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Linyit'in tamimine çalışılıyor 
arasındöl . 

sevgı tezahürleri ve alkışları 

Başvekilimiz Dr. Refik Saydam 
İzmir Fuarmı ziyaret etti 

831vekilimiz Külfürpark'ın 

ağa~landırllması iıiyle 

b.ihasla a~ ~kadar oldular 

BC1fvekilimiz Eski§ehiri ziyaretleri esnasında 
ıeker fabrikasının hatıra def terine intibalarını 

kaydederken 

İzmir, 16 a.a. - Baıvekil Dr. Refik Saydam, 
dün akşam saat 20.30 da Fuara gitmişler yol -
larda ve Kültürpark içinde halkın kendilerini 
saran sıcak sevgi tezahürleri ve ·dkışları ara -
ıında bazı pavyonları ve maarif müzelerini, pa. 
raşüt kulesini gezmişler, Kültürparkın ağaç · 
landırılması mevzuu ile bilhassa alakadar ol -
muşlardır. Batvekil bundan sonra Belediye Re. 
isi Dr. Uz tarafından fuar gazinosunda şerefle
rine verilen hususi ziyafette hazır bulunmuş -

BQ§vekilimiz Eski1ehir.de Şeker Fabrikaları Umum Müdürü 
B. Kazım'dan izahat alıyor 

Eski 
zaferlerden 

yeni dersler 
Falih Rılkı ATAY 

Sakarya zaferinin yıldönümün -
Cle, " Ulus ", emekli orgeneral muh
terem lzzeddin Çahtlar'.n bir yazı· 
aını nefretti. Yazının bir:r.ci kısmı 
Atatürk'ün büyük hatırasına, ikinci 

İngiltereyi istilô için 

Norveç sahillerinde 

Almanlar 
hazırlıkları 

arttırdılar 
kısmı Türk toprağının v.? hiıriyetinin 

1

, l g Alman generalı· 
yeniden müdafaası için bu zaferden 
almmak lazrmgelen derslere tahsis , 
olunmuttur. Yüksek sanat ve eski 
tecrübe sahibi lzzeddin Çahtlar, 
modern harpte zafer veya mağlubi
yeti sadece maddeye, makine ve ci
hazlara atfeden yeni mistiğe hücum 
etmektedir. Fransa tayyare ve tan

Manş limanlarında 

Londra gazeteleri "Almanya 
istiladan vaz'geçemez,, diyorlar 

lardır. Ziyafette Vali, Ordu Müfetti
şi, Kolordu Komutanı ve diğer askeri 
rical ile Parti Müfettişi, şehrimizde
ki mebuslar, matbuat başmüşaviri, 
Parti vilayet idare heyeti azası hazır 
bulunmu§lardır. Dr. Refik Saydam 
gece yarısından biraz evel fuardan 
ayrılmış ve aynı tezahürat arasında 
Demirkonağa avdet etmiştir. 

Fransa'da açlık ve 
işsizlik artarken ... 

Bir irtica harek t: 
belirmeğe baıladı 

Laval ve siyaseti bertaraf 
edilmek isteniyor 

Franıız BQ§vekil Muavini 
8. Laval 

kı az olduğu için yenilmi§ değildir: Londra, 16 a.a. - Lef ajansı bildi
kumandanlarının esaslı sevk ve ida- riyor: İngiliz resmi mahfillerinde 
re hatalarından batka, bu memle - tesbit edilen bütün alametler B. Çör-
ket, irade, fedakarlık ve iyman za: ı çil'in geçenlerde izah ettiği görüş, Paris, 16 a .a. - Tass: Fransız ga
fının kurbanı olmuıtur. Halbukı yani Almanya'nın ya derhal istila tec- ı:eteleri Fransa'daki dahili müşkülat 
Türk milletinin hüriyet ve hayat rübesinde bulunması ve yahut planın- üzerinde durmaktadırlar. B. Laval'in 
müdafaasında, maddi vasıtalar ara- dan vaz geçmesi icabedeceği mütale- Paris'e yaptığı son ziyaret esnasında 
aındaki nisbetsiz farkı da, işte, bu asını teyit eylemektedir. şimali Fransa'daki kömür mağdenle· 
mağnevi amiller telafi etti. İngiltere için nazik an gelmiştir. rinin işletilmesine muhasamat sebe· 

60 bin kayıp ve 2 milyon esir ve- Yıldırım harbinin şu iki hedefi var· biyle imkan olmadığından haberdar 
ren bir rodu, harbetmi§ addedile- dı: edildiği bildirilmektedir. Keza gaze-
mez. 'Bir millet, baılıyan bir harbin 1. - Münakale vasıtalarını tahrip L ( Sonu 3. üncü sayfada ) 
dokuz ayını tereddüt ve kararsızlık ( S 

3 
.. - f d ) 

· · d · · h b k d' 1 onu . uncu saya a -ıçın e geçırır, ar ı en ıne ma 
etmez, ve taarruz batladıktan son
ra, mümkün olduğu kadar az tele· 
fat vermekten batka birıey düıün
mezse, ordu, tıpkı parlamento gibi, 
aağ ve sol kinleri içinde mağnen da
ğılırsa, mağlubiyetini nasıl münha
aıran tayyare ve tank azlığı maze· 
reti ile izah edebilir? Fakat esa
aen bu izahtan Fransa'da vaz geçil
mittir: çünkü 1940 mağlubiyetinin 
adı, ciddi gazetelerde, " Fransa ta· 
rihinde misli olmıyan utandırıcı bir 
hezimet ,, vasfını almı§hr. Bütün 
fedak_arlık vazifelerini yapan bir 
ordunun mağlubiyeti, asla, utandı
rıcı bir hezimet olamaz. Osmanlı 
Plevnesi, bu kaleyi nihayet dütm•- ı 
na teslim ettiğimiz halde, Türk te· 
ref destanları arasında yer almıştır. 

Fransa mağneviyah, harpten e
ve) ve harbin ilk devrinde miJJi mÜ· 
dafaa hazırlığına, taarruzdan son· 
ra, bizzat mücadelenin kendisine 
tesir etmiştir. Görülüyor ki nutuk-
1:.r-d:ıki ve ya~ılardaki ha.yat m~mat l.i.jiltere istila kuvetlerine kartı ıon derece müteharrik bir ordu 
kavgası edebıya.tı, zevahırden ıba - 1 ı lıil tmiıtir Yukarıda: bir biıikletli cüzütam 

(Sonu 4. uncu say/adı) eı e • 

-, 

Kömı.i. ocağının bulunduğu dağ 
• 

Ankara'ya 41 kilometre mesafede 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kayı-Bucuk' laki linyit 
madeni isletmeye aclldı 

Etibank bu linyitleri kilosu 
on paradan sahşa çıkardı 

Hllkl\metlmlz, btlyük memleket mese
lelerlnrlen hlri olan mahrukat l§lne esaslı 

bir hal çaresi bulmak kararını verml§tlr. 
Haber aldığımıza gtlre bulunan hal çaresi, 
memleketimizde mebzul mlkdarda mev
cut olan linyit kömürlerini mahrukat 
maddesi olarak memlekette taammUm et
tlnnektlr. Bu kömür, yalnız eehlrlertmlz 
için değil, aynı zamanda, yurdun dörtte 
Uc;Unden çoğıtnu teşkil eden köylerimiz 
için de bUyük bir ehemlyetl haiz bulun
maktadır. 

Bu l§ln etUdlerinı yapmak, vasıtalarını 
hazırlamak ve icap eden tedbirleri ittihaz 
etmek için İktısat Veldl.letı bir müddct
tenberl tetkiklerde bulunuyordu. Verilen 
maH\mııta göre Etlbnnk vasıtaslyle yaptı
rılan tetkikler mtlsbet netice verml§tlr. 
Linyit ktlmUrUnUn bilhassa köylerde, köy
lUlerlmlz alıııtıkları takdirde kolaylıkla 

yakılması imk~nlarının mevcut bulunduğu 
anlll§ılmaktadır. 

Linyit kömUrUnün memleketimizin 
muhtelif mmtakalarında mevcut olduğtı 
na.zara alınırsa bu çalııJmalardan zamanla 
elde edilecek mUsbct netlcj!lerin memleke
tlmlztn lktısadl ve hattA lçtlmal hayatın
da büyük ve hayırlı bir tnkılA.p yapacağı 
muhakkaktır. ı 

Bir mllddettcnberl yeri ve kapasitesi 
malQm bulunan Ankara yakınındaki Ka- 1 

(Sonu 4. izncü sayfada) 

ltalyan hareketi 

Mısır' ı n isti lôsı na 
Başlangıç şeklini olarsa 

Mısır harp 

ilan edecek 
Sollum'un i'gali doğrudan doğ

ruya bir tehdit sayılmıyor 
Kahire; 16. a.a. - Royter bildiriyor : 
Mısır • Libya hududunda Sollum'un ital

yanlnr tarafından işgali, bazı mahfillerde 
tabit bir endiıse uynnrlırmış olmakla bera
ber, buradaki kanaat, bu hareketin, Mısır'ı 
harbe sürüklemek için kafi derecede as • 
kert chemiyeti haız olmadığı merkezin -
dedir. 

Bir yüksek hükümet memuru, dün Roy
ter muhabirine demiştir ki : 

"· İtalya'run harbe ıiriıinden biraz aon
(Sonu J iiı:ıcil u7/ıdı) 

Ocaktan vagonla kömür 
çıkarılırken 

Afgan büyük elçisi 

Ankara'ya dönüyor 

1 Pazar gü~kü akında 
Almanlar 185 
tayyarelerini 
kaybettiler 

Akına 350 - 400 
tayyare iştirak etti 

Londra: 16. a.a. - Hava nezareti ia
tihbarat servisinin bildirdığinc nazaran al
ınanlar dünkü muharebeler esnasında iki 
mütemııdl dalga hnlınde Londra ve cenubu 
şarki mıntakası uzerine 350 ili 400 tay -
yare göndermişlerdi r. 

İlk dalga sabah saat 11 e doğru gelmit
tir. Bu dalga takriben 200 kadar bombar • 
dıman ve avcı tayyarelerinden müteşekkil 
olup Kent konduğunu aşmışur. 

Son hücum saat 14/ 15 de başladı. HU -
cuma işti rak edenler 10 grup halinde tak· 
riben 150 111 200 tayyareden mürekkep bu-

İzmir, 16 a.a. - İzmir enternasyo- lunuyordu. 
nal fuarını ziyaret etmek üzere şeb- Öğleden sonra daha ehemiyetsiz olmak 
rimize gelmiş olan Afgan büyük elçi- ı üzere Portland ve Southnmpton Uzer lne 
si Feyz Muhammet Han bu sabahki iki hücum yapılmıştır. Kent kontluğu Mai
ekspresle Ankara'ya dönmüştür. _J deston, Canterbury ve Taymis'in mansabı 

__ (Sn nu l •ıN u ~ ;ı vl ada) 

, .. .. ..... 

ln6ilterc arazi•inde düıürülen bir Me11erıhmith alman tayyaresi 
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HARP EKONOMİSİ 
1 

Bir Polis memuru Felaketzedelere 
. 

BİRLESİK AMERİKA'YA DAİR Memleketimizde 
kömür sıkıntlsı yoktur 

Meıru müdafaa 
halinde bir 

rıpllan yardım listesi 
HULASA VE BiR KAÇ NOT ı 1 

Dün sabah 

Dil iskelesinde bir 
lreı kazası oldu 

Yazan: Satlred din Enver 

(OCI• Esirgeme lllmlll 
l•af ından 15 günde 

yıpıl• ymllml• 
Çocuk Eairgeme Kurumundan 

bildirilmektedir: 

Kamyon • otobüs sarpqman 

Dün saat ıs e dotru Hamamanün
deki kahvelerin önlerinde 2245 numa
ralı kamyonla 1355 numaralı otobüs 
çarpıpnıılardır. 

Kamyonun aöföril atlamıı, iki a -
kuya aiaçı kırılmııtır. Hidiae bafka 
hiç bir ziyana ıobebiyet vermeınitür. 

Lira K. 
100 00 

269 27 
1207 06 

~903 01 YekQn 
148 80 79 numaralı llstemlzde 
Ş. Koçhisar kızılay ıubesinden a
lındıtı bildirilen 200 llradan bu 
mlkdarın §Ube haaılltı oldutu 
&nl8§ılmakla tenzil. 
100 20 79 numaralı listemizde 
Muı kızılay merkezinden alındı
lı blldlrilen bu paranın merkez 
haaılltı olduğu anl&§ılmakla ten
zil. 
42 00 71 numaralı llstemlzde 

11720 numaralı makbuzla Pazar
cık kııııılay ıubealnden alındıtı 

bildirilen bu para ıubenln kendi 
varidatı oldutu anla,ılmakla ten
zll. 

HO 00 
41562 ıu Yekan 

5296250 51 88 numaralı llatemtııı muhte 
vtyatı 

3300813 02 Umumi yeldbı 

Dolar 

4,88 

• 
20,80 

Sterlin 

Tokyo bOyWc elçfllttmlz vuıtuty
le Tokyo'da mukim Bay Osman 
Cemalettin Terplı'ten 
Tokyo bUyU.k elçllttlmlz vuıtuly
le Tokyoda lBm1Dl vermlyea ha)rır
•ver bir sat tarafmd&D 
Atına btlyUk elotlltfmlııı vuıtuı 

ve MllUt Yardım Komitesi eliyle 
Atına ıozılhaç hastahanesi mll8-
tahdemlerlnden. 

71/H/08 İnslltere 'bUyt1k elçUltl vuı
tuı ve lılllll Yardım Komltem 

374/07/00 

23/llS/OO 

1/12/00 

111/00/00 

~ lql1lıııı mmı•ewnda 
At 1' 1 ..._ •Dmıml ta
rafından 

Nevdelhl Hindistan lozılhaç 

cemiyetıııdeıı 

Killi Yardım Komtte.t eliyle 
1&rkl Atr1kada Kampala teh
rlnde mu.IUnıan aUmıller tara
fındaıa 
Tok)'o'da Jılua Komoto tara
fından. !atan.bul depomuz vaaı
taaiyle 
Xllll 8etimls ve Reisicümhu
rwnuııı vuıt&lı ve Milli Yar

dun komttul ellyle Hlndiatan
da De1Jıl pbrlnde müeuea 
ttlrk selıııele felAketi yardım 
cemiyeti taratuıdan 

2632/00/06 Nevdelhl Hlndlatalı kımllıaç 
Ankarada Çocuk Eairıeme kuna • 

mu genel merkezinin çocuk aaraym
Y ara h bereli yoktur daki po1ikin1111ne ı e11uı 940 tarhm- lzmir'de C. H.P. ikinci a21w09102 

den 15 incl gilnü akpmına kadar mU-
Dtın sabah Dil iskelesinde bir tren racaat eden 185 basta çocuk mıiaye - karantina ocağuun 

kanat olmuftur. Şehrimin gelen ma- ne ve tedavi edilmit n lllt damluın-
lGmata ıöre Dil iskelesinden hareket dan her &Un 122 çocui• 850 kilo ço - sa hn aJ.1.JıC.. bina 
eden bir yolca katan heniis bir kilo - cuk ıUtil verilmiıtir. Kurumun aıcak '"15& Aiır TrombofilibltH apandiaitten 

banyolartnda 992 çocuk ve aDMl ban- İzmir, 16 a.a. - Cümhuriyet Halk affak' · 
metre aynlma~ hamuleai~l çeke • yo almıı, doku.s çocup 95 lira 16 ku- Partiıi ikinci karatina ocafı tarafın- =~kuı?:~i ö':ncs:~~ ~:~ 
medili için ıen geri gelen bır marşan ruı para yardımı yapılmıı ve çocuk dan satın alınan ocak binasının •,.ıl- Nüm bu _,1 . ~ kara une tanesi cerrah! ıefi 
dizin arka vagonlarına çarpmıftJT. bakımı ölUtlerinden 280 aa eye para- ma töreni dün yapılmııtır. Törende D Şerif Korkut' hu d t 

Yolcu katarında hasar olmamıı. yol- sız gönderilmiştir. Kurumun çalıpn Parti müfcttiti Galip Bahtiyar ile be ğr. mUdd t -~ vet d tanumle e yak-
ail 1 uklan mab ""'"düz led" • . • tı ım e çe ltWI urum a ço 

calar bir sarar görmemif, yalnı.s bu e er ço.c na ıua •-· ıye reıaı Beh~et Uz ve Parti vill- akından alikadar ola deverll ba 
. . • bakım evınde bakılmakta olan 14 ço- yet kua ve nahıye erkinı ve partili .. Y • B R , 1 ! 

katar makınesının an tekerleği yolckn cuğa onbet günde 2757 kap aıcak ye- 1 hu bul 1 rd hekim • iltdl Çapçı ya ve mesaı 

Açık teıekkür 

Amerika' da zenci meselesi 

Amerikada beyazlar ıen<ilerin meziyetlerine 
gözlerini, kulaklarını ve kalplerini kaparlar 
Sayıları bitmek üzere olduğu ve ı ta olduğu gibi orada da beyazlar zen

Birleşik Amerika'da ne siayai ne de ci sayısının artmasına, zencilerin re
iktisadi hiçbir tesirleri kalmadığı için reyleriyle devlet, sayleriyle iatihdl 
Amerilra'da artık bir kırmızı derililer itlerine mileasir olmalarına kartıdır· 
meselesi yoktur (1). Amerikalılar lar. 
timdi bunları büyük parklardaki na· Eier o zamanlar Amerika'da idiyse· 
dir hayvanlar gibi hususi bir itina i- niz itibiıipinizdir; 1939 ıubatında 
le besliyorlar. Hususı bir te§kilat (İn Marian Anderson ( ki bu zenci kız 
dian rcservatıon) devamlı olarak bun dünyanın en büyük kontraltosu telik
larla uğraıır. Onlara it ve yaıama im- ki edilir ) Vaıington'da Cohstitution 
kanları temin eder. Hall'de bir konser verecekti. Ameri-

Sarıların Amerika'ya gelmeleri, yer ka'nın en mümtu aile kadınları tara
leşmeleri, beyazlarla karıtmaları aley- fından tefkil edilmit olan Amerika 
hine kanuni tedbirler alınmııtır. Zen- İhtilil Kızları Cemiyeti, zenci kızın 
cilere gelince; bu talebini, sadece kız zenci olduğu 

Bunlar Amerika'ya beyazların ço - için reddetti. Madam Ruzvelt araya 
ğundan daha önce gelmiı ( ilk kafile girdi, konser Lincoln'ün heykeli 
1630 da gelmiştir. ) Amerika menabii- ( Lincoln Memorial ) önünde veril· 
nin inki afına beyazlardan fazla hiz- di. Cenupta ve devletlerin bir ço • 
met etmış, şartların müsait oldufu funda ne Governor karılarının Ma • 
yerlerde ( mesela şimalde ) kültür ve dam Ruzvelt'in yaptıgını yapmak ne 
hayat seviyelerini beyazların derece- de Marian Anderson kadar mefbur 
sine çıkarmış olmalarına -hatti kanun olmıyan diler zertci aanatkirların be
lara ragmen-, Amerika'nın birçok dev yazlardan böyle bir yardım istemek 
Jetlerinde tabii insan haklarına dahi akıllarından bile geçmez. 
malik degillerdir. Cenupta, beyazlar· Beyazlar Amerika'da zenci meziyet 
la evleneme:ııler, trenlerde, otobilıler- lerine kartı gözlerini, kulaklarını ve 
de, tramvaylarda beyazların yanları • kalplerini sımsıkı kapamıılardır. Ma
na oturamazlar, beyazlara ait lokanta• riın Anderıon Amerika'da Avrupa 
lara, tiyatrolara, sinemalara hattl ki- törnesinden sonra meıhur oldu. 
liselere giremezler. Beyazlara müsavi Amerlka'da beyazlara ait üniversi • 
çoklukta bulundukları yerlerde bile telerin çoğuna zenciler kabul edil • 
devlet, adliye, belediye intihaplarında mezler ve mecbur olmadıkça beyazlar 
reylerini kullanamazlar, bu teıkilit - ne spor tefkilitlarına zenci atlet alır
la da vazıfe alamazlar. lar ne de zenciler tarafından teşkil ~ 

E .. ar ~ t aleydarı şimalde; Nevyork, dilmit ekiplerle karşılaşma a mu va • 
Şıkago, Va ıngton gibi Amerika'nın fakat ederler. Eğer maçlarda bulun -
hur hayat ve hur fikir merkezi tellk· du iseniz, görmüşsünüzdür; Amerika 
ki edilen üç belli batlı fehrinde bile da zenci bir boksör için ıöhreti temin 
beyazlardan ayrı y~prlar. Şikqo'da eden uıart muvaffakiyet ~ ı nak -
zenci mahallesinin Univeraite budu. avttur. Bu kemal derecesıne kadar 
duna kadar ıenitlemoel phrln en btl- hikem daima aleyhlerine rey verir. 
yük endlplerinden birini teıkil edi • Amerikalılar iktlaadt, alyaat sebep
yor, zenciler prktan zorladıkça be • lerle uydurdukları, zencilerin apiı 
yazlar Mişigan gölü kenarında garba yaradılıtta insanlar oldukları nazari· 
doğru yayılıyorlardı. Arizona'dan, yesini zaman geçtikçe hakikat olarak 
Florida'ya kadar Meksika körfezi, kabul e~mit görünüyorlar.Şikago Unl 
Florida'dan Vatington'a (tehir) kadar versitesınde kendileriyle yıllarca siy 
atlantik sahilindeki devletlerin hep- arbdaılıfı yaptı.fımız be~lardaıı 
sinde vasiyet ya böyle ya bundan da- -hentb muhite ınti.bak etmemıı yaban 
ha katil idi. Zencilere anayuanın te- cılar müıteena- hiçbiri umumi yer • 
mln ettlli alyut hGrlyetlerin 8nUne, lerda lmıclllerlnl bizimle beraber tq
teıakkl 4e1ı....-.. b1chnlmaJanna tılre ruı olmadılar. 'Oniveraite 4.1.ı:; 
imkan olmıyan ıdari, iktısadi maniler da bb:fmle beraber geıftıhıieM!efı. 
yığılmıştı. ·-· 

.-. Cenup yolunda Amerikalılar timal 
Golf port'ta (Meksika karf ezl aa

hilinde ve Miuiaaippi devleti dahi -
linde ) tanıttığım bir zenci doktor 
( llr. J. T. ) ve bir zenci ebe ( Miaa. 
P. A. ), 

- Kıymet ölçüleri bilhassa Ameri
ka'da çok nisbi ıeylerdir l 

diyorlardı. 
- İnsanların hür ve nıüsavt yara -

dılışta oldukları fikri bile Amerika
da. her Amerikalının rengine, kiliae
aine, men,eine hatti kazanç prtlan
na göre değl,en birıeydir. Amerika -
da zenci meseleai vaktiyle cenupta bir 
bilyük zirai istihsl.1 sistemi meseleai, 
şimalde ise bir hür istihsal sistemi 
meselesi idi. Sivil harpten esaretin 
ilgasından zencilerin ıimaldeki büyük 
aanayi ıehirlerine hicretlerinden ıon
ra mesele şeklini değiştirdi. Şimalde 
az kazançlı veya kazançıı• beyazlara 
göre, bir ucuz it arzı meseleıi, cenup
ta zenci reyinin istikbalde devlet tek
line yapacaiı tesh'ler meıeleal haline 
geldi. Esaret devrinde cenuplular 
zel\cilere hiç düsman değillerdi. Çif~
liklerindeki ehli hayvanları ıibi bunla 
rın da ııhatlariyle alakadar olurlar, 
sayılarını artırmak için yapılabilecek 
pyleri yaparlardı. Şimdi böyle bir 
müaamaha timalde bile yoktur. Cenup 

ve orta Amerika'da oturanlardan da • 
ha koyu hıristiyan ıörünüyorlardı. 
Sık ıık ev sahiplerimize din ve milli· 
yetimiz hakkında izahat veriyorduk. 
North Carolina'da büyükçe bir ıehrln 
büyükçe bir evinin holüne büyük harf 
lerle, 
( Christ is tbe bead of tbis House) 

yaı:ılmıftı. Kapıda bizi kartılıyaıı 
tertemiz ve beyaz önlüklü ufak sordu ı 

- Hırstiyan mısınız ? 
Cevap ıecikince arkasını döndü ve 

ayafıyla yavqça kapıyı kapadı. 
Dannuvill'de ( Virginia devleti da

hilinde ) kaldıfımız bir evde de her 
yataiın bat ucuna bir incil konmuıtu. ·-· 

Hukuki mevzuatın, modem nakil 
ve muhabere vuıtalannın, kültür mü
e11eselerinin, dil, ıiyasi, iktisadi tali 
ittirlklerinin meydana getirdiği Bir
letik Amerika'da· milletler vahdeti it
te böyle bir vahdet idi. 

Neıet Halil ATA~ 

Hava Kurumuna 
yapılan teberrular çıkmıfbr. Katarın sonundaki vagon - mek verilmit ve çocuk bahçeılnden er ar unmuı a ır. arkadaıların.a aleni teıekkürlerimi 

lardan bqi de yoldan çıkmıı ve bu:ı - 6370 çocuk iatifade etmitlerdir. Ço - unda bulundurulan 225 yavru ile onlarzetmeyi hır vazife uyarım. (1) Bunlarm .. ,..ıannm 1492 de l4eOOO 
ır-ı oktufandan ve uala asala sn bine kadar 

Jardan ikiıi atır basan uframııtır. cuk Esirgeme kurumunun -!r ören - bet gilnde yardım gören çocuk a&yıa Hukuk Pllldllteai idare Memuru dllttUttlnden evılld ..,a:ıılarcla babaedil • 
Haydarpap itletme müdtırll ve bq- deki çocuk yuvasında daimi bakım al- 8.321 e belit olmuıtur. (a.a.) Muhittin Köbal miıtL 

Türk Hava Kurumuna yapılmakta 
olan yardımlar hakkında dün bize ve
rilen malOmata g5re, Bozüyük kay• 
makamı F.mln Ço,ıtunun bqkanlığın
da yapılan bir toplantıda Salt Yılmu 
500, luet Arma 300, Hiilcyin Recai 
Aytaç 200 lira ve ayni içtimada bu • 
lunmuı olan dlier -V.tandqlar da ye
kQnu 380 liraya varan 'eberrUde bu• 
lunmuılardır. 

lllllfettitleri bi~ iında~ ~tariy~e aaet ııııııııııııııııııııııı,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 
10 da kaza yerıne yetıpıılerdır. 

Tahkikata derhal başlanmıttır~ Atı- lzmire hasret '#;~N ı~ 11 iL~ R 5-3 el. 80l el 
1 

nan malOmata ıöre Gebze iıtuyonu • Aylarca 6ace Erzincan için '" Sayın bir dostum anlatıyordu: 
nun bir btann varııından evel öte • Aaadolu diJi ile yudılı ,ok - lstanbul'dan Ankara'ya gelir-
kine yol vermesi ve avdet esnaıın;la içli şiirden bu sütuna parçalar al- keıı lokanta vagonunda ıarıonua 
emniyet albna alınmaması kazaya ae- dıtım genç bir fBİrdea, edebiyat sa..,ı.., boJunanlar Danirefe'lerl totnd• ha.1a11ll alN1lm hmlrr hesapları sol eliyle yazdığını 11J. 
bebiyet ve--ı·tlr. Gebze hareket mc. 6lretmen/ Zeki Omer Delııe'dıa Kuru11UD bainma elvan tepeleri Ytıstlm .. s6dm• dn7lm hmlrı rap sordum: "al eliaizle yanma 

•...., bir melrtup aldım. Dostun 1elveai7le dolsun kupaları (2 mısınız 1'" 
muru llesutun, bu hatası yüzünden lzmir'in hrtu/uı bayramını ht- Zelıi O..... D.lne Gar•a cevap verdi: •r:•••bı"l'l-

.s Bir fııce tedarik dibutab !mürt -derhal kaydı terkin olunmuı. maki - /adılı ve yerlinin yabaacııun beae- ... rim: fakat •ncalc ed/ harfleri. S•l 
L ·"dill f b ı Dem. llannmcla aiiatilsua !amiri ''i aiıt Galible buı arkadqlarına da tah- aere-. 611' il uuıaı açılı u uıı- ••· m arap harlhriae, sol elim yeni 

kikat aonuna kadar ııten el çektiril • durdufıı 111 sıralard• yuılan bu "Buat.,, de, öj1bımea aötut olur mu?! Botaltlılt / tarlı bullerl11t1 maJınmır. 
mi tir melrtubun yanı sın bir de gO•el "Şarap,, ;yu, ,....ıma kAtıt olur mu?! Jlolyer'in bir kom«lisiııde ,.1 ve 

1 · fiir vardı. '"Kitap diliai bafl•dı - "İzmir,, de, deli olmaz yttu, olur mu?! Ad•u'du Ulu• ıeJea bir ba- sol kulalı için ı6ylenmiı olan bir 
Yolcu qtarlan birleıtirllerek Hay- ğıaz# dylilyen bu filri bir del• d• ber "yle bqlıyor: dd A•tul•tan ba cevap,-'•• ,,.~ 

darpmpya banket ettlrilmfttir. Yo1 • olcurlarımla bitli e ol'llmalı 7f!re- Hele görmemtıae v&,y benclleytn! "T••rdta kuratalaa Ayau ba- orijinal bir il NllmO 1ibl ıılml· 
culardan ve tren milltahdemlerinden fime bir yol d aerpecelrtlr: Blo olma mı aklı •&7 benclleytnT <•> taklılının ytrinde timdi muusam 101 mu1 
Jds bir yaralı ve bereli yoktur. Bu b L•.,leclir Darlıktan lıııtn yok .. göndermiyorlar. bir ohliptb ormam riJcrıd• ıetı-

uv KUilar kuıatlanna blnclirnıl7orlar. rllmiıtir ... 
Gegen eiin!ıi kcaa lllalen mi beeleamit tlrimitn lsmir! Telrttab blııılmotn QreDmtı yollar. fOpbesia ld 6a batak/ılı Clmbrı- ~Dltalı 6ir lilıra .. ı 

t~ lbt doldu psıııtlmla tamiri. ~ _ 
Bundan bir kaç gQn nel Acluıava Her barfl bal oldu~ tsmkl- !amir, buretinle bölük bölOIUml ri7et Tllrldyniae pedipblık Tar-

pden bir trenle Kayaeriden plmekte KAtıllarda kaldı ~rtlmlfllUm! lıiyesi dırretmlıtJ "' bataklık o re-
elan diler bir katann Kılınçlar lata- ltltap liauum boıladnn 1&7"1 (1 /imla yarı buçuk haliaJ tle llade e-
,emmda çarp1wmuiyle vukua pim Çabü dUlıri~tladım samı YUa tMD yönünO tııımır'e Mndtlrl d•ıı bir kelime idi. 

.... -'nı· 13 Lftı"nin haflf,.e -·a - Yerla· A•dm, -a&a•: Odemiı'liJ'alitl Kı• laen nuuu tsmır•e döDCHırl Şimdi nld A7au bataklılıaın 
7... • a Y ' - 1 

•-- lııımiraen Defne'ye bir aellm gönderi ~tiade yiUıMlen ormau hlıaalar 
._lyle MVQtturulmuıtur Hiç bir Ufka d6rt dolala. cllrt stınetli1111i1f 1'71• d#Jrlwlidirler: 

_..... •-- dfLL-tlf KJbl MIÜ ballı. urp&D lrathJ'allfl ,.alı 7 .,. ... r ~aya. .- .s l) Boılamalı: terbtmei. - Sağl•m ve astan rejim, yalaıs 
1111 rtldnden ıebebiyet vermit ol e lmea Wba, Msfldlm bmirl 1) Şene: ıdl•. u,a, .,, • ..,. aalPi u.J. mi/itti d~lil. millet zn,; vatam d• 
._.. clerW itten çıkan~ ._. """* ~ ........ ı...... 'J -· ~ oaaru4ır. 

DtMtılm Brcilmeat Bhem 'l'alrı
nan baflııd• ppka balrıııu. yaııi 
•ppkam., bqlılı altında çı.bıı bl. 
l ıkrasıaı ıatdlhn. l'abt ,celeye 
ıeldi, okuyamadım. 

11.ıom 7a, bisd• .. ,.,,_., çok nlıi 
zamaalardalci lcillüıa balelidir. 

Onun için brııtnH tliltl• .. ldlJl
lıau tllılleır d~ .. .,.tama 

Kaıtamonu'da vali Mithat Altıok. 
un bqkanlıfında kurum bakaydı it
lerini tetıkik mabadı ile ,apılan Mi' 
toplantıda 258 lira ve A~da 
200 liralık teberrüler kaydolUDmUf '19 
bir çok aevat yılda 25 er lira taahhlt 
ederek kuruma ba olııı~dır. 

Fethiye'de Süleyman Şahin ~
da bir vatandaı 300 lira •berıil •Jle-
miıtir. • 

Oc!emit'de yıllık tul\İtıtleri yekt
nu- 12.357 liraya varan 6 l~l kiti ita· 
nuna lza kaydedilıntıler'1r. 

Adıjıanwı'da inhıur müfettitf 
Meaut evlenme yUzülünU, Dervit tf. 
turlu da bir >1hn )'Uzük kurqma ten 
eylemiılerdir. (a.a.) 

dialet/ .. 
ıöza ile değiftirmemiz lizım • 
Acaba iJstat, uman zaman kea

disiM thiilerde bulunan ıeııçleria 
daiJniJ dinlesin di7e mi bıı ppkqı 
bU lılaa11111J bafuıa ıeğiı: · · 1. 

L 
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Pazar gunü düşürülen 
alman tayyarelerinin 

sayısı 185 i buldu 

Alman tayyarelerinin 
dünkü taarruzları 

Londra, 16 a a - İngiliz hava ve anava 
tan emniyet nezaretleri tebliği: Şimdiye 

kadar alınan raporlara nazaran dun gece -
ki zayiat evclkJ geceler zayiatına nisbetlc 
biraz daha fazla fakat ilk hücumlara nis
betle ise çok azdır. Londra haricınde za
yiat çok az olmuştur. Fakat bir kaç ötu 
vardır. Gece, avcı tayyarelcrimizin ıki bom 

Londra; 16. a.a. - Hava nezaretinin bu bardıman tayyaresi düşiırdüğü öğrenilmiş-
~bah tarihli tebliği : tir. 
.D~n, 185 duşman tayyaresi tahnp edil -1 Gundüz dtl:imanrn faaliyeti az olmuştur. 

llıı.ııtır. Evelce kayıp olarak bildirilen beş Saat 7 de bir di.ışman hnva kuvcti bulut • 
~vcı tayyarcmiz, halen üslerine donmüs lardan istifade ederek Kent sahilini aşmış
Ulunmaktadır. Dunkiı İngiliz kayıpları, sa da avcr tayyarelcrimizle karşıla$madan 

)aJnız 25 avcı tayyaresidir. Fnkat bunla,rın tayyare dafi bataryalarrmız tarafından piıs-
l>ilotlarından 12 si sağ ve salimdir. kiırtiılmuştür. 

Dün düşürülen 185 düşman tayyaresi, bir Daha sonra ıründüz duşman tayyareleri 

/. Berlin 
1 ngiliz tayyareleri gene 

• 
üzerıne 

hücum ettiler 

Mıs1r harp 
ilan edecek 

(Başı 1 inci sayfada) 
ra kuvetlerimizi huduttan çekmemizi mii
tcakip, Sollum müdafaa edilmez teliik'ki e-

HARBE . 
DAiR 

dilmiştir. Bu sebepten dolayı, Sollum'un Mısır'a ita/yanlar 
İki defa alarm işareti verildi işgalini, italya'nın Mısır'ı istiUisı bahsin

de doğrudan doğruya bir tehdit teUikki c
Londra; 16. a.a. - Ajans llaberlcrine na- demeyiz. Sollum, şimdi, Nomcnslant da • 

zaran. dün gece Bcrlin'dc iki defa alarm hilinde bulunmaktadır ve hudut ile nefsi 
nasıl 

işareti verilmiştir. Mısır arasında muazzam hali arazi mrnta-

1 ·ı· l • B z· • kası mevcuttur. Memleketimiz için doğru-
ngı ız erın er ın üzerıne dan dogruya bir tehdit teekil etmeden, ital-

yaptıkları akın yanların daha ilerde girebilecekleri muma-! M1S1r' a tecavüz olmadı mı ! 
Berlin; 16. a.a. - D. N. B. bildiriyor sil birçok hareketler bckliycbiliriz. 
Gece yarısına doğru birkaç İngiliz tay • Fakat İtalyan hareketi Mısır'ın istili -

taarruz edebilirler ? 

-3-

hangi bir mevsiminde italynnlarm 
lehine değildir. 

Hadiseyi tahlile çalışa hm: l
talya Mısır'a iki yerden tecavüz 
edebilir: evela yukarda, bugün 
yaptığı yerden, yani, Libya - Mı
sır hududundan, Akdeniz sahil
lerinden farka, lskenderiye isti• 
kametinde ve nihayet cenupta 
Eritre ve Habeşistan hududundan 
Sudan yoliyle ! ltalyanlarm bin 
kilometre tutan Mısır • Libya hu
dudunun bütün imtidadınca Mı
aır'a bir taarruz yapmalarına İm· 
kiın yoktur. Çünkü burası baştan 
aşağı çöldür. Ne yol, ne su, ve 
hatta ne de vaha vardır. 

Taarruz ·noktaları 
. 

ıtünlük faalıycttc yeni rekordur. Bundan e- münfent veya küçük gruplar halinJe bir 
,.elki en yüksek rakkam, 15 ağustos günü • kaç noktadan sahıli geçmişler ve memlc -
~!in 180 rakkamı idi. ketin muhtelif kısrmlarına bombalar atmıı;-

yaresi Bcrlin'e yaklaşmnğa teşebbüs etti - sına başlangıç şeklini alırsa, hiç tereddüt ı Libya • Mısır hududunda ve 
ter. Hava bataryalarının şiddetli ateşi kar- etmeden sôyhıyorum ki, o zaman harp ilan Akdeniz sahilinde Sollum'un S ollum tarikiyle yapılacak hü-

cum ancak sahil boyunca 
yapılabilir. Sahilden biraz içeri 
girdiniz mi çöl baılamaktadır.Bu· 
rada zaten aahil boyunca bir sıra 
dağlar vardır. Bu dağlarm iç kıs· 
mı cehennemdir. Sahilden yapıla· 
cak bir ilerleme ise, en tehlikeli 
bir fey olur. Çünkü İngiliz filosu 
fskenderiye'dedir. Bütün Mısır 
sahili bu filonun sıkı kontl'olü al· 
tındadır. Eğer İtalyanlar, bu ta
arruzu göze alacak olurlarsa, mu
hakkak bir deniz har.bini kabul 
etmeleri lazımdır. Halbuki ital· 
yan filosunun her nedense, bu gi
bi kanlı çarpıımalardan İçtinap 
etmek cihetine gittiği bugün artık 
malUın bir hal\c:ikattir. Cenuptan 
yani Eritre ve Habeşistan'dan Su
dan tarikiyle yapılacak bir hücu
ma gelince, bu taarruzda bir de
fa Mısır tam manasiyle ilk hedef 
değildir; arada Sudan vardır. Bu
rası daha feci bir yerdir. Bu taar
ruzun üç hedefi olur: Kızıldeniz· 
de Port • Sudan, Nil sahilinde 
Berber, daha atağıda Hartum, bu 
üç hedefe varabilmek için büyük 
balta girmemiş tropikal onnanla
rı geçmek lazımdır. Ve mesafe
ler 250, 350, 500 kilometredir. 

şısında Berlin'in müdafaa muıtakasına var- edeceğiz. Askerlerimiz, o zaman, ingiliz ' İtalyanlar tarafından itgal edil· 
madnn evci geri dönmcğc mecbur kalmış- askerleri ile yanyann savaşacaklardır. ,, mesi, öyle görülüyor ki, Mısırlı-
lardır. Bomba atılmamıştır. Düşman tay-1 Kıral F aruk'un bir mesajı lar tarafından kendi topraklarına 

lardır. Haberi alınan hasar hafif, zayiat 
mahduttur. Bir vapur bir Alman 

tayyaresi düşürdü 
Alman resmi tebliği 

yarclcrinin hepsi avdet yolunda bulunmak Kahire: 16. a.a. - Royter bildiriyor : bir tecavüz şeklinde teUikki edil-
tadır. Kırat Faruk, bütün musllimanlan yarın memiştir. Mısırlılar Sollum'un çok 

Bombardıman edilen diğer 
yerler 

Bcrlin, 16 a.a. - Alman yiıksek kuman
da heyeti tebliğ ediyor: ıs cylat gilnü ve 
16 ey161 gecesi Lonqta'ya karşı mukabcle-
'bilmisil olmak üzere yapılan hucumlar pek Berll.n, 16 a.a. • D.N.B. ajansı blldlri-
fena hava şeraiti dahilinde yapılmıştır. yor: 
Muharebe tayyareleri dok ve liman tesisa- 1 İogillz tayyareleri Almanyada muhte
tını bombardıman etmişlerdir. 'Rüyuk c;ap- lif tarihlerde lı;lcrlnde birçok kilise mu
ta bir bomba Bromby aT.hanesinin uzeri • esscselerl de me\•etıt olan birçok gayri 
ne isabet etmiştir. Voolvich ve saır mahal- askeı1 hedefleri bombardımnn etmlııler

lerdc harbin sevk ve idaresi için ehemiyeti dit'. 

sulh için duaya dft.vet eden bir mesaj nc:ı- ehemiyetsiz bir yer olduğunu ile-
retmiştir. ri sürerek, bunun için ltalya'ya 

Taarruz lngiltereyi istila harp ilanını göze almamıtlardır. 
teşebbüsünü takip edecek Faka.t Sollum, i~ter ?11emiyet~i ol-

Balc, 16 a.a. - Baslcr Nachrichtcn ga - a~.n, .. ıste~ e~.emıyets~z olau~, ıst~r 
zctesinc Roma'dan bildirildiğıne göre, Ro- kuçuk bır koy veya ıster b!.r şeh~r 
ma'da Mısır bahsinde istisnai bir gergin _ olsun, Mısır hud':'du tecavuze u!': 
lik ve intizar huktim sürmektedir. ramıştır. Halbukı, Mısır Başvekılı 

Gazete diyor ki: Hasan Sabri paşa, bundan bir 
"İngilterc'ye yapılacak alman umumi ta- müddet evci, yaptığı beyanatta 

Londra, 16 a.a. Amiral Irk dairesi tebliği: 
l)ÜŞmanın dün Londra üzerinde yapmış ol
.ıuğu hücumlar esnasında Taymis nehri 
lbo1Unca inmekte olan Port Auckland is -
lllindcki vapur duşmanın bir bombardıman 
!tayyaresini düşürmüştür. Geminin hava 
Jl:ıüdafaa toplarından çıkan bir mermi tay
)'~renin to.m altında patlamış ve alevler i
~11ldc nehrin sahiline du$mÜştür. Mürcttc-
atıııdan bir klııinin atladığı görülmiıştür. 

1
. Londra, 16 a.a. - Amirallık dairesi teb-

olan sinai mür:sseselcr ve istasyonlara bü- Boppard'da bir manastıra 6 bomba ve 
yiık çapta bombalar tam isabet etmış ve Breme de bir protcstan kadın rahipler e
bir petrol magazasında yangın çıkarılmış. \'ine de bUyUk çapta iki bomba dUşmUştUr. 
tır. Bu hucumlar esnasında ııiddctli hava Notburga'da bir kilise ağır hasara uğra
muharcbclcri olmuştur. mıştır. Ducrvlss'te bir kiliseye Uç bomba 

arruıunu hemen Mısırda bir İtalyan ileri eğer Mısır toprakları bir tecavü-
harekctinin takip edeceği kati surette teyh ze maruz kalacak olursa, Mısır'ın 
edilmektedir.' harp ilan etmekte bir an tered-

ığj ınayn toplıyan Libra ve Canguistador 
balıkçı gemileri bu sabah erken bir diışman 
ta1arcsi tahrip etmişlerdir. Gemilerin miı-
1'ettcbatı arasında hiç bir zayiat yoktur. 

Sonum mıntakasmda İtalyan 
lahauütleri bombardıman edildi 

Kahire; 16. a.a. - İngiliz hava kuvct -
!erinin tebli&i : 

13/14 eylill gecesinde İtalyan bambardı
ll:ıan tayyarelerinin faaliyet gösterdikleri 
Garp çöliınde, bombardıman tayyareleri -
ıtıiz, Sollum mıntıkasında düşmanın oto • 
ltıobil nakliyat tahaşşıitlerine karşı muvaf
fakiyetli hucumlar yapmışalrdır. Bomba • 
lar, otomobiller arasına duşmU5 ve bir kıs
~ına isabetler vaki olmu!ltur. Bombalar, 
ıtalar arasına da düımuştur. Bir yangm 

~ıkpıJmıştır. 

Sudan•da, diışman tayyareleri, Hartum -
lln cenubişarkisinde Koryabia üzerine bom 
balar atınıılardır. Hiçbir maddi hasar yok
tur. Bizim tayyarelerimiz, Gura hava mcy
ldnına hücum etmişlerdir. Bir hangara ve 
diğer binalara tam isabetler kaydolunmuş
~r. Birçok büyıik yangınlar ı;ıkarılmıştır. 
onı.bardıman tayyarelerimiz yeniden As

lib'a da hiicum etmltlcrdlr. 

Berlin'deki askeri 

hedefler yenicfen 

bombardıman edildi 
Londra, 16 a.a. - İngiliz hava nezareti 

tebliği: Diın gece İngiliz hava kuvetleri ye
lıidcn Bcrlin askeri hedeflerine bombardı
ıtlan etmişlcrdır. Harp teçhizatı imalat 
ltıerkezıne Hambur, Vilhelmshafen, An -
"trı, F.lcsinguc, Ostcndc, Dunkcrque, Ca
:•is ve Boulognc limanlarına ve bu liman-
1 •rda bulunan mavnalarla tezgahlarda bu -
tınan diğer gemilere tekrar agır hücumlar 
>'apılmıştır. 

J.r 'Başka bombardıman tayyarelerimiz de, 
. •tıım, Osnalburg, Soest ve Krcfcld, tev-

ti tııcrkczlcrine hucum etmişlerdir. • 
liamburg'da emtia garları ve Rhin hav

~sında demiryolu iltisak hatları da bom -
~rdıman cdılmiştır. 
l'crschelling açıklarında duşman harp 

~tınllcrinc tam isabetler kaydedilmiştir. 

Douvres ve Portland limanlarında tesi -1 düşerek a(;lr hasara sebep olmuştur. VUrt
sat bombardıman edilmi[itir. Portland'da tenberg'tekl Tultiingen eehrinde bir ml\ -
bir petrol deposunda yangın çıkarılmıştır. bet mitralyöz ateşiyle hasara uğratılmııı-

İzlanda, İskoçya ve İngiltere sahilleri a- tır. Ncu - İsenburg "Hessen Nassau., me
çıklarında gemi kıı.filelcrinc karşı yapılan zarhğına lk\ bomba ve Oleve dahilinde 
hlicumlar esnasında Southnmpton'dakl tay- bir kilisenin bahçesine de bir bomba dUıı
ynre fabrikası bombardıman edilmiştir. Cc- mllştlır. 
man 18.000 ton hacminde iki tücacr gemisi BUyUk SL Speycr kilisesiyle Dulsburg 
batırılmıştır. Diğer bir gemi bombalarla katollk ldllseslnc lnfiltık bombaları, Schö
hasara uğratılmış ve dördüncü bir gemide nemonr kilisesiyle Gııeh klllseslne de yan· 
de yangın çıkarılmıştır. Gece zarfında sc- gın bombaları ntılmıştır. 
kiz bin tonluk diğer bir gemi batmlmıııtır. Bu neviden diğer hedefler arasında Du-

Gcne gece zarfında muharebe tayyare _ !sburg'do.kl Notre - Dame kilisesi, Dnun
lcri Liverpool ve Birqıingham üzerine hü- Viltllch'de bir manastır, Slegburg, Aix
cumlar yapmışlardır. Burada ds yangınlar La - Chnpelle ve Vllhelmshaven mezar
çıkmıştır. İngiliz limanlarının methallerine lıkları, Nuenchcn - Oladbach me.zarlı(;l, 
mayn t.lokülmlye devam edilmiştir. Zvischenahn kilisesi ve bUyUk Merseburg 

Dun gece İngiliz tayyarelerinin Bertin klllscslnln civan, Berllnde Dlefenbach cad 
uzcrine yapmış oldukları akın tcşcbbiısleri desindeki klllse, Kolonya civarındaki 
akim kalmıştır. Garbi Almanya'da mahal- Glenel kilisesi ve Hamm'dakl Notre-Dame 
leler üzerine bombalar duı;mıiı;tür. Bir klltsesl. 
yerde bir kaç ev tahrip edilmi, ve bir mek
tepte yangın çıkmıştır. İki sivil ölmüş ve 
bir kaç kişi yaralanmıştır. İki tayyare dü
ılirülmuştür. Bu tayyarelerden birisi ha • 
va müdafaa bataryaları diğeri de gece av
cıları tarafından düşüriılmüştür. Sahil mu
hafaza gemileriyle 4evriye gemileri Manıt 
denizi açıklarında Uç tayyare düşlirmiye 
muvaffak olmuşlardır. Dünkü düşman tay
yare zayiatının yelrilnu 79 a baliğ olmuş -
tur. 43 alman tayyaresi avdet etmemiştir. 

İtalyan resmi tebliği 
İtalya'da bir mahal, 16 a.a. - İtalyan 

umumi karargahının 101 numaral tebliği: 
Öncü kuvctlcrimiz Sollum'u işgal edip ile
riye gitmişlerdir. Ricat etmekte olan ai -
lahlr ve zırhlı kamyon ve müteaddit depo
lar, tayyarclerimizin ı;ok şiddetli harekatı 
neticesi ağır zayiata uğramışlardır. 

Bir bombardıman tayyare teııekkülümüz 
pike usulü ile Malta'da Jialfar tayyare ~s -
tasyonuna hücum ederek, isabetli ateşleriy
le hnva mUdn!aa tertlbatın:ı, ve hnııgaı:la
ra bombalar isbct ettirmiştir. Büyiık bir 
infilak ve vi&i mikyasta biribirini takip e
den yangınlar müşahede cdilmiıtir. 

Düşman avcıları avcılarımızla muhnrc
be etmekten imtina eylemişlerdir. Buna 
mukabil düşman Pichiatclli tipindeki tay
yarclerimizc karşı hücum etmiş ise de, 
bunlar mukabil taarruza geçerek bir düş
man tayyaresini düşürmüşler ve bir diğe
rini de ağır surette hasara uğratmışlardır. 
Şarki Akdeniz'de hücum botları bir düş

man denizaltısı ibatırmıştır. Bir itnlyan ha
va teııekkülunün hücumuna maruz kalan bir 
düşman kruvazörüne vasat çapta bir bom· 
ba isabet etmiştir. 
Şarki Afrika'da bombardıman tayyarele

rimiz Sudan'a akınlar yapmışlardır. 
Du;1manın Assab Massoua, Barca, As -

mo.ra ve Gucra Üzerlerinde yapmıq olduğu 
akınlar çok hafif hasarlar yapmıutır. Dôrt 
kiııi yaralanmıştır. 

Almanlar 185 
tayyare kaybettiler 

(Başı 1 irci sayfada) 

üzerinde muharebeler o1mu~ur. Blr~ok 

dilsman tayyareleri tardedilmiştir. 
Londra üzerinde düşman tayyareleri ln

giliz avcılariylc karşılaşmıştır. Londra ü
zerinde ba.şlıyan bir muharebe Hastings 
sahilleri üzerinde nihayet bulmuştur. 

Harbin bidayetindenberi en 
büyük muharebeler 

Londra, 16 a.a. - Harbin bldayeUnden 
beri cereyan eden hava muharebelerinin 
en bUyUkleri olan dünkü muharebelerde 
lnglllz tayyo.relerlnln kazandıklan muvaf
faklyetler bu sabahki Londra gazeteleri 
tarafından chemiyetle tebarüz ettirilmek
tedir. 

Bukingham sarayına isabet 
eden bombalar 

Londra; 16. a.a. - Bukingham sarayına 
dün isabet ctmiı olan bombalar hakkında 
söylenildiğine nazaran, bunların birisi bi
nanın Uzerine diğeri de parkının çimleri 
üzerine düıımUştür. Bombaların ikisi de 
patlamamıştır. Ayni zamanda birçok yan
gın bombası parkın iı;ine düşerek otları 

tutuşturmuştur. Yanııın polis ve pasif ko
runma servisleri tarafından derhal söndü
riılmü$tÜr. Kıral ve kıraliçc sarayda bu -
lunmuyorlardı. Sarayda pek az müstahde
min mevcut bulunmakta idi. Bunlar sığı -
naklarda oldukları cihetle insanca zayiat 
olmamıııtır. 

Almanların geçen haftaki 
kayıpları 

Almanlar 
hazırlıkları 

arttırdılar 
(Başı 1 inci sayfada) 

etmek ve amme hizmetlerini bozmak. 
2. - Hükümeti maneviyatı bozul

muş ve paniğe uğramış bir halk me
selesi karşısında bırakmak. 

Bu yıldırım harbi akim kalmıştır. 
Havalar bozdu 

Londra. 16 a.a. - Bir gazete tel
grafı istila ihtimalleri münasebetiyle 
Douvres'tan şu meteorolojik malfıma
tı veriyor: 

"Bugün fazla yağmur vardır. Bir
kaç haftadır devam etmekte olan gü
zel hava devresi bu suretle inkıtaa 
uğramıştır. Hava kapalıdır. Kül ren
gi bulutlar alçaktadır. Deniz üzerin
de sis vardır. Fakat ufukta fransız 
sahil ri görünebilmektedir." 

Almanlar haz.ırlıkları 
hızlandırıyorlar 

Londra, 16 a.a. - Stoldıolm ve Ber
lin'den gelen malUmata nazaran al· 
manlar, Norveç'in cenup ve garp sa
hillerinde Büyük Britanya'nın istilli
sı için yapmakta oldukları hazırlık
ları tesri etmektedirler. Amerikan 
kaynaklarından alınan habere göre, 
alman ordusuna mensup 19 general 
Manş limanlarına gelmiştir. Berlin
de büyük bir gerginlik olduğu söy
lenmektedir. 

Bir ita/yan senatoruna göre 
Londra, 16 p.a - İtalyan senatosu 

azasından B. Farinacci, "Regime Fa
scista'' gazetesinde, İngiltere istilası
nın gelecek ilkbahardan evel olmıya· 
cağını yazmaktadır. 

Londra gazetelerine göre 
Londra, 16 a.a. - Londra matbuatı 

müttefikan, alınanların artık istila 
planlarından sarfınazar edemiyecek
lerini. işaret etmektedir. Observer ga
zetesınde B. Garvin "şimdi tam za
manıdır. Bundan sonra hiç yapıla
maz" "Almanya tereddüt ederse ka
zandık demektir" diye yazmaktadır. 

Fransa' da 

Bir irtica harekeli 

1bc halicinde bir petrol gemisi ciddi ha
~ra ugratılouştır. Sahil muhafaza teşki -
la lına mcnsuup tayyareler İjmuiden açık
larında bir dıışman iaşe gemisi batırmış -
f tdır. Hollanda sahili açıklarında bir ka
~cl'e de hiıcum edilerek iki iaıe gemisi 
t hrılmış, diğerleri de ciddi hasara uğra
~11ıı:ııştır. Havre'da bulunan gemilere ve 
~klara hücum edilmiş ve rıhtıma bagh bu· 

1 an gemilere ve rıhtıma mukerrcr isabet
)tr lta}"dcdilmiutir. Bu geniş ve muvafalci
t~tli harekata iştirak eden tayyarclerimi -
ııı hepsi üslerine dônmiı$lcrdir. 

Alman akmlan İngiltere' de 

Matemma•da silihlı köylüler, arazimize 
girmiyc tcıebbıis etlen ve bir avusturalya
h yü2fuaşının kumandası al tında bulunan 
bir kervana baskın yaparak kaçırmıştır. 

Londra, 16 a.a. - Geçen haf
ta içinde alınanlar, 455 tayyare 
ve 111 O tayyareci kaybetmiıler· 
dir. Aynı hafta içinde İngilizle
rin zayiatı 100 tayyare ile 57 tay· 
ya recidir. 

belirmeğe baıladı 
(Başı 1 inci sayfada) 

teler mütemadiyen artan işsizlik me· 
selcsiyle de meşgul oluyorlar. Paris 
bölgesinde halkın yüzde doksanı iş
sizdir. 

mühim hasar yapamadı 
.._ Londra, 16 na. - Hava nezareti ile aruı-
1 itan emniyet nezareti taraflarından teb
t lı:~dilmiştir: Düşman tayyarelerinin ge -
b t 1 faaliyeti geniş mikyasta Londra mu
~·~dc gôrülmü5 ve buraya biribirini mü
loı ltıp ufak bombardıman tayyarelcrı fi-

ilrı ıtclmiştir. 
Jı· 
~ ır takım ticarethanelerle husust evler 

•ara uğramıştır. 
~lnıanlar, bir kere daha hastanelere hü -
~ ctnıişlcrdir. Bu hastanelerden uçüne 

lrıbalar isabet etmiştir. 
~~tnılekctin her tarafında koyluk mınta
tr~ra bombalar duşmuş ise de ika ettik -
bı,'. ?aııar ctizidir. İngiltere'nin şimali gır
t~ le cenubu şarkisi Gallcs memleketinin 
ltb lıbu ve aralarında İngıltcre'nın cenup 
'e~ırtcrinden biri bulunan digcr bir takım 

•;ı1ı· 
1ıı1, 1 nlmanların hucumlarına maruz kal-
> .. tır, Vukuu bildirilen hasarlar ebemi -
.,, td' G . '->,, ır ece duşmanın bır bombardıman 
b;rcsi duşlirulmiiştür. 

'G ıı almanlarm 185 tayyareleri tahrip 
'-1') llıi,tir. Bunların 7 sı tayyare dafi ba -
Ilı~ '1ar., miıtebakisi de avcı tayyareleri -

tııtarafından tahrip olunmustur. Dü&ü -
tayyarelerin 131 i bombardıman tay
dir, 

Çin - FranS1z Hindi~inisi 

hududunda vahim bir 
hadise vuku buldu 

Hanoi, 16 a.a. - Havas ajansı bil
diriyor: Fransa ile Çunghing hükü
mc'ti arasında yeni ve vahim bir hadi
se vuku bulmuştur, Hankeu'da Yun
nan demiryolunun Hindiçini kısmını 
ayni hattın Çin kısmına bağlıyan hu
dut köprüsiı havaya uçmu§tur. Köp -
ril Çunghing hükümetine tabi istih -
kam kıtaatı tarafından tahrib edilmiş 
tir. Çin hükümeti bu hattın Çin ara
zisi dahilinde bulunan kısmını ihbar 
ve ihtarda bulunmaksızın kontrolü 
altına almıştır. 

Milli istiklal ve varlığımı. 
zın koruyucusu çocuk ve a • 
nasıdır. 

ÇOCUK ESiRGEME 
KURUMU· 

Alman ajansı ne diyor? 
Berlln, 16 a.a. - Royter ajansından: 

Resmi alman ajansı bildiriyor: alman tay
yareleri, dün Londra Uzerlnde uçmuşlar 
ve lngtllz avcı tayyarelerinin mutadın 

fevkinde ve ha)Tete §ayan tecemmUlc.rlne 
ııahlt olmuıılardır. 

Alman ajansı, flllve ediyor: 
;tngııızıer alman bombardıman tayya

relerin! pUskUrtmek tçln seferber edebil
mtıı oldukları bUtUn avcı tayyarelerin! 
Londra Uzerinde toplamı§lardır. 

Aynı ajans, bu toplantıya rağmep al
man tayyarelerinin yeniden bombalarını 
ı .. ondraya atmağa muvaffak olmuıı olduk
lannı bildirmektedir. 

:Muharebenin her vnkltklnden çok daha 
çetin olmuş olduğu da ilt\ve edilmektedir. 

Alarm i§aretleri 
Londra, lG a.a. - Londra'da gUnUn 

dördlincU hava tehlike işareti saat 18.12 
de verilmiştir. UçllncU alarmın hıtamın
dan bir çeyrek saat sonra verilen malCl
mat, Uç alarm esnasında hiç bir hAdlse 
kaydedilmediği merkezindedir. 

DördUncU alarm Uç saat 50 dakika de
vam etmııı ve saat 17 de nihayet bulmuıı
tur. 

Londra mıntakasında bqlnci alirm iıa
reti aaat 19.10 da vcrilmittir. 

"Derniers Nouvelles" ismindeki ga 
zetc terhis edilmiş bir askerin mare
şal Petain'e hitap eden bir mektubu
nu neşretmektedir. Mektupta şöyle 
denilmektedir: 

"lstıraplarımız hudutsuzdur. Aç
lıktan ölmekte olan işsizler ordusu
na iş veriniz. Sabrımız tükenmek ü
zeredir, çocuklarımız açlığa mah
kfımdur." 

Bir irtica hareketi belirmiye 
baıladı 

Cenevre, 16 a.a. - D.N.B. ajansı 
bildiriyor: 

Vichy'den öğrenildiğine göre, bir· 
kaç gündenberi irtica unsurlarını bir 
araya toplamağa çalışan bir hareket 
belirmektedir. Papazlar, Action Fran
çaise etrafında toplanan kırallık ta
raft:ırlan ve bazı askerlerle büyük sa
nayı ve maliye mümessilleri bu hare
kete iştirak etmektedirler. Verilen 
malfımata nazaran, iyi maHimat alan 
mahfillerdeki intiba bu hareketin her 
şeyden evci Başveki1 muavini Laval 
ile temsil ettiği siyaseti bertaraf et
meğc matuf olduğu merkezindedir. J 

dütte bulunmıyacağını bildirmit· 
ti. işte tecavüz olmuştur. Mısır 
niçin dur,uyor? •• Bu sual, evela 
mantıki gibi görünürse de, Mısır 
hükümctinin, vaziyeti enine boyu
na tarttrktan sonra Sollum yüzün
den bütün memleketi harbe sü
rükliyecek bir karar almadığını 
kabul etmek mümkündür. 

Mısır'ln politikası 

V aziyeti izaha çalııalnn: eğer 
Mısır bundan bir müddet 

eve) böyle bir karar vermiı olsay
dı, belki hükümetin biraz da İtal
yan taraftarı olduğu zehabı hasıl 
olabilirdi. Çünkü vak1iyle de Ali 
Mahir paşa başvekilken, Mısır 1-
talya'ya harp ilan etmemi§, yal
nız siyasi münasebetlerin kesilme· 
aiyle iktifa etmiıti. Bu kararda, 
kıral Faruk'un, tahsilinin bir kıs· 
mını Torino'da yapmasını amil 
görenler de oldu. Fakat şimdiki 
Baıvekil Hasan Sabri Paşa, M111-
rın eski Londra sefiridir. lngilizle· 
re dost olarak tanınmııtır. Ve Ha
san Sabri Paıa 60n zamanlarda 
kabine.tinde tadilat yaptığı aıra· 
da, Baıvekiıletten batka hariciye 
ve dahiliye naz~hklarını da uh
desine almııtır. Böyle bir kabi
nenin, İtalyanlara kolaylıkla harp 
ilin edebileceği tahmin olunur -
ken, bunu yapmaması, ve Sol
lum'u chemiyetli bir yer addet· 
memesi, hakikaten zihinleri kur
calıyabilir; ve Mısır'ın bir İtalyan 
İ§galini bir İngiliz himayesine ter
cih edip etmediği sorulabilir! 

Stratejik vaziyet 

Fakat Mısır hükümetinin po
litik sebeplerden daha çok1 

stratejik vaziyeti göz önüne aldı
ğı dÜ§Ünülecek oluraa, o zaman 
hadisenin mahiyetini daha iyi 
kavrıyabiliriz. O da italyanlann 
aahrayı kolaylıkla geçerek, isken• 
deriye ve Kahire'ye vasıl olamı· 
yacakları keyfiyetidir. Bu takdir· 
de Hasan Sabri Pata dütünmüt
tür ki, madem ki İtalyanlar, sa
hilde kolaylıkla ilerliyemiyecek· 
ler, niçin, Mmr'ı fili bir harp içi· 
ne sokmalı? Mısır zaten garip bir 
vaziyettedir: toprağı harp halin· 
dedir. Fakat kendisi değildir. 
Toprağında başkaları harp edi
yor, ve kendi askerleri bunu sey
rediyor. O halde niçin tehlike bü
yümeden tam harp hali ilan et· 
sin? Mısır'ın toprak bütünlüğü
nün muhafazasını İngilizlere bı
rakmak, ve onlan harbettinnek 
daha akıl karı değil midir? Çün
kü ıimdikj halde tehdit altında 
bulunan yer, nüfusun tekasüf et· 
tiği Nil aahilleri değil, sahradır. 

İngiliz galebesine inanmak 

Nihayet Mısır hükümetinin İn
gilizlerin galebesine inan

ması da kendisinin harp ilan et
memesi için kafi bir sebeptir. İn
gilizlerin Mısır'ı, Norveç'te oldu
ğu gibi tahliye etmelerine imkan 

Netice 

Bütün bu mülahazalardan çr. 
karacağımız netice ıudurı 

Mısır hiikümeti, İtalyanların ge
rek şimalde Libya hududunda ve 
gerek cenupta Sudan ·hududunda 
bilvasıta yapacakları taarruzun 
muvaffak olacağından emin de
ğildir. Ve nihayet bir müstemleke 
harbinde asker miktarından da
ha çok, menzil teıkilatı ve nakli
ye itleri kati rolü oynar. İtalya, 
İngilizlerin A'kdeniz hakimiyeti 
dolayısiyle Libya'da, ve Habetis
tanda tecrit edilmiş vaziyettedir. 
lçerdeki içerde, dııardaki dııarda 
kalmıştır. Ve nihayet İtalyanlar 
Mıaır'a bütün kuvetleriyle yük. 
lenmit olsalar dahi, harbin neti. 
cesini İngiltere ile, Almanya ara
aındaki çarpıımalar tayin edecek
tir. Almanya, halya'dan daha a• 
cele etmek zarureti karıunnda
dır. Böyle bir vaziyette Mısır için 
harp ilan etmekle etmemek ara
sında ne gibi bir fark bulunabi
lir? f,te Mısır devlet adamları
nm zihinlerinde ha.kim olan nok· 
ta bu olsa gerektir. 

Mümtaz Faik FENiK 

IHava Kurumu 
tayyareleri 

Adana' da 
Adana, 16 a.a. - Cenup vilayetle

rinde uçuş ve paraşüt atıma gösteri
leri yapmak üzere seyahate çıkmış o
lan Türk Hava Kurumu gençleri dün 
buraya gelmişlerdir. Genç tayyareci 
ve para§ütçliler başta Adana valisi 
Faik Üstün, komutan, belediye ve Par 
ti reisleri olmak üzere onbinlerce 
halk tarafından içten gelen sevinç te· 
zahürleri ile karşılanmıştır. Bir müd
det hava meydanı büfesinde istirahat 
edilmiş ve müf etti§ Emin Alinin söy 
lediği "Havacılığın ehemiyeti, hava· 
cılık sevgisi ve havacılığa karşı gös· 
terilmesi elzem alaka,, mevzulu bir 
nutuk söylemiş, müteakiben gençler 
tayyarelerine binerek havalanmışlar 
ve 800 metreden paraşüt atlamaları 

yapmışlardır. Bu muvaffakiyetli u -
çuşlar karşısında on binlerce halk 
hayranlık ve gururlar içinde gençle
rimizi alkışlamıştır. Havacılarımıza 
öğleyin yeni otelde akşam Seyhan 
parkta birer ziyafet verilmiştir. 

Bulgaristan 10.000 
kişiyi siiôh altına aldı 
Sofya, 16 a.a. - D.N.B. ajansı bil

diriyor: 
Bulgaristan, 75 günlük bir talim 

devresi için muhtelif sınıf tan 10,000 
kişi silah altına almıştır. 

Amerika İngilfere'ye 
ayda 700 tayyare veriyor 

yoktur. lngilizler burasını, ıanki 
kendi toprakları imiş gibi karıı 
karış müdafaa etmek mecburi
yetindedirler. Mısır'ın temin etti
ği İptidai maddeleri bir tarafa bı
raksak bile, nihayet Süveyt kana· 
h meselesi vardır. Ve Port • Sait· 
ten Port • Tevfik'e kadar uzanan 
Süveyt kanalı, bütün İmparatorlu
ğun yollarına, daha doğruıu im
paratorluğa hakimdir. lngilizler 
bunu nasıl ihmal edebilirler? ••• 
Bu politik mülahazalann yanm
da stratejik vaziyetin de mühim 
tesiri vardır. Sollum, ıene tekrar 
edelim, ehemiyetli ve yahut ehe
miyetsiz olabilir. Fakat, Mmr'a 
taarruz için stratejik vaziyet bu 
mevaimde ve yahut ıeneniıa her-

Vaşington, 16 a.a. - Haber alın -
dıfına göre, Birleşik Amerika lngil
tereye ayda 700 tayyare vermektedir. 
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Kayı-Bucak'taki linyit 
madeni işletmeye açıldı 

(Baıı 1 111cı sayfada) 
71 • Bucuk linyit ocatı bu makaatla butt 
tfletmeye Ubt tutularak alııtınlmata 

bqlanm11tır. Ayq yolu yakınında ve AD
Jrara'dan '1 kilometre uzakta buluııan bu 
ocaktan bugün kolaylıkla linyit kömtlrU 
aluıabUmekte ve satıp. arzol nmaktad r. 

yakma madde ve vaııtaıma kavutmuı bıı • 
lıınuyorlar. 

Eski 
zaferlerden 
yeni dersler 

(Baıı 1 111cı sayfada) 

retti. Cephelerde Ye cephe l'eriain
cle hikim olan ruh bafka idi: " Ni
çin bu harp ? Kimin için bu harp?" 
clöiiifaaek, nelemircle, hiçbir he -

Oninrsffe yabamı dll 
okulundan mezun oianlır 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Univer -
ıite yabancı dil okulundan bu sene 
42 talebe meuzn oldu. Okula yeniden 
60 talebe alınacaktır. 

lstanbul'da ilk tahsil 
çağındaki çocuklar 

ASKERi FABRiKALAR 
• 

1500 Ton demir hurdası almacak 
Askeri Fabriblar Umum JllüdürliiliJ 

il erlın Satın Alma 1Comısyo11undan : 

RADYO 
T'U'RKİYE 

----(RadyoDif~onPostaları)~ 

TtJ'RKtYE Radyoeu ANKARA Rady 

---c Dalga UZUDIUğu >>----ı 
m. 182 Kca 120 Kw. 
m. 9465 Kca / 20 Kw. T. A. 
m. 15195 Kca I 20 Kw. T. A.. 

SALI: 17/9 1940 

Memleket öl u.tınde b yUk, f1lmull 
n ehemlyetlt olan mahrukat dAvU1nın bu 
.. kilde halli lmkAnlanmn ölçutmeat için 
enllmtlsdekl kı bir tecrübe devresi ola
rak kabuİ edilmlı ve bu te benin de AD· 
kara civarında yapılması u gun görülmllt
ttlr. Buc\ık maden ocağının ı letmeye a
cıımuı da bu tıtn tatbikatı cUmlealnden
dir 

Ankara'nın bensen ,.lanmdaki Ka11 • 
Bucuk linyit ocatmın harmanmda biriken 
lr:Onıürleri, Etibank'ın kilosu 10 paradan 
satıp. çıkarmıı oldııiunu bir müjde olarak 
haber verınelr:, devletin ba huauıta ne bü
yuk fedalclrlıldan cöıı.e aldıiı kolayca an
laııhr. 

İki Tlhir •asıadıkl kıt11 
İzmit, (Husuai) - Karamürselin 

apğı kiraz köyünde Tahir isimlerin
de iki kiti kavga etmit ve tabirler • 
den biri, diğer Tabiri mavzerle ağır 
surette yaralaımıtır. 

aabı talUIDl)'aa bir karar ve irade; İstanbul, 16 (Telefonla) - latan -
ondan aonra vuıtalar demektir. Si- bulda yeni den yılı ihtiyaçlarını kar
lih~ 'kabzası, ruhtaki kararın el~- ıılamak için orta okullara 70, liselere 
eledir.: Bu ~ar ~d~~ 911 yena, 60 sınıf ilivesine ihtiyaç görülmekte
en auzel aılihlar hıç bir ·~ Y~a - dir. Şehrimizde ilk okullara talebe 
maz; bu üclkararf oldukça,kbl ır1~.!!.et, kayıtlarına bqlanmııtır. Şehirde ilk 
namus m a uamm a a -ez . 
alihlarmı da icat eder. tahaıl çağında 8.000 çocuk olduğu tah-

3284 sayılı kanun mucibince 1500 ton de
mir hurdası mahreç iıtaıyonlannda vaıon 
dahilinde teslim ıartiyle beher tonu tart· 
namesinde izah edildiii veçhile 17 lira 50 
kunııtan satm almacaktır. Şartnameler 
merkez satm alma komiıyonundan paruıı 
olarak verilecektir. Taliplerin 27 /eylt\V940 
cuma cünU akpmma kadar teklif edecek • 
lerı demir hurdaıı kadar " 7,5 iu niıbetin
de teminatlariyle bırlikte prtnameJi b • 
bul ettiklerine daır kayıt Ye sarabata "•avi 
fiyat tekliflerini merkez satm alma ko • 
miıyonuna vermeleri. (5581) 15575 

9 Bat kotum beygiri alınacak 
Aslıeri Fabriblar Umum •üdürliili 

/il erlcn Satın Alma Komisyo11unda11 : 
Seherine 250 lira bedel tahmin edilen 

dokuı baı koıum beysiri askeri fabrikalar 
umum mudürlüiü merkez satın alma ko • 
miıyonunca hayvanlar cörillerek heyetçe 
takdir edilecek bedeller merinden puar· 
lıkla satın alınacaktır. Şartname paraııı o-

7.30 Proıram ve memleket saat ayan 
7.35 lliizik: Pllklarla hafif proııram. 
8.00 Ajanı haberlerı 
8.10 Ev kadım - Yemek lııteıi 
8.20 1.30 Milıik: pl&ldarla hafif 

procrammm devamı. 
12.30 Proııram ve memleket saat a,.n. 
12.35 Müzik: Muhtelıf prkılar (Pi.) 
12.50 Ajanı haberleri 
13.05 Müıik: pllklarla muhtelif prb 

proırammın devamı. 

Verilen malamata göre, bu aene AD
lraraıım takriben 400 köytlne bu kömürle 
)'UMUi birer aoba konması ve linyit kömO
rll verilmMi derp ı olunmaktadır. Bu tec
rtlbedell alınacak neticeye göre llnyit llO

buunıı ve kömtlrllnUn bUtUn vatandqlar 
tanıtuıdaD kolaylıkla ve ucuzca temini l· 
cm icap eden tedbirlerin alınmuıaa bal
)aHCaktır. 

Cihan harbinde Türk milleti, cep- min edilmektedir. 13.20/14.00 .Müıik: Hafif orkestra eseri 
hede Ye cephe ıeriainde bin türlü ---- (Pi). 

İnnil'te Y•İ lir trınsff 
iskelesi yapıhyor 

hak .. zlıia, zulme. idareazlite. hu- Amerı"kı • Tu"rklY' e arasında 
IUa, bqmda bulunanlardan kendi-

11.00 Proıram ve memleket saat ayan. 
18.05 Müzik: Caıband (PL) 

BucOn memleketin prkında ve prbıD· 
da kımıen Etlbank ve kısmen hu.mi mO· 
tepbblaler ellıldea letUmekte olan llnyit 
oealdanndan alınan kömürler civar halkı 
ft falırikalan tarafından büyük ratbete 
mubar olmaktadır. Garpta Soma, Delir· 
IDlaM, TaVl&lllı, Çeltik; prkta Balkaya 
oaklan bu meyandadır Kallteal itibari)'· 
le de UatUD bir vuıf tqıyan bu kömürler 
balktu ve fabrikalardan bafka devlet de
mlryolları tarafından bile kullanılmakta -
m 

Soba muelai 
Çolr 1Lolay yanmaıına raıım.en linyit lcö

mlrilnden hakkıyle 11tıfade edebılmek. ay
m zamanda bunıı koylere aokab'lmek için 
Wr ıı olarak linyıt kolaylıkla yakan soba 
meseln ni haıtetmek ıcabetm ıtir. 

J:Ubank a verilen bu 1 in de bqarılma
ema çalıtılmaktaclır 937 de Ankara'da açı
lan mahnıkat aers ı ne. setir lmıı olan bir 
liny{t ocatı eaaı rtt haz edılerek çok pra • 
tilr: bır tıp vııcuda setirilmııtır. Tip bu ol· 
makta beraber. ıımdi koylerde yapılması 
düıinülen ocak böyle soba ıelı:lınde deiıl
dlr. Tapra1rtan Ye tattan mal olmıab idi· 
li için ber lcöyde ve dotradan doinı,. 
köylliler tarafmdan kolaylıltla yapılabile
cektır Bu ocaldann yalmı üftüne dökme 
bı.r plika koymak icabetmekted r ve oca • 
im da paralı olan bamı yalnıa buruıclır. 
Etibank ba ıene linyıt ocatı tes11 edilecek 
köylere tevzi etmelı: üzere bu plllr:alardan 
1000 tane ıamarlamıt bulunuyor. Bıınlar, 
k6ylfi7e 2 • 2.50 lira arumda bır paraya ve 
nlebitecektir. Fakat çok mlltebammıt Ql • 
4haiu için köylli ba para ile çok öaıClrlil bir 
ocaia kavııtma1 olacaktar 
.. tip ocaJdana Ud ~ ~ ... ,. • 

4rr. Buralarda tandır, ekmek, yemei P ıl -
rilecek, ıu ıartılabilecelr:tir. 

Ocakların, ıimdilılr: yalnıı Jcöy odaları • 
m yahut lııöylerdeld balk odalarına kanıl· 
mau diltibıillfi7or Ktlbank'm bir ekipi pll
blar 1elcliktt1,11 sonra banlan alarak lröy 
köy dotqacak, köylflniin eö•U öniinde kö
Jiln taı ve topraklariyle ocaiı karacak, 
plllra11 ~ine. Jmyıt kömirtlnil içine ko • 
;rarak yakacaktır Ocalm pratikliiini, fay
clumı ve acualuiıınu lcöylU1e bizzat sc>•· 
terecektir. Böylece bu ıene takriben 400 
~· 1 DJ'lt ocaiı tamtılmıı olacaktır. Bu 
ocaldarm bir mesıyeti de hıç dnman ver -
memesi, komiriiıı dnmarıını da yakmuıdır. 
.Ankara bılUt usta okulunda çocukların 
71ptıiı ba tip b r ocak çok muvaffaki1eth 
bir ~ venn ıtir. Jlilkemmel bir •ret
.. pumıalrtacbr. 

Jlemlekette mllhnılr:at vaaıtaıı olarak Un
~t ldSmiriiııl lnıHaıımak suretiyle köyle • 
rimlsln yedne yalıma maddeai olarak 
bllandddan teaekten lnartanlacakları fl· 
mit edilmekte Ye bunun için de çabtıl • 
maktadır. Tezek ,.kan lııöyler bundan, or
manctu aiaf keamiye alqmıı olanlar ela 
1tll cinayetten derhal vaıseçecelderclir. 
Çiüll linyit ocaiı ve lrömilriyle bebı en 
Mm bem en kolay, h1111 de en verımli bir 

İzmit, (Hususi) - Burada yeni 
bir transit iskelesinin yapılması ta • 
karrilr etmiştir. Liman reiıliğinin 
gayreti neticesi olarak yakında iz • 
mit modem bir transit iskelesine ka
vupcaktır. iskele (L) harfi teklinde 
olacak uzunlutu 100 ve bir tarafının 
uzunluğuda 75 metre olacaktır. 

lıkele üzerinde vinçler, dekovil 
hatları, yolcu salonları ve vapur a
centl"ai, polia noktuı bulunacaktır. 

Anltara Bm11cı Su/IJ H ıltuJi Hüimlılın· 
deıı : 

Ankara Hacettepe maha\leainde 44 nu • 
maralı evde makim Muıtafa Altan. Aıke
rt fabrıkalar umum mudürluiune izafeten 
Malıye Velı:ileti mupvir avukatlarından 
Guzide Alpar tarafından aleyhınize açılan 
620 kuruı alacık dlvuının mahkememızde 
,.pdınakta olan dıınqmaundan illnen ya
pılan dlvetiyeye ıcabet etmedıııınizden ıe
ne ueulun 141 inci maddesı mucıbince ill
nen ve 20 ırun müddetle ıııyap kararı çıka • 
nlmaaına karar venlmıt oldutundan dunq
mau brrablan 9 10 940 çartamba ırunii u
at 10 da mahkemede binat baıır bulunma -
dıtınıa veya bir nkıl ııöndermeditinis tak
dircle mahkemeye ııı1ıbınııda bakılacajı 
teblıi makamına kaım olmak üzere ılln o-
lunur. (5765) 15752 

A11hr• Birinci Su/IJ HuJ:ult Hiltimlilill
den: 

Kırtehir Uzun Cartıda tersi Lutfi Katı 
,.nında Mehmet Katı. Maliye Vektleti 
mlipvir avııkatlanndan Gilıide Alpar ta • 
raf~ aleJbinize -.hkememip açıl• 
7f9 -- .............. , ......... -
1Uı c!1inıwmasmc1ı ntnen ,..pr1ın tfl•ettte-
ye icabet etmediiinizden ıene uıuliln 141 
inci maddesi mucibince ve 20 sün müddetle 
i11nen 1171p karan ç*'nlmaıma karar ve
rllmiı oldaiundan dunıtmaıı btrakrlan 
t/10/940 ça,......,_ ,un& saat 9.5 da biıHt 
maldremecle baııtr balamnaclıtm'ı• veya bir 
velrtl eöndenaedtllnilı talııdird• mahkeme
,.. 11,aıben balalacaiı tebl 1 makamına ka
im olmak ler• illn olanar. (5786) 15751 

Aniırı ICııılutro Mıllftntıindea : 
Anlr:ara'nm Dofanbey mahallesinde iba

dullah caddesi 80 sayılı evde ömer lr:111 
Neıidenin Hamamöntinde evkaf evleri ltar
ıısmda 161&71lı evde Necmettin Köktin a
leyhine açtıııı taalıihi kayıt dbaamm dıı • 
nıtmaımda dbacınm ikameqllurun meç
&al buhmmumclan dolayı kendiıine lllnen 
dbetlye yanlcblı halde mahkemeye pi • 
mecliiinden malin 399 Ye 400 ibldl mac\de
lerlne tevfikan dunqmanua IPJ'llben yapıl
maaına ,,. IP,.P kararmm illnen tel>llifne 
karar verilmiı ve dunıtma H/10/940 saat 
ıo na talik edılm"ı olduiundan o cf1n Ne • 
tide mahkemede biızat balıuımacbiı veya 
vekil ııöndermecliii ukdirde bir daha du • 
nqınaya kabul edilemiyeoeii teblii malra
mma itaba olmak fizere il1ıı olwıur. 3695 

- Hay çapkın hay! Benimle yanp çıktın galiba? 
Bu euıada oda kapııı vuruldu. lçerl kont Köriifi 

&lrdi. Odadakileri bir bq lpretiyle seltmladı. Kar
yolanın yanına gitti. Bu sotuk kanlı, matrur adam
dali hiç beklenmiyen bir hararet ve muhabbetle elildi. 
Kmm aptil. Kiiçücük yanaklarını oktMı-

lılarla, içeride bulunanlara odayı terketmelerini i 
pret etti. Kont kalabahktan hot~dı. Gbella, ay 
nlırken lıafla gaz arannda ablaundan aordu: 

- Nıkthınız ne zaman kıyılacak? 

ni nefret ettirecek, harbin bütün ıii
zel ıayelerini Yicclanmcla söndüre • 
cek akaülimellere maruz kalmııtır; 
nihayet kendiai ile aralarmda hiç
bir kuvet mukayeMÜ mümkün ol
mıyan imparatorluklara mailap ol
muıtur. Fakat itıal, onu yeniden 
bir namus miidafauına çaiırdıiı 
vakit, hepsini. herteJ'İnİ unutarak, 
eıkiyalan dallardan inerek, terhis
leri köy yolundan dönerek, vazife
aini yapmııtır. Çünkü bu millet için
de, 'uurunda ve ıuarunun altında 
terefaiz 7qamamak iradesi vardır. 
Asıl olan budur. Aaıl olan, bir mil
letin, her ne pahaama olursa olsun, 
gözü kapalı, aklı kapalı, bi .. i kapa
lı, verilmek mümkün olmayan bir-
19y, makaddea birteY için mücadele 
karar ve irad•ine mahkum olması· 
dır. 

Biz maddi vuıtalanmızı mütema
diyen hüriyet ve toprak müdaf auı 
için hazırlıyoruz; ne emeiimizi, ne 
paramızı eairıiyoruz. Fakat mil
li müdafaa hazırbklarmm baımda 
gelen birtey var ki, o, milletin öz 
umurlannm ıöz bebeklerinde pırıl 
pırıl yanlJ'or. Onun kuvetinden ıüp
he etmeli ne biz, ne de batkalan 
hatıra bile ıetirmiyoruz. MaineYi 
cephemizin hiçbir eluiii yoktur. 

Falih RJlu ATAY 
• 

Anvers ve Calais 
bombalandı 

Londra; 16. a.L - Din Kanıt deniıin • 
deki Umanlara blcmn et.mit olan incili• 
~ Alwen '*' ~ 40 
yftnlr llıfRlldl .,..... ile 4ılııilı...m"'9Wla 

:ranııın bombaıı atmrılardır. Bü:vfik bom. 
bardıman ta71areleriyle yapılan ba ldlcum 
ilr:i buçalr uaf ıtlrmlltttk. 

Calail'ye brp htlcam iki tut d9ftlll 
etınJıtir. Limanda bıdmıan mavnalarda ~ 
pn çıkmqtır. 5000 tonluk bir cemiye i•· 
betler olnnqıtu. 

B. il•'• llYkH 
ediklili teyit olınuyor 

Cenevre, 16 a.a. - D.N.B. ajansı 
bildiriyor: Bir Vichy remıt teblillne 
göre, eaki Franaız bapekili B. Leon 
Blum ihtiyaten tevkif edilmiftir. B. 
Blum Riom civarındaki Chueron ta· 
toıuna eavkedilmiftir. B. Blum Bor
dope departmanında ikamet etınek· 
te ve ıiyut faaliyette bulunmakta l· 
dL B. Blum Bordope'de bir psete 
çıkarmakta ve bu vasıta ile Vichy hU 
kilmetine bilvuıta b\lcum etmekte i
di. 

gemİ seferleri tarak komııyondan verılir. Taliplerin 23/9/ 
940 pazarteıi ıünü ıaat 14,30 da hayvanları 

İstanbul, 16 (Telefonla) - İlk yu • beraberlerinde oldup halde mezktır ko • 

18 30 Çocuk saati • 
19.00 Çocuklar için müzik. 
19.15 Milıik: 

nan tilebinin Amerikadan kalktığı ve miıyona muracaatlan. (5586) 15582 
A: 1 - Udi Mehmet - Kürdili H. 

(Deroin ne ise). 
ayın 25 ine doğru latanbula geleceği 
haber veriliyor. Yelkenciler firması 
da Nevyorkla latanbul arasında iki 
ıileple nakliyata i•tirak için alakadar 
makamlara müracaat etmittir. 

lırtısiye enası iıerindeki 

kir nisbetl tesbit olundu 
İstanbul. 16 (Telefonla) - Fiyat 

mürakabe komisyonu alelide kırtasi • 
ye eıyasına toptan yüzde 10 ita 20, 
lüks kırtasiye eıyasına gene toptan 
yüzde 25 ili 35 kir ilaveaini muvafık 
gördü. 

Frınsı'nın yeni Vqington 
El(isi illlllllnameslnl 

B. Runelt' e Yenli 
Vafington: 16 a.L - Havaı bildiri

yor: Fransız sefiri B. Henri Haye, 
itimatnamesini Bay Ruzvelt'e tak· 
dim etmittir. Merasim esnasında ver
mit olduğu bir nutukta büyük elçi, 
zavahire rağmen harbin Fransa için 
henüz bitmediğini ve maddi acıların 
uzun müddet devam edeceğini, bütün 
bunlara rafmen franıu birlifinin .. r. 
ıılmıyacaiını eilylemittir. 

B. Runelt cnrıbmda Amerib'nın 
PnMa'p ..,. ...... ...apatl~ 1'1Wlr
... ft iner• lllrJYhPa ,......,._ 
olunacağı ümidinde olduğunu söyle
miıtir. 

Çunking'e kırkıncı 
hava akını yapildi ! 

Tokyo, 16 LL- D.N.B. bildiriyor: 
Domei ajanıının bir haberine göre 

keaif ıise rağmen Japon donanmaaı
na mentup tayyarelere bugün Şun • 
king'e kırkıncı hücumlarını yapmıt
lar ve ukert hedeflere ciddi huar 
verdirmitlerdir. 

Ymt kanısı çoc:up lral'fı 
yaprleuk yardım cluypaile 
artar ! 

Krtm eoluldudan hela • 
ma muhtaç çoculu koru,. -
bilmek için yawulanmzm 
ESKi EŞYAlamu 1mıuma 
vermenizi Çocuk F..irseme 
Kıwumu ayplarla Wder. 

Kırıkkale civannda yaptmlacak 
intaat 

Aslıerl Fabrilıalar Umum MüdürliJlu 
Jllerlın Satın Alma 1Comıqo11undaıı: 

Kqif bedeli (9720) lira (33) kunq o
lan yukarıda yazılı inıaat Aıkerl Fabrik.,. 
lar umum mudurluııu merkez utm alma 
kom11yonunca 30. 9. 940 pazartesi ııw;ı 
saat 14 de açrk eksiltme ite ihale edile
cektir. Şartname (49) kurut mukabilinde 
komiıyondan verihr. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (729) lira (3) kurut ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde 
yazılı vnaıkle muayyen siln ve saatte ko· 
miıyona müracaatları. (5595) 15593 

• 2 - - • - - - Kürdili H. prkı: ( 
çeri ebruıu saplandı dile). 
3 - s. K&711ak - Hmeynl 
(Göresin mi ııetdı). 
4 - •• - - - Hicaz tilr1ril: 
Jlrin bahçeıine). 

B: 1 - N. Halil Poyraz - Uıtak pr 
(Ri:rbıı aôyliiyonım). 

2 - Lemi - uıtak warkı: (Seni a 
eder didelerim). 
S - Denis Oilu - Şehnaz buse 
prla: (Yolun baJamam). 
4 - Dede • Şebnu buellk pr 
(Küçük Su'da eördum seni ) 

19.45 Memleket ıaat ayan ve ajana 
beri eri. 

2 Ton 0,25. 0,_30 mm. kalınlığm- 20.00 Müzik: Çiftçinin saati 

d -'- le b l __ ı_ 20.15 Komatma (Çiftçinin saati). 
a tencae 'V a a JDaçm& 20.so Müzik: Büyük Faaıl H&Yeti. 

Aslıeri Fabriblar Umum Jlıidiirliilü 21.15 Serbest saat. 
Jf~rlıez Satın Alma Kom s o ıından : 21.30 Radyo ııueteai 

Tahmin edilen bedeli (1000) lirı olan 21.45 Muzık: Radyo salon orkestrası ( 
111karıda yazılı 2 ton teneke levha .aıkerl Harry O.ten idaresinde). 
fabrikalar umum müdürlüiü merkez satın 22.30 Memleket saat a,.rı, ajans haber 
alma komiıyonımca 30 9/940 pazartesi ıü- ri; ıiraat. esham • tahvillt. um!> 
nü ıut 15,30 da açı~ ekailtme ile ihale e- J'O _ natuk bonaıı (fiyat). 
dılecekt r. Şartname paraııı olarak komi• 2245 Müzik: Radyo salon orkeıtrası pr 
yondan •erilir. Taliplerin maftkkat temi· . ramının devamı 
nat olan (75) Ura Ye 2490 numaralı kanu- 23.00 Milıik: Caıband (Pi.) 
nun 2 ve 3 maddelerindeki veaaikle komiı- 23.25/23.30 Yarınki proıınm ve Kapa 
yoncu olmadıklarına ve bu iıle allkadar 
tücardan olduklarına dair ticaret odası ve
ıikaaiyle mezlrtlr ııün ve saatte komiıyona 
müracaatlan. (5687) 15675 

8000 JCa. Lir ka)'D&IDJt bezir yaiı 
2000 K,. iki kaynunq bezir ,alı 

....., r••dbl• u- • .,.,.,.,. 
••t. llatm Alm• 1Comiq11•rmd .. : 

Tahmin edilen bedeli (6600) lira olan 
8000 Kıı. bir kayııamıı ve 2000 Kıı. ilr:i lr:ay
mrt bezir yaiı aalcert fabrikalar umum 
mfldürlüii merkez satın alma komiıyo • 
nunca S0/9/940 pazartesi ıtlnil saat 15 te 
kapalı •arfla ihale edilectktir. tartaam• 
paranz olarak komisyondan verilir. Talip.. 
lerin muvakkat teminat olan (495) lirayı 
havi teklif mektuplarını mezk4r siinde sa
at 14 de kadar komisyona vermeleri •• 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 1 
ve3. maddelerindeki veaaiJde komiS70Dca 
olmadıldanna ve ba iıle aUbdar ticcar
dan oldıalı:lanna dair ticaret oda• v•ika
ıiyte meıldlr cf1n saatı. komisyona mlra-
caatlan. (SAi) 15171 

3 Kalem üstübeç alınacak 
Aabrl Fabriltalar Umum MiJdürliJliJ 

Merltn Satı11 Alma Komiqo11uadan : 
12 Ton kurlun O.ltubeçl 

2 Ton ctnko O.ltUbeçt 
15 Ton kaba a.ttıbeo 

Kahire'den fnnıısca haberler her 
saat 13.40 ve 1Ut 20.00 de kısa dalsa 31 
14 dalp umıluiu üzerinden ve 7165 
ıikl ile n .. reclilmiJ'9 baılamıttır. 

.---Bugthı 

ULUS Sinemasında 
2 Film birden 

14.30. 17.30 da 

UÇAN DONANMA 
Ray Milland 

16. 19 da 

Denizaltı kaçakçdar1 
gece 21 de 

Uçan Donanma - IZMIR 
Serpi " MIKI . 

ramı olarak koıntaycmdan ftl'llir. Tali• 
lertn muvakkat temlDat olan (Gll) 
(88) lturufu havi teklU melrtuplanm m 
k1lr sQncle saat 115 • kadar kombyou 
melen w keDdlleriniD cıe 2"0 Tahmln edilen bedeli (8826) lira olan 

yukarıda cim ve miktarları :vasılı Uıç ka • 
lem O.ltubeç Aü:erl fabrikalar umum mO • 
dtlrlotO merkez satın alma komllyonunca 
80-9-1940 paza.rteat sQnO saat 18 da kapa

--------------' lı artla ihale edilecekUr. eartname pa-

:ıcanumm ı ve a. ma4deltıriDdeld 
koml8J'ODOU olmadıklanDa ve bu iti• 
kadar ttlccardan olduklarına dair Ucant
dam v..uculyle mukQr gUn ve saatte 
m1qoııa mtlracaatlan. < 15899) 1 

- Vilmot. biliyor musun llaria tiyatrodan ayrıl· 
dıktan sonra biz de hiç tiyatroya citmedik. 

- Ben, Paria'te iken muntıumm• ptiyord1BB. 
Gizella'nın san ell gözleri açıldı. Bu haliyle tıb

kı küçük bir çocufa benziyordu. KUçilk Vili de bl~ 
feye ıattığı zaıı an böyle &öı:leriai açıp ı.kardı. Ne 
aevi.-nli, ne prip bir lradındı I 

- Vilmotl Paria cidden ıMSyledilderi kadar ıüzel 
mil 

- Güzeldir. 
Marla, yan gözle kont Köröfi'oin yilrine baktı 

Yavqça Gizclla'nın kulağına fı•ıldadı: 
Y caan: MIHALY FOLDl Tiir~q• reoiren: F. ZAHiR TOROMKONEY - 108 - - Biraz tafiU&t versene. 

- Yavrum, sana Paria'ten o kadar Sok blhlettlm 
- Her halde pek yakında. 
Gizella, yolda diifünllyordu. Bu' Marla, bakibt~ 
~ talihli bir kadındı 1 Apiı yukarı onun da bqı
aa aynı hadise gelmiıti. Fakat, aralarında büyük, 
Sok büyük farklar vardı. Marla, lüks ve lhtlpm için· 
d~ yqıyordu. Pek yakında kontes olacaktı. Kıab
nıyor muydu? Aala 1 Kıskançlık hiui onuıı bilmedi
fi, tanımadıtı bir ıeydi. Fakat, bütün dünya llarl
a yı kııkanac:alrtı. Bu muhakkaktı r Abluını, fimdlye 
kadar hakıız yere itham etmiıti. tıte, lllaria da, ai
le kadını olmuıtı .. Onun da, bu gaye için uğrqtığı 
açıkça anlaplıyordu. Sevcliii erkeii, .öaledjii bebe· 
11 bulunca her fe1i unutmuftu. Artık ub'L haya 
tından, cUrUltillü muvaffakiyetlerden, dedlkodUlu 

,UUlerce devam eden iüandallardan, etrafında pet 
ftl1e gibı dönen lpklardan bahsetmiyordu. Saadetini 
temiz ve samimi bır aile muhitinde arıyordu. Acae 
bütün bunlara VılmOf, ne diyecekti? 

Vümot. kansının anlattıklarını uık suratla 4inle
dL Karia'nın çocu&u olmut, adını llarprit koymuı
ı.r. Maria, koııtla evlenecekmll- bunlarla onun ne a 

•uı vardı? 
Oiaellet kocaa1nın 

- Ne milnuebet? Bu kabil ziyaretler kadınlar ta
rafından yapılır. 

- Hiç olmazaa, bir buket cönder. Bu suretle gln· 
lünU almıı olurıun. 

- Biliyorıun. ne kadar meıgulüm. Benim, timdi 
bu cibi §eylerle uÇqacak vaktim yok. 

- Peki Vilmot sen bilirsin. 
Bir dakika ıutıtu. Sonra. giilerek aordu: 
- Bir çocutumuı: daba olacağı için memnun mu-

sun? 
- Tabii. 
- Peki ne iıtiyonun? Oilan mı olsun, kız mı? 
- Canım. böyle teYler iıtemekle olur mu? 
- Ama. kıı: olmuım tercih edenin delil dıi 1 
Vilmot, omuzunu ıilkti, cevap vermedi. 
Son günlerde, Gizeila'nın ahvali ruhlyeıinde bil 

ilk değiıiklikler olmuttu. Asabı da bir haylı bozul 
.nuıtu. Geceleri rahat ve sakin uyuyamıyor, durma 
dan okuyor, daima blr terlerle u&ratmM latiyor, p 
ri ip rilyalar cCSrilyor, hi~ bir ıeyle avunamıyor 
du. içinde seyahat etmek, bilmedifi, tanımadılı yer 
terde dolıpnak için son1uı: bir arm duyuyordu. B" 
clea matbUya. ımtheedu ne pdtp plmekta usan 

yer tuıumyordu. Evet, sakin bir aile yııvaaı ve çalıp
cak bir it iatemiıti. Fakat, arada ura.da insanın haya
tını delittiren biraz renle ve koku veren hldiseler, 
vakalar da llzımdı. Birdenbire kocuına döndü: 

- Haydi VilmOf, aobia çıkalım. 
- Sokaia mı çıkalım? Ne yaptcakaın 10kakta? 
- Hava alalım. Slıbabtanberi odanın içinde pat· 

!adım. .. 
- Yavrum, göril}'Oraun ki çalıııyorum. 
- Çabpnak için puardan bqka gtin bulamadın 

mı? Hem, ken4lni o kadar çok yorma. Haydi, kalık 
gidelim. 

Tuna ahilinde dolaftılar. Gellirt dağına çıktılar. 
Tem!ı: hava, Gizella'yı ideta aarhot etti. Vakıt bir 
baylı ceçmiı olmuına rafmen h&li eve dönmek iate 
ıniyordu. Vilmoı'u, bir putabaneye sürükledi. 1k 
;ütlilbhve ile puta ısmarladı. Büyük bir ittahla yi 
vor, bir taraftan da harıl harıl kocuına ikram ediyor 
lu. Vilmot. kansının rubu bir buhran geçirmekte ol 
luğımu anlıyor, fakat sebebini tayin edemiyordu. O 
ıun her hareket ve aözünU riSzden kaçırmıyordu. Dai 
ııa t:uarruftan bahseden kanıının, böyle dar bir a
T.anlarua 1a ,..tülQelerde ......... Jtl'I puUr ~ 

ki ; artık a,nlıtacak hiç bir teY kalawlı. 
- Peki, biı: Pariı'e gitmeyecek miylı:? 
- Tabii gideceğiz. EJl>et oııun da blr ııruı gele-

cek. Çok mu arzu ediyonuıı? 
- ŞOphHiı: 1 Seyahati- Aman ~ bundan 

daha güzel bir ıey tasavvur olunabilir ml ? ... 'Vilmof, 
bu aqam tiyatroya gidelim. 

- Tiyatroya mı? Bu kadar dolqtık yorul-
madın mı? 

- Hiç yorulmadım. Gideceğiz de ml? 
- Fekat, biletlmiı: yok. Bu aaatten 90 le-

cek miyiz bakalım? 

- İyi ki aklıma getitdin. Her halde pı:efeye bilet 
önderiyorlardır. Niçin arada 11rada sen de bundan 
1tifade etmiyorsun? Darılma ama. pek pı11nbıa: 
ilmot-

- Güzeliın. timdiye kadar hiç böyle ıeylerdeD 
hsetmiyordun. Daima, evde oturalım, erkeQ yata

-n. çalıplım, aman laiaf etmlyelim, diyordun. Yr 
n mı? 

- Evet, fakat... 

- PokAI& ~ .... a ki ~JOl'Gat .... 
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Arpa alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 

Ko. na gönderilen hariç askeri 
KITAAT iLANLARI 

zonlarında mevcuttur. İstekUlerin muay • 
yen gün ve saatte Sa. Al. Ko. da bulunma-
ları. (57S6) 1S743 

Patates almaea:k 
Çatalca As. Sa. Al. Ko. dan: 
210 ton patatesin kapaıı zarf usuliyle 

lhrucsı 4. ıo. 940 cuma günU saat ı5 te 
yapılacaktır. Muhammen tutan on sekiz 
bin dokuz yUz liradır. İlk teminatı· bin 
dört yUz on sekiz Uradır. Şartnamesi ko. 
mlsyondadır. İsteklllerln ilk teminat mek 
tup veya makbuzlarlyle ihale saatinden 
bir saat evellne kadar teklif mektuplarly
le beraber Hadımköydekl komutanlık sa -

ANKARA BELEDiYESi MALiYE VEKALETi 

Kiralık depo Matbaacılara 

M. M. Vekileti Satm Alma Komisyo " 
nundan : 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı (6) 
altı kuruş olan 1.000 ton arpa pazarlıkla 
mlinakasaya konmuştur. Arpalar 200 ton
dan aıafu olmamak &artiyle ayrı ayrı ta· 
liplerc ihale edilebilir. İhalesi 19/ 9/ 940 
perşembe gÜni! saat 14,30 dadır. Evaaf ve 
şartnamesi 300 kuruş mukabilinde M. M. 
V. satın alma Ko. nundan alınabilir. İstek· 
lilerin kanunun emrettiği belı:clerle ihale 
saatında komisyona gelmeleri. Kati temi· 

Pirinç satın alınacak 
Eskişehir Sa. AI. Ko. dan : 
1 - 200 ton pirincin pazarlıkla satın alı

nacağı: pazarhgı ı 9 eylul/940 perşembe 
gunu saat ıs de Eskişehır As. satın alma 
komisyonunda yapılacaktır . 

Sığır eti alınacak 
Beykoz As. Sa. Al. Ko. dan : 
Muhammen bedeli 279200 liraya olan al

tı yüz doksan sekiz bin kilo 11ığır eti ko -
misyondaki §artnamesi mucibince 14/eyltll 
/940 eksiltmeye konulmuştur. 

tın alma komisyonuna vermeleri. 
(5772) 15757 

Ankara Belediycsicıden : 
1 - İstasyonda silo civarır.da belediyeye 

ait 300 metre murabbaı arsa odun ve kö
mür deposu olarak kullanılmak üzere iha
le tarihinden itibaren 3ı/5/941 tarıh inc ka
dar kiralanmak üzere on beş gün mtiddetlc 
açık arttırmaya konulmustur. 

2 - Senelik muhammen kıymeti (400) 
liradır. 

3 - Teminatı (30) liradır. 

Maliye Vekaletinden: 
ı - Vekfilet ı940 senesi ihtiyacı için 

matbaa kAğıdı, mukavva, mUcelllt bezi ve
k Lletten verilmek Uzere (7650) adet defter, 
(2.600.000) adet cetvel bruılu ve teclldl a
çık eksillme ve (23.250) cilt koçanın baskı 
ve teclıdl pazarlık suretiyle eksiltmeye ko
nulmu;ıtur. 

2 - Defterlerin muhammen baskı ve cilt 
bedeli (1296 ) lira (SO ı kuruş, muvakkat te
mlnntı (97 ) lira (26) kuruştur. 2 - Şartnamesi evsafı ve nümuncsi ko -

misyonda görülebilir. Tahmin bedeli 60 bin 
liradır. Kati teminatı 8500 liradır. İstekli
ler kanunda yazılı vcsaık ve teminat mak
buzlariyle belli gun ve saatte komisyonda 

Hepsine birden teklif mektubu verildiği 
gibi yüz yetmiş üçer tondan ibaret iiç par
ça ve doksan sekiz, seksen bir tondan iba
ret birer parça ccman bcı pıır~aya ayrı ay
rı teklif mektubu verilebilir. Saman alınacak 

4 - Şartname ve krokisini görmek is
tiyenlerin her gün cnciimen kalemine ve 
isteklilerin de 24/9/ 940 salı günü saat 
10,30 da belediye encümenine müracaatla-

S -:-- Cetveller in muhammen baskı bede
li ( ı032) lira (79) kuruş, muvakkat temi -
nntı (77) Ura (46) kuruııtur. 

natı 8.500 iradır. (5639) 1S709 

1stanbul K. Sa. Al. Ko. Rs. den: Yulaf alınacak 
rı. (5384) 15394 M. M. Vek§Jeti Satrn Alma Komisyo ~ 

hazır bulunmaları. (5244) 1S226 

Sığıreti satın alınacak 
Çanakkale As. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 90.000 kilo sığır eti kapalı zarfla sa

tın alınacaktır. 

2 - Sığır etinin beher kilosu 27,5 kuruıı
tan 24750 lira biçilmiştir. 

3 - İhalesi 19/ cylOl/940 perşembe günü 
saat 11 de Çanakkale As. satın alma komis
Yonunda yapılacaktır. 

4 - İstekliler ihaleden bir saat evci te
minat a'kçeleri olan 1856,25 lirayı ve ihale 
kanununun 2, 3 üncü maddelerindeki vesa • 
ik ile birlikte komisyona müracaat etme • 

Hepsinin muvakkat teminatı yirmi bin 
dokuz yüz kırk, yüz yetmiş üçer tondan i -
baret parçalann \ıcherinin muvakkat temi· 
natı beş bin dokuz yüz doksan, doksan se
kiz tondan ibaret parçanın muvakkat temi
natı iki bin dokuz yüz kırk, ve seksen bir 
tona ait parçanın teminatı iki bin dokuz 
yüz kırk ve bir tona ait parçanın teminatı 
iki bin dört yüz otuz liradır. 
Şartnameler Sa. Al. Ko. Ankara ve İzmir 

Lv. Am. liklcrinde her gün görUleblUr. Ve 
arzu edenlere 14 lira bedel mukabili veri
lebilir. 

İhalesi 2/l.teşrin/~0 çıı;rşamba günü sa
at ıs de Beykoz Halk Partisi binasında ya
pılacağından istekliler kanunen ibraz ede
cekleri vesikalarla birlikte teklif mektup
larını ihale günü saat 14 de kadar komis -
yona vermeleri ilin olunur. (57S7) 15744 

562 ton &aman kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konmuııtur. Eksiltme 6.10.940 ıa
at 11 dedir. Muhammen bedeli ı686 lira. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülür. 
İ8teklllerln muayyen saatten bir saat ön
ceye kadar teklif mektuplarını Fındıklı

da komisyon relsllğlne vermeleri. 
(5774) ı5758 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Kırklareli As. Sa. Al. Ko. dan: 
Aakert evsat dahilinde ı5o ton kuru 

fasulye, 100 ton pilavlık pirinç, lSO ton 
nohut, 40 ton sadeyağı 700 ton arpa, 700 
ton yulaf 18.9.940 ı;:arıamba günü saat ı7 
de pazarlıkla alınacaktır. Tallplerln 
Kırklarell hUkllmet caddesinde AB. Sa. Al. 
Ko. gelmeleri. (5775) ı11759 

Satılık arsa 
Ankara Beledıyesinden : 
1 - Sanayi caddesinde 853 ada 12 par

selinde ve köşe bnııında bulunan 268 metre 
murabbaı belediye malı arsa 15 gun müd
detle ve kapalı zarf usulü ile arttırmaga 
çıkanlmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 16189 lira 88 ku-

4 - Koçanların muhammen basla ve cilt 
bedell (952) lirn (12) kuruş, mu\'akkat te
minatı ( 71 ) lira (41 ) kuru~tur. 

5 - Eksiltme sırasiyle defterler, cetvel
ler ve koçnnlar olmak Uzere ıs - eylül -
ı940 çarşamba gUnU saat (3) de Maliye ve
kAlctı levazım mUdOrlUğünde mUteııekkU 
eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

6 - Bunlara ait ııartnameler Ankarada 
Maliye vekAleti levazım müdürlüğünde, İs
tnnbulda Ma liye vekA.letl evrakı matbua 

ru:ıtur. anbnnnda görülebilir. 
3 - Teminat 1214 lira 25 kuruştur. 7 _ İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 

4 - İhalesi 24/ 9/940 sah guniı saat 11 ve 3 Uncu maddelerinde yazılı belgeler ve 
de yapılacağından şartname ve çapını gor- her partiye nlt yukarda mlktarlan yıızıh 
mek istiyenlcrin her gün encümen kalemi- muvakkat teminat makbuz veya banka ke
ne ve isteklilerin de ihale günü olan 24/ 9/ falet mekluplarlyle birlikte muayyen gUn 

nundın : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı (6,5) 

altı buçuk kuruı olan 1.000 ton yulaf P,. 
zarlıkla münakasaya konmuştur. Yulafla 
200 tondan aşağı olmamak şartiyle ayn ay. 
rı taliplere ihale edilebilir. İhalesi 19/91 
940 perıcmbe günü saat 15 dedir. Kati te• 
minatı 9.000 liradır. Evsaf ve şartnamesi 
325 kuruı mukabilinde M. M. V. satın al
ma komisyonundan alınabilir. İsteklilerin 
kanunun emı ettiğı belgelerle ihale saatın-

leri. (5246) 1S228 

Un alınacak 
Erzincan As. Sa. Al. Ko. dan : Un alınacak 

Balıkesir As. Sa. Al. Ko. dan : 
Un alınacak 

Çanakkale As. Sa. Al. Ko. 

940 salı günü saat ona kadar usulüne tev- ve saatte komisyona mUracatlan. 
fikan tanıdm edecekleri teklif mektuplan- (52l2) 
nı belediye encümenine vermeleri. 

(5385) 1S395 Tahvil bastırılacak 

15220 

Motor yağlan alınacak Maliye Vekaletinden : 
Ankara Belcdiycsıcıden : rc5 yedeğiyle beraber 61950 adet tahvil 
1 - Belediye ihtiyacı iiçn alınacak olan açık eksiltme suretiyle bastırılacaktır. Yüz cllı ton unun kapalı zarfla eksiltme

li 24/ 9 940 salı günil saat 11 de Erzincan 
Sa. AL Ko. da yapılacaktır. Muhammen be
deli 24 bin lira olup ilk teminatı lSOO lira
dır. Şartnamesi komisyonda gorulcbilir. 
Teklif mektuplarını cksıltme saatinden bir 
saat evci komisyona verilmiş olması. 

Pazarlığı yapılan 1000 ton unun pahalı 

görülduğunden yeıiden 20/9/ 940 cuına gü
nü saat 16 da Balıkesir As. Sa. Al. Ko. da 
pazarlığı yapılacaktır. Şartnamesini gör
mek istiycnler Ko. da rcbrcıbilirler. Pazar -
lığa iştirak edeceklerin o ıün ve ıaatte gel-

500 ton un ıs. 9. 94.0 çar§amba gilnU ea 
at 17 de pazarlıkla kimyevi evsaf dahi
linde satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
75 bin llradır. Kati teminatı on bin lira
dır. Tallplerln Çanakkale As. Sa. Al. Ko. 
na mUracaatları. (5777) 15760 

1· bin dört yıiz kırk sekiz buçuk kilo yaz- 1 -- KO.ğıtları hazinece verllecek olan 
lık motör yağları on beş gün müddetle ve bu tahviller Ankıu-ada Türkiye Cümhuriyet 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul _ Merkez Bankası tahvllAt servisine teslim 

1 
<'dllecektir. 

muştur. 
2 _ Muhammen bedeli (6501) lira 2 - Bastınlacak olan tahvillerin mu -

(82,SO) kuruştur. ha mmcn br dell 3 000 muvakkat teminatı 
225 tlırk lirasıdır. 

3 - Teminat (487) lira (64) kuruştur. 3 _ E ksiltme 18_9_1940 çnreamba gUnU 
4 - İhalesi 24, 9 940 salı gunü saat 1 ı saat 10 da Maliye vekAletl levazım mU -

de yapılacağından şartnnmesini gormek is- d llrlti(;ünde mUteşekkll eksiltme komlsyo
tiyenlerin her gün encümen kalemine ve nunda yapılacaktır. 

(5454) 15445 

Benzin alınacak 
Cstalca As. Sa. Al. Ko. dan : 
Çatalca motorlü vesaiti için yüz ton ben

zinin kapalı zarf usuliylc ihalesi 30/9/ 940 
Pazartesi gunü saat ıs de yapılacaktır. 
Muhammen tutarı 35.000 liradır. İlk temi
n·Hı 262S liradır. Şartnamesi komisyonda
dı r 1steklilerin ilk temin:ıtı makbuz veya 
mC'ktuplariyle ihale saatinden bir saat eve
tine kadar teklif mektuplariyle beraber 
Hadımkoy'deki Sa. Al. Ko. nunda bulun -
malan. (5578) 1S567 

Kömür alınacak 
Çatalca As. Sa. Al. Ko. dan : 
Bin ton ıomikok ve iki yüz ton lavc kö

mürü kapalı zarf usulıyle ihalesi 30/ 9/ 940 
pazartesi giınu saat 17 de yapılacaktır. Sö
rnikokun muhammen tutarı 27.000 lira la • 
venin 3000 liradır. Sömikokun ilk temina
tı 2025 lira lavenin ilk teminatı 225 liradır. 
Şartnamesi komisyondadır. İsteklilerin ilk 
teminat makbuz veya mcktuplariylc ihale 
saatinden bir saat cvelinc kadar teklif 
nıcktuplariylc beraber Hadımkbyde ko • 
mutanlık satın alma komisyonuna verme • 
lcri. (5580) (15569) 

Su fıçısı alınacak 
1stanbul Lv. Amirlili Sı.Al.Ko.Rs. den: 
Beı btn adet su fıçısı alın caktır. Pa

:r.arlıkla eksiltmesi 23. 9. 940 pazartesi 
saat 14 de Tophanede İstanbul Lv. amir
liği satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Tahmin bedeli 17.500 lirıı ilk teminatı 
1312 lira 50 kuruştur. Numunesi komıs
yonda görülür. İsteklilerin belli saatte ko 
mısyona gelmeleri. (5617) 1S588 

Kuru ot alınacak 
Eskişehir As. Satın Alma Ko. dan: 
1000 ton kuru ot pazarlıkla satın alına

caktır. Pazarlığı 19 eylül 940 perşembe 
günu saat 16 da Eskiııehir As. satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. E•;saf ve 
ıartnamesi komisyonda gori.ilebilir. Tah
min bedeli 40.000 lira.dır. Kati teminatı 
6000 liradır. İstekliler kanunda yazılı ·ve
saik ve teminat makbuzlariyle belli gUn 
'Ye saatte komisyonda hazır bulunmaları. 

(5628) 1559S 

Koyun eti alınac.Jc 
Çanakkalt! As. Satın Alma Ko. dan: 
36.000 kilo koyuneti kapalı zarfla satın 

alınacaktır. Koyunetinin beher kilosu 45 
kuruştan 1SS40 lirıı biçilmiştir. İhalesi 
30. 9. !140 pazartesi günü snat 11 de Ça
nakkale askeri satın alma komisyonunda 
:Yapılacaktır. İstekliler ihaleden bir saat 
eve) teminat akçeleri olan 1288 lirayı ve 
ihale kanunun 2, 3. ncü maddelerindeki 
vesaiklc birlikte komisyona müracaat ct-
nıelerl. (5631) 15599 

Tevhit semeri alınacak 
Kayseri As. Sa. Al. Ko.dan : 

meleri. (S7S7) 1574S 

Kuru soğan alınacak 
Çatılc.a As. Sa. Al. Ko. dan : 

ANKARA V ALlLlCt 

135 ton kuru soğanın kapalı zarf usuliy- l • · 
le ihalesi 4/ 10/940 cuma gilnü saat 17 de Beton asfalt kap ama ışı 

isteklilerin ihale günü olan 24 9 940 sah 4 _ Şartnamesi Ankarada Maliye veklt
günü saat ona kadar usulen teklif mektup- letl levazım mUdürlUğllnde ve 1stanbulda 
!arını belediye encilmeninc vermeleri. Dolmabahçede Metliye vekAietf matbu ev-

yapılacaktır. Muhammen tutarı 10125 lira- yol yaptırılacak (5386 15396 rak anbarında görülebilir. 
Şosa ınşası 5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 

dır. İlk teminatı 760 liradır. Şartnamesi Ankara Vi/iliğinden : 
komisyondadır. İsteklilerin ilk teminat Ankara - İstanbul yolunun (2+800-1+ 

Ankara Belediyesinden : ve 3 Uncu maddelerinde yazılı belgeler ve 

1 
_ SelaAnik cnddesı· • M . muvakkat teminat mektup veya makbuzly-200 inci kilometre arasındaki sağ tarat 

mektup veya makbuzlariyle ihale snatın - kısmının beton asfalt kaplaması 23-9-1940 
den bir saat eveline kadar teklif mektup • pazartesi gUnU es.at 15 buçukta daimi en -
lariylc beraber Hadımköydcki komutanlık cümende ihalesi yapılmak Uzere kapalı 

nın cşrutıyet ve ıe blrlıkte bclll gUn ve saatte komisyona 
Kızılırmak caddeleri arasındaki kısmına a- mlıracao.tları. 
it yolun şosa olarak yaptırılması işi on beş (5213) 
gÜn müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. ----------------. 

ı5221 

s zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 
a. Al. Ko. na müracaatları. (S7SS) ı5746 Keşif bedell (37718> ııra (40) kUnış mu-

Gaz yağı alınacak vakkat teminatı (2828) lira (88) kuı-uş -

Balıkesir As. Sa. Al. Ko. dan : tuİ~teklllerln .teklif mektuplarını ticaret o-
2418/ 940 cumartesi günü saat 11 de pa- dııaı vesikası teminat mektup veya makbu

zarlığr yapılmak üzere konulan SO ile lSO zu ve bu 111 hakkında nafla müdürlüğUnden 
ton gaz yağına talip zuhur etmediğinden alacakları fenni ehliyet veslkalarlyle bir -

ilkte sözü geçen günde saat 14 buçuğa ka
yeniden 20/ 9/ 940 cuma günü saat 17 de pa- dar daimi encümen reisliğine vermeleri 
zarlığı yapılacaktır. Şıırtnamesini ıörmek buna alt keşif ve gartnameyl her gün nafıa 
istlyen Ko. da görebilir. Pazarlıia iştirak mUdlirlUğünde görecekleri. 
edeceklerin o gün ve aaattc ıclmeleri. (5315) 

(S760) 15747 Açık eksiltme ilanı 
Buğday kırdırılacak Ankara Valıliğinden : 

Ziraat tavuk üretme çiftliğinin nokaan-
Tophane: Lv. Am. Sı. Ko. dın: ]arının ikmali iti 28/9/940 saat 12 de eu-
6300 ton buğday kırdırılacaktır. Pazar-

ı5298 

2 - Muhammen bedeli 3731 liradır. 

3 - Teminat 279,83 liradır. 

4 - Şartname ve keşif cetvelini görmek 
istiycnlerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 27/9/ 940 cuma günü saat 
10.30 dn belediye encümenine müracaatları. 

(5478) 15493 

Yol inşası 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Şehir mezarlığı ııimal dıvarına lta

dar olan kısma ait yolun yapılması işi on 
be:ı gün müddetle açık eksiltmeye koııul-
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 31S2 lira 25 l:u-
martesi günü Naha komisyonunda ihalesi 

hkla eksiltmesi 20. 9. 940 cuma gUnU saat ru&tur. 
16,15 te Tophanede tat. Lv. Am. Sa. Al. yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmu& • 3 - Teminat 236 lira 41 kuru~tur. 
Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 44,369 tur. 4 - Şartname ve keşif cetvelini görmc1t 

Keelf bedeli (5000) lira muvakkat tcmi-
llra 32 kuruş ilk teminatı 3327 Ura 70 ku- v istiyenlerin her gün encümen kalemine ve 
ruştur. Şartnameal komlııyonda göriilUr. natı (375) liradır. isteklilerin de 27/9/ 040 cuma. günü saat 
hteklllerin kanunt veslkıılariyle belli aa- 1ateklllerln muvakkat teminat mektup 10.30 da belediye encümenine mliracaatları. 

veya ır.akbuıu ticaret odaaı vesikası ve bu 
atte komisyona gelmeleri. (576ı) ı5748 (5479) 15494 

iıe ait Nafıa mlidlirlüiı.inden &lacaklan 
Muhtelif yağlar alınacak fennt ehliyet veaikalariyle birlikte ıözü ıe- Motör yağı alınacak 

Çanakkale As. Sa. Al. Ko. dan: çen gün ve saatte komisyona gelmeleri. Ankara Belediyesinden : 
Yüz ton benzin, 50 ton mazot, beş ton Buna ait keşif ve iartnameyi her gün na- 1 - Belediye ihtiyacı için alınacak olan 

vakum, be:ı ton valvalln, on ton gaz, ve fıa müdürlüğünde cörebilecekleri. (S571) (12084,5) kilo kışlık motör yağına istekli 
Uç ton gres ıs. 9. 940 çaraamba gUnU saat 15560 çıkmadığından bir ay zarfında pıı.zarlrkla 
ıs da pazarlıkla satın alınacaktır. Mu- alınmasına karar verilmiştir. 

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

Sömikok satın alınacak 
Gümruk ve inhisarlar VekBletind~n : 
ı - VckCllct kalörtterlerl için 220 ton 

sbmUkok komllrllnUn alınması açık eksilt
meye konmuştur. Eksiltme ıs • EylUl -
1940 çarşamba gllnU saat H de vekA.let bi
nasında t oplanacaR olan satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

2 - KömUrUn beher tonu için bUtUn 
masraf mUtealıhlde alt olmak Uzere 26 lira 
60 kuruş fiyat tahmin edilmiş olup mu • 
hnmmen hedell 5852 lira ve eğreti teminatı 
438 lira 90 kuı'U§tur. 

3 - Eksiltmeye girmek lstl'yenlerln ek
siltme saatından bir saat evellne kadar iğ
reti tcmlnatıannı vckA.let veznesine yatır
malarını ve gartnameyl görmek üzere her 
gün vekl'ılet 'evazım mUdürlUğUne mu • 
r ncaatlo.n. 

(5236) ı5224 

4 Havuz yapbrılacak 
Jnhisarfar Umum Miıdürlütflnden : 
l - İd:ı.rcmlzln Ankara başmUdürlUğU • 

mUze b:ı~\ı Çoğal tuzlıı.aında ı009 metre 
mlkA.bı tuzlu su istiap kabiliyetini haiz o
lacnk 4 t eraküm havuzunun t~ası için ve
rilen fiyat haddi lft.yik görülmediğinden ye
ni den kapalı zart usullyle eksiltmeye kon-

hammen bedelleri dokuz bin elll lira olup 
1 

yol infUI 2 - Muhammen bedeli 5421 lira 82,5 ku-
teminntı katıyeal sekiz bin dört yUz beş Ankara Valiliğinden: ru1tur, muı,ıtur. 

A k t b 1 1 Orman 
3 

2 - Bu lnıınn.tın muhammen bedeli 
liradır. Taliplerin mezk!U" gün ve saatte n ara - stan u yo unun - Teminat 813 lira 28 kuruştur. 

l 
sı.115.64 liradır. 

Çanakkale As. Sa. Al. Ko. müracaatları. çiftliği kısmında yeni yapı an hayva- 4 - Şartnamesini gormek istiyenlerin 3 - Eksiltme evralo Ankarada inhisar -
(5762) ı5749 nat bahresi önündeki yol inşaat işi her gün encümen kalemine ve isteklilerin :s lar bqmüdllrlUğUnden ve İııtanbulda mer· 

Erat fotini alınacak 3. 10. 1940 perşembe günü saat 15,30 de 24/9/940 salı günü saat 10,30 da lbelc - kez binasında tuz ten §Ubesinden 160 ku -

da Nafia komisyonunda ihalesi yapıl- diye encümenine müracaatları. 1S761 !zmir Lv. Am. Sı. Al. Ko. dan: ruş bedel mukablllnde tedarik olunablllr. 
Pazarlıkla satın alınacak ı6475 çift mak Uzere açık eksiltmeye konulmuş- Asfalt yol yaptırrlacak 4 - Eksııtme so eylUI pazartesi gUnü aa-

crnt totlnlne gUnUnde talip çıkmadığından tur. Ankara Belediyesinden : at ı6 da Ankarada inhisarlar ba;ımüdllr • 
pazarlık 18 eylW 9'0 ça?'§amba günü saat Keşif bedeli (2597) lira (60) kuruş 1 - Hariciye Vekaleti bniınde yaptın - lUğü binasında mütcıekkil komisyonda ya-
16 da İzmir Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. da muvakkat teminatı (194) lira (82) ku· Jacak asfalt yola istekli çıkmadıgından ek- pılncnktır. 
yapılacaktır. Tahmin edilen tutarı 106971 ıiltmesi on gün uzatılmıştır. 5 - tsteklllcrln tekli! evrakını havi zar-

ruştur. liradır. Teminatı muvakkate akçesi 8023 İsteklilerin muvakkat teminat mek 2 - Muhammen bedeli 1576 lira 75 ku. fa, glmdlye kadar beton havuz tılerlyle 
liradır. Şartnamesi ko. da görülür. İstek- ruştur. meşgul olduklarını gösteren vesikalarını 

tup veya maldbuzu, Ticaret odası ve - ı d lilertn ticaret odaaında kayıtlı olduklarına 3 - Teminat 118 lira 26 kuruştur. da koymaları cap e er. 
dair vesika göstermek mecburiyetindedir- sikaıt ve bu i§ hakkında Nafia mü • 4 - Şartnamesini görmek istiycnlerin 6 - Muvakkat teminat miktarı yUzde 
ler. pazarlığa ıııtırAl< edecekler kanuni ve- dürlüğünden alacakları ehliyet vesi- her gün encümen kalemine ve isteklilerin yedi buçuk hesabiyle 2334 liradır. Teminat 
slkalan ve teminatı muvakkatelerlyle bir- kalariyle birlikte sözü geçen gün ve de 24/9/940 salı günü saat 10.30 da beledi- için milli bankalardan alınacak mektup i-
likle ihale saatinden evel Ko. na müraca- saatte komisyona gelmeleri. ye encümenine müracaatları. (S780) 15762 le borsa rayiç fiyatlarından yUzde on bcı 
atları. (5763) ı5750 Buna ait keşif ve şartnameyi her Ayakkabı alınacak noksnniylc mllU esham kabul edlllr. 

Araba a:lınacak gün Nafia Müdürlüğünde görebile ~ Anlara Belediyesinden : 7 - Teklif mektuplo.nnı ve diğer evrakı 
cekleri. (5785) 15767 1 - Belediye müstahdemini için alına - havı zarflar ueıılUne göre mUhUrlendikten 

KJJys~d As. Sa. Al. Ko. dan : k 1 sonra ihale snatından bir saat evellne ka -
1 200 d t l!t U banın 9 9 9.,, T · t t 1 ak ca o an 612 rift postala istekli rıkmadı -

- a e ç a ı ara · · ..., amıra yap ırı ac ğından eksilt~esi on gu··n uzatılO:Zctır. dıır makbuz mukabilinde teslim edilmeli -
gUnü saat 15 te yapılan eksiltmesinde ta- • 'ğ ., Ankara Valılı ind~n: 2 _Muhammen bed•ıı· 4590 lı'radır. dir . Posta ile gönderilecek mektuplarıa ge-
lip çıkmadığından pazarlığı 20 9. 940 cu- "' Merkez Atatürk kız ve Atatürk 3 _ Teminat 344 lira 2s kuructur. ne ihale sıuıtlnden bir saat eveline kadar 
ma gUnü yapılacaktır. ~ .. _ d P t 

2 - Muhammen bedeli 30,000 liradır. erkek okullarının tamiri (172) lira 26 4 - Şartnamesini gôrmek istiyenlcrin komisyona gclml§ olması l.u.ım ır. os a-
kaU teminatı 4.500 liradır. kuruş keşif bedeli Uzerinden pazar - her gün encümen kalemine ve isteklilerin dn vnkl olabilecek gecikmeler nazarı ltı • 

3 - İsteklilerin belll gün ve saatinde hğa konulmuştur. de 24/0/940 salı gunlı saat 10.30 da beledi- bare alınmaz. <5691
> ı5555 

da komisyona gelmeleri. (5641) 157ıO 

Pamuk kolan alınacak 
M . M. Vekaleti Satın Alma Komisyo • 

nundan : 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

(45) kuruı olan 2.500 metre kalın pamuk 
örme kolanla, beher metresine tahmin edi
len fiyatı (40) kuruı elan ince pamuk ör· 
me kolan pazarlıkla münı':tas:ıye ... onmn(
tur. jhalesi 20/ 9/ 940 cutl'a gU·v saat 11.5 
dadır. Kati teminatı 318,75 liradır. Evsaf 
ve iartnamesi M. M. V. satın alma Ko.· 
nunda görülür. İ steklilcrin kanunun em
rettiği belgelerle ihale saatında komisyo-
ruı gelmeleri. (5658) , 1S711 

Pamuk çorap alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo • 

nundın : 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı (21) 

yirmi bir kuruı olan 10.000 ~ift pamuk ço
,rap pazarlıkla munakasaya konmuş • 
tur. İhaleai 20/ 9/ 940 cuma giınü saat 11 de
dir. Kati teminatı 3ı5 liradır. Evsaf ve 5art 
namesi M.M.V. satın alma komisyonunda 
görillür. İsteklilerin kanunun cmretticl 
belgelerle ihale saatında Ko. na gelmeleri. 

(5659) 15712 

inşaat yaptırılacak 
M. M. Vekileti Satın Alma Komisyo " 

nundan : 
Keşif bedeli 3.492 lira 32 kuruş olan po.. 

ligonda bir inşaat pazarlıkla yapurılacak • 
tır. Pazarlığı: 3/ 10/ 940 perşembe gilnü sa
at 11 dedir. Kati teminatı: 524 lira olup 
şartnamC!i 18 kuruşa komisyondan alınır, 
Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. SL 
Al. Ko. da bulunmaları. (5731) 15733 

Muhtelif yağlar alınacak 
M. M. Vekaleti Satrn Alma Koınisyo • 

nundan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 4.220 lira 

olan -400 kilo Mobiloil A. 200 kilo Mobilo
il AF. 200 kilo Mobiloil ARF yağları ori· 
jinal anbalajlı olarak ve 10.000 kilo benzin 
döküm halinde olmak üzere pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Pazarlığı: 24/ 9/940 salı gü. 
nü saat 14 dedir. Kati teminatı: 633 lira o
lup &artnamesi komisyonda görülür. Ta -
!iplerin muayyen vakitte M. M. V. Sa. AL 
Ko. da lbulunmalarr. (S732) 15734 

2 Motosiklet alınacak 
M. M. VeUleti Satın Alma Komisyo • 

nundan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 1200 lira o

lan iki adet Bianehi marka motosiklet pa
zarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 
20/9/940 cuma günü saat 10 dadır. Kati te
minatı: 180 lira olup ıartnamesi komiı;yon
da ıörülür. Taliplerin muayyen vakitte M. 
M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (5733) 

15735 

Tele fon malzemesi '-lmacak 
M. M. Vekaleti Satrn Alma Komisyo • 

nundan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 4.455 lira 

olan 4 adet 30 luk manyato Tartc marıka 

santral ve 3 kalem telefon malzemesi pa -
zarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı: 21/9/ 
940 cumartesi günü saat 10 dadır. Kati te
minatı: 666 lira 75 kuruş olup şartnamesi 
komisyonda ıörülür. Taliplerin muayyen 
vakitte M.M.V. Sa. Al. Ko. da bulunmala-
rı. (5734) 15736 

Muhtelif yağlar alınacak 
M. M. Vekaleti Satrn Alma KomisytD a 

nundan : Beher adedine tahmin edilen fiyat 2500 
kuru§tan mıuı ba§hk 8706 adet tevhit seme
r-ı pa.z.arlıkla alınacaktır. :Muhammen bedeli 
92650 Ura olup katı teminatı ı3997 Ura 50 
kuru§tur. İhalesi ıs-9-1040 çlll'§amba günü 
l!aat ı5 de ynpılncaktır. Şartnamesi 1stan -
bul, Ankara LV. ti.mirlikleri ve Kayseri 
Aakerl satın alma komisyonlarında görüle
bilir. İsteklilerin kanunun ikinci ve Uçün
cU maddelerinde yazılı vesıılk ve teminatla 
birlikte belli gün ve saatte komtsyona mü· 
r-acaatıarı. (5681) 111651 

Kayseri As. Sa. Al. Ko. mllracaat etmele- İsteklilerin keşif ve gartnameyi ye encümenine müracaattan. (S781) 15763 Satılık eşya 
rı. (5767) ıı>7M görmek üzere her gün Maarif müdilr- Motör yağı alınacak Gümrük ve Jnhisalar Vekaletin -

Sade yağı alınacak lilğüne ve ihale günü olan 19. 9. 1940 Ankara BelediyesindC'n : dcrı: 

Hepsine tahmin edilen fiyatı: 1020 lira 
olan 1100 kilo BB. 600 kilo B. yaglan ori
jinal anbalajlı olaralC paıarlıkla ıatm alı
nacaktır. Pazarhtı: 24/ 9/940 sah gUnü sa
at 11 dedir. Kati teminatı: 153 lira olup 
şartnamesi komisyonda ıöriılür. Taliplerin 
muayyen vakitte M.M.V. Sa. Al. Ko. da bu-

Tevhit semeri alınacak 
1zmir Lv. Am. Sa. Al. Ko. dan : 
Pazarlıkla satın alınacak 2000 adet tcv • 

bit semerine gününde talip çıkmadığından 
llazarhkla 18/cyllll/940 çarsamba günü sa· 
at ıs de İzmir Lv. Am. Sa. Al. Ko. da ya -
llılacaktır. Tahmin edılcn tutan 60 000 U -
tadır. Teminatı muvakkatc akçesi 4250 li -
tadır. Şartnamesi Ko. da görülebilir. 

İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı ol • 
duklarına dair vesika gbıtermek mecburi -
Yetindedır. Pazarlığa iştirak edecekler ka
nunt vesikaları ve temınatı muvakkatcleri
le birlikte ihale saatinden eve! Ko. na mli· 
racaatları. (57S3) 15740 

Arpa alınacak 
F.rzurum As. Sa. Al. Ko. dan : 
500 ton çuvalla arpa pazarlıkla satın a

lınacaktır. Bunun hepsinin birden veya kü
Çtlk kuçük partiler halinde vereceklere de 
ihale edilir. 

Toplu tutarı 37500 liradır. 
Jıı.c teminatı da 2Sl3 liradır. Pazarlığı 

ıa '91940 çat'1amba ıünü saat 11 de Erzu • 
tııın Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Arpanın 
•vaar ve ııartlan kolordunun tekmil ıami· 

Konya: Lv. Am. Sa. Al. Ko. dan: perşembe gilnü saat 15,30 da ve %7.5 1 - Belediye ihtiyacı için ııoo kilo mo- 1 _ Vekillikte lüzumsuz olan bir 
ı - 41,1100 kilo sadeyağı 10 eylül ı940 teminat akçesini Husus! Muhaııebe jr yağı pazarlıkla alınacaktır. · l 1 -2 - Muhammen beclelı' 780 liradır. kısım eşya mezat usulıy e satı ıga çı-

gUnU yapılan eksiltmesinde talip çıkma· müdürlüğü veznesine yatırarak vili • 1 dııı..ndan UçUncü pazarlı ... a bırakılmı•tır. 3 - Teminat 117 liradır. karı mıştır. • 
b• e. " yet daimi encümenine mi.lracaatları i· 2 B tahmı·n bedelı' (lAO) 
2 - ttçUncU pazarlık 20 eylül ı94.0 cu- 4 - Şartnamesini görmek istiyenlcrin - U eşyanın ... 

ma gUnU saat ıı de yapılacaktır. lan olunur. (5788) 15769 her gün encümen kalemine ve isteklilerin lira (29) kuruştur. 
s - şartnamesi Ankara, İstanbul sa. 2 Akümlatör alınacak de 24/9/940 salı günü saat 10.30 da beledi- 3 - Satış 20. 9. 940 cuma günü sa-

AJ. Ko. ıannd:ıpır. istekliler eartna.meyl Ankıra Valililinden : ye encümenine müracaatlan. (5782) 15764 at 14 de Vekillik binasının önünde 
komisyonda görebilirler. Muhammen bedeli 116 liradan ibat"et bu- Valvalin yağı alınacak yapılacağından isteklilerin bu saatte 

' - Muhammen tutarı 52,290 lira. Junan iki adet akümülltör alınacaiından Ankara Belediyesinden : alım satım komisyonunda hazır bu -
5 _ İlk teminatı 4902 lira. şartnamesini her gün Stadyum müdürlü • ı _ Belediye ihtiyacı için (11440) kilo Iunmaları. 
6 - İsteklilerin 20. 9. 94.0 cuma g1lnU iilnde cörebillrler. valvalin yağı pazarlıkla alınacaktır. 4 - Eşyanın müfredatını görmek 

saat 11 Konya Lv. Am. Sa. Al. Ko. bulun- l9/9/940 pereembe ıünü ıaat 15,30 da i- 2 - Muhammen bedeli 6292 liradır. ve izahat almak istiyenlerin Vekalet 

malan. (5770) ı5751! halesi yapılacağından taliplerin viliyet da- 3 T · 43 ı· 80 k - emınat 9 ıra uruı;tur. lcvazımına müracaatları. (5787) 
Sığır eti alınacak imi encümenine ınt1racaatları. (5791) 4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin 15768 

Konya Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 15771 her &ün encümen kalemine ve isteklilerin 

1 
_ ı50,000 kllo sığır etinin 9 eylül gü- de 24/ 9/940 salı günü saat 10.30 da beledi-

nünde yapılan eksiltmede teklif edilen fi~ f d .. f i 1 I' f f ı f ye encümenine müracaatları. 1S76S 
yat pahalı görlildUğUnden paurlığa bıra- n us r ye ma ıye ıya 1 F otin, getir yaptırılacak 
kılmıııtır. Maliyet hesaplama., ruyonel çalı:sma, Ankara Belediyesinden : 

2 - İkinci pazarlık 20. 9. 940 cuma gü- teaklllt alııtemlerlnl pratik gösterir. Her _ 1 - Zabıtai belediye memurları için 
nü ııaat 3.5 te yapılacaktır. kese lU mı k1 yaptırılacak olan 93 çift fotin ile 93 çift 

Ankara.da, zu u tap. Fiyatı 150 kuruş 
8 - f;iartnamesl Konyada, getir on beı; gün müddetle açık eksiltmeye 

İstanbul ve levazım !mirlikleri satın al - konulmu&tur. 
ma komlsyonlanndadır. 1steklller §&rtna· 2 - Muhammen bedeli 1116 lira.dır. 
meyi komisyonda görebilirler. DAKTİLO KURSU 3 - Teminat 83 lira 70 kuruştur. 

4 - :Muhammen tutan 86,000 llrL 4 - Şartname ve nümunesini ı:örmek is-
5 - İlk teminatı 3375 Ura. 75 inci devresini de %50 tenzllAUa tiyenlcrin hergün encüm:~ kalemine ve is-
6 - 1ateklilerln 20. 9. 940 cuma günU açtı. Belediye aıruı Hanef Apartma. •eklilerin de 4/10/940 cuma ıunü saat 10.30 

eaat 15 Konya Lv. Anı. Xo. bulunmaları m No: 4. Tel: 3714 1643 ı iıı belediye encümenine mıiracaatları. 
(6771), 15766 ı •------------· (5784) 15766 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Benzin alınacak 
M. M. VekB!eti Satın Alma Komisyo -

nundan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı: 40 

kuruş 20 santim olan 6.300 kilo benzin pa
zarlıkla satın aiınacaktır. Pazarlığı: 

23/ 9/ 940 pazartesi ıünü saat 11 dedir. Ka
ti teminatı: 380 lira olup şartnamesi ko • 
misyonda ıöriılur. Taliplerin muayyen va • 
kitte M. M. V, Sa. Al, Ko. da bulunmala • 
rı. (56361 15620 

lunmaları. (5735) 15737 

Otomobil yedek parçalan 
alınacak 

M. M. Vekaleti Sat1n Alma Komisyo • 
nundan : 

Hepsine tahmin edilen fiyatı: 1776 lira 
olan 71 kalem otomobil yedek pattıları pa
zarlıkla satın alınacaktır. Pazadıı:ı: 20/ 9/ 
940 cuma günü saat 11 dedir K<'ti temina
tı: 267 lira olup sa~t:ı~ml' i komisyonda 
göriılür. Taliplerin mulyyen vakitte M. M. 
V, Sa Al. Ko. da bulu.,.,.,aları. (5738) 15738 

Pamuk çorap alınacak 
M. M. Vek5.leti Satın Alma Komisyo • 

nundan : 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı (21) 

yirmi bir kuruş olan 30.000 çift pamuk ço -
rap pazarlıkla münakasaya konmuı;tur. İha
lesi 20/ 9/940 cuma günil saat on birdedir. 
Kati teminatı 945 liradır. Evsaf ve şartna
mesi M. M. V. satın alma komisyonunda 
görlilür. İsteklilerin kanunun emrettlfi 
belgelerle ihale saatinde komisyona gel • 
meleri. (5740) 15739 

Zayi - Ankara Memurin Kooperatif şir
ketinin 330S numaralı hisse senedini zayi 
ettim. Yenisini alacagımdan eskisinin bük-

' mü yoktur, - Abdullah Köse. 3697 



Doktor .. ....,. 
~uiın.....,_,..,,, 


