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Memleketin diğer yerlerinde de 

muhtelif zelzeleler hissedi idi 

Zelzele hiç bir tarafta hasar 
ve zayiata sebep olmuş değil 

latanbul; 12. ( Telefonla ) - Bu sabah saat 6.16 da İstanbul' da bir zel
%ele kaydedilmiştir. Zelzelenin merkez üssü İstanbul'dan 75 kilometre 
uzaktadır. Rasathane müdürü profesör Fatin zelzele hakkında şu izahatı 

vermiştir : 

" - Zelzele hafif olmuştur. Hisse-,. 
dildiğinden 20 saniye sonra en şid • 
detli sarsıntısını yapmış ve bunun ih
tizazı 10 saniye devam etmiştir. Bil -
tün İstanbullular zelzeleyi duymuşlar-

Amerika cümhurreisi B. Ruzvelt 

/ngilterenin ıark ıahüinde düşürülen alman tayyarelerindcn biri d Merkez Ussünün bizden 75 kilo-ır. 
(Sonu S. inci sayfada) B. Runelt bir nutuk verdi : 

Kendi 
• 

ananemıze 

dönelim 
Falih Rıfkı AT AY 

Geçenlerde mühim İsviçre gaze· 
lelerinden birinde bir İstanbul 
~ektubu çıktı. Mektup, Türkiye'yi 
bır bolluk cenneti gibi tasvir et· 
mekte idi. Galiba Avrupa kıtaaında 
her istediği gıda maddesini diledi: 
ii kadar istihlak eden tek memle· 
ketiz. Bunun fazileti, Avrupa top· 
raklarının kısırlığında değildir. 
Harp canavan sömürüp tüketincİ· 
Ye kadar birçok memleketler de ay· 
n!r. vaziy~tte idi. Hollanda" da pcy
ıu • ~•nımarka'da tereyağı, Paria 
fehrınde. t~rap kalmamıısa, bun
dan ne ıklım, ne mevsimler ne de 
iktısadi buhranlar mesuldü;. Vi§i'· 
deki vatandatlarımızm İstanbul'· 
daki dostlanndan zeytin tanesi is
tiyecekleri tahmin olunabilir mi 
idi? 

Bu düıii_n_ç.çlerla. K-.ld-"J al9".ol
ai---geldigimız zaman türk gaze· 
telerinden birinde iri ba§lık harfle· 
ri ile ıu feryat gözümüze çarptı: 
"dün İstanbul halkı aç kaldı!,. Biz 
ve bütün komıularımız, ve sabah
tanberi latanbul'un en kalabalık 
aemtlerinde rastladığımız kimseler, 
bir gün evel, baıka bir ıehirde o· 
turmuyorduk. Hayır, dün İstanbul 
aç kalmamııtı: bazı mahalleler 
ekmeksiz kalmı§h. Bu ekmeksizli· 
iin sebeplerinden biri de, gene bir 
takım gazetelerin ekmeksiz kala
caksmız, tehdidi ile halkı furunla
n yağma etmeğe aevketmesi idi. 
Nitekim vaziyet anla§ıldıktan son
ra, topladıkları ekmeklerin bayat· 
lıyacağından korkanlar bunlan 
bir iki kurut eksiğine i~de etmeğe 
başlamıılardır. 

lstanbul'a tayin olunan ucuz fi
yatlı buğday ve un yardımından 
kendi hesaplarına istifade etmek 
istiyen muhtekirler olduğuna ıüp. 
he yoktur. Hükümet lstanbul hal· 
kmın ne kadar un istihlak ettiğini, 
Ye tehre ne kadar un yollandığını 
pekala biliyor. Mahsul ve ato}' va. 
ziyeti odur ki Türkiye'de hıç bir 
vatandaşın aç kalması~a ve .hi~ bir 
ıehrin kıtlık çekmeaıne ıhtımal 
Yoktur. Yediğimi7.den fazlasını sa· 
tacak haldeyiz. Fakat bütün ~u?· 
ları hükümet kadar gazetelrımız 
de biliyor: öyle olmasa, muhabirle
rin vekillerden almıı oldukları be
Yanatları bizzat gazetecilerimizin 
okumak tenezzülünde bulunmamış 
olduğuna hükmetmek icabeder. 
'Velev arızi bir buhran da olsa, bi· 
zim vazifemiz, belli başlı vazife· 
rrıiz, bu buhrandan bir sürüm vel· 
"~leai çıkarmak değil, üç dakikalık 
hır telefon muhaveresi ile her arzu 
ettiğimiz makamdan hakikati öğ· 
renip, buhranın me~ullerine, yani 
~uhtekirlere karşı hükümetle bir· 
lılcte rnücadele etmektir; bilakis, 
b.a~· gazetelerimiz hem halkın sini· 
knı bozdular; hem de b•1hranı bat· 

a sebeplere atfederek, lstanbul 
Lehri?in imtiyazlı buğday f~y~tını 
endı karlarına kullanmak ıstıyen 

trıuhtekirleri sevindirdiler. 
• E~er laviçre gazetesinin mu~abi
~· bırkaç gün evel tasvir etmıf ol· 
l kh bolluk cenneti içindeki bu aç· k feryadını duymu~a, kiır1>ilir ne 

•dar h d- - .. ? H· . ayrete uımu§tur. . 
b" •dıae pek mübalağa edılecek 
ır eheıniyette değildir. 'Ancak, 

(Soau S. iaci sayfada) 

I (AR~AMBA GÜNÜ 
Londra'da 

92 Alman 
• 

tayyaresı 

düşürüldü 

Alman tayyareleri İngiliz 

bat aryalarmın ıiddetli 

baraj af eıini ge(emediler 
Londra, 12 a.a. - Royter aJanaından: 

Dilnlcil muharebede düımanın gz uyyare
ıinin tahrip edilmiı oldutu re.men teyit 
edilmektedir. 24 avcı tayyaremiz kayıptır. 

(Sonu 6 ıncı sayfada) 

Rayhştag'ın çatlsından 

hol-a duman tüter en ... 

BERLİN'E 

İngiliz tayyareleri 
gene akın elliler 

Hamburg ve Bremen' de de 
. bir~ok yangınlar (ıkh 

Londra, 12 a.a. - Dün Berlinde bom
bardııruuı edilen hedefler arasında Pota
dam garından maada bir emtia garı, Tem· 
pelhof tayyare meydanı ve Tiergartene 
yerleştirilen bir tayyare dafi bataryası 

bombardıman edilmiştir. 
Bu sabah, alman radyosu, İngiliz tayya

relerinin dün gece Berline hucum etmiı 
olduklarını bildirmiştir. 

Spiker, bombaların Tiergarten'e ve şeh
rin ııimal mıntakalarına dÜ!imÜş olduğunu 
ili.ve etmi:ıtir. 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

....------· ----------

.. 
Sabık ltıral K..arol 

Sabık Ku-al Karo) 

Portekiz' de yerleıecek 
Madrid, 12 a.a. - Romanya elçiliiinden 

öğren1Id1ltile lL'C're bul Karol ikamet e
deceii Portekiz'e gitmek üzere bugün İl• 
panya'dan geçecektir. 

Kral. Karol Portekiz yolunda 

Nimes, 12 a.a. - Havas: Sabık krral Ka· 
rol ve refakatindeki zevat, dün ıaat 15 de, 
Portekiz'e doğru Nimes'den geı;miştir. 

Bar•elon'cla 
Baraelon, 12 a.a. - Sabık Kıral Korol 

buglln Barselona gelecektir. 

İngiliz büyük el~isi 
İzmir' den hareket elli 
İzmir, 12 a.a. - Şehrimizde bulunmak· 

ta olan İngiltere'nin Ankara büyük elçisi 
sır Knatchbull Hugesaen ve refikaları 

Transilvanya'nın 

iıgali bugün 
tamamlanıyor 

Rumen ordusu 
terhis edilecek 

General Ani onesku dahili 
bir(ok yeni tedbirler aldı 

Bükreı, 12 a.a. - DNB. BaşveklUetin 
bir tebliğine nazaran ordunun terhisi için 
Uzım .:elen tedbirler alınmıştır ve bundan 
eolll'a tektllli harbi7e uaulil pek latianaf 
ahvalde tatbik edilecektir. 

Rumen devlet rei.i, anarıi•t te. 
mayüllerin le.iri al.tında kalın

mamcuını talep etti 
Bükreı, 12 a.a. - General Antonesko 

devlet reisi 11fatiyle bir beyanname neıre
derek memlekette anar&iıt temayüllü grup 
larm tesirleri altında kalınmamasını ta • 
ıama ve enerjik bir idareye ihtiyacı oldu
ğunu söylemiıtir. 

Eıki hava nazın ordudan çekileli 
Bükreı, 12 a.a. - Eski hava na~n ıe· 

neral Paul Theodorcsco ordudan çelı:ilmiı 
ve istifası kabul edilmlııtir. 

Slyaat sebep veya cUrllmler dolayıslyle 

eald rejim tarafından mahk1)m edilmiş o -
lan bir çok klmaeler, Kıral ve Baıvekil Ge· 
neral Antoneaku tarafından imza edilen 1· 

(Sonu S. inci sıyfada) 

ltalyanların yakında 

MISIR' A 
TAARRUZ 
etmeleri bekleniyor 

etmililerdir. tayyare faaliyeti Mısıra karşı İtalya'nm 

yanlarında diğer zevat bulunduğu halde Londra, ız a.a. - Reuter'in askeri mu
bu aabah 8.50 de Seydiköy tayyare meY· harriri yazıyor: tngiltere'n!n Mmr'daki 
danından tayyare ile Ankara'ya harekej Maru _ Matruh üssüne karıı italyanların 

----------------------- yakında hllcum edeceğini ihsas etmektedir. 
Çünkü ikinci İtalyan ordusu bu cephede 
tahııit edilmiı bulunmaktadır. 

Bu ordunun ilk darbeyi ıahil boyunca 
İskenderiye'ye kadar ilerliyerelı: mi vur
maya çalışacaiı suale değer. İtalya'nın Af
rika'da diğer iki ordusu daha vardır. Bu 
orduların her ikisi de harekete gelebilir
ler. Bu ordulardan birinin Mııır - Sudan'
da tahanUt ettiği ve hedefinin de ıarka 
ve Vadihalfaya, Nile 'kadar ilerlemek oldu
fu söyleniliyor. Bunun için de bu ordunun 
900 kilometrelik ısaız bir ı;ölden reçmesl 
lbımdır. Fakat italyanların ıeri motörlll 
vaaıtalarla ve tayyare müzaharetlyle ıimall 
Afrika ile blrleımiye teıebbüı etmeleri 
muhtemeldir. 

Bu cepheye mareııl Grazianinin ku • 
manda edeceği söyleniliyor ki bu, mini· 
lıdır. 

Üçüncü İtalyan teıebbilsü ise Kassab'dan 
ı:arbe doiıru Hartum istikametinde taarruz 
eylemek olduğu zannediliyor. 

~ Aıatı Nil, diğer harekatı çok kolaylaı • 
, tıraıı cazip bir hedef olabilirse de Habe

( ... 

Garp ~ölünde bir tayyareci makine.ine liıenk yüklemeğe 
PJerken 

ıiıtan ve Somali erzak ve mühimmatın 
ulrllne tamamiyle gayn müaalt olacak ve 
~eklt baıladıktan sonra mevcut büyük 
petrol stoklan da her ihtimale cöre ı;ok 

ıatirmiyecektir. 

çaı, lnrillz lruvetlerlnin bqlnınundanı 
ceneral Vavel'in bqlıca tabii Jııınoetldlr, 

/ngiltere bQfvelriti 
8. Vin•ton Çörçü 

İngiltere istila 
lesebbüsüne karıı 

koymağa hazır 

B. Çörç.il'in nutkundan sonra 
İngiliz gazetelerinin tef&irleri 

Nutuk Amerika'da da 

1

HARBE 
HAZIR 

OLMAK 
müdafaa En iyi 

vasıtasıdır, ·diyor 
Vaşington, 12 a.a. - Reuter ajan

sından: Reisicümhur B. Ruzvelt, tre
dünyonları kongresinde dün akşam 
bir nutuk irad ederek şöyle demiştir: 
"- Harpten her zamandan ziyade 

nefret ediyorum. Harbin sahillerimi
ze sirayet etmemesi için _son hadde 
kadar elimden geleni yapmağa azmet-

. tim." 
Demokrat fırkanın Şikago progra

mından bahseden reis, fÖyle demi~ 
tir: 
"- Ecnebi memleketlerdeki muha

rebelere iştirak etmek istemiyoruz. 
Bize karşı taarruz hali müstesna ol
mak üzere ecnebi memleketlerde dö
ğüımek için askeri kıtaat ve deniz ve 
hava kuvetleri göndermek arzusunda 
değiliz. 

Amerikan milleti, yeryüzünde et
rafa saldıran azgın kuvetlere kar§ı en 
iyi müdafaa tarzının çok kuvetli bir 
hazırlıktan ibaret olduğunu pekall 
biliyor." 

Reisicümhur söylediği nutukta, 
Birleşik Amerika devletlerinin milli 
müdafaa$ını temin için hazırlanan 
planın ehemiyeti üzerinde durmuş ve 
demiştir ki: 
"- Dünyada tahakküm zihniyeti

nin hüküm sürdüğü ~u anlarda en iyl 
müdafaa vasıtası harbe hazır olmak· 
tır." 

Ruzvelt, gerek kendiıinin gerek 
Londra; 12. a.a. _ LEF ajansı bil- partisinin Şikago'da tesbit edilen pro 

grama sadık bulunduklarını ebemi -
diriyor ; Bu sabahki gazeteler, şu iki yetle kaydettikten sonra §Öyle demi~ 
nokta üzerinde durmaktadır : tir: 

iyi· bir intiba baraktı 

1- B. Çörçil'in radyo ile verilmi~ "- Geçen hafta, memleketin tark 
olan nutkunda bahsettiği ve pek ya- kısmında millt müdafaa hususunda 
kın olduğu tahmin olunan istila teh • elde edilen terakkileri müşahede et
likesi. mek fırsatını buldum. Bu terakkiler 

Gazeteler, Büyük Britanya'nın buna bana fu ~a~~a.ti yermiştir ki, Ameri
kar ı koymag~a hazır bulunduğunu te- ka ?er tilrlu ıhtımale karıı koyacak ! . . . · vazıyette olacaktır." 
baruz ettırmekte ve bunun ılk ışaretı- Re" . ü h b .. k.. tl t 1 . . d .. ısıc m ur ugnu u şar ara e • 
ni de a~ınların şıddetlenmesın e gor- mih ederek de şunu söylemiştir: 
mekt~dırl~r. ~u akınlar.~a~ ma~aadın "- Bugün zayıf olmak taarruzu 
da miıltecılerı yollara dokup munaka-ı tahrik etmek demektir. Bu ıöyledi
latı güçleştirmek olduğu tahmin edil· ğim bir nazariyeden ibaret değildir. 
mektedir. Fakat ahali Londra'yı terk- Bu, dünyada son aylar hadiselerinin 
etmemiştir. müteaddit defalar ispat ettiği bir ha-
Diğer taraftan küçük bir armada fi. kikattir." 

(Sonu S. ıncı sayfada) 

Jngiltere'nin fark salaülerini rrwlaalaz.aya memur 
kıtal.a talim yaparlaTlcen 

., 
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Yedek subay ve askeri j 
memurlar hakkındaki kanun 

SPOR 

Bir Stiriye futbol 
. I 

takımı lzmir de 

Dıı licarel 
Kliring hesaplan 

bakiyesi 

Askerlik bahisleri 

Harbin ikinci 

yılına girerken 

Balya - Karaaydın 

madenlerinin 
i~tiyazları devletçe 

satın alındı Değişen maddeye 
ne kadar askeri i k . 

göre kimler 
yapacaklar ? 

Yedek subay ve aakert memurlar hakkın- j llnde meslek okullarına E"vkedıleceklerdlr. 
dak! kanunuıı blr maddesi değfıtlrilmit • Bunlar da altı aylık bir hizmet ve tahaHe 
Ur. Dellilen maddeye gore her sene yapılau tı\bl tutulacaklardır. :Mezuniyetlerinde dl· 
aon Yoklama netlcealnde sağlam veya sakat ğerlcrf gibi asteğmen nıu;bedlleceklerdlr. 
aaker edtlenlerllı tam devreli lise ve mua - Bu müddet zarfında bunlara idare llbMı 
dillen ile yüluıek derecedeki meslek mek - ve maq husuauııda harp okulu talebeai, 
tepleri, )'UUek deniz ticaret mektebi ve yüwk deniz Ucaret mektebinden çıkanla • 
muadlll mekteplerden ve üniversiteden ra deniz talebesi gibi muamele yapılacak· 
me.zwı olanlar, bu kanunun aekllinct mad- tır. 

İzmEr; 12. a.a. - Suriye'nin en ku
vetJi futbol takımı olan Elnadi-elri -
yazi'ye mensup olan futbolcular ida • 
reciler.i ile beraber ekspres ile şehri -
mize gtelmişlerdir. 14 ve 15 eylülde iki 
müsabaka yapacak olan bu ·takımın 
içinde .Halep'ten 5, Beyrut'tan 2 milli 
oyuncu vardır. Yapılacak müsabakalar 
çok he~e<:anlt ve cazip olacaktır. 

Türkiye CUmhurtyet Merkez Bankasın . 
dan alınan hesap hü!Asalarına göre 7 - 9 -
1940 tarihindeki kllring hesaplan balciye • 
leri 

CETVEL:. - l -
1'Urk1ye CUmhurlyet Merkez Bankasın • 

dald kllring hesaplan borçlu bakiyeleri : 
Memleket Mlktıır T.L. 
Almanya 
A. hesaplarındaki 
borcumuz 
Alnuuıya 

8. hesabındaki 
alacağımız 

19.100.700 

Harbin gidiıine 

umumi bir bakıı 
Ali Rıza EREM 

Balıkesir vilayetinin Balya kaza! 
dahilindeki muhtelif mağdenJeri 
Balya - Karaaydın mağdenleri Tür 
Anonim §irketi uhdesinde buluna 
imtiyazları devletçe satın alınmıştı 
Terk muamelesinin yapılması Veki 
ler heyetinin kararına iktiran etrni 
bulunan bu mağdenler, muhtelif me 
kilerdeki manganez, linyit ve sirnl 
kurşun mağdenleridir. Bunların irnti 
yazları, 1885, 1327 ve 1329 tarihli fe 
manlarla yukarda adını yazdığı 
şirkete verilmiş bulunuyordu. 

2.767.ıoo l6.S~.600 Almanya, harbin ilk senesi içinde 
6~2.800 

dealndeld ıartıan haiz Qlduklan halde ye- Altı ~·lık mUddet zarfında llyakaUlz • 
dek ~bay yetıştlr1lmek Ozcre ts.Juıillert llkleri anınııılanlar askerlik kanununun at 
nevine, k&bfllyetlertne ve Milli Mlldataa Uncu maddesindeki ıartıarı haiz olsalar 
Vek&letınce takdir edilecek ihtiyaca göre dahi eını!lıırının muvau.a!lık hizmetlerine 
muhteltt •Unflara ayrılacaklardır. Bunlar alt mllddeUerl tamamlamak Uzere çavuı 
okullarda aakerllk ders1 ve kampı görüp rütbesi fle sınıtıan kıtaat ye mUeueaelerl· 
s&'mediklerlne cöre muhtelit müddetlerde ne gönclerlleceklerdlr. Bunların da kıtada 
Wlm Te taha1le tA.bi tutulacaklardır. ve mektepte geçen mUddetlerl askerllk hiz-

Fuair'da yapılacak yüzme 
müıabakalan 

İzmir; 12. a.a. - Su sporları fede
rasyonurr.un Fuar için tertip etmiş ol
duğu Faar yüzme müsabakaları, 14-15 
eylül cumartesi ve pazar günleri Kar. 
'ıyaka yi.i!.rme havuzunda yapılacaktır. 

Bu müsabakalara Ankara, Antalya, 
Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Hatay, 
İçel, İzmir, Kocaeli, 'Muğla ve Sivas 
olmak üzere onbir bölge yüzücüleri 
iştirak edecektir. Bunlar arasında Ça
nakkale ve bilhassa Sivas gibi bölge
ler yüzme müsabakalarına ilk defa iş
tirak etmektıedirler. Müsabakaların 

çok heyecanlı olacağı tahmin edilmek
te ve neticeleri merakla beklenmekte
dir. Esasen bu müsabakaların çok mun 
tazam ve J:e\"L1<1i olması için icabeden 
tedbirler böl~e alınmış bulunmakta. 
dır. 

Belçika 
Estonya 
Finlandiya 
Hollanda 
İspanya 
İsveç 
O. hesabındaki 
borcumuz T. L. 
!avec 
A.. hetabındalct 
alacağımız T.L. 

2.375.800 

33.
900 

Polanya'yı mağlQp ve bitaraf olan Nor 
lSf.600 veç, Danimarka, Hollanda ve Belçika-
402.600 yı işgal ettikten, Fransa hlikilmeti, 
279.800 ordusu kahramanca döğüşmekte, bü • 

tün müdafaa vasıta ve imkanları he • 
nüz elinde iken kendini mağlUp saya
rak almanlara miltareke teklif ettik-

118,300 2_257.500 ten, bu teklifi radyo ile bütün ordusu-

Memleketimizden transit 
olarak aecirilecek mallar 

Ecnebi memleketlerden getirili 
antrepoya konarak veya konmaksızı 
vasıta deği,tirerek Yeya değiştirmek 
sizin Türkiye'den yab:ıncı memleke 
lere sevkedilecek mayi mağdeni mab 
rukat ve mağdeni yağlarla, benzo 
tcratil ve kurgunun memleketimizde 
geçirilmesi hususunda ticaret vekil 
tinin karar vermesi takarrür etmiştir 
Vekalet, bu malların on beş günde 
fazla memleketimizde kalabilmesi, gl 
deceği yerin Türkiye haricinde bi 
yer olduğu veya transit edileceği a 
çıkça gasterildiği vesikalardan anla 
şılmak şartiyle geçirilmesi huau&ull' 
da karar ittihaz edecektir. 

Talim a.ıe lah.U miiJJetleri 
Bundan taıuııllnl yab&ncı mem.lekeUerde 

yaparak oralarda a.ııkerllk derli gömılyen 
)'ilklek okul mezunlan 18, askerlik dersi 
görenler 16, TOrkJyede orta okul veya mu
adUl diplomuım aldıktan 8ot1r8 tahalllerlnJ 
yabancı memleketlerde ukerllk dersi gö • 
ren.le tamamhyan yüksek mektep mezun. 
lan 14, Tllrklyede lise veya muadili dlplo
mun:ıı aldıktan aonra tahBlllerlnl yabancı 
memleketlerde skcrllk dersi görerek ta -
mamlıyan yüksek okul mezunları 13 ay, 
askerlik yapacaklardır. Bu müddetler, kıta. 
mektep ve ast.eğmenllkte geçecek müddet· 
lerln yekQnunu teııkJI etmektedir. 

metlerinden malı.tup edilecek, fakat elle -
rlndekl diploma mUddetleri nazarı dlkka -
tc alınmıyacııktır. 

Yabancı lise ve orta okullarla muadili o-
kul mezunlanndıı.n, askerlik dersi görerek 
TUrklyeye gelenler, bulundukları yerlerde· 
ki liselerden birinin kampına tııUrak ettl
rlllp imtlhıın sonundaki muvaffııklyetıerl 

derecesine göre kendilerine askerl ehliyet 
veya askerllf hazırlık derecesini gösterir 
bir vesika vertlecektlr. Bunlar, bu vesika -
nın hahııettlğl haktan iı;Ufade edecekler -
dlr. 

Yedek subay yetıı:ıtlrllecek kadar tahelll 
olup da yalnız orta okul veya mundlllerln
den dlplomah bulunnn.lar, kıta, mektep ve 
asteğmenlik hizmeti yckOnu olaralc 16 ay, 
lise ve muadlli okullardan dlpioma almıı o
lanlar 14 ay, Unlvcrs1to Ue yilkaek okuilar
dan diploma almııı olanlar ve yahut lise 
mezunları ve yUkaek okul ve ünlversıte 
mezunlarından C brövesi olanlar 12 ay as· 
kerllk yapacaklardır. 

Yedek mbay okulu 
Kıta hizmetini ikmal edip veya yüksek 

okullarda e.akerllk derslnJ ve kampım gör
düğü dlplomaaından anlaşılan doktorlarla 
veterinerler kamllen, kJmya~er, ecacı n 
dlf doktoru ve mUhendialerde.n de lUzum 
sörülenler kendi ihtisas ve eahalan dahi 

İktidar ve llyııkaUerl tasdik edilenler, 
yedek uteğmen nMbedllecekler n 11nıf -
lan takım komutanlıfında (kıtası bulun -
mıyanlar sınıf ve mesleklerine alt i§lerde), 
hava eubaylan hava mektebinde altı ay 
dnha hizmet göreceklerdir. Mühendlııler • 
den muharip eınıt subayı yetııtlrilenler, 
yedek aubay okulunu muvaffaklyetıe bltir· 
dikten sonra, gtırUlecek llaum ve ihtiyaç 
üzerine altı aylık kıta hizmeti yerine, ka
ra, deniz ve hava fabrika ve mUeS8uele -
rinde çaltotınlacaklardır. Bu müddeti de 
muvo.ffakfyeUe bitirenler muvazzaf aatet· 
menler hakkındaki ıeralt dairesinde tef -
men naabolunacaldardır. M'.uvaffaktyet göa 
tcremlyenler Uç 8'T daha istihdam olunarak 
yetııtırllecek, bu müddet aonunda muvaf
faklyet ~öaterenler teğmenllkle, göstere • 
mlyenler a.steğınenllkle terhis olunacak • 
!ardır. 

Bunlardan muvazzaf sınıfa geçmek lıte
:>•enler olursa, bqka bir m!ıılleri olmadıtı 

ve ihtiyaç bulundufu takdirde muvazzaf • 
lığa nakil ve harp okulunda tahıılllerl ik
mal olunacaktır. Yalnız yedek aubay ola • 
rak hhmete devam etmek isteyenlerin iki 
devre mUddett kadar hlzmetlerln.ln deYa • 
mına mllsaade edilecektir. Bu ful& mlld • 
deUer hazarde talim devrelerindeki mUd • 
detlere aayılacaktır. 

Maddenin bundan ıonraki fıkralan u • 
kert lise mezunlarından taluılllerlnl ikmal 
lçln yabancı memleketlere A'Önderllenlerle 
memlekette lhtlııu mekteplerine g1renler 
hakkındaki muameleleri lıah etmektedir. 
Maddenin son fıkrasına g8re de yedek su
bay mektebin! muvaffaldyetle bltlrdlkten 
sonra altı ay berayı hizmet kıta ve mOu-

elere verllenlerlD bu hlamet mllddeUerl 
fevkalAde hallerde İcra Vekilleri Heyeti 
karartyle lllzUmu kadar uzaWabilecektlr. 

İstanbul leyli tıp talebe 
yurduna 75 kişi alındı 
isimleri neşrediyoruz 

Fuat Eroğlu, Kemal Demlrozman. 
JClit•bT• LisuiadtlJ ı Kemal Gürol, A. 

Necatı An, 
M•latyı Li•esinden: Nurettin Erk, Rilk· 

nettin TözUn, 

XI inci lBalkan oyunları 

XI inci Balkan oyunlarının 5, 6 ilk 
teşrin tarihinde İstanbul'da Fener
bahçe stadyomunda yapılacağını e
velce haber ve.rmiştik. Öğrendiğimi
ze göre bu müs;abakalara Yunanistan 
ve Yugoslavya federasyonları işti
rak edeceklerim resmen bildirmişler
dir. Romanya atletizm federasyonu 
memleketlerinin miruz kaldığı son 
vaziyet dolayısryle itizarlarını beyan 
etmişlerdir. Hususi surette davet edi 
len Mısırlıların da gelemiyecekleri 
anlaşılmıştır. Bulgaristan atletizm 
federasyonundanı henüz müspet, men 
fi bir cevap gelmemiştir. 
Müsabakaların yapılacağı Fener

bahçe stadyomu pisti yeniden tanzim 
edilmittir. İstanl:ıul'da teşkil edilen 
bir komite ayrıca noksanları gider. 
mek için çalışmaktadır. 

Haber verildiğine göre, Balkan o
yunları münasebetiyle posta ve tel
graf idaresi dört nevi pul çıkaracak
tır. Müsabaka neticelerinin radyo ile 
netrl için tertibat•alınmaktadır. 

Marmara grubu tekne yarıtları 

B. T. O. D. su ıporları federasyo
nu tarafından tertip edilen Marmara 
grupu tekne yarı,larına şarpi milsaba 
kalarının da ithali kararlaştırılmıştır. 
Bu müsabakalar İstanbul ve Kocaeli 
ıporcuları arasında, bir çift, iki çift 
ve 4 kilrekli teknelerle 15 eylül pa
nr gUnU yapılacaktı:r. 

Atletizm Türkiye birincilikleri 

B. T. G. D. atletizm federasyonu 
ıenelik faaliyet programı mucibince 
Tlirkiye atletizm birincilikleri yarın 
ve pazar gUnü lstanbul'da Fenerbah
ça ıtadyomunda yapılacaktır. 

Türkiye birinciliklerine memleke
timizin en iyi derece atmış atletleri 
iıtirik edeceklerdir. Bunlar arasın· 
da Ankara'dan 11 atlet vardır. İzmir
den 2 atlet davet edilmiştir. 

İsviçre 
v..hlstan 
Letonya 
Norveç 
s. s. c. t. 
Yugoslavya 
Yunanistan 

CETVEL: - 2 -

60.000 na ve milletine yayarak, ordusunun 
419.400 döğüş enerjisini ve milletinin dayan -
15 .100 ma azmini içinden çözüp sarsarak, mü-
2~::gg tareke diktesini imza eyledikten ve in. 

151.600 gilizlerc de Fransa'daki seferi kuvet-
157.700 ]erini ingiliz adasına çektikten ... 

sonra arlık kara orduları arasındaki 

çatışma da tabiatiyle duraklamıştı. Muhtcllf memleketlerin merkez bankala
rında tutulnn kllrlng hcsaplanndalci 

alacaklarımız O z.amandanberi yalnız Almanya'nın 
Miktar T.L. İngiltere adasına bir ordu ihracından 

55.500 bahsedilmekte: fakat o da şimdiye 
Memleket 
Çekoslovakya 
İtalya A 
hesabındaki 
alacağımız 

T.L. 1.100 
B. hesabındaki 
alacağımız 

T.L. 1.368.200 
Lttvanya 
Macaristan 
Romanya: 
Alacıı.ğımız : 

(87) husus! 
hesap 
T.L. 46.700 
Petrol 
heıabı 
T.L. 1.222.400 
Muvakkat 

1.364.300 
38.600 

123.SOO 

kadar fiile çıkamamış bulunmaktadır. 
Almanya'nın İngiltere adasına as -

ker çıknrmasının, denize ve havaya 
mutlak hiikim olmadıkça, stratejik ve 
taktik imkansızlığı hakkındaki fikri
mizi bundan evel bu sütunlarda söyle
miş olduğumuzdan burada onu tekrar 
etmiyectğiz. 

Şimdi harekfit iki mıntakaya, (ha
va ) ve ( deniz ) sahasına intikal etmiş 
bulunuyor : 

I. M11nş l'e fiimal denizi mıntakasm
da Almanya ile lnriltere~~·mu:la . 

Eminönü Halkevi Reisliği 
İstanbul; 12. ( Telefonla ) - Agi 

Sırrı Levent'den boş kalan Eminön 
Halkevi reisliğine Üniversite mede 
niye doçenti Yavuz Abadan tayin o 
lunmuştur. B. Agah Sırrı'nın ayrılı 
münasebetiyle yarın Eminönü Halk 
evirı~e bir vı-dS +nnl:ıntuıt lla.ı:ulacaktıı 

hesabı 
T.L. 23.SOO 1.292.400 

II. J1kdoniz ve Afrika _sevresinde 
ltalya ile lngiltere arasında . • . tıinlüğü ile alınanların adetçe çoklu 

Romanya ğunu karşılıyabflmek kudretini göt 
borcumuz 1. Menş ve şimel denizi mıntakasın. termişlerdir. 
38 huııınt hesap da : Harbin ilk senesi içinde 3914 almad 
Y:n·~hesap 899

'
000 

Buradaki hava muharebelerinde iki tayyaresine mukabil ancak 1009 ingi-
T.L. 245.400 6U.400 648.000 tarafın fayda veya zararına olan stra- liz tayyaresinin düşürülmüş olması b\I 

jerik ~artlar §Öyle hD/asa edilebilir : teknik ve moral üstilnHiğün barı. Not: Rumen kllrtngfne avana olarak ithal 
edilip henUz nımen malları memleketimi
ze girmeyen T.L. 761.774.99 Almanlar : ve beliğ delilidir. 

a) Tayyare adedince ingilizlere Us- Bu keyfiyet UstünlilğUne il!ve ola-Alman D. hesabındaki 
borcumuz T.L. 1 .. mı.90 tün oldukları gibi; b) Norveç, Hollan- rak ingilizler adet üstünlüğünli de tc

da, Belçika ve Fransa kıyılarından u-' mine uğraşmaktadırlar. Çörçil geçen• 
çup doğrudan doğruya İngiltere adası de avam kamarasındaki nutkunda tay
üzerine -50/500 kilometre arasındaki- yare imalinde de almanlan çok geç .. 
yakın mesafelerden çabucak varmak, tiklerini söylüyordu. Almanlar aydı 
dolayısiyle ada üzerinde daha çok kal , 1800 - 2000 tayyare yapıyorlarmış; o 
mak ve daha çok bomba atabilmek. c) halde ingiliz imalatı 2000 l geçmi§ de--

İzmir' de incir, üzüm 

piyasası dün acıldı 
İzmir; 12. ( Telefonla ) _ Bugün Yalnız İngiltere adası gibi nisbeten mektir. Buna amerikalıların her a1 

üzüm - incir piyasası müstahsili mem- mahdut bir sahayı bombalamak kolay. vermeğe başladıkları 1500 kadar tay-
nun edecek şekilde açıldı. Fiyatın ge- lığına sahip oldukları halde • · yare de ilave edilirse fark daha ziy .. 
çen seneye nisbetle iyidir. Mahsul bu İngilizler: deleşir. Bu da ilk evel adet müsavHi• 
sene noksandır. Bu itibarla'. iyi fiy<tt- a) Tayyare adedince henilz alman- ğine gelmeleri için uzun zamana ihti• 
tarla satılacağı ümit ediliyor. Hükil - ]ardan dun oldukları gibi i b) Alman· yaç kaldığını gösterir. de e .müsavi 
met her tedbiri nlmı1tır. Bugünden ya'ya kadar bilhassa merkezi Alman- olunca ingiliz teknik ve mora 1Istün.. 
itibaren incir mahsulü satılrnağa baş- ya'ya kadar uçabilmek için 1000 kilo- lüğünün hava h~kimiyetini derhal 
lanmıştır. metreyi geçen uzun bir mesafeyi kat- İngiltere tarafına meylettire<:eğin• 

etmek ve fazla benzin almak, daha u- §Üphe yoktur •.• 
zun zaman ve benzin sarfetmek ve Al. Bundan başka şu nokta da çok mU• 

gilnU başlı yarak 29-9-940 pazar gilnil manya üzerinde daha az zaman kalmak himdir: İngilizlerin Kanada, Cenubi 
akşamı bitecektir. ve daha ttz bomba atmak mecburiye - Afrika, Avusturalya, Yeni Zelanda v• 

3 - Müsabaka her haftanın cumar- t" d ) N D · k H 11 ın e: c orveç, anımar a, o an- Hindistan gibi uzak dominyon ve müt 
tesi ve pazar gilnlerl saat 14 ten 19 a d B J "k F h"ll • .. • a, e çı a ve ransa sa ı erı uzerın- temlekelerindeki harp sanayii ve harp 
kadar devam edecektir. İ deki alman hava ve deniz üsleri ile - iktisadi kaynakları ve müesseseleri 

4 - Müsabaka §artları: İ 
) T talya'daki ve talya'nın Afrika'daki düı=ınan tayyare ve donanma tesı'rle .. a abancanın cinsi: 22 çapta Smith s 

Bu yıl İstanbul leyll tıp talebe yurduna 
memleketimizin muhtelif liselerinden me -
sun 7~ genç kabul edilmlııtır. Bunlardan ~ 
tı {pek iyt) derece ile mezun olmuıılardır. 
Dlte?Ieri de kabul ,artlarında yazılı TUi· 
kaları tamamladıkları tarih sırasına gtıre, 
.. iyi" derecede mezun olanlardır. 

Tıp talebe yurdu gir!.§ imtihanını kaza. 
nan genelerin, mezun oldukları liselerin 
adları Jle beraber, f.!!lrnfertnl neşredlyonız: 
Adına Lisesinden: Muzaffer AdB..!!akun, 
Afyon Listsinden : Sadık GUngör, Sabri 

Tuncel, .Ali Eraslan. 

Samsun Lisesinden: Salthattın Gönen, 
Ahmet GUJUm. Ahmet Y'uıl Baran, 

Vtl• Listsinden: Şerafettln Kılıç 
Yo:ıfıt Lisesindtıu Necmettin Keleıot

hı, 
Rusçuk Bulgar Jimnuyonundan: tııaltm 

Canaev, 

Birincilikler aonunda muvaffak o
lan atletlerimiz Balkan oyunlarına 
hazırlık için açılan kampa alınacak
lar ve 20 gün müddetle çalıştırılacak
lardır. 

Wesson, b) Mermi adedi: 6, c) Mesa- lisleri gibi çok geniş ve dağınık saha· rinden uzak ve emin oldukları halde: 
fe: 15 metre, ç) Atı§ vaziyeti: ayak· lan bombalamak zorundadırlar. alman ve italyanların her nevi harp 
ta desteksiz, d) Kazanma şartı: dai- Almanların lehindeki bütün bu şart· sanayii ve harp iktisadi müessese v• 
reli hedefte en fazla puvan alan, e) lara rağmen bugüne kad.-r cereyan e. menbaları tamamiyle İngiltere tayya
Her müsabık günde iki defa musaba- den hava muharebeleri gösterdi ki : relerinin ve donanmalarının bomba.r .. 
ka için atabilir, f) Birinci, ikinci ve - Harbin ilk zamanlarında alman- dırnanlarına maruzdurlar. Bu da iki 
üçüncü gelenlere kıymetli hediyeler Iarın bariz olan tayyare adedi ilstiln - taraf malzeme inşa kabiliyetinin e~ 
verilecektir, g) 17 yaşını dolduran lilğü gitgide azalmağa başlamıştır. niyeti derecesi hakkında kflfi bir fikir Ankara Erkek Liusinden: Feridun GU • 

rol, Nevzat Utgen, Erkin Kandemir, Erdo
tan Noyan, İbrahim Erdoğan. 

Ankara Ga:ıi Lisesinden: Adnan ÖrlUrel, 
Ahmet Akman, İlmi Gllrsay, 

Antıılyı Lisesinden : Nevzat Gülen, Nec
det Okan. 
Balıhsir Liıusinden: Emin Ustün, Hik· 

met ErtUrk. Salt Altay. 
Bursa Lisesindea: A. Şerif Erbel<. 
Darüşıelıka Lisesinden: Hayrettin T&I· 

kın, Mehmet Bozkurt. 
Deni:ıli Liusinden: Necmettin Oğuz, N. 

Salih Baykent. FAdll Yurtoğlu, H8.§met 
Yalaz, HU.eyin MUıoğlu. 

Diyırbılur Liusinden: Rahmi Gerçel. 
Edirne Lisesinden: t. Ekrem Kospançalı, 

Suat Vural, Hll.Be)1n Yeıll. 
Eskiıebir Lisesındtn: Hakkı Ergut. 
Gızianttp Lisuındtn: Cahlt Erkan. 
H•ydarpıı• Lısesınden: Taysin Çiftçi, 

Samih Zaıı, Avlı1 özatay, Hllaeytn Eren· 
çlıı. 

B•7n71 Uusıodın: H. HUsııll Varlık. 
lsunbul Er1ıek Lisuioden: Abdlllkadlr 

Pekmea. 
lzmır Bmnci Erlıt!k Lisesinden: Rqit 

ı.ı:enteıe. Hultul OUntUrklln. A. Necati Ak· 
gtll, Orhan Erol. 

!.amir lluncı Er/celı Lıstsiııdın : Art( 
Tunçyilrek, Hakkı Tuncer, Fuat Berberot· 
lu, Y. Ziya Er110y, Faruk Öğtlt, Bedi Eralp, 
Muzaffer Dedeotlu, 

l!ıbırıı Lısesınden: Alt Oıman TUkel, 
ırasıımonu Lisnınden: Sallh Eraoy, Ser

ver 8Umer, Kemal Bayrakçı, lıluharrem 

At~. Calılt B8fkale. 
Jtıyserı Lisesinden: Sadettin Bilgiç, Zl· 

ya Yılmaz 
Konya Lisesinden : Asım Salih, Ali Ah -

cıgll, Tahsin Ergün, Faruk ŞUkan, SaWıat
ttn İlhan, Fethi Ergun, LOtrl Özdağlar, 

Gençlerimizden 8nlerlndek1 tahsil dn -
rest zarfında yilkaek bqarılar dllerlJı. 

lıtanbul' da saç ve çinko fiyatlan 
İstanbul: 12. ( Telefonla ) - lstan

bul fiyat mUrakaba komisyonu uç ve 
çinko fiyatlarını tetkik etmektedir. 
Bunların fiyatları iki güne kadar tea
bit ve ilAn olunacaktır. 

Tabanca ile atıı müsabakası 
baıladı 

1 - Atıcılık ajanlığı evelce tertip 
ettiği tilfekle atı§ mUsabakalarının 
halkımız tarafından gördüğü büyük 
rağbet Uzerine bu kere de mevsimin 
ilk tabanca atıı müsabakasını tertip 
etmiftir. 

2 - MU&abaka 14-9-940 cumartesi 

kadın ve erkek her vatanda• i•tirak K f" b k d d · ·1· 
• :ı s - ey ıyet a ımın an a: ıngı ız verebilir. Buna Amerika'nın İngı·ıtere-

ed ... oilir. ta 1 • • h 1 f' 
5 - Hakem heyeti: Reis, Atıcılık yyare erı, ınşa arç arının sa ıyet ve ye yapacağı yardım imkıinlarını d• 

ajanı, Azalar: kulilp reisi, başöğret- sağlamlığı, süratleriııin fazlalığı: ha- katabiliriz. 
nıen ve kulilp azasından bir zat. vaya yDkseliş kabiliyeti, havada kalış 

6 - Milaabaka mühürlü kağıda ve takatı ve yük ta~ıyış kudreti gibi nıal
hakem heyetince tayin edilen iki mü- zemcnin teknik faikiyeti: tayyarecile
şahit huzurunda yapılır. rın maharet ve cesareti gibi moral üs-

••• 
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İşte iki taraf buraya kadar hüJ!., 
ettiğimiz şartlar altında birbiriyle kt. 
yasıyn bir hava muharebesine girişmlt 
bulunuyor. 

Harbin bu yeni tarzına ( tahrip et• 
me ve sinir yıpratma ) muharebesi dl• 
ye biliriz. Birka( sual ve cevıplırı 

-II-
0 kurum jkjnci ziyaretinde de 

suallerini •Otmala devım et
ti: 

S - "Havı muharebelerinde Po
lonyalı avcı tayyare filosu 31 al
man tayyaresi dD1armD1lerdir." 
cam/esi bana sakat gibi geliyor; ne 
dersiniz? 

C - Evet, "filo", bet ne kadar 
birkaç tayyareden ibaret i!lf de 
cOmlede fail olduğu samın mflfert 
sayılır ve fili "dCı1BrmB1letdlr" de· 
ğil "daıarmliftilr" olur. MOlret fı
ile cemi fiil ancak hOrmet için kul
lanılır: herhalde ajansın bu Polon
ya f Jlosuna karıı blJyle bir tlzim 
göJterdiğini sanmam. 

S - Ya sık ızlc JcullanzlıZJ "cıyz
suıl" terklbi? 

C - Bunu neden lcılemden ve 
yahut dilden bırakmadıkları - on
lar gibi söyliyelim! - cayı.~ualdir 

"Sorulmalı defer .. , sorulsa geuk
tir" t:ibi tAbirlerimiz bizi gül gibi 
bu arap ve fars melezi terkipten 

'#AN l~l IL7'R 
kurtarabilir. 

S - Şu cümleyi de, müsaade e
din, beraber okuyalım: 

"Bu pliklar üsterlerine çabuk a
teı alan bastı maddeler .sürülmüı ol
duğu için bilhassa aahralsrda mah
su/Jeri ve ormanları kolayca yak
maktadır ... 1 

C - Buradaki sahra kelimesi, ol
sa olsa, f ransızca Campagne kell -
mesinin acemlce yapılmış bir tercD
me!li lllacak. Yoksa, sahrada ne 
mahsul yetİ§İr, ne de orman bulu
nur. Kaldı ki bahse mevzu olan 
bombardıman da Libya' da falan de· 
ğil. Almanya'da vuku bulmaktadır. 

S - "TopyekfJn harbi patlatmış 
olan millet bilmelidir ki...'" 

C - Hayret! Harp. ne kestane 
fişeğidlr; ne de mısır buğdayı; o
nun için patlatılamaz. Galiba bunu 
yarın zat, "harbin patlak vermesi" 
deyiminl hatırlıyarak bu yanlışı 

yapmıştır. Fakat bu deyir:;!~r. çok 
defa, bir tek türlü kullanılırlar. 

S - "Pilot, mllıahit, topçu ve a
telye eri olarak yazılanların mikta
rı 12 bindir." l 

C - Efendim, buradaki mUşahit 
kelimesine takıldığınızı anlıyorum. 
Tayyırelerde rasat vazifesini gö
ren er yahut subaya risıt derler. 
Müıahit, bilmeden uydurulmuş ve 
sırıtmıı bir karşılıktu. 

S - "lngiliz gazeteleri tarafın
dan meydana çıkarılan bir ikinci 
nokta da ahalinin yüksek mağnevl
yatı ve sivil müdafaa teşkilatının 

kahramanca yardımlarıdır." l 
C - Buradaki sıfat, "meydana 

çıkarılan" değil, tebarOz ettirilen 
ve yahut - erapçasına ne lüzum 
var! - "belirtilen" olacak! 

S - "Sabık kıralın saray maiye
tine mensup birçok kimseler." l 

C - Bu kimseler ya kıralı, ya 

saraya mensup olacak; "saray mai
yetine mensup" da kelime lsrafı 
var! 

S - "Tanınmış olan bir mezhebe 
ihtidalarına kadar bu cemaat/ara 
mensup kimseler ..• " 

C - "Mezhebe ihtida" diye 'bir 
tabirimiz yoktur. Kaldı ki ihtida 
sözDnil biz, sadece, başka dinlerden 
mflslümanlığa geçme karşılığı ola
rak kullanırız. 

:[. 

Okurum, bu defa kendiliğinden 
ayağa kalktı: 

- Bugünlük bu kadar! dedi. 
Ben gülümsedim: 
- Her ne kadar birçok def al ar 

daha geleceğinize ihtimal verirsem 
de, yakın vakitte alakalılarm size 
bu türlü çetrefil ve kekre örnekler 
vermemive çalışacaklarını da uma
rım, dedim. 

Okurum da aynı temennide ola· 
"ak J:i kapıdan çıkarken tekrar tek
rar: 

- lnş_allah! 
diyordu. 

T. t. 

Bu tarzda muharebeden gaye, harp 
sanayii müesseselerini tahrip ederelc 
hasmı, muharebe vasıtalarını tamam • 
la.maktan iciz bırakmak ve sinirlerini 
yıpratıp, canından bezdirmek olabilir· 

Bunda da esas, gergin olan iki taraf 
sinirlerinden hangisinin daha evel kO'"' 
pac~<{ı meselesidir. 

Buraya kadar kısaca izahını ya~ 
mağa çalıştığımız strateji ve harp 
ekonomisi şartları altında, ilk kO" 
pacak sinir ise, her halde tehlike 
önilnde en soğukkanlı bir millet 
olarak tanınmış, ingiliz Somalisi• 
nin kaybına rağmen ( dominyorı 
ve müstemleke olarak ) 500 milyo!1 
nüfusluk bir hammadde kaynağına ..,e 
mamtll madde pazarına sahip; hen Ut 
25 milyon tonu geçen ingiliz ve mUt· 
tefik ticaret filosuna malik ve deniı 
yollarına hikim olan, ve Çörçil'in de· 
diği <gibi hiiriyeti hayattan üstün tut· 
masını bilen İngiliz milletinin sinir! 
olmasa gerektir. 

Afrika ve Akdeniz çevresindeki va· 
ziyeti de gelecek yazıya bırakıyorUS· 
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İngiliz - Alman hava harbi 
lngiltere ile Almanya arasındaki 

hava harbinin bir hususiyeti, za· 
ınan zaman tiddetlenerek1 had bir 
safhaya girdikten aonra1 ansızın 
birkaç günlük bir sükun devresi 
geçirmesi ve bir yanar dağ gibi 
tekrar alevlenmeaidir. Almanlar 
bir hücum tabiyesi tekemmül ettiri: 
yorlar. Ve İngilizlerin mukavemeti 
il.e karıılatınca tabiyelerini değiıti· 
rıyorlar. İngilizler de yeni hücum 
tabiyesine kartı yeni müdafaa usu
lü tekemmül ettirerek böyle hücum 
ve hücuma kartı müdafaa usulleri 
sık sık değiımektedir. 

lngiltere'ye kartı tayyare hücum
ları geçen ayın sekizinde baılamıı
tı. Almanlar, Norveç'te ve Polonya
da muvaffakiyetle tatbik ettikleri 
tabiyeyi lngiltere'ye karıı da tec
rübe elmeğe çalıttılar. Bu da bulut 
gibi kesif tayyare filolarmın İngiliz 
tayyare meydanlannı endüstri mer
kezler:ini ve limanlannı tahrip et· 
meğe teıebbüslerinden ibaretti. 
Tayyare muharebesinin bu birinci 
aafhası tam on gün devam etti. Al· 
~~nlar bu müddet zarfmda altı 
yuzden fazla tayyare kaybettiler. 
Bu tabiyenin netice vermiyeceği an
latıldı. Ağus'tosun on sekizinden 
s~nra beı gün devam eden bir sü
k~ devresi geliyor. Almanlar bu 
nıuddet zarfında yeni bir tabiye te
k~ül • e.ttiı:c1iler: 24 ağustostan 
eylulun bırıncı gününe kadar devam 
eden bu tabiye ile almanlar

1 
İngil

tere adalarının muhtelif semtlerine 
küçük müfrezeler ve hazan da 
münferit tayyareler gönderiyorlar
dı. Almanlann mümkün olduğu ka
dar geııiı bir mıntakayı aynı za
manda bombardıman etmeğe çahı· 
tıkları anlatılıyordu. Birkaç gün bu 
yeni tabiye İngilizleri ıaıırttı. Fa
kat yeni hücum tabiyesine karıı in
gilizler de yeni müdafaa tabiyeısi 
tekemmül ettirdiler. Ve bu ikinci 
tabiyenin de netice vermiyeceii an
latıldı. Almanlar hava harbinin bu 
ikinci safhasında dört yüze yakın 
tayYare kay.bettiler. 

Gene kıaa bir ıükun devri geli
yor. Ve geçen cumartesi Londra'nm 
ulu orta bombardımaniyle tayyare 
harbi üçüncü safhasına girmiı bu
lunuyor. Bu üçüncU safhada tayya
re harbi en had bir devrine girmiı 
bulunuyordu. Almanlar askeri he
def aramıya bile lüzum rörmediler. 
Ye bir defa Londra'ya vardıktan 
IOnra sekiz milyon nüfuı Üzerine 
ağır bombalumı attılar. lngilizle • 
rin insan zayiatı günde yüzlere ba· 
lii oluyordu. Londra tehrinin bazı 
nıahalleleri de harap oldu. Gaz ve 
elektrik teıisatı, ve münakale vası
taları müteesair oldu. Fakat İngiliz· 
ler hu yeni hücum tabiyelerine kal'
fl da yeni müdafaa tabiyeai tekem· 
nıül ettirdiler. Filhakika dün gerek 
Londra'dan ve gerek Berlin'den ge
len haberl91', ~~:t--~-... ~ı..--. .ı. 
DtIP-Uakfyetsızlikle neticelendiği. 
nı bildirmektedir. İngilizlerin ao· 
nuncu tabiyeye karıı tekemmül et· 
tirdikleri müdafaa tabiyeai, avcı 
tayyarelerinden ziyade baraj usu· 
lüdür. Baraj, bir ateı perdeai ola· 
rak tarif edilebilir. Yüzler ve belki 
Cle binlerle antieariyen top, hep bir
den ateı edilerek ilerliyen hücum 
filolaı-ına karıı, atqten siper ola
rak kullanılmaktadır. Tayyare fi
lolan bu ate§ perdeyi yarıp geçe· 
ı:niyor. Geçebilenler varsa, avcı 
tayyareleri de onların hakmdan 
ıeliyor. Dün Londra radyosu, evel
ki akıam yapılan hücumlara karıı 
bu baraj usulünün çok müeaair bir 
ınüdaf aa teıkil ettiiini uzun uzadı· 
)'a anlattı. 

Görülüyor ki İngiliz • alman ha
Ya harbi, hücum Ye müdafaa tabi
Yeleri değiıtirerek safhadan safha
Ya girmektedir. Her yeni sili.h ve 
Yahut da eıki sili.hm istimal tarzm

aa inkılap, sürpriz ile netice elde 

•dilmezse, mutlaka, kar§ı tarafın 
ınukabil müdafaa silahı ·yahut da 

ınüdafaa metodu tekemmül ettir

blesiyle neticelenir. Miknatıslı ma· 

Ym harbı da öyle oldu. Tayyare 

harbı da öyle olacağa benziyor. Fa· 

kat almanlarm, henüz, bütün tek· 
ilik imkanları kullandıkları iddia 

edilemez. Şüpheıiz, daha yeni yeni 
tabiyelere ıahit olacağız. Jngilizle

l'İn de bu yeni hücum tabiyelerini 

Yeni müdafaa tabiyeleriyle karııh· 
Yacak1arı emniyetle aöylenebilir. 

Ancak almanların aleyhine olan bir 
"aziyet vardır: bu tecrübelerini U· 

zun za.man yapmakta devam ede

:ıe~l!.r • Çünkü kıt geliyor. Hatta 
Ylulun on beıinden sonra İngiltere 

a_dalarının etrafındaki hava vaziye
tıj hı.yYare harbının1 en iyi tartlar 
~.tında yapılmaama müsait değil· 
dır. Netice elde edemezler de ara-

an kıı geçerse, hava kuvetleri 
'!'uvazenesi lngiltere'nin lehine a
gırlatacllğından ilkbaharda hava 
~uharebeai büsbütün baıka ıartlar 
k'tıAr.da baıhyacaktır. Bunun içindir 
k 

1 
• lnıanya bu birkaç hafta içinde 

d~tı .yetice almak mecburiyetinde· 
... ır. aı\İ Hitler Almanyasmı, 23 se-
&.le evelk' • 1 «ib' 1 ıınparatorluk A manyası 
tnı 1

' 
2 "-?1an elemaniyle yan§a çık· 1 Vazıyette görüyoruz. 

A. S. ESMER 

Rayhştag'ın çatısından 

hôlô duman tüterken ... 

BERLİN'E 

İngiliz tayyareleri 
' 

gene akın ettiler 
Hamburg ve Bremen'de de 

bir(ok yangınlar (ıklı 
(Başı ı inci sayfada) 

Resmi alman ajansı, ıimali gar~ld~ kl
in iki ıehrin de bombardıman edılmıı ol
duğunu bildirmektedir. 

Almanlara göre 
B 1• 12 a a _ DNB. bildiriyor: Dün er ın, . . . ,. 

ıece İngiliz tayyareleri, yeniden Ber!ın ın 
halkİa meskGn mahallelerine vasıl olma~a 
teşebbUs etmiı;lerdir. Tiergarten'de bom
balar bulunmuştur. Bu bombaların hedefi, 
her halde salıyı çarşambaya bağlıyan gece 
atılan bombaların hedefinin aynı idi. 

İngiliz tayyarelerinin bir kısmı, alman 
hava dafi bataryalan tarafından daha garbi 
Almanya üzerinde iken geri dönmeğe mec
bur edilmİşt ' r. Bu tayyareler, mecbnr kal
dıklarından bombalarını, bazı noktalara at
mışlardır. Bazı İngiliz tayyareleri, gece ya
nsından sonra Berlin hava dnfi bataryaları 
barajı üzerinden çok yüksek bir irtifadan 
uçmuılardır. Bunun üzerine Berlin'de a -
larm verllmiştlr. Hava dafi bataryaları bir 
çok noktalarda baraj ateşi açmıştır. İn
gilizler, ııimalden ve ıılrnali garbiden gel
mişler ve ııehlr üzerinde dolaşmııılardır. 

Şehrin ıimali garbisinde bir fabrika Ü2.eri
ne bir yangın bombası atılmıştır. BurRda 
küç!ik bir yangın çıkmıı, fnkııt bu yangın 
ıüratle söndürülrnUıştUr. Şehir dahilinde 
muhtelif yerlerde evlerin ve büyilk apart
manların üzerine de yangın bombaları dü,. 
mUştUr. Vaka mahallerine çabuk yetiljen 
itfaiye yangınları ıöndUrmü~tUr. 

lngüiz tayyarelerinin ıimali 
~lmanya üzerindeki 
bombarilımanlar: 

Berlin, 12 a.a, - DNB. bildiriyor: 11/12 
eylül ıecesl, ingillz tayyareleri yeniden :ıi
mali Almanya üzerinde uçmuılar ve bir 
çok &ehirlerin, ezcümle Hamburır ve Bre
men'in halkla mes~n mahallelerine yangın 
ve infili.k bombaları atmışlardır. Bir çok 
yangın çıkmıı, bir çok ev hasara uframış
tır, Bir çok yaralı ve öltl vardır. Ölü ve 
yaralıların hakikt miktarı henüz teıbit e
dilmemi~tir. 

I 

Jngiliz. harp gemilerinden birkaçı 

Japonlar Fransız 
H indiçinisine 
girmişler mi ? 

Londra mahfilleri bu 
haberi ıüpheli sayıyorlar 

Akdeniz' de 

iNGİLİZ 
üstünlüğü 

Manchesler Guardian' m son 
vaziye1i tahlil eden bir yazısı Londra, 12 a.a. - Reuter'in diplo

matik muharriri bildiriyor: İyi ha- ı 
her alan mahfiller, 12. bi?)apon aske· Londra, 12 a.a. - Manchester Guardlan 
rinin Hindiçini'ye gırdı gı hakkında gazetesi, (Akdeniz hareklıll) başlığı ile de
Hongkong'dan Çin men~balarında.? ge nlzclllk muharririnin bir makalesini ne,, -
len haberlerin doğrulug~ndan Aşuphe retmektedlr. 
etmektedir. Bu haberlerın. pe k:t.a al- Muharrir, bu makalesinde diyor ki : 
man menbalarından gelebılecegı. sa- "Akdenlzde, Amiral Cunnlngham'ın 8on 
nılmaktadır. Çiinkü, Tokyo i~e ':'1~hy harekAtı halckındakl haberlerin ehemlyctı 
arasında japon kıtalarının Hınd.ıçını- b3rlzdlr. Bu harp sahasında 1nlslyatlvl al· 
ye girmelerine müsaade eden bır an- dığımıza ve ıernl tln lehimizde bulunduğu
laşma yapılmış olduğu birkaç Ç'Ü1: - na dair blr çok sarfh semereler vardır. 
d.enberi a~man ınenbalarından bıldı - EvelA, Başvekilin eözlerlnt kaydetmek 

rılFmekktedhır.k.k t ldzımdır. Şarki Akdenlzdekl filomuzun kU-
1 a at a 1 a şudur ki Din-Dong ·aft 
d ·1 kt d H' diçini hududu_ vetınln iki misline çıkarılmasına muv a -enı en no a a ın 1 1 t şı aı denizindeki 'k' k ·hrr dolayısiyle japon ldyet huı o muo ur. m 
nun ı ı e~e .ı a ı tak..&ue cUzütamlıırından bazılarını çeke -
makamları ıle fransız makamları ara- •&J 

sındaki müzakereler birkaç günden • bilmcklltımlz, alman pllnlanna dahil de : 
beri kesilrni§tir. İhlal hareketlerinin nlzden blr istil~dan hiç bir korkumuz ol 
birincisinde, hudutta bulunan fran - madığım göstermektedir. 
sız subayı, japon kıtalarının geri. çe- saniyen, sene başvekilin sll•lerlnl tek -
kilmesine japonları nezaketle ıkna rar ederek söylcyellm kt, orta §arka mUte
etmiştir. İkinci ihlal, bilahare küçük madl gemi kafileleri göndermekte tered -
bir japon müfrezesinin hududu geç- dUt etmedik. Akdenlzdo normal scyrlse!a
mesi ile olmuştur. Bu müfreze silah- lnln durması, bu aeyrisctalnl idareye muk
tan tecrit edilmiş ve geri gönderil• tedtr bulunmadığımız hle8lnl verml~tl. Bu 
miştir. tamamen yanlı§ bir hletır. İld veya üç de

Berlin'de bava dafi bataryalarının tid - n meskftn hedefler lizerine celi&i ıUzel 
detli ate~i. halkın disiplini ve pasif müda- bombalar atmı~lardır. 
faanın seri ve enerj ik müdahalesi saye- Cok a§ağıdan us;an tayyarelerden,. Brlik
ıinde, ha.aartın dılha btlyUk olma.mızı a- sel civarında evler üzerine sekiz bombı 
nUne geı;llmlıtlr. dilımUıtUr. Beı sivil ölmüıtür. Bombalar, 
Şimali Almanya'ya yapılan taar- aynı zamanda evlere de büyük hasar yap.. 

fa ft.mlrallik dairesinin tebliğleri, CebeIUt
t~ktan iskcnderlyeye askeri gemi kafi -
ıeıerlnln hiç bir mUekUltı.ta tesadüf etme -
den geçebllmlıı olduğunu ima etınl§Ur. 

mıştır. İngilizlerin seçtiği hedef her tür
ruzda birçok ölü ve yaralı var ın asker! müesseseden sok uzak bulunu -
Berlin, 12 a.a. - DNB. bildiriyor: Şi- yordu. 

mali Almanya'da iki mevki, ingillz tayya- Sah sabahı fngiliz tayyareleri, Licge ci
releri tarafından hücuma uğramı~tır. Halk- varında Herstaal nahiyesi üzerine de bom
ll_,.ıt'!esk\in mahallelerle ticareth~ mahal- balar atmıılardır. Bu.rada hasar yoktur. 
lelerı uz-enrırı111-mnmn-cbo'™-..Uı_lmıştır 

0 
, t J h Al A 

Bu bombalar az hasarı mucip olmuş u~ ~a}!!tag ın ya ".~n .. an a a 
Bir çok ıivil ölmUı ve ağır ıurette yara • aurnanlar tutuyor .. 
lanmııtır. Bir odun deposu yanmıştır. Bir Stokholm, 12 a.a. - Reuter: Evelısı 
s;ok amele ve memur evleri harap olmuş- gece Bcrlin llzerinde yapılan. akın esna
tur. Bu hücumu yapan tayyarelerden bir sında Herman Goeriııgshasse ıle Potsda -
tanesi Oldenburg'un şimalinde alman hava merplatz'da dahi yangınlar sıkmıı;tır. 
dafi bataryaları tarafından düDtirUlmüıtür. Aftonbladet gazetesi dün Berlln'den atı 

Hasarlar 
Hamburır. 12 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 

Dün gece Hamburg ve Bremen'e kar§ı 
yaptıkları hücum esnasında İngiliz tayya
recJleri tekrar me8kQn mahalleler! bom-
bardıman etmiıler, ezclimle Hamburg il
zerine ve Hamburg'un ııimal varoşlarından 
birine bir hayır mUe88eseslne alt bir bina
ya bombalar atmııılardır. Harnburgda 86 ev 
bUytlk hasara uğramıştır. lnfillk bombala
rı bir mektebi hemen tarnamlyle tahrip 
etmlıılerdJr. Yazıhanelere mahsus blrk~ 
binaya isabet olmu11tur. Bremen'de ıehrin 
merkezine blrçak yangın ve infilak bomba
lan atılnuı;tır. Sandık kereste depolan ve 
buna mümasil sanayi evlerine isabetler ol
muasa da harp sanayii ve askerlik bakı
mından eherniyeti haiz hiç bir hedefe bom
ba dü:ımemiştir. Hamburg'da beş sivil öl
müı ve iki sivil ağır ve 12 ıivil de hafif 
surette Y&ralanmıııtır. Yaralılar arasında 
dördü ~ocuktur. 

Brük•el de bombardıman edildi 
Brllksel, 12 a.a. - DNB. bildiriyor: İn. 

giliz tayyareleri, dün gece de evler ve gay-

telgrafı almıııtır: 

Çatısını bir bomba baştan başa delmiş 
olan Rayştag binasından bu sabah duman
lar çıkmakta olduğu glSrUlmekte idi. Zan~ 
nedildlğlne göre, bu akın Berlin'in &imdi
ye kadar gördilğü hlicumlann en tahripklrı 
olmuıtur. İngiliz pilotlarının attıkları ay
dınlatıcı fişeklerle Unter den Linden cad
desi &flndüz ıibi aydınlanmıı bulunuyor· 
du. 

İngiliz hücu.mları daha da 
ıiJdetlenecek 

Vaıington, 12 a.a. - Rcuter: Londra'
:nın ceçirmekte oldufu imtihana kalben 
iııtlrak edenlerin pek sok bulunduğu Va
ıington ıehrinde, B. Cörçil'in nutku iyi 
kaqılanmıştır. İngiliz kuvve! maneviyesi
nin ıaraılabileceğine kimse inanmamakla 
beraber, B. Cörçil'in nutkunu dinliyen sok 
kalabalık halk kiltlesi, hikinı elan sUkQıı 
perdesini müııahade etmekle büyuk bir 
memnuniyet duymuşlardır. 

Baııvekilin "nazi zulmilnün Avrupa'dan 
silinip atılacağına" dair teminatı, lngiliz 
hava kuvetlerinin Almanya üzerinde git -
tikçe daha faal bulunacağına dair bir ip· 
ret gibi telikki edilmektedir. 

Şiddetli bombwdunanlara m&rua lcoılon Bcrlin mHbaha binası ve civarı 

şurıuıı da kaydolunmalıdır ki, Amiral 
Cwınlııgham kumandasındaki esas kuveUer 
ve garp havzasında Sir Jamcs Somerv1lle 
kumaudaaındakl muavin filo, CebelUttarık 
ile lskenderlye arasındaki lld bin mil mesa 
te üzerinde serbest surette harekAtta bu • 
ıunmuıılar ve ciddi bir mukavemete maruz 
kalmadan it.nlyan eııhll Uelerlne karşı bir 
taarruz hareketi yapmıı;lardır. 

Rodosa ve Skarpantoya kat'§ı taarruzt ha 
reklt, stratejik bir ehemlyetten ziyade psi
kolojik bir ehemlyetı haizdir. Filhakika 1· 
talyan propagandası, bu adalann bllytlk e
bemlyetı ve muazzam askeri kuvetl etr& • 
tında bir huıııfe yaratmı§tı. Bu hurafe, a -
sılsızdır ve Sydney ve OHon. ıtalyan va -
ztyetının zaafını meydana çıkarmıııtır. Bu 
gibt ileri üsler, ancak denize Mklm bir 
devlet tarafından kullanılablllr. Denizlere 
hAklmlyet olmadan, bu gibi üsler, hpanya 
ve Fransa ııe yapılan eski muharebeler es
nasında garp Hindlstanında ve Hind Ok -
yanuaunda müteaddit de!a fıbat etmiı ol· 
duğumuz gibi, ancak mukadderatın reh\ne
Jcridir.,, 

Fransız milli ruhu 
müstemlekelerde 
dirilmeğe başhyor 

Times'in bir makalesi 
Londra; 12. a.a. - General De Ga -

ulle'a iltihak eden fransız müstemle -
kelerinde dirilmiş olan mücadele ru -
hundan bahsederek Times gazetesi baş 
makalesinde şunları yazmaktadır : 

" Fransız milli ruhunun dirilmesi -
nin eveli fransız müstemlekelerinde 
başlamış olması hayret edilcek birşey 
değildir. Çünkü, Fransa'nın dahilin -
de siyasi hayat, çürüklük ve entrika 
ananelerinden kurtulamaz iken, fran -
sız müstemlekelerinin idare adamlan 
Fransa'nın itibarını, yalnu: Afrika'da 
değil, dünyanın uzak köşelerinde de 
yerine getirmit oldular. 

Fransız mlistemlekeJerinin diktatör 
Jere karşı mücadeleye devam etmek 
kararı, bizzat franıızlar tarafından ve 
hiçbir tazyik görülmeksizin verilmiş
tir. İngilizlerce yapılmı§ olan yegane 
tazyik dürüst bir teşriki mesai tekli • 
finden ibarettir. 

Vichy'nin takdir edemiyeceği ha -
kiki tazyik, Fransa'nın §eref ve isHk· 
halinin akibetleridir. 

Şükretmek lazımdır ki, dünya yü
zünde Fransa'yı mücadeleden ve bun
dan doğacak olan .zafer payından mah
rum etmek istemiyen insanlar henüz 
mevcut bulunmaktadır. • 
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Yeni Sabah 
Yeni Balkan mi.akı : 
HÜSEYİN CAHİT YALÇIN, bu bq

lık altında diyor kl : 
"Bulgar gazeteleri balkan misakının 

artık detncdllmlı olduğunu a6yllyerek 
memnun oluyorlar. Vakıa cenaze mera.
simi resmi surette yapılmamıpa da bu 
misakın tabU ömrUnü ikmal ederek ahi
rete intikal ettiği 1,1Uphcslzdlr.,, 

Cihan harbinde kaybettikleri yeri ,.e
ri almaktan bulgarların memnuniyet 
duymasını tabii bören muharrir diyor 
ki : 

"Fakat dikkate ıayandır k1 bulgarlar, 
Dobricanın kendilerine verileceğine ka • 
naat getirdikten sonra bir balkan ittifa
kının lüzumunu takdir etmekten geri 
kalmıırnaktadır. Bulgarlar tarafından blr 
balkan mlsaklna doğru bu temayül vak
tiyle Romanyaııın ne yanlıı bir ılyuet 
takip etmiıı olduğunu isbat eden mühim 
bir dellldlr.,, 

Hüseyin Cahil Yalçın, bulgar matbua
tının neşriyatından iktibaslar yaptıktan 
sonra diyor ki : 

"İyi dilşUnen bulgarlar bugün Dobnı -
caya kavuşmakla Bulgnristnnın sel~et 
8 ahlllne eri§tlğ'l zannına kapılamazlar. 

Balkan ufukları Uzcrlnde endişe verlcl 
karanlık bulutlar toplanmı§tır. Bu umu -
mi, gentı ve derin tehl!ke içinde Dobru· 
canın Bulgaristanda olup olmamıuıından 
hiç 'bir kıymeti kalmaz. Bulgaristan teh
likeye dli~ecek ıso bu t.ehlikeye dobruca.
lı, yahut dobnıcasız olarak maruz kal -
mak ara!ında bir fark bulunmaz.,, 

Muhartlr balkanların manı.z bulun -
dukları tehlikeleri gözden geçirerek di
yor k1 : 
"Romanyanın maruz olduAıı muamele

den sonra Yunantsta.na ve Yugoslavya.
ya taarruzlar vukua gelmesinden korku
lablllr: Şimdiki halde yalnız Yunanistan 
dan Arnavutluğa alt yerlerin Arnavutlu· 
ğa iade81 l8tenlyor. Fakat aynı dAvanın 
Yugoslavyaya karııı Heri ııUrUlmeal de 
mümkUndUr. HattA bunu pek muhtemel 
görmek icap eder,., 

.uıltün bu ihtimalleri, cereyan halinde 
bulunan vukuatın tabll birer neticeleri 
olarak telAkkl eden muharrir diyor ki: 

"Balkanlara gelecek !ellketlerln Tilr
klyeyl de rahat bırakmıyacağını söyle -
mek icap eder. Binaenaleyh, m~terek 

tehditler ve tehlikeler kat'§ısındayız. 

Menfaatimiz mUııterektlr ve bu da ha -
yntımızı kurtarmaktır.,, 

VATAN 

Köyden bir ses: 
AHMET EMİN YALMAN, bu baılık 

altında, DhTfkfn yetmıo köyünden All 
KıraUı imzasiyle aldığı mektuptan bah
setmektedir. All Kıratlı, matbuatın köy 
ıııerlyle klfi derecede alAkadar olma -
masındo.n mU§tekldlr. KöylünUn noksan 
ve ihtiyaçlarını anlamak için bizzat köy
lü Ue me:gul olmak ve derdlnl ondan 
öğrenmek, ihmal edllmlttlr. 

Muharrir, memleketin geçlrdll;t geri
lik devrinden sonra köyün pek çok ıey
lerden mahrum olduğunu hep bildlti -
mızı kaydederek diyor kl : 

"Memlekete faydalı olmak isteyen bir 
yazıcı, türk köytJnU, yakından, U. için· 
den tanımıya ve ıehlrde köy hakkında 
uzaktım uzağa peyda ettiği blr çok yan. 
ııo kano.atlan silkip atmıya mecburdur,, 

İKDAM 

Mıaır'm müdafaası ve Suriye'nin 
vaziyeti : 
ABİDİN DA VER, bu bqlık altında 

diyor ki : 
"Son günlerde alınan haberler, Afrl • 

kada harekat mevsimi yaklqtıkça ltal
yanların da Süve)'I kanalını ele geçir -
mek maksadlyle taarruza ·geçmek lçln 
hazırlıklar yaptıklarını, lngUlz hava kU
vetlerlnln de bu huırlıkları bozmak 1 -
çln bUtUn gayretlerini sar!ettlklerlnl 
gösteriyor. İtalyanların Surlyedeld faa
liyeti de, bu hazırlıklardan maduttur. t
ld gün evel Kahlreden verilen bir Royter 
telgrafı, 28 ağl.ıstostanberi Beynıtta bu
lunan Ualyan mütareke komisyonunun 
taleplerini takviye için, Frnnsadald al • 
man mUtB."'eke komisyonu Azasından bi
rinin de pek yakında Beyruta gldeceğ1nl 
bildirdikten sonra, Surlyedckl komlııyo • 
nun hakikt hede!f, tayyarelerden bll§lı -
yarak, tanklara ve toplara kadar bUtUn 
harp malzemes!nln tedricen tahribi ve 
kaldırılması olduğunu ellylUyordu. ,, 

Muharrir, Suriye ve Mısırdaki vaziye
ti tetkik ettikten ıonra diyor ki : 

"İoglltettnln Mısırın mUdııtaasını ve 
bu arada Suriyenln oynıyacağı oyı.mu 

gözden kaçırmamakta olduğu muhale -
kaktır. İngiltere Akdenlzde ve Afrika -
dakt mUhlm sevkUlceyıl mevkiler! ftal • 
yanlara kaptırmamak için tedbirler al • 
makta devam ediyor. ~kl AkdeniF.deld 
ingillz deniz kuvctleri takviye edildik -
ten 8onra :Mısıra yeni kuvetler cetlrll -
mlştlr. ,. 

Abidin Daver makalealnl ıllyle biti· 
rlyor : 

"Muhakkak olan cihet ıudur k1 lngi -
Uzlcr, Afrlkadakl transız kuvetıerlyle 

mUştereken hazırladıklan harp pll.nın -
da Fransanın ortadan çekilmesi üzerine 
hasıl olan muvazenesizliği gün geçtik -
çe dUzeltmlye çalıgmak~ırlar. Bundan 
aonra Avuaturalya ve Ye..ı Zelandanın 

temin edeceği kuvetlerln Büyük Brltan
:ya adasına detti, "çünkü oradaki 1ng1Uı 

• 

a a. (Matbuat servısi) 

orduıu hayli büyUmügtilr., Mımra sev • 
kediloceği kuvetle tahmin olunabilir. Bir 
Ski ay daha geçerse müvazenesizllk dil • 
selmlo ve ıtıılyanlann Silvcyııl ele ge • 
çlrmck ihtimali önlenınfı olur.,, 

VAKİT 
Latin karde§liği münasebetite 

FAZIL AHMET AYKAÇ, bu başlık 
altında diyor ki: 

"Fran.sanın yıkılışı, daha ilk gUnlerde 
bir takım hayaller kurulmasına kapı aç
mııu. Bunlardan birisi ıa.un kardeşliği
dir. Akdeniz kıyılarına coğraft bir kom
ıulukla yaıı yaııa oturan !rıınsız - italyaa 
ve l8panyollann ırkt yakınlıkları rivaye
tini arada ıırııda duyarız . ., 

Muharrir, Akdenlzdekl emperyalist lıı
tahlann menbalarını tetkik ettikten 
sonra diyor ki : • 

"Bir takım ölüler milletlerin hafıza -
sında dalma gömUlmllıı durmaz. Onlara 
avam muhayyilesinin arada sırada Yeni· 
den can vermek istediği mk şörUlen ııoy
lerdendir. Garp blrlsUya.nlığı üzerinde 
hall azim gölgesi serili duran eski Ro
ma, bunlardan biri idi, onun ic;ln Roma 
hayaletini, bazan tarih mezarlığından 
kaldırarak siyaset kollsleri arasında gez
dirmek istlyenlere ııaşmamak fakat iyi 
dikkat etmek gerektir." 

Fani Ahmet Aykaç, "!Atin karde:;llı:i 
meseles1nln mahiyeti üzerinde durarak 
diyor .ki: 

"İtalyanın dAvaları, hem, büytlk, hem 
eskidir. Bunlann tahakkuku ümidini kı· 
.z11tır1U1 tartlar içinde Duçenln hatınna 
en geç gelecek mefhum - insani mtuıası
le - !atin kardeşliği olabilir. Zaten bir 
lAtln ırkı yoktur. !Atın duygusu ve gay
reti ne dUn bir din politikası s!stemine 
temel olmuştur, ne de bugün - lçlne b:ıt
ka Amiller karıım&dıkça - bir ittifak ve 
ittihadın mlhverlnl te&kll edebilir. 

Hava Kurumuna 
yapılan leberrular 

gün ge,tik~e arflyor 
Bir yardım olmak Ozere evlenme yü

züklerini hava kurumuna teberru etmek 
huııuıunda vıtandaslır arasında başlamıı 
olan hareket gün geçtikçe inkişaf etmek
tedir. Bize verilen malQmata göre, Şa:· 
lı:ö,..de askerlik ıubesl reisi ve eil, Şefık 
n eıl. Mustafa ve eşi, Hüseyin Keresteci. 

Borda Cevdet Ülkü, Rasih Şahap Bo
yat, Ferit Özlcan, 

Eskfııdıirde yü~aşı Ziya Güncll ve eşi, 
tzmirde Ali Gönlilşen, Abbas San ve 

eti, 
Ilımda ŞUkrli Afacan ve eşi, Nııdlr D• 

mir ve eıl, Hiiıeyin Köken, 
A.yancrkta Cemal Boşdurmaz, Kaptan 

Yakup Çelebi, 
Nazillide Ali Çağlar, 
Bursada Ahmet Bibereken ve eşi, 
Ballda baı muallim Hamza Saraçlı, ev-

lenme yüzüklerini kuruma terkeylcmi1-
lerdir. 

Dlf er taraftan hava kurumuna Şarköy
de zabıt kltibi Ahmet bir 11at, Ayten 
Akkoyunlu bir altun yuziık ve altun i~lc.
meli makili ve kalemtra~, 

1zmirde Esin Şeker bir bilezik, 
Ilgında Emine Afacan bir yüzük. Fat

ma Adil bir bilezik teberru eylemi:iler
dir. 

Para yardımlanna gelince, Ankarada Ra
gıp Soysal 100, harbiye talebesi 107, jan

darma ıubay ve erat okulu talebeleri 37, 
Salihlide halkevi mensupları 89 ve Şar
köyde muhtelif .zevat arılarında topladık
ları 138 lirayı kuruma vermiılerdir. 
Ilgında kuruma izi yazılanların sayısı 

4.433 ve Salihlide 2.000 i bulmuştur. (a.a.) 

lsviçre'de federal 
konsey toplandı 

Bern 12 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 
Gazeteİerin verdiği havadislere göre 
federal konsey dün fevkalade bir cel
se aktederek hal ve istikbalde devlet 
işlerinin idaresine taalluk eden mese
leleri tetkik etmişlerdir. 

Takibine karar verilecek hattı ha
reket, federal konseyden hali hazırın 
tahmil ettiği vazifelere nazaran seçi
lecek yol hakkında izahdt istiyen mil
lt konseyin fevkalade komisyonuna 
bildirilecektir. 

1 ngiliz sahi il erine gene 
toplarla ateş edildi 

Berl!n, 12 a,a, - D.N.B. bildiriyor: 
Manş'ın Fransız Hhilinden gelen haberle
re cöre, buraya yerlelitirilmiı olaıı toplar, 
dün ingiliz sahiline karşı harekete ges;
mllitir. 

İzmir' den İngiltere'ye 
satılacak mallar 

İzmir, 12 a.a. - İngiltere'ye aatılacak 
üzüm, incir ve palamut ve zeytıoyağt için 
müzakerelerde bulunmak üzere şehrimiz 
ihracatçılar birli&i nmumt katibi ve par
ti ba~lcaru Atıf 1nıın•ın reislığinde bir h~ 
Yet Ankara'ya hueket •tml,tir. 
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İ Edebiyat münaka~aları l 
ğlnde istihza mevzuu olduğu da bir mll -
nakklde, bahusus bir mualllme yakıgmıyan 
hatalardandır. "RUbabı &ılkeste" &ıalrl ten -
kide, hattA belki ttlrlz ve taarnıza mıı.ruz 
kalmıştır; fnltat hiç bir znmıın Fikret, mzln 
hnyrnn olduğunuz genç ıınlrler gibi cemi -
yettc alay mevzuu olmnmı;ıtır; neteklm o 
zamanın rnUnakkitlerl olan Cenap Şchabct
ttn v Hüseyin Ca.hlt de, Edebiyatı Ccdide
yl müdafaa ederken, sizin gibi gUIUnç ol • 
rnamı§lardı. 
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Nurullah Ataç1a 
TtlRKİYE 

--( Radyo DlfUzyon Postaları )-
TÜRKİYE Radyosu -ANKARA Radyosu 

1
' Protagoros 11 ( 1) 

Esrar ve eroin 
açık mektup. ---""'< Dalga Uzunluğu >~---

1648 m. 
31.7 m. 

19.74 m. 

182 H'.es./120 Kw. 

BilyUk Yunan Filozofu Platon'un bu 
rlku!Ade eseri değcrll filozof! muallim!• 
rinden Nurettin Şazi Kl:lseınihal taro.!ı.ll 
dan dilimize nakledilmlııtır. Cenevre'deki Milletler cemiyeti lan kahramanlara telmih ederek -

merkezi uyuşturucu maddelerle mü- eroin adını takmıştı. Halbuki eroin ğl!~~:;:~z=~~~:~~:~:;n~::~~:n:: 
cndcleyi kendien mühim bir i• edin- &l>yunu hı"ç 'ınka· r etmem'ı• ve an 

Sayıklama halinde şiirin ne harikalar 
yaratnblleceğine delil olarak saydığınız bir 
knç ecnebi ve yeril ııalr arasında Ncrval'I, 
Hlmbaud'un ve Ahmet Muhib'! ben de se
verim. Knnnatimcc Hiınbaud ııllrl en iyi 
anlamııı şairlerden biri olduğu gibi, Ahmet 
Muhib de neslimde gerçekten §qlr tanıdı -
(';ım bir isimdir. Fo.ltnt ben, ne Riınb:ıud' -
nıın, ne de Muhib'ln §lirine sayıklama diye
miyorum. O ııllrlere bu vasfı yakıştıran on
ları anlamamış demektir. 

9465 Kes./ 20 Kw. T. A. P. 
15195 Kes./ 20 Kw. T. A. Q. 

CUMA: 13.9.1940 
98 aayfn olmakla beraber bu eserin ntl 

kUtUphanemizde bir boşluğu doldurd 
na ııUphe yoktur. Err bilyilk yunan fil" 
fu Sokrat'Ja meşhur solist "Protagoras 
tFazilctJ m.ıfhumu hakkında gayet 1 

tahllllerlnl r;;erçcvellyen dialoklarından ıı1 
rekkeptlr '\ıe bu dlaloklar muakis fr.J• 
temayüllere ve blnctlce usullere sahip 1 
mozofun fikirlerini çatıştırmak bakımıll 

,.. .,.,, ;ır ası yıklama hududunu da çoktan aşmış buhın-
mi •tı. Bu mücadelenı'n ne derecede morfı"nd n b'"yu""k anftsı afyo d ,.. e , u .. n an duğUno. gilzel bir mlsal olan "cemiyette ısa -
faydalı oluduğu henüı bılınemezse daha zorlu zehir olduğunu, verdiği ir" isimli makalenizi okudum. "Şiirin mev
<le, bu harbın çıkması üz~rine Mil keyfe aldanan insanların iradesini kll" adiyle bir ay evci Çığırda ncşretUğlm 
Jetler cemiyetinin adı pek ııeyrek işi- onlardan daha çabuk zaptettiğini yazı dolayıslylc yazdığınız bu makale, ti -
tildiğindenberi uyuşturucu madde • pek kısa bir zamanda göstermiştir. klrlerlm ve yo.zılarım hnkkında sade ten • 
lcr dünyanın her tarafında _ Mil- Afyon ve morfin tiryakileri 0 ze· kldi llıtivıı etmekle kal aydı, bu satırlıın 

letler cemiyetiyle istihza ediyorlar • birlerle yıllarca az çok ho~ geçine- yazma.ra llizum görmezdim. Fakat yazı -
mış gibi - kendilerinden daha sık bilirlerse de yakalarını eroine kap· ı nızdıı, tenkit sınırlan haricinde kalması 1-
b h tt' b 1 d l B' · t t 11 1 l .. "k" cnp eden lt\ubı'ı.11 hUklımler yer almııı. Ki· 

7.30 Program ve memleket saat ayarı. 
7.35 Müzik: hafif musiki programı (Pi.). 
8.00 Ajans haberleri. 

a ııc ırmeye aş a ı ar... ızım s- .. ıran :ı:ava ı .ar onun zu nıune ı ı, tabıınd:ın olduğu gıbl sanat hakkındaki 
t.:ınbul gazetelerinde de, esrar ve e· uç yıldan zıyade dayanamazlar, fiklrlerlmd n de p k bir şey nnlamamııısı • 
rotn tiryakilerinin bu yakınlarda üst yaptrğr fenalıkların en hafifi insanı nız, fakat beni nıızik bir genç olarak tnnı
Ü .. te tutulduklarını oku.nuş olsanız zeka bakımından insanlıktan çıkar· mışsıruz .. Orhan Veliden mls:ı.ller alışıma 
gerektir. maktır ... Zaptettiği İnsanı o kadar bir türlü mı'l.na verememişsiniz, dnha doğ -

Esrar ~rkın pek eoki tanıdıkla· kuvetle esir eder ki, akıllarını baş· rusu verememiş değil, vermek istememiş • 
rından biridir. Frenk mnh1'rrirleritı· larına toplıyarak onun neticesinden siniz, c;;UnkU benim için ag-tr olurmun .. Ve 
den bazıları esrar tiryakiliğinin kurtulmak istiyenler, nefeslerinin dalın bir sUril lakırdı. Tenkit bu mudur'!' .. 
~nrkta ~arap yasağı neticesi olduğu- kesilmesinden hemen giderler. O . Milno.kkıt olmadığınızı galiba siz de an
nu yazarlarsa da esrar Aaya'da üzü- nun için, eroin tiryakilerini o zali • laınış olncnksınız ki işi avukatlığa döl< -

mUşsllnUz Faknt nvukaUığınız da ınUıınk· 
mü bile tanımıyan yerlerde §arap min şerrinden kurtarmak için il- kitliğlnlzdrn il ri gldcınıyor. Bır kaç mıs-
yasağından önce rağbet görmüştü. kin morfin keyfine alı§tırırlar. Ana· raını kötü şııre misal göstcrd ğim gencin 
Oralnrdan, ıarabı çokça içen mem- sının elinden kurtulmak daha az şllrl rln<l ki g ızeıııg-ı meydana -:ıkarrıruk 
leketlere yayıldığı bÜl'Ük şair Omi- tehlikeli olur... iddlnmı r;; lırlitnı nlz en tobU mlld:ıfnn yolu 
ros'un şahid!iğiyle sabittir. Onun j. Şark ile garbın birleştikleri yer olduğu halde, siz, iki sene ev ı intişar ed n 
çin esrar keyfinin ıarap yasağiyle olan yurdumuzda her iki tarafta çı- \'C ls:nlnl bile nuks n zaptcttl[;lnlz şllr 
münasebeti bulunduğuna pek de i- kan güzelliklerin örnekleri bulun • mccm,µnm hnkkınüa ulu orta !sn ıtlarclıı bu
nanılamaz. Zaten şarkta esrar key- duğu gibi, esrar ve eroin tiryakilik- lunnıayı tcr"ıh eaı) orsunuz. MUdafaruıını 
fini en çirkin rezalet derecesine leri gibi, çirkin §eylerin de örnekle- deruhte ettlı':'fn!z dAvanın Mtıllı#ına ac:ıb::ı 

sız de mi kanisiniz ? 
vardıran Hnsan Sabbnh devrişleri- rine tesadüf edilmek zaruridir. İstihza mevzuu olmuş §lirden bnhsed<.'r _ 
nin şarap yasağını tanımış oldukla- Şükredelim ki o çirkinlikleri gös- kl"n Orhan Veliden misal alışım, onun mıs
rına dair hiç bir alnmet yoktur. teren yurtda§larımı:ı:ın 58 vı~ı ba~ka ralarını köttı şılrln eıı gUzcl nlimunelt rl ad-

Hasan Sabbah'ın kurduğu tarika· memleketlerdekilere nil'belle pek dettlğtmdcndir. Netcldm, alay mevzuu ol -
tın Hindistan'da hnla pek çok mü- azdır. muıı tenkltt n bnhsets ydim, mlsnl olarak 
ridleri bulunduğunu belki bilirsiniz. G. A. sizin yazılarınızı alırdım. Bilmem buna ne 
Londra'da ve Pnris'te koşulara işti· mina vcrlrdmlz ? 
rnk eden atlariyle ve pek büyük de- Nazmımı ve nesrim! tenkitte, herlteıı gl-

nilen zenginliğile §Öhret almış olan 1 h ra ç 1 i san Si bl, siz do ııcrbestslnlz. Sanatta ölçü olarak 
bir hind'inin o tarikatin Hindistan'· yalnız kendi Z"vlfiml tanıdığım için alkıvla 

ıslığı aynı Uıkayt omuz sllkmeslylc kar;ıı · 
daki fcyhi olduğunu ve aarfediJ • alrnmtyacak maddeler larım. Hele bu alkış veya ıslık sızln gibi 
mekle bitrniyen servetinin, esrar çe- uUn knrn dediğim! bugUn ak demekten çe-
kerek kendilerini, dalgaya kaptıran kı"nmlynn lıl h ı d li s Ticaret Vekaletinden tebliğ edilmiş· ... r mu arr r n gc rsc.. on 
zavalhların verdikleri paralardan tir : Postn kolekslyonlannı karıştırır da, orada 
toplandığını frenldcr rivayet eder- imzanızı taşıyan yazılam bir göz gezdirir-
ler. O tarikattan bir hindliyi ben de, 2/134i7 sayılı kararnamenin sureti seniz, vaktıyle brnlm haltlcımda da, buı;tln 
bir kaç yıl oluyor, Bursa.'da görmüş- tatbikine mütedair talimatnamenin Orhan Veli'nin tJllrlcr)ylc sermest iken 
tüm. Otele gelir gelmez, yol r•nta- yazdıltlarınızın tam zıddını yazmış oldu -

"'"" " ihraçlarına lisans verilen ,, ikinci ve ,,. örll u •· F u sını odasına yerleıtirmeden ve adını ,,,unuzu g rs nuz. . nkat sizde diln u • 
Uçilncil listelerinde bulunan 151 tarife nutmak hassası var. Sonra, su UstUne yaz. 

deftere yazdırmadan, gramofonunu pozisyonunda buğday, 152 tarife po- dığ'ını?.ın siz de fıırlnndıuıınız. O halde, 
kurarak Hasan Sabbah aşkına ter- gllmlck det;lştırlr gibi fikir ve kıuııınt de
lip edilmit bir hind tarkısını, tarifi zisyonunda mısır ve 153 tarife pozis- Cl§tlrmclcte sizin Ir;;ln ne mahzur olnblllr 1 

pek güç bir §evk iç.inde dinlerken yonundaki arpanın " ihraçarına lisans HattA, makaleyi yazmıyn bnşlııdığınız zn
gösterdiği çırpınma hareketleri o- verilmiyen ,, maddeleri havi bir nu _ man bir tUrlU dUşUnUrltcn onu bilsbllttın 
nun da esrarkeş oldug-una delalet başka tUrlU dllşlinerek bitirdiğiniz vakidir. 

maralı listeye ithal edildiği bildirilir. 
ediyordu .• Milletler cemiyetinin _ Silratlc fikir detlııtırnıck, bu harlkııl!lde 
pek ziyade umduğumuz gibi _ ye- (a.a.) kablllyct. ynlnız size vergidir ki bu yolda 
niden ce.nlandıktan sonra da büı • 11lzlnle hiç ktmııc yanııo.maz. Kendimden, 

bütün yok etmeğe muvaffak ola.bi-
§llrlcrım hru1cln!1e, tıah etmeni ve f!ttlr • 
mem. Fakat buglin, yazınızdaki ''hazıra 

konmak,, telmihi dolnyııılyle, buna mecbu

Yatıya Kemali sevmemin de, sizin sev -
meniz gibi olmadığ'ını söylüyorsunuz. De -
ğlldlr ve olamaz da. Çllnkll ben Yahya Ke· 
mali sevmekte s:ımlmlyim, siz samimi ola
mazsınız. Sag-ııg-ında Ahmet Haşime gi.ıs • 
tf!rdlğlnlıo: huuutııuz hayranlık, onun ö!UmU 
ile nasıl Yahya Kemal sevgisine intikal e.
dlvermlşs , içinizde bir giln Orhan Veli 
sevgisi galip gelerek, Yahya Kemali de in· 
kı\ra yeltenmiycC'eğlnlzl kim temin edebi -
lir? "Vııslnt" ı ter,•nnUın cd n ~mirle S!l -
lcyman efendinin n:ısırındıın bahseden gen
ci bırlikte sevmeniz de Yahya Kemalin es
tcll~-tnden nyrılmııı olduğunuza delildir. 

Orhnn Vellnın şiirlerindeki gUzelllği ya
kından nnlamıınıış olmıı.nın övünlilecck bir 

8.10 Ev kadını • yemek listesi. 
8.20/ 8.30 Müzik programının devamı 

(Pi.). 
12.30 
12.35 

Program ve memleket saat ayarı. 
Muzik. 
1 - Artaki Can • nihavent §arkı: 

(Koklasam &açlarını). 
2 - Lemi - nihavent §arkı: (B n 
gül çıkarırdım). 
3 - Sedat Öz•oı.;ralc - mahuı Uırıcü. 
(Karamanın ufa< teieıc taşları). 

4 - Mahur tilrk..ı. (Y ~me.uimdı: ha
re var). 

12.50 Ajans haberleri, 
13.05 Muzik: 

1 - Udi Ahmet • kürdili H. §arkı: 
(Ey nazlı melek). 
2 - Refik Fersan - kürdili H. !jar
kı: (Gozlerin maı mıne). 
3 - Halk türkusu: (Gök yüzünde 
tüten olsam). 

dan son derece şayanı dlkl<atUr. 
Kitabı talebelere ve mllnevverlere h 

retle tavıılye ederken, M. Şazi Kösemlhal 
de bu yoldaki mesaisinde başarılar dil• 
rlz. 

(1). !stanbul • Ekspres Matbaası 19 

Sakarya şilebi Laros'ta 
İstanbul; 12. ( Telefonla ) - tzrıı 

italyan konsolosu Sakarya şilebirıİ 
Laros adasında bulunduğunu bildir 
miştir. 

4 - Halk tıirkıislİ: (Ilgın ılıın es 
şey olmnuığıw soyliıyorsuıııız. Anl:ımış gö- . 
rlinmenin de övilntllecclt bir şey olnındığına seher yellen). 

Kana 1 dada yetiştirilen 

pilotlar ay sonunda 

İ ngiltere'ye gidiyorlar 
knnlim. Vnrsın anlnmndığım Orhan Ve . 13.20/ 14.00 Mu:ı:ik: şarkt1t valsler (Pl.). 
linin şllrlcı 1 olsun. J<~nkat siz, şiirin ne ol- 18.00 Program \"~. memleket saat ayarı. 
duÇ,"\lllU nnlamnmışsınız. Bu sanatın yaban-118.05 Muz~k: populer havalar (Pi.). 

18 30 M k . A d 1 h lk havaları Otta.va, 12 a.a. - Reuter: İmparatorl 
cısı oldu~nu7. ne kadar belli 1 Siz de"'ll, si- 1 · uzı · na 0 u a · Ö 

" 18 50 f\ol "k ·' S · T • (İ z pilot yeticıtirme plS.nt mucibince Kanad :dn ş:ı.lrlrrlnlz de ş11rl anlnmıımışııır. Onla- · uzı ; rauyo vını rıosu · - v 
"'ur ··c at " böceklerı") da hazırlanan ilk tayyareciler, bu ay 

rın ikisinin snnatı birleşince bakınız au - "' • ev · 
cak : 19.15 Muzik. nunda imparatorluk muharip kuvetleri 

Kuşçu amca! 
Bizim im unıuz da var 
Ağacımız da. 

Sen bize bulut vrr s:ı.d~ 
Yilz pnr:ı.lık ! 

tarzında sayıklamalar vUcudn geliyor. Ve 
siz buna "ııiir" diyorsunuz. 

Sizi §nlrlcrlnlz ve sayıklnmalannızla bnş 
ba,şa bırakırken, asil tlırk edebiyatının te
menni ettiğiniz feci aklbr.te hiç bir zaman 
uğranuyacnğı hakltındnki imanımı tekrar-
!arım. 

Munis Faik OZANSOY 

Harbi hangi taraf 

kazanacak ? 
Nevyork, 12 a.a. - Nevyork Times ga

zetesinin bildirdiğine göre, Amerika efk5.· 
rı umumiyesine müracaat eden enstitünün 
ağustos ayı için yaptığı rey tasnifinde a
merikalıların yüzde 43 il harbın İngiltere 
tara(ından kazanılacal.\:ını ve yüzde yedisi 

Almanya'nın kazanacağını zannetmekte 
yüz:de kırkı da mütereddit bulunmaktadır. 

ı - Nuri Halil Poyraz • hüseyni iltihak edeceklerdir. Antrenmanlarmt ı 
şarkı: (Artık yetişir). bitirenler, r.isttlardır. Pilotlar ve to 
2 - Rıfat bey • htiseyni liarkı: 1 çular, bir ay sonra hazır olıcaklard 
(Vuslunla cana pek neşelendim). Pilot, rasıt, t~pçu ve ately: eri olar~ 
3 - .... - hüseyni türkü: (Şu dağ- yazılanların mıktarr 12 blndır. Bu aer~ı 
!arı delmeli). !ere haftada 700 kişi kabul olunmaktadır· 
4 - • • • • - glilizar tilrkU: (Esmer 
bugün ağlamış), 
S - Refık .Fersan • hüseyni türkü: 
(Bir kaçı birleşerek). 

6 - Yesari Asım • hicaz &arkı: (Bil
mem ni:ve bir buseni ,ok gorüyor
sun). 
7 - Uşşak türkU: (Bahçeye indim 
ki ı,?ı.illeri derem). 

19.45 Memleket saat ayarı ve ajans ha -
berleri. 

20.00 Miızik. 

A:-

1 - Ahmet İrsoy • tahirpuselik sar
kı: (Nazlım ne kadar güler yü.riln 
vo.r). 
2 - •.••• tahir türkü: (Ben sana 
mecbur olmuşum). 
3 - Kizım Us • sultaniyegih şar
kı: (Dok zülflinU ruhsarına). 
4 - Yesari A~ım - sultaniyegah şar
kı: (Biz Heybelide). 
B:-

- Yetim aylığı aylarca bağl 
namaz. 

Nic;in :> 
- Yetim aylığı üç günde kurulabit" 
- Nasıl ? 
Bunu size, içinde yetim ve duUarm h 

ve menfaatlerine ait bütün kanun, karar., 
tefsirlerin metinleri de bulunan, (Yet" 
Aylığı) kitabı öğretir. Her kitapçıda fi 
tı 20 kuru~. 3613 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
2 Film birden 

14,30 ve 17,30 da 

MEÇHUL KADIN 
leceği pek de zannedilemez ••• Bere· 
ket versin ki bizde arada sırada j. 

§İttiğimiz esrar müptelaları daha 
şarktaki memleketlerin serpintisi 
bile denilemiyecek derecede azdır .• 

Mütekait jandarma 

subayları kaza jandarma 
riyet hissediyorum. Şohrctln ne hazırında, Temmuzdaki tasnifde ise halkın yüzde 32 
ne de, sizin meşhur §alrlerinlzlnkl gibi, ıs- si İngilizlerin yüzde 33 ü almanların ka
marlamnsında gözllm y~ktur. :Mecbur et • 
rneml§ olsaydınız, sizin her gün ısöhrete a _ zanacağına rey vermı, yüzde 35 i de taraf-

1 - Lemi - kürdili H. §arkı: (Ak
şam güneşi kalkmalı). 

Z - Lemi - kürdili H. şarkı: (Sana 
ey canımın canı efendim). 

(Jean Grawford) 

16 ve 19 da 

Gece anahtarı 
(Boris Carloff) 
Gece saat 21 de 

Eroine gelince onun büyük anası 
1 

komuf anhklan yapabilecekler 
demek olRn afyon da farkın eski 

vuç açtıg-tnız bu gazete sütunlarında ismi • lar hakkında fikir vermemi,şt!, 3 - Arif bey • hicazkar ıarkr: (Bir 
halet ile süz:dü gene). mi göremezdim. Ben blllrlm ki şöhret, bir 

frnnsız edibinin dediği gibi "peşinden k06a· 
na değtl, ondan kaçana gider,.. Yalnız ben 
dcb'11, benim mensup olduğum edebiyat aı • 
lesi de • Ustad Fazıl Ahmet buna ht\nedan 
dlyor • §Öhrete ayın istiğnayı göstcrmlutlr. 
Ben kendi köşemdo okur, dllşllntir, ara sı
ra da, yazarım. Ke,şke bunu siz de yapa • 

20.30 
20.50 
21.15 

Sovyetlerin Londra Büyük 

Elçisi Lord Halifax'ı ziyaret etti 
21.30 

Londra, 12 a.a. - Reuter ajansının dip- zı.45 

4 - Tahir ağa • hicazkar arki: 
(Gönlümü bir tıflı dilbaz). 
Konu5ma (Bibliyoğrafya), 

Müzik: fasıl heyeti, 
Konuşma (iktisat saati). 
Radyo Gazetesi. 
Radyo salon orkestrası. 

MEÇHUL KADIN ve MlKt 

renad). 

tanıdıklarından biri - en iyi cinsi 

1 

Büyük Millet Meclisi'nin evelki 
bizim yurdumuzun mahsulü - ol- günkü toplantısında kabul edilen bir 
makla beraber kendisi garpte doğ· kanuna göre yaş haddinden dolayı te
muı ve ona kartı İptila da garpten katit edilerek ihtiyata geçmiş olan jan 

çıkmı;.tır... Şurası pek g;ırıptir ki darma yüzbaşısı veya üsteğmenleri 
almanyalı Dreııser alim 1898 yılın- kadıo ihtiyacı sebebiyle ve Dahiliye 
da - daha yakın bir zamanda de-

bilseniz! :Muntazam okumak, bllhnssa dU- lomatik muharririnin salahiyettar bir kay- 1 - Jo. Strauss: Pitter Pasman o
pera komi~inden balet müziği. 

22.30 

7 - Lcopold: Yeni dünyanın es~ 
şarkıları (Amerikan fantezisi). 
Memleket ıaat ayan, ajanı haberlr 
ri; ziraat, esham - tahivlat, kambi
yo • nukut borsası (fiyat). 

mek _ onu keşfettiği vakit morfi- VekS.letince lüzum görülecek müddct- şilnmek, buna en zlyadı.ı sizin ihtiyacınız 
var. Bir sUrU go.zete makalesi, bir o kadar 
do. dedi kodu arnsında düşünmeye hiç va • 
kit bulamadığınız yo.z.ılarınızdan ne kadar 

naktan haber altlığına ıöre, sovyet ıefiri 

B. Maisky, dün akşam hariciye nezaretin
de lord Halifnx'x ziyaret etmiştir. Mülakat 

2 - Hanns Löhr: Bavyera valsleri. 
3 - Brusselmans: Felemenk balesi. 22.45 Müzik: radyo aaloD orkestrası prO' 
4 - Luigini: Mısır balesi. gramının devamı. 

ne karşı bir panzehir olarak tanıt- ce kaza jandarma kumandanlıkların • 
rnış ve sadece farzettiği bu büyük da da istihdam edilebileceklerdir. An
hizmetten dolayı ona - eski Yuna- cak bu müsaade 1942 senesi nihayeti
niııtan'da tannlık payesine çıkarı- ne kadar devam edecektir. 

belU ı. esnasında Baltık meselesinin rnüzıı.kero e- 5 - Fries: Lejyoner asker . 23.00 Müzik: dana mllziti (Pl.). 
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Vilmoş. öğle yemeğine gecikti. Gizetla, sabırsız -
lıkla bekliyordu. Bugün, matbaaya biraz erkence dön· 
mek istiyordu. Direktör kendini üşütmüştü. Baş ağ
rısından şikayet ediyordu. Matbaaya vakıtlice gidip, 
onu hemen evine gönderecekti. Zavallının hastalığı 

artarsa •• bakacak candan kimsesi de yoktu 1 Nihayet 
Vilmoş geldi. Odadan içeriye bir yıldırım gibi girdi. 
Başındaki şapkasını, koltuğundaki kağıtları, divanın 

iizerine fırlattı. Selam vermeden oturdu. Elini, çene
sinin altına dayadı. Kötü. kötü düşünmeğe koyuldu. 

Gizella, endişeyle sordu: 
- Tiyatrodan mı geliyorsun? 
- Geri çevirdiler 1 
- Tahmin ettim. 
Vilmoş, öfkeyle bağırdı: 
- Nereden? 
- Kızma, yavrum ... Halinden anlaoım. 
Vilmoş. ayağa kalktı. Odanın içinde bir iki defa 

c! •laştı. ~onra derin, derin içini çekerek kendini di
divanın üzerine attı. Homurdandı: 

- Bu memlekette muvaffak olmağa imkan yok • 
tur. Bu cahil, bu saman kafalı herifler edebiyattan, 
sanattan ne anlarlar? 1 

Uzun müddet sustular. Madam Burinka, çorbayı 
getirdi. Ellerini sürmediler. Gizellaı bir kocasının 
solgun yüzüne, asabiyetten titriyen dudaklarına, bir 
rl~ <1 ~"''" bir k"'!llesine darmadağın bir halde fırlatıl
mış kağıdlara b"kıyordu. Bu kağıt parçalarına ne U
m· ' r'e b., • 1 ıınmıcı1ardı 1 Bu kağıtlar meydana gelin
ceve kadar kaç gece uykusuz geçmiş, kaç gün tatlı 

hayallerle ahr ~itmişti 1 Ya sarf edilen emekler, dökU· 
len göz nurları 1 Rlitün bunlar bir anda yıkılıp, gidi
vermişti. Müsveddel~rin temize çekilmesine Gizella 
da yardım etmişti. Fakat. bunun da bir faydası olma

mıştı. 

Gb~eııa, cekinerek sordu: 
- Pek ala ne dediler? 
- Bir sürü budalaca lli.flar. 
- Kiminle konuıtun? 

Tevtlk Fikretln, dediğiniz gibi gençli • dildiği bildirilmektedir. 6 - Munkel: Venedik hatırası (ııe- 23.25/23.30 Yarınki program ve kapanıf. 

.ı 

Yazan : Mihaly FôLDl Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TOROMKONEY - 103 -

- Umumi katiple. Direktör, pek fazla meşgulmuş. 
Muhakkak piyesimi de okumadı. Umumi katip, piye
sin esas itibariyle çok güzel olduğunu, fakat, pek u
zun yazılmış bulunduğunu söyledi. Anlıyamadım, u
zun yazmak, insanlara daha çok şey vermek bir kaba· 
hat midir? ... Sonra, içinde fazla felsefe varmış, biraı: 
da, bugünkü cemiyeti tenkit edici bir koku seziliyor
muş ... Binaenaleyh böyle bir piyesin milli tiyatroda 
sahneye konmasına imkan yokmuş .•. Hatta, diğer ti
yatrolarda bile oynıyamazlarmış ... Daha bir takım saç
ma sapan sözler. Netice, bu herifler yeni sahne ede
biyatından anlamıyorlar. Bunların bir defa gidip de 
Berlin, Paris tiyatrolarını görmeleri llizım. O zaman 
modern bir piyesin ne demek olduğunu anlarlar. 

- Üzlilme. Bir gün elbet takdir edeceklerdir. 
- Çok rica ederim, canımı sıkma 1 Bir gUn elbet 

takdir edeceklerdir, ne demek? Ben, onların keyfleri

ni mi bekliyeceğim? 
- Haklısın Vilmoş. Karnın acıkmadı mı? Gel bi· 

raz bir şey yiyelim. 
- Canım istemiyor. Hiç olmazsa Maria'ya bahset

memiş olsaydık 1 
- Maria'ya neden bu kadar fazla ehemiyet evri

yorsun? 
Vilmoş, cevap vermedi. Başını önüne eğdi. Gözle

ri doldu. Yanaklarından yaşlar dökülmeğe başladı. 

Gizella, hayretle kocasına bakıyordu. Bir erkeğin, ağ

laması kadar f ect bir ıey tasavvur olunamazdı. 

- Vilmoş 1 Ağlıyor musun? Niçin kendini Uzii· 
yorsun? Hayata daha henüz atılıyorsun. İlk adımda 
yeise kapılırsan, sonra nasıl muvaffak olursun? Ge
çen akşam seninle birlikte Mozart'ın hayatını oku
madık mı? Bugün, bütün dünyanın dllhi olarak tanı
dığı bu adamın ne büyük müşkülatlara, sefaletlere 
katlanmış olduğunu hayretle öğrenmedik mi? Böyle 
bir dahinin çok defa parasız ve işsiz kaldığına birlik
te şaşmadık mı? Bele, o viyanah tiyatro direktörünün 
zavallı Mozart'ı, istismar etmesine ne kadar kızmış· 
tık, hatırlıyorsun değil mi? Seninle kaç defa konuş
tuk. Şöhret sahibi olmanın ne derece müşkül bulun
duğunu münakaşa ettik. Bunları unuttun mu? Daha 
~ok gençsin Vilmoş. Önünde koca bir istikbal var. 
Bugün yazdığın piyesi bcğenmiyebilirler ... Bunun ne 
ehemiycti var? ... Yarın öyle bir piyes yazarsın ki; 
bütün dünya takdir eder. .. Bir muharririn meşhur o
labilmesi ve şah eserler meydana getirebilmesi için 
çok çalışması ve her şeyden evel sabırlı olması şart
tır ... Bıkmadan, usanmadan çalışmalısın ... Ben, senin 
günün birinde meşhur bir adam olacağına inanıyo
rum ... Buna, bizzat kendin de inanmalısın ..• Bir insan 
yeise kapıldığı anda davayı kaybetmiştir ... Hem, ken
di kendinden şüphe eden bir adama başkaları nasıl 
inanabilir 7 ... Sonra kendini yalnız edebiyata terket
mekliğin de doğru değildir ... Hayata faal bir insan o
larak karışmalısın ... Kendine günlilk bir iı ıeçmeli
ıin ... Bu, senin edebiY.atla u~raJmana mani olmu-

Mösyö Rudolf Ravbcrg, seninle daima alakadar olu
yor ... Sana, bir iş vermek istiyor ..• 

Vilmoş, mutadı hilafına olarak karısının sözlerini 
hiç itiraz etmeden dinledi. Bu samimi, bu candan te• 
selli ruhuuna bir ferahlık verdi. Biraz evel düştüğü 
yeis ve ümitsizlikten kurtuldu. Başını, genç kadının 
dizine yasladı. Gözlerini yumdu. Bir iki dakika için
de tatlı, sakin bir uykuya daldı. 

xxv 
Bir kaç aylık tecrübeden sonra Vilmoş'un sabrı ttı

kendi. Kendi kendine olan itimadı tamamen sarsıldı. 
Beş hafta zarfında "Kahraman" isimli ikinci bir pi
yes yazmıştı. Bu piyesini de hiç bir tiyatro kabul et• 
medi. Hemen her müracaat ettiği yerden, aynı müta
lealarJa reddettiler. Piyesin hakiki hayatla hiç bir a
lakası bulunmadığını, tam manasiyle bir hayal mahsu
lü olduğunu, ifade tarzından da acemi bir kalemden 
çıktığı anlaşıldığını söylediler. 

Vilmoş, bunun üzerine çok düşündil. Bu adamların 
belki de hakları vardı. Bunların hepsi onun aleyhine 
ittifak etmemişlerdi ya? Fakat, kim bilir. İnsanlar
dan her türlü fenalık da beklcubilirdi İhtimal, onun 
bir dahi olduğunu anlamışlar, parlamasına mani ol
mak için böyle müşküller çıkartıyorlardı. Ama, ne 
de olsa, artık bu işe bütün ümidini bağlayıp otura
mazdı. 

Üniversite hayatı da, onu günden güne sıkmağa 
başlamıştı. Evde çocuğu büyiiyordu. Kendisi hala, 
profesörlerin karşısında ders dinliyordu. Bu böyle 
devam edemezdi. Beri yandan karısı gittikçe artan 
bir enerji ile çalışıyor, çocuğunun ve kendisinin iaşe
lerini temin ettiği gibi, daha büyük bir ev tutmak pro
jeleriyle de meşgul oluyordu. Şerefli bir erkek için 
kadın parasiyle yaşamak her halde doğru bir hareket 
olamazdı. Henüz cep harçlığını bile annesinden alı· 
yor, bu yüzden babasının haklı sitemlerine katlan -
mak mecburiyetinde kalıyordu. Bu gidiş normal bir 
gidiJ değildi. Bunu bir yoluna koymalıydı t 

(Sonu vu) 
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HARBE 
DAİR 

Büyük Britanyayı · 
istila hazırlıkları 
İntizar devri 
Ç oktanberi, gazetelerde ve 

. herkesin ağzında dola§an 
lngı!tere'yi İstila planı yakında 
tatbık mevkiine konacak mı? Bu 
hususta biz fazla ııöz söyliyecek 
Y.erde aıırl alakadarların dedikle· 
rıne bakalım. Hitler diyor ki: 

- İngilizler bizim ne zaman 
geleceğimizi aorup duruyorlar• 
Mer~k .etmeainler geleceğiz! ' 

Çorçıl buna ıu cevabı veriyor
- lngiltcre'yi istila için vasi 

lı'!"zırlıkları . vardır. Gelecekler! 
Bız de beklıyoruzl 

Hakik_.at İ§te bu iki devlet ada
~ının agzından çıkan ııözlerde-
dır. Ve bu harp b " 1 •. . 

ı oy e ııur gıt U• 
zayamıyacağma göre, almanlar 
muhakkak bunu çabuk k tA b" 
nef b v a ı ır 

d
. ıceye aglaınak istiyecekler· 
ır. 

İstila ıekli ... 
B u ~akdirde lngiltere'nin .isti· 

la teıehbüaüne biz de artık 
~ati .. naz~riyle bakabiliriz. Çörçil· 
ın s?zlerınden çok evel İngiliz 
tehi vl • b" 1 

ıg erı, ıze bu hazırlıkları iı· 
rap eder mahiyette idi İngiliz 
tayyareleri, mütemadiye~ Calllis· 
de, Boulogne'de, Ostende'da Nor
veç sahillerinde mütemadiy~n de
niz üslerini bombardıman ediyor· 
lu ve buradaki hazırlıkları yakı· 
yorlardı. Hele Ostende bombar
d~man, edildiği sırada, bunun ln
gılter~ r~. yapılacak bir ihraç ha
r~ketın.ı onl:mek için olduğuna 
kımsenın ıuphesi kalmamıştır. 
Bütün bu hazırlıklara bakıldığı 
zaman Öyle görülüyordu ki ihraç 
h k t' .. 1 1 

are e ı, oy e bazılarının tahmin 
ettiği gibi, sade Calais ile Douvres 
a.~as.ında yapılmıyacak belki bü
tun ıngiliz sahilleri alman hücum
larına hedef olacaktı. Yani al· 
tnanlar lskoçya'nın ıimalinde bu· 
lunan Orcades adalarından lngil· 
tere'nin garp cenubunda bulunan 
Sorlin_g~~s .burnuna varıncıya ka
d.ar bı~ıbırıne amut iki cephe üze
J"ınde ıhraç hareketine te§ebbüs 
edebileceklerdi. 

{ör~il'in sözleri _...., _______ _ 

UlUS -S-

F R AN 

Jngilterc'nin vıuiyetini gö&terir harita 

İngiltere istila 
fesebhüsüne · karıı 

!
bulunmaktadır. Ya.kla:ıan sonbahar ve kış 

dolayısiyle, vadedilen isti!& için hazırlan
mıı büyük kuvetle hücuma kalkmak ve bu 

koymağa hazır 
(Barı ı. incı sayfada) 

!osu da Avrupa sahillerinde toplan -
makta bulunuyor. 

Nihayet Douvres'un dün uzun men
zilli toplarla yapılan bombardımanı 

geliyor. Bu ateşten maksat da, ingiliz 
sahil müdafaalarını döğmek olduğu 
kadar, fransız sahillerinde Calais'den 
Boulogne'a doğru süzülmekte olan bir 
alınan gemi kafilesini gizlemek olmuş· 
tur. 

2- Bazı kimselerin " demir dıvar ,, 
bazılarının da " korkunç bir ateş do • 
!usu ,, ismini verdikleri Londra'da bu 
gece icra edilen müthiş baraj ateşleri. 

Alman tayyarelerini mağlup ettiği 
söylenilen bu yeni baraj taktiğini IJÜ· 

tün gazeteler alkışlamaktadır. 

Amerikan gazetelerinin 
tel•irleri 

Vaşington; 12. a.a. - B. Vinston 
Çörçil'in diln söylediği nutuk etrafın
da burada hararetli mütalealar yürü • 
tülmcktcdir. 
Vaşington Post diyor ki : 
.. Ne kadar hoşa gitmez ve acı olursa 

olsun bütün meslek hayatında B. Çer
çil hiçbir zaman hakikatı söylemekten 
çekinmemiştir. Bu sebepledir ki ingi· 
liz başvekilinin sesindeki itimat per
desinde hiçbir yanlış nota yoktur • ., 

Baltimorc Sun diyar ki : 
•• B. Çörçil'i şimdi her hareketini 

ibadet eder gibi yapmaktadır. Bu iba
det ecdadın hatırasına ve Allah'ın ma
bedine yapılmaktadır. ,, 

lıtilaya bu halta teıebbüı 

kuveti, İngiliz deniz kuvetlerinin bekledi
ği denizlerden mlimkün olduğu kadar ça
buk geçirmek, almanlar için hayati bir e· 
bemiyeti haizdir ve yahut, bu projeden 
vaz geçmek, insanları ve ıemileri dağıt

mak lazımdır. 
Fakat, bu istilaya, ingiliz başvekilinin 

dün dediii elbi bu hafta teıebbüı edile
cekse, ıimdiden şu cihet muhakkaktır ki 
bu teıebbiı&, alınanların ıimdiye kadar an. 
cak pek hafif surette zayıflatabildikleri 
ingiliı hava müdafaasına çarpacaktır. 

HAVA HARBİ 
HAKKINDA 
İngiliz ve Amerikan 

gazetelerinin 

verdikleri tafsilôt 
Londra, 12 a.a. - İngiliz matbuatı

nın dikkat nazarları, fogilizlerin Ber
lin ve alınanların da Londra üzerinde 
yaptıkları akınlar etrafında toplan
maktadır. 

Nevyork'tan gelen malUmata naza
ran, Berlin'in merkezi mıntakası üze· 
rine hedefleri tenvir etmek için o ka
dar çok miktarda paraıütlü aydınla
tıcı fitekler atılmııtır ki, sokaklar, 
gazete okuyacak derecede aydınlan
mıştır. 

Transilvanya'nın 

tıgali bugün 
tamamlanıyor 

(BB§l 1 inci sayfada) 

RESMİ TEBLİGLER ................................ 
Hava akınlarının 

Londra'da yaptığı 

tahribat az oldu 

Kendi 
• 

ananemıze 

dönelim 
(BB§l 1 inci sayfada} 

ki kararname ile afta mazhar olmuıılardır. 
B~vekil 12 senedenbcri, petrol sondajla- Londra, 12 a.a. - Hava nezaretinin dlin içinde bulunduğumuz nazik devir-

n milsaadelerl de dahil olduğU halde ma· akşamki tebliği : Dilşmanın Londra znınta· de, belki uzun zamanlar, &On de
den imtiyazlarının ne gibi oeraitte verildi- kası üzerindeki faaliyeti hakkında ılmdi 1 rece dikkatle içtinap etmemiz la· 
ti hakkında tahkikatta bulunacak bir ko • daha mufaıısal malumat elde edilmiştir. zımgelen bir zafımızı gösterdiği 
mlııyon kurmuıtur. Bu imtiyazların veril· Husus! binalarda çok hasarat husule gel· için bahııetmeği faydasız bulmadık. 
meıılnde bazı yolauzlukların vukua geldiği miı olmasına rağmen, bu tahribat geçen Bu nazik devir nihayet buluncaya 
sanılmaktadır. gecekilere nazaran daha chemiyetsiz bu- kadar gazeteciliğin hafif aanat 

lunmaktadır. İnsanca zayiat dahi çok az icaplarından fazla, ağır ve cii::ldi 
Yeni kıralın annen cuma günü olmuştur. Yangın bombalan müteaddit hizmet vazife ve mesuliyetlerine 

hareket edecek yangınlar çıkumış ise de bunların yaln:z 
1 
itina etmek mecburiyetindeyiz. 

Floransa, 12 a.a. - DNB. İtalyan gaze- bir tanesi biıyuk olmuş ve hepsi ıliratle ~ Milli müdafaa cephesinin en ehe
telerinin yazdıklarına göre, Romanya va- önlenmiştir. İtfaiyenin yaptığı hizmet bir miyetli parçalarından biriyiz: hal· 
lide kıraliçesl, Romanya'ya cuma günü ha- kere daha her tiırlü takdirin fevkinde ol- kın bilhassa sinirleri sütunlanmıza 
reket edecektir. Valide kıraliçe halya'dan muştur. İtfaiye servisleri fasılasız faali- bağlrdır. Türk gazeteciliği, ıimdi
hareketinden eve!, Venedik'te prens Nikola yttlcrine dcvn.m etmi ~lcrdir. ye kadar, tehlike ve buhran zaman• 
ile rörüıecektir. Prenı Nikola, ıimdilik lnıanca zayiat hakkındaki raporlar he· larından büyük bir ıeref hatırası bı· 
henilz Romanya'ya d!lnmlyecektır. nliz tamnmen gcl~emiş olmakla beraber, rakarak çıkmııtır. Şimdiki buhran 

Valide kıraliçeyi İ•tikbal Londra mıntaknsında 18 kişinin öldüiü ve devresinden de öyle çıkacaktır. 
h~ztrlıklcırı ıso ki:ıin •n yaralandığı mal{imdur. Kendimizi halk mağneviyah ile en 

Bükı •ş · 12 a.a. - O. N. B. bildiri • Dün gece hucumlara maruz kalmış olan yakından temas eden müesseseleri• 
yor: VJ• ıue kıraliçe Helene'in istik· mevkilere Taym:ıı nehrinin mansabının ce- mizin batında hakiki aeferberler 

k · · nubunda bir ıehri de ilave etmek lbım gibi telakki edeceğiz ve hiç bir kü-
ıJo li ıçın yapılaca mcrasıme aıt res-

gclir. Bu şehirde mUteaddit evler tahrip çük hissin tesirine kapılıp, aaf bo-
mı program neşredilmiştir. ed ilmiı ve bir kaç kişi ölmüştür. Dün ge· zanlrk etmiyeceğiz. 

Kral Michel cuma akşamı hareketle ceki insan zayiatının yekunu '400 olü ve Geçen haftalar zaferlerin yıldö-
hudut istasyonu olan Hatzfelt'e cu - 1400 yaralıya baliğ olmaktadır. 1nssncil nümleri idi. Gazetelerimizde halk 
martesi akşamı varacaktır. Kıratın mu- zayıaun en büyük kısmı, halkla dolu bir ı ve gençliğe kuvet telkin edecek bu 
vasaletini müteakip saat 11.15 de İta!- mektep üzerine bir bomba isabet ederek güzel fırsattan ne kadar az iatifade 
ya'dan gelecek olan valide kıraliçeyi bu mektebın yıkılmasından doğmuştur. ettik! Alman muvaffakiyetlerine 
hamil tren Hatzfclt istasyonuna gire- Londra'nın şark müntehasında bulunan bu dair alman askeri muharrirJerin
cektir. Kıra! ve validesi birlikte Bük- me!{tebe evleri yıkılmış olan londralılar den fazla kalem sallıyan münakkit
reş'e dönecekler ve orada hükümet ta- muvakkaten iskan edilmişlerdi. }erimiz, bizim zaferler haftamızda, 

d . t'kbal edilecekler - Bugün takriben saat 13 e kadar düşma- adeta istirahate çekildiler. Fırm ve 
r~fın an resmen ıs ı nın İngiltere üzerindeki faaliyeti hafif ol- 1 garson dedikoduları ile merak zor-
dır.. • . . . . muııtu. Fakat bu esnada bir düşman filosu lamak kalemlerimize daha kolay 
Bılah~ra patrı.khane k.~lı~esınde k~- , Londra'ya yaklaşmağa başlamıştır. Düş • I geldi. MilJi müdafaa gazeteciliği 

ral, vahde kıralıçe ve hukumet erka- man tardedilmiı ise de gelen raporlardan ananemize dönelim. 
nının huzuru ile bir ayin resmi yapı - anlaşıldığına göre, Taymis'in cenup mın- Falih Rılkt ATA~ 
lacaktır. takasında bazı tahribat olmnstur. İnsanca 
Macar kıtaları Tran•ilvanya'nın zayiata mütedair ınaJQmat henüz ahnama-

merkezini de issral etti mıştır. 
Bir cenup şehri üzerine de bombalar a

Budapeste, 12 a.a. - DNB. Macar kıta-
tılmıştır. Bir kaçı öliı olmak uzere insanca 

!arı, dün Transilvanya'nın merkezi olan 
zayiat olmuştur. 

Koloıvar'a glrmiılerdir. Şehir donanmıı 

bulunuyoru. Halk macar kıtalarmı hara - Alman resmi teblig~ i 
retli surette karıılamııtır. 

Diln öğleden sonra hilkümet erkAnı, Ma· 
cariııtana iade edllmlı olan Traruıllvanya 
araziıılne müteallik mUhim ve mUstacel 
meseleleri müzakere etmek üzere Kont 
Teleklnln riyasetinde toplanmı§la.rdır. 

Kont Telek!, bugUn tekrar Transilvanya. 
ya &"idecektlr. 
Bir rumen heyeti Budapeıte'ye 

gidiyor 
Budapcşte, 12 a.a. - Macar ajansı bil

diriyor: Elçi B. Pop rlyaactlnde bir rumen 
heyeti, Transilvanya arazisinin terki ile a· 
likadar meseleleri halletmek üzere 13 ey. 
llilde Budapeşte'ye gelecektir. 

Macar milli bankaaınm bUdlrdijine sı>re, 
Tr~flvanyada rumeıı paraaı, 30 ley bir 
ı>eD&"ö eeaaı üzerinden macar paraın ne teb
dil edilecektir. 80 ley bir pengö eaaaı, ılm· 
diye kadar mert eald flyattlr. 

Macar kıtaatı. Cluj'a varmıılar ve Tran· 
ııilvanyanın Romanya tarafından terkedll
mlo olan kısmının iogallne devam etmio • 
!erdir. 
Bükreş, 12 a.a. - Diln neırcdilen resmt 

teblit, Transilvaaya'nın birinci mıntakası· 
nm evelce teıbit olunmuı proıram muci· 
blnce intizamla Te hldiseaiz ıurette tahli· 
ye edildliini bildirmektedir. Terkedilen a. 
razinin geri kalan kısmı, 12 ve 13 eylül ta
rihlerinde tahliye olunaca.ktır. 

Berlln, 12 a.a. -Alman orduları ba§ku -
mandanlığının tebliği : 

İngiliz tayyareleri, 11 • 12 eyltil gecesi, 
gimalt Almanyada, bir çok ı;ıehlrlerln ezelim 
le Hamburg, Bremen ve Berllnln halkla 
meskOn mahallelcrlnl, bir kere daha, lnfl· 
lflk ve yangın bombalan ile bombardıman 
etml§tlr. Bir çok yangınlar çıkmıı ve ev • 
lerde ve bahçeli evler mahallelerinde ha -
sarlar kaydolunmuştur. l4 ölü ve •ı yara· 
lı vardır. İsabetll müdafaa at~ı. halkın 

disiplinli hareketi ve kendi kendini muha -
faza bahstndekl makul faaliyeti, Berlinde 
ve diğer mahallerde daha bUyUk hasarların 
ısnUne .-ecmıottr. 

Alman muharebe, avcı ve tahrip tayya -
releri filoları, gündilz w gece, Londraya 
karıı mukabelebllmisll hilcumlarına devam 
etmişlerdir. Yangınlarla aydınlatılmıı bu , 
lunan doklar ve liman tesisatına, gaz ve e· 
lektrik fabrikalarına, bir esliha fabrika -
sına ve bir baruthaneye ciddt isabetler ol-
mu§tur. 

GUndUz, Soutltampton'da bir tayyare in • 
şaat atelycslne de hUcumlar yapılmııtır. 
Burada altı hangar ve Port· Victoria'da 
petrol depolan tahrip edllmlı;ıtlr. 

İstanbul' da bir 
zelzele kaydolundu 

(Başı 1. inci say/adı) 
metre uzakta olduğuna nazaran zel -
zelenin l\(armara adalarından inıil 
ettiğini tahmin edebiliriz. Fakat bu 
bir tahmindir. Belki küçük bir nokta· 
da hasar da vukua gelmiştir. Lakin 
zelzele devam etmiyecektir. Kapudaf 
ve İzmit'de Anadolu sahiline daha ya. 
kın olarak Çanakkale'ye kadar devam 
eden küçük bir çöküntüden husule gel 
miş olması muhakkaktır. ,, 

Zile' de 

Zile; 12. a.a. - Diln saat 16.10 da 
Zile'de on saniye süren orta şiddette 
bir zelzele olmuştur. Hasarat ve zayi
at yoktur. 

Re/ahiye' ele 

Refahiye; 12. a.a. - Dün gündüz sa
at 11.55 de burada tiddetli bir zelzele 
olmuıtur. Bazı binalarda yeniden çat
laklar husule gelmiştir. Halk korku
dan sokaklara fırlamııtır. 

l:unit'cle 

Ç Örçil'in radyo ile aöylediği 
nutukta da, bu cihetin tas

rih edildiğini görüyoruz. lhraç 
hareketi bütün İngiliz adaaına 
karıı yapılacaktır. Almanların 
daha uzun müddet beklemeğe 
hem sabırları hem de takatleri 
yoktur. Herçibadabat bir netice 
almak istiyeceklerdir. Çünkü bili
yorl~r ki Ingiltere'yi mağlUp et
meyınce, harbin galibi sayılamaz· 
lar; lngiltere'yi mağlup etmeyin
ce, ıimdiye kadar yaptıkları isti
lalardan hiç bir netice alamazlar. 
Bütün bu Polonya, Norveç, Belçi
ka, Hollanda ve Fransa galebe· 
Jeri alelade baı belaar birer isti
ladan farkaız kalır. istilayı zafe· 
re kalbedebilirlerae, o zaman me· 
seleyi halletmiı olurlar. Bunda 
g~ne büyük vazife, ltalya'ya de· 
iıl, Almanya'ya dütmektedir. Bu 
iatila kolay mıdır? Yapılabilir mi 
yapılamaz mı? itte mesele bura· 
dadır. Büyük dünya nizamı dô.
vasının düğüm noktası burada
dır. 

1 

edilecekse ..• 
Londra, 12 a.a. - Reuter: Timeı gazete

si, alman hava taarruzlarına tahsiı ettiii 

Daily Telegraph gazetesi, btiaraf 
gazete muhabirlerinin Londra'daki 
hasaratı ne kadar kolaylıkla gidip 
görebildiklerini ve bunlar hakkında 
memleketlerine yine aynı kolaylıkla 
haberler verebildiklerini kaydederek, 
Berlin'de ve bütün Almanya'da aynı 
gazetecilerin uğramakta oldukları 
müşkütatı tebarüz ettirmekte ve bun· 
dan bütün dünyanın çıkardığı tabii 
mananın Almanya'nın gizlivecek bir 
şeyi olduğu ve IngiJtere'nin hiç giz· 
liyecek bir şeyi olmadığı merkezin· 
de bulunduğu neticesine varmakta· 
dır. 

Romanya' claki Macar iıçileri 
i§lerinclen çıkanlıyorlar mı ? 
Bükreı, 12 a.a .- Rador ajansı bildiri-

Bundan başka, gece, Llverpool'a ve ce -
nubt ve merkc.zt İngiltere aahill üzerinde 
diğer liman tesisatlarına da hücumlar ya -
pılmı§br. 

Taymls mansabında, muharebe t.fı.yya • 

ıerl bir gemi kafilesi üzerine hUcum et • 
ml§ler ve bir torpido muhribini ve dört 11· 
lebi ateıılcmlılerdir. Diğer iki ıllebe de 
bombalar isabet etml~r. 

İzmit, 12 (Hususi) - Bu sabah İ> 
mit'te çok şiddetli bir yer sarsıntı11 
olmuştur. Hasar yoktur. 

Karamür•el'Je 

Ne kadar asker lazım ı 

B ir defa deniz hakimiyeti me
selesi vardır. lngiltere'nin 

sahilleri aAde anavatan filosiyle 
değil, üstelik büyük mayn baraj
lariyle kapatılmı~tır. Almanlar 
buna karıı tahtadan yapılmı§ bü
yük mavnalarla çare bulmuslar· 
dır. Fakat bu mavnaları tahrik 
edecek gemilere de ihtiyaç var· 
dır. Sonra İngiliz sahilleri, Norveç 
sahilleri gibi öyle kilometremu· 
rabbaına 1-3 kiti isabet eden yer
ler değildir. En az kalabalık olan 
sahalarda bile kilomctremurab· 
baında 70 kiti bulunmaktadır. 
Stampa gazetesinin yazdığına gö
re, lngiltere mütecavize karıı 
15-18 fırka ile mukavemet ede· 
cektir. Bunun için Almanya'nın 
b~gari 25 fırka ile yani toparlak 

1 ~ ~esapla 500.000 kişi ile ve 
muhırn rniktarda malzemP ile hü
Nunı etmesi liızımdır. Bu miktar, 
•• 0 rveç harekatında kullanılanın 
uç mislidir. 

İngiliz müdafaası 
-:------1 atila hareketine bu kadar as-

ker yeter mi? Bu hususta 
askeri ınütehasaıslann fikirleri çot defiıiktir. İngilizlerin bu ha
~ ete G?fı evela 20 fırka ile, 
~ra diğer bir 20 fırka ile, ya-

1 40 fırka ile karıı koyacakla· 
l'IDı .C.7liiYenler vardır. Bunlara 

'
başmakalede diyor ki: 

Zaman, amansız bir surete Almanya a. 
J leyhi~ ,ahııyor. Mevsim, 'ok ilerlemiı 

aahil mu haf aza kuvetlerinden 
1.250.000 kiıi dahil değildir. 
Ayrıca memleket dahilinde is
tilaya karıı koymak için teşki· 
latlandınlan 1.500.000 kişiyi de 
heııe.ba katmak lazımdır. lngilte· 
re, Belçika'nın, Fransa'nın uğra• 
dığı akıbete uğramamak için bü
tün tedbirlerini almıf, ve bütün 
memleketi 800 müdafaa bölgesi· 
ne ayırarak, her birisinin vazife
sini tayin etmittir. Eğer bir istila 
hareketi olacak olursa, İngiltere· 
de, Fransa'da olduğu gibi muha
cir felaketi olmıyacaktır. Bunun 
için almanların 500 binden daha 
büyük kuvetlerle hücum etmeleri 
lazım gelecektir. 

Hülasa 

Ş imdi . ~ö~lerimizi hulaaa e
debılırız: iki taraf da ha· 

zrrdır. Almanya istila etmeğe 
İngiltere de iıtilaya kartı koy: 
mağa .hazırdır •. it ilk teıebbüsü 
yapabılmektedır. Bu teıebbüs ne 
zaman yapılabilir? Bu teıebbüs 
tayyare hücumlannın ço1f fazla. 
!atlığı ve bunaltıcı bir hal aldı
ğı mehtaplı bir gecede, ve bil
hassa Manf ve şimal denizine 
hakim olan med ve cezirlerin 
med devreııinde yapılabilir. Sis
ler, fırtınalar, yağmurlar ve bo
zuk havalar gelip çatmadan Ya· 
pılabilir. Çünkü almanlar, Na
polyon devrindenberi usul de. 
ğiştinnemiılerdir. Yani onlar da 
küçük, tahta mavnalar vasıtaaiy. 
le ihraç yapacaklarını hesaba 
katmıılardır. 

Biz de daha fazla bir tahmin 
yapmadan hadiselerin inkişafmı 
bekliyeJim. Çünkü a?akadar me
sul devlet adanılan bile öyle ya· 
pıyorlar. 

Miimtaz FaikFENIK 

Bu gazete şunları ilave etmektedir: 
"Müşahitler almanların kullanmak· 

ta oldukları harp usullerinden nefret 
etmektedir ve bu usullerin stratejik 
ve siyasi bir hata teşkil ettikleri ka• 
naatindedirler. Zira bu müşahitlerin 
kanaatine göre tekrar edilen her vah· 
şiyane hareket, İngiliz milletinin bir· 
liğini takviye ettiği gibi, harbi kazan 
makta olan az.mini de daha sarsılmaz 
bir dereceye vardırmaktadır." 

Daily Mail gazetesi de şunları yaz
maktadır: 

yor: Budapeıte radyoıu, Romanya'da ma
car itÇilerin klitle halinde iılerinden çıka
rılmakta olduğunu bildir:miştir. Her türlü 
asıl ve esastan Ari bulunan bu haberi katt 
surette tekzibe 11llhiyettarıı. 

Milli iktiıacliyatın yeniden 
kurulmcuı için 

Bükreı; 12. a.a. - D. N. B. : Bas· 
vekil general Antonesco, milli iktisa· 
diyatın yeniden kurulması için mu -
fassal direktifler neıretmiştir. 

"Dost, düşman ve bitaraf memle-
ketlerden lngiltere'nin cesaret ve ye kadar kazanmıJ oldukları zaferler-
kahramanhğına karşı takdirler gel· den sonra, nazi Almanyasına nihai 
mektedir. Yabancı memleketlerin as- darbeyi vuracak ve belki de bu darbe
keri müşahitleri, son şiddetli akınla· yi onun beklediğinden daha çok evel 
dan sonra dahi almanlann muvaffaki.., vuracaktır." 
yete doğru yaklaşmamakta oldukları· News Chronicle gazetesi, ingiliz si
nı tebarüz ettirmektedirler. Hatta a· vil halkının cesaretinden takdirle 
kınların neticelerinden, Almanya'nın bahsettikten sonra şöyle yazmakta· 
Büyük Britanya muharebesindeki dır: 
muvaffakiyetsizliğini bile istihraç et· "İngiliz milleti şecaat ve azmiyle 
mektedirler. yalnız kendi şehriyle memleketini de-

. • N k H ğil, Avrupa'nın zulüm içinde yaşıyan 
Daily Maıl gazetesı, evyor e· bütün milletlerini kurtarmaktadır." 

rald Tribune gazetesinin gu yazıları· 
nı tekrar ediyor: Gece hücumlarının iıbat ettiği 
"Eğer bu akınlar İngiliz • alman ıeyler 

milcadelesinin en yüksek noktasın! Nevyork, 12 a.a. - Londra üzerine ya. 
teşkil ediyorlarsa, bunların neticesı prlan hava akınları hakkında Nevyork He· 
Almanya için pek felaketli olabilir." rald Tribune ıazeteıi ıu.nları yazmakta-

Nevyork Times gazetesi, şu cihet dır: 
üzerine nazarı dikkati celbediyor: Gece hücumlarına tevessül etmekle al· 

"Taymis nehri boyunca yapılan manlar evcil inglllz hava kuvetlerini hava 
tahribat ve Londra'nın birçok nokta· muharebelerinde imha edemediklerini, 11-

larından yükselen duman bulutları· niyen aeri ve kati bombardımanlarla ingi
nın manası her ne olursa olsun. bun- !izlerin müdafaa kudretlerini de iskit e· 
lar lngiltere'nin mukavemet edemi· demediklerini iıbat etmiıterdir. 
yerek yaşıyamıyacağını ifade ede- Gelişi g!izel dehıet aaçmak, sinir harbı· 
mez " nı ortaya atmak ve hedefıiı imha tarikini 

Daily Mail gazetesi, şöyle devanı ihtiyar etmek uıullerine teve11Ul ediyor-
ediyor: !ar. Fa.kat böyle bir harp usulünün, askeri 

"Almanya'mn asker? hedef tefrik neticelere varmakla beraber, kuvvei ma
etmeksizin vahşiyane darbeler indir• neviyeyi de tamamen mahvetmesi llzım ıe
mesi, İngiliz hava kuvetlerinin Al - lir. 
manya'nın hayati noktalarına yaptık· İngiliz milletinden daha çok az cesur bir 
lan şiddetli hücumlardan almanların millete karoı dahi olsa bu usullerin neU
gi ttikçe fazla sinirlenmekte oldukta· c~ vermiyecefini tecrübeler sabit kıldı&ı 
rını ispat etmektedir. Evelce tesbit e·ı c:hetle, dilımanın asker! tefevvuku pek cli
dilmiş olan tayyareci antreneman u olacaktır. 
planı mucibince Kanada'da kudretli \ Gazetenin lnıiltere'deld muhabiri, Lond
bir vasıta tekllmül etmektedir. Bu va·\ ra halkının kuvvei maneviyesinln çok yük· 
aıta, iqilu hava kuvetlerinin ıimdi· . ı:k bulundııtunu da na.ve •tm•teclir, 

Londraya yapılan hUcumlar e11J1uında, 

şiddetli hava muharebeleri olmuo ve bu 
muharebelerde 67 dll§man tayyareal dll§U -
rUlmü§tUr. Gece, diğer altı lnglllz tayya • 
resi, alman arazisi üzerinde, hava da.fi ba· 
taryaları tarafından dll§ürtllmüııtür. Bah -
rlye topçusu da, Şimal denizi sahll1eri ü -
zerinde altı dUumıın bombardıman tayya
resi ve Manş sahili üzerinde bir tayyare 
dtlşürmll:ıtUr. Bu auretle düşmanın dünkü 
mecmu kaybı 80 tayyareye baliğ olmuş • 
tur. Yirmi alman tayyaresi kayıptır. 

Vaktiyle 21 bin tonllAto hacminde va -
purlar batırdığı blldlrıtmfo olan blr de -
ni.zaltı gemisi, yeniden, ceman •O bin tonl
ıa.to hacminde dilıman oıleplerl batırmıı
tır. 

Diğer bir dentzaltı gemisi de yedi bin 
tonlltl.toluk bir dü:ıman ııllcbl batırmıııtır. 

ltalyan resmi tebliği 

İtalynda bir mahal, 12 a.a. - 97 numa • 
ralı itacyı:ı..n tebliği : 

Mısır sah!U üzerinde demlryolu tesisatı, 
ve sonum ve Sidlbarranlde düııman askerl 
mevzileri, yeniden gece ve gündllz bom • 
bardıman edllmi§tlr. Yangınlar çıkarılmıı. 
lnfllAldar neticesinde tahribat yapılmııı -
tır. Düıman zırhlı arabaları üzerine bom • 
balar atılmıı ve mitralyöz ate:ıl 9Çılmıııtır. 

DU11man, Durne üzerine bir hava hUcu • 
muna teşebbüs etmiş, fakat hava kuvetle· 
rimlzln ve htıva dafi bntaryalanmızın mU· 
dahalesi sayesinde geri pllskürtUlnıüııtür. 
Blenheim tipinde bir düşman tayyaresi dU • 
~ürUlmll§tür. Diğer bir tayyarenin de dll§ • 
ml\ı olması muhtemeldir. Bir ıtaıyan tay
yaresi Uesüne d!lnmeml§tlr. 

Sonradan alınan haberlere göre, bir ve 
iki eyllllde Adenln bombardımanı esnaaın· 
da iki düşman torpido muhribi batlrılmıı· 
tır. 

Tayyarelerimiz, Hartwn hava meydanı • 
nı bombardıman etmlıılerdir. Burada bir 
hangara isabet vnkl olmuıtur. Tayyarele· 
rfmlz, Hayla-Junctıon'da demiryolunu da 
bombardıman etmlıılerdlr. Burada raylara, 
vagonlara ve depolara laabetıer ol -
uıuıtur. Çıkarılan yaııpn, uzaktan aörill· 

Karamürsel; 12. a.a. - Bu sabah 6. 
15 de burada on saniye aüren orta şid. 
dette bir zelzele olmuştur. Hasar yotc. 
tur. 

Seferihisar'ın kurtuluş 

yıldönümü şenlikleri 
İzmir; 12. a.a. - Seferihisar kaza -

sının düşmandan kurtuluşunun 18 inci 
yıldönümünü kutlamak için yapılan 

tezahüratta İzmir valisi Fuat Tuksal 
da bulunmuştur. Ayni zamanda kaza 
belediyesi tarafından yetmiş bin lira 
sarfı ile kasabaya getirilmiş olan içme 
suyunun da açılması merasimi yapıl
mıştır. 

mUııtUr. Tayyarelerlmizlıı hepsi 
d!lnmüııtür. 

üslerine 

Düıman, müııellAh zırhlı arabalarla ve 
küçtik çapta toplarla Kassalada bir köprU 
başına hücum etmlotlr. Bir saat süren mu· 
harebeden sonra, topçumuz dUıımanı gen 
püskürtınll§tür. Bizden zayiat yoktur. Va.
jlrln oark hududunda Gerllllde (Dubat) 
müfrezelerimlze ka.r§ı yapılan dlqer bir ~U· 
cum da, iki saat aUren bir muharebedeıa 

sonra. tarafımızdan zayiat verUmedcn püa
kürtUlmüotür. 

Bir lngillz tayyaresi, Aıısabın halkla mee 
ktUı merkez kısmını bombardıman etmlı • 
tır. Yerliler arasında bir ıııu ve iki yaralı 
vardır. 

DUtmanın Addis-Ababa'nın cenubunda 
ŞA§aman kampına yapt1ğı diğer bir hava 
hUcumu, hafif haaarata sebebiyet vermiş -
tir. Bir dUıman tayyaresi dUoilrUlmUıı ve 
Uç kiı!Uk mürettebatı esir ed!lmlııttr., 
Düııman tayyareleri, Muııavva deniz lla

ııüne karııı bir hücuma teşebbüs etmişler
dir. Bunlar, derhal hava dafi bataryaları I· 
le karoılqmıotır. Bunun üzerine bombala.
nnı denize atmıya mecbur olmUJlardır. 

9~ numaralı tebliğde bildirilen dilııma • 
nın Desaleye hücumu eanaaında, iki dU, • 
man tayyareai dUtürUlm~tUr. 

Bir denizaltı gemisi, AUantlkte 27 biD 
tonUA.to hacminde dllfman vapurlarını b& • 
urdıkt&D .anra ü&süne dönmU,tür. 
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tayyaresi düJürüldü 
(B•sı 1 incı .. ,lada) 

Fakat bunlardan yedisinin pilotları aat ve 
111imdir1er. 

Bu betine! bombardıman gece1inde bir
eolc klıl CSlmtit ve yarılanmııtır. Fakat bu 
ııayiatm evelkl dört geceden hangi birinin 
uyiatmm olm11ı muhtemeldir. 

Marepl Petaln, ıtÇeD sllia, J'raaaa'nın 
bqma gelen felAkeUn 1ebeplertn1 UZUD u
zadıya anlattı. Bu tateillta hacet yoktu. 
Onun, a&aece, 

Zalerdenberi, zn.6: .. , ıal•, /eddlrlı.6: 
bısle11ne lıilum olmuıtur. 

demeal, kAfl idi. 
Mareıalın bu ltlratı, blze birçok ıeylerl 

hatırlatıyor. Hafızamızı ;yokladıflnu• ... 
maıı, 1918 aaterlnden •onra, daha düne ka
dar sıy'iuıl mücadeleler veya politika teza
hUrlerl adını verdikleri Frann.'nın iç mem
leket kavgaları lf(lzUmU&UD önUDe sellyor. 

Sat kendi menfaatim; 801, ayrı bir sa
yeyi, orta, batka bir dlifUDce;yl; patronken-

Pol.onyalı layyarecilerin laaliyeti dl lıtl!adulnl; tıı.:ı UçilncU enternasyonalı, 
serma)e kendi apekUIA.ııyonunu müdafaa e
dip durdu. Fakat, bu arada mlllet mUdata
uı unutuldu. Ylrml ;yıl; dile kolay sellyor. 
Yanı bqında, intikam hlalerıyle homurdı
yan dev gibi Almanya dururken, yirmi yıl 
uyumak ne demektır. T ! 

Dtln Londra Uzerinde cereyan eden ha
n mUudemelerinde Polonyah tııyyarecl
ler büytllı: bir faaliyet röstermiılerdir. 

Dllıürtılen 92 dU$man ta7yaresinln 14 il 
Polonya tayyareleri tırafmdan dUıürül

milıtttr. 
Dttn rece Londra1a tevcih edilen hava 

hllcumlan bakkmda alınan haberlere naza
ran d111ft11D tanırelerlnln 'ofu 701larm
dın ,evrllmlı ,,. tardedilmiılerdir 

Gecenin ilk 11atlerinde Londrahlır, fı
aılauıı lnflllk ıeslerl lıitmlılerdlr. Fakat 
bu aesler, telis uyandırmaktan ıılyade em
ni1et telkin etmdtte idi. Filvald inrlliıı 

ta17are dafi bataryalan, her ııamanklnden 
ziyade faaliyet 1Ö7terl1or ,,. muhtelif 
noktalardan mania endahtlan 7aptJordu. 

ltoJter afanamm bir muhabiri, ban ne
saretl mtnnıdan birinin ba hunH dair 
olan qatnfaki matıldar beyanatmı zapdet-
mlttir. ı 
Dtltmıo tinarelerlne kartı atılan mer

aiilft', onlarm attılrlınndan ı;olı: faslıdır. 

Din rece almanlarm mtltemadiyen mln
ferit olarak açan niebeten ıeri unırelerl 
kullamnıı oldatrlart zannedilmektedir. 

'Almanlar, Londra mınlalruında 
fitlcletli baraj atqi karıınnda 

geri döndüler 
Londra, 11 a.a. - Reuter: Gece bir iki 

nat .ur .. bava htlcumlan eanaımda, mer
kezi 1nıiltere Uzerine cfört bomba attlmrı-
tır. 

İlk UPorlaR röre, alman tayyarecileri, 
dun rece, Lcmc!ra mmtabıımn bundan • 
nlki iki gecedelı:lnden daha geniı bir kıs
mı berinde faaliyette bulunmuılardır. Ha
•• dıfi bataryalanı1m ıiddettl baraj atql, 
dtlıman tayyarelerin! ıeri pUılr6rtmUıtar. 

Hava müdafaa bataryalannın baraj ate
ıi, her halde dün ıecekl akmm en mllbim 
bldlıeaini tefkll etmittlr. 

Dltn ıece, hafif yeya aiır oluılarına 
söre, bataryalaruı kalm veya ince tesleri, 
her yerdeıı çıkmakta bulunuyordu. 

Bunların kılın 1eıleri halka bir emniyet 
telkin ediyordu. Çünkü bu ıesler, nazi 
yırtıcı kuılarmm motör seslerini örten 
koruyucu bir perde hiAini vermekte idi. 

Allrm lpretl nat 5 45 de nihayet bul
•ıtur. 

Londra mmtak11mda buıün ilk allrm 
lpreti Hat 15 dan u evel verilmiıtir. 
Dütman pilotları payıtahta yaklaıtmlma
mıılırdır. 

Bu allrmın blttlfi ıaat 16.40 da haber 
.,.ilmiıtir. Allrm esnaıında uzaktan mo· 
tir ıealeri i1itilmekte idi. 

Bir lıalileye lıiicum 
Lcmdra, 12 a.a. - Dilıman tanaNleri 

sece ve dün aabab lıko,yanm prk aabille
rl a,ıklarıncla bir kafileye hücum etmiıler
ıe de kafile, (itmekte olduğu limana var-
mıttır. 

Alman tayyareleri 6Ünq bathk
tan ıonra ltarekefe geçtiler 

Berlin, 12 La. - DNB. bildidyor: Al· 
man muharebe tanarelerl cruıılan, riine
ıia batmaıım mliteakip, lnriltere'ye klfll 
11111kabele bilmiail hareketlerine devam et-
mitlerdir. 

Gece yaruından •onra Liverpol'a 
taarruz: ettiler 

Berlill, 12 a.a. - DN B. bildiriyor: Al
man bombardıman tayyareleri, ıece yan· 
ımdan blru ıonra ,Liverpool'ı ve cenubi 
lnıiltere'nln ukert bakımdan mühim dl • 
ter tehirlerin• bomba ile muvaffakiyetli 
hlicıımlar yapmıılırdır. 

Almanlar malıabele bilmi.il 
ltiicumlan yapayorlarmq 

• 
Berlin, 12 a.a. - DNB. bildiriyor: Bir 

a:man bombardıman tayyareleri ırrupuna 
menıup bütün tanareler, Londra'da 11ke
rl bakımdan ehemiyetll hedefleri muvaf • 
fılı:iyetle bombudıman ettikten ıonra. tt .. 
larine donmıiılerdir. Mukabele bilmlsll 
hlicumlarr devam ediyor. 

Şiddetli hava muharebeleri oltla 
Berlln, ıa a.a. - DNB. bildiriyor: Al

man bombardımanlan neticesinde, dün öi· 

Yirmi yıl uyumak yetmemlı gibi, hu-p 
çatıp geldikten sonra da. uyanmamııl&r. 
Fr&.o.1a gibi, bin bir acı tecrübe sörmU,, ba
ıından birçok lııtılA fellketlerl geçmif olan 
bir memlekette, gafletin bu derece ha.kim 
olacağını insan havsalası, almıyor. 

Mukaddes yurtl&rım korumak lçiD alil· 
ha, teçhizata verecek pa.ralan mı, teknij"I, 
teknlkçllerl mi yoktu T 

J:o'ransa'da hepsi vardı. Orada yalnız, fe
ragat, fedaklrlık yoktu; bunun yerine, 
borsa zlhDlyeU, enternasyonal ıpekillhyon 
fhtlraalan hilkilm ailrdU. Hu-p fellkeU, bir 
defalık bir masrafla atlatılmak istenildi. 
:Majlno denildi de ba,eka bir ıey dU1UnU1-
medt. Bunlar yetmlyormuı -1bl, tlatellk bir 
de, ezell dUtman, durmadan iıUhfat edil· 
dL Onlar, yirmi yıl uyudular; dilfman uyu
madı; ve U)'Umadığını da her vesile ile a
vazı çıktığı kadar bUtUn dünyaya llAD et
ti. 
Yanını Majlnoya, &rkumı denizlere ve 

imparatorluk topraklarına dayıyan Fran
aa'nın iç polltikaaı, tereddi ettikçe etti. BU
tUn milletler kendi kudretlerine göre, gtı
nUn blrlnde çatıp gelmeııl mukadder olan 
harp imtihanına hazırlanırken, Fransa Po
llUkaaım ldare edenler, milleti, bu imtihan 
için yetııtirmedller; onu, avuttular, uyut
tular. Ondan ııonra. kendileri de çeşitli th
tıraelardan ba,eka bir ıey dUoUnmedller. 
OOıUnmediler ki, r;UnUn blriııde bu harp 
çatar ve nitekim çattı. Ve gene dUıUnme
dller ki; blr milleU, harpte, yalnız lılajino 
kalesi kurtaramaz. onu, manevi Majlnolar 
kurtarır. ÇUnkü, harp, blr millette bulunan 
her ıeyln değerini meydana çıkarır. Reji
mi aatlam olmıyan, tçtımal adalet ve ahen
gini kuramam•§ olan, mim ıuuru aarııılmıı 
bulunan memleketler, bu harp imtihanında 
muvaffak olamazlar. Bu «fbl milletler için 
hUsran mukadderdir. Zira bu tezahürlerin 
her biri ayrı bir slfın t.eaahilrildilr. Halbu
ki, harpte, her baktmdan kuYetll olmak 
ıarttır. MllleUne, ,ıyaııl ve medeni tazilet
lerle fekli vermlı olan memleketlerdir ki, 
bu cihan mücadelesinden muzaffer çıkacak 
ve yaıamak hakkını haiz olacaktır. 

••• 
Cihan meyda:n muharebesi 

ve biz 
Hldlaeler lnkltaf ettikçe, türk yurdu • 

nun, tllrk mllletinln, CiimhuriJet Tiirklye
slnin milletler •e cihan dbaaı içinde ne 
kadar kuvotli, ne derece dinç olduiuını da· 
ha iyi anh7or Yt llerl1• tam itimatla b& • 
kıyoruıı. 

Anbyonu ld, Cllm!nariyet Tilrlü:r-1 •• 
omsn polltUraaım uıua yılludaa beri idare 
eden ıefleri, ıafil avlanmamıılardır. 

Türk polltikuını idare eden ,eller, bu
giln in.kltaf .tmekte olan bütün hldiseleri, 
daha nlı:tiyle ıöıı öninde tutarak, JUi' -
dumuzan ıeopolltlk .asiyetine, mille'\iml· 
ııln bUnye1lne •• cfhamn lıtikbaline ıCSre 
tedbir almıılar n bla t.edbidere dnua et

mltlerdlr. 
Eaer devletçi olıntAYdılı:, lı:uvetli ,,. bl-

kim bir tekpartl polltUmımı ı«tmemiı bu
lunsaydık, bir yılda 7apdmau mümkün o
lanı, bet yılda, bq yıldakini, ancak Jirmi 
bet yılda betarmak rnecburi1etinde kala • 
caktık ki, o nkit de ıeç kalmıı bul'llD& • 
cakhk. Hattl. yalnııı lfl!i kalmıı olmıya • 
caktık; batarmıt oldapmu ye bqiln bi· 
zi, sarsılmaıı bir nziyette dimdik a1akta 
tutan dlvalanmın uluıklı:uk ettiremiJ• -
celrtikl 

llldleeter 1.nkl .. f ettiJıç.. n•etH •• 7• 
nilmes oldupmu• anllJ!Onıs. 

Kuvetliylzl 
KantliJiz; zira, iıtlkbldi unutarak, par

tiler ye ıahıalar politikaımm ihtlrauna a
manı israf ettirmedik. JCllsik naHri:reler
le delil, realiıt bir poli'1ka lle illtilrıme • 
timlzi tayin etti.il. 

Realilt olduk ,,. ıeçmiı ııamaıun bir da
ha telifi edUemiyeceilDl bilerek, bu, • -
manla mukanet ol• ~tlerhnizl, lnMca11, 
buılnlbl iılnl yarma bualuaacbk. Dosta -
mu1111 ıeçtik; dtiımammuı ı..tiacar ,,. Jltih
faf etmedik. Ona söre handandık. 
Hu:ırlıpmrzı ,..parkm, ~ıı. Hollan

da, Belçika nya Frana meJ'dan muhare
besini deiJJ. bu sidlıln bir "cihan meydan 
mohırebesl" ne mincer olac.tnu ıöıı önlln
de tuttuk. Hldiıeler bi.ai pfil mrlayama • 
dı. Bundan dola71dır ki, dünyada olup bi • 
ten ıe1lerin aaametl kartf9111d.a. "7abaııcı
lar", bizde aradıktan ft11tı ~17orlar 
ve bulamıyacalı:lardır 1 

Hi - Tu. 

leden ıonra Londra'nın endilıul fabrika-~ ~------------""'!"-.. ..,."'ı.. 
lanada H limanında 7eni yantınlar çık • 
m11tır. Yanımlar bllhaaH Tı1t11lı nehri 
man•bında ıerıiı bir mahiyet gCSıtermek
tedir. tnıılı• aYCılan, alman muharebe 
ı.narelerine kartı ko)'mai• çalıpnıflar· 

d". Buna ratmen. Heinkel bombardıman 
tayyareleri, tahrıp faaliyetlerine devam et
miılerdir. Bu esnada turada burada müte
madi 111rette ıiddetll han muharebeleri 
oJmuıtur. 

Oiletlen ıonra yapılan bir hücum 
Berlin, 12 a.a. - DNB. bildiriyor: Dlill 

ötleden ıonra bir hücum anasında, Sout
llampton'da Spltfire tayyare fabrilı:aaınm 

müteaddit banıarlan tahrip adilmitıir. 
lnciltere'nin cenuba ıulrialnde •ukua 

setea tiddetll bava muharebelerinde 45 in
cfli• tanar•i dti1Urlllmfi1ttlr. 11 almu 
tanar..ı taaı•Ptıır. 

Alman lıeıil tayyareleri de 
yola ,Jıtılar 

Berlin, 12 a.ı. - D.N.B. bildırı)'Or: 
Manı ıahillerınde bulanan alman meteo
roloji ittaıyonlan a -fen ıonra haftlllll 

17il .. ecetm1 haber Yermeleri berine ... 

Nöbetçi Eaaneler 
119/940 silnliadea 31/10/940 akımnına 
kadv. ecııaaelerin ıece nöbet cetTeli 
1 • ftnl eczane 1 12 23 4 l5 28 
2 - Merkez Ec. 2 11 24 5 11 27 
3 - Eıe Ec. S 14 25 6 17 1 21 
4- laullbal Ec. 4 ıs 26 7 11t29 
5- Sebat Ec. S H 27 1 19 30 
6-HalkEc. 51728 92031 
7 - Sakarya Ec. 7 ıa 29 ıo 21 
a -Cebeci Ec. 1 19 30 11 Z1 
9 - Yenlıehlr Ec. 9 20 1 12 U 

10 ·Ankara Ec. 10 21 2 1J 24 
11 - Çınka1a Be. ıı 22 S 14 ıs 

1940 eylfil ,,. 1 inci teırln a1lanııım 
eczaneler ıece nöbet cetveli tesbit ecllt• 
miıtir. Pazar ıecelerl nöl>et alan ecn
ne panr ıf1n1 de nCSbetçl olarak açık 
balamnü mecbariyetilldedir. Diler ec
zanelerin puar silnleri ihtiyari olarak 
tatil yapmatın kabul edilmlttir. j 

mın keııf tı,,..releri Lcmdra Ye Cİ"81'm. 
da )'apılan bOyUk bomlııudlmama mtıoe
lerinl milphede etmeli ilaere barelret et-, 
mlıle "• Tanaredlerill alacaldan fo
toinflar •'INiiUIMI a.tlııl 1 ...... ,. 

- -: : Mıdrld, 12 a.L - DNB. Alman bllktl-

=- HalkeYlerı· te Halkodalan § metinin daveti uzerin• tıpan,.. dahiliye 
• _ nazırı B. Serrano Suner, Almaııya'ya ıl-

: f 
1 
.. 
1 

: derek bir ıkaç si1n kılacaktır. = Y U SiYISI - Bükreş, 12 a.a. - DNB. Moıkova romen 
- - elçiıinin ıeri çağrılacajına mütedair ıa1l-
S Bir zaferin yılclönümü - Prof : alar b1L1vekilet makımınca tekııip edil -
S Fuat KönrUIU, Tilr.k askeri • Prof.: mektedir. 
S Şevket A~iz Kansu, ~ olcu uğurlıır E Budapeıte, 12 a.a. - Macar kıral naibi, 
E ola (tiir) • Sıdkı Akozan, Halkev- E yeni franıııı el~iıi B. Robert Dampierre'i 
: terinin çalıımasmda bazı yeni : kabul etmiıtir. Elı;l naibe, ltimatnamesinl 
: eeaelar - Kemal Ünal Kooperati_ : takdim eylemiıtlr. 
- O - Vaıinıton, 12 a.a. - Resmi kaJ11&1ı:larS fin tariii • Prof. G. Kessler, r E dan haber ahndıtına ıöre, Holanda Hin-

-
- tauman 'Iurk - İslim dünyasın- : distını ve Malezya'nm kau,uk iıtlhsalltına 
S da coğraiva • P;of. A Mez (al • E muhtaç olmamak iı;in birleıik Amerika, ce
: mancadan çeviren: Cemal Köp • E nubl Amerika memleketlerinde tecrübe ı= rillü), Altay tamanlığına ait mad- E 'in kauçuk ormanları ihd11 etmete karar 
: deler - A. V. Anohin (rusçadan : vermiştir. 
E çeviren: Abdlllkadir İnan), Bu· E Ottava, 12 ı.a. - Resmen bildirildillne 
E gUnktl Almanyıı'da felseft ecre- E nazaran, birleıik Amerikadan mubay11 e
:_ yanlar• l'rof. von Aster (fransız- E dilmiı olan 80 bin tüfek Kanada lntaatma 

l) - teval edilmiştir. • E cadan çeviren: Ziyaeddin Fahr . : Ottava. 12 a .a - Kaııadabın buiday mah 
: Kırşehir vil!ye~inde - Nahit Sır : ıuııı 203.760.000 hektoutreyt ~çmekte • 
:_ rı, Macar ıerhadlerinc\e XVI ncı = dlr. 
E asır Ti.irk devri • Oskar Kolling E JıltıAno, 12 a.a. - (Stefani): İtalyan §1 -
E (macarcadan çe•·iren: Sadreddin E mendlterlerlnln buharla müteharrik en sU
: Karatay), Küçü':< çocuklara kitap-E ratll lokomotm Venedik - MllAno hatbnda 
E tar • Hilmi Malik Evrenol, İlk : sefere baflamııtır. Bu lokomotif, saatte 
: mektupı~rımdan (Şiir) • Fethi T~.: takriben 140 kllometre katetmektedir. 
: ver, Giresun 'Espiye köyU - A. E Ottava, 12 a.a. - B. Mackenzle Klng, B. 

t t Çl:Srı;IJe bir telgraf ~ndererek Kanada mil· E Süreyya §gör, lk mektuplarım- E Jetinin BUyük Britanyaya samimi surette 
: dan (ıiir~ Fethi Tevet, Bir ba- : nıUzahlr ve bu mUthlıı anlarda onun yanı -
: hkçı karıgının romanı Selma I.a-E bqında bulunmakla müftehir olduğwıu bil
: gerlöf (fransızc:ıdan çeviren: M _ dirmıııur. 
E Önıey). : Mekslko, 12 a.a. - (D.N.B.): Resmı ga-
E H1tikevlerj postası : E zete ıs yqından 45 yll§ına kadar herkes ı-
: Sosyal yardım ( M. Celal Du • E ı;ln mecburi askerliğin lhdaa edlldltfnl yaz 
- maktadır. Ayrıca bir milli mUdntaa Alt ş1l-E ru ), - C. H. P . nin re~amları • : raaı tcıklltne mütedair bir kanun da neı -
: mızl\teşvikf. - l falkevleri bina - : redJlmlotır. 
: tarı. - Halk:evlttri deniz yarış - : Vellington, 12 a.a. - 170 tnglllz çocu-
E ları. - Ilalkevleri neşriyatı. - E ğunu hamil olan bir vapur, hAdlsesiz bir 
E Fatih \.Haikevi temsil şubesi ça • E seyahatten ıonra buraya a-elmlıUr. Bu ço-
: lıımaları. : cukların ekaerlai, akrabaları veya dostları 
: Ayın Hadiıeleri : E nezdinde ikamet edeceklerdir. 
E Milliı Şef'in yurt içindeki tet • : 
E kikleri - Bir amerikab ıazete · E ----------------
E ciye Milli Şef'in beyanatı - x .. E MAHKEMELER 
: uncu f z~İr Enternaayonal Fuarı : 
E 30 Ağustıoa zaferi yıldl:>nümU - E - -: Ağuıtostın dtt hidiaelr.rt. : 

S Fikir hayatı : : 
5 Bir okuyucunan notları (restm E 
S de renk _. Tanzimat maliye na - E 
5 zırları - ll.ady~muzda inen per· : 
: de veailesiy'Je - lki m'cmua nü• : 
E hası için ) Nahı~ Sırrı. E 
E Bibliyogra&a : E 
5 Prof. Ftıaf KöprUlU c Saz§air E 
E leri antolojild. C. II. > - Rıs'I S 
E Yılgın c Cen11pta T1lrkmen çal • E 
: gılan > - Odl.m Güvene; c Dağ: 
5 haYUS • - A. ~ria A:ray c Tem. E 
5 po > - Olu• Oıemat Ocal c YuTt- i 
: tan ıealer ~. : - -.,,lllllllllllllltfllfllllllllllllllllllr" 

Ankva üçüncü aulh hukuk ha
kimliğinden : 

Ankaranm İmaret mahallesi Climhur so
kak 80 - 82 sayılı hanede ikamet etmekte 
iken 29. 7. 940 tarihinde vefat eden Ab
dullah kızı Zellha'nın emnline mahke
mece vaziyet edilmiı ve kanunu medeni
nin 532 inci maddeei mucibince defter tu.._ 
rna muamelesi de ikmal olunmuş bulundu
iundan kefaleti hasebiyle alacaklı olanlar 
da dahil oldutu halde bilcümle alacaklı 
ve borçluların kanunu meudlrun 561 inci 
maddeıl mucibince bir ay zarfında vesaiki 
resmiyelerlyle birlikte Ankara UçUncti 
Sulh H~lıc mahkemesine mllracaatlan ve 
alacaklarım nktlyle kant ettlrmiyenle
rln nıtra•ctY• ne tah•en •e ne de terekeye 
izafeten takip edemiyecekleri ve mirasçı
lann dahi kanunu mezk!irun 534 ilncil mad
desi mucibince 3 ay nrfınıf.a mllracaatları 
lüzumu ilin olunur. (5596) 15609 

Za7I - Ankara memurlan 
tirketlnin ıaahlbl bulunduium 
rıh hi11e aenedini kaybettim. 

kooperatif 
1519 nwna
Yenialni a-

ıacajımdan eekiıinin hlikmil olmadıfrnı 

ilin ederim. 
T.B.M.Mecliıi memurlarından 

S642 Enver lım 

• 

[ T. C. ZiRAAT BANKASI ] 

Hesaplarında en atağı 50 lira olanlara 
senede 28.800 lira. 

İkramiye planı 
' tane 

4 tane 600 lira 
4 tane 250 lira 

40 tane 100 lira 

1.000 Ura 

100 tane ro lira 
120 tane 40 lira 
lGO tane 20 lira 

Kuralar: 1 mart. ı haziran. 1 eylUl, 1 blrincik!Ulun 
Dikkat: hesapları ııenede 60 Jlradan &§ağı dUıımlyenlertn 

lkramlyelerl % 20 fazlaJq1• 

.. ..... ------------··----~--mııiiıMii ....................... ... 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

V fU'.il alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyonun

dan : 
Hepsine tahmin edllcn fıyatı 74 500 lira 

olan 2000 adet varil kapalı zarfla eksllt
m ye konmuştur. J:o.:kslltmesl 23-9-1040 pa
zartesi gllııü saat ıı dedir. ilk teminatı 
f970 lira olup şartnamesi 375 kuruıa ko -
misyondan alınır. Taliplerin ihale saatin -
den bir saat eveline k dar zarflarını M.M. 
V. Sa. Al. Ko.na verme! rl. 

l5274) 15277 

Malzeme sandığı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyonun

dan ~ 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 105.000 Ura 

olan 4000 adet malzeme sandığı kapalı ,zarf 
la eksiltmeye konmu§tur. Eksiltmesi 23-9-
1940 pazartesi gUnU saat 14 dedir. İlk temi
natı 7875 lira olup oıırtnamesl 525 kuruıa 
komlıyondan alınır. Taliplerin ihale ııaatın
dan bir saat ev Une kııd:ır zarflarını M.M. 
V. Sa. Al. Ko.nıı vermeleri. 

(5275) 

Çamaşır diktirilecek 
M. M. VekBleti Satın Alma Ko. : 

15278 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 7375 lira 
olan 75 bin takım çamaşır ile 7.5 bin yas
dık ylizli ve on bin yasdık kılıfı dlktirile
cektir. Bunların yalnız bezi vekaletçe ve
rilecek diger blitıin malzemesi miıtcahhide 
alt olacaktır. İsteklilerin 1106 lira 25 lı:u
ruıluk kaH terninatlariyle birlikte pazar-
lık giinU olan 25/eyliil/940 çarşamba gilnli 
saat 11 de Ankarada M. M. V. satın alma 
KO. da bulunmaları. (5376) 15392 

İpek iplik alınacak 
M. M. Velcileti Satın Alma Ko. : 
Hepıine tahmin edilen fiyatı 1500 lira 

olan yirmi bin tl1p ipek iplik (tababette 
kullanılan) 25/ey1UV940 çarpmba siınü ... 
at 10 da Ankaradır. M. M . V. ıatın alma 
KO. da pazarlıkla satın alınacağından is
teklilerin 225 liralık kati teminatları ile 
birlikte pazarlık elin ve ıaatıncla mezkQr 

M. M. V. Hava Müsteıarhfl 

Kaputluk kumaı alınacak 
M. M. VeHleti Hava Satın Alma Ko.dını 
l - 10 000 metre hava ren&i kaputluk 

kum&§ pazarlıkla satın alınacaktır. Muhaıa 
men bedeli 39.600 lira olup katı temtnat 
miktarı 5925 liradır. Pazarlığı 16-9-1940 ı-
zartesl günU eaat ıı de hava satın alma 
komls~onunda yapılacaktır. İdari ıartııa • 
me, evaaf ve nilmuneıi her gUrı 6fledea 
sonra komlıyondıuı (198) kuruf mukabt • 
llnde alınabilir. İsteklilerin muayyen gUa 
ve saatte katı teminat ve kanuni belgele • 
rlyle birlikte komisyonda bulunmaları. 

(5508) 15500 

F otin alınacak 
M.11. Velileti Hava Sıtln Alma Ko.danı 
ı - 2.000 çift fotln pazarlıkla aatın alı· 

nacaktır. Muhammen bedeli 18.000 lira olup 
kati teminat miktarı 1950 liradır. Pazarlı
ğı 14-9-1940 cumartesi gUnU saat ıı de ha
va satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
İdari 11artname, evsaf ve numunesi her i'ÜJI 
öğleden ıonra komisyonda görUleblllr. 
İstcklllerln muayyen gUn ve ıatte katı te
minat ve kanuni belgeleriyle blrllkte ko • 
misyonda bulunmalan. 

(M09) lMOl 

Yün çorap alınacak 
M. M. Velclleti H•v• Sıtın Almı Ko.duı 
1 - 10.000 çltt yUn çorap pazarlıkla ..., 

tın alınacaktır. :Muhammen bedell 4000 Ura 
olup kaU teminat miktarı 600 tın.dır. P .. 
zarlıtı 17-9-1940 ç&r1amba gUnU saat 11 de 
hava aatın alma komisyonunda yapılacak • 
tır. İdart ıartname, evsaf ve nUmııneal her 
gUn öl;leden sonra komlayon4&D alınabilir. 
1ıtek1Uer1D muayyen sUıa ve saatte kati 
teminat ve kanuni belgeledyle blrllkte ko
misyonda bulunmaları. 

(5511) 16CiOI 

KO. da bulunmaları. (537g) 1S3Sl3 Elbiselik kumq alınacak 
fntaat münakasası •· M. VılıilnJ H•v• S•tın Alm• Ko.danı 

M. M. Velclleti Satın Alma Komisyonun- 1 - 10.000 metre kıllık elbleeUk kuin&f 
dan : ' pazarlıkla ısa.tın alınacaktır. .Muhammen 

10. t. IMO Hlı 

ıiln'1 öileden ıoıara 
llııerlnde kırmıııı 

entarlıi bulunu .. 
7*lın ;o~ııı 
aaçları knik nmer 
kara katlı kara ıö• 
Ul Necibe fımlnde 
doku 7aımdaki 
kızımı kaybettim. Nerede pldujuıuı bilen
lerin lnaaııiyet namma •ı•iıdakl adreei
me ve 7ahut Dumlupmar pollı merkezine 
malllmat nnnelerlnl rlcı ederim. 

Keıif bedeli Sl4.979 doksan dört bin do- bedell 38500 lira olup katı teminat mıktan 
kuz yüz yetmiş dokuz lira 69 altmrıı dokuz 57715 liradır. Pazarlığı 16-9-19f0 paazrteat 
kuruş olan Eıkiıehir'de yaptırılacak 3 adet gUnU saat 10 da hava utın alına komisyo
inıaat kapalı zarfla eksiltmeye konmu:Jtur. nunda yapılacaktır. İdar1 ıartname, evııaf 
Eksiltmesi 30/9/940 pazartesi rünü saat ve nUmunesl 193 lnır\11 mukab111nde her 
11 dedir. tık teminatı: 5.999 lira olup ıart- gUn öğleden ıonra komisyondan alınabilir. 

•••••••••••••••• namesi 475 kuruşa komisyondan alınır. Ta- iııteklllerln muayyen gfuı ve saatte katı te
liplerin ihale aaatından bir Hat evellne ka. mlnat ve kanun! belgeleriyle birlikte ko • 

DAKTİLO KURSU dar zarflarını M. M. v. Sa. Al. Ko. na ver- misyonda bulunmaları. 
melerl. (5564) 15581 (6512) 115ro4ı 

Ankara Hacettepe9i Kurnıluı ma
hallesinde 8'111im Soblı: No. 7 de 
ıtmln• 

75 inci devresini de % 50 tenzl
lltla as;tı. Belediye ıırası Hanef 
apartmanı No. 4 Tel. 3714 3643 

Havagazı tesisatı yaptmlack Kaputluk kumat alınacak 
M. M. Vd§leti Satın Alma Ko.: M. M. Vekaleti Han Satın Alma Ko.danı 
Keıif bedeli 2491 Ura Z1 kuru& olan ha- 1 - 2500 metre hava rengt kaputluk ku· 

va ağzı tesisatı pazarlıklı yaptırılacaktır. maıı pazarlıkla ııatın alınacaktır. Muham -

Kömür nakliyatı 
Anbra V•lililJnden: 
1 - Ankara merkez ilk okullafına tevsi edilecek olan kok 

Ankara !;indeki okullar, Etlik, Xeı;i6ren dahil 
kömUril nakliyesi 

Nakliye 
Beher tonu 

Pazarhtı 28. 9. 940 cumartesi gilnli aaat men bedeli 15.625 lira olup katı teminat 
10 dadır. Kati tamir.atı: 374 lira ol.ın miktarı 1344 liradır. Pazarlığı 17-9-1940 
eartnamesi ıs kuruıa komisyondan alınır. salı glliıU saat 11 de hava satın alma ko • 
Taliplerin muayyen vakitte M: M. v. Sa. misyonunda yapılacaktır. İdari ıartname, 
Al. Ko. da bulunmaları. (5635) 15602 evsaf ve nUmunesi her gUn öğleden ıonra 

komisyondan alınabilir. iııteklllerln mu~

Kok kömUr1l 
Ton L. K. 
490 2 25 

35 1 00 

ZİRAAT VEKALETi • 

Tamirat yaptırılacak 
Zirut VeUletindt!n: 

yen gUn ve ııaatte katı teminat ye kanUDI 
belgeleriyle birlikte komisyonda bulun • 
malan. 

(M13) lMOI 
A) Onwıcıı yıl ilk okulu Gui lstaaY,Onun
daD meııktr okula 
B) Btimequt yatı okulu Etlmescut ı.u .. 
yonun.dan meıılı:4r onla 175 1 00 

1cs parça masa, koltuk, kUtüphane .. e GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 
saire tamiratı yaptrrrlacağından bu işe ta-

2 - İıteklilerin prtnameyi ıörmek Uzere her ıüıı maarif mUdürlüiüne ve ihale 
ııünli olan 16. 9. 1940 paııartesi rilnU aaat ıS.SO da Ye (H) lira teminat &kçesiııl hu
ıuıl muhııaebe mlidürlülll vezneıine yatırarak vlllyet daimi encümeni.ne mllracaat-

lip olanların pazarlık yapılmak ilzere Elbi'e diktirilecek 
18. 9. 940 glinü Ziraat vekiletindeki ko- GümrüJ: ve Jabisarlar Vekiletiadea : 

lın ilin olunur. (5609) 15612 ::~~~~n v~etad:~~te~:~~~:::1:a~~;~r~: 1 - Vekllet mliıtahdemleri iı;in 59 u--
kek ve 6 kadın elbiseıi pazarlıkla diktiri• 

ğilne mlirıcaat eylemeleri lüzumu ilin o-
lecektir. 

lunur. (3610) 15596 · k 2 - Bu ite aıt umaı veklletten verile-

Muhtelif yiyecek ve yakacak alınacak 
Tımc~i -vilb«I K.alan .ICazasmd• ']andutna Sa. Al. Komis7oau B•ıbalılrndaa: 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Cinai Mlktan Tahmin " 7•5 Doktor ve eczacı aranıyor 
bedeli teminatı 

L.JC. L.K. L.X:. İhale İhale &ünü aaatl D. D. Yolları U. Müdürlüğünden: 
Ekmek ama 250.000 33750 2531,25 3.10.940 Peqembe Si Kapalı zarfla İdaremizin muhtelif yerlerinde is-
Sıtıretl ll0.000 13800 1055 S.10.940 Perıembe 11 Kapalı ııarfla tihdam edilmek üzere kısım hekimle-
Sadeyafr 10.000 10200 765 3.10.940 perıembe 13 Kapalı ııarfla rine ve eczacılara ihtiyaç vardır. Ve-
Arpa 500.000 16500 1237·50 3·10•940 Perıembe 15 Kapalı ıarfla rilecek maa• doktorlara 177 lira acza-
Baman 200.000 5000 375 3.10 940 ııtrıembe 16 Kapalı nrfla ~ 
K. ot 225.000 11250 843,75 3.10.940 Perıembe 17 Kapalı zarfla cılara 100 liradır. Aynca mesken ve -

1 _ Tunçel! .. nııetl Kalan ku11ında (Mameki) bulunan ıenır jandarma bir- ya mesken bedeli ver,iJJr. Serbest bu • 
liklerlnin bir aenelilr ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle ekılltmeye konulan altı kalem lunmak ve yaıları 45 den yukarı ol -
insan ve ha,.,,an yi7eceilne ait malilmatı yukarıya Yaırlmııtır. mamak üzere taliplerin D. Demiryol-

2 - Tahmin bedelleri ile yiiııde Jedi buçuk mıavakkat teminat miktarları hlz~a- lan zat itleri müdürlüğüne mliracaat-
rmda ıöıterilmlıtir. tarı. (5391) 15364 

S - Bunlara alt prtnameler Mamaeklde Htm alma koıniayonundan her zaman 
bedelalıı ılmabilir. 

4 - Kapab zarf usuliyle npdacak olan bu eksiltmeler S. 10. 940 pertembe rünü 
hiıalanıMla yasılı aaatl&rda Kamekide 11tın alına lromiı1onıında icra edilecektir. 

5 - Her kaleme ait teklif mektuplarının hlııalarındaki aaatlerden bir aut evc
line kadar malı:buıı mukabilinde komlıyon baıkanhima tnllm edilmiı olmaıı la-

ASKERLiK iŞLERi 

Şubeye davet 
zımdır. AnJcıra Yabancı As. Ş. den: 

& - Bu 11atlerden ıonra ıelecek teklif mektupları ile postada vaki olacak tehir- Yedetı: subay olmayıp da er hüklimleri-
lcr kabul edilmes. ne tabi tabip, diı tabibi, veteriner, ec:ııacı 

7 - İateklilerin kanunen tayin edilen ınuvakkat teminat vesikalarını rene ka- ve kimyqerlerln miktarmrn bilinmesine 
nu tarifatı dalreılnde zarfa koymaları llzımdır. liuıwn haad olduiundan hemen ıubıye 

1 - 1steldileM kanuni ıerait ve veaaikten bawka Rlbıi ticaret odasından mu- mürac11t ederek kayitlerinin yapdmaunı 
ea4da " ~ tllüttahhitlik vnika11 vermeleri prttu. (1561/SGOO} 15614 ri• ederim. (5614). 15611 

cektir. 
3 - hin tahmin edilen bedeli 715 lira 

olup muvakkat teminatı 53 lira 62 kunJI" 
tur. 

4 - İhale 18/ g/940 ,arpmba ıünii u&t 
15 de vekllet levazım müdürlliiıinde top
lanacak ola.n alım satım komisyonunda y., 
pılacaktır. 

5 - İlteklilerin 1940 senesine ait Unvan. 
ruhsat tezkeresi, ehliyet vesıka11 ve vek&. 
Jet veznesinden alacakları teminat makbıııı• 
lan ile birlikte belli rün ve saatte komis-
yona mliracaatları. (5515) 15578 

ANKARA V ALILICI 

Tele fon malzemes1 alınacak 
Ankara Vililiğinden : 
Vilayet jandarma alayı telefonlan lçhı 

mubayaa ~dilecek olan ve muhammen b..
deli 3035 liradan ibaret bulunan 11 kaleın 
telefon n: alzemesinin ıhalesi 16 eylül 940 
pazarteal rünli ıaat 15.30 da .. u&yet daimi 
encumeninde yapılmak lizere açık eksilt· 
meye konulmuıtur. 

Taliplerin ihale gilrıti muhammen bedelin 
% 7,5 h olan 237 lira 63 kuruıhlk teminat 
makbuzJariyle birlikte vilayet daimi eneli· 
menine ve ıartnamesini gormek ve fazla 
tafsilit almak lıtiyenlerin de her elin dai• 
mı encümen kalemine müracaatlan ilin o-
h-ıı (U08) UlM 
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Ankara LY. Amirliği Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT iLANLARI 

Sadeyağı alınacak 
Maraş A.s. Sa. Al. Ko. dın : 
İhtiyaç için 82.700 kilo .ende yağı kapalı 

•art usuUyle eksiltmeye konulmtıştur. 
Şartnamesi Marqta askeri satın olma 

komisyonunda ve İstanbul, Ankara LV. 
lınlrllklırl satın alma komisyonlarında -
dır. 

Muhammen tutan 84.335 liradır. 
İlk teminatı 2575 liradır. 
Kapalı zarf usullyle eltslltmesl 23-9-1940 

r>azartesl gUnU sn.at 16 da Maraşta. subay 
gazinosunda mUteşekkil askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler en az 23 - cylUl - 1940 pazarte
si gUnU saat 15 de teklif mektuplarını ko
misyona vereceklerdir. 

(5450) 15399 

Odun ve arpa alınacak 
Van A.s. Sıtrn Alma Komisyonundan: 

kııla.amdald aatm alına komlıyonlm& ver -
miı veya pcsta ile g6ndennlı olmalan. 

(5432) 15426 

Un alınacak 
Erzincan As. Sa. Al. Ko. daıı : 
Yüz ellt ton unun kapalı zarfla eksiltme

si 24/9/940 salı g(lnU •aat 11 de Erzincan 
Sa. Al. Ko. dı yapılacaktır. Muhammen be
deli 24 bin lira olup Ulı: teminatı 1800 lira
dır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
Teklif mektuplarını eksiltme patinden bir 
saat evel komiıyona verilmit olması. 

(S454) 15445 

Un alınacak 
Esliıebir As. Sa. Al. ICo.daa : 
Askeri ihtiyaç itin 800 ton un parazlıkla 

satın o.lınacaktır. Pazarlığı 14 - eylUl • 1940 
cumartesi gUnU aıı.at 12 de Eakitehir ukert 
satın alına komlayonundıı. yapılacaktır. 

Şartnamesi ve evsa!ı komisyonda ~rl1 • 
leblllr. Tahmin bedeli 40650 liradır. Katı 
teminatı 6097 lira 50 kuruştur. İsteklilerin 
kanunda yazılı vesaik ve teminat makbuz
larlyle belll gUn ve saatte komisyonda ha
zır bulunmaları. 

kuyablllrler. 14.500 kilo aadeya#Uıın mu
hammen tutarı 15.950 liradır. Şnrtnrunestn
dekl ~ yirmi beş miktar fazlası da 
olduğu halde ilk teminatı 1196 lira 25 ku· 
nıştur. Eksiltme 27. 9. 940 tarihine ten. 
dut eden cuma gUnU saat ııs de Ispartada 
TUm. satın alma 'komisyonunda yapılacak
tır. istekliler 27. 9. 940 cuma gUnU saat H 
de kadar teklif mektuplarını satın alma 
koml11yonu İblllknnlığına verecek ve yahut 
g6ndereceklerdlr. Bu enatten sonra verilen 
ve yahut gönderilen mektuplar alınmıya
caktır. Saat ayan daire saatile yapılacak
tır. 2'90 ıayılı kanun hUkümlerlna ve bil
hassa 32. net maddesine uygun olmıyan 
mektupların sahipleri eksiltmeye tştlr(lk 

ettlrilmlyecektlr. (5581) 15570 

Tavuk ve hindi eti alınacak 
!stanbul Lv. Amirliti Sa.Al.Ko.Rs. den: 
23.600 kilo tavuk eti lS.900 kilo hindi 

eti 16. 9. 940 pazartesi günü saat 15.30 da 
Tophanede İstanbul Lv. amirliği satın al
ma komisyonunda yapılncaktır. Tahmin 
bedeli 24.470 lira ilk teminatı 183S lira 25 
kuruetur. Şartnamesi komisyonda görülür. 
İsteklilerin kanuni vesikalariyle komisyo-

Odun ihtiyacı olan bir milyotı dört )\lz 
bin kilo me1e odunu kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konmuştur. Muhaınmen bedeli 
11.000 liradır. Muvakkat teminatı 1575 li
radır. Münakasa 23/9/ 940 pazartesi gUnn 
ıaat 0,30 da Van As~ eri satın alma komla • 
yonunda yapılaca.ktır. Gene bu garnizonun 
yıllık ihtiyacı olan 97S.OOO kilo arpa 27 / 
Ağı./940 tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle kapalı zarf usuliyle mfünakasaya 
konmuetur. Muhammen bedeli SS.500 lira
dır. Muvakkat teminatı 4175 r 50 ku 

(M92) lM75 na gelmeleri. (5626) 1SS83 

M.. it ıra ru1-
tur.. una asa 23/9/940 tarihinde Van as
ken satın alına k · . . omııyonunda yapılacaktır. 
Dört Yliz seksen beı bin kilo arpa kapalı 
zarf u ı· ı su ıy e münakasaya konmustur. Mu-
hammen bedeli 339SO liradır. Muvakkat te
mlnatı 2S46 lira Yirmi beıı kuruitur. Müna
kasa 2419/940 salı rUnü saat 10 da Van as
keri &atın alma komisyonurıia yapılacaktır. 
G.~e bu birliğin yıllık ihtiyaçr olan dört 
yuz kapalı zarf usuliyle münakasaya kon
muıtur. Muhammen bedeli 16800 liradır. 
Munakaıa lS/9/940 çarıamba gün!i saat 10 
da yapılacalctır. Altı yUt elti bin kilo meıe 
odunu kP.pah zarf uıullyle münakasaya ko
nulmuetur. Muhammen ~eli yirmi bir bin 
yüz Yirmi beı liradır. Mav.ıkkst teminatı 
bin beş yüz ıekıcn dört lira 37 kuruştur. 
Münakasa 23/eylQV940 pazartesi giinU sa
at 14 de yapılacaktır. Yüksekova birliği -
nin Yıllık ihtiyacı olan yllz ell: bes bin ki
lo ~a kapalı zarf usuliy'e münakasaya 
konulmuııtur. Muhammen bedeli 15 bes yUz 
liradır. Muvakkat teminatı bin yedi yliz 
bin yedi yUz altmıs ilci lira elli kuruştur. 
MUnakasa 23/eyl 1/940 sah gilnU saat 9,30 
da yapılacaktır. (5446) 1S418 

Buğday alınacak 
Edirne As. Sa. Al. ICo.daZJ : 
1 - Edime'deki birliklerin senelik un 

ihtiyaçlarının temini için 9000 ton buğda
yın kapalı zarfla 2/eylQl/940 günü saat ı 7 
de ihalesinin yaprlacatı llln edilmlı ise de 
belll itin ve saatte isteklisi çıkmadığından 
llçlincü ihalesi •Ym evaaf ve ıcrait daire -
tinde IS/9/940 cUnü saat 17 de yapılacalı:· 
tır. 

2 - Buğday öiütmesin!n muhammen be
iıleli 1S7, SOO Ura olup lllı: teminatı 9125 11-
ndır. 

3 - Evsaf ve ıeraltini gömıek isüyenler 
iter ıUn fı saatlerinde lstelı:Hlerin de belli 
IUn "'• au.tten • u bir aaat evel teminat 
lllektuplariyJe "'iblanm Edirne sanayi 

Kunı ot almacak t 
Edirne As. Sa. Al. Ko.daZJ : 
Bin yüz ton kuru ot kapalı zartla alına

caktır. İhnlesl 2G-9-l940 pııratmbe günU sa
at 12 de Edirne eski MUı,ılrlyet dairesinde 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tah 
mln edilen tutan 66000 va teminatı 4950 
liradır. Evsat ve oartnamesl her gUn ko -
misyonda g6rUleblllr. İsteklilerin s6zU ge
çen günde ihllo aaatından en geç bir saat 
evel teklif mektuplarının komisyona veril -
mlı olması. 

(5496) 

Saman alınacak 
Siva.s :As. Sa. Al. Ko.dan : 

15479 

1 - 16~ ton saman kapalı zo.rna ek • 
slltmeye konmu§tur. 

2 - Muhammen bedeli 83000 muvakkat 
tomtnatı 247:S liradır. 

8 - İhale 25.9.1940 çıır,şamba günll l!Jaat 
16 da askeri eatın alma komisyonunda ya -
pılacaktır. 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda 
g6rUIUr. 

'5 - İateklllertn ıı:arflanm kanunun ta.
rlfatı dalreıtnde tho.le sa.atından bir sa.at 
eveı komisyona vermeleri. 

(5497) 15480 

Saman alınacak 
Niğde Ac. Sa. Al. Ko.dan : 
1.464.000 kilo saman kapalı zarfla alına

caktır. ihalesi 25-9-1940 ı;arıamba gUnU ea· 
at 16 de Niğde askeri satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 
36600 lira ilk teminatı 2145 liradır. istekli
ler ıartnameyl her gUıı komisyonda görür 
va paraaıs olarak alabilir. Taliplerin ihale 
11&&tından bir saat evel teklif mektupları
nı ve ilk temlnatlariyle birlikte komisyo -
na mUracaatları. 

(15500) 154&3 

Sadeyağı alınacak 
lapara. .Aa. Sa. Al. ICo. dan : 
14 500 kilo sadeya!ı kapalı zarf usull7le 

eksiltmeye konmu§tur. Şartnameai satın 
alma komisyonunda ve İstanbul, Ankara 
Lv. t.mtrllklerl satın alma komtsyonların
dadır. iıteklller ıartnameyt komisyonda o-

Muhtelif yiyecek ve • 
saıre 

Bqios Aabrl S.tı11 Alm& Komisyon'IUJdan : 

Demir karyola alınacak 
1stanbu1 Lv. Amirlili Sa.Al.Ko.Rs. den: 

750 adet katlanır demir karyola alına
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 20. 9. 940 
cuma günü saat ıs de Tophanede İstan. 
bul Lv. amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 16.500 lira 
ilk teminatı 1237 lira SO kuruştur. Nümu
nesi komisyonda görülür. İsteklilerin ka
nuni vcsikalariyle belli saatte komisyona 
gelmeleri. (5624) 15584 

Terlik alınacak 
!stanbul Lv. Amirliği Sa.Al.Ko.R!f. d~n: 
10.000 ı;ift terlik alınacaktır. Pazarlık

la elı:ıiltmeı;i 17. 9. 940 ıııılı günü saat 14 
de Tophanede T.v. amirliği satın alma ko
misyonunda yapıl c 1 •ır. Tahmin bedeli 
24.500 lira ilk ten n]tı 1837 lira SO ku. 
ruştur. Numunesi komısyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanuni vesikalariyle komisyo-
na müracaatları. (5622) 15585 

Un alınacak 
Çanakkale \ı'ls, Satrn .Alma Ko. dan: 
900 ita 1000 ton un kimyevi muayene ve 

pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmin edi
len bedeli lS0.000 liradır. İhalesi 16.9.940 
pazartesi giınli saat 11.30 dadır. Teminatı 
katiyesi l 7SOO liradır. Taliplerin Çanak
kale askeri satın alma komisyonuna mıira-
catlan. (S623) 15586 

Sığır eti alınacak 
tzmit As. Sat.rn Alma IKo. dan: 
122.000 kilo eığıretl kapalı zarf eksilt· 

mesiyle satın alınacaktır. İlk kapalı zarf 
eksiltme pazarlığı 30. 9. 940 ıünü nat 15 
de Aı. satın alma komisyonunda yapıla

caktır. Sıfıretinin beher kilosu için tah
min edilen fiyat 30 kuruş olup tutarı 

57600 lira muvakkat teminatı 432 liradır. 

İstekliler her gün Ankara, Eskiııehir, İs
tanbul •• aakerl ıaün alma komiQ'OAUD· 
da 'lrtnamcyl ~örebili~ler. latelclilı:ln 
belli ıiln ve aaatındcn bır saat evci ihtıva 
eden kapalı zarflarını asker! satın alma 
komisyonuna vermeleri. 

(5619) 15587 

ah nacak 
la.at 
10 
11 

Muhammen Bo. Muv. Te. 
Giln Tarih Lira Lira Kr. Miktar Erzakın cinsi 
Cuma 20/9/940 322SO 2418 70 150000 Kuru fasuly;ı. 

• " .. ,. 26000 1950 00 80000 Pirinç 
11 • .. ., ., 320000 24000 oo 800000 Sığır eti 
11.10 Cumarteal %1/9/940 7310 548 25 86000 Patates 

ll.30 .. .. " " 1890 141 75 42000 Solan 
16 P. Erte 23/9/940 6250 468 75 10000 z. yağı 
16.SO • " ., ,, 19000 1425 oo 50000 Sabwı 
15 Salı 24/9/940 10125 779 6S 150000 Arpa 
15.30 .. .. .. .. 19SOO 1%2 50 300000 Ot 
u .. " .. " 8500 637 50 200000 Saman 
'J6.30 .. .. ,, " 13330 999 75 62000 Gaa 
15 Çarı. 25/9/940 7525 564 38 35000 Kuru üzilm 
15.30 .. ,. ., ,. 19125 1434 S8 51000 Seker 
16 

• ,. ., ,. SUS 394 88 81000 Yemek tuzu 
11

6
·
3
0 • " ., ., 10965 &22 38 43000 Makarna 

!IS Pflr'I 26/9/940 40000 3000 00 2000000 Yemek meşe ve çam odunu 
ı5.so • • " • 13SOO 1012 50 540000 Fınn r\irgen odunu 
16 • • ., • 5580 418 50 36000 Kırmızı mercimek 
16.SO " .. " .. 1:ıw10 953 25 12000 Nohut 
11.SO Cuma 27/9/940 11250 609S 75 65000 Sade yafı 
1 - Yukarda cins ve miktarları Y&Zıb )'İyecek maddeleri hizalarında cöıterilen tarihlerde lı:apah .zarf usuliyle Beykoz'da 

Jlalkevinde A.. Satm alma komisyonunda i.balesi yapılacaktır. 
2 - Teklif melrtuplan ih~~ bir saat evel lromls:rona nr.ilmlı olacaktır. 
J - Şartnameyi &<Srmek Htiyenler her ctln Boykoz'dı Halkevlnde veya 40. mcı ilkokulda askeri satın alma komisyonuna 

mliracaat edec:oklerdir. (5301) 15290 

Muhtelif yiyecek ve 
•117J:oz Asl:erl S.t111 AlrlM Komisyonundan : 

Elcalltme Tan'hl Muhammen Tu. 
" Saat GiiD Lira 
~ ~a ~~40 mso 
ıo.so .. ,. " .. 20000 
11 .. .. " .. 22720 
11.30 • ,. .. .. 210000 
10 .. 21/0/!>40 4560 
10.!0 .. .. .. 1520 
11 P.:.rt. 23/9/940 5270 
11.30 .. " .. 17100 
15 H .. H .. 15000 
1s.30 
ıo 

ıo,30 

ıı 

11.30 
ıo 

ıo.so 
11 
11.30 
10 
ıo.30 

" .. 
Salı 

.. .. .. 

.. .. 
Per.-. 

11 .. 

...... 
24/9/940 

# H # 

" .. .. 
ıu " " 

25/9/940 

" " H .. ,, . ...... 
26/9/!MO .. ,. .. 

15000 
65000 

124000 
64000 
12600 
6300 

17;60 
3965 
7750 

32000 
9450 
4950 

• 
saıre 

Mnv. Te. 
Lira Kr. 
1111 25 
1500 
1704 50 

15750 
342 
114 
39S 25 

1272 50 
1125 
1125 
4875 
9300 
4800 

945 
472 50 

1392 
297 38 
581 25 

2400 
70S 75 
371 75 

ah nacak 
Miktarı 

Kilo 
115000 
40000 
71000 

600000 
57000 
31000 
8500 

45000 
100000 
100000 

1000000 
2000000 
1600000 

60000 
30000 
48000 
61000 
sıooo 

1600000 
420000 

33000 

Erzakın cinsi 

Kuru fasulya 
Koyun eti 
Pirinç 
Sığır eti 
Patates 
Soğan 

z. yafı 
Sabun 
Süt 
Yoiurt 
Arpa 
Kuru ot 
Saman 
Gaz 
Kuru üzlim 
Şeker 

Yemek tuzu 
Makarna 
Me:te ve çam odunu 
GUrrcn odunu 
Mercimek ...... 

11.30 " 9300 697 SO &2000 Nohut 
ıı c .. 2i'J9j940 62soo 4687 50 soooo Sade yaft a! - Y11k&rdau:::. ve miktarları yazılı yiyecek maddeleri biı:alannda ıösterilen tarihlerde kapalı .zarf usuliyle Beylroz'da 
lk~inde As. Satın alma komisyonunda ihalesi ;,apılaca.ktır.. • 

2 
- Teılılif mektuplan ihaleden bir sa.at evel komJıyona venlmiı olacaktır. 

a - 8&11ıı • . i . _, her rün Boykoı'da Halkevinde ?eya 40. mc:ı ilkokulda askeri ıatın alma komisyonuna 
M-- • anıe11 cörmek ıtıyc;ıuer (lU9

7
) 

~~tlan. (5S14) • 

Su fıçısı almacak Tophanede İıtanbul Lv. imirliii aatm al-
1.stanbul Lv. Amirliği Sı.Al.Ko.Rs. den: mı komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
Bes bin adet l1l fıı;ısr almacaktır. Pa- edilen 87,SOO lira llk teminatı 6562 lira 50 

· kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülilr. zarlıkla eksiltmesi Z3. P. 940 pazarteaı 
saat 14 de Tophanede İstanbul Lv. &mir- İsteklilerin kanuni vnaiklerl7le belli sa
Iiğl satın alma lı:omiıyonunda yapılacak- atte komlıyona celmelcrl. (5625) 1S6G4 

tır. Tahmin bedeli 17.500 llnı. ilk teminatı -Y:ulaf, kuru ot, arpa alınacak 
1312 lira SO kurustur. Nilmunesi komis- ViH ıı4.s.teri Satın iıfllmı Ko. aan: 
yonda gorlllür. İstek11lerin belll ıaatte lı:o ıs :vere teıllm edilmek llzcre liç milyon 
m.iıyona gelmeleri. (56l7) 15588 kilo anı ot Uç milyon kilo arpa bir mil-

Odun alınacak yon iki yilı bin kilo yulaf pazarlıkla sı-
Kar.s As. Satrn Alma Ko. dan: tm almıcaktır. Pazarhtı 14. O. 940 rürıU 
Bir kilosuna tahmin edilen fiyatı iki ku- saat 10 dan 16 ya kadardır. Vcrmiye talip 

olanların komisyona gelmeleri. l'UI elli santim olan 700.000 kilo odun ka-
palı sarfla alınacaktır. tik teminatı 1S13 (5620) 1~s 

lira olup ihalesi 29. 9. 940 cumartesi gii. Kınnap ve balya ipi aJmacak 
nU saat ıı dedir. Munakasaya gireceklerin lstanbul Lv. Amirliği Sa . .Al. Ko. '1an: 
teklif mektuplarını ihale saatinden en az 1 - 2000 kilo kınnap 12.000 kilo balya 
bir saat evci Kan As. Sa. Al. komisyonu- pi paıarlılcla satın alınacaktır. İhalesi 
na vermeleri. (5615) ı15589 18. 9. 940 çarpmba günll saat 14 de Top.-

Sadeyağı almacak hanede İstanbul Lv. lmirliii aatrn alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bede

Erzurıun Lv. imirliği Sa . .Al. Ko. dın: li 15.SOO lira ilk teminatı 1147 lira 50 ku-
36 ton sadeyağı pazarlıkla aatrn alına-

ru:;tur. Nümuneleri komisyonda görülür. 
cakur. Pazarlığı 17. 9. 940 sah günü saat İsteklilerin kanuni vesikalariyle belli aa-
15 de Erzurum Lv. lmirliği ntm alma ko-

atte komisyona gelmeleri. misyonunda yapılacaktır. Toplu tutarı 
43.200 lira ilk teminatı 3240 liradır. Sade- (56l8) 1S606 

yağının cvaaf ve ıartları kolordunun .tek- Madeni düğme alınacak 
mil garnizonlnrmda mevcuttur. Ve tama- lstanbul J.v. Amir/iti Sa • .Al. Ko. dan: 
mfn aynıdır. İsteklilerin muayyen gün ve Miktan adet 1.972.000, 13.19S.OOO tah-

te AaJı:erl fabrikalar umum mtıdUrlutU mer
kez satın alma komisyonunca 26-D-1940 per 
ıembe günU saat Hi de kapalı zar!la !hole 
edilecektir. Şartname (S) lira (19) kunııı 

mukabilinde komisyondan verlllr. Taliple
rin muvakkat teminat olan (4437) lira (50) 
kuruou havi teklif mektuplannı mczkQr 
günde saat H de kadar komisyona verme
leri ve keftdllerlnln do 2490 numaralı ka -
nunun 2 ve 8. maddelerindeki vesalkle ko
misyoncu olmadıklarına ve bu işle o.iti.kadar 
tUccardan olduklarına dair ticaret odası 

vesikastyle mezk!lr gün ve saatte komis
yona mUracaatıan. 

(548S) lM98 

Kmkkale'de yaptmlacak inşaat 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür/üllJ 

Jf er kez Satrn Alma Komisyonundan : 
Keıif bedeli (ll!.200) lira olan yukarda 

yazılı inıaat askeri fabrikalar umum mü -
dürliığü merkez aatm alma komisyonunca 
24/9/ 940 salr günü saat ıs te kapalı zarf
la ihale edilecektir. Şartname (91) kuruı 
mukabilinde komisyondan verilir. Taliple -
rin muva.kkat teminat olan (136S) lirayı 
havi teklif mektuplarını mezkilr günde sa
at 14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle muayyen gun 
ve 11atte komisyona müracaatları. (5310) 

1S433 
saatte satın alma komisyonunda hazır bu- 112 ·ık · t 

min bedeli lira 2.465, 21. ı temına r 9 Ba• ko,um beygiri alınacak 
lunmaları. (S612) 15590 7 3 k'" .. k d t d"~ :r 

Ira Kr. 184,8 1S8 ,40 uçu ma en u.- .- Askeri Fabrikalar Umum MudurlilllJ 
Meşe Kömürü alınacak me büyük madeni dilğme 18· 9· 940 çar- llerkez Satın Alma Komisyonundan : 

Gelibolu As. Satrn .Alma «o. dtm: şamba günü saat ıs,3o da Tophanede İs- Bcherine 250 lira bedel tahmin cdileD 
Paıarhkla beş yüz ton meşe kömürii a- tanbul Lv. limirliği satın alma komisyo- dokuz bas koşum beygiri askeri fabrikalar 

hnacaktır. Ve 17. 9. 940 da saat 11 tlc Ge- nunda pazarlıkla satın almacaktır. İstek- umum müdürlügü merkez satın alma ko • 
libolu'da askeri &atın alma komisyonunda lilerin kanuni vesikalariyle belli saatte misyonunca hayvanlar görülerek heyetı;ı 
ihale edilecektir. Kömürün beher kilosu- komisyona gelmeleri. <5616) 15607 takdir edılecek bedeller üzerinden pa::ar-

nun muhammen bedeli 6 kunıstur. Ve ka- Kuru f asulya alınacak !ıkla satın alınacaktır. Şartname parasız o-
ti teminatı 4500 liradır. (S611) 15591 Erzurum Lv. amirlıti Sa. Al. Ko. dan: larak komisyondan verilir. Taliplerin 23 9/ 

244800 kilo kuru fasulya 4. 9. 940 rtıntt 940 paurtui ıUnU saat 14,30 da hayvanları 
beraberlerinde olduGU halde mczkGr ko -kapah zarfla yapılan ihalesinde ıali gö

Odun alınacak 
Edirne As. Sa. Al. Ko. dan: 
2726 ton odun alınacaktır. Pazarlığı rüldüğünden pazarlıkla satın alınacaktır. 

16. 9. 940 pazartesi ıünu saat 16 da Edlr- İlk pazarlığı 16. 9. 940 pazartesi rünU saat 
11 de Erzurum Lv. amirliği satrn alma nede eski mü3!riyet dairesinde satın alma 

miıyona müracaatlan. (SSS6) 1S~2 

komisyonunda yapılacaktır. Toplu tutarı 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin edilen 48960 lira ilk teminatı 3672 liradır. Evsaf 
tutarı 54500 ve ilk teminatı 4088 liradır. 
Evsaf ve oartnamesi her giın komisyonda ve gartnamesi kolordunun tekmil ıırni

zonlarında mevcuttur. Her vakit görüle
görülcbilir. İsteklilerin ııözli ceçcn gün ve bilir. İstekl!lctin tayin ol11nan etinde ko-

Kırıkkale civarında yaptırrlacak 
iJl!a&t 

A.skerf Fabrikalar Umum Müdürlıitıi 

Merkez Satın Alma Komisyonıuıdan: 

ıı;aatte komisyona ıelmcleri. (S613) 15592 (..,..
21

) 
15608 misyonda bulunmaları. il<> 

Kesif bedeli (9720) lira (33) kurus o
lan yukarıda yazılı inşaat Asken Fabrik~ 
!ar umum mlidürliiğü merkez saun alma 
komlsyanunca 30. 9. 940 pazartesi giınil 

aaat 14 de açık eksiltme ile ihale edılc

celrt!r, Şartname (49) lı:uruıı mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (729) lira (3) kuru~ ve 2-490 
numaralı kanunun 2 ve 3. mnddelerinde 
yazılı •ctaikle muayyen rün ve saatte ko-

Kaşer peyniri alınacak 
1.stanbf, Lv. Amir/ili Sa. Al. Ko. <dan: 
21 ton kaşar peyniri satın alınacaktır. 

Pazarlıkla ekı;iltmesi 20. 9. 940 cuma rU· 
niı saat ıs,so da Tophanede htanbul Lv. 
&mirliği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Tahmin bedeli U.7SO lira ilk te
minatı 1181 lira 2S kuru$tur. Şartnamesi 
komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni 
vesikalariyle belli ıaatte komisyona gel-
meleri. (S627) 1S594 

Kunı ot alınacak 
Eskişehir As. Satrn Alma Ko. dan: 
1000 ton kuru ot pazarlıkla satm alına

caktır. Pazarlığı 19 eyllil 940 perşembe 

gUnü saat 16 da Eskişehir As. satın alma 
komisyonunda yaprlacaktır. Evsaf ve 
şartnamesi komisyonda görülebilir. Tıılı

rnln bedeli 40.000 liradır. Kati teminatı 
eooo liradır. tıtelı:lilcr kanunda :yazılı ve
saik ve teminat malııbuzlariyle belli elin 
vo 11atte komisyonda hazır bulunma.lan. 

(5628) 15595 

Tevhit semeri abnacak 
Erzurum Lv. l.mirlili Sa. Al. Ko. dan: 
600 adet cephane teviıit ıemerinin 2. 9. 

940 aünU kapalı zarfla yapılan ihalesi 48 
liradan gali görüldüğünden pazarlıkla sa
tın alınacaktır. 1ılı: pazarhiı 14. 9. 940 cu
martesi glinü saat 11 de Erzurum satın 

alma komiıyonunda yapılıcalı:tır. Toplu 
tutarı 29.100 lira ilk teminatı 2182 lira
dır. Semerlerin evsaf ve .. rtlan lı:omi1-
yonda mevcuttur. Arzu edenlerin her va. 
kit ıörebilirler. İstekliler muayyen günde 
aatııı almadı bulunmaları. 

(5629) 15597 

Sadeyağı alınacak 
!stınbul K . .Sa. Al. Ko. Rs. den: 
lSO ton sadeyağına istekli 'ıkmadığın

dan paıarhfı 16. 9. 940 günil saat 11 de 
yapılacaktır. Muhammen bedeli 187500 li
radır. Şartnamesi her gün Fmdr«Jıda ko
mutanhk satın ılmı komisyonunda görü
lebilir. lıteklilerin belli giln ve saatte 
yüzde on bcı temlnıı.tlariyle birlikte ko-
mis70na gelmelerL (5630) 15S98 

Koyun eti almac:.k 
Canalckale IA.J. S•tm .il/mı Ko. dan: 
36.000 kilo koyuneti kapalı zarfla satın 

alınacaktır. Koyunetlnln beher kilosu 45 
;uruıtan 15840 lira biçilmiıtir. İhalesi 
30. 9. 940 pazartesi günü saat 11 de Ca· 
nakkale askeri satın alma komisycnunda 
yapılacaktır. İstekliler ihaleden bir saat 
eve) teminat akçeleri olan 1288 lirayı ve 
ihale kanunun 2, 3, ncü maddelerindeki 
veaaiklo birlikte komiıyona müracaat et-
meleri. (S631} 15599 

Demir somun ve fincan 
alınacak 

!ıtınbul K. Sa. Al. Ko. :dan: 
M. M. Vcklleti namına ıs. 9. 940 günü 

saat 10 da pazarlıkla 20 ton 3 mm. bakır 
tel ile 27.000 adet iki numaralı yeı;il sırlı 
demir ve ıomunu ile beraber fincan ıatın 
almacaktır. Hepsinin tahmin fiyatı 67300 
liradır. lıtelı:lilerin belli gün. ve saatte 
yüzde on beş teminatlariyle birlikte Fın
dıklıda komutanlık satın alma lı:omisyo-
nu"t relmeleri. (S634) 15601 

Odun almacak 
Erzincan As. Sa. Al. Ko. dan: 
Bir milycn kilo odunun kapalı zarfla 

ekıı1ltmesi 28. 9. 940 cumartesi ıünü saat 
11 de Erzincan'da satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 
yirmi bin lira olup ilk teminatı bin beı 
yilz liradır. Evsaf ve prtnamesi garnizon· 
!arda vardır. Teklif mektuplarını ekliltme 
saatinden bir saat evci komisyonda bulun-
durulması llzımdır. (5642) 15603 

Sadeyağı alrnacak 
l$tanbul Lv. A.mirlili Sil. dl. ICo. dan: 
70 ton aadcyafı alınacaktır. Pazarlıkla 

okılltmesi 17. 9. 940 salı ıüııll ıaat 15 de 

NAFIA VEK~LETI 

Çadır bezi almacak 
Nalra YeUJetinden: 
28/ 9/ 940 cumartesi günü saat 11 de Aft. 

karada naha veklleü binası içinde malze
me müdıirlliğil odasında toplanan ırıalıemı 
eksiltme komisyonunda (4228,64) lira mu
hammen bedelli 3952 metre 1crli çadır be
zinin kapalı zarf uıulil ile eksiltmesi yapı· 

misyona müracaatları. (SS9S) 15593 

M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

Zeytinyağı almaca.lt 
lacaktır. M. JI. v. deniz levazım satın alma KO: 

Ekıiltme ıartnameıi ve teferruatı bedel- ı. _ Tahmin edilen bedeli "75.-400" lıra 
siz olarak malzeme müdlirlüğilndcn alma- olan "130.000" kilo zeytinyağının 25/ eylul/ 
bilir. 94-0 çar14mbı runil saat "15.30" da kapalı 

Muvakkat teminat (317) Uç ytlz on yedi zarfla clılltmesi yapılacaktır. 
2 - İlk teminatı "~20" lira olup ş.art.-

lira (15) kuruştur. nadıesl her gun komisyondan "377" lı:uruı 
İsteklilerin teklif mektul'larmı muvak· mukabilinde almabilir. . 

kat teminat ve tlU'mamesinde yazılı vesaik s. _ hteklllerln 2490 sayılı kanunun ıs
ile birlikte aynı sUn ıaat 10 a kadar mea- tediti belselcri havi tanzim edeceklcrı ka
ldlr komisyona makbuı mukabilinde ver - palı teklif mektuplınnı en geç belli gün 
meleri Jizımdır. ve saatten bir saat eYClinc kadar Knsım-

pa1&da bul'l111Ul komisy0tı ba5kanlığına mak 
(5556) 15580 buı mukabilinde vermeleri. (8117/5328) 

1S386 

A. LEVAZIM AMIRLICI Sabun almaca:k 

Saman alınacak 
An.kara Levazım Amirlili Sıtııı 

Komisyonundan : 

1!1. M. V. deniı levazım sat1n alma KO: 
1. - Tahmın edilen bedeli ''52.507" lira 

olan "130.000" kilo aabunun 25/eylul/940 
~lmı çarpmba ıtinil saat "11" de kapalı zarUa 

eksiltmesi yapılacaktır. 
1 - 700 ton samanm pazarlıkla ekıilt· 

mesi 16/9/940 ıaat ı+ de Ankara Lv. lmir-
liği 11tm alma komisyonunda ,..pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 17500 liar illı: te· 
mlnatı 1312 lira 50 lnınııtıır. Şartnamcsi 

komisyonda &örülür. (5SSS) 15579 

Buğday öğüttürülecek 
Anhr• Lır. Amirlili Sa. .Al.&. d•n: 
1 - 758 ton buiday üğiltillceclrtir. Pa

zarlı., 14. 9. !>40 ıaat 11 de Ankara Lv. 
imirliii satın alma komi17onunda yapıla
caktır. 

ı - Muhammen bedeli 11370 lira kati 
teminatı 1705 lira 50 kuruıtıır. 

(5632) 151500 

ASKERi F ABRIKALAR 
-

Müteahhit nam ve heaabma 
60 ton demir cevheri alınacak 
A.slr.eri Fsbri.talır Umum •üdürlülii 

Merkez Satın Alma Komisyonıuıdan : 
Tahmin edilen bedeli (1920) lira olan 

60 ton demir cevheri mUteahhlt ııam ve 
hesabına Askeri Fabrikalar umum mlldilr
lllğU merkez satın alma komlıyonuııca 23-
9-l9tl0 pazartesi gilnU saat 1' da açık ek -
slltme ile ihale edilecektir. Şartname pa • 
raaız olarak komlı.yondan verilir. Taliple -
rln muvakkat teminat olan (lU) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 va a maddelerin
deki vesalkle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle al!kndar tUccardan olduklarına da
ır ticaret odası vcslkasiyle mezkQr gfuı ve 
saatte komisyona mUracaatıan. 

(5881) 1S358 

Kereste alınacak 
Adeti Fabrikalar Umum Müdi1r1iJlU 

Merkez Sıtrıı Alma Komiıyoaumlın : 
100 metre mlkAbı 2,50 : 6,00 X 0,25 X 

0,025 M. ebadında cam tahtası. 
•oo metre mlkAbı 2,M : &,00 "!{ 0,22 x 

0.025 M. ebadında çam tahtası. 
200 metre mlkA.bı 2,50 : ıs.oo X 0.20 X 

0.025 M. ebadında çam tahtası. 
250 metre mtka.bı 2,50 : ıs,oo x o.ıs x 

0.025 ebadında çam talıta11. 
150 metre mlkA.bı 2,50 : 5.00 X o.ıa X 

0.025 M. ebadında çam tahta& 
200 metre mlkllbı 2,50 : ıs.oo X 0.15 X 

0.025 M. ebadında çam tahtan 
100 metre inlkAbı 2.M : D.00 X O.H X 

0.025 lıl. ebadında çam tahtuı. 
100 metre mlkA.bı 2.50 : 5.00 X 0.12 X 

0.025 M. ebadında cam tahtası. 
Tamamın çam vermek mtlmktbı olmaı!ı

tı takdirde yarıaı çıralı çam ve yarısı be· 
yu köknar olabilir. 

Tahmin edilen bedeli (8!.750) Ura olan 
m1kt&r ve ebatları yukarıda )'Ullı aı.ı. 

kalem Ya ceman 1500 metre mlklbı keru-

2. - İlk teminatı "387S" lira "35" ku· 
ruı olup ıırtnamesi her gUn komisyondaıı 
''2'63 .. kuruı bedel mukabilinde alınabilir. 

3. - 1ateklilerin 2490 sayılı lı:anwıun is
tediii belıeleri havi tanzim edecekleri ka
palı zarflarını en ıeç belli 1:tln ve saa ttcıı 
bir saat evetine kadar Kasımpaşa'da bu
lunan komisyon başkanlığına makbuz mu
kabilinde vermeleri. (8118/5329) 15387 

Pirinç alınacak 
M. M. V. d~niı levazım astın •lmı KO: 
1 - Tahmin edllen bedeli 103.'410'' !ıra 

olan .. 300.000' kilo pirincin 26/eylül/940 
perıcmbe ıiınü uat 17 de kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2. - İlk teminatı (6420) lira (SO) kuruı 
olup ıartnameıi her gün komisyondan 
(517) kuruı mukabili de alınabilir. 

3, - İsteklilerin 24!>0 sayılı kanunun la
tedifi belıeleri havi tanzim edecekleri ka· 
palr zarflarını en geç belli gün ve saatten 
bir saat cveline kadar Kasımpaşa'da bu
lunan komisyon baılı:anlıftna makbuz mu-
kabilinde •ermeleri. (8119/5330 15388 

Sadeyağı alınacak 
il. M. V. dem• levuım satın .alma KO: 
l - Tahmin edilen bedeli (212.Z45 lira 

olan (170.000) kilo sade yağının Z6 .eylül 
940 perıembc gunü saat 1 l.30 da kapalı 

zarfla elı:ailtmesi yapılacaktır. 
2 - İlk teminatı (11.862) lira (25) ku

ruş olup ıartnamesi her ıün komisyondan 
(1062) kurue bedel mukabilinde alınabilir. 

3. - hteklilerin 2490 sayılı kanunun is
tedifl bclıeleri havi tanzim edecekleri ka
palı zarflarını en geç belli giın ve saatten 
bir saat evcline ıkadar Kasımpaşa'da bu
lunan komisyon başkanlr(!'ına :ınakbuz mu-
lrabillnde vermeleri. (8120/ 5331) 1 S389 

Zeytin alınacak 
M. M. V. deniz levazım satrn alma KO: 
1 - Tahmin edilen bedeli (24.336) lira 

olan (130.000) kilo zeytin 26. eylul. 940 
pcrıembe ıünü saat 15.30 da kapalı zarfla 
cksiltırıeıl yapılacaktır. 

2 - JJk teminatı (182S) lira (ZO) kuruı 
olup ıartnamesi her gün komisyondan pa
rasız alınabilir. 

3. - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ia
tediii belgeleri havi tanzim edecekleri ka
palı sarrıarmı en geç belli giın ve saatten 
bir saat evcline ıkadar Kıısımpaşa'da bu
lunan komiıyon baıkanlı-;ına makbuz mu
kabilinde vermeleri. (8121/ 5332) 15390 

iCRA VE lFLAS 

Ankara icra daire6İ. illaa me • 
murlufundan : 

Anlı:ara'da Öncebecide Bagadurlar so
kak kendi evlnde Şevket Öztuna namı di
ferl T11ğlacr Şevketin Ankara ticaret mah
kcnıeaince lflisına karar verildiii ilan °'" 
lanm. 3640 
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T. İ~ BANKASI 
1940 Küçük 
Cari Hesaplar 

İKRAMİYE PLANI 

.. 
ı.-

1940 tKRAMIYELERI: 

1 adet 2000 llro.Jı.k - 20ü0.- Urıı 

8 .. 1000 8000.- -
6 .. 500 • 8000.- .. 

12 .. 
40 .. 
76 

210 

250 
ıoo 
60 
25 

.. .. 
• 

3000.- .. 
4000.- .. 
8750.-
6250.- -

Keşideler: l şubat, l mayıs, 

1 ağustos, t ikinciteşrin tarih· 
lerinde yapılır. 

m!J.llH .................................... ., 

HARTA G. DIREKTÖRLOCO 

f'otin alınacak 
Harıta Genel Dırektörlütanden : 
1 - Harta kttal!lı eratı ihtiyacı için 1200 

çift toUn 2490 sayılı kanunun 46 ıncı mad
deslnln M. fıkrasına tevfikan pazarlıkla 
alın caktır. 

2 - Pazarlık 17-9·1940 ııalı günU saat 
10 da Ankara Cebecl Harta Gn. Drk. lllk 
blnr.ııında satın alma komisyonunda yapı -
lacaktır. 

8 - Fottnlerln muhammen fiyatı yedi 
ytız on ~ kuru~. muvakkat teminatı tu -
tan 648 lira ôO kuruştur. 

4 - İstek111erln yazılı gUn ve 11aatte te
mlnatlarıyle beraber komlayona ıtelmelerl. 

(5383) 15360 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Harta Genel Direktörlüülünden : 
ı - Harta kıtası eratı için 800 kilo pi -

rinç, 2500 kilo nohut, 2.500 kilo kırmızı 

mercimek, 1.500 kilo yemeklik tuz açık ek -
ıiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 24 91940 sah ıUnil saat 10 
da Ankara: Cebeci Harta Gn. Drk. lük bi
nasında ıatm alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

3 - Pirincin muhammen fiyatr 26 kuruş, 
nohutun muhammen fiyatı on dört kuruş, 
kırmızı mercimeğin muhammen fiyatı on 
iki buçuk kuru$ ve tuzun muhammen fi -
ıatı altı kuruı, hepsinin muvakkat temina
tı 72 lira 04 kuruştur. 

saat 10,30 da Ankara: Cebeci Harta Gn. 
Drk. lük binasında satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - Hepsinin muhammen bedeli 806 lİ· 
rı 50 kunıı. muvakkat teminatı 60 lira 49 
kuruıtur. 

4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte tc -
minatlariyle beraber komisyona gelmele -
ri. (.5458) 1.54-06 

Sabun, zeytin ve zeytinyağı 
alınacak 

Harta Genel Direktörlüügünden : 
1 - Harta kıtaaı eratı için 1.500 kilo sa

bun, 6.50 kilo uytln yağı, 900 kilo zeytin 
tanesi açık eksiltme ıuretiyle alınacaktır. 

2 - Eksiltme 24/9/ 940 salı günü saat 
10,30 da Ankara: Cebeci Harta Gn. Drk. 
lük bino.~mda satın alma komisyonunda ya

pılacaktır. 

3 - Sabunun muhammen fiyatı 42 ku -
ru!J, zeytin yatının muhammen fiyatı elli 
yedi buçuk kuruş, zeytin tanesinin muham
men fiyatı otuz kuruı, hepsinin muvakkat 
teminatı 95 lira 53 kuruştur. 

4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte te -
minatlariyle beraber komisyona gelmeleri. 

(54S9) 15407 

Sadeyağı alınacak 
Harta Genel Direktôrlıiüğünden : 
1 - Hartı Gn. Drk. !ilk kıtası ihtiyacı i

çın 2000 kilo sade yait açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte te - 2 _ Eksiltme 23/eylQl/940 pazartesi gii-
rninıtlariyle beraber komisyona gelmeleri. J nil ıaat ıo da Ankara: Cebeci Harta Gn. 

(5456) 1.5404 Drk. lük binasında Sa. Al. Komisyonunda 

Patates ve kuru soğan alınacak 
Harta Genel Direktörlüüğünden : 
1 - Harta kıtası eratımn mayıs 941 ıo

nuna kadar ihtiyacı için 7000 kilo patates 
ve 7000 kilo kuru soğan eksiltme suretiyle 
mukaveleye bağlanacaktır. 

2 - Eksiltme 2.5 9 940 çarşamba giinü 
saat 10 da Ankara: Cebeci Harta. Gn. Drk. 
lük binasında satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - Patatesin muhammen fiyatı yedi ku
rus. kuru ıoğanın muhammen fiyatı beş 

kuruş, hepsinin muvakkat teminatı 63 lira· 
dır. 

4 - Taliplerin yazılı ıiin ve saatte te -
minatlariyle beraber komisyona ıelmele-

rL (5457) 1.5405 

1\fohtelif erzak alınacak 
Harta Genel Direktôrlüütıinden : 
l - Harta kıtası eratı için 10 kalem er -

sık açık eksıltme suretiyle alınacaktır. 
ı - Eksiltme 2.5/9/940 çarşamba günü 

yapılacaktır. 

3 - Sade yağının 'beher kilo muha;ımen 
fiyatı 122, kuruş, muvakkat teminatı 183 
liradır. 

4 - Taliplerin yazılı gÜn ve saatte te -
minatlariyle beraber komisyona gelmeleri. 

(.5460) 15408 

Bulgur ve çay alınacak 
llarta Genel Direktörlüüğünden : 
1 - Harta Gn. Drk. lüğü kıtası ıçın; 

miktarı eksiltme neticesinde teklif edile -
cek fiyata göre tcsblt edilmek üzere 2300 
liralık bulıur, 1100 liralık çay ayrı, ayrı a
çık ekııltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme Ankara: Cebeci Harta 
Gn. Drk. liik binasında 23/eylQl/940 pa -
za.rtesi günü saat 10.30 da yapılacaktır. 

3 - 2300 liralık bulgurun muvakkat te· 
minatı 172 lira 50 kuru,, 1100 liralık çayrn 
muvakkat teminatı 82 lira .50 kuruştur 

4 - İsteklilerin yazılı ıün ve 1Batte te -
minatlarıyla komisyona ıelmeleri. (54tı1) 

1540'.l 

tJ L US 

ViLAYETLER 

Su projesi yaptırılacak 
Tosya Belediyesinden : 
Tosya kasabası su projesi tanzımı 

işinin 28. 8. 940 tarihinde kapalı zarf
la yapılan eksiltmesine talip çıkmadı
ğından 25 eylül 940 çarşamba günü 
saat 11 de pazarlıkla ihale edi1ecektir. 

Muhammen bedeli 3000 lira olup 
kati teminatı 450 liradır. 

Şartnamesi Belediyede ve Dahiliye 
Vekfileti Belediyeler İmar heyeti fen 
şefliğinden istenebilir. 

İsteklilerin evelce ila edilen vesi -
katarla ve teminatla birlikte belli giln 
ve saatte Belediye encümeninde ha -
zır bulunmaları ilan olunur. 15354 

Kiralık un fabrikası 
Antalya Vilayetinden : 
1 - Antalya iskelesinde kain ve gijnde 

30 ton bugdny ugıiten vilayet un fabrika
sının üç yıllık icarı yıllığı on bin liradan 
27 9 940 tarihine müsadif cuma günü saat 
ıs şe kadar kapalı zarf usuliylc yeniden 
arttırmaya konmuştur. 

2' - Teklif mektuplarının yilzde yedi bu
çuk teminat olan 22.50 liralık banka mak
buzu veya mektubu veya dif:er kanuni :te
minat ile birlikte ve 2490 sayılı kanunun 

ı 
32 inci maddesindeki tarifat dairesinde o 
günü saat 14 de kadar vilbet makamına 
verilmiş veya gönderilmiş olması lazım
dır. 

3 - İhale Antalya vilayeti idarei husu
siye binasında toplanacak olan vilayet dni
mi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Talipler Antalya'da viliyet encümen 
kaleminde. f~:anbul, İzmir. Ankara, Mug-
1,,, Denizli, İııpnrta, Burdur vil5yctlerindc 
mahalli valiliklerde bu hu:ııustaki ş:ırtna -
meyi görebilirler. 1.5398 

Benzin alınacak 
İstanbul Belediyesinden : 
Kıı.raağaç muessesatı için alınacak 

l 
120 000 litre benzin kapalı zarf usuliyle ek
s ' ltnıeye konulmuştur. Tahmin bedeli 
30 000 lırıı ve ilk teminatı 22.50 liradır. 

Şartname zabıt ve muameltit müdürlücü 
kaleminde görülecektir. İhale 24.9 940 salı 
günü saat 15 de daimi encümende yaprla
caktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektuplan ve 94-0 yılına ait ticaret odası 
vesikalıı.riyle 2490 numaralı kanunun tari
fatı çerçevesinde hazırlıyacaktan teklif 
mektuplarını ihale giinü saat 14 de kadar 
daimi cncıimenc vermeleri lazımdır. 

(8161-S334) 1 .5429 

Asfalt yol inşaatı 
lzmir Turistık Yolları Mzntaka Müdür -

lüğıinden : 
7-9-1940 tarihinden ttlbnren 80 gün mUd

detle açık eksiltmeye kOJlan iş : 
A - Mukavelesi feshedilen İzmir turis

tik yolları lnşnntından Kal'§ıyaka - Borno
va, tnclraltı - Ilıca ve Alsancak meydanı 
asfalt knplamnsı olup kcıııt bedeıt (339897) 
lira 4 kunıştur. 

B - Keşif e\Takmı g6rm<'k isteyenler 
turistik yollar mıntaka mlldllrlUğUne mU -

:!ı 111111111111111111111111111111111111111111111111111 Telefon : 80547111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

-- KIZ Şişli Terakki Lisesi I .... :~~.~.~ ---
: ANA - lLK - ORTA - LiSE. Yabancı dillere bilhusa itina edilir. 
: Tedris ve terbiyesindeki ciddiyet Devlet imtihanları neticeleriyle sabittir. 

_ 1- Talebe kaydı, her gUn saat 9-18e kadar Halil Rifat paşa konağında yapılır. 
: 2- Arzu edenlere, mektebin mufassal talimatnamesi posta ile gönderilir. 
_ 3- Kayıt için velilerin bizzat mektebe gelmeleri gerektir. 
:•••••••••ıııuı ......... ı 
:. YATILI f 
.,,111111111111111111111111111111111 

Nişantaşı Rumeli ve Çınar caddelerinde 6236 fcÖNoozLÔ 
ıııııııııııııııııııııııııııııııııt 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-____., 

Ekmek ve sadeyağı satın ahnocak 
Kütllbya 6. Sayılı ]. Okul Tabur Komut anl·tından : 

Tutarı 

Lira Kr. 
2.5000 

6900 

Alınacak erzakın 

Miktarı 

Azı Çoçu 
200000 2SOOOO 

5000 6000 

Erzakın beher kilosunun 
tahmin fiyatı 
Kr. Santim 

10 

115 

%5 muvakkat 
'..eminat miktarı 

Lira K'.r. 
1875 

517 .50 

İhalenin tarihi Giin 

17-Sl-1940 Sah 11 
Ekmek (1. inci ekstra) kapalı zarfla 
17-Sl-1940 Salı 15 
Sade yağı kapalı ::ıarf 

l - Okul eratının 1 ey!Ul 940 dan 31 a ğustoıı 941 tarihine kadar bir yıllık ekmek ve 81ldeyağı ihtiyacı kapalı zarf uııull. 
yukarıda hl?.alarında ya?.ılı gUn ve saatlnr da ihalesi yapılmak Uzere ekl!llltmeA"e k'>n ulmu§t\ır. 

2 - İsteklilerin teklif mektuplarını ve erzaktan hl7.alarında yanlı miktarda teminat akçesi veya mektuplarfyle 940 yıl 
alt Ticaret Oduı vesikası ve (2490 ) sayılı knn~da ynzılı srur vesalkle birlikte göl!! terilen saatlerden bir ııaat evel büküJ%1,cı 
maliye dairesinde mUtcşckkll komisyona vermeleri. 

3 - Sıhhi ve umumı gartnamcsl okul Ta bur K . lığında görllleblllr. (l\180) (lln8S) 

Eski Feyziati ================::ı 

YAnu Boğaziçi Liseleri YATISIZ 
KIZ ve ERKF.K TALEBE AYRI BÖLÜKLERDE 

Ana, İlk, Orta ve Lise sınıfları eski talebenin kayıt !arını tecdide ve yeniden talebe kaydına ba§lanrnı§tır • 
kayıt için t:ılıl gii., Jcr,nden maada her gtin saat ıO dan 18 e kadar mekterc müracaat edi!ebilır. 

~ İsti yenlere tarifname gönderilir. Telefon: 36 - 210 Arnavut.köy - Çiftesaraylar 6220 ====-::; 

on beşte Konya ba.şnıUdUrlUğllndı'kl ko -
mlsyonca umum mUdUrlUğUn kabulüne ta -
likan muvakkaten yapılır. 

4 - Nakliyat şnrtnanıeııt Konya, Anl<ll
ra, Koçhisar, Cihanbeyli idarelerinde her 
gUn görUleblllr. 

(5506) 

Doktor aranıyor 
Çankırı Belediyesinden : 

15499 

Elif lira asit maaşlı belediyemiz doktor
luğu ınUnhnldlr. Taliplerin Jnhalan yapıl· 
malt Uzere evrakı mUsbltclerlyle 19. 9. 940 
Ta. kadar belcdlycmi7.e mUracıınUarı veya 
C\'rakı nıUsblt<'lerlnl göndermeleri Utın olu· 
nur. (8432/ 5558) 15551 

Etfaiye amiri aranıyor 

Çankırı Belediyesinden : 

Çankırı belediyesinin ellf lira Ucretlt it
faiye a.mlrltği mUnhaldlr. Talip bulunanla
rın evrakı mUsbltelertyle 19. 9. 9:40 tarihi
ne müsadlf pe~embe gününe kadar mllra-
catıarı IHl.n olunur. 

<•433/5559) 16552 

Bir zabıta müdürü aranıyor 

. 
1 nşaat münakasası 

inhisarlar Umum Mıidürlilğül)llen : 
Keşif bedeli % 7,S teminatı Eksiltmenin 

İşin nevi Lira K Lira K Şekli Saati 
~~~~---~~~--- ~ 

Ankara imalatanesi 42.482 Z4 3186 16 Kapalı z.. ıs 

ikmali inşaatı 
Fişek deposu 29.228 49 2192 13 Kapalı z. 16 
inşaatı 

1 - Keşif, şartname ve planları mucibince idaremizin Ankara'da yaptıracatı yıl 
karda mahiyetleri hulisaten yazılı işler kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur· 

lI - Keşif bedelleri, muvakkat teminntları, eksiltme ııekil ve saatleri hiıı:alarrııA 
yazılıdır. 

lII - Eksiltme 25/ıx/940 çarşamba günli fstanbul'da Kıbn.t.a~'t.a Levazım ve rııl 
bayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartn:ı.meler levazım şubesi veznesinden İzmir ve Ankara baş müdürlükleri' 
den keşıf bedelleri nisbetinde "212 ve 146"şar kuru~ mukabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesaikle % 7 
güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunun ve ıartn.amesinin "F" fı' 
rasında yazılı vesaiki ihtiva edecek kapalı zarflarının ihale günü eksiltme ıı.aatleriıı 
den birer saat eveline kadar mezkur komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde .,tJ 
mcleri llizımd ... "8312/5463" 1.5464 

.1ıııııııııııı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıt --------- Esnafın nazarı dikkatine -racnat edeblllrler. Urla Belediyesinden: -= Belediye Reisliğinden : C - Açık eks iltme 7 - blrlnclteunn - 940 Aylık 7S lira ücretli belediyemiz zabı-
pnzıırtesı g{lnU saat ll de vfllıyet daimi en- ta müdürlüğü açıktır. Asgari orta moktep 
cllmcnlnde yapılacaktır. mezunu olmak ve askerliğini yıumı~ tu

D - Muvakkat teminat mlktnn 17646 lunmak ~arttır. Taliplerin evrakı müsbl-
llrndır. te ve fotoğraflariyle birlikte Urf:ı beledi-

E - İsteklilerin eksiltme tarihinden en ye riyasetine müracaatları ilan olul'ur. 
az S<'klz gtln evel mUdUrlUğe müracaatın (.5597) 1.5610 
bu 1§1 ynpnblleccğlne dair ehllyct vesikası 
almıya mecburdurlar. 

(3641-5467) l.~462 

Yol İnşaatı 
lzmir Turistik Yolları Mıntaka Müdür • 

tütünden : 
6-9·1940 tarihinden itibaren 20 gUn mUCl

deUe açık ekslltmeyc konulan i§ : 
A - :Mukavelesi feshedilen İzmir turl11 -

tık yollan inş:uıtındnn Bornova - Mersinli 
yolu inşaatı olup kel}lf bedelt (67776) lira 
74 kuruştur. 

B - Keşif evrakını görmek isteyenler 
turistik yollar mıntnka müdUrlllğUne mU • 
racant edebilirler. 

C - Açık eksiltme 26 - eylUl - 1940 per -
eembe gUnU saat 11 de vllAyet daimi cncU -
meninde yapılacaktır. 

D - Muvakkat teminat mlktan (4690) 
liradır. 

E - İsteklilerin eksiltme tarihinden en 
az sekiz gün evel mlldUrlUğe müracaatla 
ıu ı:ıı yapabileceğine dair ehliyet veslkıısı 
ılmıya mecburdurlar. 

(3642-5668) 15463 

Tuz nakliyatı 
Konya inhisarlar Başmüdürlüğünden : 

1 - Yavşan tuzlasından SıırayönU lnhn -
arlar idaresine (iki bin) ton tuzun çuval
ara doldurma ve nakli (10) gUn müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tuzun muhammen naklly.e Ucretl 
~1rml be§ bin ve muvakkat teminat akı;:esl 
bin sekiz yUz yetmlıı beş liradır. 

8 - İhale 17 cylUl 1940 salı gUnU saat 

Yol inşaatı 
Zonguldak Valiliğinden: 

1 - Zonguldak villiyeti içinde Beycu
ma - Çaycuma - Kokaksu - Bartın yolu· 
nun Beycuma - Çaycuma arasında yapıla
cak (60078) lira (37) kuruş keşif bedelli 
Km. 21 + 500 - 26 4- 000 arasında tes
viyci turabiye işiyle Km. 13 + 000 - 26 
+ 000 arasında yapılacak gravye şose va
hidi fiyat ve muhammen bedel üzerinden 
ıs. 9. 94-0 tarihinden itibaren on beş glin 
müddetle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 30. 9. 94-0 pazartesi gü
nü saat 11.30 da Zonguldak ta vilayet dai
mi encümeninde yapılacaktır. 

3 - Eksiltme 1artnamesi ve buna mü
tef errl evrak Zonguldak daimi encümen 
kaleminde ve Zonguldak nafıa mlidürlü
ğiınde görülebilir. 

4 - Muvakkat teminat 4254 liradır. 
S - İşin bedeli Zonguldak hususi mu· 

hasebe veznesinden verilecektir. 
6 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin i

hale gününden en az sekiz gün evet Zon
guldak vilayetine müracaat ederek vila
yet makamından alınmış müteahhitlik eh
liyet vesikasiyle Ticaret Odasından bu 
yıl için alınmış muvakkat teminatlarını 
yatırdıklarına dair makbuz ve teklif mek
tubunu muhtevi kanunun tarifi veçhile ha
zırlanmı, kapalı zarflarını ihale saatinden 
bir saat eve! Zonguldak vilayeti daimi en
cümenine vermeleri illn olunur. 

1S615 

---------------
Pazarlıksız satış mecburiyetine dair kanmı ahki.mına ay

kırı hareketlerinin tekerrürü hasebiyle a§ağıda isimleri ya
zılı eşhasa ait dükkanlar birer gün müddetle kapatdmıştIT: ------

1- Yenişehir' de Meşrutiyet caddesinde 23 numaralı 
dükkanda sebzeci Ahmet Er, -

: 2- Yenişehir'de Emciler caddesinde Küflü Ap. altında 
E 26 numaralı dükk8.nda sebzeci Ali Rıza Gül. $ - ~ 
: 3- Yenişehir' de Atatürk bulvarında Kudduıi Gürel' e i 
§ ait Hilal bakkaliye dükkanı, ~ 
: 4- Yenişehir' d~ Meşrutiyet caddesinde Asım Selçuk'a ' - ~ : ait 23 numaralı Selçuk bakkaliye dükkam, ~ 
= ' : 5- Yenişehir' de Meşrutiyet caddesinde 17 numaralı i 
: dükkanda Faik Ersan'a ait sebzeci dükkanı. (5593) 15613 i 
'°;1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•' 

Sümer Banktan : 
Elektrik ve maki·ne 

mühendisi alınacaktır 
Fabrikalarımız kuvet 11antralların

da oefllk ve santral mUhendlslltl va -
zlteleri lt;ln kuvet snntralları işlerin
de çalışnu§ tecrllbcll 5 milbcndls alı
nacaktır. 

Altikadarlıırın nllfus tezkeresi, ter
his k~~dı, diploma ve hizmet vesi -
kalan sureUerlyle kısa tcrcUmelhal 
tezkeresi, 3 adet fotoğraf ve istida -
larlyle en geç 20-9-1940 tarihine ka
dar Anltarada Sllmerbank 'Umum :MU
dllrlllğUne müracaat etmeleri. 3580 

MÜNAKALAT VEKALETi .1 

Benzin almacak 
Mün:ık:ılat Vekaletinden : 
1 - Vektilet otomobilleri için (27•7) ıt 

rn (25) kuruş muhıunmen bedelli (550) t~ 
neke benzin 21 eylUl 1940 cumartesi gUSI 
saat (10 ı da lcvıızım mt.ıdUrlU@nd,.ki kO 
mlsyonca açık ekslltmef!I yapılacaktır. ,1 

2 - Muval<kat temlnaU (206) lira (., 
kuru§tur. 

3 - Şartnamesi parasız olarak vertllf 
İsteklllerin kanuni veııikalarlyle m~ 
gUn ve sııattc bulunmaları. 

1
,...., 

(5211) .,'Jfl'. 

~-Sümerbank Nazilli fab,rikası mamulatı yazlık basmaların--., 
Ankara'nın en eğlenceli yeri 

YENİ BAR 
U L U S - 21. inci yıl. - No: 6866 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Muhtelif §ehirler için tesbit olunan azami perakende satı§ fiyatlan aşağıda gösterilmiştir. 
Keyfiyeti muhterem halkımızın nazan dikkatine arzederiz. 

Nazilli fabrikası mamulôtının perakende olarak ôzami fiyotlurı 
Beyaz zeminli Gömleklik ve pija- Beyaz zeminli Hafif zeminli 
Pazen metresi mahk Basma metresi Basma metresi Basma metresi 

1- Nazilli ve havalisi • • • • • • • 
2- Ege mıntakası 
3- İstanbul, Trakya ve Marmara havzası 
4-- Eıkitehir'e kadar Afyon ve Ankara havalisi ve 

Adana. Mersin. Konya ve hava.lisi ve Hatay, Kara. 
deniz ıevahili, Malatya, Gaziantep, Marat, Kayseri, 
Sivas, Kastamonu ve havalisi 

5- Diyarbakır, Elazığ, Urfa, Erzurum ve Şark vilayetleri 

41 

41.5 

42 

42.5 

43 

Kuru§ 

Kuruş 

43 

43.5 

44 

44.5 

45 

Kuru9 

Kuruş 

Kuruı 

Kuru§ 

Kuruş 

32.5 Kuruş 

33 Kuruı 

33.5 Kuruş 

34 Kuruş 

34.5 Kuruş 

SÜMERBANK YERLİ MALLAR PAZARLARI MÜESSESESİ 
Şubeleri lıtanbul, Ankara, lzmir, Adanc.., Mersin, Beyoğlu, Kadıköy, Galata. 

33.5 Kurut 

34 Kuruş 

34.S Kuruş 

35 Kuru§ 

35.5 Kuruş 

Zengin varyete programı 
MEŞHUR 

İBRAHİM ÖZGÜR idaresind~ 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

CAZ ORKESTRASI 
MOdatnayl Hukuk Caddesi Tel: l 220 

MUeasese MlldUrU : Naşıt ULUÔ 

ULUS Baaımevi ANKARA 

~================================================::::~ 

Yeni Sinema 
Yeni Mevsim Dolnyıslle 

Kapalıdır-

Cebeci YF.NİDOÔAN 
Sinemasında 

Saat: 21 de 
LOREL - HARDİ 
ZAFER DöNtlŞU 

Türkçe SözlU 
İzmir Fuarı Aı;:ılıı 

Töreni 

Halk Sineması 
BU GUN ve BU GECE 

İki Film Birden 
1 - ÇARJ,JÇ1':N Caniler 

Pc~lndc. 

2 - GOŞOLAR Geliyor. 
Seanslar: 14.30 - 16 80 -

18.30 ve Gece 21 de 
Saat 12.15 de 

Ucuz Halk Matlnul 
BİTMEMİŞ SENFONİ 

Martha Egi'erth 

Sus Sineması 
BU GÜN ve BU GECE 

İki J."llm Birden 
1 - RİOGRAND GülU. 
2 - GörUnmlyen C6.8US. 
Sean11lar : 12 - 14 - 16 -
ıs ve Gece 20.30 da 

HAMAMÖNU Açıkhava 
Sinemasında 

Allbaba Hlndlatıında 
rürkçe Söz!U ve Şarkılı 


