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• 
va Kurumunun lnönü k~ ~ 

Türk göklerini korumak için 

qavacı g~ ,uk büyük bir 
J 

ş_evk ve h~yecanla cahşıyor 
Ankara ve İstanoul gazetecileri 

çalışmalannl 

tetkik etti 1 er 
Ankara ve İstanbul gazetecilerinden 

mürekkep bir grup evelki gün Türk 
Hava Kurumu'nun İnönündeki kampı  Sabahleyin mes ;yt: barlamadan önce bayrağa ıelô:m 
nı ziyaret ederek havacı gençlerin ça- ı--------------------------------------------
laşmalarını yakından takip etmek fır-

sa~:~be~~: ~~!~:~~li;;i evelki gün C. H. P. Genel Sekreterliğinin Maarif Vekili 
yerinde ve güzel kararı 
Ressamlarımızdan 
içinde bir geziye 

bir grup yurt 
gönderiliyor 

Siyasal bilgiler okulunu 
birincilikle bitirenleri 

tebrik etti 
J)/Qnör havada •Üzülürken, gençler de atlama talimlerine 

öğleye kadar olan altı saatlık mesai 
esnasında paraşüt atlamalarını, ovada 
ve tepelerde yapılmakta ulan planör 
uçuşlarını takip eylemişler, ve genç 
tayyareci namzetleriyle gciriişmüşler -
dir. Gazeteciler, lnönü'nden Hava K u
nımu'nun bu güzel müessesesinden 
büyük bir memn"uniyet ve hayranlıkla 
ve daha geniş muvaffakiyetler temen
nisi ile ayrılmışlardır. Buna dair bir 
Röportaj 2 inci sayfamızdadır. 

Bundan iki sene evci C. H. P. Gen el 
Sekreterliği tnrafmdan yurt içinde ressam 
ge.zileri tertip edilmiıt ve muvaffa~iyetli 
neticeler ahnmııtı. Genel Sekreterhk bu 
yıl ressamlanmız için üçüncu geziyi d e 
ter ıp etmiı bulunmaktadır. 

• Maarif Vek§letinden bildirilmekt~ 
dir: 

bcqlamak için paraıütlerini takıyorlar 

·-ı 
tQnbul'un ~ 

O.ketleri 
tşısında 

Falih Rıfkı ATAY 

< "'f'ndig\miz:e gore bu yıl on vilayete 
c.n ~~ >nız r-ideccktir. Ankara Halk -
evi .Ankara ren:ımlarmdan dordunıi seç
miş ve isimlerini Genel Sekreterliğe bil
dirmiştir. Bunlardan g11.Zet emiz ressamla
rından B. Saip Tuna Marnş'a, B. Eşref 
Üren Yozgat'a Nurettin Ergüven Kas· 
tamonuyn, B. Arif Kaptan İspartaya 
gideceklerdir. Diğer altı renamı 1&tan· 

A bul Gtizel Sanatlar Akademisi seçecektir. 

Vekiller Heyetinde 
icra Vekilleri Heyeti dün öğle

den sonra B~vekalet'te. Başvekil 
Dr. Refik Saydam'ın riyasetinde 
toplanmıştır. (a .a .) 1 

Ziraat 
Uşak' ta 

Vekilinin 
tetkikleri 

C. H. P. Genel "Sekreteri 
B: Fikri Tuzer 

Bu yıl Siyasal Bilgiler Okulu me
zunları içerisinde muvaffakiyet dere
cesi en yüksek olan mali şubeden 
Hurşit Çalıka, idari ıubeden Fera -
muz Berkol, siyasi §Ubeden Orhan 
Kavur'a, bu muvaffakiyetlerinden do
layı, kendilerini tebrik ve teşvik için 
Maarif Vekilliğince şu takdirnameler 
yazılmıştır: 

"Siyasi Bilgiler okulunu birincilik
le ikmale muvaffak olduğunuzdJn 
dolayı sizi takdir ve tebrik ederim. 
Aziz milletimize ve yurdumuza hiz
met yolunda aynı başarıyı gösterece
ğinizi itimatla umuyorum. 

Size, başlıyan meslek hayatmızda, 
emeğinizin karşılığı olacak muvaffa
kiyetler dilerim ... 

; Hurşit Çalıka Kayserilidir ve Kay
seri lisesi edebiyat şubesi mezunudur. 

Feramuz Berkol Erzurumludur , •• 
Erzurum lisesi fen şubesinden mezun
dur. 

Orhan Kavur Konyalıdır ve Perte .... 
niyal lisesinden mezundur. (a.a.) 

lnönü Kampında yüzlerce genç çalıımaktadır 
Uşak, 8 a.a. - Birkaç gündenberi 

Kü tahya vilayeti kazalarında tetkik
lerde bulunmakta olan Ziraat V ekili 
Muhlis Erkmen dün de Gediz ve Si
mav kazalarında çiftçilerle temasta 
bulunmuş ve mahsul vaziyetini göz
den geçirdikten sonra akşam Uşak'a 
gelmiştir. 

Manş üzerinde 

Büyük bir 

1 ayyarelere kar§ı müdafaaya 
geçmeğe hazır İngiliz topları 

8. GREENWOOD DiYOR Ki;_ 

Biz bu harbi 
kazanmak 
İstiyoruz! 

Uzun bir harp ihtimalini 

göz önünde f ulmah ve ... 
Almanya'nın kuvetini 
küçük görmemeliyiz 

(Yazııı 3. iincü sayfada) 

SOMALİ'DE 

italyan kuvetleri adetçe 
faik oldukları için 

İngilizler 
baskın harbi 
yapacaklar 

( Yazısı 3. üncü sayfada ) 

ADİ3ABABA 

rciLONE'fltoı 
' ' t o 11>0 ~110 

Ziraat V ekili bugtin öğleden evet 
kaymakamlığı, komutanlığı, Beledi
yeyi, Parti'yi ziyaret etmiJ ve §eker 
fabrikasını gezmiştir. 

Gerek ticaret ve ziraat odalarını zi
yaretleri ve gerek kasabamızda ve ci
var köylerde halk ile temasları esna
sında kazamızın zirai vaziyeti etra-

1 

fındaki dilekler ile yakından alaka
dar olan Muhlis Erkmen ak§aın üzeri 

1 buradan ayrılmışt ır. 

ARABİSTAN 

hava harbi 
Cereyan etti 

53 Alman 

tayyaresi düıürüldü 

Bir Alman torpidosu batınldı 

;-;ar"*" 
~i;.._ • 

lngiliz pilotları bir uçu§a 
hazırlanıyorlar 

Londra, 8 a .ı. - Rcuter : • ı 
İngiliz ve alman avcı tayayrelerı arı - D b • • • 

sında bu ıabah :f4anş denizi üzerinde ce- o rıca ıcın 
rcyan eden muharebede "Mess~rchmitt .., 
109,. tipinde bir du:sma~ tayyaresı alev -
ler içinde düşurülmtiıtur. Mu·· zakereler bugün 

Bu muharebe esnasında Almanların al-i tı bombardıman ve üç avcı tayyareısi dıi
şlirülmu tür. Bu muharebede İngiliz tay· 
yarelerinin temin ettikleri muvaffakiyet· 
ten sonra İniltere üzerinde veya İngiliz 
sahilleri civarında dıi~tirülen düşman tay 
yarderinin mecmuu, 188 haziranda ilk 
defa yapılan toplu hücumdan sonrası için 
275 ve harbin ilanından itibnren de 349 
u bulumu~tur. 

Muharebenin tafsilatı 
Man§ denizi üzerinde cereyan eden ha· 

va muharebesini gôrdüğil mahalden tele-

veya yarın başlıyor 

Bulgar heyeti 
Bükreş' e geldi 

,. fonla haber veren Press Association ajan-

ı 
sının muharriri aşağıddki malumatı ver
mektedir: 

' "Hurricane tipindeki İngiliz avcı tay. 

1 
areleri bulut tabakaları üzerinde düş -

man tayyarcleriyle muharebeye tutuşarak 
onları firara mecbur etmişlerdir. Meı;ser-
C'h:nittslerin taşıdığı topların hemen he· 

BUkr~. 8 La. - ÖnUmUzdekl iki gllD 
zarfında Kraivova'da Bulgnrlstanın Ro
manyadan arazi isteklerine dair müzakere
lerin baflamaaına intizar olunmaktndır. 

ıngılı:r., tran1t:r., italyan Somalilcriyle Habe§İstan ve Sudan'ın 
vazİ)'etini 8Ö.terir lıarittı 

1 
men fasılasız endahtlarr ve Spitfireıılerin 
şiddetli mitralyöz sesleri yanm saate ya-

(Sonu 4. üacü sa7f ada) 

Hariciye nazın B . Popof un reisliği al
tında bulunan bulgar murahhasları sabah
leyin BUkreıe g<'lmlv ve öğle yemeğini 
Romanya ba§\'ekili B. OigUrto ile berabel' 
yeml§lerdlr. 

(Soau 3. üacü say/ada) 

• 

• 
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Fikirler ve insanlar : 

Eski edebiyatlmız 
Bir gazinoda 

Tarife yüzünden 
çıkan hadise 

N E zaman eski eclebiyatımızın, 

yani divan şiirinin sözü acılsa, 
ııc zaman onu kendi kendıme düşün -
sem içimde, ikisi ele hemen hemen bir 
anda uyanan ve, birib~rinin tamamiyle 
zıddı değilse bile biribirine tamamiyle 
de kaynaşamıyan iki fikrin, iki hissin 
kararsızlığı içinde kalı"ım. Bunun için 
ciir ki herhangi bir sebeple onu büsbü
tün inkara kalkışanlarla da, onu inka
ra sevkedecek sebepleri hiç anlamaz<: 
istemiyenlerle de hiçbir zaman uzlaşa
madım. 

Eski edebiyatımıza, divan şıırıne 

hayranım. Gerçi bir zamanlar, gençli -
ğimde, türkçeden ziyade fransızca şi· 
iri er okurdum; onların iıw ahengini iyi
ce kavrıyabildiğim vehınıne düşmüş -
tüm. Bunda ne k.~dar yanıldığımı son
radan anladım. Şiiri vücude getiren, 
manadan ziyade kelimelerin madde'si
clir. Bir manzumeyi okurken onun ifa
de ettiği şeyi düşünmekten ziyade onu 
terkibeden lafızları okşarız ve manzu
menin güzelliğini, hatta manasını, o 
lafızlar bizim içimıze işlediği, bizde 
akisler uyandırdığı nisbette anlarız. 
hendi dilimizin -yahut daima konuş
tuğumuz, düşündüğümüz dilin- keli -
meleri bizim için yalnız ifade ettik • 
teri şeyler değildir; onların bundan 
başka bir kıymetleri vardır, bizim şah
siyetimizi teşkil ederler, bizim için, 
sevsek de sevmesek de, munis, sanki 
ailemizden olan birer simadır. Ne de
mek istediğimi bir misalle anlatayım : 

Nurullah AT AÇ 

lardan üstün oldukfarı görülür. 
Racine'deki, Ba"Jdelaire'deki mana, 
ruh zenginliği karşısında bizim en 
büyük şairlerimizin fukara kal -
dıklarını söyliyerek divan şıırını 

inkara kalkışanlar şiirin herşeyden e
vel bir lafız sanati olduğunu, kelime
lerle güzel şekiller yaratmak istediği
ni kavrıyamamış olan kimselerdir. 

Fakat bu hayranlığın yanında bir de 
hafifseme hissinin belirmesine, benim 
içimde belirmesine, maniğ olamıyo • 
rum. Bir zamanlar divan edebiyatının 
insani olmadığını, bize insan oğlundan 
haqer getirmediğini iddia etmiştim. 

Bunu söylerken ne kadar ileri gittiği
mi, bir takım hazineleri görmemiş, bil
mezmiş gibi gözüktüğümü farketmi -
yor değildir. Zaten o iddiamın yanlış
lığını isbat için kendim de Fuzuli'den, 
Galip'ten, daha başka şairlerimizden 
birçok beyitler söyliyebilirdim. Ah -
met Hamdi Tanpınar bana : " İnsan 
oğlunun uğraştığı herhangi bir ışın 
insani olmaması nasıl kabildir ? ,, diye 
sordu. Bu itirazı çok haklı idi. İddi
amdan kendim de utandım. Fakat her-
şeye rağmen onun bir doğru tarafı ol
duğuna gene de kaniğim. Bizim edebi
yatımız da elbette, insan oğlunun bü
tün işleri gibi, insanidir. İnsan oğlun
c'an haber verir. Şu kadar ki bizim şa
irlerimiz, frenk şairleri gibi, insan oğ
lunun mukadderatı ile daima alakadar 
değildir. Şiirlerini okurken insan oğlu 
hakkında birşey öğrenirsiniz; fakat bu 
tesadfi gibidir. Paul Claudel : " Şair 
hilkatin karşısında bir takım sualler 
sorar ve bunları o surette sorar ki du· 
yanlar cevabı da sezmi'? olurlar ,, di -
yor. Bizim büY.ilk şairlerimizin eserle
rini okurken bu hissi duyduğumuz pek 
nadirdir; onlarda hilkate sualler sor · 
maktan ziyade oynamak hevesi vardır. 
Eski edebiyatımız, divan şiiri, oyu -
nun insani olduğu nisbette insanidir. 
Belki bunun isindir, en hayran oldu -
ğumuz zaman bile ondan birdenbire yo 
tuluveriyoruz. 

Kadifekale'de yol 

ve gazino yapılıyor .. . 
İzmir, 8 a.a. - Belediyenin Kadife~ 

kaleye kadar yaptırmakta olduğu as
falt yol ile Kadifekale gazinosunun 
inşaatı çok ilerlemiştir. Yakında açıl
ma törenleri yapılacaktır. 

Manisa'da bir umumi 
mağaza kurulacak 

Manisa, 8 a.a. - Manisa'da kurula
cak umumi mağazanın tesisi için bü
yük bir yer satın alınmıştır. Deponun 
inşaatına yakında başlanacaktır. Mem 
leketin iktısadi bünyesinde iyi neti .. 
celer verecek olan bu teşebbüsten do
layı şehrimiz müstahsilleri çok mmı
nundurlar. 

İstanbul, 8 (Telefonla) Suadiye ga
zinosunda tarlfe yüzünden çirkin bir 
hadise oldu: Gazino sahibi tertip etti 
ği konser için belediyenin yeni tarife
sine göre, Hatları 1 misli artırmış, ay 
rıca 50 kuruş da duhuliye almıştır. Va
ziyete belediye iktisat müdürü ile Ka
dıköy kaymakamı ve baş komiser mü
dahale etmişler, bir zabtt varakası tan
zim ettikten sonra halka duhuliye ola
rak verdikleri elli kuruşu geri alabile
ceklerini veya hesaplarına mahsup e
debileceklerini söylemişlerdir. Kayma 
kamın bu ihtarı üzerine gazino sahibi 
sahneye çıkarak halk:ı kaymakamın 

tarzı hareketini fuzuli saydığını ve 
paralarin iade veya mahsubuna imkan 
olamıyacağını söylemiş, bu sırada mü
nakaşaya müşteriJer arasında bulunan 
ve kendilerini maliye memuru olarak 
halka tanıtan iki adam karışmış, bun -
lar belediye iktisat müdürünün, kay -
makamın ve baş komiserin duhuliye 
h<!kkındaki kararlarının hc.zine zararı
na olduğunu söyliyerek kaymakam, 
iktisat müdürü ve baş komiser aleyhi
ne ayrı bir zabıt tutmuşlardır. Bu su
retle gürültü uzamtş, program tatbik 
ccI;lememiş ve mü~terilerin bir kısmı 
paralarını alamadan gazin9yu terket • 
mek mecburiyetinde kalmışlardır. 

Bu sabah Kadıköy kaymakamlığına 
ciün akşamki gazino müşterilerinden 

53 kişi gelerek, duhuliye olarak ver -
dikleri paranın iadesini talep etmişler, 
bir zabıt tutulmuş ve müessese sahibi 
tarifeye mugayir hareketinden dolayı 
takibat yapılmak üzere mahkemeye 
tt:vdi edilmiştir. 

Vilayet ayrıca dün akşamki müna -
kaşaya karışan iki maliye memuru 
hakkında takibata başlamıştır. 

Romanya Türkiyeden 
pamuk satın alacak 
İstanbul; 8. ( Telefonla ) - Pazar

tesi günü Romanya'dan pamuk satın 
almak için tetkikler yapmak üzere 
bir heyetin şehrimize geldiği haber 
verilmektedir. 

İstanbul'da halkın odun 
ve kömür tedarik etmesi 

için alınan tedbiler 
İstanbul; 8. ( Telefonla ) - Bele

diye kömür tevziatı kolaylaştırmak 

için evelce açtığı semt depolarının 
arttırılmasına ]sarar verdi. Şehirdeki 
odun ve kömür fiyatlarının gayri tabii 
yükselişine mani olmak için belediye 
şehir civarındaki odun ve kömürlerin 
de şehire getirilmesine karar verdi. 

Ünye' de Hava Kurumunun 
yardımcı üye kaydı i~i 

Ünye, 8 a.a. - Ünye kazasına bağ-
Meaut bir evlenme 1ı ıı 7 köyün tekmil muhtarları dün 

T. c. Ziraat Bankası İdare Meclisi k~~a Halkevi salonunAd~ toplanarak 
• A d B K mal Gürol'un kızı 

1 

Turk Hava kurumuna aza kaydı ve ya 
azasın an ay e 1 k d k'll · ·· · d ·· 
Bayan Mebruke Gürol ile merhum P.~ aca yar ım şe ı erı uzerın e go-
Deftcri Hakanı Nazırı Bay Mahmut ruşmelerde bulunmuşlardır. 
Esad'ın .oğlu Başvekalet umumi mu-
rakabe heyeti mütehassıs muavinle- Erkek terzilik mektebi imtihan 
rinden Bay Korkut Esad Kadaster'in talimatnamesi 
nikahları 8 ağustos 1940 perşembe gü· Maarif Vekaleti, İstanbul erkek 
nü Ankara Belediyesinde icra olun- terzilik mektebi için yeni bir imtihan 
muştur. Saadet dileriz. talimatnamesi hazırlamıştır. 

Ankara radyosunda 
güzel bir eser 

Düvenlerdönerken piyesi 

cidden muvaffak oldu 
Bir müddettenberi temsillerine ara ve

ren Ankara radyosu evelki akge.rn çok gü
zel bir eser vermiştir. Radyoyu dinliyen -
lerin bu eseri büyük bir e.lAka ile ve zevk
le tAkip ettikleri~e şüphe yoktur. Eııerln 
ismi Düvenler dönerkendlr. 

"Dilvenler dönerken., sade, basit fakat 
çok hisli ve millt bir mevzua maliktir. 

Ve.ka, harman zamanı, yani tam bu 
ınevsinı bir tilrk köylinde geçiyor. Asker· 
lik vazifesini bitirmiş ve köyüne dönmüş 
olan onb~ı Osmanın kız kardeşi Ane kö
yün temiz ytlrekli yiğit delikanlılarından 
Mehmetle nlganlıdır. İhUyar anasından 
be.şke. köyde kimsesi olmıyan Mehmet bir 
giln slla.h altına. alınıyor. 

Mehmet kederlidir. Fakat onun kederi
nin sebebini anlıyamıyan Osman ona sor
duğu zaman: 

o diyor ki; Osman sen ne diyorsun ben 
askere gidiyorum diye sevincimden nere
de ise uçacağım. BPnl biraz dtişUndüren 
ııey, kemllle ermiş ekinlerin toplanma işi
dir. Anam çok ihtiyar olmMaydı buna da 
aldırmazdım. 

Faka.t, öte tarafta köy delikanlıları 
tUrkJUf:e hlıs olan yardım severlikle, asker· 
lik ödevine gidenlerin harman ve ekin top
lama tglerlnl Uzerlerine aldıklarını müjde
liyorlar. Bu esnada ukere çağrılan yiğit -
ler güle oynıya giderken çok kalabalık bir 
halk tarafından uğurlanıyor. 

Delikanlılar müretteplerine j[idedursun
lar. 

Köyde artık harman işleri başlamış ve 
Osman onbn,~n da düvenin başına geçmiş -
tir. Osmanın kızke.rdeşl Ayşe harmanda a
J';abeyine yardım ederken ona birçok sual
ler soruyor: 

o her suale cevap vermcğe çalışıyor. 
Osman onbaşının zihni, fikrl hep askere 
1{lden arkad~lıırlyle meşguldür. 

o, düvenin 'samanlar üzerinde 
çıkardığı seslerin ve dllveni süren atların 
muntazam ayak sesleri arasında kendini o 
tıı.th askerlik hayalının biltün heyecanla
rına kaptırmıştır. 
Askere alınışı, o unutulmaz kı§la hayatı, o 
hakiki arkadaşlık lıisleri, o muntazam ha
yal ~özlerinin önünde canlanıyor. Kalk, 
yat, karavana boruları kulaklarında akse
diyor. 

Terhis olmadan eve! işUra.k ettiği son 
manevranın heyecanı ve bUttin teferruatı 
onun pulat göğsünde şahlanmıgtır. 

o, gimdi dtivenin tizerinde gözleri bu
lanmış, ve meçhul bir noktaya dalmış o -
larak hayvanları sık sık kamçılarken son 
manevranın kulaklarında akseden mitral
yöz, tayyare sesleri, hücum boruları, top 
seelerl arasında kendini bUııbUttin kaYbet
mlştlr. 

(Burada. dinleytcilerlmiz, kısa bir he.rp 
sahnesini bütün kuvetiyle ve aze.rnetiyle 
duymuşlar \'e tşltmişlcrdlr.) 

Blt·az sonra kız kardeşi harmana gel -
diğl zaman Osman onbaşının hayvanları 
stiro.tle ve şuursuz bir surette sürdüğünü 
ve kamçıladığını görüyor. Ağabeysine ses
leniyor, o dalgın diye haykırıyor, ağlıyor. 
Osman onbaşı Ayrıenin feryatlarlyle ken -
dine geldllU zaman kl:lytin radyosundan 
öğle nefP'lyatının bittiğini ve tetlk!Al mar· 
şının çalındığını işitiyorlar. BUtUn har· 
manda.ki köylUler işlerini o an bırakarak a
yakta istıkHU marııını dinliyorlar ve piyes 
bitiyor. 

Düvenler dönerken eseri Ankara radyo
sunun çok gtlzel eserlerinden biridir. Rad
yoyu açanlar, bunu sonuna kadar zevkle ve 
heyecanla tAklp etml11lerdir. Piyesi oym -
van ıı.rtıstıer cidden muvaffak olmuşlar ve 
göze görtlnmiyen sahneleri bUtUn gllzelllk
leriyle canlandırmışlardır. Kendilerini teb
rik eder ve yeni yenl eserlerini bekleriz. 

Kayseri'de harman 
işleri ilerliyor 

Sarıoğlan, 8 a.a. - Kayseri valisi 
dün buraya gelerek mıntakamızın u
mumi işleri üzerinde tetkiklerde bu
lunmuş, bu arada harman işlerinin bir 
an evel bitirilmesini temin için çift
çilerin ge•eleri de çalışmakta olmala
rını takdirle karşılamıştır. 

Vali, civar nahiye ve köyleri muh· 
tar ve C.H. Partisi köy ocak reisleri
nin iştirakiyle yapılan bir toplantıda 
köy ve ziraat işleri üzerinde görüşme
lerde bulunmuş ve müteakiben toprak 
mahsulleri ofisi tarafından yapılmak
ta olan anbar inşaatını gözden geçir
miştir. 
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Kanath enç 
nas·ı ı yet· şiy 

• 

~~,., .. ,.,i--
~ ~--. " . - -

Gençler planörle uçuı öğreniyorlar 
Türk Hava Kurumunun nıl.zlk bir hatır- yazılan mlijde telgrafı, ın!IU Jıa~~ 

Iayışlyle yirmi kadar turk gazetecisi İnö- araaında, milletin lı~fızaeında ötiJ!'fo 
nü'ndekl TUrkkuııu Kampına dô.vet olun- Bizi Ankaradan Inöntı'ye g. 11ıııı• duk. işte bu tarih knsabasıııın istııs:>' 011 ol 

Görmek için d!\vet olunduı"tumuz bu yarısından sonra vardı. KQJl'IP~;.ıt; 
kamp hakkında birkaç kelime ile mıılfımat İstanbul treni ile gelen blrlı:aç .-r. ııe~ 
vereyim: bu tePls dört yaşındadır ve ken- talebeyi biraz eve! göturınUş, d8'JJI"-' 
disinden sık sık bahsetmeğe zevkle fırsat lazım geldi. İstasyon şefinin °1puıe bulduğumuz ileri hamlelerden biridir. Za - turuyoruz. Şef, mlltemadi rntıl1 
ten, bu vasfiyle bir çoklarımıza yabııncı da dıları arasında: 
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sayılmaz. Ben §ahsen, İnönü kampının ku- - Kampı görmeğe mi, diY~sl şt 
ruluşiyle yakından alfıkalılnrla konuşmuş, - Evet, dedik.. Bu kıunp b. pe 
gezip gören arkadaşları dinlemiş ve kanıp kından alil.kadar ediyor gib!;).'dı· 
hakkında bir hııyli de yazı okumuştum. ti: 
Fakat şimdi, İnönü istasyonundan Anka- - İlk defa olarak mı 1 l!ı ıJJ 
raya doğru ayrılırken anlıyorum ki, vata - Arkadaşım foto Cemal. etti 
nın istikbali için hakikaten bambaşka ruh- kamp arıuıındakl dört, beş kil0111

1 e' 
ta bir J('ençlik nesli yetiştiren Tlirkkuşu · !un çukm·larnı ve tliım;ekJerlııbııJI 
kampını bugiine kndıı.r ~ö1111emlş olmak, bilecek kadar buraların az yıı ~ 
bahtsızlıklanmdan bir olmuştur. Fakat ben; e tıl~.ıt' 

- İlk defıı., dedlm. Şef yUzUJll P'.d 
Gidip gördliA'llmüz bu yer, bir şehir de- ma ve birçok hayretle baktıktııl185ıt ğlldir ki size Uç, beş anelidot, birkaç tarih _ Fakat, dedi, görmeğe ve t~#' c 

ve beş, on foloğrnfla anlattırayım. İnönü çok değer ... Bıı n1uhilte yarat ..ı 
kampı, yalnızca bina va ter;ıkilıUla ifadesi .t~ r. 

el ı d . ki b. kt'f' ~ size anlnt:ı.mam. ....ıı.r 
kabil bir müessese eğ l ır o Je ı ın Baş makinist Ferit biz! ıı.1•:;,de 
ve kalemin yo.rdımlylc uzaklakllcre hoJ<lki Birlikte girdi~iıniz otobüsün Jc;ı ! 
çehresiyle göri.inebllstn: kanıp, birkaç yüz cuk bekliyor . .!<"erit: ıJ il' 
tilrk çocuğunun, beş on türk çocuğu elln- _ Talebe misiniz, diye sord · 
de uçma dersi alması diye de izah edilmiş mahcup bir sesle üçU birden: ..,1~Jll olamaz. d'ler "' - F.vet, diye cevap ver ı · )11lt 

O bana, bir mana ve bir ruh olarak gö- le gellllişler, kampa gldeceklcr .ıııı:1 
rUndil. Orada geçirdiğimiz yarım gece ve ıctul< 
bir gilndilz, içimde maddeye yapıştırama- Yolcla Uı;:U Ue de dost o .• ~rı~· 

şu yerden. Esklşehirden gelı) 10ıırı dığım hisler yarıı.ttı. Hem yalnız bende de üçiinclisil Zlt;analar da dahil 01,ş, değil.. İnönU meydıınının çimen saha.sına birkaç silsile, birkaç nehir ıışntır· )1 
aye.k basan herkesin yUzUnde aynı duygu- ı,ıit nakil vnsılası th>ğlşttmıi~ 
ları okudum. Şu dakikada, kampın bende 
bıraktım intıbaları topluyor, sıralıyor ve ta Trabzondan gt!liyor. ııı.c#' 
silzUyorum; şu kalıyor: - Yolculuk uzun slirnıUş ? 

- Yedi gilnde gel<llııı, dcdı. rftıdt f 
- İnönU bir idealdir. Şu hıl.kl ı·enk elbl- Trabzonlu :MUsliıııln göıl~ııcıı t' 

seli birkaç yUz tUrk çocuğu bu ideali haki- otobüs ışığındıı. bile farkedile 
1 

ıı.i:.ıı 
katin kalıbına sığdırmıya çahşıyorlıır. Baş bir parıltı yanıyor. Gelcli.ğl ye:, ~11ı !"' larındakl mualllmleı·e gellnce onların va - b ıı ııSS ... 
zlfesi, severek, istlyerek, koşarak, aşkla işiterek seçmiı,ı oldug-tı 1 1 v" 

t kl dan bellidir. ıı.Jdl ~ 
ve şevkle burada toplann.n Urk çocu arını _ Havacılık nereden geldi rııılll A,; 
birer tayyareci nRmzedl yapmaktır. Rordum. Mektep kasketini, elle 6ıtPr Demek istediğim, daha da kısaltılabl- da evirip çeviriyor, siperiyle. .ı 
lir: Y. 

t k 1 kt i t 'kb 11 1 oynuvordn. ·~ndıt,, nönU ampı, havacı ı a s ı a m z- _·Tayyareci olmayı çnl<.....- ıııer6 
dlr. komuştum, dedi, birkaç l<ere 1~~r d İştebu, ve bunu tAklp edecek olan bir . 1 J:> ... ııı-
lki yazı, vatanın bUytik istikbaline ·gönlU- yazdım. "Orta mektebın eld1 

nün olanca sıcaklığıyla inanmış olan blr diyorlardı. Ben de bitirdim. f et 
türk çocuğunun İnönll kampında gördük- - Annen baban nedediler ·de)-ııı 

k 1 - Ben tayyareci olacıığırn -a. ırıJ 
!erini, iıılttiklerinl, hissetti lerln ve ora- biraz dUşilndli amu, babam o'dıı. ~ 
dan umduklarını anlııtmağa çalışacaktır. ki.. Gelirken elini opttiın. O 

• eğildi: . ıı 1~.ı ,ı' 
İ Ank d ld 1 i i E ki - Senin o gittiğin yerı ~.,111tı1'. nönU; arn an g en er ç n s şe- Kolumun biri de o dağlarda "ıcdi•' 

hirden sonra ikinci lslasyondur. Ankara.ya diycıı 
gelen ve gld~n trenlerin çoğu, bu istasyo- na göre çalış ... Başka lılf ııJıi' '1 
nu geceleyin geçtikleri için şirin İnönil ri döndü, giltL bir 1'·:ıı1 ır 
kasabasının heybetH dağı ve onun önilne 'rtirkkuşunun otobüsü ıtııtf il 
serlll evleri, bahçeleri ve harmanlunnı ço - seltlyor. Kenarlarda geceni~ıı e'·JC ·_.Al 
ğumuz gUndllz gUzil ile ~örmcnılşlzdir.' yüzümü1.e gU!en beynz ı.lıı,·ıı:. ııe:':. 
Fakat, mücadele tarihinin tnönü sayfala- ıı;ıılda~ kalıyor. Ferit Ordtn jyorııı~ıl 
rını ezbere biliriz. Bu IE!imle, bir bllytik za- - InönU nahiyesinden gc~llte >~< 
feri ve bir büyük :Muzaffer'! aynı zama.n- bll§ladı sn.yınağa... Şu tarı !)lldll tJ!
da hatırlamıyanımız yoktur. Metrestepe - şunlar oturmuşlar, falan zaiıı1sıll-1ıit1' ye, köytin karııısındaki Osmantepe kadar gec;llııılş ve saire ... Bunlar 'ıoJ b 
yakından AııinaYlm. Oradan türk milletine ranın son yıkılışını ve yapıJıı! 1 çt°~ bu yeter. J{ıı'·ctl vı< 

Alr 
liirJ 
~ı~n 

Toprak, çiçek kelimelerinin şüphesiz 
1:-irer manaları vardır, fakat onlar ma
nalarından ibaret değildir, tundan 
bc.şka kendi kendilerine mevcut ve de
lalet ettikleri mefhumla adeta kaynaş
mış birer madde'dir. Bize toprak'tan, 
~ıçek'ten bahsedildiği zaman biz zih -
nimizde bu kelimeleri tercüme etme -
ğe, onların ne demek oldugunu hiçbir 
surette araştırmağa mecbur olmayız. 
Çıçek nasıl varsa ona çiçek denmesi de 
Ciylece kendiliğinden vardır. O kadar 
ki kendimizi biraz kollamasak, tama
rııiyle içimizden gelen hareketlere bı
raksak bir çiçeğin kendisine ı;içek den
diği zaman döı1üp bakmamasına adeta 
hayret ederiz. Bir İspanyol çocuğunun 
biz Çinli çocuğun ta kiiçük yaştan is
panyolca veya çince konuşmalarını, 

onların türkçe anlamamalarmı garip 
bulan bir adamın h:iline güleriz; fakat 
bu gülme bizim sırf dlişüncemizin 

mahsulü olan bir harekettir. İçimizi 
yokladığımız zaman o adama tiirkçe • 
nin tabii dil olduğunu zanrıettiren, 

ttırkçe bilmiyen karşısında birdenbire 
§aşırmasına sebep olan hissi buluruz. 
O, çiçeği gören her kimsenin, hangi 
memlekette doğmuş olursa olsun, çi -
çek demesini, ancak öyle söylemesini 
tabii bulur ve başka her kelimeyi bir 
oyun, bir parola diye karşılar. Biz de, 
bir yabancı dili ne kadar iyi öğrenir -
sek öğrenelim, o dil bizim düşünce di
limiz olmamışsa, onun kelimeleri bi -
zim için tabii değildir, zihnimizde o 
dili bildiğimiz nisbette sılratle tercü -
rne edip anladığımız birer i~aret, birer 
paroladır. Şiir ise böyle bir ameliyeye 
mütehammil değildir: o, bir nesne'dir 
ve derhal hissedilmesi lazımdır. (Türk 
çe okuduğumuz şiirlerde de bilmediği

.miz hergiin kullanmadığımız kelime
ler bulunabilir. Zarar yok. Onlar da 
bizim alışık olduğumuz kelimelere 
benzer, bize büsbütün yabancı dı;:ğU -
dir. Onları duyduğumuz zaman, mese
la hiç görmediğimiz cinsten bir çiçeği 
görmüş gibi oluruz; biraz iıayret du -
yarız ama büsbütün de aulamadığımız 
birşey karşısında kalmış gibi olma
yız.) 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kampı artık görUyoruz. ıı~# 11 it 
törler koskoca meydanı yurrıdııt ~ı§"1 ca ışığa boğmuş ... Yalçın bır ~eP' y 
sa.haya heybetli kanatlarını r"ııııv Şiir üzerinde düşündükçe, şiirin ne 

olduğunu anladıkça kendi dilimden 
başka dillerdeki şiirlerin bütün güzel
liğini, bütün kuvetini sezemiyeceğimi 
de farkettim. Şüphesiz, fransızca şiir 
okumaktan vaz geçmedim; bu, benim 
için, artık istesem de bırakamıyacağım 
bir adet olmu~tur: yenilerini merak 
etmesem de eskiden bildiklerim, ezbe
rimde olanlar zaman zaman içerimde 
uyanır. Fakat daha ziyade türkçe şiir 
okumağa başladım. Tür~çe şiiri seve -
rim, benim anlıyabilecegım; benim 
için sadece bir parola olmaktan ibaret 
kalmayıp bir nesne (objl!t). bir madde 
ol.an şiir odur. Fransızca şiirin bir 
fransıza vereceği zevki düşüncemle an 
lanın ve kendimde o zevki tattığımı 
vehmedebilirim. Yani onu anlamam ta
mamiyle bir gerçek değil, bir hayaldir. 

Türkçe şiiri sırf böyle sebeplerden 
dolayı sevdiğimi mi söylemek istiyo -
rum ? Hayır. Türkçe şiiri yalnız sev
mem, ona hayranım. Çünkü bizim di -
van edebiyatımızda, misli Avrupa'da 
pek görülmemiş sanatkarlar, üstadlar 
gelmiştir. Racine, Baudelaire, Verlai
ne, Mallarme şüphesiz birer biiyük şa
ir. kelimelerle oynamasını bilen birer 
sanatkardır. Fakat bir Baki ile, bir Ne
riim ile mukayese edildikleri zaman 
..g:!:f lı:r r:{bi kelime sanatkarlığı 

bakımından - bizim şairlerimiz on-

Okurlarımıza cevaplar ! 
Yazı masamı kısa bir müddet için 

İstanbul'a getirdiğim şu beş on gün 
içinde adresime gelen be§ on mek
tubu bir arkada§ım, buraya kadar 
göndermek Jütfunda bulundu. Bun
ların be:ıte dördü okurlarımdandır 

ve yazdığım fıkralara daırdir. Eve
la bu alakaya teşekkür etmeyi borç 
bilirim. 

Geçenlerde "Lakırdının pe/esen -
gı ,, başlıklı bir fıkra yazmıştım. An
kara'da Bakanlıklar postanesin -
den postaya verilmiş olduğu ve ol
gunca bir zat tarafından yazıldığı 
anlaşılan kısa bir mektup aynen 
şöyledir : 

"Sayın yazıcı, 

" Lakırdının pelesengi ,, mi, yoksa 
,. lakırdının persenki ,, mi ? Saygı-

lar. Okurlarınızd;:,n biri ,, 

Bu suali hem tashih, ırşat ve ikaz 
gibi, hem de imtihan gibi almak 
mümkün. Onun için cevap vereyim: 

Pelesenk, arapçası belesan, frenkçe
sı balsam, latincesi de Xylobalsa -
mum olan bir sıcak memleket ağacı
dır ki bundan çeşit çeşit yağlar çı
karılır. 

Persenk kelimesine gelince bu, 
farsça parsenk kelimesinden ıelir ki 

bir terazinin iki kefesini de denk -
Jeştirmek için ilave edilen ufak te
fek ağırlıklar man:ısınadır. Buradan 
alınarak lakırdı arasında esas mana
yı pek az değüjtirmek üzere kullanı
lan bir takım sözler, k~limeler ve ta
birler demektir. 
Sayın okurum, fesalıat ve belaga -

tın meçhulümiiz o/mıyan eski kaide
lerine riayet etmek lfı.zım gelseydi 
" lakırdının persengi ,, dememiz /& 
zım gelirdi. Fakat halk arasında 

söylendiği şekli kendimize örnek 
tutarak " lakırdının pelesengi ,, de
dik. 
Ş jlundan bilmem kaç ay önce bir 

defa daha bahsettiğim " kokulu fı'
lım,, Jere dair bu sefer yine bir fık
ra yazdığımı hatırlıyan bir okurum, 
H. Şimşek, upuzun bir mektup yaz
mağa vakit bu/mu~. 

Bu mektubun içinde : 
Bizim çocuk bina okur, 
Döner, döner, yine okur. 
gibi zarif bir peyit de var. Hergün 

vasati olarak beş fıkradan senede, a
şağı yukarı, 1800 fıkra yazan bir ga
zetecinin, bilmem kaç aY. önce y_azılan 

bir fıkracığı unutmasını tabii bula
maz mısınız ? Hafızanızı takdir, a· 
lakamza teşekkür ederim. Fakat yaz
dığım bütün yazıları günü gününe 
bir kopya defterine geçirecek kadar 
vakit bulamıyacağıma müteessif im. 

Ş Eski bir komşum ve dostum olan 
Ecvet Soyer, eski Farisi ve arabi düş
künlüğü gibi şimdi de gazeteleri -
mizde fransızca, İngilizce kelimele
rine merak sardzrıldığından şikayet
le haklı ve misaller dolu bir mektup 
göndermiştir. Kendisiyle ayni fikir
de bulunduğumu, sanırım ki, bu sü
tunlarda çıkmı~ olan birçok fıkrala
rım isbat etmiştir. 

~ Çorum vilayeti maiyet memuru 
B. Hüsnü Gider'e : 

Fagositoz'un kızıl değil, beyaz yu
varlar tarafından yapıldığını evelce 
yazdığım bir fıkranın sonunda dü -
zeltmiştim. Fakat bahse mevzu olan 
fagositoz milli bünyemızde olduğu
na göre, müsaade ediniz de, bunu 
hem kırmızı, hem de beyaz yuvarlar 
yapıyor, diyelim. Çünkü ml111 ren
gimizi her ikisi birden te§kil eder. 

Hay at ıahası - ölüm ıahası ! 
yıldızlı geceye, bu dagın 1<0 
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aksediyor. ıd tıl ~ô' 
Bir senedenberidir, bir takım Kamp hududunda bizi, hlıı<fllfıl·ııı~ 

topraklarında biribirinden baskın genç ve disiplinli bir hayat Jllcsıe .e 
mızı göııtr.nlller. fstnnııuııu nt ııı~,ıfo, 

facialar olan A vrupa'dan yeni ve mız çoktan uyumuşlardı. sacrelt ıı''. 
feci bir haber daha: sabahın ınlrprizleriul dii .ti~ cJ ıı!t~ • 
Varşova bölgesinde her gün aç- Ankarayı sıcak veııurıal ı sert ,ot1I' 

çinde bırakmı!1tık. inönf~'de .0ruı·~u d 
lıktan bin kişi ölüyor! bir he.va bulduk. AcletA tışU) ı1olll"S)/" 

Eski bir arap sözü şöyle der: Ha.ki tulumlu nöbet~il0cf;tlç0 
"Bir milletin saadeti, bazan bir 

ba~ka mi/letin felaketi olur.,, 
Alman orduları da bundan on bir 

ay kadar önce Polonya'yı "hayat 
sahası,, diye işgale ba§ladılardı. Al
manların "hayat sahası,, Polonyalı
ların "ölüm sahası,, mı olacaktı? 

*** 
Bir jübile hakkında! 
Meşhur aktör Burhanettin, lstan

bul'da belediyeye ve yahut vilayete 
baş vurarak kendisine jübile yapıl
masını ve bu iş için bir tiyatronun 
tahsisini rica etmiş. 

Tul fi.at aktörleri de: 
- Burhanettin'e jübile yapılaca

gına biraz bizi düşünseler ! diyor
lar. 

-Mi//1 zaferden sonra memleket
ten ayrılan aktör Burhanettin, va
tan dışında 17 sene kaldıktan sonra 
döndü. Sekiz sene daha kalsaydı 
da, bari, memleketten uzak kalışı
nın jübilesi Y,apılsaydıl T. 1. 

Kemal Zekı 

Evlen nıe. ...e'~~ı 
•• l'' 1' ı .. il ıı• 

Ziraat Enstitüsü 1'.1uaur şıı11e;. ~ 
B. Muhittin kerimesı pr. dıtl1 ri ı 
Temyiz Mahkemesi azasıtı 11ı11eıe ıııı 

y D Ab"<l'. evle 110 şat oglu r. ı ın . sı.ı s ı~ 
reni dün gece gar gazı~o gtııPı.ı ,e 
da· kalabalık bir davetlı. e"Jilt
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fından kutlanmıştır. Yetıı 
adetler dileriz. ----
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Af rikada İngiltere ve İtalya 
.~İrkaç gündenberi Afrika'dan 
~en haberler, İngilizlerle ltalyan
. 

1~ bu kıta üzerinde oldukça ge
• 
01çüde bir müstemleke mücade

-~e giriıtiklerini bildirmektedir. 

1ın zamanlara kadar iki büyük 
ket arasındaki Afrika muharcbe

tın lrtıJıklı tayyare bombardıman
._k a ve hudut boylarında yapılan 
~ tefek müaademelcre inhisar e· 
ıordu So . 
h rı haberler, ltalya'nın birkaç 
ede taarruza geçtiğini bildiri-

• Bu harekatın mahiyetini anlıya· 
1
ek İçin §İmalitarki Afrikaıının 
asını cöz önüne getirmek la· 

,:•r. Şimalişarki Afrikası, Akde· 
k e İrnblusgarp'tan başlıyarak 
sl Ve sonra cenuba doğru, Mısır 

1 udan, ve Kızıldeniz sahillerin
lalyan Eritrcsi sonra sahil bo· 

I~~' Fransız: Somalİ!İ, İngiliz So-
1'1 ve nihayet İtalyan Somalisi 
~ltıalilerin hinterlandı olan Ha
~tan'dan terekküp eder. Mısır 
lıdan timalden cenuba doğru 

.>'~'nın Afrikıı'daki müstemleke-
1 ikiye {lyırmaktadır. Binaen· 

th lngilizlerle ltalyanlar arasm· 
d'!rı ayrı dört temas noktağı ya: 
l 0rt cephe vardır: 
.- Mısır ile Trablusgarp araıun

~ hudut. 

3 - Sudan • Habe§ hududu. 

.- Kenya ile Habeşistan arasm· 

1
1 

hudut. Yani cenup cepheıi. 
- İngiliz Somalisi ile Habetiı· 

Q 11.raaındaki hudut. 

lı hudutların uzunluğu be§ bin 
lrletre olduğu ve her iki devle
ti" ınde de ancak bir avuç asker 
~duğu nazan itibare alınacak O· 

• l\frikadaki muharebenin ma· er 1 anlatılır. Bu hudutlar Avru-
~eın'teketlerindcki hudutlar gi
ır cephe le§kil eden askeri kı· 
tarafından müdafaa edilmi-
8irbirinden yüzlerce kilo

e Uzak, ıurada burada bir su 
. au, bir ağaçlık bnzan ufak as· 
1
b lniifrezclcr, hazan yerli aaker

F lzan da polis tarafından mÜ· 
bıı. edilmektedir. Bu mahiyette 
· hlere karşı yapılacak olan as
lı\ arcknt da Avrupa muharebe
d deki harekata benzemez. Bura· 
il. hudutların muhJlfazaıı bahis 
t~lıu değildir. Toprak kaybet-

1 ~e ınesele tcıkil etmez. Karır
b· llvctler, saklambaç oyunu gi
~~!birinin arkasından, yanından 
· • llnden manevralar yaparak bi
~'titı..i tuzağa düıürmeğe çah§ıt'. 
ı fıika'daki Jngiliz ve Italyan ku· 
~er· 1 arasında bir mukayese yapı· 
l olursa, miktar itibariyle ltal
, 
11tın faik olduğuna ıüphe yok

~ d llunun birkaç sebebi vardır: 
, efe. İtalyanlar, Afrika'daki İm· 
~Orluklnrını yeni kurdukların· 
A.. ll ınıntakalarda yerle§ebilmek 

frika'da kuvetli kıtalar bu-
~l'lnak mecburiyetindedirler. 
Ct • 1 1 tt &ı! talya Afrika'da yalnız n-
ı .e ılc değil, Fransa ile karşıla§• 1(1. 
ı Çın de askeri hazırlıkta bulun· 
~tı. Fransa yıkıldıktan sonra bü· 
tr~\1etleriyle İngiltere müstemle· 
~ Üzerine yüklenmiştir. Baılıca 
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Gazeteler Metafisas hükümefinin 
i~ ve dıı siyasetteki büyük 
eserini feb rüz elliriyorlar bir ketumiyet muhafaza etmekte. ve yap- göz Önünde fufmah Ve 111 yapaca ar Londra, 8 a a. - Bahriye ve hava ne-

mış oldugu goruşmelcrle kcndil!inc veril- zarctlcrinin tcbligi : 
mie olnn talimat hakkında da bir şey ncş- Bu sabah çok erken, henüz gün doğma- Atina, 8 a.a. - Atin:ı. ajansı bild!;iyor.ı 
rctmemektcdirler. Almanya'nın kuvetini Londra, 8 a.a. - Royter: mışken duşmanın motorlü torpido botları 4 ağustos milli bayramının yıldonumü 

B. Bossy'nin gelmesi, Budapeşte siya· İngiliz somalisinin istilasını müna- Manş denizindeki kafilclerimizdcn birine münasebetiyle yabancı matbuat, elen geze 
si mahafilindc büyuk bir alaka uyandır -1 ı · • hücumlarda bulunmu~lardır. Bu hücumlar telcrinin uzun mlitalcalarını ncşrctmckte-
mış iııc de, macar htikümeti B. Bossy'nin küçük görmeme ıyız kaşa eden Royter'in askeri muharriri esnasında bir alman torpidobotu batırıl - dirler. Bu mlitalcaların hepsi Metaks~s hu· 
scliihiyctlerinin derecesini bilcmcrtiı;i ci- diyor ki: mış, bir diğeri de hasara uğ.ratılmıştır. Ka kümcti ve bu hiıklimctin ıc; ve dış sıyase-
hetlc, miizakerclcrdcn iyi neticeler limit Londra, 8 a.a. Avam ka~ara.sında ik- "Somalinin müdafaasını temin eden fileye dahil bulunan kabotaJ vapurlarımız- ti tarafından meydana getirilen bliyiık e-
cdilmcmcktcdir. tısadi teşkilatlanma hakkındakı muzakeratı dan üç tanesi batmıştır. seri tebarilz ettirmektedirler. 

Siyasi mahafilin zannına göre, B. B.ossy, açmış olan devlet nazın B. Grccn~·ood, kuvetlere kumanda eden liva generali Bu kafılcyc bu sabah hava hücumları Eııtiıı gazetesi diyor. k.i: • . 
macar hükumetinin resmi vaziyetim an-ı topyekun harp usulümin, mazıdc .g?rulmc- Chater'in vazifesi düşmanın adetçe başlamış ve biıtun cun tekrar edilmiştir. Cihanın halihazırda ıçmdc çırpındıgı bır 
lıımak arzusundadır. miş mikyaslnrda bir iktisadi tı:şkıl.at~n.nma faikiyeti göz önüne getirilerek kolay Bu bomb,,rdımanların neticesi henüz ta. sürü muazum hidise!crc. r.a~mcn bu bü • 

.. · ~ · ıuzumunu ı::östcrd ıı;ini beyan etmıştır. . manc ma.Jum olmamakla beraber bazı \'a- ytlk gazetelerin kendılerı ıçın derhal bir B!lkreş radyosunun rcddcttıgı Nazır B. Hitler'in son nutkundan bahse- olmadığı anlaşılır. Dığer orta şark purlar ehcmiyetli surette ?asa~~ uf:ra.mış- mcnfnat temsil ctmlyen küçük bir memlc-
görüşmc İ rlerek, duşmanın iktisadi vaziyc!İf!İ gôz- ı mıntakalarında vaziyet gergin bulun- t_ı.r. Bu chemiyetin dcrcccsı henuz bcllı de- kete tealliık eden bir hadisenin yıldoE'ümU· 

• 1 den gcçırmiş ve işgal ettiı:i arazının kcn- '"dd b .. '"k kv' k t 1 gıld•r. Batan vapurlıırdan kurtulanların nun tesıdi fle meşgul olmaları ve ı;utun • 
.~eşter Ll.oyd gazetesı macar - :om~n ıJ ısi ic;in gittikçe vchamet kcsbedccek me- ı duğu. m~ı etçe uyu ta. ı:e ı a a· ve yaralıların bir kısmı şimdi~n karaya l larında buna yer bulmalerı için ne oluyor? 

muzakerelc;ı ~nk~ı~.dn yazmış oldu~u hır ~eleler teşkil edcce.;ini söylemiştir. rına ıntızar edemez. Afrıka da yaptı-ı c;ık~.ış bulunmaktadı.r. . . Bunun cevabını cvclisi gUn m~tbuat ye 
makalede ılerı sUrulmuş olan J.(~~u~ B Grccnwood sozlcrinc şoyle devam et· ğı tecrübeler kumandası altına konu- Hucumu ylpan duşma.n tayyarelerının 1 turizm nezareti musteşarı B. Nıcoloudıs· 
Bükrcş radyosu tarafından redde ı dığını miştir. 1 ' .. f S buyuk bir kısmı tek ve iki motörlü avcı in radyodJ vcrdigi nutukta bulabiliriz. 
yazmaktadır. • Alm~nya, işgal ettiği memlek.e~lerin a· ı lan .kıtaatın yu~s~k .e~sa ı~~ ve . o- tayyarcler!n.;n. refaketinde bon;ba~dın,ı~n Bu nutukta dcnlldigi g~bi yu?aniıtan 

Mezkur gazete bahsı gcc;cn makalede rnlısını soyarak kendini bcsliyebılır. Fakat mah toprakları ıklımının mustevlıle-

1 
tayyar~lerı ıd Hucumlnrın hcpsıne ı~gılız yalnız hır coğrafya tibirı değıldır. Aynı 

Macarıstanla Romanya arasında hukuk svan tehlikesine maruz kalmaksızın esa.
1 

k k d -u müşkülata güven- avcı fıloları şıdtietlc mukabele etmış ve zamanda üc; bin senelik medeniyeti rıaye-
csaslarına uygun o!a:ak. yapılmış bulu!1an rcte bir ·de açlık ilave edemez. re arşı 0~ u~ • duşmanı agır zayiata uğratmışlardır. Dşiı- sinde bütün dunyaca hürmet edilen manevi 
son muahc~~nın 13 ıkınc!tesrın 1918 u~:ıhlı Harp malzemesi imalatına gelince, sınai , mek mecburıyetındedır. man zı:rYiatı hakkında henüz tfsilat mev • bir kuvettir. Biz bu kuvctten de.ima yeni-
Belgrat muta~cke~am~sı olduğunu 50>'.1~- 'Tlıntakalarla tayyare mcydanl~rı bombar- 1 İtalyanlar, misafirperver olmıyan cut olmmAkla beraber şımdiye ~a.du .!it.~- !enen milli bir boyatın f,ikir ve usullerin! 
mcktc v~ bugunku muzakcrelerde bu ıtı- dım:ııılarımızdan c;ok mıitccıısır olmuştur. b k k ml kette ilerledikçe iaşe mm mlümat 53 du~man tayyaresının duşu. alıyoruz. Her memleketın entclcktüellerı 
lifna~cnın hareket nokta_sı ?1.a~ak alınma- Bombardımanlarımız ise gittikc;c şiddet .. u ~ra me e ruldu ,un~ teyit eylemektedir. her devirde ve 11imdi de bu fikirden yüksek 
sını ıstemekte ıdı. Mezkur ıtılafnam~ hu: kcsbedeccktir. Hic şüphe yoktur ki alman uslerınden uzaklaşmaktadırlar. Hal- Avcı p ılotlarımızdan 16 sı kayıptır. 

1 
ilhamların ka.ynaklannı aramaktadırlar. 

~ut .hattını S~amoş .ve. Maroş nchırlerı "abr;kaları c;ok muteessir olmuştur. Eger buki mutlak surette bu kıtaata yiye- Yunanistan kelimesinin ifade ettiği ml-
uzerınde tcsbıt etmışt.i. Romen radyosu :amirleri imkan ız detıilsc bile, bu tamirin k dd 1 · 1 · h t h- J" • ı t ·· • ! nanın bidsycti, hamisi ve kanaatkar mil· 
bu hattın mareşal,Franchet d'esporay ta- kmali çok uzun 1.amnna mıitevakkıf bulun- le: ma e erı, >enzın ve c.ep ?ne a. njf ere Uzerıne mcıısili olmak için kendinde maddi ve ma-
rafından Romanya ?'n. muvafakatı .~lın - '!lalttadır. Hitlcr, alman zayiatını telafi et- ı sıs ve sevketmek mecburıyetındedır- nc\İ kuvctlcri bulmaga muktedir olan m~ 
maksızın te.~blt e~ıl!'".ış olduf:u?u s~ylc - 'l'lek için gittikçe büyük muşklilata maruz I ler. Binaenaleyh dağlar arasından yap ilan hava ta O rrU z I a rl dcrn. müstakil ve veknrlı bir Yunııniııtan'· 
mekte ve boylc hır ıtıllifnamcnın muzake· ulecaktır l • d w d h · 1 · ın mevcudiyeti belki de bu adımlar için 
relere esas. ittihaz olunnmıyacagını ilave Digcr t~raftan ablnka, Almanya ve işgal Berbera Jımanına ogru a a ı erı- d 1 T h k 1 . gayt:i 5uiiri bir ihtiyaçtır. 
eylemcktedır. altı.n~a bulunan arazınin. ~a~içlc o~~n tica· I ye gitmeleri kolay olmıyacaktır.,, veL::a::ta~ ~·~niyet n~;z1:rct~=~ininu~~t =~~ Dahili ga_Yri tabiiliklcr, id~rt k~rışı~lı.k· 
Hangi muahede esas tutulmalı ? r~t·nı durduracaktır. Komur .. m.ub~yaatı lngiliz.ler baskın yanacllhlar bahki tcblif; i: ı l~r, '!1anevı ı;ukutlar Y~nanıs:ıı.n 1 buyuk 

bılhassa azalmış olacaktır. Komursuz de . . . k • h b" Müstak l u an du man tayyareleri İn il 1 bır zafa ve mukadder bır lnhıtnta silruk-
Pcşter I.loycl gazetesi yeni yazılığı bir demirin silah. imal in~ pek az z~~rdda~il~~ur. . "Tımes., ga?.etesının as erı mu a ı- terc'n in r:ıuhiclif m~ntakaları üzerine 3u~ l~rken . büt.ün. m~mlekctlcrin. ente!lcktüelle 

makalede Romanya tarafından ileri sürü- . ~etrole gclıncc, Hı~lc~ ,a~a . ı de rı de şunları yazıyor: gece bombalar atmışlardır. Kınlan camlar- rı. dem~ bır !nkısar ve ıamı!'"i .bı~ ıstırap 
len ciddi delilleri kabul cttiginl ve ıstıhHik olunan sencvı yı~mı mıl>:_~n tonu!1 "İngiliz somalisindeki Berbera, ye- ı dan başka az hasar olduğu haber veril - ıh:.ssetmışlcrdı. Buna mukabıl 11?tızam ve 
bahsi geçen itrtıifnamcnin nıiızakcrelerc yarısından f~z}.as!nı tedarık etmegı veya ı- a'ne liman oldu -u ibi e ane aske- mektedir Şu kadar ki tngiltcrc'nin ııimall sukGncte kuvet ve sulhpc~ver hır canlan. 
hareket noktası olarak alınmıyacagını tcs mal eylc~egı .~mıt edemez ... · . g . . g g ' ~ g • ı;arkisindc bir ıchirde bir sanatoryom ve II!aya ve .mukadde~atına ımana .kavuşan 
lim cttiı;ini bildirmektedir. 1 Mn~a!ıh duşmanın kuvetını ıstıhfaf et- ri hedefı teşkıl etmektedır. Odweına bir magaza cıddi zarar görmuşlerdir. İn - hır .Yunanıstan ta~ıı olar.a~ aynı aaamlaryıı 

Mezkur yazıda şöyle denilmektedir : memclıdır. Almany~ harbın bnşla~gı;ında Har · Berbera'ya giden ve ve- r:iltcrc'nin cenubund:ı bir mahalle propa- scvınc; ve ıı:ı.cmnunıy('t]erını tahrik etmlııtır. 
., . .. . . . tamamen seferber bır hale gclmemıştı. ve geıza, d k~ğ 1 k"' Fakat muesscs bulunan bu allkayı mu • !J.ıç şuphcsJz, Trıanon nıuahedesı. M~- Harbı idam t ek için harp diktatör· sa iti nakliye için yegane geçilebile- can a " ıt arı atı!mıitır. Gece hare. at! ha faza t k dah l d k · · 

olan son hukuki itilafnameyi bulmak için len l ~dar kuv~tlcnmeı;c !'"uk.tc.dır oldugu- cek olan ıkı bogazı ıhtıva eden ıkı dağ surette yaralanan yalnız kır yollarında do- ve elen mıllctının her ne b<ıhasına olursa 
carıstanla Romanya arasında aktedılmış ı . . c c m • ' · - . • w • • • • esnasında telefat mıktan c;ok azdır. Cıddı e f'!1C • v~ a can an ırma ıc;uı 

. . . . muzu ısbat ettık Fakat şımdıkı halde sulh · ı k ı · olsun ve h "ht' f k d b 1 bıra.z daha gerıye gıtmek tazımdır. Bu ı- zamanındaki ikt,.sadi bıinyemizi harp bün yolu üzerinde bulunmaktadır. Haıge- aşma ta o an hır kac; kadındır. b 
1 

er ne ı ıma arışıs!n 8; • u u-
tilafnamc 3 tcşriıüsani 1918 tarihinde Pa-ı . . ı - . . • .. .. k l 1 l B b d h kk d k" nursa u unsun manevi mcvcudıyetının e• 
d 'd h d h tt 1 k M . ycsınc tebdıl etmekle mcHUI bulunmakta- ıza üzerıne yurume te o an ta yan om ar ıman a ın a ı saslı kıymetlerini müdafaa hususunda sar• 
:.:r~~i ~ud~tl~trını~ ~a~:r~a itiba~~a~\~~~~~ Yk~z. Biz bu har1h1

• k~z~nma~. lst}J?ruzb .. ~.~- merkez kolunun, takriben iki müstem- talsilat &ılmaz kararından sonra elen menfaatle· 
l• l k d' h ·ıımet, gayret crımızın vusatının utun rinin esaslı mudafaası için Yunan'stan ~r. azım g7 me tc ır. Şu al.de ~~!gr~t kaynaklımmızı istimal ~debilccck derece. leke livası ı biraz topçu ve tanktan Londrn, 8 a .a. - Reuter : mefh l b d" dd' . ı 

ıtılUııamesı hakkında artık hır sozumliz d . · B •. _ • • - n·· İ . . . . _ um.u!1un yanız c e ı ye ıemın ve 
kt V·ıı G' . k 1 . en aşagı olmamasına azmctınıştır. u kay murekkep ol ugu malumdur. Dıger un gece ngıltcrenın şımall şarkısınc mumcssılı oldu,ı;.umuzu ve mı'llctı'm"ızı"n yo ur, ı a ıustı mu ave csı esas tu- ki • · k d k f • • k d ı h h d .. "' 

tulmalulır.,. na. 3 ~ • ınsan. u ret ~c. en ctı, s.ınaı u · iki kuvetin terkibi pek va::ih değildir. yapı an. ~v~ ucumu esnasın a :zarar ı;or· mevcudiyetinin manevi haklarını kazandı-

Romanya'daki neşriyat 
rctımız, malı kudretımız ve hıu ıçtc olan .. dugu b ı ldırılen sRnatoryomun evclcc 7.an- 1 ,;mı tamamlylc enlamaklıtımız öz şarttır 
varlıkları!11ız tc&k!l e~mekt.cc'lir. Her uç kolu ayrı ayrı. bloke etme- ncdildiği kadar 'büyük hasara uğramadığı Umumi ve hususi hayatımız prensibe t~ 
Ahlukıı nın tcvsı edılmcsıylc ortaya çık· ğe gayret sarf etmekten ıse mudafaa sonradan alınan mufassal haberlerden an· veccüh etmelidir 

Bükreş, 8 a.a. - Havas Ajansı bildiri - mı$ olan "istlhsa!At fazlalığı" meselesini I . . d'" .. k'"l b' laşılmı:ıtır. . 
yor: Ahiren hükumet erkanı Berchtcsga- tetkik etmek üzere bir komite te$ekkül et· kuvet ennın uşmana muş u ır a- Sanatoryomun işleri ile meıgul olan ha· -----------------
dcn'e davet edilmiş olan cenubu şarki dev- ~ist!r· .Piy11saların kapanmış olması c;ok nında bir baskın yapmağa teşebbüs e- yır .eemiyc.tit?in klitibi yaralı olmadığını 
Jetlerinin yckdiı;erlerinc kartı olan müna- cıddı hır mesele olmuştur. Bu meseleyi decekleri tahmin edilmektedir. ltal- temın etmıııtır. Sanatoryom, cenup kont
sebetlerindc, 60n günler zarfında hiç bir halletmek ic;in bir plan vücuda getirmez- h . r 1 luklnrı tchirlcrinin fakir mahallesinden 
tebeddül kaydedilmemiştir. sek, istihsal fazlalannı elden c;ıkare.mıyan 1 yan taarruzunun e emıyet ı 0 ması 300 c;ocuğu barındırmakta idi. Bir bina 

Yplancı kahramanlıklar veya itilafa ya- denizaşırı memleketleri türlü turlu çaretc. Muhtemeldir. Fakat o arazi üzerinde, civarına da iki bomba düşmüştür. İnfilak 
naşmıyan tavırlariylc veyahut sadece ka- re tcvess~l ederek, mallarını Almanya'ya başları ile irtibatı olmaksızın, iyi ida· çocukları uyandırmışsa da pantk olmamış-
çamaklı projeleriyle iki devletin yeniden veyahut ıçgal altında bulunan memleket- • . • . • • tır. 
teşkillitlnnma islerini haleldar edecek olnn- lerc gondcrmcğc çnlı$acaklardır. İktisadi re dahı edılmış olsa cıddı tehlıkelere 
ları tehdit etmekte olan gazete mlitalcala- harbın müenir olabilmesi için çok mühim maruz kalacaktır. Aksi takdirde o bo
n.nı, romcn matbuatı aynen n~rctmcktc- a!"il~c~dcn biri, bu dcnizaııırı '!'cmlek~tlc- g-azlar arasında ne kadar yava..ı yu"'rü-
dır. • rın ıstıhsal fazlaları mcsclcslnı, kcndımiz :ı 

Nim resmi Romania gazetesi, hudut tas- için karlı ve düşman için de zararlı bir su· yebileceklerini düşünmek lazımdır. 
hihatının rıadece buciınkU vaziyet noktasın- rette halletmektir. 
dan nazarı itibarc alınması lazım gcldigi- . B. Grcenwo.od, iktisadi istihsaliit ve teıı
ni yazmaktadır. • k_~lfit meselesınc teınas ederek sözlerine 

Bu neşriyat her halde rom en efklirı u • şoylc devam eylemiştir: • 
mumiyesinı bazı fcdokfirlıklara hazırlamak Uzun bir harp ihtimallerini nazarı itiba· 
maksadiyle yapılmaktadır. re almak lazımdır. Fabrikalarımız tahrip 

B B "'k , d"" .. edildigi takdirde bunların yerlerine yeni-
• osıry Bu rq e onuyor terinin inşası ve malzemenin nakli için ted-

birler alınmıstır. Budapeşte, 8 a .a. - Haber alındığı
na göre, Macaristan ile Romanya ara
sında başhyacak olan müzakerelerin 
esasını hazırlamağa memur Romanya
nın Roma sefiri B. Bossy, Kont Tcle
ki ve Kont Caki ile görüştükten son
ra bugün Bükreş'e hareket edecektir. 

Londra'ya göre 
-

Avrupa'da çıkacak 
kıtlığın mesu ü 
Almanlardır ! 

Nazır, birleşik Amerika'dan yapılan mal. 
zemc mübayaalariylc Kanada'nın iıtihsala
tından bahsederek :•iyi ki blitün Avrupa kı. 
tasının istihsalatına karlliı koymak için a. 
damızın yalnız kaldıgını diı&ünmck mecbu
riyetinde de~iliz" demiştir. 

Bahsi ihracata intikal ettiren B. Green
w~od, bunların art'?a~ı için tedbirler alın
dıgını beyan ctmııtır. lthalita gelince 
bunların isihlak ve istihsallit için en m: 
zumlu olan maddelere inhisar etmesi la
zımdır. Limanlardaki faaliyet ciddi bir 1 u. 
rette. ihlal edilmiı dc~ildir. Fakat dıi~ma
nın lımanlara ve gemılere karşı hücumla
rının daha ziyade eiddetlenmcsl nazarı iti
barc alınarak, mümkiin olduğu kadar bü
Y~~ stoklar teı;nin c~ı!mcktcdir, Düşman 
hızı .. ac. bırak.~h.~lece~ını ümit ediyor. Fakat 
bu urnıtlc buyuk bır hata İ6lemi$ bulunu
yor. İngiliz milletini ac; bırakmak imkAn
ııızdır. Bundan daha ııarih bir &ey olamaz. 
Nazır sözlerini şöyle bitirmi!itir: 

Kahire, 8 a.a. - Burada zannedildiğine 
nazaran, ıngiliz donanmasının teyakkuzu, 
Romanın Habeşistan ve Trablusgarp'tc 
derhal mUştcrek bir taarruza gccmek ka· 
rarını vermesine ıebcp olmuştur. 

İtalyanlar, bu mıııtakalardaki askeri te
ıisatları idame ettirmek için maruz kaldık
ları müşkUlatı anlnmışlnr ve İngiliz ablu
kası dolayısiylc deniz aşırı kuvctlcri zayıf
lamadan taarruza ıcçmek kararını vcrmiı
lerdir. 

Trabluscarb'tc her ne kadar bir milyo
nun dôrtte biri kadar İtalyan askeri varu 
da bunun ancak ufak bir kısmı muharebede 
kullanılabilir. Bunun da ıcbcbi susuz çöl 
mıntakalarında ilerlemek için lüzumundan 
çok fazla adamın nakliye ve irtibat yolla
rını muhafaza etmesi llzımdır. 

İngiliz nakliye yollarının kısaltılmıs ol
ması muharebe kabiliyetini haiz bir c;ok 
kimseleri bu vazifeden a.zadc kıla.cağından 
düsman ilerledikc;c İngilizlerin vaziyeti 
sclah bulacaktır. 

Fuara Almanya' da 
iştirake karar verdi 

Man§ denizi üzerinde 
Londra, 8 a.a. - İngiliz hava nezareti 

tebliği : 
, Bu sabah Manş denizinde, gemilere tcv

cıh cd.il~ bir .~üeum esnasında avcı tay. 
yerlerımızlc du$m!n tayyareleri arasın • 
da müteaddit hava muharebeleri olmuıı -
t~_r. Şimdiye kadar alınan haberler iki 
d.~şm.!~ ~omb.ardıman tayyaresinin düşU
r~_Idugunu teyıt etmektedir. Başka bir çok 
~~ş~an. !ay~arelerinin daha tahrip edildi
gı. b!ldırılmııısc de henüz teyit edilme • 
mıştır. 

Bergen' deki petrol 
depolarına yapılan 

hava taarruzu 
Londre., 8 a..a. - Royter: Bahriye neza

retinin öğleden eonra neoredllen tebliği: 

simalinde bazı tayyare meydanlarını bom 
bardıman etmişlerdir. 

Bütün tayyarelerimiz as.limen üslerin~ 
dönmüşlerdir. 

Sahil andanlığı dün Norveç sahille· 
ri üzerind keşif uçusu yapın bir tayyaro
mizin kayboldufunu ha.her vermektedir. 

İtalyanların Somalide~ 

hareketi durdu 
Kahire, 8 a.a. - Resmi teblfğ'e nazara 

ltalyanlar lngtliz Somallaindekf ilen har& 
ketıerini durdurmuşlardır. 

Tebliğde şöyle denilmektedir: 
Batı çö!Unrltı 7 nsuetoatn hudutta tan 

bir atikQnet hUkUm sürmUotUr. 
Sudan'da, Atbara. üzerine muvaffaldye~ 

slz bir hava baskını knydcdllmlıtır. 
Somallde, dcrplı edildi~ veçhlle, dillJ • 

ınan kuvetlcrl liargelsa Odbeina'yı zaptctı
tfkten sonra durmuşlardır. Yalnız hava. i• 
Uk§3fları ve bu mevkJler etrafında küçük 
bir faaliyet kaydcdllmiıUr. 

Burao bölgesinde ve doğuya doğru va
ziyet normaldir. 

Kenya ve Flllstlndc kayda değer bir h!.
dlse olmamıştır. 

Bir İtalyan hava hücumu 
Nalrobi, 8 a.e.. - Bu akşamki ream! 

tebliğde dUn Bunanın Ka.pront tipinde lk 
tayyare tarafından bombardıman edfld' 
~I bildirilmektedir. Hlç blr h811ar olmııır 
bir lngillz neferi hafifçe yaralanmııtu 

Alman resmi tebliği . 

\bıbhcden bahsediliyor: Mısır • 
~ lıscarp cephesi ki tabii daha 
Ct >'elli cephe de budur. Eğer 
it l>hedcki taarruz inkiıaf eder· 
~.111Yanlar Mısır'ı tehdit ederler. 
~ llıci ve son günler zarfında da· 
. ~it bahsedilen cephe" ise, Soma· 
~i &.beş cephesidir. ltalyanların, 
!\ l\frika sahillerinde karadan J,.,ondra, 8 a.a. - Royter: 
td·tafı ltalyan topraklariyle iha- Londra'nın selahiyettar mahfilleri 

Tayyare ve ııiliih imalatımızın ıilratlcn
m.esindc büyük terakkiler kaydcdilmcktc
dır. 

İzmir, 8 a.a. - Alınan hükümetinin 
sanayi propagandası mahiyetinde ola
rak enternasyonal İzmir fuarına işti
rake karar verdiği haber ahnmı~tır. 

Donıı.nmaya mensup hava kuvetıerlnden 
Stuka Uplnde tayyareler Bergcn'ln t.ahmi· 
nen 8 kilometre cenubunda Dolvik'te pet
rol depolanna kıır§ı muvaffaklyetll bir hü
cum yapmıelardır. Bu mahalde ceme.n 7200 
ton istiap kabiliyetinde 8 petrol deposu 
bulunmakta idi. Depolardan bUyi.lğUnlln 
infilflk ('ttiğl görlllmU§tUr. İkincisi yakı -
!arak ciddi hasara uğralılmıııtır. En kU -
çüklerf bulunan üçüncü depo ile depol&rın 
tulumba. tesiee.tı ve rıhtıma da bllytlk za. -
rarlar verdlrllmiııUr. Çıkan btiyUk yangın 
le.rın yayıldığı ve depole.nn tamamen mah· 
voldukları zannedilmektedir. Tayyarelert
mfzln hepsi salimen üslerine dönmUııterdir. 

Berlln. 8 a.a.. - D. N. B. Alman asket1 
kuvetlerl başkumandanlığ'ı tebliğ ediyor. 

Bir denizaltı gemimiz tcsllh edllml§ üı; 
dU,me.n ticaret gemisini batırmıotır. Bun
lann mecmu hacmi 16 bin tona baliğ ol· 
makta.dır. 

11
1lli§ bir ada vaziyetinde bu- bu kış Avrupa'da büyiik kıtlıklar zu

fı ~bu lngiliz müstemlekesine hur etmesinin pek mümkün olduğu
~ llç koldan taarnıza geçtikleri na dair hasıl etmiş bulundukları kana
ley~a'yı İ§gal ettikleri bildiril- ati muhafaza etmektedirler. Aynı mah 
~tdır. Hatırlardadır ki lngiliz· filler filhakika bir açlık hüküm sü
ı._eYla.'yı üç, be§ sene evel ltal- recek olursa bundan almanların mesul 
,:İ Vcnneği teklif etmİ§lerdi. olacağını söylemektedir. Zira alman
. la.ly nlar Habe§ista'ın tama- ]ar ellerinde mebzul miktarda erzak 

~ ')ı~~leınckte israr ettiklerinden ihtiyatları bulunduğunu daima söyle
! ~rf.1 

kabul etmediler. mi~lerdir. Bu takdirde açlık, mevcu
~dı 1~lcr denizlere hakim olduk· diyeti iddia olunan mezkur erzakın 
dl.!~~rı Zcyla'nın ve hatta Somali· almanlarca münasip bir tarzda tevzi 
\!._ 

1 diğer limanların iıgali ltal- edilememesinden ileri gelmi§ olacak
~~!\ Afrika'daki vaziyetlerini tır. 

~>-cş~~~!:~~1f1~1;~~~:; ç~ennkd~ l ... K ... u·· .. ( .. U::·K ...... D ..... IŞ ...... H ••• A .... B ... E •• R ••• L .... E.R··ı::. 
ı ~lekelerinde mahsur vaziyet· _ 
er V , , 

~~ · e Avnıpa'dn Aımnnya - .................................................... : 
~ll~ı ıncmleketlcri. istilası dava
~ et~ediği gibi, Afrika'da !~ 
1,, ttıuatemlckeyi ele geçirmesı 
~. l'lın vaziyetini rahatlaıtır· 
\ıclı • 

b\ı kı ltalya tarafından batla· 
~ı>etl'lanrruz hareketinin muvaf· 
Q~ 1 .~ir inkişafa mazhar olaca· 

' ~<\r tUPhelidir. Çünkü Afrika 
~)b clcrinde arazi kazanıp ara
~ etınek büyük mana ifade 
~ ~Ücadele eninde sonunda 
·~~atına muharebesi mahiyeti

Moskova, (Tass) : Tam salahiyetli bü
yük elçi Alfred Nik'in rıyascti altında bu
lunan mnce.r ticaret heyeti Moskovaya 
muvasalat etmiştir. 

Tokyo (Domei): Z2 temmuzda sovyct 
makamatı tarafından Sakalin adası cenu
bunun garp sahilinde hir hudut ıehri olan 
Ambctsu açıklarında zaptcdilen japon ba
lıkçı gemisi mczknr maka.mat tarafından 
serbct bırnkılm15lJr. 

Londra, - Dokuz giln evci fngiltere il
zerindc düşiirülen ve uıun zamandanbcri a 
ranmakta olan bir nlman tayyaresinin pi
lotu Bristol civarında, bir çok gazeteler 
sahibi lord Camrose'in baldızı Leydi Buc
kland tarafından tevkif edilmiştir. 

~t dk Ve daha çok vasıtası olan 
d e bu noktadan daha zayıf beraber, iki devletin vasıtaları birbi

lıı. e~leti mağlup edecektir. Bu· riyle mukayese edildi~ zaman, ln-
1,~~Lltere'nin ve ltalya'nm Afri- giltere'nin Afrika'da daha faik va
>, ~ aa.keri kuvetleri arasında ziyette bulunduğu §Üphesizdir. 

thıne bir tefevvuk olmakla 1 A. Ş. ESMER 

Bulgar heyeti 
Bükreş' e geldi 

(Ba§ı ı. İnci sayfada) 
Romanya namına müzakerelere ıııtırı\k 

eden murahhruılar Homanya hariciye na -
:r.ırı B. Manoilescıı ile Romanya'nın Sofya 
ve BeJgre.t elçileridir. 

Romen mahfillerinin kanaati 
Bilkreıı, 8 a .a.. - Rador ajansı blİdlri -

Yor: İyi hn.ber alan rumen maııtillerl Ro
manyanın Bulgaristanla dıı.lnıa dost kal -
me.k istediklerini beyan etmekte ve uzun 
ve mUıı~rek hlr mazi Ue bugün menfa -
atlerlnin ve lslfkbnlln bu dostluğu istilzam 
ettiğini ilAvc eylemektedir. 

'!:Ynı ınahflller şöyle demektedir: 
- Bu zihniyet !cinde bulgn.rlarla ara -

mızda ntPveut lhtlltı.fları t.ıın!lyeye hazınz. 
Fakat unutmamalıdır ki memleketin mUll 
menfaatlertnl altı.kadar eden bu lhtllA!ları 
kökllnden halletme!< fçln iki tarafın da tA
\'lzlerde bulunması lfızımdır. CUnkU kar -
§tlıklı tA\•lzJer olmaksızın iyi bir anlaşma 
olamaz. 

" Bulgariırtan ve Romanya 
yalnızca anla~abilirler ,f 

Biz iyi niyetimizi izhar etmekle beraber 
bulgflrların rla aynı mllsaıt hisleri taşıma
larını iııteriz. Çllnkll her iki tarl\fca. ıtrzu e
dilen devamlı ve semereli bir anlaşmayı 
temin cdelıllecek yegtı.ne yol knrıııhklı mti
saadckA.rlık yoludur. 

Bugün Romanya ve Hulge.rtste.nın her
hangi bir llçUncU bir devletin fştlrı\kl ol -
maksızın ynlnı:ı:ca anle.şe.btıırler. İşte bun
.dan dolayıdır ki mllznkerelerln iki tara.t 
arasında hariçten gelen telkinlere eileml -
yet verilmeden devamını arzu etmekteyiz. 

Kezalik gene bu zlhnlyetledir ki, iyi 
haber alan ma.htiller Romanyanın Maca -
rietanıa da bir e.nl&§Ma yapmak iatedlginl 
beyan etmektedirler.., 

Ankara Hukuk f akülfesinin 
kayıt ve kabul talimatnamesi 
Ankara Hukuk Fakültesinin Maa

rif Vekaletine devredildiğini ilk pro
fesörler toplantısının evelki giln Ma
arif Vekilimiz B. Hasan - Ali Yücelin 
reisliğinde aktedildiğini haber ver
mi~tik. Bu toplantıda seçilen bir ko
misyon fakülte dekanı profesör Ba
ha Kantar'ın reisliğinde dün toplan
mış ve fakülteye kayıt ve kabul tali
matnamesini tetkik etmiştir. Komis
yonun talimatnameyi tetkikten son
ra hazı.rladığı rapor umumi heyette 
müzaker~ ve bazı değişikliklerle ka
bul olunmuştur. Keyfiyet bir rapor
la vekalete bildirilmelC üzeredir. 

İzmir Fuar idaresi kadrosu 
tasdik edildi 

İzmir enternasyonal fuarı ve Kill
türpark idaresinin kadrosu İcra Ve
killeri Heyetince tasdik edilmiş, İz
mir belediyesine gönderilmiştir. 

Giresun ticaret odası reisliği 

Giresun, 8 a.a. - Şehrimiz ticaret 
ve sanayi odası azalarının yeniden ya
pılması icabeden seçimleri tamam
lanmış ve oda riyasetine ithalat tacir
lerinden Fahri Ekmekçi sc~ilmiştir. 

İngiliz tayyarelerinin 
Afrika'daki faaliyeti 
Kahire, 8 a.a. - İngiliz hava kuvetlcri 

tebliği: 

Miıtca.ddit kC1if uçuıları yapılarak kıy
metli malumat elde edilmiştir. Trablus 
garp hududunda Bardla limanındıı. vapur
lara hücum edilmiş ve buyuk bir bina tah. 
rip edilmiştir. Trablusgarp sah111crinde 
Tobruk mıntakasında yapılan bir keşif u
c;u15u esnasında deniz tJıyyarclcrimizden 
biri düşman tarafından dü~ürülmüstlir. Bu 
tayyarenin mürettebatından biri ölmüş, 
diğer üçü yaralı olarak esir cdilmi!itir. 
6 - 7 ağustos gecesi İngiliz bombardıman 
tayyareleri ııı.rkl Afrikada Eritrc ve Mas· 
sava.daki İtalyan denizaltı ilsıılinc hücum 
etmişlerdir. Alınan rapora nazaran bir ge
mi ile bir dcnizaltısme. tam isabet vaki 
olmuştur. Yapılan diğer bir hucumda üç 
gemi hasara uğratılmıştır. Tayyarelerimi
zin .~cpsi salimen üslerine dönmüşlerdir. 

Du&man muharebe tayyareleri dün Mal. 
taya yaklaşmışlarsa da avcı tayyareleri -
mizin hücumuna meydan vermeden geri 
dônmilşlerdir. 

lngiliz tayyarelerinin 

dünkü faaliyetleri 
Londra, 8. a.a. - İngiliz hava nezareti 

bildiriyor : 
Dün İngiliz bombardıman tayyareleri 

dilşman tarafından işgal edilmekte olan 
Cherburg ve Hamsted tayyare meydanla· 
rına gündüz hUcumları yapmıştır. 

Geceleyin de fena hava şartları ile kar 
ıılaşmalarma raimcn bombardımn tayya. 
relerimiz Hamburg petrol tasfiychanclc
rini, Kiel deniz inşaat tezgahlarını, Hamm 
levazım depolarını ve Almanyanın dofu 

Alman tayyareleri tarafından 7 11.ğı.ıs
tosu 8 ağustosa be.ğlıyan gece birçok in • 
gillz limanları önüne mayn dökülmüş ve 
muhtelif mühimmat fabrikaları ne tayya
re dMU batarya.tar ve frnerlcr bombardı • 
man edilmiştir. Bombardıman edilen yerler 
ounlardır: Chestcr clvannda Lcyland mo
tör fabrikaları, Plymouth civarındaki tay
yare lmaltıthanelerl ve fabrikalar. Cardiff, 
Me.nchester, Dorchestcr ve Plymouth el• 
varındaki fenerler ve tayyare dtı.fi batar· 
yaları. 

Birkaç dUşman tayyaresi 7 nğustosu 8 
ağustosa bağlıye.n gece §imali ve gnrbt 
Almanya Uv•rfnde uçarak bombalar atmıo 
fakat ciddi hnaar yapame.mıı;tır. Essen va
ruşlanndan birinde ve Datteln civarında 
bazı evler hll.l!are. uğramıııtır. Çıkanlan 
yangınlar pasif "müdafaa tP5killtı tarafın· 
dan söndUrtllmUştür. Bir samanlık tahrip 
edilmtıtır. İki dlleman tayyaresi dUşUrlll • 
mUştUr. 

İta iyon resmi tebliği 
İtalyada bir mahal: S a.a. - İtalyan 

orduları umumi karargahının 60 numaralı 
tcblii;i : 

Uc; gün evci İngiliz Somalisi hududunu 
geçmiş bulunan kıtalarımızdan bir kol de
nize varmış ve Zeila'yı işgal etmiştir. 
Şarkt Afrikada bombardıman grupları

mız Vajir tayyare istasyonuna taarruz e
_dcrck yerde bulunan üç tayyareyi tahrip 
etmiş ve yangınl:ır çıkararak tesisata mü 
him hasarlar yapmı~tır. 

Bir hava muharebesi esnasında bir düş
man avcı tayyaresi düşürülmıiştür. 
Düşmanın Diredaoua ve Maıısou:ıh iızc. 

rinc yaptığı hava hücull'lan muhim ha • 
sarlar husule getirmemiştir. 

Şarki Akdenizdc harp gemileri himaye. 
5İndc seyreden beş nakliye gc:nisindcn 
mürekkep bir duşman kafilesi tayyarele
rimiz tarafından bombardıman cdilmı$ • 
tir. 

İki nakliye gemisi ciddi surette hasara 
uğratılmı~m. 



-~-

lstanbul 'un 
maketleri 
karşısında 

(Başı l incı sayfada) 

• 

istimlak itleri ile yıkma, açma ve 
hazırlama kısmını temin edebiliriz. 
Gene bu devirde yol mesaisi devam 
eder. Öyle ki inşaat faaliyetleri baı
hyacağı zaman, nihayet bir iki inıa· 
at mevsiminde bütün bu maketlerin 
güzel lstanbul'un içinde canlandığı
nı görebiliriz. 

1914 • 1918 harbında bir hadise· 
ye şahit olduk: senelerce memleket
lerinde kapanan milletler, sulh olur 
olmaz birdenbire dışarı boşandılar. 
Oç dört sene her hangi turistik de
ğeri olan ıehir veya bölgeler bu 
yüzden milyonlar kazandılar. Bu· 
gün dahi milletler evlerine kapan
mıılardır. Hiç bir amerikalı Avrupa 
kıtasına ayak basmıyor. Harp bitti· 
fi vakit, milletlerin tekrar dııanya 
doğru akın ettiklerini görecegız. 

Az çok turist kabı• 1 etmeğe hazır
lanmıt olan İstanbul, bu akından, 
yalnız kendi hesabına değil, bütün 
memleket hesabına ve haznenin dö
viz ihtiyacı hesabına büyük kazanç
lar temin edecektir. Bunun için pek 
büyük himmetler de lazım değil: ls
tanbul'un bathca turizm sermayesi 
olan tabiatını, abidelerini ve müze
lerini hilkat ve tarih vücude getir-

Romanya' da 

Yahudiler aleyhine 
alınan tedbirler 

Bukreş, an.. - Romen hükümeti tara
fından tasvip edilen kanun layihası yahu
diler hakkında çok ağır tahdiat tatbikıni 
derpiş etmel-tedir. 
Mıktan 750 bin olan Romanyalı yahu

diler uç sınıfa ayrılmıştır. 
1 - 1918 den evci romen tabiiyetini el

de etmiş olan yahudılerle umumi harpte 
cephede hıımet etmiş olanlar ve harpte 
olenlerirı çocuk ve torunları, 

2 - Romanyaya 1918 den sonra giren 
yahudiler, 

3 - Birinci ve ikinci sınıfa dahil olmı
yan yahudiler. 

İkinci ve üçüncü sınıfa dahil yahudiler 
amme hiımetlerine alınmnzlar ve bu hiz
metlere bııglı mesleklerde bulunamazlır. 
Mesela, idare meclislerine dahil olamıya
cakları gibi yalnız ellerinde f.,ı,·sar bu -
lunduramıyacak, ispirto saı~ cak, top-
rak ticareti ve mua llimlil< 1mıyacak, 
sinema ve gazete sahibi o • caklardır. 

İkinci sınıfa d:ıhil yııhuc ilcı a.s'!<erlik 
hizmeti yapacak gene hususi 1.1.r vergi ve
receklerdir. Çok fakir olanlar bu vergiyi 
amme hizmetleri yapmak suretiyle ödeye
ceklerdir. 

Hangi sınıftnn olursa olsun yahudilcrin 
toorak sahibi olması ynsaktır. Bu toprak
lar devlete geçecektir. 

Yahudi dıni kanunların himayesindedir. 
Bugunden itıbaren hiç bir yahudi vaftiz 
edilemiyecektir. Yahudi çocukları resmi 
gençlik te$kilitına alınamıyacaklardır. 

İngiltere ticaret lilosunn 

tonajı 1 O milyon fon arttı 

Londra, 8 a.a. - Royter: 
mittir. Bize biraz yol, birkaç kül ıha- Deniz Ticaret nezaretinin bildirdi-
linde modern şehir parçası, bir iki 

ğine göre, Polonya, Norveç, Danimar-
otel yapmak düşüyor. Bunlar da ka, Hollanda'nın istilasından ve Fran-
Takıim gazinosunun salonundaki sa'nın silahlarını terketmesinden son
maketlerin tatbikı ile meydana gel- ra İngiltere'nin deniz ticaret kuvet
mit olacaktır. leri 10 milyon ton artmıştır. Bu mik-

lstanbul, her bakımdan, inki~af tarın 5
1
5 milyon tonunu Norveç ge

aafhasrndadır. Nüfusu artıyor; işi rnileri, 3 milyon tonunu Hollanda ge
artıyor; istihlak kabiliyeti mütema· mileri mütebaki 1,5 milyon tonunu da 
iiyen artıyor ve hemen bütün mem· Belçika ve Polonya hükümetlerinin 
leket yazın onun serin göğsünde ne- kontrolü altına tevdi edilen gemiler 
fes alıyor. Bir kaç hamle ile onu en teşkil etmektedir. Bu gemilerden hiç 
•tağı Balkanların ve Akdeniz'in ta- biri gayri safi 500 tondan aşağı değil
>ii bir sayfiyesi haline getirmeldiği- dir. 
niz kolaylıkla mümkündür. lstan· Bundan başka deniz ticaret nezare-
>ul valisinin himmetlerini teşvik et· tinin kontrolu altında 
mek ve ona biraz yardımda bulun- ı ' . 

kı b · k. ld d b"l" · 1 - Ceınan yarım mılyon ton bac-ana a u ım anı e e e e ı ırız ve . . . . . 
d v• mınde Danımarka tıcaret gemılerı, 

e ecegız. C ·1 · TA 2 - eman gene yarım mı yon ton 
F alıh Rılkı A Y raddelerinde fransız ticaret gemileri. 

İzmir turistik yolları 

intaatı başlıyacak mı ? 
İzmir, 8 a.a. - Gazeteler, turistik 

ollar inşasını deruhte eden Reji Je
eral şirketinin vilayetin inşaata der
al başlaması hakkındaki tebliğine ce-

taben alacağı olan 280 bin liranın der
~al verilmesini istediğini ve yahut 
ıarp hali dolayısiyle mukavelenin fes
.. i zaruri olacağı noktasında israr et
tiğini yazıyorlar. Şirket bu paranın 
tesviyesi takdirinde inşaata başlama
fa hazır olduğunu bildirmiştir. 

3 - Deniz ticaret nezareti tarafın-
dan kiralanan ve bitaraf memleketle
re ait ticaret gemileri vardır. 

Hariciyede iki tayin 

Brüksel elı;iliği başkatibi B. Cemil 
Vafi derecesiyle merkeze naklolun
muş, Anvers kançıları Orhan Güney 
derecesiyle Berlin Büyük elçiliği ev
rak memurluğuna tayin edilmiştir. 

HAYAT ALBÜMLERİ 
Cocuklarımızın doğduğu günden 

onbeş yaşına kadar geçirecekleri ta-

Portsait limanındaki veba vakası havvülleri tespite ve muntazam bir §e 
cere meydana gctirmeğe yarıyan An-

Mısır'in Portsait limanında Büton kara'da Çocuk Esirgeme Kurumunun 
teklinde veba vakası olduğundan bu nefis bir surette izhar ve tabettirdiği 
liman muvaredatına karşı vebaya mah 1 (Annenin Kitabı) adlı albümleri bede
ıuı tedbirlerin alınması kararlaşmış· ı li mukabilinde tedarik her bilgili ai-
tır. lenin önemli vazifesidir. 

LE 

- O halde sizden bir ricada bulunacağım. Babama 
söyleyiniz, bana kızmasın, beni affetsin. tşlediğim 
tuçun cezasını zaten çekiyorum ... Ne yapalım, be-
1im de kaderim böyle imiş ... Mamafih cesaretimi kay
betmiş değilim ... :Her şeyin yoluna gireceğine emi
nim ... Kendimde, kimseye muhtaç olmadan hayatımı 
kazanmak kudretini görüyorum ... Mösyö Gruber'e de 
burmetler ederim. 

ULUS 

Manş üzerinde 

Büyük b·r 
hava harbi 
Cereyan etti 

(Be.şı 1. inci sayfada) 

kın bir zaman hrıvayr çınlatmıştır. Müsa
deme eden tayyareler ekseriya şehir dam
larının bir kaç yüz metre Ustüne kadar al
çalm15lardır. Hiç bir bomba atılmamıştır. 
Tayyare dafi bataryaları da ateş açmış -
tır ... 

Dokuz alman tayyaren 

Almanya 
Alsas ve Loren' e yeni 

valiler tayin etti 

B. Molotof'un nutku 

- Ve -
( RADYO J ---'l'ÜRKİYE 

(Radyo Dlflizyon l'o taları> o1' 
TtİRKİYE Radyosu ANKAR ~ Rad) 

(Dalga Uzunlu u ı 

Genci .ık teckila""tının c:efi 1 Tahran, s a.a. - Pars ajansı bildi- ;~'1 ~: 9!~; ~~!?:..~ ~~: T. ,..~ 
::t ::t riyor: 15195 Kc;s ı 20 h.\\. T. /ı. . r . Sovyet hariciye komiseri B. Molo- 19

·
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m. CUMA: 9 8.1940 rı 
Vıya11a va IJI oldu tof'un Baku üzerinde iki tayyare uç- 7.30 Program ve memleket sat )aya 

muş olduğundan bahseden ve lran'ın 7.35 Muzik: neşeli parçalar (Pi · 
Berlin, 8 a.n. - D. N. n. ajansı bildi- 8.00 Ajans habcrlcrı. 

riyor: Alsas, Loren ve I.ükscmburg'da si- hadiseyi tekzip etmek lüzumunu gör- 8.10 Ev kadını _ yemek listesi. 1) 
vil idarenin badema askeri kumanda heye. düğünü kaydeden, yeni söylemiş ol- 8.20 S.30 Müzik: Gitar Havaıyeıı (~rı· 
tinin emri. a.ltında olmayı.p, ~o~ru~an do~- d gvu nutku bahis mevzuu eyliyen 1 12.30 Program, ve memleket s~at a>' 
ruya kendısıne merbut bır sıvı! ıdarenın u . 12.35 Müıik. 
emrine geçeceğine dair, Fiıhrer iki karar- İran matbuatı, İran'ı hıç alakadar et- A: _ ıırkl: 
na:ne neşretmiştir. miyen alman beyaz kitabı hakkında ı - Fahri Kopuz - uşş:ık s 

Fiıhrer, Loren için mümessil olarak va- S l - b" k h ft l (Kalmadı kudret efendim). . tr 
1i joseph Buerckel'i ve Alsas için de vali ı ovyet gazete erıne ır aç a a eve 2 •• •. _ u!iŞak turku: {Cevahır 
Robert Wacner'i tayin etmiştir. Vali Gus- verilen cevabı hatırlatarak şunları şı mısın). rkl' 

Londra. S a.a:-:- Reuter : .•. bl"ğ" tav Simon Lüksemburg'un sivil idaresi şefi 1 yazmaktadır. 3 _ Arif bey • nihavent f3 
Hava ne.zaretının son neşrettıgı te 1 ı- olarak tayin olunmuştur. ,; . · w •• (Meyler suzulsün). öJJ 

ne ek teblıt. :. . Führer, alman gençliği şefini vnıifesin- Vermış oldugumuz musbet ve pek 4 - Dede - rast şarkı: (Karlı 
Man~ denızı üıerınde. cereyan eden b~ den alarak B. Baldur von Schirrach'ı Vi- muhik delail sayesinde meselenin ta- aştı:n geldim). 

sabahkı hava muhnrebesı hakkında alman yana valilig"ine tayin etmiştir B Baldur h · v · 1 k t• · · 12.50 AJ'an• haberleri J111 · 1 d.. - 6 b m- · . · . . vazzu ettıgıne ve mem e e ımızın "' "" yenı rapor ar, uş!llamn en aşagı ~ . aynı zamanda nasyonal - sosyahst pnrtısı- .. . ' . . 13.05 Mtııik: (Yukarıdaki programın 
bardıman tayyaresıyle 3 avcı tayyaresının nin ve A!m3nya'nın gençlik terbiyesi te- böyle kombınezonlara gırmıyerek tam vamı) 
dilşurüldügti!lü. ~eyi~ etme~tedi~ler. Pilot: ı şekkülüne müfettiş tayin olunmuştur. ı bitaraflığından hiç bir zaman şaşma- B: - ~ ı 
larımızdan ıkııı donmemışlerdır Evelkı B. Baldur'un yerine, B. Arthur Oxmann v v ı _ Artaki Can _ Hüzıam şar 
tebliğde tahrip edildikleri bildirilen iki alman gençlik şeflifine tayin edilmiştir. mış olduguna kanaat hasıl oldugun- Kirpiklerinin her teli tl lı-
dü&man bombardıman tayyaresiyle bir dan emin bulunmakta idik.,, 2 _ Dede • Huzzam şarkı - ...,a 
Messerchmitt bu rakamla~a d.~h~:d~~· .. lk • Ottelaat gazetesi, aynı mesele hak- bir kerre takrir eylesem ~ 1 
53 Alman tayyar~sı du uru!'!~ 1• lngı·ıı•z kında şöyle yazmaktadır: 3 Artaki Can - Htizz:un şıır 
Londra, S a.a. - Bugtin Manş denızı u- "İ . k' B M l [ tk d "İ Son hatıra . i 

zerinde bir İngiliz kafilesi üıerYine ya- yı ı · o oto nu un a, ran 4 - Refik Fersan - Saz semaıs~ 
pılan taarruz esnasında cereyan eden mu- • • b tarafında zikre şayan bir hadise ol- 13.20 - 14.00 Müzik : Uvertiır ve ınel 
h.areb~e . elli iıç alm~n. tayyar~sinıt·n ~~- geMISI a ttJ madıgv ını, işaret-etmiştir. Sovyet Rus- 18 oo Plerrog_ rpamı. ve memleket •aat a-rı 
şurulduğU resmen blldırılmektedır. ngılız . ' .. . . . . . " ı-
avcılarmın pilotlarından on altısı kayıp - ya ıle olan munasebetlerımızın kavı 18.05 Müzik: Streyt c:ız - Pi. 
tır. Bir alman torpidosu batırılmııtır. Kn- Londra, 8 a.a. - Reutcr: Bahriye neıa- olmasına enterese olan bizler, bu te- 18.30 Millik: Halk havaları (&. 
fileye dahil ~apurlardan yak!n limanlar a- retinin bildirdiginc nazaran mayn tarayı - yitten başka bir c:ey beklememekte 18.50 Miızik: Radyo (Sving) Trio'sU 
rasmda seyrısefere mahsus uç vapura tor- cısı Riverclyde bir düşman maynına çar- . . ".. . Özgür ve Ateş bôceklerı) 
pil inbet ederek batmış ve bazı vapurlar parak batmıştır. ıdık. Fakat Baku uzerınde uçmuş o- 19.15 Müıik : 
hava bombardımanı esnasında mtihim ha- * * * lan iki yabancı tayyare meselesine ge- f .:._Sevki bey _ Hicaz şarkı_ J,ftf 
sarlara maruz kalmıştır. Londra, 8 a.a. - Accra ismindeki 9337 lince, hadiseye müdahale etmemiş ol- le suçum d' 

tonluk ingiliz gemisi İrlanda sahilleri açı- duğumuza dair deJillerimize, ve bu 2 r Sel. Pınar - Hicaz §arkı.· L ııf' 
ğında arasında bulundugu kafileye hücum ı· "b" h k M bı ~ ithamlara karşı mesul olmadıgvımızı a gı ı ıç ırs::ı ecnun gı lt1 • eden bir denizaltısı tarafındın batırılmış- 3 Yesarı Asım Eviç ıtır 
tır. Saf kalanlardan 450 kişiden fazlası ispat etmemize rağmen, B. Molotof'- Benim ok uz benligimde d~ 
bir İngiliz limanın3 çıkmışlardır. 25 kişi un nutkunun perdesi bizi çok hayre- 4 - Evic tiirkü - Elveda dost 

Japonya Hindiçinide 
kayıptır. Gemi tahminen yarım saat içinde ·· ··ı ı d askeri harekete geçerse batmıştır. Bu müddet ıarfında diğer gemi· te düşürmüştür. Hükümetimizin, Sov- ~~n~ eve n ~· 
ler tahlisiye işini temin edebilmişlerdir. yet hariciye komiserinin beyanatın- ı _ Hemdi Tokay _ Bayati şar 

Fransa mukavemet 

edeceğini haber verdi 
Şanghay, 8 a a. - Çin matbuatına naza

ran Vichy hukümeti Fransa'daki Çin sefiri 
vasıtasiyle Chungking hıikümetini h3ber
dar ederek Hindiçini meselesinde Fran
sa'nın karar:rıd.ı duracağını ve Japonya'nm 
her h!lngı bir :ıskeri hareketine karşı mu
kavemet edileceğini bildirmiştir. Hindiçini 
müdafaa tedbirlerinin takviye edildiği tah· 
min ci'tmektetiir. 

General Michihara lransız 
Hindiçinirine gitti 

Tokyo, 8 a.a. - Royter bildiriyor: 
General Michihara Hindiçini'deki 

japon umumi müfettişliği vazifesine 
dönmek üzere bu sabah hava yoluyle 
Hanoi'ye gitmiştir. 

General Hindiçini tarıkiyle Çun
king hükümetine gönderilen erzak ve 
malzemenin durdurulması hakkında 

bir rapor vermek üzere Tokyo'ya gel
miştir. 

Streicher ölmemiş 
Londra, 8 a.a. - Royter: Alman 

radyosu, Julius Streicher'in öldüğü
nü bugün resmen inkar etmiştir. 

Cezair Umumi Valisi 
Oran' da 

Oran, 8 a.a. - Hnvas ajansı bildiriyor: 
Cezair umumi valisi amiral Abrial. o. 

ran'a gelir gelmez, küçük bir mezarlıkta 
defnedilmiş olan ve liman sularında yat -
makta bulunan İngiliz taarruzunun kur -
banlannı selamlamak üzere, derh:ıl Mers -
el - Kebir'e gitmiştir. 

Dunkerque gemisinin efradı resmise -
lamı ifa ederken, amiral İngiliz bombardı
manının kurbanlarının yatmakta bulunduğu 
mezarlığa çelenk koymu$tur. 

B. Gaf enko Moskova 'ya gitti 
Bükreş, 8 a.a. - Ahiren Moskova'ya ro· 

men elçisi tayin edilmiş olan B. Gafenco, 
dün Moskova'ya gitmek üzere Bükre3t'en 
ayrılmı&tır. 

t 

Seyyar satıcı kıyafetinde 
kaçakçılık yapanlar 

Bazı şahısların seyyar satıcı kıya
feti altında kaçakçılık yaptıkları an
laşılmıştır. Dahiliye vekaleti, alakalı
lara bir tamim yaparak mahalli satı
cılar dışında seyyar satıcılık yapan
ların dikkatle takip olunmalarını bil
dirmiştir. 

Amerika'nm eski Bel~ika el(isi =======~ « 
müsadesiz beyanatta bulunmuı 
Va$İngton, 8 a.a. - Reuter: Hariciye 

neıareti, Amerika'nın Londra sefiri B. 
Kennedy'nin Amerik!'nın ı;abık Belçika se
firi B. Cudahy tarafından Londra matbu
atına verilen milt!katm tam metninin gön
derilmesini istemi&tir. 

Hariciye milstesarı B. Sumrıer W eli es, 
bu mil!Akatın hariciye nezaretinin haberi 
ve müsaadesi olmaksızın yapıldığını beyan 
etmiştir. 

i Z Mi R 
Enternasyonal f uanna 

hazırlanınız 
20 Ağustos - 20 Eylill 
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dan şikayet etmeğe hakkı vardır.,, Şahane gözlere gbniil baı:Indııtı pr 
2 - Sel. Pınar - Bayati sarkt • 

Yüksek Sovyet şurasının 

tasdik ettiği tayinler 

lisin deli g6n1iım tt·ıf 
3 - Şevki hey - !rak şarkı - ']'le 
sana ben 

' 4 Oyun havası ıı• • 
19.45 Memleket saat ayarı ve ajans 

beri eri 
20.00 M ıiz:ik : r~ • 

Moskova, 8 a.a. - Tass aiansı bil- ı - Udi Ahmet - Karcignr d 

diriyor: 
Sovyetler Yüksek Şurasının dünkü 

içtimaında mebuslar, Mareşal Voroşi
lof'un Sovyetler Halk Komiserleri 
konseyi Reis muavinliğine ve halk 
komiserleri heyeti milli müdafaa ko
mitesi reisliğine tayinine ait kararna
menin tasdikini coşkun alkışlarla kar
şılamışlardır. 

Sovyetler Yüksek Şurası başka ta
yinlere ait kararnameleri de tasdik et
miştir. Bunlar arasında Mareşal Ti
mochenko'nun milli müdafaa komi
serliğine tayini vardır. 
Mareşal Timochenko Sovyet Yük

sek Şurası riyaset divanı azalığından 
çekilmiştir. 

Bugün . 
ULUS Sinemasında 

2. Büyük film birden 
14.30 - 18.15 te 

ESİRLER GEMİSİ 
VALLACE BERRY 

16,30 da 

PARİSLİ KIZ 
DAN1ELLE DAR1EUX 

Gece 21 de 

PARİSLİ KIZ 

Beni bigane mi sandın çt1 • 
2 - Lemi - Karcigar şarkı • 
manı o mahveşin eladır . .pt 
3 - Osman Nihat - Kurdili ıııc' dt" 
şarkı - Gozümden gitmiyor bir 
hayali . . ·c•' 
4 Bedriye Hc.c;gör - Kürdılı 1\ 
kar ş:ırkı - Mıtnpdamı na!edeıf. 
5 - Saz semaisi . ld" 
6 - Karcigar türkü • Ben1İ>'1 'ere!" 
7 - Beyntiaraban türkiı - EY 5 

ler serenler . ~ ı 
8 - Hüseyni şarkı - Sevdifi111 
malin 

20.30 Konuşma 
20.SO Müzik (Fasıl heyeti) 
21.15 Konuşma (İktisat saati) 
21.30 Konusma (Radyo cnzetesi) - 1 
21.45 Müzik : Radyo snlon orkestr• ti 

1 - Joh. Strauss - Artist ha~;.ır 
2 - Borodin - Prens İgor oP 
den rapsodi 
3 - Mainzer - Serenad ~ 
4 - Robrecht - Tezatlar (PO be' r 

22.30 Memleket sa3t ayan, ajans h~bl 
ri, ziraat, esham - tııhviJit, it 
70 - nukut borsası (fiyat) 

22.45 Müıik: Cazband - Pi. ,ıııt 
23.25 - 23.30 Yarınki program ve k•P 

* ! R A N 
Tahran Rndyosu ııerıtt' 

Tahran radyosu, kısn drılı::-n flL' h~ d~ 
saat ll.30 dan 14 c kndnr, 19 rn ı;fi ıc•~.J 

ı uzunlutu üzerinden, 17.13 den 20.l P"'. 
30 m. 99 dnl~n uzunluğu Uzerlndell d;u' 

1
20.30 dan 23.30 n knd:ır 48 :m. 74 ır. 
uzunluğu Uzcrinden neRrcdllmektetid dlfl 

(Yukarıdaki Saatler İRAN sa& 
r~ ................ .. 

l 
ÇOCUK ~ 

Harp ve sulh zamanıarırı 111 
çocukların yardım ve iındad~ 

1 
koşan Çocuk Esirgeme J{Udısıı 
mudur. Sizlerde Kuruma yar 
ediniz. . .................................... . 

Loşonsinin oğlu Vilmoş ile evlenmiş olduğunu, koG~~ 
nın tedavi için Fransada bulunduğunu yayarım. serıır 
hu hususta tek bir kelime söylemene lüzum yoJctı.lt.' 
Yalnız, benim sö'"lerimi tekzip etmezsin, işte o ~d<l' 
Anladın mı ? • ·ıJ 

. . k w• isJl'll - Resmen benım kocam olmıyan hır er ·egın 
ta!tımak, bana bir hırsızlık gibi geliyor. • 

- Pek ala, bir adamın kendine ait olmıyan bir ıc:a r 
iınla münasebete girişmesi bundan daha hafif bir sı.ı 

mudur? Hem, sen ne diye hakkını aramıyorsun ? 
Elini uzattı. Karşısındaki erkeğin bir kelime daha 

ıöylemesine meydan bırakmadan hızlı adımlarla u
zaklaştı. Bir iki saniye daha dursaydı, gözlerine hU
cum eden yaşları tutamıyacaktı. Babovski'nin, onu 
gözleriyle takip ettiğini sezdi. Belini doğrulttu. 

Karnını içeri çekti. Mümkün oldugu kadar düzgün 
ve güzel yürümeğe gayret etti. Matbaanın kapısından 
girerken, bir tahza durdu. Mendilini çıkardı. Gözle
rini sildi. Sonra neşeli görünmeğe çalı_§arak odasına 
çıktı. 

Yazan: Mihaly FOLDJ Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TORUMKONEY -72- - Hangi hakkımı, Mösyö Ravberg ? 8ıc, 

- Doğacak çocuğun hakkını. Babası ona bakJl'I ı.ıf, 

Ertesi gün öğle vakti, elinde tepsi ile bir garson 
geldi. Babovski, ona yemek göndermişti. Bu işe, e
vela canı sıkıldı. Bu adam, onu aı; mı kalmış sanıyor
du. Sonra, düşündü. Babovski fena maksatla hareket 
edecek bir insan değildi. Bu hareketiyle büyük bir i· 
yilik ve yardım yaptığına kanidi. Şimdi, onun gön
derdiği yemeği geri çevirirse, kalbini kırmış olacak-' 
tı. Sesini çıkarmadı. O günden itibaren öğle yemek
leri muntazaman Babovski'nin lokantasından gelme
ğe başladı. 

Ekseri -akşamlar işinden çıktığı vakit, kapının ö
nünde annesiyle karşılaşıyordu. Madam Balogh, do
ğacak çocuk için her akşam bir şey getiriyordu. Bir 
gün, ağlı yarak: 

- İşte yavrum, dedi. Ben elimden geldiği kadar 
gayret ettim. Bebeğin hemen, hemen bütün eşyası ha· 
zırlandı. Yalnız, arabası eksik. Ablana söyle, bunu 
da o alsın. Eğer kudretim olsaydı ... 

- Sen, üzülme anneciğim. Onun da bir kolayını 
buluruz. 

- Düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum. Benim 
biricik sevgili kızım böyle mi olacaktı? 

- Ne oldu anneciğim? 
- Daha ne olsun? Yarın, öbür gün babasız bir 

çocuk doğuracaksın ... El alemin yüzüne nasıl baka
cağım? Hep bunu düşünüyorum ..• 

Kadıncağız, hıçkırmağa başladı. 

Gizella, biraz hırçın bir sesle annesine çıkıştı: 
- Rica ederim anne, eğer böyle ağlıyacaksan, hiç 

gelme. Bana cesaret vereceğin, beni teselli edeceğin 
yerde büsbütün asabımı bozuyorsun. Olan olmuş ... Ar
tık ağlamak bir fayda vermez. 

- Haklısın yavrum. Fakat, ne yapayım kendimi 
tutamıyorum. Hele, babanı bir görsen. Bana yaj>madı
ğı kalmıyor. Kızlarına iyi terbiye veremediğin için' 

böyle oldular, diye kuduruyor. 

Bir akşam, yine annesiyle buluşmuşlar, dertleşerek 

yürüyorlardı. Birdenbire karşılarına Mösyö Şander 
Balogh çıktı. Fit11 gibi serhoştu. Giıella, korku ve he -
yecandan damarlarındaki kanın donduğunu hissetti. 
Mösyö Balogh, sonsuz bir kinle kızının yüzüne baktı. 
Bir şeyler söylemiye hazırlandı. Yumruğunu kaldırıp, 
bir iki defa tehditkar bir tavurla salladı. Fakat, bir tek 
kelime söylemiye muktedir olamadı. Biitün benliğini 
saran öfkesini tatmin etmek için yüzüne tükürdü. Bir 
deli gibi ko~arak uzaklaştı. Gizella, sokak ortasında 

uğradığı bu müthiş hakaretin tesiri altında, yıldırımla 
vurulmuşa döndü. Annesinin koluna yaslandı. Nere 
deyse düşüp bayılacaktı. 

Madam Balogh, kızını teskin etmek ıçin beyhude 

uğraştı. Gizella, ağzına bir lokma koymadan yatağına 
uzandı. Annesinin sözleri kulağına girmiyordu. Beyni 
uğuldayor, vücudü titreyordu. Yaptığı işin bir günah 
olduğuna yavaş, yavaş inanmıya başlamıştı. Annesi, o
nun 'yiizünden göz yaşı döküyor, babası en ağır baka -
retlere kalkışıyordu. Sokakta, bir tanıdığa rast gele
ceğim diye ödü kopuyordu. Şüpheli ba1cışlardan, las -
tikli sözlerden tüyleri ürperiyordu. Fakat, annesine de 
söylediği gibi olan olmuştu. Şimdi hadisatı cesaret ve 
metanetle karşılamaktan başka yapılack bir şey yoktu. 
o, esasen kendini o kadar düşünmüyordu. Kendi ha -
tasının cezasının kendisinin çekmesi pek tabii idi. An
cak, yavrusunun ne günahı '\"Urdı? Anası tarafından iş
lenen bir suçun mesuliyetini çekmek ona da düşecek -
ti. İşte en ziyade bu noktaya üzülüyordu. Evladının me 
sut olması,iztirap çekmemesi için her türlü fedakarlı -
ğa ve en müthiş mücadelelere katlanacaktı. Analık ve 
insanlık vazifesi de bunu icap ettiriyordu. 

Rudolf Ranberg, Gizellaya, kendisini etrafındakile
re Madam Loşansi. diye tanıtmasını tavsiye etti. Genç 
kız bu fikre şiddetle itiraz ettiğini görünce çıkıştı : 

- Bir türlü vaziyetin ciddiyetini kavrıyamıyorsun. 
Kendini zorla bu müşkül mevkie sokuyorsun. Matbaa
da herkes senden bahsediyor ve bana garip garip sual· 
ler .soruyorlar. Seni, niçin bu derece himaye ettiğimi 
anlıyamıyorlar. Çocuğunun babası ben olduğumdan 

şüphe edecekler chyc korkuyorum. Sen, işi bana bırak. 
Ben, ortaya bir şayia çıkarırım. Senin gizlice Profesör 

nafaka vermek mecburiyetindedir. Bunu bilmiyor ııı 
dun ? ,, • .. Fa• 

- Ben kimseden bir şey istemiyorum. Mösyo 
bcrg. Çocuk benimdir. Ben, çalışır, bakarım. 

- Senin aklında muhakkak bir noksanlık var 1 : 'rııı 
- Ben, deli değilim, Mösyö Ravberg. Ne yaptııfo • 

biliyorum. İnsanların, hakkında yapacakları ded ı.ıt1'-
·yor 

dulara gelince, buna zerre kadar kıymet verJl'll şef' 
İstediklerini söylesinler. Benim için miıhim ol3 t1 ı if 
sizin teveccühünüzü kaybetmemektir. Sonra, bura~sı 
yeridir. Burada, herkesin kendi işiyle meşgul 01 

lazımdır. 111• 

Gizella, artık sabahlah kimse gelmeden işinin ba~t· 
geliyor ve hemen masasına yerleşiyordu. Paydos el• • 
leri gelip de, herkes dağılmadıkça yerinden Jcıpır bit 
mıyordu. Mösyö Ravberg, onu odasına çağırrrııyorda'' 
iı veya direktif vermek icap ettiği takdırde ya ~1::ı11 
ile gönderiyor veya bizzat kendisi kalkarak gcnÇ giW 
yanına gidiyordu. Gittikçe büyüyen karnı nıernklı 
terden saklamak için bu açreyi bulmuşlardı: "tiitl if 

Bu arada matbaada dedikodu alıp yürtidiı. B~ ıcıö' 
çiler ve memurlar Gizella'dan bahsediyorlar. dıre şıışı• 
rün nasıl olup da böyle şeylere tahammül ettiğin.e ıJ"/' 

·•nırı· 
yorlardı. İçlerinden birçokları Vilmos Loşansı. e bıl' 
durma bir isim olduğunu, hakikatta böyle bir ıo~ rıciı.1' 
lunm.adığını, Gizella'nın, direktörün metresi .bU·~ere'ıt 
ğunu söylüyorlardı. Hatta, bazıları daha ilerı gır) 

(Sonu "
8 



Menfez inp.ab 
~ tlcaleti Sıtm Alım Komisyo

ı 

bedeli 1423 lira 83 kuruı olan kıı
ônündeki dereye menfez inıaatı 
h.ptrnlacaktır. Paıarlıiı: 12/8/ 

lı tıi ıiinü saat 11 dedir. Katt te -
3,s lira olup keşfi 8 kuruıa ko -

il alınır. Taliplerin muayyen va -
• 'V. Sa, Al, Ko, da bulunmaları. 

14027 

~eği ve kazığı alınacak 
elı:&ıeti Satın Alma Ko. : 

lı:tahmin edilen fiyatı (12,5) 
lı:uruş olan altı yüzer bin a

f tadır direği ve portatif çadır 
~lılı:la münaka11ya konmuıtur. 
1~ .94D salı gtinü ıaat 10,30 da
"ÇJflln!ltı 17.50D liradır. Evsaf 
tıi 750 kıırus mukabilinde M. 

1 ~lına komisyonundan alınabi
'eteı;ın kanun emrettiği belgeler

tınde komisyona gelmeleri. 
(4404) 14439 

~ F ot in alınacak • 
~if'~aleti Satın Alma Ko. : 
~ne tahmin edilen fiyatı (800) 

ruş olan 10.0DO çift su geç • 
Pazarlıkla munakasaya kon -

'r esi 13. 8. 940 salı ıtünü ıaat 
f Kati teminatı (10.500) li -

Jıt "e ,artnamesi 400 kurus mu
~ M. V. ııatın 11lma komiıyo
lıel bilir. İsteklilerin kanunun 

lelerle ihale saatinde Ko.na 
(4405) 14440 

~lif çellk)er alınacak 
~lcaleti Satın Alma Ko. : 
~ nsleri yaz:ılı çeliklerden sa
" ır. Elinde mevcudu olanla
~ h1iktalariyle beraber 20, 8. 'i ı.ı aksamına kadar M. M. v. 
~'~ıne teklif yapmaları. 

Ilı ntasyon Ew veya bu vasıfta 
'-•r arka çelik. 

ı,•ton, Krom • nikel Molipten 
il vasıfta baıka bir marka çe-

~ton, krom - nikel, Molipden 
bi çeliği DCNC yahut bu va

r markı çelik. 
4.· (4433) 14441 

it •ülfirik almacak 
ır 

'Slriletn Satın Alma Komisyo-

lıı~rnln edilen fiyatı: 2600 lira 
o aıııt 11Ulflrlk pazarlıkla ııatın 

1 :Pazarııg-ı: 15.8.940 perııembe 
l dedir. Kati teminatı: 390 Ura 
~ eıı komisyonda görUIUr. Ta

' ~~~en vakitte M. M. V. Sa. 
""lunmalan. ...{U72)14458 

~ 'bataryası a.lmacak 
•lı'1eti Satın Alma Komiayo-

... _tahmın edilen f~·atı 1300 lira 

.,..t 11.noth bataryası açık eksllt
ı.ı~~uştur. Eksiltmesi 28. 8. 940 i"llU saat 14 teldr. İlk teminatı 

~~ 111> tartnamesl komisyonda JtÖ· 
~ ~:ln muayyen vakitte M. M. V. 

· - bulunmaları (4479 ) 144:W 

~em fllç ve aıhhl maJzeme 
~ lıltın alınacaktır. Muhammen 
~) Ura olup katı teminat mlkda 
I~. Pazarlıtı 14. 8. 940 çarııam· 

),,._. 11 de hava satın alma komls
~'"Pllacaktır. İdari ve fenni ıart
CUıı1 ötleden aonra komisyonda 
· ateklllerln muayyen ırUn ve 
t.nıınat ve kanun! belgeleriyle 
buıunmalan. ('453) 14448 

~~otör yağı alınacak 
•ill~i Havı Satın Alma Ko-

11: 

l<ıt. Tra.ıuıformotör Yatı pazar· 
'1ıtıacaktır. Muhammen bede-

cıa0hııı katt teminatı (68) liradır. 
· 8. 940 ı ...ıı gilnil aaat 11 de 

'1ına komisyonunda yapılacak
~ame her gUn komiayonda 

· lateklllerln m\layyen giln ve 
ı...~ı belge ve temlnaUartyle ko
"Qlllanıalan. {44M) 144'9 

'projeei yaptırdacak . ~ 
•~ •lcaietinden : 
~ltıaaya konulan iı: Ayvalık 
~le edilecek içme suyu pro
("'ine dair olup itin muham -

11 70Qo) liradır. 
'- ~ıne kapalı zarf usuliyle olup 

tthlnden itibaren bir ay oldu
'.'i 2. 9. 94-0 tarihine r11th -
1 tıinü saat on birde mahalli 
~ toplanacak belediye heye
~· lttrr, 
tt •ler bu ite ait .. rtname, pro
r•ıu Dahiliye Veklleti bele

~tt· heyeti fen ıefliııi ile Ayva
~•iıınden alırlar. 
~ıneye girebilmek için istek-
-., Yazılı teminat ve vesaiki 
~1ı''-•t ona kadar komisyon re
~'11.1 1'1 etmls olmaları lbımdır. 

1111lı kanunun 16 ve 17 inci 
11Ycun "525" lira muvakkat 

~ ~=lln tayin ettiii veaikalar. 
~:un. 4üncü maddesi mucibin

lıllir Cırmeğe bir mini bulun -
eı'd. ırnzatı bir mektup. 
~bııa~eler imar heyeti fen sef
~ ... •aya rlrmek için lllıcak -

erbest ıu mühendisi veya 
~\lif 
~ ltıh1ektupları ihale ıilnü ıaat 

lııe •kbuz: mukabilinde komis-
la.i' "erilecektir. 
• ...._ı 't0 nderilecek teklif mektup-
~da •ahhütlti olması ve nihayet 
dır r B komisyona ııelmi• bulun
ı,;. u iş hakkında fazla iza
~,;~:nterin belediyeler imar 

1ıdne müracaat etmeleı;i. 
(1001 - 4474) 14462 

Reçel alınacak 
Anbr.a Levazım Amirliği Satın Alma 

KoKmisyonundın : 
1 - 60.000 kilo viıne, 9500 kilo kayıi, 

9500 kilo ayva olmak üzere ceman 25000 
kilo reçel kapalı zarfla eksiltmesi 27. 8. 
940 aaat 15 de Ankara Lv. Amirliği sa
un alma komisyonunda yapıl:ıcaktır. 

2 - Hepsinin muhammen bedeli 11845 
lira ilk teminatı 888 lira 35 kuruştur. 
Sartnamesi komisyonuda göriılür. İçinde 
kanuni ve ticaret odası vesika~ı bulunan 
teklif mektuplan saat 14 de kadar kabul 
olunur. (4490) 14467 

Taze üzüm alınacak 
Ankara L~vazım Amirliği Sat.ın Alma 

Komisyonundan : 
1 - 50,000 kilo taze üzümün kapalı 

zarfla eksiltmesi 24. 8. 940 saat 11 de An
kara Lv. Amirliği Satın alma komiıyo -
nunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedelı 7000 lira ilk te
minatı 525 liradır. Şartnamesi komisyon
da görülür. İçinde k:ı.mni vesikalar aa bu
lu·.an teklif m"'~t~ı·h~ rıı aaat 10 '.<adar 
kabul olunur. ( 4491) 14468 

HARTA G. DIREKTÖRLOCO 

Kunı fasulya alınacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Gn. Drk. lü~ıl kıtası eratı ih
tiyacı için 4550 liralık tahsisat dahilinde 
kuru fasulye açık eksiltme ınırctiyle mu
bayaa eld!Pcektlr. 

2 -- Mlkdarı; eklııltme neticesinde tek
lif edilecek Pn son ve ~ağı fiyat Uo:crln
den tesbit edilecek olan bu faııuly<>nin mu
vakkat teminatı 30 lira 2S kuruştur. 

3 - Eksiltme 26. 8. 940 pazartesi gllnli 
saat 10,30 da Ankara Cebeci Harta Gn. 
direktCırlU!U binasında satın alma komis
yonunda yapılacaktır . 

4 - Talıplerin yazılı gUn ve saltP temi
n.ıı.Uarlyle beraber komisyona gclMeleri. 

(4482) 14460 

MAARiF VEKALETi 

Sıra, kürsij vesaire yaptırılacak 
Maarif Vekaletinden : 
Ankara Atatürk lisesi ıs;ın yaptırılacak 

olan 15253 lira 60' kuruı keşif bedelli 416 
sıra, 16 yazı tahtası, 16 kürsü ve 16 podyum 
kapalı zarf usulU ile eksiltmeye konulmuı• 
tur. Resim ve ıırtnameleri bedelsiz olarak 
orta tedrisat dairesinden alınacaktır. lha -
le 12/ağustos/940 pazartesi ılinü saat 11 de 
vekalet binasında müteııekkil komisyonca 
yapılacaktır. Muvakkat teminat 1144 lira 
15 kuruıtur. Teklif mektuplarının ihaleden 
bir ıaat evet kokimsoyna verilmiı olması 

lizımdır, (4094) 14085 

ADLiYE VEKALETi 

Benzin alrnacak 
Adliye Vekiletinden .: 
Vekllet makam ve temyiz ve baı riya

set, baı müddeiumumilik, makam otomo
billeri ile motosikleti için muktezi 750 
teneke benz:inin talip çıkmaması huebiy
le 2. 8. 940 tarihinden itibaren bir ay 
zarfında pazarlıkla alınmaınnı karar ve
rilmiı oldufundan talip olanların 2. 9. 940 
ıtrihine kadar bir ay sarfında her etin ıa
at 9 dan 12 ye kadar veki.tet le.azım ve 
daire müdürlüğüne iıteklilerin müracaat-
lan ilin olunur. (4437) 14442 

Memur alınacak 

Adliye Vekaletinden : 
1- Münhal bulunan elli lira ücretli 

bir katiplik ile yirmitcr lira aslı ma -
atlı dört kitip vekilliği i~in 12. 8. 940 
günil saat 14 de müsabaka imtihanı ya
pılacaktır. 

2- Mrmurin.kanununun 4 ve Sinci 
maddelerinde yazılı vasıf ve şartları 
haiz olan taliplerin mczknr güne ka -
dar evrakı milsbitelerile birlikte zat 
işleri U. Müdürlüğüne müracaat etme-
leri ilin olunur. (4495) 14469 

NAFIA VEKALETi 

yapı ~im ilanı 

Nalrı Vrkilt'tindrn : 
1 - Eksiltmeye konulan i,t; Tap1;1 ve 

Kadaatro mektebine tahsis edılen eıkı ha
riciye kötkilnün esaslı tamiri i!iidir. 
Keşif bedeli: 1571 lira 73 kuruıtur. 
2. - 26. 8. 940 pazartesi günü ııa~t 15 

de Naha Veklleti yapı ve imar İ$1erı ek
siltme komisyonu odasında pazarlık usu-
liyle yapılacaktır. .. 

3. - Eksiltme ıartnamesi ve buna mu
teferri evrak yapı ve imar işleri reisli -
iinde ıörülebilir. . 

4. - Eksiltmeye ıirebilmek için ıstek
lilerin 117 (yüz on yedi) lira 88 (aekıen 
sekiz) kuruıluk muvakkat teminat ver -
meleri llzımdır. 

(4444) 14445 

JANDARMA 

Satılık bieitkletleT 

Jandarma Genel Komutanlığı Satın 
Alma Komisyonundan : 

Jandarma subay okulunda bulunan 
eski bet adet bisiklet 14. 8. 940 çarşam
ba günü saat 15 de pazarlıkla satılacak 
tır. lstiyenler jandarma subay okulun
da görebilirler. İstekliler günlinde 
jandarma genel komutanlığı satın al
ma komisyonunda bulunmaları. 

(4470) 14456 

Nal mıhı a:lmacak 
/. Gn. K. Ankara /. Sa. Al. Komisyo -

nundın : 
Bir adedine altmıı aantim fiyat tahmin 

edilen yedi yüz bin adet nal mıhı J, Gn. 
K. Ank•rı J. 11tın alma komisyonunca 
26. 8. 940 pazartesi günü aaat 11 de açık 
eksiltme ile satın ıhnıcaktır. Şartname 
bedelsiz olarak Uıtanbul J. muayene ve 
Ankara J. utm alma komisyonlarından 
alrnabilir. Nümune her gün komisyonu
muzda görillebilir. İııİteklilerin 2490 sayı
lı kanuna göre ibrazı icap eden vesika ve 
ilk teminatı olan üç yüı bq liralık ban
ka mektubu veya vezne makbıızlariyle 
7amh ıün ve saatte komi17ona gelmeleri. 

(4416) 14463 

ur us 

Ankara Lv. Amirliği Sa. AJ. 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

kıtaat ilanları 

Kunı ot alınacak 
Isparta Tümen Satın Alma Komisyo

nundan : 
1 - Tefenni'deki kıtaatın senelik ihtiya

cı olan 540000 kilo kuru ot kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi Isparta'da tümen ııatın 

alma komisyonunda ve htanbul Akara Lv. 
lmirlikleri satın alma komisyonunudaıhr. 

İstekliler $artnameyi komisyonda okuya -
bilirler. 

3 - İtbü 540DOO kilo kuru otun muh:uu
men tutarı 29700 liradır. 

4 - Şartnamesindeki 'O 25 mikdar faz:la
ıı da dahil olduğu halde ilk teminatı 2227 
lira 50 kuruştur. 

5 - Eksiltme 20/81940 tarihine tesadüf 
eden salı günü saat 17 de lşparta'da tümen 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler 20, 8 940 salı gtinil saat 
16 ya kadar teklif mektuplarını Isparta tü
men satın alma komisyonu baskınlığına ve
recek veya gôndereceklerdır. Bu ıaatten 

ııonra verilen ve yahut gönderilen mektup
lar alınmıyacaktır. Saat ayan tümen daire 
uatiyle yapılacaktır. 
7 - 2490 sayılı kanun hükiımlerine ve bil

hassa 32 mndrlesine uygun olmıyan mektup
ların sahipleri eksiltmeye işt•rak ettiril • 
miyecektir. (3975) 14021 

Arpa veya yulaf alınacak 
Isparta Tümen Satın Alma Komisyo

nundan : 
1 - Tefe.nni'deki kıtaatın senelık ihtiya. 

cı olan 720DOO kilo arpa veya y.ıılaf kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi İsparta'da Himen sntın 
alma komisyonunda ve İstanbul, Ankara 
Lv. amirlikleri satın alma komisyonunda • 
dır. İstekliler şıı.rtnameyi Ko. da okuyabi
lirler. 

3 - hbu 720000 kilo arp:ı ve yulafın mu
hammen tutarı 36000 liradır. 

4 - Şartnamesindeki yÜ?.de 25 fazlası da 
dahil olduğu halde ilk teminatı 2700 lirndır, 

S - Eksiltme 20/8 940 tarihine tesaJlf 
eden sah günü saat 15 de lsparta'da tü.nen 
Sa. Al. Ko. yapılacaktır. 

6 - İsteklileri 20 8 940 ıalı günü saat 
14 e kadar teklif mektuplarını lspart-: tii -
men satın alma komisyonu başkanlıf""R ve
recek ve yahut göndereceklerdir. Bu saat
ten sonra verilen ve yahut gcinderil~ mek
tuplar alınınıyacaktır. Saııt ayan tümen 
daire saatiyle yapılacaktır. 

7 - 2490 ıyılı kanunun hüküml~rine ve 
bilhass.a 32 maddesine uygUn olmıyan mek
tupların sahipleri eksiltmeye işt;rak etti-
rilmiyecektir. (3976) 14022 

Maden kömürü alınacak 
!stanbul Komutanlık Satın Alım Ko

misyonundan : 
Komutanlık birlikleri için kapalı zarf u

sulü ile 1850 ton lavamarin maden kömürü 
12/8/940 günü saat 11 de satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 30525 lira olup ilk te -
minatı 2289 lira elli kuruştur. Şartname 
her clln komiıyonda görillebillr. İltelrlile
rin belli günde muayyen saatten bir ıaat 
önceye kadar teklif mektuplarını Fındıklı
da komutanlık satın alma komisyonuna 
vermeleri. ( 4060) 14045 

Saman alrnacak 
lstanbul Komutanlık Satın Alma Ko

misyonundan : 
Komutanlık birlikleri is;in senelik olarak 

kapalı zarf usulü ile 562 ton saman satın a
lınacaktır. Münakasa 13/8/940 günü saat 
11 dedir. Muhammen bedeli 16860 lira ilk 
teminatı 1266 liradır. Şartname her gün 
komisyonda ıörülebilir.-İstekliler belli gün 
ve saatten en az: bir saat önceye kadar tek
lif mektuplarını Fındıklı'da komutanlık sa
tm alma komisyonuna vermeleri. (4062) 

14047 

Sade yağı alınacak 
Kırklareli Tüm~n Sat.in Alma Ko. 
Tümen birliklerinin aenelik ihtiyacı o

lan 72 ton aadeyağı ikinci defa eksiltmeye 
konulmuştur. Muhanunen olarak bir kilo
su 121 kuruştur. İlk teminatı 5650 liradır. 
İhalesi 10. 8. 940 cumartesi günü saat 12 
de Kırklareli tümen satın alma komisyo
nun.da yapılacaktır. Şart ve evsafını İstan
bul Ankara Lv. amirliklerinde ve sözü re· 
s;en tümen satın alma komisyonunda vazife 
saatlerinde her zaman görülebilir. Taliple
rin ilk teminatlariyle vesaikin ve teklif 
mektuplarını birlikte olarak ihale ınatin
den bir saat eveline kadar mezkur komis
Yona vermeleri :sarttır. Postahanedeki ıe
cikmeler kabul değildir. 

(4076) 14058 

Kunı ot almacak 
Kırlclareli Tümen Sat.in Alma Ko. : 
Tümen hayvanatrnın 1940 mali yılı ih

tiyacı için 3.360.000 kilo kuru ot kapalı 
zarfla ikinci defa eksiltmeye kon.ulmustur. 
Muhammen fiyat olarak bir kilosu 5 kuruı 
60 santimdir. İlk teminatı 10658 liradır. İha 
lesi 10 ağuıtoı 940 cumarteıi günü saat 
11,30 da Kırklareli tümen satın alma bina
sında yapılacaktır. Şart ve evsafını İstan
bul Ankara Lv. Smirliklerinde her ıiln gö
rülebilir. Taliplerin teklif mektuplariyle 
birlikte ilk teminatlarını ve lüzumu olan 
vesaikinin ihale saatinden bir saat eveline 
kadar sözü geçen komisyona vermiı olm.ıı.
ları sarttır. Postahanedeki ıecikmelcr ka-
bul değildir. (4077) 14059 

1000 Ton kamq alınacak 
Erzurum Levazım Amirliği Sıtrn Alma 

Ko. : 
1 - Erzunım ıamizonu ihtiyacı için 

1000 ton kamıı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 10. 8. 940 cumartesi gU. 
nü aaat 10 da Erzurum Lv. lmisliii satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Toplu tutarı 25.000 lira ilk temina
tı 1875 liradır. 

4 - Kamııın evsaf ve tartnameııi ko
misyonda mevcuttur. Her vakit görülebi
lir. 

5 - İsteklilerin tayin olunan etin ve sa
atten bir saat eveline kadar teklif zarfla. 
rını komisyonda bulundıırmalan. 

(4079) 14061 

Sığır eti alınacak 
!ğnece Askeri Saun Alma Ko. 
Apğıda miktarlariyle saatleri yazılı sı

ğır etlerinin evsafı ve ıartnımeai dahi
linde kapalı zarfla ayn ayrı eksiltmesi İğ
necede askeri satın alma komisyonunda 
10. 8. 94D cumartesi günü yapılacaktır. Ev
saf ve prtnamesi tatil gün ve saatleri ha
riç her gün komisyonumuzda görülebilir. 
İsteklilerin kanunda yazılı vesikaları ile 
barebr teklif mektuplarını ihale günü iha
le saatinden en geı; bir saat ~veline kadar 
2490 sayılı kanunda yazılı prtlar dahilin
de komisyonumuza vemıiıı olmaları la-
zımdır. 

Miktarı Tah. B. Mu. Te. İhale saati 
Kilo Lira Kr. Lira Kr. 

316.000 l07.44D 00 6622 00 10 
314.000 106.760 00 6588 00 10.30 
461.000 146.740 00 7587 00 11 

461.000 146.740 00 7587 00 12.30 
(4083) 14063 

Sığır eti alınacak 
1 Erzurum garnizonunun yıllık ihtiyacı 

5i6 ton Fığır eti 10 7. 940 ve l!). 7. 910 ta
rihlerinde k palı z3rfJa eksiltmeye konul· 
muşsa da. istekli çıkınnmı"tır. 

2 - 24.90 ea.yılı knnnnun 40 ıncı madde
si m·ıciblnc" UrUncti clrfa olarak 10. 8. 940 
cumıırtesl gl.lnll snat 16 da komlsyonumul!:· 
da kop~lı 70.rfl:ı. ek ıllm"'li vapılacaktır. 

3 - Tahmin brcl<>ll 106560 liradır. İlk 
trmlnııtı 6576 liradır. 

4 - Evsaf ve şartları kolordunun 5542 
ııııyılı talimatında old:.ığu ı;-lb dır. Bu tali
mat tekıııll ~arnı-rnl rda vardır. 

5 - Teklif m ı:tuplnn eksiltme zama -
nından hir sarıl cvel lrn~lııyonıimuz baı -
ltanlııtında bulundurulmuş rılacalttır. 

14080) 14071 

Muhtelif malzeme alınacak 
lstanbul Levazım Amırlıgi Satın Alma 

!Coıııisyonund11r: 
:Iikclnrı Cınsl 

Ad~t 

450 ooo 5 x 8 perçin çivisi 
200.000 5 X 10 perçin çivll!i 

1800 000 2 5 x 6 perçin çlvlııi 
R00.000 2.5 X 8 perçin çivisi 
200.000 2.5 x 10 perçin çivisi 

1500 000 2,5 X 12 perçin çivisi 
f>OO 000 5 x 10 perçin pulu 

3000.000 fi X 8 perçin pulu 
450.000 çift gözl!I pl'rçin pulu 
450 000 yarım yuvarlak halka 
200.000 klln\k yuvıırlak halka 
130.000 Çıft d'lll toka 

Yukanda yazılı 12 kalem malzeme 12. 8. 
940 pazartesi g1.lnU saat 1Ci te Tophanede 
İst. Lv. Amirliği ııatw alma komisyonun· 
da lo:apah zarfla ekııılltmeye konulmuştur. 
Talı ıln bed~li 102360 !ıra ilk teminatı 
6368 liradır. Şartname ve numuneleri ko • 
misyonda görllllır. İsteklilerin kıınunt ve
sikalariyle beraber teklif mektuplarını i -
hale saatinden bir saat evci komisvona ver 
melerl. (4082) 14072 

Kunı ot alınacak 
lstanbul Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan: 
1278 ton kuru ot alınacaktı?'. Kapalı 

zarfla eksiltmesi 15. 8. 1940 tarihine tesa
düf eden perşembe gllnil saat 15 te Topha
nede İstanbul leva:ıım Amlrlljli satın alma 
komlııyonunda yapılacaktır. Tahmin bede· 
11 76680 lira ilk teminatı 5084 liradır. 
Şartnamesi komisyonda FörUJUr. İııtekll -
lerın kanunt veslkalarlyle belli saatten bir 
saat evel teklif mektuplarını komlsyoııa 
vermeleri. (4182) 14162 

Sığır eti alınacak 
lzmit Tümen Satın Alma Komisyonun

dan : 
1 - Tümenin İzmit gamiz:onu ihtiyacı 

isin 72000 kilo ııiır eti kapalı zarf eksilt
mesi ile satın alınacaktır. 

2 - Kapalı zarf eksiltmesi 14/8/!H-O gü
nü saat on beşte tümen satın alma komis -
yonunda yapılacaktır. 

3 - 72000 kilo 11ğır etinin tutarı ve ilk 
teminatı aşağıda yazılıdır. 

4 - İsteklilerin belli ıiln ve saatından 
bir saat evel kapalı zarflırmı ihtiva eden 
tümen satm alma komisyonuna vermeleri. 

5 - 1ıtekliler her ıiln prtnamesini An -
kara, Eskiııchir, latanbııl, levazım amirliği 
satın alma ve tümen satın alma komisyo -
nunda görebilir. (4187) 14167 
Cinsi Miktarı Fiyatı Tutarı Teminat 

Kr. Lira Lira 
Sığır eti 72000 31 22l20 1674 

Sığır eti alınacak 
Kars .Müst. Mv. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Göle garnizonu senelik ihtiyacı için 
bir kilosuna tahmin edilen fiyat 14 kuruı 
olan 120 ton sığır etine ikinci defa talip 
çıkmadığından pazarlığa konulmu~tur. 

2 - İlk teminatı 1260 lira olup ihalesi 
19. 8. 940 pazartesi gUnil saat 15 tedlr. 

3 - Evsafı 9 kolordu garnizonlarının 
hepsinde vardır. Şartnamesinin paro.sız o
larak vegörmek istıyenlerln her gün pa -
zarlıfa gireceklerin ihale gUn ve saatin· 
de ilk temlnaUarlyle birlikte Kars Mllst. 
:Mv sa. Al. Ko. na gelmeleri. (4266) 

. 14248 

Sade yağı alınacak 
/zmir Lv. Sa. Al. Ko. Bşl:. dan: 

1 - İzmir mllstahkem mevki merkez bir
liklerinin 22000 yirmi iki bin kilo sadeyağı 
ihtiyacı kapalı zarf usulil ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 19 aA'\lstos 940 pazarte
ısl gUnil saat on altıda İzmlrde kışlada İz· 
mir Lv. Amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

s - Tahmin edilen tutarı 24201 yirmi 
dört bin iki yilz lirıı.dtr. 

4 - Teminatı muvakkate akçesi ısı~ 
bin sekiz yUz on beş liradır. . 

5 - Şartnamesi her giln komisyonda gö· 
rillebllir. 

6 - İstekliler ticaret odasında kayıUı 
olduklanna dair vcalka göstermek mec
buriyetindedirler. 

7 - Eksiltmeye lıtlrAk edecekler 2490 
sayılı kanunu.ı iki ve UçUncU maddelerin
de ve şartnamesinde yazılı vesikalan te -
mlnat ve teklif mektuplarını ihale saatin· 
den en az bir saat evci komisyona mUra • 
caatıarı ve vermiş buhınmalan. ( 4l\23) 

1'312 

10 bina yaptrrılacak 
Balıkesir Kor Sa. Al. Ko. Bşlc. dan: 

ı - Kor mıntakası komutanlığı ihtiya
cı için Balıkesir ve Susgurlukta on adet 
aakerl bina yapılacaktır. 

2 - İhal.,el kapalı zarf uauliyledir. 
8 - Blnalann beherinin keflf bedell 

4843 lira 70 kuruş olup umumunun ke§lf be 
deli 48437 liradır. Beherinin muvakkat te
minatı 363 lira 28 kuruı olup umumunun 
muvakkat teminatı 3632 lira 78 kuruııtur. 

4 - Eksiltme Balıkesir Kor mıntaka ko
muta.nlığl satın alma komisyonu blnaııında 
21. 8. 940 çarp.mba gilnU saat 16 dadır. 

6 - PIAD, ııartııame Ye keşif cetvelini 
görmek lsUycnler her gUn ıı saatinde An
kara, İltanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. ile Balı
Jıı:ıuk nwıtaka komutanııtı Sa. Al. Ko. 

nunda görUleblllr. 
6 - Taliplerin ihale S"8llnden bir saat 

evel kanuni vesikalarlyle birlikte muvak
kat teminat makbuzu ve teklif mektupla
rını komiııyona vermeleri şarttır. 

7 - Postada vaki gecikmeler muteber 
olamaz. 

8 - Bu binalar toptan veya parça par
ça taliplerine ihale cdilebU!r. ( 4331) 

14315 

Saman alınacak 
1st.. Lv. A. Sa. Al. Ko. Bşk. dan : 
Bir milyon doksan beı bin altı yüz kilo 

saman alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
12/8/940 pazartesi günU saat 14,30 da Top
hane'de Lv: A. Sa. Al. Ko. nunda yapıla -
caktır. Tahmin bedeli otuz: sekiz bin üç yüz: 
kırk altı lira ilk teminatı 2S75 lira 95 ku
ruştur. Şartnamesi komisyonda gQrülür. 
İsteklilerin kanunt vesikalariyle birlikte 
belli saatte komisyona gelmeleri. (4327} 

14333 

Bez su kovası alınacak 
!stınbul Lv. Amirliti Sa. Al. Ko. Rs. 

den : 
2000 adet büyiık ve 8000 adet küo;ül: bez 

su kovası alınacaktır. Paz:arlıkla eksiltme
si ış 8 940 salı günü saat 15,30 da Topha -
ne'de İstanbul Lv. amirliği ııatın alma ko • 
misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
yirmi bin iki ytiz: lira ilk teminatı 1515 li
radır. Nümune ve şırtnamesi komisyonda 
görilltir. İsteklilerin kanuni vesikalariyle 
belli saatte komir.yona gelmeleri. (4394) 

14389 

Sade yağı alınacak 
!star.bul K. Sa. Al. Ko. dan : 
Kom tanlık lhtly cı lı;ln 13. 8. 940 r;UnU 

s'l:ı.t 16 da p rlıkla kırk ton ndeyağı a
lınac:ı.ktır. Muhammen bedeli 48 bin hra
d r f" • r n k -risyonda gortl -
lebillr. İsteklilerin belli gUn ve saatte Fın
dıklıd:ı. Komutanlık satın alma komisyonu
na yüzde on beş temlnatlarlyle blrltktc mU 
raca.atlan. {4430) 14425 

Top cephane semeri alınacak 
Eskişehir Mıntaka Komutanlığı Sa. Al. 

Ko. d:ın: 
Kıta.at ihtiyacı için 1000 adet top ce

pıı.ne semeri pazarlıkla. yapıtırlacakıtr. Pa
zarlıf,'l 13 ağUstos 940 sah gUnU saat 15 tc 
Eskişehir nııntakıı satın alma komisyo
nunda yııpılacaı:tır. Şartnamesi komls
nunda g!Srüleblltr. 

Tahmin bedeli 30.000 liradır. Katı te
minat 4500 liradır. İsteklilerin teminat 
makbuzlarlyle ve kanunda yazılı vesaikle 
mezkflr gUn ve ııaattc komisyonda hazır 
bulunmaları. '4455) 14450 

Sade yağı alınacak 
Afyon Kor Sa. Al. Ko. dıı.n: 

ı - Uşaktaki kıtaatın ihtiyacı olan 
15000 kilo sade yağın ~apalı zarfla eksilt
mesi için tayın olunan t. 8. 940 glln\ı istek
li çıkmadı§f;ından 2 eylUl 940 gunune ka
dar bir ay içinde pazarlıkla ihalesi yapıla
caktır. 

2 - 15000 kilo sade ya~ın muhammen 
bedeli 18000 lira. ve ilk teminatı 1350 ll -
radır. 

s - Şerait her giln komisyonda ögrenlle
billr. İsteklilerin muayyen gUne kadar te -
minatlarlyle kor ııatın alma komisyonuna 
mUracaallan. (4456) 14451 

Çam odunu alınacak 

Erzurum Lv. amirliği ~a. Al. Ko. Rs. 
den: 

1 - Erzurum garnizonunun ihtiyacı için 
mukavele akdinden itibaren birinci teorin 
940 sonuna kadar teshin §artiyle 1835 ton 
çam odununun 29. 7. 940 gUnU kapalı zarf
la kilosu 2 kuruıı 17 santimden pahalı ~ö
rillmUştUr. 

2 - Bir ay zarfında pazarlıkla alınacak· 
tır. İlk pazarlığı 12. 8. 940 pazartesi gUnU 
saat 15 te kor satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 28970 lira ve ilk 
teminatı 2173 llradır. (4457) 14452 

Su tank.lan yaptırılacak 

lstanbul K. Sa. Al. Ko. Rs. d~n : 
M. M. Vekileti için 12. 8. 940 ıünü sa-. 

at 15 de pazarlıkla oto ıasesi üz:erine 10 
adet su tankı yaptırılacakur. Muhamen 
bedeli 20,000 liradır. Şartnamesi her giı~ 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin bellı 
gtin ve saatte yüzde on beş teminatlariyle 
birlikte Fındıklıda Komutanlık 12.tın al
ma komisyonuna gelı::oııcleri. 

(4487) 14464 

ASKERIFABRlKALAR 

T oma kalemi alınacak 
10 adet Bö 59 ebadında ıekil No. 1 

sert maden torna kalemi. 
20 adet Bö 59 ebadında ıekil No. 2 

sert maden torna kalemi. 
10 adet Bö 59 ebldnıda ıekil No. 3 

sert maden torna kalemi. 
20 adet Bö 50 ebadında sert maden tor

na kalemi. 
'20 adet Bö 45 ebadında sert maden 

torna kalemi. 
30 adet Bd 43 ebadında sert maden 

torna kalemi. 
20 adet Bö 47 ebadında sert maden 

torna kalemi. 
30 adet Bö 44 ebadında sert maden 

torna kalemi. 
Askeri Fabrikalar Umum .Mıidürlütü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

-·-
Kırıkkale' de mukavelenin İmza.91 
tarihinden 31. 5. 941 tarihine b· 

dar 10 ila 15 bin' ton qya 
naklettirilecektir 

Askeri Fabrikalar Umum MüdilrlüflJ 
Merkez Satın Almı Komisyonundan: 

Beher tonuna 120 kuruıı bedel tahmin 
edilen yukarıda yazılı nakliyat ukert fab
rilcalar umum mUdUrlUğU merkez satın 
alma komisyonunca 22.8.940 peroembe gil
nU saat 16 da kapalı zarfla ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak komisyondan 
ver111r. Taliplerin muvakkat teminat olan 
{13501 lirayı havi teklif mektuplarım 
mPzk(lr günde saat 15 e kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı 
kanunun 2 ve S. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu tıle alA.
kadar tüccardan olduklarına dair ticaret 
odası veslkasiyle mez.kQr gün ve saatte ko-
misyona mUracaatıo.rı. (4316) U375 

1800 Takım yazlık erat elbiaui 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum MüdürlufiJ 
Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (13050) Ura o· 
lan 1800 takım yazlık erat elbiseıü aakert 
f brikalar umum mildilrlUğU merkez satın 
nlma komlsyonunc:ı. ~6. 8. 940 pazartesi gil· 
n'i saa.t 16 da kapnh zarf!!!. ihale edilecek
tir. Şaı·tname parasız olarak komiııyondaıı 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(978) lira {75) kuruşu havi teklif mektuP
lannı mezkO.r glınde saat 15 e kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
sa.yılı kamınuun 2 ve 3 maddeelrindeld ve
sallcle komisyoncu olmadıklanna dair ti• 
caret odBSl vesikaslyle mezkQr gün v sa
atte komisyona müracaatları. (4465) 144 -l 

ASKERLiK iŞLERi 

Şubeye davet 
Ankara As. Şubesinden : 
Lise veya daha yuksek \ahıil ııörmUı 

ve askeri tam ehliyetnamesi bulunan ve 
fakat henüz askerliı:ıne karar verilmemiı 
olanlardan tahsile devam etmiyenlerin kı· 
sa hizmet muameleleri yapılarak sevke ha
zırlanmak üz:ere hemen ıubemize ıemele
ri. 

Evelce askerlifine karar verilerek sev• 
ke hazır bir vaziyette bulunan. tam eh
liyetnameliler de 1. 9. 940 da yedek ıuba7 
okulunda bulunmak üzere sevkedilecek • 
!erinden 27. 8. 940 da şubeye müracaatla• 
rı ilan olunur. (4438) 14465 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Elbise diktirilecek 
D. D. Y. 4. uncü 1şletme Müdilrlülüıı • 

den : 

İhalesi' tehir edilen : kumıı. astar ve te
lası idarece verilmek üzere tahminen 137S 
takım elbise ve 1371 adet palto ile 758 adet 
resmi kasketin diktirilmesi kapılı zarf u..,. 
liyle yeniden eksiltmeye koııulmuıtur. 

Eksiltme 15/8/940 perıembe ıünii saat 
15 de Kayseri'de 4 i;ıletme müdürlüğü bina.. 
sında yapılacaktır. 

Bir takım elbisenin muhammen bed~li S 
ve bir adet paltonun 6 bir pantalonun 2 Ji. 
ra ve bir adet resmi kasketin 150 kuruıtur. 

Bu işe girmek istiyenlerin "1218" liralık 
teminat vermeleri ve ıartnamenin 4 Uncll 
maddesinin G fıkrasında yazılı vesikala -
riyle birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
günü Silat 14 de komisyon reisliğine nr • 
meleri lazımdır. Postada olacak ıecikmee 
ler kabul edilmez:. Bu i&e ait ıartname ve 
mukavele projeleri Ankara ve Haydarpa. 
ıa garlanndan ve Kayseri'de 4 i~letme m~ 
dürlüğünden parasız: olarak daf!tılmak • 
tadır. (6640-4206) 14182 

Bezir alınacak 
D. D. Yoiları Satın Alma Komisyonu. 

dan: 
Muhammen bedeli 80000 lira olan n<> toa 

kaynamış inglllz bezir! 21. 8. 1940 çarvam
ba gilnil saat 15 te kapalı zarf usullyle 
An'karada idare blnaıııoda satın alınacak • 
tır. 

Bu işe girmek tstlyenlerin 2250 liralık 
muvakkat temlno.tlyle kanunun tayin etti
ği vesikaları ve tekliflerini aynı giln saat 
14 e kadar komisyon relslıglne vermeleri 
19.zımdır. 

Şartnameler 150 ktıruea Ankara ve ı-. 
darp31a veznelerinde satılmaktadır. 

(4251) 14121 

1070adet F ot.ograf çerçeven 
yaptmlacak 

D. D. Yollan Satın Alma Komisyonu• 
dan: 

Muhammen bedel. (4720) dört bin 7 .. 
di yüz yirn.i lira olan muhtelif boyda Y•,_ 
tırılacak 10i0 adet maacam fotolrıf çrr
çevesfoin 21. 8. 1940 çarşamba gqnii saat 
15.30 da Ankarıda idare binasında açıl: el:
siltmesi vapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (JS4) üç 7İİ8 
elli dört liralık muvakkat teminat ile ı: .. 
nı:nun tayin ettiği vesilcaları hamilen q
nı gün eksiltme saatine lcıdar 1:omis70111İla 
isbatı vücut etmeleri liumdır. 

Şartnameler parasız olaral: Aııl:ırah 
malzeme dairesinde, H aydarpaşada tesel
lüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 

(4278) 14316 

Eterilizasyon cihazları almac:ak Tahmin edilen bedeli (S.20D) lira olan 
yukarıda yazılı sekiz kalem sert madeı1 
torna kalemi askeri fabrikalar U. müdiırlü D. D. Yolları Satın Alma Komisyonua-
ğü merkez satın alma komisyonunca 26. dan: 
8. 940 pazartesi giınü saat 15 de kapalı Muhammen bedeli 18.000 (on sekiz bin~ 
zarfla ihale edilecektir. Şartname para _ lira olan sterilizasyon cihazları veteferrü
ı;ız olarak komisyondan verilir. Taliple- atı 24 eyltil 1940 salı günU saat 15 te ıca.. 
rin muvakkat teminat olan (390) lirayı palı zarf usuliyle Ankarada idare 'iııaaın
havi teklif mektuplarını mezkf1r günde da satın alın:ıcaktır. 
saat 14 de kadar komiT.yona vermeleri ve Bu işe girmek isUyenlerln (1350.-) 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. bin Uç ytiz el!l liralılc muvakkat teminat l.le 
ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu kanunun tayın ettiği vesikaları ve teklif -
olmadıklarına ve bu i$1e alakadar tüccar- lerlnl aynı gUn saat 14 e kadar komlayoa 
dan olduklarına dair ticaret odası vesika- reisliğine vermeleri lAzımdır. 
siyle mezkiir gün ve saatte komisyona Şartııame_ler parasız olarak Ankarada 
müracaatları. (4449) 14446:J malzeme daıreslnden. HaydarpagaAa teaeı. 

lilm ve sevk ıetuğlnden da&'ltılacaıklu'. 
------------ (4366) 14436 

Kereste ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan: 
Muhammen bedel, muvakkat teminat ve mlkdarlan aşafıd& yazılı AkgUrgea. 

meıe ve ıhlamur kereste, am ayrı ihale edilmek ilzere 20. 8. 940 &alı ı:llnU saat 16, 
30 dan itibaren llııte sıra numarası ve kapalı zarf usulıyle ADkarada idare blnaam
da satın alınacaktır. 
Bu işlere girmek lstlyenlerln her liste hlz asında gösterilen muvakkat teminat ile 

kanunun tayin ettlğl vesikaları ve teklifi erini aynı giln saat U,30 a kadar komı.
on relsllflne vermeleri llzımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme cl&
irealnden, Haydarp~ada teslim ve sevk§efllğlnden, İzmir ve Esklıehlrde ldareına 
t;azalarından dağıtılmaktadır. 

Liste Mikdarı Cinsi Muhammen bedeli Muvakkat 
No. M3 M3 Mecmua teminat 

Lira K. Lira K. Lira K. 
1 643,220 Akıürgen dilme ve kalas 35 00 22512 70 1688 41 
2 413,690 Meıe dilme ve kalaa l50 00 24821 40 1861 eı 
s 500,000 lhllımar :nı. 50 00 25080 00 11'5 • 
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Yavrunuz, saadetinizdir ... 

• • 
Onun gürbüz ve sıhhatli yeti~imi; tabiatin tıpkı bir yavru gi
bi sinesinde yeti~tirdiği saf ve normal gıda ile mümkfındür. Her 

anne tabiatin insanlara bah~etiği bu kudret güzelliğinden istifa
:leyi geri bırakmamalıdır. 

ÇAPAMARKA 
Müstahzaratında bu hassa tamamen mevcuttur. 

Be,ikta~ ÇAPAMARKA Tarihi tesiıi 1915 

VlLAYEfiER GÜMRÜK VE İNHiSARLAR V. 

ULUS 

ANKARA VALILIGI P. T. TELEFON Md. 

Kiralık magazalar 1 k 
Ankara Valiliğinden : Kurşunlu kablo a ınaca 
Husuo;i idareye ait bankalar caddesinde P. T. T. Umumi Müdürlüğünden : 

kain aşail:ıda numarala.riyle mevkii ve mu- 1 - Teahhüdün ademi ifasından dola-
hammen icar beclelleri yazılı mağazaların yı açık eksiltmeye konulan (5,000) beş 
bir senelik icarlıırı açık arttırmaya konul· bin metre üç nakilli kurşunlu kabloya 
muştur. ihalesi 22. 8. 940 peq;embe günu miinakasa ve temdidi müdetlerinde talip 
saat ıs de yapılacıığından taliplerin yfüı:de çıkmadığından pazarlıkla satın alınacak -
7,5 nisbetindeki teminatları ile birlikte tır. 
mezkur gün ve saatte vilayet daimi encü- 2 - Muhammen bedel (1250) bin iki 
menine ve ş:ırtn;;ımeyi görmek istiyenlerin yüz elli muvakkat teminat (93,75) dok -
de hususi muhasebe tahakkuk müdürlüğü- san üç lira yetmiş beş kuruş olup pazar
ne müracaatlan ilan olunur. (4l43) lık 4 eyliil 940 çarşamba günii saat (11) 
Mağaza No. Mevkii Bir senelik muhammen de Ankarada Evkaf apartmanı üçüncü ka-

icar bedeli pısından girilen birinci katındaki P. T.T. 
Bankalar caddesi 935 satın alma komisyonunda yapılacaktrr. 
Kızılbey sokak 3 - İstekliler muvakkat teminat mak-

505 buz veya banka teminat mektubiyle ka -

5 

7 
22 Baı;kalar ·~ııddesi 

14320 

Sosa i·nsaatı 

1934 nuni vesiklarını hamilen mezkur gün ve 
saatte o komisyona müracat edecekler -
dir. 

Ankara Valiliğindt!n ·: 
1 - Ankara • Güdül yolunun 65-~ 000-

64-+-200 inci kilometreleri arasında esaslı 
şose inşaatı işi 26. 8. 940 pazartesi gü
nü saat on beş buçukta ihalesi yapılmak 
üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko-

l nulmu')tUr. 
2 - Keşif bedeli (60895) lira (87) ku

ruı; olup bu mebla~dan (30000 lirası 940 
mali yılı bütçesinden ve geri kalan 30.895 
lira 87 kuruşu da 94L mali yılı bütçesinden 
ödenecektir. 

3 Muvakkat teminatı (4294) lira (80) 
kuruştur. 

4 - istek! ilerin teklif mektuplarını ti
. cnret odası vesikası ve muvakk;ıt temi-
1 ıı:ıt mektup veya makbuzu ,.e ihale günün
den en az 8 gıin evci vilayete istida ile 
müracaat ederek hu iş ıçın ahcakları 
fenni ehliyet vesiknlarını yukarıda adı 
gecen giinde saat 14 buçuga kadar daimi 
encümen reisligine vermeleri. Buna ait 
keşif, şartname ve dijier evrakı her gün 
Nafıa mudürlügiinde ~ötebileceklcri. 

(4452 14447 

ANKARA DEFTERDARLIGI 

4 - Şnrtnameler Ank.ırada P. T.T. le
vazım, İstanbulda Valide hanında ikinci 
katta P. T.T. Levazım ayniyat şube mü
dürlüklerinden parası;ı: verilecektir. 

(4440) 14443 

ANKARA BELEDiYESi 

Asfalt trotuvar yaptırılacak 
Ank.1ra Belediyesinden : 
1 - ı<urıınıl:ır ııolmğınclnn Btiyük Erk~· 

nıhnrbiye iiniinc kadR.r yaptırıl!\cek a.ı;falt 
trotuvar lııi on bt•ı;ı giin nıiiddetle ve kapalı 
zarf ıı~ııliylc cl<siltnll'ye 1;1 kıırı lnııştır. 

2 - Mulınmınen bt'dcli 15019 lira 20 ku
rııştıır. 

3 -· Tf'mlnnt. l 126 lira 44 kuruştur. 
4 - İhıı.IPsi Hl. 8. fHO nınıa günü saat 11 

de yııpılııcağıntlan ııartnrunesini görmek 
i.qtiyeııleı·ın her glln cııciimen kalemine ve 
i3teklilcı-Jn dr ihale ı;-llntl olan 16. 8. 940 
cnma glinii saat rına kaıiar usulil ıi.Riresln
d" teklif mektuplarını belediye enclımeni-
nc vermeleri. (4203> 14181 

Tr ... ktör ya~ı alınacak 
Ankara Brlf'diyf'sinden : 
ı - Belediye ihtiyacı için 1000 kilo 

Kiralık kantin traktör yaı::ı p:ızarlıkla alınacaktır. 
2 - Muh;ıml'n berleli (400) liradır. 

Ankara Defterdarlığından: 3 - Teminat (60) liradır. 
Yeniden inşa olunan Tarih - Dil ve 4 -- Şartnamesini görmek istiyenlerin 

her gün l'nciimen bit-mine ve isteklilerin ı· 
Coğrafya Fakültesinde mcvcu1 kan - de 16. 8. 940 cumı gı.inii ~mat 10,30 da 
tin'in 31. S. 941 tarihine kadar olan Belediye encümenine miira.catları. 
icarı açık artırmaya konulmuştur. ( 4378 144338 ı 

Kereste aima~ak Muhammen aylık icar bedeli (25) li-
ra olup muvakkat teminat mikdarı 22 Ankara Bclccliyesindcn : 
lira 50 kuru§tur. 1 - Su işleri ihtiyacı ıçın 15640 

İlıale 23. 8. 940 tarihine müsadif cu- metre mikabı kereste pazarlıkla alı
nacaktır. 

nıa günü saat 15 de Defterdarlıkta 
toplanacak komisyoı-tda icra edilecek- 2 - Muhammen bedeli 735 liradır. 

3 - Teminat 110,25 liradır. tir. 
İsteklilerin 22 lira 50 kuruşluk mu- 4 - Şartname ve sairesini görmek 

,·akkat teminat makbuzile birlikte ko- istiyenlerin her gün encümen kale
mine ve isteklilerin de 13. 8. 940 sah 

misyona gelmeleri ve bundan evel şart 
günü saat 10.30 da belediye encüme

namcyi görmek ve izahat almak isti -
yenlerin Defterdarlık Milli Emlak nine müracaatları. (4459) 14453 

Müdürlüğüne müracaatları ilan olu - Boş teneke ~atışı 

Odun kömür ahnacak 
lstanbuI'da: Liseler, Alım, Satım Komisyonu R~;sUğindf'n : 

Cinsi 

Kok kömürü 

Tahmin fiyatı 
Kr. 

2475 tonu 

Mikdan İlk temi-

724 ton 
natı Lr. 

1345 

Eksiltmenin 
gün ve saati 

15/8/940 perşembe 
günü saat 11,30 da 

Kriple M. Kö. 1725 tonu 220 ton 285 G. saat 10.45 de 
Odun kesilmiş 360 çekisi 391 çeki 106 G. saat 11 de 
Mangal kömürü 5,5 kilosu 35450 kilo 147 G. saat 11.15 de . 

Komisyonumuza bnğlı Gündüzlü lise veorta okulların 1940 mali yılı ,'il 
ol:ın yukarrh yazılı mahrukatlarz eksiltme/e konmuştur. Bu hususa ait ger 
rum yuknrxya r;ıkıırılmı!j.tır. . 

Eksiltme 1st. Beyoğlu İstiklal caddesi No .349 da liseler satrn alma kot!1
1 

yapılacaktır. 
1 İstekliler kok kömürü için 2490 sayılı arttırma, eksiltme kanununun uırifıt 

sinde h:ızırlıyacakları kapalı zarflarını yukarda hizasında gösterilen, saattellılf 
eveline ka.clar sözü geo;en komisyon reisliğine vermeleri muktezi olup post' 
gecikmeler kabul edilmez. 
Açık eksiltmeler iç!n 1940 yılı ticaret odası vesikası ve ilk teminat ma.1' 

birlikte hizalarında gösterilen gün ve saatte komisyonda bulunmaları. 
Teminat yatırmak ve şartnameyi görmek istiyen!Cl'in Galatasaray lisesi 

4 yon sekreterliğine müracaatları. (6607 -4157) 1 

3 • yiyecek ah nacak nevı 
.. .~ M 
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Lira Kr. Azı Kr. Çoğu Kr. Sa Lira Kr. 
25000 200000 250000 10 1875 22, 8. 940 

13500 35000 45000 30 1012 50 22. 8. 940 

6900 5000 6000 115 517 50 22. 8. 940 

Kütahya 6. Sayılı ]. Okul TB. Komutanlığın.dan : ~ı 

1- Okul eratının 1 Eylfıl 940 dan 31 Ağustos 941 tarihine kadat4, 
!ık ekmek, sığır eti, sade yağı ihtiyacı kapalı zarf usulü ile yulcat1 

larında yazılı gün ve saatlerde ihalesi yapılmak üzere eksiltıne>" 
muştur. 

~- lsteklil:rin teklif mektuplarını ve erzaklarının hizaıarıı1d~ 
mıkdarda temınat akça veya mektuplarile 940 yılına ait Ticaret od. 
kası ve (2490) sayılı kanunda yazılı vesair vesaikle birlikte göstefl 
atlerden birer saat evel okulda müteşekkil komisyona vermeleri. 

3- Sıhi ve umumi şartnamesi Okul, TB. Komutanlığında göriil 
~4322 

Elbise ve • ah nacak saıre 
Jandarm'a Genel Komutanlığından: 

Tahmin 
.. 

i k Ekstı'aı' nur. (4469) 14455 Ankara Belediyesindt>rı: 
1 - Depoda bulunan 590 adet boı;ı benzin ı , Mikdarı 

Ankara Defterdarlığı Mj)}i Em ve 282 adet. adlkl ceınan 872 adet teneke on 
Cinsi 'l'minatı tııritıl ,5 

26 takım odacı elbisesi 
kuruş • .ı ' 

Yağ alınacak 

lstanbul Belediyesinden : 

lak eski tahsildarlarından elyevm beş glin ml\ddctıe açık al'ttrınuya çıkıı.rıl -

4 Havuz yaptırılacak ikametgahı meçhul Kerim oğlu mıit~r~ Muhammen bedeli (156) ııra (96) 
26 adet orlncn pal tosu 

3000 kilo kundura yııı;ı 

bedeli 
lira 

624) 
390) 
2·100 

7fi0~ :.>6 8. 94n puartesi P"'. ,f 

ll:''lOO 28. <;;. 940 çarşamt>Ş 5"' 
Eski Cerrahpaşa, Beyoğlu ve zührevi 

hastalıklar hastaneleriyle Zeynep Kimil 
doğumevinin yıllık ihtiyacı için lüzumlu 
olan 13.200 kilo snde ve 19i0 kilo tereyağı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmus
tur. Sadeyağının beher kilosunun tahmin 
bedeli llO ve tereyağının 120 kuruş ve ilk 
teminat miktarı 1266 lira 30 kuruştur. Şart
nameler zabıt ve muamelat müdiırlüğü ka -
leminde görülecektir. İhale 12/ 8/940 pa -

zartesi günü &aat 15 de daimi encümende 
yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat mak -
buz veya mektupları ve 940 yılına ait tica
ret odası vesikalariyle 2490 numarah kanu
nun tarifatı çevresinde hazrrlıyRcakları 

teklif mektuplarım ihale günü saat 14 de 
kadar daimi encümene vermeleri. ( {&MO -

tb h' ' kıırustur. !nhlsarlıır Umum :MüdUr!Uğünden: .l ra tm e : · 3 - Teminat 13 lira 78 kuruştur. Cins, mlkdar, to.hmin hedeli ve ilK tem nıı.tıarı 3;ukarıda. yaıılı 1)(3acı 
paltoları ile kundura yağı hizalarmda gö sterilcn ,giin ve saatlerde Anlt~ 
Genel K. hlmu;ınclnki satın alma kcımisyo nunda açık eksiltme ile aıınoC~ 
ne ve şartrnımelcr her gtın adı geçen lrn- nıiııyondıı ve fstruıbu1dakl jsJJ: ,.,_,.._, 
yene heyetinde gcırııletıilir. Ve şartname! er bedelsiz aldırılabilir. Kaoıııı1 ıııı""' , 
iz isteklilcıin \"esikn ve ilk teminallariyle yazılı glln ve saatte komtsY011 

1 - İdaremizin Ankara başmüdürlllğü.- Milll Emlak tahsilat işlerine ait 4 - Şıırtnamesinl ~örmek islirenlerin 
mUze bağlı CoğUI tuzlasında 1009 metre 'makbuzların ziyaına sebebiyet ver- her glln enctlmen kalemine ve isteklilerin 
rnlkıl.bı tuzlu su istiap kabiliyetini haiz o- · · . · . . ~ 1 de 27. 8. 940 ımlı gfinll ıın:ıt 10,:JO da beledi-
lacak 4 ter.ı.kilm havuzunun inşası kapalı dıklerı ıcldıasıyle maznun tahsılclar ye encümenine nıüro.cuatlnn. (4377) 
zart usuliyle eksiltmeye konmuştur. İbrahim hakkında tutulan Defterdar- 14437 

4039" 14073 

Dıvar İnşası ve yol tanzimi 
lstanbul Belediyesinden: 
Beyoğlunda Aynalıçe~e köşesinde in

oa edilecek taş istinat duvarı ile Toı:kopa
ran yolunun tanzimi ışi kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. Ke§if bede
li 36,936 lira 70 kuru., ve ilk teminatı 2770 
lira 25 kunıştur. Mukavele, eksiltme ba
yındırlık i:ıleri genel, hususi ve fenni şart
nameleri, proje l<eglf hülilımsiyle huna mü
teferri diğer evrul{ 185 kuruş mukabilinde 
fen işleri mildıirıtlğiindcn verilecektir. i -
lıale 20. S. 940 salı günll saat 15 te daimi 
encilmende yapılııcuktır. 'l'aliplerin ilk te
minat makbuz veya mektupları ve ihnle ta
rihinden sekiz gtln evci fen işleri müdiirlli
ğilne müracaatla alacakları fenni ehliyet 
ve 940 yılına alt ticaret odası vcsikalariy
l e 2490 numaralı kanunun taıifatı çerçe -
vesinde hazırlıyacakları teklif mektupları
nı ihale gUnl1 saat 14 e kadar daimi encU -
mene vermeleri lazımdır. t 6777 /4310) 

14328 

FAKÜLTELER 

Çamaşır yıkattırılacak 
. • nkara Hukuk Fakültesi Direktörlü· 

iünden : 
Hukuk fakültesinin leyli talebesinin ça

ma~ırları lle sofra llrt.li ve peçeteleri ve ya
tak çıu,şaflarımn yıkattırılması açık mtina
kasaya konulmuı;tur. Muhammen bedeli 
4125 lira olup muvakkat teminat 310 lira
dır. 

İsteklilerin şıirtnameslnl g1irm<>k üzere 
fal<tilteye, mUnakasası için de 12. 8. 940 pa
zartesi gilnü sa.ut 15 de mektepler muhase-
becıliğine müracaatları. 14048 

2 - Bu ln;Jaatın muJmmnıen bedell 
31.115.6·1 liradır. 

3 - EJ,ı;iltme evrakı Anıdı.rada inlıisar
lnr lıaşmtidiirlüğliııdcn ve İstnnbulda mer~ 
kez binnsıntlıı tuz fen şubesinden IGO ku
ruş bedel ıııukabilind~ tedarik olunabilir. 

4 - Eksiltme 20 ağustos salı günti saat 
15 tc Anknr:ıclıı inhisnrlıır başmüdi\rliibri.i 
binasında miiteşekkil lcoınisyonda yapıla -
caktır. 

5 - İst('ltlllerin teklif evrakını havi 
zarfa, şinıcliY\' J;:adnr beton lınvuz işleriyle 
ıncşı:;-ul olılııkl::ırını göstcl'cn vesikalarım 
cln Jrnyınnlnrı lco.p eder. 

6 - Muvnkknt teminat ınikdan ~iizde 
yedi buçuk lıcs::ı.biyle 233'1· liradır. Teminat 
için milli hnnlmfnrdan alınacııJ;: mektupla 
borsa rayiç fiyatlarından yüzde on beş nıık
s::ı.niylc milli esham k:ılml edilir. 

7 - Teklif mcktuplorını ve diğer evrakı 
hıı.vi zarflar usulüne göre mlihiirlenıliktcn 
sonra ihale sanlimlen bir saat cveliııc ka
dar mnkbu7. mukabilinde teslim cdilmcli
clir. Posta ile göodcrllecek mektuplnnn 
gene ihale ıınntlndcn .bir s:ınt eveline kndıır 
komiııycina gelmiş olması l(ızımd.ır. Posta
dn vaki olahilec,..k gecikmeler nazarı iti
bara alınmaz. ( 4390) 14372 

KAZALAR 

Harta yaptırılacak 

Torbalı Belediye Riyasetinden 

1 - Yapı ve yollar kanununun (1) 
nci maddesinde tarif edilen kazamız 
haritalarının yapılması işi açık eksil}: 
meye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (2810) muvakkat 
teminat (210) lira (75) kuruştur. 

3 - Şartname her gün Torbalı Bc
led.i ye dairesinde İzmirde nafıa baş 
müdürlüğünde görülebilir. 

4 - !halesi 26 ağustos 940 pazarte
si günü saat (10) da Torbalı Beledi
ye binasında müteşekkil encümen hu
zurunda yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin kanuni vesikala-
riyle dairemize müracaatları. 14461 

Sariid .,. ------ - ____ ....... 
Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 

kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanlarma 
karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve Küçüklerde 

sebeb olacağı tehlikeler göz önüne alınarak solucan hastalıklarında bunu 
kullanmaları faydahdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur. 
•ı!.-. 

lık muhakemat müdürlüğünün 19. 3. 
940 tarih ve 261 - 111/3909 sayılı ya-
zısına ili§ik tahkikat evrakı heyetimi- POLİS 
ze tevdi olunmakla okunarak tetkik 

etd~ldi. Diğ" tahsild5< Ke<im oğlu 1 Pol~e!:,;~,::•:,::::::;.~ 
brahim 451601 sayılı bir cilt makbu· 1 1 - Ankara polis enstitüsü için mevcut 

zu bu işle mcsgul olan muhasebe me- niimuncsine gÖ're açık eksiltme ile 24 tane 
murlarından Hamdi Ercan'dan teslim çelik dolap yaptırılacaktır. 
aldığı halde iade etmediği anlaşılmı~ 2 - Belıerine 45 lira fiyat takdir ve tah-
ve kendisinin ifade ve müdafaası a- min cclilmiştir. 
lınmak üzere yapılan araştırmalara 3 - Muvakkat teminıı.t 81 liradır. 
rağmen bulunamamış ve ikamet etti- 4 - İhale polis enstitüsü binasın.da mü-
ği Ballık köyünden beş altı sene eve! tcşekkil komisyonda yapılacaktır. 
ayrılarak bir daha lcöyüne avdet et- 5 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin te-

minat makbuz veya teminat mektubu ile 
mediği de Çankaya kaymakamlığının 

2490 sayılı kanunwt 2, 3 üncü maddelerin -
evrak arasında mevcut 2. 3. 939 tarih de yazılı belgelerle birlikte ağustosun 10 
ve 1087 sayılı yazısiyle bildirilmiş ol- uncu cumartesi günü saat ıı de komisyo _ 
duğundan bu suretle ihmali sabit o- na gelmeleri, (39931) 14-023 

lan tahsildar İbrahimin durumuna u- F otin alınacak 
yan Türk ceza kanununun 230 uncu 
maddesine tevfikan lüzumu mahke
mesine ve keyfiyetin ilanen tebliğine 
26. 3. 940 tarihinde karar verildi. 

Ankara vilayeti idare heyetinin 
26. 3. 940 tarih ve 114 sayılı kararının 
ikinci maddesi yukarıya çıkarılmış
tır. Karara uyularak yapılan bu ilan 
H.U.M. kanununun 141 inci maddesi 
mucibince tebligat makamına kaim ol-
mak üzere tebliğ ohınur. 14444 

OKULLAR 

Elektrik şubesi mezunlanna 
Ank:ıra Erkek Akşam S:ı.nat Oku

lu Müdiirliiğünden : 

Emniyet Umum Müdürlüğünden : 
1 - Zabıta memurları için satın a

lınacak olan azı 6200 çoğu 6400 çift 
fotinin 22. 7. 940 tarihinde yapılan 
münakasasında sürülen pey haddi la
yık görülmediğinden ve şartnamesin
de bazı tadilat yapılmak suretiyle 
yeniden eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 14. 8. 940 çarşamba 
günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

3 - Fotinlerin beher çiftine 850 
kuruş fiyat tahmin edilmiştir. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenlcr 
4596 liralık muvakkat teminat mak
buz veya banka "mektubunu muhtevi 

lıınmalnrı. vl471 ı 14457 .~ 
-------------------------=ırı• 

1

_:!111111111111111111111111111 ~ 

MAHKEMELER : 8. b. l 1'10,o 
---------- : ır ta ıp a ı 

hfıkimli -1 ~ TÜRKiYE DEMiR ~ Kastamonu asliye hukuk 
ğiııden : 

Kastamonunun har.ı Dursun mahalle -
sinden inşaat miiteahhidi Asım Yüce Me
mişin Aıık:ırada Etfaiye meydanında 
Bursalı Bekir aleyhine mumaileyh Beki
rin şoför Mehmet Altıntepede olan 527 
lira 84 kuruş alacagındaıi' dolayı kayın bi
raderi aoför Sabahattin tarafından Asım 
Vücememişe 725 lira bedel mukabilinde 
satılan Kastamonu 161 plaka numaralı 
937 model ford kamyonunun haciz ve ye
di emine tevdi edilmesinden dolayı mez
kur kamyonun kendisine aidiyetinden ba
hisle açtığı istihkak davasının yapılmakta 
olan muhakemesinde: davalı Bekirin beş 
ay evel lstanbula giderek ikametgahının 
mechul bulunduğu anlaşılmasına mebni 
davacının talebiyle il5nen tebligat yaptl-
masına karar verilmiş olduğundan muha
keme günii olan 26. 8. 940 pazartesi günii 
saat onda mahkemeye gelmediği veya bir 
vekil göndermediği takdirde gıyabında ba 
kılacagı ve namına yıuıılnn davetiyenin 
mahkeme divanhanesine yapıştırıldığı teb
liğ makamına kaim olmnk üıere ilan olu-
nur. 3186 

f ransız mürebbiyesi 
tş' ARIYOR 

Ders vermeğe muktedir İsviçreli 
Fransız bir bayan iyi bir aile nezdin
de mürebbiyeliğe taliptir. Ulus'ta 1. 
T. rumuzuna mektupla müracaat. 

3185 

= LlK F ABRIKAL>Jtol ~o 
: ESSESESI MÜP 
: GÜNDEN: .. = Anıı ~JP 
: Müessesemiz için ;,vv,,.S tJI 
: retle dahiliye mütehas' 

: bip alınacaktır. \fİI 
: Yaşının 50 yi müteca ~ 
_ ması, asgari beş sene ~~ 
- meti yapmış olması ft1efP~ 
: Taliplerin icabe~eıı.,tid' 
- bağltı.mak suretiyle bır .1 e 
: en geç 20. 8. 940 tar~~ı~IÔ 
: Karabük müessese rnu0 

1.,,prl' 
müracaat etmeleri ilal1 ",ı'I 

~ ,,,,,, 
"11111111111111111111111111111 

Avcıların nazarı _dl~,, 
10. 8. 940 cumartesi gun satfJ~ 

itibaren avcı arkadaşl~r~n bılıııl' 
nnda Esnaf Cemiyctının ıiibt 
bina içinde 13 No. daki ~ıı 
hal maksadiylc teşrifler1·G Jtı 

tDA~ 

Okulumuzun bu yılki elektrik şu -
besi mezunlarının istikballerile alaka
dar hususatı görüşmek üzere aeele o
kul idaresine müracaatları. 

teklif mektuplarını 2490 sayılı kanu- _.111111111111111111111111111111111111111.. 

(4497) 14470 

BANKALAR 

Civata alrnacak 
Eti Bank Umum Müdürlüğünd~: 

l Divriği demir işletmemiz için bir 

J
ton 12.5X60 mm. lik civata alınacaktır. 
Talip olanların tekliflerini 15 ağustos 

l 940 tarihine kadar ( Eti Bank, ticaret 
j siparişler servisi Ankara ) adresine 
J gondermeleri rica olunur. ( 4388) 

14383 

Kirahk apartman 
Bankalara yakın bir mahalde res

i mi daire veya şirket ve müesseseler 
i .,.n elverişli 16 daireyi ihtiva eden 

1 ve tekmil konforu havi Karanfil a -
artmammn tamamı kiralıktır. Talip 

, oıc1.nların İş Bankasında Birlik !kti • 
J ~ .. t Şirketine müracaat etmeleri Ti. 
1 1091 3128 

nun 4. ncü maddesinde yazılı belge- = 
lerle birlikte münakasa günü saat 14 : --de kadar komisyona vermeleri. 

. (4162) 14149 = --
ZAYILER --

ZA Yt 29. cu alaydan alıp Tortum as - : 
kerlik şubesinde kaydettirdiğim askerlik- : 
terhis tezkeremi kaybettim. Yenisini ala- : 
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. -

Apartman aranıyor ---
lkinciteşrinden itibaren Ye- : 

nişehir ve civarında kiralık E 
altı yedi odalı bir apartman : -yahut müstakil bir ev aranı· : -yor. Saat 10 - 13 arasında _ 
6283 numaraya telefon edil· : 
mesi rica olunur. --Bayrnrn oğullarından Yusuf oğlu Ali 

Beyaz 321 3173 "111111111111111111111111111111111111111,. 

ZA Yt - Ankara dördüncü orta okul i
kinci sınıft;;ın aldığım tasdiknameyi kay
bettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hiikmü yoktur. 

33184 1680 Kemal ÖZACAR 

ZA Yt - Yüksek iktisat ve ticaret 
mektebinden 1928 - 29 ders yıhnda me -
zun olduğuma dair mezkur mektep mü
diirlüğündeıı 1929 dıı. almış olduğum ve
sikayı zayi ettiğimrlen hükmü kalmamış
tır. 336 numarada mukayyet Adnan SUN-
ER. 3182 

Satılık Radyo 
Çok iyi kulld.nılmı~ ~ramofonlu salon 

radyosu. Heı: ıün 10 - 14, 18..20 Tuna cad. 
aa • .a. 

fr 

YENİ SİNEMA 
Bu akşnın snnt 21 de 
Zorla glizcllik olnıRz 

Saat: 14,30 - 18,30 
seanıılıırı 

KUMARBAZ 
Saat: 16.30 seansı 

Zorla gUzellik olmaı. 

Cebeci Yenidoıtan 
Pa.stırmaciyan ve şüre-

kAsı. TUrkçe sözlU 
kahkaha filmi 

HALK SiNEMASI 
Bu glin hıı ı;;·ece 

Saat: 16.30 - 21 
seansları 

Frankcştaynın oğlu 

Sa.at 14.30 - ı~.30 
seansları 

DENİZ KIZI MOViTA 

Saat 12,15 te ucuz 
matine 

GAİP KIZLAR Limanı 

Pek yakında 
Ayııe. TUrkçe sözlU 

Sus SiM~ 
un btl ~so 

Bıı g 8. 
saat t2 - :arı eri 

seatıS •ed,ıı ,ti 
Tekı;!IS I' ~ 

ıs se ı 
Saat: 14 • µVlı 

~ı 
KU~ft' 

"çı1' 
HamamöoU J{t1ı'tı~ 

Şl'tıvet bili ;.ı~ 
Rejisör ve 1 )iti Ertuğf'\I 


