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Har9dyev aarif vekilleri de izahat verdUer 
C. H. P. Meclis Grupu dUn saat 10 

•da Reia Vekili Trabron mebuau Ha· 
ıan Saka'nın reisliğinde toplandı. 

Ruznamede orta tahıil imtihanlan· 
nın neta··icine dair evelce Bineöt m.
busu Feridun Fikri tarafından vet'll· 
miş bir takrir mevcuttu. Bu takrire 
ait Maarif Vekilinin cevabı dinlen· 

1 meden evel Hariciye Vekili ŞükTU 
Saraçoğiu ı:on içtimadanberi cereyan 

"' eden harici ahval ve hadiut hakkın· 
da izahat vermek üzere küraUye reldi. • 
Hariciye Vekilimizin bizi alikadar e
den harici hlidi11elere tair toplu ve U· 

rih izahatı dinlenmit ve umumt he
yetçe tasvip edildikten ıonra aöz a· 
lan Maarif Vekili, Feridun Fikri'nin 

· takririne cevaben orta tahsil imtihan
larının netayici hakkında umumt ve 
toplu malCımat vermit ve takrir sahibi 
ile diğer hatiplerin beyanatı dinlen
dikten ve sordukları suallere lcabe
den cevaplar Maarif Vekili tarafın -
dan verildikten sonra bu mevzua ni· 
hayet verilmiştir. 

Son defa sayın Başvekil Dr. Refik 
Saydam söz alarak zelzele mıntaka· 
sında inşaat için muktazi kereıte ih
tiyacını karıılamak U:r:ere Ziraat Ve-

BQfVekilimiz Dr. Relik Saydam kilince gösterilecek ormanlardan Kı-
zılay hesabına kesilecek kereatellk a· 

Fransızların 
cevap aradıkları 
.bir sual! 

Falih Rılkı ATAY 
. 1939 eylül harbinin yddönümü, 

ller memlekette umumi vaziyetin 
yeni bir tahliline vesile olmu~tur. 
Fransız matbuatı hep aynı auale ce
vap bulmağa çalı ıyorı "Fransa 
tarihinin bu en feci hezimetine ni
çin uğradık? Bu hal neden ba§muza 
celdi?" 

Ve üçüncü büyilk demokrasinin 
mühim ~azetelerinden birinin bat· 
ıı:~kal~s.ı kuıaca §Öyle diyor: "Çün
kü polıtıkada., ekonomide ve asker· 
likte kom!ularnnızdan bir çeyrek 
a • 'd'kl" sır gerı ı ı Kusur demokrasinin 

ğaçların muamele vergisi hakkında, 
bu huıuııtakl kanun intaç edllinciyı 
kadar, Maliye Veklletincı ıulıulet 
gösterilmeıi hUkümet~e taavip edil
miı olduğunu bildirmi1, bu ve difer 
meseleler hakkındaki h:ahat umum! 
heyetçe tasvip olunarak aaat 12.50 de 
celseye nihayet verilmlttit'. (LL) 

Berfin dün gece yeniden 

SiDDETLE 
bombardıman edildi 

Rayhştag' a ve 
zafer abidesine 
bombalar düştü 

Faar'Jaki ada gazinomndan parcqiit kului.ne bir bcıkıı 

İzmir'in kurtuluşunun 
yıldönümü dolayısiyle 

Bü üklerim · z · 
İzmirlilere iltifatı 

9 Eylülde Fuan ziyaret edenlerin 
sayısı yarım milyon kişiyi aştı 
İzmir, 11 a.a. - İzmir kurtuluı bayramı münasebetiyle Belediye Reisi 

Dr. Behçet Uz tarafından başta Millt Şef İsmet İnönü olduğu halde bü • 
yüklerimize gönderilmiş olan tazim te~larına karşılık olarak aşağıdaki 

tegraflar gelmittir. 

Alman~nn zayiat nisbetl - -· 
Bire karşı 

3 Pilot ve 
6 tayyare! 

A 1 ın an y·a 

ISTjLAYA 

hazırlanıyor 
Almanya, Hona.nda, Belçika. 
Fransa ve Norveç lima.nla • 
rmda gemi k1fileleri var. 

Doktor Behçet Uz 
Belediy! Reisi 

fzmir'in kurtuluş yıldönümü mil· 
nasebetiyle gösterilen tezahürat ve 
muhabbete teşekkürler eder, uyın 
İzmirlilere refah ve saadetler dile • 
rim. 

İSMET tNöNO 
Doktor Behret Uz 

Belediye Rei!i 
İnnir'in kurtuluş yıldönümünün 

lnitlnnmaeı dolayısiyle izhar buyru • 
lan h!ssiyata tefekkür eder ve bilmu· 

. lcabele lfut\ar ve saygılarımı sunarım. 
. B.M. MECLİSİ REİSİ 

ABDULHALİK RENDA 
Sayın Bebfet Uz 

Beledi ye Ref !I 
İımir'in kurtulut 11Idöniimilnü 

(Soau J aaca u.yfada) 

C. H. P. Umumi 
idare Heyetinde 

Cümhuriyet Halk Partisi Umumi 
İdare Heyeti; dün mutat haftalrk 
toplanmnu yapın~, Parti'yi alaka
dar eden mevzular üzerinde müza
kerelerde bulunmuştur 

Sovyetlerin Ankara 

bi miş gibid'r 
• 

zengın günü • • 
ıçın Sayım 

radyo programı hazırla 

Bir de ropaganda filmi yapıl 
I 

lstati6tilı umum müdütü B. 
Celal Aybar 

Rumenler Transilvanya' dan 
alat ve makine götürdüler 

Macarist n 
• zarar ve zıyan 

talep edecek 
Ekalliyet meselesinde de 
ihtilôf çıkacağa benziyor 

Nüfus sayımı gününe 
U çüncü sayımın arzu e 
eksiksiz olması, bize, "n 
bir fazla" tam ve haki 
öğretebilmesi için aylal 
vam eden hazırlıklara 
bakılabilir. 

İstatistik Umum Mü 
Aybar, dün kendisini zi 
muharririmi%e hazırlık 

~u izahatı vermiştir: 
"- Umumt nümerota 

kontrolleri beş altı kol 
yor. Şimdiye kadar 182 
yet merkezinde kontro 
İzmir, Anakra ve İstan 
merkezler de kontrolle 
ler arasında. Mesel 
bütün sokakları birer 

(Sonu Z in 

Budapcşte, 11 u. - Macar başvekili -----------1 
kont Teleki, Tranıllvanya'da yapma.kta ol- \ T .. k f 
duğu ıeya.hat C$U&Smda ekalliyetler lider- ur • ra n s l .ı 
leri ile cörtiıme!erde bulunmuştur. 

Kont Teleki, demlıtir ki: anla~ması u 
Macar hlikilmeti, ekalliyetlere karıı doi· 

nı, insani n hakkaniyete muva.hlı: bir ıi- Paris, 11 a.a. - D. 
yı.tet tüip etmek amılndedlr. Hükilmet, Ağustos 940 sonun 
ebltiyet!ere, nar:ariyede ve fi1iyatta tam Fransız anlaşması 3 
hukuk müsavatı nrecek, husuıl hayatta., .. 1940 a kadar temdit e 

ne hür müeueselerinde, ne de mu
rakabe cihazlanndadır. Bu müesse· 
le ve cihazların Finlandiya'da ne 
aakeri hazırlığa, ne de yüksek bir 
m.illi müdafaa enerjisine mani ol
n:~~.ığı, gene aynı harp devri içinde 
gorulrnü§tÜr; bu müeasese ve cihaz
lar, bildiğimiz manada bir milli vah
deti, Yani ne dil, ne kan, ne din bir
li~i ~lmıyan lsviçre'de pelteyi i~le
mı§tır ve i§lemektedir. Kusur bu 

Alman kıtaları 
Yangınlar çıkti vapura binmek için 
Lo.~dra.' 1 ~ . La. - Reemen .bildirildi fi • em İ r bek 1 i Y 0 r 1 Q r ! 

ne gore ıngıhz hava lı:uvetlen dim ıece . . . . ·ı B .. .. 1 . . B T . f nlliyetlerin mekteplerinde •• killtiirel Tamamlyle değişm" uyuk E ÇiSi • erentlye mUesııeıeler!nde ekalliyet dilinin ıerbest huır ıeraiti içinde 
istimalin! temin eyllyecektlr. Fakat diğer nan vaziyet dolayısiyl 

- , 
muessese ve cihazları felce uğratan, 
onları asıl vazifelerini yapmaktnn 
ve nıillet mukadderatına hakiki 
rehberleri ve memleket davacıları
nı hakim kılmaktan meneden sakat
lık, :ı:af ve tereddilerin zamanında 
t~his ve tedavi edilmemesinde, e
dilmek imkanr bulunmamasındadır. 
Fransa'da politika alemi, Hitler'in 
nrasıra pek haklı olarak tariz etti
ği, Profesiyondlerin, yahut, parti
lerinin ideolojilerini her türlü milli 
knygılnrm üstünde tutan muhtelif 
beYnelmilelcilerin oyunlarına sahne ı 
ohnul}tur. Bu iki sınıf intihap politi· 
k.~cılnrının dem gojisi, kürsüden ve 
sutuntardan haykıran memleket a· 
d.arninrınm aesini boğmu§tur. Profe-
sıvo .. l rt•• • f 
1 

~ ·• , opo unıst veya sını cı po· 
·rıc · 1 1 acılar için frtı.nsız vat ndaşı de· 
~ek, si.dece bir müntehip ve idare 

emek münhaaıran bu müntchibi 
:vutmak, oyal mak ve kendi safın

a tutmak demekti. Fransız mille-
t" • 
ını tehlikeden haberdar edenler ve 
~~u rahatından ve kesesinden feda· 
aı-Jığa davet edenler, intihap oyun· 

cuları tarafından kolaylıkla ve aÜr· 
:tle İtibardan dü ürülmü•tür. Halk, 1 
ra.naız halkı kadar uzun bir haki· 

~il'et tecrübesh.den geçmiş olsa da· 
k~· kendini mağnevi ve maddi feda· 
artığa davet etmiyen, bilakis ha-

Y. l ve hadiseleri külfetsiz gösteren, 
~r ve menfaat znflarmı ok,ıyan 
enıagoglann iğfallerini kabul et· 

C Sonu 5. um u.yfada) 

Berlin iirerine yetti bir alı:m yapmıtlar • tnııltere Baıvekıli B. Vınrton Çör~ 
dır. En m!ihim istasyonlardan birisi olan 1 dilil radyoda verdi ti mühim bir nutukta ıl· 
Postdam istasyonunun ürerine tam ieabıt- man hava hücumlarının İngiliz kudreti üıe-

vazifesinden affedildi taraftan, hiikümet, ekalliyetlerden macar anlaşma yapılması m 
devletine mutlak bir aadakat ve devletin mi§tir. Bununla bc.ra 
ekonomik ve killtiltel hayatında iı birlfk· yakında bir TUrk-Fr ler kaydedilmiıtir. rinde hiç bir teair yapmadıtını ıöyledik • Moıkova, 11 ı.a. - Taıs aja.n.sı bildiri-

İngiliz hava nezaret! istihbarat Hrviı! tm ıonra milleti, yakmda ba,ıamuı muh· :ror: Sovyetler blrlitf ·yükaek ıovyet mec-
de şunları bildiriyor: ~emel bir iıtill te,ebbiisiine kırtr tcyakku· ı 1iıl riyaset divanı, Terentle-v'i Anki.ti bti-

Diın gece ingiliz hava kuvetleri tarafın- ra dlnt etmiıtir, (Haberlerimiz S llncii YÜk e_lçlllfi yazlfetl
0

nden affetmiı 'fi yeri. 
dan almıın hükümet merkezi üıerine yapı- aayfadadır.) ne Vınogradov tayın olunmuıtur. f r ~~···· :· ;.,; ml•d•) ~ "' 

1 i { 

.i~J.W&ı~:~~~ıLGW:~L~~-~~~~ 
Bombalar iıabet cıtiji bildirilen Berlin'Jeki Brandeburıer Tor r.aler abidesi 

(Sona ı. inci •ay/adı) yapılacağı ı:annolunma 

j 
ı 

Ankara'da ekme 
et fiyatlar1 ucuzl 

Ekmek on 

Ankara Belediye 

ind para 

Reisliğinden : 

Bugünden itibaren ekmek fiyatı 

para indirilerek 11 kuruş fiyat tes 

miştir. Sayın halka ilôn olunur. 
111111111111111111 

Et fiyatları da indiril 

Ankara Belediye Reisliğinden : 
Koyun eti 40 kuruştan 38 kuru 

' 
f eti 31 kuruştan 28 kuruşa indir· 
\ Sayın halka ilôn olunur. 
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Manisa yolundan 
İzmir'e ·girerken 

Bornova'dan İzmir'e girerken. 
yaptığım bu kııa aeyahatin 

notlarını, " dokuz eylül " günü -
nü gördükten sonra yazmayı ta -
ıarlamıştım. Ö yle yapıyorum. Dü
şündüm ki dokuz eylül İzmir'in 
doğduğu gündür. İT.mir hakkında
ki konuşmalarımız, böylece, onun 
doğum yılında. mesut hatıraları an
mak gibi olacaktı . İzmir, Akdeni
zin mahrem bir köşesinde, büyük 
güzel ve tarihi bir şehirdi. Fakat 
dokuı eyllil, bu vatanın kurtuluş ta
rihinde Akdeniz'den de engin, İz. 
mirden de güzel bir varlık olarak 
yaşıyor. Yalnız benim İzmir sokak
larından topladığım birkaç kırık 

dökük cümle değil, her şey o tarih
le baslamadı mı? 

Her §eyden önce, eğer çok ge
cikmediyııem, İzmir'e gideceklere 
naçiz bir tavsiyede bulunmak isti
yorum: tzmir'e, kara yolundan gi· 
diniz; ve eğer bunu göze alırsanız 
Manisa yolunu tercih ediniz. Bu 
yol size dünyanın, ve bize göre dün· 
ya demek olan vatanm en glizel kö
ıelerinden birini tanıtacaktır. 

Maniaa'dan hemen ayrıldıktan 
ıonr11 seyahatiniz "yarı yoldan zi
yade yerden uzak, yarı yoldan zi
yade maha yakın" bir §iirli yolda 
geçecektir. İki yanınızda alabildi
ğine dikleşen, alabildiğine sivrilen 
ve alabildiğine uzayıp giden dağlar 
kalacak; bu dağlarda bir avuç kara 
toprak görmiyeceksiniz. Gözleriniz 
y~şil'in tıhıımlı ve engin renginde 
hayatın en güzel tarafını bulacak, 
reçine, sakız ve çam kokusu başını
zı döndlirecek ... bu dağların büyüsü 
size ferahlı bir hayattan haber ve
recektir. 

"Sabuncu beli" ne dolanırken 
göğsünüzü olanca genişliğiyle şişir
mek, bu dağların bütün havasını 
kaburga kemiklerinizin dar kafesi
ne doldurmak istiyeceksiniz. Sene
nin her mevsiminde bu yolun iki 
kenarında ıizi ıelSmlıyacak, yüı-ti
nüze gülecek çiçekler vardır. 

Zirvedesiniz. Bir saat ilerde de
niz var ve bu bir saatte ıiz, denize 
inmek için 800 metre inmeğe mec
bursunuz. Bir jandarma karakolu
nun bekçilik ettiği bu h~kim nokta, 
temmuz ortalarında bile en ıert 

rüzglrların kucaklaştığt yerdir. 
Yorgunsanız burada birkaç dakika· 

Bursalılar 

Kurtuluılarının 

18 inci yıldönümünü 

törenle kulladılar 

Iık dinlenme aklınızın ve Asabınızın 
huzurunu iade eder. Suıuzunız, 
şimdi burada kendisine bir kulübe
cik yapmağa çalışan Hasan babadan 
bir tas ayran içiniz. 

Sabuncu belinden çözülürken, 
ıert bir dönemeçte birdenbire he
yecanla duraklıyacakıınız: 

- A ... deniz! 
Vatanın garp sahiline iniyorsu

nuz. Karşınızda ti.irk gölü Akdeniz, 
bizim Akdeniz, güneşin altında uza
nıp gidiyor. İzmir koyunu, buradan 
en mükemmel şekilde seyredebilir· 
siniz. Bir tabak gibidir. Karşıyaka 
ve İnciraltı, bir kenarından açık de
nize yol vermiş olan bu körfezin 
kenar hudutları sayılabilir. Bu ım
ya "Ege denizi" diyenler de var. 
Fakat buraııı, Kocatepe'deki Baş
kumandanın emrinde bir "hedef" 
diye gösterildiği giindenberi artık 
Akdeniz'dir. Bu emirdeki "Akde
niz" in manasını da bize, İzmirde
ki ıahlanmıı atın küıat resmini ya
parken İnönü öğretmişti : 

- Askerlik tarihinde görlirüz ki 
hedef olarak, bir dağ, bir tepe, hu
lasa bir nokta gösterilir. Atatürk 
bir deniz göstermi,tir. Bunun m!
nası, o derya kadar derindir. 

Süzüle sUzüle Bornova ovasma 
indiniz. Artık İzmir'de sayılabilir
siniz. Bornova ıize, İzmir adına 
"hoş geldiniz" der. Bornova, bugün 
İzmir'in bir kazası veya nahiyesidir. 
Fakat onun asıl ehemiyeti lzmir'in 
idari teşkill\tmda değil, iç hayatın
da, kurtuluş hayatındadır. Türk or
dusu on sekiz ııene evelki dokuz ey
lülde İzmir'e buradan girdi. Bunu 
unuttuysanız "şehitJik" !İze hatır

latır. Yanan İ.ımir'e, türk ordusu 
ilk defa buradan seslendi: 

- Istırabın dindi artık, gözUn 
aydın .. geldik! 

Zafer alayı buradan geçti; sancak 
ıu söğütlü y oldan taşındı. Başku
mandanın otomobili ilk defa şu ikf 
yandaki evlerden görüldü. Bu yol
lardan geçerken gözünüzün önünde 
azi.ı hatıralar canlanacak .. 

Gözümün ~nUnde hep 'u manzara 
var: 

- Başkumandan Kar§ıyaka'da bir 
hasır koltuktan oturuyor. İzmir'e 
girdiği gün... gözleri enginlerde ... 
htll oralara bakıyor 1 

Kt!mal Zt!ki GENCOSMAN 

Üzüm ve Jndr piyasası 
bugün İzmir' de a~ıhyor 

İzmir, 11 a.a. - U.:ıUm ve incir pi
yasaları yarın öğleden sonra mutat 
merasimle açılacaktır. İlk defa bu yıl 
borııada muamele görecek olan indr 
ttıahıillil için üzüm salonunda bir kö
t• tahaiı edilmittir. Halen piyasada 
yeni mahıulden iki bin çuval ve eski 
mahsulden de on iki binıton UzUm 
mevcut olduğu tahmin edimektedir. 

Maarif müdürleri arasında 
İsparta maarif müdilrlüğüne H&k -

kari maarif müdürü İhaan Kazandıoğ
lu, Kan maarif mUdilrlilğUne Zongul
dak ilk tedrisat müfettitlerinden İb
rahim Özdal, Manin maarif mUdilr _ 

lilğilne bu viliyet ilk tedrisat mUfet

ti~lerinden BilU Kutluğ tayin olun -

mu§lardır. 

uı;us 

s p o R 
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Atış poligonunda tabanca ile 
atış müsabakaları yapılıyor 

Atışlar büyük rağbet görmektedir 
TUrk g<"nçl!ginln .t!OD yıllarda en çok 

raA-bet göstermeğe b8.§ladıtı ıpor ıubele-
rinden biri de atıcılık olmuetur. E11aaen 
avcılıkta büyük baoarılar gösteren birçok 
11>orcularımız, atıııı mım müdafaa bakı· 
mından el:ıcm bir apor 1ube1l anyarak bu 
11ahadakl faal lyetıerinl teksif etmektedir
ll'>r. Hemen bütün yurddan &lınan haberler, 
yer yer avcılık ve atıı ku!Uplerinln teoek
k U!Unll ve poligonlar yapılarak faaliyete 
ıeçildiğini bild!rmektedir. 
Ankaramız bu hu.'!lmıta diğer vll!yetle

rlmlze nazıırıın bir ma:ı:harlyete maliktir. 
Şehrimiz be§ altı senedcnbcri kııpalı, mun
tazam ve güzel bir poligona maliktir. De
ferll ellerin idare ettıtl bu poligon, haf
tanın her g llnilnde atışlar yapılmak sure
tiyle Ankara gençliğinin lııti!edeıı:ine açık 

bulundurulmaktadır. Poll~oo m!ldUrlU~U a
tışın Adeta tiryaki~! olan gençlerin deva
mını kflfl görmlyerek bu ı;ahadakl 11\Aka

• j • 
~· 

1 • 

Ankara atq poligonu 
yı artırmak ve poligona devam edenl<'rln ı---·--
ııayıııını çoğaltmak için birçok tedbirler 
almaktadır. 

Bu cümled P,D olmak il:ı:ere poligon mU
rlllrlli~U, atıcıl ı k ajanlıj!"ı ile anlıışmak ve 
bir llf'nedeobr.ri faaliyette btıluoan Ankara 
atıcılık kıılübliniln lt:r.Alarının g11yretlerln
den lalltade l'tmek !'l11retl)'le sık ııık müııa
bakalar tertip et mekt.-dir. Gec:cn aylarda 
yapılan (F uar bil et atışları ) , ( tllfek atış 

mlisabnllaları) bu m!lsatıal<alardan bir nU
munedir. 

Memnuniyetle haber aldığımıza göre, be
den te rbiyesi g enel dlrelctör!Uğ'U Ankara 
atıcılık ajanlığı, poligon m lldllrllikU ile lş
blrli.'l l ~·aparak bu defa yenl bir müsabaka 
seriı;i hazırlamıstır. Bu müsabakalar Smit 
Veeson tabancalarlyle yapılacaktır. Mllsa
bakalara H eylUl cumarteııl günU 11&at H 
den itibaren ba,,lanıle.cak ve her cıımarte
ıl, pazıı.r günleri devam edilmek Uzere 29 
eylUl gUnU ıon verilecektir. MUıuıbakalara 
erkek, kadın hl!ll' yurtt&.J ıerbe11tçe girebi
lecektir. 

tocuk yuvasmdaki sünnet 
İsmail ve Çemal Küflü kardeşler 

tarafından Çocuk Esirgeme Kurumu
nun Keçiörendeki Çocuk yuvasında 
ıiinnet çağına gelmiş 28 çocukla ku
rumun fakir ailelerinden topladı'ğ' 62 

çocuğun sünnet ameliyeleri dün ço
cuk yuvasında yapılmıttır. Küflü kar. 
de~ler çocukları giydirmişler ve bun
ların 150 kltilik ailelerine akşam ye
meği ve çocukların eğlenmeleri için 
ince aaz: - kukla - karagöz temin ede
rek gece yarısına kadar çocukların 
eyi vakit ge9irmelcrlni temin etmiı -
lerdir. 

Çocuk Esirg~o Kurumu Genel 
merkezi KUflU kardeşlerin yurt yav
rularına vaki bu yardımlarına filk -
ranlarını ıunmağı bk vuife telSkki 
eder. 

Efganlı talebe stajlarını 

devlet dairelerinde 

yapacaklar 
Memleketimizde yüksek tahsilleri • 

ni ikmal etmİJ bulunan Afganlı tale
benin dev.ir ve mUeHeıelerimbde 
ıtaj yapmalarına müsaade edflmeıi 

Afganistan bUyük elçiliğinden rlca 
edilmi!Jti. 

Haber aldığımıza göre hUkilmetl -
miz, Afganlı çocukların stajlarını da, 
aynen Ti.irk vatandaşları gibi Vekl -
letlerde ve diğer reamt müe11eaeleri • 
mizde yapmalarına muvab.kat etmit -
tir. 

Nüfus sayımı 
i~ln hazırlıklar 

(Başı 1. inci uy/ada) 
geçiri imiştir. Sayım ha zırh ki arı kon-
trolü için şimdiye kadar 40 bin kilo
metreyi mütecaviz tren yolculuğu, 
25 bin kilometreyi mütecaviz: otomo· 
bil yolculuğu yapılmıştır. 
Sayıma ait salon ve duvar afişleri 

mebzul miktarda her tarafa gönderil
miştir. Aynca sual varakasının ağran
dismanı da mebzulen her yere astırı
lacaktır. Büyük ebatta hazırlanan ıu
al varakalan da memleketin her kö
ı1esine mebzul miktarda dağıtılmıttır. 
Daha evd duvarlara astırılarak sual
lere halkın alı~maıı temin olunacak
tır. 

Kontrol işi yurdun en uzak yerle
rinde, mesela Hakkari'de bile mu -
vaffakiyetle devam ediyor. Birkaç gü
ne kadar Balıkesir, Konya, Denizli, 
Muğla, Antalya ve İçel'in kontro!Une 
başlanacaktır. Umumi müfettİ§likler 
de bu i!e yakından alAkadar olmağa 

başlamışlardır. Bu hazırlıklarda mu· 
vaffak olan idare amirleri takdirname 
ile taltif edildiği gibi bazı yerlerde 
tllimatnameye mugayir hareket eden
ler de para cezasiyle tecziye olunmak
tadır. 

İstanbul hazırlıkları çok ilerlemiş
tir. Bütün mıntakaların teşkiHltı ya -
pılmıtJ, aayım memurlarına tevzi olu
nacak vesikalar, ndlarına varıncıya 
kadar yu:ılı bir halde hazırlanmı~tır. 
Pek yakında nahiyeler sayım memur
larını ıeçip tayin edeceklerdir. 

Sayım gününün programı 

Sayım gUnU, sayım bitinciye kadar 
evlerinden çıkamıyacak olan halka iyi 
vakit geçirtmek için zengin bir radyo 
programı hazırlanmaktadır. Bu pro
grama göre o gün, devlet tiyatro mek
tebi, Ankara radyo temsil kolu ve İs
tanbul ıehir tiyatroıu artistleri birer 
radyo temıili vereceklerdir. O gün 
zengin bir de milsik programı takip 
edilecek ve ayrıca meşhur bir sanat
klrımıs ıarkılar okuyacaktır. 

Sayım propagandası için İpek Film
de bir propaganda filmi hazırlanmak· 
t11d1r. Bu film 40 nüsha teksir edile
rek on güne kadar vil!yet sinemaları
na aevkolunacaktır. Filmde ıayıma ait 
en mühim noktalar ıeale ve yazı ile 
lzah edilmekte aynı zamanda bir sa· 
yım memurunun çalıtına ıekli etraflı 
bir ıekilde gaıterilmektedir." 

12 - 9. 1940 

B. M. Meclisinin dünkü toplantısı 
................ t•tt•tttttt .............................. Mttt+•t•tt4ttttt•ttı••tt ............. tlllltlltlltlet .. 

Bazı kanunlar müstaceliyet 
karariyle müzakere edildiler 

Meclis 1 İkinciteırinde toplanacak 
Büyük Millet Mecfüi dün öğleden ya Sezai'nin mütalealarına geçerek 

ıonra saat 15 te Dr. Mazhar Germe- birinci maddeye bağlı cetvelin eveke 
n'in reisliğinde toplanmıştır. okunup kabul edilmiş olduğunu söy• 

Ruznameye dahil mac!deıcrin müza· ledi ve ancak verilecek bir takrir üze
keresine geçilmeden evel söz alan rine müzakere cereyan edebileceğini 
Millt Müdafaa Vekilimiz B. Saffet ilave ederek riyaset makamının evela 
Arıkan birinci müzakeresi yapılacak usul meselesini halletmesini rica etti. 
layihalardan ~s~~rlik kanununun bir 1 Kürsüye gele.~ ~e{ik ~n~e (M:u1i~a) 
maddesinin tadılıne, yedek subay ve B. Yahya Sezaı nın teklıfı veçhıle ıh· 
askeri memurlar hakkındaki kanunun tisas mevkileri listesi tekrar okunur• 
3 üncil maddesinin değiştirilmesine sa çok istifadeli olacağını söyledi ve 
dair olanlarının ehemiyetlerine Ye ah· bazı misaller zikretti. 
valin zaruretine binaen müstacelen Usıll hakkında cereyan eden ba.%1 

1 

müzakere edilmelerini, 1111 sayılı as- müzakerelerden sonra B. A bdurrah .. 
kerlik kanununun 58 inci maddesine man Naci Demirağ ( S ı'·•s ) cncüme-
3810 sayılı kanunla eklenen fıkranın ne gönderilmesini kendirınin de lü • 
dcğiştirimesi hakkındaki kanun layi- zumlu gördüğü bu layihanın bir en • 
hasının da gelen evrak arasından ruz- cümende değil, belki mütahassıs bir 
nameye alınmasını, onun da müstace- muhtelit encümende müzakeresinin 
len müzakeresini teklif etti. Vekilin muvafık olacağını aöyliyerek bir tak
bu teklifleri kabul olundu. Maarif rir verdi. B. Feridun Fikri de B. Yah
Vekilimiz B. Hasan - Ali Yücel de ya Sezai'nin tadilnamesine ve bu son 
devlet memurları aylıklarının tevhit takrire iltihak ederek kendi takririnl 
ve teadi.ilüne dair kanuna bağlı cetve
lin Maarif Vekaletine ait kısmında 

değişiklik yapılması hakkındaki layi
hanın müstacelen müzakeresi tekli
finde bulundu. Bu teklif de kabul e
dildi. 

lhti•cıır cetvelleri hakkındaki 
görüşzneler 

İkinci müzakeresi yapılacak madde· 
ler arasında ruznameye dahil bulunan 
"devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 numaralı 
kanuna ek kanun layihası" müzakere 
olunurken söz alan B. Yahya Sezai 
Uzay (Balıkesir), layihanın birinci 
maddesinin tadili hakkında riyasete 
bir takrir verdikten sonra takririni i
zaha başladı. B. Yahya Sezai barem 
kanununun muhtelif safhalarını an· 
]attıktan sonra bugün elde bulunan 
Uyihanın baremin esaslariyle uygun 
düşmediğini söyledi. 

Miizakcre edilen kanun rnyihası ba
rem kanuniyle kabul edilen ihtisas 
mevkileri hakkında hükümetçe hazır
lanan ve bütçe em:ümeninde tadiHlta 
uğramıg bulunan rnyiha idi. Hükü
met, vekAletlcrin gösterdiği lüzum ü
zerine 941 ihtisas mevkii tesbit et -
miş, fakat layihanın encümendeki 
müzakeresi sırasında bu miktar 23! c 
indirilmi§ bulunuyordu. 

B. Yahya Sezai Uzay bu miktarı da 
çok gördüğünü ilave ederek kanaatin
ce ihtisas mevkilerinin 40-50 yi geç
miyeceğini söyledi ve maddeye bağlı 
bulunan cetveldeki ihtisas mevkileri
nin teker teker okunarak umumi he
yetin tetkikına arzolunmasını rica et
ti. Hatip, riyaset~ verdiği tadilname
de yalnız Nafıa ve Münakalat Veka
letlerine ~it ihtisas mevkilerinin ipka 
ve diğerlerinin cetvelden tayyolun
masını istiyordu. 

Bundan ıonra söz alan Feridun 
Fikri (Bingöl) müzakereııi yapılmak
ta olan kanunun birinci maddesiyle 
muvakkat maddesi araıında bir tezat 
mevcut bulunduğunu ıöyliyerek bu 
te.ıadın ortadan kaldırılması için layi
hanın tekrar encümene gönderilmesi
ni teklif etti. 

B. Sırrı Day'ın •özleri 
Bütçe encUmenl namına hatiplere 

cevap veren B. Sıı;:rı Day (Trabzon) 
layihanın ikinci müzakeresi yapıl -
makta olduğu için verilecek takrirle 
ancak kanunun bir maddesinin ilga 
veya tadilinin istenebileceğini halbu
ki konu§an hatiplerin diğer madde
lerden de bahsettiklerini kaydetti. 

Bundan sonra B. Sırrı Day, B. Yah-

geri aldı. 
Reye arzolunan takrir kabul edile • 

rek ihtisar cetvelleri hakkındaki ka· 
nun layihası VeklUetlere mütenv:ır 

encümenlerden ıeçilecek muhtelit bir 
encümene tevdi olundu. 

Ktirsüye gelen Dahiliye Vekilimiı 
B. Faik Öztrak da ruznamede mUza • 
kere sırası gelmiı olan " jandarma su. 
baylığından mütekait yüzbaşı ve üst • 
teğmenlerin kaza jandarma komutan -
ltklarında mütekaiden istihdam edile
bilecekleri ., hakkındaki kanun llyi • 
hasmın müstaceliyet karariyle muza .. 
keresini teklif etti. Vekilin bu teklifi 
de kabul edilerek kanun l!yihaaı müs
tacelen müzakere ve kabul olundu. 

Bundan sonra BB. Hasan Saka ve 
Hilmi Uran bir takrir verdiler. Bu 
takrirde Büyük Millet Meclisinin ruz. 
namesine dahil mühim ve mUıtacel ld· 
yihalar ve tekliflerin tamamen inta~ 
edj.lmiş olduğu söyleniyor ve Azayı 
kiramın intihap dairelerini tetkik vt 
teftişlerine imkan bırakmak UzeTC ge
lecek içtimaın ikinci teşrinin birinci 
gilnüne talik edilmesi teklif olunu • 
yordu. Bu teklif aynen kabul oluna • 
rak dünkü içt.imaa nihayet verildi. 

Talim, terbiye ve 

manevra i~ln silah 

alhna ahnanlar 

Talim müddeti lüzumu 
kadar uzatılabilecek 

BllyUk Millet Mecliıi'nin dilnktt 
toplantısında Milli MUdafaa Vekili -
mizin teklifi üzerine ruznameye alına,.. 
rak müstaceliyet karariyle mUzak~re 
edilen bir kanun l!yihasiyle 1111 H • 

yılı askerlik kanununun 58 inci mad_ 
desine 3810 sayılı kanunla eklenen 
fıkra a~ağıdaki §ekilde değiıtirilmiı
tir : 

"Talim ve terbiye ve manevra mak
sadiyle silAh altına alınacak usta erat, 
fevkarnde hallerde, iki sene kaydın* 
baktlmaksııın İcra Vekilleri Heyeti 
karariv1e silah altına alınabilir ve tA
Hm mUddeti de !Uzumu kadar uzattla· 
bilir. ,, 

Burtıt, 11 a.a. - Bura& bugün ıs inci 
kurtulut 71ldön!imünii ıonau:ı: bir ıevinç n 
heyecan içinde lrutlamııtır. Sabahın erken 
ıutlerinde cereyan eden harp safahat? top 
ıuleri &rasında hoparlörle ne~redilmiı üç 
ıüvari müfrezesinin ,ehre i'İrerek Samım
puın . İnönii caddesi yolu ile hilkümet 
konağı önilne gelip burasını İHal ettikleri 
haberi verilince, ulıcert liıe bandosunun 
çaldııtr İıtikllt Mar~ı ile hükümet kona -
ima bir kıta tarafından bayrak dikilmiş ve 
böylece tören açılmııtır. Müteakiben ıeh
rin minnet Ye ıükran hislerini ifade için 
ıenç kı:ılar tarafından komutana büketler 
•erilmiı, bunun ardınca da Ebedi Şef Ata
türk'iin anıtına muhtelif t~ekkilller adına 
çelenkler konulmustur. C. H. Partiıl ve 
ıehir adına yapılan konuşmaları bir geçit 
resmi takip etmiıtir. Bu arada halkeYince 
hazırlanan ·n millt savaşı ıembolize eden 
kağnı ile cephane nakli, bu aa va11 filen ya
fryanlart ve bütün bursalılarr derin bir he
yecan" ıUrüklemietir. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
''Eski Türk yazıtları,, nın 

üçüncü ci idi de çıktı 

Co~kun tezahürat aruında ,.Urliyüıiine 

devıım eden kafile, ~ehitlik mevkiine cel -
mit ve 1ehitliğe bir çelenk konularak ıe -
b itlerimizin hatırası tuiıı: olunmuıtur. 

Törene Tümen binası önünde, orduya 
tUkran -ve minnet hisleri ifade edilerek aon 
•erilmi3tir. 

Şehir bu rü.zel yıldönümü veıileeiyle 

bqtan baıa bayraklarla donatılmııtır. 

Gümüşhane ve 

Ş. Karahisarda 

zelzele oldu 

Birkaç sual ve cevapları 
-I-

Q kurlarımızdan birisi elinde 
gautt!lerden Jıesilmi~ bir sU

rU klğıtlarla dün matbaaya uğradı; 
- Size soracaklarım var, dedi. 
- Buyurun, dt!dim. Ve o sordu; 

ben söyledim. 

S - "DabilJ bir rahatsızlık" diye 
bir terkip yapmak dojru olur mu? 

C - "Dahili rahatsızlık!' denmez, 
olsa olsa "dahili hastalık" olur. Ne
tt!kİm doktorlar da "dahili rahatsız
lıklar mütehassısı" dt!jil, #'dahili 
hastalıklar mütt!hassısı" olurlar. 

S - Mezun olan bir naıur, mezu
niyeti bittikten sonra "vazift!sine 
diJner'' mi? 

IAN l~ll IL~R 
yurulur! S - .. Bflyilk yangınlar ç"kmıştır; 

C - Gelecek olan sıfatından bir hasar yoktur."! 
Jt!Y anlıyamadım. "Verllecek olan" C - Burada dil yanlı!Jı )'ok ama, 
filan mı demek istemifler acaba1 mantık yanlııı var. Hem bQytJlr yan-

s - "Yalan ~aylalar yaymak Jçln ıın çıksın, hem de hHar olmuınl 
harebte kondu"? Tııhaf ıey/ 

fazla. dinlı'yt!miyect!ktlm: 

- Yarın ak~am da buyurun, ko
nuşmıya dt!vam edelim/ 

dedim. Yarın da gt!lip sualler so
racak. Ben de bu sualleri cevapla
rlyle birlı'kte 6teki okurlarıma sun-
ma.ğa. devam edeceğim. 

••• 
Selaret • elçilik/ 

-
C - Şimdiye kadar lSğrenmİ!J ol- S - "Tayyareler dflıman kampla- Dlln radyoda !JlSyle bir ajans ha.· 

duğumuz türkçedt b6yle bir deyim rına ve kolonlarına bomba. ve mit- beri dinledik: 
yoktur; belki bundan :sonra lSğrenir ralylSzlerle hflcum etmişler ... " Biz 
ve yadırgamayız. kamp kellmesinl muayyen yerlerde ".Ayrıca sefir unvanı, derhal tat-

S - "Husstan faal hava kuvetlt!· ku/Janıyorur,· burada lSyle bir yerdi! bik edilmt!k üzere, lağvedilmi§tir .... 
~ '-ullanılmamı-•,· h•I• "kolon" ..... 0 _ .... bütfln bu sefaretler t!lçiliğe tah-rimiz" ifadesine ne dt!r:sinizı " ,. "' " .... • 

luyor! vıl edilmiıtir." 
C - "Hassata.n•• kelimt!:si, arka- C _ Ev•t, kolon biz"• nı'hay•t Sefaret ne? Elçilik nt!? Birisi a-

:sındaki koskoca tenvinden de anla· "' u.. " •.. 

Tilrk Dil Kurumu genel sekreter
liğinden bildirilmiştir: 

TUrk dilinin en eski anıt1an olm 
Rünik Türk harfleriyle yazılmıı eı • 
ki yazı tlarımızın şimdiye kadar elde 
edilebilmit olanlarını kılişeleri, o
kunuşları ve tercümeleriyle koynun • 
da toplıyan "eski Türk yazıtları,, nın 
ltçi.incü cildi de çıkmıstır. Hüseyin 
Namık Orhun'un topladığı bu yazıt
larla elde bulunan yazılı en eski dil 
vesikaları bir araya gelmiş bulunmak 
tadır. Bu e11erin dördüncü ve son cil
di de ilk Uç cildin endeksi olarak ha· 
zırlanmıştır. 

"siitun" ml.na:sına kullanılabiUr. rapça, bırısı türkçe olan bu iki keli-
ıılacağı flzere t11lat olarak kulanı- me aynı ml.nadadır. insan, nihayet, B' • h 

I · lamaz ama, ne yapalım, kullanmı•- Ondan lStesi, yeni "o:smanlıca" nın ır ıza C - Hayır, vazi esınt! dönmez; ır - ukın beni de eski kelime kulla-
Güm<lthane, 11 a.ı. - Dün 11151 de ıelı· "vazifeye d8nmt!k'' tlbiri bir işten far. kurulmasın• yarıyabilir. nıyor diye kınamayın! - siyak si- Evelki günkü sayımızda Belediyeler 

rlmi:ıde 15 111.niye devam eden ıiddetll bir 
Çıkan V •ya çıkarılan bir adamın tek- S - "Gt!ni~ yangınlar çıkarıl- • bak karı'nesı'yle -~unu "nlıyor.· BankaBı'nın umumi heyet toplantıaına ıel.ı:ele olmuıtur. Hasar yoktur. "" ')' ')' .. ••* rar o i~e başlaması demektir. mı~ ... " J Okurumun elindt!ki k.l.ğıtlar bit- "Romanya, biiyük elçilikleri orta dair çıkan haberimizde bankanın 1939 

•. Kıtrah'ısar, 11 a.ıı _ DuMn ıaat 11/25 S - "Gt!ltcek olan bu kararları C - Yangının gt!nif olduğunu memlfti. Daha baılra 8ualler de aor- 1 .1.kl . .ff • ., yılına ait safi kar yanlışlıkla 1.731.?66 ., e çı ı ere çevırmı'j.ır. 
de burada ufld ve orta ıiddettı bir 1er 1 rumen elklrıumumiyt!sİ onilnde şimdiye bdar duymamı~ olmak. mala hazırlanıyordu. Fakat benim lira olarak yazılmıştır. Bu rakkamı 

l_~•:a:rı:m~t:ı•:•_:ol:m:u~~~tu~r~. ~H:a:•:•~r~y:o:k~tu:r:· ____ ~~b:a:k:/:ı~g~o=Ms:t:er~m::ek':_'~i:/:ad:e:s:i:n:e~n:e~b~u:-__ _:b:e:/k:i~d:e:·~b=i:z:İm:::..:k:a:b~a:h:a:tı:'m:ı:'z:d:İr~.--~ ___ b:•~r~k=a:....:iıf~m::._:v~a=r~d~ı.~IC~e~n=d~/s~i~n~i.....:d~a=b~a=----~------------~------T==-· ..-.---~~·99 nl~:u.:..-<Ü;.....u-...._~----~--..... 
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l~_l'lı TEBLiGLER .................................................... 

Londra'da hasar 
ve zayiat az oldu 

Londra, 11 a.a. - Hava Ye dahiU emnl
•et nezaretlerinin teblığl: Gece, diişman 
ayyırelerl, Londra üzerinde yeni bir •eri 
ıombardımanlar yapmıılıırdır. Lonrı'nın 
a~oslarmda ve clnr mıntakılırında muh
elıf noktale.rı da geliı;I cüzel bombalw a.
ılmıtjtır. 

Londra'da Taymiı nehri laymnda ınt
epo ve fabrikalardı ve City'de yangınlar 
ıkmııtır. Londra'nın diğer muhtelif k111m
armda da bazı hasar vardır. Fakat ilk ra
o0rlar, hasarın ve ölU ve yaralı miktarının 
:~~en gecelerdeklnden daha az olduiunu 
röst.~rmektedlr. Billhare daha mufasnl bir 
eblıg neıredllecektlr. 1 

Gece, Gat eyaletine, Briıtol kanalı mın
ak11ma, lnglltere'nln garp ve ıarkına da 
k>mbalar atılmııtır. Bu mmtakalardan _ 
en 1 h ge rapor ar, u asar ve az yaralı .. lil 
tlduğunu bildirmektedir. ve 

0 

ltalyan tayyarelerinin 
yaptıkları akınlar 

Kahire 11 a a ı .1• ' · · - ngı ız umumi karar-
llhmdan bildiriliyor: Pazartes' .. il M "aa'7I dU ı ıun at-

fif ha oman tayyareleri hilcum etmi1, 
~ eıırat luu-dedilmiı fakat in.anca :ı:a-
rtat olmamııtır. 

ıuı.~enya'da Elkatulo"nun hudut mıntıka -
a bir devriye lı:olumuı yerli diiıman 

9llttrr lı:oluyle muvaffılı:lyetll müıademeler 
,. Pftllftır, 

F!Hıtln'de pazartesi ıünll ··x.ıed !il T 
1 

o. en sonra 

1 
1"'911 e ıviv •• civarlarını hücum e-

erelc askeri hedefleri tdrllı: etmeksizin 
tocn'balar atmııtır. Telniv'de bir 'kaç ev 
llhrip tdllmiıtlr, Bir kaç yanıın çrkraıs 
,. ıllratle ya"'" l " ·-·n arın onti almmııstır. Bet 
lrap çocuğu dahil olmalı: üz:erı elliden fa.ı.
a ılvil ölmUıtUr. 

Sudan'da ıllkilnet vardır. 

lngillz tayyrelerinin ıarki 
Libya' da ki f ıaliyeti 

Xahirı, 11 a.a. - İncillı hava ltuvetleri 
llUııanda.ııhtı bildiriyor: Pazartesi ıünü 
Bcllb bom'bardıman tayyareled prld Lib-
11.'da llm ı an ar Ye tayyare meydanlarını 
bunffalr:lyetle bombardıman etmiıtir Der 
Mt ' ıyyare meydanı Uzerlnı ya.pılan bir ı-
tmda ;am i11betlerle iki dilıman tayyaresi 
rerde ıınhı edilmiıtir. Elpzel, Bomba ve 
tltimlnl'de tayyareler ve blr uçuı piıtl 
l:r;ine bombalar düımUıtlir. 
b ~bnık. Elcubbl "'' Eladem mıntalı:alırı 

erıne Yapılan hllcumlan müteakip bir 
l?k bıfillldır olmuı n 500 metreye çıkan 
~~ duman ıUtunu milıııJıade edilmiıstir. 

l
.utlin tayyarelırimlı ilalerine dönmüısler-
ır. 

Sidi Barrant mevkii diln iki dütman bom
~rdmıan teıeklı:ülU tarafından hücuma ma
"11 kıılmııtır. İnsancı hl; bir sayiat ol
llamııtn. 

Hıbeıiıtan'da DMıie mevkii bombardı
lla.ncılarımıı tarafından bombardıman e -
1.llmlıtlr. Dilıman &'fcıları bunlara netice
•• olarak hücum etmıle teıebbilı etmiıtir. 
lıup llzerlne yapılan bir akın esnasın.da 
~mbılar, nhtrm Uı.erlne düıerelı: infilik
lar huni• ıetlrmiı n yanrın çıkarmıı-.,. . 
MaMaoua'dı bir pilot kıılaaiyle tayyarı 

lanprlan bombardıman edilmiıtlr. 
Diler bir ıkın qnumda Aımara ve A

klkader'de tayyare meydanları bombardı
tıan edllmlıtlr. 

7 ~lill tarihinde Sudan • Habeıiıtın hu
ludunda Metemme mevkii bir lnglllz akt
:;na mıruı kalmı,tır. Binalar üzerinde tam 
~•betler kaydedilmlıtlr. Bir Capronl bom-
ardıman tıyYaresl dilıUrillmüıtilr. 

Alman resmi tebliği 
llerUn, 11, ı.a. - .Alman orduları baıltu

~ııdanlılınm, tebliil: Düınıan dün ıece, 
timılt Fransa dı, Bels;lka'da Ye ıimaU Al
lhan71'dı muhtelif noktalara bombalar at • 
atıı fakat bu bombalat &a hasarı mucip ol
lttuttur. 

Birkaç düıman t&yyareıl, Berlin'e kadar 
•s;mıya Te ıehir üzerine bombalar atmıya 
~unffalc olmuıtur. Halkla meıkGn mııhıl
lerle ticaret mahallelerinde mlltcaddit yan. 
tınlar çıkmıştır. Şehirde, ilci hastaneye 
l.oınbalar iubet etmlıtir. Sefaretler mahal
le.inde, duvarların çökmesi ihtimali bulun 
turundan bazı sokaklar muvıkkaten tahli
t~ edilmiıtlr, Bir bomba Ra71ta1 lizerine, 
:

1ier bir bomba, ıüzel ıaantlar alcademlıi 
zerine düımUıtUr. Beı ılvll ölmUıtUr. Bir 

S?lı: yaralı vardır. Emniyet ve yardım ser
~ııterl.nin büyük cayretleri Ye Bcrlin hal
~n.m kendi kendini muhafaza için aldığı 

tıyat tedbirleri sayesinde, bir çok yan -
~n b b · il om asının fazla haur yapmaaınm ö -
il ne ıeçllmiıtlr. 

•
. Londra lthrinde Te limanında ukerl te
ıu.t d~ 

lnlı'' ~n lece yapılın alman mukabelebll-
d f'ıı. hUcumınrının yeniden en mlihim he· 
) e 1.nı teıklt etmiıtir. Mevcut yangınlara 
~1 Y&ngıntar illve olunmu~tur. 

Jrt • undan baıka, lngiltere'nin cenubu ~ar
e ";de askeri bakımdan mühim hedefler, 
_zc mle litnan tesiıatlan, bava meydanla· 
··••ed" in n Uıtri mlic11eaeleri de bombardı • 

an edilmittir. 
liebridea d 1 . ile. b a a arının cenubunda, bır mu-

ı~·red e tayyaresi, bir İngiliz gemi kafilesi 
~ın e ae bat Yreden S bin tonllltoluk bir ıllep 

ırmıttır, 

1ncilter • ltnd e tizerınde yapılan harekS.t una-
l!erl~· !U •Iı:nan tayyare11I kaybolmuştur. 
bir tın zerinde bava dafi bataryalarımız 
ter ;rYl}ore ve ıece avcı tayyarelerimiz di
\opç r ta)yare dütürmilılerdir. Bahriye 
ti d;sU~ ?danı sahilinde 4 düıman tayyue-

1 rnıUıtilr. 

ltalyan resmi tebliği 
lta111'd 

• blr mahal, 11 ı.a. - 96 numa • 

Fransız Hindiçinisi 

Japon istilasına 
mukavemet 
etmeğe hazır ! 

Hudutta ba11 hadiseler oldu 
Şangtıay, 11 a.a. - Hıı.ber alındığına gö

re, franıız Hindi • Cinf'ıl makamati7le Ja
pon murahhu heyeti relıl reneral Mlchl
barı araımda milza1ı:erat devam etmekte
dir. 

Hindi - Çini nllıi amiral Decoux'nun 
Hindi - Cini araılainden Japon kıtaatı ge
çirileuk Cin hududuna gönderilmesi hak
kmda\ci jıpon talebine, mukabil tekliflerde 
bulunduğu bildirilmektedir. General Mi· 
chihara bu mukabil teklifleri Tokyo'ya bil
direrek talimat iıtemittir. 

Japonların banıi noktalara uker çıkara
bileceklerini teabit TC tahdit etmeğe, ban
ci mıntıkalarda askerl hııreklt yapılıbi1*
ceğinl tayine ve hangi noktAların Uı olarak 
intihap edilebilecctlnl teebite c;alııılmak

tadır. 

HinJiçini mukavemete har.ır 
Chung • King, 11 a.a. - Royter: Fran -

sız Hindi - Çioıt'ıinden gelen malümata na
zaran umumi: vali B. Decoux Japonya ile 
olan müzakeratta metin bir hareket tarzı 
muhafaza etmelctedir. Bir japon istilhına 

mukavemet etmiye haıır bulunmaktadır. 

Alman taı:yikı altında hareket etmekte ol
duıiu anlasılan Viıl hükUmdi, Japon ta • 
lepler!nl kabul etmesi için umumt vali ÜTe
rinde teııirler yapmaktadır. 

Japonlar geçebilecekler mi ? 
Kunming, 11 a.a. - Royter: franıı1 

Hindi - Çinl'ıl makamatının, Japon kıtaa
tmın arazlııl U7erlnden ceçmeıine müsaade 
etmiı olduğuna dair çıkan haberler Kun • 
mlng'de teeyyüt etmemI,tlr. BurAda bulu
nan franaız ıahıiyetlerine umumi vali c;ek· 
miı olduğu bir telgraftı, böyle bir ititfif. 
tan haberdar olmadıfını beyan etmiştir. 

Çin mahafilinde dilne 'kadar bu husuııta 
maliimat mevcut bulunmamakta idi. Aynı 
mahafildcn öğrenildiğine göre, ıeçen haf
ta lrl!çUk Japon miifrezelerl Hindi • Çint 
hududunu Dingdong'da iki defa tecavü1 et
miılerdir. ::3irinci defa franftız makamatı 
ihtarda bulunma'ıc:la iktifa etmiş ve ikinci 
defada 12 kadar japon ukerini ıilihların
dan tecrit ederek hudut harici bırııkmıştır. 

Çin mahafilinde ho.ber ılındıiını göre, 
General Niılharı bu tecavüz meselesi için 
fransız makamatma tarı.iye vermiştir. Ge
çen hafta bir tahliye ihtimaline binaen 
Hanoi'ye çığrılmıt olan japon teftiı heye
ti haları Lokoa n sair mahallerdeki vazi
felerine avdet etmişlerdir. Aktedilmiş ol
dıılu haber verilen Japon • franııız itlllfı • 
nm metni hakkında, Kunmlnc'de bulunan 
franuı phıiyetleri hayretlerini izhar et • 
mektedlrler, 

Bir ıilepten haber yok 
İstanbul; 11. ( Telefonla ) - İzmir

den hız yükUyle İskenderun'& giden 
s.adı~zadcler'in 3307 tonluk Sakarya 
tılepınden 15 gündenbcri haber alına
mamıttır. 

ralı italyaıı tebllti: itılyın han ıruplan 
Sollum, Sidi - Barranl, Marsa - Matrub 
mıntakalanna müteaddit hOcumlar yapmıt
lır ve teaiaatı, otomobilleri ve lı:ıtıları 
bombalamıılar Ye mltralyözlemiılerdir. 
yapılan hasar, ırözilkec:ek derecede fazlı 
olmuttur. Bir hava muharebetlnde bom • 
bardıman ta7yarelerimlz, iki düıman avc1 

tayyareıinl diiıUrmUttUr. Diier lkl dilıman 
tayyaresi, muhtemel olarak düımüıtür. İki 
tıyyaremiı lisaünı dönmemiıtlr. 

DUıman, Bardia, Tobnık Ye Derne'ye ha
va hilcumları yapmıttır. Gayri ukert he • 
defterde bUyUk haııar nrdır. Ceman ıs ki
si ölmliı, 21 lı:lıl yaralanrnı,tır. Bir düı -
man tayyaresi, denize dü1111Uıtür. 

95 numaralı tebliğde zikredilen hareklt 
esnumda düıUrUlen diğer bir tayyare mü
rettebatından üı; ıubay eıir odllmiıtlr. 

• Şarkt Afrika'dı, inglllzler, Kaıınla üze
rıne bombalar atmıılardır. Üç kiti yaralı 
vardır. Avcı tayyarelerhnb:, b1r dilıman 
tayyareıin! düıürmOolerdir, bu tayYarenln 
m~rettebıı.tından iki kiti ölmUı, Ü UncüıU 
etır edllmlıtlr. ç 

Berlin'de Potsdam garı 
ve bir tayyare fabrikası 

bombardıman edildi 
Londra, 11 a.a. - İngillr; hava nezareti 

.ebllgi: Berlln'den gelen bUyUk bir demlr
yolu hattının son lataııyonu olan Potedam 
lng111z hava kuvetler1 tarafından dün ge
ce bombardıman edllm!ıtır. Tam leabetıe
rl mUteaklp yangınlar çıkmııtır. Plemede 
doklara ve Fotckwult tayyAre kere.teııı 

imal eden fabrikaya hUcum edllmlttlr. 
Wllblemshavende be.hrlye kııla.eına tam 
laabet olmuıtur. 

Fena rUyet ıeraltlne ve tay)are dafl pro
jektörlerinin ılddetll mukabelesine rağ

men Fransız aahlllerlnde; Belçika ve Hol
landa.'da toplu halde bulunan mavnalara, 
doklara ve limanlara kArıı muvaffaklyetll 
hUcumlar yapılmıııtır. 

Grlsnez burnunda topçu mevzileri, Dula
berg ve Bnıxelleı'de demlrybllan, Alman
ya"da ve lıgal altında bulunan arazide tay
yare meydanları bombardıman edllmlıler
dlr. Tayyarelerlmtzden dördQ dOnmemlı· 

tir. DüD telef oldufu bildirilen bir bom
bardıman tayyarulnln mürettebatı kurta
rılmııw. 

ULUS 

Af manrann ıayfaf nlsbeli 
Bire karşı 

3 Pilot ve 
tayyare! 6 

Almanya 
İSTİLAYA 
hazırlanıyor 

Londra, 11 a.a. - Bqvekll Çörçll bugün 
radyo lle söylediği mühim bir nutukta ez
cUmle demlıtlr ki: 

"- Geçen gUn A vo.ın kamarasında dUıı
man hava hUcumlarının ağustos zarfında 

yapılMlara nazaran Uç de.fadllII !azla lm
vetll olıunıyacağını sllyledlğlm vakit, bit
tabi alvll ahaliye klll'§ı yapılan barbarca 
hticurnlan dU11Unmeml!J, yalnız avcılarımız.
la alman tayyareleri arasında yapılan mu
harebeleri kıuıdctmt.,um. O gtind.enberi 
alman bombardıman tayyarelcrl, avcıları
nın himayesi altında olarak, ekaerlya, tlç 
dllrt ytızU bir arada İnglltcrc'ye saldırmak
ta ve bllhe.ss& çıkıntılı nokta olan Kent e
yaletinden geçerek gtıpcgtlndUz askeri ve 
ga)Tl nllkerl bJrçok hedefleri bomba ateoı 
altına almaktadırlar. 

Bu hücumlar dalma avcı fllolarımızın 

mukal>ll taarruzu ile tutularak ek.8erlyetıe 
kınlm&ktadır. Almanların zayiatı tayyare 
olarak bire Uç ve pilot olarak da bire altı 
nlsbetlnde bizden Rğlrdır. 

Gllndlb: hava hAklmlyetınl ele geçirmek 
lh~ere de alma.nlar tarafından sartedilen bu 
gayret, oUphe yok ki bUtUn harbin katı e
mellerinden biri addedilmek lcabcder. Fa
kat bu gayret &1lmdlye kndar sarih bir au
rctte akamete uğramıştır. Taarruzları ken
dllerıne pek pahalıya mal olmuo ve bizlere 
kendi kuvetlmlzl hlsactmek fırsatını vcr
mll}llr. 

lngiltere çok kuvetli 
Biz bugün bu hava harbinin ba.şladığı za

mana, ynnl geçen temmuz ayına nazaran, 
pek c:ok kuvetll bulunuyoruz. Aynı zaman
da §Üphe yok ki Hltlcr taarruz kuveUerlnl 
a11aml bir nlebette kullanıyor ve haftalarca 
bu nlsbet dahilinde devam ettiği takdirde 
taryareclllğinln ana kuvctıerlnl artık loe 
ya.ramıyacak bir hale koymıya mahkôm 
bulunuyor. Demek kl bu taarruzlann de
vamı bizlere atıyen bUyUk bir avantaj te
min edecektir. Hava hAldmlyetınl ele al
madan BUyUk Britnnya adalarına taarruz 
te~ebbllsU ise, Hlller için, çok tehlikeli bir 
hareket olacaktır. 

M laflı oldutuna kendisi de mutmai.ndlr. 
Sahlllorimlz lyjce tahkim edllmtı ..,. ku
vetll kıtalar tarafından iogal olunmuıtur. 
Bunların arka.ııında, mUtearrızlara derhal 
bUcuma amAde mUtebarrlk bir ordumuz 
Tardır ki İngiltere tarihinin biç bir dev
re•lnde bu kadar bUyWı: ve bu derece iyi 
teçhiz edllmlı bir orduya malik olmamıt
tır. 

Karıı karı.ı müJalaa azmi 
Bundan bBŞk& bir buçuk mllyonluk g~ 

nUllUlerdcn mllrekkep ana vatan muhatıs 
teekllAtımız da mevcuttur ki, nlt:a.rnı uker
lerlmls kadar Ti muhafız gren&dyelerlmls 
dettceıılnde iyi asker olan bu ..anuııuıer 
her kanı topra~ı. her köytı ve her •ok&tı 
bUtUn u.lmlerlyle müdafaa etmıye amade
dlrler. Bunun lı:lndlr ki tam bir itimat ile 
"allah hakkımızı muhatııza etsin,, duuını 
ııöyJUyonım. 

Hlı: bir tefrik gözetmlyen bu çok hain 
bombardımanlar ııUphe yok ki Hltlerin ls
tllA. pltuıına dahildir. Hltıer bu 8\ll'eUe bir
çok insnn, kadın ve çocuk öldUrmekle lm
paratorlu#Un bu çok kuvetu ıehrlnde aha
llnl n maneviyatını kırmak ve hUkUmetın 
b~ına bir g~le açmllk suretiyle dikkat 
nazarlıırımızı hu.ırlamakta olduA"tı va.h§I 
htlcumdan uzak bulundurmak latemektedlr. 
Fakat Hitler Brltanya mllleUnln zihniyeti
ne pek az vakıftır. Ecdadı parlA.mento u
mıllerlnln tesisinde bUytlk roller oynamııı 
olan Londralıların, hUrlyetı hayattan tıs

tUn tutmak zihniyeti ile bUytıtülmU, ol
duA"undBD bihaberdir. 

Ruhu tahrip edici, bUtUn kinleri nefsin
de toplamııı olan bu hain adam, esld ku
surların ve eski ayıpların bir araya gelme
sinden y{lcut bulan bu korkunç mahlOk, 
bizim manevlya.lımızı hiç bir tefrik ırözet
mlyen bir katlllı.ın tehdidi altında mahvet
mlye tcııebbUs etrnlıtır. I<"aknt bunu yap· 
makla burada ve dUnyanın her t.aratınd& 
Y!l§ıyan Bilytlk Brltanyıı.lıların kalplcrlnde 
öyle bir a~!I yıı.knugtır ki Londradıı yaptı
ğı blıtUn tahripkfır eserler tamaınlyle si
lindikten E1nnra dahi uzun mUdridet aynı 
elddcUe yanmakta devanı edecektir. Bu a
te,ş naz! zulUrnl<'rlnln Avrupııdan tamamfy
le ııi11ndlğt gUne ve ukl dUnya ile yeni 
dtinya elcle gelerek hllrlyet A.bldcslnl ve 
insaniyet ınretlnl kolayca yıkılrnıyacak, 
yenl temeller üzerinde yeniden teste ettlk
lert gtıne kadar yanmakta devam edecek-

tir. 
'' Birle§elim IJe metin olalım ! ,, 
Şimdi herkes için birl"ik olmak ve kalb

lerini pek tutmak zamanıdır. Pasif müda -
faa teikilatmın ve bilhnsııa itfaiye takım -
larının en ağır ve en tehlikeli şerait dahi
linde vazifelerini herkeıe nümune olacak 
bir ıekilde ifa ettiklerinden dolayı bütün 
hayranlığımı kendilerine bil ' irim. Bugü
ne kadar hür kalabilen bütün in~anlar 
Londra halkının bugün mııruz kaldıkları a
ğır hücumları ne kadar bliyük bir zihin 
sükllnctiyle ve kalb kuvctiyle karşıladık -
larını gördükçe mütehayyir olmaktan ken
dilerini mencdememektedirler. Fakat bu 
ağır imtihan lıenüı bitmem!ıtir. Ve ne a -
ğırhğmın derecesi ve ne de ne vakit hitam 

Almanların mütemadi 
hava akınlarına rağmen 

İngiltere' de 
• 

zayıat az 

Ak1nlar harp gayretlerini 
de haleldar edemedi 

Londra; 11. a.a. - İngiliz matbuatı, 
İngiltye'ye karşı yapılmakta olan ha
va hücumlarının kesbettiği şiddet hak 
kında mütaleatına devam etmekte ve 
bilhassa harbin genişliği ile mukayese 
edildiği vakit husule gelmiş olan za. 
yiatın mühim olmadığını ve ingiliz 
harp ifclyretlerini haleldar eylemedi· 
ğini tebarüz ettirmektedir. 

Bütün ingiliz gazeteleri tarafından 
çıkarılan bir ikinci nokta da ahalinin 
yüksek maneviyatı ve sivil müdafaa 
teşkilatının kahramanca yardımları -
dır. 

Times, bu hususta yardığı başma • 
kalede şu mütaleaları ileri sürmekte -
dir : 

" Düşman kuvetlerinin mühim bir 
kısmı ile, İngiliz avcılarının müdafaa
sını yıkmıya ve sivil hayattaki irtibat. 
ları bozarak istilayı hazırlamaya çalı
§ıyor. Bunu zaten kendisi de itiraf et
miştir. ,, 

Times gazeteei, bunu müteakip, A
merikan matbuatını ve bilhassa atide
ki sözlerini aynen nakil suretiyle Nev 
york Timea gazetesini zikretmekte -

dir. 
Nevyork Times'in bahis mevzuu o. 

lan sözleri şunlardır : 
" İtaat halinde diz çökmekten ise a

yakta ötmeye azmetmiş erkek ve ka -
dınlara karşı dinamit denilen şeyin 
kudreti ne kadar az olduğunu sivil • 
]er şimdi bizzat takdir etmektedirler.,, 

Almanlar gelişi güzel bomba 
atıyorlar 

Tmes gazetesi, mütaleaaına ıu ıu
retle devam etmektedir : 

Buna raA"men İngtltere'nln lıgall ha.zır- bulaca ı hakkındı hiç kimsenin tasavvur -
lıklıırı çok bUyük bir nlııbet dahilinde ve da bulunması bile lmkln dahilinde deiil -

"Gece uçuşlarında büyük ihtiu.sa 
ır..· "ı.ıe olan hava kuvetlerimiz, kendi 
hedeflerini iyice tesbit edebilmek i
çin kafi gelecek bir irtifadan bomba 
attıkları halde, düşman tayyareleri 
bu hususta İngilizlerle boy ölçüşe • 
memişlerdir. Londra Uzerindeki Al
man uçuşları, o kadar yüksekten vu -
kua gelmiştirki emelleri ne olursa ol
sun bu tayyareler askeri hedefler hak 
kında §İmdiye kadar sistematik bir 
bombardıman tabik edememişlerdir.,, 

muntaTam •urette devam etmektedir. dir. 

Muazzam gemi kalileleri 
YUzlerce motörlU mavnalar, Avrupa aa

hlllerini takip ederek Almanya ve Hollan
da limanlarından Franııa'nın ılmal sahille
rinde bulunan Dunkcrque ve Brest liman
larına ve hattA Breııt·t~n daha a,,ıı:ı Ga.ıı
konya kllrfezlnde bulunan Fransız Uman· 
larına HVkedllmektedlr. · 

Bundan ba,ka, blrcok ticaret gemileri 
de, onar on lkloer gemiden mürekkep ka
fileler halinde, M&111 denizini ve Padö Kale 
botazını geçerek bir limandan öteki lima
na kaçmakta, almanların Fransa ılmal sa
hillerl.ne yerleıtlrdlklerl bUyUk bataryala
rın himayeleri altına lltıca etmektedirler. 
Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa 
limanlarında, H&mburg'dan baetıyarak 

Breııt'e kadar toplo.nmıı muaz::am semi 
kafileleri mevcuttur. Ve nihayet Norveç 
ltmanlarından İngllterc'ye saldıracak taar
ruz kuvetlerlnl laiıımak için de bazı hıı.-
zırlıklar yıı.pıldıtı göze çarpmaktadır. Ge· 
ml ve mavnalardan mUreklcep bu muazzam 
kUtıelerln arkuında lae hemen vapura at
lamak n deniz ve deniz üzerinde çok teh· 
llkell ve netlccaf meçhul bir ıeya.hate çık· 
mak için emir bekllyen pek çok alman kı· 
taatı mevcuttur. 

Biz bu kıtalo.rın buraya gelmek üzere ne 
vakit hareket tqcbbtlsUnde bulunacakları
m bilmiyoruz. HattA bu teııebbllııU yapa
caklarını bile ka.UyeUe iddia edemeyiz. 
Fakat hiı: ktmse, bu adalara kartı ağır bir 
lsUlA. hareketinin gayet genle bir mlkyaa
ta olarak, alınanların daima lı.ıtblk ettik
leri uml ve ihtimal dahlllnde, hazırlanmak 
ta oldutuna n her hangi bir dakikada İn
giltere'ye, İııkoçya'ya, İrlandn'ya ve yahut 
her Uı:Une kartı birden tahrik edllebllece
llne karıı göz yummak hakkını haiz değil
dir. 

Mühim halta yaklCZ§ıyor 
ÖntımUzdeki haftayı ve yahut onu takip e

decek gUn.lcri butUn tarlhimlztn en mühim 
bir haftası olarak te!A.kki etmek mecburi• 
yeUndeytz. Bugünleri mcuhur İspanyol 

armaduı bizim eahlllcrlmlze yaklaeırken 

bUtUn sof'tıkkanlı#tnı muhafaza eden ami
ral Dr&ke'nln b&§ladıtı bOU oyununu ııakin 
ıakln blUrmete ı:atııtıtı günlerle. amiral 
Nelson'un bizimle Bulonya'd" toplanmıı 

olan Napolyonu'un bUyUk ordusu araııınd• 
bir set teıkll ettiği gtlnlerle mukayese ede
biliriz. BUtUn bunları bili tarih kltaplann
da okumuotuk. Fa.kat ılmdl llazırlnnan ıey 
de.ha cok bllytlk bir nlsbcttedlr. Ve bll
huısa cihanın .,, medeniyetin hayatı ve is
tikbali üzerinde o sevlmU e.akl gUnlere nl•
betle kıyu kabul edllernlyecek derecede 
akibetler lhdu edecek bir mahiyettedir. 
Bunun içindir ki hc.r erkek ve kadın. ne 
olursa olaun ve nerede olurıın olsun bUtUn 
lhtlmamını ve lzzetlnetslnl, vazifesini tam 
ırurette lta etnılye hıuıretnıelldlr. Filoları
mız çoktur ve kuvetlldlr. Havacıhtımız 

kuvetınln, ıimdlye kadar hiç bir vakit l•
tuuıal etmediği bir dereoede azami haddi
ne çıkmııtır. Ve bu kudreUnln ıllpheııiz a.
detçe detti, fakat ln.ıııuı ve maki.ne kab1ll,.'1 nokluındaıı, alman kudret ve kuvet1-

Bu, denizlerde, havalarda harbeden lru
Yetlerimiı., bütün memlekette, kendilerine 
tayin edilen mevkilerde, allih elde bekli -
yen askerlerimize hlikümet merkezinden 
gön<krdiğlmiı bir teşvik mesajıdır. Bu ku
vetler bitiyorlar ki, arkalarında, mücadele 
ne kadar çetin ve ne kadar uz.un olursa ol
ııun, ı:ayıflamıyaca'k ve beı.miyeıeek bir mil
let vardır, Bil!kiı biz, llham)arı, yaıamak 

ve muzaffer olmak vaaıtalarını bizzat 111 -

tıraplardan ılacatı:ı:. Bu :saferi herkes için 
ve yalnız bizim :ı:amanımıs için de değil, 
i•tikballn nı.un ve iyi gilnleri için de kaza
nacafıa, 

Fran•ız ıahilleri bombardunan 
edildi 

Londra, 11 a.ı. - Douvres mıntakaeı bu 
aksım tayyare ve topçu bombardımanma 
tabi tutulmuştur. Bu hilcum Douvreı'un 
harp batladığından beri maruz kaldığı hil
cumlann en büyüğüdür. Bir kaç kitinin 
öldiltü ve yaralandıtı .r.:annolunmalı:tadır. 
Topçu ateşi tayyare bombardımanını ta -
kip etmlı ve fa11lalarla aaatlerce ıltrmüıı· 
tiir. 

Retmt tebliğe atfen hava ııeuretl istih
barat bllrosu aıağıdalı:i mah1matı vermek
tedir: 

Cılals dokları ıiındlye kadar maruz kal
dıtı en büyük hücumlardan birinin dar -
betini Yemiıtir. llk salvolar gün batarken 
limana tevcih edilmla ve üç saat müddetle 
dok havuzları ve ticaret cemilerl ağır bir 
bombardımana tabi tutulmuşlardır. Bir 
bombardıman tayyaresi bombalarmı Car -
not havuzunda toplamıı mavnalara birlbjrf 
ardmdan atmı&tır. Havuzun dörtte ilçiinU 
kapayan Ye havuzun ıark rıhtımı boyunca 
blribirine bağlanmıı bulunan ıemller llze
rlne YÜkıek infil!k kudretli bombalar dü -
eeıiten bir taraftan da ıreınllerin enka:n ha
vaya fırla.makta bulunmuıtur. 
Yangınlar başlamıı ve tayyare çekilir -

ken dahi infilaklıırın devam ettifl ı<>ıill -
müştür. Diğer bir mltp.hlt de bily{lk bir ti
caret ıtemlıinin tahminen iki kilometre ıl
mıldcn doklara doğru gelmekte iken bir -
denbire alevlenerek ılddetle yandığını cör
ı:nüşt<ir. 

Belçika ve Hollancla .ahülerine 
hücum 

Oatendc limanı da uh akıamı 9 dan bu 
sabah ! e kadar bombardıman edilmlotlr. 
Calalı'de keıılf bir bulut ve ılı barajı mu
bacimlere mani olmamro vo bir çok bom • 
balar ön limandı demirli bulunan mavna -
tara lubet etmiştir. Gece yarıundan az e
vci ve bu sabah üçle dört araemdı limana 
hiicum eden kuvetli bir bombardıman tay
yare filosu cemllere tam isabetler yap -
mıttIT. 

Diğer bir bombardıman tayyare dalga -

Daily Telegraph diyor ki: 
"Biribidni takip eden dalgalar ha

linde Alman tayyareleri Londra üze
rine gelişi güzel bombalar yağdırır -
ken İngiliz tayyareleri, Almanyanın 
daha mühim hedeflerine, mesela Ham 
burg doklarına veya işgal altında bu
lunan sahildeki limanlara sevkedil -
mektedir. Hastanelerin, eşhasa ait ev 
terle apartmanların yıkılması ve bir 
çok insanların ölmesi, ıüphesiz:, istı
rap verici hallerdir. Fakat bunlar, İn 
giliz: kati azmini kuvetlendinnekten 
başka bir şeye hizmet etme.1 • ., 

Nev Çhronicle diyor k1: 
"Geçen cumartesi ve pazar gUnl~ 

ri Londraya karşı yapılan hava hü -
cumlarında, 21 dli§tll&n tayyaresinin 
y11nu; bir günde topla indirilmi1 ol
ması çok cesaret verici bir hususiyet 

arz etmektedir. 
Bu hal. topçumuzun gittikçe daha 

mileuir bir hal aldığını gösterir. Top 
çu kuveti ile dUtman tayyaresi indir
mek ise, avcı tayyareleri ile indirme
ye nazaran daha ucuza mal olmakta

dır. 

Alman gazetelerinin yazdıkları 
Btrlin, 11 La. - D.N.B. bildiriyor: 

Alman matbuatı bu sabah yeniden bü
tiln askeri hedeflere ve ezcümle ingi
liz: hükUmet merkezine karıı tevcih 
ve icra edilmit olan intikam hareketi
ni bahis mevzuu etmektedir. 

Gazeteler, ingiliz tayyarecileri ta
rafından Almanya'daki sivil ahaliye 
kartı yapılan taarruzları hatırlatmak-
ta ve ingilizlerin her tarafa selüloit
ten mamul plaklar atmak suretiyle 
yaptıkları fecayii tebarüz ettirmekte
dirler. Bu plaklar, Üzerlerine çabuk 
ateş alan bazı maddeler sürülmüı ol
duğu için bilhassa kırlarda mahsulleri 
ve ormanları kolayca yakmaktadır. 

Döyçe Algemanie Zeitung gazete
si, "intikam hareketleri devam edi
yor" ba§hğı altında yazdığı bir maka
lede ıu mütaleaları ileri 11Urmektedir: 
"Üç ayı mütecaviz bir milddettenbcri 
ingiliz: hava kuvetlerine mensup tay
yareciler, bombalarını Almanya'nın 
ahali ile mesk11n noktalarına atmak· 
tadırlar. Son zamanlarda pek büyilk 
miktarda olarak Almanya'nın zirai 
mıntakalarına serpilmekte olan yan-

sınm yaptığı hücumun arkuından doklar eden ve Orls-nez burnunda bulunan dltı -
mıntakaamda bUyUk lnfilllklar olmuetur. man toPÇU mıwzllerlne hücum edllmlıtlr. 

Boulogne limanında bulunan alman g~ - Sah gece.! Bertin bombardıman edilir-
milerl de bombardıman edllm!ılerdlr. ken dihr irıclliz bombardıman tayyare fi-
Baıka filolar ılmale dofru uayarak !oları da Breme doklarına, Vllhelmahafen 

Flt4alncue•e hücum etmlıılerdlr. Doklara tez~lanna .,, bombardımanı mUtealdp 
müteaddit bombalar isabet etmlttlr. ür "•nsm sıkan Breme tana.re !a.brlkaın

Btr taraftMl ela Dorf'r•'1l ~rdtmu r '.am etmltl--
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Büyüklerimi i 
• 
lımirriere .i ef 1 

(Başı 1 inci sayfada) 

tespit vesilesiyle kahraman ordumuz 
hakkinda belirtilen necip duyguları 
memnuniyet ve te~ckkürle karşılar, 
sayın İzmirlileri muhterem şahsınız
da selamlar ve tebrik ederim . 

MİLLİ MÜDAFAAVEKİLİ 
SAFFET ARIKAN 

Belediye Reisliğine 
lzmir 

Kurtuluşlarını kutluyan aziz yurt
taşlarıma sevgilerimi ve refah dilek
lerimi iblağ etmenizi rica eder, göz• 
lcrinizden öperim. 

C. H. Partisi Genel Sekreteri 
Erzurum Mebusu 

DOKTOR FİKRİ TUZER 

lzmir Fuarı'nı ziyaret edenler 
yarım müyonu CZ§fı 

İzmir, 11 a.a. - Dün fuarımız 70 
bin kişi tarafından ziyaret olunmuş 
ve bu ziyaretçilerin büyük bir ekse -
riyetini yurdun muhtelif yerlerinden 
gelmiş vatandaşlar teşkil etmiştir. 
Bu arada yabancı memleketlerden gel 
dikleri kıyafetlerinden anlaşılan muh 
telif grupların 70 bin kişilik muazzam 
kalabalık arasında göze çarpması bu 
yabancı ziyaretçilerin yekQnunda 
yüksek bir artış bulunduğunu göster
mekte idi. 

Fuarı 9 eylülde ziyaret edenlctin a
dedi geçmiş esenerin ziyaret rekoru
nu kırmış bulunuyor. Fuarın açıldığı 
20 ağustos 940 tarihinden 9 eyllil 940 
tarihine kadar geçen 21 gün zarfında 
fuarı 516.855 kişi ziyaret etmiştir. 

Sabık M ııır bQ§IJekili. Fuar' da 

İzmir, 11 a.a. - Sabık Mısır başve
kili Ahmet Ziver paşa şehrimize gel
miştir. Fuarı ziyaret eden Ahmet Zi
ver paşa gittikçe yükselen bu eserin 
istikbalinden ehemiyetle bahsetmiş -
tir. Paşa lzmir'de birkaç gün kala
caktır. 

İstanbul' da gizf i fuhuş 
ve kumarla mücadele 
İstanbul; 11. ( Telefonla ) - Pan • 

galtı'da Makrine adında bir kadının 

evinde cürmümeşhut yapılmış üç ka -
dın ve iki erkek milnasebetaiz bir va
ziyette yakalanmıştır. Unkapanında 
Nermin'in evinde ikinci bir cürmü -
meşhut yapılmı!, birkaç kumarbazla 
gizli fuhuş yapan kadınlar ve erkek • 
ler yakalanmıştır. Ayşe adında bir ka
dınla İbrahim adında bir erkek ele 
Topkapı surları üzerinde münasebet -
ai.z bir vaziyette yaka18Jllarak altışaı 
ay hapse mahk11m olmuşlardır. 

gın çıkarıcı ıelüloit plaklar ise, 1ngil
tere'nin ormanları ve tarlaları tutu~ 
turmak için takip ettiği çok bayağı 
bir usuldür. Alman tayyareleri tara
fından biribirini takip eden dalgalar 
halinde hemen her saat başında ingi
liz: hükümet merkezinin mühim aske
ri noktalarına yağdırılan bomba fırtı
naları ise bu son iki buçuk ay zarfın
da mukabelesiz bırakılmış olan ingi
liz harp usullerine tarafımızdnn veri
len bir cevap addedilmek icabeder. 
Biz bu müddet zarfında bir skandal 
halini alan bu hareketlerin, Hitler'in 
nutkunda da denildiği gibi, kendili
ğ~nde.n zail olacağını ümit etmiştik. 
Şımdı alman orduları ingilizlere rea
list bir lisanla hitap ediyorlar. Son 
senelerin tecrübeleri bu lisanın nere
lere kadar uzanabileceğini pekala gös 
terir." 

Harbın mcıulü kimdir ? 
"Kati hesap" başlığı altında Lor,. 

dra'ya vuku bulan hücumları müt'}lea 
eden Lokal Anzeiger gazetesi yazı
yor: 

"İlk defa olarak ingiliz milleti baş
kalarına hazırladığı akibete kendisi
nin yuvarlandığını görmektedir. ln· 
giltere'de en cüretkar olanlar bile 
kendi memleketleri tamamen muzma
hil olmadıkça alman taarruzlarının 
bitmiyeceğine kanaat hasıl etmişler
dir. 

Şimdi kad bir hesap zamanında bu
lunuyoruz. İngilizler bu vaziyeti iti· 
raf ~tmekten çekiniyorlar. Topyekun 
harbı patlatmış olan millet bilmelidir 
ki, sınai tesisatı tehdit eden tehlike, 
aynı zamanda bu tesisata civar yer
lerde oturan ahaliyi de tehd•t t k-
t d, ç·· . ı eme 
e ır. orçıl bunu pek8Ja biliyordu ve 

bun.a rağ~en harbi tahrik etmekten 
ç7~ınm~dı. Hitler, bir çok defalar in
gılız mılt~tini aklıselim hududu içine 
dlvet ettı ve kendisine birçok ihtar
~arda bulundu. Fakat İngiltere harp 
ı~tediği için ve bu harbi bütün insa
nıyete meydan okuyacak vasıtalarla 
yapmak azminde olduğu iç'n bu da
vetleri ve bu ihtarlar:ı duymazlık • 
tan geldi. Kendi ektiklerıni biçen tn. 
giltere bugiln ıiktyet etmek hakkını 
Mhmldld 
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Suriye'de vaziyet 
nazik ve gergin 

A~ ı dağından af dilerim ... İtalyanlar kabulü gü~ 
Geçenlerde burada çıkan, "Erci- ağustosta anane yerine gctirilmİ§. 

ya§ tepesine çıkmışlar" başlıklı ya- Bunlardan haberim olmadığı için 
zımın yüce Ağrı dağının biraz canı- yiice Ağrı dağının affını dilerim, 
nı sıkmış olduğunu teessürle haber Ondan af dilerken, bir taraftan da, 
aldım. koltuklarım kabarıyor. Benim işittİ· 

Yüce dağın kızgınlığına sebep, ğim dağlara tırmanmak sporunun 
tabii, Erciyaş dağını kıskanması de- yurdumuzda da yapılması ve kendi
ğildir. Büyük adamlar biribirlerini sinde dağa çıkmıya kudret bualn 
kıskanmadıklan gibi yüce dağlar her türk gencinin bu faydalı spora 
da biribirlerini kıskanmazlar. Kıs- iştirak etme!!idir. Bu sporun Ulu da
kançlık yalnız küçüklere mahsustur. ğından, Erciyaş dağı~dan daha yÜk~ 
Sonra da Ağrı dağının şöhreti Er- sek olan Ağrı dağında da tatbik e· 
ciyaş dağının ~hretiyle kıyas ka- dildiğini haber almak benim için el
bul etmez. Erciya§ Anadolu'da ilk bette ıevinilccek bir §eydir. 
medeniyet merkezi olan Kaneş şeh- Ağrı dağından af dilemek için o
rinin karşısında bulunmakla iftihar onun eteklerinden birine vararak o
edebilirse de Ağrı, herkes bilir ki, rada diz çökmek isterdim. Fakat 
Nuh'un gemisinin tufandan sonra meşhur hikayeyi bilirsiniz: 
kenarına yanaştığı büyük dağdır. Bir tarihte lstanbul'dan Bagdat'a 
Tufan hikayesi Sumer tarihinde, üç günde gidebilecek bir adam bul
hem de manzum olarak, okunuldu- mak üzere sokaklara münadi çıka
ğundanberi onun doğruluğuna artık rırlar •• dizlerinden aşağısı kesik bir 
inanmamak kabil değildir. Demek adam yerde sürüne ıurune gelir, 
ki Ağrı dağı asırlardanberi meşhur Bağdat'a gitmek işi için geldiğini 
bir vakıanın şahidi olmuştur. Hal- söyler: 
buki Erciyaş'ın eteğindeki Kane~ 
şehri bankasının hesap arşivleri 
meydana çıkanldığındanberi henüz 
bir asır bile geçmemİ§tir. Zaten türk 
ırkının medeniyet tarihi sırasiyle de 
Sumer medeniyeti Kane§'leki Eti 
medeniyetinden daha Önce olduğun
dan Ağn Erciyaş'm ağabeysi sayı
lır. 

- Ya, derler, sende mi üç günde 
Bağdat'a gitmek istiyorsun? 

- Hayır, ben Üç günde Bağdat'a 
gidemiyeceğimi haber vermiye gel
dim. 

diye cevap verir. Onun gibi, ben 
de gençlerin spor yapmak adet ol
duğu zamandan Önce dünyaya gel
miş olduğum için, Ağrı dağının ete
ğine bile varamadığımdan dolayı 

ondan bir kere daha af dilerim. 

taleplerde bulundular 
Kahire, 11 a.,a. - Reuter: Suriyede va

ziyet çok nS.zik ve gergin bulunmaktadır. 
Suriyeden gelen eayanı itimat ma)i}mata 
nazaran İtalyan komisyonu olmıyacak ıey
ler istemektedir. 

İtalyanlar derhal hava üslerini kontrol 
etmeğe başlamağı, fransız müstemleke or
dusunun derhal terhisini ve ukerlerin 
memleketlerine gönderilmelerini talep et
mekte-Oirler. Suriyeliler ve araplar hoşnut
su;ı;luklarını saklamamaktadır. 

ltalya Suriye'yi istilii mı etmek 
istiyor ? 

Kahire, 11 a.a. - Fransız hattıüs
tüva Afrikasında hür Fransa kuvetle 
ri şefi general de Larminat, Brazza • 
ville'den Suriyedeki Fransız kuvet -
lerine hitaben bir beyanname neşre. 
derek bu kuvetlerden hattıüstüva Af 
rikası gibi hareket ile general de 
Gaulle'a iltihaklarını talep eylemiştir. 

General de Larminat, mesajında ez 
cümle diyor ki: 

"İtalyan mütareke komisyonu, Su
riyedeki Fransız hava kuvetleri cüzü
tamlarının ekserisini ve askeri malze
menin geri kalan kısmını Suriyeden 
başka yere nakle çalışmaktadır. Bu 
suretle Suriye, İtalyan hava kuvct -
]erinin keyfine tabi kalacak ve bir t
talyan istilası imkanları yaratılacak -
tır. Eğer Alman ve İtalyan işgalin -
den kurtulmak istiyorsa, Snriyenin 

Manş sahillerinde· 

Topçu düellosu 
Berlin, 11 a.a. - DNB. Alman başku -

manda.nlığı tebliğ ediyor: g eylül ak:ıamı 

alman sahil bataryaları, Douvreı limanın
dan hareket etmekte olan bir ingili:ı gemi 
kafilesine ate~ açmıştır. Kafile dağılmıştır. 
Bu gemilerden dördü limanlarına ikisi de 
Deal'e avdet etmiştir. Gene aynı limanda 
hasara uğramıı bir gemi görünmüştür. Se
kizinci ııeınl olduğu yerde kesif dumıınlar 
içinde kalmıştrr. Saat 20/ 4-0 da hava karar
dı~ı cihetle ateş kesilmiştir. 

Bir saat sonra bataryalarımız Douvres'
Un yakınında bulunan bir İngiliz bRtarya
sma karşı ateş açmrşlardır. Bu bntarya ııaat 
20/ 30 da kafile üzerine ate~ açmış olan 
bataryalRrımıza mukabele etmeğe teşebbüs 
etmişti. İki aaat mücatleleden sonra İngiliz 
bataryası susturulmuştur. 

İngiliz tayyareleri 

lsviçre üzerinden 

uçmıyacaklar 
Berne, 11 a.a. - DNB. Reıı.nıi kaynaktan 

bildirildiğine nazaran Londra'daki İsviçre 
maıılahıttgüzarlrğının, İngiliz hava kuvetle
ri tarafından İııviçre'nin bitaraflığının ih
lali hakkındaki protestolarına ingiliz hiikü
meti cevaben 8 eylül t11rihinde derin tees
sürlerini tekrar ederek, pilothra İsviçre 
arazi~i üı.erinden uçmaktan içtinap etme
leri hakkında emir nrildiğini bir kere da
ha teyit eylemiştir. 

J..ondra'daki İsviçre maslahatgüzarına, 
bıı emirlere katiyetle riayet erlilmesi için 
i~rar etmeııi ve yeni bitaraflrk ihliili hadi
selerinin verehilecekleri neticeler hakkın-

( BiBLiYOGRAFY A J RADYO 
Bayan Fatma Fuat Gücüyener'in T ü R K t Y E 

--< Radyo Dlfüzyon Postaları ) 
Kolay yemek kitabı TÜRKİYE Radyosu - ANKARA RııdY 

Pek çok --~cc Dalga Uzunluğu :n Yedinci defa basılmıştır. 
ragbet gören bu eser 192 
Fiyatı da: 32 kuruştur. 

sayfadır. 164R m. 1!52 Kcs./120 Kw. 
fH65 Kes./ 20 Kw. T. J.. 

11'19fi Kes./ 20 Kw. T. }.. 
Satış yeri: 

Anadlou Türk kitap deposu. 

Yeni bir nahiye 
Tekirdağ vilayetinin Çorlu kazası

na bağlt Ereğli köyünde, Ereğli adıy
la antlmak ve 12 köyü ihtiva etmek ü
zere bir ntihiye ihdas edilmiştir. 

Müessif bir ölüm 
Ankara, Yozgat, Amaııya, Çankırı nıah

kı>ınf'lerl rı>iııllğlnde bulunmuş olan Kırşr
hİr Ağır ceza relııi Haydar Özer'in ahiren 
Çankırı'da Tanrının rahmetine intikal et
tlA'lnl tE"esııllrlP- öğrendik. Haydar Özer 
Uıva7.u ve hilımll ahlll.klyle tamnnıııı ç olc 
eski bir a.dllyecimlzdi. Kendisine rna~ilret 
diler, ailesine taziyemizi sunarız. 

· Mevlut okunması 
İki ay evel vefatmr teessürle yazdığımız 

Bayan Göveı'in ruhuna ithaf edilmek üıe
re eyJUlün on beşinci pazar günü Hacıb:ıy
ram c:ııni inı.le ögle namazını müteakip 
M evlCıt okunacnğını.lan ailenin dost lan ve 
sevenl~ri davet olunur. 

i ....................................................... i 

1 
ÇOCUK NARİN VE NAZİK i 
BlR FİDAN G1B1D1R. BA - i 

31.7 n1. 
m. 19.74 

PERŞEMBE: 12.9.1940 
7.30 Program ve memleket saat aY3 
7.35 Müzik: Hafif program (Pl.). 
8.00 Ajans haberleri. 
8.10 Ev kadını - yemek listesi. 
8.20/ 8.30 Müzik: hafif programın de" 

(Pi.). 
12.30 Program ve memleket saat ay.a 
12.35 Müzik. 

1 - Udi Mehmet - hicazkar ş& 
(Görmezsem eğer). 

2 - Sadettin Kaynak - hicazkar 
kr: (Beni sana bağhyan). 
3 - Lemi - rast şarkı: (Sazın 
sinem dahi). 
4 - Hefik Fersan. rast ~arkı: ('l 
tı cihanı ateşin). 

12.50 Ajans haberleri. 
13.051 Müzik. 

1 - Faiz Kapancr • uşşak 11• 
(Hayali çıkmıyor bir gÜn gönül& 
2 - Rakım - mahur şarkı: (Sil 
bir gün hayalimden). 
3 - ...• - mahur şarkı: (Gönül 
biılbülüm var). 
4 - Refik Fersan - mahur tü 
(Tepeler tepeler). 

13.20/ 14.00 Müzik: ı>inema ve operet 
ziği (Pi.). 

18.00 Program ve memleket saat a 
18.0S Müzik: oda musikisi (Pl.). 
18.4-0 Müzik: radyo caz orkestrası 

hiın Özgür idaresinde). 
19.10 Müzik. 

1 - Şevki bey - şevkefza şarkı: ( 
yılmış yareler). Ağn dağmın canını sıkan şey be

nim yazımdaki "Ağrı dağına hr· 
manmak adet oluncıya kadar" ııöz
leri olmuş. Bunda da kendisinin en 
aşağıdaki eteklerinden, gök yüzü 
demek olan, tepesine kadar hakkı 
var. Meğer, 1934 yılmdanberi her 
sene Ağrı dağına çıkmak orada sa
dece bir adet değil bir anane olmu~. 
Geçen sene ağustosta da Ağrıya çı
kıldığı hakkında Ulus'un bir nüsha
sında ve mecmualardan birkaçında 
yazılar bile varmr§. Bu sene de 11 

Spor yapacak, dağlara tırmana
cak yaşta iken, sokakta yazın - sivil
mektep ceketinin düğmesi açık gö
rülerek bir hafta izinsiz kaldığımı 
hatırlarım. Onun için, §İmdi gençle
rin kolları açık ve başları şapkuı.ı 
sokakta gittiklerini gördükçe, hele 
en yüksek dağlara tırmandıklarını 
haber aldıkça pek sevinerek onları 

yegane şansı, Fransız hattıiistüva da inıriliz hükümetinin ciddiyetle nazarı 

A frikasının ve Cameroun'un izlerin- dikkatinin celbolunması hakkında talimat 
ıı KILIRSA GÜRBÜZLEŞ1~ ! fi 

Bakıma ve yardıma muhtaç 
doğan çocukları KIŞIN so -

İ ğuktan koruyabilmek ıçm ~ 
f yavrularınızm kullanılmış eş· i 
j yalarını Kuruma vermenizi İ 
i Çocuk Esirgeme Kurumu ! 
l saygıyla diler. i 

2 - • . • • • A. aşiran şarkı: ( 
çeşmi ahu mehlika). 
3 - Halk türküsü: (Ala geyik 
boyun sallanrn), 

11 , verilmiştir. 
ele yürümesi ve general de Gau e ün 

4 - Halk türküsü: (Şu dere baŞ 
başa). 

Kral Karol lsviçre'den 
ayrıldı 

Milano, 11 a.L - Sabtk Romanya kıralı 
Karol İsviçre'den ayrılarak bu gece Mila
no'dan geı;miş ve fransız hududuna doğru 
,.oluna devam etmiştir. 

Boufogne'un 
bombardımanından 

sonra rıhtımlarda 
yangınlar çıktı 

Londra, 11 a.a. - Ha.va nezaretinin is
tihbarat ııervisi bildiriyor: Bombardıman
dan sonra Boulogne'un mühim rıhtımların· 
da yangınlar çrkmıştrr. Bir tersanenin U
zerine ve yakinine bombalar düşmüştür. 

Alman mühimmat depoları üzerine düşen 
bombaların tesiriyle büyük kızıl sütunlar 
a:cik yüzünü aydınlatmıştır. 

tebrik ediyorum. A. G. 

lord Alexander diyor ki: 

Almanlar karada 
ve denizde 

mukabele görecek 
Londra, 11 a.a. - Amirallık birinci lor

du lord Alexander, düşman hava akınları 

hakkında Londra'da söylemiş olduğu btr 
nutukta ezclimle ıunlan BÖylemiştlr: 

Sivil ahalimizin tehlikeye karşı göster-
mekte olduğu metaneti gözlerinin önUnde 
tutan bahriyeII!erlmlz!n yüksek kuvve! ~1-

neviyesl. bizi mutlak surette zafere ıötU
recektir. Düşman hem denizde hem karada 
mukabele görecektir. 

50 destroyerin verilmesine mütedair İn

giliz - amerikan itilafından bah!lederek 
Diger tayyareler Calais, Ostende ve lord Ale:ııtander, şu sözleri söylemiştir: 

Flessingues'de gemi ve mavnalar üzerine 
dokuz ton bomba atmışlardır. Kara ve re
fakat gemilerinin bataryaları tarafından 

gösterilen !iiddetli mukavemete rağmen 
çok müessir neticeler elde edilmiştir. 

Amirallık dairesi kuvetlerinin fazlalaş

masıın hiç bir :r:aman bugünkü kadar mem
nuniyetle karşılamamıştır. Bundan dolayı 

ameri:Ca.n bahriyesine teşekkür ederim. 

işler yapmıyacağına dair kendisine söz alırdım. 1ıı 
kapanır, giderdi. Fakat, sizin yaptığınız arkadaşlığa 
yakışmaz. Şurasını, unutmayınız ki; bizler, hepimiz 
burada memuruz ... Parayla tutulmuş insanlarız ... Biz
ler biribirimizi himaye etmezsek, kimden himaye bek 
liyeceğiz? 

- Maalesef mösyö Müller, olan oldu. Artık yapı
lacak bir eşy kalmadı. 

!';efli ği altına hiir Fransız kuvetlerine 

iltihak etmesidir. Bugün, Fransızla -

rın bir tek parolası olabilir: Şeref ve 

vatan.,, 
General de Larminat'nın bu hitabı 

bütün Suriyede büyük bir tesir hasıl 

etmiştir. General de Larminat, Suri

yede subaylar ve erler arasında çok ta 

nınmıştır. Kendisi general Mittelhau

ser'in sabık kurmay başkanı idi. 

Döviz satın alırken 

yakalananlar 
İstanbul; 11. ( Telefonla ) - Güm. 

rük muhafaza teşkilatı bu akşam, Ue
sim, Manahim ve İsrail adında tiç ki
şiyi dolar satın alırken rıhtımda ya -
kalamıştır. Bunlar şimdiye kadar ~c
nebi dövizi alıp satmakta idiler. 

İsfanbul'da mekteplere 
kayıt i~in müra<aallar 

İstanbul; 11. ( Telefonla) - İstan

bul'da şimdiye kadar li~elere iki bin, 

orta mekteplere Uç bin talebe kaydo. 

lunmak için müracaatta bulundu. Yük

sek mektepler dahil, bu sene tahsil 

için İstanbul'a gelen talebe mikdarı 
geçen seneden çok fazladır. 

Diinyanm en büyük 
volkam f aali)·ete ge~i 

Tokyo, 11 a.a. - D.N.B: Kin-Chi

ou Ur.erinde bulunan dünyanın en bü

yük volkanı olan Ato yanardağı 35 se- , 

nelik bir sükUttan sonra tekrar büyük 

bir faaliyete geçmiştir. 

Bir kaç gündilr klil ve lav yağmur

ları. bir kaç kilometrelik bir saha ü -

zerine yağmakta ve güneşi tamamen 

kapamaktadır. 13 köyün rekoltesi ta
mamen mahvolmuştur • 

SRll 
Tayyare 
Otomobll 

Kamyon 
Motör 

·n 
bllQmum 

makine... 

lerde 
İsvi~re 

m"mill&.tı 

S R O Rulmanlarını kullanınız. 
Deposu: Galata Karaköy PB.las hanı 
karfısında 8~ No. İBRAHİM TAŞ· 
ÇIOGLU ve ORTAKLARI P. K. 

1039, Telgraf: TAŞKOL 

! .................................................... ..: 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
2 Film birden 

14,30 ve 17,30 da 

MEÇHUL KADIN 
(Jean Grawford) 

16 ve 19 da 

Gece anahtarı 
(Boris Çarloff) 
Gece saat 21 de 

MEÇHUL KADIN ve MIKI " , 

'ÖZEL IŞIK OKUL 
Ana ve lık 

Eski talebelerin tecdit ve ye
ni tal~belerin kayıtlarına ba§
lanmıştır. Kayıt işleri her gün 
14 den 18 e kadar yapılmakta

dır. Okulda lisan dersi de var -
dır. 

Snmanpazarı Çadırcıoğlu sokağı 

Telefon : 2459 

5 - Lemi - kürdili H. şarkı: (:N 
landı bUlbül). 
6 - Suphi Ziya - kürdili H. şar 
(Bahçenizde sünbül olsam). 
7 - Hıiseyni türki.i: (A Fadirr: 
hadi senle kaçalım). 

19.45 Memleket saat ayarı ve ajan~ ha 
leri. 

20.00 Miiıik: fasıl heyeti. 
20.30 Konuşma. 
20.45 Müzik: dinleyici istekleri. 
21.15 Konuşma (sıhat sa.ati). 
21.30 Radyo gazetesi. 
Zl.45' Müzik: radyo orkestrası (şef: 

E. Praetorius). 
1 - ]. S. Bach: 4 ilncü Branden 
konçertosu. 
2 - A. Borodin: 3 üncü (bitm 
senfoni, la minör. 
3 - R. W~gner: Le Vaisseau F 
me uvertürü. 

22.30 Memleket saat ayarı, ajans hab 
teri; zira.nt, esham • tahvi!S,t, ka 
yo - nukut borsası (fiyat). 

22.45 Müıik: ca7.band (Pl.). 
23 25/ Z3.30 Yarınki program ve kapanl 

........................................ . . . . . Taş roda işi olanlar 
Şimendüfer hatlarımızın uğ• 

radığı blitün vilayet ve kazala· 
rımızda her hangi resmi ve hu• 
susi bir işi olup da mezkur işle • 
ri lisan bilir faal bir kimseye t;l• 
kip ettirmek isitiyenlerin uıus 

ta (İŞ) rumuzuna acele ve mek
tupla müracaatları. 

~ •..................................•• 

- Senden çok memnunum, diye söze başladf. Seni 
noel bayramından itibaren şefliğe terfi ettireceğim. 
·Gerçi, noele daha biraz vakit var ama, sen bu ay ba
~ından itibaren şefliğe ait maaşı almağa başlıyacak -
sın. Muhasebeye, bu hususta ··hemen bugün emir ver~ 
ceğim. Bak, muhasebe dedim de aklıma geldi. Kocan 
sair olacağına muhasip olsaydı, şimdi onu da ıi.ıırdını. 
Baş muhasiplik münhal. Ne dersin bu işe? 

Gizella, heyecanla ve hiç düşünmeden cevap ver• 
di: 

- Sizden büyük bir ricada bulunacağım. Hiç ol· 
mazsa, adliyede ifadenize mü:acaat edildiği zam2n, 

kardeşimin kurtulmasına temin edecek tarzda ifade 
veriniz. 

Yazan : Mihaly FOLDl Türkçeye çeı;irerı: F. ZAHiR TORUMKUNEY - 102 - - Maalesef muhasebeden anlamaz. Fakat, edebi
yata hakkiyle vakıftır. Şayet, mösyö Nandor Müller, 
vazifeye devam edemiyecekse... Malı1m ya, kendisi 

çok hasta ... Onun yerinde her halde muvaffak olur ... 

- Ben, hakikatten başka bir şey söyliyemem, mös
yö Müller. 

- Düşünün bir kere; sizin vereceğiniz ifade onu 
hapisanelerde çürütecek! Genç bir adama yazık değil 
mi? Ya karısiyle çocuğunun halleri ne olacak? 

- Benden yalan söylememi, çalıştığım ve ekmek 
yediğim müesseseye hiyanet etmemi mi istiyorsunuz? 

- Muhterem Gizella, hiç olmazsa bana acıyınız! 
Zaten hastayım. Bir de bu faciaya nasıl tahammül e
deceğim? ... Direktöre de müracaat etmek, yalvarmak 
istedim ... Fakat, kabul etmiyor ... Gördüğü yerde se
lamımı bile almıyor .. . Çalıştığım odaya giriyor, yüzü
me bakmadan çıkıyor ... Hal bu ki; ben bu müesseseye 

on beş senedenberi hizmet ediyorum ... Namusumla, 
ciddiyetimle çalıştım. Mükafatını böyle görüyorum ... 
Yalvarırım size, merhamet ediniz!... 

Gizella. gözlerine dolan ya~ları göstermemek için 
arkasını döndü. Nandor Müller, belki; muvafık bir 
cevap ahrım ümidiyle bir rntiddet daha bekledi. Son

ra ümitsizlik içinde odayı terketti. 
Gizella, için gene sabahlara kadar uykusuz geçen 

geceler başladı . Otto Mi.iller hapisanede oturuyordu 

Onun oraya düşmec:ine kendisi sebep olmuştu. Nan
dor Müller, ise günden güne kuruyor, gözlerinin etra
fındaki mor halkalar daha ziyade koyulaşıyor ve de
rinle.,'yordu Bu adamcağız da onun yiizünden bu ha
le ge1'l'.li .i ... Hemen, hemen her gün direktörün huzu
runa kabul edilmek i in müracaat ediyordu. Fakat, 

direktör onunla görüşmeğe katiyen razı olmuyor ve 
her müracaatine, def olsun! diye bağırarak ret cevabı 
veriyordu. Bütün bunlara kendiı:ıinin sebebiyet ver
diğini düşündükçe üzüntüden içine fenalık geliyor• 
du. Fakat, hırsızlık yapmakta günahtı 1 Meseleyi Vil
moş'a da anlattı. Hayret 1 Vilmoş, Müller Nandor'a 
hak verdi. Sermaye ve mesai hakkında uzun konfe. 
ranslara kalkıştı. Dünya yüzünde hırsızların, ahliik
sızlarn, dolandırıcıların öyle iddia edildiği gibi, bazı 

insanların, doğuşlarından itibaren fenalığa temayill
Ieri olduğundan dolayı bulunmadığını, bir çok insan
ların sermaye sahipleri tarafından istismar olunma· 
!arının bu gibi kötülüklere yol açtığını iddiaya kal

kıştı. Gizella, kocasının sözlerini haksız buldu. Ru -
dolf Ravberg, kimseyi istismar etmiyordu. O, bir çok 
kimselere iş ve para veriyordu. Herkes yaptığı işe, 

ehJiyetine göre bir para alıyordu. Bir insanın kazan
dığı, ihtiyaçlarını karşılamazsa, hırsızlık yapması mı 
icap ederdi? Bilakis, ya ihtiyaçlarını kaıancına uy
durması ve yahut da kafi gelecek kadar para temin e
debilmek için öaha çok çalışması lazımdır. Ahlak ve 
namus denilen :nefhumlar bunu emrediyordu. Ru -
dolf Ravberg, b•ı adamların hastalıkları ve tedavile
riyle dahi alakadar olmuş ve hiç bir fedakarlıktan çe
kinmemisti. Mösyö Otto, işinden çıktıktan sonra 
meyhanelerde, barlarda para sarfedeceğine, evine, ka
rısıı:ın ve çocuğunun yanına gitseydi, her halde bn 
vaziyete düşmezdi. Bu Vilmoş'un da hazan çok garip 

düşünceleri vardı. Evet, genç bir adamın, bir aile rei
sinin hapisane köşelerine düşmesi miithiş bir şeydi 1 ... 
Buna S<:bep olduğunu bilmek ins.amn vicdanını titreti. 
yordu. Hirgün Otto'nun karısı matbaaya geldi. Çocuğu 

nu da birlikte getirdi. Her ikisi de göz yaşları arasında 
direktöre yalvardılar. Fakat, mösyö Rudolf Ravberg, 
katiyen yumuşamadı. "Bir hırsıza merhamet edemem. 
Bu gibi adamlar cemiyete daima zararlıdırlar. Polis 

müdüriyetine gidin. İşinizi, orada halletmeğe çalışın" 
diyerek başından savdı. Kadının ve çocuğun hali yü: 
rekler acısı idi. Matbaada, Nandor Müller'in, teessü
ründen akşam evinde bayıldığını ve kan kustuğunu 
söylüyorlardı. Hasta midesinden kan boşanmış. Aman 
yarabbim ne fecaat!... Onun bir hareketi kaç insanı 
ne müthiş ıstıraplara sürüklemişti... Bu yiizden gece
leri gözüne uyku girmiyordu... Gündiizleri de başı 
dönüyor, i~ arasında bile bu zavallı lldamları unu 

tamıyordu. Mösyö Rudolf Ravberg ise, gezdiği, yü
rü<lliğü yerde onu methediyordu. Rast gelene onun 
uk~sını sadakatini anlatıyordu. Yanına her giri~in
de, sırtını okşuyor, "aferin Gizella, seni claima böyle 
görmek isterim. Miiessesede çalışanların hepsi senden 
örnek almalıdırlar" tarzında takdirlerde bulunuyor
du. Hatta bu vesile ile oğluna da çatmağı ihmal etmi· 
yordu. - Seni bütün servislerde dolaştırdım. Gözle· 
rin neredeydi? Demek, bütün matbaayı soysalar ha
berin olmıyacaktı? - diye bağırıyordu. Bir sabah er· 
kenden Gizella'yı çağırdı: 

- Bravo, sen çok. akıllı bir kızsın 1 Pardon. ka· 
dınsın. Zaten bu Nan<lor Müller de sinirime dokun• 
mağa başladı. Arkamdan bana eşek, dedi. Bu mesele
yi sonra görüşiirüz. 

Gizella, odasına çekildi. Alevler içinde yanan yü
zünü avuçlarına gömcHi. Dliştindü. Gene ne yaptım? 
Birini hapisaneye gönderdim. Bu kafi gelmedi, şimdi 
ötekini de işinden attırmak istiyorum. Hayret! Kendi 
kendimi tanıyamıyorum. Bu kadar mı değiştim? Bu 
bir alçaklık değil mi? Söylediğim sözlerin, başka bir 
adamın hayatında yapacağı müthiş tec:iri düsünmeden 
konuştum. Bu, aklı başında bir insana yakışır mı? 

Fakat, ya bu adam ölUrse? O 7.aman buraya, onun ye• 
rine bir başkası gelıniyecek mi? Bir yabancı olacağı· 
na kocamı tayin etseler clahn iyi değil mi? .. İkimiz de 
aynı müessesecle çalışırız. Scıbahleyin birlikte gelir, 
::ıkşam beraber çıkanı:. Ne kadar hoş olur ... Karı, ko· 
r a, bize i<ı veren hu sevimli ihtiyara sadakatle hizmet 
~deriz ... Hiç bir zaman ihanPt etmeyiz ... Allahım, şim· 
liye kadar senden istediklerimin hepsini verdin. Ne 
ı)ur, bu arzumu da yerine getir 1 

Aman yarabbi, !'.İmdi de Nandor Müller'in ölümU· 
; mü istivonım? ! 

Bu mümkün mü? Havat mücadelesi, beni bu dere
celere kadar mı düşürdü? 

Sonu var 
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Be1~lin 'e yapılan 
bombardıman 

İki gaye 

S i~diy~ kadar alınanlar, ingi-

• ~ lızlenn kuveimağneviyele. 
nne, İngilizler de, alma.ııların 
h~rp sanayii merkezlerine hava 
hucuınlan yapıyorlardı. Yani iki 
t~rnf da diğerinin en kuvetli yeri
nı hedef ittihaz etnıi§, zayıf taraf
larını mühmel bırakmı§tı. 

Almanlar bilıyorlard k" • . 
1• I • ı ı, ıngı-
ız enn kuveirnağneviyeleri çok 
ııağlamdır; onu yıkmak • t" 
ı J . . ıs ıyor-
ardı. ngılızler de b"J" 1 d k" 

ı ıyor ar ı ı, 
almanlnrın harp •an •• k k 

1. • <>< ayıı ÇO U· 
vet ıdır· onu k'"k"" d • 

• ' 0 un en ııarsmaga 
udgr~!ıyorlardı. Alrnanlarm Lon-

ra u • • • . zen.ne yaptıktan akınlar, ve 
ı~gılızlerın alınan askeri hedefle. 
rıne tavuar f b "k 1 • 

'. .1 .1 e a n a arına, denız 
thezgahla.rma yaptıktan hücumlar 

ep bu seb pt ·ı · . F k en 1 en gelıyordu. 
.b:1' at sonradan iki taraf da har-

ın n r . . ' e ıcesını elde etmek için yal-
nız bu hedeflerin k"f" ı d .•. • " .. a ı ge me ıgı· 
nı goı-duler. Çünkü İngilizlerin 
kuveima. • • • B gtıevıyesı yıkılmryordu. 
~na mukabil, almanlann da ku

veımağneviyelerini yıkmak lazım· 
geliyordu. 

Berlin bombardımam 

S imdi iki t raf da, her iki ga-

yeyi hiribiriyle ahenkli ola
rak ele almış bulunuyor. Kuvei
mağneviye hedefiyle askeri he
d~fl~r biribirleriyle izdivaç ettiril
ınıştır. Ve İngilizler, askeri hedef· 
leri, harp ıanayi merkezlerini 
hombardnnan ederlerken, timdi 
alınan halkınm kuveimağneviye
le:.ini de ihmal etmemişlerdir. 
Dun yapılan uzun Berlin bombar
dımanı bunun bir misalidir; ve al. 
Jnanlarm Londra'yı yerle bir et
tnek iç.in hazırladıklan plana bir 
nazire, bir c vnptır. Berlin şimdi
~e kadar, eşi görülmemiş bir bom-
ar~nnana gnhne olmuştur. Tel

gra larda bu aefcır her nedense • 1 • r~smı a man ajanıı olan O. N. B. 
n!n ağzmdan verilmiş gen it taf ai
lat vaı-dır. Berlin mühim miktarda 
zarara uğramıştır. Bu meyanda 
R~yştag'a bir bomba isabet et
ınıştir. Filhakika nim lar b Jk" R , , e ı 
ayştag ın zaten nutu "inlemeğe 

~n.h.sua bir a&lon olmaktan başka 
hır ı§e Y&ramadığınr söyliyebilir
ler; fa.kat diğer taraftan mühim 
sanat abideleri, güzel aa~atlar a
kademisi, mühendisler birliği bi. 
nası ve daha birçok yerler yıkılmıı 
~e harap obnuştur. 

Hükümet merkezleri 

H üküme~ merkezleri ekseriya 

aıken hedef değildirler. Fa
kat bir hükümet merkezi bir har. 
bi idare eden beyindir.' Harbin 
cümlei asabiyesine hakimdir. Har
be bütün dinamizmini veren bir 
merkezdir. Harp mckanizmıı.ıımm 
aantralıdrr. Bu itibarla, hükümet 
merkezinin askeri hedef olup ol
madığı her zaman münnka§a edi
lebilir. Fakat bu da olmasa, bir 
hükümet merkezinin bombardı
manı, bir harpte top kadar, tank 
kadar, tayyare kadar, netice üze
rinde müeısir olan kuveimağnevi
yeye tesir bakımından tetkik ve 
mütaleaya mevzu olabilir. Her fey 
bir tarafa bırnkılıa bile, Berlin'in 
bombardımanı, bütün manialara 
rağmen, İngiliz tayyarelerinin bü
yük alınan arazisi üzerinden uçup 
buraya kadar gelmit olmalan iti· 
bariyle dikkate §ayandır. Tekrar 
edelim ki en yakın İngiliz sahille
rinden, Berlin'e olan mesafe, 800 
kilometredir. Sonra Berlin'in et· 
ra~ında adeta ıstıvane §eklinde bir 
~udafaa barajı vardır. I§te ingi
lız tayYareleri bu atcf ıstıvaneyi 
afnu~lar ve Berlin'in ti. göbeğini 
bombalamı§lardrr. 

Hamburg bomb rdımam 
• J ngiliz tayyareleri diğer ta-

• raftan, tam manaaiyle aske-
rı hedefleri ihmal etmİ§ değildir
le.~. Kuveimağneviyeye yapılan 
hucumJar, aııkeri hedeflere yapı· 
lan hücumlarla kolkola cereyan 
e!mektedir. Bu meyanda mühim 
b~r demir sanayii ve bahriye tez
gahlan merkezi olan Hamburg 
~0rnbıı.rdımnn edilmiştir. Hıım· 
d url"!, alrnnn demir sannyiinin yüz. 

e 16 aını, mühim miktarda kim· 

Ya sanayiini, ve en büyilk balırfye 
tezgahlarını ihtiva eden mühim 
bir merkezdir. Kiel tezgahlan ve 
tersaneleri, Breme limanı, Sclılea
wig Holatein'le beraber, almatl 
deniz in,aatınm yüzde 13 ünü el
lerinde tutmaktadır. Bu bakmtdan 
Hamburg'un deYamlr ,... ıiıtemll 
bir bombardımana tabi tutulması, 
dikkate tayandır. Zaten alman 
harp eanayiinin, kimyeri aan.ayii
nin ve demir ıarıayiinin mühim bir 
kısmı, Almanya'nm timaliılde •• 
garbinde toplannuttJr· Bundan 
dolayıdır ki, almanlann vaziyeti 
ingilizlerinkindett dalı& iyi delil
dir. 

Korkunc netice 

B u kııa makalede alman :harp 

aanayiinin dafılmıt o)dutu 
yerleri uzun boylu izah edecek 
değili7.. Zaten bu, mevzuuınuzun 
da dı§ındadır. Fakat bu iki bom
bardıman, yani Berlin'in ve Ham· 
burg'un bombardımanı İngiliz ha· 
va kuvetlerinin, Londra bombar• 
dımanlarma ne kadar seri bir ce· 
vap verdiklerini gösterir. Ingiliz
lerin timdiye kadar bu tekilde 
bombardımanlara tetehbüı etme
melerinin ııebebi, öyle anlatılıyor 
ki, bun1arı yapamadıklarından de
ğil, belki yl'\pmak istememelerin
den doğmuttur. Fakat almanlar, 
Londra'yı bombardım.oı.n edince, 
artık bunu cevap11z bırakmağa 
da kail olmamıtlardır. 

Hava harplerinin bu •ekli alıtı 
medeniyetin istikbali bakrmından 
bütün dünyayı nedi,eye ıevketse 
yeridir. Vuiyetten i~tidlaJ edildi· 
ğine göre, harp timdi günden rü· 
ne çığrnndan çıkmakt1t.df1'. Be:r· 
nelmilel kaidelerin altüst olması, 
harbe belki çok kısa bir zaman
da daha korkunç bir tekil nrec::ek 
ve belki de it :r:ehirli gaz kullan
ma.ğo. varmcıya kadar ileri ıide· 
eektir. 

Mümtaz Faik FENiK 

1 İngiltere Ye karşı 
istila teıebbüsü 

ne vakii yapllacak 1 

Bir Nevyork gazetesinin haberi 
Nevyork, 11 a.L - Nevyork Wm1d T•· 

legrır.m gazeteelııe Vaıtn~toıı'dan blldlril· 
dittne nazaran. Almaııya'dan Btrleetk A· 
merlka'ya gelen m&ltınıat, .Almaııya'ıun 

İngtltrre'yt 1st.llA. hareketini te'11ıı.ievel .,._ 
ya teıırınıean1 aylarına tehir ettlftıı.1 bildir· 
mektedlr. 

Sebepleri ııunlar imlt: 
1 - Almanya, BUytlk BritMya'yı hava 

harbi ile imha edecPtınl Umlt •tmelctedlr. 
2 - Man5 Uı:erindeki teırininni ılıle • 

rtnden iıtıtade edf!rek lhraç amellyelert 
yapacağını tahmin •tmekt.-dl:r. 

Taaruzun b&flıca Norveç'ten olac$ 
tahmin edıım .. ktedlr. Burada büyük mtk
yaeta malzeme ve uker ta.hfidatı oldutıı
na ıııaret edilmektedir. 

Dobruca'ya üç Bulgar 
alayı yerleıtiriliyor 
Sofya, 11 a.a. - Harbiye nuaretl 

Dobrucanın Uç alayını, eakl garnlı:on 
luı olan Tatrakım, Bliıtra ve Dob • 
ritsoh'a yerleıtirmeğe karar vennit -
tir. Kawarna ve Balttehik'de aahil 
ıervi&leri teıkilatlandırılacaktır. 

Sovyetlere te§eltkür 
Moskova, 11 a.a. - Tan ajanıı bil 

diriyor: Bulgar büyük elçiıi B. Sta -
menov 10 eylülde halk komi•erler kon 
seyi reisi ve hariciye komiseri B. Mo
lotof'u ziyaret etmit ve cenubt Dob· 
ruca meselesinin hallinde Sovyetleı: 

hükümetinin Bulgaristıua gösterdiği 
manevi müzaharetten dolayı Sovyet
ler hükümetine Bulgar hükümetinin 
teıekkürlerini bildirmiıtir. 

B. Molotof B. Stamenova beyana
tından dolayı memnuniyetini bildir • 
miştir. 

Telaviv'e yapılan hava 

taarruzunda 
Amerikalı 

birçok 
öldü 

Kahire, 11 ıu. - Reuter: Parartesi &il· 
"nü Telaviv iizerlne yapılan hava hücunııuı
da, Amerika birletlk devletler! vatandaılı
n da dahil olmalı: ilzere 150 kitinin öldü
tu unılmıkta.dır. Çok yükuklerden uçaıı 
dü~man tayyareleri, ttseriıl arap mahal
lesi üzerine olmak Uzere hede;f ıö,.etm._ 

den bombalar atmıılardır. Tayyareler, bir 
yahudi mahallesi üzerine de uapça yazıl. 
mı& beyannameler aerpmiılerd!r. 

Telaviv, 11 a.a. - Resmen bildiril
diğine nazaran, pazartesi günü Tela
viv'in İtalyanlar tarafından bombar -
dımanı esnasında 112 ki~i ölmüıtür. 

Bunlardan 104 il yahudi 8 i arap -
tır. Yaralıların adedi 151 dir. Çeıet • 
ler bUyilk kamyonlarla nakledimit ve 

1 cenaze alayının Telaviv sokakların • 
1 dan ıeçmeıi altı saat aürmüttür. 

ULUS 

'Berlin dün gece yeniden 

ŞiDDETLE 
bombardıman edildi 

Rayhştag'a ve 
:Zafer abidesine 
bombalar düştü 

Yangınlar çıktı 
(Bıııı 1 inci uylsdı) 

la.n hücum esnumda, Berlln'in merkezin
de Potedam lıtıı.syonuna mfitea.ddit defa btl
yük ~apta infillk bombaları ve bir kaç yür 
yanını bombıuır atılmıştır. 

Bu hücum, inglllz hava kuvetlerinin hıı
len yıpynıltta olduğu bombardmıın ha.re -
kltma kıırakteriıtik bir misaldir. Dünkll 
taarnu:, hücumlarını büyıik bir ııırıhatle 

yapıın bir bombe.rdımıın tıı.yyareleri filooıu 
tarafından icra edilmiştir. Şehrin bazt kıı
mınrn ıiı t&bakau ile kaplı bulunmurnıı. 

rağmen, tııyyıı.reler, istasyonu bulmu,Jıı.r ve 
ıaat 23,45 de hücumlarına ba,ıam.ışludrr. 
Jllıı"r .. kita i~tirik eden butün tııyyıırelerin 

pilfltlıırı: i•Uısyonll ve müştemilitrna tıım 
iubetltt kıydettiklerinl bildirmi,lerdir. 
T~yyarelerin bir çoğu, hava dafi bataryaJa. 
nnın baraj ate'ii arasında pl§.ne uçu&la 
hücumlıır yapmı,ııırdır. Büyük çaptaki in
fillk bombalarından ıonra yangın bomba
ları yağmuru yllğmıya ba•layınca hir çnk 
yanımlar çıkmıştır. Bu yanı:ınla-rl!n h;r 
tanesi bilhu<ıa geni•ti. Daha u ehenı"yet
te bir çok diğer yangınlar da gcirülmü=tllr. 
tngili:z tayyareleri, bütün bombalarım at . 
tıktın ıonra geri dönmüşlerdir, 

Almanlara göre 
Bertin, 11 a.a. - DNB. bildiriyor: Ge

ce Berlin'e hücum etmi, olın ingiliı: tay
yareleri yeniden her türlü aııkert hedefler
de~ kıçınmı$1ardır. Gece berraktı •e ıeh
rl~ hududu iyi görülebiliyordu. BUlldan 
başka düoman bir çok yangın bombaları da 
kullanmııtır. Bu aebeplerden dolayı ingiliı 
tıyyar~llerinin hareketi muhakkak bir te
ammüt te,kil ediyordıı. 

Evelce bildirilen haaarlardan ba,ka, 
Rayıtaı'a bir bomba, Brandenburı ı:afer 

lbidfiine bir bomba ve $ehrin merkerinde 
bir ıeri evlere- bombalar düşmüştür. 

İsabet Vlki olan hedeflerden hiç birinin 
en ufak 111kerf ehemiyeti yoktur. Bu ıu
retle, İngiliz bombardıman tayyareciler! -
nin ürerinde münııkıı.ıa edilme:z bu ıiıtema
tik hareketi, ı.ondrıt'da nlıı:ert kumandan
hlrtuı., Berlin'in merkerini hiç bir fey rö· 
selmekaizin bombardıman etmelıı: emrini 
aldrklarına delllet eylemektedir. 

Güzel ıanatlar akademisine de 
bomba dü§tü 

Berlln, 11 a.ll. - DNB. bildirly0r: D!lri 
inılliı: tayyareleri yeniden ılmalf Alman
ya Uıerlne girır.lı ve bunlardan bir kap 
Berlln'e kadar gelmiıtlr. 

Berlin'in halkla mesken mahallelerle t!· 
earet mahalleleri ih:erine bombalar atıl

mııtır. Bombalar lu1ıet eden ban hedef· 
!er, yalnı,; miJU bakımdan değil, fııkat en· 
ternuyonııl baknndıın da ehem!yetlidir. 
Meseli, bir çok ~ühendiılerin ve ~im{ • 

ıiyenlerln yatım ev! ve içtima mahalli va· 
ı:ifesi ıören "alman mlihendiııleri birliği 
evi" yanmııtır. Bundan baıkı, gii:zel 1&nAt• 
lar akademisine isabet .,.ki olmuştur. Bu 
akademi, P1riıer Plt1t7.'da Bra.ndenburı. 

rafer &bidesi ve Amerika birleşik devlet· 
!eri büyük elçiliti yanındadır. Şehrin mer· 
kezinde, halkla meıılc(\n bir mahallede klin 
Hedviı haatanesine de yanım bombaları 
dütmüıtllr. 

Berlin'in merkezinde birçok 
•akaklar tahliye edileli 

Berl!n. 11 La. - DNB. bıldirlyorı Gec.e 
lncilh:ler, Fransa'nm ıimaJinde n daha si
nde Belçika ve Almanya'da yeniden ıa1-
ri ulıı:ert hedeflere hilcum etmiılerdlr. Bil· 
1ıu11 Berlin hedef !tlhıı7: olunmuıttır. Ber· 
rak bir cecede, Berlin'in merkeıı:;ine ve car• 
bına bombalu ıtılmış, buralarda, eıcilm· 

le blf'ı hastanelerde, otellerde "Ve resmi bl· 
n•lırda müteaddit yangınlıır çıkm.ıt ve ha· 
tar olmuıtur. Çıkın yangınlar ıilratle l()n• 
dürillmü~tür. Bur aanat eserleri ve hasta· 
ne teaiaatı harAp olmuetur. Bir çok evleriıı 
drvarları dellnmlıtir. But evlerde çökmek 
tehlikesi mevcuttur. Bu ıebepten Berl!n'ln 
merkerinde bir çolı: sokaklar tııhliye edil • 
mittir. Halkın disiplini aayeıı!nde yatıuı 

b~ı ölü ve müteaddit yaralı vardır. 
Biriıl hava dafi bataryaları tarafındın 

diğeri ıece •ver tayyareleri tarafmdaıı ol • 
malr ilrere iki dUımın tayyaresi düfijrül • 
müıtür. 

Amerika •elareti civarına dü§en 
' · bombalar 
Berlin, 11 ıı.a. - D.N.B. bildiriyor: İn.

aill.z tayyareleri, diln ıeceki hücumlan es· 
natında, Berlin'deki Amerika birlctik dev
letleri büyült elçiliği binll!ı üzerine bir çok 
yanım bombuı ile teehhilrlü bomba at • 
mıılardır. Ceman altı tane olan bu bomba
lar, mesut bir tesadüf eııcri olarak bUyilk 
elçiliiin bahçesine düşmG11tür. Bunlarm te
udüfen dü1mli11 bombalar olınadıAı, iııgİ • 
llı tayyarecilerinin bombalRrını atmadan 
evet büyiik elçilik ib:erine aydınlatıcı fi • 
ıekler bırıkmı~ bulunmaları ile 11bittir. 
Burada kimsenin yarahınmamıe olmatı bir 
tetadüf eseridir. Bununla beraber, olduk
ça büyük bir bomba parçR!ı, maıılahııtı\111· 
rm çllııına oduının pençeres!ni kırarak i
çeri cirmi& ve karııdııki duvara 111plıınmı•· 
tır. Maıılııhatg{iı:ar, bir ka~ uman evetine 
kadıu büyük elçilikte oturmakta idi. BÜ • 
yük elçilik bahçesinin bir kısmına girmek 
halen menedilmi& bulunmaktadır. Çünkil 
bııka .teehhürlü bombalar olması ihtimıı.li· 
ne kar~ı bahçe tetkik edilecektir. 

Hamburg'da çıkan yangınlar 
Be.rllil, 11 a.a. - DNB. Dün coce Ham· 

Rumenler Transilvanyadan 
ılit ve makine götürdüler 

Macaristan 
• zarar ve zıyan 

talep edecek 
(İ1ııı 1. iııei sapladı.) 

!erini talep etmektedir. Hüklimet çok iyi 
biliyor lı:i eülliyetlere kar,ı alicenap bir 
aiyaset, Karpatlar havzasında macar dev
letinin birlııci vazifesidir. 

Rumenler makine ve aletleri ele 
beraber götürüyorlar 

Budııpett.e, 11 a.a. - Nim resmi kaynak
tan bildiriliyor: Terkedilmiş olup henüz 
macar orduıu tarııfından i11ral edilmemiı 

bulunıın Trıuııilvanya arariııinden bildiril
diğine göre, rumen makıımatr, Viyana ka
rıırlırınr naran itibara ılmıyarak fabrika 
•e imal&thanelerin makine ve alalını bera
berlerinde götürmiye çalıımıktadırlar. 

Spesisenigo~rgy tiltün !malithıın~lnln bil
tün tesl-.atını ı:ötürdi:kten maada Kolosr· 
von demlryolu malzeme fabrika"nın mü
him makine ve uirelerini de taıımı,lardır. 

Tabitd!r ki, Macıı.ristan bu husu~lar için 
ıare.r ve ziyan talep etmek. hakkını muba -
fıua edecektir. Gene sal4hıyettar menba • 
!•r•lnı vlınan malQmata nazıır•n, rumen 

11, ., ....... ı .rı m~l':ar nılistahdemler!ne kUt-
lr. • .ıl:r '• • • ,,,.,.mckte ve bunlııra bir ııl· 
na taz:ı·'ıı.ı.ı t si~ ,ylememektedir. 

~~alli.xctler meıelen 
TerkedilrPrı otan araziye mensup yür

leree maear urr macarlar için tesis edilm!ı 
olan Moliavya I; ~amplarında b~l~m.ak
tadır. Budapeıte'nin siyasi mahafılı, ekal
liyetlere karfı dalma mıitekabiliyet pren • 
ıipinin tatbikını istemekte olan Roman · 
ya'nın, tam buna rla!e: edilm.esi .. l~zı!.'1 ge~
diği bir 11rada, en ıptıdal huınunıyet. kaı
delerine riayet etmemekte olduğunu ııa • 
ret etmektedir. 

Budapefte eimdilik, macar arazisinde ya.
,amakta olan rumenlere kar&ı hiç bir ted
bir hımrlamamaktadır. Fakat hiç ıüphe 
yok ki Macaristıın'da yaşıyan rumen ekal
liyetleri, Romanya'da bulunan macar eka_ı. 
liyetlerlnin tibi tutuldukları muamelenın 
ıynma tlb! tutulacaklardır. Bu keyfiyet 1-
H iki memleket arasında istikbaldeki mU
n1tebet üzerine çok fena teslr icra edecek· 
tir. hte bu ıebepledir ki Budapeıte'de bll
tiln bu hldiseler ıeçicl olarak tellk
kl edilmektedir. Çilnkii rumen hükümeti • 
nln va.ıiyete hlkim olarak Viyana'dı ver -
miı olduiu ıözil tutacağın& itimat mev -
cuttur. 

Tahliye devam ediyor 
Bükreı, 11 a.a. - Tranıllvanya'ı:nıı tah

llyetine dtin de evelce tesbit edilmiı olan 
plln mucibince devam edildiği, resm! bir 
teblitde bildirilmektedir. 

burı ahall•i yeniden İngiliz tayyarecilerl
rıiıı hücumuna manız kalmtettr. Tayyareler 
bir çok infillk bombası atmıılar ve bunlıı
nn ekserisi amele mahallelerine düşerek 
müteaddit apartmanları tahrip etmiılerdl:-. 
Bir hutanen!n yakınında bombaların açtı
tr iki b\ly!lk çukur görülmü:s ve yangın 
:,Ombalan ıehrln garbmda villaların bu -
lunduğıı bir mahııllede yangınlıı.r ç.ıkar -
mııtır. Bir bomba köylilnün iki bey&irini 
öldürmüçtllr. Smat müesııeııelerde n H

kert hedeflerde haaarat olmamıetır. 

Göbbel•'in bahçeıine de bomba 
clüıtü 

Berlln, ı a.a. - D.N.B. bildiriyor: 
Çartamba geceıi lngiliı: tayyareleri 
tarafından Berlin üzerine yapılan ha
va hücumu h&kkında alınan mütem· 
mim mşJOınata nazaran, yedi kilo sik
letinde bir yangın bombası Hermann 
Holzingstrasıse'de propaganda nazırı 
Dr. Göbbelıı'in evinin Uç metre yakı
nına dü§müıtür. Bomba nazırın bah
çesinde, dü§tüğü yerde küçük bir çu
kur açmış ve gül bahçeııinin geniı bir 
kısmını hasara uğratmıştır. 

Berlin'cle hidclet 

Berlin, 11 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 
Rayıtag'ın, Brandbourg zafer abide· 
ıinin ve alman milletinin diğer senı
bo11erinin bombardıman edilmiJ olma
ıı Bertin halkının her sınıfında derin 
bir infial uyandırmıştır. 

Jimnastik salonlarına, St. Hedvig 
katolik kilisesine, alman mühendisler 
sarayına, binaenaleyh hepsi gayri a~
kert olan hedeflere de infilak ve yan
gın bombalarının isabet etmiş olması 

ve herkesçe aşikar olan ingiliz hava 
kuvetleri taarruzlarının askeri hedef· 
teri iatihcfaf etmemesi de alman mah
ıulAtı stoklarına, ormanlara, çiftlik
lere, fidanlıklara, fundalıklara yani 
gayriaskert mahallere İngilizlerin bil
yilk miktarda attıkları selüloitten ya
pılma' otomatik yangın plakaları ka
dar f ngiltereye karşı infial uyandır
maktadır. 

Kır ve köy mıntakaları siyillerine 
ve mahsullerine karşı yapılan bu şe
kil harp Berlin'de o kadar hainane ve 
caniyane bir hareket telıikki edilmek
tedir ki her taraftan alman hava ku
vetleri tarafından tatbik edilen mu· 
kabelebilmisilin daha mühim mik • 
yasta yapılması arzusu izhar olun
maktadır. 
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Londra üzerine IFrar:rs z_arın 
yapı lan akında cevap aradıkları 

Kıral s rayının bir r!!~!.Lyl•d•) 
meğe meyleder. Top-tereyaft h'biJ htes' e leh'rli kayeııinin fran~ız mizah ve hicvine 

! na.sıl sermaye clduğunu dü~ünüp 

bir bomb paHadı 
Londra, 11 a.a. -Londrıı mıntaka~ında

ki allrm iıareti 8 sııat 30 dakika devam et
tikten sonra ııaat üçü 40 geçe nihayet bul
muıtur. Müteaddit daireli bir apartman ü
zerine biri infıliiklı olmak üzere bir kaç 
bomba dilşmü~ ve heyeti umumiyesi itiba
riyle bombardımanlar diğer gece.kilere na
urıın daha az ıiddetli olmuştur. 

Geceki akının ilk altı sa11tından ııonra al
m.anların esas hedeflerini bulmağ~ muvaf. 
fak olamadıkları anlaşılmı~tır. Göründüğü
ne nazaran almanların taktiği, tecrübeli pi
lotlar göndererek yangınlar çıkarmaktır. 
Bilahare bu pilotlar, Fran~a'nın ,imalinde 
bekliyen filotillalannı haberdar ediyorlar 
ve yangınların ziyasiyle pilotlar mühim 
hedefleri tesbit edebiliyorlar. 

Bu gece devriye uçuıu yapan bombar
dımancılar daireler çizerek geliıl giiıel 
bomi>alarını atmışlardır. Uk yangının alev
leri yiıkselmeğe ba5ladığı zaman gün do
C\ıyordu. 

Alman tayyareleri İngiltere'nin ııair böl
celerinde de uçmuşlardır. Şimal ve cenubu 
garbı mıntakasında, orta İngiltere ve Gal 
eyaletinde düşman tayyareleri gorülmüt
tür. Gal eyaletinde bir ıehir ve ıimali gar
b!de bir ıehrin mahallesi üzerine bombalar 
dü,mil5tilr. 

Dün ak5am ilıerine doğru uçan bir tayya. 
re cenubu •llrkide bir ıehlr Uzerin~ bomba
lar atmıştır. Bunların bazısı bir hastane 
üzerine düemüı ve bir kaç ev yrkılmı~IT'. 

B. Çör~il'in tetkikleri 
B. Çörçll polis mUdUrilnUn refakatinde 

ııı merkezi olan mahalleyi ziyaret ederek 
dUn geceki akının yaptığı hasaratı tetkik 
etmiettr. Sabahleyin City mahallesinin 1J 
adamları geldikleri zaman, yüzleri gözleri 
kapkara olmug, itfaiye memurları, enkazı 
suya boA"makla meegul bulunuyorlardı. YUk 
ek lnCi!Aklı bir bomba Clty'nln bUyUk b\r 

tUccar korporaııyonunun bulunduğtı bina
nın holUnde mUhlm hB!!arat yapmııtır. Her 
yerde grup halinde ltı adamları, 6000 met
reden uçarak yapılan bu delice lUzumsuz 
mazeret ötllrmcz bombardımanın tafeill· 
tını dinlemekte idiler. 

Hastahaneler ve kiliıelere 
elüıen bombalar 

DUn geceki akın esnasında bir yangın 

bombası di~er bir doğumevlnln Uzerine 
dU,mQ§tUr. tlııt katlar huara uğramıt iae 
de, hastalar çıkarılmıe olduklan cihetle 
insanca zayiat olmamıştır. 

Merkezt blı' mahıı.llede diğer bir hastane 
haeara ugramıetır. Birkaç klol yaraJan
mııtır. Gene merkezde bir depoda yangın 
çıkmıotır. Birçok evler ciddi h&!!ıı.ra uğra
mıııtır. 1k1 Anglikan kllıest bUyUk inti
lfiklı bombarlıırla tamamen tahrip edllmlo 
ve yalnıı: dıvarlan kalmııttı:r. 

Londra'nın tlmalt gıırblıılnde bir katoUk 
klleesl de aynı bombalarla tamamen tah· 
rlp edllmlııtır. Bir bomba bet katlı bir 
apartmanı ikiye ıı.yırmııtır. Dört btt kiti 
!llmUı ve blrkııç klol de yaralanmıştır. 

"Ekmek ııf'pctl,, Jımıi verHmlt olan dlter 
bir yangın bombası d\lşerek petrol aokıı.k
lara yayılmııı. fakat itfaiye sUratle alevleri 
ııöndUrm~tUr. 

2.000 ktıhıln bulunduğU bir sıtuı&ga bir 
bomba isabet ederek dört kleiyt öldUrmllt 
\"e btrkıı.ç kişiyi yaralamıştır. 

Buckingham aarayı ela hasara 
uğradı 

Bucklngham ııarayı, bir teehhUrlU bom· 
banın lntlllkı ile hasara uğramııtır. 

Bu bomba. kıral Londra'nın ıark mahal
lelerini ziyaret eder \'e buradaki halk ne 
görüıürken, Bucklnghıı.m sarayı bahçesin
de kUçUk yüzme havuzunun altınıı. saplan
mıııtır. Bu havuz, ee.raym tlmal tarafın

da, ııulh zamanında yazın gardenparttlerin 
verlldl#f muhteşem bahçenin önUndedir. 
Bombanın dUııtUğU yer, Belçika apartman· 
lan yanındadır. Burada, vıı.kttyle kırallçe 
Vlctoria ı:amanında bir ser vardı ki bura
yı kırat George 1928 de yüzme havuzu ha· 
llne ifrağ eylcmlıtı. 

Pazarteııi günü dUomUı olan bomba, ıalı 
gUnU tlddetu tnflll\.k ile patıamıı. yüzme 
ha\'UZU mahallinin ıark antresinl yılanı§ 
ve ıııırayın tlmal clhetlndekl pencerelere 
bUyUk he.sar ika eylemııtır. 

Haıaratın.' mahiyeti 
Royter muhabiri, bu ı;aba.h vukua gelen 

huarııtı görmek fıreatını elde etmlttir. 
Yüzme havuzu mahallinin antre ciheti, 

tamamlyle hıırap olmu§tur. Muazzam tat 
ve portlant çimentosu blokları c;ok uzakla
ra kadar atılmıt ve bir çoğu, ln!llAkın aç
tıg-t dokuıı metrelik bir çukurun içine dil§
mUştUr. DUşcn bombanın takriben 225 ki· 
logramlık olduğtı tahmin edilmektedir. 

Bomba tnfl!Ak etti#! zaman, sarayın bil· 
hMsa mUteeıııı1r olan elmal cihetinde kim· 
ıı~ bulunmuyordu. Ekser peDcereler kırıl

mıı ve pervazlar içeriye dllşmUıtUr. Sara· 
yın şimal cihetinde ortalarda bulunan kıra
llçPnin oturma odasında kırılmamıı bir tek 
cam knlmamıııtır. 

Kırat ve kırallçe, bombanın inl!t!kı a
nında ıııarayda bulunmuyorlardı. Pıİ.zarte!l 
gUnü öğle yemeğlnl Bucklngham'do. yemlı 
olan kıra! ve kırallçe, bu esnada Wlndeo,r 
ıatoaunda idiler. İnCllAkın \'tlkua geldiği 
anda, aarayda, halen İnglltere'de ziyaret 
halinde bulunan hU!dlmdarların da hiç bi· 
rt!l yoktu. 

Birinci katta Çin salonu ismini taşıyan 
salon, yüzme havuzunun antre'linin tllm ü~~ 
tünde bulundufu için, infilaktan çek mt: -
teess!r olmuı ve ulonun bütün pı:nçereleri 
kmldılı gibi dahili de huara uğramıştır. 
Aynı katta, biraz daha ötede, kıral ve kra
liçenin oturma odalarına bir ~ey olmamıı, 
yalnız: infilAkrn attıfl parçalardan bazı ha-

de, bugün, ııilahsızltktıın hezimete 
uğrayan ve tereyağsız değil, ekmek
ııizHk tehlikeııi icinde kı~ı bekliycıa 
fran:nz milletine acıma."Dak milin· 
kün müdür? Hangi fran!ı:z:, aon ta
arruzdanbcri uğranılan kayrp ve zi• 
yan!arın yarısı kadar bi:- fedak.irb
ğı vaktinde yapmamı§ olduğuna pif
man, hatta bu fedakô.rlrğı kendi.sme 
yaptırmamı§ olanlara kar§ı gayz ve 
kin içinde değildir? Bu gayz ve kiıı 
yüzündendir ki birçok yüksek m&o 

suller §İmdi hapistedirler ve kendi· 
lerinden bilhusa sorulan feYı neden 
Franıa'yı harbe iyi hazırlamamtf 
olmalarıdır. 

Milletler ancak hakikat aöyle":"ıdi
ği vakit, n milletler hakikati bil~ 
rek kendini idare edenlerle birlikte 
yürüdükleri zaman, talihm cilvele
rini kabul ederler; hep vazifemi%l 
yaptık, ne yapalım, kaderimiz b11 
imi~ derler. Milletleri ç.ıldrrtan ~' 
aldatılmıt olmaktır. Fransızlar asll 
fikir hüriyetinin, mukaddes muta• 
ka:be ha.kkmm cezaamı değil, pr~ 
fesiyoneller ve amıfç.ılar parllmen
tarizminin sandık acrsmr çekiyaırl--. 

F alih Rılkı AT A1': 

Polonya'nın harbe 
iştirak nisbeti 

gittikçe arhyor 
Londra, 11 a.a. - Pat ajansı bt1d1. 

riyor: İngiliz matbuatı, Polonya'ıua 
harıbe iştiraki nisbetinin gittikçe art
makta olduğunu tebarUs ettirmekte.. 
dir. 

Polonya hava kuvetlerinin hava 
muharebelerine çok faal bir ıuretto 
iştiraki. ingiliz matbuatında çok se. 
nakar akisler uyandırmış olduğu gibi. 
en yükısek şahsiyetler tarafından da 
yiiksek takdirler kazanmııtır. 

İngiliz gazeteleri, aynı zaman.da, 
"şanlı ismi, harbin ilk senesi takvimi
ne altın harflerle yuılmı§ olan" Po
lonya bahriyesinden de sitayişle balı· 
ııeylemektedir. 

ura uğram11tır. Saraym muhtelif ıerviı • 
lerine bir ey olmamııtır. 

Yil:rme havuzu dairesinde altı metre 
yükseklikte ve 4,5 metre kalmlıkta yedi taı 
ııütun, üzerindeki Victot'iıı ıi$temi komi,_ 
le beraber berhava olmuştur. Taı ve ~i • 
mento aksamı yerinden fırlam.ııtır. HaV'U • 
run atlana yeri yamru yumru bir h.ale reı.. 
m!ıtir. Fakat ıu ile dolu olan bizzat havu. 
:za bir oey olmamııtIT". Tavan, baZJ noku· 
!ardan delinmiD ve bir mikdar camekb!t 
galeriler ha.sara ufn:nı5tır. Bu pleri!er 
araımda, tablo galerisi de vardrr. Fakat 
buradaki tablolar, harbin bidayetindenberi 
kaldırılmış bulunuyordu. İnfiUktan aonr& 
bazı çimento J)3rçalarınm saraym damı ü:o 
rine hrlımıe ve infililı: yerinden yüz met
re ötede avluya bakan bayrak direği yanı. 
na dı.işmuştür. 

Bugün al!rm ipreti verildiği urr.a.ı:ı kr
rıı.1 ve ktraliçe, bir Londra aokağmda b-.ılu. 
nuyorlardı. Kırat ve kıraliçe, allrm i~r~ 
ti verilince, en yakın polis merkezine isal 
edilm!ı ve orada otuz: kadar kişi ile bir • 
likte sığınağa girmiilerdir. Kıral ve kıra • 
llçeye burada çay ikram olur.mu~tur. 

Londra, 11 a.a. - Reuter aja.n.amın hava
cılık muhn1r1 yazıyor: Evelki gece dÜ1"· 
man Londra üzerinde yapnuş olduğu müto. 
vali akınlarda, bqlıca iki motörlü modem. 
leıtirilmili Domier 215 tipinde ta.yy:ırfl 
lrullanmııtır. Bu tayyareler geniş faaliyet 
sabah monoplan seri bombardıman tayya
releridir. Zannedlldlğine gôre bu tip bil
hassa Londra'nm bombardımanı için ieat 
edilmiıtir. Gece hareket eden bombardı -
mancılarm aeyriseferleri o kadar sıbatsıa 
idi ki, bombalırmm düştüğü yerleri h.l~ 
düşünmüyor gibi idiler. İngiliz hava kuve~ 
terine mensup bir eahsiyet bunlar hakkın· 
da ıu mütaleayı yürütm!l~tür: eğer bu U.)"

yare!erin gayesi münakalitı felce uğru. 
mak için mesel§. demiryolu iltisaklan t:ibl 
mühim hedeflere darbe indirmek ise, 'ÖY.. 
liyebileceğlm yeglne ıey, endııhtlarmın pek 
zayıf olduğudur. 

AlmanlCZT ne cliyorlCZT? 
Bedin, 11 a.a. - DNB. bildiriyor: G~e, 

alman bombardıman tayyareleri, Londra'
ya karşı yeni hücumlar yapmı~lardır. A:a
nrlan hedefler, geçen günler içinde hücuma 
maruz kalan doklan ve fabrikaları tahrip.. 
te devam eden muazzam yangınlarm ıpğı 
llc açıkça gözüküyordu. Bir çok mahaller
de, petrol depoları, S eylüldenberi yanı:ıa~
tadır. Bu yangınların yanında yeni y!n • 
grnlar çıkarılmı&tır. Bu yangınlar, öniımüz
deki gecelerde ılman tayyarecilerine yol 
işaretleri vazifesini gorecektir. 

Büyük bir hava l!t'!:Tbı 
Londra, 11 a.a. - Bugün ikinci de

fa verilen alarm işa:-ctini mliteakip 
Alman bombardıman tayyarelerinin 
biribirinin ardından gelen dılga~ar 
halinde Londra mıntakası istikame -
tine ilerledikleri görülmüş ve derhal 
büyük bir hava muharebesi ba~lamış
tır. Tayyare dafi bataryalarının attı
ğı binlerce obüsün patladıkları ve ke
sif bir baraj ateşi açıldığı görülmüş-· 
tür. AUrm 80 dakia sürmü~ttir. Pek 
az sonra da üçüncü alarm işareti ve . 
rilmiştir 
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Su sayacı alınacak 
Eski~ehir Belediyesınden : 
Belediyec-: alınması mukarrer 1020 

lira muhammen bedelli 60 adet au sa
yacı 13. 9. 940 tarihini" ra~tlayan cuma 
gilnü saat on beşe kadar açık eksilt -
meğe konulmu~tur. Muvakk~t: teminatı 

i6 lira 50 kanı' ve ıhale yeri Eskiş~· 
hir belediyeiidir. Ş.utnameler beledi. 
ye au mühendisliğinden parasız ola
rak verilir. Ş-:raiti anlamak isteyeni 
ıu mühendisillgine ve münadiliğe m 
racaatları ve ihale gUnli belediyede 

rr 
u. 

ha-
zır bulunmaları ilan olunur. 15 191 

:Asfalt yol inşaatı 
fzmir Turistik Yolları Mıntda Jlüdür -

lülünd~n : 
<l· 'T-9·1940 tarihinden itibaren 30 rUn mu 

deUe açık eksııtme;re konan tı : 
lı-A - Mukavelesi feııhedllen İzmir tur 

tik yollan lnıaatından Karf1yaka • Born 
Y&, İnclraltı - Ilıca ve Alııancak meyda 
utaıt kıı.ıf]amuı olup keıtt bedell (33989 

O• 

nı 

7) 

Ura 4ı kuruıtur. 
ler B - Ke9lf evrakını l'Örmelı: isteyen 

turJııtlk yollar mıntaka mUdllrlUfUn• mU . 
raca.at edebilirler. 

40 C - Aı:ılı: euiltme T • blrlnclteırln • 9 
p,ıı.r:ıırtt'ııl gllnU ııu.t 11 de vJlt.yet dalmt e D• 

eümenlnde yapılacıı.ktır. 
D - MuYakkat teminat miktarı 178 411 

Hndır. 

E - İı!tPkltıerln ekırlltme tarihinden en 
tla az l!leklz r;Un evel mUdUrlüğe mOracaa 

bu Jel yapabileceğine dair ehlfyet n•lkuı 
almıya mecburdurlar. 

J (36.U-5467) 1546 

Yol in,aah 
lzmir Turistik Yolları MıntaJ:a JIQdtır . 

rülündıon : 
d-8-9-19-.W tarihinden itlbsrın 20 ~ mtı 

detıe açık ek.liltmeye konulan ıı ı 

A - Mukanlf'ııt feııhedlltın hmlr tunı 
tlk yolları lnıa.atından Bornova - Merstnl 
yolu lneaatı olup keılf bedeli (87778) Ura 

-
1 

T4 kuru9tur. 
er B - Keşif ewakını ~rmek lıte1enl 

turistik yollar mıntaka mUdUrlUtun• mt1 
raca.at edebilirler. 

C - Açık ekllltme ~. eylUl - 1940 pu 
~m~ gilnU 11\&t 11 de vtıtyet dalml encQ 
meninde yapılacaktır. 

D - Munkkat teminat mlktan (4890 
liradır. 

. 

-. 
) 

1l E - İllteklilerln ekıılltme tarlhlnden e 
az aeldz: .-fln eYel müdUrlUJ!'• müracaat 
ıu iti 7apabllecPlt'lne dair ehliyet nırlka 

la 
il 

llmıy& mecburdurlar. 
(3842-~688) 1~8 s 

Doktor aranıyor 
Çankırı Belediynlnden : 

maralı kanUDUD J •• 1 ml.ddelertndeld l't-
1111.tkle komlıyoncu olmadıklarına n bu lfle 
allkadar tUccardan olduklanııa dair tlca -
ret oduı yealkulyle mesldlr ,.uıı •• u.at
te komlıyona mUracaatlan. 

(MS2) 111467 

5000 Kilo don yağı alınacak 
Aderl Fıbriblar Umum Müdürlülü 

M er1:n Sıtm Alma Komiı:ronundan : 
Tahmin edilen bedeli (2000) lira olan 

5000 kilo don yacı a.kert fabrikalar umum 
müdürlüjü merkez 1atın alma komisyonun
ca lCl/91!140 paıartni rUnU ıaat 14,30 da 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartna-

lir. me paanız olarak komiıyondaa veri 
Taliplerin muvakkat teminat olan (15 
lira ve 2490 numaralı lı:ınunun :ı ve 3. ma 
delcrindeki ven.l.kle lı:omiıyoncu olmad 
!arma ve bu i•le allkadar tliccardan oldu 
larma dair ticaret odası YHikuiyle me 
kiir ıün Ye 11attc komisyoıı. milracutla 

O) 
d-
ık:-

k-
a. 
rı. 

(5513) 15574 

1500 Ton demir hurdası almaca 
Asbrl Fabriblar Umum MUdlJrlÜ 

Merlu Satrn Alma Komis:ronundan : 

k 
lü 

3284 sayılı kanun mucibince 1500 ton d 
mir hurduı mahreç iıtuyonlannda Yll 
dahilinde teslim ıartiyle behtr tonu 111. 
namulnde inh edilditi veçhile 17 lira 
lcuruıtan lltm almacaktrr. Şartname 

merkez satın alma lı:omi•yonundan parat 
olarak nrilecektir. Taliplerin 27/ ey1Qlt94-0 
cuma rilnii ak1amına kadar teklif edecek 
!eri demir hurdası kadar ,;. 1,5 iu nisbeti 
de teminatlariyle birlikte 11rtnameyi ka 
bul ettiklerine dair kayıt n aarahata ~.a 
fiyat tekliflerini merkez 1atın alma 1co 

C• 

on 
rt-
50 
!er 
ız 

-
n-
. 

Yi 
-

misyonuna vermeleri. (5517) 1551'5 

P. T. TELEFON Md. 

Akkil malzemesi almacak 
P. T. T. U. Müclürlülündın ı 

]. 1 - Talibi çıkmıyan 17 kalem aklı:ü ma 
ıemesi pazarlıkla mubayaa olunacaktır. .. 2 -Muhammen bedel 5000 munkkat t 
minat 375 lira olup puarlıtı 1/ 1019-40 sa 
ıilnQ ıaat 16 dı Anlı:ara'da wkaf apartı 
manınm birinci katındaki P.T.T. umum m 
dürlilk 11.tın alma komiıyonunda yapıla 

1ı 
. 
Ü . 

calı:tır. 

k-S - İıtelı:lilerin munltkat teminat ma 
bu:z: Yeya banka teminat mektubu ile lı:an 
ııt Yt1ikalanrıı hlmilen mezkftr ıiln Ye ı 
attı o komiıyona Ye •artnameleri ıörme 
üzere me11i saatleri dahilinde Ankara'd 
P. T.T. leY&:ınn, İıtanbulda yeni Valide h 
nının ikinci katında P. T. T. levurm ayn 
yıt ıubuine müracaatları ilin olunur. 
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(54-85) 15541 

MONAKALA T VEKALETi 

r- ı. Elli lira uU ma&flı beledlytımlz dokto 
tuğu mUnhaldlr. Taliplerin tnhalan yapı 
mak U~f're nrakı mUsbttelerlyle 19. 9 . 94 
T1.. kader belediyemize mllracaatıarı vey 
evrakı mUıbltl"!f!rinl göndermeleri llt.ıı olu 

Mobilya alınacak 
Mündalit Vdll~tind«J: 

1-
o 
• . 

nur. (8432/5558) 15561 

Etf aiye i.miri aranıyor 
Çanl:ırı Belediyesinden : 
Ça.okın beledlyealnln elll lira Ucretll i 

falye t.mlrllıtl mtlnh&ldlr. Talip buhınanla 
ruı evrakı mUsbltelerlyle 19. 9. 940 tarih 
ile mltndlf perıembe ııUnUne kadar mUra 

t-
. 

1-
. 

e&tlan ilin olunur. 
(4433/~59) 15602 

Menfez inıaatı 
Balılcesir Villyeti Daimi Encümınindın 
1 - Balıkesir • Edremit yolunun M + 
~ - S<'I + •oo Uncu kilometreleri aruın 
da yapılacak 32 adet menfez lnıaatı kaplll 
sarf u.•ullyle eksiltmeye konmu9tur. 

: 

. 
ı 

o 2 - Keııt bedeli 33803 lira t8 kuruı v 
muvakkat teminatı da 2535 lira 30 kuruı -
tur. 

. 8 - Bll°"mum evrak her gün natııı. ınU 
dUrHlj1lııde r6rUleblltr. 

4 - Ek•lltme 27 eylUl 1940 cuma gtln 
aaat Hl da BlllıkPslr hUkümıt konatıda dal 
aıt encümen huzurunda yapd1.caktır. · 

u 
-

.5 - Muvakkat temlnntı Bıılıkulr muha 
aebel huıruııılye vemeıılne yatırdıkların 

dlllr makbus veya bu mlkdar ıayan1 kabu 
banka mektubu ile ihale tarihinden a gün 
evet vllA.yete müracaatla natıadan &lacak 
lıı.n f'hllyet ve Ticaret Oduı vesikaların 
t~kllf mektubunu ihtiva edf!D zarla koya 
rak muı~ ı:arflan 2400 .ayılı kanun hU 
kUmlert daJrealnde tanzim ve imza etml 
0!1.rak 1111.11t 15 de dalmt encUmtne yerme 
lerl ve po11tada vukubnlacak geclkmelırln 

. 
a 
l 

. 
l 

. 

. 

' . 
kabul edllmlyecf!~ UA.n olunur. 

(8:189/:1590) 1M7S 

ASl';ERI FABRiKALAR 

Nümune ve tartnamesine göre 
4.000 çift çorap alınarak 

Aıktrl Fıbrikıt.lır Umum Müdürlülü 
Mf'r1r.ez Satın Alma Komİ.fyonundan : 

Tahmin edilen bedeli ( 1 :120) lira olan 
•ooo çift ı;ort1p Aııkert fabrikalar umum 
mUdllrlUğil merkeır. utın &lma komlııyonun
cs 28.9.ıtHO P"Tl"mbe gtlnU ıaat H .30 da 
aı;ık ekıılltme tıe ihale edlleceltUr. Ş&rtna • 
me paruı7. olarak kom\ııvondan verilir. 
Tııllplerln muvakkat teminat olan (114) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad
delerlndekl veııalkle komlııyoncu olmadık • 
le.nna VP. bıı tıııe a!A.kadıır tUcc~rtlı\D ol • 
duklarına dair ticaret odaııı ve1lkıı.ııılyle 

m~zkOr J'ÜD ve sutte komtıyona mUracaat-
1'ın. 

(M81) 1M66 

2.000 takını çama,ır (don. 
lfÖmlek) alınacak 

Adıorf Fabrikalar Umum Müdürlülü 
M•rlc:u Satın .Almı Komi!lyonundan : 

T!lhmln edilen bedeli (2500) llrıı olan 
~ takım ç&mlllJır (don, gömlekl Aııkert 
fah.rlkıı.le.r umum mlldUrlllğU merkez H • 

tın alma. komlııyonunca 26-9-lUO ptr,embe 
rUntı ıaat H d~ açık ektıılltm• ile ihale edl· 
leeektlr. Şıı.rtnllme pımunz olıı.rak komla • 
)•ondıı.n verilir. Tallplt'l'ln muvakkıı.t teml -
ut olan (187)llra (l}()) kuruı ve 2490 nu • 

) 
d 

1 - 30/ 9/ 940 paıartoııi ı-\lnti su\ (15 
e Vekllet levuını mtldUrlUlil ekıiltm 
omitıyonuııdı ceıruın (13260) lira mu.ham 

men bedclll (140) parça muhtelif mobilya 

• 
le -. 
n ın kapalı sarf 111ullyle ebiltmesi yapıla -
c aktır. 

) 
k 

Z - Munkkat temlnat (994) lira (50 
uru1tur. Ekıiltme evrakı n ter erruatı ı .. 
a:rım miidilrlü&ünden paraaız Yerilir. v 

• 
t . 

3 - İsteklilerin kanuna ıöre nNik Y 
eklif melı:tuplarınuı en ıeç 30l9 /940 pe. 
artesi rUnU saat (14) de kadar komiıyo-% 

n a Yermcleri lhımdır. (5462) 15541 

KAZALAR 

Kepeık alınacak 
Kasova IDtkhanHI JIUdOrlDlüodeıı : -

ç 
rı 

1 - İnekhane hayvanlarının lhtly1.cı 1 
ln 4.0.000 kırk bin ldlo keı>ek 1-9-1940 ta
hinden itibaren bir ay mtlddetl• a~ık ek -

si itmeye konulmuıtur. 

k 
2 - 1-10-1940 aah .-uııu saat 14 de To

atta V eterlner mUdUrlUtU binuında. lha -
ı esl y1.pılacaktır. 

3 - Kepf'flıı muhammen bedeli (blıı dllrt 
11% lira) olup muvakkat teminatı (,.Ua be ' '1 

11 ra) dır. 
-• 

' - Ekıııtmeye J!1nnek llteyenlertn mu 
akkat teminat makbuslan yeya bank 
ekluplarlyle beraber o ırUn tayin olunu 

., 
m 
saatte komlıyona mUracaatıan. 

m 
6 - Şartnameyi. l'Örmek ..,. daha fazla. 
altlmat almak 1ste1enlerln Turhal o1va 
nda inekhane mlldilr!Uf(ln• Ye Tokatta 
eterlner mtı<IUrlUfUne müracaat etmeler 

. 
rı 

v 1 
il an olunur. 

(8036-11258) 1527, 

Satılık 2 bina 
Haymana BeledjyHinden: 

sa 

1 - Belediyemizin tapu ile muta
rrıf bulunduğu Hymana kayaba91 
aballtal Fevzi pa~ 10kağında altı 

da ve bir ahırdan ibaret Hrgir bina 
m 
o 
v e pazar mahallesi Çaltepe ıokağında 

ört oda bir mutbahtan ibaret ahp.p d. 

bi na açık artırma suretiyle ıatılacak • 

tı r. 
2 - İhale tarihi 21 eylül 940 cu

marteıi ıaat doku:ıdadır. 

na 

3 Taliplerin % 7.5 muvakkat temi
tlariyle birlikte mu:k6r tarihte 
aymana Belediye encümeninde ha· 
r bulunrmları ilin olunur. 15385 

H 
zı 

JANDARMA 

Un alınacak 
1 Mü~tdil Se77ar /udarma Tıburu 

K omutınlıiı ndan: 
Er zakın clnsl Mtkdarı kllogra.m 

Un 
ahmln bedeli 

Ll. Kr. 
T 

'7260 00 
Eksiltme u1Ul11 

:ıoooo 
Muvakkat teminat 

Ll. Kr. 

54' «50 
İhale g'(l.n ve ıutl 

K apah 7.arf Cumar~.ı 14. 9. 940 
1 - Tuncell Nazımiye ktuıab1.11ındl\ld 
yyar J. kıtıuıının ihtiyacı olan elll bin se 

kll o una ait mal1).mat yukarıda yuılmıı· 
tır 

2 - 6artname Nazıml1e'de •atın alma 
ko mi ıyonunda .-orııı eblllr. 

m 
a - t11teklllerln kanunt vMıtlan hats ol
alan ihale ..nıı..n ıııu.tten nel t@kllf 

me ktupl&riyl• muvakkat teminatlarını 
komiqona vermeleri. (6121) 11S091 

ULUS 12 - 9. t~J 

Belediyeler Bankasının 31-5-1940 tarihinde biten 7 inci hesap devresi bilônçosu 
AKTiF. 

HESAP lSIMLERl 

Tahsil olunacak sermaye 

Kasa ve Bankalar 
Banknot 

GümUt 
Ufaklık 

836 392 so 
1 022 25 

47 28 

T. L. 
5 756 678 13 

HESAP 1S1MLER1 

Sermaye 

İhtiyatlar ı . 
Fevkalade 28 000 -
Kanunt ve nizamt • 211"366 70 
İlerde vukuu muhtemel ~arar kar§t 

PAS 1 F 
T. L. 

Dahili muhabir Bankalar 2 685 473 72 ltfı 
(Bankalar kanunu madde 31) 58 745 42 298 112 12 

Munzam kartılıklar : 
Bankalar kanunu madde 26 250 000 - ! 172 935 75 

242 141 32 

Mevduat: 
İbrazında cari hesaplar 
Alacaklı cart hesaplar 

Resmt daireler mevduatı 
Hazine bonoları( İhtiyat ka?lılıft ) 

Esham ve tahvilat : 

424 363 62 
1112 317 52 1 536 681 14 

Borsada kote olanlar ( ihtiyat kar 

tıhğı ) 

Avanslar ve ikrazlar 
Mütenevvi teminatlı 

Kefalet.ten dolayı borçlular ı 

lkraz taahhütlerimiz : 
Sair muhtelif borçlular ı 

Muhtelif borçlular 

Muhtelif hesaplar 

Menkuller: (•) Maliyeti Amortiımıuıı 

Makineler 8 218 44 3 040 54 

2 934- 1 000 20 

8 836 37 
343 529 62 

5 177 90 

1 933 80 

32 477 68 

8 314 270 09 

328 168 44 

6 402 371 61 

352 365 99 

Tasarruf mevduatı 
Vadesiz 

Vadeli 

Bloke cari hesaplar 
İkraz hesaplan kartılığı olarak ya 
tlrılan 

Sair muhtelif alacaklrlar : 

Köyler ve husuıf muhasebeler tı. 

11 683 10 

17 220 -

hlııeleri 685 521 23 
• Muhtelif alacaklılar 

Muhtelif hesaplar 

143 609 50 
4 299 23 

28 903 10 

838 640 ~· 

833 4~ 915 

Kasalar 

Mefruşat 67 084 44 19 574 ~! 47 509 61 54 621 31 
Kefaletten dolayı alacaklrlar 

İkraz tah. dolayı alacaklılar 

Kar: 

!28 168 44 

6 402 371 61 

416 999 25 
25 683 306 55 

----~--~----------78 236 88 23 615 57 

Gayrimenkuller : (**) 
Banka binası 473 851 10 % 572 87 

Nazım hesaplar : 

(*) 50.000 liraya sigortalıdır. 
(•) 350.000 liraya dgortalıdır. 

427 278 23 

25 683 306 55 
517 544 19 

26 200 850 74 

Nazım heaapl.v ı 

Umum MUdUr ' 

SUleyman Kepenek 

517 544 19 

26 200 850 74 

Muhasebe Mildilrll 

Fazıl İlgen 

Belediyeler Bankasının 1939 senesinin kôr ve zarar vaziyeti 
ZİMMET 

HESAP lSIMLERl 
Genel mu.raflar : 

Maaı ve ücretler 

İdare masrafları 
Vergi ve harçlar 

Sair masraflar 

Verdifimlz Eaiz)eso ı 

Muhtelif zara.rlar ı 
Amortiımanla.r ı 

Kar: 

ANKARA DEFTERDARLiaI 

Allkadarlara 

1 

d 
J 

Ankara D~ft~rd11rlıj1ndıD r 

Ankara Defterdarlığı Millt Em • 
lk esld tahsildarlarfndan halen ika

metgllu meçhul bulunan (Kemel (jün 
Uz, Rept Kandemir ve Halit MUnlr

o eski muhasebe memurlarından 

Hamdi Ercan'a) 

Mim Emllk tahıilat itlerine alt 
makbuzların dyam.a ıebebiyet ver -
dikleri iddiuiyle maznun muhasebe 
memuru Hamdi Ercan tahıilat Kemal 
Gündilz, Rept Kandemir ve HaJJt 
Münir hakkında tutulan defterdarlık 
mubak:emat müdürlüğüniln 19. 3. 940 
t 

1i 
d 

arih ve 261-11/ 1909 sayılı yazıaına 1-
şik tahkikat evrakı heyetimize tev -
i .olunmakla okunarak tetkik edildi. 

d 
Her tahsildar kullanmak üzere al

ığı makbuz ciltlerim tamamen Jıcul -
andıktan sonra dip koçonınt iade ey
yecek ve fade keyfiyetini kayıtlar -
an üzerinde teıbit etmeleri icabeder 
en tahsildar Retat Kandemir 718601 
emal GUndilz 815801 Halit Miinfr de 

1 
1i 
d 
k 
K 
7 
la 
di 
d 

v 
le 
s 

6001 sayılı makbuzları alıp kullandık 
rı halde dip koçanlarını iade etme-
klerl anlqılmıt ve her ne kadar ifa

e ve mildafaalarında aözU geçen mak 
buzlan bu ite ilgili memurlara devir 

e teslim eylediklerini dermeyan ey
mit ileler de bu iddialarını hlç bir 

uretle isbat edemedikleri anlatıldı • 

f ı ndan maznun Reşat Kandemir, Ke

ru 
mal Gündüz. ve Halit Münirin du -
mlarına uyan Türk ceza kanununun 
O uncu maddesine tevfikan lüzumu 
ubakemelerine. 

23 
m 

te 
Maznun Hamdi Ercan bu meyanda 

alim aldı~ı 427801 sayılı makbuz 
p koçanını Hulki Tevfik'e devir n. 
alim ettifini ve aralarında teati e • 
lmiı olan devir cetvellerinde de ka· 
tlı bulunduğu iddia ve mUdafa dcr
eyan eylemekte ise de evrak ara • 
nda mevcut devir cetvelinin tetki -
nde de ıözll geçen makbuzun ithal t 

lmemiş olduğu anlaıılmıı olduğun
n her iki eihctten de maznun Ham

di 
te 
di 
yı 

m 
:11 

ki 
di 
da 
di Ercan'ın durumuna uyan Türk: ce

kanununun 230 uncu maddeıine 
vfikan lüzumu muhakcmeıine 26.3. 
O tarihinde karar verildi. 

za 
te 
94 

26 
Ankara villyet idare heyetinden 

. 3. 940 tarih ve 114 sayılı kararının 
iincU maddeıi ile 5 inci maddeıirıtn 
inci bendi yukarıya çıkarılmı9tır. 

arara uyularak yapılan bu illn Hu

4 
2 
K 
ku k usulü mahkemeleri kanununun 

1 inci maddeııl mucibince tebliğat 
akamına kaim olmak üzere illn olu-

14 
m 

ur, (5559) 15549 g n 

90 248 84 
35 576 74 
9 169 24 

15 085 06 

YekOn 

T. L. 

150 079 88 

46 241 48 

421 87 

17 300 71 

416 999 25 

631 043 19 

ANKARA VALlLlCl 

ŞOM .. ,.. amal imalat yaptırrlacak 
Anhra Y•lililiudtll ı 
Ankara • Ha.ymarıa yolunun 19+1S00--4.8 

+soo kilometreleri aruında yapılacak ıo
H Ye ıınat tmallt lnıaatı 19-9-1940 per -
ıernbe gUnU ıaat 115.30 da vlUl.yet dalmt en
cUrnenlnde ihaleel 7apılmak UJ:ere kapalı 
aart usullyle elıuılltmeye konulmuıtur. 

Keti! bedeli (320900) lira (99) kunıı o -
Jup bundan (90900) lira (99) kuruıu 1940 
bUt~eıılnden ve (100000) llrası 1941 bUtçe -
ılnden mUtebak.l (180000) Uruı. da 1942 
bUtçf!ılncan ödenecektll'. 

Muvakkat teminatı (161588) Hra (04.) 
kuruıtıır. 

lateklllertn teklif mektuplarını muvak -
kat teminat mektup veya makbu:ılarlyle, 
ticaret oduı nslkaııı ve en as (70000) it -
ralık buna mUmull ıoıe inşaatı yapmıı 
olduturıu gösterir mUablt evrak. ibru et -
ınek ve yUkaek mUhendlı veya mUhendls 
oldutunu veya ııın hitamına kadar bu ka
bil ferı adamlarlyle fştlı-ak e<lecetlnl tev•lk 
etmek auretıyle ihaleden en u (8) clln • • 
nl Yllt.yete latlda ne mUracat ederek a • 
Jacaklan tennt ehllyet Teıı1kalar1yle birlik· 
t• 1Ukarıda ıözU ıreçen a11nd• ıaat H.30 a 
Jtadar daim! encUmen relılffin• vermele • 
ri. 

Bu ı,. alt evrakı keıttyeyt her «On Na
tıa mUdUrltlfünde gllreblle<ıeklert. 

(6108) 15215 

Açıık eksil~ iU.m 
Ankara ValiUl/nd.n : 
Ziraat tltl'lulc tiretıtte çiftltiinirı nokaan

larmm ikmali lıl 23/9/940 saat 12 de cu
martesi ,.Untl Nafıa lı:omlıJ"Oftttrıda ihaleei 
yapılmak üsera açılı: t4rsiltm.,• konulmuı • 
tıUt'· 

Keılf bedeli (5000) Hu muvakkat temi· 
na.u (375) liradır .. 

İstekllleriıı. muYaklı:at teminat mt-lrtup 
••T• ır.altblua ticaret oduı Ye.ikuı Y• bu 
it• alt Nafıa müdürlü.tünden alacakları 
fennt ehliyet nıikalariyle birlikte ıösü , .. 
~en ~ n ıaatte komisyona relmeleri. 

Buna ait ltctlf n 1artn1.meyl her cUn na
fıa m6dilrltltünd• ı<Srebllecekleri. (5571) 

15560 

SIHAT VE lÇTlMAI M. V. 

Matbe.acrlara 

HESAP lSIMLERl 
Alınan faizler 

Alınan komisyonlar 

Sigortadan klr 

Muhtelif k!rlar 

559 307 32 
50 782 59 

MATLUP 
T. L. 

Ye~n 

610 089 91 

17 593 79 
3 359 49 

631 043 ı; 

Ekmek alınacak 
Bolu Orman Koruma Talimıil:ı Taburu 

MUn&kuaıun yapıJacatı mahal Clruıl 

Bolu orman koruma tallmgAh ta
buru kararr;A.hında mUnaktt es.tın 
alma komlııyonunda 

MUnakaııa 

Ekmek 

Satın Alma 1'.omiıyoau11daııı 
Mlkdan ~uvaldrat temSDl!la 

Kilo Lira KUrul 
180,Ç>OO 14.86.00 

GUnU Sa.att Mlln&kuanııı 1Urett icram 
20. 9. D•O 16 Kaıı-.h zarf 

Şerait ve evu.t ha.kkında dal1a mutıwıal mlllttmat lııtlyenlerln &lu'd&ld. aatın a!mA 
komisyonuna müracatlıı.n. (8186/1™!0) 1881SS 

Toplantıya dôvet 

Türkiye lt Bankaın Memur -
lan Yardan Cemiyeti İdare 
Heyetinden : 
Cemiyetimlı unıumt heyetinin ıta

tü hilkilm.lerlne ıöre fevkal!de ola
rak 1/10/940 tarihine ruthyan salı 
,Unü saat 16 da Tilrkiye 1$ Bankau 
umum mildürlük binaundaki dalrei 
mahıu1ada toplanmaat tekarrllr et • 
mi1tir. 

Cemiyet Asalarının mezkOr giln ve 
saatte toplantıda hazır bulunmaları 

ll ln o lu.nıır. 
Ruzname berveçhiltidir : 
1 - İdare he1etinden çekilmiş n

siyette bulunıın iki ba yerine yeni -
!erinin ıeçilmeıi. 36?2 

Türkiye İt Bankuı Memurları 

Yardım Cemiyeti İdare Heyeti 

lCRA VE iFLAS 

Ankara 2. ci icra memurluğun
da"n ı 

hl tarafından aleyhlniıre a.çıJae hotw• 
davasmm lera kılınmakta olan du.nışm&.11 

sıraıında: 10/9/940 aaat 9 da mahlremenJı 

icra kılmıı.cağından bahlıle lllneı:ı dhetl1• 

teblii edilml~ n teblif krlman günde mah

kemeye ıelmediğini:ı &"lbl musaddak blr Y• 

kil de clSndermediğinlzden dhacı vekilini.o 

talebiyle hakkınızda muameleli roap ka • 
ran ittibaı ve duruımaı:ıın 2/t~rinlevel/9'40 

çar,amba saat 9 a taliktna ve Hı ıt1n mUd

detle illnına ve dlvacı vekilinin nk1let • 

nameeini ibru ve ıahitlerlni ikame ettilf 
1\1.rette ltııtimalarına •• 940/64'7 sa11h lbw 
doeyasının celbine ve hbu lllnıtt bk nlw • 
hasmın da mahkeme divanha.ııeeine ilırab

na kırar verllmittir. 

Meıı:kQr ,.Un n ıaatte Ankara tlrincf • 

!iye hukuk mahkemesine celmeniır Ye ya • 

hut musaddak bir vekil cöndermenlr: a.klıl 

takdirde cıyabınızda mahkemeye devam o
lunacaiı hukuk uıut mahkemeler kıınunu • 

nun 401 inci maddesi mucibince pyap ka • 
rarı m .. :amına kaim olmak iirere uaulÜll 

142 inci maddesine teYflkan ilAn olunur. 

ORMAN KORUMA GL. KO. 

Orman koruma genel komutan .. 
Bi~ alacağm temini içln haczedilen te - lığı için Albocit ilacı alınacak 

nekecl t17Htnın ilk açrk arttırmuı 2619/ 
HO rUntl saat 12 de belediye mezat ıalo • Orman Korumı Genel Kıtmutanlılı Sa * 

• tın Alma Komisyonundan : 
Ankara M .rkH Hılıu11111Jbı Müessese- nunda len. edilecek ve mal kıymetinin 9' 

•İ Dirdt8rliilünd•n: 75 1 bulmadıfı ta1cdirde ikinci açık arttır -
1-Ankara Merkez Hıhtuthha mUeu .. ması 2719/ 940 ıUnU aynı saat Ye mahalde 

.eaı tarafından bir malt sene ıaartında tabet icra edileceğinden iıtelı:li olanların mahal • 
tırllecek tUrk hıfıuaa1hha ..,, tecrtıbt bl10-
Jojl mecmuuından 11500 Ye her mUelllfin Hnde hazır bulwıacak olan memuruna mll-
eaerl aynca 100 er adet olmak Uz.ere '2 tor- racaatl.an iltn olunur. 3617 

ma açık eksiltme ile butınlacaktır. 
J - ımuntme 27. 1. Sl40 cuma &11DU saat 

11 de Ankara lılerku Hıfr.111ıhha mUeııaeM 
ırl. .atın alma komisyonunda yapılacaktır. 

S - Tahmin bedell 9911 Jfra tik teminat 
76 liradır. 

4. - Sartname n nUmuneatnl 1rörmek 
lstlyenler mUe11eaeye mUracaat ederler. 

5 - İlteklllertn muvakkat teminatı y~ 
tırmak lhıere bir f1.ln e•el -ve kanuni Yeli· 
kalartyle beraber belli sQıı ve saatte ko-
m1117ona .. ımea.n. (6üe) a&at 

MAHKEMELER 

Ankara ikinci asliye 
mahkemesinden : 

hukuk 

Anka.ra Devlet Hava yollan uçuı mey • 
danmda k.ltlp iJrea lltametglbmı terketıne
sile halen inm~ı meçhul bulunan AH 
Yılmaz'a: 

Kanma Hac•r vekili avukat S&ffet N ul-

1 - 10/ eyl0.1/ 940 salı rUnll .aat 11 de .., 
çrk eksiltme ile ihıleti yapılaca!ı 9/eyldİ 
/940 tarihli Ulus gazetesiyle ilin edilett 
(5000) liralık Albocit illc:mın illnındıı 
göaterilcn ihale iÜnÜ ile teminatı yanlıf 
yazılmıı olduğundan iıbu ilan apğıdaki şe• 
kilde tashih olunur. 

2 - Açık eksiltmeye konulan (5000) U• 
re.lrlı: Alboclt llicrna 6/9/ 940 ıünü birind 
eksiltmesinde talip çıkmıv:hğından işbu ek· 
ıiltme mezkilr tarihten itibaren on atın P
ntıll'lrak açrk ekıiltme ile ihaleşi 16191940 
pazarteıi giinü saat 11 de Gen.el komutan
lık aatın alın& komisyonunda yapılacıııktır. 

a - tık teminatı (375) liradrr. 
4 - İ.teklilcnn mezktlr gün n ıa.atte 

teminat ve ve11ikal1.riyle komi•yon.a n:ılirr 

caatlan ilAn olunur. (5567) 155H 
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Ko. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT iLANLARI 

Kuru fasulya alınacak 
Sivas As. Sa. Al. Ko.dan : 
84. ton kuru fasulya kapalı rarfla eksllt

rcye konmuştur. Muhammen bedeli 18900 
ıra ve muvakkat teminatı 1417 lira 50 k 
ru~tur. İhale 13/eylül/940 cuma ..:: .. u-
16 da at 1 k . .. ... nu saat 
t S ı; ın ama .omısyonunda yapılac.ak-
ır. artname komısyonda h - .. -

bilir. İsteklilerin belli gün c~e~~a~t~ru~:: 
b~h zarflnrını haz:!rlıyarak ihale saatinden 
ır ııı.at evci komısyona vermeleri 

(5107) • 15111 

Sığır eti almncak 
~1r1clıreli Kavaklı Aı. Satın Alma Ko

ımsyonundan : 
125,000 kilo 11t · 1 ku t 13/c llil/19 ır c.~ı ~ maca r. halesi 

lı kğ ü d 4-0 cuma ıunü saat 15 de kavak-
)'a pıl:caıt~r .Aı. aatın alma komisyonunda 

.Muhammen bedeli 43750 lira ve ilk te 
nıınat! 3281 lira 25 kuruıtur. • 

Talıplerln belli günde ihale 1 • 
bir ııaat evetine kadar 2490 l aaktıoden 
UY'"' ı k sayı ı anuna .,wn o ua tanzim edecekleri tekl'f k 
tuplarını komisyon baıkanhtına v ı r;ıe. 
lhımdır, erme erı 

Bu iıe alt urtname 
tanbul Lv. fi.mirlik! .vj ev11f A?kara, tı-
)'onda ıörülilr. csıO:)rıy e her g{jn lı:omi -

15112 

Sığır eti alınacak 
lıt:mft Aı. Sı. Al. Kod • 
72,000 kil ğ • an • 

meıi ile Ht~n ~lı~ e~ kapalı z:arf eksilt-
Talip k acı tır. 

nrlığa kc;~n madıfından bir ay müddetle PR.
&ünü ıaat f~mduı le ilk pazarhtı 16/9/94-0 
nunda yapılacak~ 1

• satın alma komisyo-
72,000 kilo 11{· . 1 

tin tahmin ed'J 1~. etın n beher ldlosu 1-
rı 22320 il 1 en ıyat 31 kuruı olup tutıı.
dır. ra muvakkat teminatı 1674 lira-

İııteklller her ail 
Ankara, Eskiıehlr ~ 'irtnarneılnl !ıtanbul, 
komisyonlarında "e blzmlt Aı. aatın alma 

İstekl'I rore lirler. 
tın almaı kr b,elli gün ve ııaatlnde Aı. H· 

(5110) omısyonuna gelmeleri. 
(11Sl1ll) 

Sade yağı alınacak 
Yozgat As. Satın Almıı Ro d 
1 - 17.000 kilo aııd • anı 

ltyle alınacllkt eyll#ı kapalı zarf uııu-
ır. 

2 - İhale gtlnU 18 
••at l!S dedir. ey!W 940 cuma g11nU 

.Jk"";t 'f:!f11°ıı bedeli 18.700 lira olup mu-
' 1 na 1402 llra 60 kuruıtur 

bir 8-;t :;~~fillerin lhnle eaaUnden e~ ı:eç 
beraber tckııFe k~dar kanunt vealkalarlyle 
:tnleyonuna .me tuplannı eatın alma ko· 

venneleri. (ISlU) Uil24 

Saman lınacak 
Erzurum A s 1 _ 

1 
s. atın .Alma Ko. dan: 

111trne elS87600 kilo eamıın kapalı zartla ek
ltra il~ t koınmuııtur. Tahmin bcdell 817~2 

2 'E em nalı 2382 liradır 
at lOd "k!ılltmeei 18. 9. 940 ~uma gl1nU H· 
komfs & Erzurum Lv. tımirllğt eatın alma 

8 
Yonunda yapılacaktır. 

camı - Eveaı ve 11.rtnııme eıııuılıırı tekmil 
ınen =~ dblrllklerlnde mevcuttur. Tama,, uı ır. 

tte! bir ;~~it mektuplan eMlltme 1&atın
l&n. eveı komtsyona vertlmlıt olm&-

<5148> 15128 

Sığıreti aatm aimacak 
CanaUale Aır. Sa Al K ~ 1 . . o • .. aıı : 

tm 
-
1 

90.000 kilo ııA"tr eti lı:npalı zarfla 11• 
a macaktır. 

2 - Sı~ır etinin beher klloıu 27 5 lı:uru1-
ta.ıı 24750 lira blçilmlıtlr. ' 

3 - İhalesi Ul/eylQ)/g40 PeI"fembe (11nü 
laat 11 de Çanakkale Aı. aatm alma komiı
)'onunda yapılacaktır. 

.4 - lsteklller ihaleden bir eaat evel te
nunat akçeleri olan 1856.25 lirayı .,.. ihale 
kanununun. 2, 1 llnc!1 maddelerindeki naa -
lk ile blrlıkte komisyona milracaat etme • 
lerf. (Sl~) 15228 

Sı~ır eti alınacak 
llllyülcdeu TDmen Satın Almıı K l 

•undan: om syo-

lif ~::ıe~~~~kltert lhttyacatı için muhte
buuı (1050) t eslim edilmek ıartlyle ce
le eklllltmeye o: eı~rett kapalı .zart usully-

Bu U onu muıtur. 
lar tar'::tel\hhıdın bir veya muhtelif ıahıs
•ardır. ~~~~~eruhte edllmeaine imkAn 
fiyatı (83) er ldlosunun muhammen 
19. eylül 940kunıııtur. Ekelltme muamelesi 
llUy{lk perşembe gUnU ııaat on beı.ıte 
'b dere iskelesi kııroısındakl tUmen an
ru~nda tUmen satın alma komisyonu huzu
tız!r: ~::ılııcaktır. Ş~tnameıılnl görmek 

::: ~!1.,~n°cı~~~!?ı~n~ı:~!'::-:4!u::: 
"~ ve et miktarına göre tutan 

J'ilıı:de yedi bucuktan ibaret te nın 
lertyle birlikte teklif nıektupl~~~tu:f: 
)nanııt olarak mezkQr gllnde eaat on d!I 
~~- kadar koml8yona makbuz mukabnınJ; 
...:allm etmeleri JUzumu Utı.n olunur. 

(8072/~2~9) 1524a 

Pirinç alın~cak 
E.sklıebir AA". Sı. Al. Ko.dan t 

L_76 ton pirinç pıı.zıırhkla eatın alınacak • 
-u. Pazarlığı H • eylUI • 1940 cumartenl 
mu saat 11 de Eekteehlr As. satın alma 
omfıyonund& yapılacaktır. Şartname ve 

evaatı komisyonda görülebilir. Tahmin be
::ll f•.ooo liradır. Ktı.tl teminatı SMO ıırıı.
t r. gteklllertn kanunda yazılı ve11alk n 
'beuımlnat makbuzlarfylo komfeyonda hazır 

unmaıarı. 

(6396) 

Sadeyağı almar.ak 

11S369 

~dlı~hlr As. Ko.dıa t 
~eri lhllyaç için 40 bin kilo ıade Y&.#1 
•YlU! lıkla ıatın alınacaktır. Pu,arhj:h 14 • 
ıı=akı ~ 1940 cumartesi günU ıaat 11.80 da 
:Va 1 lr .A.11. utın alma komlsyonund& 

ı:ıııacaktır, Şartnıı.mell1 ve evınıı komlı -
~Onda ı;tÖrtiJeblllr. Tahmin bedell 48.000 ll-
1~ır, ~a.U teminatı 7200 liradır. İstekll • 
nıO: 11nutıda yazılı veealk ve teminat 
l'ondbuzhıarıyıe belli ,.Un ve saatte komlı -

a Uır bulunmaları. 
(5397) 

Kuru ot alınacak 

15870 

Catalcı A S Al K d • 415() s. ıı. • o. an • 
118.&t 

1 
ton kuru ot 2~-0-1940 c;lll'Şamba ı:ünU 

hanı 5 de pazarlıkla satın alınacaktır. Mu-
2ııo irrı tutarı 2sı25 liradır. İlk teminatı 
teklUe ~dır. Şartnamesi komisyondadır. ta
latın :ı n ilk temlnatıarlyle Hadımköy .Ae. 

rna komisyonuna müracaatları. 
(5398) 15371 

Bi 
Arpa alınacak 

tlis A s 
450 

a. a. Al. Ko. dın : 
ti gi1n ton arpanın ihalesi Z3/9/040 pa.zarte
dc lı: ~ aaat 15 de Bitlis'in Taı mahallezin
llas~~ daJd Jeni utın alma komisyonu bl
•lltnı Yapılmak Uzcre kapalı zarfla ek -
&6.oo~Ye lı::omılmu~tur. Muhammen bodell 

Un ı:nuvakkat teminı:tı !700 liradır, 

Şartnametıinl rarmek lstlyent.. .... ,ea 
komisyona le saati içinde müracaat ede -
bilirler. Teklif mektuplan lhıüe uatinden 
bir saat evci komiıyona verilecektir. 

(5435) 15415 

Un ve yağ alınacak 
Dörtyol A.~. Sa. Al. Ko.dın : 
MOOOO kilo un ve lMOO kilo ıade Ya#l 

kapalı zart usullyle ahnllcııktır. Bunlardan 
unun tahmin bcdell H2fl0 muvakkıı.t temi • 
natı M68, lira 76 kımııtur. Sade yatının 
tahmin bedeli 21937 lira lSO kuruftur. Mu • 
vakke.t tP.mlnatı 1654 lira 31 ktınıııtur. ! -
haleleri 18-9-1940 tarihinde yapılacakbr. 
1eteklller1n temlnatlariyle birlikte Dörtyol 
akert ıatın alma komisyonuna mUracaatla· 

n. 
(552!5) llS~ll 

Un çuvalı alınacak 
Erzurum Lv. Amirlili Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Un koymak Uzere kapalı zart uau

llyle 40 bin adet yeni un ı;uvalı aatın alına
caktır. 

2 - Toplu tutan 82 bin lira ilk teminatı 
2400 liradır . 

S - Eksiltmesi 30. eylUI 940 puartesl 
gllnU 1aat 11 de Erzurum ııatın alma ko
mlRyonunda yapıhı.raktır. 

' - Evsaf ve ıartnıımeııl komlıyond& 
mevcuttur. Hr.r vakit görilleblUr. 

6 - İsteklilerin mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evel komisyona teellm et-
mclcrt. (IS572) 11S561 

Arpa alrnacak 
Erzurum 1.v. Amirliği S11. Al .. Ko. dan: 
rıoo ton çu' ıılh arııa pazarlıkla eatın llh· 

nacaktır. Bunun hepsinin birden veya kU
~ük, küÇ'ilk partiler halin.de vereceklere de 
ihale edlleb111r. Toplu tutan 37.500 lira ilk 
teminatı 2818 liradır. Pa:ı:ıı.rlığı 14. 9. 940 
cumarteıl gUnU eaat 10. do. Er7.tırum satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Arpanın 
eveRfı ve ıartlan kolordunun tekmil gar
nlzonlarında mevcuttur. !stt'klllerln muay
yen ~nde ı;atın almıı. komisyonunda bulun-
malan. (M73) 15562 

Kömür alınacak 
E1'zıf A•. Sa. Al. Ko. dan : 
Elhıt garnizonu ihtiyacı için 700 ton 

rekompaze taı kömürü kapalı zarfla eksilt
meye konmu,tur. Tutan 111940 lira ve ilk 
teminatı 1270 lira 50 kuru~tur. !halesi 
28/ 9/940 cumartesi ıünU saat 10 da Aı. u
tın alma lı:omlsyonunda yapılacaktır. Taı 
kömiirüne ait ıartname ve evıaf As. 11tın 

alma lı:omiıyonunda ve Ankara, İstanbul 

Lv. Amirlikleri 11tın alma komisyonların -
da ıöriilebi!ir. İlteklilerln belll glln ve sa
atten bir uat evet teklif mektuplarmı ko
misyon başkanlıiına nrmiı veya iÖn<ier-
miı olmaları. (5574) 15563 

uı;us 

Sığır eti ve sadeyağı satın alınacak 
Çınııllalt Aıl:erl Satın Alma Komisyona Rei!litlndtm : 
Uç lı:alem yiyecek kapalı zarf ıııullyle utm alınacaktır. Muhammen bedeli hl

ıralarındıı. gösterilmlotlr. 
İhalesi Çanakkale Aı. utm alma komlısyonund.ıı yapılacaktır. 
Taliplerin ihaleden bir ııı.at evci teminat akı;alarlyle ve ihale kanununun 2, !. tıncfJ 

maddelerindeki veaalklc birlikte komlıyona müracaattan. (5105) 16110 
Cinıi Miktarı MuhamınenB. Muvakkat Te. 

Sıfır eti 
Sığır eti 
Sade yafı 

Kilo 
160.000 
80.000 

120.000 

Lira Kr. Lira Kr. 
180.000 00 26,SO 11180 00 
l!0.000 00 26,50 1590 00 

120,000 1 2S, 1!750 00 
' İhale gün vo saat thale ıekli 

13-9-1940 cuma 11 de Kapalı zarf 
lS-9-1940 cuma 12 de Kapalı zarf 

14-9-1940 cumartesi 11 Kapalı zarf 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ot ve \ol yag ah nacak 
Bt!ykoz As. Sıtın AIIM Ko. dan : 
Aşatrda yazılı yiyec.ek maddeleri hizalarında g&;terilen tarihlerde :Beykoz'da halk

evinde asker! satın alma komlıyonunda pararlıfı yapılacaktır. 
Şartnamesini &'Örmek istiyenler Beykozda askerl ntm alma komisyonuna mUra -

caatları. (5539) 15525 
Saat Giin Tarih 

15 
15,SO 
16 
14 

Cuma 
.. 
,,, 

" 

13/9/940 
13/9/940 
13/9/940 
13/9/940 

Tutan 
Lira 
56250 
58500 
56250 
25000 

Teminat 
Lira K 
8437 50 
1!775 00 
8437 50 
3750 00 

• Miktar 
Ton 

700- 900 
700 - 900 
700 - 900 
20-

Cimi 

K. Ot 
K.Ot 
K. Ot 
S. Yatı 

Saman alınacak 
lzmit As. Sa. Al. Ko. dan : 
~ağıda cina ve miktarları fiyatı, tutarı, ilk teminatı ve teslim yeri ya:ı:rlı olan sa

man kapalı zarf ile satın alınac.aktır. Eniltme 27191940 gllnii saat 15 de İzmit As. 
Satm alma komiayonundıı yapılacaktır .. Her earni:ı:on samanı ayrı, ayrı müteahhitlere 
de ihale edilebilir. Ve teminatları da ayrı ayrı alınabilecektir. İstekliler ıartnameyl 
her gün Ankara, İıtıınbul, Eski,ehir ve İzmit'te satın alma komisyonlarında eörebi
llr. İııteklilerln teminatlarını muhtevi kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de kadar 
komiıyona vermeleri. (5576) 15S65 

Cinai 
Sam arı 
Sam.an 
Sıı.ma.n 

Saman 

Miktan 
Ton 

2310 
825 
660 

1023 

Mevkii 
İzmit 
Çandulı Adapazar 
Hereke Gebze 
Kandıra Ara 

Fiyatı 

Kr 
3 
3 
3 
3 

Arpa ah nacak 
Lıılapışa As. Sa. Al. Ko. R.,. dt!n: 

Tutıırı 

Lira 
69300 
27450 
19800 
30690 

Teminatı 

Lira 
5198 
1856 
1485 
2302 

800 ton arpa kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Eknlltmeııl ~ağıda yuılı gU.n
de yapılacaktır. !eteıı:lllerin kanunun emre ttığl tarzda teklif mektuplarını !he.le eaa
tınden bir eaat evel Hacıumur'da Ae. satın alma komfeyonuna vermeleri; eveaf ve 
oartnamesl tadil günleri hariç her gUn ko nıl~yonda görtlleblllr. 

Cinai 
Arpa 

l\.fiktan ton 
800 

Tutan lira 
47360 

Teminat lira 
8:152 

İhale 
Giln 

28.9.940 
(5582) 

Sa.at 
11 

115:171 

a:m ;ı: 

MALiYE VEKALETi 

Matbaacılara 
Maliye VeUletinden : 

1 = 

1 - VekAlet 1940 eenest lhtlyacı için 
matbaa kAğıdı, mukavva, mUcelllt bezi ve
kAlettrn verilmek Uzer• (7650) adet defter, 
(2.600.000) adet cetvel bMkı ve teclldl a
cık eksutme ve (23.200} cilt koçanın baakı 
ve teclldl pazarlık suretiyle ekalltmeye ko· 
nulmuııtur. 

2 - Defterlerin muhammen baskı ve cilt 
bedell (1296) lira (80) kuruıı, muvakkat te
nıJnatı (97) lira (26) kuruıştur. 

3 - Cetvellerin muhammen baskı bede-
11 (1032) lira (i9) kuruı. muvakkat temi -
natı (77) lira (46) kuruştur. °' - Koçanların muhammrn ba.ııkı ve cilt 
bedeli (952) lira (12) kuruş, muvakkat te
minatı (71) lira ( •1) kuruştur. 

6 - Ekelltme sırnalyle dc!terler, cetvel
ler ve koçanlar olmıık üzere 18 - eyllll -
1940 <:aroamba gi.lnU saat (3) de Maliye ve
kAleU levazım mtidUrlUğUnde mUteoekkll 
eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

6 - Bunlara alt oartnameler Ankarada 
Maliye vekAleU levazım mUdUrlUğUnde, İıı
tanbulda Maliye vekAletl evrııln matbua 
anbarında görlllcbillr. 

7 - !eteklilerin 2400 11ayılı kanunun 2 
ve 8 Uncu maddelerin.de yazılı belgeler ve 
her partiye alt yukarda mlktarlan yaı:ıh 
muvakkat teminat makbuz veya banka ke
falet mektuplarlyle birlikte muayyen gün 
ve aııatte komisyona mUracatıan. 

(5212) 15220 

Tahvil bastırılacak 
Maliye Veklletindıon : 
%5 yedeğiyle beraber 61900 adet tahvil 

actk eksiltme suretiyle bastırılacaktır. 
l - Kl'ığıtları hazinece verilecek olan 

bu tahv11ler Ankıı.radıı Türkiye CUmhurlyet 
Merkez Bankası talıvllAt servisine teslim 
edilecektir. 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Fotin alınacak 
M. 11!. Vekaleti Havı Satın Alma Ko.dan: 
1 - 2.000 ci!t totın pıızıı.rlıklıı ıuıtın alı

nacaktır. Muhammen bedeli 13.000 lira olup 
kaU teminat mlktan 19:IO liradır. Par.:ı.rlı
ğl 14-9-1940 cumartesi gUnU saat ıı de h:ı
va eııtın ıılmıı komisyonunda yapılacaktır. 
İdart ıartnllme, evsaf ve numunesi her gün 
öğleden sonra komisyonda ~rUleblllr .. 
Jsteklllerln muayyen gUn ve satte kaU te
minat ve kanuni belgelerlylo birlikte ko • 
misyonda bulunmnla.rı. 

(IS509) 15fl01 

Çelik alınacak 
M. M. Vekiletl Hava Satın Alma Ko.: 
l - 214 kalem 2389~ kilo husust ı;cllk 

kBpalı zartla eksiltmeye konulmu§tur. Mu
hammen bcdell (85.000) lira olup ilk te
minat miktarı 2625 liradır. Kııpıılı zarfla 
eksiltmesi 81. 10. 940 perDembe gllnU saat 
11 de Hava satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. İdari ve fennt ııartname 175 ku
nt§ mukabilinde her gUn öğleden sonra 
mezkftr komisyondan alınııblllr. İsteklile

rin kanunun iki ve UçUncU maddelerinde 
yazılı bulunan vcsalkle birlikte ilk temin.at 
ve teklif mektuplarını muayyen &aattan 
bir enat evellne kadar komisyona m,ııkbuz 
mukabili vermeleri. (5507) 15544 

iKTiSAT VEKALETi 

El dokuma tezgahı yaptJTılacak 
2 - Bastırılacak olan tahvlllc.rln mu -

hammen bedeli 3.000 muvakkat teminatı lktısst Vekiletinden: 
22~ tUrk lirasıdır. 1 - Vekaletimizce yaptırılacak 

3 - Eksiltme 18-9-1940 ç&.r§ıımbıt günU d k ııııat 10 da ıın.ııye vekAletı levazım mu • 3000 adet el o ·uma tezgahı kapalı 
dllrlüğünde müteşekkil ekılltme komlsy0 • zarf usuliylc eksiltmeye konmuştur. 
nundıı yapılacaktır. 2 3000 d ~h h • i 

4 - ~arttın.meni Ankaradıı Milliye vekl· l - a et tezga ın ta mın cd • 
letl levazım mUdUrlU@nde ve İl!tanbulda en bedeli 57000 liradır. 
Dolmabahçr<le .Maliye veklletl matbu ev- 3 - Muvakkat teminat 4275 lira • 
rak anhnrındıı görUleblllr. d 

15 - İsteklilerin 2490 81'lyıh kanunun 2 ır. 
ve 3 llncll maddelerinde yazılı belgeler ve 4 - Tezgahlar, lmal6.t yerinde tes-
muvakkat ,temlnat mektup vt'ya makbuziy- Hm edilecektir. • 
~=~~~~~ili ı:rUn ve saatte komisyona 5 _ İhale 20 eylül cuma günü sa. 

(IS213l 1ıs221 at"lS,, de Ankarada İktisat Vekale. -
tinde müteşekkil komisyonda yapıla -

NAFIA VEKALETi 
caktır. Taliplerin mezklir gün ve sa -
ata kadar teminatlarını yatırmaları ve 
2490 sayılı kanunun 32 in maddesi mu 

Matbaacılara cibince tanzim edecekleri zarftan ek· 
Nafıa Vekiletinden : ıiltme saatinden bir saaj: evetine ka-

16-9-1940 pazartesi gUnU IJMt 11 de An-
karada Natıa vekAleU blnaın içinde malze- dar komisyona tevdi etmeleri lazım -
me mUdUrlllS'U odn.sındıı,toplanan malzeme dır. 
ekAl!tme komisyonunda ödenecek basım Uc- B h 
retl takribi 3500 lira bedel tahmin edilen 6 - U ususa müteallik şartname-

Sadeyağı alınacak 
vekAletin ne,vretmekte oldutu idari mcc • ler, İktisat Vekaleti Sanayi Umum 

Kar gözlüğü almacak mnanın blrlnclte11rln 1040 fevka!Me nll!ha- müdilrlUğU KUçUk sanatlar §Ubcsin -
Ispart.a. .A.s. Sa. Al. Ko. dıtıı : ' 

Kuru fasulya alınacak H.l500 kilo sadeyağı kapalı zart usullyle 
M. M. V d:Aletl Satın Alma Ko.dan : sının kapalı zarf mmliyle vahidi !lyatlan 

Uzerlnden eksiltmesi yapılacalttır. Ekııllt- den temin edilecektir. (5215) 15237 
Beherlne tahmin edilen fiyatı (90) dok- me aartnllmest ve teferruatı bedelsiz ola -

Niğde .Aı. Sa. Al. Ko. Rs. dt!n : ekelltmcye konmuııtur. Şıırtnam"'li satın san kurut olan 100.000 adet kar gözlüğÜ rak malzeme mlldUrlUğUnden ahnııblllr. 
pazarlıkla mlinakasaya konmu~tur. İhalC$i Muvakkat teminat 262 lira elli kunıf· 
16/9/ 94-0 pazartesi gilnil saat on birdedir. tur. 
Kat! teminııtı 11.500 liradır. Evsaf İsteklilerin tekli! mektuplarım muvn.k • 

ve kıı.t teminat ve ınrtnıımeslnde yazılı vesa-
ıartnamesl 450 kuru~ mukablllnde M. M. lk ile birlikte aynı gün 88.at 10 & kadar mez· 
V. ıatrn alma lı:omisyonundaıı almabilir. kt\r koml11yona makbuz mukabilinde ver • 
İıteklllerln kanunun emrettiği belıelerle meleri lAzımdır. 
ihsle saatında Ko. na ıelmelerl. (15210) 115211> 

(5417) 15488 Demir dolap almacak 

POLiS 

Matbaacılara 
Ankara Polis Enstıtüsü Madarıa • 

ğfinden : 
1- Uç ayda bir intişar etmekte olan 

Polis dergisi•ıin basım işi açık eksilt· 

150.000 kilo kunı fuulya 27/9/940 c.uma &il- alma komlııyonundB ve 1ııtanbul, Ankarıı. 

nü Hat 10 dıı kapalı zarf u11ı!iyle almacak- Lv. Amirlikleri eatın alma komlsyonlıırın
tır. Muhammen bedeli 42000 lira, ilk temi- dadır. İstekliler Dartnameyl komlsyond& o
natı 3150 liradır. lhaleıinln yapılacağı yer kuyablllrler. 14.:iOO kilo ıadeyatının mu
Niğde askeri satm alma komisyonudur. İı- hammen tutarı 16.050 liradır. Şartnamesln
tekliler ıartne.meyl her ailn kom!•yonda deki ~ yirmi b miktar fazlası da 
ıörUr ve parasız olaralc alablllrler. Talip.. olduğu hıılde ilk teminatı 1196 lira 2~ ku· 

]erin ihale ıaatlnden bir uat evci komla - ru§tur. Ekıılltme 27. 9. 940 tarihine tesa
yona müracaatları. (5575) 15564 dU! eden cumıı. gUnU ıııat l~ de Iııpartada 

TUm. satın alma komlııyonunda yapılacak-
Sığır eti alınacak tır. İstekliler 27. 9. 940 cuma &'llnU aaat 14 

K ı ı k Nıılıa Vt!kiletinden : meye konulmu•tur. 
aryo a a maca 23-9-1940 pazarte&l c-UnU sa.at h de An - :I' 

M. M. Vt!kAlt!ti Satın Alma Ko.: karada Nııtııı vekAleU blnuı içinde malze- 2- Basım 8-lS forma arasındadır. 
lzmlt .Aı. Sı. Al. Ko. dan ı de kadar teklif mektuplannı eabn alma 
294000 kilo 11tır eti kapalı zarfla enilt- komisyonu b~ltR.nlığına verecek ve yahut 

meııile aatrn alınacaktır. ltk kapalı sarf göndereceklerdir. Bu ıaatten sonra verilen 
dı:a!ltme pu:arhıh 27/9/940 f{!nil 11at 15 de ve yahut gönderilen mektuplar alınmıya
Tüm. utın alma komisyonunda yapılat'ak- caktlT. Saat ayarı daire eaatlle yapılauk
tır. Sıirr etinin beher klloıu ic;in tahmin tır. 2490 ııayıh kanun hUkUmlerlne ve bil· 
edilen fiyat 30 kuruı olup tutarı 88200 il- hMH 82. nci maddeslne uygUn olmıyan 
ra muvakkat temiruı.tı 6630 lira.dır. İstek • mektupların ıahlplerl ekeiltmeye i~tlrAk 

Beherlne tahmin edilen fiyatı (42) kırk me müdUrlUğü odasında toplanan eksfltme 3- Beher formasının basım Ucretl
fkl lira nl&11 400 adet altlı UıllU karyola ka. komisyonunda 4000 lira muhammen bedelli ne 20 lira fiat tahmin edilmi§tir. 

Palı zartla mUn&kallaya konmn•tur. İhaleel 25 adet Remlnıı;ton Rand Upl veya aynı M _. ft dö t ö ıu d ı d ı b k al 4-- uvakkat temınat 9(1 liradır. 
28. 9. 940 cumartesi -ıınu eaat on blrdedl evaa a r g z em r 0 a ın ap ı a• r. zart usullyle ııkslltrnesı yapılacaktır. 5- İhale Polis Enstitlisilnde miltt' 
Jlk tenıJnatı (1260) bin iki yUz altmıo lira- Ekslltme §ıtrtnamesl ve teferruatı mal - ıckkil satınalma komis'L·onunda uapı : 
dır. Evsııt ve ıııırtnamesl M. M. V. eatın aı- zeme mUdUrlU@nden parıuıız olarak alın&- ~ ~ 

k 
1 

bilir. lacaktır. 
ma omlsyonunda g!Srtlleblllr. eteklilerin 'Muvakkat teminat 800 liradır. 
ihale gUn ve ıaatından en a.z bir 1Jaat eve- İsteklilerin teklif mektuplarını muvak 6-- Şartnamesi EnE titUden parast:f 

liler her cün ıartnamesinl Eskişehir, lıtan- etUrllmiyecektır. (5581) 1M70 Une kadar teklif mektuplıınm komtıyona kat teminat ve ıartnameslnde yazılı vesaik verilir. 
vermeleri. (6503) 15543 ne birlikte aynı gUıı saat 10 a kadar ko • 7- !steklil:rin teminat makbuzu ve. bul, Ankara ve Aı. ntm alma kom1syonun

da ıörebilirler. İıteklllerin belll f{!n n u
atinden bir ıaat evci ihtiva eden kapalı 
zarlarını Aa. ntm alma komisyonuna ver-

mtrıyonıı makbuz mukabilinde vermeleri lA· ya banka mektubu ve 2490 sayılı ka • 
G I 'b ı A S Al K d Benzı'n ve •nı"re alma ..... k ıı:ımdır. 

Yulaf alınacak 
~ 1 0 u '· 11• • 0 • ıın: .,... ...v. (ISS26) 16320 nunun 2 3 .. il "d 1 · 

400 ton yulat aunacaktır, 19. 9. 940 tarih M. M. Vdl.leti Satın Alma Ko.: ' unc maa e erınde yazıh 
meleri. (5577) 15565 

sa.at 11 de Gellbolu'da satın alma komleyo- Hepelne tahmin edilen tlyatı: 41500 lira Yapı işleri ilam belgelerle birlikte 16 Eylül 940 paz~r-
nunda ihale edilecektir. Yulafın beher ki· olan 8.955 kilo ibenzln, 6()j) kilo B, ve 500 Nafıa Vekiletindeıı : tcsi günil komisyondtı bulunmalıdır. 

Benzin alınacak !osu muhammen ibedell 7 kurut ve katı te- kilo BB. ynğı 876 kilo UıtUpU, 600 metre çi- ı - Eniltmeye konulan iı: Ankara genç (5095) 15089 
Çatalca A•. S11. Al'. JCo. dan 

1 
mlnatı 4200 llradır. (M84) l!Sıms riıniz tUlbent açık eksiltmeye konmU§tur. lik parkına filitre istasyonundan ıu inleti 

Çatalca motör!U vesaiti için yüz ton bcıı- lı:k1Jlltnıest 28. 9. 940 cumarte.ı g'(lnU 11aat ieidir. 
zinin kapalı sarf uauliyle ihalesi 30/9/94-0 11 dedir. İlk teminatı: 387,5 lira olup ıart- Keıif bedeli 163152 lira 60 kuru~tur. A. LEVAZIM AMIRLIGI 
pazartesi &i!nii ıut ıs de yapılacaktır MİLLi MÜDAFAA VEKALETi nameel komisyonda görtllUr. Taliplerin mu- 2 - Ekıiltme Z7/9/ 940 cuma günii Hat 
Muhammen tutarı 35.000 liradır. İlk temi- anren •akltte ı.ı:. M. V. Sa. Al. Ko. da bu- 16 da Nafıa Vekaleti yapı ve imar hlen Lavamarin kömürü almacak 
natı 2625 liradır. Şartnamesi komiıyonda- lnıaat ikmali ilanı lunm&lan. (6561) 11555' eksiltme komisyonu odasın.da kapalı zarf Ankara Levazrm Amirliği Satın Alına 
dır. İstcklileı-in ilk teminatı makbuz Teya M. M. VeHletl Satırı Alma Komisyo .. usuliyle yapılacaktır. Komisyonundan : 
mektuplariyle ihale Ha tinden bir sa.at ne- nundın : Tel alınacak S ....:. Ekıiltıne ııartnıuneıı! ve buna müte-- 1 - 70.9 ton. Javemarin kömüril kapalı 
llne kadar teklif mektuplıulyle beraber Keşif bedeli 15.643 lira 69 kuru' olen M. M. v~Hleti Satın Almı Ko.: fctti evrak (8) ıekiı: lira (16) on altı ku- zarfla eksılt~~ı 16/ 9/ 940 saat ıs de Anka-
Hadnnk6y'd~kl Sa. Al. Ko. nunda bulun • hutabakıcı okulu ikmali in$aatr kapalı Heplline tahmin edilen fiyatı: 4974 lira çu' bedel mukablllnde yapı ve imar itleri ra Lv. 6mlrlıfı &atın alma komisyonunda 
malan. (S57I) 

15567 
zarfla eksiltmeye konmuı.ıu:-. Eksiltmesi : 10 kurU§ olan 6 kalem tel açık ekıılltmeye reisliğinden alına.bilir. yapılacaktır . 
16/9/940 pazartesi gilnli 111.at 11 dedir. İlk konnıuotur. Ekslltmeııt: 80. 9. 940 pazarte-

2 
- Muhammen bedeli 12762 lira ilk te-

u 1 t 
. t 

1173 11 30 
k 4 - Bu iı !~in lhım olan font borular mınatı 957 lı'ra ıs kurustur. S"~tnamesı· k"-, n a ın•.,.ak emına ı: ra uruş olup lı:e~lf ve 'ıl gtinU saat 10 dadır. İlk teminatı: 374 il- ha .... .,.. """" J 

1 
._, len Karablik demir ve çelik fabrikalarm- misyonda görülür. (5100)' lSlOS 

Iırpırt A s 
1 

pro es 80 ıı;uruu komisyondan alınır. il'•· r& olup •artııamo ve llstelli komfırvonda gö- da 
1 ı. ı. A • Ko. Rı. dın: tiplerin muayyen vakitten bir ıaat evetine " u,, Vekilct namına imal edilmektedir. 

ııo.ooo kilo un 2. I>. 9.W g'(lnU yapılan kadar zarflarını M. M. v. Sa. Al. Ko. na rillOr. Tallplcnn muayyen vakitte .M. M. V 5 - Bıı iıe girmek için iıteklilerln 
kapalı zartla ekelltmeıılnde talip çıkmadı· vermeleri. (5071) 15101 $&.Al. Ko. da bulunmalan. (~7) dokuz bin dört yllı: yedi lira (63) GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 
tından 2. 9. 940 cuma g1.lnUnden itibaren C6562l l1S555 altını§ üç kuruıluk muvakkat teminat ver -
bir ay içinde PazArlığa bırakılmııtır. Pa- Matra alınacak melcri ve Nafıa Vekllctlndcn bu i~e ıire - S" k zarlıQl .2. 10. 940 "arıamba -ıı"u ı··t 1 .. ue M. M. Vekaleti Satın ... ima Komı's- Soba alınacak k omi ok satın alınacak ~ 

6
..._. ..... ....... n. bilece !erine dair ah,nmıo ehliyet vesikası 

yapılacaktır. Unun ııartnam••l Jsnarta'da yonundsn : M. M. VıoU.ltti Satın Alma Ko.ı Gü "k ! ~ -... ibraz etmeleri lazımdır. Bu vesika eksilt- mru vıo nhisıırlar Vekaletinden : 
komutanlık blnıunndakl ıatın alma komla- Beher adedine tahmin edilen fiyatı (140) Behertne tahmin edilen fiyatı (1710) bin menin yapılacağı günden en u ıekiz gUn l - VekAlet kal6rlterleri tein 220 ton 
yonunda g-öreblllrler. Muhammen tut&n kuruD olan yUz bin adet alemlnyum matra yedi yllz on kut'lll olan 1300 ıı.det ıoba pa- fl'Vel isteklllerin bir istida ile Nafıa Vekl a!SmUkok komUrUnUn alınması açık eksilt-
15400 lire.dır. İlk temltılltı 

11
..,. liradır. İı· pazarlıkla mUnakaııaya korunuotur. • nrlıkla mUnakruıaya konmuştur. İhalelli • meye konmu§tur. Eksiltme 18 • Eyllll • 

k 
u.., İh 

18 9 9 
Jetine miiracaatları ve dilekçelerine bu iıe 1940 ı;ıırşamba ..;ı"u eno.t 14 de vek"let bi-

te lllertn 2. 10. 940 çarııam'-- •llnU e••t 1• aleel 14-9-1940 cumartesi -ıınu saat 12 · · 40 çıtrıııınıba g1.lnU sut 10,30 dadır ı:.u.u a. .,.. • .... .. a• K tt benzer bir iıı yaptıklarına dair iııi yaptıran nasında toplanacak olan satın alma komts-
de satın alma komlıyonunda bıılunmal•- dedir. Kııtt teminatı (16""") ıır- .. ır. Ev·-1 a teminatı 13.334,a) liradır. Evsaf ve yonu d 1 -· "vv '"' ~ıu idarelerden ahnmı!J vesika raptetmeleri n 11 yapı acaktır. 
Saat ayarı daire aaaUyle yapılacaktır. n ıartnameei (700) kun11 mukııb111nde ıutnn.meel M. M. V. en.tın alma komlsyo- muktazidir. Bu milddct zarfında vesika ta- 2 - K6mtlrllll beher tonu için bütllll 

(M79) 
15

,.a
8 

H.M.V. eatın alma komleyonundan aıınabl· nunda görUlllr.1steklllerln kanunun emret- mıı..ımı.t müteahhide alt olmak Uzere 26 lira 
"" 1 ti"'! bel 1 ı 1 ı .1& k i lehinde bulunmıyanlar eksiltmeye gireml- 60 '·uru• fiyat tahmin edllmi" olup mu • 

Ur. steklllcrtn kanunun emrettl.,..I bel ... • • " ge ere ha e sM.tın.... om eyona "' " .. 
K

.. •• J k 0 ., 1 ı yeeeklerdir. hammen bedeli 5952 lira ve e"""eU teminatı 
omur a maca . Jerle ihale eaatında komlavona •clmeleri. ge me eri. (6363) 155:56 ~s8 11 o• ~ 

I 
· ~., 0 e - İstekliler teklif mektuplanru ihale .. ra 90 kunııtur. 

Çata ca As. Sa • .Al. Ko. 'dan•: (5303) 1"'49 3 Ek-'ltme lrnı k l te u,. Y" • l' .... al cak --ı-ii olan 27/9/ 940 cuma ....ı:nü ıaat on be· - 0
' ye g e s Yenlerin ek-

Bin ton ıı~mlkok n iki yth: ton. lne k.. un çorap ıp tgı ına ...... 6
" 61ltme eııatından bir saat ıı 

u- M hf l ak M M V L.OJ • 1 K ıe kadar eksiltme komı'syonu reı'slı'ğı'ne eve ne kadar IS'· mllrll kapalı ınrf uıullyle ihalesi 
30191

g
40 

a e a mac · · e,.,, etı Satın A mı o.: reU temlnaUannı vekA.let vcznealne yatır-
pazarteıi ıün{l saat 17 de yapılacaktır. Sö- JI. M. Vd:iletl Satın .Almıı Komisyonun: Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı makbuı mukablllnde vermeler! lbnndır. malannı ve ı;artnameyi gönnek üzeııe her 
mi-kokun muhammen tutarı 27.000 lira la • dan : (280) iki yUr; aekscn kuru~ olan 1!5.000 kllo P01ıtada olacnlı: ıeclkmeler kabul edil • gUn vekAiet levazım mUdUrll.igfuıe mU -

venin 3000 linldır. Sömikokun ilk temlna- Hepsin• tahmin edilen fiyatı 25.125 ııra yUn c;orııp ipliği pazarlıkla mUnakasaya mez. (5428) 15S4-0 racaaUan. (5236) 

tı 2025 lira lavenln ilk teminatı 22'5 liradır olan 1500 adet mahfe pazarlıkla eatın alı- konmuı,ıtur. İhaleei 17. 9. 940 salı günU ıa
Şartnameıl komiıyondo.dır. İtıteklilerin ilk nacıı.ktır. Pazarlığı 16·9·1940 pa.zarteel g1.l- at on birdedir. Katı teminatı (6.300) llra
teminat makbuı nya mektuplariyle ihale nU aaat 10 dadır. K&tt teminatı 3768 lira 71S dır. Eveat ve ıartnıı.mesl 210 kuruı mukar 
ıaatinden bir uat 9Veline kadar teklif kuruı olup ıartnameei 126 kuruııa komiı - bilinde M. M. V. ııatın alma. komlsyonun
mektuplariyle beraber Hadımköyde ko • Yondan alınır. Tallplt.rln muayyen vakitte dan alınabilir. tırtcklllertn kanunun emret
mutanhlc ıatın alma komiıyomına verme _ M.M.V. Ba. Al. Ko.da bulunmalan. tlti belgelerle ihale saatında komisyona 
leri. (5580) (15560) (IS413) 11541S2 I gelmeleri. (6565) 1515:57 

Semer alınacak 
Bulgur yapbrılaca.k M. M. Vek8.leti Satın Alma Komi!- Zayi - Kızım Gülen Pulur'un Tokat or-

lstanbul Lv. A.mirlili Sı.. Al. Ko. dan yonundan : ta okulundan aldığı 18/8/ 939 tarihli ta•· 
1600 ton buğday verilerek bulıur yaptı - Hepsine tahmin edilen fiyatı 46125 llra o- dilmameyi zayi ettik. Yeniılni alacağız es-

nlacaktır. Paurlıkla tbiltmul 14/9/940 lan !500 adet semer paıı:arlıkla IJll.tın alma - kisinin hUkmü olmadığını illn ederiz. -
cumartesi günü saat 10 da Tophanede İs - caktır. Pazarlığı 16·9-1940 pazartesi gUnU Jandarma yü:ı:baeısı Şilkrii Pulur. ~7 
tanbul v ... lmirliii satın alma komiıyo • IJ&&t 11 dedir. Kııtt teminatı 6.768 lira ~5 
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 114', 120 kuruD olup ıartnıımcsi 226 kuruoa komlı • 
lira ilk teminatı 6956 liradır. Şartnamesi yandan alınır. Taliplerin muayyen vakitte 
komlıı)'Onda görtllllr. llteklllcrln belli n- M.M.V. Sa. Al. Ko.da bulunmaları. 
atte k.omlıyona ıelmcltri. (.5583) 15572 (6'1.IS) 

Zayi - Denizli vi!Ayet! OUnay nahiyesi 
ilk okulundan aldıittm ııchadetnameml kay
bettim. Yenisini alacatımdan e11klıılnln hük
mtl yoktur, - İbrahim oflu İta Şen 3630 

BANKALAR 

Banka memuru alınacak 
Emlil vtı Eytam Bankasmdan : 
Ankara merkezimiuie çnlıftırılmak ilze

re -ve 3659 numaralı barem kanununun ta • 
rifatı veshile müktesep hakları olduğunu 
tevaik eylemeleri prtlylc birisine 140, üçü
ne 120 ıer lira aylık ve ayrıca bu derece -
lert göre Ankara tazminatı verilmek ıuro
tlyle, Bank1llar muhasebeııinde veya mua • 
melltında çalı!itnıl forme dört memur alı
nacaktır. Talip olanların, lüzumlu vesika
lariyle birlikte biızat veya mektupla 
30/9/g40 tadhine kadar umum mlidlirlüğii-
müze mtlracaatlan. (S521), 1554-7 

15224 

Elbiselik kumaş almacak 
Gümrük Vf! inhisarlar VekMetinden : 
1 - Vcklilct kolcu ve müstahdemleri i

çin <68?> metre elbiselik kumali a~ık ek _ 
ıılltme ıle satın alınacaktır. 

2 - Bu kuma~lar i~in 4022 lira bedel 
tahmin edilmiı olup muvakkat teminatı 
301 lira 65 kuruııtur. 

3 - Bu i3e ait şartname her gün Vek -
let levazım müdürlilniınde görlilebilir. 

4 İhale 27/ 0 940 cuma gunu ıaat 14 
de Vekllet levazım müdurliigünde kurulu 
satın alma komisyonunda yapılacağından 
kanunt vasıfları haiz isteklilerin muvak • 
kat teminatlarını Vck81et veznesine yatı • 
rarnk alacakları makbuzlula birlikte bel
li gün ve aaııtte komiayon·ia ha.zır bulun • 
malan ilin olunur. (5514.) 1554-5 

• 
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ULU S 

TürkiyeCümhuriyetMerkezBankasının 7 -9-1940vaziyeti 
AKTİF 

K ASA: 

Altın : satı kllo~am 
Banknot 
Ufaklık 

DAHİLDEKİ MlıriABİRLER 

T tirk Lirası 

71.806,912 

HARİÇTEKİ MUHABİRLER : 

Altın : Safi kilogram 5.278,749 
Altma tahv111 kabil serbest dövizler 
Diğer dovizler ve borçlu kliring 
bakiyeleri 

HAZİNE TAHVİLLERİ: 

Dı>nıhte edi. evrakı nakdiye karşılığı 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat 

BF.~DAT CÜZDANI : 

Ticarr senetler 
E SHAM ve TAHVİLAT cttZDANI : 

4'. • Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 
karşılığı esham ve tahvUa.t (iti· 
hart kıymetl e ) 

B • Ser best esham ve tahvilAt 

AV~~SLAR: 

Altın ve döviz ilıo:ertne avans 
T ah"lrllM Uzer ine avans 
H azineye k um vadeli avans 
Hazineye 3850 No. ıu kanuna göre Ml· 
l an altın karşılıklı avans. 

HİSSEDARLAR : 
MUHTELİF: 

Lira 

101.002.166,82 
9.771.418,-
2.068.981,69 

1.490.068,84 

7.424.982,46 
88.821,08 

19.072.678,61 

158.748.563.-

19.310.196,-

258.131.818,29 

47.608.876,93 
8.277.0157,57 

!5.485,30 
7.808.722,-
8.989.000,-

39.000.000.-

YEKtİN 

Lira 

ll2.837.IS66,01 

1.490.068,84 

26.536.482,15 

139.438.367,-

258.131.818,29 

~.885.934,50 

155.803.207,80 

ol.500.000,-
20. 797. 768,80 

675.421.~2,89 

• 
PASI F 
SERMAYE: 

İBTİYAT AKÇESİ f 

Ad! ve fevkallde 
Hueusl 

TEDA Vti"LDEKİ BANKNOTLAll f 
Denıhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 • 8 lnci maddelerine te-J. 
fikan hıı.zine tarafından Taki tedtyat 

Denıhte edl. evraln nakdiye bakiyeli 
Kar~ılığı tımı.amPn ııltın olarak illve
ten tedavüle vazedlle:ı:ı. 
Reel!lkont mukabtı1 UA.veten tedavtuı 
vazedilen 

Hazineye yapılan altın karııhklı ., 
va.na mukabilt 8902 No. ıu kanun nıu
clblnce llA.veten tedavüle vazedJle:ı:ı. 

MEVDUAT: 
TUrk Liran 

Altın : Satt Klg. 18.908,221 

8850 No.lu KANUNA GÖRE HAZİNEYll 

AÇILAN AVANS MUKABİLİ TEVDİ 
OLUNAN ALTINLAR: 

Ba!l Klg. 36.716,~ 

DÖVİZ TAAJIHUDATI : 
Altına tahvili kabil dllvizler 
Diğer dövizler ve alacaklı kllring 
bakiyesi 

MUHTELİF: 

e.1es.e~.ıa 

e.000.000,-

lM.'748.MB,-

11.81~.196,-

189.48U8T,-

1 '7.000.000,-

1()6.IS00.000,-

.--,-

91.HT .MT,48 
~.595.925,85 

M.Ms.228,22 

l .JM,T'7 

27.1526.809,92 

YEK'Ô"N 

Ltra 

115.000.000,-

12.188.666,Hi 

862.9SS.S61,-

S3.97S.82S,33 

151.648.228,22 

27.530.169,69 

112.1'6.958,50 

6715.421.212,89 

ı Temmuz 1938 tarihinden itibaren : İ8konto haddi % ' A.ltııı llııerfne av&l'lll % 8 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııl!:. 
-

5 lokomotif makinisti ahnacak ~ -----------------------~ ---

TÜRKİYE DEMİR VE CELIK F ABRlKALARI MÜES
SESESİ MÜDÜRLOCONDEN : . 

Demiryollarında makinistlik ettiğine dair ehliyetname ibraz et• 
mek Şartiyle 45 yaşından yukarı olmamak Uzere 3 liradan 4 liraya 
kadar yevmiye ile 5 makinist alınacaktır. 

En geç 15 eylül 940 tarihine kadar müessese müdürlüğüne müra
caat edilmesi. 

---------
---------:= Evelce müessesemizden çıkarılmış olanlarla askerlik etmemiş O• =: = lanların müracaatları kabul edilmiyecektir. 3455 =: 

~IJlllllffllllllllllllllllllllllllllllllfllllf lllllllllllllllllllllllllllllll l~ 

Alôkadarların nazarı dikkatine 
Ankara Belediyesinden : 

M.2 M.2.K. Bedeli 

Ada P. Cinsi Mikta.n L. L. K. -----
1180 7 Arsa ev 1538 3 4614.00 

1180 20 Arsa ev 

1227 21 Arsa ev 

1227 22 Arsa ev 

1230 1 Arsa ev 

1230 8 Arsa ev 

1239 10 Arsa ev 

1239 52 Arsa ev 

518 

648 

564 

726 

1369 

978 

1064 

3 

2180.00 
6794.00 

1554.00 

20778.00 

22332.00 

2.5 1620.00 
44812.00 

46432.00 

2.5 1410.00 
22245.00 

23655.00 
3 2178.00 

5132.00 
7310.00 

3 4107.00 

3 

3 

6150.00 

10257.00 

2934.00 
2650.00 

5584.00 
3192.00 

2270.00 -----
5462.00 

Sahibi -----

Fikriye Erbu 

Osman 

Emin Özbek 

Şehap Görülü 

Süreyya Beceren 

Binbaşı Hamit 
(§uyulu) 

Ferihe (şuyu1u1 

Nihal (şuyulu) 

Yukarıda ada, parsel, cinsi, mikd.arı ve sahipleri isimleri yazılı Yenişe
hir'de Rasat tepesi mevkiinde tevsi edilen anıt - kabir sahasında bulunan 

gayri menkuller hizalarında gösterilen bedelle menafii umumiye kararına 
... 

tevfikan istimlak edilecektir. 

Bu yerlere ait harita belediye kapısına ve istimlak yerine asılmıştır. 

Takdir olunan bedele razı olanların muamelelerini yaptırmak üzere bele. 

diyeye müracaatları, olmıyanların 8 gün zarfında itirazlarını göst~rir isti~ 

daların belediye reisliğine verilmesi ilan olunur. (5591) 15577 

Elbise ve palto yaptırılacak 
Devlet Derniryoll11rı Balıkesir Üçüncil işletme Müdürlüjünden : 
İşletmemiz memur ve müstahdemleri için 1!}40 malt yılı içinde aşağıda cins, mik

tarı muhammen bedeli yazılı elbise ve paltoların diktirme işl kapalı zarf usu!iyle 
ekıiltmeye konulmuştur. Diktirilecek elbise vı paltolar ile kHketlerin lmmaı. tela 
ve astarları idaremizce verilecektir. 

İhale 27/ 91940 tarihine t esadüf eden cuma ıünli aa.at 16 da Bahkesir'de üçüncü 
i$letme mlidürlüğ ü bi nasında toplanacak olan arttırma ve eksiltme komisyonunda 
yapılacaktır. Bu ise ait şartname .,-e mukavele projeleri her zaman Balıkesir ilçüncil 
işletme müdiirlüğü ile Haydarpa~a. Sirkeci, İzmir ve Ankara ıarlarından parasrz 
alınabilir. Taliplerin 2490 sRyıh kanunun 32 ve 33 üncü maddesine göre hazırlıya • 
cakları zarflarla teminatlarını ve kanunda ıröıterilen ve9ikalarınt ihale saatinden bir 
saat eveline kadnr makbuz mukabilinde komisyon reisliğine vermeleri lbrmdır, 

(552'0) 15546 

Diktirilecek elbiselerin 
cins i Aded 

L!civert serjılen açık yakalı ceket 273 
pantalond ıın yelekten mürekllı:ep ta· 
knn elbise 
Llcivert serj kumaştll?l kapalı yaka- 4 
h ceket pantolondan mürekkep t&-

kım elbise 
L1kivert ,ayaktan açık yakalı ce- 165 
ket pantolon yeltActen mürekkep ta-
lmn elbise 
Licivert pyaktan kapalı ya.kah c&- 1&3 
ket pantolondan ibaret t alnm elbiee 
Kastor kumaştan palto 300 
Şayak kumaştan palto 100 

U.cf-vert kasket ~S 
Kmım:ı kasket 100 

Tahmin edilen 
bedeli 
Kuruı 

700 

600 

650 

700 
600 
100 
200 

Tutarı 

Lira K 
1911 00 ) 

) 
) 

24 00 ) 
) 
) 

1072 50 ) 
) 
) 

1098 00 ) 
) 

ııoo oo ) 
500 00 ) 
625 00 ) 
200 00 ) 

tık 
tem.inat 

S'TZ.30 

5000 metre amerikan bezi ahnacak 
An.tara Niimun• Hast11nt!sİ B11stabiplilindM: 

Clnııl Mikdan Tutarı 

Amerikan bezi ırnoo metre 
(nUmunesl 1rlbi) 

1550 lira 
Muvakkat teminatı 

lH lira 2ti kuruş 

ŞekU Eksiltme gllıı ve sutt 
Pazarlık 13. 9 . 940 cuma. saat H 

1 - Ankara Nümune hastaneıılnln 1940 malt yılı ıargılık amerikan bez! aoık ek
siltmeye koouımuı,ı ise de tallp zuhur etmemesinden on gün dalıa. temdit ed!lmlı,ıtlr. 

Gene tallp zuhur etmediğinden pazarlıkla aatın alıomaflına kEl.!'fll' verilmt,tır. Taliple· 
rin ııa.n olunan gUn ve saatte hMtaneye mllracaatıarı. 

2 - NUmune ve fllrtname her gün ha.l!ltanede ~rtilebillr. (15550) 

KAYSERi 

TALAS AMERİKAN KOLEJİ 
4 Senelik - Erkek - Orta Okulu 

İNGİLİZCE 
Ücretler :) LEYLI 195, YATI YURDU 100 LİRA 

Tedrisat : Eylül 25 de başlar. 3576 

Fransı% · mürebbiyesi 
..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa... 

İŞ ARIYOR 

Ders vermiye muktedir İsviçreli fransı:ı 
bir bayan iyi bir aile nezdinde mürebbiye· 
!iğe taliptir. Ulus'ta İ. T. rumu%Un.a mek -
tupla müracaat. 3623 

= = - -- Nakliyat işi -----
--------E Türkiye Demir ve Çelik F ah. : 

: rikaları Müessesesi Müdür - _ 
: lüğünden : :: 

BALAST MÜNAKASASI 
:E Sakıı.ry:\ ağzında İhsaniye mevkiin- : 
: de bulunan takriben on iki bin ton : 
: demir cevherinin mezktlr mahalden E: 
: alrnarak Filyos'ta vae;onda teslim işi : 
: bir müteaJıhide verilecektir. Taliple- : 
: rin 15 eyl\lle kadar müessese mildür- : 
: lüğün"C müracaatları ilan olunur. E 

D . D. Y. Üçüncü lşletme Müdürlüğünden: 
Mlhammen bedeli ile bulunduğu yer, miktar ve evsafı, muvakkat teminatı aşağıda yazılı balast kapalı zarf 

usuli yle eksiltmeye konulmuştur. İhalesi Balıkesirde Üçüncü İşletme müdürlüğü binasındaki artırma ve eksilt
me komisyonunca yapılacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 2490 saylı kanunun tayin ettiği vesikalarla tekli mek 
tuplarını ıhale gününde saat 15 e kadar makbuz mukabilinde komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu işe ait 
şartname ve mukavelename projeleri komisyondan parasız verilir. (5239) ' 
Balcı.st ocaklarının Bir M3 
bulunduğu yer kilometresi Cinsi Miktarı Balastın Muvakkat 

Tutarı Teminat metre 
mikabı 

muhammen 
bedeli Lira Lira K. İhale tarihi 

İzmir - Bandırma 258-268 Küskü ile 
hattı yarmalardan 

15000 130 kuruş 19500 1462 50 

~ll!!lalil~ .............. ... YATILI - YA TiSiZ • KIZ - ERKEK 

18·9-1940 
15239 

HAYRİYE LİSESİ 
Saraçhanebaşında Horhor Caddesinde, Telefon : 20530 

ANA - iLK - ORTA LİSE 

İhale saati 

1 (11 

Eı.kl ve yeni tıı.lehenln kayıtları her gUn saat 10 • 17 ye kadar yapılır. Yabancı dUlere llk sınıttarda.n itibaren başlanır. 
Son sınıfta fen şubesi de vardır. Talebeler mektebin hususi otobüs ve otomoblllyle evlerine nakledilir. 6237 

-= 3628 ----ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

U L U S - 21. inci yıl. - No: 6865 

İmtiyaz sahibi 
lıkender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri MüdlirU 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese MüdUrtl : Naşlt ULUÔ 

ULUS Baııımevi ANKARA 

12- 9. 1940 

AZ EMEKJ 
ııif!s biı:ı. 

-yemen..' 

Bir komprime hayat karşıhğıdı r 
En sıkışık zamanlarda size en büyük yardımcıdır. Kalöri, gıda, lezzet ve n .. 
faset bakımından tatmin edici mahiyeti ve yüksek evsafı haizdir. Merci
mek, bezelya, buğday vcsair çorbalık komprimelerimizi her yerde bulabi
lirsiniz. 

ÇAPA MARKA MÜSTAHZARATI 
M. NURi ÇAPA Kuruluş tarihi 1915 

~ 8an1·4 
------...::-zGL~-..;;;;.....::::=:;... ·- - --

Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 
kolay müessir bir •. müstahzardır. .; ,, 

Barsak. Solucanlarma 
karşı.,,.. gayet~ tesirtidi~ B~ak11 solucanlarının büyüklerde ve Küçüklerde 
sebeb olacağı tehlikeler : göz önüne alınarak solucan hastalıklannda bunu 

kullanmalan faydalıdır. 

· Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur. 
~:h ııt Vt>kll~1 lrıln m "•:ıııl' ~rahıl 

S ı ğır eti ahnacak 
Kütahya 6. Saplı Jandarma Okul Tb. K.IIğmdan : 

Miktarı Erzakm. beher kilosu % 7 ,5 muvakkat 
teminllt Tut.arı 

Lira K 
11250 00 

Azı 

Kilo 
35000 

Çoğu için tahmin edilen fiyat 
Kilo Kur San 

45000 25 00 
İHALENİN 

Lira Kurul 
843 75 

Günii Tarihi Saat Cinı1 
P. Ertesi 30/ 9/ 940 11 Sığır eti 

1 - Okul eratımn ağustos/941 ıonuna kadar bir yıllık sığır eti ihtiyacı kapalS 
zarfla yukarda hizalarında yazrlı gün ve ınatlerde ihalesi yapılmak üzere eksiltme:Y• 
konulmuştur. 

· 2 - İsteklilerin teklif mektuplarını ve yukıırda yazılı teminat akçe veya mektuP
lariyle 940 yılına ait ticaret odası vesikası ve (2490) sayılı kanunda yaZilı sair vesa
ikle birlikte gösterilen saatten bir saat evelhükümet konağında maliye dairesinde mii
teşekkil komisyona vermeleri. 

3 - Şartname okul komutanlığında görillebilir. 15427 

...11111111111111111 11111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111 .. = ~ = Elektrik ustabaşısı aranıyor § - ~ - ::: 
3 Kayseri ve civarı Elektrik Türk Anonim Şirketinden • ~ 
: Şirketimize ait olup Bünyan'da bulunan ve su Türbinleriyle müteharriık ole.:n ; 
: Elektrik Sııntralrnı idare edebilecek kabil iyette bir usta başıya ihtiyacmıız ol- ; 

duğundıın taliplerin şirketimize müracaatları ilan olunur. ::: 
: 1 - Türk ve Tiirkiye cümhuriyeti tabiiyetinde olan ve ehliyeti kafi göriile-- ~ 
_ cek zata 150 • 200 lira ücret verilecektir. ::: 
: 2 - Esnayı müracaatta, ehliyet ve tahsil derecelerini gösterir vesika, hüviyet g 
_ cüzdanı ve şimdiye kadar çalıştığı yerlerden almış olduğu vesaik suretlerini ::: 
: bir kıta fotografla birlikte göndermek lazımdır. (Esnayı tayinde sıhat rapo- ~ 
- riyle iyi hal kağıdı istenecektir.) ::: 
E Fazla tafsilat almak istiyenlerin ya doğrudan doğruya ve yahut mektupla ; 
_ şirket müdürlüğüne müracaatları. 3600 ~ - , 
,ıııııııııııı ı ııııııı ı ıı ı ı ıı ı ı ııı ı ıı ııııııııııı ıı ıııııııııııııııııııııııı ıı ı ıııı•f 

«==============================~=========~ 

Yeni S inema Halk Sineması Sus Sinemas ı1 
Buglin ve bu gece 

Saat 16.30 • 21 ıennsmda 

AŞK MAHKUMU 
Saat 14.30 - 18.30 

seanınnda 

ÇIT't.AK MF.:I,F,K 

Cebeci Yenl DoA-an 
slnenııı.ın tam 21 de 

Lorel Hardi Znfer Dö
nüşü (Tiirkçe ııözlU) 
İlAveten İzmir Fuarı 

Hııgiin vt• bu gece 
2 Filim birden 

1 • Çarlıçen Caniler 
peşinde 

2 • Goşolar Geliyor 

Seıınslar 14.30 • 16.30 -
18.30 ve g ece 21 de 

BugUr. ve bu gece 

2 Filim birden 

1 • Rio Grand Gülü 

2 - Görünmiyen Casus 

Seanslar: 12 • 14 - 16 • 
18 ve gece 20.30 da 

Saat 12.1ı'i de Hamamönti Açık Ha.va 

Ucuz Halk Matinesi slnema"'ı 
BİTMEMİŞ SENFO~İ Ali Baba Hindistan"da 

11 açılıı,ı törenl Msrtha Eggertb Türkçe sözlü ve ~arkıll 

~~===================================·~ 


