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lzmir'e gitmek üzere 
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Başvekilimiz dün· 
~ - ........- -.... ,....... .... ..... 

Ankara' dan ayrlldı 

Dahiliye Vekôleti 
..... .. ................ 111111fi111111111lllll1 iti ................................ . 

Merkez teşkilatında bazı 
değişiklikler yapılacak 

Maksat dolgun maaşh az memurla 
çahşmayı daha verimli hôle koymak 

Başvekilimizin Eskişehirde de 

tetkiklerde bulunması 

bir müddet 
muhtemel 

lzmir'dc Kültürpark civarında yeni yapılan mahallelerden 
bir görünüı 

Haber aldığımıza gfJre Dahiliye VekSleti, merkez teşki/Atmda 
bazı değişiklikler yapan bir kanun projesi hazulsmaktadır. Bıı 

projeye göre mahalli idareler ve sicil, memurin ve muamelat umum• 
müdürlüklerinde 20 lirada dahil olduğu halde küçük memuriyetler 
ilga olunmakta ve bunların yerine maaşları 30 liradan baıiamak 

üzere şeflikler ikame edilmektedir. 
kalarak ;l Sabık Mısır başvekili 

1 ~vekilimiz Dr. Refik Saydam, dün aktam aaat 19.25 eks
l»'eaıM bağlanan hususi vagonla lznıir' e müteveccihen §ehnmiz
den •Yfilmıılardır. 

• p 9 9 9 9 
;;-ı Ba•vekilimiz Ankara garında bütün nsonoo--.. :r 

V Vekiller, Parti Genel Sekreteri Dr. 

Bat k'I' 1 ( p H Fikri Tuzer, Parti İdare Heyeti aza
!I ve 1 ımız • 8 8 ları, birçok mebuslar, Ankara vali mu

avini ve emniyet müdürü, Vekaletler 

Genel S k 1 l ı ""ı d erkanı ve kalabalık bir halk kütlesi tae re eı ıgın e rafından teşyi olunmuştur. 
Başvekilimizin Eskişehir'de de bir 

• Sayın Başvekilimiz Dr. Refik Say- müddet kalıp tetkiklerde bulunması 
Gam, dün öğleden sonra C. H. P. muhtemeldir. 

Cenel Merkezine gelerek Parti Ge

nel Sekreteri Dr. Fikri Tuzer tarcl
fmclan kartılanmış ve bir müddet 

Parti itleriyle metgul olmuşlardır. 
•n~c nnssvsna:asınsnzr 

Alman tayyarelerine 
karşı tatbik olunan 

Baraj ateıi 
• • • • 

sıstemı ıyı 

netice verdi 

Almanlar 78 tayyare ve 
250 pilot kaybettiler 

Lcftdra, 13 a.a. - Sallbiyettar menba
Jardan IÖylenlldiilne ıöre Londra'da e
•elkl ıece yapılmıı olan baraj ateıleri tah
minler Uzerine müstenit yeni bir usul te1-
kil etmektedir. Bu yeni usul büyük bir 
muvaffakiyet kazanmıt olup badema tatbi
kine denm edileceti zannolunmaktadır. 

Tatbikatm •ereceti tecrübeler sayesinde 
dW ılyade teklmüller elde edileceti ve 
bıı ıuretlı Londra üzerindeki fasrlaau: ıe
ce hücumlarına bir nihayet verilebileceil 
lmit edilmektedir, 

O, İtalyan tayyaresi 
Finike sahillerinde 

indiler 
Mürettebattan yedi 
kişi enterne edildi 

ANKARA, 18 a.a. - 8/9 EylUI 1940 ge
cesi Finike sahillerine iki ltalyan harp ı.y. 
yareslnln arıza netıceslııde indiği ve mü -
nttebatından altı klfhıin bir mUddet aon
ra mez1dlr mahalle gelen Uç ltalyan imdadı 
aıh! tayyaresi tarafından alınıp &ötürUldU· 
tu haber alınmııur. Mezk1lr tayyare mu -
rettebatından karaya çıkanlan bir ltalyan 
zablU enterne edilecektir. DUıen tayyare -
ler bir mUddet sonra batmııtır. 

••• 
ANKARA, 18 a.a. - 9 Eylut gUnU bir 

ltalyan harp tayyarealnlı:ı Finike aahlllerl
mlzde Dalyan mevkllnde Beymellk ktsyi.I 
6nUndeki dUzlUğe indiği ve bu tayyarenin 
maha11t makamlarımız tarafından tahU 
muhafazaya alınarak ıılllhtan tecrit edil -
dlğl ve biri zabit olmak üzere ~tı kltlden 
mUrekkep mUrettebatımn enterne edileceği 
haber ~ınmııtır. 

Günvüklerdeki kahvelerin 
hepsi ukarılmak üıere 

Romanya'nın Mosl:ıova elçisi 
B. Galenko 

Sovyetler Birliği 
Tuna işlerinden 
uzak kalmak 

niyetinde değil 
Tuna'yı allkalanchran itlerin 
hlltine iftiri.k etmek istiyor 

Sovyel - Rumen hududunda 
bir hadise daha oldu. 

Moıkova, ıs a.a. - Taı af ansı bildiri
yor: Mevcut Tuna enternasyonal statüsün.
de tadillt yapmak maksadlyle atman hii
kümeti tarafından Viyana'da bir enternat
yonal Tuna meseleleri eksperleri konfe -
ransının toplantıya davet edilmesi hakkın
da alman ajansının ve alman radyosunun 
verdiği haberlerin yabancı matbuatta i~ti
ıarı mlinaaebetlyle, hariciye halk ko~ıı:r 
muavini Viıinıki, 10 eyliilde alman buyuk 
elçisi kont von der Schulenburi'u kabul 
etmlı ve Sovyetler birliiinin, Tuna devleti 
11fatiyle, Tuna'da ıeyriı~fain rejimine ll
kayt kılamıyacaiını ve Tuna'yı ılikadar Almanlar fevkalade tiddetli 

baraj atqiyle karııl'Jftılar İatanbul, 13 (Telefonla) _ GUmrük _ eden meselelerin halline lıtlrik etmeme.z
lerde bulunan 25.000 çuval kahvenin aon lik eylemlyeceğlnl bliyilk elçiye bi!dirmi1-

Lon4- 13 a a Al t ı · ı ı tı'r, Buna bı'nae:n, ıovvet hüklimeti, alman • .., • • - man ayare erı, ge- part ıı pazarteııi gUnU çıkarılacaktır. Bun- 1 

• Loaı!ra illerinde uçmuılar n hava dafi ların ıatıhl!klne kadar yeni kahve getiril- hükümetinden, Tuna enternasyonal mese-

~~~~mm h~~~. ıWddllb~aj ~ım~_u_u_r_e_t_~_b_~_ı_u_~_m_m_ı_~_~_. ________ c_s_o_n_u_s_._,_~_ı_s_•_y_h_d_•_J __ ~ 

1 Ziver paşa Küçük maaşlı memurların görmekte oldulcları iıier ilcretli me -

murlarla idare edilecektir. 

Fuar ve İzmir'den 
Vekalet'in bu proje ile güttüğü gaye az fakat dolgun maaşlı mt>

tnurlarla çalışmayı daha verimli bir hale getirmektir. 

hayranlıkla 
bahsediyor 

İzmir, 13 L&. - Fuarı ziyaret maksa • 
dlyle ıehrlmlzde bulunmakta olan ııabık 
Mısır bqveldll Ziver paıa, yaptıkları muh
telif gezintilerle İzmir KUltUrpark ve fua
n hakkında lntlbalarıııı fuar hatıra det -
terine yazdığı ıu cUmlelerle lfade eylemlf
Ur: 
"Hauataıı İzmlri vıı fuarı ziyaret malt • 

sadlyle geldim. KUltür parkınız ve fuarı -
nız ruhlara cl~den l113lrah veren ziyarete 
lAylk easiz bir eserdir. DUnyanın butün 
fuarlarını ınk sık ziyaret ettiğim cihetle 
İzmir fuarı kadar mükemmel bir fuar gör
mediğimi ve aaha genigliği itibariyle de 
daha mUkemmellnin yapılmuına lmkAı:ı ol
madığını söyUyeblllrim. DUnyanın en mU
kemmel bir fuarı olmasına namzet bulunan 
fuarınıza İzmire ve KUıtUrparka cidden 
hayran ve meftun oldum. Umumi harpten 
evel bir kaç kerreler, vapur uğramaın mü
nasebetiyle, tzmıri g6rmll§ ve gezmiıtım. 
Fakat ıtmdl yeni lzmlrl çok modern ve 
elht blnn.larla tezyin edllmlı buldum. İz -
JDlrfD ı.tJkbali peJr parJ&Jrtır. ıı:.erlerla U

EUD tetebbU ve sıtrüfler mahsulü oldutu aa 
l&fılıyor. Bu ı;örüt ve sev1daellm lc&bfllye
ti lsmlrtn belediye relaln• DUip olmut • 
tur. Dr. Behçet Us'a, hayranlıklarımı bil -
vuıta bildirdim.,, 

lnwil~ ta;y;yor.Ierine Garp pllbtlle homba yüklenirlı• 

Transilvanya'nın 

iığall dün bitti 

Yeni Macar-Rumen sınırı 
tesbit edilmek üzere 

MISIR'A 
HÜCUM 

YAKIN 

B. Anıaldo manalı 
bir nutuk söyledi 

Bir İngiliz kolu Kenya' da 
300 kilometre ilerledi 

v l'd k r lı'ıe Romanya'ya aiHi Roma, 13 a.ı. - DNB. Telrrafo ıazete-ıa 1 e 1 i l sinin direktörü B. Anaaldo, radyoda İtal-
yan ordusuna hitaben yaptıtı konuımada 

Budapefte, 13 a.a. - Genel kur.· tnıiltere _ Libya cephesinin kati ıtratejik 
may diln akf&"l saat 20 de neıretmıı ehemlyetinl belirtmiı ve ıöyle demiıtir: 
olduğu tebliğdir: Pek yalcm bir zamanda, tesiri Londra 

Halk tarafından ÇOJkun tezahürat- illerine atılan ıon bombalarm tesirini ae
la karıılanan Macar kıtaatı bugün çecek bir bombanm Londra semasında pat
Nagybacon Salot ve Çıik havzasının lam11ı pek muhtemeldir. Bu bombayı, İl· 
cenup kısmına ginniılerdir. Zsamor, kenderiye'den alınacak bir telrraf teıkil 
Rakoı ve Koepecz mevkilerinin teJkil edecektir. Bu terrafrn muhteviyatı henüı 

(Sonu J iJncü u.ylada) 

İngiltere'ye karşı 
kullanılacak 

bir deniz üssü 
Alman başkumandanı 
tarafından teftiş edildi 

Berlln. 18 a.a. - D.N.B. btldtriyor : 
Alman ordusu başkumandanı M&refal 

von Branchttach mUtarekeı:ıln akdlndenbe
ri Franaada bulunan ordu cüzütamlarım 

•on günlerde teftlı etmlıtır. Bu teftııı mU
teaklp mareoal, alman donanmuının tngtl
tereye karıı ıimalt Us olarak kullanılmak -
ta oldUiıl Atlaııtıkte bir franaız limanını 

ziyaret etmlıtlr. 

lngütere'ye kGTfl harekat aTtacak 
Bale, 13 a.a. - Royter: B11ler Natlonal 

Zeitunı ıaıeteslne Berlin'derı çekilen bir 
telgrafa naze.ran Mareıal von Branchitsch 
ve ıenel kurmayı Frınaa sahillerinde bir 
mahalde mareıal Görinl'e mülilı:i olmuılar
drr. 

Berlinde umumiyetle tahmin edildıline 
ıöre lııailtereye karıı hareklt kesif bir 
ıurette artacaktır. 

bildirilemez, fakat tahmin etmek pek müm
kündür. 

Kenya' da bir İngüiz kolu 300 
kilometre Üerledi 

Londra, 13 ı.a. - Kahlre'de neıredilen 
bir resmi tebliide ,bir inriliz lı:eıif kolu
nım, Kenya cephesinde 300 kilometrelik 
düıman arazisi dahiline ıirditi ve küçük 
düıman müfrezelerine atır zayiat verdir-

1 d iii bildirilmektedir. 

~ 
F ran•ız bcqvekil muali:ni 

B. Laval 

Fransa Almanya'ya 
günde 20 milyon 

mark verecek 
Almanya ltgal ordusunun mur&tı oı .. 

rak Franııa'dan günde 20 mllyon m&rk I• 
tedlği için Petain hUkUmetınln mU,kUl v .. 
ziyete dUıeceği tahmin edilmektedir. CHa.a 
berlerlmiz 5. lııcl sayfadadır.) 

Şimdiye kadar lnailtere'7e yapdm hG
cumlarm daha çok ıiddetll btlcumlara Mr 
mukaddime oldullm& ltuet edilmektedir. 

J,.pg anavatcın muhalaa kavetlm bir i•til& tqebbüAinc 
laıııı talimi.,. )'!JPGl'lıırlı .. 
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İradei Milliye 

ve 

Hakimiyeti Milliyeden 
ULUS'a 

N.ULU(; 

Bizim büyük ihtilal ve aava§nnı
sa kadar, iç anadolu, elbette duyar, 
düşünür, acıları ve sevinçleri olan 
bir dünya parçııaı idi. Gurbet, hu
ııet, askerlik, sabır, aza kanaat, ıe
bat ve iman gibi hassaların hamu· 
rundan yuğrulmuJ olan bu vatanın 
karakteristik vasıflarından bir bel
li başlısı da "ııusmak,, idi. 

Anadolu'nun bu içli sükutu, ıstı
raplarının en büyüğüne, hüriyet ve 
iltiklalsizlik acısına düıtüğü gü
ne kadar ıürdü geldi. Anadolu'nun 
vekar ve ıabrının kuveti, Erzurum 
ve SlYaa kongreleriyle ba§lıyan mil
li, ~Ücadele hareketinin içinde teı· 
kıl}tlanmıya baılarken, artık sesi
ni de yükseltmesi lazımdı. Susan A
nadolu'nun ıesi, hakikati görmiyen
lere onu duyuracak, kurtuluı yolu
nu gösterecek ve milli hareketin 
bayraktarı olacaktı. Jıte bu vazife 
ile, 14 eylül 1919 günü Sıvas'ta He
yeti Temsiliyenin gazetesi kuruldu 
Ye halaskar bu gazeteye "lradei 
Milliye,, adını verdi. lradei Milliye, 
Anadolu'nun içinde istiklal ve ıe
ref poıtacılığına baıladı. 

1919 teırinievelinin ilk günlerin
de lradei Milliye'nin ilk sayıların
dan birkaç tancıi lstanbul'a gelmiı
ti; bu mukaddes kağıtlar, lstanbul 
münevverleri arasında milli bir ııır 
sibi koyundan koyuna dolaıtı; ya
adan, büyük inhidamın müthiı sar
ımhıının tesiri altındaki insanlar 
arasında henüz tereddütle, fakat 
ciddi bir alaka ile okundu. O tarih· 
te "Vakit,, tahrir heyetinde emin 
arkadaılar muhitinde lradei Milli
ye'nin ilk aayılannı tekrar t~krar 
okumuı, iddia ve fikirlerinin derin
liklerine hulul için aaatlerce üze
rinde durmuı Te içinden çıkarabil-
d · - · . h b J ·" K .ıgımız a er erı ... aradeniz yo-
hyle gelen yolculann ifadesine gö
re ••• ,, ıiperi altında iıgal aanaörün
den kurtararak gazetemize koymak 
h .. vesiyle çırpınmış idik. 

O zaman öğrenmiştik ki, lradei 
Milliye'nin imtiyazı Muıtafa Kemal 
tarafından alınmamı§, fakat milli 
noktai nazan, milli hareketin takip 
ettiği prenıipleri müdafaa etmek 
Üzere bir zata aldınlmııtı. 

O yılın kııında, Mustafa Kemal 
Ye Heyeti Temıiliye arkadaıları la
tanbul ve saray üzerine daha mü
essir olmak maksadiyle Ankara'ya 
l'eldikleri zaman (27. 12. 1919) bu
rada da aynı ihtiyaçla karıılaıtılar 
Iradei Milliye'yi buraya nakletmek 
istediler; fakat imtiyaz sahibi bu 
teklife muvafakat etm~di ve imti
yazı kendisinin olan gazeteyi baı
lıaaına devretmemek istemiıti. 

Bunun Üzerine Muıtaf a Kemal 
hurada yeniden bir ıa~ete kurmak 
ihtiyacını duydu. Bu abetenin adı 
ne olmalıydı? 

Kendileri yeni adı korken ne dü· 
tündülderini aonra bir münuebetle 
fÖyle nakletmiflerdiı 

- lradei Milliye'yi müeair ve 
laal balandarrrialıtalıi l'"Ye ne üli, 
tnemlelrette milletin ltcikimiyetini 
ten• etmekten botka bir ıey mi 1 O 
ltalde, lradei Milliye'nin 31erine çı· 
ltacaJı 6a:zetenin adı 61Haltimiyeti 
Milliye,, olmalıclır ... 

Hakimiyeii Milliye 10. 1. 1920 de 
Ankara'da iki küçük yapraktan 
ibaret olarak s:ıkarı]mıya baılandı. 
llk ıayılannı çıkanna için çekilen 
güçlükleri gene Ebedi Şef. "bir ma
cera,, diye nakletmiılerdi; makine, 
tertip, kağıt ve her türlü vasıtanın 
noksanlığı her ıün yeni bir müıkü
lit doğuruyordu. İnkılapçıların pa
rası da yoktu, yalnız bu milletin 
kurtulutuna iman Ol'ların en büyük 
ha7.neıi idi. 

Bugün 6867 inci aayııını, Öz sa
hibi olan türk milletine sunduğu
muz (Haklmiyeti Milliye • Ulus) 
un mazisine ilave olunacak birkaç 
ayhk bir "lradei Milliye,, ıafhası 
da vardır. 

Ulus, büyilk miUİ mücadelenin 
bir hatıraıı ve varlığı olarak mesut 
Türkiye'nin kalbinde ebedi istikba· 
le devrolurken, onun 21 yıllık hiz
metlerinin mükafatını Milli Şefimiz 
lnönü'nün ağzından ıu cümlelerle 
duvmak, ona menıup olmak zevk 
•• ferefini aonıuzlattırıyor: 

"Hakilftiyeti Milliye adı millet 
ihtilalinin ilk gününde Büyük Reiı 
tarafından verilmiştir. Büyük ka
rarların heyecanını ilk önce hep o
nun dilinden iıittik. Hakimiyeti 
Milliye inkılabın canlı bir i.bideıi
dir.,, 
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s p o R YDksek Ziraat Enstitüsü/Fikirler ve insanlar 
talebeleri Uşak'ta .. "' ... 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 UıtJr, U a.L - Doktor Cemal Artman'ın 
bııkanlıfrnda ziraat enstltUleri orı:nan ve 
nteriner fakillteal talebelerinden milrek
bp bir rnap Gedizde 1aptıklap tetkikler
den ıonra buraya l'elmlılerdir. 

iki cevao 
Bu haftaki maçlar .. 

Nurullah AT .1ıç 

Galatasaray • Ankaragücü ile 
Demirspor da Gençlerbirlİğİ 

ile karşılaııyorlar .• 

Talebeler, kazamızın dôrt nahiyesi ile 
110 köJilnde tetkiklerine devam etmek Uze
re dUn ırruplar halinde kendilerine ayrılan 
mıntıkaları ıitmlılerdlr. Tetkikat aaha.ı
nın &'enlılltl dolayıılyle doktor Cemal Art
man enıtltilden bir k111m talebenin daha 
~nderllmeılnl merkezden !ıtemiıtir. 

Doktor Cemal Art!Mn burada bulunduğu 
mUdd~e balkevlnde nteriner itleri ih:e
rlne konferantlır •erecektir, 

HER yıl ağustoe ayı içinde gaze
telerimizde Tevfik Pikret hak 

kında makaleler çıkar, Rübabı ıikeı
te şairi dünyanın en namuslu, en ha
miyetli insanlarından, memleketimi • 
zin en büyük şairlerinden biri diye ö
vülür. Buna mukabil de arasıra onu 
yeren, dinsizliğini kabahat sayıp mil
liyetsizliğinden bahseden yazılar da 
görülür. Den de geçen ay onun için 

Tekirdağ'da Eğitmenler bir yazı yazmıştım. Tevfik Fikret'i 

ledifinlz kokuları duymuyorum; bana 
misk gibi bir_§iir kokusu geliyor. Siz 
onu anltyamıyorsunuz ben ne yapa -
yım? Siz giirden mana, felaket i~ ·:ı 

para otplamak, araları açılmış kan l: 
kocayı barııtırrnak kabiliyeti gibi şey 
!er istiyorsanız. Ben ne karışırım? 
Füzuli'de, Baki'de Nabi'de onlar yok· 
sa okumazsınız, çok daha iyi edersi
niz, kendinizi ne diye üzesiniz? Ama. 
insaf edin, bu onların kabahti değil. .. 
Merhum Nabi Eefendi: Bugün ve yarın ıehrfmlzde oldukc;a en -

tereaa.ıı futbol mUaabalcalan yapılacaktır. 

AnkaragOcU Uhuında yapılacak olan bu 
mUııabakaları, alAkadarlar pek yakında b8f 
laması mukarer llk ve ılld maçlarına bir 
hazırlık addediyorlar. Binaenaleyh bu mU-
111\bakalarda her takımı llk maçlarında çı
karacağı kadro ile görmek lmkAn ve fırsa
tını bulmUI olacağız. 

Cumarteai gUnU 17 .so da Ge.lataaaray -
AnkaragUcU karşılqacaklardır. Ankare.gU
cllnUn kuvetU bir kadrosu olduğunu aon De 
mlrspor mllsabakalarında gördük .. Galata -
aarayın da bu devre ilk mRc;larına ha:r:ırlan
dığını ve kadrosunu gene ve mllateit ele
ma.ıılarla takviye ettitlnl antrenmanların
da mU~ahede ettik .. Binaenaleyh bu rnlisa
baka bir taraftan teknik n tecrübenin di
ğer taraftan da enerjinin bir rnUcadelesl 
mnhlyetlnde olacaktır. Bu tarzdaki mtlaa
bakaların neticeleri ek11eriyetle evelden 
kestirilemez. AnkaragUcUnUn bu müsaba
kada muvaffak olabilmesi için çok itidalli 
hareket etme.i ve Galatuaraylıların da 
mutlak surette rakiplerinin UatUn oyunla
rına Uıbl olmamaları IA.zımdır. 

Haftanın diğer mU.abakaıı Demlnpor -
Gençlerblrllğl aruındadır. 1939 ve 1940An
kara blrlncllerlnl kartı kartıya gı>rmek 

her halde zevkli olacaktır. Aldığımız ma -
Ulmata göre obu rnUaabaka lc;in Gençlerblr
llğtnln ıantrahafı Huan Puladın da İltan
buldan gelmesi ihtimali vardır. Gençler -
birllfinln kadrosunu bu mllsabakada biraz 
tadll!tla cörecetlmlzl zannediyoruz. De -
mtrapora gelince, bu takımın da Ankara -
gUcU Ue yaptıtı rnllaabakada çıkardıtı 

kadrodan daha kuvetll bir takımla u.haya 
çıkacatı söylenmektedir. Birli! lHO ıam -
piyonlutunun ıöhretıni muhafaza etmek, 
diğeri de böyle bir ıöhrete malik bir ta -
kıma tefevvuk edecel'(nl lııbat etmek hue
biyle yapılacak olan bu maçın çok .,Uzel 
olacatı ve Ankara halkının mUtehualr ol
duğu heyecaıllı bir ıpor .,UnU 7qıatacatı 
tabiidir. 

Ankara bisikletçileri 
bugün büyük bir 

gezi yapacaklar 
Bölge bisiklet ajanlıfından: 
Yarınki pazar gUnU bütün Ankara 

bisikletçilerinin lttlrlk edebileceği 
büyilk bir ged tertip edilmiıtir. Şe
hirden azami 20 kilometre meaafe da
hilinde bulunan Yağ'battal, İmrahor 
ve Muhya kCSyleriyle Gölbaşı, bu ge
zinin ba§lıca yerlerini tetkil etmekte
dir. gezinin oldukça ne§eli ve ef len
celi geç~{ için ajanhkça lca.beden 
tedbirler alınmı§tıI'.. 

Bu geziye lıtlrlk edecek blmklet
çilerin, komanyaları lle birlikte aza. 
mt aaat 8 de 19 mayıa etadyomunda 
hazıt bulunmaları rica olunur. 

hürmetle andım, onun Türk şiirine 
getirdiği yenilikleri, bugün memle -

a) Tabancanın cinai : 22 çap Smi tb 
Veıaon, 

b) Mermi adedi: 15, 
için bir kurs açıldı 

Teldrda.t, 1' ı.a. - Dün burada vllbe
tlmlı dahilindeki eğitmenler için tedrisatı 
bir hafta ıürecek bir kurs aı;ılmııtır. 

Eler~i J:öbne meta'ız r~lcımız 7oltın. 
kette - kendim de dahil - yazı ya· Revlc• da o hdır ibtiyıcrmrz 70k.tur. 
zanların ~oğunun onun evlatlan aa1ı
labileceğini söyledim. "Tevfik Fikret 
büyük bir §airclir, fakat şiiri okunmı
yan, bundan sonra da okunmıyacak o
lan bir büyük şairdir,, dedim. Öyle 
söyledim, çünkü o kanaattyim ... 

c) Meaafe: 15 metre, 
ç) Atıt va.ziyeti: ayakta desteksiz, 
d) kazanma tartı: daireli hedefte en 

fazla puan alan, 
e)Her müsabık günde iki defa mü

sabaka için atabilir. 
f) Birinci, ikinci ve üçüncü gelen

lere kıymetli hediyeler ver:ilecektir. 
g) 17 yaşını dolduran kadın ve er

kek her vatandaş müsabakaya İ§tirak 
edebilir. 

Hakem heyeti: Reis, Atıcılık aja
nı azalar: kulüp reisi, başöğretmen 

ve kulüp azasından bir zat. 
Müsabaka, mühürlü kağıda ve ha

kem heyetince tayin edilen iki müşa
hit huzurunda yapılır. 

Fuar güreş 
müsabakaları 

Talim heyeti maarif mildliril ile müfet
tişler ve ıezici baı öğretmenlerden müre!t
kep olan bu kurııa 80 eğitmen devam eyle
mektedir. 

Bunun üzerine bana sitem edenler 
oldu: ben F~kret'i inkar etmişim, o -

İirnir'de bir Atatürk nun aleyhinde yazmışım, daha bilmem 
ne iddialar ... Hayır, öyle değildir. Ya-

müzesi açılacak 
İzmir, 13 a.a. - Birinci kordonda

ki Atatürk konağının İzmir belediye
since müze haline ifrağı kararlaştı -
rılmıg ve bunun içıin faaliyete geçil
mittir. 

zılarımı okuyanlar okuduklarını an -
lamıyarlarsa, yahut Tevfik Fikret'ten 
bahsedildiği zaman ancak: "O şöyle 
büyüktü ... Böyle emc:alsizdi ... ,. gibi 
lakırdılar (lakırdı kelimesini, boş söz 
demek olduğunu bi1erek kullanıyo -
rum) istiyorlarsa, kabahat benim de
ğildir. Fikret'in aleyhin<]~ bulundu -
ğumu iddia edenlere verilecek bir tek 

İzmir' de üzüm cevabım vardır: yazımı tekrar oku _ 
sunlar, kendileri anlıyamazlarsa bir 

aatııları baıladı anlıyanı bulup okııtsunlar ... 
İstanbul, Ankara

1 
Kocaeli, İzmir, Bir cle imzasız mektup aldım. İm-

Çorum, Balıkesir, İçel bölgelerinin İzmir, 13 a.a. - Bu yılın yeni u _ a•"" rl" orum, çünkü altında eadece: 
seçme güreşçileri arasında yapılan zilm ve incir piyasaları bugün mutat T ı...: ret"in perestişkarı bir fani,, im
serbest güreş müsabaları güreş me- merasimle açılmııtır. İlk üzüm müba • v... . İmzasız mektubu sevmem, 
raklılarını ve alakadarları hayrete yaası tarım aatıı kooperatifleri birli- sev. ...... o hoşuma gitti: birta -
düşürecek şekilde neticelenmiştir. ği tarafından 11 kuruıtan yapılmıg • kım J.uı. •• arla dolu. O fanf (biz de 

Bugüne kadar as geçinen sayılı gü- ha'- d ı • !) f · s · tır. Dün aktama kadar üzümlerin nu- r.J... 1....,1 ·~ .._a . n yse , o anı;" on 
reşçıler sapır sapır dökülmüş ve yeni 1 .. b k yarım a de }' c:amı• hiç bir ha-
yeni kıymetler belirmiştir. Ankara ve mara anna gore on uçu tan yirmi s :r 
Istanbul gibi Türkiye birincilikleri- dört kuru'8 kadar 4.350 çuval üzüm kiki entel ktuel yoktur ki Fikret'i o-
ni aralarında paylaşan bölgeler dört satılmııtır. Şimdiye kadar mutavas • kumuş, anlamış ve ona perstiş etmiş 
birincilik, dört ikincilik ve beş üçün- sıtların mağazalarında satılan incir - bulunmasın!... Siz istediğiniz kadar 
cülilğü di&er bölgelere kaptırmışlar- ler de dün ilk defa olarak teşhir edi - inkara sapın, ilk feyzinizi herhalde 
dır. len nümunelerine göre borsada pi ya- siz de ondan almışsınızdır; "Dün mek 

Kotaeli gibi gilreşte genç bir böl- salan açılmış ve ilk mübayaa yine ta- tepten çıkmış bugün üstad olayım 
ge İstanbul bölgesiyle baş başa birin- rım sattı kooperatifleri birliği tara. der 1 - Biçare harap olmadan abad 
ci pllnda yer almıştır. Büyük Mus- fından on iki kuruştan yapılmıştır. olayım der! ... ., diyen şair biraz da aiz 
tafa, Mersinli Ahmet, Yaşar Doğu gi- Akşama kadar derecelerine göre yedi leri kasdetmiştir "diyor. Bana,. Aziz 
bi yenilmez: ve bükülmez güreşçiler kuruştan on sekiz kuruta kadar 2.165 münekkit,. diye hitap ettiği Jçin ben 
mağllıp olmu§lardır. Buna mukabil 1 . . 1 de ona ıı:ıo"yle so"ylı·yeyı'm•. 
1 · • N" · y ld N · Ö çuva ıncır aatı mııtır. :r zmıt ten ıyuı ı ız, urettın z- Aziz Fant, 

diyor. Bilmem Ruht, ıiztn yanlıt zik· 
rettiğiniz mısrağı, "Dün mektebe vaz 
mıı bugün Uatad olayım der,, mısra
ğını benim gibiler için mi aöylemit? 
Fakat herha1de Nabi o güzel, ve.karlı 
·beytt aizin ve airin gihiler için aöy • 
lemi§tir. 

A iki gözlim Kant, bizim eski tair· 
!erimiz için o sizin söylediğiniz ıey• 
ler, kelim ile gUzel ıeklller vücude 
getirmek için birer bahaneden ibaret
tir. Zaten benim sevdi - im şairler do 
mevzuğ, mana hep o güzel şekilleri 

vücude getirmek için Lir bahanedir. 
Bunun içindir ki bir .u ... rağ esasen 
güzel değilse, manası ı,,. .ıdeki hisler 
istediği kadar parlat, ınce olsun, se
vemem ... Eski şairlerimize şeklin e -
hemiyetini anladıkları için bayılırım. 
Yenileri de onun için severim. Şiir 
lafızlarla ıekiller vücude getirmek sa 
naıtidir; musikinin savtlarla, reımin 

renk ve 9izgilerle güzel ;ekiller vü • 
cude getinnek •nati olduğu gibi ... 
Siz bu kanaatte değilseniz bu, bana 
imzasız mektup yazmanız, y!nl kendi 
kendinizi küçilk dü~Urmek için bir at 
bep "la bilir mi? Bakın mektubunu • 
zun blr yerinde: • ... phal bilgim. man,.; 
tığım, tecrübelerim ve felsefemle b11 
iki genci ikna edecek tefler bulur 
söylerdim,, diyoraunuz. (Hani Fik • 
ret'in şiiri ile barıştırdığınız genç ka,. 

rı kocadan bahsederken.) Peki, sizin 
felsefeniz, mantığınız aize imzuıs 
mektubun çirkinliğini anlatmadı mıP 

Tekrar mektup yazmanısa hacet 
yok, adz Fant; dargın çiftleri bant' 
tırın daha iyi edersinis. ... 

,en, Çorum'dan Mehmet Ali, İzmir'• '!oft den Tayfur, lçel'den Yahya Kalkan -.ou memleketin, sizin buuyrudğu· GEÇEN ay f9'nde Munt. Faik 
gibi yeni kıymetler meydana çlkinıı· Burhan Belge Manisado nuz gibi hakiki entelektfielleri mu - Ozansoy'un bir makalcslnden 
tır. hakkak Fikret'i okurlar ve sevrler .ın1 bahsetmiıtim. Mnia Faik Ozanaoyı 

Bu fevkaladeliği ihdas eden !mil- bir konferans verdi bilmem ama şiir işlerine karışanlar "Nurullah Ataç'a açık mektup,, fıfmll 
lerden biriıi u güreıçilerin ıQhretle- aruzu bilirler; zaten bilmezlerse ril- bir yazı ile cevap verdi. Onu da 1na 
rine güvenerek çalıtmalarını geVJet- Manisa, 13 (Telefonla) - Bugün halke- baı ıikeste ile HaUlk'un defteri'nl de gazete de okumupunuzdur: birtakım 
meleri diğeri de ölü mevıim dolayı• vi .. ıonuncla matbuat umum mUdürlülll pek doğru okuyamazlar. Sb gerek hakaretlerle dolu ... o cinıten baka • 
siyle bölgelerde muvakkat müddet baımüıavlri Burhan :Belge tarafından "bu- Ruhi'nin, gerek Fikret'in mıarağları- retlere aldırmam; zaten Mnie Faik 
için çalı§malara nihayet verilmesi ırUnldl cihan 1&rtlırı kırımndı Tilrkiye" nı pek yanlış zikrediyorsunuz; kitap- Ozansoy dil•Uncesinl be"'-ndili-ım ~ .. -
keyfiyetidir. mevzulu bir konferans vetilmistir. Valinin, 1 k k tid · · 1 d ğ i '1 
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Ankara ve İstanbul gUreJçllerl ta- komutanın, belediye, c. H. P. ve halkevi arı arıştırma etmız 0 ma ı ı g - sanlardan de fildir ondan itibar g8r • 
til yaparken diğer bölgeler hummalı reiılerlnln ve aeç'kin bir dinleyicl kütlesi- bi aruz da bilmiyorsunuz. Demek kl meği hiç bir ~ arzu etmedim. 
bir faaliyetle çalıımalara devam et- nln hazır bulundutu salonda yer «atmadı - siz de bizde~siniz, yani hakikt olmı- Hatta hakaretin! tercih ettiğimi de 
ml§ler ve pek haklı olarak da mesai- iından, ıkonferanıı herkesin dinllyebilmesl yan entele~tuel~~rden.... . ıöyliyebllirim. Geçen aefer kendlsln-
lerinin mUklfatlarını görmUtlerdir. için, Burhan Belge'nin .<Szleri halkevi ho- Sownra Fıkret. 1? hamı ye.tinden,_ dın- den nazik bir 1ıenç diye bahıetmit • 
Bu imtihandan muvaffakiyetle sıyrı- parlörlerlyle neıredilmiıttr. darlıgından, sızın vaktıyle Rubabı tim; gençtir ama kendisini nuik eaa 
lan yegAne eski güreıçi Ankaralı Ce· DlnJeyiciler konferansı derin bir alika §İkeste'yi tam bet altına aldığınızdan makta yanılmıtım. 
111 Atiktir. Rakiplerini kolayca ma!· ilı karıılımıılar ve hatip uzun uzun atkı'- bahsediyorsunuz Ben bunlara karı! -
10p ederek iyi bir gUreıçi olduğunu Wımııtır. Bu vesile ile herkes, tUrk milli madım, aziz Fani; karıımak niyetin- Bir zaman kendielnden c!e Soa 
iıbat etmittir. minluna candan inanını ve Mlllf Şef'e ııar- de de değilim ... Mamafih Fikret din- P_os!a ~azeteslnde ıena lle bahsettl • 

MUaabakalara Ankara bölgesi Uç ıılmu baihlıitnı bir kere daha tekrar et- sizdi bu da bir kabahat değildir Da- ğımı söylüyor. Hatırlamıyorum ama 
Tabanca ile atış gilreıçi ile İ§tirak etmi,tir. Bu bölge miatlr. ha ç6k ıeyler söylüyorsun mı; fakat kaıbil.dir. Arkadaşlanndan birl~in. ti· 

diğer sıklet sınıflarına da ittir!k et- onların da benim yazımla alakasını lrlennden uzu~ ~zun • bahsetm~ıtımı 
müsabakası bacladı miı olsaydı belki milaabakaların çeb· •• göremedim· bunun için Uzerime alın- o arkadaıı sevdığım pırlerdendır. Bu 

~ resi daha ba§kalaşacak ve netice de Uçyelkenli Bulgar madtm, bahsetmiyeceğim. nun ~zerine M.uniı Fai~ de gel~~ b&· 
Atıcılık ajanlıfının tertip ettifi belki bu kadar aykırı olmıyacaktı. Gelelim mektubunuzun bana, yani ~ b~r~kım !iırler getırdi ve: Be • 

Uf kl U bakal halk Bu neticeler güreı ıporumu- kı J d b tt n m d b k 1 d t en e atıf m sa arınan ı- zun inkiıafı için hayırlı addolu· yı arın a a 1 benim makaleme ait olan tarafına 1 ıçın e ır ma a e yazsanız..... e-
mı.ı tarafından gördUğU rağbet lise- nan hususlardır. Birinciteırlnde ya- Diyorsunuz ki: "Hele onunla boy öl~ dl i bun~ hatırlar, tstanbul'da Hayrl-
rine bu kerre de ajanlık ır.::vsimin ilk pılacak TUrkiye greko _ romen birin· İstanbul, 18 (Telefonla) - Bulgaristana çüsüne ka1kııtığınız tairleri bütün ye llsesınden çıkmıı, beraberce Şeh-
tabanca atıf mU11bak11ını tertip et • clliklerinde daha iyi dereceler alına· kömUr almak Uzere &'iden 22 tonluk Feyzi- yazılarında aşk, hamam, gul~ ve ni- zadebaşı'~a doğru yilrüyorduk. Bu "! 
miJtir. calından Umf tli bulunuyoruz. bahir, S2 tonluk M:qıallah, S~ tonluk Hıf - bayet kin ve ihtiraa kokuıu duy lan cası üzerıne kendisinden Son Posta 

Müsabaka 14. 9. 940 cumarteei gtl- zırrahm&D yelkenlileri fırtınadan bulsar Nabi'leri, PU.ıuli'leri, Nefi'l;ri, ~a - da bir i~! sa~ırl~ ~ıetmit olabilirim. 
nn ba§lıyarak 29. 9. 940 pazar gUııU Gell(lerblrlili • Demlnpor ~~~=d;e:.~:."'e tayfaları bugün ki'leri medhil ıena ederken renk, bo- F.akat tıırinı hıç bır zaman ıevme • 
akşamı bitecektir. ya. dya ve bilmem neler noktuından ~ım: o bi~k.aç ~tırda da bunu ~ıq 

Müsabaka her haftanın cumartesi pazar günü karJlfacıyor gücU aaha11nda buıuıt bir maç yapa- unutulmıyacak mU:bdiler oldufunu id ıhaae etmııımdır. 
ve pazar gUnleri 1aat 14 ten 19 a b - '1 caktır. iki kuntll takımın bu mUu- dia eyliyoraunuz ..... Eevet, aziz' Fant, Bir iddiaaı daha var: ben, Ahmet 
dar devam edecektir. Haber aldığımıza göre, puar günU bakuı nıuhitt~ tlmdiden derin bir a- CSyle eyliyorum ... Burnum pek keskin Hatim öldükten aonra onun aleyhinde 

Milsabaka prtları: Gençlerblrlifi Demiraporla Ankara- IAka uyandırmııtır. delildir, o pitH:rin beyitlerinde ıöy- bulunr~ugum. Ne zaman Nerede? Han 

lllllll l l llll l lll l l il lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llll llll 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 il gi yazımda? .B.unu .~abat etme1l 1l • 
• zımdır. Kendıaıne ıoyliyeylm: Ah • 

Hedeflere dair! ~~N I~ 11 iL~ R~ lı bir hancısına ~ıkmıı. Bir tanıdı- met Haıim'i daima iyi bir •• :r addetı-~ lım bu tesadüften b{lhsederken di- ,... 
yor ili: tim, daima ıevdıim; fikirlerinden a~ 

8 ir tarafın tebliğini okuyorsu- ld ~ 1 - Tallh bir y' olcudur ve piyango rı ı .. ım zaman ar oldu, fakat ıHrle • 
nuz: bll•tl alanların hemen hepsi birer rini hiç bir zaman inklr etmedim. 

"Düşman tayyarelerinia iaıden L 12 nd b" 1. w L nd' l a hancı! Biz hancı. o yolcu iken, na- H hastane, mektep, klise, ıivil •vleri çocua, yaıı ı ır aı• çocugu dly• ae ın m da/aaya k:.!!:ııacalı: en Uz gençtir; ıiiri anlamamua 
gibi yerlere bomba attılı ve iab•t sevmiı ve yavuklu/ siyle birlikte mıdır! •ıl olH, ıilnan birinde bl.ıe de uf. bir kabahat sayılmaz, tlirl anlamıyan 
de ettirdiği,, iddia olunuyor. Aynı bilinmiyen bir semte savuıup git- ••• rıyacaktır. k F k bö ti · G l · d ğ ö y_v.ı Lral' / A ço · a at "yle lf ra etmesi ayıptır. 
teblil, pilotların aıkerl bedefl•r• mıı. azete erın yaz ı ına g re po- uncıe '" ıçe nkara'da bit hancıya bQyQlı Jlı-
hiç bir sarar veremediliai d• bl/- liı ıimdi bu körpe, ama pek körpe rapı/ye çıkması, benim bu kanaati- Şunu da aöyliyeyim ki Munt. Paik 
dirmektedit. ıevdalıları aramaktadır. lıtanbul'da EminiJnU'nde yıkılan mi bir kat daha kuvetlt1nditdi! Ozansoy tlirlerinde, tenkitlerinde & 

Ôte tarafın teblilinde de aynı ._ Sıcağın, soğuğun mevsimsizi, ye- hanlardan birisinin adı "Valide Ha- ••• teden beri ıöylenilmit bayat ıözleri 
da ve iddia vardır. miılerin turfındası olur. Fakat aı- m" idi. Olabilirdi; rQnkil yı/luca Bal T tektar ettiği gibi iftiraya kalkınca da 

k d l~ 'le ı k :r on • ayyarel Askeri olmıyın bedellere bomba ın ve ıev anın, P atanı 0 ma • önct1 bu ban yapıldığı zaman anı de- yeni bir teY icat edemiyor. 

Türk Hava Kurumuna 
lstanbul' da 100.000 lirayı 

atıp .i.sabet ntirmelıt Bunda tlDı- tan çıkarak böyle kız kı~ırmıya ka- mek ayıp, valide demek bDner sayı-

\ 

man pilotunun usta/ılı JtlraJ olu· dar varacak turfandasını §imdiye lırdı. Bu han yıkıldıktan ıonra ye· 
nuyor. kadar ne görmüı. ne de işitmiştik. 

E k 'd L k d . nl postanenin lıarıı sırasında yapı-
.Askeri hedellere zarar vere--- • 1 en aır yaıın a ıkın bir 

-..- L ö .. 1 • lan modern bir bana gen• "Vılide 

Baımuharririmiz, yeni harp p.t
llne "kanatlanan harp,, diyor. 

Maltlmunurdur ki milletlerin ba 
rıf ııamanındaki manasebetlerlnl 
diplomatlar, harp zamanındaki te
mularını da askerler idare ~derler. 
Yirmi, yirmi iki yıldan lada yafı
yamıyan - s6zDm yurdumuzdan 
dııarı! - sulh zamanında diplomat. 
lar habire balon uçurmamış/ar mıy
dı? Şimdi harpte askerlerin de bir
te~lye tayyare uçurmaları mantıki 
bit wtlc. a7ılmu mı! 

Yurt yımlır1na kıı yardımı 

bulan yardımlar yapıldı 
İltanbul, 13 (Telefonla) - Hava kuru

muna yardım için ithalat ve ihracat bir -
1Ud,r1Y1• sanayi birlltt ayn ayn komite -
lede caı11maıctadırlar Faallyetlertniıl ıim
dJllk lhzart mahiyette olmasına rağmen bir 
ay zarfında 100 000 lira kadar para toplan
nılfbr. 

mele! Bu da ac•miJiı5J •lllt•rlr. genç r. ·za g nu veren ısır, utana 
6 • t Hanı" ismini verdiler. Şimdi dlllmi-

Çünka ıdamcalı•lar, bu kadar 11- u ana: z• bir .. va/id•" daha musallat oldu.· 
L Jet 'Jet b ad d i Paalı baharı erdi bizim erbainlmlz " " 
aıntı çe ı en v• u ar a n - Va/ide kırali~et 
ıancı oldulrtan ıonra ne diye ••- yollu mısralar yarardı. ·~ k /' d 
kert hedeflere zarar vermeden dön- nna ıra ıçe ersek, hill, ayıp mı Her halde bu sevda yumurcakla- ı L:~ 
ıanlerl sayı ıyor IUr 

rını ergeç yakalayıp analarının, ba· ••• Anlayabilen b~ gelsin/ balarının evine getireceklerdir. A 
acba bu çlçeti burnunda aıılt, o za- Jiz luıncı, talih yolcu! 

Tur/anda &§ıklar ! 

lıtanburda 11 yaııadı &it erbi 

man: 
- 16 yaşında çocuklar fBlr olu-

701/ar da aeden •ıık olamasınlar! 
111111 piyangonun dolgrıaca ikra

miyelerinden birisi Anhra'aın 7q- T. J .. 

. 
Ankara Yeniteblr'de Bay Ragıp 

Soyu! tarafından her yıl olduğu gibi 
Keç8ren'delti çocuk yuvaıındakl yurt 

yavrularının kıtlık ihtiyaçlarına urf 
edilmek ilzere 100 lira teberru edil • 

miftlr. Bu aevıili yurttaıum.ıın X.. 
rumumua .,. yurt ,,.vrularına ftkl b 
il " muhabbetlerine Çıocuk Eaıip • 
me K\ll'UDHI tetelddlrlorl'ni bildidr. 
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( 
............. , .............................. ) 
DIŞ POLiTiKA ............................................ 
Suriye'de vaziyet nedir! 

ltalya ile Franıa arasında imza. 

ULUS 
su: --~cc;; 441 ;,;• aN;;: \1 

, 
baVa muharebelerinin ehemlyetinl t .. 
barlU ettirdikten 110nra bu gazete ya

' naına töyle devam etmektedir ı 
• Gilndllıı hücumlar devam ettikçe, 

alınan kuvetlerl fect nisbetlerde zayi
at vereceklerdir. Bu ı:ayiat tayyareler 
için bire Uç ve pilotlar için de bire al
tı nisbetinde olacaktır. 

i l P# t »A i tc;t: 

1 ngiliz hava kuvetleri 

CALAİS'Yİ 
bombardıman etti 

_.3_ 

.JI •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• \. 
: DUN K U : 

""············································--

anan mütarekede Suriye hakkın· 
~.bir hüküm yoktur. Mütarekenin 
uııtemlekelere ait olan kısımlan 
atırımızda kaldığına göre, Afri: 
a'da mütterek hudutlardan bah

Hava muharebesi 

hafiflemeden 
devam ederken 

Londra halkı eskisi 
gibi hayat sürüyor 

Ayni .zam&11da, istilA için yapılan 
gemi ve kıtaat tah§idatı ingiliz hava 
kuvetlerl için pek güzel gözUken he
defler teşkil edecektir. ,. 

Londra, ıs ı.L - Cenubu ıarkt sahille.
rinde bulunan bir ıehrin açıklarmda harp 
gemileri himayesinde bulunan bir nakliye 
kafilesi dUıman tayyarelerinin hücumuna 
maruz kalmııtır. Hücum akim kalmıı ve 
hiç bir gemiye isabet vaki olmamıştır. 

Yeni Sabah 

a a. (Matbuat servisi) 

n:ıektedir. Eier htanbul'un sarf ettiği ek· 
nıekler birkaç büyük fabrikada yapılmıı 
olsaydı ve eter toprak mahıulleri ofiıi
nin tegkllitı buğdayı kendi eliyle un 
haline ıetirip bu fabrikalara vermiye 
müsait bulunsaydı bu iıte hiç güçluii• 
tes'adüf olunmazdı. İstanbul halkı bu 
tedbir uyesinde hem ekmeği ucuıa te • 
darik ederdi, hem de hiç bir buhran ih
timali bulunmazdı." 

~ediyor. Ve bu hudutlar boynca bir 
akım gayri aıkeri mıntakalar teıiı 

~iyor. Bir de ltalyanlann Cibuti 
:ı:m~nından istifade edeceklerinden 
ahıı vardır. Bununla beraber mÜ· 

tarekenin gizli ahkamı oldu~ mu
~akkaktır. Ve Suriye'nin de bu giz
ı ahkam içine girmit bulunmaaı 

Maneviyat harbın neticeaini 
tayin edecek Türkiye ve siya.aeti : 

~ehrin f aallyelincle 
değiJiklik olmuı 

hi~bir 

değil 

İngilb ahalisini tethiş etmek teşeb
büsleri hakkında bu gazete 1unları 
yazmaktadır : 

lngiliı hava kuvetleri derhal Calals'yi 
bombardıman ederek büyük yangınlar çı
karmııtır. 

~uhtemeldir. Mesela Viti hüküme
• Atlantik denizi üzerindeki müa

t~!11lekclerinde almanlara kolaylık 
~?slermcğe hatlamıflı. Bu, gizli ah

arna dayansa gerektir. Sonra fran
ız evrak hazinesinin bazı dosyala

il"ı almanlara bu gizli ahkam İcab 

Londra, 13 a.a. - İngiliz matbua
tının başlıca tefsir mezuu hava har -
binin cumartesi gündenberi azalma -
mış olan bir ıeddetle devamıdır. Ne 
İngilizler, ne de Almanlar tarafın -
dan yapılan hücümlar zayıfla.mamıı
tır. 

,.Geçen harbten bahsederek alınanlar, 
kuveimaneviyenin harbin mukadde
ratını tayin edeceğini söylüyorlardı. 
Filhakika kuveimaneviye bunu tayin 
etmi§tir. Fakat yine kuveimaneviye bu 
harbın da neticesini tayin edecektir. 

Alman ıahil bataryaları bir gemi 
kalileıine ate§ açtı 

İngiltere üzerindeki hava hücumla
rının vahşetine karşı cevap, tethit e
dilmek değil, ancak hiddettir. ,. 

Berlim ıs a.a. - DNB. Douvres lima
nından çıkmakta olan bir ingiliı gemi kafi· 
leıi üzerine alman sahil bataryalan ateı 
açmııtır. Rüyet kabiliyeti fena olduğu ci
hetle gemilere isabet olup olmadığı aöril-

~lim edilmiı olacaktır. MalUmdu; 
lu almanlar, bu evrakı kendi pro
pagandaları nam ve hesabın k 1 

lememiıtlr. 

1 t bb
.• a u -

anmıya efe uı ettiler Fak t 
_ LL ,_ 1 • a mu-

vıu..-aa o amadılar. Sonra d 
.r: • d • 1• b" onanma 
uzerın e gız ı ır anlatma yapıl· 

Rayştag'a bir yangin bombası isa
bet eden Berlin bombardımanı Lon
dra'da münakaşa edilirken selahiyetli 
mahfiller İngiliz siyasetinin daima 
ayni olduğu, yani askeri ehemiyette 
hedeflerin bombardımanını istihdaf 
eylediğini kaydetmektedirler. Rayı -
tag üzerine bir yangın bombasının düş 
müş olması bu Linanın hadef tutuldu 
ğu manasını tazammun edemez, zira 
böyle olsaydı İngiliz tayyarelerı bir 
çok bombalar ve ağır bombalar atardı 
Londra bombardımanı fiddetini mu -
hafaza etmekle beraber halkın bu bom 
bardımanlar karşıııındaki hattıharekc
ti §iddetli hava baskınları başladığı 
zamankinden farklıdır ve herkes İn
gilizlere has olan intıbak kabiliyeti i
le hayatını yeni şartlara uydurmakta
dır. 

Daily Telegraph şöyle yazıyor : 
" Tayyare ve pilot olarak almanla

rın görmekte oldukları zayiat, naziler 
için seri bir neticeye varmaklığın el
zem bulunduğunu, isbat etmektedir. 
Fakat bugün alınanlar, bu hedefe var
mak için kütle halindeki hilcumlarına 
başladıkları zamankinden daha çok ge
ride bulunmaktadırlar. ,. 

Muharebe tayyareleri Doı:.vres limanın: 
yangın çıkarmak maksaclıy:e bombJ~d: -
man etmıtlerdir. Aynı ,~t.ı in havı rni:<!afaa 
batarya'r.rı muvafiak'yctle bomba-dıman 
edllm\' ve tam isa'oet~'r l.aydedilmişt:r. 

rı olmaar çok muhtem ld' l . 
1. ı · · e ı. ngı-
ız erın azımkar hareketi • h" 

7eti her ne ia b erı, ma ı-
ya du .. ·· •. e, u anlatmayı da su

§unrıu t" ş· · rinde de • '.ur: ıındı Suriye Üze· 
ol gız!ı hır anlatma yaprlmı§ 

maarnr varıd görmek lazımdır. 
Malumdur k" .. 

• ·· • ı mutarekenin imza-
ı uzerıne S r' 'd k" 

k 1 b
, u ıye c ı Fransız ma-

am arı • "dd k . ır mu et ne yapacakları-
nı estıremediler Hatt~ .. t k ye r ğ • a mu are e-
d • a ~en mukavemette devama 

b
ogru hır temayül hissedildi Fakat 
u te "l · . mayu uzun zaman devam et· 

tnedı: Suriye'nin Fransız makamla
rı V · h' 0 k" k' ışı u umetine iltihak etmeğe 

ara.r verdiler. Aradan bir müddet 
ıeçtıktcn sonra, Suriye'de bir ltal-
Yan ••t ek mu !"r e komisyonunun pey-

l
da d~ldugu bildirilmektedir. Söy-e.n .... ... 
r ı.~ı'?e gore, komisyonun azala-

r, h~vıretlerini gizliyerek Suriye'
~~ ~ıt1:1ıflerdir. Şimdi böyle gizlice 
b rıye ye gcçmeğe muvaffak olan 
k u ~omisyonun oradaki Franıız as
t ~rı k.uv~t.lerini terhis etmeğe çah§-
ıgı bıldırılmektedir. Hatta bir alhk komisyonunun da onlara ilti
a edeceği ilave ediliyor. 

Bir zamanlar ltalyanlara •e al
Wanlara korku telkin eden me§hur 

eygand orduıunun "bakiyeyi sü-
7Ufu,, ne miktardır? Bunu bilmiyo· 
~z: ~akat Suriye Viti hükümetine 
tabı ık,en ve Viıi hükümeti de Al
ln~nya. nın emrine tabi iken, Suri
ye ,delu askerlerin terhiıinde ltal-
;:rnı.: ~ed~n israr ettiği anlaşrlmı
k~ .~ •tı madıiı içindir ki bir ta
d ~uphe.ler}\akkiyle uyanmakta
b !r. h belkı ıun gazetelerde çıkan 

.'.r a e.r bu mesele etrafındaki 
!uphelerın mahiyetini hafif tertip 
ızah ediyordu. Bu habere göre 
J!~lyanların makıatları, Suriye'yi 
ıı ahtan tecrit ettikten ve tayyare 
meydanlarını da ele geçirdikten 
&onra, Noneç harbindeki tabiyeyi 
IE.ullana~ak ~uriy~'yi anaızın ele ge
çırmektır. Eger soylendiği gibi mü
tarekenin arizli ahkamında Su~iye'
d~n de bahiı varaa, Vifi hükümeti
llln de bu komploya dahil olması 
lrıu~temeldir. Belki de Viti hükü
t'etı, mütarekeyi imzalarken §İma-
1 Afrika'daki müstemlekelerini 

1curtarma1' için ıarki Akdeniz'deki 
ll'ranıız menfaat ve alakalannı 1tal
Ya'ya devretmiıtir. Fakat bunu a
~ı.k~an ~apmıya letebbüı etliği tak-
ır e bır takım karıııklrklar çıka· 

İağmdan ve bir takım mukavemet· 

1erı~ !'•rtrla,ılacafmdan korkuldu
u •

1
çua böyle dolambaçlı yollarla 

)'apı maaı düıünülmüıtür. 

Fakat böyle bir komplonün mu. 
•aff ak olmaaı için her teYden 1 eve, 
lrlahallindeki Franaız mak•mlan-

Çalıştıkları yerden çok uzak ika -
met edenler itlerine yakın buluna -
cak tekilde muvakkaten yeni ikamet 
gahlara taşınmışlardır. Herkes diğe -
rine elinden geldiği kadar yardım et 
mektedir. Evleri yıkılan veya oturul
maz hale gelenler komşuları tarafın
dan misafir edilmektedir. Sığınakla
da uyumak ve buralarda mümkün ol
duğu kadar rahat bir ıurette yerleı
mek Londra erkek ve kadınlarının teı 
kil ettiği ilk hattı askerinin yeni ha
yat programına dahil bulunmakta -
dır. Bütün sığınaklar yatak ve yor
ganlarla mücehhezdir. Ve evlerine 
dönemiyenler buralarda rahatça uyu
maktadırlar. Askerlerin talim prog • 
ramlarına dahil buluan tehlike ha -
vada iken uyuma adeti, cesareti dün
ya efkarıumumiyes.i tarafından taıim 
ve sena ile yldedilen ve buna liyik 
olmağa devam arzuaunda olan İngi
liz sivil halkı tarafından mUtkilatsıs 
kabul ve tatbik edilmittir. 

Tehlike kar§ııında müıavat 
Tehlikeler karıısında mUuvat hiı

ıi her fert için bir rahatlıktır. 1ıçi 
mahalleleri gibi kibar ınahalleler de 
geliti güzel tehir Uzcrine düten Al-
man bombalarının kurbanıdır. Yek -
diğerine yardım ve iane kaidesi u • 
mumiyetle tatbik edilmektedir. Bom 
bardımanlardan en ziyade müteessir 
olanlar da dahil olduğu halde herke
ıin yüzünde görUlen ıUkunet ifadeıi, 
bütün halkın yanyana aynı korkuyu, 
ayni imtihanı ve fakat ayni ı:amanda 
ayni ıerefi paylapnaaından mütevel
littir. 

Vaziyet böyle devam ederse ••. 
Alman tayyareciliği bariz bir mu • 

vaffakiyetsizlikle kar§ılaşmaktadır. ve 
vaziyet böyle birçok haftalar devam 
edecek olursa, atman havacılığının l<u
vcti yıpranıp bitap kalacaktır. 

Almanlar hava hakimiyetlerini te -
min edememiş olmalarına ve bu hliki
miyeti elde edemiyeceklerine dair bir 
çok emareler de mevcut bulunmasına 
rağmen, İngiltere'nin istilası J<emdli 
itina ile hazırlanmaktadır. Denizler ve 
havalar na:r:iler için ölUm tehlikeleriy
le dolu bulunmaktadır. İngiltere'nin 
bugün her zamankinden daha çok ku
vetli ve pek müteharrik bir ordusu 
vardır. Bu ordu ingili:r: topraklarına 
çıkmağa muvaffak olabileceklere karşı 
koymağa lmade bulunmaktadır. Ni -
hat neticeye karşı tam bir itimat bes
liyebiliriz. 

Almanya birçok hatalar işledi. Fa
kat bunların en büyüğünü, bilatefrik 
yaptığı bombardımanlarla ika ettiği 
vah§lyane cinayetler teşkil etmekte • 
dir. Fakat bu usül ingiliz milletini 
sarsmak için münasip bir usul değil -
dir. • , 

lıtilii teıebbüıü yapılırıa •.• 
News Chronicle gazetesi, Londra -

ya yapılacak akınlardan bahaedeı-ek 
9unları yazmaktadır : 

" Kahramanane gayretleri uycsin -
de Londra timdiyc kadar it hayatına 
devam edebilmi~, ve müdafaasını da 
ihm!l etmemiştir. 

B. Çörçil. İngiliz milletinin timdiki 
mütkülita ve ilerde suhur edebilecek 
tehlikelere kartı koyabilecek azmin • 
den emin bulundutunu bir kere daha 
tekrar etti. İngilis milleti müdafaası 
için ıillha earıldığı bUyUk dlvayı llO

nuna kadar mildafaa edecektir. Bu dl
va iae Avrupa'nın fect bir zulmundan 
kurtulmasıdır. B. Çörçil'in emniyeti 
bota çıkmıyacaktır •• 

Pek yakın görUlen iıtill hakkında 
Daily Exprets gueteıi töyle yazmak
tadır ı 

•• İngftb: askerleri bunu bekliyorlar. 

llın buna razi olmalan 18..znndır. 
Malfundur ki bu makamlar uzun 
tereddütten ve belki de teminat 
•ldlktan sonra Viıi hükümetine ta
bi olmıy karar vermiılerdir. Şark. 
taki Franıız menfaatlerinin feda • 
~ildiğini anlıyan bu makamlar, Vi
fı hükümetinden ayrılabilirler. 

Selahiyetli İngilis mahfillerinin 
tebarüz ettirdikleri vaka Almanların 
hedeflerine eıiımek için yaptıkları 
gayrette tamamen akim kaldıkları -
dır. Bu hedef ıu idi: hükümet mer • 
ke:r:ini hayati tefkilatından mahrum 
etmek, depoları tahrip eylemek, harp 
aanayilnin istihsalini azaltmaık. Gerçl 
bazı geniı yolların bir tarafında ha
ııl olan bir çukur tamir edilirken na
kil vasıtaları yolun yalnıs bir tarafın
dan geçmektedir. Getçi buı dar yol
lar tamamen ıeyrlisefere kapanmıı • 
tır. Gerçi bazı ikametılhlarla bu· 
tanelere bombalar isabet etmlttir. Fa
kat Londra faaliyetinde hiç bir deği
tiklik yoktur. Trenler, tramvaylar, o
tobüsler ve taksiler tehrin bir ucun -
dan öbür tar~flna normal bir tekilde 
insan nakline devam etmektedir. Lon 
dra şehri felce utramamıı ve harp 
gayreti bozulmaz bir tiddetle devam 
etmektedir. 

Dunkerque'de ayrıtmıı oldukları dUt
manla tekrar temua geçmek için ta • 

bırsızlanıyorlar. Bu sefer kendi mem
leketlerinde ve kendi usGileriyle harp 
edeceklerdir. Buklngham sarayına iu
bet eden bomba, almanların Jimdiye 
kadar atmıı olduktan bombaların en 
mtınuebetslzidir. Zira lngiliz milleti· 
nl kıra.tına daha slyade bağlamıı bu -
lundu.,, 

KOtüK Dl~ HABERLER 
................................................ 

Torino, ıa LL - D.N.B. ajanın bildiri -
yor: Mira Ftorldekl Fiyat fabrikaları civa
rında 1ng1llz baakınlarından biri eanaaında 
atılan bir bomba kaldınhrken patlamııtır. 
Dört uker ve bir alvU ölmU,tUr. Bir uker 
ölüm h&lindt ve diler b&zı kl.Jnaeler hafit 
surette yaralamnıılardır. 

lngiltere miilıim bir deure 
Belgrad, 13 La. - Avala aJfDSı, qaJıdflıo 

ki tebllft nqretmlye mezundur: Avrupalı 

Al6:rm esnasında 

BERLİN 
karanlıkta 

KALACAK 
Şehir evelki gece gene 
bombardıman edildi 

Londra, 13 a.a. - Reuter ajansı hususi 
kablo ile bildiriyor: 

Dün gece zarfında ingiliz bombardı· 
mıın tayyarelerinin Berlln tiz.erine gene 
büyük bir akın yapmıı olduklnn resmen 
bildirilmektedir. Potsdam ve Anha11er ,i
mendüfer istasyonlarının Uzerine büyUk 
çapta yangın" bombaları dU•..,li~tür. Pots
dam istasyonunun yanında bina ve demir
yolları bombardıman edllmi~tir. Her iki 
iıtaayonun emtia garlarına bir çok bomba 
salvolarının isabet ettiği görülmüıtiir. 

Gene Berlin'de Tiergarten de bombardı· 
man edilmiıtir. Tempelhof tayyare mey
danının Urerlne yiiksek infillklı ve yangm 
bombalan atılmtıtır. Berlin üzerindeki bu 
akına i5tirftk etmi5 olu bütlin tayyarele· 
rimiz aydet etmiılcrdir. 

Berlin'cle kahuela saat kaça 
kadar afık kalacak 

Bertin, 13 a.a. - Stefani aJın11ndım: 
Poliı mUdürll, halka açık olan kahveleri 

ve ıair mahalleri aa.bahın 1 1 yerine S te 
kapımaia karar vermiıtir. 

Berlin lamamiyle karanlıkla 
bırakılacak 

Bertin, ıs a.L - Stefani aJanıındanı 
Poliı müdüriyeti, bava llertleri eınum

da Berlin'i tamamirlt kararrtıkta bırakma
ia karar vermiıtir. 

Alman gazetelerinin laiJJeti 
Berlin, ıs ı.L - D.N.B. bildiriyor: Ber

lln ıaıetelerlnin birinci uy/alarmda ve 
büyilk taıra ıu:etelerinde Hamburı, Bre
ıne n Berlin'e brıı inciliı tıyyarecilerin 
ukerl hedefler ıeçmekıiıin yaptıkları hü· 
ca'!lllara kartı tfddetli yazılar çıkmrıtır. 
G11ettı de Frankfort diyor kl: 
"Almanya'ya ıelerek ıivil ahaliyi bom -

bardıman etm!ye fngll!zler baılam:ılardır. 
Haftalar ve aylarca harbe bu suretle de -
vım edenler de ingilizlerdir. 

Sanat kıymetleri ve gayri ukert va11f -
ları dfüı11ca malGm Abideleri hedef ittihaı 
etmek suretiyle fena hareketleri arttıran
lar 'ene incllialerdk. Bıı hal neticeaiz kal· 
mıyacalı: ve mıutulmıyacaktır. Londra bom
bardımanlarından ılklyet etmek İngilizlere 
yalnımıror. Çünkü timdi harp böyle bir 
ıtldl ıhy0raa bu Almanya'nm lı:abıblti de
lildir. RaY1tag, Brandenbourg lbideıi, sa
f• ıütunu, Amerlkı sefareti blnaaı ve ıtı· 
ıel santiar akademiıi... iıte B. Vinston 
Çörçil'!n askeri hedefleri bunlardır." 

Berllner Zvoelfuhrblatt diyor ki: 
"İnıiliı hava Jruvetleri pi!otlarınm hedef 

tefrik etmekıizin bombardıman etmek için 
emir aldıkları artık öirenilıniı bulunacak
tır. B. Çörçilin İngilteresi hattı hareketini 
defiıtlrmek iıtemediiinden bu hattı hare
keti deliıtlrmlyt icbar edilmelidir." 

Su l~inci ve daha ehemiyetli engel, 
c: rıye halkının mukavemeti ola• 

1;ktır. Herkes biliyor ki Franıa, 
le l9 ıeneıindenberi, Suri:,·c'de hal
..: lbemnun edecek bir idare kura· 
'f rarrıattır. Harp çıktıiı zaman da 
tı. •; .. 'nın Suriyelilerle arası açık
lbij akat Suriyeliler, hayat memat 
bu ca~el~.•İne giriten Fransa'nın 
lbefutkul vaziyetinden iıtifade et· 
kik ~ çalıtmadılar. Bu suretle ha
bat a e~ Fransa'yı aevdiklerini ia
hin ettıle .. r. Şimdi Franıızlar, tali
)e'd tnakus cilveai karıısında Suri
ka1ı;11 çekilmek mecburiyetinde 
la~korlar~~· Suriye halkının yapı· 
köı . P?lıtıka kombinezonlarında 

geçiriyor· olmıyan bir ajanaın Yugoala:vya - .Arnavut· 
Dünkil boAıbarJımanlaT Londra; 13. a.a. - İngiliz matbuatı lak hududunda btr hldlse vuku buldulUJI& 

B. Çörçil'in nutku ile 1nıiltere ve Al- vt batta bir çok ölU ve yaralı da kayde • 
manya arasındaki hava muharebeıi dllmtı olduğuna mütedair neıırettlft haber Berlin, ıa LL - İnaill• hava kuveUerl 
hakkında yazılar yazmaktadır. tam&.men uydurulmuı ve fena maksatlarla ıs eylUlde alman •ivil ahalisine hUcum et-

e unıt 'b' ra~ 1 ol gı ı, elden ele geçmeğe 
ler T ~f acağı aıikardır. Suriyeli· 
le, 'yir::: uıgarp'taki feci idaresiy
rap ıı"f beı ıene içinde, oradaki a• 
deıı hu t•unun üçte birini imha e
"-ieyc ;r•'y!l bilhassa geçmek iste
lcıııdak· erdır. Belki de Suriye hak
l:at h ı taıanur bu değildir. Fa-
'- er ne • . l .. ,,.teke k ~· oradakı talyan ınu-

1 t 
mtıtır. Garbi Almanya ıehtrlerlnden biri 

Times gazetesi başmakalesinde ıun- yayı mıı ır. Berlln, 13 ı.L - Stefanl ajanıındın: civarında bir köylU evine bir yangın bom· 
ları yazmaktadır : Bir maden ocalı ım~leainln yapmıı ol- bam dtıımut ve evt tamamiyle Y&kmıttır. 

" B. Çörçil'in pek haklı olarak •öy- duklan bir toplanuda Dr. Ley, harbe rai- tnııanca saytat olınamııtır. B11ka bir ma -
lemiş olduğu gibi, İngiltere pek mü - men ,alııımıyacak hale ıelmiı olanlarla halde de lrıgtlls tayyareleri bir çtfUlte hU· 
him bir devre geçirroektedir. Alman • ihtiyarların tekaüdlyeai projesinin tabak - curn etmlılerdlr. Çlftliftn ıamanhğı ve a
ların ahaliyi tethiş etmek için yapmıı kuk ettlrilmiı oldutunu aöylemiıtir. hın Y8Drnııtır. Köyün keçi ve domuzlann-

oıdukları te"ebbüs ve bunun yılmaz Oılo, ıs a.ı. - &tefini ıjanıından: • dan mada dtter hayvanlar vaktinde kur -
:r D k f b- tarılmııtır. 

L
ondra halkı Uzerinde yaptığı aksUl- rammen ya ınında bir m!ihimrıa&t a 

hllk f rikaaında vukua ıelen bir infillk netice • Ruhr mıntakaaında da bir n lngilla 
amel, iki hasmın arasındaki a ar- ainde a kiti ölm!iıtür. bombalarlyle 1:ok haaar eörmUıtUr. lngt. 
kının mahiyetini bir kere daha isbat Llzbon, 13 a.a. _ D.N.B. ajanııı bildiri • Uzler bunlardan b11ka tarlalara da bir çok 
etmektedir. yor: Matbuat, Portekiz hUkümetınln Ro - bombalar •tmıılardır. 

Şimdi lngiltere'ye her .zamankinden manya kıralı Karol Ue maiyetindeki sevat 
fazla, tehlikeye karıı g8sterecefi mu- için ikamet mUaaadeai verdttlni yazmak -

Balıkesir'de zelzele 

HÜSEYİN CAHİT YALÇIN, bu b&f
lık altında bir alman cazeteıinin, Tilr
klyenin siyasetini mantıksız ve ~arip 
bulan ne~riyatından bahisle diyor k1 : 

"ÇUnkü TUrklye bir taraftan Loza.n 
sulhunu teslt ,eder ve denizcilik bayra -
mı yapar, yani gerek harlc! aiyaaette, 
gerek dahili elyaaette, eski muahedena• 
meler ahkamının tadıl ve ilga olunmuı 
meselesini takip ederek bundaki muva!
faklyetlerlnden dolayı mr.mnunlyettni 
gösterir. Fakat diğer taraftan, hakanı 
sulh muohedenamclerlnln ıartıarından 
kurtulmak için harekete geçmiş dev -
letıerdcn değildir ve o devletlerin aley
hinde bulunur. 

Meseıa. Türkiye BalkaD .Mta&kın& 
girmhıtlr. Mesela., TUrklye olmdi mih -
ver devletleriyle inglllz araaında cere • 
yan eden harbin "n.sırların heıaplqmflıo 
sı.. olduğunu bir tUrlU anlamak iste -
memektedir. ,. 

Asım Uı makalesini fÖyle bitirmekte
dir: 

"Ofis memlekette mahsul bolluiu de • 
iil, ancak kıtlığı olduğu veya piyasada 
fiyat yükseltmek için suni hareketler hi.,. 
solunduğu zamanlarda piyasada nazını 

rolü oynamakla halka hizmet edebilir. 
Yoksa memlekette istihsal mikdarı iki 
ıene hal)un ııda ihtiyacına klfi olduğu 
bir zamanda bütllr\ İstanbul piyasasına 
buiday yetiştirmek onun vazifesi değil -
dir. Harici taleplerin ıiddetl kar1111nda 
ofisin elindeki buidaylar için milşteri 

bulmak hiçten olduiuna ıöre stoklama 
bozulması korkuw ile satıı yapmak za -
rureti de varid olmamak lazım gelir." 

Muharrir bu makaleye M.kJm olan 
zihniyete Ulgtlkten eonra diyor ki : VATAN 

"Bir kere, bugUn Tilrkiyeııtn Alman• 
yadan ayrılmıı olmuına hayret etmek
ten ve bunu garip bulmaktan ziyade a
ıııl Almanya ile İtalyanın ittifakına 011§
mak icap eder. Almanya Versay muahe
denameıinln haksızlıtına karoı lıyaıı e
diyorsa onun dUlgcrlerlnden biri İtalya
dır. Almıuıyaya bu haksızlığı yükletmek 
kabahatinin bir kısnu İtalyanın omu· 
ZUDdadır . ., 

:Muharrir devam ediyor : 
"Tlırklyenin takip ettiği siyaııete gele

lim. ÇUnkU eğrr bizim politikamızda 
bir mantıksızlık varsa, Almanyanın da 
aynı §eyi yapmııı olması, bizim mantık
sızhğımızı izale etmez . .Alman muhar
ririne kıırvı kendi hUkUmettnin ~P 
hattı hareketini, sadece bize karııı b&1 • 
ka, kendi hUkUmetine karııı b&§ka bfr öl· 
çil kullandığını göstermek için hatırlat
tık.,. 

HU.eyin Cahil Yalçın, Bevr muahede
sinden bahsettikten sonra sözü Veraaya 
g"·•rerek diyor ki : 

"Alman dlvası Vereay rnuahedename
slni parçalıyan çerçevesi içinde kaldığı 
müddetçe gayrı resmi biltUn dUnya ef -
k~rı umumlyesl kendisiyle beraber oldu. 
Resmt sahadaki o kadar kolay muva!fa
kiyetıerln sırrı budur. Bu safha esDaaın· 
da TUrklye efkft.n umuınlyul ve tUrk 
matbuatı Almanyanın aleyhinde bulun
dumu ki kendisini mantıksızlıkla 1Uı& • 
ma imkAD olaun? Fakat alman talepleri 
hudul8uz bir tahakkUm ve iaUll. maJıtye
ttnl alınca her millet müdafaalnefı eevki
tabllalyle sarsıldı ve kendi varlıtını Jtur
tarmak ihtiyacını duydu . ., 

Muhanir makalesini ıöyle bitiriyor ı 
"Roma imparatorluğunu dirilterek 

cermenlerl. tekr&r eski ormanlarının ve 
bataklarının içine ınl atacqız t Arap 
lmparatorluğWlu dirilterek tekrar 1ııpıuı
yaya ve Slcilyaya mı setıreceıtz t Atti
layı canlandırarak U. Franaa içlerine ka
dar aokacak mıyız T Oatnanlı imparator• 
ıuıuzıu Viyana kapılarına kadar sötll.re
cek miyiz T Yoksa matara adamları dev• 
rtne mi çıkaca&'\z.,. 

VAKİT 

Buğday ve un ıneaeleainin en 
makul tekli : 

ASIM US, bu batlık altında diyor iri: 
"Bizim ortada dönüp dolatan aöılu • 

den hulasa olarak çıkardığımıı ınlnaya 
ıöre toprak mahsu11erl ofiıi fırınlar için 
defirmeıılere piyasadan kilo baıına 20 -
30 para nokaan fiyatla buğday vermek u
ıulünü uzun umandan beri tatbik et-

Tranıllvanya'nın 

iJğall dün bitli 

Yeni Macar-Rumen sınıra 
tesbit edilmek üzere 

Valide k1rıli1e Romanyı'ya gitti 
(Bası 1 incı sayfada) 

ettikleri hattı fasıla varmıılardır ve 
umumi yürüyüı hedefi olan S:ı:arajta 
ve Mikouujfalu'ya vasıl olmuılardır. 

Tarihin en büyük kumar oywıuı 
AHMET EMİN YALMAN, bu baelık 

altında diyor ki: 
"Dünya tarihinin belki en heyecanlı. 

en mühim dakikalarını yaşıyoruı. Tarl • 
hin buıünkil !Slçüde vakalar için rebe ol
duğu hiç bir zaman görUlmemiıtir. Bıa 
iddia nkınımızdıkl hldlıelerin ıözll • 
müze bliyük ıörilnmeıinden ileri ıelml· 
yor. Ortıdı'ki mücadele cidden eı-iz bir 
büyüklüktedir. Yalnız Ud bUyUk askeri 
kuvet çarpıDmakla kalmıyor. Biri hudut
ıuı tahakküm ve lıtill emeline, diğeri 

fikir hUriyetine ve aoz tutmak prensipi. 
ne dayanan iki aykırı sistem boy ölçüı • 
melı:tedlr. Neticede ya biri, ya diğeri v .. 
mu yolunu elden l11çıracaktır. Bu neti• 
cenin her milletin mukadderatı llrerlnde 
hattı her ailenin ve her ferdin hususi 
hayatında uzunca bir müddet için derin 
izleri cöriliecektlr." 

Muharrir, oyunwı bu hafta ister iste
meı oynanacağını izahlı diyor ki: 

"Amma ne kumar ... Hangimiz bunun 
mlnasmı ve ıeniı!lğini tamamiyie hav
aalmıza ııtdırablllrizl Bir vakitler müs
tebit hükümdarlar, göniıl eğlendirmek 

için öyle ıatrınç partileri oynarlarmış 

ki, kazanın taraf mliktrat diye, filln ka
leyi, filan araziyi ele geçirirmlı. Bu -
rünlrii kumarı oynıyanlar yalnıı keneli 
varlıklarını deiil, bütlin dünyanın mu -
lı:adderatnu lruınar masaıında ortaya 
aUrmUılerdir." 

Ahmet Emin Yalman makalesini fÖyle 
bitiriyor: 
"Tecavüı ve iıüll tarafını temsil • -

den Politika bilyiikleri de acaba ortada 
nihayet bir talih oyunu bulunduğunu ıon 
dakikada hatırhyıbilecekler mi! Doy • 
mak bilmes bir kudret, iıtiha ve hın ile 
ıöılerl o kadar dönmliıtilr ki, ıon 1&ni-
7ede ılıin .dalılm11rnı akıl .,. idrak ıa.. 
neılnin ortahtı bira• olıun aydınlatma • 
ımı hiç beJı:lelllllH bir mucize aarmalr 
lbım ıelecektir ... 

İKDAM 
Bil' ahnan ihraç hareketi karıt. 
ımda lngiltere : 
ABİDİN DAVER, di70r ki: 
"'Almanların lnıiltcre'yi lıtili edabilı

mesi için bir mllyonluk bir orduyu Bli
,.Uk Brltanya a.d11ına çıkarmalan llzım 
reliyor. 1nıiliı orduıunun böyle bir ih • 
racı karıılıyabilecek kudrette olduğu tab. 
min ve kabul edilebilir." 

riciye nen.retinde bqlıyacaktır. 
Hariciye nazırının claiml vekili o

lan elçi Voertne'nin riyaseti altında
ki Macar komisyonu, bütün nezaret
lerin, genel kurmayın, milli banka • 
nın, demiryolları müdiriyelerinin ve 
posta idaresinin mümeasilerinden mil 
teıekkildir. 

Hüktimet, örfi idare kanununu il· 
hak edilmit olan p.rk arazisi ile Traıı 
ıilvanya aruisine de teımil etmiıtir. 

Rumen • Macar münaebetleri 

13 eylUlde Sipıiszentgourgu, Kees
divaarhely Ojetoz geçidini ihtiva e
den son mıntaka da iual edilmiıtir. 

Londra, 13 a.a. - Timet gazetesi 
Romanya vaziyeti hakkında Bükrcı· 
ten alarak neırettiği bir yazıda, Ro
manyanının Almanya ile münasebet· 
lerinin vazıh olmadığı ve fakat kıral 
Karol zamanında gençlik hareketi re
isi olan B. Sideroviçi Berlin'den dö
nünce bu münaabetlerin muhtemel o
larak aydınlanacağı bildirilmektedir. 
B. Sideroviçi'nln Berlin'de B. Von 
Ribbentrop'la görüıtüğü haber veril· 
mektedir. 

Naip, pazar günü merasimle Koloz
ıvar'a girecektir. 

Yeni bir hudut tesbit edilecek 
Budapeıte, 13 a.a. - Macar ajansı 

bildiriyor: Viyana hakem kararı mu
cibince, Romen-Macar mühtelit ko -
miıyonu iki memleket arasında yeni 
bir hudut teabit edecektir. 

Valüle 1 lnraliçe Romanya'ya 
hareket etti 

Billr~ı. 13 a.a. - D.N.B. ajansı 
bildiriyor : 

Bu aabah demir muhafızlar ölen 
eaki tefleri Kordeanu için merasim 
yapmıılardır. Şimdiki ıef Horia Sima 
bir nutuk töylemiıtıir. ti, Suri ;~aayonunun gizli f aaliye

~ . ı:r\ lllll mukadderatı ve Ya• 
ltadap 

1 
aulhunun devamı ile ala

-..ıidir~ &illan teyakkuza aevket· 

kavemetle, be§triyetin terakkiyatıntn ~~:;.a, 13 ı.L - DNB. Huıuat mahiyette 
bağlı bulunduğu ~u~arıcı vazifetini ticari bir JaPon heyeti, iktiaadl münasebet
yapmak fırsatı verılmııtir. " terin lnlrlpfını temin makaadiyle cenubi 

GUndUsleri yapılan ve pyesi ingi- Amerika'nm merkul mmtakalarmı ıto -

Macar hükUmetinin daveti lUerlne 
elçi B. Pop'un riyaseti altında bulu
nan Romen mura.hhaa heyeti, bir hu
dut komisyonunan teıkili ve doğru
dan doğruya müzakerelerin bqlama-

Balıkeaır, ıs a.L - Bug11ıı aaat ı8.38 de sı hakkında görilpneler yapmak Uze
bel aantye devam eden ıtddetU bir~ - re Budapette'ye gelecektir. 
..,... ol ..... - ,... 1ıtba1Dlr.ı. 14 .,ıtılde Macar ba-

Romanya valide kıraliçeıi Hclleno, 
burün Ploranea'dan Romanyayı ha -
reket •tmlJtiır. 

A. ş. ESMER lb hava kuvetlednl zayıflatmak ola lqmütadır. 
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ÖZEL IŞIK OKUL 
Ana ve ilk 

(_R_A_D _v o ____ ] 
TÜRKİYE 

--( Radyo DlfUzyon Postalan ).-/ 
TtlRidYE Hadyosu - ANKARA~ km ek D 

b 
··nkü yangın yerlerin e Eski talebelerin tecdit ve ye

ni talebeledn kayıtlarına baş· 
lanmıştır. Kayıt işleri her gün 
14 den 18 e kadar yapılmakta

dır. Okulda lisan dersi de var -
dır. 

---<< Dalı::-n Uzunluğu >>----"""" 
1648 m. 182 l{cs./120 Kw. 

• Ekmek bizim velinimetimiz ol- yen insan epeyce de uyufuk kalır. 
maktan daha yüksek, nimetin ken· A vitamininden hiç bulunmadığın· 

disidir. Bir küçük parçasını yerde dan ekmekle beslenen insan bula -
bulsak öpüp ba§ımıza götürüz. Her !ık hastalıklara kar§ı koyamaz, ek· 
türlü yemeğimizi ekmekle yediği • mekle beslenen çocuk büyümez. 
miz için kazandığımıza ekmek pa - Ekmek kendisinin terkibinde çokca 
rası deriz. Başka yeme}derimiz O· bulunan ni~nstnyı şeker olduktan 
nun yanında ancnk birer katıktan i- sonra vücuda yarıyacak hale getİr· 
barettir... mek için lüzumlu 82 vitamininden 

•• un illalar yükseliyor 
31.7 rn. 9465 Kes./ 2Q Kw. T. J.. 

19.74 m. 1519!'1 Krs./ 20 Kw. T. J.. 
CUMARTESİ: 14.9.1940 

7.30 Program ?e memleket ıaat a~~ 
7.35 Muzık: h:ıfıf proıram (Pi.) • 

Fakat ekmek kendisine verdiği- bile mahrumdur. 
miz o kadar yüksek payeye, acaba, Ekmek etle yenilirse ekmekte al· 
gerçekten layik mıdır? bumin, bilhassa aminli asit eksikli· 
Çocukluğumuzdnnberi aldığımız ~· t amlanmı,. olur fakat k d 
b• •. k • . '"k kl. gı am ,.. ' an a ter ıyeye gore c mcgın yu sc ı • ı . . . 

•· d ·· h tın k b'l k··r·· ektılık artar. Fosforla kıreç arasın-
gın en §UP c e e ı e u ure ya- . . . . 
kın sayılabilirse de ekmeği şimdiki dakı nısbet bıre nısbetle daha uznk· 
hayat ilminin ı§ıklarına karşı tu- laıır ... E~meği kızarttırıp üzerine 
tunca ona imal edilen faziletlerden tereyağı sürerseniz A vitaminini ta· 
bir hayhıını tarhetmek lazım gelir. marnlar, fakat ekşilik gene artar ve 

Bir kere, harzmedilmek cihetin· fosforla kireç nisbeti daha u:.ı:akla
den 250 grnm ekmek, azot bakı· 
mından muadilleri olan yüz gram şır ... El<nıeği ho,af a doğrl\yıp yese-
etten dört defa, 600 gram sütten de niz o vakit ~eker nisbet1 pt>k fazla· 
beş defa daha zahmetle hazmedi· laşır, inıanın içi bayılır. 
lir. Bundan dolayı etle süt kendile· Onun için ekmekle gerçekten ka· 
rinden sonra gelecek yemeklerin tık olacak şey ıoğandır. Zaten, ri· 
hazmedilmelerinc yardım ettikleri 
halde ekmek hazım cihazını kendi vayete göre, eski mısırlılar da ek· 
hesabma yornrnk katık dediğimiz meği soğanla yemek için icat etmiı· 
başka yemeklerin güçlükle hazme· : terdir ••• 
dilmelerine sebep olur. Doğrusunu isterseniz velinimet 

insan yalnız kalori hesabını gö- dediğimiz kuru fasulya, nimetir. 
zeterek kendisine lüzumlu olan ku- kendisi diye tanıdığımız ekmekten 
•eti ekmekle temin etmek istese iıstündür. Onda da mahut nisbet b;.

1 günde bir buçuk kilo ekmek yemesi re nisbetle uznk olmakla ber ... ber 
lazım gelir. Böyle yapınca da ekme- hiç oımazsa ı-ana ek~rıik ver•nı•1: . 1 
ğin yağı hemen hiç olduğundan vü- hem de şekeıjni i§e yarıyacııık h:ıle 
cudunun tabii hararetini muhafaza getiren 82 vitaminini Of' birJikte ge· 
etmekte r:üçlük çeker, azotu da az tirir. Vakıa kuru fasulya bundan 
olduğundan her gün vücudundan 2, kendisini ağır 11atıyorı1a da yanı ııı· 
3,, 4 gram albumin kaybeder. Ek- ra ekmeğe muhtaç olmadığından 
mek en ziyade şeker olacnk madde· kibar görünmekte biraz da haklı 
)erden mürd<kep olduğu için, git· sayılır. 
tikçe çoğaldığını bildiğimiz şeker 

hastalığının birinci sebebi çok ek· 
mek yemelttir. 

Terkibindeki yüzde 8 nihayet 11 
nisbetindeki nlbumin insana lüzum· 
lu olan aminli aııitleri temin etme

diğinden çok ekmek yiyen insan bir 

taraftan zayıflamakla beraber bir 
taraftan da vücudu biçimııiz, yamrı 

yumru olur. 
Madenler cihetinden, 1 "ikürdü 

ve fosforu pek fazla olduğundan, 

hazmedilip knn ke:rııtıktan sonra 
kanm en az 7,5 derecede ek§iliğine 

sebep olur. Onun için, zaten ken· 
disinin mngdurları demek olan şe· 
ker haııtalan için en tehlikeli gıda 
gene ekmektir, çünkü §eker hasta
aını öldürecek §ey kanındaki ek§i· 

liğin artmasıdır. 

Ekmekte fosfor fazla olduğu hal
de kireç az ve ikiııinin arasındaki 

nisbet bire pek uzak olduğundan 
ekmek kemiklere faydası hiç hük
münde kalır. Ondan dolayı ekmek· 
le beslenen çocukların kemikleri 
çarpık çurpuk olur. 

Vintminlcre gelince, ekmekte 
yalnız Bl vitamininden yüzde 69 
dan 100 ölçüye kadar bulunur. Bu
nunla sinirlerin muvazcneııini temi
ne hizmet edene de çok ekmek yi· 

Bir barut ve 

f abrikasmda 

G. A. 

dinamit 

infilak 
Dover • Yeni Jeraey - 13 a.a, - Reuter 

ajansı hususi kablo ile bildiriyor: 

Kenvil'de Pication deniz inıaat tezgahı 
yakınında dumansız buut ve dinamit fab
rikasında husule gelen bir infilak bir ı;ok 
kimsenin ölilmline ıebebiyet vermlı ve va
ıi haııarat yapmı&tır. Bilahare yanı:ın da 
çıkmıştır. Ellisi hastaneye kaldırılmış olan 
yüz kadar yaralı vardır. 

VAKIFLAR UMUM Md. 

Sıva tamiri 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden 
Hnmamöniınde vakıf 160 sayılı evde 46 

lira 22 kuruş bedeli keşifli sıva tamiri pa
zarlıkla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 
16/9/ 940 pazartesi günü saat on beşte ikin
ci vakıf aparumanda vakıflar inşaat mil -
dürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin yüzde 
on be$ teminat paralariyle birlikte müra -
caatları. (5647) 15624 

Zayi - Pertevniyal lisesinden aldığım 
1478 sayılı tasdiknamemi kaybettim. Yeni
sini alacağımdan eskisinin. hUkmU yoktu 

Siracettio Ulusu 

. 
ı zmir senenin 11 ayında yal· 

nız bizimdir. Fakat enter
nasyonal fuar ayında bu güzel şeh
rimizi dünya ile ortaklaşmağa mec
bur oluyoruz. Hudutlardan aşma
nın çok güçleştiği, gezecek insa· 
nın muhtaç olduğu gönül ferahlı
ğının Anka kuşunun kanatlarında 
dolaştığı böyle bir yılda bile İz
mir turistlerin akın ettiği bir yer 
olmaktan kurtulamamıştır. Bir ar
kadaşımın iltiması olmasaydı otel
lerde yer bulmakta müşkülat çeke
ceğimi açıkça söyliyebilirim. Bu, 
İzmir belediyesinin turistleri dü
şünmediği manasına gelmemelidir. 
Belediye, senelerdenberi edindiği 
tecrübelere göre fuar ayında İzmi· 
re gelecekler için bütün tedbirleri 
almıştır·. İzmir'deki otel bolluğu, 
şehrin nüfusuna nisbet edilirse bel
ki Ankara'da bile yoktur. Fakat fu
ar, bütün hesapları aşarcasına sey· 
yah celbediyor, müşkülat aa bura
dan doğuyor. 

Bu seneki İzmir akını, sebebi ko· 
Jayca anlaşılacağı veçhile memle· 
ket içinden olmuştur. Zaten fuarın 
büyük gayesi de budur. İzmir en
ternasyonal fuarı, iktısadi hayatı· 
mızın, ticari inkişafımızın. hatta 
içtimai hayatımızdaki tekamülün 
en sağlam bir barometresi sayılabi
leceğine göre bunu, yabancılardan 
evel bizim de görmemiz ve 
sevinmemiz llizımdır. Devle
tin organları orada bir sene
lik çalışmalarının hesabını veriyor
lar. Ticari ve iktısad\ müesseseler 
her sene artan iş hacimlerinin gö
ze ve gönüle ferahlık veren rakam
larını burada teşhir ediyorlar, vi· 
lfıyetler burada yan yana, karşı kar
şıya, inkişafta, imarda, hulfısa ha
yatın her sahasındaki ilerlemede 
adeta boy ölçüşüyorlar. Fabrikalar 
gene öyle ..• 

Türklerin ve hakiki dost olan ya
bancıların bu pavyonları dolaşır· 
ken ne derin bir huzur ve iftihar 
duyacaklarını tahmin etmek pek 
kolaydır. Üst tarafı da zaten bizi 
aliikadar etmez. Riz orada olduğu
muz gibi gorunuyor, memleket 
içinde ise, orada görd~ğümüz gibi 
çalışıyoruz. Bize llizım ve kafi olan 
bu inan, saadetimizin belli başlı 
kaynağı oluyor. 

v zmir'i bir defa 1935 yılında 
görmüştüm. Son kısa scyaha· 

tim ikincisidir. O tarihte İzmir, 
güzelleşme yolunda idi. biyebili
rim ki modern bir şehir olmağa da· 
ha yeni yeni başlamıştı. Basmahn· 
neden şehre ayak basan yabancının, 
gözleri önce geniş bir yangın saha
siyle karşılaşıyor; fakat biraz dik
katlice bakınca bu arsaların sağın
da solunda açılan yeni bulvarların 
ana hatlarını seçebiliyordu. Bul
varların iki yanına dikilen ağaçlar 
daha gölgeleriyle kendi köklerini 
bile örtemiyorlardı. Fakat o tarih
teki İzmir'de de bir yenileşme, bir 
canlılık ve güzellik hamlesi kolay· 
ca sezilebiliyordu. Oteller daha az 
miktarda, hatta daha az temizdi. 

Arada geçen beş sene İzmir'in 
hayatında çok verimli işlerle dolu 
geçmiştir lzmir'i bugüa görenler, 

eğer ilk defa görüyorlarsa onun on 
sekiz sene evelki kanlı ve alevli 
macerasını hatta hayallerine sığdı-

Samanpaıarı Çadırcıoğlu ıokağı 

Telefon : 2459 8 .00 Ajans haberleri. 
8.10 Ev kadını: Yemek listesi. 
8.20/ 8.30 Müzik: Hafif musiki pro' 

mının devamı (Pl.). ramazlar. Fakat görenler, dinliyen
ler ve okuyanlar biliyorlar ki, ken· 
dimizi bildik bileli "güzel İzmir,, 
dediğimiz bu cennet şehir düşman
dan temizlenirken yangınlar için
deydi. Gider ayak serpilen kun
daklar kaşanaleri harabeye çevir
miş. Kadifekalenin eteklerinde ya· 
lın alevler yükselmiş, denizin ren
gini bile bu renge bo>•amağa çalış
mıştı. 1zmir'i türk ordusu harap 
bir halde, hatta yer yer yangınlar 
içinde teslim aldı. Fuarın "dünkü 
bugünkü ve yarınki İzmir,. pavyo
nunda bu acı hatıralar bütün haki
katiyle dıvarlarda yaşıyor. O gün 
tespit edilmiş fotoğraflar bugün 
tasvirinde bile güçliik çekdiğimiz 
o acı günlerin elemini okumağa ve 

ı l ı 13.30 Program ve memleket uat aya~ 
___ A_S_K_E_R_L_K __ Ş_L_E_R ____ , 13.35 Müzik: Muhtelif ~arkılar (Pl.)· 

okutmağa kafidir. 

İzmir tarihin bu cilvesine mağ
liip olmamıştır. Ege'nin güler yüz-

Şu·beye davet 
Ankara Yerli Askerlik Şube.~indrn ı 

Ankara Hukuk Fo.k!Uleslnln 4i37 nu • 
marasında talebe yedek le\•azım Asli'~ • 
men Rlfnt Oğ. Beşat Yıldırım verdiği 

adreste bulunrunamıştır. Mumallcyhln AD· 
kara yerli nskerllk ~besine müracnatı. 

(5-0S•J l5G~ 

Şubeye davet 
Ankara Yerli Askerlik Şubesindt'n : 
Yedek ııUvnrt Aııt<>~men 320 ll Bursalı 

Şakir oğlu İhsnn Mazlum Fcrnizci (4a875) 
verdiği adreste bulunnınnmıştır. Mıımnl -

1 leyhln acele Ankara yeril as\erllk şubesi· 

' ne mllraeaatı. (568G) l565S 

lü, asil ruhlu çocuğu felaketlerden 1 1 VE 1 .... LAS 
ders almasını öyle güzel bilmiş ki... ____ C_R_A ___ .r _____ _ 
Bu temiz hasletini ağaç ve beton 
şeklinde şehrine vermiş. Dr. Beh
çet Uz gibi cidden değerli bir bele
diye reisi, şehirlerini çok seven İz
mirlilerin önüne düşmüş, geceli 
gündüzlü bir çahşma ile. hakikaten 
takdire ve tebrike değer güzel ~
serler yaratmıştır. İzmir, bLlgünkü 
güzelliğini ve imarını her şahıstan 
ve yardımdan önce kendi çocukla
rına borçludur. 

Yangın yerlerinin yerinde yükse
len güzel villalar, köşkler, apart
manlar, evler, geniş ve ağaçlıklı 
bulvar)arla birbirinden ayrılıyor. 
Zaten güzellcşmeğe çok müsait o
lan, tabiatın her türlü imar ve gü
zellik malzemesine bol hol malik 
bulunan İzmir bugünkü ileri şehir 
meziyetine zaten layık bulunuyor
du. 

Kemal Zeki GENÇOSMAN 

!İsviçre bitaraflığına 
hürmet ettirmek 

Samsun icra memurluğundan : 
Samsun'da Nuri Kurt'a borçlu ve ikamet

gahı meçhul ' ve son gösterdiği adreste de 
bulunamıynn Devlet Demiryolları eski ve1-
nedarı Şemsettin Ermetin ilanen tcbiı~atS' 
vaki şikayetin reddine Samsun icra mer
ciince kabili temyiz olmak üzere 11\ IS 910 
tarihinde verilen ~arar on giin içinde tem
yiz edilmediği ta c•.rrde paranın alacıtklıyu 
verilecegi ilim ol::ınur, 3660 

Dört kulübe yaptırılacak 
Ankara Etnoğrafya Müzesi Müdürlıiğiln

d~n : 
Ankara F.tnografyl\ nı!lır.eııl için dört nö

betçi kulU~sl yaptırılmo.Bı açık clrnlltme
ye konulmuştur. Kt'§lf bcdeH 1000 lira, 
muvakkat teminatı 7~ liradır. İhale l tcıı -
rfnl eve! 1940 salı glinU Öğleden sonra saat 
H.30 da EtnoğrnfY.a mUzcslndeki komts • 
:ronda ynpılacaklır. Taliplerin, bu lgıl ynpıı
bilcccklerlne dair Ankara nafıa mtidilrlU • 
ğllnden alacakları veslko. ile ticaret odası 
vesikasını ve Ankara mal sandığ"ına yntır
dıklnrı muvakkat teminat makbuzunu ko • 
misyona göstermek mecburiyetindedirler. 
Hcslm ve şart.no.me her gUn mUzede görU
leblllr. (564~) 15628 

Zayi - Mnaeımı almakta olduğum tat
bik miıbüriimu zayi ettim. Kimseye bor -

Bern, 13 a.a. - Stefani ajansından: Lo· 1 cum yoktur. Yenisini alacağımdan eskisi • 
zan'da açılmış olan. İsviçre mahsuJatı ser- t nin hükmü yoktur. - 1'emizlik iş1erinde1 

azminde 

gisi münnsebetiyle İsviçre konfederasyo- 331 No. ıu İsmail Bilme:ı.: 3659 
nu reisi B. Pilet Goloz, bir nutuk irat e-
derek lsviçre'nin aaırlardanberi takip et • 
mekte olduğq siyasetin prensipleri bita -
raflık olduğunu aöylemiııtir. ! 

Bu bitaraflık, her tfirlü ihtirastan, her 
türlü ideolojik nufuzdan Ari bir bitnraflık
tır. İsviçrelilerin her türlü çarelere baş 
vurarak ve çekecekleri ıstıraplara ve duçar 
olacakları fedakarlıklara rağmen hürmet et 
tirmeğe azmetmiıı oldukları sağlam bir bi
taraflıktır. 

Reis, bu bapta birgüna şüpheye mahal 
olmadığını mı.ve etmiştir. 

Zayi - 939 • 94-0 ders yılında Mihalıç
çık ilk okulundan aldığım ııehadetnamemı 
zayi ettim. Yenisini alacııi!ımdan eskisin.n 
hükmü yoktur. - Mihahçı;ık Çalcıköyü ilk 
okulu 330 No. lu İbrahim Kocapınar. 3657 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
2 Film birden 

14,30 ve 17,30 da 

MEÇHUL KADIN 
(Jean Grawford) 

16 ve 19 da 

Gece anahtarı 
(Boris Carloff) 
Gece saat 21 de 

MEÇHUL KADIN ve MlKt 

13.50 Ajans haberleri. 
14.05 Müzik: Plüklarla muhtelif ıarki 

ıuo 

programmm devamı. 
Müzık: Riyaseticümhur ~ 
(Şef: İhsan Künı;er). 

ı - Hamuş: Mare. 
2 - Waldteufel: Valse etıp&na. 
3 - Massenet: Ouverture du rol 1 

Lahore. 
4 - S. Yradier: la Palom.a (~ 
nad). 
5 - Reyer: Fantaisle Siıurd. 

15.00/ 15.30 Müzik: hafif &arkılar (Pl.) 
18.00 Program ve memleket ıaat ay&J1o 
18 OS Müzik: cuband (Pl.). 
18.30 M ü:ı:ik: Franseks • piano kon11erf 

su (Pl.). 
18.40 

19.15 

19.45 

20.00 
20.30 
20.50 

21.10 

.Müzik: radyo ca:r orkestrası er 
rnhim Özgür idaresinde). 
Müzik. 
A:-
1 - Rifat bey - hlcu ıarkı: (Jı!t 
ganlarının yaresi). 
2 - - Bimen Şen - hlca:ı: ıarkı: (~ 
rinin çeşmi siyah). 
3 - Udi Mehmet • hüzzam prr 
(AçmRm açamam ıöyliyemem), 
4 - Fahri Kopuz - hüzzam 51rf 
(Sunar bir cnmu nemlu). 
B:-
1 - 7.ekl Duygulu - nihavent ıarf 
(Sabah yıllardanberi). 
2 - Kemal Emin - nihavent ıarr 
(Nerde o ahu nigehin). 
3 - .•.. - nikriz şarkı: (Gönül f~ 
di bir duhteri). 
4 - Dağı tiirkmen kızı: (Ben )l 
bamın evi yıkdım). 
Memleket saat ayarı, ve ajans ti' 
berleri. 
Müzik: fasıl heyeti. 
Konuşllln (günün me.eleleri), 
Mü:ıik: 

A:-
1 - Mahur eark1: (Yaktı ı1SnHlı!l( 
2 - Şemsettin Ziya - mahur pt~ 
(Şu güzele bir bakın). 
3 - Gülizar türkü: (Sinemde bir cf 
tuşmue yanmış ocak olaydı). 

4 - Hüseyni tfirkü: (demirciler 4 
mir döğer). 
Temsil: Tam isabet (Yazan: JCO 
mal Tôzem). 

21.30 Radyo gazetesi, 
21.45 Müzik: radyo salon orkestrası. 

1 - Heuberger: ıarkta (dana ed1 

genç kızlar). 

2 - Tschaikovaky: ormanda 11'fd 
yan kız (vatı). 
3 - Rossinl: Semiramis opera~ 
uvertürü. 
4 - Riisagtr: mtennezııo. 
5 - Tavan: Rossini üzerine blrW 
mozaik. 

6 - Toman: Viyana hUlyalan {va~ 
7 - Lehar: eva (vals). 

22.30 Memleket saat ayarı, ajana habl 
!eri; ziraat, esham - tahvillt, k~ 
yo - nukut borsası (fiyat). 

2.2.50 Müzik: radyo salon orkestrası ~ 
gramının devamı. Yalnız uzun - ~ 
ga postasiyle. 

22.50 Ecnebi dillerde konuşma (:ralnıs 'f 
sa - dalga pastasiyle), 

23.10 Müzik: cazband (Pi.). 
2'3.25/ 23.30 Yarınki program ve kapaııtl' 

> 
Garip değil mi, yazı aleminde bazı muvaffakiyet

leri de oluyordu. Hem de hiç ehemiyet vermediği, 
şöyle bir çırpıda çıkardığı yazılar beğeniliyordu. Ö
tede beride tek tük makaleleri, şiirleri çıkıyordu. Ge· 
çenleti:le Ravberg'in, haftalık kadın mecmuasında bir 
şiiri intişar etmiş ve sükse yapmıştı. Paris mektupla
rı başlığı altında yazdığı altı makale Pesti'Naplo ga
zetesi tarafından basılmıştı. Makalelerin altına imza· 
sını da koymuşlardı. Pesi Hirlap gazetesinde de iki 
yazısı çıkmıştı. Bunlar Budapeşte'nin en tanınmış 
gazeteleriydi. Bu gazetelere yazı yazmak oldukça 
mühim bir meseleydi. Bilhassa Pesti Naplo'nun yazı 
işleri müdürü. ona pek fazla iltifat ediyor ve fransız· 
casını pek beğeniyordu. Piyeslerini her taraftan geri 
çeviriyorlar, fakat, makalelerini memnuniyetle kabul 
ediyorlardı. Şu halde ümitsizliğe kapılması için bir 
sebep yoktu. 

Yazan : Mihaly FôLDI Türkçeye çeuıren: F. ZAHiR IORUMKUNEY - 104 -

mühim vazifeyi layıki veçhiyle ve zamanında ba§a. 
ramıyacağından endişeye kapıldı. Korku ve heyecan 
içinde matbaadan çıktı. Hemen ilk rast geldiği fay
tona atladı. Beş dakika sonra müesseseye vardı. Bek
leme salonunda bir iki dakika oturdu. Hususi katip 
onu umum müdürün odasına götürdü. Umum müdür 
kendisini neazketle kabul etti. Karşısındaki koltuğa 
oturttu. Püro ikram etti. Vilmoş, hayatında ilk defa 
olarak püro içiyordu. Dikkatle umum müdürü dinlc
meğe başladı. Umum müdUr derhal izahata girişti. 

O, anlattıkça Vilmoş'un zihni biisbütün karışıyordu. 
Hayatında şimdiye kadar hiç işitmediği tabir ve ıs
tılahların arasında bocalıyordu. Umum müdürün söy
lediği her kelimeyi not etmeğe imkan yoktu. Hem im· 
kan olsa bile, bu tarzda hareket etmesi, bu mesele 
hakkında tamamiyle bilgisiz olduğunu gösterecekti. 
Tabii, bunu da gururuna yediremiyordu. Umum mil
dür, on beş dakika durmadan anlattı. Vilmoı, ayağa 
kalktığı zaman, elini uzattı. Böyle genç ve değerli 
bir gazeteci ile tanıştığına memnun olduğunu söyle
di. 

Yazı işleri müdüründen rica etti. Gazeteye her 
gün deavm etmesine müsaade edilmesini istiyordu. 
Karar vermişti. Gazeteci olacaktı. Yazı işleri müdürü, 
kır saçlı, biraz derbeder kıyafetli kırk altı. kırk yedi 
yaşlarında bir adamdı. Vilmoş'un ailesini de oldukça 
yakından tanıyordu Bu itibarla genç adamın ricasını 
kabul etti. Vilmoş, o günden itibaren muntazaman 
gazete idarehanesine devam etmeğe başladı. Daha ilk 
günden itibaren kendisine iş verdiler.Gazetecilerden 
bir çokları, kendilerine verilmiş olan ikinci derecede 
işleri de Vilmoş'a devrediyorlardı. Vilmoş'un, belli 
başlı vazifesi taşra gazetelerini takip ettpek ve ente· 
resan gördüğü haberlerin etrafını kırmızı kalemle 
çizerek yazı işleri müclüriine veya muavinine göster· 
mekti. Müdür muavini genç ve fevkalade şık bir a· 
damdı. Gayet az konuşuyordu. Bilhassa opera yıldı· 
zının sevgilisi olması, muhitinde ona büyük ehemiyet 
verdiriyordu. Vilmoş'un idarehanede devamlı bir ya
zı masası yoktu. BoJ bulduğu masaya çöküyor, masa
nın sahibi gelince hemen toparlanıp, diğer boJ bir 
masaya geçiyordu. Yavaş, yavaı ingiliz, franıız ve 
alman gazeteleriyle de meşgul olmağa başladı. Canla 
ba§la çalışıyordu. 

Kısa bir zamanda yeni hayatına intibak etti. Mu· 
hite alıştı. İlk günlerin heyecanından eser kalmadı. 
İşe yeni başladığı zaman üç dört sa(ırlık bir havadis 
yazmak için saatlerce düşündüğü, tereddütler içinde 
bunaldığı oluyordu. Ilfllbuki; şimdi işin esasını kav
ramıştı. Gerek yazı işleri müdürü ve gerek muavini 
kendisinden memnundular. Diğer muharrirler de iyi 
rr.uame!e ediyorlardı. Vilmoş, eski gazetecilere karşı 
mütevu: ve lıürmetkar davranıynr•lu. Onlar tarafın· 
c.an veri1en htr işi e· ıntlc.n gediği tı.auar başarmağa 

çalışıyordu. Tanınmış bir roman muharriri veya siya
si makaleler yazan imza sahibi bir gazeteci ile bir iki 
kelime konuşmak onu adeta mesut ediyordu. Kendi
sinin de imzası altında roman ve hikaye yazabilece
ği günü sabırsızlıkla bekliyordu. 

İşe başladığının üçüncü ayı, yazı işleri müdüril o
na hususi bir masa verdi. Vilmoş, o gün sevincinden 
çıldıral.aktı. Mutoaada artık bir masa sahibı olnıuştu 
Yakında her halele maaş da vereceklerdi. 

Aradan iki ay daha geçti. Bir akşam, yazı işleri 

müdürü onu odasına çagırttı. Masanın üstüne yirmi 
kuron fırlattı: 

- Al yavrum, dedi. Masraflarına yardımı olur. 
Sıkılarak parayı aldı. T~şekkür etti. Odadan çı· 

karken, müdür arkasından seslendi: 
- Vilmoşl 

- Buyurunuz efendim. 
- Bu ak§am, bir işin var mı? Sana bir vazife ve· 

recektim de ... 

- Emredersiniz efendim. 
- Milli tiyatroda bu gece mühim bir t~msil veri-

lecekmiş. Oraya gideceksin ve yarın bana bir tenkit 
yazacaksın. Al şu davteiyeyi de. 

Vilmoş,1 hiç beklemediği bu iltifat karşısında ne 
söyliyeceğini şaşırdı. Milli tiyatroya bir tenkit mu
harriri sıfatiyle gidecekti. Odadan çıktığı zaman her 
tarafı titriyordu. Gazetecilik hayatında bu büyük bir 
muvaffakiyetti l 

Erteı;i günü, uzun bir tenkit yazdı, Hiç bir nokta
yı ihmal ctmemeğe çalıştı. Biraz sonra yalltını iade 
ettiler. Yazıyı çok uzun bulmuşlardı. Bütün tenkidin 
bir kaç satırı geçmemesi Jazımmış. Vilmoş, hayretler 
içinde kaldı. Koca bir piyesin tenkidi üç dört satırla • 
yapılır mıydı? Fakat, itiraz etmedi. İstenildiği gibi 
yazdı. Akşam geç vakıt eve döndüğü zaman neşesine 
payan yoktu. 

Bazan müşkül mevkilere de düştüğü oluyordu. 
Bir gün, gazetenin ikitsat muharriri, karışık bir kö
mür işi hakkında izahat almak ve mütakat yapmak 
üzere onu büyük bir müessesenin umum müdürüne 
gönderdi. İktisat muharriri, soracağı sualler hakkın
da bir sürü şeyler anlattı. Fakat, bu kısa boylu, şiş
man adamı.n sözlerinden bir şey kavrıyamadı. Yazı 
işleri müdürü, işin acele olduğunu, nihayet bir saat 
zarfında müllikatın hazırlanması Ul.zım geldiğini söy
leyince Yilmoş'da büsbütün şafak attı, Verilen bu 

Vilmoş, matbaaya dönerken faytonun içinde dü
şünüyordu. Şimdi gazeteye ne yazacaktı 1 Dinledik
lerinden aklın~a bir kelime bile kalmamıştı. 

Hemen masasının başına geçti. Yazmağa başladı. 
Yazdıkça açılıyordu. Sayfalar biribiri ardı sıra dolu
yordu. İktisat muharriri teliişla odadan içeri girdi. 

- Daha bitmedi mi! Diye bağırdı. 

Masanın üstündeki kağıtları görünce, hayretten 
gözleri açıldı. 

- Çıldırdın mı? Bu kadar yazıyı nereye koyaca
ğız? 

- Efendim mesele biraz karışık. Onun için tafsi
lat vermek istedim. 

- Ne olursa, olsun. Azamt otuz satırın içine hep
sini ıığdırmalı. 

Kağıtlardan birini eline aldı. Bir kaç ııatırını e>

kudu. Birden kaşlarını çattı. Öfkeyle homurdandı: 
- Bu na.sıl !Wlcarca böyle? 

(Sonu var) 

T 
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1 HARBE 
DA i R 

Londra 
ve Berlin 
cepheleri 

iki cephe 

H arbin yeni cepheleri §İmdi 
Londra ve Berlindir. lki 

muharip kuvet, buralarda ka!'§ı 
karııra gelmektedir. Bu iki cep
h~, ~ır eene?enberi devam eden 
buyuk harbın neticesinde mey
dana çıkmıttır. Malumdur ki 
harp ne kadar büyük olursa, cep: 
he de 0 kadar büyük olur. 4 mil
yon~an fazla nüfuslu Berlin ile 
: mılyona yakın nüfuslu Londra'· 

an daha muhte§em cephe naaıl 

lntas~vvur, edebilirsiniz 7 Bu suretle 
. gıltere nin hududu Rhin nehri

nı, Almanya'nın hududu Mant 
d~izini •tmıttır. Bu, hudut bil
mı>:"e?, hava harplerinin bir neti
cesıdır. Bu, Üçüncü buudu yani 
v8:ta~. aathmı değil de vatan hac· h ~~atin.i alan, yirminci asır 
a.rbının hır zaruretidir Çünkü 

topyekun harp bunu aı:ıirdir. 

Zaferi elde etmek 
H ani eski muharebelerde iki 

· tar fın aakerleri kauılatır 
da sonra kumnndanlnr at üzerin
de meydana atılırlar, çarpıtırlar, 
ve bu çarpıtmada hangi kuman· 
dan galebeyi elde ederse, onun 
o~du~u. muzaffer ilan edilinni§ l 
Şımdıkı harp de aynı tekli aldı. 
İki muhaaımın, dimağları harbe 
~tll§mut.1.ardır. Bu dimağlar, bü
t~ harbın eeyrine hiı..kim olan de
ıuzlerdir. Berlindir; ve Londra
dır. Öyle görül Ü yor ki, harbin ne
~cesi Üzerinde Bcrlin ve Londra 
arasmdaki çarpıtmalar en mücs· 
eir rol oynıyacaktır. Vakıa §İmdi 
ordular kar§ılaımıyor, askerler 
toprak zapdetmiyor. Fakat kuv
veimaneviyelcr cidal halindedir. 
Onlar birbirine kartı harp açmı§
t~. Ve kuvveimaneviyesi en. fu. 
tünk ~1 n ta.raf, zaferi elde ede
ce tır. 

Taktik degiıfl 
... 
Ş imdiye kadar, Almanya'da, 

lngiltere'de de bütün gİ
rittikleri harplerde kendi top· 
ra1dannı zarara uğratmamak 
dolayısiyle, kendi milletlerini~ 
kuvveimaneviyelerini kırmamak 

. 'k , 
yanı en nazı tarnflarını müda-
laa etmek tnrnfını iltizam ediyor· 
lardı. Almanya, bilhassa buna 
dikkat ve ihtimam gösteriyordu. 
1914 • 1918 harbinde mağlUp ol
ınaaına rağmen gene kendi arazi
~i. üz.er:i?de harp etmemi§tİ. Hiç 
h~r aıvılın .~umu. ka~amamıt, hiç 
bır çocuk olmemış, hıç bir ana ve 
baba hicret etmemiati. Bu usul 
nı~leke~ dahilindeki bütünlüğÜ 
temın edıyordu. Halbuki alman
lar, giriştikleri harplerde muka· 
bil tarafın bilhaeaa böyle bir va
ziyete düşmesine itina gösteri-
7~rlardı. Naaıl eski din harple· 
:.ın.~e araplarr, ilerliyen kıtaların 
onunde mızrağa tıı.kılmıı bir ku
ran sevkedcrlerae, almanlar d 
ilerledikleri zam n, kaçan asker~ 
lerin önüne, muhacir kardeıleri
ni, annelerini, babalarmı, aevgiJi. 
terini katıyorlardı; bugün hava 
harpleri iki tarafı da mütekabil 
tartlar içinde bırakmıttırl 

Sahur lopları -
B erlin, Londra'ya yapılan hü

cumlarm en kısa bir z:a· 
manda cevabiyle karşıla§mıtbr. 
Yani Londra hava taarruzları ia
deli taahhütlü birer hücum ol
muştur. Tiergarten, Unter der 
!.inden, Rayttag, bombardıman 
edildikten, ve İngiliz bombaları 
alınan batvekalet binasmm 600 
metre ilerieine düttükten sonra, 
artık 4 milyond n fazla Bertin 
halkı, her gece, top aealeriyle ıa· 
hura kalkar gibi uyanmakta ve 
Uykularını sığınaklarda geçİr· 
hlektcdir. Sahura kalkar tabirini 
a~ırı bir aöz olarak telakki etme· 
Yiniz; çünkü hakikaten oruç tu
tan bir halktan bahsediyoruz. 
Çünkü Bertin halkı, tereyağı a· 
l'adığı zaman top bulmaktadır. 
~akat bu top düşman tayyarele· 
r-ıne kartı atılan toplardır. 

londra'ya gelince ......____.._ __ ~~~~-

[ 
vet, Londra':> zı elince, fil· 

hakika oranın halkı da bir
kaç güne varıncıya kadar pek 
~~:a:ur içinde değildi. Çünkü teh· 
MAe iıareti bazı ıoc:(llet 9. ıaat-teıı 

fazla sürüyordu. Fakat iki gün. 
dür 9 milyonn yakın nüfwlu te· 
hire biraz daha aükun gelmittir. 
Çünkü Londra'nın müdafaası, 
yeni sistem bazı toplarla takviye 
edilmiıtir. Bu toplar, düşman tay· 
yare homurtulannın geldiği tara· 
fa doğru teveccüh etmekte ve he
defi otomatik aurette ayarladık
tan aonra alet açmaktadır. Veri· 
len malumata göre, bu toplarm 
endahtmda çok aarih isabetler ol
maktadır. Sade bir gün içinde al· 
mantarın 78 tayyare, ve 250 pilot 
kaybettiklerini eöylenek bu yeni 
icat topların, mıknatıslı maynlar
dan çok daha. büyük itler yaptı
ğını izah etmİf oluruz. 

Netice -----
B ize kalırsa, her §eye rağ

men harbin netıcesını bu 
hava harpleri, bu Londra ve 
Berlin cephelerinde cereyan e· 
den çarpıtmalar tayin edecek
tir. Filhakika almanlar, İngiliz a
dalarına kartı büyük bir istila 
planı hazırlamı~lardı. Fakat İn
gilizler vaktinde vaziyeti görüp, 
bu mavnaları mahvetmek imkan
larını bulmuşlardır. Evet Çörçil 
evelki akşamki nutkunda İngiliz
lerin böyle bir istilayı beklediği
ni bildirmiştir: Fakat bu nutkun 
Amerika efkarıumumiyesini he
def nlnn ,'jplomatik bir nutuk 0 • 

labileceğini de gözden uzak tut
mamak lazımdır. Garpte İngiliz 
tayynr<'lerinin ve İngiliz pilotları
nın kalite üstünlüğü §İmdilik Ak
dcnizde İtalyanların Mısır'~ ve 
Manı'ta almnnların lngiltere'ye 
yapacakları hücumları geri bı
rakmı§lır. Artık cephe Londra ve 
Berlindedir. Ve Londra • Berlin 
büyük hava muherebeleri harbin 
neticesi Üzerinde müessir olacak· 
tır diye bir daha tekrar· etsek. 
hata edilmemit olur sanırız:. 

Mümtaz Faik FENiK 

1-Krajova 

tasdik 
anlaşması 

olundu 
Sofya, 13 a.a. - Bulgar ajansı bil

diriyor: Krajova Bulgar-Romen anlaş 
masını tastik eden kararname resmi 
gazetede neşredilmiştir. 

Emin bir menbadan öğrenildiğine 
göre, Krajova Bulgar-Romen anlaş • 
masının tastik edilen nüshaları yarın 
Bükreş'te teati edilecektir. Muahede 
hükümlerine göre terkedilen araziyi 
tesellüme memur Bulgar komisyonu 
azaları yarın Varna'ya gidecekler ve 
oradan saat 18 de Romen hududunu 
geçerek cenubi Dobruca'daki vazife
lerine başlıyacaklardır. 

Hollanda Hindistam İngiltereye 
avcı ve harp tayyaresi hediye etti 

Londra, 13 a.a. - Holanda Hindistanı, 
İngiliz hava kuvetlerine 40 Spitfire avcı 
tayaresi ile 18 Hudson muharebe tayyaresi 
hediye edecektir. 

Kıraliçe Wilhclmine, İngiliz lmalma 
,gönderdiği bir mesajda bu hediyeyi bildir
miı ve bu tayyarelerin milııterek davanın 
zaferini temine yardım edecekleri ümidini 
izhar eylemiştir. 

İngiliz kıralı verdiği cevapta, Holanda 
kıraliçesine ,İngiliz milleti adına, derin te· 
ıekkürlerlnl bildlrmi&tir. 

Bir maznun hasım taraf 

avukatını yaraladı 
İstanbul, 18 lTelc!onıaı - cumhuriyet 

Matbaasındaki makinist Brummel't yaralı
yan hamal :Mehmet Alinin bugün muhake
meıılne devam edilmlıı ve mUddcJumumt bu
gün kendisinin 18 sene ağır hapse mahkQm 
edilmesini istemtotlr. Celse bittikten son
ra Mehmet Ali jandarmaların elinden kur
tularak Brummel'ln avukatı Cavide hUcum 
ederek tekme atmak ve kelepçeleriyle ba
eına vurmak suretiyle ouu da yaralamıııtır. 

Çin ve Hlndi~ini arasmda 
Bir köprü berhava edildi 

Chung·Klng, 18 a.a. - Royter: Hlndlçl
nlnln japonlar tıı.rafından isUIA. edilmesin
den endlee ederek, Çin ve Hlndlçlnl ara • 
sıı:ıdakl eı:ı mUhlm hat üzerinde bulunan 
Hev köprUsUnUn, çlnlller tarafından berha
va edilml§ olduğunu, söz s!lylernlye selA.hl
yettar bir Çln memuru beyan etmiştir. 

r 

Nöbetçi Eczaneler 
ı 9 '940 güniindcn 31/10/940 akşamına 
kadar eczanelerin gece nobet cetveli 
l. Veni eczane 1 12 23 4 15 26 
2. Merkez Ec. 2 13 24 5 16 27 
3 • F.ge Ec. 3 14 25 6 ı 7 28 
4. İstanbul Ee. 4 15 26 7 18 29 
S. Sebat Ec. 5 16 27 8 19 30 
6- llalk Ec. 6 17 28 9 20 31 
7. Sakarya Ec. 7 18 29 10 21 
8. Cebeci Ec. 8 19 30 11 22 
9. Yeni şehir Ec. 9 20 1 12 23 

JO. Ankara Ec. 10 21 2 13 24 
11. Çankaya Ec. 11 22 3 14 25 

1940 eylül ve 1 inci te$rİn aylarının 
eczaneleı gece nöbet cetveli tesbit edil· 
mlştir. Pazar geceleri nöbet alan ecza. 
ne pazar günü de nöbetçi olarak açık 
bulunmak mecburiyetindedir. Diğer ec-
zanelerin pazar ıünlcri ihtiyari olarak 

tatil yapmalan kabul cdilmi:ıtir. 
J 

uı.;u s -!-

Alman tayyarelerine 

karşı tatbik olunan 

Baraj ateşi 
• • • • 

sıstemı ıyı 

netice verdi 
(Başı ı. incı sayfada) 

teşi ile karşıl!lfmı$lardır. 
Gece vukua gelen hava muharebeleri 

hakkında henüz tafsilit mevcut değildir. 
Amerika gazeteleri Londra'da hava mll

dafaasmın bir kaç gundcn beri faaliyete 
geçen yeni baraj sistemini sena ile kayıt 
ve bu sistemin müeı;sirliğlni tebarüz etti· 
riyorlar. 

N evyork H erald Tribune gazetesi, bu ye
ni sistemin Londra müdafaa &istemini yar
mıya yeltenen alman tayyarelerine çok 
büyük müşkil5.t ihdas etmekte olduğunu 

bildirmektedir. 

Baraj ate§i nasıl yapıldı ? 
Londra, 13 a.a. - L. E. F. ajansı bildiri

yor: Dün akşamki alftrm işaretinin en bariz 
h!diseıi, gece ziyaretlerini yapan tayyare
lere ka.rııı açılmış olan beşinci baraj ate -
şidir. 

Belki dün akşamkinden daha şiddetli ol· 
mak üzere, hemen canavar dudüklerinin 
feryatlariyle beraber, muhtelif cesamette
ki toplar karanlık ve sisli semalara doğru 
alev ve çeliklerini puskürtmiye başladılıı.r. 
Düşman bir kere daha İngiliz mukavemet 

ve taarruz kabilıyetini öj;rendi. B. Çörçil
in geçenlerde söylemiş olduğu gibi bu ka
biliyet henüz nelere muktedir olduğunu ve 
düşmanlarına daha neler hazırladığını ğöıı
terecektir. Şerapnallerin tes iri ile çatırdı
yan pençerelerin gürültüsü ve kırılan cam. 
!arın şangırtısı, topların giir seslerine ilfl • 
ve olarak, dilşman tayyareleri şehrin mer
kezine doğru yaklaştıkça ziyadeleşmekte 

bulunuyordu. Obüsler havada muhtelif ses
ler çıkarmakta, bazıları sert bir ses çıka -
rıyor, bazıları da biribirini takip eden şid
detli infilaklar husule getiriyordu. Düşman 
tayyareleri baraj ateşini çok müşkilitla a • 
ıabilmişlerdir. Tayyarelerin Londra'nın 

merkezinden uzak tutulabildikleri zanne
dilmektedir. 

Gece zarfında baraj ateııleri uzun sükQ. 
net devreleri geçirmiş ve fasılalı olarak 
şiddetlenmistir. Dı$ mahalleler üzerine 
bombalar atılmıştır. Alfi.rm saat 5.45 de ni
hayet bulmuştur. 

Son akınlar esnasında bombalar, İngilte
re bankasının Saint Jean l'Evangeliste ki
lisesinin ve Regent Strect caddesinin ci • 
varlarına düemüştür. 

Alman zayiatı 
Londra, 13 a.a. - Hava nezaretinin is· 

lihbarnt ıervisi bildiriyor: Avcılar refaka
tinde bulunan 150 bombardıman tayyare • 
ıinden mUteıekkll bir düşman hava filosu 
Hurrıcane tipi avcılarımızın pek ıiddetli 
bir hücumuna maruz kalmıştır. Bu sayede 
Londra dün öileden sonra hücumdan ma
sun kalmıştır. Londra'ya doğru uçmakta 
olan bu tayyarelerin .bir miktarı mutlak 
surette dü5ürülmüı, bir kısmı da her halde 
Uslerine dönmemi§tİ~ Alman tayyareleri· 
nin bir kısmı Man;ı'ın ortasına kadar takip 
ediltni§t ir. 

Hurricane'larımızın bu taarruzu, münfe
rit gruplar halinde Londra iizerine gelmc
ğc teııebbüs eden diğer tayyarelerin tarde
dilmelerini mümkün kılmıştır. Bu esnada 
15 kadar düşman akıncısı imha edilmiştir. 
Diğerleri ormanlara bomba at:ırak kaç· 
mı&lardır. 

O günkü muharebeler esnasında almanlar 
56 asır bombardıman ve 22 avcı bombardı· 
man kaybetmiılerdir. Düımanın en az 250 
seyriıcfer ve bombardımancı pilot zayi 
ettiği tahmin edilmektedir. 

"Ekmek sepetleri,, nin çıkardıgı 
;yangınlar 

Londra, ıa a.a. - DUn geceki hava bas· 
kını esnasında Londranın §lmallndekl ika· 
metgAh mahallelerinden blrinda yangınlar 
çıkmıetır. Bu yangınları "ekmek sepeti,. 
ismi verilen bombaların çıkardığı zanne • 
dllmektedlr. Bu bombalardan ıionra bu b!Sl· 
geye çağırılan itfaiye neferlerinin ara.sına 
yangın bombalan atılmıotır. Burada mit • 
ralyöz kurounlan bulunm~sa da ölen yok· 
tur. 

Yangın bombalarından evel bombardı • 
man edilen bUtUn bölgeyi aydınlatan !leek· 
ler atılmıııtır. 

Zarar görenlere yardım 
Londra, 18 a.a. - Hava hUcumlarındaıı 

zarar görenlere bir yardım olmak üzere 
İngillz kıralı 1000, Kırallçe 500, Valfdei 
Kırallçe 000, Gloucester dük ve dllşesl 250, 
Kent dUk ve dll§esl 200 sterlin teberru e
derek Loı:ıdra belediye reisine göndermlO • 
lerdlr. 

Londra üzerindeki uçuşlardan 
ıonra bu sabah hiç bir hasar 

teıbit edilemedi 
Londra, 13 a.a. - Bu sabah saat 4.55 te 

"tehlike ieçmiştir" işareti verildiği zaınan 
Londra'nın merkezinde geceki havı seferi 
yüzünden vukua gelmi& hiç bir hasar te5· 
bit edilmemiı bulunuyordu. 

Londra'nın merkezinde sitenin üzerinde 
cevelanlar yapan düşman motörlerinin 
ilimbürtlileri işitiliyor ve bunlar, fecir 
yaklaştıkça seyreklesiyordu. Alman motör· 
]erinin kendilerine hb olan gürültUleri lıi· 
tilir isitilmez, inglfü tayyare dıfli baur
yalarının evelki geceki kadar müthiş olan 
cndahtları başlıyordu . 

Bu gece merkezi İngiltere üzerinde har· 
bın baılangıcındanberi yapılan seferlel'in 
en uzunu yapılmıştır. 

Bombalar, geniş bir sahaya aulmı1 ve 
buı evler hnaara u~ramı~tır, Bir kas 7a.-

Sovyetler Birliği 

Tuna işlerinden 
uzak kalmak 

niyetinde değil 

Sovyel - Rumen hududunda 
bir hadise daha oldu 

(Ba§ı 1 inci sayfada) 

lelerine bakacak Viyana eksperler lı:onf~ 
ransı hakkınCiı lazım gelen her t!lrlii ma
himatı alacağını ümit etmektedir. 

Kont von der Schulcnburg, bu hususta 
hlikümetinden malllmat istiyeceğini ceva
ben bildirmlııtir. 

SotJyet • Romanya hududunda 
bir hadise çıktı 

ıi eylülde, hariciye halk komiııer mua
vini, Romanya elçisi B. Gafenco'yu kabul 
etmiı ve kendisine aşağıdaki beyan.atta bu
lunmuıtur: 

RESMİ TE iG ER 

İngiliz tayyarelerinin 
yaptıkları taarruzlar 
Londra, 13 a a. - İngiliz hava neıaretl· 

nin dünkü tebliği: Dün sahil müdafaa tay
yareleri, Dunkerquo açıklarında bir dü, • 
man gemi kafılesine hücum etmielerdir. 
B ir dil&man lase gemi~! batmlmıııtır. 

Sahil müdafaa kuvetlerine mensup diğer 
bir hava filosu, Grisnez bumu açıklarmda 
dif:cr bir gemi kafilesine hücum etm iııtir. 
Bir düşman iaşe vapuruna isabet kaydedil
miı ve bu vapur yanmağa başlamııtır. D i
~er bir vapur da ciddi hasarı uğratılmıı
tır. 'Uç tayyaremiz kayıptır. 

Dün gece, kuvetli bombardıman tayya. 
re filoları, Berlin'de demiryolu istasyon
larına, eşya istasyonlarına ve bir tayyare 
meydanrna hücum etmişlerdir. 

Hücuma u{;rıyan diğer hedefler arasın· 
da Almanya'da ve Hollnnda'da düsman tay. 
yare meydanları da vardır. 

Ostende'dc, Flcssingue'de, Calııis'de ve 
Boulognc'da, doklara, gemilere ve mavna 
tecemmularrna da hlicum edilmiştir. Uç 
tayyaremiz ıiss\inc dönmemiştir. 

8Jmbardımr.ınlar 

yüzünden İngiltere' de 

ölenler ve yaralananlar 

Alman ordusuna işgal 

masrafı karşıllğı olarak 

Fra sa Almanya'ya 
günde 20 milyon 

mark verecek 1 

Almanya yiyecek stoklarınan 

yandan f azlasım da istedi 

İtalya da Şimali Afrika'dald 
ordunun terhisini talep etti 

Vichy, 13 a.ı. - Havas bildiriyor: .. ı,_ 
gal ordusunun masrafı" hakkındaki lı:anun. 
yarın resmi gazetede neşrolunacaktır. Bıı 
kanun mucibince, bu masraflar için husıısl 
bir hesap açılacaktır. Bu kanun &ynı a • 
manda, devlet ile Fransa bankası arısında, 
alman işgal ordusunun masraflarını "lı:arıı• 
lamak üzere hazine emrine 50 milyar avana 
verilmesi hakkında akdolunan mukaveleyi 
de tasdik etmektedir. 

Alman bükümeti, alman luıl orduıunım 
masrafını, mütarekenin akdi tarihi olan 2S 
hazirandan itibaren günde 20 milyon mark 
olarak tesbit etmiştir. 

Alman ve italyan iıtekleri 

ıı eylülde, saat 13 de Çarnoviç'in 34 ki
lometre cenubu ~arkisinde Baloaı dağı ci
varında bulunan bir ıovyet hudut m11hafa
za devriye kolu üzerine romcn arazisinden 
birdenbire ııl!Ah ve hafif makineli t!lfck 
atc$i ac;ılmı$tır. Hidise mahalline giden 
diğer bir ııovyet hudut muhafaza grupu 
üzerine de romen arazis inden makineli tii-
fek ateıi tevcih edilmiştir. Sovyet hudut Londra, 13 a.a - Hava ve anavatan cm- Nevyork, 13 a.a. - Reuter ajansındant 
kıtaları, cevap vermeğ:e mecbur kalmı$1ır- niyet nezaretlerinin diın akıamki tebliii: İyi bir menbadan bildirildiğine ıöre, 
dır. Dlişmanın çar~amba cecesl Londra üze- Petain hükilmetinden İtalya, elmali Afri· 

s t hüküm eti fU ciheti de kaydeder :rinde yapmış o1dufu akınlara mütedair ge- I ka"daki bütün fransız kıtaatının terhisini, 
k' ovy:n hudut muhafızları ve romen kı· len mütemmim maHlmata nazaran 40 ölü 1 Almanya da inali altındı bulunan Fn.ır.
t~l;~m tarafından yapılan tahrik vakaları 1 ve 170 yaralı kayded.ilmi~tir. sa'daki iııe mevadı ıtoklarınm yüzde sa 
hakkında 29 ağustoa tarihli sovyet protcs· Gene çarşa~ba günü oğlcden ıonra ya- inin teslimini istemiııtir. 
to notasına, romen hükümeti daha cevap pılmııs olan duşman a~ınları esnasında 125 Bu iki talebin reddedilmiı olduğu riva.-

. tir Fakat yukarıda bildirilmit ı otu ve 250 yaralı te&bıt olunmuştur. yet edilmektedir. 
vermcmış · DLı b ·· k- f ı· · İ ·ı • olduğu veçhile, romen kıtaları tarafından . şmanı~ ugun u aa ıyetı .ngı tere· Vaşington"daki diplomasi mahafilind• 
11 eylülde yeni tahrik vakaları yapılmı,ur. nın muhtelıf noktalarında mı:mferıden uçan tahmin edildiğine göre bu reddin netıyicl 

B 
katarın kabul edilmez mahiyeti üze- tayyareler tarafından yapılan hücumlardan Petain hükümetinin ve iııcal altında olı:m-

u va "b k 1 C b. • ·ı .. · rine sovyet hükümeti ye!liden romen hükü- 1 aret ~ mı~tır. enu 1 •ngı tere uze:ınd~ yan Frınsa"nın ikibeti üzerinde eiddetle 
• 1 dikkatini celbeder. I bazı ıehırlerc bombalar atılmııs ve ıımalı 1 hissedilecektir. 

metın n k'd b" h" · · d" b b 1 Romen elçisi B. Gafenco, sovyet hükü- ıı~r 1 e . ır &e .1r uzerın~ uş".1 om. a ar İtalya'nın terhiıı talebinin 200.000 ki&ide:a 
metinin 29 ağustos tarihli notasına cevabı, bır otelı v~ bır .kaç evı tahrıp etmı~tlr. ibaret olan şimali Afrika'daki fransız ıa
hariciye halk komiserliğine 13 eylülde tev- İns nca hafıf zayıat 01.~uştur. 1 kerlerinin de Gaulle'e taraftar olduklarını 
di edeceğini bildirmiştir. 11 eylül hadise· Cenu.pta yapılan hucumlar esnasında ilin etmeleri korkusu esasına istinat et-
• gelince bir tahkikat yapılacak ve suç- muhtelıf mıntakalarda hasaut olmuştur. mektedir. Çünkü böyle bir hal vukuunda 

~:~:r cezala~dmlacaktır. Cenup sahilinde bulunan bir ıehirde bir Akdeniz mıntakasındakl İngiliz kuvetlcrl 
kaç yaralı kaydedilmiştir. Bu akın esna- geniş mikyasta takviye cdilmi1 olacaktır. 

rah vardır. Fakat telefat vukuuna dair hiç aında bir dıisman bombardıman tayyaresi İtalya, Tunus'ta fran11z kıtaatının me.,.. 
bir haber yoktur. avcılarımız tarafından diı~ürülmüştür. cudiyetlni Mısır'a kar~ı yapmakta oldup 

Dünkü al.iırm İ§aretleri 

Londra., 1 Sa.a. - Bu sabah Loı:ıdrada 
iki alArm ııaretl verllmlııtır. Blrtncisl 7.3~ 
den S.80 a kadar devam etmlıtlr. İk!nclııt 
9.47 de verilmlıı ve sığınaklara iltica eden
ler ı:ılsbeten kısa bir mUddet leleri b~ına 
dönmUı:ıleree de saat lS e kadar al!rroın 
nihayet bulduğu ıısareU vcrllrncmJıstlr. 

!stihba.nıt nczarcUnln neıretUğl bir teb
liğe nazaran bu sabah Buktngham sarayı· 
na bombalar atılml§tır. Hasar azdır. 

O sırada sarayda bulunan kıral ve kırall· 
çeye bir ~ey olme.mıııtır. 

Hava dali bataryalarının 
yerleri değiştirildi 

Londra, 13 a.a. - Londra'da salahiyet
tar bir mcnbadan bildirildiğine göre, ha.. 
va dafi bataryalarının yerleri deği11iril • 
mittir. Şimdi, alman pilotları, fevkallde 
şiddetli bir baraj ateıine tlbi tutulmuı bu· 
lunmakta.dır. 

Royter binasına bomba düıtü 

Stokholm; 13. a.a. - D. N. B. ajansı 
bildiriyor : 

İngiliz resmt istihbarat servisi, Lon
dra matbuatına ait bir binanın su haz. 
nesine bir bomba isabet etmi§ olduğu· 
nu haber vermektedir. Burada zanne
dildiğine göre, bu bina Fleet Street • 
deki Royter ajansının binası olacaktır. 

Gazete idarehanelerinde ha•ar 
olmadı 

Londra; 13. a.a. - Dün D. N. B. a
jansı, Londra'daki Royter ajansı bina
sına bombalar düştUğü ve ekseri ingi
liz gazeteleri idarehanelerinin de bir 
hava baskını esnasında mühim hasar
lara uğradığı hakkında bir Stokholm 
haberi neşretmiştir. Bu doğru değil • 
dir. Roytcr ajansının Fleet Strcet'dc 
kain olan binasına hiçbir ey olmadığı 
gibi iki gazete idarehanesi bazı hafif 
hasarlara maruz kalmı' olmakla be::a
ber bUtün Londra gazeteleri inkıtasız 
intişara devam etmektedirler. 

Almanlara göre bombardı. 
manların talıilatı 

Berlin. 13 a.a. - DNB. Diln Londra fi. 

zerinde uçan alman istilı:~af tayyareleri, 

§ehrin müteaddit iç ve dıı mahallelerinin 

manzarasının tamamen değişmiı olduğ:unn 

mUşahade etmiılerdir. Henüz söndürülme

miş olan 33 yangın müşahade edilmiştir. 

Bunlar meyanında takriben 500 metrelik 

kutur üzerinde yayılan bir yanıın kayde

dilmiştir. 

Nilfuz ve inflllk kabiliyetleri ıimdiye 

kadar görtllmemlı bir derecede olan bom
balar, Victoria limanında bulunan ben • 

zln depoları, 11nat miiesseselcr, anbarlar 
ve Taymls nehrinin her iki Hhllinde so
ğuk havı depclarına atılmı5tır. 

T!\ymls'in mansabında Silvertovn-Docks 
tesisatının haritalarda gösterilmiı olan 
yerlerini bulma~a imkln lı:almamııtır. 
İngiltere'dcn avdet eden keııf tayyare pi· 
lotl.ırı, :ye 11 bUcumlarm yap•lmakta oldu· 
tunu beyan ctmiglerdlr1 

İngiliz kuvc!leri Libya' da :::~~t:~:r~r için ciddi bir tehlike teUikkl 

Limon ve meydanları 

bombardıman etti 

İyi malQmat almaktı olan bir menbada 
tahmin edildiğine göre mihver devletleri
nin taleplerinin Fransa tarafından redde
dilmesinin Petain hüküvıetinln bilmecbu • 
riye çekilmesi veyahut İtalyan - alman it-

Kahire, 13 a.a. - Dün akşamki resmi \galinin Fransa'nın işgali altında bulunmı• 
teblif': Dün in~liz kuvetleri ıarlü Libya- yan ık11mrnın tamamına veya bir kısmına 
da Amtıeat"i bombardıman ederek yangın· teşmili neticesini tevlit edecektir. 
lar çıknrmıııtır. Derne'nin tayyare meyda
nında bulunan tayyareler üzerine bombalar 
atılmıştır. Bardia üzerinde yapılan bom • 
bardımanlarla yangtnlar ~ıkanlmı~tır. Der· 
ne'nin liman tesiıuıtı ve rıhtımlarında da 
yanıınlar müşahade edilmiıtir. 

Mersa • Matruh üzerine yapılmış olan 
akın teıebbüsleri esnasında düşmanın hay· 
lı zayiatı olmuıtur. Dokuz eylül günü ce
nubi Afrika ha.va kuvetleri Habeııistan'da 
Sclasciamanna'yı bombardıman ederek yer
de duran Savoia tipindeki tayyareleri ta
mamen yakmı~ur. 

Afrika' daki harekat 
Kahire, 13 a.ı. - Dünkü resmi tebliğ: 
Mısır'da Matruh mevkii dün yeniden 

bombardıman edilmi11tir. Mühim hasar 
yoktur. Yalnız bir klııi ölmüııtür • 

Düaman tayyareleri ileri kıtaatımıza ta-

Nazırlar heyeti i§sizlik ve İa§• 
meseleleriyle meşgul 

Vichy, 13 ı.a. - Havas: Nazırlar heyeti, 
diln saat 17 de başvekil muavini B. Lavıl'· 
in riyasetinde toplanmıştır. İçtima saat 20 
Ye kadar devam etmi,tir. Nazırlar heyeti, 
İ§sizlıie, büyük nafıa işlerinin yapılmasın& 
ve iaşeye ait muhtelif meseleleri tetkllı: e,... 
lemi:ıtir. 

Bazı müstemlekelerden 8adakaı 
tegralları geliyor 

Vichy, 13 a.a. - Havas bildiriyor: 
Milstemleke nazırı limiral Platon'a de • 

niuıırı memleketlerdeki franıız hılkınl'D 
sadakatini bildiren telgraflar gelmektedir. 
Bunlar arasında ezcümle Gabon valisi B. 
Masson ile Gc~ je!oupe valisi B. Sotin'iıa 
telgrafları vardır. 

arruz etmio iseler de hi' bir zayiat olma-
mı~tır. , I ngiliz ıigorta kumpanyalarının 

Kenya'dakl karakol kuvetlerimlz ılmal vaziyeti 
hududunda Walquaris ile Turbi arasında 

200 ' millik bir cephe Uzerindc düşmana şid
detli hücumlar yaparak zayiat verdirmia
tir. 

Sudan'da 9/10 eylül gecesi Kassala mın
tıkasında Gaeh çayının sarp sahilinde düı
manın müdafaa mevzileri şiddet ve muvaf
fakiyetle bombardıman edilmiııtir. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 13 a.a. - Resmi tebliğ: Bir de -

nizaltı vc:misl ceman 37.600 ton hacminde 
altı silihh düşman ticaret vapuru batır • 
mıotır. Evelcc bildirilen 7.000 tonluk bir 
vapur bunlar arasındadır. 

Gece İngiliz tayyareleri Almanya'nm şi
mali ve batısı üzerinde uçmuslardır. Tay • 
yareler hedeflerine erişmiye muvaffak ola
mamı !ardır. Bir köyiln meskil.n mahalle
leri iizerine atılan bombalar pek az hasara 
sebep olmuştur. 

Cenup İngilteresi üzerinde uçan alman 
keşif tayyareleri Londra Bexhiley, Brigh. 
ton, Banbury ve diğer yerlerde endüstri 
müesseselerine bomba atmışlardır. Man a
dasının cenubunda sekiz bin tonluk bir ti· 
caret vapurunda ağır hasar vukua ıetiril • 
mesine muvaffak olunmuıtur. 

12 eyliıl 13 eylQle bağlıyan gece zarfın· 
da muharebe tayyareleri Londra ve Liver
pool'da liman tesisatiyle doklara tekrar 
bomba ııtmış \'e in.filiklar tevlit etmişler • 
dir. İngiliz limanları önüne yeniden mayn. 
!ar dökülmil§tÜr. 

Bir düşman tayyaresi dütürülmi.iştlir. Bi
ıim de bir tayyaremlz kayıptır. 

12 eylQlil 13 ey!Qle bağlıyan gece zarfın
da dil~manın hafif deniz kuvetleri Bouloı· 
ne limanını bombardıman teşebbüıılindc bu. 
lunmuslardır. Düıman kuvetlerl hasar VU· 

kua getirmeden nhil bataryalarımız tara • 
fından tardedilmielerdir. 

... 
resmı 

Vichy, 13 a.a. - Havaıı: Devlet reisi ta· 
rafınaan imzalanan bir kararname hüküm
lerine göre. İngiliz sigorta şirketleri, bım. 
dan böyle Fransa'da ve Cezair"de ycrıl 
kontratlar yapamıyacıklar ve rcasUraııa 
muamelelerinde de bulunamıyacaklardır. 

Şimdiye ka.dar y:pılmıı olan kontratlara 
gelince, alakadar ıılrketlcr, hayat. otomo
bil ve iıı kazaları şuhelerlnc ait olan kon~ 
ratlara devam edebileceklerdir. Fakat yan. 
gm, airkat ve kazalara ait kontratlar hak
kında sigorta edilmiş olanlar, kontratları· 
nın ilgasmı talep edebileceklerdir. 

denizinde ceman 18.000 tonluk İngiliz va • 
puru batırdıktan sonra üssune dönmüştür. 
Bunlar 10.000 tonluk bir petrol gemisi ile 
8.000 tonluk yüklü diğer bir vapurdur. 

Şimal .Afrikasında tayyarelerimiz düı • 
man mevzilerine, motörlü vasıta tccemmü
lerine ve Mmr sahillerinde diğer askeri 
hedeflere karşı giindüz ve gece harketlo • 
rine devam etmişlerdir. Bir benzin deposu 
yakılmıııtır. Kamyonlar, zırhlı otome>bil
ler ve ıilihlı arabalar bomba isabetiyle 
kullanılmaz bir hale gelmiştir. 

Doğu Afrikasmda filolarımız Sudan'daki 
Abik civarında çadır ve buakalardan mU
teşekkil bir tecemmua ve Kenya'daki El • 
Katulo bölgesinde de 20 arabadıın müte -
eekkil bir kola taarruz etmişlerdir. 

Düşman Musnvva'yı baskın yaparak ıclı
ri dört defa bomb:ırdıman etm ş, bir pav • 
yonu tahrip etmiştir. Assab"da bir hasta • 
ne, bir hastane mutbahı, ve memleketin 
merkezinde ikametgahlar yıkılmıştır. Altı 
ölü ve bir mikdar yaralı vardır. Asmara ve 
Gora'ya yapılan lngiliı baskınları mahdut 
hasarlara ıebep olmuştur. 

Cimma ve Şuam!.n hava meydanları da 
dü$man tarafından bombardıman edilmiıı
t ir . Hıısar hnfiftir. g yaralı vardır. İtalyan tebliği 

Avcılarımız bir düşman tayyaresi dü,Ur
İUlya'da bir yer, 1S a.&. - 98 numaralı mUılerdir. Diğer iki tayyarenin de dü~tü:U 

rcam! tcbutı Bir ltalyan dcnl.zaltı11 Atlu :r:a.nncdilmektedir, 
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------------- lira 71 lı:uru9 lretif bedelli fOI& infl&U 
22. 8. 940 tarihinden itibaren 20 ,Un ASKERi F ABRIKALAR 

-------------- müddetle kapalı ekslltmeye konutmuı. 
Nümune ve ,artnamesine göre 

4.000 çift çor n alınarak 
Askeri Fabrikalar Vmum 11ildilrlüliı 

Merl:ez Satın Alma Komısyonundan : 
Tahmin edilen bcd il (1520) lira olan 

4* çift çorap Aake~ fabrikalar umum 
mUdUrlUğU merkez satın alma komisyonun
ca ıt.9.1940 perııembe gUnU saat 14.30 da 
açık eksiltme ne ihale edilecektir. eartna -
me parasız olarak komisyondan verlllr. 
Taliplerin muvakkat teminat otan (114) 

lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 8 mad
delerindeki veaalkle komisyoncu olmadık -
lanna n bu ıııe allkadar tüccardan ol -
duldanna dair ticaret odası vealkaslyle 
mes1dll' sUn ve aaatte komisyona mUracaat
lan. 

(M81} 1M66 

2.000 takım çamaıır (don. 
gömlek) alınacak 

A•btl Fabril:alar Umum •üdüılülQ 
•erl:ez Satın Alma Komisyonundan : 

Tabınln edilen bedeli (2SOO) lira olan 
3000 takım çamqır (don, ~!Smlek) A•kert 
fabrikalar umum mUdUrlUtu merkez aa -
tın alma komisyonunca 26-9-19•0 perıembe 
sQDU saat 14 de açık ekalltme Ue ihale edi
lecektir. ıartnarne paruız olarak komlı • 
yondan verlllr. Tallplerln muvakkat temi -
nat olan (187)Ura (liO) kurUf ve 2490 nu • 
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve
Alkle komisyoncu olmadıklanna ve bu itle 
alakadar tOccardan olduklarına dair tıca • 
ret oduı vulka.slyle mezkfll' gün ve aaat
te komlayona moncaauarı. 

(M82) 15467 

1500 Ton demir hurdası alınacak 
Asl:erl '•briblar UmUDJ JlüdiJrltılü 

Merl:n Satın Alma Komiııyonundaa : 
3284 sayılı kanun mucibince ı500 'ton de

anr burd111 mahreç lsta1yonlarmda 'Ya(On 
dahilinde tcslım şartlyle beher tonu tart· 
tttmesinde izah edıldili nçhile 17 lira 50 
lnlruıtan atın almaealı:tır. Şartnameler 
merkez satın alma komisyonundan paraaı.ıı: 
olarak vertlecektır. Taliplerin 27/e1li1J940 
euma ıünü akşamına kadar teklif edecek • 
teri demir hurdası kadar 90 7.S iu nisbetin
de temlnatlariyle birlıkte prtnameyi b • 
bul ett klerine dair kayıt -.e sarahat& t-,avi 
fiyat tekliflerini merlre.ıı: utın alma ko • 
misyonuna nrmeleri. (5587) 15575 

Küçük Y ozgatta teslim f&rlile 
ihale tarihinden itibaren 31. S. 

941 tarihine kadar yevmiye 30-40 
kilo ıığır eti alınacaktır. 

Asl:erl FabriJ:alar Umum JliidürlQfQ 
•erl:e.ıı: Satın Alma Komisyonundan : 

Beher kilo na 30 kuruş !!yat tahmin e
dtlen KllçUk Yozgatta teııllm ~artlyle 31-:S 
-lHl. tarihine kadar yevmiye So-40 kllo 81· 

atr eti aakerl fabrikalar umum mUdUrlU • 
tü merkez satın alma komisyonunca 30-9-
1940 pazartesi g(lnU aaat 15 30 da açık ek
lfltme ne ihale edilecektir. Şartname pa • 
TUJZ olarak komlayondan vertllr. Talip • 
lertn muvakkat teminat olan (219) lira 
(90) kurut ve 2490 numaralı kanunun 2 .,, 

a maddelerindeki veealkle komtayoncu ol -
madıklarına ve bu ı,ıe alAkadar tUccardan 
olduklarına da1r ticaret odası veslkslyle 
ıne:z:k1b' gUn -ye saatte komisyona mUraca
atıan. (:s689) ı~9 

100 Adet bidon alınacak 
Ad:erl FıbriJ:alar Umum MUclUrlQlü 

•ertez Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (llOO) lira olan 100 

Met bidon ukert fabrikalar umum mUdUr
ltl#U merkez satın alma komisyonunca 30· 
9-1940 pazarteal gUnU aaat 14.30 da açık 
ekalltmı Ue lbale edilecektir. Şartname pa.
ruız olarak komisyondan verilir. Taliple • 
nn muvakkat teminat olan (37) lira (SO) 

1Nrut ve 2-690 numaralı kanunun 2 ve 3. 
tnaddelerlndekl vesalkle komisyoncu olma
dlldanna ve bu ffl• allkadar tUccardan ol
duklanna dair ticaret oduı veallwıtyle 
••:z:kOr giln "Ye aaatte komisyona mUraca
aUan (5890) 15660 

A. LEVAZIM AMIRLICI 

Çuval alınacak 
AnJ:an Levazım Am11IJli Satın Alm• 

IC c mııyonundan : 
1 - 3000 çuval paazrhiı 17 /9/940 uat 

14 de Ankara Lv. üıirliiı satın alma ko-
111 ıyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3&00 lira, kati 
teminatı 540 lıradır. Şartnamesi komisyon-
da ıörültir. (5633) 15619 

Demir karyola alınacak 
Anlara Levazım Amitlıiı Satıa Alma 

IC,,mısyonundaa : 
1 - 30 adet demir karyola pa.ıı:arlıiı 

U5 g 940 uat 11 de Ankara Lv. lmirliii aa
tm alma komisyonunds yapılaealı:tır. 

2 - Muhammen bedeli 750 lira, lı:atl te • 
minatı 112 lira 50 kuruttur. Numunesi Ce -
beei askeri hastanesinde ıorülür. (5650) 

15625 

Yulaf almacak 
An.tara Levazım AmJTlili Satın Alma 

ICt>ınısyonundan : 
ı - 200 ton Jl\l}afın pazarlıkla ıırsiltme

sinde teldıf edilen 7,50 kuruı Vekllet ma
kamınca pahalı goriUdUiünden tekrar pa • 
artıkla eksiltmesi 16 9/940 uat 15.30 da 
Ankara'da utın alma komla7onunda J•PI • 

Jacaktır 
2 - Muhammen bedeli 16.000 lira, kad 

tım'nau 2400 liradır. Şartnamesi komis -
yonda ıörülur. (56Ş2) 15627 

tur. 
Bu ite alt mukavele projesi ve aalr 

fennt evrak Nıfia MüdilrlUIUnde (8 • 
rülebilir. 

Muvaklcat teminat 2096 liradır. 
İsteklllerin ihale tarıhlnden bir haf 

ta evet mUracaatla Nafia MOdDrlfltun· 
den alacaktan vesikaya istinaden bir 
fen memuru kullanacakluına dair n
ıika. yeni yıla ait ticaret odası kllıdı 
ve teklif mektupları ile birlikte 16. 9 
940 puartesl günü aut 16 ya kadar 
İzmit Nafia MüdilrlOğilnde milte,ek
kil ihale k9miıyonunı teklif mektup· 
larının verltmft olmaaı Ye mektupla • 
rın 2490 sarıh kanunun tarlfatt daire
sinde yuılm•! bulunmuı lhımdır 

(5088) (14997 

Batık iki vapur parçalaltınlacak 
lstanbul Mıntah Liman Reiııliliaden : 
Şarköyde Batık PileYne •• Haneliye n

purlarının parçalanarak ihracı •• bu au· 
retle limanın temizlettirilmesi kapalı sarf· 
la eksiltmeye konulmuıtu. 

İhale 1719 940 aah ıünü ıaat 15 dedir. 
Yüzde yedi buçuk teminatı munkkate 

1162 lira 50 braıtur. 
Bu işe talip olanlarm malt Ye ticari Ye· 

ıaiki muteberelerini •e münakalit vekile· 
tinden alacaklın ehliyet •ealkalarını ve te
minat makbus "Yeya banka mektuplannı 
yukarıda yuıh ihale aaatından bir aaat e· 
veline kadar komisyon baf)ıanhiına te•di 
etmeleri, ıartnameyi almak isti1enlerln de 
Galatada nhtım eaddealnde İstanbul mm• 
taka liman reisliti idare ıubeaine müraca-
atları Hin olunur. (7913/SJH) 15115 

Ampül alınacak 
Ed:iıebir Bn«liytııilldea : 
Belediyece alınmuı mukarrer buJUD&D 

771 Itra 50 kun11 muhammen bedelli muh -
telif vatlık 93S ad~ ampul 19.9.1940 tart • 
hine ruthyan cuma JrlliıU .aat ıs e kad&I' 
açık ekalltmeye ltonulmuttur. Mu"Yakkat 
teminatı 67 lira 86 kurQftur. Şartnamui 
paruıa olarak belediye mUhendlalltınden 
verilir. Talipler ıerattt ötrenmek ~ 
belediyeye ve mOhendl•Hte mUNeaatlllft 
ve ihale stınU belediyede bulunmaları tlln 
olunur. 16307 

Pamuk çorap iplifi aatm almacalc 
lstanbul Jandarma Satın Alma IComi• -

yonundan : 
ı - Jandarma dikim nlncfe çorap imali 

için firmi ilı:I bin kilo pamuk çorap lpllii 
Taksim - Ayazpapda Jandarma mmulı:a 
komutanlıiı binasındaki komisyonumuzda 
kapalı ıarf ekaiJtmniylı 11/ey141/940 ta -
rihine rasthyan çarpmba ıünll aut on 
bette utın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel (ota• Ud bla ,.U. 
yirmi) lln -.. l'lk teminatı (lkl Ma •rt 71& 
dokuz) liradır. 

3 - Şart Hfıdı "Ye nOmune her ıh ~ • 
misyonumuzda ıörillebildlll ifbl '9• alt • 
mıı bir kuruı bedel mukabilinde almalııl • 
lir. 

4 - f atekllterln f etanbwl le .. mn lmlr
liii nmeelne yatıracaklan ilk teminat 
makbu.ıı: veya banlra kefalet melrtak ile 
ı•rt klfrdmcfa yasılı ulr hlıelert ele ha
Tl teklif 11rflınnı meık6r ıttnd• eblltm• 
saatinden bir uat neline kadar komlıye • 
numuıda bulundurmalan. (7'41/5119) 

15204 

Doktor aranıyor 
ÇanJ:m Belediy•ind•n ı 
Elll Ura aaıı ınaqh beledlyada cloktor

ıutu mUnhaldlr. Taliplerin tnhalan yapıl
mak UBt!re nrakı mU.bttılerlyte 11. ı. NO 
TL kadar belediyemin mOraeaatlllft ft7& 
evrakı mGabttelerinl söndermet.t tllll olu-
nur. (8412/llMI) • 111C181 

Etfaiye &miri aramyor 
Çanl:m Belediyaiaden : 
Cankın beJedtyutıWt ew lira aanw it

faiye lmlrltli mUDhaldlr. Talip buhmUJa. 
nıa evrakı mU.bltelertyte 11. ı. HO tartıd· 
ne mllaadlf pel'fembe sUDUn• Udu' mtın
caUan nan olunur. 

("31/GM&) ıanu 

Motorin alınacak 
lııtınbul Sıtma •ücadele Ri7ud/ Sıt111 

Alma Komiııyonuııdan ı 
tııaıeaı sUDDnde talip suhur etmedllbl -

den mUcadelemlz fhtl)'aCI feln almaeak 
"100' ton motorinin IO-t-19'0 tarihinde~ 
at (1UO) da puarhk 8Unttyte mtıbqaa • 
aına karar verflmt-'ır. 

Tahmin edilen riyat (12180) liradır. X• 
nunt ıartıarı hala ıateldllerbl ftelk&lan " 
ilk teminat makbus nya meırtuplarlyte 

Takti muayyenlnd• Xadık~ : Koda eadd9-
ll 91 mımarada mtına mOeadele rt"8att bl• 
ıwıındakl komlll)'onumuaa mtıraeaat etme
leri ııtn olunur. 

(8M6-MM) 1118M 

Krom cevheri eabfı 
Fethiye •al •UdUrlllladen : 
Hazineye alt ve Domua allnı ~evldtnde

kl M.'6 dereceli 2300 ton krom cl"Yherl be
her tonu 2llO kurut heaablyle llTDO lira mu
hammen bedelle ıs gUn mftddeUe açık art
tırmaya konuldutwıdan taliplerin muvak -
kat teminat tutararı olan 430 Ura 215 ku -
ruıun teslimi vezne edlldltfne dair makbus 
veya aalr veaatlde birlikte ihale sUDft olan 
30-9·1940 pazarteat gUnU aaat 14 de l'et -
hlye hUkUmet konatında mUte,elddl komla 
yon nezdinde hazır bulumnalan " W.181• 
olan bu huauatald ıartnuneyl sörmek bte • 
yenlerin Fethiye mal mOdUrlutftD• mQ • 
racaatlan nan olunur. 

(lie60-8Ma) 1&U2 

Nakil : mevsimin yeniliklerini 

s 

Belediyeler Bankasının 31.5.1940 tarihinde biten 7inci hesap devresi bilançosu 
AKTiF 

HESAP iSiMLERi 

Tahail olunacak termaye 

Kasa ve Bankalar : 
Banknot 
GUmOt 
Ufaklık 

Dahili muhabir Bankalar 

Munzam karıdıklar : 
Bankalar kanunu madde: 215 

836 392 50 
1 022 25 

47 28 
2 685 473 72 

250 000-

Hazine bonoları ( İhtiyat kartılığı ) 

Eaham ve tahvilat : 
Boru.da kote olanlar ( ihtiyat kara 

tılığı ) 

A .anelar ve ikrazlar ı 
Mütennvl teminatlı . 

Kefaletten dolayı borçlular : 

ikraz taahhütlerimiz : 

Sair muhtelif borçlular : 
Muhtelif borçlular 
Muhtelif hesaplar 

Menkuller (*) Maliyeti Amortiımanı 
Makineler 8 218 44 3 040 54 
Kaaalar 2 934 - 1 000 20 
Mefrupt 67 084 44 19 574 83 

78 236 88 23 615 57 

Gayrimenkuller : (**) 
Banka binuı 473 85110 415 572 37 

a 836 s1 
34S 529 62 

5 177 90 
1 933 80 

47 .509 61 

T. L 

5 756 6715 13 

s 772 935 75 

242 141 32 

32 477 68 

8 314 270 09 

328 1158 44 

15 402 371 61 

3.52 365 99 

54 621 31 

427 278 23 

2.5 683 306 .55 

HESAP ISIMLERl 

Sermaye ı 

ihtiyatlar :· 
Fevkal&de 
Kanuni ve nizami 

İlerde vukuu muhtemel zarar 
kartı lığı 

( Bankalar kanunu madde 31 ) 

Mevduat 
ibrazında cari hesaplar ı 

Alacaklı cad hesaplar 
Resmt daireler mevduatı 

T asanııf mevduatı ı 
Vldesiz 
VAdell 

Bloke cari hesaplar : 
İkru hesapları karplıfı olarak 

yatırılan 

Sair muhtelif alacaklılar ı 
Köyler ve huıuıl muhuebeler 

i§ hisseleri 

Muhtelif alacaklılu 

Muhtelif hesaplar 

Kefaletten dolayı alacaklılar : 

ikraz tah. dolayı alacaklılar ı 

Kir: 

28 000-
211 366 70 

58 745 42 

424 363 62 
ı 112 317 52 

1168310 
17 220-

AS 52123 

143 609 50 

429923 

PAS 1 F 

T. L. 

15 000 000 

298 112 1z 

ı 536 681 14 

• 

28 903 10 

838 640 91 

833 429 ti 

S28168 44 

6 402 371 et 
418 999 2S 

251583 306 A 

Nazım heeaplar ı .517 544 19 Nazım lieaaplar ı 517 544 11 

C-) 50 000 liraya ılgortalıdır. 
c••) 350 000 liraya ıigortalıdır. 

2t5 200 850 74 

Umum Mlldllr 
Süleyman Kepenek 

215 200 850 74 

Muhasebe MUdUrtı 
Fazıl İlgen 

Belediyeler Bankasının 1939 hesap senesinin kar ve zarar vaziyeti 
ZiMMET 

HESAP iSiMLERi 

Genel muraflar ı 

Mut ve ücretler 
idare muraflan 

ergi ve harçlar 
lalr muraflv 

Verdiğimiz faizler f 

Muhtelif zaraN.r ı 

AmortiamMtlar ı 

Klr ı 

MAHKEMELER 

AıthN Ofllacl Salt Br.ıhi •aü.,.._ 
-'""•' 

Pariıtı mukim Abdllrrahman karaı Ha-
tecice Seza'11 

Babalan -.efat etmiı olan Emine, Salt n 
Melek ialmJerindeld soculı:lann .. meri bu
lmwı anneleri mtlddeaaleyh Hatic. Seaa 
bu ı;oculrlan müvekkilinin yanına bıraka
rak bir daha aratnadıimdan •• flı:ametdht 
da m~l bubmduiundaa bahltle ntl1n
ten uliyle en yakın •1rrabalan otan mil -
"Yekldli Hariciye V eklletJ hususi kalem 
midtlrtl Abdullah Zelı:I Polar'm socaklara 
ftll tayini hakkında avukat Saffet Neaihl 
tarafından açılan dlvada mliddeaaleyhin 
lbınıtdlımm malim bulunmamasına meb
ni muvafık ıöriilen talep veçhile fllnen 
teblilat icrasına karar nrilmiı oldutun -
elan durupnanm muallak bulunduta 14/10/ 
940 Puart•I dnl uat 14 de Ankara Uçlln
ctl ıulla hukuk mabkemnlne bi.ıı:.ıı:at ıılmı
clili 'Yey& bir nkll söndermediil suretti 
dıırupnanm 117abında lera olunacaft teb
lii makamına kaim olmak 11.ıı:ere l!ln olu • 
nur. S~:l8 

Çıakm Sulb Hııhi HWmlillndn ı 

ÇanJıın hazinel mali:reel nkill ankat 
Hamit e.ııirli Ilı ÇanJıırmm Hoca İbrahim 
ıaahallnlnden iki paralık oilu kısı Afife 
n Hamidi11 mahallealn~n Naim oilu 
Hakkı karııı Fatma aralarında icra kılınan 
1etml1 dört lira elli iki kuruı istirdat d&
naında davllılardan iki paralık olha km 
Aflfe'nin ikametcllımm buhuıamadıiından 
uhkikat ufabatmm teblli edllemediiinden 
lllnen teblitine •• muhakemenin 26/9/940 
perıembe saat 10 a talik kıhnmıı olduiun
dan dlvah Afife ilin tarihinden itibaren 
on bet ıf1n içinde mahkemeye mltracaat et
medlil ve lbmetdhmı bildirmedlil 'Ye 
maayyen olan ıf1nde haıır bulunmadıiı tak
dirde .. kıayı kabul etınlı nazari1le baJrı. 
lacaiı illn olunur. (5695) 15662 

Anlara liinci Sullı Hulnıi BWmJiihı
den : 

.A.nkara'da poetahanı caddesinde tlitilnell 
Eırıf tarafmdan Tabalı:lıane Çakırlar 10 • 
kutunda 11 No. lu evde İstanbullu Sadık 
kısı Yapr namı diierl Ayael aleyhine açı
lan 100 liralık alacak dbHı li.ıı:erine mtlcl
deial97h namına ~ıkanlan dlvetiye il.ıı:erine 
ikyıetslhmın meçhuliyetine mebni 2'0 itin 
mlldılıtle illnen teblipt yapılmasına b • 

90 248 84 
3.5 576 74 

9 169 24 
ııou 06 

YekaD: 

T. L 

150 079 18 

46 241 48 

421 87 

'17 300 71 

416 999 25 

631 043 19 

rar •erllmlı, duruıma 4/10/940 ıaat 9,5 a 
bıratulmqtJr, MealrGr tarnıt. mahkemeye 
ıılmmbı Te1& bir vekil ıöndermedilinla 
takdirde cı7aben duruıma1a deYam oluna • 
caiı dheti7e •• da .. arsuJıaU yeriM kaim 
olmak tbere iltnen teblii ollllMU'. (5694) 

M11elt6z1J Sullı Bul:ui Bll:lmlilimlea : 
KeclUSsünUn Keaclt mahallesinden mJ • 

bel oila Arif n Muetafa "Ye Şevket .... 
killeri Cemal Erkanın JılecltözU hazinel ma 
JlyeaSne Dotu mahalleatnden Bulprl.tan 
muhacirlerinden İbrahim oııu tbrüılm a.. 
leyhlne ikame eyledltl tarlaya vakl mu • 
dahalenin meni dlvasmdan dolayı icra kı
lınan muhakemede mezlrQr tbrabtmln ika -
nıetglhınm meçhul bulundutu cihette 111. • 
nen teblltat icrasına karar verllmtı ve ya
pılan teblltata lrar,ı mahkemeye selm• • 
ınll ve hakkında 11yaben muhakeme icra • 
euıa ve 11Y&P kararının ilanen teblltıne ve 
d..-utm&DID 20-9-1940 cuma stlnlhle taliki• 
ne karar nrllmiı oJdutundan mezkQr sün· 
de durUltna:va bizzat ıelmeat veya bir ve
klll kanuni göndermeai ve aklll halde du -
rufUl&DlD l1Yaben devam edecett nan olu • 
nur. 8661 

ANKARA VALILICI 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Valililiaden : 
Keılf bedeli 511 lira as kuruıtan ibaret 

bulunan Nallıhan b.ıı:ası hasa•I idare bina
smm tamiratı 30/eylt\1/940 pa.ıı:artesi ıUnU 
aaat 15.30 da •ilbet daimi encflmenlnde 
talibine ihale edllmn llsere ~ık ıkıiltm• 
yı konulmuıtur. 

Taliplerin ihale ıf1nll muayyen uatte 
muhammen bedelin 9' 7,5 tu olan 43 lira 
M Inıruıluk teminat makbuılarlyle birlik • 
t• -.Ulyet daimi enellm•lne milracaatlan 
Hin olunur. (5588) 1seı 7 

Odun alınacak 
Anlar• Valililind~n : 
Vllbet hususi idare ihtiyacı için milba· 

yaa edilecek olan n muhammen bedelf730 
liradan ibaret bulunan 25 ton odun ile 1!100 
kilo çıra 30/eylGl/940 paıartesi sfl{ıll saat 
15.SO da •llbet daimi encllmenlndı tali· 
bin• ihale edilmek Usere açık eksiltmeye 
konu1muıtar. 

Taliplerin lhalı ıf1nf1 muayyen aaatte 54 
Ura 75 bruıluk teminat ID&kkslarlyle blr
lllrte •llbet daimi enctlmenlne müracaat-
ları ilin olunur. (5519) 15'11 

HESAP IS1MLER1 

Alınan faizler 

Alınan komisyanlar 

Sicortadan kir 

Muhtelif lclrlU' 

MATLUP 

55g 307 u 
10 782 5g 

Yekb: 

T. L 

610089 H 

u 593 " 

• .. 41, 

... lt 

Yol yaptırdacak 
lmnbal B•l«ll7nlad•n : 
x .. ıı bedeli tıır teminatı 

26921,05 2019,01 

37112,17 2U5,97 

f artlWlle 
ltedaU 
1,SI 

O,t5 

Topbfs 16 Malt.,. 11a1b1ı J01'1 -11 w 
mira ti 

Vllbet lnadutlan clalüllndeld toteler ı ... 
rl•• birinci c!ela otarü 79pdacak btna 
kaplama lıL 

Keıif ve tahmin bedelleri Ilı ilk teminat mllıtarlan ıulrarda 1uıh itler anı anı 
bpalt urf aaullyle ekailtme1e lronulnntttur. Mukavele, eksiltme, bQmdırlık itleri 
senel, hususi ve fenni ıartnameleri proje kqif bul1 ... iyle bau alteferril elli• 
ewak bfnlarmda ctisterllea bedeUer tlzırindm nafıa mfldilrlllitlnd• nrilecektll'. 
İhale 17/91940 aalı ,.unu aut 15 de daimi enclmende J&pılaeaktır. Tallpleriıı ilk , .. 
minat ınalı:buz veya mektuplan lhala tarlhlndm 1 sUn nel nafıa mUdllrlQilu mi· 
racaatla alacalı:lan fenni ehliyet •• HO yılma ait tlearet odau "Yesllıalan n lmsah 
prtname •• aaire ile 2490 numaarlı kanunun tarlfatı c .. reelııde ha11rbyaeaklan telt
lif mektuplarım ihale ıf1nll aaat 14 de kaddar daimi enctımene vermeleri lbanm, 

(711115123) 15191 

Elbise ve palto yaptırtlacak 
Devlet Demil'J'Ollarr Balıl:eııir Oçüaci lıletme JllJ411rllllffndn ı 
laletmemiı memur •• mliıtahdemleri için 1940 mali yılı içinde appda cim, mf1I. 

tan muhammen bedeli yasılı elblae n paltoların diktirme iti kapalı arf 1111111Jlt 
eksiltmeye konulmuıtur. Diktirilecek elblae n paltolar ile kaıketlerin Jmmaı, telt 
n aatarları idaremizce nrilecıktir, 

ihale 27/9/940 tarihine tesadüf eden cu.ma dntl ıaat H da Babkeslr'de U5tbacfl 
iıletme mlldlirlüill blna~d· toplanaeak olan arttırma 'YI eniltm• lromia1onada 
yapılacaktır. Bu lıe alt prtname •• mukavele projeleri her zaman Babkuir ücibld 
lıletme mlldürlllill ile Haydarpap, llrkeci, lzmir n Ankara prlanııdan parası• 
alınabilir. Taliplerin 2490 aayıb kammun 32 n IS tbacl maddesine ıöre ı.a.rbn • 
caklan sarflarla teminatlınnr .,. bmmda aöetırile nslkalanm ihale uatblıılea bil' 
saat e'Hllne kadar makbu mukabilinde komiayoa relaliiia• "Yennelerl lbmfu. 

Diktirilecek elblıelerfn 
einsi Adedt 

Llcivert 'erjden açık yakalı ceket 271 
panUlondan yelekten mtlrekkep ta-
kım elbise 
Llcinrt ıerj lnımattan bpab ,.ıra.. 
b ceket pantolondan mllrekkep ta• 
kım elbiae 
Llcinrt .. yaktan açık yalcah c .. 
ket pantolon yelekten mürekkep ta
kım elbise 
Llcivırt pyaktan kapalı :rakab e• 
ket pantolondan ibaret talam elbiae 
KHtor trwnaıtan palto 
Şayak lmm&1tan palto 
LlclHrt bıket 
Kırının kasket 

4 

18' 

111 

aoo 
1(>0 
as 
lOO 

(5520) 

Talunhı edil• 
bedeli 
Kuruı 

700 

700 
600 
100 
200 

'rlıtan 
Lira Jt 

19U 00) 
) 
) 

24 00 ) 
) 
) 

1072 50 ) 
) 
) 

1091 oo > sn.JO 
) 

2100 00 ) 
600 00 ) 
625 00 ) 
200 00 ) 

15s.a 

101 çeıit kundura ınağazası'nda bulacakımız 
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14-9 -1940 

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

KITAAT iLANLARI 

Odun satın alınacak 
Diyarbakır As. Sa. Al. Ko.dan : 
1 - 1.800.000 kilo odun As. aatın ıtlma 

komisyonunda 16/ 9/ 940 pazartesi gilnü ea· 
at 11 de kapalı zarfla eksiltmeye konul -
muıtur. 

2 - Muhammen bedeli ?3.400 lira olup 
teminatı ı 7 55 liradır. 

3 - Şartnamesi her giln komisyonda 16-
rlilür. 

4 - Taliplerin teklif mektuplarını n1 • 
haycı b ir saat eveline kadar komisyona 
teslim etmeleri. (5164) 15158 

Pirrnç satın alınacak 
Eskişehir Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 200 ton pirincin pazarlıkla satın ah. 

ııacafı: pazarlığı 19/ cylQV940 pcrııembe 

rünü saat 15 de Eıkhıchir Aı. satın alma 
komisyonunda yapılacaktır • 

2 - Şartnamesi evsafı ve nllmunesl ko • 
misyonda görülebilir. Tahmin bedeli 60 bin 
liradır. Katt teminatı 8500 liradır. İstekli
ler kanunda yazılı vesaik ve teminat mak
buzlariyle belli glin ve saatte komisyonda 
hazır bulunmaları. (5244) 15?26 

Sığır eti alınacak 
Edirne As. Satın Alma Ko da • 
ı - 180.000 k ilo 111 ,.., ti 1· kn. 

tısullyle eksiltme ·e b're n n apalı zarf 
19 eylUl 940 ) konulmuştur. İhalesi 

P~embe gtinU saat 17 de E-
~f!1;bn~n:~.;1 kııı1tıuıındaki satın alma ko· 

2 _ E tin Y:!:'ı acaktır. 
olup Uk t ı uharnmen fiyatı ~~ lira 

3 
em natı 4175 liradır. 

h . - E vsat ve ııeraitlnt görmek istlye.nler 

1ı;,·1 gün iıı saatlerinde komisyonda görebi-
er. 

4 - İsteklilerin belli «iln ve ııaatten en 
:!t b~r saat e\'el reamı vesikalarlyle temt
tn! e teklif mcktuplannın aözU geçen ko-

8Yona vermı ıı olmalan. 
(5280) 15260 

gt1n ve saatte :rth:de on bet lratt teminatla
rı ile birlikte Fındıklı'da komutanlık ıatm 
alma komisyonuna gelmeleri. (5655) 

• 15630 

Sadeyağı alınacak 
lstanbul K. Sa. Al. Ko. dan : 
5/9/ 940 gıyıu pazarlığı yapılan 50 ton 11-

de yağma talip çıkmamıştır. Yeniden pı -
zarlığı 18/ 9/ 940 gllnü ııe.at 11 de yapılacak
tır. Muhammen bedeli 50000 liradır. İıtek
lllerin beli! gün ve ıaatte yüıde on beı t• 
mlnıtları ile birlikte Fındıklı'da komutan
lık aatm alma komisyonuna l'clmelerf. 

(5656) 151131 

Un alınacak 
Erzurum Lv, Amir/ili Sı. Al. Ko. dan: 
250 ton un pazarlıkla satın alınacaktır. 

Bunun hepsinin birden veya kUçUlc, kUçllk 
partiler halinde vereceklere de ihale edi -
lebilir. Toplu tutan -42500 llrı, ilk temi -
natı 3188 liradır. Pazarlığı 18/9/940 sarıam 
ba günU aaat 10 da Erzurum aatm alma ko
misyonunda yapılacaktır. Unun evıaf "Ye 
ıartları birliklerde mevcuttur. İlteklilerln 
muayyen gUn ve saatte komiıyondı bulun-
maları. (5663) 15635 

Ot ve saman alınacak 
Gelibolu As. Sa. Al: Ko. dan : 
500 bin kilo ot ile 500 bin kilo balya sa -

manı alınacak ve 17/ 9/ 940 ıaat 11 de Geli
bolu Aı. Sı. Al. komisyonunda ihale edile
cektir. Otun beher kilosunun muhammen 
bedeli altı kuruı ve katt teminatı -4500 11 • 
rıdır. Samanın beher kilosunun muhammen 
bedeli dört kuruı ve kati teminatı üç bin 
liradır. (566-4) 15636 

Un alınacak 
ETllurum Lv. AmirUği Sa. Al. Ko. dan: 
ZSO ton un pazarlıklı satın alınacaktır. 

Bunun hepııinin birden veya küçüle kilçUk 
partiler halinde vereceklere de ihale edile· 

S 
bilir. Toplu tutarı 42500 lira ilk teminatı 

aman alınacak d 3188 r d p 1 ıı. Erzincan As. Sa. Al. Ko. dan: a ıra ır. azar ı.ı 17/ 9/1>40 gilnü il· 
1 at 11 de Erzurum Lv. lmirllğl aatm alma 

bl - Kapalı zarfla eksiltmeye konulan komisyonunda yapılacaktır. Unun evsaf ve 
r milyon kilo samana talip çıkmadığın· 

~~ Yenldt n kapalı zarfla ekıılltmesl 19. 9. ~artları birliklerde mevcuttur. lsteklile • 
Perıembe g1lnU ııaat 11 de En:1ncanda rln muayyen g(lnde utrn alma komisyonu· 

ıatın alma komisyonunda )'Bpılacaktır. nı relmclerl. (5665) 15637 

t 
2 - :Muhıımmcn bedeli 20.000 lira ve llk 

emlnatı 1500 liradır. N"'b • 
8 - Evsat ve ııartname esaslan gaml- 0 etçı muşambası alınacak 

•onlarda vardır. - lstanbul Lv. Amirlill Sa. Al. Ko. d11n : 
4 - Teklif mektuplan ekııUtme ııaatın- İki bin adet nöbetçi muşambası alınacak· 

C: 1 bir saat evrl komisyonda bulundurul· ur. Pazarlıkla eksiltmesi ı 719; g40 salı 1u. 
ması. (5281 > 15261 

Sığır eti alınacak 
!zmir Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 154.000 kilo kcsllmlıı aığıreU kapalı 

•art usullyle eksiltmeye konulmU§lur. 
2 - Eksiltmesi 20 eylUl 940 cuma gUnU 

IO.at 16 da Kıııladn İzmir Lv. Amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 40810 liradır. 
4 - Teminatı muvakknte akçesi 8060 il· 

ra 75 kuruetur. 
15 - Şartnamesi her gUn komlsyonda gö

l'!lle blllr. 
6 - İstekliler ticaret odaııında kayıtlı 

olduklarına datr vesika göstermek mecbu
rlyeUnded1rler. 

7 - Eksiltmeye l&ıUrAk edecekler kanu
ııt vestkalarlyle teminat ve t eklif mektup. 
~arını ihale ııaattnden en az bir saat evel 

emisyona vermıv bulunacaklardır. 
(52R2) 15262 

Kuru fuulya alınacak 
Esklıeblr A•. Sa. Al. Ko.dan ı 
Asker! 1htly~ için 100 ton kuru fasulye 

pazarlıkla ııatın alınacaktır. Pazarlı(tl l&
eylUl - 1940 pazıırtelJl günU ııe.at 115 de ~
ktıehfr aakeı1 aatın alma komlsyonunda 
yapılacaktır. Şartnıuneııl, evııatı, numunesi 
komlııyonda gör1llebtur. 

Tahmln bedeli 20 bin liradır. KaU teml· 
D&tı 8000 liradır. İsteklilerin kanunda ya
ınlı vesa!k ve teminat makbuzlıuiyle be111 
san ve aaatte komisyonda hazır bulunma -
lan. 

Sadeyağı alınacak 
lstanbu1 K. Sa. Al. Ko. R.. denı 

1M76 

150 ton tadeyağına istekli sıkmadıtın
dan puarhtr 16. 51. P-40 pnli ıaat 11 de 
7lpılacaktır. Muhammen bedeli 187500 U
ladır. Şartnamesi her pn Fmdı'klıda. lco
ınutanlık Htın alma komlıyonunda göril
lebillr. İsteklilerin belli cUn ve saatte 
Jilzde on bet teminlıtlariyle birlikte ko-
1b!ı1ona ııelmelerl. (5630) 15598 

Ranza yaptırılacak 
l~nbul Lv. Amirlill Sa. Al. Ko. IU. den 
1 - Depo rınqıı pazarlıklı ekslltmeıl 

1'1/9~ 11at 15.30 da Ankara Lv. imlrliti 
a&tın alma komisyonunda yapılacıı.lcttr. 

2 - Muhammen ketlf bedeli 13ıl Ura 4 
kuruıtur. Kat! teminatı 198 lira Hl kuruı -
:· Xeılf .. , prtnamcai komisyonda cöril· 

• (5651) 15626 

Buğday alınacak 
lzmlr Lv. Amirlili Sa. Al. Ko. dan ı 
... 7f1a ton butda7 pazarlıkla ntm ah

la&caktır. Paazrlrk 17/9/ 940 sah gün il saat 
16.30 da kıılııda lzmlr Lv. &.mirliği satın al
~ ltomlııyonunda yapılacaktır. Tahmin e
dılen ttuarr 38750 liradır. Teminatı muvak· 
lı:~tı akçcıi 2907 liradır. Şartnamesi her 
tün korniıyonda ııörUlebillr. İsteldilerin ti
c~et odasında kayıtlı olduklarına dair ve -
•ılca iÖstermek mecburiyetindedirler. Pa -
•arlığa lıtirilı: edeckler kanuni vesikaları ;e teminatı muvakkatelerlyle birlikte iha· 
e saatinden evcl komisyona mllracaatları. 

(5653) 15628 

Buğday naklettirilecek 
~rzurum Lv. Amirlill Sa. Al. Ko. dan: 
Cuva)ı müteahhidine a it olmak Uzere 
~ ton buğday naklettirllecektir. Toplu 
~~•.rı 70 bin lira ilk teminatı 5250 liradır. 
P •ıltmesi kapalı zarf uauliyle 30/9/ 94-0 
L •zarteaı saat 15 de Erzurum aatııı alma 
•orn· 
1 ısyonunda yapıfocaktır. Evsaf ve :tart· 
arı ko 1 tıs . m ıyonda mevcuttur. HM uman 
ti rülebilir. İsteklilerin ihale gün ve saa -
• nden bir ıaat evel teklif mektuplarını 
Orıılsyona ver.neleri. (5654) 15629 

1 Tel alınacak 
'ld~'IJbuJ K . Sa. Al. Ko. dan : 

11.tl • M. Vekileti ihtiyacı için 17/9/940 eti· 
b ıj 1&ıt 11 dı paıarhlcla 50 ton 18 numara 
p,' teli ne 20 ton dikenli tel alınacaktır. 

Unlar d"I tııı· •Yn, ayrı taliplere de ihale e ı e-
ba~r. Dikenli telin muhammen bedeli 9000 

tellnhı 22000 liradır. lateklllerlrı belll 

nil saat 14.30 dı Tophanede Lv. !mlrlifi 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 40.000 lira, ilk teminatı 3100 11· 
radır. Nümunesi komisyonda görülür. İl -
teklilerin kanu~i vesikaları ile komisyona 
gelmeler!. (5666) 1563& 

Arpa almacak 
Erıurum Lv. Amirlili A•. Sa. Al. Ko. dan 
500 ton çuvall\, arpa panrlıkla satın a -

lınacıktır. Bunun hepsinin birden veya a)'
rı ayrı küçllk partiler halinde vereceklere 
de ihale edilebilir. Toplu tutan 37 .500 lira 
ilk teminatı 2813 liradır. Pazarlık 17/9/ 940 
sah gUnil saat 10 da Erzurum 11tm alma 
komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 

muayyen günde Erzurum 11tm alma komis-
yonunda bulunmaları. (5667) 15630 

Arpa alınacak 
lıem/r Lv. Amirllli Sa. Al. Ko. d•IJ ı 
Pazarlıkla satın alınacak 500 ton arpa ih

tiyacına verilen fiyat pahalı görüldilğündm 
pazarlrk 17 cylill 940 cumartesi ııfinll 11at 
10.30 da kışlada İzmir LY. lmirliti 11tın al
ma komiıyonunda yapılacaktır. Tahmin e
dilen tutarı 2'8750 liradır. Teminatı muvak
kato a1<çesi 2157 liradır. Şartnamesi her 
gUn komisyonda görUlebillr. hteklllerin ti
caret odasında kayıtlı olduklarına dair v• 
sika gös ttrmek mecburiyetindedirler. Pa • 
ıarlıta lştirlk edeceklerin teminat mak • 
buzlariyle kanunl nslkalannı ihale saatin· 
den evel komlıyonı vermeleri. (5668) 

15640 

Arpa alınacak 
Erzurum As. Sa. Al. Ko.dan : 
600 ton çuvallı arpa pazarlıkla ııatın alı· 

nacaktır. Bunun hepsinin birden ve yahut 
kUçUk, kUçUk partiler halinde vereceklere 
de ihale edilir. Toplu tutan 37000 lira ve 
ilk teminatı 2818 liradır. Pazarlığı 16-9-
19'0 pazarteııl gllnü aaat 10 da Erzurum M 
eatın alma komlııyonunda yapılacaktır. M. 
panın evııaf ve ıartıarı komlııyondadır. İ• 
teklllerln m~ayyen ~de eatın alma komlı 
yonunA gelmeler!. (6689) 15641 

Sığır eti alınacak 
Edirnı As. Sa. Al. Ko. dan : 
150 ton 11fır eti alınacaktır. Pazarlrfı 1C5 

eylQI 940 pazartesi gtınU ıaat onda Edim• 
de eski mUtirlyet dairesinde utın alına i:o. 
miıyonunda yapılacaktır. Tahmln edilen 
tutarı 52500 ve temlnatt 3931 liradır. Ev11f 
vı ıırtname her pn komlıyonda görülebi-
lir. (5670) 15642 

Nal alınacak 
lzmir Lv. Amirlili Sa. Al. Ko. dan t 
Pazarlıkla satın ılınacak 50.000 giyim 

beygir nalına talip çıkmadıirndan paıarlık 
111/ eylQl/940 pazartesi günü 11at on beıte 
kıolada İzmir L,,, lmirllğl satın alma lı:o • 
misyonunda yapılacaktır. Tahmin edilen tu 
tan kırk iki bin liradır. Teminatı muvak -
kate akçeıi 3150 liradır. Şartnamesi hor 
gün komisyonda ırörülebilir. lıteklilerfn 
ticaret oda11nda kayıtlı olduklarına dair 
vesika göstermek mecburiyetindedirler. Pa. 
zarlığa iııtirak edecekler kınunt vesikaları 
ve teminatı muvakkatelerlylı birlikte iha
le ıutindcn evet komisyona mlirıcaatlan. 

(5671) 15643 

Un alınacak 
Gelibolu As. Sa. Al. Ko. dan ı 
Puarlrkla beheri fiçer yilı tondan altı 

y{lz ton un satın alınacaktır. Vo 17/g/ 9-4-0 
tarihinde aaat 11 dt Geliboluda 11kert 11-

tm alma komisyonunda ihale edilecektir. 
(567-4) 1564-4 

Sadeyağı alınacak 
Enine.an As. Sa. Al. ICo. duı: 
25000 kilo ıade yajınm puarlıkla eksilt· 

meal 20/g/940 cuma ailnll akpmmı kadar 
Erılnca.n satm alma lı:omlıyonunda yapı -
lıeaktır. Muhammen bedeli %5.000 lira ve 
ilk teminatı 1875 liradır. Şartnamesi ko -
mlııyondadır. Taliplerin tayin edilen rfinde 
1ı:omls7ona mtlracaattan. (MH) UMI 

uı;us 

Muhtelif iaşe maddesi satın ahnacak 
lııtanbul JC.. Sa. Al. Ko. Rı. den : 
Kapalı zarf uıullyle aıatıda clnı "' mlktan ve tahmin fiyatları yazılı Uç kalem 

iaıe maddesi 25/9/ 940 gUnü aatm alınacaktır. Şartnameleri her (tin komisyonda gö • 
rilleb!llr. hteklilcrin belll (iln ve aaatteıı bir 1&at önceye kadar teklif melctuplarnır 
Pmdılclı'da komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. (5269) 1S25S 

Cinıl 

Makama 
Arp& tebriye 
Pirinç 

Miktan Muh. Be. İlk Te. Saati 
Ton 
600 
100 
680 

Lira Kr, 
147000 
24000 

272000 

Lira 
~o 

1800 
14630 

Kr. 
00 
00 
00 

11 
ıs.sa 
16 

Muhtelif iaşe maddesi satın ahnacak 
!•tanbul IC. Sa. Al. Ko. Rs. deIJ ı 
Kapalı zarf uıuliyle aıağıda cinı ve miktarı ve muhammen bedelleri :razılr Uç lı:a

lem laıe maddesi aatrn alınacaktır. Şartnameleri her gUn komisyonda görillebilir .. İs
teklilerin belli glln ve ıaatten bir saat önceye kadar teklif mektuplarmı Fmdıklr'da 
komutanlık ıatın alma komisyonuna vermeleri. (5270) 15256 
Cinai Mlktan Muh, Bo. İlk Te. Tarihi Saati 

15 K . Fasulya 800 ton 188000 10650 2419/940 
Nohut 400 • • 54000 3950 24/9/ 940 15,30 

16 K. mercimek 200 ,, 38000 2850 24/9/ 940 

2 • 
nevı yiyecek ah nacak 

Hacıumur Askui Satın Alma Komisyonundan : 
At$da clnıı ve mlktarlyle ihale günU ve ıa.aU vıı teminatı yazılı iki kalem yiyecek 

maddesi kapalı zartla ekslltmeye konmu§tUr. bteklllerln teklif mektuplarını kanu -
nun emrettiği tarzda ihale Hattnden bir ııaat evel Hacıumurda Asker1 ııatın alma ko
mlııyonuna vermeleri. Evııaf ve ıartnamesl komisyondadır. Tatil günleri hariç her 
gün görUleblllr. {5685) 15657 İHALE 

Te~lnatı 
2363 
3210 

Pirln9 
K. fasulye 

Ton 
90 

214 

Tutarı 

81500 
42800 

GUn. Saat 
29-9·1940 15 de 
29·9·1940 ıe.:s da 

Saman alınacak natı 2260 liradır. Eksiltmesi 2·10·1940 saat 
Edirne As. Sı. Al. Ko. dan : 16 da. l<0misyonda yapılacaktır. 540 ton ar-
Bin iki yüz doksan ton saman kapalı zarf panın tahmin bedeli 2?1.000 lirn ilk teminatı 

usuliyle alınacaktır. lhaleıl 30/9/ 940 pa _ 2026 liradır. Ekııntmesl 2·10-1940 saat 
zarteai günil saat 11 de Edime'de eski mil- 16.80 da yapılacaktır. 6,870 ton arpanın 
ılrlyet dairesindeki satın alma .komisyo _ tahmin bedeli 18.500 lira. ilk teminatı 1888 
nunda yapılacaktır. Tahmin edilen tutarı liradır. Ekıılltmesl 2·10·1940 saat 17 de ya. 
25800 ,,e teminatı ıg35 liradır. Evsaf ve pılacaktır. 220 ton bul~run tahmin bedeli 
ıartnamesl her ııfin komlıyonda görülebi _ 33.000 lira llk teminatı 2475 liradır. Ek -
lir. İsteklilerin aözO geçen ıünde ihale ıa- siltmeei 4-10·1940 saat 15.30 da yapılacak· 
atinden en geç bir saat evetine kadar tek _ tır. 50 ton pirincin tahmin bedeli 17500 11-
lif mektuplarını komisyona vermiş olma _ ra ilk teminatı 1313 liradır. Ekl!lltmesl 4-
larr llzımdır. (5676) 15646 10-1940 saat 16 da yapılacaktır. 116 ton ıe· 

kerin tahmin bedeli 52200 lira ilk temlnatı 
8860 liradır. Ekelltmesl 4-10-940 saat 16.30 
da yapılacaktır. 81S ton sabunun tahmin be
deli 88250 lira ilk teminatı 2869 llradır. 
Eluılltmesl 4-10·1940 saat 18.30 da yapıla
caktır. (5673) 15664 

DEVLET ORMAN JŞ. 

Satılrk k&knar tomnılu 
Devlet Orman işletme.si Düzce Revir A -

mlrlltindeIJ : 
Bolu - DUzee ıoııeııt Oıerlnde Tatava 

mevklfndekl l numaralı depoda mevcut 
1281 metre 400 desimetre küp muadili 2856 
adet köknar tomruğu 24-9-1940 aalı günU 
ııaat 14 de Düzcede D. Or. ı.. revir tmlrli· 
tinde mUteııekkll koml.syonda açık arttır -
ma ile ııatılacaktır. Tomrukların bir metre 
küpUnUn muhammen kıymeti 10 lira elli 
kuruııtur. Satıııa ait ııartnameler 1.ııtanbul 
ve Bolu orman çevlrge mUdUrlUkleri, An
kara.da orman umum mUdUrlUğU Ue Düs -
cede revir Arnlrllğimizde ve tomruklar yıı -
rinde g6rUleblllr. 

Taliplerin %7,5 teminat ve evrakı l!zı -
meler! ile beraber ihaleden evel Düzcede 
meskill" komisyona müracaatları. 

(8566-5661) 15688 

M. M. V. Hava Müste,arhğı 

Kaputluk kumat alınacak 
M. M. Vekaleti Hava Satın Alma Ko.dan: 
1 - 10.000 metre hava rengi kaputluk 

kum9.1 pazarlıkla satın alınacaktır. Muham 
men bedeli 39.500 lira olup katı teminat 
miktarı 5925 liradır. Pazarlı(t\ 16-9-1940 pa· 
zartesl gUnU saat ıı de hava ııatın alma 
komisyonunda yapılacaktır. İdari ıııırtna -
me, evsaf ve numunesi her ı:;Un öSleden 
11onra komisyondan (198) kuruş mukabl -
inde alınabilir. !ateklllerin muayyen gün 

,.e saatte kaU teminat ve kanuni belgele • 
riyle birlikte komisyonda bulunmaları . 

(5~8) 15:}()() 

Yemeni alınacak 
M. M. Vl'kfiletl Hav11 Satıl Alma Ko.dan: 
1 - 3000 çift yemeni pazarlıkla ııatın a -

ınacııktır. Muhammen bedeli 9000 lira o -
lu katı teminat miktarı 1350 liradır. Pa • 
zarlığı 19-9-1940 çarıamba gUnU ıs.at 11 de 
Hava satın alma komisyonunda yapılacak· 
tır. İdari ııartname evsaf ve numunesi her 
gUn öğleden sonra komisyonda görülebilir. 
t stekl\lerln muayyen gün ve saatte kaU te
minat ve kanuni belgeleriyle komisyonda 
bulunmaları. (5510) 15~2 

Elbiselik kumaf alınacak 

Kundura alınacak 
Diyarbakır As. Satın Alma Ko.dan ı 
Üç bin çl!t kundura As. satın alma ko

misyonunca 16·9-1940 pazarte.sl gUnU ııaat 

12 de pazarlığa konulmuıtur. Muhammen 
tutan yirmi bir bin lira olup teminatı 3150 
liradır. NUmune.sı ve ııartnamest her gün 
komisyonda görUleblllr. (ıs677) 15647 

M. M. Vekaleti Hava Satın Almı Ko.dan: 
l - 10.000 metre kıılık elblııeUk kumae 

n pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen 
----------------• bedeli 3S500 lira olup katı teminat miktarı 

NAFIA VEKALETi 

Sadeyağı alınacak 
Gelibolu Aı. Sa. Al. Ko. dan : 

. 

Pazarlıkla ,ve kimyevi evsafta 20 ton 11-

de yalı alınacak ve 24/9/ 940 saat 11 de Go
libolu'da tatın alma komisyonunda ihale .. 
dllecektir. Yağın beher kilosunun muham
men bedeli 1'25 kuruı ve kat! teminatı üç 
bin beı yilz elli liradır. (5678) 15648 

Yapı itleri ilam 5775 liradır. Pazarlığı 16-9-1940 paazrtesl 
Nafıa Veklletinden ı gUnU saat 10 da hava satın alma komtsyo-
1 - Eksiltmeye konulan h: Ankara &'enç nunda yapılacaktır. İdari ıartname, evsaf 

lik parkına filitre istasyonundan ıu iıaleıi ve numunesi 103 kuruıı mukablllnde her 
iıidir. gün öğleden sonra komlsyondıuı alınabilir. 
Keıif bedeli 163152 Ura 60 kunııtur. !steklllerln muayyen gUn ve ııaatte katı te-
2 - Ektlltmo Z?/9/940 cuma ııfuıil saat minat ve kanunt belgeleriyle birlikte ko • 

16 da Nafıa Veklletl yapı ve imar iıleri mlsyouda bulunma.lan. 155CM 

Sadeyag"' 
1 
alınacak eksiltme komisyonu odasında lı:apah zarf K uııuliyle yapılaukur. aputluk kumaı alınacak 

~rzincın A.s. Sa. Al. Ko. dan: s - Eksiltme ıartna.mcti ve buna müte- M. M . VekUeti Hava Satın Alma Ko.dan: 
Otuı ton sade yağının kapalı zarfla ek - ferrl evrak (8) sekiı lira (16) on altı ku- 1 - 2500 metre hava rengi kaputluk ku· 

ıiltmeslne talip sıkmadığından 1/10/ 940 gü ruı bedel mukabilinde yapı ve imar i,leri ' -rnaş pazarlıkla satın alınacaktır. Muham -
ntı •ktaııuna kadar puarhkla aanun..ı rel•llllnd- almablllr. m"n bedeli ltl.62tl lira olup kati t~mlnat 
yapılacaktır. Muhammen bedeli otua Uç !bin 4 - Bıı it için lbım ola11 font borular miktarı 2344 llraclır. Pazarııiı ı 7-9-19.0 
lira olup ilk ternlnıtı 2475 liradır. Bnaf halen Karabük demir ve çelik fabrlkılarm- aalı gfuıU aaat 11 de hava aatın alma ko -
ve ıartnameıl birliklerde vardır. Tallpl~ da Vekilct namına imal edilmektedir. ml.syonunda yapılacaktır. İd\rl prtııa.me, 
rln eksiltmenin yapılacatı gUnün ak~amr - 5 - Bu ite girmek için isteklilerin evsaf ve nUmuneat her gün is'tleden eonra 
na kadar Erzincan ıatm alma komisyonun- (9407) dokuz bin dört yüz yedi lira (63) komisyondan alınabilir. İsteklilerin muay· 
na müracaatları. (5679) 156-49 altmıı üç lturualuk muvakkat teminat ver • yen gün ve saatte katı teminat ve kanuni 

Un alınacak 
l.sparta As. Sııtın .Alma Ko.dan ı 

619,000 kilo unun 4·9-1940 yapılan kapa· 
1ı zarfla ekıılltmealnde talip çıkmadığın -
dan 4-9·1940 çaroamba gilnUndtn itibaren 
bir ay fçlnde pazarlığa bırakılmııtır. Son 
pazarlığı 4-10-19'0 cuma günU ııaat ıı de 
yapılacaktır. Unun ıartnamesl ııatın alma 
koml8)'onundadır. İstekliler okuyabilirler 
Muhammen tutarı 74280 liradır. İlk temi • 
natı 5571 liradır. bteklilerln 4·10·1940 eu· 
ma günQ ııaat 10 da ııatrn alma komtsyo • 
nunda ~lunmalan. Saat ayarı daire ııaa • 
tiyle yapılacaktır. (5680) 16650 

meler! ve Nafıa Veklletinden bu iıe gire - belgeleriyle birlikte komlııyonda bulun -
bileceklerine dair alınmıı ehliyet vesikası malan. (5518) 15150!1 
lbru etmeleri llzımdır. Bu vesika eksilt· 

P. T. TELEFON Md. 
menin yapılacağı ır\inden en as sekiz ııün 
e-vel lıteklilerln bir istida ile Nafıa V ekl· 
Jetine müracaatları n dilek~eler!ne bu J~e 
benzer bir :it yaptılclanna dair hi yaptıran Porselen izilatör alınacak 
idarelerden ılmmrı ve1ilı:a raptetmelerl P. T. T. Umum Mildürlüğilnden : 
ınulrtazidir. Bu mUddet zarfında vesika ta- 1) İdare ihtiyacı için altmıı bin tane iki 
leblnde bulunmıyanlar eksiltmeye ıireml· numaralı porı;elen izolatör kapalı zarfla ek-
yecelderdir. 1 ltmeye çıkanlmııur. 

6 - İstek111er teklif mektuplarını ihale 2) Muhammen bedel (24000) muvakkat 
giinil olan 27/9/940 cuma ı<Jnü aaat on be- teminat (1800) lira olup eksiltmesi 1. teı· 
ıe kadar eksiltme komisyonu reisliğine rinievel 5140 111ı gUnU ıaat (16) da Anlca
mıkbuz mukabilinde vennelerl llzımdır. rada evkaf apt. P. T. T. umum müdürlük 

Tevhit senıeri alınacak Postada olacak l'ecikmcler kabul edil • binıısmdaki satın alma komisyonunda ;yapı· 
Kay&~rl As. Sa. Al. Ko.daIJ ı mez. (5428) l5540 lacaktrr. 
Beher adedine tahmin edllen fiyat 2500 yapı ve hnar ıi•leri ilam 3) İstekliler, muvakkat teminat makbuz 

kuruıtan maa b&§lık 8706 adet tevhit seme· Na/za Vekllıtinden 
1 

:r ' Yeya bankı mektubiyle kıııunf vesaiki muh 
r1 pazarlıkla alınacaktır. :Muhammen bedeli tevi kapalı zarflarını o ııiln saat (14) o ka-
926!10 lira olup katı teminatı 18997 lira l50 1 - Ekalltmeyı konulan tı: Ankarada. dar mezk{lr komisyona vereceklerdir. 

kuru•tur. İhale-' 18·9·l9, 0 çar•amba -4ınU EU mUzeııt olarak tamir ve takviye edil • ) .. Dı .. a- kt 4 Şartnameler, Ankıra'dı e•kıf apt. l'· 
ııaat 16 de yapılacaktır. Şartnamest tırtan • me e bulunan Mahmut ptı§a bedestanı T. T. levazım, İıtınbuldı Valde hınmda 
bul, Ankara LV. Amltllklerl vo Kayseri reııtoraayonu UçüncU kıımıdır. p T T 1 Keılf bedell 7896 lira 84 kuruştur. . • cvazım aynıyat ıubesi mi.idürlük-
ukert aatın alma komlayonlarında görUle- terinden bedelsi:ı olarak verilecektir. 
bilir. İlteklllerfn kanunun ikinci ve ttçün· 2 - Eka1ltme S0·9·l9'0 pazartesi gilnU (4548) 14630 
cU maddelerinde yazılı vesaik ve teminatla eaat 16 da Nafıa vekAleti yapı vo imar tı· 

leri eksUtme komlayonu odasında açık ek-
birl\kte belli gün ve ııaatte komlııyona mU· 
racaatları. (ll6Sl) 15651 elltme uaullyle yapılacaktır. 

, 8 - Ek11clltme ıartnameai ve buna mU - ENSTJTOLER 
Un alınacak teferrt evrak 20 ku?UI bedel mukablllnde 

Konya Lv. Amlrlilı" Sa. Al. Ko. dan : yapı ve tmar ıılerl reisllg-lnden alınabilir. Ziraat, Orman, Veteriner 
500 ton un pazarlık auretiyle satın alın•· ' - Bu ioe girebilmek için isteklilerin 

caktır. '"af vo husus! ,artları Konya L,, (l>:S4) beı yüz elli d!lrt lira (73) yetmiı Uç 1' k" lf 1 • 1 
lmlrliii aatm alma komiıyonun<iadır. İl - kuruııluk muvakkat teminat vermeleri ve a u e erme talebe a mıyor 
teldiler okuyabilirler. Pazarlıtr 16/9/940 Nafıa vekt\letınden bu tııo gireblleceklerl-
gUnli 11at 15,!<l da Kolordu binası içinde- ne dair ahnmıı ehliyet vesikası ibraz et • An.l:ara Yüksel: Zirnt Enstitüsü Rd: • 

ı törli.ilünden : 
ki 11tm alma komisyonunda yapılacaktır me eri H\zımdır. Bu vesika ekailtmenln ya-

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Kamyonet satın alınacak 
M. M. Vdl.leti Satın Alma Komisyo • 

nundan : 
Tahmin edilen fiyatı: 3500 lira olan bir 

adet bir bu,uk tonluk kfmyoııet açık eksil t 
me ile satın alınacaktır. Eksiltmesi 
19/ 9/940 pcrıembe gilnii saat 11 dedir. İlk 
teminatı 262,S lira olup tırtnameıi komis
yonda görillür. Taliplerin muayyen vakitte 
M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(5250) (15230) 

Bez almacak 
M . M. Vekil«i Sattn Alma, Komisyo. 

nundan : 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 85 

kuruş olan yirmi beı bin metre harp pı • 
keti sarmak için bez 26/eyliil/ 940 perşem
be günü saat l 1 de Ankara' da M. M. V. sa
tın alma Ko. dı pazarlıkla satın almaca -
irndan isteklilerin 3187 lira 50 kuruşluk 
kat! teminatları ile birlikte pazarlık gÜn 
ve saatinde mczkQr Ko. da bulunmaları. 

(5377) 15436 

Sıhhiye arka çantası alınacak 
M. M. Vekileti Satm Alma, KomisyOJ 

nundan : •• •• 
Beherine tahmin edilen fiyatı 26 lira olan 

1000 tane aıhiye arka çantası Z6/ eylQV940 
perıembe cünil sut 14 de Ankara'dı M. M. 
V. satın alma Ko. da pazarlıkla satın alı • 
nacağından isteklilerin 3900 liralık kati teo 
minatları ile birlikte pazarlık &'{in ve ııaa • 
tinde mezkQr Ko. da bulunmaları. Şarın.a.o 
mesi 130 kuruş bedelle mezkQr Ko. dan a • 
hnır. (5378) 15437 

Seyyar etüv alınacak 
M. M. Yeki/eti Satın .Alma, Komisyt>' 

nundan : • , 
Beherine tahmin edilen fiyatı 575 lira o. 

lan 150 adet seyyar etüv 26/ eylQVg40 per. 
tembe cünü nat 15 de Ankara'da M. M. V. 
aatın almı Ko. da kapılı zarf usullyle ihale 
edileceğinden isteklilerin 5562 lira 50 ku
ruıluk ilk teminatları ile birlikte te}tlif 
mektuplıırmı ihale saatinden behemahal bir 
ıaat evetine kadar mezkQr Ko. reisliğine 

vermeler!. Şartnamesi 432 kuruş bedelle 
mezkQr Ko. dan almır. (5380) 1S438 

Depo yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komİ$

yonundan : 
1 - 4 adet klrglr kemerli yeraltı depo

au kapalı zarfla ekantmeye konulmuştur. 

Keıııt bedeli 21897 lira 40 kuru~ olup ilk te
minat mlktan 1643 liradır. Kapalı zarfla 
eksiltmesi 26·9·1940 pereembe gUnO saat 
11 de Hava satın alma komisyonunda ya -
pılacaktır. Keşif evrakı her gün öğleden 

sonra 110 kuruş mukablllnde mezkQr ko -
misyondan alınabilir. İııteklllerin kanunun 
ikinci ve UçUncU maddelerJnde yazılı vesa- • 
lkle birlikte ilk teminat ve teklif mektup. 
tarını muayyen aaatterı bir ııaat evelin• 
kadar makbuz mukabili komisyona verme
leri. (15419) 15458 

Soba alınacak 
M. M. Vekileti Satın Alma Ko.: 
:Behe.rlne tahmin edilen fiyatı (1710) bin 

yedi yUz on kuruı olan 1300 adet eoba pa
urlıJda mUnaka.ııaya konm~tur. !halesi 
18. 9. 940 ç1r1amba günü saat 10.so dadır. 
Kat! teminatı (8.834,5) liradır. Evsat ve 
ıartnamesl M. M. V. Htın alma komisyo
nunda glSrlllUr, lsteklllertn kanunun emrct
tttt belgelerle ihale ııaatında komisyona 
gelmelerJ. (5563) l~M 

Y~n çorap ipJ.iii alınacak 
M. M. Vekileti SatıIJ Alma Ko.: 
Beher kilosuna tahmin edilen flyab 

(280) iki yüz aeksen kurı11 olan 15.000 k1lo 
yUn çorap ipliği pazarlıkla münakaaaya 
konmuıtur. İhalesi 17. 9. 940 aalı günU sa. 
at on birdedir. KaU teminatı (6.300) lira
dır. Evııaf ve ıartnamesı 210 kuruı muka
bilinde M. M. V. satın alma komlşyonun
dan alınabilir. İsteklllerin kanunun emret
Uji bel~lerle ihale aaatrnda komisyona 
gelmeleri. (5565) 15557 

Benzin almacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo • 

nundan : 
Beher kilosuna tahmin edilen rlyatı: 40 

kurut 20 aantlm olan 6.300 kilo benzin pa
zarlıkla satın airnacaktır. Pazarlığı: 

z3; g; 940 pazartesi günü saat 11 dedir. Ka· 
t! teminatı: 380 lira olup ıırtnameıi ko • 
miıyonda görUlllr. Taliplerin muayyen va • 
kitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmalı • 
rı. (5636) 15620 

Kilim alınacak 
M. M. Vekl.leti Satın AlıM Komisyo • 

nundan : 
Bcherine tahmin edilen fiyatı (300) üç 

y!lz kuruı olan 10000 adet kilim pazarlıkla 
münakasaya konmu&tur. İhalesi 18/9/940 
çarıamba güni.i saat on birdedir. Kati te -
minatı 4.500 liradır. E vsaf ve eartnamesi 
150 kuruf mukabilinde M. M. V. satın al -
ma komisyonundan alınabilir. İsteklilerin 
kanunun emrettiği belgelerle ihale saatin-
de komisyona gelmeleri. (5638) 15621 İıteklilerin giin ve saatinde eatın alma. ko- pılacatı günden en az eeklz gün evel 1• -

misyonunda hazır bulunmaları. Pazarlıktan teklllerin bir istida ile Nafıa veklletlne 
eonra tekarrfir edecek fiyat Uzerinden 9' müracaatları ve dilekçelerine bu gibi tı -
15 kat! teminat alınacaktır. (5682) 15652 lerde lhtıııuı bulunduklarına dair ?daarlf 

Yilksek Ziraat Enıtitliıü Orman, Ziraat, 
Veteriner Fakültelerinde talebe lı:ayıt ve 
kabulüne 15/ağustoı/940 tarihinden itiba • 
ren baılanacak ve 30/ cylnl/940 ııünü akı•- Yular baflığı alınacak 
mına kadar devam edecektir. M. M. Veltileti Satm Alma Komisyo • 

Kunı ot alınacak 
1Con711 LY. Amirlili Sa. Al. Ko. dan : 
500 ton kuru ot panrlrk ıuretiyle satın 

almacai:Utır. Evsaf ve huıuıl ıartlın Kon
" L-.. lmlrlltt ıatın alma komisyonunda -
dtT. İltekl!ler her rlin ı;alııma saatlerinde 
okuyabilirler. Puarhtı 17/9/ 940 sair rtlnll 
eaat 15.45 do 1&tm alma komlıyonundı n· 
prlacaktır. Paıırlıfmdan ıonra tekarrur • 
decek fiyat llzerinden % 15 kat! teminat •· 
lmacakttr. (5663) 1~53 

Muhtelif yiyecek alınacak 
lanhmıı )t11. Sa. Al. Ko.du : 
Al&lıdakl )'lyeeek ve yem maddeleri ka

palı aarfla ekailtmeyı konmU1tur. Teklif 
mektuplan ekalltme ıaatlnden bir ııaat ı • 
vel komlayonda bulundurulmUI olmalıdır. 
İki bin yl1.a ton arpanın tahmin bedeli 
1015.000 Ura llk teminatı 6600 liradır. Jmı -
ııtltmem ı-ı0-1940 aaat ıuo da Sankamıı 
aatm alma lı:om!ayonunda yapılAcalrtır. eoo 
taa arpemm tabmta becSeıı ao.ooo Dk t.m-

vktletı antıkeUer ve müzeler mUdUrlUğlln-
den alınmıı vesika raptetmelert muktazı -
dır. Bu mUddet zarfında vesika talebinde 
bulunnuyanlar eksiltmeye glremiyecekler
dlr. (6505) 111616 

GÜMRÜK MUHAFAZA 

Elbiae alınacak 
Gümrül: Muhalua Genel K. !at. Lv. 

Amir/ili satın Alma Komisyonundan : 
28/ eyUU/940 günü saat 11 de kapalı zarf. 

ta ıısıı takun muhafaaı memuru elbisc•i 
ılmacalctır. Taaıı.rlanmıı tutan 22780 ve 
ilk teminatı da 1709 lirad\r. Evsafiyle ıart· 
name ve nilmunesl komisyonda her gün gt;. 
rlllebilir. 

İıteklilerin kanun! vesikaları ve ilk te -
mlnat makbuzlarfylo kapalı zarflı teklif -
lerini o (il.n saat ona kadar Galata Mumha
ne caddesi İbrahim Rıfat han ikinci kattaki 
komlıyona ıretlrmelerl. (IZ-49-5465) 

Jlııl4f 

1 - Bu yıl kabul edilecek talebeler hl - nundan : 
yoloji, fizik, kimya, cebir, türkçe tahrir •e Müteahhit nam ve hesabına behcrine tah
yabancı dilden (fransızca, ingilizce, al • min edilen fiyatı 160 kuruş olna 1000 adet 
manca dillerinden biri) bir ıeçim imtihanı- bez yular başlığı açık eksiltme suretiyle 
na tabi olacaldardır. mlinakuaya konmuıtur. İhalesi 30/9/ 940 

2 - Seçim imtihanı Ankara ve htanbul· puartesi glinli saat on birdedir. İlk temi -
da 1, 2, 3/ teerinievel/94-0 ıünlerinde yapı _ nııtı 120 liradır. Şartnamesi M.M.V. satın al 
lacaktır. mı komisyonunda görülür. İıteklilerin kı· 

S - EnstitümUı fakültelerine yazılmak nunun emrettltl belgelerle ihale saatinde 
iıtiyenler kayıt ve kabul ııartlarıuı ensti- Ko. nı gelmeleri. (56-40) 15622 

tli rektörlüğü ile viliyct ziraat, orman, ve-
teriner müdilrlilklcrlnden tedarik edebilir
ler 

4 - Seçim imtihanı Ankara'da Yüksek 
Ziraat Enstitüsünde yapılacaktır. htın· 
bul'da imtihanın olacağı yer ziraat, orman, 
veteriner müdürlliklcrine müracaat edile
rek öğrenilecektir. 

S - Sıhat rapor nUmuneıi enıtitl1 vı vl
llyttler ılraat, orman, veteriner müdlirl!llc. 
lerinden tedarik edilir. 
Bıtka rapor kabul tdllmN. (4491) 

14611 

MALiYE VEKALETi 

İki memur almacak 
Maliyi! VeHletinden : 
Vekflletımiz milli emlAk mUdUrlUğilnde 

mllnhal bulunan 100 lira ücretli tkl vazife
ye memur alınacatından, memurin kıınu -
nuııun dördUncU maddesindeki evsafı haiz 
olup da bu vazifelere talip olanların evrakı 
mUabltelerlyle birlikte bir istida Ue 14-9-
1940 tarihine kadar mUracaaUan Uln olu
nur. 
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VAKİT, NAKİTTİR!.. 
5 Porsiyo~uk bir komprime ile ( su ve ate~ten gayri hariçten hiç

bir madde ilave etmeyi düşünmeksizin ) 15 kurut ı:nukabilinde 15' 
dakika gibi kısa bir zamanda zengin ve iştihah bir ıofra hazırlıya
bilirsiniz. Maruf ve meşhur lokantalarımızda dahi bu derece nefis 

bir çorbayı her zaman bulama.zııını.z, 

:Ri.i yiik yardım ve faydası Aşikar olan çorbalık sebze komprime • 
lcrimiıin senelerce nefaset ve tazeliğini muhafaza ~ttığine şahit 

olacaksınız. 

MERCİMEK, BEZELYA, NOHUT vesair hububat sehze ve çorba
lık komprimelerini kilerinizde bulundurmayı ihmal etmeyiniz. 

Yedek erzak : Tasarruf edilmit servet gibidir. 
Bilhassa dar ve srkı,rk bir zamanda kıymeti 

daha çok takdir edilir. 
Aileler için olduğu kadar yolc:u1ar ve sporcular için de her zaman 

ve her yerde sıcak bir yemek temini kabildir. Bakkallarınızdan 50 

gramlık bir komprime 9/100 gramlık bir komprimeyi 15 kuruştan 

alabilirsiniz. 
Beşiktaş : ÇAPAMARKA Tarihi tesisi : 1915 

~--------------------------' 
Elbise yaptırılacak 

Polis Enstitüsü Müdürlüğüııdeıı : 
Beherlne ta.hmin Muvakkat 

olunan fiyat Teminat 
:Mlktıı.n L. K. L. K. 

Harlct elbise ve kasket 117 80 263 2:S 
Dahllt elbise ve kMket 24 23 43 
Kaput 70 23 131 23 

Pollı koleji talebeleri için ~ık eksiltme lle yukarıda yazılı 3 kalem elbise yaptırıla
caktır. Ta.hmfn edilen !\yat ve muvakkat teminat miktarları hizalarında gösterilmiştir. 

Bu işe alt şartname pol111 enatitUsUnde.kl satın alma komisyonundan parasız verlllr. 
Eksiltme 25-9-1940 çarıamba &'llnü ıaat 14 de poliı enstitüsü binumda mUteoekkil 

komisyonda yapılacaktır. 
İstekli1ertn muvakkat teminat makbuzu veyıı. banka mektubu ve 2490 aayıh kanu -

nun 2, S Uncü maddelerinde :yıı.zılı belgelerle birlikte muayyen gUn ve saatte kom1e -
yanda bulunmaları. (5422) 15439 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. -- -
~ İnşqat münakasası --------
~ Toprak Mahsulleri Ofisinden: ------ --- 1- Akşehir istasyonunda yapılacak anbar ve idare bi. § 
_ na.sile sair işler götürü olarak kapalı zarf usulile eksiltme· 
:= ye konulmu,tur. Keşif bedeli (48351.05) kırk sekiz bin -:= üç yüz elli bir lira be, kunııtur. = = 2- Eksiltme evrakı üç lira mukabilinde Ofis Umum= 
:::: Müdürlüğünden alınabilir. -

3-- Eksiltme 19. 9. 940 perşembe aaat 15 de Ankarada :::: 
= Ofis binasında yapılacaktır. Teklif mektuplannı havi zarf-= 
= lar makbuz mukabilinde Ofisin Muhaberat Servisine tes· := 
--
= lim edilecektir. -- --- 4- Muvakkat teminat mikdarı (3626.33) üç bin alt. = 
§ yüz yirmi altı lira otuz üç kunı,tur. = 
- S- istekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye girebil- =: 
:= mek için, ihale tarihinden nihayet iki gün evel Ofi$ten ala- =: 
- cakları ehliyet vesikasını koyacaklardır. (5552) 15537 -

'=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

Muhtelif mevaddı gıdaiye 
satın ahnacak 

fstanbul Belediyesinden : 
Tahmin bedeli İlk teminatı 

17035,70 1277,68 

18401,00 1380,08 

Haseki, Cerrahpa~a. Beyoğlu, ve zühreviye 
hastalıkları hastahancleriyle Zeynepk!ı:nil 

doğumevinin yıllık ihtiyacı için alınacak 

kuru erzak. 
Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve zührevi 
hutalıklar hutahaneleriyle Zeynepkamil 
doğumevinin yıllık ihtiyacı için alınacak 

13.200 kilo sade ve 1970 kilo tereyağı. 
15200,00 1140,00 Darıilfi.ceze müessesesinin yıllık ihtiyacı i

çin alınacak 17.500 kilo pirinç ve 8000 kilo 
sade yağ. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı mevaddı gıdaiye satın 
alınmak üzere ayrı, ayrı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Şartnameler 

zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülecektir. İhale 1719/ 940 ıalı günil saat 
15 de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminnt makbuz veya mektupları 
ve 940 yılına ait ticaret oda!ir vesikalariyle 2490 nnmaarlr kanunun tarlfatı çevresin
de hazrrhyacaklan teklif mektuplarını ihale ıünii sRat 14 de kadar daiml encümene 
vermeleri Iazrmdrr. (7925/ 5128) 15201 

1~11111111111111111111111111111111111111~ 

§ Kereste satışı 5 
= --: Küçük Evler Yapı Koopeı-atifi in- :E 
: şaatında tahminen 300 metre mikabı : 
: müstamel kereste toptan olarak bir S: 
: hafta müddetle müzayedeye çı- : 
_ karılmıştır. 14/ 9/ 940 cumart~i glinli : 
E Kınacıhan No. 10 da ihale edilecek - : 
: tir, Talip olanların şeraiti anlamak ti- : 
- zere saat 17 den 20 ye kadar şirkete : 
_ müracaatları. 3569 S: - -,11111111111111111111111111111111111111,.. 

ANKARA BELEDlYESl 

Kiralık depo 
Ankara Belediyesinden : 
1 - İstasyonda silo civarında belediyeye 

ait 300 metre murabbaı arsa odun ve kö
mür deposu olarak kullanılmak üzere iha
le tarihinden itibaren 31/ 5/ 941 tarihine ka
dar kiralanmak üzere on beş giin müddetle 
açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Senelik muhammen kıymeti (400) 
liradır. 

3 - Teminatı (30) liradır. 
4 - Şartname ve krokisini görmek iı

tiyenlerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 24/ 9/ 940 salı günii ııaat 
10,30 dn belediye encümenine müracaatla-
rı. (5384) 153~ 

Satılrk arsa 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Sanayi caddesinde 853 ada 12 par

selinde ve köşe başında bulunan 268 metre 
murabbnı bele<liye malı arsa 15 gün müd
detle ve kapalı zarf usulü ile arttırmaaa 
çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 16189 lira 88 ku
ru$tur. 

3 - Teminat 1214 lira 25 kuruştur. 
4 - İhalesi 24 9/ 940 salı günü saat 11 

de yapılncagmdan şartname ve çapını gcir
mek istiyenlerin her gün encümen kalemi
ne ve isteklilerin de ihale günü olan 24/ 9/ 
940 sah günü saat ona kadar usulüne tev. 
fikan tanzim edecekleri teklif mektuplan· 
m belediye encümenine vermeleri. 

( 5385) 15395 

Motor yağları alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye ihtiyacı iiçn almRcak olan 

1 bin dört yüz kırk sekiz buçuk kilo yaz
lık motôr yağları on beş gün müddetle ve 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul -
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (6501) lira 
(82,50) kuruştur. 

3 - Teminat (487) lira (64) kuruştur. 
4 - İhalesi 24/ 91940 sair günü saat 11 

de yapılacağından 5artn:ımesini görmek is
tifenlerin her gün eııcümen kalemine ve 
isteklilerin ihale günü olan 24/ 9/ 940 salı 
günü saat ona kadar u~ulen teklif mektup
larını belediye encümenine vermeleri. 

(5386 15396 

Şosa inşası 
Ank.1rn Bt>lediyesinden : 
1 - Selanik caddesinin Meşrutiyet ve 

Kızılırmak caddeleri arasnı.claki kısmına a
it yolun ~osa olarak yaptırılması işi on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 3731 liradır. 
3 - Temin.at 279,83 liradrr. 
4 - Şartname ve keşif cetvelini görmek 

istiyenlerin her ıı;iln encümen 'kalemine ve 

isteklil erin de 27/ 9/ 94-0 cuma giinü ıaat 
10.30 dn. belediye encümenine müracaatları. 

(5478) 15493 

Yol inşası 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Şehir mezarlığı şimal dıvarma ka· 

dar olan kısma ait yolun yapılması işi on 
beş gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. 

Z - Muhammen bedeli 3152 lira 25 ku
ruştur. 

3 - Teminat 236 lira 41 kuruştur. 
4 - Şartname ve keşif cetvelini görmek 

istiyenlerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 27/ 9/ 94-0 cuma günü saat 
10.30 dn belediye encümenine müracaatları. 

(5479) 15494 
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S R O Rulmanlannı kullanınız. 
Depoııu: Galata Karaköy Palas hanı 

karşısında 84 No. İBRAHİM TAŞ· 
ÇIOÔI.U ve ORTAKLARI P. K. 

1039. Telgraf: TAŞKOL 

U L U S - 21. inci yıl. - No: 6867 
İmtiyaz sahibi 

lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
MUesseııe MUdllrU : Naşlt ULUÔ 

ULUS Basımevi ANKARA 

YATILI . YATISIZ • KIZ - ERKEK ---------... 

HAYRİYE LİSESİ 
Saraçhane başın da Horhor Caddesinde, Telefon : 20530 

ANA· iLK - ORTA LİSE 
Eski ve yeni tıtlebenin kayıtlan her gU.n saat 10 • 17 ye kadar yapılır. Yabancı dlllere ilk sınıflardan ltlbaren ba,lamr. 

Son 11nıtta fen ıubesi de vardır. Talebeler mektebin bulu.t ot.obile ve otomobtllyle evlerine nakledilir. 6237 

. . .. . . -.- . . 
iFTiHARLA GOSTEREBILECEGINIZ 

I 
'ÇEKİNİZ 

DAK 
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- -- -: Sipariş kabulü § - -
: Türkiye Demir ve Çelik : 
- F abrikalan Müessesesi Mü- : 
:: dürlüğünden : -
: Müessesemiz fabrikalarında : 
: istihsal edilen Amünyum sülfat E 
: için bu kere yeniden sipariş ka- : 
: bul edilecektir. Asgari bir vagon : 
: üzerinden sipariş kabul edilir. : 
: Çuvallar içerisinde ve müessese- :: 
: miz sah.:ısında vagonda teslim : 
: beher tonu yüz yirmi liradır. Sa- : 
- yın müşterilerin müessesemiz : 
: müdürlüğüne müracaatları rica : 
: olunur. 3597 : -, ı 11111111111ı111ııı11111111111111111 ıır 

MÜNAKALAT VEKALETi 

Mobilya alınacak 
Münakalat Vekaletinden: 
1 - 30/9/ 940 pazartesi günü saat (15) 

de Vekalet levazım müdürlllğü eksiltme 
komisyonunda ceman (13260) lira muham
men bedelli (140) parça muhtelif mobilya
nın kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapıla
caktır. 

2 - Muvakkat teminat (994) lira (50) 
kuruştur. Eksiltme evrakı ve teferruatı le
vazım müdürlüğünden parasız verilir. 

3 - İsteklilerin kanuna göre vesaik ve 
teklif mektuplarının en geç 30/ 91940 pa -
zartesi giinil saat (14) de kadar komisyo-
na vermeleri Hizım.dır. (5462) 15541 

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

4 Havuz yaptırılacak 
Jnhisarlar Umum Mudürliiğiinden : 
1 - İdaremizin Ankara başmUdilrlllğU -

mUze bağlı Çoğııl tuzlasında 1009 metre 
mlkdbı tuzlu su istiap kablliyetini haiz o· 
ıaca.k 4 terakUm havuzunun inşRsı için ve
rilen fiyat haddi ldylk görülmediğinden ye
niden kapalı zarf usu.llyle ekslltmeye kon
muştur. 

2 - Bu inşaatın muhammen bedeli 
31.115.64 liradır. 

3 - Eksiltme evrakı Ankarada inhisar -
lar başmUdUrlllğUnden ve istanbulda mer
kez binasında tuz fen şubesinden 160 ku • 
ruş bedel mukabilinde tedarik olunabilir. 

4 - Eksiltme 30 eyli.il pazartesi glinll ear 
at 16 da. Ankarada inhisarlar başmlldllr -
1Uğü binasında mUteşekkil komisyonda ya
pılacaktır. 

5 - İsteklilerin teldif evrakını havi zar
fa, ~imdiye kadar beton havuz işleriyle 

meşgul oldııklarını gösteren vesll<alıı.rını 

da koymaları icap eder. 
6 - Muvakkat teminat milttarı yüzde 

yedi buçıık hesabiyle 2334 liradır. Teminat 
için mllU bankalardan alınacak mektup i
le borsa rayiç fiyatlarından yUzde on beş 
noksanlyle mim esham kabul edilir. 

7 - Tekli! mektuplarını ve diğer evrakı 
havi zarflar usulüne göre mühürlendikten 
sonra ihale saatından bir saat evel!ne ka • 
dar makbuz mukabilinde teslim edilmell -
dir. Posta ile gönderilecek mekbpların ge
ne ihale saatinden bir saat eveline kadar 
komisyona gelmiş olması lAzımdır. Posta· 
da vaki olabılecek gecikmeler nazarı iti -
bare alınmaz. (5691) 115655 

Arpa, kuru ot ve saman alınacak 
J. Gn. K. Ankara]. Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin bedeli İlk teminatı 
Miktarı kilo Cinsi Lira Kr. Lira Kr. 

149.000 Arpa 8567 50 642 56 
70.000 Saman 1575 00 118 13 
90.000 Kuru ot 4770 00 357 75 

14912 50 1118 44 
1 - Cinsi miktarı tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı flç efnı 

hayvan yiyeceği 16. 9. 940 pazartesi günü saat 15 de Ankara J. Gn. komu
tanlık binasındaki jandarma satın alma komisyonunca kapalı ı:arf enilt
mesiyle satın alınacaktır. Evsaf ve şartname her gün komisyonda görül .. 
bileceği gibi parasız da aldırılır. 

2 - Her Uç kalemin bir istekliye ihalesi caiz olduğu gibi iki veya bir 
kaleminin de bir istekliye ihalesi caizdir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve ilk teminatlanıu 
muhtevi kapalı zarf teklif mektuplarını ihale günU saat 14 e kadar ko-
misyona vermeleri. ( 5133) 15138 

..1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. --------
-- Elektrik ustabaşısı aranıyor ----- -: Kayseri ve civarı Elektrik Türk Anonim Sirketinden. :: - . -
: Şirketimize ait olup Bünyan'da bulunan ve su T ürbinleriyle mllteharrliı: olaa i 
: E l ektrik Santralını idare ed ebilecek kabiliyette bir usta baıırya ihtlyacımıs ~ :: - -: duğundıın tal iplerin şirketimize milracaatları ilan olunur. ::: 
- 1 - Türk ve Türkiye cümhuriyeti tabiiyetinde olan ve ehliyeti klfi s<Sriil• :: - -: cek zata 150 • 200 lira ücret verilecektir. :: 

2 - Esnayı müracaatta, ehliyet ve tahsil derecelerini gösterir vesika, büvi~ :: 

- -: cü7.danı ve şimdiye kadar çalıştığı yerlerden almı!f olduğu vesaik auretlerinıl : 
bir kıta fotografla birlikte göndermek lazımdır. (Esnayı tayinde &ıhat rapo.. : -: riyle iyi hal kağıdı istenecektir.) : 

- Fazla tafsilat almak istiyenlerin ya doğrudan doğruya ve yahut mektupla :: - -- şirket müdürlüğüne müracaatları. 3600 :: - -.,tıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııf" 

Kılise .. mühür cilt tômir 
..;) 

Ototipi, tire ve renkli kılişeler, resmi ve hususi bronz çinko ve lbtik miihürl•, 
Avrupa usulii fevkalade cilt ve her çe'i!t dosya albüm ve lüks kutular ve 711.11 ı:acsq 
ve matbaa makineleri tamiri ve montajı ve her nevi matbaa işleri. 

KAYA BASIMEVİ 
Posta caddesi, No. 50. Ticaret odası yanında 

Ankara Kavaklldere şarap fabrikası 
Her gün büyük mikyasta beyaz ve siyah taze üzüm satm 

almaktadır. (3541) 
Telgraf : KAV AK. Tele fon : 6532 

Ankaz satışı 
Ankara Belediyesi lmar MüdiirlüğiJnden : 

Ad.ası Parseli Mevkii Cinsı Kapı No. Muhammen bedeli 
Lira Ku. 

51 19 Hacıbayram Hane 14 - 12 150 yüz elli ı .. 
476 2 Atpa:zan ,, 1 - 1 A 200 iki yü.ı ı .. 

Yukarıda ada ve parsel numaraları ve muhammen bedeHeri yazılı g.ıytl 
menkullerin hedim ve tesviyei turabiyeleri alacak şahsa ait olmak üzere en• 
kazları açık artırmaya konulmuştur. İhalesi 18. 9. 940 tarihine müsadif çar· 
şamba günü saat 16 da İmar müdürlüğünde yaptlııcağındatı taliplerin % 7,5 
teminat akçeleriyle birlikte müracaatları ilan olunıır. (.S207) ıs21f 


