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Şeker fabrikalarımızda 

lstihs 1 miktarı ihliya(larımıt-

Bu yıl köylüye ödenecek pancarın 
bedeli 7,5 milyon lirayı bulacaktır 

• 

Havalarımızda dolaşan tü: k 
tayyareleri hepimizin eserid;,. 
Onlarla övünmek hakkımr- -
dır. 

Bu yıl §eker fabrikalarımız atuııtos or- Pançar mahıulünü toplıyan köylü kadınlar 

Eskiıehir ıcker fabrikamız 

...... -:=-=-ı u u &JltOllJli(RJJ'an&JROV~ 1 

Reisicümhurumuzla 
Macaristan Naibi 

arası a 
'rlcaristan'm Saint - Etiennc milli 'bay

lllilnascbctiyle, Reiıieümhur İsmet 
li ile Macaristan Kıraliyet Naibi ara
aıağıdaki telgraflar teati edilmiştir : 

~ltes serenisim amiral Horty de 
Na.gybanya 
~e.cariatan kıraliyeti naibi 

Budapeıte 
~ı:ıt • Etienne bayramının yıldörıümü 
'ebetiyle. Altes Serenisimlerine çok 

1tı:ı.1 tebrilclerimi ve ıahsi saadetleriyle 
v~q milletinin refahı bakkındaki barı • 
1 temennilerimi bildirmtJkle bıbtiya -

ismet İnönü 
tkaelans ismet İnönü • 

Reisicümhur 

~· Ankara 
i/Ji bayram münasebetiyle göndermek 

111lda bulundukları iyi temennileri .bılc-
1,,11• en hararetli tesekkürlerimi ekselins-

11• bildirmeye müsaraat eylerim. 

Nicolu de Horty 
Macaristan naibi 

(a.a.) 

~ bJIJOfJOOS OJJ'ilTTOl1IJOJ .. Pançar ehen bir köylü 

Dahiliye Vekilimiz diyor ki : 

Fuar göğüs kabartıcı 
ve iftihara lôyıktır 

d' 

.:,;.?~emlekelin dahili vaziyeti hakkında da 
:~"tııemnuniyellen baıka bir ıey söylenemez 

1 

lzmir Fuarı'nda Yugoslavya pavyona 
(~um 5. imi ıayladı) 

tasından itibaren kampanyalarına ba§la- ----------
mıı bulunmakto.dırle.r. DUnya ahvalinin bu- ı 
günkU vaziyetine rağmen, fabrikalar, nor
mııl §artlar içinde bulunduğumuz günlerden 
tnrksız olarak çalıgmnktadırlar. Turhal, 
Eskişehir, Uşak ve Alpullu fabrikaları 
tam kapanltelerlyle fanllyettedlrler. TUr
klyf'! şeker fabrikalan umum mUdürll.lğU 
bu fabrlknlamı istihsal edecekleri ıeker i
çin IUzumlu olo.n malzemeleri tanıaınlyle 
hnzırlnınışlır. Fabrikaların bu yıl lsUhsal 
edcccltlcrl eeker mlkdarı lııtlh!Aki tama
mlylc karıılıyo.cak mlkdarda olacaktır. A· 
llılmlılıtnn verdikleri rakamlara nazaran, 
önilmllzdckl sene yurtlumuzda bir ı:ıeker 
sıkıntısı katlyen mevzuubahis olmadığı 
gibi, gelccelt yıln bu seneden daha fazla 
bir stok dn devredilecektir. İetıhlAk nor -
mal senelerdeki hadleri aşsa bile istihsal 
bfitUn ihtiyaçları knroılıyacak kad:ır yük· 
sek olacaktır. 

Pruıcar rekoltesi bu 11ene de, geçen yıl 
gibi, çok bol ve feyizlldlr. Ekilen saha 40 
bin hektarın UatUnded!r. Geçen sene bu 11a
ha 33 bine yaklaşmı§tı. Bundruı evcik! se
nelerde ise zerlyat mikdarı 20 • 2~ bin hek
tar arasında kalmıııtı. 

Pancar !iyntınrının, mıntakalanna gö
re, 28, 29, 30 pare.dan geçen 11enc 40 para.
ya, bu sene de a.zamt M paraya çıkarılma
m, z:erlyatı teşvik ctml§tlr. Zcrlyatın feyiz 
ve bereketi ve fiyat yükseııot tUrk köylU
sUne geçen ıenelerden daha geni§ bir ka • 
znnç temin etmletır. Tahmin edildiğine 
göre, bu aene köylüye ödenecek olan pan
car bedeli bAllğl 7.IS milyon lirayı bulacak
tır. 

Dış ticaretimizde 

7 Ayhk 
ithalôt 

ve ihracat 
Ankara, 27 a..a. - Dit ticaretimiz hak

kında verilen resmi rakamlara fÖU 19.0 
yılının yedi ayı içinde memleketimize 
44.573.890 lira değerinde itha18tta bulu -
nulmuı ve bun& mukabil 71.579.560 lira 
değerinde mal ihraç olunmuştur. 

1939 yılında ise aynı müddet içinde 
81.340.135 lira değerinde ithaHitta bulu • 
nulmuı ve buna mukabil 65.5S4.340 liralık 
ihracat -'yapılmıljtır. 

Buna nazaran, 1939 yılındaki yedi aylık 
diş ticaretimizin, ihracatımız aleyhinde 
15.881.795 liralık bir fark kaydedilmi& ol
masına mukabil, 15140 yılınm aynı devre
ıinde ihracatımız lehinde kaydolunan mik
tar 27 .005.670 liradır. 

İNGİLTERE 
TÜRKİYE 
TİCARETİ 

lngiliz mümessillerinin 
gazetecilere beyanatı 
İzmir, 27 (Telefonla) - İngiltere 

İmparatorluğu Balkanlar ve cenubu 
~rki memleketleri ticaret birliği mü
messili Lord Blem Karabük'te tetkik
ler yapmak üzere Ankara'ya hareket 
etmiştir. Karabilk'te tetkiklerde bu
lunduktan sonra tekrar İzmlr'e döne
cektir. Lord gazetecilere beyanatın
da demiştir ki: 

"- İzmir, bize yepyeni bir ilem, 
mükemmel bir çalışma sahası olacak
tır. İzmir ve hinterlandının bu kadar 
zengin ve verimli olduğunu zannet
miyordum. Bi7.e gösterilen samimiyet 
ve hüsnükabulden çok memnunuz. 
İzmir Fuarı muazzam bir hadise eş· 
siz bir eser olarak mütalea olunabi· 
lir. İzmir Fuarını bundan evet ziya· 
ret ettiğim iki buçuk milyon nilfuslu 
Glaskov şehri fuarından daha mü
kemmel bulduğumu itiraf ederim.' 

(Sonrı I hJol AT}ada)_ 

İSVİÇRE 

TEHDİT 

Al. INDA 
Münib, 27 a.a. - Stefani ajan· 

smdan: 
Voelkischer Beobahter, lsviç

re'nin taşımakta olduğu zihniye
tin ve mihver devletlerine karşı 
takip etmekte olduğu antipati ile 
menzuç hath hareketin ve Avru
pa'nm yeni vaziyetine intibak hu· 
suıundaki ehliyetsizliğinin bir ta
knn ııürprizler tevlit edebileceği
ni yazmaktadır. 

l•viçre havaları dün gece yeniden 
tecaıJiizc uğradı 

Berne, 27 ı.a. - l11vic;re baııkumandanlı
j;"T'ltT tebtı i: hviçre sem:ı.sr, dun gece ye
nideıı teca .. lize uğramı~tır. Hava dafi ba
taryalanmız. bir çok kere harekete geç • 
miııtlr. Uçuşların istikameti ve tarzı, hu
dutların bile bile ihlil edildi~inc uüphc 
bırakmamaktadır. 

Baıvekilimiz Yalova'da 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Ba~ve

kilimiz refakatinde hususi kalem mii
dürü ve yaveri olduğu hoil<le bu sa
bah Yalova'ya h::reket t;tmi§tir. 

Maarif Vekilimiz geliyor 
Çankırı, Z7 a.a. - (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - Maarif Vekili Kastamonu • 
dan döndükten ıonra ıehrlmize uğradı, 

Vili, belediye reisi maarif müdürü ve 
Parti erk5.nı tarafından karşılandı. Vekil 
Çankırınm Ayan köyünde yapılan eğitmen 
okulunu gezdi. Gördüklerinden memnu -
niyetini beyan etti. İnpatı henüz ikmal 
olunmuş eğitmen okulunun inpunın ta -
mamlanmaın i!;in yardım vadinde bulundu. 
Köylü ile de temaata bulunduktan ıonra 
Partiye geldi ve bir müddet iıtiralıattan 
ıonra Ankaraya hareket etti. 

Macar - Rumen 

hududunda 

Rumenler 

bir macar 
• 

tayyaresı 

düşürdü! 
Budnpe§te, 27 a.a. - Macar a
janaı bildiriyor: 
Oobruca'dan mncar hududuna 
aevkedilen rumen fırkalannın 
harekatı tekemmül etmi§ olncak 
ki rumenler bir hnrp fiili iılemek 
için zamanın geldiğine hükmet
mİ§lerdir. 
Debrecziıh askeri makamlarının 
haber verdiğine göre 112 He ita· 
retini ta§ıyan bir rumen avcı tay
yaresi &ah aabahı ııaat 10 da Deb
reczim iııtuyonunun üstünde ha
vada bir macar bombardıman 
tayyaresine ani olarak hücum et· 
,mit ve düşürmüıtür. 
Tecavüzü müteakip rumen tay
yaresi §ark iıtikametinde kıı.y
bolmuıtur. 

C. H. P. Teftiş kadrosunda 
yapılan değişiklik 

Bölgelerde de tadi lôt yapıldı 

Tevfik Fikret Sılay ve General Zeki Soydemir 

Umumi idare Heyetinde vazife aldılar 

General Zeki Soydemir T evfih Fikret Sılay 
C. H. P. 1940 aenesl teftiıı kadrosu ve 1 Çoruh Kırochlr'e (vllAyetlerJ: YozgBt, 

bölgeleri aııağıdakl oekllde yeniden tesblt 

1 

Klr§ehlr), Amasya mebusu B. Es t Ura.a 
edilmiştir: Ankara'ya {vllA.yetlcrl: Ankara, Çankırı), 

Kocaeli mebusu B. Ragıp Akça Kırk - Sıvo.a mebusu B. Hikmet Iıık Sinop o. Cvl· 
larell'ne (vlla.yetıerl: Edirne, Kırklareli, lA.yetıerl: Sinop, Samsun), Maraş mrbusu 
Tekirdağ), Tekirdağ mebusu Rahmi Apak B. Hasan Reşit Tankut İçel'e (vilAyeUeri: 
Kocaell'ne (vllAyetıerl: KocBC'li, Bolu). Seyhan, lçel), Erzurum mebusu . Sallm 
Samsun mebusu B. ZUhtU Durukan Bile- Altuğ A.masya'ya (\'il~yellerl: AmllS:liıı,, 

clk'e vlla.yeUcri {Bursa, Bilecik, b- Corum), Kars mebusu B. Zihni Or~un Sı
mlr mebusu Doktor Rahmi Bengisu Balı- vaa'a (v!IA.yctıcrl: Tokat, Sıvas), Balıkesir 
keslr'e (vllAyetlerl: Çanakkale, Balıkesir), mebusu Fahrettln Tlridoğlu Gazlnnl.ep'e 
İstanbul mebusu B. Galip Göke.r İzmir'e (v!la.yetlerl: Gaziantep, Hatay), Trabzon 
(v!IAyetı: İzmir), Giresun mebusu Dr. mebusu B. Mlthat Aydın Mnrn,,'a (vllfıyet
SomyUrek KUtahya'ya (vlla.yetlerl: KU- lerl: MalAtya, Maraş), Kayseri mebusu 13. 
tahya, Manlııa), İstanbul mebuııu B. Sa- Hllml Kalaç Glresun'a (vlll!.yctleri, Trab
dettln Uraz Afyon'ıı. (vlltı)'etlerl: Esklıse- zon, Giresun, Ordu), Muğla mebusu B. 
hlr, Afyon), Mardin mebusu Dr. Rıza Le- Ceme.1 Karaınuğla Çoruh'a (vfJAyeUert: 
vent Aydın'a (vllAyeUerı: Muğla, Aydın) , Çoruh, Rize), Ordu mebusu Dr. Vehbi Dc
Yozgat mebusu B. Ziya Arkant Denizli 'ye mır Erzurum'a (vllAyetleri: Erzurum. 
(vUAyetlerl: Burdur, Denizli), Edirne me- Kars), Balıkesir mebusu B. Muzaffer Ak· 
busu B. Osman Şnhlnb~ Isparta'ya (vllA.· pınar Erzincan'& (vllA.yeUerl: Erzincan, 
yetleri: Antalya, Isparta). Kırklareli me· GUmU&ane). 
busu B. Şevket ÖdUl Konya•yıı. (vllft.yetf: Bundan başka. Konya mebusu B . Tev • 
Konya), Kıı.rıı mebusu B. Şerafeddin Ka· tik Fikret Sılay ne Erzurum mebusu go. 
racan Kutamonu'ya (vllAyetlert: Zongul· neral Zeki Soydemlr umumt idare heye• 
dak, Kastamonu), Aydın mebusu B. AgAh tinde vazife almı§lardır. İstanbul vlJO.yet 
Sım Levent Nl!de'ye (vlla.yetıcrl: Kayae- idare heyeti reisliğine de İzmir mebusu B. 
rl, Niğde), Kaıtamonu mebuııu B. Hilmi Rqat Mlmnroğlu tayin edllmtılerdlr. 

Türk Hava Kurumuna alôka 

Vatandaşlar nişan 
yüzüklerini Türk Hava 
Kurumuna hediye ediyor 
Bize verilen ma

ltlmata :göre, son 
günlerde bir kısım 
vatandaşlar bir yar 
dım olmak üzere 
evlenme yüzükle
rini hava kurumu
na teberru eylemiş· 
lerdir. Son iki gün 
içinde bu suretle 
Ankara'da teberru· 
da bulunmuş olan 
vatandaşlar şunlar 

dır: 

Bay, Bayan: İb 
rahim Başaran, Fe 
rit Çelgin, Hayrı 

Şener, Hilmi Al· 
san, Hasbi Sargın 
Kuddusi Suer, Sa· 
mi Taşman, Suat 
Bingöl. 

1stanbul'dan: Hüseyin Bulut. ı na karşı istisnasız bir alaka gaster• 
Zonguldak, ~7 a.a. - Vil!yetimiz mektedir. Merkez kazası ve buna bal· 

içindeki her oınıf halk hava kurumu- l (Sontı s. incı sıylad•) 

. ('\ -
~ .. 
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Ressam göziyle 

Taksim bahcesinde 
Henüz yazı tatmadan, daha yazın, 

yaz renkli esvapların adalara, boğaza, 
plajlara taştığını görmeden, yeşil gü
neşli çamların sert kokulu gölgelerin
de onun kızgın 'Ilefesiyle nefesimiz 
yanmadan kızıl dudağında dudağımız 
kanmadan bir turfanda sonbahar se
rinliği içindeyiz ... Yaz tatilini !stan
bul'da geçirmiye gelen; üstat ve ede
biyatçı bir dostla, resim ve ressamla 
çok yakın alakası resim sergisi hudut
larını çoktan aşmı ve plflstik sanatla
rı dikkatle anlamıya kgyulmuş dos
tumla, !Beyoğlundan §işliy.e ksldar o
lan yolu, Taksim - Harbiye refüjüniin 
hatırı için ağır ağır yürüyoruz. Bu ge
çidin iki demet yeşili bize bütün bir 
koru aldanışı veriyordu. 

Ah İstanbul'un yeşil hasreti. Ve İs
tanbullunun .içini buran bu müzmin 

acı! 

Yolda dayanania.dık, yeşil kucağını 
şehrimiz halkına bir teselli gibi açan 
Taksim bahçesine girdik. Genç ve ih
tiyar ağaçlar arasından bahçem~zin 
yeni aldığı şekli merakla seyrcdıyo· 
ruz. Bu bahçe senelerce entellektüelle 
rimizin başlarını dinlendirdiği, içinde 
roman kahramanlarımızın yaşadığı ve 
gayısız ecnebi trupların İstanbul hal
kına alafranga zevkler ve eğlenceler 
dağıttığı bir mazidir. Bakalım ona ye• 
ni verilen şekil merakımızı okşıyacak 
kadar orijinal midir? Daha kimbilir 
kaç sene kaç nesle yeni eğlenceler ve 
zevkler hazırlamak vazifesini iizerine 
alan bu bahçedeki en ufak tesisatın 
bile hepimizi giddetle altikalandıraca-

ğı tabiidir. 
Çünkü biz de yarın şu havuzun su

larına bakarak kendimizi dinliyece
ğiz. Yıldızlı gecelerde genç şair §~ ~e
rasta birasını içecek ve bu dekor ıçın
dc hayaline dalacaktır. MUzisyenimiz 
belki de ıu ıgık altındaki koltuklarda 
Uk kompozisyonlarını tasarlıyacak
tır. Yaz akgamları ressam bu çınarlar 
arasından kendini boğazın maviliğine 
kaptıracaktır ve yerli artiıtlerimiz 
maharetlerini bu sahnede gösterecek-

ler. 
Taksim bahçe ve gazinosu bence bu 

kadar ince ve çeşit ihtiyaçlarımızı 
lcarıılamıya namzet millt bir müessese 

• olacaktır. 
ttiraf etmeli ki hayatımız cemiyet

aiz geçiyor ve cemiyetimiz hayatsız ..• 
Sosyetemizin biraz da bu muhitte ku
rulmıya başlanacağını neden ümit et
miyelim. 

Bahçede iyi işler arasında kusurlu 
yenilikler de gördük; tenis mahalli ..• 
Eski bahçenin demokrat seyircilerin
den tenis aristokrasisi rahatsız olma
sın diye çuvallarla kapatılan çirkin 
kort tamamlyle kaldırılmıı ve bahçe 
bahçenin olmu~. 
Sağda solda çimenler üzerinde tunç 

kepikler var. Kayzer'in Enver Pagaya 
hediyeleri imi§? Zannederim biz vak
tiyle bu bir çift kepiğe Osmanlı im
paratorluğunu değişmisiz l Bu iki 
heykelin bunun için gözümüzde kıy
meti arttı. Yalnız kepikler yerlerini 
ve dekorlarını o kadar yadırgıyorlar 
ki .•• Nerede o, LUksemburg'un geniı 
ağaçlarla çevrili yeşil düzlüğüne ve
rilmek istenen orman sükunil ve bu 
ıükCinun ortasında yükselen tunçla§· 
mış ürkek ruh ..• Vahıi geyik ... Bura· 
da heykeller oldumolasıya bırakılmıı 
gibi. 

Yürüyoruz. Birden irkildik. Solda 
bir yeraltı tesisatının çirkin dıvarı sı
rıtıyor. Fakat çimene ve yola bu ka-
dar aykırı bir zaviye nasıl açı-
lır? Bari üzeri yeşil parmak-
lıkla örtülseydi. Meydandaki ha
vuzun bir yeıillik mesafesiyle ay
rılmış olmaaı güzel. Fakat toprak se-

~ 

• temenni ettiğim manası çıkarılmasın. 
ÇilnkU biliyoruz ki yeni park mimari
si taklit ve kopye tabiatlar değil zen
gin tabiat neşesi yaratacak ve onu ya
paC'Bk tertip ve ifadeyi arar. 

Her ne kadar Bursa'ya bayılan A
merikalı seyyahlar kadar şehirlerimiz 
hendesileşmcmiş ve hayatımız maki
neleşmemiştir. Hatta henüz Nevyork'
un ve büyük Avrupa şehirlerinin sert 
hendesesine, keskin mimarisine, bul
varlarının müthiş intizamına hasret 
çeken bir köy mimarisinin iptidailiği 
ve .perişanlığı içinde yaşıyorsak da ... 
medeniyet bizim de sinirlerimizi kır
baçlamıya ve bünyemizi hırpalamıya 
başlamıştır 1 

§ehir hayatının suntliğinden, so· 
kakların velvelesinden zehirli hava
sından bunalıyor, kamyonun süratli 
hareketinden başımız dönüyor tram
vayın demir gürültüsünden dimağımız 
çatlıyor ve bir hale geliyoruz ki Bur
sanın evine, penceresine, sokağına, a
ğacına, çeşmesine tıpkı Amerikalı sey
yahın baktığı hayranlık ve iştiyakla 
bakmak ihtiyacını duyuyoruz. 

Gazinonun önüne geldik. Neşeli bir 
hendese .. Etrafla hoş bir senliliği ben
liliği de var. Hatta muvazilerin bol· 
luğuna ve hatların çokluğuna rağmen 
binanın kıvrılışı, yaslanışı ve süzülü
şü ne güzel. Parmaklıkları ikimiz de 
ağır bulduk. Bu hor ve tok parmak
lıklar bir gazinoyu değil belki bir 
mabet havlusunu çevirebilir. 

Fakat Taksim bahçesinin büyük bir 
imtiyazı var ki bize bütün kusurları
nı unutturuyor ve insanı her düşiin
ceden sıyırıyor. Boğaziçi ... Yeşil, ma
vi ve penbenin bin bir efsanesini şe
kilJendiren bu sılısımlı terkip... Bu 
kadife ufuku bu, zümrüt ve yakutla 
işlenmiş tepeler .. bu, nadide mücev
herler gibi göz alan aahll evleri, kö§k· 
ler, saraylar ... Ve bu, bir mavi rilya 
gibi uzanan deniz .•. GözUmUzil bu te
maşadan zorla ayırdık. 

Yazın güneşinde diinyanın bu en 
nefis manzarasına kargı, boğazın bir U. 
monata kadar serin ve buğulu rüzga
rını teneffiis ederek, önlerindeki çilek 
dondurmalarını, her ka§ığında ayrı bir 
lezzet bularak yiyen mesut insanlar 
hayali, hayallerimizdeki refahlı, kiil
tUrlü, mesut Türkiye hayaline ne ga
rip bir seyyaliyetle karıııyordu. 

Hamit GôREL 

1 nşaat usta okullara 

sınıf geçme talimatı 
Maarif vekllctl inşaat uıta okulları için 

bir ıınıf geçme ve mezuniyet imtihanları 
talimatnamesi hazırlamı&tır. Talim ve ter
biye heyetinden ıeçen talimatname vekl
Jet tarafından insaat uıta okullarına te.ınlm 
ve tebliğ edtlmiıtlr. 

Sivas yüzme havuzunda 
yaptlan müsabakalar 

Slvaı, 27 a.a. - Burada, Pap fabrika
sında yapılan yUzme barıJı, dün, baıta vl· 
il Akif Eyldofnn. belediye, Parti ve hUkU
met erklnı oldukları halde kalabalık bir 
halk kitlesi önünde meraılmlt açılmııtır. 
Bu münasebetle ilk yüzme mtlaabakası ya
pılmıı vi ıu neticeler alınmıetır : 

Yilz metre ıerbest yüzmede, İbrahim Er
dem birinci, LGtfl Akmen ikinci, Hakkı 

Ba~r üçüncü. 
İki yüz metrelik ıerbeıt yüzmede, Ah

met Baydar birlncl, Furuz Uzun ikinci, Av 
ni Akil n,uncU. 

viyesinden derine alınmış olması he- Sırt üstü yüzmede, Necati Güreş birin-
nüz &lı§madığımız modern bir bahçe el, Avni Akal ikinci, olmuıtur. 
zevki olsa gerek. Ya bu susuz havuzun 
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1 HADİSELERİ TAKİP EDERKEN 1 

Erich Maria Remarque'in 
kulağı ~mlasm 1 

Geçen cihan harbi bitmek üzere 
idi. O harpte, yalnız garp ccphe~inde 
400,000 den fazla fransız, bir o kadar 
ingiliz ve yarım milyondan fazla da 
alman ölmUştü. 

Mazurya bataklıklarında CSlen rus
Jar yüz bini aşmış, ölenlerin birkaç 
misli esir düşmUştü. 

İzonza ve Piaka vadileri insan ve 
beygir, top ve tüfek leşi ile dolmuş, 

mağlUp taraf, bütün cihan orduları 
arasında en çok esir vermekle dünya 
rekorunu kırmıştı. 

§ark ve garpte, ıimal ve cenupta o
lup biten bu hadiseler ıerisine dair 
neşredilen tebliğlerde hAlA, "kayde 
değer bir şey yok,, idi. 

On buçukluktan başlayıp yarım 
metreliği bulan mermiler, birkaç kilo
metrelik dar bir sahaya yığılmıt olan 
insanların yüz binlercesi iizerinde 
patlıyarak trampete çalıyordu da ge
ne kayde değer bir şey yoktu. 

En büyük boğuşmaların cereyan 
ettiği ve taş üstünde taşın kalmadığı 
muharebe sahalarına dair verilen teb
liğlerde de kayde değer bir şey yok-
tu, , 

Ve bu "kayde değer bir şey olma
ması", insan psikolojisinin bir make
si idi. 

Çünkii, rakamın büyüklüğü ve deh
şetin azameti, artık müzminleşmişti. 
Evvel~ binlerle, ondan sonra onbin

lerle, bir müddet geçince de yüz bin
lerle ifade edilen zayiat ve ölüm ra
kamları karşısında, duygular tahtalaş
mış, havsalalar tam yUkünü alıp taş
mıştı. 

Bu haletiruhiyenin saiki gayet ba
sit idi: 

Çünkü, yalnız "madde,, ölçülü-
yordu. Rakamlar, insanın yanında, 

beygiri, topu, tüfeği, gaz tenekesini 
ve konserve kutusunu da, aynı zayiat 
listesinde ifade ediyordu. 

Rakam, ıstıraba ölçil olmaktan Aciz
di. Halbuki, bütün bir cihan harbi, sa
dece rakamla ifade edilmişti. Bizim
le gökteki yıldızlar arasındaki mesa
feyi gösteren astronomik rakamlar 
gibi, bu ölçüleri de aklımız almamış
tı. Cihan harbi bittikten sonra, rakam 
susmuştu; ıstırap yavaş yavA§ dile ge
lirken, biz de kendimize gelmiştik. 

İşte o vakit, kısa bir müddet ıçın 
kendi benliğimizi unutmuş ve o yüz 
binlerin, milyonların ıstırabını mu
hayyilemizin kudreti, duygularımızın 
hassasiyeti nisbetinde nefsimizde öl
çebilmiştik. 

Yirmi be} yıl sonra, gene yakıyor
lar, yıkıyorlar, öldürüyorlar. Gece 
gündüz, insan dolu memleketler, şe
hirler üzerine binlerce ton bomba yağ 
dırılıyor. Bu bombalar, ekseriya tarla
lara, bağlara bahçelere dil§üyor. Deni
lebilir ki, harp öaşlıyalı bir yıl olu
yor, bundan yirmi beş yıl evelki gibi, 
hala kayde değer bir şey olmuyor. 

Gene rakamlar konuşuyor: 50.000 
ton bomba atıldı; 3.000 tayyare çar
pıştı; 150 tayyare dilştU. 

Bombalar hep tarlalara, bağ ve bah
çelere düşüyor. 

U zak-şark'ta bir taraf ta 400 milyon 
Çinli öbür tarafta yüz milyon Japon, 
harpbediyor. Şehirler yanıyor; mil
yonlarca insan, yer ve yurt değiştiri
yor, silrUrn sürüm sUrünüyor. Bu mu
azzam hftdiseler, gazetelerde ufak bir 
havadis olmaktan ileri gidemiyor. 

Cihan harbindenberi, Mli "Garp 
cephesinde süktlnet var!., 

Maria Remarque'in kulağı çınlasın 1 
Hi. - Tu. 

- MiRAÇ GECESi -
Diyanet lfleri Reisliğınden : 
Recep ayının iptidası pazartesi gü

nüne tesadüf ettiğinden 30/31 ağustos 
Cuma günü ı:ıkş.amı { yani Cumartesi 
gecesi) Miraç kandili olduğu itan olu . 
nur. (5025) 14976 

Pazarviran 
nahiyesinde köy 

Ens if üsü a~ll ı 
Pınarbaşı, 27 a.a. - Pazarviran köy 

enstitüsü açılış merasimi dün yapıl

mıştır. Merasimde vali, mebuslar, ko
mutan ve vilayet erkanı, Pınarbaşı ka
zası köylerinde çalışan eğitmen ve 
muhtarlar, kaza parti idare heyeti köy 
ocak reisleri, kaza erkanı, kazaya mer
but nahiye müdürleri, atlı ve• yaya 
yüzlerce köylü bulunmuştur. 

Törene istiklal marşı ile başlanmış 
ve bunu enstit'U müdürü Sabri Kolçak 
ile bir eğitmen ve biri kız diğeri er
kek iki enstitü talebesi tarafından 

söylenen nutuklar takip eylemiştir. 
Hatiplerin bu nutuklarında Ebedi §e
fin aziz hatırası anılmı§ ve onun bü
yük silah arkadatı Milli §ef İsmet 
İnönü'nün yilksck irşatlariyle açılan 
enstitünün köy davasında büyük ehe
miyetini tebarüz ettirmişlerdir. 

Valimiz §efik Soyer de söylediği 
bir nutukta, niçin büyüklerimizin köy 
enstitülerini açtıklarını ve cümhuri
yetin köyün ve köy erkeği ile köy ka
dınına verdiği değeri anlatarak, 26 
ağustos kurtuluş gününün her yıl ay
nı zamanda enstitünün açılma günü 
olarak kutlanacağını söylemiştir. 

Merasime, eğitmen namzetleri, ens
titü talebeleri, köylüler ve askeri 
bandonun iştirakiyle yapılan geçit 
resmi ile nihayet verilmiştir. Bu gü
zel toplantı vesilesiyle köy muhtar ve 
eğitmenleriyle konuşmalar yapılmış, 
eğenceler, milli oyunlar oynanmış, e
ğitmen namzetleri tarafından "Yarım 
Oaman,. piyesi temsil olunmuştur. 

İki yll sınıfla 

. kalan lale eler 
Mruı.rif Vekilliği üst üste iki yıl kalan

lar hakkında ııu tdm1mi yapınıştır: 
"Üst llBte iki yıl resmi bir okulun aynı 

sınıfında başarı gösteremediklerinden do· 
layı 1936 tarihli orta okullar lmtlhıın tali
matnamesinin 42 inci. aynı tarlhll llıse lm
tıhıuı ts.llmatnamcslnin 47 inci, ve bu ta. 
llmatnamelcrln yerine kaim olmak üzere 
36 sayılı Tebliğler Dergisi ile ne~redllen 
yeni imtihan talimatnamesinin 44 üncU 
maddeler1ne tevfllcan kendlıerıne birer bel· 
ge verilerek ilgileri kesilen ve ders yılı 
ııonunda resmt bir ok\ıldtı imUhan geçir -
mck ııartıyle lıusust olcullıırın aynı sınıf -
larına kabul dlleo taıııbelerden Clcrıı yılı 

sonunda. nıaarff mUdilrlilklerlnin gösterece
ği resmt bir okulda geçirdikleri lmtihandıı 
bıışan gösterenlerin tıısdiknıımelcrinln, bu 
talebelerin imtihana girdikleri resmi okul
larca mı, aynı sınıfta bir yıl daha okumak 
üzere gtrdlklcrt husu.st okullarca mı tan -
zlm edileceği bıız.ı maarif ve lıusust okul 
mUdUr!Uklerindcn sorulmaktadır. 

Yapılacak muamele S§ağıda göstcrllmlıı
tır: 

1 - SözU ,J:l'cçen talebelerin 3 Uncu yıl 
eonunda resmi okullarda geçlrdlklerl imti
hanların neticeleri bu okullarca, talebele
rin hem llBt üste iki )'11 aynı ııımflarındıı 
kaldıkları resmt okullnra, hem de S üncü 
yılı aynı sınıflarılıı geçirmek Uzcrc ~rdlk· 
lcrt huıııısl okııllnra bildlrflecek, bu Iıııır 1.1-
zerlne icap eden tahsil vesikaları, vaziyet 
hakkında. !l)Tıca rneiruhat verilmek 11artty
le, husu.si okullarca tanzim edilecektir. 

2 - tJ'çUncU yıl sonunda resmi oku1da 
imtihana girecek talebelerden resmi dok
tor raporu ile sabit olan bir hMtıılığı do -
Iıı.yıe1yle imtihana glremiyeccklcrln, imti
hanlara bll§lanmadnn nihayet bir glln r.vel 
okul ide.releri vn.sıtaslylc maarif müdür -
lllklerlne müracaat etmeleri oıırtlyle,. tm
tlhanların cylUI devresine bırakılması ca
izdir. İmtihan talimatnamesinin bu dersler 
için bUtl\nleme olmadığı hakkındııkt hUk -
mU mahfuzdur ... 

Hususi ders veren muallimler 

Maarif Vek11llğinln verdltf bir karnra 
nazaran evlerde husus1 wrette ders ver
mek lstıyenlcrln dere verebilecek vukut ve 
menşede olup olmadıkları tetkik edilecek
tir. Bu gjbllere hususi dershane aı;mak is· 
t!"cnlerde oldu~ gibi ayrıca n.lhsatnııme 
verUmlyeccktır. Hususi muallimler emni
yet te§k11Mının tabU murakabe.sini ve ver
gi bakımından da umumt hükümlere ttıbi 
olacaktır. Muııtıtmlorin kendi talebelerine 
ders vermeleri eskisi gtbi sıkı surette tA
klp olunacaktır. 

28-8- 1 

Terfi ed.en, naklo unan E 

adliyecilerimiz 

S n 
y 

kararnameyi aynen ne~re iyoruı ai 
.H!klm vo müddciumumllcrlmlz arasın- ! tine Unye hukuk hA.klmi NecaU Y ın 

da tayin, terfi vo nakllleri ihtiva eden ka- Gev6§ sulh hAklmliğfnc Bucak ınıl?ı .. ~ ' 
rarname yüksek tasdikten çıkmıştır. Bu mi Bııhri Öktem, Ak§ehlr sulh h~fr'l 1 

kararname ile adliye bnşmutettlşterlnden ne Zara mUddeiumumisi Cehdi Kırcıl 't11 
Bedri Köker ve Rahmi Anadol, Bıırs:ı hl'l· fa mllddeiumumlllğinc Edirne ?.!. t' o 
kimi Galip K1\rayalçın, İstanbul ticaret muavini Hakkı Madakbaş Diyııf ~ 
mahkemesi reislerinden .MUnlr AkyUrek müddelumumlllğlnc Urla mUddelUJllıı ~· 
ve Fazıl YUrllkoğlu, İstanbul ağır c za Mahir UlkUsal, Behlsnl hAklmlfğ!ne f ra 
mahkemesi reisi Re!lk Omay, İzmir ağır tek htıklml Yusuf ıZlya Uğurlu, }la~ S 
ceza mahkemesi reisi SUreyyıı Orhon ter- hAklmllğlne temyiz raportörlerinde.D • 
flan temyiz mahkemesi dzahklanna tayin Blselman, Pertek hAldmlfğine :uııısl 
olunmuşlardır. Kararnamenin diğer kısmı- eski ~l Emin Değirmenci, Re 
nı aynen ne§redlyonız: Mklm1lğlne Midyat eski hlklml Abd 

90 lira ile tayin edilenler : 
İstanbul asllyeccza hAklmllğine 1zmır 

asliye c zn MkJmi Kemalettin AksUt, İz· 
mir hu uk Mkimllğlne terfian Ugak hukuk 
hrıkiml Ali Okay, dördUncü deı·ece Atyon 
ağır cez3 rclııllğ'lnc terfian o yer ağır ce· 
zıı rctsi Yalıyıı Sezal Ba.rıo. dUrdllncU de
rece tlskUdıır hukuk hAldmllğlnc terfian o 
yer hukuk lıtıklml Murat HulQsi Türkmen, 
dördüncü derece ÜsltUdnr ecza hAklmllğtmı 
tı rfian o yer ceza hl'ıkiml Mehmet Ali Ak· 
ynl, İstanbul asliye hıılmk lıl'lkimllğlne 
terfian Konya asliye htılmlt hflltlm1 81\blr 
Erdll, Kırşehir ağır cczn reisliğine terfian 
Manisa ~r ce?.a reisi Rruılm Uv., Sinop 
ağır ceza rclsllğlM l<~ııklşelılr ağır ceza re
isi Etem Ertem, dördllncll derece Kocaeli 
Mklmlll!'lne torfıan o yer M.klml Nail Tö
re, dördıincll derece Edirne htlklmllğlne 
terfian o yer hAkiınl Rüetem Niyazi Kaya
lar, İstnnbul ticaret mahkemesi reisliğine 
İstanbul asliye hukuk hAklml Zeki Fere!, 
İzmir ağır ceza mahkemeııı reisliğine Zon
guldak ıığır ceza mahkemesi reisi Ekmel 
Kavur, 

80 lira ifo tayin edilenler : 
İstanbul ticaret mahkemesi reisliğine 

İstanbul kadastro Mklml Kemal Bogacı -
oğlu, İltnnbul ağır ceza reisliğine terfian 
İstanbul ruıllye ceza hAkimi Burhanettln 
Öğen, Tokat ceza h.'l.kimllğlnc temyiz 
mahkemesi eski raportörlerinden Fıızıl ö
zorııl, Zonguldak ceza hl'lklmllğlne terfian 
bil§ müddelunıumt muavini LUtfl Tan, be
§lnci derece Burhaniye hAkimllğlne terfi
an o yer htutlml Ragıp Tenlik, Ankara a -
ğır cc?.a mahkcmctıl reisliğine Diyarbakır 
ceza hl'ıklmi Sabri Yolda§, E!Azığ ceza hA· 
kimliğine terflaıı İstanbul ıuıllye ceza hd. 
kimi Cemil TUzemen, Eskl§ehlr ağır ceza 
reisliğine terfian Sinop ağır ecza reisi İb
rahim Önder, beşinci derece Burııa hukuk 
Mklmllğlne terfian o yer hukuk hAkfmi 
Lütfi Köker, bqlncl derece Karaman mUd
deiumumlllğlnc terfian o yer mllddelumu
mlei All Hıza Gtlnal, be§incl derece Ko
zan ağır ceza reisllğine terfian o yer ağır 
ceza reisi Aııım Soys:ı.1, be~ınci derece GU
rUn hAklmllğlne terfian o yer Mkiml Hu
!Qsl Gllng!ir, bcglncl derece Şebinkarahisar 
mUddelumumlllğlne terfian o yer mUddel
umumlsl Kadri Kayaalp, Zonguldak ağır 
ceza mahkemesi relsllğlne Ankara hllkiml 
Rlfat Alııbay, İzmir Asliye ceza hAklmllğ"l
nc terfian b8§1DUddciumum1 muavini Ha -
llt Evren. 

?O lira ile tayin edilelıler : 

tııtanbul kadastro hAklmllğine 
temyiz mahkemesi raportörlerinden Huln-
81 Turan, İstanbul asliye ceza Mklmlltfne 
Kocaeli aııllye ceza hl'lklml Cell'llettln Tok
soy, Kocacll aııllye ceza hAkimllğine Adli
ye VeklUctl ceza tıılerl umum mUdUr baş
munvlnl Seyfettin Uğur, Denizli hukuk 
hAklmllğine '.Mıırq hukuk hAkfml Osmıuı 
Nuri Altpınar, Erzurum hukuk h1Uctmllğ1 -
ne Reyhanlye eskJ ceza hAklml HUsamet -
tin Bengü, Ermenak hukuk Mklmllflne 
Yalova eski mUddelumumlsi İıı:zet Belgin, 
Ödemi§ ağır ecza re1sllflne Ödemle hAk1-
ml Milnıt Çağla, Konya asliye hukuk hA -
kimliğine Bergama hukuk hl'lklml İsmail 
Erg1.lve.n, Bolvadin ceza hl\kimllğtne tem
yiz mahkemesi eski raportörü ZUhtU Uz
man, Bolu ağır ceza reisliğine temyiz 
mahkemesi raport6rll Mustafa Pekiner, 
Tunceli ecza hO.klmllğlne UakUdıır müılde
tumumisi Nuri Temizer, ikinci ııınır adli· 
yo müfettıgliğlne terfian üı=UncU sınıf ad
liye mutottııı Şevki Tuna. 

60 lira ile tayin edilenler : 
Bilecik hukuk hAldmllğtne Erzincan <ıs

ki sulh hl'ıldmi Hasan Fehmi Egmen, Öde
miıı asllyeceza hO.klmliğlne adliye vekAlcU 
ceza ve tevkif <ıvlcrl umum mUdllr muavi
ni ve b1r1nel eube müdllrü Muzaffer Tunç, 
Ko:r.ıı.n ıı.zahğıns İnegöl ceza hAklmi Tev
fik Çelikel, Bolu kadastro hl'lklmllğlne To
knt kadnatro hakimi HUanU Tllrel, Anka· 
ra hl'lkimllğinc Toknt ceza hAklmi Tahsin 
İstanbul, tl'sldldar mllddeluınumlliğlne İs
tanbul ııulh hn.ldmlcrlnden tzıı:et Akçnl, 

50 lira ile tayin edilenler : 
Mudurnu ceza hrıkimllğine Bayramiç mUd
delumumls1 Cemalettin Pokcan, Konya 
mllddetumumt muavinliğine Ankara sulh 
hl\klml Fehmi TUzman. Konyn lcra hl\kim
lltj-lne Konya sulh lıl'lkimi Vecdi Öğmen, 
İnegöl ceza hakimliğine Hozat mUddeiu· 
mumlsl Veysi Sezer, Van hukuk bAkimll-

llm Anbarlı, 
tci 

40 lira ile tayin edilenler : fı 

Uşak hukuk hnklmllğine GUrün Jı •tu 
hAklml Rlfat Korkut, Konya sulh ıııı:: ıe t 
llğfne Konya müddeiumumi muııviıı! a 
met Efcoğlu, Bru'ayköy hAklmllğine JJ'. 
ra l!Ulh hAJdmi Salih Engin, Uııak cesS t 
kimliğine Diyarbakır mUddeiumuın1 
vini İbrahlm Kcpckçloğlu, Marq Stluı 
kimliğine Bolvndln ceza hAkiml GaliP 
lııne.y, Nevvchlr sulh hfık • ı(~ne .J. 
sulh hftklmi l{cmal Dlrlk, Zllehuı<ul' 
kimliğine Çumra eski müddeiumumisi 
mi Altan, Refahiye htıklmllğlne cıııaı: 
11 eski müddelumumlBI Nedim ye 
Sıı:tranbolu mUddeiumumUltfne 01.tl!,.ı~ 
dclumumlsl Ziya Yakut, Bodrum llli":.: 
ğlne GUrlln müddelumumt muavini 
Onat, Çal ceza Mklmllğlne NallıhBJlce 
kimi Mesut Seyhun, dokuzuncu dere 
dlrne sulh hAkimllğine terfian o yer 
Mklml AbdUlkadlr Topuzlu. 

35 lira ile tayin edilenler ı 
Aya,, müddeiumumi muavtnılğiıl~j 

haniye eskt mUddcJumumt muavini Pil~ 
yln Balkancı, Akhisar hlUdm muavlııl 
Kırklareli sorgu hAkiınl .Mehmet E5'1 

ğa, Beyp:ızan müddeiumumi muavfllll 
Devrek mUddelumuml muavini )!e 
TUrkmcnoğullıırı, Safranbolu hAldrrı 
vlnllğ'lne Gerede ııorgu hiklmi EmlD 
nay, Kıırapınıır müddeiumumi muıı\1111' 
ne A~ehlr mUdde1umumt muavini 
KönU, Çeml§gP.ZCk ııorgu hAklmllğiı:ı~ 
eamba eski müddeiumumisi Enver ~i 
Darende Mkim muavinliğine Hassa Y. 
muavini Akif Kop, H8"a hAklm nıu' 
llğlne Darende hlUdm muavini Nal~ 
ylre Atastl, Göynük sorgu hAkfl11 
Nevoehir sulh hAklmi NAzım AkyU~ 

Bursa'da 26 
Ağusl s günü 

Bursa, 27 a.a. - 26 ağustos tt1ii: 
sebetiyle dün şehrimizde çok ııe 
canlı tezahürat yapılmıştır. AU1 ı 
anıtını çevreliyen yüzlerce malU~ ~ 
binlerce halkın bu cuşkun ıı:;ı;~ 
tı arasında tadht güniln kıymetli 
tıralarını tebarilz ettiren nutıı~ 
söylenmiştir. 

Atatürk anıtı önündeki bu ıııe~ 
mi müteakip şehitler Abidesine ~..i 
miş ve orada da aynı tezahürat fH 
mıştır. 

Dııardan Lise bitirme 
İmtihamna girenler ıl. 

Maarif vekilliği dışarıdan lise bl\ ıl 
imtihanına girecekler hakkında olc11 
bir tamim göndermiştir. Ehemiyetlrıe ti 
naen bu tamimi olduğu gibi neşredi>'°' ıl t 

"1 - V ekl1li~in emriyle dışardall . 
bitirme imtihanlarına her hnngi bit h~ 
girmeye başlıyanlnrdnn muvaffak ol• f 
yarak bUtllnlemeye kalp ve blitünleıııe 1 
tihanlannı ilk defa imtihana girdil<le.rı ~ • 
kuldan ba:,ka bir okulda verenlerin 1

"' f. ~ 
han mazbatalnrı bütünleme imtihnnıtı11.:J 
dikleri okulardan ilk defa imtihaııl" 
yapıldığı okula gönderilecektir. JI. 
· Bu suretle kendisine diğer okull ~ 
imtihan mazbataları gönderilmiş 01311 

kul idaresi imtihana girmiş olan oatı5• 
imtihan mazbatalarını toplayarak ort• • 
retim umum mildürlüğUne göndere't rİ 
tir. Bu mazbatalara göre imtihana ~f 
şahıs bitirme imt.!hanıru kazanmıı dtl ,,~ 
da ise mazbatalarla birlikte asker Ut', ~ 
vesikaların, diploma kabı ve pul pa~'f' 
nın da orta öğretim umum mUdUrlil 
gönderilmesi lazımdır. 41' Q 

ortasındaki o bir sürü mekanik tesi-
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3 - Bu suretle belge veren liıelef• / 
~ardan belge alanların künyelerini açt~I 
resleriyle birlikte 1706 sayılı 1<ııı1d/ 
mUzcyyel UçUncU maddesi mucibince f 
hal askerlik eubelerine bildirecekler .'·tb!, 
kcrlik eubesinc verdikleri listenin bır~' 
ncflnl de orta öğretim umum mUdUrl 

makinelere takıldı. Kim der ki bu A
letler geceleri elektrik oyunlariyle 
bahçeyi bir masal ve peri dünyasına 
çevirecek. Fakat günün bUtün saatle
rinde bir dokunuşta her biri bir dina· 
miti ateşliyecek birer düğme yahut da 
ruhunu şeytana teslim etmemit ve ca
nı cehenneme uçmamış miknatıslı bir 
mayndan ne farkı var? 

Bu korkunç düşüncelerden sonra 
buyurunuz da çayınızı huzurla içiniz. 

Biraz sükunet bulmak, iki damla ıu 
sesi duymak, bir parça tabiat aramak 
için can atacağım bu yerde de karşı
ma böyle yorgunluk unsurları çıkar
ta ne yaparım. 

Şehirlerden ara sıra neden başımızı 

Meyhane 
Şair Akil bir eserinde bir hoca

ya §U beyiti söyletir: 
Eski dlvanlarınız dop dolu oğlanla ıuap 
Biradan, fahi§cden bafka nedir ıırt ııe

bap T 
Eski divanlarda birçok gazellerin 

meyhane peyke/erini andıran mıs
rağlarlı dolu olduğunda hiç şüphe 
yok. Gençliğin pek nadir yazdığı 
şiirlerde biradan ve fahişeden bah
settiği iddiası ise haksızdır. 

Bazı divan/arımız, gerçekten, 
cumbası bir iizüm bağına bakan 
koca bir mey ged eyi andırır: 
'Meyhane mukassi a-örllnUr tafradan am-

alıp ıssız kırlara kaçarız? Şu yeşil te- ma, 
penin eğri yolunda yürümekten hoJ- Bir ba§ka aafa, ba§ka lttatet var içinde. ..... 
tanırız. Şu garip ağaç altında dinlen- :Meyhaneler bcytUlharam, Pirl muga.n 
mek bize keyfli bir rehavet verir. Bir Şeyhtilharem. ....... 
çeşmenin suyunda hüzünlü bir teselli 
duyarız. Bir kayaya sırtımızı verip 
göğü bulutları seyretmek fikrimizi a
çar ve ruhumuza kanat takar. 

Bunları ıöylcmekle parklarımızın 

ve bahçelerimizin mütevazi ve harap 
birer tabiat köşesine döndürülmesini 

:Meyhaneye vardım ue~aka mutat olmuı. 
TeklltU tekellutten ııUkkA.nı muaf olmu,. 

., .... 
Esti ııeıimi ncv - b&ha.r, Açıldı güller 

SUph-deµı, 
.Açıın blılm de göı:ılUmUz ıakl medet sun 

cAmı Cem 
Bu ve buna benzer birçok mısral, 

beyit, kıt'a ve gazel hatırlıyabilir
siniz ki hammadde.si ~srsp, meyha
ne, sbki, Piri mugın, sigar v. s. dir. 

O kadar ki bir tanıdığımıza ıu 

hükmü verdirmişti: 
- Divan edebiyatı :ıarap fıçısının 

dibinde :uzıp bir daha gözünü aça
mıyan bir sarho:ı gibi öldü, gitti! 
Meyha~ :ıimdiye kadar edebi bir 

mevzu iken son zamanlarda siyasi 
bir ~nem de kazanmıştır: geçen gün 
bir ser-muharrir, "Fransa'yı mey
hane ;;ıktı" ba;ılığı altında bir baı· 
makale yazmı§tı; bilmem gördünüz 
mü? 

••• 
Eıkiye itibar! 

Kadınların yeni modaya uymu§ 
olmak için ba§larına türban denilen 
sarıkları sardıklarını ve yahut ha
zır sarılmı~ bir halde taktıklarını 
biliyorsunuzdur. 

Aynı kadınlar, ayaklarına da ta
kunyanın tô.dil edilmi~ bir §eklini 
geçiriyorlar. 
Şimdi yunan kadınları arasında 

peçenin moda olmağa ba§ladığını 
öğreniyoruz. 

Vakıa bir atalar sözümüz: "Es
kiye itibar olsa bit pazarına nur 
yağardı" der ama, galiba moda ve 
kadın adamakıllı eskiye itibar ha
lindedir. 

••• 

Şanghay'da çinliler Japon subay • 
hırını taşlamışlar. insanların biri
birlerinin başına tonlarca bomba· 
/ar yağdırdığı §U zamanda ne di
ye, bilmem ki, bu çelimsiz haberi 
telgraflarla tô. Uzak·§arktan bura
ya kadar gönderirler? Acaba bu a
sırdı hAI§, biribirlerine hücum et-

mek için taş atan iptidai ve geri 
insanların bulunduğunu anlatm-.Jc 
için mi? 

Bir hava. muharebeıiı 

Evelki gün lstanbul'dan gelirken 
lzmit'ten sonra lokanta. vagonunda 
bulunanlardan bir kısmı pencerelere 
koıuştular ve yUksek sesle yerlerin. 
de oturanlara haber verdiler: 

- Havada leylek ve kartal muha
rebesi var/ 

Gerçekten, pencereden yukarıya 
bakıldığı zaman yüksekte kar§ı kar
şıya mevzi almı~ iki k.uı ordusu g6-
rülüyordu. 

Birisi: 
- Şu dllnyanın hslıne bakın, d~

dl, ku§lar bile hava muharebelerine 
merak sardılar, insanlara baka baka. 

Ôteki, insanlara toz kondurmak 
istemiyor ~ibi idi: 

- Belki de insanlar hava harbini 
onlardan öğunwişlerdir I dedi. 

ne göndereceklerdir. ~I 
2 - Bitirme imtihanlarını kazanıl11' ,V 

lar& verilmek üzere veklllikçe tanr:lll> ~ ( 
lecek bitirme belgesi imtihanı ilk yşP" d~ • 
kula gönderilecek ve istatistik bakı111~1J' 
talebe ve okulda imtihana girın.iı 'VC 

almış sayılacaktır. . ıe. 
·çıtı" 

4 - Liseden mezun oldukları yıl 1 

11 
l:,f 

olgunluğa girmeyerek sonradan vekl ~l,ı 
mUaaadeıiyle her hangi bir liıedc dCt 4' 
olgunluk imtihanlarına giren asli taleb.ft• 
di&ardan gelmiı addedilmererek ııtatı f~• 
umum müdürlüğüne gönderilecek jet111

{, ' 

cetvellerinde bu lmtihanlnra talebe 
11 

tiyle elrdiklerl gösterilecektir.,, 

Akıaray'da bir cinayet fi' 
İstanbul, 29 (Telefonla) - ı;ıı f.' 

hah yedide Aksaray'da dokuıııB'~•~ 
1i ağa adında biri kayınva!idcsl ıırtl' 
yeyi öldUrmUş ve misafirleri fa ~·· 
tln'i a~ır yaralamıştır. Yakalan•rıifıe 
til ifadesinde Fahrettin'in karı'~·· 
gayrimeşru mUnasebetinden ve dl~ 
yınvalidesinin bu münasebete Y''ııJf' 
etmesinden şüphelendiğini soyıe 

T. t. • tir. 
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TEBLİGLER 
.................... 

are hücumlanna 
ir Alman tebliği 

'ıı, 27 a.a. - Alman orduları başku
lığının tebliği : 
n hava filoları, cenubi İngilterede 
outh askeri limanında liman tesi
, tayyare meydanlarına ve askert 
ra mukerrer hücumlarda bulanmuı
Scilly adası üzerinde bir telsiz is • 
il tahrip edilmiştir. Fraaerburglı'n 
de, bir gemi kaiilesi içinde seyre -

~ ticaret vapuruna bombalar isabet 
r. Muharebeler esnasında, alman 

1
tcileri, havada bir çok pyanr kayıt 

·falciyetler elde etmi&lerdir. 
lhzıtos gecesi, mühim kuvette mu -

tayYare filoları, Plymouth askeri 
a, Cornvall tayyare meydanına,, 

ltınanda Cavcntry ve Birmingham'da 
e fabrikaları Uzerine, ve N cvcastle 
•rındaki tesisata hücumlar yapmıı -
Bombardımanlar neticesinde, ez -
PiYJnouth ve Hull'da bir çok nok -
>lngınlar ve lnflUiklar olmuştur. 

are.cr vasıtaalyle, ingiliz limanları 
ınaYn dökülmesine devam edilmlı -

'fııatoı gecesi, ingl11z tayyareleri, 
l'ada bir çok noktalara bombalar 
rdır. Hasar pek azdır. İki ıivll öl • 

•tkiz kiıl yaralanmıııtır. 
diiımanm umumi sayiatı 70 tayya

baut olmuıtur. 21 alman tayyaresi 

tebliği 

Bütün bi-r gece 

Alman tayyareleri 
İngiliz adalarına 

hücum elliler 
46 

Alman tayyaresi düıürüldü 

Almanlar uğultulu 
bombalar attılar 

LONDRA, 27 a.a. - Royter Ajansı bil
diriyor : 

Almanlar, dün güne§in batmasından bu 
sabah pfnka kadar, İngiltere üzerine en 
büyük hava hücumlarını yapmıolardır. 

Bu gece hücumları esnasında, almıı.n 

tayyareleri, sekiz yüz kilo$etrcden uzun 
bir sahada sahile taarruz etmişlerdir. İn -
gilterenin eimali oarkisinden itibarcll mer
kezi İngilteredcn ve Londra mıntakasın -
dan geçerek cenubu garbiye kadar bütün 
mı11takalar fizerinde alman tayyarelerinin 
mevcudiyeti haber verilmiştir. 

Muhtelif noktalara uğultulu bombalarla 
yangın bombaları düıimüştür. Merkezi İn
gilterede bir fabrikada hasar olmu&tur. 
Bir çok mmta.kalarda verilen alarm, har
bin bida.yetindenbcri en uzun süren alar
mı teşkil eylemiştir. Mamafih, alarmın u
ıunluğuna nisbetle atılan bombaların ade
di az olmuştur. Bu bombaların bir kaçı 
Londra civarına düşmüştilr. Londra mın
takası üzerinde az miktarda alman tayya -

~ada bir mahal, 27 a.a. - İtalyan or- rcai sık sık gözükmüıı ve Londra mmta -
'llnıumt karargihmm 11 numaralı kasında alarm altı saatten fazla ııürmüı -

ı : tlir. Hücumlar, İn&ilterenln diğer mmta • 
il Afrikada tayyarelerimiz, Biriıce- kalan üzerinde de hemen hemen aynı de

'de makanize kuvetlerl ve Sidl-Bar- recede uzun ıürmillitÜr. 
tlı:i barakaları bombardıman etmiı - Hava kuvetlerinin fevkalade fazla mik
. liarp gemilerinin refakat etmekte tarda zayiat vermeden kütle halinde hli-

bir düııman katıleıl ıarkt Akdeniz- cumlarda bulunacak kabiliyette olınadığı
teaııdit defalar tayyarelerimlzin hU- nr müliahede eden almanlar, sanıldı&ma 

maruz kalmııtır. cöre, ılmdi hava kuvetlerindcn, alarm ıo-
lcl Afrika'da Asnıara'ya karoı nu iıaretinin verilmesine mani olarak hal-

k fstcnilcn bir akın te$ebbüsil mü- kı izaç eylemek ve istihsal faaliyetini ya
lcuvetJerimizin ıeri mlidahaleıl ne- vaıslandırmak için azami istifadeye te&eb

e akim kalmıştır. Dü$man tayyare- büs eylemiılerdir. 
hoınbaiarmı kırlara atmıolardır. Bir- Cenubu garbi mıntakasında bir oehir, 
lıaıara sebebiyet verememiıılerdir. Av harbin bidayetindcnberi büyük hava hü • 
•relerimiz, bir dil&man tayyaresi dil- cuma görmüştür. Bombardıman tayyare
ltlir leri, bütiln gece şehrin üzerinde uçmuılar 
ter; daha taviçreden celeıı dilıman ve liehrin her tarafına ve civarına büyük 

muhtelif elmalt eyaletleri lize _ kudrette infilak ve yangın bombaları at -
'boınbardımanlar yapmıeur. mıılardır. Hasarın vüsatı henüz marnm de-

~ ııı.n, tayyarelerlmizin ve tayyare da- ğildir. 
'-rralarınur:m ıiddetli bir mukabil Cenubu şarkide hava dafi bataryaları, 
~ ~ maruz kalmış ve sadece Tori- Londradan dönmekte olan 17 Dornler tay-
triııe bir kaç bomba atabilmi$tir. To- yarcısine üç tam isabet kaydetmişlerdir. 

L: fiyat fabrikalarmın bir pavyonu ı- Bu tayyarenin beı kiullik mürettebatı, 
"'llıt.Loais aanataryomu ve Pavie e • paraılitle atlamııı ve tayyare iki ev {iıe -

ilde iki çiftlik hasara uframıı, bir rine dfişmü5tür. Evler harap olmuıtur. Fa
OlttıUı, bir köylü de ağır surette ya- kat sığınaklarda bulundukları için evlerde 
Itır. oturanlara bir ııey olmamıatır. Anavatan 

~ltııodakl 27 inci tayyare dafii ba _ muhafızları ve polisleri, biri yaralı olan 
q:n isabetli bir endahtl neticeıln - bu alman tayyarccilerini tevkif etm.i5-

"icr içinde 1areııse Kommün'Un:iJiiı- !erdir. / 
r, "Mürettebatını teıktı eden 'tjeı ki- lngiliz soğukkanlılığı 

obnu1t11r. LONDRA, 27 a.a. - Royter : 

1 rlanda'ya düşen 
İ\lman bombaları 

ork, 27 La. - Royter: 

Diin gece alarm işareti, binlerce londra-
lı ıehrin merkezinde ııina.malarda, tiyatro
larda ve lokantalarda iken verllmiştlr.Hal
km büyük bir ekseriyeti, temsillerin ıonu
na kadar kalmıı ve bir çok tiyatroda, 
temsili mUtcaklp, sahnede halk için dan

ULU~ 

niyet nezaretlerinin tebliği: Dlin rece, 
düııman tıı.yyareleri, merkezi İngiltere mın
takasında hücumlar yapmııılardır. lki ee
hirde bazı yangınlar çıkmııı ve bir falK'ika 
hasara uğramıııtır. Bir miktar yaralı ve bir 
kaç ölü vardır • 

sOren hOcum esnasında infilAklar vu
ku bulduğunun tesbit edilmesine ,ar
dım etmiştir. 

Bu harekat esnasında iki italyan 
avcı tayyaresi görünmüşlersede ingi
liz tayyarelerinin hücumuna m!i.ni o
lacak bir harekette bulun~mı§lardır. 

Yalnız veyahut bir iki taneııi bir arada 
olmak üzere hareket eden dUşman tayya.
releri, Londra mıntaknsı üzerinde kısa fa
kat sık uçuşlar yapmı&lardır. Loııdra'nın 
merkezi kısmının bir civar mııhallesine bir 
kaç bomba atılmıııtır. Gerek basar, gerek 
yaralı ve ölii azdır. 

Me.ınlekctin diğer muhtelif kısımları Q. 
zerine de bombalar atılm15tır. Bu bomba
lar bazı evlerde bir miktar hasarı mucip 
olmuştur. Fakat &İmdiye kadar alınan ha • 
herler, her defasında yaralı ve b1ü adedi
nin yüksek olmadığını göstermelttedir. 

Bu sabah saat altıya kadar alman ra -
porlar, bu sabah erken topçu tarafından 
bir düşman bombardşman tayyaresinin dü-
ıürülmilı olduğunu bildirmektedir. 
Dünkü harbın z.a;yiat bilançosu 
Londra, 27 a.a. - Hava nezaretinin teb

liği: Alınan yeni raporlann bildirdiğine 
nazaran, İngiltere'ye yapılan dünkü hü -
cumlar esnasmda dokuz dfişman tayyaresi 
daha düşürülmllştUr. Bu suretle dün dü-
ürülen düşman tayyarelerinin adedi ~ ya 
baliğ olmuştur. Bu tayyarelerden bir ta
nesi hava dafi bataryalarımız tarafmdan 
)'ere indirilmiştir. 

Dün kaybolan ıs ingiliz avcı tayyaresi 
mürettebatından 11 pilotun saf ve salim 
bulundukları öğrenilmiıtir. 

Dün gece, Londra şimdiye kadar 
olan hava hücumlarının en uzun 

•Ürenine maruz kaldı 
• 

Londra, 27 a.a. - Londra, dün gece, 
ıimdiye kadar olan hava hücumlannın en 
uzun sürenine maruz kalmı&tır. 

Alarm isareti, Greenwich &Bati ile sa
at 20.30 da vcrilmi:; ve Londra, saatlerce 
projektör ziyalarının te;ikil ettiği bir daıre 
içerisinde kalmıştır. Bu ziya dairesi, ha
zan bir kaç parçaya ayrılıyor ve ziya huz
meleri uzaktan tayyare motörü gürıiltü -
!erinin geldiği noktalar ilzcrinde birlesi -
yordu. Alman tayyareleri çok yüksek bir 
irtifada uçuyorlardı. Bunlardan her hangi 
biri, bombalarını atmak üzere pike yaptı· 
ğı zaman. hava dafi bataryalarının uiddet
li ateşi, bu tayyareyi hemen derhal çok da
ha yükseklere doğru çıkmağa mecbur bı
rakıyordu. 

Havn hücumuna nisbeten az miktarda 
tayyarenin İştirak ettiği sanılmaktarhr. 
Fakat tayyareler, kavisler çizerek yeniden 
aynı noktalar üzerine dönmekte ve bu su
retle tayyare miktarının fazla olduğu ze
habını tevlit eylemekte idi. 

Arada bir uzaklarda bir bomba patla • 
makta, fakat bombanın tarrakası, hava dafi 
bataryalarının attığı obüslerin gürültüleri 
arasında kaybolmakta idi. Münavebe ile 
projektörler, alman bombardıman tayya
relerinin bir çoğunu ziya huzmeleri içinde 
tutuyordu. 

I ngÜiz hiicumlarının talriltitı 
Londra, 27 a.a. - İngiliz hava ne

zareti tebliği: 

İngiliz hava kuvetleri dlln dU~man 
tayyare meydanlarına gündüz hücu
mu yapmışlardır. Dün gece bu hü
cumlar büyük bir mikyasta genişle -
tilmiştir. Almanya ile işgal altında 
bulunan Holland~ Belçika ve Fran
sa'da 27 tayyare meydanı bombardı
man edilmiştir. Almanya'dan dönmek 
te olan bir bombardıman tayyarcmiz, 
İngiltere'den dönen bir alman tayya
resini düşürmüştür. 

İtalya'daki hedefler üzerine yapı
lan hücumlardan maada bombardı
man tayyarelerimizdcn mühim bir 
grup dün gece Lcipzig'in garbinde 
Lenna suni petrol fabrikasına ve 
Frankfurt petrol depolarına hücum 
etmiştir. Frankfurt tayyare fabrika
sı, Griesheim civarındaki infilak mad 
deleri fabrikasını §iddetlc bombardı
man etmişlerdir. Hocchet, Cologne 
ve Leipzig'de hedeflere hücum edil
miş ve Hamın ve Schwerte iaşe de
poları bombardıman edilmiştir. Bü
tün gece devam eden bu harekata iş
tirak eden tayyarelerimizin hepsi bi
ri müstesna olmak üzere dönmüşler
dir. Gündüz harekatına iştirak eden 
tayyarelerimizden birisi de dönme
miştir. 

Romen - Macar 
görüşmeleri 

Romenler yeni 
tekliflerde bulundular 
Budapc~te, 27 a.a. - Nim resmi kaynak

lardan bıldiriliyor: macnr murahhas heye
tinin Tumu - Severin'den hareketinden e
ve! romen murahhas heyeti reisi B. Pop, 
macar murahhas heyeti reisi B. Hory ile 
yaptığı hususi bir görüşmede yeni teklifte 
bulunmuııtur. Hava hücumunun sürdüğü müddetin or -

talarma dosru, nisbi bir sükQn hasıl ol • 
muş ve hücum eden tayyareler, Londra 
mmtakasının en uzak hudutlarında kalma
ğa mecbur edilmişlerdir. 
Londra'nın civar mahallerine bir miktar 

bomba düşmü5tür. Müteaddit binaların ha
sara uğradığı söylenmektedir. 
Dün gece verilen alarm isareti 

Bu teklife nazaran Romanya, müzakern
ta esas olmak üzere hudut hattı üzerinde 
mlizakerelerde bulunmağı prensip itibariy
le kabul etmektedir. Roman7a, kendi pren
sip noktai ne.zannı Ha etmek şartı ile yenı 
bir hudut hath teklif edecektir. Romanya· 
nın hangi hattı teklif edeceği merak edil
mektedir. 

. 
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Yeni Sabah 
Zavallı demokrasi : 

Htl'SEYİN CAHİT YALÇIN, bu baş
lık altında CoJTiera Della Sera gıı.zeteaı
nln Amerika'nın İnglltere'ye temayül 
gösterdlltlnl izah eden bir makalesinde 
ı..-ullandığı "zavallı demolcrasl., tlblrlne 
temas ederek diyor ki: 

"MllAnh bu gazetenin neden dolayı 
bu kadar ese! etUll'ine doğrusu akıl er
diremedik. Çilnkti amerikan milleti kcn· 
di habcrt ve rlz.a.aı olmadan hill.'Umetl i
dare eden kimseler tnrafından harbe Bll· 
rllklenlrse almanlarla ltnlyanlara beru:e
m.iı olacaktır. Otoriter ve totaliter mem
lekeUcr kendilerine benzlyenlerin çoğal
dığını görmekle mOteesslr de~ll mem
nun olmak icap eder. Bug{lnkü harbi a
caba nlmaıı ve italyan milletleri arzu 
ediyorlar mı T Onları harbe kimler BÜ· 
rOklemlştir T .. 

Muharrir, totaliter rejimin insan hU
riyeUne ve bcDU hakkına tecavüz eden 
zihniyetini uzun uzun anlattıktan sonra 
diyor kt: 

•'işte bugUn dtiııya böyle bir nıh1, :fik· 
rı ~c ahlAkl buhran geçiriyor. Bu dökü
len kanlar, ht:ıkUm slıren z:ıllmlikler da
ha i)'1 bir yarına erişmek için ödemcte 
mecbur olduğumuz bir bedelden ibaret
tirler. Demokmslye za\•allı diye acıya
lım, fa.kat onu çok sevelim. Yalnız bu 
acımak Amcrikada tatbik edildiği tarz
dan dolayı olmıy caktır. MUtehaltklm 
ve totaliter memleketlerde mim htud· 
ml)•et prensiplerinin ayaklar altına a
lınmasından ileri gelecektir. Eğer Al· 
mn.oya dn ve 1t.s.ıya da da m1111 hlldml
yet rf!jiml ol":ıydı ve Amerlkadakl kadar 
samimiyetle tatbilt edllıreydl ~ harp 
yarın :clh~ et bU1urdu.,. 

•· •· (Matbuat s~rvisf) 

o zamanki gayelerini izahtan sonra dl· 
>·or ki: 

··ıess ildndt~rlıılnde Fransa ve iıı
gtlter'den ~tim. Ancak birkaç hafta 
kalmakla beraber gc.nlı temas imk!nl .. 
n buldum. Gözlerime inana."IUyordum. 
Bu memlekeUerde fransız ve lngtliz mıı
letl denecek bir ıteY kalmam1ştı. Almıın 
tar:ıttan, bir sat ta.rat, rus taraftan bir 
sol t.a.nıf, kayıtsız bir orta z.Umre gör
dOm. Ortada blr çarpışma , bir hareket 
vardı. Fakat lngU!z ve fi'ansız mıııı 
menfaatleri adına dcCfl, ancak almu 
ve rus taraftarlığı yüzilnden., 

Ahmet Emin-Yalman, makales!nl ıöy
le bitiriyor: 

"Fransız maceram, HIUer'tn tahmlni. 
bir cihetten yerinde oldu:unu 1sbnt ettL 
Fransız askerl kuvctt biç bir ciddi mu
kavemet göstermeden bir haftada da#ıl· 
dı. F&kat 1918 de 1ngiıtere ve Fransa 
nasıl nlllltarlzml tasfiye etmek fırsatını 
kc.ı;1nnıılansa 194-0 ta da Bitler 6nl\D.e 
çıkan fırsau gtirernedl kaçırdı." 

TAN 

Balkan sulhunu tehdit eden t~ 
likeler: 

M. ZEKERİYA SERTEL, bu baıılılr 
altında diyor ki : 

"Harp baı;byalı bir ıeneye yakm bir 
zaman olduğu halde balkanlar kendi a
ralarında sulhu muhafazaya muvaffak 
oldular. Fakat ıimdi balkan sulhunu teh
dit eden iki tehlike bromndayız : 

Biri İtalyanın Yunanistan& karoı al • 
dıtı tehdit edici variyet, ditcri romen 
- macar mllzakerelerinln kcsilmiıı olm .. 
•ı.,, 

1KDAM 
Muharrir, italyan taleplerinin mahi • 

yetini anlattıktan ve Arnavutluktaki i
talyan kuvetlerinin Yunanlstanı lııgale 

kafi olmadılma işaret ettikten sonra di.
yor ki : Almanya acele etmek mecburl. 

yetindedir : 
ABİDİN DA VER, bu b:ı.olık altında 

mevcut vnzlycU g!Szden geçirerek diyor 
ki: 

"İngutere 1c;:ln en buhranlı zaman bu 
sonba.h:mn harekAta müsaade etm1yen 
günlerine kadar gc<:ecek olan tah-rfben 
iki aylık mUddetUr. Bu aylan atlattık
tan sonra lngilizlcr bütün kı!l adaların
da hnzırlanmağn lmkruı bulacaklar, i· 
tal~ anlıır MısLr'a ve Sudan'a taarruz et
tU.lerı takdirde Afrik.a'da onlarla mU
cad~lc edeceklerdir. 

13u ltıb:ırla Almanya Büyük Brltanya 
~:asına bUyUk bir tanmız yapacakea 
acele etmek ve şu gllnlorde iııcı ~lam.ak 
mecburiyetindedir. Aksi vekilde esasen 
İngiltere lehine çnlıtımakta olan "za. 
man .. mefhumu tngılizlc:rl.n mUttetikl o-
1aukt1r . ., 

"Fakat ital:van matbuat Te radyolan • 
nm tehdit edici neşriyatı yunan hudu • 

dundan bazı italyan tanarelerinin gö • 
rünmesi, Romanyada takip edilen ıiya
ıetln gözönünde bulunması, Yıınanist .. 
ıu mukabil tedbirler almıya mecbur et • 
mlstlr. Yunan hlikilmeti bazı ihtiyat ef
radını silah altına almak lllzumunu hia
setmi5tir. Bazan h!diseleri kontrol muın
kün olmadığına göre İtalyanın Yuna • 
nistana kareı takip etmekte bulundup 
bu miltecaviz siyaset her halde balkaıı 
sulhunu tehdit eden bir tehlike olarak 
ıörilnmektedir • ., 

Muharrir, ıöıü romeıı • macar [btil&. • 
fma getirerek diyor ilı:i : aa 

Londra, 27 a.a. - Reuter: Londra mm· 
takasında bu gece verilen alirma Grecn· 
wich saatı ile 2.42 de nihayet verilmiııtir. 
Yani allrm altı saat sürmüııtür. 

lrlamla şehirleri de 
bombardıman edildi 

Alman kaynaklanndan gelen maldmata 
naıarnn romenler iki teklif yapacaklardır. 
Birincisi Transllvanyadaki macar ahalisi
nin naklini ihtiva edecek, ikincisi de bu 
nakil keyfiyetini derpiş eylemiyccektir. VAKİT 

"Balkan sulhunu tehdit eden ilriDcl la 
tehlike de romen - macar ihtili.!ırun 
günden gilne had bir ıekil almasJdır. 
Macaristan Romanyaya karıı mutalcba -
tında çok ileri cltmiıtir. BeaarabyJyı 
vermiye, Dobricayı terketmiye mecbur 
olan romcnler macarların müfrill talep. 
leri karıısında artık blçağın kemile da
ya.ndığmı E"Örerek her tehlikeyi cöze 
alrıuya Te haklarını müdafaa etmeye 
hrar vermiılerdlr . ., 

Londra, 27 a.a. - Lef ajansı bildiriyor: 
Son dakikada haber alındığına göre dün 

saat 14 ile 15 arasında blr alman bombar
dıman tayyaresi Vexford kontlu.,unda Cam 
pile, Ba11liwithy, Dannov ve Duncomik 
mevkileri üzerine bombalar atmıştır. Bir 
slithanede üç kadın ltçi ölmüş ve biri de 
yaralanmııtır. 

Bcrlin'deki serbest İrlanda maslahatgü
zarı protesto ederek tam tazminat talep 
etmeğe memur edllmi5tir. 

Denize inmeğe mecbur 'kalan 
ingiliz. tayyareleri 

Birinci teklHin yirmi beli bin kilometre 
murabbaa &amil olacağı ve Transi\vanya
lı bütiln macarlann tahliye edileceklerini 
derpio ettiği söylenmektedir. İkinci tekli
fin yalnız 14.500 kilometre murabbaı ihti
va edeceği bildirilmektedir. 

Budapeste'ye nazaran bu eekiller kabul 
edilecek mahiye,lte bulunmamaktadrılar. 
Zira terki teklif edilen arazi pek az mik
tard olduğu gibi, yeni hudut haricinde ka
lan macar ahalisinin lkibetlerini de tesbit 
etmemektedirler. Yeni müazkeratın icra 
edileceği mahal ve tarih henüz malUm de
iildir. 

,/lomen - macar görüşmeleri 
yeniden ba§lıyor 

idealimiz her köylüyü toprak 
sahibi yapmaktır : 

ASIM US, bu ba3hk altında dlyor 
ki: 

''Toprak üzerinde çiftçiler ic;:ln mUl
klyot hakkımn tcs1s1 medeniyet tarihin· 
de insanlığın elde ettiği bir ilerleme 
merho.lesldir. Toprak sahibi olo.n köylU 
ııe toprnkııız bir köylUnün istihsal kabl
llyetl n:uııl blrlblrlne mUsavl olablllrf 
Her halde cilmhurlyct hUkUmetınln köy-
1Uler1 topraklandırma gayesi taınam\y. 
le tahakkuk ettiği lc;:lndir ki memleke· 
tımlzde zlrnt lsUlhat namına hazırlanan 
programlar tam surette tatbik sa.hası 
bulabilir vo türk milleti de maddi saadet 
ve rcfnhımn yllksek zirvesine ancak on· 
dan ııonra tıkabilir ... 

J asviriefkir 

M. Zekeriya Sertel, ırıilsellih bir ih • 
tillfın muhtemel neticelerine göz ata • 
rak diyor ki : 

N ev- sing tesis edilmiıı ve konserler organize e
dilmiııtir. Bazı lokantaların uğuaklarında 

muhtelif oyunlar ve pingpong partileri 
tertip olunmuştur. Her yerde halk, tam 
bir slikQn ınuhnfaza etmiıtlr. Bir çok lon
dralı, alarm işaretine son verilmeden evel, 
Yürilyerek evlerine dönmeye karar vermiı
lerdir. Londra civarında oturanlar i_çin, bu 
bir çok kilometre uz:unlutunda bir yol 
demek oluyordu. Bunlar, gruplar halinde 
hareket etmişler ve ekseriyetle hava dafi 
projektörleri tarafından aydınlatılan yol
lar boyunca ıarkılar ıöyliyerek evlerine 
dönmlişlerdir. 

l'inıes gazetesi yazı yor: 
İrlanda üzerine dü,en alman 

nıe arı bitaraflıkta her hangi bir 

1eri' {tt olduğu hulyasını izale etmiı-
ıııt~ lı alman bombaları İrlandanın 

Berlln, 27 a.a. - D. N. B. bildiriyor: al
tpan tayyare dafi bataryaları tarafından 
düsürülcn İngiliz tayyarelcrinden baeka 
dört ingiliz tayyaresi daha benzinleri bit
tiğinden dınize inmeye mecbur kalmıılar 
ve mahvolmuşlardır. Bu bombardıman 
tayyareleri bil tün· Almanya fizerine beyan
nameler atabilmek ic;in benzinlerini aar • 
fetmişlcr ve azami hııreket daireleri hudu
dunu a:ımı&lardır. 

Dün laaliyet azaldı 

Budape:şte, 27 a.a. - Transilvıınya me
selesi etrafındaki müzakerelere yeniden 
başlanmak üzere, romen hUkümetinin pek 
yakında Macaristan'dan iı;timzacda bulu -
nacağı sanılmaktadır. Görü~melere per • 
şembe günü başlanacağı ve görilşmelerin 
pek muhtemel olarak Budape~te'de yapıla
cağı tahmin edilmektedir. 

Mihver'in hakemliği mi ? · 

Amerika'nın yardmıı meselesi t 
EBUZZİYAZADE VELİT, bu bll§· 

lık altında, Ruzvelt'ln tclA§h nutukla· 
rlyle Amerika efldrı umumlyeslnln nl· 
hayet heyecana geld\ll'inl izahla diyor 
ki: 

"Transilvanyanrn taksimi yiiz!indea 
Tuna boyunda baslıyarak harp balkın
lara sirayet edebilir. Filvald gerek Ro
manya - Macaristan, gerek İtalya - Yu· 
nanist191 (htillflarmda bılkan antantına 
dahil devletlerin antant hükümlerine ri. 
ayet elmlı olma.le ı,ın harbe sürüklene
cekleri tahmin edileme.. Fakat hangi t ... 

rafta oluna olsun harlbin balkanlara in
mesi bütün balkanların ateı almaaını 
intas; edebllir . ., 

Bu sebeple biz, her iki meseleyi de 
btıyük bir dikkat ve allka ile takip • • 
di)'Oruz." 

1 ıı• Y.J ıı harp halinde imiş gibi Alman· 
• keyfine tabi olduğunu isbat et-

~ l 

demek-

9iliz deniz kuvetleri 

Tehlikenin nihayet bulduğu bildirildiği 
zaman, umumi nakliye servisleri, ıehlrde 
kalmıı olanları evlerine götürmek üzere 
derhal faaliyete geçmi~tir. 

Hücumlara clair tebliğler 

d Londra, 27 a.a. - Hava ve dahili enın.1-r ia'yı bombardıman yet nezaretlerinin tebliği: 

ettiler 
Dün ö~leye doğru, avcı tayyareleri re

fakatinde seyreden bir düşman bombardı
man tayyaresi grupu, İngiltere'nin cenubu 
şarki sahiline yaklaşmıı ve burada bir kaç 

1re, 27 a.a. - tn .. llz deniı kuvetlerl kısma ayrılmıııtır. Tayyarelerden bir kaçı 
> ttbliii: 23 ağuııtosu 24 ağustosa Douvreı'un balon barajına hücum etmiş, 

1tıı gec~, deniz kuvetlerimiz, askeri diğer bir miktar tayyare ise Folkestone ü-
ıı:ı bulunan Bardia İtalyan limanına zerine bomba atmıotır. Folkestone'da vch
erİ ~ihya ı~ilinde Bo.möa deniı t~Y: rln merkezinde bazı binalar hasara ufıa

Usstine hücum etmışleıdır. Bu ı,kı mıitır. Ölil ve yaralı miktarı azdır. Gru
t llıuvaffakiyetle bombardıman edıl- pun geri kalan tayyareleri dahile doğru 
1' 8ardla'da kuvetlerimiz limana gir- ı bir miktar Herlemlı fakat' avcı tayyare-

1 "e hedeflerine çok yakından ateş !erimizin hUcµmu ka~~ısında geri donmuş-
:.~· Hal)) gemilerimize hiç bir ha- tür. DilGman tayyare ırupları dasıtılm15 
f) ııı~ır. b b d ve sahillerin ötesine kadar takip olun -

.tP_ ~ eıaıe om ar ımanı mu$tur. 
ı~; 1~ tn. 27 a.a. - Royter: Dessie ital- Dün öğleden sonra büyük miktarda dli1-
ki~,ı ııa..,a üssü yeniden bombardıman rl!an . tayyaresi, Times nehri mansablna 
d d' i . . gırmııı ve Londra'ya yaklaımııtır. Fakat 

ıe1" • \' ~ Ve meydanın bına~arıylc nak- avcı tayyarelerimiz ve ha.va dafi bat:ırya
t•ıi•',t ~ isıtaları hasara ugratılmıştır. la~ımız bunlara kn:r~ı ha.rekete geçmıe .. ve 

ti•P"' ilrıg1n çıkmıştır. Bir tayyare gru- düı;man tayyar~l~rını. dagıtnııotır. Bu du&-
uı ff' ~ f .. • . . man taryarelerının bır kısmı, Essc:ı eyale-
ti ~ a ından buyilk bır keşıf uçuşu ti Uzerıne bombalarını atmıılardır. Hasar, 

l§tır. Bütiln tayyareler ıalimen ölü ve yaralı yoktur. 
l t•-· I d' Daha ıonra, Portı;mouth mıntakasına 

""ış er ır. bir hücum yapılmıştr. Fakat bu hücum, 

ıJ ,, 

~'~: ran hükümeti 1 ngiliz 
a?Jr;: trol şirketiyle anlaştı 
::.ı~ ~•n, 27 a.a. - D. N. B. bildiriyor: 
e 1' ıı nezareti, Anclo İranian Oil Com
,rdl e mevcut ihtilafın halledil • 

1~r ~1ran parlimentosuna blldlrmi$tir. 

1 lnlaı;maya nazaran ingiliz ıirke· 
lrltiyaz rüsumu, vergiler ve ıaire 
1 seneleri için, 1937 ıeneİi vergile
tut1llarak tedl:r• edilecektir. 

pek az muvaffak olmu11tur. HiQ bir ölil ve 
yaralı yoktur. 

Dlinkü glin, münferit dllşman hUcumları 
esnasında bir çok klSy mmtakalarına atı· 
lan bombalar pek az kişinin yaralanmasını 
ve bir kaç ki$inin ölmesini mucip olmuıı· 
tur. Seilly adalarına da bombalar atılmııı
tır. Fakat burada ölü ve yaralı yoktur. 
Düşmanın di\nkli harekatı hakkında tam 

raporlar henüz ele gelmiş bulunmamakta
dır. Fakat ıurası malGmdur ki asgari !7 
düıman tayyarcısi dli3ürülmüstür. ıs tay • 
yaremiz kayıptır. Fakat bunlardan altısı • 
nın pilotlan aağ ve salimdir. 

LonJra mıntakası üzerinde 
Londra, 27 a.a. - Havan anavatan em-

Londra, 27 La. - İngiliz hava ve da -
hllt emniyet nezareti tebliği: 

Budapevte, 27 a.L - İtalya eıı:tsl bu 
sabah Roma'ya hareket etmlııtir. BUA.hare 
alman maslA.hatgUzarı da tayyare ile Salz
burg'a hareket eylenılııtlr. Bugiln dflşman az tııaliyet g&ıtermı, • 

tir. l'danıı sahilleri üzerine müteaddit kü
çük tayyare tlloları gözilkmüıılerse de yal
nız blrkac tayyare dahile doğru nU!uıı et -
mlştır. 

Bunlardan üçU avcı tayyarelerimiz ta -
ratındnn dılııUrUlmll3tUr. 

Saat 18 e kadar yalnız Vlght adasında 
deniz kenarına bombalar dUemU, ve hiç 
bir hasar ve zayiat yapmamışlardır. Hnre
k4t hnldnnda nlınan mufassal raporlara 
nzaran bir diğer dUııman tayyaresinin da. 
ha imha edlldlğ-1 a.olaşılmıııtır. Bu eureUe 
dllşmnnın bugiin kaybettiği tayyarelerin 
adedi 47 yt bulmuııtur. DUn kayboldukları 
bildirilen dört pilottan başk& iki topı:umu:a 
da ölmllltUr. 
ltalyan labrihalannda yc-nrrınlar 

Londra, 27 a.a. - İngiliz hava "ne
zareti istihbarat bürosu, ıimali 1tal
ya'da sanayi mUesseselerine karşı in
giliz bombardıman tayyarelerinin 
diin gece yaptıkları hUcumlar hakkın
da aşağıdaki tafsilatı vermektedir: 

15 gün içinde beşinci defa olarak 
İngiliz hava kuvetleri Fransa ve Alp
ler ilzerindcn dönilş seyahatlerini 
yapmışlardır. 

Hedefler, Torino'da Societa Aers
natica İtalia ve Mina civarında Ma
rellf ve Seto San Gionaml Manyatu 
fabrikaları idi. 

İngiliz tayyareleri bu fabrikalar tı
zerine gece yarısından sonra saat ya
rımdan az evet gelmişler ve 40 da)d
ka içinde altı ton bomba atmışlardır. 

Trensilvanyalıların toplantın 
BUkrea, 27 a.a. - Dün öğleden sonra 

hariciye nezaretinde, Transllvıı.nya'nın He
ri gelen mlinevvcrlerinden mUte§ekkil bir 
murahhas heyeti toplanmıııtır. Bu toplanu
dnn maksat rumen murahhns heyetinin 
macar heyeUyle yapacağı mUsakereler Jı;lı:ı 
teknik esasların tesblt edilmesidir. Rumen 
heyııtl relsl B. Pop bu toplantıda hı:ızır bu
lunmuotur. Trnnsllvanynlılar bir ikinci 
celse yapmnk Uzere davet edilmlelerdlr. 

Transilvanyalıların mitingi 
BUkreı, 27 a.n. - Royter ajansından: 
Trnnsllvanyalılar :Macarislan'a arazı 

terkine karşı tesanUdUnU izhar etmek mak
sadlyle blr miting tertip etmlıılcrdlr. 

Toplantı, Clyj'da yapılmıııbr. İc;:Umada 
iki mUstqar ha.zır bulunmuıtur. Kırn.1 Ka
l'ol'a bir te1Jt?'al gtinderllerek kendlalne 
rumen milletinin ana vatanın mUdafaa ve 
tamamiyeti lı;in her fcdııkArlığa hazır ol· 
duğu" hakkında teminat vernmı.,ur. 

Peıte gazetelerinde 
Budape:;te, 27 &.L - Stcfo.nl ajansın

dan: 
Gazeteler, e!ktu-ı umumlyenln vakayUn 

inklııafını silk1ln ve dimplln lı;lnde bekle -
mekte olduğunu ve Romanya ile yeniden 
yapılacak milzakerelcrln eu veya bu ma • 
halde olmasının pek o kadar ehemlyeU ol
madığını yazmaktadırlar. 

Ehemlyetl hnJz olan yeglıı• mesele, 
mUzakerelerln ıı.ctıen baıılarnıuıı ve blr an
lll§mıyn müncer olmnaıdır. 

Amerika' da mecburi 
askerlik yaşı 

Vaşington, 27 a.a. - Mecburi hizme
ti 21 ile 24 yaş (dahil) arasındakilere 
tahdit eden teklif ay~n meclisi tara
fından 19 reye kargı 60 reyle redde
dilmigtir. 

Marelli fabrikasına karşı üç hilcum 
yapan bir pilot at.tığı iki bomba gru
pu neticesinde Uç infilak olduğunu 
ve 18 yangın çıktığını tesbit etmiştir. 
Sesto Sangiovanni fabrikasından 2 
bin metreye kadar yilkselen beyaz 
bir duman başka bir pilotla hedefin 
istikametini tayin ettirerek ,tekrar 
bombaların atılmasını kolaylatşırrnıg

tır ve burada yeni yangınlar çıkmış
tır. Torino'da Fiat fabrikaları Uzeri
ne gelen ilk tayyareler yangınlar çı
kararak diğer pilotların rUyet kabili
yetini kolayla1tımu9 vı 10 dakika 

Kanun projesinin yeni aldığı §ekliy
le 21 ile 30 yaş arasındakiler askeri ta
lime tabi tutulacaklardır. Demokratla
rın lideri Barkley kanun projesini sü
ratle çıkarmak ilzere bugilnden itiba
ren 6.y~n meclisinin gece celıeıi yap
ma&• btl1Iıyacağını beyan etmlftir. 

".MeselA bundan bir ay kadar eve! ge· 
neral Pcrelngt Amerika muharlplerln
den 50 tanesinin 1nsiltereycı derhal terk 
ve teslim edilmesini tekUt eylemtetlr. 
Bu teklif üzerine Amerika siyaset adam· 
lan birçok sözler söylediler, birçok nea
rlye.tta bulundular. 

Neticede muhrlplertn İnglltere'ye ve
rilmesine muhalif olanların fikirleri ga· 
lebe çaldı ve M muhrip meselesi men
fi surette halledildi. Hatta son gUnler
de artık bu mesele mevzuubahis bile e
dilmez oldu,., 

Jıluharrir, Amerika'nın clddt bir yar. 
duru nncak cUmhurrelsllğl intihabından 
sonra yapabileceğini izahla diyor ki: 

"Acaba o zamana ltadar la lgten gcc
mlı:ı olmak tehi ilcesi yok mudur f Bize 
kalırsa eğer İngiltere için almnnlar ta
ra.tından hiç beklenmedik surette bir 
yıldınm taarn1.7.u ile istlll.\ya maruz kal
mak korkusu varsa bu korku ancak ııu 
içinde bulunduğumuz haftalar, hatta 
gUnler esnasında vnrlttlr. Yoksa iki ay 
geçtikten eonra nlmanlar bir eey yapa
mıı.mış ohırlar \"C meşhur ''yıldınm harp· 
len,, de elmdl olduğu glbl alelA.de tay
yare n.1•ınlnrına lnhls:ır etmiş bulunur
sa, zaten Amcrlka'nın yardımına çok lh· 
tlyaç da kalmaz. O cihetle amerlkahlar 
ins:ııtere'ye hakikaten yardım ederek 
harbin mukadderatı üzerinde mUeeslr 
olmak ıeretlnl kazanmak istiyorlarsa 
on aydır devam ede!) bol s!iz söylemek 
A.deUnl bını.kmah ve hlr an eve! işe gt. 
rigmelldlr. ÇUnkU mütemadiyen tekrar
lanıp da bir netice vermıyen bu sözler
den ve bol mikyasta vaıtıerden buralar
da bizler bile bir hay!\ usandık. l{fm bl· 
lir bizzat lnglllzler de lc;:ln tçln ne kadar 
eabırııı ıı.nıp durmaktadırlar.,. 

VATAN 

Dünya nereye gidiyor : 
AHMET EMİN YALMAN, bu bq

lık llltındnkl sert yıı.zısınıı bugün de de
\'am etmektedir. 

Hlller'ln slyast ve tdart hayatın ana
nelerini bilmemek gibi bir meziyeti ol
duğuna lşnret eden muharrir diyor ki: 

"H!Uer, mütarekeden sonra gcıv§tyen 
alman bünyesini yeniden canlandırmak 
ve ıahlandırmnk için en iyt çare diye 
kin ve nefreti buldtL Bunun en kolay te
ılr gösterecek halkın mcıı!aııt ve his
lerini en çabuk kamçılıyncak ıeklllerlnl 
aradı ve buldu. Alman mtlletıntn dama
nnı qıladı.,. 

Muharrir f!l,hlanan Almanya'dakl h&· 
ıeu ruhtyeyl aıı.lattıktan ve dUnyamıı 

~;ral de Gaulle'e 
iltihak edenler 

Londr&, 27 LL - Tchad - cat • Tall.ı 
B. Eboue ve Çat kumaııda.nı albay Mar
chand Totlanny de 26 ağustosta bUtUn halk 
ve müstemleke kıtaatı namına bir beyanna
me ne§redcrek met.Qlnl derhal general de 
Gaulle telgra!lamışlardır. 

Alman hWtUmetintn AşlkAr tuylkı al
tında !ransız htlkUmeUutn ittihaz etmeğe 
mecbur kaldıtı tedbirleri izah ettikten 
.sonda beyannamede deniliyor ki: 

Cat valisi ve askert kumandanı olwı 
bizler, emanet edilen her tUrlU menafıln 
bu he.valinin ihUyaı:larını takdir etmiyen 
slya.11et taratında.n tehlikeye konulduğunu 
milşah,,de ederek, Fransa'nııı bUyWt!Uk ve 
lstikiıUlnın denlzqırı Fransanın İng1lte -
re'nln yanıbaşında harp etmesini icap e~ 
Urmokte oldutııına kani olarak Çat arazisi· 
nl ve onu muhafaza eden kuvetleri gene
ral De Gauııe·ın ırumandaııı altında bulu -
nan hUr fraruıız kuvetlerine ilhak etmek 
ve lnglll:r: mllatemlekelerlyle ıııkı bir iktı
sadl I§ birliğini derhal kurmak ve aynı su
retle tehdit altında bulunan fransı.z Atrl
kasının diğer kısmında bulunanlnrı "Çat,, 
ın hareketine ııymalo.n için davet etmek 
karannı verdik. 

İtalya • Romanya 

ticaret anlaşması 
BUkre", 27 &.&. - Ste!anl bildiriyor: 

İtalya ile Romanya arasındaki tıcarı mU· 
b&deleye mllteaIUk protokol bu ak§a.m aa. 
at 18 de lmu edilmlotlr. 

Neşredilen resmt tebllt. İtalyan - Ru
men muhtelit komlııyonunun Uca.rı mUba -
dele meselesini hAlihazır \•aziyete göre, 
tetkik ettiğini bildirmektedir. MUzakcrat 
her fkl memleketin lktısadiyatı için 
memnuniyet verici neticelere ula,ııtıran 
mutekabU bir doııtluk ve anl&Yll havaa 
içinde cereyan etmlıUr. 

Yeni protokollar, liret fiyatım 9.50 le7 
olarak teablt ebnektedil'. 
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HAYAT VE SIHAT 
................................................................................................ 

Kara sineklere 
cen leşirken ... 

Karasinek insanlara pek zi)·adc 1 ğin amerikalı alime Nobel mükafa. 
eıkmtı veren bir hayvandır. En bü- ı tının verilmesine sebep olduğunu 
yük kabahati, eski bir filozofun de- kolayca tahmin edersiniz. 
diği gibi, ekmeğini yazıdan çıka- 1 Herkes deha sahibi olamadığı i
ranlarm, zaten güçlükle gelen, fi. çin herkes sineklerle büyük bir şey 
kirlerini öldürmesidir. İnsan masa- keşfederek o mükafatı kazanamaz. 
unm ba§ında çalı§ırken bir karasi- Ancak herkes filozof tabiatli olmı
nek musallat olunca çalışmak artık ya çalışabilir. Öyle olunca da en fe
kabil olamaz. Onu kaç defa koysa· na gördüğü şeylerin iyi bir tarafı da 
nız gider, gider gene.gelir. Nihayet bulunabileceğini düşünerek öfkesi
sinirlenir, yazıyı bırakmnğa mec- ni geçirir ve en önce ltendisine iyi!ik 
bur olursunuz. etmiş olur ••• 

Fikir işlerini pek de lüzumlu gör- Yirmi yıl kadar oluyor, politika 
miyenler ı,arasincğin bu kabahati- adamlarımız arasında büyük bir 
ne belki chcmiyet vermezler. Fnkat §Öhret kazanmış, fakat §İmdi göç· 
yatağında nur topu gibi yatmı§, müş bulunan bir znt, söz arasında: 
mışıl mışıl uyuyan bir çocuğun al- - Çirkin karının biiyük bir fa
nına yahut pek ince bir makiyajla zileti vardır ••• 
tablo gibi gÜzelle§mİ§ bir yüze ka- derni§tİ. Bunu i~itenler, peşine 
rasinek konduğunu görünce ona batka erkekleri dütürmemek, diye-
herkes öfkelenir. ceğini beklerken o: 

Onun ne kadar aç gözlü olduğu - Çirkin karı, kocasının dıtar-
da malum: bu mevsimde yalnız da daima güzel kadınlar araması
yemeklerde değil, kahve içerken bi- na gcbep olur. Onları buldukça da 
le karasineğin terrindcn kurtulmak insanın keyfi ve ömrü artar •.. 
mümkün olmnz. diye izah etmitti. O tarihte biz· 

Ne kadar kirli olduğunu da an- de kadınlar harem dairesinden an· 
Jatmıya hacet yok: en kirli yerler- cak yüzleri peçeli olarak çıktıkları 
de en kirli §eylerin üzerine konar, için, o zatın sözünü iŞitenler arasın
oradan kalkar, kar gibi beyaz çar- da etini görmüş olanlar yoktu ... 
ıafb yatakları kirletir. Karasinekler İnsana çok sıkıntı 

Kanatlarında türlü türlü mikrop- vermekle beraber, verdikleri sıkın
lar ta§ır ve hepsi de bulaşık türlü h yalnız bir mevsim sürer. Bu da 
türlü hastalıklar getirir. Onun için bir teselli olabilir, hem de filozof 
ltıarasinekten herkes korkar ve onu tabiatli olmayı kolnylaştırır. Hal
her yerden kovmak için cenkletir. buki o zatın hoş görülmesini istedi-

Bununla beraber, ne kadar cenk- ği sıkıntı ömrün sonuna kadar de-
lesseniz karasineğin kökünü kazı· vam eder. G. A. 
mak pek güçtür. Sinek kağıtlan, 
gaz kokulu ilaçlar ınkan tulumba-
lar karasineğe karıı pek az fayda Kı.rşehir valisi Avanos'ta 
verirler. Çünkü karasineğin dölü 

Kırşehir, (Hususi) - Gençlik pek çabuk ürer: bir tek sineğin bı-
grubunun ilk toplantısına riyaset et

raktığı tohumdan niııanın on beşin-
mek üzere Kırşehir valisi Bay Boran den eylülün sonuna kadar bet kat-

• rilyon sinek hasıl olduğunu hesap bugün Avanos'a gitmiş bütün memur
lar ve mükellefiyete tabi gençler, 

ederler... ı h k f 
Karasineklerle cenkletirken ai· sporcu ar ve al tara ından şehir dı-

nirlenmek, öfkelenmek daha ziya- şında istikbal edilmiştir. Halkevindc 
1
"! kendimize zarar verir. Onu kov- yapılan toplantıda vali veciz bir hi-

.-ad tabe ile beden terbiyesi kanunu ve ... ak, ıerrinden kurtulmak için e1i-
1ca• gençlik gruplarının maksat ve gaye-anizden geleni, şüphesiz, yapmalı-

• çyız. Ancak sinirlenmeden, öfkelen- sini izah eylemiş ve bunu müteaki -
. ben idare heyeti seçilmiştir. Gençlik mP.den. 

kulübünün ıhtiyaçlarını tesbit eden Öfkelenmemek için de sineklerin 
bir de büyük fazileti olduğunu ha- ve sporcuların dileklerini dinli-
tır~ ~~ak yetiıir. insan herhangi bir yen vali bilhassa Kızılırmak'ta su 
feyİn iyi bir tarafı olduğunu düşü- sporları faaliyeti yapılması için ilgi
nünce, fena taraflan ne kadar çok lilere talimat vermiş ve bundan son
olsa öfkesi geçer: sineklerin iyi ta· ra gençlik kulübünü açmak üzere 
rafı tam da çabuk üremesinden gc- Hacıbektaş nahiyesine dönmüştür. 

Vali yollarda köyllilerle hasbihaller-
lir.B""t•• d.. d h k • ki de bulunmuş ve mahsulün erken kal-u un unya a er es sıne ere d 

1 
• • 

k .. fk ı · k A 'k 'd T f ırı ması ıçın alakalılara direktifler 

HarşMı o e enırd edn ~~hrı .a f~I • , vermiştir. 
. organ a ın a, ~up esız ı o-

zof tabiatli bir ilim adamı, karasi- ---------------
nek1er arasmda sirkesineği denilen, r" ............................. - ................ 1 
fence adiyle Drosofila melanogas- i Kuvet ve azametle e§SİZ bir i 
ter sineği seçer~k on ~e§ Y•~ için?e ! Türkiye'yi hakikat yapmak i 
ondan on be§ gunde hır nesıl yetış- : için üstün kudrette bir hava ! 
tirerek mil!onlar~a sine~i mikros- i ordusu meydana etirmek ti 
kopta tetkık etmı§ ve yuzlerce ne· f . . g 
aiJ üzerinde tabii veraset kanunla- 1 ıca~ edıyor. Hava Kurumu 1 
rmdan mühi~. bir ~ısmını meyda~~ i d.a 1şte bu gayeye emek ve. 
çıkarmı§tır. Şuphesız, deha sahıbı ı rıyor. Hava Kurumu'na aza 
olan bu ilim adamının elinde sirke- İ yazılmakla bu gayeye bir ::m l 
sineği, tabiatin asırlnrdanberi anla- İ I k k • k'" I 1 . b. . eve avusma ım anını e -§ılamıyan en derın sırlarından ırı· d d ... : 
ni öğrenmiye vasıta olmu§tur. O ka- i e e ecegız. 
dar mühim kc§if üzerine de, sine- .................................................... ! 

- Pek aHi, çocuklar. Yalnız, bir şeye ihtiyacı· 

nız olursa, sakın çekinmeyin. Bana, derhal haber ve· 
rin olmaz mı? ••• 

Vilmoş, annesini daha fazla söyletmemek için he
men atıldı: 

- Çok teşekkür ederim, anneciğim. İcap ederse, 
tabii size müracaat edeceğiz. 

Gizella, ilave etti: 
- Şimdilik, hiç bir şeye ihtiyacımız yoktur. 
- Eh. artık ben gidiyorum, çocuklar. 

uı.us 

SPOR 

İstanbul - Ankara 
boks maçları 

Müsabakalar 30 Agusfos 
günü yapllıyor 

Ankara bokıorlarından Mehmet 
Geçen cumartesi gtlnU Ankara Halkevl 

salonunda yapılan !ederSByon teşvik mU
snbnknlannda muvııffakiyet kazanan An
ltaralı boksörlerle İBtanbul'un boks şam -
piyeınlan arasında 30 ağustos tayyara 
bayramında l9 mayıs stadyumunda boks 
mllsabakale.rı yapılacaktır. Bn rniisnbnka
lann teknik cıartllU'ı hakkında lııtanbul 
böls;:e boks ajanlığından federa.syonıı nıU -
racattıı bulunulmuıı ve icap eden hazırlık
lo.r dıt ynpılınıııtır. 

J<:pey bir zamandanbeıi ihmal edilmiş 
ve uııutulrnıya yüz tutmuş olan bokıı ııpo • 
runun ytniden yapılan mUsabakalarla tek
rar canlnnııcnğına oUphe yoktur. TUrk 
gençlerinin bu sporu çok aevdlg1 ve can
d:ın aldka gösterdltf geçen haftaki mUsa
b:ıkalan seyre gelenlerle bir kere daha sa
bit olmuştur. 

İstanbul'dan gelecek ekibin kimlerden 
teşekkUl ettiği henUz belli olmamakla be· 
raber on klıslllk bir kafile halinde gelecek
leri bildirilmiştir. Ankara takımının da 
kadrosu kati olarak ta)in edilmiş değildir. 
Ağlebllhtlmnl Halit, Fuat, FAtih, Cafer 
gibi geçen hııftrud mUsabakalıırda galip 
gelen tekııllt elemanlardan tere.kkUp ede
ceği talınıln edilmektedir. 

Her iki talnmın ml!sabakalarda alacak
ları netice hakkında olmdlden bir htikllm 
vermek rnilınklln olmamakla beraber fs. 
tnnbul bölgesinde boksun k6kleşnılş bir 
spor ohıııu ve nllfuı kesaff'tl naıo:an dikka
te alınarak latanbul lehinde bir hllkUm ve 
tahminde bulunmak kabildir. Ankaralı 
gençlerin bu tahminleri alt Uııt etmelerini 
temenni ederiz. 

Trabzon' da kürek 

yar1ılar1 yapıldı 

Müsabakalar çok 
heyecanlı olmuştur 

Trabzon, 27 a.a. - Kürek yarışları
na burada pazar günü Bolu, Çoruh, 
Giresun, Kastamonu, Rize, Samsun, 
Zonguldak ve Trabzon bölgelerinin 
iştirakiyle başlanmıştır. 

Mlisabakalarda Orgeneral Khım 
Orbay ile diğer komutanlar ve valimiz 
hazır bulunmuşlardır. 

Vali Sabri Adal, müsabakalara baş
lanırken söylediği nutkunda bilhassa 
cümhuriyet idaresinin beden terbiye
si ve spora verdiği ehemiyeti tebarüz 
ettirmiş ve bütün sporculara muvaf· 
fakiyetler temenni etmi§tir. 

Geçit resmini müteakip ilk defa ya-

( BiBLiY06RAFY A ) 

Maarifimiz ve milli 
terbiyemiz 

Yaza11: Agaiı Sırrı LEVENT 
Aydın Mebusu 

Norve~ Krahnın 

Londra'dan 

yapllğı hitap ! 

( RADYO 
TÜRKİYE 

(Radyo DlfUzyon Postalııtl 
TÜRKİYJ<: Hadyosu - ANKAR~ 

1648 m. 
sı.7 m. 
19.74 m. 

(Dalga Uzunluf,'11) 
182 Kcs./120 KW· 'f 

9465 Kes./ 20 KW· ,. 
15195 l{cs./ 20 KW· • 

ÇARŞAMBA: 28.8.1940 
Eminönü Halkevi Dil ve Edebiyat 

Şubesi Neşriyatından: XVI. 
Edebiyat tarihine alt eserleriyle türk o· 

kuyucularının yakından tıınıdıgı Agah Sır
rı Levend'i, bir maarif müessesesinin ku
rucusu ve muvaffakiyetle işleticisi bir mu
allim olarak da tanırız. Bununla Agah Sır· 
rı Levend'in maarifimiz ve milli terbiye -
miz üzerindeki selahlyetini kabul ve müs
bet bir yoldan ifade etmek istiyoruz. 

Kıral Haakon çalışmıya 
devam edeceğini söylüyor 

1.30 Program ve memleket saat 'lı 
7.35 Müzık: hafif program (Pi.) essi] 
8 .00 Ajnns haberleri. ~· bir 
8.1 O Ev kadını - yemek listesi. lr F 
8.20 8.30 Müzik; pliklarla hafif ~şl m 

ıırogramının devamı. _ ı 

Eminönü halkevi dil ve edebiyat ~ubeı;i, 
Aeah Sırrı Levend'in maarifimize ve mil
li terbiyemize ait yazılarını üç ana kısım
da toplayıp 106 sayfalık bir eser halinde 
ne$retmifitir. Kitaptaki bahisler şunlardır : 

Gençlerimiz: bugünün genci . Gençlifin 
terbiyesiyle meşgul olan kim - Gençlik ve 
disiplin - Gençlife ııtfeılilen kuı;urlar -
Ailede çocuk - Talebe velisi nesli münka
riz olmuştur - Sokak terbiyesi - Meslek -
İltimas ve tavsiye. 

Maarifimiz: Mektep - Mektep ve müreb· 
bi - Orta tahsil - Yü~sek tahsil • Çocuk 
terbiyesinde mektebin rolü • Çocuk terbi
yesinde muallimin rolü - Hususi mektep -
!erin terbiyedeki rolü. 

Milli terbiyemiz: Gençlik ve milli ter -
biye meselesi - Milli terbiremizin esasln
rı - Terbiye etmek ve yetiştirmek - Genç
lik teşkilatı - Genç kızların terbiyesi ve 
kadının cemiyetteki yeri. 

Eseri okuyucularımıza hararetle tavsi -
ye ederiz. 

Fransız harbinde 

tayyareler ni~in 

kullanllmadı ! 
N evyork, 27 a.a. - Royter: Sabık 

Fransız hava nazırı B. Cot, Amerikalı 
muharrir B. Steele'e bir mülakat ve
rerek şunları söylemiştir: 

"Büyük Britanya'nın mukavemeti 
hayranı mucip b(r şeydir. Halkın kuv
veimaneviyesinin yüksekliği de Fran
sanınki ile kabili kıyas değildir. İngil
tereye yardım etmeliyiz. İngiltere 
mağlfıp olacak olursa, hüriyet dünya
dan kalkar." 

Bilahare sabık nazır, tank ve tayya
relerin kıymetini takdir edemediği 
için Fransız erkanıharbiyesini tenkit 
ederek, sözlerine şöyle devam etmiş
tir: 

General Weygand tarafından veril
mig olan emirler neşredilip de tetkik 
olunduğu zaman dünya hayretler için
de kalacaktır. Fransanın kafi miktar
da tayyaresi vardı. Fakat Amerikalı
ların bilmedikleri bir !Jey varsa, mev~ 
cudun ancak yarısının harp sahnesine 
gönderilmiş olmasıdır. İlk hatta gide
bilecek Uç bin tayyareden ancak 
1.300 il istimal edilmiştir. 

pılan bln metre dört tek kürekli kik
lerin sürat müsabakasında biri~ciliğl 
Bolu, ikinciliği Giresun, üçüncülilğü 
Trabzon kazanmıştır. 

İkinci olarak altı tek kürekli kikler 
arasında bin metre sürat yarışı yapıl
mıJ birinciliği Trabzon, ikinciliği Gi
resun, üçüncülüğü de Çoruh kazan
mışlardır. 

Denizin dalgalı ve fırtınalı olmasına 
rağmen müsabakalar çok heyecanlı 
geçmiştir. 

Londra, 27 ı.a. - 27 a.a. - İngiliz rad
yosunda Norveç lisanı ile verilmek üzere 
tesiıı edilen bir radyo servisinin açılma

sı münasebetiyle, kıral Ho.akon, Norveç 
m!lletine hitaben bir nutuk söylemiştir : 

"Norveçli dinleyicilere Londradan hitııp 
etmekliğim, şayialara inanılmaması lüzu. 
munun en mükemmel bir delilidir. Mesela, 
Büyük Britanya hükümetiyle noktainazar 
mübayeneti dolayısiyle Londrayı terkede -
rek Amerikaya eitmiı olduğuma dair şa

yialar isittim.,, 
Bilahare kıral Haııkon, alman istila~ın -

dan başlıyarak Norveçi terkettiği tarihe 
kadar geçmip olan hadisatı hülasa ederek 
sözlerine şu suretle devam etmiştir : 
"Haber aldığıma göre hükümetin harbin ilk 
günlerinde icabettiği kadar faaliyet gös -
termediği ve llizım gelen hakimiyeti temin 
edemediği de söylenmektedir. Fakat unu -
tulmamalıdır ki ilk devrede bizi oradan 
oraya kovalamakta oldukları gibi, bükü -
metin içtimalan esnasında mütemadiyen 
tayyare akını alarm işaretleri verilmekte 
ve bizler de üzerimizde düşman tayyarele
ri uçarken müzakerelerimize devam et -
mek mecburiyetinde bulunuyorduk. Ancak 
Norveçin şimali kısmına vardıktan sonra
dır ki , nisbi bir sükün içinde çalışabil -
dik. 

Bazı mahfillerde söylendiğine nazaran, 
benim ve hükümet erkanının Norveçten 
ayrılmış olmaklığımız, memlekette kalmış 
olanlara müşkülat çıkarmıştr. Ben iyi hare
ket etmiş olduğumuza kani bulunmakta -
yım. Eğer Norveçte kalmış olsaydık bugün 
memleketi idare edenler bizi arzu ettikle· 
rini kabul ettirmeye icbar edebilirlerdi. 
İşte biz bundan içtinap etmek içindir ki 
memleketi terkettik. Bugün bulunmakta 
olduğumuz mahalden daha hür Norveçi 
temsil edebiliriz. 
Şahsım ve hükümet erklinı için muhak

kak olnn ve hattı hareketimizde amil bulu· 
nan bir şey daha varsıı o da, hı.ir bir Nor
veçin ancak, kiiçiık milletlerin kendi ha -
yatlarını yaşama hakkını miidafna için ça
lışmakta olanların galebesiyle mı.imkün ola. 
bilecektir.,, 

Söke' de gençlik kulüpleri 
Söke, 27 a.a. - Beden terbiyesi ka

nununa tevfikan teşekkül eden genç
lik kulüpleri çalışmalarına dün kaza
mız kaymakamı ve yüksek rütbeli su
bay ve memurlarla kadın, erkek bin
lerce halkın huzuru ile başlamışlar
dır. Bu münasebetle spor alanında 

bir merasim yapılmış ve bandonun iş
tirakiyle be' yüz gencin söylediği 
1stik181 Marşını takiben gençler, ilk 
beden talimlerini yapmışlardır. 

Manisa'da gençlik te~kilatı 
Manisa, 27 a.a. - Bölgemiz beden 

terbiyesi gençlik teşkilatı tamamlan
mış ve çalışmalarına başlamıştır. 

Şanghay'da Fransız polis 
müdürünü yaralachlar 

Şanghay, 27 a.a. - D.N.B, : Fransız İm· 
tiyaz mıntakaaının polis miidürii B. Blan· 
chet, bu sabaıi ~inli tethişçilerin hücumu
na maruz kalarak rovclver ile iki yerinden 
yaralanmıştır. Müsademe esnasında tethi1-
çilerden birisi de yarılanmıı ise de kaç -
maya muvaffak olmuşlardır. Tahmin edil
diğine ıöre bu ıuykast ılyaıi mahiyette -
dir. 

12.30 Program, ve memleket saat ~Herin 
12.35 Müzik. ·eden 

1 - Nefise - hicazk5.r şar~ ı tt 
verim her güzeli). , • e 
2 - Osman Nihat • hicaz]tl: k v 
(Ellere uzaktan bak bana bağ] 
3 - Yesari Asım - hüse)'ll e 

1 (Fariğ olmam). Y t 
4 - ••.• - Uşşak türkü: t \Je 
yarın bahçesine). 'trrne 

12.50 Ajans haberleri. tn" 
13.05 Müzik. h un 

1 - Hikmet bey - ;JevkefıJ •us 
(Ben esiri handenim). e ed 
2 - Sadettin Kaynak • •, ~ti 
şarkı: (Durup ta bir bakışlll P 
3 Zeki Arif - ıehnaz şarla ~t ar 
den ayrı geceler). dah 
4 - Dede • şehnaz şarkı: 
durmaz su gibi çağlar). 

13.20/ 14.00 Muzik: radyo salon or 
1 - Robert Stolz: Viyana 1 
güzeldir. 
2 - Nielsen: Maskarade o 
dan dans sahnesi. 
3 - M icheli: serenad. ~ 
4 - Joh. Strauss: binbir 1 
dico). 
5 - Keler Bela: kelebek a\'f.. 

18.00 Proı:ram ve memleket saat 
18.05 Müzik: dans müziği (Pl.). 
18.-40 Müzik: fasıl heyeti. . ,. 
19.15 Konuşma (dış politika }ıidıf 
19.30 Müzik: tUrküler. tJ 
19.45• Memleket saat ayarı, ve al• 

beri eri. 
20.00 Miizik. 

1 - Lemi • muhayyer şarki: 
dim yurüdüm). 
2 - Sadettin Kaynak - tfl 
türkü: (Kır oğlanın davarı).~ 
3 - Medeni Aziz ef. - htııı• 
kı: (Kerem eyle). 
4 - Mustııfa Nafiz - hüzıslıı~· 
(Gönliım nice bir senden uı• 

20.15 Konuşmn. 
20.30 Miızik: virtüozlar (Pi). 
20.50 M ıizik; geçit konseri. •} 
21.15 M fizik: eg!e11celi parçalar (f' lttrıir 
21.30 Konuş:nıı (radyo gazetesi). , 
21.50 Müzik: modern musiki (ı.ıalıl1 illa 
22.30 Memleket saat ayarı, ajans . 1 

ri: ziraat, esham • tahvilit, 
yo - nukut borsası (fiyat). 

22.45 Mıizik: dans müzlgi (Pi.). "" 
23.25/23,30 Yarınki program ve ktır ....... 

t R A N 
Tııhran Radyosu 1 Tahran radyosunun haberleri sa• 

dan 14 e kadar, kısa dalga 19 rn. s7 

U7.lınluAı.ı üzerinden, 17.18 den 20.15 
30 m. 99 dnlga uzunluğu UzerındeD kaz 
20.30 dan 23.SO a kadar 48 m. 74 11 
mmnhığU llzcrlndcn neşredilmekte~ Cf} 

(Yuknrıdakl :3aaUer İRAN s~: ta 

Bütün vatandaşların ~~~ 
Kunımu'na aza yazıldıv4' 
gün bu memlekette ne ~~ 
tehlikesi, ne hava hakirn•Y" 
şüpheli kalncaktrr. 
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parası bulunmadığı gibi, insanlar arasında bir me\'Jdl tı~' 
de yoktur. Bütün bunların fevkinde olan bir kusurıJ ~ trf 
daha vardır. Müthiş surette tesir altında kalır. Nere11 flııd 
çekerlerse oraya gider. Bu bir bakımdan fena da değil• l) 

Madam Loşonsi, ertesi günü de geldi. Günden 
güne kucağındaki hediye paketlerinin adedi artıyor
du. Halinden Gizella ile baş başa kalıp konuşmak is
tediği anlaşılıyordu. Bir gün öğleden evci geldi. 
Vilmoş. bazı islerini takip etmek Uzere sokağa çık
mıştı. Madam Loşonsi, bu fırsattan istifade ederek 
gelini ile istediği gibi konuşmağa karar verdi. Gi
zella'nın yüzünü okşıyarak söze başladı: 

Yazan: Mihaly FOLDl Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TôROMKONEY, -88-

dir. Sen, ona tamamiyle hakim bir vaziyette bulunuYo' 
sun. Bu itibarla, onu doğru yola sevkcdebilirsin. lşteı 
&enden en büyük ricam budur. Onu şimdilik bir kocl 
diye telakki etmemelisin. Ona daha ziyade bir anrı• 
muamelesi yapmalısın. Vilmoş'un, heışeyden evci talr 
silini ikm5.l etmesi Hl.zımdır. Sen, onu teşvik et, hukulcl 
devam etsin. Babası avukat olmasını istiyor. Babasını1' 
bu arzusunu yerine getirsin. Yoksa, ciyle şiir yaznıakl• 
it bitmez. Her delikanlı, kendini şair zanneder. hİÇ 
şüphesiz ki; sen de onun adam olmasını istiyorsun. ŞıJ 
halde, elbirliğiyle çalışalım. Babasının, oğlu hakktnd• 
verdiği ağır hükmün haksız olduğunu ispat edelirt'
Babası, tahsilini bitirmeden evlenen bir gencin, adan' 
olamıyacağını iddia ediyor. Biz, bunurı aksini göstert ... 
lim. Ne demek istediğimi anladın, degil mi kızım ? - Sevgili kızım, şimdi seninle biribirini anlıyan 

iki kadın gibi açık ve samimi konuşalım. Yavrum, 
sen benim elimden en kıymetli hazinemi aldın. Sa
na bunun için sitem etmiyorum. Olmuş bir vaka üze
rinde münakaşa edip hırçınlaşmakta esasen bir fay
da yoktur. Ben oğlumun evlenmesini pek erken bu
luyordum. Ve evlenirse bile, öyle bir kız almasını is· 
tiyordum ki; oğlumun mukadderatı üzerinde mües
sir olabilsin ve gözüm arkada kalmasın. Her halde 
benim reyime kalmış olsaydı, ben seni almazdım. .. 
Fakat, bunları artık bir tarafa bırakalım ve ... Bir da
ha bundan bahestmiyelim Şimdi, sen benim gelinim· 
ıin. Yani evladımsın. Bu itibarla sana yüzde yüz İ· 

timat etmek istivorunı. Aynı zamanda senden oazı 

ricalarda da bulunacağım. Anladın mı yavrum ? 
- Emirlerinizi yerine getireceğimden emin olabi -

lirsiniz, anneciğim. 

- l{erıeyden evel ofluma gok dikkat etmeni ve ona 

kargı bir anne gibi §efkatlı olmanı rica ec!eceğim l 
Vilmoı'u, sevdiğine kanaat getirdim. Yalnız, bilmem 
onu kafi derecede tanıyor musun ? 

Gizella, g8zleri dolarak cevap verdi : 
- Hiç tanımaz olur muyum, efendim ? 

- Yavrum, bu sözlerinden heniU ne kadar tecrübe-
siz olduğun açıkça anlaşılıyor. Bir insanı hakikaten ta
nımak ve anlamak, öyle zannettin~in gibi basit bir i§ 
değildir. Ben, sana şunu söyliyebilirim ki; aradan bu 
kadar zaman geçmiş olmasına rağmen elan kocamı ta. 
nımak imkanını bulamadım. Dün, kendisiyle konuşu -
yordum. Sizleri affetmeat için yalvarıyordum. Birden
bire bakışları aertleıti ve yüzüme kar§ı öyle kaba bir 
hakaret savurdu ki; olduğum yerde dondum. kaldım. 
Samimi konuştuğumdan dolayı sakın bana gUcenm~ kı
zım. Kocam, ne dedi biliyor musun ? Sen, dedi. Bu 
gibi şeyleri affedebilirsin. Çünkü; ailenizin ahl§k te· 
15kkilerine pek fazla kıymet vermediklerini görerek 
yetiştin. Rakat; bence dünyada herşeyden evci namus 
ve şerefin kıymeti vardır. 

Bu ağır, bu çirkin itham altında ezildiğimi hissettim. 
Kocam, vaktiyle babamın bir opera arthıti ile geçirdieı 
macerayı kastettiğini anladım. Ağabeylerimidtn biri de 
baait bir köylü kıziyla evlenmlıti. Bunlann, lroeamııı 

nazarında affedilmez birer hata ve aile şerefini lekele
yen suçlar olduğunu anladım. Hayret ettim. Halbuki; 
ağebeyimin aldığı köylü kızı bugün öyle bir hanım
efendi oldu ki; görsen şaşarsın. Ağabeyim, şimdi Se
ged valisidir. Seged'in en ileri gelen aileleri onun ki. 
harlığını, nezaketini, ev kadınlığını ve kocasının şere
fini korumak hususundaki kabiliyet ve kudretini anla
ta, anlata bitiremiyorlar. Pekı!Ut, şimdi ağabeyimin ka
rısını, köylil kızı olduğu için hakir mi glireceğiz ? 
Bitakis onu, vüksek aile kızlarından daha fazla takdir 
etmek lazımdır. Halbuki; zavallı babacığım, benim o· 
nunla evlenmeme katiyen razı olmamı~tı. Baron Marti· 
ni'nin kızı, Loşansi'nin, yahudiden dönme Leblang oğ
lunun karısı olamaz diye terter tepinmişti. Kocam, o 
zaman ne profesör ve ne de ekselans unvanını almıştı. 
Sadece bir doktordu. Fakat, şu dünyanın hali ne garip· 

tir 1 Şimdi kendisinin ne olduğunu tamamiyle unuttu 

Benim ailemi tenkide kalktı. Dünyada her~eyin oldbi 
leceğini tahmin ederdim. Ama, Kocamın gilnün birin
de böyle bir söz sarfedecegini katiyen aklıma getir. 
mezdim. Görüyor musun yavrum ? İşte bunun için 
sana oğlum hakkında bazı şeyler söylemeğe karar ver· 
dim. Onun ne kadar genç olduğunu ve hayatı henüz hiç 
tanımadıfını biliyorsun değil mi 1 Buıün elinde bet 

Madam Loşansi, Gizella'ya işten çıkmasını da ta\'&:. 

ye etti. Profesör Loşansi'nin gelininın birkaç korot1 
için çalışamıyacağını söyledi. CemiY"tin, daha şimdili1' 
kadınlann çalışmasını hoş görmediğini ilave etti. c;e· 
çinmelerini temin edecek paranın profeser Loşansı ta 
rafından verileceğini bildirdi. Gizella, kayin validesi· 
nin sözlerini hiç itiraz etmeden dinlcdı. Madam LO • 
şansi, lafını bitirdiği zaman, Vilmoş'a Jayik bir kad111 

olmak gayesiyle çalışacağını vadetti. 

Mösyö Gruber, nikah icin lüzumlu bütün formalite. 
'eri bitirdi. Profesör Loş;nsi de oğlunun evlenmesitt4 

:ıusaade etti. 

NiKah günü, profesör Loşansi belediye dairesine gel· 
nedi. Madam Loşansi, daha sabahtan oğlunun e·ıittt 
gitti. Oradan birlikte belediye dıtiresine hareket etti· 
ler. Şahitleri biri Mösyö Grubor, diğeri de ihtiyar di-

(Sonu varl 



GİLTERE 
TÜRKİYE 
TİCARETİ 

(Bası ı. ıncı ssylada) 

essili bu]unduğum Britanya ti-
'.' birliği Türkiye'de faaliyetine 
r Fuarına iştirak etmek ıuretiy
lşl mış bulunuyor. Gayemiz mem 

sııaı 'tlerimiz arasında ötedenberi de-
rt: eden iyi ticari münasebetleri in

şa f ettirmek, ticari maniaları kal
:ı;kil !tlak ve karşılıklı ithaHit ve ibra
~ bağlarını sağlam esaslarla tak· 

c eylemektir. Birliğimiz türk it
t ve ihracatçılarına bamt yardım 
'crnıek kararındadır. Başlıyan ti-
ıtıünasebetleri harp zamanına 

sus zannetmek salim bir görüş i
. edemez. Bu harp muzafferiyet· 
ıtip sulha varacaktır ve iki mem-
•t arasında devamlı ve ~imdikin -
daha çok emtia mübadelesi yap-

< cınelimizdir. Bununla anlatmak 
diğim harpten sonra iki memle -
ticaretini asırlık bir hadise hali
Rctirmek arzu ettiğimizdir. Tür-
enin ihtiyacı o1an ithaHit madde
ilin bir an evel temini emelimiz· 
~unun üzerinde durmaktayız. E-

11 t~dbirler a1dık. Yakın bir atide 
tt ıhracat emtialarını büyük mik
:a ınübayaa etmekle iktifa etmi -
ek şimdiye kadar fngiliz piyasa
'la Türkiye'den ihraç edilmiyen 
~ek mebzul olarak mevcut bulu
diğer ihracat mallarını da satın 

;alt arzumuzu size bildirmekle 
t duyarım. 
tUbayaatımız bu ihraç maddeleri
'tihsal eden tilrk köylUsUne hakkı 
~ iyi parayı ödemek suretiyle ya
taktır.,. 

lzmir'cle bir kaza 
(r. !>-. B .. 

). ·"ur, 27 (Telefonla) - ugun 
aıııı · lllahane garında bir tren kazası 
5 b ~· İki lokomotif çarpıştı. İnsanca 
t, ıat yoktur. 

)tll t 
ueden ferbiye~i kulüplerinin 

s•'1i artlma töreni s· ı 

i! 1•tanbul, ?.9 (Telefonla) - Beyoğ-
74 ~lı:azasındaki beden terbiyesi mil
e&~ ' Cfleri bugUn Taksim'de toplandı
ati '. takımlara ayrıldılar. Kulüpleri· 

11 açılış merasimi 30 ağustosta tÖ· 
le yapılacak ve her kulüp Azamt 
~z mükellefin istifadesine ama
blllundurulacaktır. Zafer bayra
da, Eminönü kazası üniversite 
)danında, Kadıköy kazası Fener
~eyoğlu kazası Taksim'de Beşik
~ası Şeref ıtadlarında t~sbit e

tcck yerlerde açılma merasimini 
Pacaklardır. 

~üriyet • 
ananesı 

Douvres sahillerinde 

u Sıkı bir imtihan 
• • 

geçırıyor 

tf O~ ~~ork, 27 a.a. - Reuter: ~merikab 
lro muharriri B. Sherwood dun akıam 

ı~o?a ıunları ıöylemi&tir: .. 
:'ltılitıcrc ve ameriknlılara muıterck O• 
h~riyet ananesi, Douvrcs'un bc>:az H· 

~trınde sıkı imtihan geçir'?.ckte~ı~. 
~· ,Sherwood, amerikan düsun.cesının hıı

ıfadesini infiratçıların değıl, B. Ruz
~.1'!n temsil' ettiğini temin etmiıtiı:· ~u
~ır sözlerine ıöylc nihayet vermııtıı:: 

\ı' Ford ile B. Lindbergh'in ifade. cttık
poktai nazar, bence ve daha bı~ çok 

~ trıltalılarce bir vatan haini noktııı na-
yı '~dan başka bir ııey değildir. 
il

a 

ııt 

l>ouvre• ıehrindeki haıarlar 
))'°l'na, 27 a.a. - Stefenl: Glornale D'İ· 
1'- Yarı resmi tngtllz ajansının Douv-
lthrine bombalar dfiaerek hasarat hu
~ geUrdlğlnl turaf etmesine rağmen 
~~ bombardımanlannın bu eehtrdekl 
''"'lbatını gtzlemeğc çalışan Baseler 
~hıiehten gazeteslnln Londra muhabl • 
~"abdaı hlzmetkAr,, diye tavsif etmek· 

t lı~ı saçma ve her halde kasde mUste • 
lıabe.rlerin bitaraf bir memleketin ea· 
•ııınde neııredllmemesl l!zımdır. 

~ Oıornaıe D'ltalla, netice olarak böyle 

41 hareketin bllhe.ssa tehlikeli olabllece • 
kaydetmektedir. 

Kanada - Amerika 
lllüdafaa komitesinde 
~ Ottova, 27 a.a. - Kanada - Ameri-
ltıUşterek müdafaa komitesinin A

'ttikalı azaları diln öğleden sonra 
t :ava vasıl olmuştur. Bilfthara komi
~1Çtiına etmiştir. Komite azalariyle 

!lada başvekili içtimadan evel mat· 
• ~:a beyanatta bulunmaktan imtina 
~1ilerdir. 
~Oınitenin toplantısından sonra Ka
da murahhası B. Bizzar, içtimaa ya
) da devam edileceğini ve çarşamba 
?ıU de bir müddet sonraya tehir e-
1tceğini söylemiştir. 
~oyıendiğine göre dünkü içtimada. 
dafaanın hususi meseleleri müza

ttc edilmi§ ve bunların yekdiğerine 
banabilmeleri çareleri dil§ünUlmUı-

Londra'ya 

bombalar 

düşerken 

Anadolu Ajansı 

muhabiri Londra'da 

gördüklerini anlatıyor 
Londra; 27. a a. - Anadolu Ajansı. 

nın hususi muhabiri bildiriyor : 

Cumartesi gecesi, yiıksek bir bina
nın taraçasında mükemmel bir tetkik 
noktası temin etmiştim. Alman tayya· 
relerinin asıl Londra üzerine yaptık · 
ları ilk ziyarette ilk yangını çıkaran 
bombanın dü'}mesini buradan gördüm. 
Bu bamba, herhalde uğultulu bir bom· 
ba idi. Fakat çıkardığı gürültüde baş· 
yet veren bir mahiyet yoktu. Bomba 
projektörlerin ziya hüzmelerinden ge· 
çerken güzü:tüyordu. Bu ilk bombanın 
düşmesini müteakip, hemen derhal, 
yangın alevleri semayı kıpkırmızı yar. 
tı. Ateş, bütiin ~iddetiyie yirmi dakika 
sürdü. Sonra yavaş ya, aş azaldı. Niha· 
yet, bir buçuk ı5aat sonra, şehrin üze -
rinde parlıyan ışık y:ılnız ay ışığı idi. 

Ertesi gü'l, Londra'nın bombardı • 
mana maruz kaiaıı kısmında gez·erken, 
iki esaslı cihet müşahede ediliyordu . 

Hasarın mahdut mahiyeti ve itfaıye· 
nin aldığı n~ticelerin mükemmelliği. 
Filhakika ~ehir itfai;-esı, •angını yal· 
nız dört binaya inhi~ar ettirmiş ve 
yalnız yangtndan soltakla ayrılmış o· 
lan binaları Jeğil fakat ayni bloka a;t 
diğer binaları da afetten masun bu • 
lundurmuştur. Yangın bombası, boş 
yere etrafa :ılevler saçmıştır. Filhaki· 
ka düştüğü } er, balmumundan manken 
ticareti yapan bir ticaı ethane idi. Bu -
nun yanında bir çiçek ve kuş tüyü evi 
ve öbür tarafında da bir kadın §apkac;ı 
fabrikası vardı. Buralarda stoklar der
hal ateş almı~tır. Bu sebepten itfaiye
nin muvafhkiyeti bi1hassa daha bil -
yüktür. 

Ertesi sabah, bomba-ıın düştüğü bi. 

nanın ancak demir iskele•i ve harici 

dıvarları gözüküyordu. Dıvarlarda go· 
tik stilde p~ncerelerin yerleri boş du
ruyordu. B·ı suretle 1-ina, umumi hey
eti ile, bir kilise harabesini andırıyor~ 
du. Ayni bloktan bu binaya civar di
ğer Uç bina, yangınd:ın az hasar gör -
müştilr. Bombanın düştüğü binada~ 
sekiz ev ötede, sokağın köşesindeki 
dükkan mükemmel va1.iyetteki vitri • 
ninde satmakta olduğu bisiklet ve dür
binleri teşhir etmekte idi. 

Ayni sokakta, biraz daha ilerde, ku
vetli bir infilak bombası, eski bir kili· 
senin iki metre ilerisine düşmüştür. 
Kilisenin mozayık camlarını,,kum tor 
baları muhafaza etmekte idi. Bu tor
balar, camlardan ancak bir tanesinin 
kırılmasına mani olabilmiştir. İnfilak, 
dıvarın çok kalın olan alt kısmında bir 
delik açmış, fakat asırlarca evel yapıl· 
mıı olan bin1, mimarının herhalde he. 
sap etmediği bu imtihanı mükemmel 
surette geçirmiştir. 

Alman ha'la faaliy'!tinin büyük kur· 
hanını İngiliz şairi MHton teşkil et • 
miştir. Milton'un hey1.eli, kaidesinden 
~ağı düşmtiştür. Mfüon, vakur bir ta
vurla, başı bir kum torbası üzerinde 
yerde yatmakudır. Esasen hasara uğ
ramamıı olan heykel, kıliısenin yanın 
da eııki mevkiine konacak, fakat Mil • 
ton, kırılan mozayikli camlara acımak 
tan kendisini alamıyataktır. 

Diğer bir infilak bcmbası iki katlı 
bir evin üzerine düşmüş, fakat ikinci 
katın yerini bılc delememiştir. Bu dar 
sokakta, hemen bütiln c.amlar kırılmıı
tır. Sokak ve yaya kaldırımları cam 
parçaları ile doludur • 

Şehir içinde büyük çapta bir bom • 
banın düştü~ü dördü:a.ü mahal, büyük 
bir caddede diğer bir binanın üst kıs· 
mıdır. Burada ela, has.ır çok azdır. Fa_ 
kat birçk vitrinler ve pencere camları 
kırılmıştır. Camcılara büyük iş çık -
mıştır. Bunlar, c.umartcsi günkil. hücu
mun tahribatını tamir için derhal fa· 
aliyete geçmişlerdir. Bu bUyük cadde
deki tüccarlar, iki gU~ zarfında, cad -
denin tamamiyle eski halini alacağını 
ümit etmekt~dirler . 

Londra halkı, şehir üzerine yapı· 
lan ilk hücumdan sonra sakindir ve 
hiç değişmemiştir. Hasarın vukua 
geldiği mahallede oturan meraklılar, 
bombaların tahrip ettiği birkaç evi 
görmeğe gitmekte, fakat bazı polis 
kordonları ile karşılaşmaktadırlar. 
Çün1:U yanan binaların dı~ duvarları 
yıkılmak tehlikesi göstermektedir. 
Bu sebepten, ihtiyat tedbiri olarak 
iki sokak, münakaleye kapanmıştır. 

Sulh zamanında bir yangının yapa
bileceği bu saydığım hasardan baş

ka, ıehrin manzarasında değişiklik 
yoktur. Kadın ve erkek, herkes işine 
gitmekte ve ıchrin hayatı sükOn için-
de devam etmektedir. ·· 

ULUS' -S-

Yugosla vya'nın 

harici siyaseti 

Hükümet tebliğinde 

Almanya ve İtalya 

dostluğunu anlatıyor 
Bclgrad, 27 a.a. - Avale ııjanıı bildiri

yor : Almanya'da bulunmakta olan beden 
tcrbiycıi nazırından maada bütün hüku
met erkanının ivtirikiyle, Zaireb'dc, b~
vckil B. Tsvctkovitch'in riyıı.scti altında 
bir nazırlar meclisi toplıınmı§tır. 

Celse nihayetinde Yugoslavya'nın hari
ci politikası hakkında aşağıdaki beyanat 
neşredilmiı;tir: 

Milli birlik hükümcti bugünkü toplan • 
tısında, harici meııelelcre büyiık bir ehe
miyet atfetmiştir. Avrupa'da cereyan et • 
mektc olan büyük hadiseler karşısında, bi
zim aldığımız vaziyet herkesce ma!Um • 
dur. 

Takip ettiğimlı politika, milletimizin 
korunması, ve baıta büyük komşularımız 
Almanya ve İtalya olmak üzere bütun 
komşularımızla siyasi ve iktisadi bir i$bir
liği temin edecek saminıi ve dostane bir 
politikaya istinat etmektedir. 

Kıraliyet hükumeti bu tarzı hareketle 
şimdiye kaılar elde eılilmiş olan iyi netice
leri memnuniyetle kaydetmektedir. Bu ve
sile ile hükümet, Almanya ve İtalya ile o
lan ılostlugunun icabı hale uygun bir key
fiyet olmayıp, esas menfaatlerine müste -
nit bulunduı;unu bi.hassa kaydetmek ister. 

Günden gune ıl a;.1e samimileşen bu teş -
rikimesainin müessiriyeti. son seneler zar
fında gittikc;c kendini ıöstermiştir. Bu· 
gün, biıtün dünyanın bir dönüm noktasın
da bulunduğu, v• Avrupa işlerinin yeniden 
••şkil5.tlanması noktasından yeni yeni yol
.arın tebellür ettiği bir zamanda, Yugos
lavya bu yeni hadiselere iştirak etmek za
ruretinde olduğunu müdrik bulunmaktadır. 
Bu sebeple, dostane bağlarla merbut bu
lunduğumuz büyük dostlarımızın, doıt 
memleketin gayretlerin takdir edecekleri
ni ümit ederiz. 

Mezkur beyanname dahili politika hak
kında şunları yazmaktadır: 

Yugoı;la11ya'mn intibak etmeğe mecbur 
bulunduğu halihazır vaziyetine mütedair 
siyasi ve ikitsadi kanunların tetkik ve ih
zarına başlanmıştır. Bu tedbir iktisadi 
kudretimizi makQl bir surette kıymetlen • 
direcektir. 

Nazırlar toplantısı iaşe ve büyük nafıa 
işleri meselelerine büyük bir chemiyet at
fetmiştir. !aıe iı;lerine gelince, bu sene 
mahsulün. geçen seneye nazaran hissedile-
cek derecede az: olması dolayısiylc, ıiste • 
matik tedbirler alınmıııtır. 

Sırp Hırvat anlaımaıının 
yıl dönümü 

Zagreb, 27 a.a. - D. N. B. bildiriyor: 
Sırp • Hırvat anlaşmaııının imzası birinci 
yıldönümü münasebetiyle başvekil Bay 
Tavctkovich bugün sarayın yaldızlı H • 
!onunda bir nutuk söylemiştir. 

Baevekil, kıra\ naibi prens Paul namını 
kendi tarafından. hırvat lideri baevekil 
muavini B. Matchek'le akdedil en anlaş • 
manın chemiyetini tebarii:ı ettirmiştir. 
"- Bu anlaşma ile bütün ihtilaflar hal

ledilmiş ve ıırplarla, hırvatlar ve ıloven
lerin müşterek vatanı sağlam ve salim bir 
esas üzerine kurulmuştur. 

Nutku müteakip B. fhohbatchitch tara • 
fmdan bir ziyafet verılmistir. 
Akşam B. Matcheck'in daveti üzerine 

hükümet baları, Zagreb'c 30 kilometre 
mesafede bulunan Bachkavia maliklncıinc 
gitmişler ve orada B. Tsvctkovitch ve B. 
Chohbatchitch bütün yugoslııvlara hitaben 
radyoda nutuklar vermi&tir. 

Yugoılavya'da da yahucliler 
· aleyhinde tedbirler alınıyor 

Zağrcb, 'l7 a.a. - DNB. İyi malO.mat a
lan yugoGlav kaynııklarından bildirildiğine 
göre, Yuıoslavyn hükümeti burada yapmı$ 
olduğu bir toplanmada yahudi meselesini 
büyük iılahat f>roğramına idhal etmi~tir. 

Siyasi ve iktisadi mahiyette olan bütün 
vaıifleerden yahudiler uzaklaştırılac11klar
dır. Hükümct, yahudi,lerin gıda maddele
ri ticaretinden uzaklaştırılmalarını çok e
hcmiyetli olarak telakki etmektedir. 

Bulgar - Romen 
görüşmelerinin 

Bu hafta neticelenmesi 
bekleniyor 

Sofya, 27 a.a. - DNB. Bulgar • romen 
murahhas heyetleri reisleri Karaforaya av
det ctmlılcr ve pazartesi gtinü uıun bir 
ıörü~mc yapmışlardır. Teknik komitelerin 
müzakereleri devam etmektedir. Askeri, 
malt ve hukuki komiteler de görüşmelerine 
devam etmektedirler. 

Bu hafta neticeleneceği tahmin edilen 
müzakerelerin kati bir 1Jekil alması Bulga
riıtan'da hcrkcscc sabıraızltkla beklen
mektedir. 

Belçika altınları 

nereye nakledilmiş? 
BUkreı, 27 a.a. - Stefani ajansından 
Belçika milli bankasının müdirlyet ko • 

mitesinln bir mü:rakercsi esnasında ban • 
k&nın müdürü umumisi B. Yansaen, ban -
kıının altınlarının sabık hilkümetin cmrly -
le, Fransa ve İngiltere millt bankalarına 

ve ccnubt Afrikayı nakledilm!ı olduklarım 
beyan ctmittir. 

B. Yansaen Belçikanın bunlara vazılil -
yet olınadıtını lllve etmiıtir. 

Amerika'mn ha11rladığı 

hafif torpido filosu 
Vaşington, 27 a.a. - Stefani ajan

sından: Bahriye nazırı B. Knox son 
derecede hafif torpidolarla sahil mu
hafızı harp gemilerinden müteşekkil 

bir filonun hazırlanmakta olduf'ı,lnu 
bildirmlttir. ~ 

iTALYA Dahiliye Vekilimiz diyor ki : 

Ve 

MISIR 
Fuar göğüs kabartıcı 

ve iftihara lôyıktlr • 

İtalyanlar Mısrr'ın vaziyetinin İzmir, 27 a.a. - Dahiliye Vekili 
Tehlikeli olduğunu söylüyorlar Faik Öztrak dün İzmir hakkındaki 

Mısır kabinesi 

istifasını verdi 

ihtisaslarını soran gazetecilere şun

ları söylemiştir. 

"- !zmir'de insanın ne gibi ihtisa
sı olabilir. Güzel İzmir'in mütemadi
yen ilerlemekte olduğunu gördükten 
sonra memnuniyet beyan etmekten 
başka ne yapabilir. İzmir ve Fuarı gö-

Roma, 27 a .a. - Stefani: "Giornale ğüs kabartıcı ve iftihara layıktır. 
d'İtalia,, ingiliz manevralarının ve en- Memleketin dahili vaziyeti hakkında 
trikalarının etrafında toplandığı Mı- da memnuniyet beyanından başka 
sır meselesini tetkik etmektedir. söylenecek sözümüz yoktur. Memle-

Yarı resmi ingiliz ajansı Mısır har- ket baştan başa sakindir. Rahattır. 
biye nazırının se}lar bir Mısır fırkası- Herkes vaziyetinden emindir. Hiç 
nın sevkülceyşi mevzilere yerleştiğini kimsenin rahatsız olmasını icabettire
ve bu fırkanın Mısır, İtalyanın taarru- cek hiç bir ıebcp mevcut değildir. 
zuna uğradığı takdirde ingiliz kuvet- Fuar'da Yugoılaoya paoyonu 
!eriyle birlikte harekete geçmeğe ha· İzmir, 27 a.a. - Onuncu İzmir En· 
zır bulunduğunu yazdığını bildirmek- ternasyonal Fuarındaki Yugoslavya 
tedir. pavyonunu inşa eden Zııgrep mimari 
Aynı ingiliz ajansı, Kahire bükü- mektebi mezunlarından ve meşhur 

meti namına söz söylemeğe aelahiyet- fransız mimarı Corbusier'nin şakirt
tar bir zatın parlamentonun gizli bir lerinden yüksek mimar bayan Xenya 
celse esnasında Mısırın istilaya uğra- Grisogono hazırladığı muvaffak ese
dığı takdirde harbe gireceğini beyan re bütün İzmirin büyük dikkat ve a
ettiğini iddia etmiştir. takasını celbetmiştir. Filhakika Yu-

Giornale d'İtalia, bu hususta şunla· goslavya pavyonu fuarın çok alaka 
rı söylemektedir: uyandıran bir köşesini teşkil etmek-

" Bu ingiliz haberlerinin ne derece- tedir. Bayan Xenya Grisogono İzmir 
ye kadar doğru olduğunu ve bu haber- hakkındaki ihtisaslarını şu sözlerle 
!erin Mısır milletinin kanaatini ak- ı beyan eylemiştir: 
settirip ettirmediğini bilmiyoruz. l'.~ı· "- İzmire gelirken, burada Akde
sırda belki ingiliz menfaatlerine bağlı niz sahillerinden herhangi bir şehir 
ve milli kanaatin hilafına hareket e- karakterini bulacağımı zannetmiştim. 
den devlet adamları vardır. Her ne o- Şehirle karşılaşınca ilk görüşümde 
lursa olsun Mısırın vaziyeti kati suret-
te tavazzuh etmelidir. İtalyanın Mısı· 

ra karşı tecaviizkarane emelleri yok- Tu" rk Hava Kurumuna 
tur. Bundan başka İtalya araplara ve 
İslamiyete karşı hasmane bir hareket 
tarzı ittihaz etmiş değildir. İtalyanın 
Mısıra karşı hareketi l)uçe'nin İtalya
nın harbe girmesi münasebetiyle 10 
haziranda söylediği nutukta serahaten 
tarif edilmiştir. 

Bununla beraber muahedelere rağ
men İngilterenin Mısırı İtalyaya kar
şı deniz, kara ve hava hareketleri üs
sü haline getirdiğini Mısır milletinin 
unutmaması lazımdır. 
' Mısırın bu hareketlere istiyerek ve
ya istemiyerek iştirak ettiği inkar o
lunamaz. İngiliz Mısırının İtalyayı 
tehdit ettiği bir hakikattir. Mısır bi
taraflığının İtalyan Afrikasına ve 1-
talyaya karşı arkasında emniyetle ta
arruzların hazırlandığı bir siper ma
hiyetini almaması lazımdır.,, 

Giomale d'İtalia netice olarak şöy
le demektedir: 

"Tehlikeli olan bu müphem vaziye
tin aydınlanması lazımdır. Vaziyetler 
ve mesuliyetler tesbit edilmelidir . ., 

Mısır kabinesi i•tila etti 
Kahire, 27 a.a. - Mmr Başvekil! Ha -

aan Sabri paşa diln akıam istifanamesini 
kıralı takdim ctmi~tir. Kırıl kendisinden 
yeni kabinenin teskilini talep etmilitir. 

••• 
ltalyanlar 

alaka 
(Baiı 1. inci sayfada) 

lı nahiyelerden bugüne kadar kuruma 
üye yzaılanların sayıeı on bine var
mıştır. 

Bu arada kömilr havzasında daimi 
olarak çalışmakta olan yirmi bin ame· 
le aylıklarından birer kuruşunu her 
ay kuruma vermeği taahhüt eylemiı
lerdir. 
Havacılığımıza kar§ı havza işçileri

nin gösterdikleri alakanın maddeten 
küçük fakat manen büyük olan bu te
zahilril takdirle karşılanmıştır. 

Vilayetin diğer kazalarında da üye 
yazılma işlerine büyük bir hararetle 
devam olunmaktadır. 

Sinema tıe bahçecilerimizin 
Hava Kurumu'na yardımlan 

Şehrimizin Çiçek, Yıldız sinemala
riyle İş Limited şirketinin işlettiği 
sinemalar ve Yenişehir bira parkı za
fer va tayyare bayramı münasebetiyle 
30 ağustos gecesi hasılatlarının bir 
kısmını hava kurumuna teberru etmiş
lerdir. 

hararetli dev adımlariyle yapılmakta 
olan en modern şehirlerden birini 
gördüm. Burada ka1dığım birkaç gün. 
içinde öğrendim ki bugün Kültürpark 
ve fuarın kurulmuş olduğu yerler 
muazzam bir yangın yeri ve şehri teh· 
dit eden toz deryası imiş. Urbanizm 
bakımından hayatımda hiç bir şehrin 
bu kadar çabuk develope olduğunu 

görmediğimi söylersem hayret etme
yin. Sanatkarlar için büyük cazibesi 
olan Ege sahi11eri mitolojik hatıra
larla doludur. Birçok medeniyetlerin 
kurulduğu ve bugün de onların can
lı izlerini taşıyan bu yerlerde müs
tesna bir güzelliğe malik olan İzmir 
körfezi esasen malik olduğu • tabit 
güzelliklerin ahengini bir kat daha 
artıran İzmir ıehrinde diyebilirim 
ki, Avrupa'nın en zengin ve cidden 
en güzel fuarı kurulmuıtur. Urba• 
nizm ve sergicilik bakımından ilerli
yen İzmirinizden -ayrılırken güzel 
Türkiyenizde gördüğüm hüsnükabul 
ve nezaketi daima hatırhyacağım. 

Dahiliye Vekilimiz bugün 
lzmir'Jen 18lanbul'a hareket ettl 

İzmir, (Telefonla) - Dahiliye Ve
kilimiz B. Faik Öztrak bugün şehri
mizin muhtelif yerlerini ve belediye 
müesseselerini gezdi. Fuara giderek 
tetkikatta bulundu. Parti fuar gazi· 
nosunda vekil şerefine bir ziyafet 
verdi. Faik Öztrak yarın İstanbul'& 
hareket edecektir. 

Berlin'de olôrm 

İngilizler askeri 
hedeflere 

hücumlar yapfllar 
Berlln, 27 a.a. - D.N..B. bildiriyor. ~ 

gece, Berlln ve Berlln civarında yenldlı 
a.larm 1ıareti vertlml~Ur. MUteaddlt dtiş-
ma.n tayyaresi, Berlin'e hUcuma teşebbU. 
etmıı, fakat, havn dA!l bat.aryalarının ve \ ~ • 
projektörlerin faaliyeti sayesinde Brande- ~ ;ı •• 
burg ıehrl civarına varır varmaz geri dön- .., 
rpeğe mecbur edilml~tlr. Bir tayylU'e, hUkU-
met merkezi önUnde çok yUksekten uçmua-
tur. Hiç bir bomba atılmamıştır. 

lngiliz bombardımanları 
Londra, 27 a.a. - Hava nezaretini• 

tebliği: 

DUn gece, 1nglllz hava Jnıvetlertne men
sup bombardıman ~'Yfll'Clert, Almanya'
da ve İtalya'dn birçok mUhlm a.skert he
deflere muvııtfaklyeuı hücumlar yapmuı • 
!ardır. 

Avrupa kıtası ve 

açlık faciası 

ederse 

tecavü% 

Mısır 

harbe girecek! 
Kahire, 27 a.a. - Mısırın İngiltcrcdeki 

ilk ıcfiri Hafız Afifi pap, İngiliz • Mı -
ıır muahedesinin imzasının dördUncU yıl • 
dönümü miinasebctiyle radyoda söylediği 
bir nutukta eıcümle demlıtir ki : 

Clcrmont - Ferrand, 27 a.a. - Havası 
Pöti Parisien gazetesinde B. Maurıce 

Malta, 27 a.a. - Tayyare satın alın- Prax f(Syle yazmaktadır: Avrupa kıtası aç
mak üzere Maltalılar tarafından veri- 1 tık faciasına maruz kalmıyacaktır. Çok acı 
len iane için Malta hükilmetine teşek- mahrumiy~:lere katlanacağız. Fakat, ya~ı-

.. • yacağız. ÇunkU ne de olsa yaşıyacak kadar 

Mallahlarm alacağı tayyareler 

"- Bu muahede Mısırın İngiltere ile 
halihazır şartları içinde yapncdı iıbir • 
liğini a_çık bir surette cöstermektedir.,. 

Sefir, İtalyan kuvctlcrl mısır hududuna 
tccavii:r ettikleri takdirde Mısırın ancak 
harbe ıireceğini tasrih ctmiııtir. 

/ngiltere'nin Mııır elçisinin nutku 
Kahire, 27 a.a. - İngiliz • Mısır mua

hedesinin ıenci devriyesi münasebetiyle 
radyoda vermiş olduğu bir nutukta İngil
tcrcnin Mısır ıcfiri B. Lompson ıunları 

ıöylcmiıtir : 
SeHr evcli mihver devletlerinin İnrilte

rcnln Mısırı, nzıısı hil!fına olarak harbe 
sürüklemek istediğine mütedair iddialan· 
nı cerhetmilitir. • 

Sir Lampson mütekabil yardım muahe
desinin tasrihatına istinat ederek, İtalya 
harbe ıirmeden cvel ingiliz hiikümctinin 
muharip bir İtalyaya karıı Mısırın alaca· 
ğı vaziyeti bilmekte olduğunu beyan et -

miıtir. 
Sefir sözlerine ııwylc devam etmiltlr : 
"- Bi:ı bilvasıta çarelere tevessül ede

rek Mısırı arzuıu hillfına harbe sürliklc
mlye teşebbüs etmiyoruz. Kendisinden ye
rine beklcdiğimlı, ıey, muahedenin yalnız 
metnine değil ruhuna da sadakatle riayet 
etmesidir. Biz kendi hesabımıza, muahede 
mucibince kendi iştirakiyle de menfaati • 
mizi sadikanc bir surette müdafaaya as • 
metmie bulunuyoruz. Zaferi kazanacağımı
%& da eminiz. Biz ııuna kani bulunmakta -
yıı ki, diilünmek isteyen her mısırlı, kendi 
memleketi menafiinin bizim menfaatleri -
mizin aynı olduğunu ınlar. Zira mihver 
devletlerinin zaferini, bir nefret hissinden 
başka bir his ile karşılıyamaz. 

Mmrrn istiklalinin, mihver devletlerinin 
ıayelerlylc kabili telif olduğuna mUtcdalr 
ecnebi radyolarındaki iddialardan bahse • 
den B. Lampson, Almanyanın müteaddit 
defalar Mısırı İtalyaya pnaim payı olarak 
vadetmiş bulundufunu hatırlatmıştır. 

hal7a.nlarm Ha.botlıtan, Aroavudhık ve 

kur eden tayyare ımalat nazırı Lord bir &eyimiz olacakur. 
Deaverbrook demiştir ki: Evcil biliyoruz ki bütün Avrupa'daki 
Adanıza hücum edecek mütecaviz- mahsul mükemmeldir. Sovyetlcrden maada 

lerle harp etmek üzere ve onları mah- hiç bir yerde coşkunca bir bolluk olma· 
. . . . makla beraber, hiç bir yerde kıtlık olmı-

vetmek ıçın kendı fabrıkalarımızda yacağı muhakkaktır. Diğer taraftan artık 
kuvetli bir tip avcı tayyaresi imU et- biz de öğrenmiı bulunuyoruz ki, tc•kilit, 
mek mukaddes vazifemizdir. intizam ve d!siplin: ~evcu~ olmıya~ bir . 

çok maddelcrın yerını tuta.bılcn ve bır çok 

Libyadaki ida.re tarzlariyle ingitiz • Mı • 
ıır münasebetlerini mukayese eden sefir, 
bu münasebetlerin müıterek bir ideal ve 
iktisadı menfaat üzerine müstenit bulun
makta olduklarını tebarüz cttlrmi§tir. 

B. Lampson, totıı.liter rejim sisteminin 
bir İngiliz için olduğu kadar bir mısırlı 
için de menfur bir ıey olduğunu beyan et
miştir. 

Sefir bil~arc, yeni pamuk rekoltesini 
satın alnuya İngilterenin Mısıra yapmıe 
olduğu iktisadi yardımdan bahsetmiştir. 
İngilterenin inaıın ve malr:cmcce olan mu
azzam kaynaklarının, donanmasının faiki
yeti sayesinde mükemmel bir surette tcş -
ltill!.tlandırıldığını da ilivc eylemiştir. 

Hak için tahakklime ve haksızlığa karşı 
harbetmckte olduğumuzu bildiğimizden,, el 
de edeceğimizden emin bulunduğumuz za
ferin istihsaline kadar bu harbe devam et
meye azmetmişizdir. 

Bir kııle olan adamızın arkasında, em
salsiz surette techiz edilmiş bulunan mu
azzam kuvetler hazırlamaktayız. Vakit ve 
saati geldiği aman, bu kuvetlerle büyük 
mukabil taarruzumuzu yapacatız. Bu ııaa

tin çalmasına da o kadar çok zaman kal
mamı~tır. O gtin ıelincc insiyativ bizim 
olacaktır. Ve totaliter devletlerin kuvcti
ni parçalıyacağımıza de şüphemiz bulun • 
mamaktadır. Bunların boyunduruğu altmıı 

ginnb ve işkenceler içinde yaşamakta o
lan ahaliyi hüriyetlerine kavuşturacağız. 

O gün gelince - ki mutlaka gelecektir -
Mısır gibi mücadele esnasında yanımızda 

kalmış olanlar bizim ile birlikte yalnız a
dil5.ne bir ıulhun faydalarını ddil, zulum 
ve korkudan azat edilmiı bir dünya içer -
sinde kendi mukadderatına bakim olacak 
milletlerin de ılikranlarmı paylaşaca.ldar-

dır,. 

bo~lukları dolduran harikuli.dc bir madde 
teııkil etmektedir. 

Almanya İngiltereyi 

Protesto ediyor 
Berlin, 27 a.a. - DNB. ajansının bll

dirdiiine göre alman hariciye nazırı, 11-
viçre hükümetinden bir talepte bulunarak, 
alman tahlisiye tayyarelerinin inciliz tay
yarelerinin hiıcumlarrna maruz kaldıktan 
hakkındaki. alman hükümctinin bir protct
to notasını ingiliz hlikümetine tevdi etme· 
sini rica etmiıtir. 

Alman notası, buna benzer müteaddit 
vakalar zikredip, tahlisiye tayyarelerinin 
hususi iıaretlcrinden bahsettikten sonra 
ıöylece nihayet bulmııktadır: 

Alman tahlisiye tayyarelerine karsı İn
giliz kuvetlerinin almış oldukları vaziyet, 
bütün bcşert prensiplere mugayir oldutıı 
gibi. beynelmilel hukuk kaidelerin! de do· 
rin bir surette ihlil etmektedir. 

Belçikall işçiler 
1 

Almanya'da çalıştırıhyor 
Bcrlin, 27 a.a. - Stefani aiansı bildiri

y0r: Son hafta zarfında 22.000 belçikalı a
mele Almanya'ya gitmiştir. Almanya'da ça. 
lışmak için daha bir çok amele gitmek için 
sıra beklemektedir. 

Yalanlanan bir haber 
Londra, 27 a.a. - Londra'da selahi· 

yetar mahfillerden bildirildiğine gö
re Viscout ingiliz destroyerinin batı· 
rıldığına dair ortaya sürülen alman id
diuı hakikate tevafuk etmemektedir. 



Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
ııı te Tokat alay ganıtzonuııda koınlııyo • 
numuzda yapılacaktır. 

muvakkat• akç..t 8028 liradır. eartnamesi 
her gUrı komlııyond& gllrUlUr. İsteklilerin 
ticaret odaaında kayıtlı olduklanna dair 
veııika göstermek mecburiyetindedirler. 
Pazarlığa iştlrAk edecekler ltıınunt vesika,. 
lan ve teminatı muvakkatelerlyle birlikte 
komisyona müracaatları. (5049) 10048 

Muhtelif erzak alrnacak Münakasa tehiri 

Ko. na gönderilen hariç askeri 
KITAAT iLANLARI 

Kuru ot alınacak 
)stanbu/ K. Sa. AI. Ko. dan : 
Komutanlık birlikleri hayvanatı için 

2 9 940 günü saat 17 de kapalı zarf usuliy
le 735 ton K. ot alınacaktır. Muhammen 
bedeli 44100 liradır. İlk teminatı 3307 lira 
50 kuruştur. Şartnamesi her glin komisyon
da gönilcbilir. İstekliler belli gün ve ıaat
tcn bir saat önceye kadar teklif mektupla
rmı Fındıklı'da komutanlık satn alma ko-
misyonuna vermeleri, {4582) 14580 

Tezek alınacak 
Alrı Satrn Alma Ko. dan : 
l - Sıırbuhan birlikleri 940, 941 senele

ri ihtiyacı için iki milyon 471830 kilo te • 
ıetl kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmııtır. 

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

8 - İhalesi 2/9/940 pazartesi günll saat 
11 de Airı tllmen ı;atın alma komisyonun • 
da ya~ılacaktır. Teklif mektuplan saat 10 
na kadar kabul edilir. 

4 - Evsaf ve Dartname esasları kolordu· 
nun tekmil garnlzonlarında mevcuttur. Ve 
her garnizonda her zaman öfrcnilcbll!r. 
(4635) 14613 

Sığrr eti alınacak 
Zrzurum Lv. Amlrlill Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Erzurum garnizonu ıcnelik 576 ton 

ııfır etinin 10/8/940 tarihinde aaat 11 de 
kapalı ıarfla ihalesi yapılacağı ilin edil -
ınlıse de saat 16 olarak yanlı~ ilin edilmlı 
oldufundan münakasa iptal edilmiştir. 

2 - Milnakasası 29/8/940 pcrıembe g{l
all ıaat 10.!0 da Erzurum Lv. lmirlltl sa
tm alma komlıyonunda yapılacaktır. 

S - Toplu tutan 106560 Har ve ilk te • 
minatı 6576 liradır, 

4 - Evaaf ve ıartları kolordunun 5542 
unlı talimatında oldıığu gibidir. Bu tali
mat tekmil garni:ı:onlarda vardır. 

5 - İıtcklilcrin teklif mektuplannı ek
ılltme zamanından bir saat evci komlıyo -
aumuz baıkanlığına vermeleri lizımdır. 

(4640) 14615 

Şosa in§aah 

Konya Lv. Amir/ili Sa. AI. Ko. Rs. d~n: 
1 - Konya'da ciheti aekerlyece teıviyei 

tiırabl:re lmalltı 11naiye ve 1011 kapalı zarf 
aıul!yle eksiltmeye konulmu::ıtur. 

2 - Husuı;f aartnamesl Ankara İstanbul 
Konya Lv. lmirlilderl aatın alma komls ~ 
~nlınndadır. İıtekliler okuyabilirler, 
eli - Kcıif bedeli {otuz bin liradır). 

4 - llk teminatı (iki bin iki yUz elll ıı. 

7adır.) 
5 - Kapalı zarf ekı;lltmesi 3/eylQl/94-0 

1&b ,Unli 11at 11 de Konya'dı kolordu bi
lca· •I içindeki 111.tın alma komlıyonunda ya. 
,snıacaktır. 

e - İıteklller 3/cyJCil/940 aalı gUnU ıaat 
(ona) kadar teldif mektuplarını mezkQr u
tm alma .komlıyonu baıkanlığına vermiı 
bulunacaldırdır. Bu aaattcn ıonra verile· 
cek mektuplar kabul edilmez, 

7 - İsteklilerin en az sekiz g{in evel bu 
lıe alt bir defaya mahsus olmak üzere ma
halli villyette müte5ekkil komisyondan bir 
elıl17et Ycalkası ile birlikte me.ı:kilr 11tm 
alma komisyonuna müracaatları. 

a - Bu lıl ılın müt.ahhit en aı (30.000) 
liralık in11at yaptığına dair veıika ibrazı
aa mecburdur, {4643) 14621 

• 

Muhtelif yiyecek aiınacak 
Sarılcamış Satın Alma Ko. dan : 
1000 ton kuru ot 1!70 ton ıaman 200 ton 

kuru fasulya, 130 ton mercimek kapalı 
adla alınacaktır. 

Kuuru otun tahmin fiyatı yirmi bes bin 
Ulr teminatı 1870 liradır. 
Samanın tahmin fiyatı 17125 Uk teminatı 

1285 liradır. 
Kuru fasulyanın tahmin fiyatı 30.000 ilk 

teminatı 2250 liradır. 
Mercimeğin tahmin fiyatı 16.000 Uk te· 

mlnıtı 1268 liradır. 
Kuru otun eksiltmesi 2/9/!ı40 ıaat 14.30 

da, ıamanrn eksiltmesi 3/9/940 aııat 10 da, 
kuru fasulya Ue mercimefin ekılltmesi 
4191940 saat 15 ve 16 dadır. 

Teklif mektupları eksiltme saatinden bir 
ıaat evet komisyona vcrilmlı olacaktır. 
Şartname ve evsaflarr Kor. un garnlzon

lariyle Ankara İstanbul Lv. &mirlikleri sa
tın alma komisyonlarında görUlcbilir. 

(4647) 14625 

Kömür alınacak 

Esklşıhlr Mıntaka Satın Alma Komis
yonundan: 

Eııkloebir garnlzonundakJ kıtaat lhtl· 
yacı için 2550 ton aömlkok veya Karabük 
köınUrtı kapalı zart usullyle ekıılltmeaı 3 ey 
IUI 940 ıalı gUnU ııa.at 16 da Esklısehlr mın
taka komutanlığı satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

Sömlkokun tahmin bedeli 70 !10 llrad1r. 
Muvakkat teminatı 4794 lira 00 kuru;,tur. 
KnrnbUk k6müt1lnUn tahmin bedeli 75225 
liradır. Muvakkat temtnatı ııoıı lira 25 
kuruştur. İsteklilerin kanunda yazılı vesa
ik ve teminat makbuzlnnnı havi teklif 
mektuplannı ihale eaatlnden bir 11nat evci 
komlıyon riyasetine vermlıı olacaklardır. 

(4763) 1•743 

Buğday alınacak 

Edirne Tüm. Sa. Al. Ko. dan: 
l - Edlrnedekl birliklerin aenellk un 

ihtiyaçlarının temini için 9000 ton buğ
dayın kapalı zart usullyle ekıılltmesl 12. 8. 
940 gi.lnU ııaat 17 de ihalesi llltn edilmişse 
de belll @n "e saatte hiç bir istekli çık
madığından ikinci ihalesi aynı şerait da. 
hlllnde 2. 9. 940 pazarteıl gilnU saat 17 de 
yapılacalttır. 

2 - Muhammen bedeli 157li00 lira olup 
11:. teminatı 0125 liradır. 

8 - Evııa.t ve ıeraltını g6rmek ıstıyen· 
ler her gUn isteklilerin de belli gün ve sa
atten en az bir saat evel teminat mektup
larlyle vesikalarının Edirne ııanayl kışla -
ııındakl satın alma komlııyonuna verllmlıı 
olmalan. "4766., 14744 

Yazlık elbise alınacak 
Tokat A. Sa. AI. Ko. dan: 

8 - Tahmin edilen bedell TIS,000 Ura o • 
lup llk teminatı da 116211 liradır. 

4 - İıteklllerln belll gün ve ıaatte ka
nuni vestkalariyle beraber kapalı zar:tlan
nı kanunun tarlt'atı dairesinde hazırlıyarak 
ihale ııaaUnden bir saat evel komisyona 
vermeleri lft.zımdır. Postadaki gecikmeler 
mO.:ı:eret knbul edilmez. 

6 - Şartnamesi ve numunesi her lı gU
nU ve saatinde g6reblllrler. "4768., 14746 

Kuru f asulya alınacak 
Erzurum Lv. Amirlili Sa. Al. Ko. dan: 
Erzurum garnl:ı:onu birlikleri ihtiyacı 

için senelik 244800 ktlo kuru famılye ka
palı zarfla satın alınacaktır. 

İhalesi 4ı eylUI 940 Ç8J'f1nmba gllnU ııaat 
b.1 de Erzurum levazım a.mlrllğl satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

Toplu tutan 48960 lira ilk teminatı 
8672 liradır. 

Evsaf ve ııartnamesl bUtUn kolordu bir
liklerinde mevcuttur. Her zaman görUle -
bilir. 

İsteklilerin tajin olunan gUn ve saat· 
ten bir saat evellne kadar teklif mektupltı
nnı vermlo olmaları 111.zımdır. (4808) 

14805 

Muhtelif hayvan yemi alınaC2k 
Muğla AJ. Sa. AI. Ko. dan: 

1 - Kapalı zart' usullyle ekslltmeıılnde 
taUp çıkmadığındıın 926 ton arpa, 949 ton 
kuru ot, 869 ton yulat ile 009 ton ıınmen 
yeniden bu usul ııe ekııtıtnıcye ltonulmuıoı
tur. 

2 - Tahmin edilen bedelleı·I, arpanın 
60400 lira muvakkat teminatı 5208 lira 76 
kuruştur. Kuru otun 66•30 lira muvakkat 
teminatı '082 lira 25 kuru1Jtur. Yulnfın 
29520 lira muvakkat teminatı 2214 lira • 
dır. 

S - Muhtelit' yem mııddr.lerl R~TI. ayrı 
veya grup, grup veya toptan ihale edilece
ğine göre teminatlarının mlkdnrı da değl
ııır. 

4 - Hepsinin lhaleııl 9 eylUI pazartesi 
gllnU ııaat 15 te Mllğlada satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 
~ - Şnrtnanıelerl Ankara ve İ:ı:mlr Lv. 

il.mirlikleri ve Mu#'la satın alnın komıs
yonlnrında görülebilir. 

6 - İBtcklllerin teklif mektuplarım te
minata alt makbuzlarlyle birlikte dördUn
cU maddede yazılı ıııınttcn en geç bir saat 
evci :Muğln satın alma komisyonuna vcr-
mlıı olmaları. (<'942) 14919 

Tüylü deri ıatın alınacak 
lstanbul LV. Amr. Sa. Al. Ko.dan : 
45.000 adet tliylü deri alınacaktır. Pa -

zarlıkla eksiltmesi 2-9-1940 pazartesi gü -
nU ıaat 14 de Tophanede LV. Amirliği sa· 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli seksen beş bin be, yüı lira ilk 
teminatı 5525 liradır. Nümuncsi komisyon
da görülür. İsteklilerin kanuni vcsikala • 
riylc belli saatte komisyona gelmeleri. 

{5006) 15011 

Kırmızı mercimek ıatm alınacak 
Manisa As. Satın Alma Ko. dın: 
120,000 kilo kırmızı mercimek kapalı 

zart usııllyle münakasaya konmuştur. ı
ha.lesi 9. 9. 940 perşembe gUnU aaat 10 da
dır. Muhammen bedeli 16,800 lira ilk temi
natı 1260 liradır. Şartnamesi her glln As. 
satın alma komisyonunda r,6rUIUr. Eksilt
meye girmek iltlyenlerln belll gUn ve sa
atten bir saat evetine kadar teklif' mek
tuplarını As. satın alma komisyonuna ver-
meleri. (5013) 15018 

Arpa ıehriyesi satın alınacak 
Mani.'ia As. Satın Alma Ko. danr 
120,000 kilo arpa rsehriye kapalı :r.uf u-

rruliyle mUnakaııaya konmuştur. İhalesi 
9. 1). 940 pervembe @nU saat ıo dndır. Mu
hnmmen bedcll 24,000 lira ilk teminatı 
1800 liradır. Şartnamesi her gUn As. ııatın 
alma komlıyonunda söt111Ur. Ekıılltmeye 
girmek istıyenlerin belli gUn ve ıaatten 
bir saat evellne kadar teklif mektuplarını 
askeri satın alma komisyonuna vermeleri. 

1 (5014) 10019 

Pirinç satın alınacak 
Manisa As. Satın Almı Ko. danı 
120,000 kllo pirinç kapalı zart usullyle 

mUnakasaya konmuıstur. İhalesi 9. 9. 9'10 
perşembe WlnU 88at ona kadar muhammen 
bedell 42000 lira ilk teminatı 8150 liradır. 
Şartnamesi her glln askP.rt satın alma ko
misyonunda görUIUr. Eksiltmeye girmek 
lsUyenlcrin belU gl1n ve santten bir ııaat 
evellne kndar teklif' mektuplarını .A.11. ııa. 
tın alma komisyonuna vermelerini. 

(5015) 16020 

Bina in~a ettirilecek 
Balıkesir As. Satın Alma Ko. dan: 

1 - Bir ay mUddetıe pazarlığa konulan 
111 ııdet ukerı binanın Uk pazarlıtı 15. 8. 
940 perrsembe gUnU ıaat 16,&0 da talip çık
madığından pazarlık mUddctl devam etti
rilerek son pazarlık gUnU 2. 9. 9!l0 pazar
tesi gllnU saat 16 dadır. 

2 - Paazrlık yeri Balıkesir .Aı. ıatın 
alma komisyonudur. Binalıı.nn 1D§aat yeri 
KUtahyadır. 

a - Beher binanın keılf bedeli 4~9 lira 
95 kuruş olup on bc~lnln keıılf bedell 72899 
lira 25 kuruııtur. 

4 - Binalar toptan veya bcıer beıer ol· 
mak Uzer Uç tallpllyede ihale edilebilir. 

6 - Keılf, plfLn ve ıartnamelerlnl ıı:ör -
mek istlyenler her glln Ankara ve İstan
bul Lv. Amirlikleri satın alma komisyo
nunda görülebilir ve Balıkesir AA sa. Al. 
komisyonunda görebilirler. 

6 - Taliplerin kıınunl vC8lka1arlyle mu· 
ayyen gUn ve saatte müracaat etmeleri. 

(5017) 15022 

Arpa satın alınacak 
lzmir Lv. Amirliği Sa. AI. Ko. RJ.den: 
Pazarlıkla 500 ton arpa ııatın alınacak

tır. Pazarlığı 29 a#Ustoıı 940 peroembe Ail· 
nU ınnt 15,30 da İzmir Lv. Amirliği satın 
alma komlsyoıwnda yapılacaktır. Tahmlll 
edilen tutarı 28750 liradır. Teminatı mu
vakknte ııltçesl 2157 liradır. Şartnıuneııl 
her glln komisyonda görUleblllr. istekliler 
ticaret odaaında kayıtlı olduklanna dair 
vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
Pazarlığa t~tırtüt edecekler ktulunl veslka
lnrlylo ve teminatı muvakkatelertyle bir -
llkto ihale ııııatlnden evci komisyona mll-
racaatınn. (0047) 15048 

Yulaf satın almacnk 
lzmir Lv. Amirlifi Sa. Al. Ko. Rs.den: 
1'100 ton yulaf satın nlınacaktır. Pazar -

tı~ 29 ağ\ıetoıı 940 pcrtembe 16 da kııla
da İzmir levazım A.mlrllğl 11atın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin edilen 
tutarı 32500 liradır. Teminatı muvakkate 
akçesi 2438 llrıı.dır. Şartnamesi ller g!ln 
komlııyonda görUlebillr. fııteklllerln ticaret 
odaııında kayıtlı olduklllrlna dair veıılk& 
göstermek mecburiyetindedirler. Pazarlıj'a 
tutırO.k edecekler klLDunt vesikaları ve te -
mlnatı muvakkatelertylc blrllkto ihale sa
atinden evci l~omlııyona mUrac:-.atıan. 

(5048) ll!Of7 

Erat f 9tini satın alınacak 
l.ı:mir lv. Amir/ili Satın Alma Ko. Rr.ı. 

d~n: 
1'57 çift erat fotlnl ıatın alınacaktır. 

1 - 2. 9. 940 puarteııl ..UnU saat 15 te 
kapalı zartla eksiltmeye konulm111 olan 
10,000 takım yazlık elbise alına.caktır. 

2 - İhalesi 2. 9. 940 pazartesi gUnU ıaat 

Pazarlık 29 atuıtoı 940 perDembe günU 
ıaat 16 da Kıtlada bmlr Lv. Amirlltl u,.. 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. Tah· 
mııı edilen tutarı 106971 liradır. Teminab. 

Ankara Belediyesinden: 

Mersin As. Satın Alma Komisyonundan: 

Kuru ot ve ıaman satın alınacak 

1 - .Al}ağ"ıda yazılı bulunan dört ltalem ylyece#{n belli g{ln ve saatlerde kapalı 
zarf usullyle Meraın As. ı:ıubeelnln Ust katındaki satın alma komisyonu tarafından 
ihalesi yapılacaktır. 

2 - İstC'klilerin ihale saatinden bir saat evellncı kadar kanunen istenen vesaik ve 
temlnaUarını havi teklif mektuplarını lto misyona teslim etmeleri. 

ı - Belediye ihtiyacı için nlınacall 
1200 kUo motör yağına istekli çıkın 
na binaen ck111ltmesi on glln uzatıl 

2 - ltuhrunmen bedeli 780 liradır 
3 - Tf'mlnc.t 51l lira 50 kuruştur. 
4 - Şartnamesini görmek iRtl~'t 

1stanbul K. Sa. Al. Ko. R:ı. den : 
28-8-1940 saat 15 de pazarlıkla altı yilz 

ton kuru ot, üç yüz ton saman satın alına
caktır. Kuru otun muhammen bedeli 36.000 
lira ıamnnın muhammen bedeli 12.000 lira 
dır. Bunlar ayn ayrı taliplere de ihale e -
dilebilir. İsteklilerin belli (Ün ve saatte 
yüzde on bes kati teminat parılarlyle bir
likte Fındıklıda As. Sa. Al. Komisyonuna 
gelmeleri. 

8 - Fazla bilgi edinmek lstlycnler An kara ve İstanbul Lv. Amlrllklertyle Mersin 
ııatın alma komisyonundaki mevcut §artnnmelerl her zaman göreblltrler. (41>29) 

her gün encümen kalemine ve rsteld! 
de s. 9. 940 salı gt.inU ım.at 10,::0 d:ı 
ye encümenine mUracaatııı.rı. (50921 

151' 

{5050) 15049 

Arpa ~atın alınacak 
Elazıt As. satrn alma Ko. Rs. den: 
600,000 kilo arpa alınacaktır. Muham

men bedeli 34.500 lira ve ilk teminatı 2587 
lira 50 kuruştur. Eksiltme 16/9/!ı40 pazar
tesi günü saat 10 da satın alma komisyo
nunda ve kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
Taliplerin teklif mektuplarını eksiltme sa· 
atından bir &aııt evcl komisyona vcrmi& ve
ya göndermiş olacaklardır. Arpaya ait 
şartname ev evsaf tatil günleri dahili mer
kc.ı:dc her eün komisyonda hariçte Ankara, 
ve İstanbul Lv. amirliklerinde görülcbi • 
lir. (5052) 15068 

Arpa satın alınacak' 
Elazığ As. satın alma Ko. Rs. den: 
1260 ton arp:ı alınacaktır. Muhtımmcn 

bedeli 74,450 lira ve ilk teminatı 5433 lira 
7 5 kuruştur. Eksiltme 16/9/!)40 pazartesi 
glinli saat 11. de As. komisyon odasında ve 
kapalt ııırE Uiuliylc yapılacaktır. Taliple
rin teklif mektuplarını eksiltme saatından 
bir ıaat evci komısyona vermiş veya gön
dcrmle olaczklardır. Arpaya alt anrtnamc 
ve evsaf tatil günleri dahili merkezde her 
gün komiıyona hariçte Ankara ve htan
bul Lv, limirliklerindc görlilür. (5053) 

15069 

Kuru ot satın alınacak 
Erzincan As. :ıatrn alma KO: 
1 - 750,000 kilo kuru otun kapalı zarfla 

eksiltmesi 14/9/!ı40 cuma cilnll saat 11, de 
Erzincan'da satın alma komlıyonunda ya. 
pılncaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli S0,000 lira o
lup ilk teminatı 2250 liradır. 

3 - Evsaf ve ljartnamesi birliklerde 
mevcuttur. 

4 - Teklif cmktuplarmı eksiltme saatin
den bir ııaat cvel komisyonda bulundurul-
muı olacaktır. (5054) 15070 

Kuru ot satın alınacak 
Erzincan As. satrn alma KO: 
l - 500.000 kilo kuru ot kapalı nrfla 

eksiltmeye konulmuGtur. Tahmin bedeli 
20,000 lira ilk teminatı 1500 liradır. 

2 - Eksiltmesi lS/cylUl/940 cuma günü 
saat 15 de Erzincaııda .atın alma komiı
yonunda yapılacaktır. 

3 - Evsaf ve oartname esasları birlikle
rin hepsinde mevcuttur. 

4 - Teklif mektuplarını eksiltme aaatin
den bir ıruıt evci komiıyonda bulundurul • 
mu~ olacaktır. {5055) 15071 

Na! ve mıh satın alınacak 
Çorlu As. Satı nalma Ko. Rs. dtn: 
22200 beyııir ve 7800 cl.,ylm katır nalı ile 

bir numaradan on numarayı kadar 1440,000 
adet mıha talip çıkmadıiından yeniden pa
zarlığa konulmuştur. Pazarlık glinil 19/8/ 
940 ılı günü saat 15 dedir. Nalların ilk te
minatı 1868 liradır. Mıhlıı.rın ilk teminatı 
1050 liradır. Şartnamesi komisyonda mev -
cut. İstekliler okuyabilirler. Taliplerin 
belli olan pazarlık gilnil ve ıııa.tında i • 
cap eden kanuni ve11ikle birlikte Çorlu 
satın alm komisyonuna mliracaatlarr. 

{5056) 15072 

Koyun eti satın alınacak 
Edirne As. Sa. Al. KO: 
35625 kilo koyun eti alınacaktır. Pazar

lığı 3/9/940 ııah gilnU ıaat 11 de Edirnedı 
eski mli3iriyct dairesinde satın alma ko • 
misyonunda yapılacaktır. Tahmin edilen 
tutarı 13518 lira 75 kuruı ve teminatı 1149 
liradır. Evaar ve şartnameel her gün ko • 
misyonda görutcbilir. İstekl!lcrin sözli ge
çen gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

(5057) 15073 

Sarı sabunlu kösele alınacaktır. 
lstanbul Lv. imirli#i satın almı KO: 
8 ton boyun ve etek snrı sabunlu kösele 

alınacaktır. Pu:arlıkla eksiltmesi 2/9/040 
pazartesi günü saat 15 de Tophanede İs • 
tanbul Lv. lmirlilU ıatın alma komlsyo • 
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 17 .600 
lira ilk teminatı 264-0 liradır, Nümuncsl 
komisyonda görülür. İsteklilerin belli H• 
atte komisyona gelmeleri. {5058) 15074 

Bulgur satrn alınacak 
Konya Ar. satın ılma KO. dan: 
300 otn bulgura teklif edilen fiyat Pi· 

hah görlildUGündcn üçüncil defa olarak pa
zarlık suretiyle satın alınacaktır. 

Evsaf ve husuıi ıartlar İıtanbul, An a
rı Konya Lv. amirlikleri ıatın alma ko
misyonlarındadır. İstekliler okuyablllrler. 

Pazarlıl:ı 29/Ah/940 günU ıaat 9.30 da 
Konyada kolordu binası içindeki utın al
ma komlıyonunda yapılacaktır. 1ateklile • 
rin gün ve sa.atında komisyonda hazır bu· 
lunmaları. • 
Pazarlığından sonra takarrur edecek fi. 

yat üzerinden yUr.de on bcı katt teminat 
alınacaktır. (5059) 15075 

Patate8 ı"atın alınacak 
l.~tanbul Lv. lmriliti aatızı 11/ma Ko. Rs. 
578,500 kilo patates alınacaktır. Pazar • 

hkla ekılltmeıi 3/9/940 aalı g{inll saat 
14.30 dıı Tophanede htınbul Lv. imlrliği 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 37,602 lira 50 kuru1 ilk te· 
minatı 2820 lira 19 kuur,tur. Şartnamesi 
komisyonı1ı ı:örUlilr. latcklllerin kanu:ıt 
veaikalnriyle belli glinde komisyona gel • 
melcri. {5060) 15076 

Kuru ot satın almneak 
lstanbul Lv. lmlrlili satın alma KO: 
1,022.400 bir milyon yirmi iki bin dört 

yliz kilo kuru ot alınacaktır. Pazarlıkla ek-
ıiltmeıl 3/9/940 salı cünü ı~t 15 de Top. 
hanede htanbul Lv. imirli$;i satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin edilen 
bedel 61,344 lira ilk teminatı 41500 lira 80 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda gorlillir. 
İsteklilerin beli! aaatte komlıyontı gelme-
leri. (5061) 15077 

Odun satın alınacak 
lzmir As. sııtrn alma KO: 
1'200 ton odun kapalı zarf eksiltmesi ile 

ıatın alınacaktır, 
K;ıpıılı zarf ckilltmc&i 1Z/9/Sl40 günü sa· 

at 15 de Aı. satın alma komisyonunda ya
rıılacakttr. 

Odunun beher kiloıu lc::ln tahmin edilen 
fiyat 1. kurut 50 ıantim olup tutarı 18000 
lira muvakkat teminatı 1350 liradır. 

tıtekliler her gün İstanbul, Ankara, Eı-

Cinsi Mikdarı Muhammen İlk tı:-mln::ıt İhale ııaat 
kilo bedel Lira Kr. 

Sndeyııtı 
K. fnıııılya 
Pirinç 
Bulgur 

18000 21GOO 00 1620 00 12 ey 40 10 
12 ey 40 ıı 
12 ey 40 12 
12ey40 16 

32000 6400 00 480 00 
32000 9120 00 684 00 
40000 5000 00 875 00 

14908 

Odun ah nacak 
Çanakkale As. Sa. Al. Ko. dan: 
İki kalem yakacak kapalı zarf uaully le eatın alınacaktır. Muhammen bedeli hi

zalarında göaterllmlı:ıUr. lhaleal Çanakkale Aa. Sntın alma komisyonunda yapıla
caktır .. Taliplerin ihaleden bir ıııı.at cvel teminat akçelerlyle ve ihale kanununun 2, 
a. UncU maddelerindeki vcsalkle birlikte komlııyonn mtiracnat etmeleri. (5106) 
Cinsi Mikdarı Muhammen Be. Muvalcknt Te. Kilo İhale gUn ve s. 

l~boooo 
sooooo 

Lira Kr. Llrıı Kr. 
Ç. kale odun 
Eceabat odun 

1,5 1570 00 l:npah 1400000 perı:ı. 12.9.940 llde 
1,5 900 00 kapalı 800000 pere. 12.9.940 12 de 

l5093 

kitehir Aa. ııatın ılmıa komisyonlarında gö
rebilirler. 

İıtckliler belli gün ve saatten bir saat 
evci kapalı zarflarını ihtiva eden As. sa
tın alnıa komiıyonuna vermeleri. (5062) 

15078 

Buğday kırdırılacak 

her gün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 10. 9. 940 &ah günü aant 10,30 da bele
diye encilmenine mürtıcruıtları. 

{4546) 14855 

Muhtelif hırdavat satın alınacak 

C lık l A S AI Ko
• 

1 

An/cara Belediyesinden: 
ana ı o s. 11. • • 

Bin ili iiç bin ton buğday kırdmlacak- " 1 - Belediye ihtiyacı için alınacak ohı.n 
tır. Muhammen bedeli bir kuruıı ilk temi- j "O kalem hırdavata ait malzeme on beş 
natı 2250 liradır. Taliplerin 2/9/940 pa- ghn nıUddeUc açık cluılltmcğe konulmuş -

• U .. 1"' d C tur. zartesı & nu ~nat u a .. anakkale As. sa- 2 _ :Muhammen bedeli ll56 liradır. 
tın alma komısyonuna muracaatları. 3 - Teminat 86 -o ıı d 

(5063) 15079 4 - Şartn;me ~~ ııs~!sı~İ görmek letl-

Un alınacak 
Eskişehir As. Sa. Al. Ko. dan: 
300 ton un pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pa:ı:arlıtı 2 eyJUI 9t0 pıı.zarteııl gilnU saat 
1.ı.ao da Eskfıehir mıntaka satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Şartnnmo ve ev
safı komisyonda gllrlılcblllr. 

Tahmin bedeli 37590 liradır. KaU temi
natı 5638 lira 50 kuruııtur. İsteklilerin 
mezkllr gtln ve saatte teminat mnkbuzla
rl)·lc komisyonda hazır bulumnıı.ları. 

(5112) 15095 

Kuru ot alınacak 

yenlerln her gUn encümen kalemine ve is
teklilerin de 18. 9. 940 cuma gUnU saat 
10,30 d:ı beldlye encümenine mUracaaUarı. 

(4880) 1496~ 

Elbiselik kumaş alınacak 
Ankara Bl'lediyesinden: 

l - Belcdl:re mUstahdemlni için yaptın
lacıık olan elbise ve ltnsketlerlnde kulla -
nılncak altı cins ve renkte 4803 metre 5~ 
anntlm kumaş on beş gUn mUddetle ''e ka
pıı.lı zarf usullyle eluılltmcğe ltonulmuııtur. 

2 - :r.ıuhammen bedeli 168Hi lira 98 ku
ruştur 

3 - Teminat 1261 1\rıı. 20 kuruotur. 
Edirne As. Sa. AI. Ko. Rs. d~n: 4 - ihıılcsl 10. 9. 940 sah gUnü saat 11 

İki milyon kilo kuru ot kapalı zart' u- de ynpılacağmdan şartnamesini ve kumaş 
sul!yle eksiltmeye konulmu§sa da mezkCır 1 nUmunrlerlnl görmek lstlyenlerin her gUıı 
gUnde hiç bir ietekll çıkmadığından aynı I encUmen kalemine ve iatekl!lerln de ihale 
şerait dairesinde dördüncU lhaJesl 13.9.940 gUnU olan 10.!l.940 sah gUnU saat ona ka -
gtlnU s:ıat 17 de yapılacaktır. dar usul n tekli! mektuplarını belediye en· 

Tahmin fiyatı 110 bin lira olup ilk te- cUmcnlne vermeleri. (4909) 14966 
mlnııtı 8250 liradır. 

E\'saf ve ŞC'raltlnl görmek istiyenlcr 
her gUn ııı ııaatlerlnde isteklilerin de belli 
glln ve saatte teminatlarını lhRlcden bir 
saat eveı Edime Sanayi kıolasındakl ııatın 
alma komlsyonıına vcrmlıs veya posta ile 
göndermtıı obnnlan. (5118) 15000 

ANKARA BELEDiYESi 

Tuğla ve kiremit alınacak 
Anknra Belediyesinden: 
1 - Belediye ihtiyacı için ılmacak 

50.000 adet tuğla ile 2.000 adet yerli alııf· 
ranga kiremit on lft~ gün müddetle açık 
eksiltmeye konmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 850 liradır. 
3 - Teminat 63 lira 75 kuruııtur. 
4 - Şartnamesini görmek iltlyenlerln 

her gUn enclimen kalemine ve isteklilerin 
de 10. 9. 940 salı günü saat 10,30 da bele
diye encümenine müracaatları. 

{4840) 14849 

Kazma. kürek ve sair malzeme 
alınacak 

Aııkara Bel~iycsinden: 

1 - Belediye ihtiyacı için alınacak o
lan 11 kalemde kazma, kUrek ve sair mal
zeme on beı ıün müddetle açık eksiltme
ye konulmuatur. 

2 - Muhammen bedeli 708 lira 20 ku
ruştur. 

3 - Teminat 53 lira 12 Jruru5tur. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin 

her g{ln cnclimen kalemine ve isteklilerin 
de 10. 9. 940 ulı günü aaat 10,30 da bele
diye ıncllmenlne mUracaatlın. 

{4843) 14852 

Otomobil lastiği alınacak 
Aııkara Btllediye11indın: 
1 - Belediye ihtiyacı için alınacak o

lan muhtelif ebatta 24 adet iç ve 24 adet 
dıı otomobil lastl~I ile 3 adet iç ve 3 adet 
dıa motosiklet lfiatiği on be& gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 4168 liradır. 
3 - Teminat Sl2 lira 113 kuruştur. 
4 - Şartnamesini görmek lstiyenlcrln 

her cUn enclimcn kalemine ve isteklilerin 
de 10. o. !>40 aah eünli 11at 10,30 dJ ~ele· 
diye encümenine müracaatları. 

(4844) 14853 

Fren balatası alınacak 
Aııkara Bolcdiyesinden: 
1 - Belediye ihtiyacı için alınacak o

lan 390 metre fren balatası on bcı gün 
milddetle ve kapalı sarf uıuliylc ıkıolltmc
ye konutınustur. 

2 - Muhammen bedeli 6270 liradır. 
3 - Teminat 470 lira 25 lnıruıtur, 
4 - İhıılesi 10. 9. P40 ıah günü uat 11 

de yapılacdından &artnamesini görmek is
tlycnler!n her ıUn enclimen kalemine ve iı
tcklilerin de ihale günü olan 10. g, 940 81• 

lı E\inU ııaat ona kadar uıulcn teklif mek
tuplarını belediye encümenine verıpeleri. 

(4845) 14854 

Muhtelif alat ve edevat 
alınacak 

Ankara Beledı)•esinden: 
1 - Belediye ihtiyacı için alınacak o

lan muhtelif demir kaynak teli ile alat ve 
edevat on be& &'İİn müddetle a,pk eksiltme
.ye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 2078 lira 30 ku
ruştur. 

S - Teminat 155 lira 88 .kuru~ ur. 
4 - Şartnamesini rörmelc lıtl7enlerln 

Motör yağı alınacak 
Ankara Belediyesinden: 

1 - :Sclcdlye ihtiyacı için alınacak olan 
12048,l'I kilo kıglık motör yağı on be§ gün 
müddetle ve kapalı zarf uıullyle eksiltme· 
ye konulmll!Jtur. 

2 - Muhammen bedeli 5421 lira 82,5 ku· 
ruştur. 

3 - Teminat 405 lira 64 kunıatur. 
4 - İhalesi ıs. 9. 940 cuma gUnU ııaat 

11 de yapılacağından ııartnnıneslni görmek 
lııttycnlcrln her gün ııncUmen kıılemlne vıı 
ıstcıtlllcrln de ihale gün!! olıı.n 13. 9. 940 
cuma gllnU saat ona kadar usulen teklif 
mektuplarım belediye encümenine verme-
leri. ( 4943) 14969 

Akimülatör aatm alınacak 
Ankara belediyesinden: 
1 - Belediye ihtiyacı ic;in 152 adet a.ki-

müHit8r pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 9532 liradır. 
3 - Teminat 1429,SO liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istlycnlerin 

her gün CJ1Climen kalemine ve isteklilerin 
de 3/P/940 salı gUnü ıaat 10,30 dı beledi· 
ye encümenine mliracaatları. {5066) 15081 

Makine yağı satın alınacak 
Ankara belodiy~sinden: 
1 - Su i§leri için 15 ton makine yatı 

pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli g750 liradır. 
3 - Teminatı 1462,5 liradır, 
4 - Şartnıımcsini görmek istlyenlerin 

her giln encümen kalemine ve isteklilerin 
de 3/9/940 salı gUnU saat 10.30 da belediye 
encUmenine müracaatları. (5067) 15032 

Postal alınacak 

Anlcara Bılediyesinden: 
ı - Beldi ye mUstahdcmlnl lthı yaptın· 

Iacak 612 çift poıtal on beş gUn mUddetıe 
açık eksiltmeye konmu~tur. 

2 - Muhammen bedeli 4"1)~ liradır. 
8 - Teminat 844 lh"ıı. 25 kuruıtur. 
4 - Şartnamesini ı;ermck lstlycnlerln 

her gUn oncUmen kalcnıloe ve lııteltlllerln 
de 13. 9. 940 cuma gUnU tnat 10.31) dn be
lediye encllmenlne mUracarıtları. (5090) 

150Rr> 

Muhtelif malzeme almacak 
Ankaar Belediyesinden : 

1 - Belediye ve ljuabatı için lllzumlu 
olan çivit, kibrit, sabun, sodıi. tuz ruhu 
vesaire pa:ı:arlıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 216 Ura go lnı -
ru6tur. 

3 - Teminatı 32 lira H kuruıtur. 
4 - Şartnamesini görmek isteyenlerin 

her ıün encümen kalemine ve iıtcklilerin 
de 3-9-1940 &alı günü saat 10.30 da bele· 
diye cncUmcnine müracaatları, 

(5091) 15086 

Memur alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

Belediye levazım mUdUrlUğüne im -
tihanla 75 lira ücreth bir memur alına. 
caktır. 

6. 9. 940 cuma günü saat 15,5 de be· 
lediyede yapılacak olan imtihana dahU 
olabilmek için : 

1- Lise mezunu olmak, 
2- Memurin kanununun memurlar 

hakkındaki hükümle:'ini haiz olmak, 
S- 5. 9. 940 tarihine kadar vesikala

rını tevdi ederek isimlerini levazım 
mUdürtuğUne ltaydettirmck Ulzımdır. 
İmtihan neticesi mUsavl derece alan 

lardan serf daktilo yazanlar ile leva • 
zım iıtlerinde çah~mı§ olanlar tercih 
edilecektir. (5093) ~5088 

ViLAYETLER 

Motorin alınacak 
lzmir Belediyesinden: 
OtobUs ldarcelnc 350 ton motorfll 

tın alınması, yazı lı.;leri mUdürl 
§artn!llltesi vcçhile bl ay müddetle 
lığa bıral~ılmıştır. Muhammen bedeli 
llrn muvakkat teminatı 3026 liradır. 
lesi 6. O. 940 cuma g{inll saat 16 dadır· 
llplerln temlnatlanm 6ğleden cvel eli 
rlyet Merkez Bnnkrunna yatırarak hll 
pazarte~. ı:arşnmb!ı \'C cı.•m!l gtlnlcrl 
mene müracnatıan. (3158/4533 ı l 

Büyük bir un fabrikası kira 
veriliyor 

A ntılya V ilayctinden: 
1 - Antnlya iskelesinde kilin \'C 

30 ton hutdµy öğUtülen vilAyet un ftı 
sının llç yıllık icarı yıllığı 16001 il 
31. 8. 040 cumnrteııl gUnU saat 12 ye 
kepıı.Iı zart' usullyle arttırmıya konın 

2 - Teklif mektuplannın yUzde ye 
çuk temlıınt olan 3600 llrn 22,5 k 
banka makbuzu veya mektubu veya 
ltıı.nunı teminat ile birlikte ve 2490 t 
kanunun 32 inci m:ıQdesfndr.kl tnrl!& 
lreslılde o gtlnU tmnt 11 e kadar vflt\yel 
kamına verilmlıı veya gönderllrnlll o 
lll.zımdır. 

a - İhale Antalya vtldyet idare! 
siye blnnsında toplanacak olan \•llll)"t

1 

tmt enctlmcntnde yapılacaktır. 
4 - Talipler Antalyııdn vtlt\yet eıı 

kaleminde. İstanbul, İmılr, Ankara. 
la, Denizli, Jııpnrta, Burdur, Adana 
yetlerinde mahalli valiliklerde bu 113 taki cııırtnameyl görebilirler. 1459 

Benzin alınacak 

lstanbul Belediyesinden : 
Belediyeye ait motörlü vesaitin 

ihtiyacı için altnacak 258,462 litre b 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kog 
muştur. Tahmin bedeli 64615 lira S , 
ruş ve ilk teminatı 4480 lira 78 kur111 Şartname zabıt ve muamclit mudur 
}<aleminde görülecektir. İhale 31. s. 
cumartesi günü saat 12 de daimi eti 
mende yapılacaktır. Taliplerin ilk t 
nııt makbuz veya mektupları ve 940 
na ait ticaret odası vcsikalarlyle 2490 
maralı kanun tarifa tı çevresinde hJ 
yacakları teklif metuplatını ihale 
saat 11 e kadar daimi encümene ve 
ri lazımdır. (7199-4603) 1 

e 
Motorin alınacak 

1stanbul mrntakur Sıtma lı:fi1C 
Heyeti Satın Alma Komisyonundatı 

1 - Mıntaka ihtiyacı içln kapalı 
usullyle (100) ton motorin ahnac . 

2 - Teslim ve tesellüm tarihinde1'1 
yiç fiyat esas olmak üzere bu fi 
Yapılacak tcnzillt eksiltmeye çıkart 
tır. 

3 - Tahmin edilen fiyat (12380) 
olup muvakkat teminatı (928) lir• 
kuruıtur. 
~ - Eksiltmeye girebilmek ıırtl 

baız olanların teklif mektuplariylı 
ı;;akkat teminatlarını eksiltme aaatlıı' 
d.ar ;Kadıköylinde sıtma. mücadele ri 
tı bınuındıkl komisyona vcrmiı ol 
rı ıarttır. 

5 - Eksiltme 2 Eylül 940 pıı 
~nil 11at (15) de Kadıköy Moda ı: 
ıı. 91 numaralı sıtma mücadele ri 
bınasında yapılacaktır. 

.6 - Sartnameler her gün riyaset 
mındcn bedelsiz Alınabilir. 

{73200 - 4710) 

Yol inşaatı 
Zonguldak Vilayeti Daimi Encütl,1-· l'ı! 

dtn: ,& •ıı·. 
1 - Zonguldak vlll!.yetl içinde Z~j~ ~h~r 

dak - l{tllmll yolunda yo.pılaack 1oıı9• 'ku 
44 kuruıı keşi! bedelli lhznr edllıtılf lılı 
lnsl~nn silindiraj 1§1 ve bir ııekizlll' ' I> 
rUnUn lkml!.llyle bir tamıre.t barnklJ.!I ~ lıı10ı 
eası işleri vahidi fiyat ve muhamınell 940 
del Uzerlnden kapnh zart usullyle 16 lıı 
tarihinden itibaren 15 gUn mUddetl' 1 { 
slltıne:ye konulmllf}tur. 

2 - Eksiltmesi aı. 8. 940 cumartefl '1 
nU saat 12 do Zonguldak vllAycU dsiİıl' bcıg 
cllmenl odasında yapılacaktır. ıf. ~Ierı 

3 - Eksiltme eartnıı.mesı ve buna 'fllf 
terrı evrak Zonguldak daimi encuınell,.4 
leminde ve Zonguldak nnt'ıa mUdUrlllr ı. 
de gtlrUleblllr. "'· lif 

4 - Muvakkat temtnat 1499 Ura Jl ~;ı: ' 
ru§tur. '~ert 

15 - tein bedeli Zonguldak husus! ııı laı1 
sebe \'Czneslnden ''erllecektlr. 

6 - Ekslltmlye s;:irmek lstlycnterl~,1 
gUnUndcn en 11% sekiz J;Un evci zon~": 
vllll.yctlnc mllracaat edC'rck vllO.yct tt1 
mındıı.n alınmış mUteahhltllk ehliyet 1 kaslyle ticaret odıısından bu yıl fç!Jld~ 
lınmıı vesika ve muvakkat temınatl /. 
yatırdıklarına dair makbuz ve tekli! 111~ 
tubunu muhtevi kanunun tarifi "~;ıt 
hazırlanmıo kapalı zartlcırını ihale ısY.tl 
den bir aııat evcllne kadar daimi cnc!llll 
vermeleri UQn olunur. (7'10/4716) 

• 1'690 

Yol inşııatı 
Zonıuldak Vilayeti Daimi EncD11'1 ~.e 

den: ş- "'· 
1 - Zonguldak vlltıyeU içinde JJt',-c' i97 

ma • Çaycuma • Kokakaksu • BartıO ;{ y .. 
!unun Beycuma Çaycuml\ nrasında > 11': lln 
lacak ~3721 lira 7.S kurJ, keşi! bedtl11,J ~. 
M. 21 + ~00 - 26 + Oı>O ıınrııında te•' '(!! 
tUrabiye fgiyle K.M. 13 + 000 - 26 ..ı- 1 (ı' ara11ınd11 yapılacak gıravlye eosr. vııhldıı•' 
yat ve mulın.mmen bedel Uzerlnden ve ıtl' Ilı.Un 
palı zarf usullyle 16. S. 940 tarlhlndeıı11ıı1 • ~lı1 
baren lts gUn mUddeUe ckalltnıeye 1'0 tıı. 
muııtur. ~ tc 

2 - Ekalltmesı 31. 8. 940 cumıı.rte~ j; . ın 
nU ııaat 12 de Zonguldak'ta viJAyet d 1 

( 

encUmcn odıuıında yapılacaktır. ııı~· ll 
S - Eksiltme şartnamesi ve bun~~ 

teferrt evrak Zonguldak daimi en urJO' 
kaleminde ve Zonguldak nafıa nıUd 
g-tlnde görUleblllr. ~ 

4 - Muvakkat teminat 81>36 ııra 09 

ruştur. .Jo" 
O - İıin bedeli Zonguldak hususi il' 

sebc veznesinden verilecektir. ırı" 
6 - Eksiltmeye girmek 18t1yenlerftl ;;ııJ; 

le gUnUnden en az ııeldz gtln evel Z"fi,4' 
dak vUAyotJne mUrncaat ederek '~11)~ 
makıınundan alınmıu mUteahhltlilC c ııı,. 
\•eslkaslylo ticaret odasından bu )'il ~ııtl" 
lımnıııı mu\'akkat teminatlarını >atı tııı'~ 
rına dair ml!ıkbuz ve tekli! nıcı<tı.ı,ı~· 
muhtevi kanunun tarın veçlılle h6ı,ııı ti 
mııı kapalı zarflarını ihale saatınclC 11cdt' 
saat evel Zonguldak vilAyetı ,sıaırn~ ~1lf 
menine vermeleri UL\n olunur. (741" 

• U69J. 



ULUS 

ll MÜDAFAA VEKALETi 

Terlik alınacak 
-· M. Vekaleti Satın Alma Komisyo -
•ıı· 
~b~r çiftine tahmin edilen fiyatı 250 

olan on bin çift terlik 29 ağustos 
l>er embe gUnU saat 11 de Anknrada 

le. V. aatın alma Ko. da paznrJıkla sa
llınacağından lateklllerln 8750 liralık 
tenıınatıarlyle birlikte pazarlık gUn 

"atinde mezltQr ko. da bulunmaları. 
·· ~....,,t•·-e ve numune her gUn öğleden son-

a. da görUlUr. ( 4563) 14571 

Kösele alınacak 
t. M. VeH/eti Satın Alma Komisyo
aıı · 
~h~r kilosuna tahmin edllen fiyatı 

Uç yUz otuz kuruş olan 100 ton sarı 
tı kösele kapalı zarfla mUnakasaya 
~tur. 25 tondan nşnğı olmamak ll -
lekııtıer dekabul edilir. İhalesi 2.9.940 
eaı gl.lnU saat on birdedir. İlk teml-

16 950 liradır. Evsaf ve ııartnamest 
lıra mukablllnde M. M . V. satın alma 

onundan alınabilir. İsteklilerin ka
emrettlğl belgelerle ihale saatinde 
ona gelmeleri. (4564) 14:198 

Kar gözlüğii alınacak 
-· M. Veklilııti Satın Alma Komisyo-
•n· t 
~ine tahmin eöllen fiyatı (79) ku
~lan 100.000 adet kar g1lz1Uğll mUteah

ve hesabına açık eltslltme ile mll
a konmu:ıtur. İhalesi S. 9. 940 salı 

8aat ıı.so dadır. İli< teminatı (5200) 
1'. Evsaf ve ıartnameırt (300) kuruş 

ilinde M. ır. V. eatın alma komla -
an alınablllr. İateklllerln kanunun 

ttığl belgelerle ihale sıı.atlnde komle-
~elmelcrl. ( 4630) 14669 

Portatif iskemle alınacak 
· )!. Vekaleti Satın Alma Ko. : 

trine tahmin edilen fiyatı beı Ura o
biıı tane madeni portatif iskemle 9 ey-
14() pazartesi glinü saat 10 da Ankara
. M. V. satın alma Ko. da pazarlıkla 
thnacağından isteklilerin 750 liralık 
ltıninatladyle birlikte pazarlık gün ve 

a mezkQr Ko. da bulunmaları. 
(4787) 14786 

'telefon direği alınacak 
ı\r, VeH/etl Satın Alma Ko.: 
sine tahmin edilen fiyatı: ıs.ooo 11-

ltıı 3000 adet telefon direği pazadık· 
!ııı alınacaktır. Pazarlığı: 4. 9. 940 

a ıfinü saat 11 dedir. Kati temi
. 2ıso lira olup eartnamesl komisyon
rtllür. Taliplerin muayyen vakitte M. 

'i, Sı. Al. Ko. da bulunmaları. 

Kiriko satın alınacak 
M. M. Vekiileti satın alma KO: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 1250 lira 

olan 5 adet kiriko pazarlıkla satın alına. 
caktır. Pazarlığı : 3/ 9/ 940 salı gilnil eaat 
11 dedir. Kati teminatı: 197,5 lira olup 
evnf ve eartnamesi komisyonda görilllir. 
Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. Sa. 
Al. Ko: da bulunmaları. (5070) 15083 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

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

ıiltmeye konulmuştur. Keşif be leli 
60090,52 lira olup ilk teminat miktarı 4255 
liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi 9. 9. 940 
pazartesi günü saat 11 de Hava satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Ke:ıif evrakı 
her gün öğleden sonra 305 kuruş mukabi
linde alınabilir. İsteklilerin kıınuııun ikin
ci ve u,üncü maddelerinde yazılı vesıikle 
birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarını 
muayyen saatten bir saat evel:ne kadar ko 
misyona mal."'buz mukabili verm!leri. 

(4887) 14895 

Uçuş elbisesi satın alınacak 
M. M. Veklilcti Hava Satın Alma Ko

misyonundan: 
1 - 210 takım Uç boy Uzerlnden uçuş el

bisesi pazarlıkla. satın alınacaktır. Mu
hanımen bedeli (24.500) lira olup katı te -
mlnat mlkcları (Sf\75) liradır. Pazarlığı 
2. 9. 940 pıı7,ıı.rte.-ıl günU saat 10,30 da ha
va satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
İdıırt ve fenni şartname her gf.ln öğleden 
sonra komisyonda görUleblllr. İsteklilerin 
muayyen gUn ve saatte kati teminat ve 
kanuni belgeleriyle komlsyond:ı bulunma-
ları. (4019) 14067 

Portatif anten direği alınacl\k 
M. M. Vekaleti Hava Sntın Alma Ko

misyonundan: 
1 - Hava birlikleri için beheri 12 metre 

uzunluğunda ve blrlblrlne geçme 120 takım 
portatif anten direği tertibatı yaptırıla
caktır. NUmuneslnl görmek ve !cnp eden 
tafslltltı almak Uzcre M. l\I. V. hava mUs
teııarlıfınn rnUrncant edilmesi. (4953) 

149il 

ZiRAAT VEKALETi 

Karabük kömürü alınacak 
Et/ı'kte Veteriner Bakteriyo/aji ve Se

roloji Müessesesi Direktörlüğünden: 

1 - Müessese ihtiyacı i'in 100 ton Ka
rabük kömürü açık eksiltmeye konulmuş
tur. (4904) 14897 

2 - Tahmin edilen bedeli 2700 liradır. 
3 - Muvakkit teminatı 202 Ura 50 ku

ruş olup banka mektubu veyıı. vezne malı:
· it. Velr.fleti Satın Alma Komisyo- buzu ve devletçe kabule ıayan hazine tııh-

b•ıı: t vili teminat olarak kabul olunur. 

;adır bezi almacak 

"'her metresine tahmin edilen flya ı il 

Şartname parasız olarak komlıyondaıı ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(112) lira (50) kuruı ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerlnfiekl vesalkle ko
misyoncu olmadıklarına ve bu fıtle alika
dar tüccardan olduklanna dair Ticaret O
dası vesikaslyle mezkilr gUn ve aaatte ko-
misyona müracaattan. (4883) 

14865 

5000 Kilo don yağı alınacak 
Aslıul Fabrikalar Umum Müdür/ütü 

M erkcz Satrn Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (2000) lira olan 

5000 kllo Donyaiı Asker! Fabrikıılar u
mum müdürlüğü merkez eatın alma ko
misyonunca 6. 9. 94Q cuma gilnü ııınt 14.30 
da açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (150) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad 
delerindeki vesaikle 'komisyoncu olmadık
larına ve bu işle alakadar tüccardan ol
duklarına dair Ticaret Odası vesikaslyle 
mezkQr g{in ve saatte komisyona müra.-
caatları. (4885) 1486Ci 

2000 Takım çamaıır " don, 
gömlek ,, alınacak 

A3kui Fabrikalar Umum Müdürlüğii 
Merkez Satrn Alma Komisyonundan : 

Tahmin cfllen bedeli (2500) lira olan 
2000 takım ~aşır (don, gömlek) Askeri 
Fabrikalar umum müdür!Uğü merkez satın 
alma komisyonunca 9-9-1940 pazartesi gü -
nü saat 14.30 da açık eksiltme ile ihale e
dilecektir. Şartnamesi parasız olarak ko -
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (187) lira (50) kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
işle alfi.kadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret oduı vesikaslyle mezkQr gün ve sa
atte komisyona müracaatları. 

(4948) 14939 

140 adet boş köhne varil 
satılacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü~ü 

Merkez Satrn Alma Komisyonundan : 
Bcherine 25 kuruı bedel tahmin edilen 

140 adet boı köhne varil Askeri fabrikalar 
umum mlidlirlUfü merkez sııtın alma ko
misyonunca 9-9-1940 pazartesi günU ı;aat 
15.30 da açık arttırma ıuretiyle ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak komls 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (2) lira (63) kuruı ve 2490 sa
yılı kanonun 2 ve 3 maddelerindeki vesaik
le mezkur giln ve saatte komisyona müra

-

caatları. 

(4943) 14940 

10152 Kg. ip alınacak 1 Yüz on beı kUntfl olan (400.000) 4 - İhalesi 9. 9. 5140 pazartesi g· nil sa-
bn....1erıı veya yabancı malı olmak Uze- at 15 tedir. Buna o.it ııartname müessesden Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüliı 
~·rtatıt çadır bezi mtinakasaya kon- bedelsiz olarak verilir. Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
h.""• d 5 - 2490 eayıh kanunda yazılı ,artları Tahmin edilen bedeli (10152) lira olan ,·rı.aıeaı 8. 9. 940 aalı gtlnü saat 10,SO a- · d"I gU 
ltttı teminatı (44.soO) liradır. Evsaf ve haiz olan iıteklilerin tayın e ı en n ve 10152 Kg. İp Askeri fabrikalar umum mli -

eııı 28 lira mukablllnde :M. ı.r. V saatte Ziraat Vekaleti muhasebe direk- dürlüğü merkez satın alma komisyonunca 
llına komisyonundan atınn.blllr. ta.- törlliğünde toplanacak olan komisyona mü- 9-9-'1940 pazartesi gi!nil saat 11.30 da ka -

n kanunun emrettiği belgelerle l - racaat etmeleri. 4882) pah zarfla ihale edilecektir. Şartname 
laUnde komisyona gelmeleri. 14894 parasız olarak komisyondan verilir. Talip -1fa72) 15003 

ij cak lerin muvakkat teminat olan (761) lira 
il Çorap ipliği satın alına ALETİ (4-0) kuru"u havi teklif mektupların MALlYE yEK v '· ır. Vekiletl Satın Alma Komisyo- mezkQr günde saat 10.30 a kadar komiı 

ı 

-
il• __ ,_ yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu -~ ktloauna tahınln edilen fiyatı Fen memuru alnıa~ maralı kanunun 2 ve 3 ·maddelerindeki ve-

l 1tunı• olan kırk bin kllo yUn çorap Maliye Vekaletinden : 'ki b · 
Paza:ııkla münakasaya konmuııtur Vekıı.ıet Mllll Emlo.k mUdUrlUğü kadro- saı e komisyoncu olmadıklarına ve u ı:ı-
~ap iplikleri ıcın 20.000 kiloluk sunda bulunan dnlml )11Z Ura Ucretıı fen le alakadar tüccardan olduklarına dai 
tr kabul edlllr. İhalesi 3. 9. 940 sah memurhıt:ıu mUnhaldlr. ticaret odası vesikasiyle mezkur gUn v 

r 
e 

-

laat ıı dı(ıılr. Ko.tt temtnntı (lS.7oo) Nafıa fen mektebinden mezun ve asker- saatte komisyona mUracaatları. 
P, ~vaııf ve eartnameııl (1570) kunı11 ligini yapmı11 olmak oartlyle tallJ olanla (4983) 

linde M. M. V. ııatın alma komls - nn evrakı mUsbltelerlyle birlikte 31. 8. 
ahnablllr. tsteklllertn kanunun em- 040 tarihine kn.dar Milli Emltık mUdUrlü- 142 ton benzı'n alınacak 
belgelerle ihale saatinde komlsyo - ğl.lne mUraeantıan. (4869) 1485~. 

~lıtıelert. (4973) l&ı04 'Askeri labrilcalar umum mlidürlüğil mer 

14962 

1 k /cez satın alma komisyonundan: 
çorap ipliği ıatm a maca NAFIA VEKALETl Tahmin edilen bedeli (52.540) lira ola n 

-
a 

142 ton benzin asker! fabrikalar umum mil 
· Jr. VekAletl Satın Alma Komiıyo- dlirlüğü merkez utın alma komisyonunc 

8-1940 ıııat 15 de Ankaar LV. lmirliği sa
tın alma komisyonunda yapdac.aktır. 

2 - Muhammen bedeli 15.000 lira ilkte. 
minatı l 125 liradır. Şartnamesi komisyon
da görülür. 

(5097) 15091 

Muhtelif ıebze alınacak 
Ankara Lv. Amir/ili Sa. AI. Ko. dan: 

1 - Aşağıda cins ve mlkdan ya.zıh seb
zelerin pazarlığı 28. 8. 040 saat 15,30 da 
Ankara levazım Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - isteklilerin tcmlnatlar1yle komisyo
na mUracaatlan. 

Kilo 

1300 
200 
200 
800 
550 
600 
100 
600 
500 
400 

Kavun 
Elma 
Armut 
Kabak 
T. biber dolmalık 
T. bamya 
Şeftali 
Demet maydanoz 
Dereotu 
Nane 

(5098) 15092 

Muhtelif sebze alınacak 

.Ankara Levazım Amir:lili Satın Alma 
Komisyonu Reisliğinden : 

s 
s 

1 - Aşağıda cins ve miktarlan yazılı 

ebzelerin pazarlıkla eksiltmesi 29-8-1940 
aat 15.30 da Ankara LV. amirliği satın al

ma komisyonunda yapılacaktır. 

k 
2 - İsteklilerin temlnatlarlyle belli va

itte komisyona mUracaatları. 
Kilo 

500 Semt:r.v ... 
500 T. kabak 
200 Lahana 
200 T. bamya 

1500 Limon 
250 Şeftali 

250 Elma 
150 Ayva t 

250 Armut 
750 Kabak 
250 T. biber dolmalık 
250 Karpuz 
100 T. Bamya 
100 Semizotu 
75 T. erik 

150 Şeftali 

100 Armut 
150 Elma 
250 T. üzüm 
250 Kavun 

75 Hiyar adet 
150 Limon adet 

1000 Maldanoz demet 
250 Nane demet 
250 Dereotu demet 

(5108) 15094 

lCRA VE iFLAS 

Gayri menkul mallann 
açık artırma-ilanı 

Kocaeli lcra Memurluğundan : 

Açık arttırma ile paraya çevrilecek gayri 
menkulün ne oldufu: Giindoğdu köyünde 
919/ 35 • 3676/ 50 • 3676/ 000 - 3676/40 -
3676/40 - 3676/ 000 - 3676/ 000 - 1638/ 30 -
1638/20 • 3676/ 8 - 799/ 10 metre murabbaı 
kıymeti lira takdir olunan tafsilatı dosya
mızda yazılı 11 parça tarla. 

Arttırmanın yapılacafı yer, ilin, saat: 
1 ci 23-9.1940 pazartesi saat 14-16, 2 inci 
8-10-1940 sah saat 14-16. 

b•ıı: tı Alakadarlara 12'/9/94-0 perıembe giinil ıaat 15 te kapal ı ı: 
a -tb.er kilosuna tahmin edllen flya • d zarfla ihale edilecektir. Şartname (2) lir 

ı...._rue olan ('O.OOO) kilo pamuk ço- Nafia VelcB/etın en : . ri 

1 - İşbu gayri menkulün arttırma şart
namesi - • - - • • • tarihinden itibaren 
- •• - - - • - No. ile Kocaeli icra dairesinin 
muayyen numarasında herkesin görebilme -
ıl için açıktır. Uinda yu:ılı olanlardan 
fazla malQmııt almak isteyenler, l;:ıbu ıart

ııame ve 940/2291 dosya numarasiyle me
muriyetimize müracaat etmelidir. 

"'Q "' " 940 tarihinde teknik oku- (63) kuruş mukabihnde komisyondan ve . lıııı""ı pazarlıkla münakasaya konmuıı- Bu ıene 2 .... 
6 ı üçlincü mühendislik lir. Taliplerin muvakkat teminat ola "A-uk çorap iplikler! tein ylnnleer lunda açılacak o an n 

ı.. ""'" t 1 t kl · )"ateleri vila·yet ma- (S877) lirayı havi teklif mektuplarını mez 'llloluk teklifler k"bUl cdlllr. ha es !tursuna glrece er.ın. ı. -
.. K d ı t r kür günde saat 14 de kadar komisyona ver . 

'40 pazartesi gUnU saat 11 dedir. a- kamlarına gön erı mıe ı · • meleri ve kendilerinin de 2490 numara 
nalı (8•601 liradır. Evsaf ve eart- Allkadarların bulundukları vl15.yet ma 1ı 

e .. ı i ı ı ı 1· t - kanunun 2 ve 3. mııddelerindeki vesaiki 
iki yUZ doks"n sekiz kurue muka- kamlarına müracaat arı ve 11 m er ıı e , 

1 " kd' d 2 E l""ld k- komisyoncu olmadıklarına ve bu işle al l.I. :M. V. Satın alma komlııyonun- de yazılı oldutu ta ır e · Y u .e. te _ kadar tüccardan olduklarına dair tic:ıre -t 
•
1-.,ftblllr. İsteklilerin kanunun em.ret- nik okulunda bulunmaları lilzumu ılan o • i k 
"'l._ 1S030 odası vesıkas yle nıezkQr gün ve saatte o -~lgelerle ihale saatinde koml~onl\ lunur. (4978) misyona müracaatları. (5021) 15066 

~ lerı. (4974) l500!'I 

Katağı satın alınacak 
·Ar. Velı§leti Satın Alın• Komisyo-
•ıı· Elbise diktirilecek Un alınacak 
h~rtne tahmin edilen fiyatı (28) ~- lktısat Vek81etinden: 

1KT1SA T VEKALETi JANDARMA 

~ı.n (25.000) adet kqağı pazarlık~ 1 _ İktlsat VekO.letl mUsta.hdcmlerl tçln 2 Milstakll Seyyar /andarma Tabur u 
. .... c.a --••va konmuııtur. iıuıJeııl 2· 9• g bl ı lle (8) mkım Komutanlığından: 

eaı günU aaat l!S tedlr. Kati temlna- (57) takım erkek el ses 
" ) liradır. Evsaf ve ıartnameal M kostüm tayyör dlktirllcccktlr. Erzakul cinsi 
'· '8.tın alma komisyonunda görülllr 2 - KoatUmlerin tahmin edilen dlkl!I 
tıa ... n kanunun emrt"tllğl belgelerle bedeli (600) lira olup muvakkat teminatı Un 
"•• 1 1 rl (45) liradır. Tahmin bedell 

•aattnde komtııyonıı ıı:e me e . 3 _ Pnzıı.rlık 4.0.940 ünU saat (10) da LI. Kr. 
~ (•117~) 15008 vekıl.let satın alma komisyonunda yapıla 

aktı 7260 00 
ç ik kaynak makineıi satın c 4 ~ Taliplerin gıartnameyl görmek ve Eksiltme u11111U 

l!lkdarı kilogram 

50000 
Muvakkat temlna 

LI. Kr. 
t 

644 :so 
İhale gün ve aaa u 

alınacak % 7,IS muvakkat temlno.tıarını yatırmak 
üzere levazım mUdUrlUğUnc müracaatları Kapalı zarf CUmarteal H. 9. 940 
llA.n olunur. (5122) 15099 1 - Tunceli Nazımiye kaııabıuıındakl ·at. Velclletl Satın Alma Komiıyo

•ıı· 4an 10-115 olmak taere !Astık k&Y-
in seyyar J. kıtaaının ihtiyacı olan elıt b 

kilo una alt malOmat yukarıda yazılmı 
~lneal alınacaktır. Talip olanların 
' evw fiyat ve mlkdarlarf:l.•le bir

_,,, \t. .... 'v Hr n ne mllracaatıarı. 

·-• tır. 
2 - Şartname No.zımlye'de aatın alm 

komisyonunda görül!!blllr. 
ASKERi F ABRlKALAR 

1-1;0,• 1
•111a)· • • ' 15007 Kmkkale' de yaptırılacak inşaat 

~ f Un eldiven satın alınacak Askeri Fabrikalar Uınum Müdürlüğü 
1~~ ar. V. Satın Alma Komisyonundan : Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

8 - İsteklilerin kanunt vaaıflan haiz o 
malan ihale gUn ve saatten evel tekl lf 
mektuplarlyle muvakkat temlnatlanm 

tr çiftine tahmin dilen fiyatı (35) Tahmin edilen fiyau (45.000) lira olan 
1 ti' atan yliz bin çift ylin eldiven pazar- yukarıda yazılı inıaat Askeri fabrikalar 
~ llılınakasaya konmuştur. Ylin eldiven· umum mUdürlüğü merkez satın alma ko 
ı>'' 'itı elli bin çiftlik teklifler kabul e - m"ısyonunca 5. 9. 940 perııembe günü saat 

komisyona vermeleri. (~121) 15098 

A. LEY AZIM AM1RL1Cl 

a 

ıh Ü 15 dedir Arpa ve yulaf satın alınacak ılesi 4-9-1940 gUn saat 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şart 
~ tcıninatı 5250 liradır. Evsaf ve şart- name (2) lira (251 kuruı mukabilinde ko- Ankara Levaum Amirlili Satın Alm 

i (175) kuruı mukabllindc M.M.V misyondan verilir. Taliplerin muvakkat te- Komisyonundan : 

-
. 

llına komisyonundan alınabilir. İs- minat olan (3375) lirayı havi teklif mek 1 - 200 ton arpı ve 200 ton yulaf pa 
~tin kanunun emrettiil belgelerle iha- tuplarını mezkQr günde ıaat 14 de kadar zarhiı 31-8-1940 ıaat 11 de Ankara LV 
ndı komlıyonı gelmeleri. komisyona vermeleri ve kendilerinin de O.mirliği satın alma komisyonunda yapıla 

(5032) 
15035 

2490 numaralı kanunun 2 ve S. maddele- caktır. 
o 
ti 

""antalrk bez alınacak rinde yazılı vesaikle muayyen gün ve ıa 2 - Muhammen bedel arpa için 1400 
ı.'r atte komisyona müracaatları. lira yulaf için 16000 liradır. Arpa i~in ka ""· V. Satın Alma Komisyonundu : 

t 

-
2 

a 

(4758) 14312 teminat 2100 lira yulaf için katı temina tr metresine tahmin edilen fiyatı: 
2400 liradır. Şartnamesi komisyonda gö lturuı olan yliz bin metre arkı ~an- 3000 Kilo çiğ bezir yağı alınacak rülür. 

bea paıarhkla münakasaya konmuı -
lııaıesi 4-9-194-0 ,arıamba günü ıaat Asl:er1 Fabrikalar Umum Müdürlülü 

lr. Kati tcminau (14.500) liradır. Merkez Satın Alma Komisyonundan: Tahmil ve tahliye miinakasası 
1 'te ıartnamesl (600) kurul mukabi- Tahmin edilen bedeli (1500) lira olan 
lıi.M.V. aatın alma komisyonundan 3000 1C11o çiğ Bezlryaiı Aıkerl Fabrika All'bra Levazım Amirlili Satın Alm 

(5018) 1503 

k 
'lir. lateklilerin kanunun emrettiği lar umum müdürlüğU merkez satın alma Komisyonundan : 

le ihale ıaatında komiıyonı ıel • komisyonunca &. Si. 5140 cuma ıünll ıaat 1 - 15.000 t_pn vagonlardan yapılaca 
(5033) ' 15036 14 te asık eksiltme ile ihale edilecektir. tahmil tahliye iıi pazarlıkla eksiltmesi 29 . 

2 - Arttırmaya l:ıtlrak için yukanda ya
zılı kıymetin % 7 ,5 nisbetinde pey veya 
milli bir bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (124) 

3 - İpotek sahibi al:ıcaklılarla diğer a
llkadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin 
gayri menkul üzerindeki haklarını hususiy
le faiz ve masrafa dair olan iddialarını ili
bu ilan tarihinden itibaren yirmi gün için
de evrakı müsbiteleriyle birlikte memuri • 
yetimize bildirmeleri icap eder. · Aksi hal
de hakları tapu sicillle sabit olmadıkça sa
tıı bedelinin payla&masından. harı, kalır • 
lar. 

4 - Gösterilen gijnde arttırmaya isti • 
rak edenler arttırma §artnamesini okumuş 
ve lüzumlu malQmat almııı ve bunları ta -
mamcn kabul ctmie ad ve itibar olunur -
lar. 

5 - Tayin edilen azmanda gayri menkul 
üç defa bağrıldıktan sonra en çok arttıra
na ihale edilir. Ancak arttırma bedeli mu • 
hammen kıymetin yüzde yetmiıı beelni bul
maz veya satıı isteyenin aıe.cağına rUcha
ni olan diğer alacaklyar bulunup da bedel 
bunların o gayri menkul ile temin edilmiş 
alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmaz
sa en çok arttıranın taahhüdli baki kalmak 
üzere arttırma on beı gün dana temdit ve 
on be:sincl ırünil aynı saatte yapılacak art -
tırmada, bedeli satıı isteyenin alacağına 
rücani olan diğer alacaklıların o gayri men 
kul ile temin edilmlı alacakları mecmuun
dan fazlaya çıkmak ıartiyle, en çok arttı
rana ihale edilir. Böyle bir bedel elde e· 
dilemezse ihale yapılamaz ve satıli talebi 
düıer. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olu -
nan kimse derhal veya verilen mühlet için
de parayı vermezse ihale kararı fesoluna
rak kendisinden eve! en yliksek teklifte 
bulunan kimse arzetmlı olduğu bedelle al
mıya razı olursa, o na, razı olmaz veya bu
lunmazsa hemen on beı gün milddetlc art
tırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale e
dilir. İki ihale anısındaki fark ve geçen 
günler için %5 den hesap olunacak faiz ve 
diğer urarlar aynca hükme hacet kal -
maksızın memuriyetimlrce alıcıdan tahıil 

olunur. Madde (133) 
Yukarıda gösterilen 1 ci 23-9-94-0 pazar· 

teıi saat 14-16 ve 2 inci 8-10-1940 salı eaat 
1'4-16 tarihinde İcra memurluğu odasmda 
lıbu llln ve g8ıterllen arttırma ıartnamesl 
dairesinde saulacatı ilin olunur. 3420 

Hayvan 
Sıhat ve içtimai Muavenet Velri.leti 

unalma Komisyonundan : 

Adet 

100 
20 
10 
20 

Cinai Muhamcn bedel 

Dana 
Merkep 
Koyun 
Keçi 

Lira 
3500 

sıpası 120 
80 

100 
soo . 

-1-

ah nacak 
Merkez Hılzıssıha Müessesesi Satın s ... 

İlk teminat 
Lira Kuruş 

262 50 

50 

Nasıl ahnacatı 

Açık eksiltme 

Pazarlık 

1 - Müessesemiz çiçek aım şubesi için cins, miktar muhammen bedel, ilk te
minatları yul:arıd:ı yazılı hayvanlar iki grup halinde açık ekıiltme ve pazarlık 
suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme ve pazarlık 2. g. 514-0 tarihinde paurteıl ~nU Ht 11 de Ankarada 
merkez Hıf.ııssıha müessesesi satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamelerini i:Örmek iltlyenler müesse satm alma komisyonuna mllraca
at ederler. 

4 - Talipleİ"in muvakkat teminatı ya tırmık Uzere bir ıfin evel ve kanun! ve-
ılkalariyle birlikte belli 5:Ün ve aaatte komlıyona seımelerl. ((675) 14.670 

Tıbbi ecza ahnacak 
Ankara Nümune Hastanesinden ı 

" 6 " .... > 
== ::J .... 
~ .5 ~ 
tı:l "biı :JI 

s. 9. 940 saat ıs 
5. 9. 940 saat ıs 

8800 
14554 

.... 

... 
~:ı.o .... = 

" fil 04 ı:: u ... 
:ı ı:: .D 
E xg ~ 
:::ı rJ ~ 
z::ı::ıxı 

40000 metre gaz idrofil 
235 kalem eczayı tıbiye 

Ankara Nümune Hastanesinin 940 mali yılı gaz idrofil ve eczayı tıbbiye 
ihtiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş ise de talip zuhur e~ 
diğinden pazarlıkla alınacaktır. İsteklilerin muayyen gün ve saatte A:ı
kara Nümunc Hastanesinde müteşekkil komisyon3 mUracaatlan. 

(4818) 14819 

DEVLET DEMlRYOLLARl 1 
mlı1onda fıbatı 'Yticut etmeleri llzrmdır. 
Şartname Ankarada malzeme dairesinde 

---------·------- görlilebillr. 

Muhtelif 9 kalem motör ve 
yedekleri ahnacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun
dan: 

Muhammen bedeli (4976,45) dört bin do
kuz yüz yetmiş altı lira kırk beş kuru:ı o
lan 9 kalem Büssinı motör ve Bosch ye
dekleri 6. 9. 940 cuma günU saat 15 de ka
palı zarf usuliyle Ankarada idare binasın
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (373,2'4) u, 
yüz yetmiş üç lira yirmi dört kut:ıı mu
vakkat teminat ile kanun~n tayin ettiği 
vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 
de kadar komisyon reisliğine vermeleri U
zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada 
malzeme dairesinden, Haydarpaııadı tesel
lüm ve sevk şeflifinden dağıtılacaktır. 

(4756) 14843 

Sürşof yağı alınacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun
dacı: 

Muhammen bedeli 87500 (seksen yedi 
bin beş yüz) lira olan 250 ton süri<)f yağı 
7. 10. 940 pnnrtcsi ıünli saat 15 de kapalı 
zarf uıuliyle Ankarada idare binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstiycnlerin 5625 (be~ bin 
altı yüz yirmi be3) liralık muvakat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
tekliflerin! aynı gUnU saat 14 de kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lbımdır. 

1 
Şartnameler 435 (döı-t yüz otuz beı) ku

ruşa Ankara ve Haydarpa3a vernelerinde 
satılmaktadır. ('4789) 14845 

Traverslik ça.1?1 tomruk alınacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komi67onrzn
dan: 

1 - İdaremizin ihtiyacı için mlibayaa 
edilecek 2000 metre miktp travenlik çam 
tomruk kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur • 

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

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

dilen Oltunun Köroğlu ormanlarından ke
silecektir. 
' 5 - Tomrukların teslim yeri Sarıkamıs 
hızar fabrikasıdır. 

6 - İhale 6 eylül 940 cuma gUnQ eaat 
15 de Erzurumda onuncu i5letme mlidür
lilğünele müte~ekkil komisyonda yapıla
caktır. Taliplerin merkQr giln ve ıaata 

kadar teminatlar~nı yatırmaları ve 2490 
No.lu kanunun 32 inci maddesi gereğin
ce tanzim edecekleri zarfları eksiltme sa
atinden bir saat evellne kadar komisyona 
tevdi etmeleri lazımdır. Posta gecikmeleri 
kabul edilmez. 

7 - Taliplerin müteahhitlik vesikalan
nı vo kanunun tayin ettiği diğer vesikala
rı ibraz etmeleri. 

8 - Şartnameler Erzurum onuncu lılet
me müdürlUğli, Sarıkamıı ve Kars iıtas
yonla'nndan iki lira mukabilinde temin e-
dilir. (4790) 14846 

5 ton donyağı a1ınarak 
Devlet Demir Yollarından : 

Muh:ı.mmen bedeli 2500 (iki bin beş yüz) 
lira olan beş ton don yağı 10-9-1940 salı 
gilnü saat 15 de açık eksiltme usuliyle An
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu !ııe girmek isteyenlerin 187,50 (yüz 
seksen yedi lira elli kuruı) liralık muvak
kat teminat ile kanunun tayin ettiği ve -
sikaları hamilen eksiltme saatine kaanr ko-

(4317} 14998) 

Süperaima.n satın ahnacak 
Devlet demlryollarrndan: 
Muhammen bedeli 9000 lira olan 450 toıı 

süpersiman 12/9/940 perıembe cünü ıaat 
15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada i
dare binasında aatın alınacaktır. 

Bu iıe girmek istiyenlerln &75 liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları ve tekliflerini aynı giln saat 
14.30 a kadar komisyon reisliğine vermele
ri lhımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada 

malzeme dairesinden, Haydarpaşada teael• 
lilm ve sevk ıefllllnden dağıtılacaktır. 

(5030) 15067 

KAZALAR 

Harta yaptırılacak 

Kızı/hisar Belediyesznd~n: 

Kızılhisar kasabasının haliwır ha· 
ri taJarının yeniden alımı iti kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmııtır. 

İtin vüsatı meskQn ve gayri meakQn \ ~ .. 
l2S hektardır. Bedel ke§fi 'maktuaıı ;. 
3000 liradır. Muvakkat teminat 225 li· 
radır. 

İhale Kmlhisar belediye dairetinde 
arttırma ve eksltmc ve ihale kcımiayo
nu tarafından 2 eylill 1940 eUnil aut 
ıs de yapılacaktır. 

İstekliler Ankara'da belediyeler l • 
mar heyeti fen ıefllllnden eksiltıneğe 
iştirak vesikası alarak bu vesik2'yı tek
lif zarfına .koymaları lbımdır. 

Te"'klif mektuplarının tayin eallen .. 
atlan bir saat evel Kmthisar belediye 
reisliğine verilmesi, post• ile g8nde • 
rildiği takdirde bu aaattan evel gönd .. 
rilmiş olması lazımdır. 14384 

Ekmek alınacak 

Çemişgezekt~ Seyyar Jandarma Tab• 
randan : 

Tabur ihtiyacı isin kapılı zarfla 120000 
kilo ekmek ahnacaktır. Muhammen tut&11 
15.600 ilk teminatı 1170 liradır. 

Ekslltmeıi 10. Si. 514-0 salı günll saat 01' 

birce Çemişgezekte ta.bur kararıB.hındı 
toplanacak satm alma komisyonunda yaps
lııcaktır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ihalı 
saatinden bir saat evet komisyona vermlı 
veya göndermlı olmaları lbımdır. 

Bu iıe alt ııartnameıl Çemlogezekte ta
bur ve Hozatta ıuvarl bö!Uğünde görülo-
blllr. (74M/'4&23) 14811 

Eczayı trbbiye alınacak 
Birecik BelediyesindııIJ : 

ı - Birecik belediyesi eczanest 1çla 
(llH) lira 50 ~ muhammen bedelli ve 
(61) kalem eczayı tıbbiye kapalı zarf u
ııullyle ve 15 ırUn mUddetle mUnakaaa.ya 
konulmuııtur. 

2 - İlıale 29. 8. 940 tarihine mUııadlt 
per§embe gUnU saat (9) da Birecik Bele
diye dairesinde icra edilecektir. 

8 - İstekliler her vakit belediyeden 
oartname;>1 alabilirler. 14884 

Taı mubayaa edilecek 
Bayındır bel«llyesinden: 

İstasyon eaddeıi için Arnavut kıldınnu 
iılne elveriışll l5x10:ıc20 ebadından ufak ol. 
mamak ıartiyle 700 metre miklbı taı mü
bayaaaı açık eksiltmeye konulmu;tur. Mu
hammen bedeli 840 lira muvakkat teminatı 
63 liradır. Taliplerin 7/9/940 tarihine ka
dar belediye encümenine müracaatları. 

(3436/5087) 15084 

Muhtelif döküm işleri yaptırılacak 
D. D. Yolları Umum Müdürlüğünden: 
9 uncu işletme ihtiyacı için bir sene zarfında döktUrlllecek olan ve alelmütredat 

mlkdarlarlyle muhammen bedell ~ağıda yazılı bulunan ızgara, aabo ve makine va
gon parçalarından ibaret döküm lıl 24292, 40 Ura muh&mmen bedelle ve k&palı zarf u
ırullyle münakasaya konmuştur. 

Mllnakasa 9. 9. 040 pazartesi gllnü aaat ıı de Sirkecide 9 cu loletme blııaauıda A. 
E. komisyonu tar&fındnn yapılacaktır. 

İsteklilerin 1821,9a lira muvakkat teml nat ve kanunt veslkala.rf)'1e teklif mek· 
tuplarını ihtiva edeclk olan kapalı zarfla nm aynı gün aaat 10 a kadar komlayona 
vermeleri l~ımdır. 

Şartnameler paraaız olarak komlsyond an verilmektedir. (7548/(917) (1493t) 
Mlkd:ır kilogram Nevi Muhammen bedeli lira 

81935 makine ve vagon parçalaın 7684.40 
103600 sabo ll!M0.-

6800 le kara 1088.-
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İFTİH. RLA GÖSTEREBİLECEGİNİZ 
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CEKINIZ 

Muhtelif erzak ve saire ahnacak 
Zonguldak As. Sat1n Alma Komisyonundan: 

Clnııı luhammen Fi. Mlkde.rı Tutan Teminatı İhale 
Lira Kr. kilo Lira Lira Kr. tarih GUn saat Eksiltme ıekll 

12,92 408240 52744.,60 8887 28 5.9.940 Pel"§embe 9,30 Kapalı 
27,5 183000 50325 3774 88 5.9.940 perıembe 10,80 kapalı 
14 36500 5110 • 388 25 5.9.940 Perıembe 11,30 kapıı.lı 
33 3G500 12045 903 38 6.9.940 cuma 9,80 kapalı 
25 36500 9125 684 38 6.9.940 cuma 10,SO kapalı 
40 12000 16500 1260 00 6.9.940 cuma 11,30 kapalı 
55 8000 1650 123 75 9.9.940 pazartesi 19,SO açık 
07 14500 1015 76 ıs 9.9.940 pıı.zarteel 9,30 açık 
05 l190J 595 44 63 9.9.940 pazartesi 10,30 açık 
42 9'ı00 3990 299 25 9.9.940 pazartesi 10,30 açık 
16 SOOO 1280 96 00 9.9.940 pnznrtesl 11 açık 

r. 50 700 8850 288 75 10.9.940 salı 9,80 açık 
50 300 150 11 25 10.9.940 salı 9,30 açık 
30 2500 750 56 35 10.9.940 salı 10 açık 
55 2500 1375 103 13 10.9.940 sah 10,30 • açık 
25 10000 2500 187 50 10.9.940 salı 11 açık ... 
25 4500 1125 84 88 11.9.940 çarşamba 9 açık 
20 4Ci00 900 67 50 ll.9.940 çnrııaınba 9,30 açık 
30 8000 2400 ı O 00 11.9.940 çarşııınba 10 açık 
os 10000 800 60 00 11.9.940 çarşambıı. 10,30 açık 
22 1:'>00 330 24 75 11.9.940 çarşamba 11 açık 
05 287000 14350 1076 25 7.9.940 cumartesi 9,30 kapalı 

ot 06,5 215000 13075 1048 13 7.9Jl40 cumnrtesl 10 kapalı 
03,5 124000 4340 325 50 7.9.940 cumartesi 11,30 kapalı 

Yukandıı cins vr mikdnrlnn yllZl Jı ve muhammen fiyatları hlzaıarında göıı terilen 24 kalem erzak, mayi mahrukat ve 
y ))l7:alarında gösterildiği veçhile kııpalı ve açık eksiltme suretiyle mUnakııııaya konulmuştur. 

- MOnaknsa her cins erzakın hlzıuıındıı gösterilen gOn ve saatlerde ZongUldak belediye salonunda yapılac&ktır. 
s Kapalı olarak mUnakasayn konulo.n erzak ve yeme talip olanlar zarflarını en geç ihale saatinden yarım 11ut evel ko

mi ona tevdi etmıı bulunacaklardır. 
4 - l\IezkQr 24 kalem erzak ve yeme alt enrtnıuneler! görmek lstlyenler levazımdA görcbtllrler. 
~ - Milnakıuıaya !ştlrtüc edecek olanı ar yukarıda gösterllen mu\•akkat teminat akı,:elerlnt 'l:eya buna mukabil bank mek

tuplarını ve - Mut tstıkrazı dahut tah\1llertn1 mUnakaııa gününden b!r gUn evel Zongııldak mnllyeslne yatırar&k mııkbm:larını 
al ı olac dır. (4933) H912 

Sümer Bank Bursa Merinos Fabrikasının 

YÜNLERİ Düz KROŞE İpekli 
Çalaplı 

PERAKENDE OLARAK ÇİLESİ 55 KURUSA 
Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları Müessesesi 

Şubelerinde Satılmaktadır. 

Bu yünler iizerine toptan muamele yapmak isteyen tüccarların MüeSSe$enin 

İstanbul Merkezine müracaat etmeleri. 

TAPU VE KADASTRO POLiS 1 ya banka mektubu ve 2490 sayılı ka · 

---------------- nunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı 
belgelerle birlikte 16 Eylül 940 paz;ır-

Talebe alınacak 
Tapu ve Kadastro Mektebi Müdürlü -

funden 
Mektebin tahsil müddeti iki sene olan A 

ıubesıyle tabsıl müddeti bir sene olan B 
ıubesıne 15 şer talebe alınacaktır. 

A $Ubesi için orta p ıubesi için lise 
mezunu olmak ısartur. 

B şubesine alınacak talebeye tahsil 
müdeti içinde ayda maktu 30 lira ücret 
te verilir. Mektep niharidir. 1a:ıe ve iba
te talebeye aittır. B fiUbesine gırecek tale
benin bes sene miı1etle umum mudurlu -
ğıa vercccgi vazifelerde çalışması için bir 
ma\i taahbutnamc vermesi şarttır. Kayıt 

muamelesi 10 eyliılde nihayet bulur. 
Kabul muamelesi murncaat sırasiyle ve 

mektepten mezuniyet derecelerine gore ya-
pılır. 

Kı~lık elbiselik alınacak 
Emniyet Umum Mudürlüğünden: 

ı - Z:ıbıta mcmurlnn lı,:ln satın alına -
cak azı ıssoo çoğu 14500 metre gri renk 
kı~lık elbiselik lmmn ın 31. 7. 940 tarlhtn
do yapılan münaltasnsıncla teklif edilen fi
yat haddi ltıyık görlllmemi!'J olduğıındnn 
2. 9. 940 tarihine ınU ndl! pıı:zartesi gllnll 
ııant 15 tc yenld\:n knpnh zart usullyle ek
siltmeye' konulmu tur. 

2 - Beher metresine 5JO 1..-ııru!J fiyat talı 
mln edllcn kumaşın nilmuneslnl görmek ve 
anrtmımcslnl almak istly<'nlerln umum mU
dllrlUk satın alma komisyonuna mUrncn -
atları. 

3 - Mtlnakasnyn girmek tstiyenluln 
5982 liralık muvaklrnt teminat mnl,bm: ve
ya banka mektubunu, 2490 sayılı kıınunun 
4. Uncu maddesinde yazılı belgelerle bir -
ll!ttc mlln::ıltasa gllnll ııaat 14 e kndar ko • 
misyona vermel rl. ( 4521) 14567 

Matbaacılara 
Ankara Polis Enstıtüsü Müdürlü -

ğündcn : 

B ~ubesine alınacakların fen kolu me -
zunları tercih olunur. Fen kolu mezunu 
kufi gelmediği takdirde edebiyat kolu me
zunları mezuniyet derecelerine göre alı • 

1- Üç ayda bir intişar etmekte ohı.n 
Polis dergishin basım işi açık ekc;ilt· 

nırlar. 

Kabul muamelesi neticesi 16 eylülde mü- meye konulmu~tur. 
racaat edenlere tebliğ olunur. 2- Basım 8-15 forma arasındadır. 

Talipler aşağıdaki vesikalarla Ankara- 3- Beher formasının basım ücrcti
da tapu ve 'kadastro mektebi mildurlüğü - ne 20 lira fiat tahmin edilmiştir. 
ne mJrac:ııat etmelidirler. 4- Muvakkat temınat 9(\ liradır. 

1 - İst.da 5- İhale Polıs Enstitüsünde mütf'. 
2 - N .ıfus cüzdanı · d şekki! satınalma komısyonun a yapı -
3 - Sıhat raporu. lacaktır. 
4 - Husnühal verakası 
ı _ Mektep ~ahadetn mesl "' 6- Şartnamesi EnetitUden parası:. 
G - 4x6 büyüklüğünde uç kıta htoğraf. I verilir. 

(S114) 15097 7- !steklil:rin tcmjnat makbuzu ve. 

tesi günü komisyond<ı bulunmalıdır. 

(5095) 15089 

ANKARA DEFTERDARLICI 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Delterdart1grndan : 
1 - Ke5if bedeli 619 lira 52 kuruştan 

ibsret olan Çubuk barajı gazinosu tara
sının tamiri işi açık eksiltmeye konul -
muştur. 

2 - İh1ale 2. 9. 940 tarihine milsadif 
pazartesi günü saat ıs de Defterdarlıkta 
toplanacak eksiltme komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Muvakkat teminat SO liradır. 
4 - İstekliler bu l5e ait keşif evrakını 

ve fenni şartnameyi Defterdarlık milli 
enılik müdürlüğünde görebilirler. 

5 - İsteklilerin bu İşe ait ıı.afxa mU
dürlüğünden alacakları fenni ehliyet ve
sikası ve muvakkat teminat makbuzu ile 
birlikte mezk<ir günde komisyona müra -
cantlarr. (46779) 14673 

Def ter fiş ve saire ciltlettirileck 
Ankııra defterdarlığından: 
1 - Tahsilat müdürlüğü kalemi ile kı

zılbey ve maliye yeğenbey şubelerine ait 
deFter, fiG ve tahakkuk evraklarının cilt -
lenmesi işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 786 lira 25 kuru:t 
olup muvakkat teminatı 58 liradır. 

3 - İhale ı 1/9/ 940 çarşamba günü saat 
ıs de Ankara defterdarlığında toplanacak 
komisyonda yapılacaktır. 

4 - İstekliler bu İlie ait şartnameyi def
terdarlık milli emlak müdürlüğünde göre
bilirler. 

5 - İsteklilerin adı geçen giinde mu
vakkat teminatı makbuuz ve ticaret odur 
vesikası ile birlikte lı:omiıyona mtıraca•t· 
lan. (5064) 150IQ 

ANKARA V ALIL1C1 

Yol yaptırılacak 
Ankara Valiliğind~n : 
KC§lf bedeli (70182) lira 82 kuruştan 

ibaret bulunan ve bedelinin (45182) li
ra 82 kuruşu 940 maU yılı bütçesinden 
ve miltebaki (25000) lirası 941 mali yı_ 
lı bütçesinden ödenecek olan Ankara
Kızılcahamam yolunun 83+700-8ô+ 
000 inci kilometrelerinde yapılacak 

400 M. lik parke kaldırım (4900) met
re tulünde §OSe ve (8) adet ahşap tah
liyeli menfez inşaatı 115. 9. 1940 per -
tembe gilnü ~aat 15.3~ da vilayet dai -
mt encümeninde ihalesi yapılmak üze
re kapalı zarf usulüyle cksiltmcğe ko. 
nulmuıtur. 

Muvakkat teminatı (4759) lira (14) 
kunııtur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını mu
vakkat teminat mektup veya makbuT
ları ticaret orlası vesikası ve bu işe gi
rebilmek için ihale tarihinden en a7 
(8) gün cvel vilayete istida ile müra -
caat ederek alacakları fenni ehliyet 
veııikalarını hamilen yukarıda sözü ge
çen gün ve saat 14.30 a kadar encümen 
reisliğine tevdi etmeleri. 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi her 
giln Nafia müdurlügündc görcbilf'cek 
leri. (5096) 15090 

ASKERLiK iŞLERi 

Yoklamaya davet 
Ankara Yabancı Askerlik şubesinden: 

t - 3:16 doğıımlu ve bunlarla muameleye 
t!bl yabancı erattan olup Ankara yabancı 
eubeslnde llk yoklamaııı yapılnnlann soIJ 
voklaınlllarına 1 eylUl 940 tarihinde bq· 
İanıp l~ eylül 1940 tarihinde eona erecek· 
Ur. 

2 - Fazla izdihama meydan \'ertlmemek 
Uzere a,,ağıda yazılı günlerde llk yoklanıa
ıı yapılanların cüzdanlarına yazıln11§ olan 
tcra 11ra numarnslyle yoklama yapılaca -
ğtndı.uı gUnUnde !}ubeye müracaat etmelert
lt\zımdır. GUnllnden evel mUracaat edenle
rlD yoklamRBl yapılmıyacağından beyhude 
yere Serıkışlada bulunan §ubeye kader yo
rulmamaları. 

3 - Bu ııtın Ankarada bulunan bllumum 
336 doğumlu ve bunlarlıı muameleye tll.'bl 
erat için namına çıkarılmış davetiye nuı -
hlyetlnde olup vaktinde mUrac.ıt etmlyen
lcr hakkında yoklama kaçağı muamelesi 
tatbik olunncnğt ve yoklamanın sabahtan 
akoama kadar devam edileceği lltın olunur. 

(5019) 
Yoklama Hangi numaraya kndnr 
tar1h1 mUracant edileceği 

2.9.940 
8.9.940 
4.9.940 
l'i.9.940 
6.9.940 
7.9.940 
9.9.940 

10.9.940 
11.9 040 
12.9.940 
13.9.94() 
14.9.940 
l:S.9.940 

1- 150 
11\0- 300 
800- 450 
450- 600 
600- 750 
750- 000 
900-10:50 

1050-1150 
ııro-ısoo 
1800-1450 
1450-1600 
1600-1760 
1750-2111 

14980 

Yeni inpat ve tesisat yaptıran • 
ların nazarı dikkatine 

Havagazı Türk Anonim Şirketin -
den : 

( Mevcut ubonelerin mikdarı ve h9.· 
vagazı istihlaki azami haddi bulmuş 
olduğu gibi ı~az ocaklarının tevsiine 
ait siparişlerin gelmesı fevkalade ah
val dolayısiylr. gecikmiş olduğunda!ı 

ikinci bir ilann kadar yeni abone kay. 
di yapılamıyacağı iHln olunur.) (3375) 

Sağlığın kıymetini takdir eden 
Bayanlara adet zamanlarında seve 
seve kullanacağı mikropsuz, ufak, 
yumuşak ve sıhhi en birinci mah
rem tuvalet bezleridir. En ince el
biseler altında bile belli olmnz. 

F E M 1 L ve B A G 1 
Her eczanede, kadın berberlerinde 
ve tuvalet mafazalarında bulunur. 

6206 

Zayi - Ankara Gazi lisesinin onuncıı 
11ınıtından aldığım belgeyi zayi ettim. Ye
nisini çıkartacakımdan eskisinin hUkmil 
yoktur. Muammer Yolga 3407 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6850 

İmtiyaz sahibi 
lskendcr Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Mlleseese MlldUrU: Naşlt ULUG 

ULUS Basımevi ANKARA 

KIZILAY 
Hastabakıcı Hemşireler 

Okulu Direktörlüğünden 
Okulumu:r: yen! ders yıb için tRlebo kaydına bntlamıtıtır. Okul ~ 

ve parıısızdır. Genç kı.zlıırımızı hemıılre ve zlyaretı:ı hemolre yeUı~ 
tedlr. Tahsil mllddetl Uç yıldır. Derııler teorik ve pratiktir. Ta.hail mU_~ 
zarfında talebe modern ve konforlu bir yuvada yll§ar. Bakım ve tecırıı"'" 
mükemmeldir. Kabul tıartlan: 

ı - TUrk tebası olmak. 
2 - Sıhatı yerinde olmak, tahsile ve hizmete rnAnl hastalık T9 ., 

11\lI'U olmamak. 
3 - Yaşı 18 den qağı, ve 2:S ten yukan olmamak. 
4a - İffet ehli ve iyi ahlıtk sahibi olmak. . .. .....1. 
5 - En az orta talu!ılllnl bltlrmlı olmak veya bu derece tahsil etı!P". 

vesikalarla iııbat etmek. 
6 - Evll bulunmamak. 
7 - Altı aylık tecrübe devresinden eonra okulu veya beı aenellk 

burı hizmeti ifadan evel mesleği terkeyledlği veya mecbur! hizmet e~ 
sında evlendiği takdirde okul tahsil masrafını ödlyeceğlne dair noter-
musaddak bir taahhUttıame vermek. 

Kaydolunmak ve daha fazla izahat almak için İstanbul'da Alf.uraf'I 
Hruıekl caddesinde okul dlrcktörlliğUne mllrcaat edilmelidir. İzahat ~ 
mak için yazı ile de müracaat edllebillr. 6226 

15 eylül 1940 dan sonra müracaat kabul edilmez. 

Türk Maarif cemiyeti 
Ankara Kız ve Erkek kollejleriyle 

Bursa Kız Lisesi ve İzmir Ege Lisesi 

talebe kaydına başlamıştır 
Ücretler aşağıda yazılmıştır 

llk Orta 
Gündüz: Yatılı GUndliz Yatılı 
lira lira lira lira lira 

Ank~ra kız ve erkek 70 240 11 O 275 130 
kollejleri 
Bursa kız lisesi 00 00 50 185 60 
İzmir Ege lisesi 00 00 60 200 85 . 

Fazla bilgi edinmek istiyenlerin Mektep müdürlükle 
ne baş vurmaları. -4499- 14482 

..11111111111111111111 K A y . S E R 1 

TALAS AMERİKAN KOLEJİ 
------------ 4 Senelik - Erkek - Orta Okulu -------- İNGİLİZCE -- Ücretler: LEYLİ 195.00 YATI YURDU 100.00 LİRA -- Tedrisat Eylill 25 de başlar. (3342) - ~ ":iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı•• 

Alôkadarlara 
Türkiye lş Bankasından : 
(Zafer Bayramı münasebetiyle Mer 

kez ve Yeni'jehir Ajansımız gişeleri -
nin 30 ve Jl Ağustos 1940 tarihinde 
kapalı bulunacağını muhterem müşte. 
rilerimiıe bildiririz.) (3418) 

Orf aklarm nazan dikkatine 
Küçük Evler Yapı Kooperatifinden: 

BANKALAR 

Sümerbank Vmumi Müdprlütür.d~: 
1 - Karabüktc kurulacak asit •~ 

ve süper fosfat fabrikası inşaatı tal• 
bur etmemesine binaen ikinci def• 0ff1 
vahidi fiyat esasiyle ve kapalı zarf 1J 

le ekıiltmeye konulmustur. tıl 
İibu lneaatın muhammen ke~!f 

494.SOS.07 liradan ibarettir. ııl 

2 - Eksiltme evrakı 25 lira aıu~ı? 
de Sümerbank muamelat ııubcsindet1 • 
bilir. ~ 

3 - Eksiltme g eylUI 1940 tari.bİ11:ıt' 
sadif pazartesi glinU saat 16 da ~ pıtr 
Silmerbank umumt miidürlüğünde 1• 

5 

Kooperatif kayıtlariyle karşılaştı -
rılmak ve kontrol edilmek Uzere ııayın 
ortaklarımızın ellerinde bulunan mak· 
buzları Kooperatife ibraz etmeleri ri
ca olunur. Bu muamele hergiin saat 18 
den sonra yapılacaktır. (3421) ,,ıirl . caktır. 

4 Muvakkat teminat 

Kiralık büyük ev 
Kavaklıdere Gllven evlcrlnd<'n No. 15: 

mobllycll veya mobllyeBlz icabında dör
der oda birer hol olmak tizere iki !daireye 
ayrılmış sekiz odalı ev kiralıktır. Nafıa 
Vı>kl\lctt ııu işlerinde yUltsek mühendis 
Remzi Dlrande müracaat. (3417) 

Kalörif erli kirahk apartman 
Bakanlıklar karşısında Karanfil soka -

ı:ında tekmil konforu haiz Karanfil apart
manının daireleri kiralıktır. 

Her zaman görmek ve gezmek kabildir. 
Müracaat mahalli: İş Bankası binasında 
birlik iktisat &lrketi. Telefon: 1091 

3358 

KİRALIK 
Ulus meydanında Koç apartmanında 

5 numaralı iki odalı bir daire kiralık. 
tır. Taliple:in Koç Ticarethanesinde 
Osman Arslan'a müracaatları. (3372) 

23.530.32 liradır. ~ 

S - istekliler teklif evrakı aıet'~ 
şimdiye kadar yapmıı oldukları bU ıJ' 
işlere, bunların bedellerine, firmaıı11' ~ 
nik teşkilatının kimlerden teşekkiil ı9' • 
ne ve hangi bankalarla muamelede bıJdJf· 
duklarına dair vesikaları koyacııkl•' (1 

15 - Teklif mektuplarını havi si~ 
kapalı olarak ihale günü saat ıs • ~ 

k d s "!!lef ' makbuz mukabilinde An ara a u . ~ 
muhııberat müdürlüğüne teslim edıl 
tir. ,1 

7 - Posta ile gönderilecek tektİ~ıee ., 
hayet ihale ııaatından bir saat eveh0~ 
dar gelmiş ve zarfın kanuni eekilde. ol•' 
tılmıe olması lazımdır. Postada valtı~' 
bilecek gecikmeler nazarı itibare 11 

yaca kur. tif·.4 
8 - Banka ihaleyi icrada serbest 1,,,.-

( 4980) ~ 

{iÇ~ 
Za>1 - 939 senesinde Ank8l'• ,ı s 

orta okuldan aldığım tasdlknıunero il~ 
ettim. Yenisini alacağımdan esıdsi~ıııı5 
mll yoktur. l A dan 649 Saadet G) 

(S~ 
~~~~~~~~__;;,_~~~~~~~~~~~~~~--~~-

Yeni Sinema Halk Sineması Sus Sineması 
Bu@n ve bu gece 

Saat 16,30 ve 21 
seansında 

SENORİTA 

Saat 14,30 ve 18,SO 
seansında 

ANA KALBİ 

Cebeci Yenidoğan 
el neması 

FİRAVUNUN KIZI 
Türkçe eözlU 

Bu gece 21 de 

İki flllm birden 
l - Caııus avcıları 
2 - Mwıkell çete 
Gündüz saat 14,30 - 16,30 

18,30 seanslarında 
1 - Doktorun clna)'etl 
2 - Korkunç hane 

Saat 12,15 te ucuz halk 

maUneıl. Taçlı Canavar 

BugUn ve bu gc~ 
Saat 12 -16 ,.e 'J,O,sO 

seansında 

Dansing meleJl dl 
510 

~aat 14 ve ıs seaıı 
Matmazelin Bcb"JI - ~·"' Hama.mönü Açıl< 

slncmnsı 
BEYAZ GtJ'J.,. ~ 

Türkçe sözl U, ~ıid 
ıarkılı. AbdUl" 


