200 inci kilometre

leri ananda andltellf :rıl'lerdekl mtnfea 
komisrondad nrtar. Taliplerin mu n büz iti 2. 9. 940 pazartesi ı\ln6 ihale • 
teminat olan (511) Ura (88) Jm. ıl daimi enctlmende rapılmalr tlsere açık 

Ja&TI teklif mektuplannı mealdlr silD- elıailtmqe koaulmattar. llunkbt temi-
t u ,. kadar ko ı l ri natı 141 Ura 35 Jmnattar. 

"" m ırona verme e isteklilerin muvakkat teminat mektup 
lerinln de 2490 numaralı bn1unm •en ma1rban ticaret odaıı nıllıaa ba 

1. maddelerindeld Teaailde komiıyoa- ı .. alt nafıa mldtlrHlltlnd• alaeaklan 
-1>lmaddı:lanna n 1na itle allbdar tile>- veaikalarirte birlikte a6z6 ıeçea sin n 

an olduklanna dair Ticaret Odası ve- saatte daimi encllmene ıelmelerl. 
f 1 ._.._ -n- tt k f • Bana alt •ff n .. rtnamerf her sin 

makbuzlarirle tzmlrde atelyelerl balundu
tuna, bu gibi taahhtitlerini munffakiret· 
le başardıklanna n eksiltmeye iıtirlke 

lranunen mlni bir halleri balunmadıtma 
dair •eaaikle teklif mektuplarım haTi ka
palı zarflarını a)'DI siln saat 15 e kadar 
komiıron relslijine vermeleri lbnndır. 

Şartnamesi fıletmemlz kalemirte Ankara
da 2 ncl Te lstanbulda 9 uncu iıletme b· 
temlıaden parasız alınır. 14822 

Muhtelif kollektör mikalan 
satın almacak 

D. D. Yolları Satın Alma l!o. daıı: 
Muhammen bedeli 3000 (ilç bin ) lira 

olan 7 kalem muhtelif kahnhku kollek • 
tör mikaları il. 10. 1940 cuma ııUnü ıaat 
saat 15 de kapalı zarf usultl ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu i•e ılrmek lstiyenlerin Z25 ( iklytbıı 
:rlrmlbet ) tırabk mU'Vakkat teminat ile 
kamınan tayin ettiii nsikalan n teklif
lerini •JDJ ııUn saat 14 de kadar komisyon 
relııllğtne vermeleri IAzımdır. 

evtnameler ~z olarak Ankand& 
..ıs ... dalreeinden. H1.7darpata'cla te • 
aeJltlm" ve aevlr feflflHnde dllltJ1ıftla1tbr. 

(4881) 15028 

Açık ekaiıltme ile eoiuk bava 
dolabı alınacak 

D. D. Yollarındaıı: 
27. 8. 1940 tarihinde açık elullpueaf ya

pılacalt llln edilen 4 adet aottuk han do
labuwı fennl ıartnameıl görülen lllzum tl· 
zerine tldll edlldltlnden mezkQr eltallt
me feabedllmlttlr. 

(2Q30) fkf bin otws llra muhammen be
dell olan bu dört adet ıotuk hava dolabı
Dlll alınmam lc;ln ıı. 9. IMO ç&rf&Dlba gUntı 
nat 15 te Ankarada idare blnuında yeni
den ıu:ılr eluılltme yapılacaktır. 

Bu ite prmek lstlyenlertn (152,25) )'im 
elll tkt Ura y1rml beı kuruıluk muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettltf vellkaları 
hAmllen aynı gUn ekıııtme aaatıne kırdar 
komlııyonda labatı vQcut etmeleri IAzımdır. 

Şartnameler Ankarada malaem• dalre-
ıllDlle stfr11leblllr. ( !5031) 1l5034ı 

ViLAYETLER 
1 r • mezaUT ..... n •aa e om ıro nafıa mUclilrlllitınde 16rebileceklerl. 

mflracaatlan. (4937) 149H (4746) 147... ak .. Kömür alınac 

4000 Çift yün çorap alınacak Sosa İntaab lstaabul ;,Jıt JlüHs.s.ler Arttırma Te 
lhrl ,., b-n-•- u .,.~ .. ·ıııa Anl•r• Valllillatlnı ı Eailtm• Komiqonund•n : 

• n_ ... , mam --' •. hamam -tunun 8·+- - 14+- u s t ,L s A A , _ ;6 vvv vvv mum ıh mileaaelerin meTc:at .. rt • 
••• atıa ima K..Uqonııııdu: inci ktıometreleri ara111tda Japdacü 111tall namniııde ıöıterilen mahallu için an 

Tahmin edilen bedeli (1800) lira olan mu Te antotma iti 2. t. IMO puarteel sfl· ·2500 çotu 3150 ton kok kömilril kapalı 
ıı;,,,ı,.,..m ,an çorap Askeri Fabrikalar 8 • nfl ... t oa bet buçukta daimi eacflmaa• nrOa ekllltmeye konulmuttur. 

mUdllrllltl merkea ıatm alma ko- de ihalesi 1'apılmak llzere aç* ebiltme- 1 - Eksiltme 28. 8. 940 çar,amba sUntl 
:re konulmuttur. saat ıs de Çataloilunda ıdıat ve içtimai 

unca 9. 9. 940 pazartesi silnü aat Ketlf bedeli (seot) tlra (19) lnarat Te mu•enet mildilrlliiU binumda kuralıa ko-
açık eks'ltme ile ihale edilecektir teminatı ınnkbteai (270) lira (73) Jm.. miı)'Ollda rapdacaktır. 
me paraaız olarak komlsrondan ve- ""tar. 2 - Muhammen fiyatı beher ton lçlıa 

Taliplerin munkbt teminat olan Iatekllltrla teminat mektup TeJ& mak· 2500 lı:anaıtar. 
) lira "" 2490 numaralı kanunun 2 - buzu, ticaret adası nslbsı ba ı .. alt na- 1 - ııu .. kbt teminat 5906 Ura 25 )na. 

.. e fıa mBdBrlltttlnden aJıcaJrtan fenni ehll· ruttar. 
.nıddelerindelrf •nalkle komlıronea ol· ret TnlbJarfyJe l»lrtlkte .asa ı~en dil 4 - lstekJller prtnameatnl 394 lnanıt 
tıklarma Tt bu itle all'lı:adar tlceardan ve saatte dalmt enclimene ıelmelerl. mukabilinde komiırondan alabilirler. 

Janna dair Ticaret Odası nsfkaai1' Bana alt k11tif n tartnamerl her sUn S - istekliler 1940 11h ticaret odan •e-
muktr lfln Te saatte komisyona mllra- nafıa mUdtlrlltlnde söreblleceklerl. lilraıirle 2490 aa)'llı kanunda rantı veelka 

(
4938

) 
14917 

(4747 14733 Jar n bu ite reter muvakkat teminat mak· 

D-h-r cı~ ·e&&..tril--lc buı nra banka mektubu ile blrli~e tek-
""" lltl •• ,._,.. llfi havi urflanm ihale saatinden l»lr n-

Kı. bir kaynaıblf bezir ya~ı Aabr• V'1illllntlflll 
1 

at nel makbuz mukabilinde komiıyoaa 
Kg. iki kaynam .. bezir wa~ TermelerL (71315-4509) 14587 

-'J' J - Husuıl idare tahaklnık l"belert lçln 
clltlettirilecek olan 103 adet defterin c9t- F m memunı Ye reaMlll aranıyor .t.hrl F"f'rllalu Umum Müdirliilli 

nie• Saua Alma l!omi•yonwıDaa: 
Tahmin edilen bedeli (61SOO) Hra olan 

4'800 Ks. btr b111am11 n 2000 Ks. iki 
'lıQumJt bulr Pir Askeri Fabrikalar •· 

mldlrlllli merkes aatnı alma komla-
,__,. 11. 9. 940 çarıambe liinii saat 15 

bpah •ufla ihale edilecektir. Şartn• 
para• olarak komfs)"Oftdan verilir. 
plerin munkbt teminat olan (495) 

llPI teklif mektuplanm mnktr 
........ , 14 de kadar 1ı:omfsroaa nrm• 

Te kendilerinin de 2490 namarab ka· 
- 2 Te 3. raaddeledndekf vesaikle ko

~lnlmcı.a olmad:ılılanna Te bu itle allka
tlccardan olduklarına dair Ticaret O
Tt1llraıl7lı mezktr ilin n saatte 

ı.mntsrona müracaatları. (4939) 
14911 

450 Ton kükürt alınacak 
.t,lerl Fabnl:alar Umum Kiilürlülii 
erh• Satın Alma IComiqoawıDu ı 
TUmin edila 1-edeli (117.000) Ura oJMl 
.. klklrt Askeri fabrikalar 11111111D ••ta ......... -aJma ...,.. • 

lettlrllmeıl )uarlıkla ,..ptudacaktır. 

Muhammen bedeJI 171S lira 25 kanıttan 
ibarettir. ihale 2 erllll 940 pazartesi sUnl 
saat l UO da Tilbet daimi encllmenlnde 
rapdacaktrr. Taliplerin ihale ıUnil muham
men bedelln rbde 7 ,5 nlabetinde teminat 
makbtaılarlyle birllk\e Tilbet daimi ea • 
cflmenlne milracaatlan illD olunur. 

~dlıeldr Bel«II,.nlnda ı 
Jkklıehlr beledbe1tnde 170 lira lcretll 

bir f• memarlıalıa Ilı 100 lira llcretll bir 
d•laatılSrUUı: aplı:tır. Tallplerlıa Tt1lkalarlr 
le mtlraeaatlan. 14961 

Mektep tamir ettirilecek 

(5027) 15033 Tokat Nalıa MQdlırlQğQndelJ : 
Orta okul binasında 3016 lira 8 ku

rutluk bedeli ketifli bazı tamirat ya
DEVLET DEMIRYOLLARI pıtacaktır. 

itin mOıtaceliyetlne binaen 22.S.940 
Resmi elbiee, palto ve kasket tarihinden itibaren on be! gUn mUd. 

7aptırılacak detle açık eksiltmeye konutmuıtur. 
D.D.Y. ı ııol lııeıme •ldirlllbdaı Ebiltme 8. O. 940 cuma gUııl aaat 
(111497) Un mallamm• bedelli ı11et111.. on d<Srtte Tokat otta okul blnuında 

mi• memur •• mtlıtahdemjıılne raptınla- tepkkill edecek komisyon hmurlyte 
cak takriben 1285 takım rnm! elbi11 ile yapılacaktır. 
962 palto .... 815 ad• aıketln .. nn.ıbesl ..__ 
veçhlle 1111111 lif bp.Jı nrf unll:rl• ek- .uıaleye ıireceklerin ehliyet veıf.ka. 
liltme7t ._.Jamıtar. lhaıeai 11. ı. 940 1anm ve ticaret odaaındaki kayıth ••· 
e111na sini _, 11 • l..We 111.-. w- llkuını ve ketlf bedelinin % 7,5 mı· 
nHIDdıl • ....,..._. ,...ıwlrar. ~ tem•natı muvakkat• yatıra 
t•~ (1117.tl). Sini* M. ...._ cMtır. 'uoaı 

Parke kaldıran dCSfetilecek 

Yozgat Belediyesinden: 
Yozgat'ta emaneten inp olunacak 

2000 metre murabbaı taıı bazırlanmı1 
parke k.aldmm tef riıi için usta ara
maktayız. Tılirlerln Yozgr.t belediye· 
sine 9. 9. 940 gilnOne kadar mOracut. 
lan. (15064) 

2 tonluk mUatamel kamyon 
aatm alınacak 

Bilecik Villyetl Dıiml Encamenin
den ı 

Viliyet nafıa ltlerlnde kullanılmak 
Uzere (kısa pae fort veya tevrole) &· 

çık 18Jtdık pek u lrullanılmıı arınaız 
(2) tonluk b!r kamyon ,prtnamesl ıe
reğinc:e satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli uaml (2500) iki 
bin bet yilz liradır. 

İhale 11. t. M) ~ pil IUt 
(IS) vf1~yct 1ıtikUmet konağında top
lanma odasında daim! encUmence :va· 
J?ılacaktır. 

İhaleyi mUteakf p tetllm •e tese110m 
muameleıt yapılacağından muvakkat 
teminata lilzum yoktur. 

Taliplerin ihale gilnil olan 11. 9. P40 
tarihine kadar vlllyct daim! enctlme· 
nine mUracaat etmeleri iJAn olunur. 

(15065) 

ANKARA BELEDiYESi 

Jki otomobil alımcak 
Aabra BelHiynlnden :ı 

1 - Betedln için alınacak olaD iki •det 
cenue nıkllre otomobili OD b11 sin lllld
detle n kapalı urf •ull:rle ebiltmere 
lımıualmqtUr. 

2 - Mulıaaun• bedeli 9000 liradır. 
S - Teminatı 675 liradır. 
4 - ihalesi 6. 9. 940 C1JID& dDll saat 11 

de rapılacailDdan IU'tnarnNlnl sörmek 
istı,.eaıerın her lilD encllmen kalemine Te 
isteklllerlD de ihale ıüntl olan 6. 9. 940 cıa
ma ailnil ıaat ona kadar 1111llea teklif meJı. 
taplaruıı beltdire ac:tlmenlne vermeleri. 

(4797) 1481, 

Musluk Ye saire alınacak 

Aabr• B.Z-.IJ,.•iadn ı 
1 - BeJedi1'e Uati,..cı ısta allllacak olaD 

11111alıık Te pfrfıas rekorlu oa bet slD mlld
detle açık ekalltme,.e koa1llmQft1lr. 

2 - Muhammen bedell 1994 lira 75 Jm.. 
naıtıır. 

1 - Teminat 149 Ura 61 llunattv. 
4 - 8artoamealnl 16rmell ıat1,.ea19rin 

her lilD encümen kalemine Te lıtüUlerla 
de 10. 9. 940 1&h sllnl aaat 10,10 da bel• 
d111 eaclmenhıe milracaatlan. 

(4834) 1411f 

KUJ'IUll, kalay T• .Ure .ı-eatc 
A.abra Beltldi7•1adea ı 
1 - Beledi,. llıtlracı için almaealı: olan 

kuflUll levha kalay Ti alre on bq sfhı 
mllddetle açılı: ebfltmere komahmattv. 

1 - llubammen bedeli 1221 liradır. 
S - Teminat 92 lira ıı lı:anattur. 
4 - 9artııamealnl sörmelı: lstl7enlerln 

her &iln encllmen kaleıalne Ti isteklilerin 
de 10. ı. 940 ah sUnll N&t ıo.ao ela bele. 
dire enctlmenine mtlncaatlan. 

(41S7) 14129 

Cre. yalı almecek 
.takar• Beltldlynlaıl•a: 

l - Beledi7e ibti7acı i~a m•acai olan 
6106 l:ilo 6r~• 1'•lıaa latdll ,ıimadılın -
daa ebiltmni o.a •lla ıuatılmııtır. 

2 - •aJwnmeıı b«leli 4S'71 lira SO ia
r111tur • 

J - 1'..Uutı JU lira fi .ianııtıır. 
4 - Şut11U11nl.al •lrmei idi71alerla 

lı• ıfia e.acllm• bl..Uae Ye 1#.ılllma 
de J. 1. HO Nil .a.t Nd ZO,JO d• hl«li
F• nd•alu adlracaaılm. (S~ 

T. i~ BANKASI 1 adet 2000 ltralık - 2000.-
a • 1000 • - aooo.-
e • 800 . -

1940 Küçük 
12 • 250 • '° • 100 • -'15 • llO • -

Cari Hesapla• no .. • .. -
Keıidelerı 1 tubat, 1 ma 

iKRAMİYE PLANI l afuato., l ikincitep"İa 
terinde J'8pdll'. 

Muhtelif yiyecek ah nacak 
Anlara Oiıılluı Satı• Alma IComl.,-oııaaılaaı 

Tahmini tıkteml· 
J:nakm adı Klkdan tutan nalı -
Hıyar 15e:IO ta ' .. 
Dolmalık blbeı 86'0 irs 11 863 
Bl"ft'l biber 1200 • 10 120 

i:t':!:a 193!50 • 12 1122 
8TBe • u eeo 

Dornateı aoooo • 12 l600 
Patııoım 17'00 • H 1838 
A. K. 1'&111179 IHllO • 1' IOOI 
Qalı fuuiye 1uo • 10 181 
Dolmalık k&bü 98llO • 12 1182 
Tue lıuı7a 8üO • 20 191 
Lahna 1'800 • 1 1180 
PıJ'ua .21400 • 8 1712 
Tan baJcla 8700 • 12 1064 
Yetti llalata '1!500 ta ' 800 
Marul 12680 ta 11 829 
Taze yaprak 1000 irs 111 1150 
Limon '18000 ta 11 8800 
Havuo 12!50 irs T 867 
Taze ıotan 3660 • 1 292 
Kaydann. ll800 dem 1 1111 
Dereotoıa 12460 • 2 149 JO .. 
Nane IOe8 • 2 101 82 
Kernts M40 irs ıa '47 20 
Balkaball &00 • T 161 
Pancar 780 • 1 il 
Kanubalw" lllOO • 11 iM 
Yer elmuı lSllO • ' 62 
Tan besel)'9 800 • 10 80 
En&inar l8CJO ta • "' Taze aarunııak MO dem 1 6 • 
Xırmııa turp 20llO • 1 20 llO 

29857 12 
Pirinç "Be:vpasan,, amıo irs ao 10125 oo T59 rr ,., s.ı 

00 ın '° a. t. ıttO Tere7atı 2020 :q ıeo am 
l - Yukarıda adları 7U1lt yiyecek llı tl,.ao ndlrdm'I ekllltme ~ 

komf17oumuu ballı okullar adına parti parti kapalı ıı:arf ve açık eblltme 
mtınakaa~a konulmut ve her blrlDtn tem lııat mlkdan ile ihale tarth n ... ~ır 
plaruıa 7uılmı1tır. • 

2 - Muhammen bedeli bet btD lfndlln ..... olanlar ecık eblltme llUl'etlJll 
edilecektir. 

a - teteklller pvtlJI letkll eden erzak lD her birine ayrı ayrı tl)'&t tekJlf 
lmUr. Be7etl umuml7ul Oıı:erlnden )'&pıla cak tasll&Uı tekllDer kabul -11ıftll!,,. 
Ur. 

4 - Her madde loln teklif edilecek fb'at behemehal muhammen bedeldell 
nuyacaktır. 

5 - Eblltme Ankara.da blSlp l&D&t oku IUDda toplanacak komllJon hmıd9_, 
U sOn Te aaatlerde yapılacaktır. 

e - ıı:ıwıtmeye gtreceklertn JIMO )'Ilı ticaret odu! n h90 l&yllı JraDaDUll f 
1 UnoQ maddelerine slSre ellerinde bulunan belgelerle, ticarethane adına 1fe 
terin lıbu kanunda yazılı tartlar lçlnde no terllkten alınan nlltet:name Ue 
na bq vurmaları. 

7 - Kapalı art ekalltmelerlrıde ı.tekll lertn )'Ukarıda ad1 yuıh ıwıuna ~ 
mak tızere kapalı zarf mektuplarına lırte nllen betseıer n teminat mü:lm.I-~ 
banka mektuplarını koymak suretiyle mu hllr mumu Ue kapamak prttyle ve 
mı Uaerlne tekllflerlnln hıuısl lıe alt oldu '1lllU ve kanuni tkametsthlanm 
belli &4ln ve u.atlerden evel makbuz mukabilinde koml1Yon bqkanlıtına ..ıdlllll 
111mdır. Belli stın ve aaatten ıonrakt teklifler kabul edilme•. Temtnatıarıa 
aaatlerlnden daha evel Ankara o1wllar mu huebeclllflne yatıntmuı 

8 - mutıtıiıe prtnamelerlnl stSrnwk latt7etaıer Aııkarada okullar m ..... 1111111~ 
llDde komll)'on k&tlbbıe b8fvW'ablllrler. """" 14709 

HayVan ah nacak • 
yemı 

'1Caracde7 lleri12011 Yetl,Urme ÇHtlili Madarıaıandeaı 

CiNSi 
Miktarı 

kilo 
Beher ldlotu 

Kurut S. 

Yulaf 950.000 a 
Arpa 100.000 4.50 
?tf ııır 43.000 4 
Bakla 40.000 5 

llOeueaemls hayvanatı Uııtlyaca fçtn yukarda mOfredatı yuıh ~ 
lem hayvan yemi kapılı nrf ueuliyle ebiltmeyı konmuttur. E 
11 eyllll 1940 tarihine teudOf eden çarpmba gilnO aaat ıs te çiftlik 
binaaında yapılacaktır. Muvakkat teminat (4522) liradır. lıteklller• 
meel (5) lira mukabilinde çiftlik muhuebetlnden verilir. Teminat ye 
sarfları ebiltmı ... tinden bir ... t entl lııomiıyona wrllmell n 
cBndedlecek sarflatm poetada vaki pdkmell kabul edtlmiyeceli 
... (?n<Mtı.s) (Hea) 



ULUS 
lndtrtlecelı: olan ını teıı1satı fftnfn 8.8.940 
günUnde yapılacak ekslltmeıılnde talibi zu
hur etmedftfnden yeniden kapalı nrf u • 

A. LEVAZIM AMIRLICI 

lıastabalacı hemıireler 
a ait bazı izahat •e 

kayıt •e kabul ıartlan 

8Ullyle ekatltmeye konulmuıtur. S·-·• aJ..,.. .... L 
2 - Ekslltmeat 28 atustos 940 ~am- _..... .. ._..J.11 

ba Jr{lnU saat 16 da tzmıtte Tersane kapı - Anbr• Lnuım Amlrllfl Satnl ~lım 
sındakl komlııyon binasında yapılacaktır. 

8 - Tahmin edilen bedeli 64776 lira 86 1Comis70nuad.,ı: 
kurul olup muvakkat teminatı 4488 Ura 1 - 700 ton amanm bpah nrfla ek

bakıcı hem!Jfre yettıtlrmek 77 kunıştur. Bu ııe aft fennt ıartname, ıiltmeai 9. 9. 940 uat 15 de Ankara LT. l
ada K. K. VekAletl ta.rafın - plA.n, resim ve evrakı takım halinde 324 mirliği satın alma komiı:vonanda 7tPda-

hasta bakıcı hemşireler okul•ına kuruş mukabilinde komisyonumuzdan ah-
38 talebe alınacaktır. nablllr. calı:tır. 
sayılı kanun mucibince bu o - 4 _ tsteklllerln ılmdıye kadar bu mfk- 2 - Muhammen bedetl 17.500 lira fllı: te-

zun olacaklar. memur olup te · dar ve buna benzer taahhUdatı yaptıklan- minatı 1312 lira 50 1ı:uru1tur. Şartnameal 
acaklardır. na dıılr icap eden vesika, mahallt emniyet komisyonda görülür. İçinde kanuni .,.. Ti-

olanlar altı senelik mecb11rt mUdUrlUklerlnden alacnklan kAğıtları ve caret Odaaı veailıcaaı bulunllll teklif mek-
111 ordu baııtanelerlnde yaparak- yukanda yazılı ilk temlnatlariyle birlikte 
sonra arzu ederlerse memlf'ket- tanzim edccrklerl teklif mektuplarım mu- tuplan ıaat 14 de lı:adar kabul olunur. 
sıht teıekkUller kendilerine a- ayyen g{ln ve aaatten tam bir saat evellne (4856) 148141 
ır kadar komisyon ba§kanlığına vermeler!. p• • d"" x • t abn- --•-sıİ mUddett Oç •ene olup, bu c7176; 4602> 14686 •Jama u111mesı sam ..... 

nde okurlara ayda bet lira harç- . Ankara Levazım Amiri/fi Satın Alma 
k ve tqe ve tıbulan tamamen ===============:: Komisyonundan: 
olacaktır. 1 - 2SOO adet pijama dUtm• puu-
ldan mezun olanlar, barem ka- SIHAT VE iÇTiMAi M. V. lıft 28. 8. 940 •&at H te Ankara LT. lmir-

20 lira asit maqtan bqlanıak '---------------- lltl satın alma komisyonunda yapılacak· 
alacaklar ve bu mlkdar a-lttık- tır. 
ktır. Bu zaman dahi taıe. giy· Kalorifer tadilatr yaphrılacAk 2 - 'Muhammen bedeli 187 Ura l50 ku· 

barındırma orduya alt olacaktır ruş katı teminatı 28 lira 13 kunıftur. NU • 
15 eylW 1940 da tedrisata bq- Sıbat ve içtimai Muavenıtt Velcalıtti Hu- munesl komlıyonda sörülür. (8011)) 

• dut ve Sıbiller Sıhat Umum Müdürlüğün- ll50ll Oltuıa kayıt ve kabul ıartıan IUD-

'tnrkıye CUmhurtyetl tebaasından 
tUrk ırkından bulunmak. 
ti yerinde olmak ve durumu her 

l.zife görmete mllııaft bulunmak 
hangi blr hastane heyeti raporu 

ettirmek ve evraka ballamak 

dıtn: 
Umum müdürlük kalorifer sıntrahnda 

yapılacak lı:azan yeri tadilatı açı keksilt
meye lıconulmuıtur. Keşif bedeli (2200) li
radır. İhale 7 eylUl 1940 cumartesi rUnU 
ıaat 10,30 da Ankara'da umum mUdürlUk 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. Mu 

on altından &lalı ve ytrmt iki - nkkat teminat (165) liradır. 
:11:,a:O~ ve babuı lffet ehlin- Keıif ve ıartnameılni görmok iıtlyen-
{Bu vaziyet polisçe tevsik et- terin ayniyat muhaaibi mesullilğüne mUra-

tvraka batlanacaktır.) caatlan. (4935) 14914 
llıl az orta okul tahııtllnl bttlrmlı 
~a bu derecede tahlll gördUğUnU 

k. (TIUldlkDame ~elleri mu
Olarak eklenecektir.) 
"'lı veya nııanlı bulunmamak CE

ip bounanlarla kocası 61mllt o
l edilir). (Buna aft medeni ha

mUsblt evrak keza eklenecek-

MALiYE VEKALETi , 

Memur alınacak 
Maliy• VeUletindıtn: 
Maliye veklletl hukuk mü,avlrlitinde ~ sebepler dı!Jlnda okulu lrendtll· 

ltrkettı~I. yahut evlenmek wretty- münhal bulunan memuriyetler lı;in qafı-
tlter inzıbaU aebeplerle okuldan da yuıh Tasıflarr haiz olanlar arasından 

yahut altı aenellk mecbur! biz- müsabaka ile memur ahnıcaktır. 
pmadıtı veya tamamlamadıft • İmtihn 2. 9. !140 pazartesi günü yapı!a-
11ebepler dııında okuldan eıka- caktır. Taliplerin 28. 8. g40 akıamına ka-

dirde tahakkuk ettirilecek mek-
anın tamamen 6diyecelfne ve dar müracaattan. 
vesikaların tamamen dotnı ol - 1 - Memurin kanununun 5 inci madde-

alr noterden tudlkll ve kefilli ıindelı:l ıeraiti hais olmalı:. 
tname vermek. tmtih _ 2 - Asgar! lise mezunu olmak. 
evrak uhlplerl okula an S - Aıkerlllıcle allkası bulunmamalı:. • kabul edilecektir. 

"1tıncı maddedeki evrakı tamamlı· (4911) 14898 
~arı Aııkaradaldler ll. 'M. Vek&

f§lerl dafreetne, diğer vl!Ayet 
ekiler vallllklerfne, kazadaldler 
lara takdfm edecekler ve bu yol 
V. sıhat itleri dafreııtne yolla· 

Oracaatlann 10 eylW 1940 ta •onu 
Olacaktır. 

' 

NAFIA VEK~LETI 

Alakadarlara 
'l'allplerfn kabul edildikleri ve Nafia Velciletinden : 
hareket etmeleri aynı makamlar Bu ıene 2. 9. 940 tarihinde teknik oku-

kendtlerlne bttdlrilecektlr. _ tunda açılacak olan liçüncü mühendiılilı: 
ICabul edileceklerin okulun bulun_ kursuna rireceklerln listeleri viliyet ma
araya kadar ve 11ht muayene ne_ kamlarına gönderilmi:ıtir. 
alıklan tebeyyUn edenler mem Al&kadarlarm bulundukları vilayet ma-

a'fdfp ~imek için sarfedecek- kamlarına müracaatları ve isimleri liste-
Jlarası kendilerine aft olacak ve 
'\?. 1that f§lert dairesi reisliği) ne de yazılı olduğu takdirde 2 Eylülde tek
>'azacaklan dilekçede bunu tamh nik okulunda bulunmaları lüzumu ilin o-

ir. c4273) 1'271 lunur. (4978) 15030 

Sarğı alınacalC Mecmua tertip ve tabettiırilecek 
• VeHleti Sat.in Alma Komisyo • Nılıa Velcilıttinden: 
ı 12. 9. 940 fıt!rşembe günü saat 11 dıt An-
adedlne tahmin edilen fiyatı 14 Jıuıdı aılıı vekaleti biauı ''iade m•l:ııe

me müdürlUlU od.asında toplınan m•l:ııeme 
'2ı elll bin tane aargı 29/Ağuıtoı/ eksiltme l:omisyonuada bu senıt içinde ö • 

be günü ıaat 11 de Ankara'da dıtnıtcıtk basım ücreti takribi 8000 lira b~ 
• latm alma Xo. da paurhlı:la aa - del tahmin edilen Hlılletin neşretmelcte 

05 r 1 lı: o/dulu lıtnni ve idari mecmuaların tertibi 
imdan lıtelı:lilerin lO ıra 1 ve tab1nın Jc.apalı zari usuliyle vahidi fi -

natıan ile blrlilı:te pazarlık gün ve yatları üzerinden eksiltmesi yapılacaktır. 
ICo. da bulmunalan. (4561) 14563 Eksiltme şartnamesi ve teferrüatI bedelsiz 

olarak malzeme müdürlüğünden al1nabilir. 
rtı~·:- karyohı almacak Muvakkat teminat 600 liradır. 

· Velcllni Satın Alım Ko.: 1stelcli1erin teklif mıtktuplarını muvd:-
ııa tahmin edilen fiyatı (40) lira kat teminat ve şartname.inde yarılı Pesa-
) .det altlı Ustlll demir karyola ikle birlikte •Ym gün sut onı bdır mez

J:ılr komi~yona makbuz mulc.abilindıt vıtr -
111iinak11aya lı:onmuıtur. lha!e- melıtri lazımdır. (5071) JSOSI 

94o cumartesi ıaat 11 dedir. Kati 
1200 bin iki yüı liradır. Evsaf ve 

)(, )(. V. eatın alıma komiıyo-
lJmabilir. lıteklllerln kanunun P. T. TELEFON Md. 

belgelerle lhıle saatında )romiı-
"1.aaıerl. (4782) 14344 Makaime teli alınacak 

P. T. T. Umum JlüdUrlülünde111 
1 - İdare lhUya~ı için 10,000 on bin l'e kablo bobini alme.cak 

• VeHleti Satnı Alma Ko.: metre makalme teli açık eksiltmeye çıka-

e tahmin edilen fiyatı: ll.750 lira nı;uıtı~uhammen bedel (1300), muvakkat 
adet 'ıplalıc tel ve lı:ıblo bobini teminat (97,6) Ura olup ekslltmeııt, 19 ey-

ı. satın alınacaktır. Pazarhtı: lUl 940 pazarteal gtlııU aaat (16) Ankarada 
ıalı gUnU 11at 11 dedir. Kati te- Evkaf apartımanında üçUncü kapı birinci 

2112,5 lira olup prtnamesi lıcomlı- kabnda u.tm alma komisyonunda yapıla
caktır. 

t6rUtUr. Taliplerin muayyen Taldt- 3 _ tateklller, muvakkat teminat mak-
... V. Sa. At. Ko. da bulunmalan buz veya banka teminat mektuNyle kanu-

(4903) 14196 nt vealkalarını h&mllen mezkQr gUn ve 
saatte o komisyona müracaat edecekler-

eldiven aatın alınacak ~ _ Şartnameler, Aııkarada P. T. T. le-
• V. Satnı Alına IComis,,onundan : vazım, fetanbulda P. T. T. levazım 

çiftine tahmin edilen fiyatı (35) ayniyat ıubesl mUdUrlUklerinden bedelsls 
yUs bin 'ift yiln eldiven pazar- olarak verilecektir. 

lrauya lı:onmuıtur. Yün eldiven- ('260) 14307 
•111 bin çiftlllı: teklifler lı:abul e • Bronz tel alınacak 

,_..._...,_,1•i 4-9-1940 günil saat 15 dedir. 
lnatı $.250 liradır. Evuf ve prt- P. T. 7'. Umum JIQdürlUlDnd!n: v 1 -İdare ihtiyacı için ~0000 metre çift 

075) lı:uruı mulı:ablllnde M.M. nakllll l!atlkll bronz tel kapalı zarfla ek-
'bııa komisyonundan alınabilir. h- slltmeye çıkarılmıttır. 

kanunun emrettiği belgelerle iha- · 2 - Kuhammen bedel (90000}, muvak-
lı: l iletmeleri. kat teminat (6760) Ura olup ekıllltme81. 
om ıyona 20. 9. 940 cuma IJtlnU saat (1&) da Aııkara.-
(5032) 15035 da P. T. T. Umum MUdürlllk blnuındald 

t.ntalrk bez almacak aatın alma komlııyonunda yapılacaktır. 
~ : 8 - İstekliler, muvakkat teminat mak • 

• V. Sıtla Alma Komisyoauntlan buz veya banka teminat meUtublyle kaııu-
nıetresine tahmin edilen fiyatı: nı veeafk ve teklifi . 1uhtevl kapalı nrfla

~ruı olan ytts bin metre arlı:a ,an- nnı o gtln saat (1') e kadar me&kQr komi• 

'
~t pazarlıkla milnakasaya konmuı - yona vereceklerdir. 

t 4 - 8artnameler, Ankarada Evkaf Apt. 
lesi 4-9-1940 çarıamba IJÜDU ıaa P. T. T. Levazım, İatanbulda Valde haııııı-

ir. Katt teminatı (14.500) liradır. da P. T. T. levazım ayniyat 111beııt mUdUr-
"e prtnamesi (600) lı:uruı mukabi- lUklerfnden (460) k\U'UI muluıblllnde vert-
... lıl.V. satın alma lı:omiıyonundan lecektlr. (4368) 1'378 

r. İsteklilerin kanunun emrettiii 
le ihale aaatında komisyona gel • 
(5033) 15036 JANDARMA 

Benzin ve vllkum satın almacak 
Ankara L~azım Amirlili Satın•lma ICo. 
1- 480 teneke benzin ve 31 teneke va. 

kum 2. 9. 940 saat 15 de Ankara levazım 
amirliği aatınalma komiıyonunda YllP'l•· 
caktır. 

2- Muhammen bedeli bensin için 2412 
lira vakum için 217 liradır. Hepsinin ilk 
teminatı 197 lira 11 kuruıtur. Şartnamni 
lı:omiıyonda 11örü1Ur. (4866) 15027 

Arpa ve yulaf satın alınacak 
Anhr• Levaum Amirlili S.tın Alma 

Komisyonund11n : 
ı - 2UO ton arpa ve 200 ton yulaf pe

zarhtı 31-8-1940 saat 11 de Ankara LV. 
lmirliti 11tm alma lı:omiıyonunda yapıla • 
caktır. 

2 - Muhammen bedel arpa için 14000 
lira yulaf için 16000 liradır. Arpa için kati 
teminat 2100 lira yulaf için lı:atı teminat 
Z400 liradır. Şartnamesi komiıyonda Pi • 
rülür. 

(5018) 150S2 

Yaş üzüm salın almacak 
Ankara L V. imirlili Satın Alma ICo • 

misyonundan : 
1 - 50.000 lı:ilo yaı Uzllmün puarlıkla 

eksiltmesi 28-8-1940 ıaat 15.SO da Ankara
da L V. lmirliii aatm alma 1ı:omlıyona4a 
yapılacaktır. 

2 - M ubammen bedeli 7000 lira ilk tı • 
ı;ninatı 525 liradır. Şartnamni komiıyon
da görülür. 

(5041) 1l040 

Kunı ot satın aılmaak 
Ankara Levazım Amirlili Satnı Alım 

Komisyonundın : 
1 - 100 ton lı:uru ot pazarhlı 2M-1940 

saat 15 de Ankara LV. lmirlili satın al • 
ma komisyonunda yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli_5800 Ura kati temi 
natı 170 liradır. 

(5076) 1505'5 

Karpuz ve üzüm satm alınacak 
Anbr• Levazım Amirlili Satnı Al ... 

Komisyonundan ı 

1 - Aıağıda cins ve miktan yazıh teb
•elma PH•rlılr 17-8-1141 ... t ll>JO da 
Ankara LV. lmlrllll satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

2 - İıtelı:lilerin temtnatlarlylı birlikte 
komisyona müracaatları. 
Kilo 

15000 Karpus. 
12000 T. üıl.im 

(50711) 'll057 

Ankara Lv. Amirlili Sa. AL 
Ko. na glSnderilen hariç •"'-' 

KITAAT iLANLARI 

Kömür alınacak 
lstanbul LY. Amirlili S•. Al. ICo. duı 
1252 ton a!mllı:ok k6mttrl ıbnacalrm. 

Kapalı •arfla ekıiltmeel 29/1/940 perıentoo 
be günll uat 15.30 da Topbane'dı tıtanbal 
Lv. &mirliği satın alma lı:omiıyonada ~ 
pılacalı:tır. Tahmin bedeli 28070 lira, ilk t• 
minatı 2112 Ura 75 kuruıtur. Şartııameal 
lromlıyonda gijriilllr. Kömttrlır clhetl u • 
kerlye , vesaltlyle nalı:ledilecetfnden lıtelı:ll
lerin teklif mektuplannı elı:ıiltme saatin • 
den bir saat evet komlıyoaa Tennıleri. 

(4584) ~512 

Sıirr eti alınacak 
Karal:IJse Tüm. Sa. Al. ICo. dan : 
!140 • 941 ıeııeleri ihtiyacı için Katı• 

manın 125 Dolu Beyuıttalri Süvari blr
lllı:lerinln 44 ton aıtır eti kapalı arfla 
ılıcsiltıneye çılı:arılmııtır. 
Katısman ,ıinı hhmin edilen bedel 

25 000 lira n ilk teminatı 1875 liradır. 
D~tu Beyaııt etine tahmin edilen bedel 
!'/000 liradır. ilk teminatı 677 Ura llO ku· 

ru~.ıltrl &. 9. 940 cuma ırtınl tut 11 
c!e Xaraköae tem ıatm alma komlıyonun· 
da 7tpılacAtır. Teklif mektuplarmm u
at ona kadar komisyona verilmlı olmaaı 
1&rttır. J 

Evsaf "'' ıartname nulan lrolordunun 
tekmil prnlzonlarında mevcut ve •Jlll • 
dır. (4735) 14721 

Odun almacak 
KarallJH Tam. Satın Alma ICo. dan: 
ı - 940 • 941 seneleri lllrbalwl Mr

liklerinin ihtiyacı için S50 ton n Katı•· 
man için 1294 ton odun kaJl&lı artla 
eksiltmeye çıkarılmııtır • 

2 - S!irblihan odununa tahmin edilen 
bedel 1400 lira •e ilk teminat 1050 Un· 
dır. Ve Kağısman odununa tahmin edilen 
bedel 3559!1 lira ve lllı: teminatı 2670 ll· 
radır. 

3 - İhalesi 4. Eyltll 940 earıamba d
nll saat 15 de SUrbUhan 18,SO da Katu
man Karaköse Tüm. utm alma koml1-

lle tahmin edilen fiyatı: 2260 lira ]. Gn. IC. Anl:ar. ]udum• S•tıa Alm• yonunda yapılacalı:tır. Teklif mektuplan 

tamiri •e mahfe alınacak 
-· VeHlftl S•tıa Alm• IComisyo- Nal mıhı aatm alınacak 
• 

&det aemer tamlrlyesl lle 270 adet Komisyonundaa: bu saatlerden birır ıaat evet komltJ'Oll& 
Pazarlıkla •atın alınacaktır. Pa- Bir adedine 60 aanttm fiyat tahmla e • verllmlı olmalan •arttı.r. Enaf n 1&rtna· 
'· 9. 940 ç&r1amba gUnU saat 11 dilen yedi yUz bin adet nal mıhına &tt me esaslan kolordmıbn telı:mlt pmlson
tt teminatı 887,5 lira olup ıart - 26. s. 940 pazartesi saat 11 de yapılan a.- larında mevcut her saman IJ(Srüleblllr. 

.... ~..._ komisyonda görWUr. Tallplerfn çık eksııtmeye istekli Kt!lmedllf clbeUe (4736) 14722 
•akitte )ı(. M. V. •atın alma ko- kanunun (43) Uncu maddesine göre eksilt- Bufday kırdırılaC'ak 

ril,~ıda bulumnaları. (6069) 16032 meal on gUn usatılarak 6. 9. 940 pel'fembe 
gUnU aaat (11) e tAllk edllmlıtır. Eksilt Bıbuslıi Sv. 'l'Dm. S•. Al. ICo. tlan: 
me Ankara :Jandarma Kt!nel K. blnuındakt Babae•kl ukeı1 aatın alma komlsyo-

• J. 118tın alma komisyonunda yapılacaktır aundan söeterllecelı: btrllklen adar nakli
İlk teminatı Uo yUs on bef Uradır. Şartn&- yeııt kiracıya &tt olmak prttyle 880I ton 
meal parasız komiayondan alınablltr. NU • butda,y kınnuı kapalı urf1a eblltm179 
mune her sün komi•yonda görUlür. İltek konulmuftur. Tahmin bedeli 8M'1 Ura l1lı: 
Ulerln veatlra .e l1lı: temlnaUartytı 1Ullı temtnatı trrn Ura bet lı:muftm'. lllmlltmul 
sUn ve saatte ko:mlayona seımelert. 2 eylW 940 puarteal .unu aaat 11 dl Ba • 

.(80111 JllOH buülde atua "1ma JEomlqammda ,...ıır 

tüW. ~ IMr tGa komisyonda 
rGrtllOr. Teklif mektuplan belli sUD ve aa
atta .....ı koml8YOD bqlwıhtına nrll • 
mil "" po9ta u. sflnderilmlf bulunacak-
tır ... 4737,, 1'7211 

400 Ton yulaf satm alınacak 
Sülolla Satın Alm• IComisyonundan : 
1 - 400 ton yulaf, Atın alınacaktır. 
t - Kapalı zarf usullyle elı:atltmut 801-

otlunda 9. t. 940 tarllılndı yapılacaktır. 
(Baat 18 da) 8&tınalma komlayonundL 

1 - Kuvakkat temtnat 1726 liradır. 
' - Şartnamuf Sfilotlu Atın alma kO

ml8)'0Jlunda her stın görUleblllr. 
1 - tateklilırtn 2490 ıa,yılı kanunda ~ 

ınlı nııtkalan lle komlııyonumuza müra-
caaUan. ('889) 1'889 

LaTemarin k&nürü aJmacak 
l.uııbal LY. Amlrlifl s .. Al. ICo. R .. 

deıı: 
4993 ton Lavemarin kömürU alınacaktır. 

Kapalı nrfla ebiltmeei 29. ı. 940 perıem
be ırUnil uat 15 de Tophanede lıtanbul L•. 
lmlrllti eatın alma lı:omiıyonunda yapıla
caktır. T&llllJln bedeli 67405 lira 50 kuru1-
tur. İllı: teminatı 4620 lira 27 lı:uru1tur. 
Şartnam•i komisyonda görülür. Kömür 
nalıcllyatı ciheti ulıceriyece yapılacaktır. 

lıtelıcHlerin telı:lif mektuplarını elıcıiltme 
saatinden bir ıaat evet lı:omiıyona vermo-
leri. (46.13) 14118) 

Top cephane semeri ve saire 
alınacak 

l!dlıe6ir A•. Sa. Al. 1Co.4•a : 
1000 adet top cephane semeri •e tefer

ruatı (l P9ldum, t lı:eçe belleme, 2 urpn, 
1 nal çantuı, 1 IJ(SiilılUlıc, 1 kolan, 1 Jı:an • 
tamsa ba•hiiyle demiri Ye beı semere bir 
ambalaj sandıtı) puarlılıcla yaptırılacak -
tır. Puarlıiı 29 - Ağa. - 1940 perıembı 
ırUntl ıaat 1J de Bılı:i,ehir Aa. satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesi •• nümuneal komisyonda ıra

riilebllir. Tahmin bedeli 52750 liradır. Kati 
teminatı 4912 lira 50 lı:uruıtur. İıtelıclilerin 
teminat malı:buzlarlyle n kanunda yasılı 
Teailı:alarla meılı:Gr ırUn ve saatte komiı -
)'Onda hanr buhmmaları. 

(4967) 

Ot ve ıaman alrnacak 
S'J'lıos As. S•. Al. Ko. d•n: 

14!154 

Puarlıkla ~ık ekalltmeal 28. 8. 940 gü
nu ... t 10.so da yapılac.ak olan 800 bin ki
lo ot ile s:ıo bin kllo aaman: 

Otun teminatı 1468, aamamn 1313 lira-
dır. ( lKlOO) H98a 

Eter takımı ıatm almacak 
lıtuıbul A•. Satıulma Ko. duı: 
29. 8. HO stınU ... ı 18 da nUmuneıı1ne 

sflre pazarlıkla 82 adet er eyer takımı u.
tın alınacaktır. Muhammen bedeli 28880 
liradır. ı.teldllertn belli ,un ve aaatte 
11532 liralık temlnaUart:vıı birlikte Al. u
tın alma komlayoDUD& selmeleıi. 

(llOOG) lll010 
Un sa.tm alı11acak 

~rrunmı Aı. S•. Al. ICo. daıı: 
260 ton un pazarlıkla alınacaktır. Pa -

urlıtı 29. 8. 940 per,embe sihıfl saat 13 te 
l!lrzunımda A•. 8&. Al. komlayonunda ya -
pılacaktır. Kuhammen bedeli '4375 lira ilk 
teminatı 8329 liradır. 

(ll038) lll037 
Un aatm alınacak 

grzurum Aı. s .. Al. ICo. Rs. dıtn 
260 ton un paurlılıcla ahnacalı:tır. Pa " 

Hrlıtı 29-8-1940 perıembı sUnil saat 14 
dı Erzurum ulı:erl satın alma lı:omiıyonun
da yapılacaktır. Muhammen bedeli 42500 
Ura ilk teminatı SIN llradu. 

(5039) 15031 

5.000 çift kundura alınacak 
Çorum As. Sa. Al. Ko. dan: 
Ordu tipi nUmuneslne tamamen uysun 

bulunmak f&rliylı llOOO çift kundura ka -
palı urfla ekatltmeye konulmt11tur. Mu
b&mmen bedeli 82,llOO Ura muvakkat temi
natı 2487 Ura l50 kuruftur. thaleel 13.9.940 
cumarteel ua.t 10 da Corum orduevf blna
mnda yapılacaktır. Şartnameld her sUn u
kerf aatın alma komisyonunda «örtlleblllr. 
Kammun maddel malılullalanna uyıuıı te-
kilde mtıraeaat edtımeet. (ll040) lll031 

Kamrt ulm almacek 
•nanıt11 A .. S•. Al. ICo.d.n ı 
Jtamq lttl7tcı ~· sarfla elı:siltmıya 

konulmut 111 de Ttrllen bir kurut 79 san
tim pahalı tarlldUtflnden pasarlıta ~.,. • 
rflmlttlr. Tahmin bedeli 17500 lira n illı: 
teminatı ısıs liradır. Bblltm•I 11-8-940 
camarte81 lfhıl uat 10 da Br.111rum satm 
alma komisyonunda 7tPılacaktır. Bnaf Ye 
1&rtname komiıyonda meTC11t her nlı:lt 
Plriileblllr. İıtelıclllerin ihale ırtlnü ve mez
ktr ıaattı komisyonda bulunmalan. 

(SCMQ) 15041 

Sadeyafı satm almacek 
Uirne Aı. S•. Al. ICo. dan: 
'I ton Adeyatı toptan Te pazarlıkla 

alınacaktır. İhalesi 28. 8. HO ç&r1amba 
.unu aaat ıt,IO da Edlrnede .. ki muıırıyet 
d&treltlndı l&tın alma komlayonunda yapı
lacaktır. Tahmin edilen tutan 49116() vı te
minatı 7'" llradır. Evul vı ıartname81. 
her sUD komJ•yonda sftrtlleblllr. İ•tekltle
rtn aö.U seçen s11Ddl komisyona selmele
rt. ( ll043 ) lll042 

Malzeme depoau yaptmlacak 
Aiiı•6lr A•. S•. Al. ICo. dan: 
Eekftehlr mU.....atından birinde mal

semı depoeu puarhkla yaptınlacaktır. 
Puarlıtı 2 eylOl 940 puartut stıDO 

ua.t 11 te !Jllkfıehlr As. Sa. Al. komlayo
nUJlda yapılacaktır. PJln keıtf tennt ıart
name w eksiltme p.rtname•I komlıyond& 
sertııür. Ketlf bedeıt 81704 lira 28 kurul· 
tur. KaU teminatı 47M lira 78 kunıf
tur. İsteklilerin kanunda )'Ulh vea&tk ve 
teminatı makbuzlartyle mezk1U' gUıı ve n
atte komlayonda hazır bulunmaları. 

(l!Of4) 18048 

Pirinç " •adeyafı aatm alımıcak 
lstanbul Aı. Satııı Alma ICo. dan: 

18. 8. HO günü .. atıda cl1111 ve mlkdan 
n muhammen bedelleri yasılı iki kalem 
ytyecek maddut pazarlıkla 1&tın alınacak
tır. Bunlar ayn ayn taliplere de ihale edi
lir İlteklllertn belH sUn ve natte yUı&de 
11° temlnatlartyle btrltlrte "1ndıklı'da u -
kert 1&tıD alma komiayODUll& selme1ert. 

(8046) 1ft044 
Ctlllll Jllkdan 

ll0.000 
40.000 

lT.llOO 10 da 
'8.000 10 da 

Bufday l8lm alınacak 
l•mir LnutnJ .Amiılili 8.tm Alma 1Co

mi•J10ınınd.a I 

Pınrlık nretlyla 500 ton butday satın 
alrnaealrtu. Pasarlrfı 29 - aluıtoı - 1940 
Ptt'ltmbı rtlnl uat 15 dı Jrııtada İrmlr 
ı ........ lmlrlltl Uıtın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin edil• tatan S750b 
liradır. Teminatı muvakkat• ak~ası 211' 
liradır, fartatmeel koml•lODcla llSrilllr • 

26 Ağustostan 2 Eylüle kadar muhtelif hatları kalka<lk 
nparlınn lslmlerl, •• ,.,, aün Ye saatleri 

Ye kalkacakla11 r1hllmlır 

Devlet Denis Yolları l§letme Umum Madarlatanden : 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (Ankara), Pertembe 12 de (Tarı ve pa
zar 16 da (Cümhuriyet), Galata rıhtımından. 

Bartın hattına - Salı 18 de (Antalya), Cumarteıi 18 de (Merıin). 

Sirkeci rıhtımından. 
hmit hattına - Salı, perıembe ve pazar 9.10 da (Uğur). 

Tophane rıhtımından. 
Mudanya hattına - PazartHi 13, ıalı 9.50, çarpmba, per:ıembe ve cu

ma 16 da ve pazar 8.15 te (Sus). Ayrıca cumartesi 

14 de ve pazar 19 da (Marakaz). Galata rıhtımın
dan. 

Bandırma hattına - Pazartesi, aalı, çar~ cuma 8.15 de (Maraku). 
Galata rıhtımından. Ayrıca çarpmba 20 de (Kon

ya), cumartesi 20 de (Konya). 'l'ophane nhtı· 

mından: 

Karablga hattına 
İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

- Salı ve cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtımından 

- Pazar 9 da (Tayyar). 'tophane rıhtımından. 

- Çarp.mba ıs te (Bursa), cumarthi 15 te (Ulgen), 

Sirkeci rıhtımından. 
İzmir sUrat hattına - Pazar 11 de (İzmir), salı 11 de (Kadef), Galata 

nhtımından. 

NOT: Kadeı yalnız bu haftaya mahsuı olmak üze
re ilave sürat postasıdır. 

tımir illve posatsı - Perıembe 13 te (Tırhan). Galata nhtımından. 

MERSİN - İSKENDERON YOLU ŞİLEP SEFERLERİ 

(SAKARYA) vapuru 26 afuıtoa 940 puartesi gilnü saat 18 de Sfrbef• 

den tilep postası olarak Mersin - İıkenderon yoluna kalkacaktır. Gemi, gi• 
dlt ve dönUfte yUkU olan iskelelere ufnyacaktır. Müteakip scf erler ayrıca 
ilin olunacaktır. Daha fazla malQmat almak için acentelerimize müracaat o-
lunma1t. 

NOT: Vapur seferleri hakkında her t6rlil ma16mat qafıda 

maraları yazılı acentelerimizden Bğrenil~lir. 
telefon nu-

Gaita Bat Acenteliği - Galata rıhtımı, Limanlar Umum 

Müdürlüfil binuı altıru!a. 4Z362 
Galata ıube 

" 
- Galata rıhtımı, Mıntab Liman 

Reislifi binaıı altındL 40133 
22740 Sirkeci .. .. - Sirkeci, Yolcu salonu. 

(7820-5083) (15060) 

Yağ ve ot ahnacak 
Zdirne Sor. s •. Al. ICo. dan : 
A1&tıda clnı ve miktarlan yanlı ilı:I kal em yiyecek Ye 7eın kapalı :rarna satın at.. 

nacaktır. İhaleleri Edirne'de eıki mliıiriyet dairesinde satın alma lı:omiıyonunda ya • 
pılacalı:tır. Ev11f ve ıartnamelerl her ırün lı:omisyonda ırörülebilir. lıteklilerin .ast 
ıeçen günde teklif mektuplarını en reç l hale saatinden bir saat evet komisyona veıı. 
miı olmaları lbımdır. (4580) 14571 

Cinsleri 

Kuru ot 
Sade yal 

M iktan Tahmin 
tutan 

1100 ton 55000 
43 .. 55900 

Teminatı 
Lira 
4225 
4193 

thak ıan •e ... t1 

2/9/940 PQU"tesl 
2/9/940 .. 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Dörtyol P. A. Sa. Al. ICo. Rs. dıtn: 
ı - Almaeü ersalun ctuf, umum tuta.lan ve muvakkat =ran 

qafıda göaterllmJıtir. 
İhale günU 2 - 3 eylUl 940 a1lnler14tr. Münakasa Dörtyol belediye aa1 ya,. 

pılacaktır. 2 eylW 940 aaat 18 da bu ihtiyaçlardan un, 11&~ bulgur, K. f~ no• 
but mUnakasuı yapılacaktır. 

2 - 3 eylUI 940 gilnU saat 18 te Ad.,. fi, patates, K. Uzflm, pil"lnç, so • 
kaaaaı yapılacaktır. Fazla malQmat almak iatıyenler için ıartııa.melerl daire4'1!D aı. 
bileceklerdir. (4586) 1 
Ciııal lllkdarı Ne ile ihale lluvalrkat Um~•Ltl1rı 

edile cefl teminat 
Un 
Sabun 
Bulgur 

450,000 
9,000 

108,000 

kapalı zarf MM. 75 
H ff 256,50 
" • IM,l50 

K. !uulye 
Nohut 
s.,.., 
Patatea 

8000 
85,000 
19,500 
ısoooo 
12,000 
18,000 
~7.000 

.. .. 81, 

.. .. 210, 
" '" İ8'3,S1 
" " 212.60 

K. Uzt.lm 
Pirinç 
Sotan 

• • 121,50 
.. • 425,25 
.. .. 70,81 

İlteklilerln ticaret odasında kayıtlı olduk
larına dair vesika shtennek mecbıarlya -
tindedirler. Veslkalan .,.. teminatı mıank
kateleriyle birlikte ihale uatmdan evet 1ı:o-
misyona mUracaatlarL 

(5046) 

Arpa aatm almacak 
15045 

lzmir Lv. Amirlili Sa. Al. Ko. Rı.4eıı: 
Pazarlıkla 600 ton arpa •tın alınacak

tır. Pazarhtı 29 atustos 940 perfembt ..U
nu saat 16,30 da izmlr Lv. Amtrlltf u.tın 
alma komlayonunda yapılacaktır. Tahmin 
•dilen tutarı 28715() liradır. Teminatı mu· 
vakkate akçeıl 2167 liradır. Şartnamul 
her gUn komtayonda sörUleblllr. İlteklller 
ticaret oduında kayıtlı olduklanna dair 
vesika göatermek mecburfyetındedlrler. 
Pazarlıta lftirlJc edecekler kıCxıunl veslka
larlyle ve teminatı muvakkatelertyle bir • 
ilkte ihale saatinden evel komlayona mU-
racaaUan. (5047) 15046 

Yulaf aatm almacak 

lllı:te Jl'mcbklıda Aa. la. Al. Jtomftyonan& 
ıelmelerl. 

(5050) 1504t 

SadeJaiı satın almacak 
ICoııy• LY. Amirlili Satın Alma ICo

mi•yonund•n: 
41,!500 kilo ndeYBtı IO alUftoe 940 ... 

afl kapalı urfla eır.tltmutnde talip çılana
dıtından 20 atuatos 940 l&lı rQDUııden lU
b&ren btr q lçtııda ııuarhla bırakılmııtır. 

İlle puarlıtı 8 eyJW HO 118.lı sUDil IUt 
ıs te yapılacaktır. 

l&rtnamul Konya'da 'ft Ankara, ı.. 
tanbuı Lv. &rnlrllklert u.tın alma komi .. 
yonlanndadır. bteklller ıartnanıeyt k_.. 
yond& rGreblllrler . 

Muhammen tutan 52290 tlradır. 
İlk teminatı '902 lira 19 kuruftur. 
tatekutertn a. 9. 140 lalı stınU aaat 11 

te Konya LT. lmlrlllt •tm alma koftll8o. 
yonunda bulunmaları. (ll06) ı:ıocıo 

Un satm abnacak 
Salıknir As. Satın Alm• Ko. dan: 
Beı yUs ton .un 28. 8. 940 çarşamba s6o 

nfl aaat ıe da pazarlıkla Balıkesir As .... 
bn alma komlayonunda yapılacaktır Şart
namesini görmek t8tfyenler komisyonda 
göreblllrler. Pazarlığa ııtır!k edeceklerlll 
o gtln ve saatte 11elmelert. (6077) llOCll 

DEVLET ORMAN iŞ. 

l:ıımir LY. Amirlili Sa. Al. Ko. Rs.dH: 
600 ton yulaf satın alıııacaktır. Pazar -

lıft 29 atuatos 940 pel'fembe 16 da kııla
da İzptlr levazım Amlrlltı. aatın alma ko
mlıyonunda yapılacaktır. Tahmin edilen 
tutan 8215()() liradır. Teminatı muvakkate 
akçesi 2438 liradır. Şıartnameal her sUıı 
komisyonda görtlleblllr. tateklllerln ticaret 
od&ııında kayıtlı olduklarına dair vealka 
göstermek mecburfyettndedlrler. Pazarlıta 
lftlr&k edecekler kanuni vesikaları ve te - Satılık çaqı tomruju 
minatı muvakkatelerfyle birlikte fhale aa- Devlet Orman /flet:nesi Daday Re-
atlnden evet komisyona müracaatları. 

(60,8) 150'7 vir Amirliğinden : 
Erat fotini satın alınacak 1-Daday mt-rkez dt-posunda istifa. 

l•mir Jv. Amirlili Satın Alm• ıco. lb. de mevcut 814 adet muadili 400 metre 
den: miklp 778 desimetre miklp çam tom. 

1467 çift erat foUni satın alınacaktır. ru"""· açık arttırma ile utılacaktır. 
Pazarlık 29 atuatoe 940 per,embe süzıU 6 .. 
saat 16 da Kı§lada İzmir Lv. A.mlrlltf aa- 2- Tomrukların ayrıca bq kesrdl 
tın alma komlııyonunda yapıl&Caktır. Tah· paylan mevcut ve kabuklan soyuJmuı 
inin edllen tutan 106971 liradır. Teminatı olup hacim kabuksuz orta kutur ille
muvakkate akçesi 8023 liradır. eartnamesl 
her gün komisyonda görülür. fııteklllerfn rindetı hesaplanmıttır. 
ticaret odaııında kayıtlı olduklarına dair 3- Tomruklara ait aattş ıartn.ameti 
Teldka sö•termek mecburiyetindedirler. 
Pazarhta ııUrAk edecekler kanuni vesika- Ankara'da Orman Umum Müdi1rl6ftııı 
ları ve teminatı muvakkatelerlyle btrllkte de, İstanbul Ye Kutamon•J Orman Çe
komiayona mUraca&Uan. C60t9> ıııo'8 Yirge müdUrtuklerivle Daday devlet 

Kunı ot 'Ye saman 1&tm alınacak orman itletmesl revl: Amirliğinde ra. 
lst.abul IC. Sa. Al. Ko. Rs. d«ı : rlllebilir. 
28-3-1940 saat 15 de puarlılıcla altı yils 4- Tomruklann beher m3. bedeli 11 

ton lı:uru ot, üç yils ton saman satın alına- liradır 

calı:trr. Kuru otun muhammen bedeli 36.000 5- İsteklllerin tlll 7 5 muvakkat 
tlra samanın muhammen bedeli 12.00Q lira 70 • • P8' 
dır. Bunlar ayn ayn taliplere de ihale ı • akçelerile 2. Q. 940 'J)Ulrteıi günU saat 
dilebilir. İsteklilerin belll ıtm .,.. uatte 14 de Dadav Revir merkezine mira• 
,aade Oll ,, .. kati teminat paralarble bir- caatlan. (75ô4/4873) 14841 
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Bir komprime hayat karşıhğıdır 
En sıkışık zamanlarda size en büyük yardımcıdır. Kalöri, gıda, lezzet ve ne
faset bakımından tatmin edici mahiyeti ve yilksek evsafı haizdir. Merci
mek, bezelya, buğday vesair çorbalık komprimelerimizi her yerde bulabi
.lirsiniz. 

ÇAPA MARKA MÜSTAHZARATI 
M. NURi ÇAPA Kurulu~ tarihi : 1915 

Sanatlar mektebi elektrik ıubeıi mir telefon mildürlüklcrinde yapıla

mezunlarının nazan dikkatine caktır. 

Ankara Telefon Müdürlüğünden: 
1 - Ankara, İstanbul, İzmir tele. 

fon santral ve atöly::lerinde yetiştiril
dikten sonra diğer merkezlere tayin ve 
izam edilmek üzere müsabaka ile ka
nuni evsafı haiz ve sanatlar mektebi 
elektrik şubesinden mezun 31 adet 
makinist, 3 adet elektıikçi ve 10 adet 
snontör alınacaktır. 

3 - Mlisabaka Ankara, İstanbul, 1z. 

Ankara'da yapılacak imtihan 18. Q, 

940 tarihine rastlıyan ~arşamba gill'Ü 
saat 9 da yapılacağından taliplerin 
evrakı müsbitelcriyle birlikte nihayet 
16. 9. 940 günü tatil saatine kadar An
kara telefon müdürlüğüne istida ile 
müracaatları ve imtihan günü ve saa
tinde mezkur müdürlükte hazır bu. 
lunmaları ilan olunur. 

(5074) 15053 

OKULLAR 

Siyasal Bilgiler Okulu talebe 
kabul tarllan 

Siyasal Bilgiler okuluna tııl~e kaydı 
eylülün ikinci &ilnU ile birinclte$rinin U
,uncU &ilnU arasında yapılacaktır. Aısağı
daki şartları haiz olanlar leylt veya eha· 
rt olarak müesseseye alınırlar. 

a) Lise me:ı:unu olmalı: ve olgunluk lm
tlho.nmı muvaffak!yetle bitirmlt bulun
mak. 

b) Birlnciteşrlnin beşinci günll Ankara
da okul binasında ve İ~tanbulda YUksek 
öğreunen okulunda yapılacak olan müsa
baka imtihanında muvaffak olmak. 

Talip olanların !leride malt, !dart, dip
lomasi §Ubelerinden hangisine girmek is
tediğini bir istidada ya:ı:ması ve bu istida· 
ya lise diplomalarını ve hüviyet cü:ı:danı· 
nı ve 6 tane 4,5 x 6 boyunda fotoğraf ve 
aııı kağıdını bağhyarak pazartesi ve per
ıembe Kilnleri Ankarada Siyasal Bilgiler 
ve lstanbulda Yüksek öğretmen okulu mü
dür!Uğilne müracaat eylemeleri lazımdır. 

Müsabaka imtihanlarının ~nlerini ve 
dersleri öğrenmek ve fazla malUnıat al
mak istiyenler yukarıda adı geı;cn iki mii
easesenin müdilrlüğüne mliracaat edebilir-
ler. (4367) 14389 

F otograf çı aranıyor 
Harp Ok. K. lılındarı: 
Harp okulu matbaası için ıoo : 125 llrıı 

Ucretli bir totoğrnfçı alınncaktır. tstckll
ler lmtlhruı edllccektlr. Her g{ln okul mat
baa Md. mllrııcant edilmesi. (4900) 14992 

Talebe kabul §artları 
Heybeliada Deniz Harp Okulu ve Lisesi 

Komutıınlıtından: 
ı - Bu yıl deniz lisesi birinci ınnıfa 

gtrmeğe istekli olanlıırın ınUsabaka sınav
larına ıs eylill !140 perşembe gUnU sabah 
saat 10 da başlanacaktır. 

2 - Sınavlar fen b1lgls1 "fizik kimya,, 
matematik ve tllrkçeden yııpılacaklır. 

3 - Sınava girecek okurların köprüden 
sabah saat 7,25 te hareket eden vapurla 
yanlanndıı slynh mllrekkcpll kalem ve 
tersim mnl:zemcsl olduğu halde okula ~el
mclerl. Sıııav başladıktan sonra ;mllracaat 
eden okurların sınava sokulmıyacağı nltı.
kndarlnra lll\n olunur. (7620/4985) 14995 

Talebe kaydı ilanı 
Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlütün

den : 
1940 - 1941 ders senesi talebe kayıt mu

amelesi cumartesi ve çarşambalardan maa
dn her gUn saat 10-12 ve 13,30-15.30 ara • 
ıında yapılmak Uzere eylü!Un birinden bi
rinci te~rinin be~inci ıünUne kadar devam 
edecektir. 

Tafsilat almak isteyenler mektep ida -
resine müracaat edebilirler. 

(7821-508+) 15061 

Pötürge Sulh Hukuk Mahke. 
mesinden: 

Pötürgenln Ağalar mahallesinden Jlacı 
Ömer lazı Güllü vekili Ruhi Attllft. tara
fından aynı mahalleden HUseyln oğlu İs • 
mail Elmas ve İbrahim 1'~lmns aleylılcrlnl' 
nc;mış oldu''U taksim dllva~ının yapılao 
duruşmıısında hissedar oldul\11 anlaşılan 
aslen PötUrgenln Ağalar mahallesinden o
lup h!Uen nerede olduğu meçhul bulunan 
Hacı Ömer Mustafa karısı Makbuleyc ila
nen tebligat lfrunna karnr verilmlo duru§ -
ma 10. 9. 940 günllne mualldk olup o gün 
gelmezse mahkemeye gıyaben bakılacağı 
lll\n olunur. (7752/5081) 

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

HAYRİYE LİSESİ 
Saraçhaneba!ında Horhor Caddesinde Telefon : 20530 

ANA-iLK-ORTA-LiSE 
"' E11kl tale.benln eylUlUn beşine kadar velileriyle beraber mUrıı.caat ederek ka;yıtlarını yenilemeleri llztmdır. Esld et' 

yeni talebenin kayıtları her gün saat 10. 17 ye kadar yapılır. BUtUnlemelcre 27ağustosta başltınacaktır. Yabancı dll1 

ilk sınıflardan itibaren başlanır. Son sınıfta fen şubesi de vardır. 
Talebeler mektebin husus! otubillı ve otomobfllyle evlertrre nakle dlllr. 

Büro şefi alınacak 
Etibanktan : 
Ehliyetine göre Barem kadrosu olan 170 

liraya kadar mna$ verilecek muhasebesi 
kuvetli ve İngilizce bilen bir büro ııefi 
aranıyor. Etibank U. Md. Ankara adresi
ne tahriren müracaa\}:ın. 

(4945) 1+920 

~ ........................................... . 
: Mağaza devri 
ı 

İ Bir tuhc;fiye mağazası devren 
j satılıktır. İsteklilerin 1893 Tele • 
: fon No. ya milracaatları. 3321 ......................................................... 
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S R O Rulmanlarını kullanınız 
Deposu: Galata Karalt6y Palas hanı 
karşısında 8• No. İBRAHİM TAŞ· 
ÇIOGLU ve ORTAKLARI P. K. 

1039, Telgraf: TAŞKOL 

ULUS - 21. lncl yıl. - No. 6819 

' 
İmtiyaz sahibi 

hkender Artun 

lJmumi Neş:-iyatı İdare Eden 

l 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Mlleıısese MUdilrll: Nıu,lt ULUÔ 

ULUS Baaımevi ANKARA 

Hesaplarında en aşağı 50 lira olanlara 
senede 28.800 lira. 

;[ T. C. ZiRAAT BANKASI ] 

ikramiye planı 

ı.ooo lira 4 tane 
4 tane f>OO lira 
• tane 200 lirn 

•o tane ıoo lira 

100 tane 50 lira 
120 tllile •O lira 
160 t.ane 20 lira 

Kuralar: ı mart. ı haziran, 1 eylUJ, ı blrfnaik.A.Dun 

Dikkat: hesnplnrı Bcnede 00 llradnn qnğı d~enlerin 
ikramiyeleri % 20 fnzlal:ışır 

... -------------·---------------------=~ -==---
Safranbolu Sulh Hukuk Ha

kimliğinden : 
Mllddel Safranbolu I<arabllk'te bakkal 

Niğdeli Mehmet Gllnc~ ile mliddcruıleyh 
Konya'nın Vadllmeram Camlikebir ma
hallesinden Yusuf ÖksUz meyanesinde mU
tehaddls kira bedelinden 150 lira alacak 
davasının icra kılınmakta olnn duruııma
sında; müddei Mehmet G!ineş mtiddcaa
leyh Yusuf ÖkBtlzc kendisine alt kahveha
neyi Benellği 300 liraya tutmadığına ve 
tam altı ay işg-al etmediğine dair mUddea. 
aleyh Yusuf Öksilze yemin verilmesini is
temiş ve mumaileyhln bu isteği muvafık 
görlllmll§I olduğundan müddeaaleyh Yusut 
Öksllz muhakemenin mualltı.k bulunduğu 
25. 9. 940 çal"§amba gilnll saat 9 da Safran
bolu sulh hukuk mahkemesine gelmesi ve 

t r kllf edilen yemini kabul ve ed• ~l 
lt\zıındır. Aksi takdirde yeminde ıJl 
etmiş ve iddia edilen vtı.kıaları k~ş1.
nıl11 snyılacnA-ı tebliğ makamına 

Yeni Sinema 
Buglln ve bu gecıı 

Saat ır,.~o ve 21 
searuıında 

ANA I<AI,Bİ 

Saat 14,30 ve 18,30 
seansıncls 
SENORİTA 

Cebeci Yenldotan 
alnemaın 

FİRA vu:NUN KIZI 
Türkçe sözlü 

ınak llıı:ero llan olunur. (3399) 

Halk Sineması 
Duf,:lln ve bu ~ece 

İki fll1m birden 

ı - Doktorun cinayeti 
2 - Korkunç hane 

Seanslar: 14,SO - 16,30 

18,30 ve gece 21 de 

Saat 12,15 te ucuz halk 

matfneıl. Tac;lı Canavar 

Sus Sine111151 

Bu gece 20,sO d' 

Matmazelin se;!,,P 
Saat 12 ve 16 ııe ~t 
VENEDİK T~ _At 

sıı"'ll"'"" 
'aııt 14 \'E' ıı:ı s J( 

SONSUZ ;..S 

------- tt•~ 
HamamönU Ac:ı1' 

!il neması 
BEYAZ GÜ1' ~ 

Türkçe sözlU, Ul~ 
11arl...-ılı. Abd 


