
-,,-

---~~~~~~~~~~~~~~~--

ULUS Baaımevi 1 
Çankırı C~i, Ankaro ı 

PAZAR 

1 Telgraf: ULUS Ankara 

EYLÜL 
1940 

TELEFON 

5 KURUŞ 

Bqmuharrtrllk 
Yazı İ§lerl MUdUrtı 
MUessese MUdilrU 
Yazı İşleri 
İdare 

1871 
10ô1 
1144 
1062 
1064 

Maarif Vekili 

Köy Enstitülerinin 
laydasını anlallyor 

Enstitüler birer insan fabrikasıdır 
buralarda arı kovanı gibi. çal ışılıyor 

İzmir; 31. a.a. - Belediye reisi Dr. Behçet Uz, dün Maarif Vekili Hasan 
Ali Yücel şerefine deniz gazinosunda hususi bir öğle yemeği vermi~tir. 

Vekil, İzmir gazetelerine beyanatta bulunarak ıon seyahatinin intıbala· 
rını anlatırken bilhassa demi1tir ki : 

"- Glttlffm hf'..r yerde yurlta§lan silkin 
ve emin bir hava içinde görmU, bulunuyo • 

Tı k l 
• rum. Bizi !:r.mlre getiren tren istasyonlar· 

U .. r genç l dan yurdumuzun bu gllzel parçasına kala • 
balık bir halk kUUesl taşıyordu. Dün gece 
fuarda eğlenen ve memleketin her tara!ın-

k 
dan geldiği muhakkak olan halk içinde bU· 

t l l 
~ en yUk bir neı.ıe duymamak kabil değildi. op an I , SO Ağustos bayramını lstlkllU mUcadeleBi· 

nin parolruu olan bmlrdc kutlamak bUtUn 
• 

1 bu sö~lcdlğım hisleri bende bahliyarlik ha.· 
Falıh Rıfkı AT AY Une getirdi. Hele geçit resminde tcchlzatı 

mükemmel bakır.ılıırı ve yUrtlytışlerl, bu top 
Beden terbiyesi kanununa göre raklar her zaman benimdir diyen bir mAna

teıkil olunan 900 den fazla kulüp yı söyllyen zabıt ve ruıkcrlerimizln bUlUn 

d
"d yüreklere en bUyUk bir itlmnt ve emniyet 

~e gruplarda ıim ı en 300 binden telkin etliğini görmemek kabil midir ? 
fazla genç toplnnmııtır. Bunlar mÜ· Vekil bundan 11onru 1zmlrin kendi şahsı 
ltellefiyet çağında, yani 18 ile 20 hıı.yatındn haiz oliluğu chemlyet Uzerinde 

dummıı bundan sonra köy clll!tltUlerl bııh-
Ya§ arasındadırlar; büyükleri ihti- sine geçerek ~öyle demiştir : 
lal, küçükleri zaferle ya§ıyorlar. "-Yeni kurduğumuz kliy enstltlllerl tam 
Su suretle yüzde yu"'z cümhuriyet bir faaliyetle ve buralarda vazife almış ar-

kad8.§ların takdire 16ylk dikkatleriyle l§C 
llesli, vatan ve inkılap müdafaası· başlamı§tır. 
:tım hizmet saflarında vazife almak· Zlyard ettiklerim. bende bu kannatl cid-

di surette hasıl etrnl!ltir. Tcşrlnlevel sonun-
tadır. da alınacak 3000 talebe ne beraber önü • 

Biz ıuursuz bir parola, kalıp • fi. mUzdeki ders yılında 6000 köylli çocuJtun • '-· ı·~· · · k · · dan mUrckkcp bir kadro mevcut olacaktır. 
.:ırler genç ıgı yetaıtırme ıstemıyo· Bu mUesseııelerde nasıl çalışıldığını nnlat-
tuz. Fakat halk çocuklannr, geli§i mak için gördll(;'llm ıu manzarayı sUyliye • 
eiizel telkin ve tesirler altında, mad- bilirim. Bir :ıusıın çocuklnr atları tımar edl· 

d
• ~ • A .. .. l k yorl11.r, bir kısım tarih dersinde C!!klllerin 
ı magnevı zafa suruk enme ten .Mısırı istilfı.sım anlatıyorlar, bir kısmı ta· 

korumak vazifcsindeyi,z. Hür bir biat bllgısı dersinde gcllnclt-tn nn.sıl bir 
\'İ d t f kk ·· t b · • ") bitki olduğunu tnrlnlardnkl Mrarını, bun-

c en ve e e ur er ıyesı ı e, va· ı dan konınmıı çaı el erini öğreniyor. Bir kıs-
tan ve inkılap davalarında asla fa§• mı kışın yiyecekleri lahanımın yaprağın • 
trııyan bir irade ve ahlak inzibatını 1 dakl kurtlan öldürmekle meşgUl bir kısmı 

• k k b" k. k 1 hocalarının evlerine çatı yapmakla uğraşı· 
Yerle§tırme , uyanı ır ze a adar bir kısmı da 0 ... un yiyecekleri sebzeyi 

· b" k k · b' hl k 1 yor, " k eYl ır ara ter, temız ır a a 1 ayıklamaktadır. Bu mUcRSeseler bir arı <>--
kadar snğlam bir vücut, bilgi kadar 1 vanı halinde tam bir aile görllnti§U ile bU
• Ah' • .. . tUn ihtiyaçları kendi ihtiyaçlarına cevap 
lYJnan sa ıbı, hakkına hurmet ethr· vermek mihveri etrafında işleyen bir in • 
diği kadar mükellefiyetlerine itaat san fabrikneıdır. Böyle yetişen ve alacakla.
eden ödemesini bilen faziletli ve n vazl!eyi kUçUk cUsselert~:le kıyaıı edilme-

' ' vecck ciddiyetle yapan köylU çocukları • 
cesur millet gençliğini te§kil etmek İnmn yarın yetiştireceği nesilleri tahayyül 
İstiyoruz. etmek çok kUçUk bir eey det;lldlr . ., 

Olgun bir yata kadar gençler Üs
tüne titremek liizrmdır. 19 uncu asır 
emperyalizminin bir usulü vardı: 
Afrika ve Uzak • doğu'da halk SÜ· 

?'\ilerini zehirli keyif maddelerine 

Mihver devletlerinin 
Sovyet hükumetine nota 

alı§tırır, vücut ve ruhu uyuıturur, d'kl , f "f f dı 
enerjiyi yıpratır, kör ve sağır bir ver 1 en eeyyu eme 1 

s ı r r r~ 

MLUPINA 'D 
Dumlupındr'da, 30 Ağuatosta yapılan törenin talsila. 
tını dün hususi surette merasimi takibe giden muharri
rimizin tclgraliyle bildirmİ§tik. Bugün muharririmiz 
bu törene ait resimler göndermi§tir. Yukarıda solda bi
rinci lotogralta merasimde bulunan heyeti, ortada. 
Meçhul asker mezannı, •ağda da törende bulunan ka
labalığı, altta da C. H. P. namına Necip Ali Küçüka'yı 
nutuk söylerken görüyorsunuz. Muharririmizin röpor· 
tajı ikınci scıyfa.nu.zcladır. 

~====• 

İngilizler 

Berlin'i dün gece 
ıiddelle 

bombardıman elti 

Berlinde 

Almanlar 

700 tayyare ile 
İngillereye 

hücum elliler ataleti hôkimiyetinin teminatı ad·, Moskova, 31 a.a. - Romanya'nın, 
dederdr. Yeni emperyalizm, bir nevi 

1 

Almanya'nın iktısadi hayat sahasına 
"genç dev§irıne" usulü bulmu§tur. ait olduğuna dair mihver devletleri 
Delikanlı §evk ister, bir hareket ve tarafından Moskovaya bir nota veril· 
faaliyet mefkuresi, bir itikat arar: diği hakkında Bükreş'ten alınan ha· 
hunlar için her tarafta türlü türlü 1 ber, burada teyit edilmemektedir. 
ideoloji tuzakları kurulmu§tur. Sa· • f · ı " ki 
hip çıkmadığınız, sokakta baııbo§ ]er; eyi bir tarih dersi almıılardır. 1 n 1 a ar duyuldu 

62 Alman 
tayyaresi 
düşürıü dü bıraktığmız, tesadüfe tcrkettiğiniz İçlerine nüfuz etmek i11tiyen beynel· 

genç. bir müddet sonra, bu tuzak· milel cereyanl,!irdan her birinin al· Londra, 31 a.a. - Hava nezareti· 

f FARGO 
GARAJI 

AÇILIYOR 
______ _J 
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'= Mare al'ın = 

te ekkürü 
Ankara; 31. a.a. - Genel· 

kurmay Başkam Mareşal Fevzi 
Çakmak, büyük zaferin 18 inci 
yıldönümü olan 30 Ağustos za. 
fer bayramı münasebetiyle her 
taraftan vaki tebriklere karşı te
şekkürlerinin iblağma Anadolu 
Ajansını tavsit buyurmuşlardır 

"'. ı .. ı ı ı ı .. ı .. ı .. 1111111nı.11111111111 r 

Ziraat Vekili 

Ankara, 31 a.a. - Ziraat Vekili 
Muhlis Erl.-men dün refakatinde vi
llyet ziraat mUdürü olduğu halde o
tomobille Kırşchire gitmiştir. 

Muhlis Erkmen Kırşehir ve ci
varında zirai vaziyeti ve bu mınta • 
kaya gönderilmiş olan biçki ve har
man makinalarının çalışmalarını tet 
kik ettikten sonra Yozgata geçerek 
tetkiklerine devam eyliyccektir. 

1 ktisat Vekili 
İktısat Vekili Hüsnfi Çakır, garbi Ana • 

dolu'da bir tetkik seyahatinde bulunmak 
üzere dün akıam saat 5 trenine bağlanan 
hususi vagonla hareket etmiıstir. 

Yunanistan' da 

talime ~ağırdan 
ihtiyat subayları 

Atına, 31 a.a. - Royter: Yunanistan, ıı 
eylUlden itibaren, 1924-1928 sınıfları ihtiyat 
subaylarını, bir nylık aakert hizmete çağır
mıolardır. 1919 - 1934 sınıfları subayları, 
antrenmanlarını 16 eylUlde bitireceklerdir. 

Atlnada bu çaıırmanın mUdafna hazır • 
lıklannı tamamlamak için alınan umuınl 
tedbirler çerçevesine dahil olduğu söylen
mektedir. 

Transilvar.ya · n n tüksimi 
Viyana kararından evel 

Romanya' ya 

ültimatom 
verilmiş! 

Bükreş, 31 a.a. - Rador ajansı, aşağıda.. 
ki resmi tebliği neııretmistir: 

29 ağustos akşamı, kıratın yıikaek riya. 
setinde bir nazırlar heyeti toplanmıştır. 
Nazırbr heyeti, &1ltanat meclisinin ic;tı • 
maa davet edilmesini kararlaııtırmıştır. 

Saltanat meclisi, 29/ 30 agustos gecesi, 
kıral aaraymda, kıratın yüksek ·riyasetinde 
içtima etmiştir. Saltanat meclisi, alman ve 
İtalyan hükümetleri tarafından ultimatum 
mahiyetli tebliğat üzerinde görüşerek, ro
men • macar müzakereleri hakkmda mihver 
devletlerinin hakemliğini kabulü karar -
laştırmıştır. · 

Saltanat meclisinin bu içtlmaına.. hükii
met hası, kıraliyet mü5avirleri ve diğC\" 
romen siyasi ricali iııtirlk eylemiştir. 

Belveder sarayında bir kabul 
resmi tertip edildi · 

. 1 
Vıyana, 31 aa_ - DNB. Hakem kara• 

roun ilanı münasebetiyle, Almanya harici
ye nazırı B. Von Ribbentrop, diın ak5am 
Belveder sarayında bir kabul resmi tertip 
etmiştir. Bu kabul resminde, ezcumle kont 
Ciano, kont Teleki, kont Caaky, B. Manoi
lescu ve dört heyet lzl\$ı bulu r.ı tur. 

Kont Csaky Manaule~ku 
Viyana'clan hareket ettiler 

Viyana, 31 aa .. - DNB. Kont Teleki. 
kont Csaki ve B. Manoilcscu, Vlyaruı'dan 
hareket etmişler ve istasyonda B. Von 
Ribbcntrop tarafından uğurlanmışlardır. 
Romen delegeleri hakemlerin 
dikte ettikleri hiıkümle-ri kabul 

etmek talimatını almı-:;lar 
Londra, 31 a.a. - Rcuter'in diplomatik 

muharriri bildiriyor: alman ve İtalyan hfi· 
kiimetleri, Romanya ile Macaristan ara· 
unda hakem vazifesi cörmek ve bu iki 
devlete bir hal suretini zorla kabul ettir • 
mek niyetinde bulunmadıklarını si:ıylemcl&o 
rine rağmen, bu iki ıeyi de yapmışlardır . 

Romen hük<lmeti, Almanya ve ltalya'nm 
hakemlığini kabule mecbur edilmiştir. Dö
nebileceği bir tek dostsuz bırakılan Ro
manya, önüne geçilmez mı:k:ı"der karşı-
11nda baş et;miı ve romen delegeleri, ''ha
kcmler''in filen Macaristana büt!in meta • 
libatını, yani ıcnelcrdenbcri istedifi ha.ki
katta romen ekseriyeti ile meskun 50 bin 
kilometre murabbaı kadar araziyi vermek· 
tedir. Romanya, filiyatta, 1912 hudutlarına 
irca edilmiş bulunmaktadır. 

Bu muazzam fedakirlıklar mukabihndc, 
Almanya ve İtalya, Romanya'nın istıkli· 
lini ve ufaltılmış arazi tamamiyetini ga. 
ranti etmişlerdir. Eğer Romanya alman c· 
konomik taleplerine mutavaat etmezse, bu 
garantinin ne gibi bir kıymeti olacağı, ro
men hUkümetinin billhare dlha iyi takdir 

1 spa nya' da düşen =~l~~it:.cek vaziyette butunaeaiı bir mo. 

• • B. Gigurtu ve Manoilescu'nun Berchtes-
b ı r alman tayyaresi gaden zi~areti, vaktiyle BB. Schuachnig.1 

l
ve Hacha nın gene aynı yere yaptıkları zı-

Madrld, 31 a.a. - Dün bir alman tayya • yaretlerin aynı neticeleri vermlıtir. 
rest, Bllbao civarında Guenes'de belediye . ~ransilvanya'da bir romen mukavemeti 
binasının çatısına dllamllatür. Tayyarenin ıhtımalinden bahsediliyor. Romen bükü • 
dört kl~illk mUrctteb&tı ölmU~tUr. Yolunu metinin miızaharcti olmaksızın böyle bir 
1qırmıı olan bu tayyarenin sivil veya aa • mukavemetin ciddi ve yahut devamlı ola
kerl tayyare ml olduğu blldlrilmemektedlr. cağı muhtemel ·değildir. 

-------------- (Sonu J. Unca say/ada) 

SOVV[TL(~ BİRLİ~; 

lardan birine düımüştür. Onun ya• tında nasıl bir düıman suykaııti sak- nin tebliği: 
\'aş yavn§ sizden ayrıldığını, uzak· lı olduğunu bilirler; iı.deta insiyaki İngiliz hava kuvetlerine mensup 
laıa uzaldıııa nihayet kaybolduğu· bir bıı.siretlc, dıı tesirlerden lraçat· büyük bir filo, dün gece yeniden 
nu görürsünüz. Bazı mağlup mem· }ar. Hem bu masuniyeti devam et· Berlin mıntakasanda askeri hedefle· 
leketlere ibretle bakınız: bunlardan tirmek, hem de türk gençliğinin bü- re hücum etmiştir. 

Londra : 31 a. a. • (Reutcr) : Dün gün
düz İngiltere üzerine yapılan bir seri ha· 
va hücumlarma 700 alman tayyaresi işti- 1 
rik etmiıstlr. 
Avçı tayyareleri himayesinde alman 

bombardıman tayyarelerinin mütevali dal
galar halinde Man&'ı geçmelerini mütea· 
kib, hava dafi bataryaları faaliyet göster· 
mekten bır dakika durmamı&tır. Daha i
lerde, dahilde, ingillz avcı tayyareleri fi. 
loları düşmana hücum etmiş ve düşmanı 
geri püskurtmüııtür. Dlin öğleden sonra 
cenubu şarkl mıntııkası üzerinde filo ha
linde uçan 200 den fazla tayyare millia • 
hede olunmuştur. 

bir kısmının gençleri vatan müda· tün kudretini vatan ve inkılap hiz. Stokholm, 31 a.a. - Royter: 
faaııı için en küçük vazife icaplarını metinde seferber bulundurmak la- • Dageus Nyheder gazetesinin neş 
reddedecek kadar, kendilerini mu- zımdır. rettiği bir tegrafa göre, İngiliz av· 
hit ve cemiyetlerine yabancı teliik· Beden terbiyesi kanunu itte cı tayyareleri, dün gece, yarım saat 
ki ediyorlardı. Fransa bozgunundan bu yüksek disiplin zaruretinden fasıla ile birbirlerini takipeden dal
sonra bu bet baht menıleketin adam· 

1 
doğuyor. 30 ağustos bayramında galar halinde, Bcrlinde hedeflerine 

ları, "gençlik!" çığlığı ile ayılmı§· ı memleketin her tarafında gördü- hücum etmişlerdir. İlk alrm gece 
!ardır. 1 ğümüz manzara, edilen ilanın ne yarısından sonra saat birde veril • 

En ziyade masun olan gençlik bi· 'kadar zamanında ve yerinde oldu· miştir. Şiddetli infilaklar işitilmiş 
zimkidir. Ynlnız kendilerin~ .•. değil,! ğunu 0göst~rmiıt~r. Türk genç!iği, v~ berlinliler, .sığınaklara gi"?1işler: 
üçüncü torunlarına kadar butun :zü. emsalsız bır vazıfe ve mesulıyet dır. Hava dafı bataryalara, şıddetlı 
riyctlerine 9evk ve heyecan verecek ı devri geçiriyor: böyle devirlere has bir ateş açmışlardır. Alarm, saat 3.20 
büyük bir davanın ihtirası içindedir- kuvetlerle mücehhez olmalıdır. 1 

de nihayete ermiştir. 

Dün akıam, Londra üzerine yapılan 
dördüncü hucum esnasında. bir düıman 
tayyaresi, huki.ımet mcrkezı mıntakası ii· 
zerine bir aydınlatıcı fiıek atmıı ve ba
zı bombaların infilakı iliitilmiştir. 

Dün gundüz, 62 düşman tayyaresi dil· 
~ürülmü~tür. 19 avcı tayyaremiz kayıp- 1 

(Sonu .1. llncü say/ada) 

.P/TESTI o 

YUGOSLAVYA 

BULGARİSTAN' 

Romenlerin taksime uğrıyan topraklarım göilerir harita 
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( _____ G_o_·N __ O_N __ l_ç_IN __ D_E_N __ __,) 

Me ""hul şehidin mezarında 
30 ağustos tarihinde Dum1uprnar güneıının altında toplananlar, ba

na döf.ütmÜf, ölmüı ve bize bu kutsal vatanı bir armağan gibi bırakmıı 

olan ~ ... hitlerimize o emanetin ebedi bekçisi olduğumuz andmı bir defa 

dahzı t" kra-hyan gaziler gib'i gelir. 

O güne,, bundan on sekiz yıl önce bir bayrak uğruna bir nice ıünet

lerin battığını görmÜ§tÜ. Dün de yeryüzünün yedi iklim dört bucafmı 

kaphyan karanlıklar içinde, eğer gerekirse, bu kahramanlar yuvaamm 

yeniden destanlar, yeniden harikalar yaratacafma yemin eden aealer 
duydu. 

OıJtdım Recep Peker, inkılabın ve zaferin heyecanma akort edilmiı 
aeıi i'e evelki gece ne güzel söylüyordu: 

"Orada bir beyaz ta~ yığının üstünde ıerefimi:ain, haklanmı:am, hüri

yetimizin ve bütün varlığımızın timsali olan bayrafnnı:a donmuı bir tunç 

parçası halinde yükseliyor." 

Üzerinde kan dökülmüı vatan topraiı, vatandat eliyle yontulmuı be

yaz t111 yığını, savaş boylannda dalıalanmıı bir sancaktan ömek almıı 
t~nç bir bayrak ve onun altmda meçhul ıehidimi:a ••• en kısa ve •n veciz 

ifadesiyle Dumlupınar budur. 

Oranın ebedi sakini }>üyük Mehmede meçhul vasfını verirken bu ıı-
fatı fani hayat içinde kullandığımız manadan çok farklı bir r.nlam diye 

söyleriz biz. 

O, "bilinmiyen" demek değildir: O, damarlarda dolaıan, o, gönülde 

aezilen, o, gözlerde yaşıyan, o, bileklerde ıahlanan, o, almlarda parlr

yan demektir. 

On sekiz yıl önce oraya gömülen türk çocuğuna, vatan çevresini do

laşınız, on sekiz milyon kere rastgelirıiniz. 

O, ıerefle yaıamanın ve, icabında, ıerefle yaııyabilmek için ıerefle 
ölmenin bir timsalidir. 

1940 yılının 30 ağustosunda o büyük Mehmedin mezanna bütün va

tan çiçeklerinden örülmüı çelenkler koyuıumuzun; onun, anıtı önünde 
en büyük bir ibadet heyecanı ile eğiliıimizin manası budur; biz bunu 

duyuyoruz; eJler de anlasmt 

Demirsporlular yapılan ma(ta 
Gü(lülere 2 - O yenildiler 

Ankaraıücli'nün 28 inci yıldönümü dün
kil nüshamızda yazdığımız program dahi • 
linde kutlanmııtır. Bir taraftan ıehir dahi
linde yürüyuı yapılırken diğer taraftan 
Ankar" "iicünden bir heyet Beden Terbi -
yesi A .:ıtara Bolgesi Baıkam vali ve bele
diye reisimiz Tandoğan'ı evlerinde ziyaret 
ederek yıldonUmleri milnasebetiyle güçlü • 
lerin hurmetlerini bildirmi$1erdir. 

Bu münasebetle ıaat 17,45 de Güç ıaha-
11nda Denıirsporla, Ankaragücü arasında 

bir dostluk maçı yapılmı~ır. Maça baılan
madan once yapılan mera.sim esnasında 

Demirsporlular Ankaragücüne gayet ıüıel 
bir buket hediye etmiıler ve maç bu sami
mi hava içinde baıtlamııtır. Takımlar saha
da yer aldıktın zaman her iki takımın 
kadroları ıôyle idi: 

ANKARAGUCU : 

Mehmet, Yusuf, Salih, İsmail, Hüseyin, 
Nuıret, Zeki, İımail, Abdili, Şahin, Hamdi. 

DEMİRSPOR: 

İımail. Şevket, Mehmet, Haldun, İbra • 
bim. İbrahim, Mustafa, Adnan, Salih, Arif, 
Mustafa. 

Oyunun birinci devresi mütevazin ve 
mütekabil akınlarla her Ud kaleye de teh
likeli anlar ya,atmakla ıeçti. Bu devre 
sarfında Demirıpor dıizgün ve anlaımıı bir 
takım manzarası ıôıteriyordu. Ankaraıü
eil de Demirspor'a aynı derecede gtiıel bir 
oyunla mukabele etmekte idi. Bilhassa her 
iki takımın biribiri ayarında olan teknik 
oyuncularının zaman zaman gösterdikleri 
ince oyunlar aeyircilere büyilk bir zevk Ye· 

riyordu. Oyunun birinci devresi bu tarzda 
bitti. 

İkinci devre baıladığı zaman Ankaraıü
cünıin yava:s yavaı tazyiklerinln arttığını 

ve Demirspor'un da takımda yaptığı değ!-
, ıikliıın tesiriyle bu hakimiyeti kabul etti

lini ıorGyoruz. O suretle ki Deminpor 
artık Ankaraıüclinün oyununa tlbi ohnı
YI ba$ladı. Santrfora geçen lbrahim'in gay
retiyle zaman zaman Demirspor'un akın

ları ıoriılü1orıa da bunlar müessir olama • 
makta ıdi. 

İkinci devrenin ıon yansında AnkaraıU
cU üıt uste iki gol kaydına muvaffak oldu 
ve maçı 2 • O kazandı. 

Nurettin ART AM 

Cafer Karabomba maçını 
kazandıktan ıonra 

Gen~lik kulüpleri 
aııhrken 

Ankara, 31 a.a.· - Bugün aldığı· 
mız telgraflar dün 30 ağustos bayra· 
mı vesilesiyle yurdun hemen bir çok 
yerlerinde açılmıt olan gençlik ku
lüp ve gruplarının bUyUk tezahürat 
arasında yapıldığını ve bu kulüp ve 
gruplara dahil gençlerin and lçdik
lerini bildirmektedir. 

Bu münasebetle yapılan törenle
re Atatilrk'ün anıtına çelenkler kon 
mak suretiyle batlanmıt ve ıöyle • 

r ı il· ter r kl. ile-
rinin makaat ve gayeleri izah olun· 
muı ve Türk gençliğine dll§en ödev
ler tebarüz ettirilmiıtir. 

Bu nutukları takiben gençler, Ata
türk'ün gençliğe hitabesini hep bir 
ağızdan tekrar ederek and içmiıler
dir. 

Kızılay menfaatine sünnet 
düğünü 

Bustın Dikmende Dlkmeıı sazlnosund& 
Kızılay menfaatine bir •Unnet dlltllnU ter
tip edilmlttlr. Son dakikaya kadar otobU. 
temin edllmlıttr. 

Ankaragücü'nün yıldönümü münaaebetiyle n:af yapan 
Ankaragücü ve Demirıpor takımları bir aı·ada 

Hava Kurumu 
yapı lan boks 

menfaatine 
ve güreşler 

Dünkü müsabakalar çok 
canh ve ·heyecanh oldu 

Dlln 19 Mayıs St&dyomunda TUrk Hava 
Kurumu menfaatine tertip edilen gUreı ve 
boak mUsabakalarına devam edildi. Bu gü
zel ve aall ııporu görmek ve Hava Kuru • 
muna yardım etmek isteyen bir çok anka
ralı lnr stadyoma gelmltlerdl. Müsabakalar 
nıuntazıım ve gUzel bir surette cereyan et
ti Boks mUsabakalannın teknik neticeleri 
şunl :ırdır : 

1 BOKS: 
1 u3 kiloda Halit Denli (Ankara) Abdi 

Güler (İstanbul) ara.sında yapıldı her iki 
boksör de çok gUzel ve favlsilz bir döl\1§ 
çıkardılarsa dn neticede bercberllg-t bekle
nirken Abdi kazandı. 

66 kiloda Mehmet SUrengök (Ankara) 
Abdi öncU (İstanbul) her iki boksör de 
birbirlerini denemekle maça başladılar. E· 
ıaaen ankarah olan ve ıılnıdl İstanbulda 
asker bulunan Abdi Mehmedln dötuı tar • 
zını çok 1)1 bildiğinden avlanmamaya dik
kat ediyordu. Mclunedtn heyecanlı ve aer1 
maçlanna al/ıkın olan ankanılılar bugün 
inkisarla karvılqlılar. Birinci devreyi nis-
bl blr falklyctle bitiren Mehmet, lklncl dev 
renin ortalarına doğru antrenmansızlığı -
nın teılrlyle kollan düşmeye başladı. Va
ziyetten çok gtlzel ve görerek istifade eden 
Abdi Mehmedl lkl defa yere dll§UrdU. U -
çllncü ve aon ravntta Abdl hakimiyeti ta • 
mamen ele alarak ittifakla kazandı. 

GUnlln en çetin ve heyecanlı mllaabakaaı 
72 kllo olan Cafer Cık (Ankata) 82 kllo
luk İlyaa Sakarya (İstanbul) araaında 
yapıldı. Aralarında 10 kilo glbt mUhlm bir 
fark olan mUaabıklar ringe çıktıkları za • 
man boy ve vücut bakımından halkın göz
lerini dolduruyordu. 

Gonk çaldıtı zaman İlyaa Sakarya yıl • 
dınm sfbl bir yumruk •ll#Daguı& başlı • 
yor •. Herkea bllhaaaa Ankaralılar 111ınnıı 
bir vaziyette, ıaıırmıyan ve bu hücuma 
teknik llkivlerle (Sklv) mukabele eden Ca
fer devrenin 20 lncl ııanlyeainde mUthlt bir 
sol ııtıvingle hasmının atzını ve burnunu 
kan içinde bırakıyor. Ve buna hedefıl• ve 
laabetalz yumruklarla mukabele etmlye 
utrJl.laD ilyaaı ıatlı sollu krotelere boğan 
Cafer halkı çılgına çeviriyor. YBla Cafer 
ıedaları koca atadı dolduruyorsa da na • 
kavta vakit bırakmıyan sonk çalıyor. 

İkinci devreye mllthlı ve 1eri bir direk
le baıhyan llya• llabma hlkim olamama
ımın kurbanı olu1or. Ku içinde ikinci 
devreyi bitiriyor. 

Us;üncü devre ba:slamaJı: üzere, "İlyH" 
ın meneJeti karıı köıede hiç bir yorgunluk 
eseri göstermeden ıakln sakin oturan Ca
feri tetkik ediyor ve ... Süngeri ringe atmalı: 
suretiyle İlyas'ı milthlı bir nakavttan a
bandonla kurtarıyor. Ve balkın coıkun al
kıelan arasında Cafer rinri terkediyor. 

61: Haydar Ankara • Cevdet İstanbul. 
Birinci devreyi tamamen hikim bitiren 

ve henüz llç aylık olan Haydar, ikinci dev
rede beraberliie, lls;ilncll de.rede is mai • 

ldp bir vaziyete düıerek çok temiz bir 
maç çıkartarak beraberliği hakketmiı ol -
mauna rağmen teknik bakımından kendi -
sinden çok fazla olan Cevdet müsabakayı 
kazanmıı addcdilmiı;tir. Ve bu şekilde 

boks müsabakaları nihayete ermiııtir. 
Hakemler: Danyal, Zeki Çift, Kemal, ve 

1atanbul ajanı Bay Enver çok güzel idare 
etmişlerdir. BilhaS&.a Danya!ın düne naza
ran çok samimi ve dürüst hareketlerini 
tebrik ederiz. 

Güreıler 
56: Mustafa Beton Ankara. Niyazi Ko

caeli. Niyazi ekseriyetle kazandı. 
61: Kadri Boytaı Ankara - Nurettin Öz

ıen Kocaeli. Nurettin 52 saniyede tuşla ka
zandı. 

66: Cemal Öztürk Ankara - Mehmet Ak
kar K. 1. Mehmet Akkar 8,10 da tuşln ka
zandı. 

72: YaGar Doğu Ankara - İ~il Topçu 
Kocaeli. Ya5ar Doğu 66 kilo olmasına rağ
men çok üstlln bir oyunla ekseriyetle ka
zandı. 

79 Aziz Kiper Ankara - Hilmi Kocaeli. 
3,25 Aziz Kiper tuıla kazandı. 

87: Celil Atik Ankara - Ahmet Pehli • 
van Kocaeli. 

Son ıüreıçiler mindere çıktıkları zaman 
vakit bir hayli ilerlemiı ve hava kararmı
ya yilz tutmuıtu. Bugilnkü müsabakalarda 
Ankaralılar misafir arkada5lanna bir ce -
mile olmak Uıere bir ve hatti iki katagori 
büyüklerine çıkıyorlardı. Meseli Yaşar 
Dola 86 kiloda iken 72 ye Aziz Kiper 72 i
ken 79 a, Celll Atik ise 72 kilo olma11na 
rdmen 87 ye ç?ktılar. Bir aralık Ahmet 
Pehlivan hakeme Celll Atik'le ıüreımiye
cdlnl, lrendiıinin bir silo evelki ıalibi o -
lan ve kolunun incilmiı olduğunu bildiii 
Vahit Ceyiıakar'ı istedi. Bu Vahide ıöy • 
lendiil zaman halkın alkiıları ar&1ında 
mindere çıktı ve rakibini 10,15 dakikada 
cflzel bir tuıta yendi. 

60.000 lirayı 

kazanan talili ~ocuk 
Trabzondan aldığımız telgrafta 60.000 

ura kazanan 298tM No.nun bir parçaaı U
zun ııokılkta kunduracı Ali Rıza Ya\'uzda 
olduğlı ..-e bu bileti altı yaşındaki oğlu na
mına aldığı, çocuğunun doğduğu gUn dUk
kAnda mutattan fazla alıt veri§ ettiğini 
söylemektedir. 

ı. 9- 1940 

Dumlupınarda ... 
cc: cc cc = ; cccc:o 

Meydan muharebesine İştirak 
eden şehitlerin hatıraları ve 

günün gazileri arasında o 
[ Meraaimi hususi surette takibe siden muharririmiz yazıyor 1 

Dumlupınar, (30 Ağuıtoı) - "Yıldırım 

Kemal" istasyonu zafer tepelerine yaklat
l tığımızı haber verdi. Yıldırım Kemal, 1922 

de genç bir türk teimeninin adıydı. Bucün 
bu isimle anılan iıtasyon yakmında tek ba
şına duşman içine dalmıı, muhabere hatla
rını kesmiı. demiryolunu uçurmuı ve ıon.
ra ... şehit düımiiıtlir. 

Diyorlar ki: 
- Yıldırım Kemal yaralı ve haetane • 

deydi. Taarruzun batladığını duyunca ya
rasına mendili bastı; cepheye koıtu. Fakat 
bugiin bile, uzun boyu, yağız eımer çebre-

1 siyle gôzlerimizin önündedir. 
- Meı:arı nerede? 
- Yok ... Bilinmiyor. Yalnız namını bir 

taş dikilmiştir. 
Duşünüyorum: o taş da dikilmiyebilirdi. 

Taşı olmıyanların hepsi biraz Herdeki tunç
lqmış bayrağın altında yatıyorlar. Hepsi
ni teker teker tanıyor, biliyor, takdis ve 
ti ziz ediyor, onların aile adları, Ahmet 
Mehmet, Durmuı ve ... Yıldırım Kebldı. 
Hepsini topladık "Meçhul Asker" dedik. 
Hepsi, ebedi hayatın koynunda bu mesut 
vatanın harlminde, kucak kucaia yatıyor • 
lar. 

"Yıldırım Kemal" den biras ileride Sil -
kisaray duragı ve ondan ıonra blrbç ki -
lomet~llk bir kara yolu var. 

Merasim davetlilerini tasıyan trenleri, 
muazzam bir köylU kalabalığı karşıla -
dı. Atlı yaya, s;oluk ı;ocuk, kadın erkek 
bekleşiyorlar. Onümüze düştüler. Tepeye 
dogru bir zincir çizdiler. Zinciri yarıp ıe • 
çen otomobillerin tozuna aldırmadan bir 
yere doğru çıkıyorlar. 

- Gôründü, dediler. 
Kar31 tepenin üstü, bıtırak gibi insanla 

doluydu. Eteklerden zirveye doğru hlll çı
kanlar vardı. Dört dıvar içine alınmıe ol.an 
abide, bu kalabalığın ls;inde güçlükle IC!;l • 
lebiliyordu. Bastığımız toprakların altında 
kemikleri zerreleşmiş aziz ıehitlerin ha -
vayı saran ruhu artık benliğimize hakim ol
muştu. Gazi tepeleri ıehitlerin ruhu bekli -
yor. 

Merasim, evelce klğıtlara yazıldıiı ter
tipte oldu ve bitti. Fakat bitmiyen bir ıey 
var: dört tarafa hlkim olan bu Dumlutepe
yi saran hava bir türlU datılmıyor. 

Ordu konuıuyor, Parti konuıuyor, halk 
ve genç münevver konuıuyor. Nutuklarda 
değişen hitaplar ve kelimeler, fakat hiç de
ğişmiyen bir ruh sallbeti necabeti ve iman 
birliği var: 

- 1922 nln SO aiuıtoıunda vatanı bu te
penin iistünde kurtarmııtık. Dünya bunun 
ıahididir, unutanlar çıkarsa, hatıralarım 
tazelemek iıtlyenler olursa biz buradayız. 
Senede 365 gün, Türkiyede bir milyon te • 
pe vardır. Her tepeye bir zafer tarihinin 
adını verecek olan millet, Şefinin ardında, 
kulağını onun iıaretine, göziinü onun gözü
ne dikmiş bekliyor. 

Ordu, halk ve üniversiteli böyle baiır -
dılar. Gönüllerinin biltiln 11caklığiyle ıev
dikleri sulhtan, Dumlutepe üstünde öyle 
güzel bahsettiler ki ... Fakat vatanı ıulhtan 
daha çok sevdiklerini hiç biri giılemedi. 
Beş bine yakın kalabalık. Abide dıvarla

rının içinde ve dııında bir tek ıöz, bir tek 
kulak ve ruh halinde konueulanları dinli
yor. Bunlar, konuşulan ağdalı liflarm ya • 
bancIBı olsalar bile 30 ağustosun yakını -
dırlar. Dumlupınar'dan Cıl'dan, Küçük 
Büyük Anlanlar'dan, Sekili Saray, Yıldı • 
rım Kemal. hulisa geniı bir dairenin köyle
rinden toplanmııı gelmişlerdir. Meruime 
yetişebilmek lı;in kim bilir ıecenin kaçında 
yola çıktılar. Fakat ne Jiizlerlnde küçük 
bir yorgunluk eseri, ne dizlerinde derman
sızlık ... 

Tepeye otomobille çıkıyorduk. İleride 
ağır ıtır yürüyen bir ihtiyar gördük. Şo • 
före: 

- Dur da alalım ıu zavallıyı, dedik ••• 
- Kimi, dedi ıoför, Ahmet Çavuıu mu? 
O tanıyormuı. Bu önümüzde ılden Sul

tanef e köyünden Ahmet Çavuımuı, gece 
yarısı yola çıkmıı, ayaiının biri lralçaam
dan, öteki diz kapağından kesiktir. Etleri 

tahtalar ve demirler tamamb:vor; ve Ç•VUf 
üçlincü bir tahtı deateie. kalın bir sopaya 
dayanarak yürüyebiliyor. 

Otomobile, mahcubiyetle ve &iiçlllkle 
ıirdi: 

- Baba bu 71tmda çok yorulmq ola • 
cakım. 

Gençlilinde ıiyab ve burma olduiu an ~ 
laıılan akçıl bmklırım düzenlerken elik 
dik yüzllmüıe baktı. lnıanı mahcup eden 
11kin, ıert, mlitehakkim ve mağrur bakıt
ları var. Olur olmaz ıeylere cevap vermi • 
yor, verdiklerini de gayet kısa kesiyor: 

- Ben bu tepelere ı;ok ç.kmııım evllt. 
dedi, hepsi de yayandır. Yalnıı ıon iniıiijl 
ıedye ile olduydu, 30 ağustos akliam. On 
ıekiz yıldır da bu tahtllarla çıkarım. 

- Zorun ne? 
Buruşuk yilzünde gömUlli gözleri asıl 

ıimdi, az istihza ve çok hınçla parladı. ~ 
deta "onu ben bilirim" demek ister sibi bir 
hali vardı. Yalnız: 

- Garecem- dedi. Ve sonradan aklına 
ıelmiı ribi lllve etti: 

- Oğlum da ıeçit resminde geı;ecek, aa
lrerdir de .•• 

- Senin geldiğinden haberi var mı? 
- Yazmadım masuadan ... Yazmadim 1d 

bilmesin diye; tö1le bir kenardan ıözetli • 
yecem. BaJracam bizim libl yiirilyüp ıeı;e
biliyorlar mr? 

Geçit resminde ihtiyarı göremedim. De
diii libl bir kenara ıinmiı oilunu gözetli
yor olacaktı. Kendisinin kanaatini de ıo • 
ramadım. Fakat bu gördüklerimi ona söy. 
liyeblllrim; ki Sultanefe ferah gönülle 
dön~::-ı: 

- Otlu ve arkadnlırı kendilerinden çok 
daha müthiı insanlardır. Yürürlerken a • 
yaklarına baktım, çok yüksek tepelere çı • 
kabilirler. Selim verirken gözlerine bak • 
tım. Tepelerden sedye ile inmeyi, yahut 
inmemeyi fıten bile saymıyorlar; konuııur
larken llflarma bıktım. Vatana inanıyor, 
Şef'e ve kendilerine güveniyorlar. Ahmet 
Çavuı bunlar yetmez mi sana? 
Şimdi kumandan karıı tepelere bakarak 

30 ağuıtoı saferini anlatıyor. Parmair, 
dört tarafımııı ıaran tepeleri dolaı17Qr •• 
ıık sık: 

- lıte bu tepede .•. diye üstüne batıp • 
mız topraiı lıaret ediyor. "Muharebe fe • 
cirle baılamıttı. Düıman iıte ıu karıı ıiv. 
ri ve yassı tepelerde tutunmuıtu. Biz, ı• 
ve ıu istikametlerde ricat yollarını kcsmiı, 
ıu ve ıu tepelerde yerlewmiıtik. Atatürk 
ılmdi Uıtünde durduğumuz tepedeydi. Ak-
11ma !radar durmadan dinlenmeden top ve 
tüfek patladı, ak11m oluyordu; fakat Ata• 
tiirk de ortalık kararmadan kati neticeyi 
almıya azmetmisti. Süngü hücumunun ıız .. 
rlnden ~ok ıeçmemiıtl iri ortalık birden • 
bire duruldu, Anadolu topraklarmdaki dilt
manın dörtte UçU imha edilmlttl. Uıt tar .. 
fı denize doiru kaçacak bir yol bulabil • 
mlıti." , 

Bu ciimle konuıulurken önüme bakındına. 
Mebuı Nakiye Elıün aihyor, arkama ba • 
kındım. Adlarına hala ve dayı dediğimiz • 
muhterem insanlar ağlıyorlar. 
Karıımızda kahraman Murat dağları var. 

Tepelerini çamlar ve meıeler gölgeliyory 
biltiln heybetleriyle kumandanı dinliyorlar. 
Etrafımııı, bllyilk ve klls;Uk Adatepeler, 
Tınaztepe, Belentepe ve Çililtepe kuıat • 
mıılar: ıanki baılarını !Sne eimiıler, büyijlr 
zaferin hllrbeslni büyük bir tevuula din
lemek için ... Fakat belki de bu ıehit yata
ğında hepimizin yaptığını yapıyorlar: ri1· 
kQa kapanmıılar, onları takdiı ve taziz için 
öyle duruyorlar. 

Döniiıte, ıene o ıilnlerin ıahldi ve b9 
tepelerin yakmı oldufunu sezdiğim bir ih
tiyar babayliitle konuımak istedim: 

- Oıiinlerden konuı da dinliyelim, et.. 
dim. 

Uzun hiklyeler ve hatıralar anlaUIUn n 
vakti veya takat} yokmuı sibi bir hali var
dı Top tüfek harp malUın, dedi, onu ne 
anlatayım, yalnız aklımda kalan &U·· O ctiJl 
bir aralık kumandan bize dedi ki: 

Ankara~iicıi'nün tefekkürü 
Ankaragıicü Başlcanlığındaıı : 
Kulubümuzun 2S Tnci yıldönümü müna • 

sebetiyle telgraf, mektup ve ıifahen teb • 
rikitta bulunan zevata ve kulüplere, 1110-

telere teşekkiır1erimizi arz ve iblii ederiı. 
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"- Baıkumandan ıUngil muharebesini 
emretmi:st!r tevfik Allahtan"." üst yanım 
artık bilmiyorum. 

Atletizm birincilikleri 
müsabakalarında 

ı Ey!Ul pazar saat 17 de ve 2 ey!Ul pa • 
zart sı saat 18 de yapılacak Ankara at • 
ltttzm blrlnclllklrrlnde hakemlerin lılmle
rt eunlardır : 

814 hakem : Kerim Bilkey, starter: Şerif 
Tut uy. Slıha komiseri: Mithat GUltekln, 
kronometre hakemleri: Ratkal Gyola, Se • 
llhattın Tetik, Cevdet, Hasan OrangU, 
HU rvln Berkand. Bahadır. Atlama hllkem
lerl Cıhat Rıımda, Nihat ftenda, Faik Gö
kay ıtma hakemleri: Mahmut, Burhan, Be-
81m Aybars 

Mesut bir evlenme 

UGursuz bir ylldönümü : 1 Eylül 1 
IANl~llL~R B undan tam bir yıl ~nce J1 ağus-

tos - ı eylül gecesi lngiltere 
Hariciye Nazırı Lord Ha/ifa/es, sında muharebe baıladığı maUlmu- Deniz 
Vırıova'daki İngiliz büyüle elçisi nuzdur. yollarını 
Sir H. Kennard'a bir telgraf gön- yollarını 
dererek Almanya ile Polonya ara- Şu halde 1939 gazanan ba§ladığı Jiyor. 

yollarını maynlcr, kara 
gDlleler, Jağamlar, hava 
tayyareler ve toplar bek-

ıında bir müzakere imkanını araı- 1 eylül, dünya saldırganlık tarihin-
d 1' b. ü J k / k insan oğulları, yirmi sene kadar tırmalc üzere müşterek teşebbüsle· e U5Ursus ır g n o ara anı aca -
t ,. 'd a b 1 iJ/dll saren bir barı•a tahamml11 edemedi-re giri-:mesini bildirmilfİ, ır . .n vrupa a o g n arış re- ~ 

~ k • dlı boyu /er. Bu yirmi senede yaptığı koza-Sir H. Kenıtard bu telgrafa 1 ev- re yerıne geçım savaş a • 
" b d ·ı · b / ört•s' nın içinde rahat edemiyerek onu de-lül 1939 da verdi1'i bir cevapta Ber- osu evrı esı, ayı ını yer er "' 1 

s L b ü t lıyor len bir ipekböceği gibi onu parça-
lin'deki Polonya elçisi Bay Lipski- çocu" ug n yaşını amam • /adılar. 
nin 31 a1'ustosta alman hariciye ne- Bu bir tek yaı içinde yirmi yıl 

hat, ferah ve huzur içindedir. 
Yiyeceğimiz, içeceğimiz, giyece

ğimizin bolluğu; davamızın haklılı
ğı Mil/1 Şef'e, milli birliğe ve mil
JJ orduya olan güvenimiz bizi, ica
bında meşru bir mD.dafaanın bir ~
dev olabileceği zamana kadar, bu 
rahat ve huzurdan ayırmıyacaktır. 
Fakat ., büyük insaniyet ailesi • 
nin bir uzvu olan " TIJrkiye'de, 
şüphesiz ki, bu bir yılın kanlı bi
lançosunu dü§ünerek D.zülüyor, me
deniyetin ve insanlığın kayıplarını 
hatır/ıyarak muzatrip oluyoru•. 

••• 

Anlıyonunus iri, hlklye saten uzun cı.. 

tilmiı .• 
Kemal Zeki GENCOSMAN 

Samaun' da umumi mağazalar 
tubeai 

Samıun, 31 a.a. -· Umumi mağa
zalar türk anonim tirketinin Sam • 
ıun tubesi dün güzide davetli huzu
runda açılmııtır. Tüccar muamele I· 
çin timdiden müracaatta bulunmak
tadır. Bu umumt mağazanın açıhtı 
burada bilyük bir memnuniyetle kar 
tılanmııtır. 

Bayrak! 
6 kadardır, sakin ve hareketsiz duran Bir defa daha, bir fıkramda daha 

zaertine giderek böyle bir imHn ı- 'hl ğ 1 1 k d . siJylediğimi burada da, 1 eylülün bıı bir apartmanda ba'j•rak yok / 
ramışsa da bir iıe yaramadığını al- tva•rı ke co ralü!anın :eı er ay k e~ı· birinci yıldiJnD.münde de tekrarla- Bir iki saat son·:ı sokağa çıktı • 
man ordusunun o ,,an Polonya'yı gı te ıarına zum 8 mıyaca a· 30 Ağustos sabahı evde adamıma ğ · 

e d 'd' t 1 t mak istiyorum: ım zaman pek u ıstısna/arla ada-
istilaya başladığını yasmılfı. ar yenı ır; unu u mamıı ır. pençereye bayrak asıp asmadığını mımın söyledı,ğini doğru buldum. 

O b · / · · d b · L r f hl 1 eylül 1939 • 1 ey/O./ 1940! Bu, sordum Henu"z asmamı t Geçen senenin bugünü ile 3 ey/UI ır Y1 ıçın e ırçoa e a arın • 1 1• Neye böyle yapsrız ? Büyük bir 
mhu · • zı B k ba • • ı ı t h t 'n' ık tarihe büyük hadiselerin yazıldıgvı ,.s / de-'ı·m h o. f b Turkiye Ciı rıyetı taat an aıı ı tarihi arasında insan oğulları göz· verını se a e ' ra a ın yerı ı aç ı - .n u , ug n za er ay- zafer yıldöndmü o/ar; resmi bir b:ay. 

d O G · b.. k Bayan Nazi ı. • • ölü v degvil, medeniyet tarihinden bir se- t"mı d • • vezne arı sman ur uz m • lerini gazete ılltunlarında misli gö ·ııyatın yerını m, yagmurun ye· • mız H'. ram gününde bir nevı sevincin, şük. 
re Gurbuz ile Ticaret Vekaleti Menin ih- 111 • b. ki d' . ·ini bomba, kuşların yerini tayyare nenin, hayır, ondan çok daha fazla• Adamcaı!ız, bayragvı asıp döndük- .f d . d k 

1 racat kontrolc:iru Bay İzzet Durunun ev • r memıı ır mera a gez ırmış Vt' /er aldı. sının silindiği bir yıldır. - tanın 1 a esı eme 0 an bayrak aa-
lenme torenlerl 29 ağustos 940 perwembe kulaklarını radyoların önünde epi1 ten sonra bana : mık ödevini de devlet ve bülrümet 
.Unu akşamı Ha!kevinde akrabaları ve ya. bir tecessüsle açmışlardı. J eylül Birçok yerlerde .. insanlılt' lflgar Dünyanın en candan barıı ü/kes. - Astım eiendim ama ••• dedi. kapı kapı dolaııp bıze ihtar mı ede-
lnn tanıdıkları tarafmdan kutlanmııtır. tarihinde Almanya ile • o umanlci kitaplarında yanlışlıkla yer almn olan Türkiye, şeytan kulağına kur. - Aması ae oluy,;r l cek l Oau mu b~JcJiyorua l 
Yenı evlilere saadetler dileri•!:·:.-----Lmrmü[!t~te~f[!i):k~-;J.lıan~i/[!t!er.:ıeuv:!e~Ff:!r!•nes!Ja!.J&!!r!•·:..__Jb~İ!r~lc!!e~/[!im~e~:!!ib~ı~· ,l!•!!,d_!!ır!'.ı!a!.!n!!m!!a!:lct~a!,!;d~ı!r·=---~u~n~b~UL..l'.'!J.ll~d~ö!,!n~Ü!.!m!!_!!Ü~n~d!,e.Jd~eu;bw;.ı.L...ı.al:...._ _ ___:=-J;JJ'.nl

0 
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Transilvanya' nın taksimi 
İki ay içinde Romanya uçuncü 

aefa olarak taksime uğramaktadır: 
Almanya ve İtalya hariciye vekille• 
1i Viyana'da içtima ederek, Maca· 
ristan'la Romanya arasında uzun 
ı:amandanberi ihtilaf mevzuu teıkil 
eden Transilvanya'nm iki devlet a
rasında taksimini kararlaıtırmıtlar· 
dil". Viyana karan, mihver politika· 
ıll'ldan yardım uman Romanya için 
üçüncü hayal sukutunu teıkil et
ınektedir. Malumdur ki Romanya, 
ansızın cephe değiştirerek İngiliz 

p.ranlisini reddetmiı ve dahili reji
:nıini bile değiştirerek mihver dev
letlerinin himayesine sığınmıştı. 
Bundan kuşkulanan So..-yetler Birli
ii, derhal Besarabya meselesinin 
halli için Romanya'ya bir ültimatom 
teVdi etti. Romanya mihver devlet
lerinden hiç bir yardım görmediğin
den Bulgaristan ve Macaristan'la 
111e•gul olmak üzere Besarabya'yı 
Sovyetler Birliğine terketti. 

Fakat Sovyetler Birliği ile arasın
daki ihtilafta mihver devletlerinden 
yardım görmiyen Romanya, Bulga
ristan'la Dohruca meaelesinin hal
linde de mihverin yardımına maz
har olmamıştır. Krajova'da içtima 
eden bir konferanata Romanya, 
Siliatire şehri dahil olduğu halde 
cenubi Dobruca'yı Bulgaristan'a 
terketmeğe muvafakat etmittir. 

Bu ikinci taksimden aonra Maca
ristanın davasına aıra geldi: Maca· 
ristan'ın hak iddia ettiği Transil
vanya'nın nüfusu, macarlardan ve 
romanyalılardan terekküp etmekte
dir. Böyle kanıık nüfuslu olması 
dolayısiyle Romanya, yirmi sene
denberi, en müşkül bir takım ekal· 
liyet meseleleri karşmnda kalmıştır. 
Nüfus mübadelesi suretiyle bu ekal· 
liyet meHlelerinden kurtulmak şar· 
tiyle, Romanya, Macaristan'a ol· 
dukça geniş toprak fedakarlığında 
bulunmıya muvafakat etm\tti. Fa
kat macarlar buna razı olmadılar. 
Ve ihtilaf had bir safhaya girince, 
mihver devletleri müdahale ederek 
Viyana'da verdikleri kararla Tran
ailvanya'nm taksimini kararlaıttır· 
mıılardır. Karara göre, Transilvan
ya'nm §İmal kısmı, macarlara geçi
yor. Cenup kısmı rumenlerde kalı· 
yor. Fakat bu takaim nüfus mesele
sini halletmemektedir. Çünkü Ma· 
cariatan'a geçen topraklar Üzerinde 
ehemiyetli bir Romanyalı ekalliyeti 
De yüz binden fazla alman ve iki 
yiiz bine kadar da Ukranyalı sakin 
bulunmaktadır. Diğer taraftan Ro
manya'nın elinde kalan kısımda da 
macar ve alman ekallieytleri vardll'. 
Gerçi Viyana karariyle bu ekalli
yetlerin muhaceret hakları tanm· 

Almanlar 

100 tayyare ile 
İngiltereye 

hücum elliler 
(Başı 1. 111cı sayfada) 

tır. Fakat bunlardan onunun pilottan ıai 
ve salimdir. ' 

16 Şehir üzerinde 
Londra, 81 a.a. - Gece yapılan hava a • 

kınları esnasında Londra clvıırında bir al • 
man tayyaresi dü,UrtilmliştUr. 

Yüksek infi!Akh bombalarla yangın bom
baları atılmıştır. 

Aııgarl 16 şehrin üzerinde dli§man tayya
leri uçtuğU haber verilmiştir. İngilterenln 
şimali garblsinde üç şehrin Uzerine atılan 
bombalar, bazı evlerin harap olma.cıına ve 
yangınlar çıkmasına sebep olmuştur. 

Londra, 31 a.a. - (Royter): Londra mın
takasında gliniin llçUnci.i alarmı 50 dakika 
sürmüıtUr. Pike uçan bir alman tayyıı.resi, 
Londra civarında buyiık bir şehre bomba -
lar atmıştır. Sokaklar, her "aman olduı:f;\ı 
gibi cumartesi pazarında alıf verlf eden 
halkla dolu idi. Kadınlar ve çocuklar der -
hal sığınaklara sevkedilmlştir. 

Büyük haı1a muharebe•i 
Londra üzerinde üçUncti alarm verillr -

ken, tn~ilterenln cenubu ııarkt mtn1akası 
lizerlnde tlddetli bir hava muharebeııl vu -
kua gelmişt r. Bıı nıııhnrebe csnasındıı., bil
vu lt bir d!ışmRn bombardımRn tayyareııl 
fllosu on daktka içinde, lngill7,. avcı tayya
releri ve baraj ateşleri ile geri pUııkllrtUl -
milşlerdlr. Bir çok düşman tayyaresinin 
dilşürtildilğü sanılmaktadır. Di~er tayyare
ler filo dağılır dai!;ılmaz, her istikamete 
doğru kaçmışlardır. Beı parqUttin yere in
dıği görUlmüştUr. 

Londra, 31 a .a. - Bu sabah Londrada 
alarm i§aretl verilmiıtir. Allrm 35 dakika 
silrmUştilr. 

Londra, 31 a .a. - Bugün öfleye kadar 
İngiltere Uzerinde H alman tayyaresi dti -
şürUlmtişttir. 

Kanadalı filonun yaphkları 
Londra., 31 a.a. - Hava Nezareti İstih

barat Servisinin bildirdiğine göre, mürette
batı tamamiyle kanadalılardan mllrekkep 
bir lngillz hava kuvetıeri filosu, dUn öğ -
leden sonra bir saat çok mükemmel ıı yap
mışlardır. Bir ketlf esnasında, bu filo, se
kiz tane Messercmltd 110 ve Uç tane Hein
Jrell 111 tayyaresi düşUrmtişlerdir. Bu ka -
file aynı zamanda evelce diğer bir filo ta
rafından hasara uğratılmı§ üçtincli bir bom 
bardıman tayyaresini daha dtişilrmtişttir. 
Kanadalılar, hiç bir hasara maruz kalma -
mıılardır. 

I ngiliz hava nezareti tebliği 
Londr~ 3İ a.a. - Hava Dahill ve Em • 

niyet Nezaretinin tebllti : 
DUn gece memleketin bir çok yerlerine 

dUfrnan hava hUcumları yapılmıştır. Gelen 
haberlere göre, hücumlara. bUytik miktarda 
düşman tayyaresinin i•tlraklne rağmen bü
yük ha.ııar kaydolunmamıştır. 

Büyük kuvette lntilAk bombalan ile yan
gın bombalan gell&t gllzel atılmıştır. Halk
la meskQ.n bazı mahallelerde bazı evler ve 
binalar bir miktar hasara uğrımııştır. Bir 
mlktıı.r ölil ve yaralı vardır. İn.gtlterenin 
merkezinde bir §ehlrde bombalar bazı ev
lere hasar yapmış ve bazı kimselerin öl -
meelne ve yaralanmasına sebep olmuş -
tur. tngllterenln dfğer mıntıı.kalarında, 
bazı şehirler ile muhtelif halt arazi mın -
takala.rına bombalar atılmıştır. Bazı böl -
gelerde bazı evler ve binalar hasara uğra -
mıştır. Bir kaç ölll ve yaralı vardır. 

maktadır. Fakat muhaceret nüfus Bir İngiliz tayyarecisinin 
mübadelesi demek değildir. Bina• anlattıklan 
enaleyh ekalliyet meseleleri olduğu Londra, 31 a.ır. _ Per,embe akpmı 
yerde kalmaktadır. Essen'de Krupp fabrikaları üzerine 

Diğer taraftan Almanya, Viyana· yapılan hava hücumuna iıtirak eden 
da yaptığı bu "hizmetine" karşılık bir ingiliz pilotu, hedefin naııl bir 
olmak üzere, gerek Macaristan'dan isabetle bombardıman edildiğini anlat 
n gerek Romanya'dan ehemiyetli 

mııtır. 
konsepsiyonlar koparmıştır: her iki Arka mitralyözcUsU dört infillk ol-
memlekette sakin bulunan alman duğunu müşahede etmiştir. Bundan 
nüfusunun tabi olacaktan ikamet sonra, yapılan hasarı görmek için tay
tartlan hakkında Romanya'ya ve yaremiz hedef Uzerinde daireler çiz· 
Ma<ariatan'a biı: takım hükümler meğe başlamıştır. Bu esnada iki lnli
kabul ettirmiştir ki, bunlar, bilhas· lak daha olmuf, müteakiben de yan
aa macarlar için istikbalde büyük gınlar çıkmıştır. Yangınlardan birin
gaileler ihdaa edecektir. Meaela den büyük kırmızı bir ziya huzmesi 
bunlar arasında Macaristan'daki al· çıkmı§tır. Yeniden iki infillk olmuı 
mantarın, aralarında nazi teıkilatı ve her taraftan birçok küçilk mavi zi. 
kurabilecekleri gibi hükümler var- ya büzmeleri peyda olmuıtur. Hedef
dır ki, bunlar, vaktiyle Avusturya- ler Uzerjnde onbeı yirmi dakika kadar 
daki ve Çekoslovakya'daki alman- uçtuktan ıonra bizi yakından takip 
}ar için kabul ettirilen vaziyeti ha- eden filomuza mensup iki tayyarenin 
tırlatmaktadır. Ukranyah ekalliyet· birisi attığı bombalarla çıkarttığı. yan
ler de Macaristan için istikbalde bir gına muvazi bir yangın silsilesi çıkart 
gaile mevzuu tetkil edecektir. Çün- mıştır. Dönüş yolumuza hedeflerden 
kü bunlar, Polonya'nın inhidamın· 50 kilometre uzakla,tıktan sonra mit
dan sonra, Sovyet huduttan dıtında ralyözcUmilz blli yangınları görmek
kalan yel'ine Ukranyah halktır. Ve te idi. 
Sovyellerin bu ekalliyet hakkında 
alika göstermesi beklenir. lngihere'ye yapılan hava 

hücumlarında ölenler oldu 
Romanya üç defa parçalandıktan Londra, 31 a.a. _ Diin gece Lon. 

ve kendisini iktısaden Almanya'ya 
ilhak ettikten aonra timdi artık, dara ın~~:akasınl dta yapılba.n htava h~ • 

'h d ı 1 • · • • cumu U4Uoı uya a ıe,be ıye vermıf-
mı ver ev et erının garantısıne Ka, d k k k L d a 
mazhar olmaktadır. iki ay içinde tir. ın,. er e ve çocu on r 
.. d f t k · ... t k • hastahaneıı morgonda yatmaktadır • 
uç e a a sıme ugrıyan ve. opra • lar Bı'r bomba parrasiyle kafası yarı-
lannın yarıaını kaybeden bır devle- · ... ~ . . 
6!- h d ti d k ı .. .. lan çocuk agır vazıycttedır. Bır kı.s "" u u ann a omıu arının gozu d . 

1 ... 'kA ld ... .. b çotuğu ve anası a aynı hastaha -o mıyacagı atı ar o uguna gore, u . d d y k ı 
ti b" "k b. A 'f d d nede tedavı altın a ır. ı ılan eve -

garanB uyul b ır ~anaRı a e • , e· rin enkazı altından çıkarılan üç ceset 
mez. ununa era-.er, omanya yı . d d 

t • • k b ı d M de civar mahallenın morgun a ır. ve aynı garan ıyı a u e en aca-
riıtan'ı büsbütün Almanya'nın nÜ· 
fuzu altına getireceğinden bu ga· 
rantinin Sovyetler Birliği tarafından 
iyi telakki edilemiyeceği aşikirdır. 

Hulasa Romanya. Macaristan ih
tilafından en çok karlı vaziyette 
çıkan Almanya'dır. Çünkü Roman· 
ya'nın zaran ıizlenemiyecek dere· 
cede meydandadır. Macariatan bazı 
topraklar elde etmekle zahiren kar
lı vaziyetle görünmekle beraber, 
gerek garanti ve gerek alman ekal
liyetleri hakkmda kabul ettiği hü. 
kümler dolayıaiyle büsbütün nazi 
Almaayaamm aiyasi nüfuzu altma 
cirmektedir. Transilvanya davaımm ,. 

Samsun'da tütün 
rekoltesi çok iyidir 

Sams~n, 31 a.a. ~ Mıntakamız til 
tün rekolte ve kalitesi bu ıene çok 
mükemme\dir. Sel!hiyettar miltehas 
ınılatın ifadelerine göre yirmi ıene
den beri bu derece iyi bir mahsul a
lınmamıştır. 

peyniri taktim için hakemlik yapan 
meıhur tilki hikl;,eıini andmnakta
dJI'. 
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1 ngiltere üzerine 
yapılan taarruzlar 

Viyana kararından evel 

Romanya' ya 

ültimatoi:ıl 

verilmiş! 

ISTANBUL G zeleleri 
L<>ndra, 31 a.a.. :- İngiliz hava nezareti 

tebllfi: Dün gece İngiltere üzerine yapı
lan hücumlar esnasında tayyare dafi batar
yaları İngiltere'nin ıimali garbisin<ie bir 
düıman bombardıman tayyaresini düıür • 
milıterdir., Billhare alınan raporlara na -
uran dünkü hava muharebelerinde 25 tay
yaremu kaybolmupa da pilotlardan 15 
kurtarılmııtır. 

İngiliz adalan üzerine 
yapılan taarruzlar 

Londra, 31 a.a - İngiliz Hava Nezareti 
tebliği : 
Akşam fazla miktarda diltman tayyare -

!eri İngllterenin cenubu şarklslne yeni bir 
hücum yapmışlar ve blribiri ardından kısa 
f&Bıla.larla gelen dalgalar hallnde Kent 
kontluğtınu geçmişlerdir. Bunlardan bir 
kısmı Londra mıntakasına kadar gelmişler
dir. Avcı tayyarelerimiz mukabil hücum 
yapmışlardır. Haııar ve zayiata ait rapor 
henüz alınmamıştır. 

(Ba~r 1 inci sayfada) 

Biikreş, 31 a.a. - DNB. Resmen bildi
rildiğine ıröre, saltanat meclisi, 30/ 31 a -
ğustos gecesi, kralın riyasetinde bir İçtima 
yapmıştır. Romanya'nrn Berlin elçisi, Vi
yana görüşmel eri hakkında izahat vermiı
tir. Başvekil, Romen arazisinin tamamiyeti 
ve ıhla! edilmez mahiyeti hakkında Al
manya ve İtalya tarafından verilen garan
tiyi bildirmistir. Saltanat meclisinin bu iç
timaına, bütün kraliyet müşavirleri ve hü
kumet azaları ile sabık başvekil B. Maniu 
ve B. Bratianu iştirak etmiştir. 

Macar elkari umumiyesi mihı:er 
devletlerinin hakem kararını 

büyük bfr heyecanla kabul etti 

Yeni Sabah 
Fransız kıpırdaması 

Hüseyin Cahit Yalçın yukardaki baı
lık altında yazdığı makalede diyor ki: 

"Vichy hükumet adaml~rı meIJ?leke
ti terkedip Afrika'ya çekılmek bır al
çaklık teşkil ederdi diyorlar ve .Al
manya ile mücadeleye devam et!"ıye
rek münferit sulh yapmalarının hıkme
tini bu suretle izah etmiş görünüyor
lar. Halbuki Bordeaux hükumeti iiİma
li Afrika'ya çekilmekle memleketi hiç 
b ir zaman terketmia sayılmazdı. Va
tan hudutları bir tarafı bırakıp diğer 
bir tarafa gitmek vatanın miıdafaıuıı 
maksadiyle vukua geldiği takdirde al -
çaklık değil, en tabii bir hareket, en 
yüksek bir vazife addolunmak icap e
der." 

Muharrir asıl memleketi bütün silah, 
mühimmat ve harp stoklariyle düşma
na t eslim etmenin alçaklık olduğunu 

Budapeşte, 31 a a. - Yarı resmi bir macar tebarüz ettirerek diyor ki: 
menbaından bildiriliyor : "Gün geçtikçe tahakkuk ediyor ki 

İntizar halinde Vıyana'ya teveccüh et- Fransa daha uzun müddet harbe de-

a a. (Matbuat servisi) 

Bir İsviçre eazetesi muhabirinin Al· 
manya'da salahiyettar insanlarla yaptı• 
ğı temaslardan aldığı intibam, Alman
ya'nın iki aya kadar bir netice a lmağa 
mecbur olduğu şeklinde bulundugunu 
na.ideden muharrir diyor ki : 

"İki ay iç'n e harbı bıtırmezse Al· 
manya'nın ke.• l şacağı felfıket yalnız 
hayal sukutu dcgil, Avrup 'nın açlığı 
ve ıefaletidir. A ç bir kıtanın ortasında 
tok bir Almanya akı l ve hayale gelmez 
aksulameller doı;urabilir. F ransa bu
günden açtır. Önumüzdeki kara kış i
çinde fransız mılletini bekliycn felaket 
büyüktür. Bu felaket Belç"ka için de 
Danımarka icin de Norveç için de aynı 
derecede mühim ve aynı nisbette tehli
kelidir. 

Binaenaleyh harbın birinci yılı Al
manya için bir zafer yılı olmuştur. Fa· 
kat ikinci yılın bir zafer yılı mı yok
sa bir felaket yılı mı olacagını tahmiıı 
güçtiır." 

M. Zekeriya Sertel, Turkiye'nin har
bın birinci senesinde dik -atli qyanık 
bir siyaset takip ederek fe tak;ti kendi 
hudutlarına yaklaştırmadığını tebarüıı: 
ettirerek d iyor ki: 

Bu hücum esnaııındeJd dUşman zayiatı 
hariç bugtln düşmanın 46 tay'"·aresl avcıla -
rımız tarafından diışiirülmUştUr. 21 lngiliz 
avcı tayy11reeı kayıptır. Pilotlardan 16 sı 
sağ ve salimdir. 
Alman tayyarelerinin hücumları 

miş bulunan me.car efkari umum iyesi, mih- vam edebilirdi. Ve onun fransız mille-
"Hudutlarımız etrafındaki harp teh

likeleri günckn gıin e azahyorltı.r." 
Umarız ki gelecek yıl içinde de Tür

kiye harpten uzak kalacak ve bu bey
nelmilel badireyi h iç bir ııarsıntı duy
madan atlatmağa muvaffak olacaktır.• 

J,ondra, 31 a.a. - Londrada dün alqıam 
verilen dördiincU alarm işareti, gece geç 
vaktP kadar devam etmlıı ve altı buçuk sa
at slirmilştilr. Şimdi iiğrenlldlğlne görP, 
dtişman tayyarelt:>ri, 16 taşra şehri il zerin
de uçmuşlar ve İnıı;llterf'n\n flmali şarki
sine bombalar atmışlardır. 

Bir ıehlrde bir ev yıkılmıı bir dlğ"rinde 
bir mektebe isabet vaki olmuş, bir tiçün -
cil.eünde de yangınlar çıkmıştır. Mıntaka -
nın bi.iytik bir kısmında tayyare dafi ba -
taryalan faaliyet göstermişlerdir. 

Londra',Ja beşinci alarm 
Londra, 31 !l.a. - Akşam karanrken, 

J,ondra mıntakuında. günün beeıncl alarm 
işarptf verilmiştir. 

Alarm 20 dakika aUrmUş ve Greenvlch 
saatiyle 21.10 da nihayet bulmuştur. 

ltalyan resmi tebliği 
Roma, 31 a.a. - İtalyan orduları umumi 

karargihının 85 numaralı tebliği: Trabluı
garp hududunda Dar-el-Hambra mmtaka -
smda tayyarelerimiz düaman motörliı nak • 
!iye vesaitini bombardıman etmiştir. 
Kızıldenizde bir düıman kruvazörü bir 

italyan hava filosu tarahndan bombardı -
man edilmiı ve kruvazöre isabet vaki ol -
muştur. 

Düıman hava kuvetleri Aırordat tayya
re meydanına hücum etmiıler ve yerliler a
ra11nda. 1 kiıinin ölümüne !> kitinin de ya
ralanmauna ıebeblyet vermiıterdir. Hasar 
azdır. 

Alman tebliği 
Berlln, 31 a.a. - Alman orduları başku

mandanlığının teblifi : 
Dün, Kllndtız, muharebe ve avcı tayya. -

relerimiz, lnglllz adalarına kargı yeni sür
priz hücumları yapmıglardır. Muhtelif tay
yare meydanları hangarlıı.ra ve kamplar, 
bombalarla ciddi ha.sara uğramıştır. 

Orta bi.iyüklükte bir çok bombalar tn -
gllterenln cenubunda bir askeri kı§la clva
nnda dilşmU,tür. Bu hücumlar esnMında, 
ezcümle İnglıtereniu cenup sahilinde avcı 
tayyareleri barajının kınlması esnasında, 
blr çok şlddetll mÜharebeler olmuştur. 

80-81 ağustos secesl, muharebe tayyare -
leri filoları, muhtelif hedefler esnasında, 
merkezl İngllterede Uman tesisatlarını ve 
mlllt müdafaa için çahfan fabrikaları bom
bardıman etmişlerdir. 

Taymis nehi'i menııabında, petrol depo -
lan ve doklar, mU,.ııtılr tıurette bombat'dı -
man edllmiftir. Hedeflerde ıtddetlt yan -
Kınlar çıkmıştır. İngillz limanlarına mayn
ler döklllmesine devam edilmiştir. 

Dlln gece, ln1rlllz tayyareleri, Bertıne ve 
Almanya.ela dlA"er hedeflere kıı.rşı hücumla
rına devam etmlılerdir. Berllnln dahlltne 
ve aynı zamanda amele mahallelerine bir 
miktar bomba dUşmUıtllr. GPrek burada ge
rek dlğ'er yerlerde, yçılan hıtaarlar ehe -
miyetelzdlr. Hl-: bir lSlü yoktur. Bir çok 
kimse yaralanmııtır. 

Dün gllndüz vukua gelen hava muhare -
belerlnde, 93 dUıman tayyaresi dUıUrüJ -
mUttllr. 

Almflnya Uzertne yapılan gece hücuml&
nnda inglllzlerln kaybı , hava da.fi batarya
ları tarafından indlrilmtı bir tayyare ve al
man avcı tayyareleri tarafından dU,llrtil -
mu, diğer iki tayyaredlr. 

Bunlara bahriyi' hava dll!i bataryalarının 
Şimal denlst sahilinde dUıUrdtiğU diler iki 
tayyare daha ili.ve edlllrae, dünkü umum! 
kayıplar 98 dlr. 84 alman tayyaresi kayıp
tır. 

Haberldeslerin garbında faaliyette bulu
nan bir denizaltı semtst, kuvetll surette mu 
hafaza altında seyreden bir kaftleye hü -
cum etmiı ve cemıın 29 bin tonllA.to hac
minde ·üç vapur batırmıttır. Bunlardan bir 
taneel 12 bin tonııa.to hacminde bir petrol 
semisldlr. 

Cutle ticaret kruvazörü battı 
Londra; 31. a.a. - Bahriye nezareti 

Dunvegan taıtle ticaret kruvuör11 -
nün torpillenerek battıfını ve müret
tebatından 250 kişinin lngiliz harp ge
mileri tarafından kurtarıldığını bil • 
dirmektedir. Ölenlerin en yakın ak -
rabalarıha haber verilmittir. 

. Nevyork'ta alman istihbarat 
kütüphanelerine vazıyecl edildi 
Nevyork, 31 a.a. - Nevyork alman 

istihbarat kiltüpane1inin ·kitap ve ev
rakına tahkikat komitesi tarafından 

anaı.zın vaz'ıyed edilmiıtir. Kiltüpane 
müdürü Mathias Schmidt, komite ta· 
rafından celbedilmiştir. 

Nevyork Daily News gazetesine 
g8re komitenin bat müıtantiği kütü
pane memurlarının listesini ve teıki
lAtının faaliyetini aydınlatacak ma16-
matı istih1al etmek iıtediğinl beyan 
etmiılerdir. 

Gıda maddeleri üzerinde ihtikar 
J1'p&n eımaf 

İstanbul, 31 (Telefonla) - İırtanbulda 
Klda maddeleri aatan 152 mUeıısese bugün 
belediyece cezalandınlmııtır. tatanbul be
lediyeai bu aab&da faıb'etine devam et • 
mektedlr. 

ver devletleri hariciye nazırlarınm hakem tine, fransız ananesıne ve tarihine ya-
kararını büyük heyecanla kab1;1I ~tmiştir. kışır bir ıurette kahramanca dövilıme-
Bütün Macaristan, yapıcı es erlerı Ver - si harbın mukadderatı üzerinde mühim 
sailles'dan sonra Trianon'u da ortadan kal- bir tesir yapardı. Vakıa bu dövuıme 
dıraıı Hitler ve Musolini'ye dönm iış bu- Avrupa'daki fransız toprakları üzerin-
lunmaktadır. ' de olmıyacaktır. Fakat b ir harpte gaye 

Macaristanda her ferd şu ciheti anlamııt falao veya fil!n vilayetlerde muharebe-
bulunmaktadır kı Avrupanın yeniden in- ler yapmak değil nerede oluna olsun 
şasında, yalnız tarih! noktainazar değil , du"manla çarpıı;arak galebeyi temin et-
Iakat evvd a Avrupa menfaat birliğ i kati mekdir.'' 
mahiyettedir. Bunun iç indir ki Macaristan Hüseyin Cahit Yalçın, Afrika'ya çe-
yalnız tar ihi sebepler değil, fakat etnik, kilerek yapılacak bir harbın verebile-
ekonomik ve politik sebepler de ıleri sür- ceği neticeleri tahmine çalııtıktan ıon-
müştür. ra diyor ki: 

lWacar siyasi mahfillerinde müiahade "Fakat Londra'daki hür fransızlar ü-
olunduguna göre, bu ikinci Viyana ha • mitlerini kesmiyorlardı. Çah~tılar ve 
kemliği, Macaristan ile mihver devletleri nihayet bunun bir dereceye kadat se-
arasındaki dostane münasebetleri daha zi- meresini gormege de muvaffak oldular. 
yade sıkılaştırmaktadır. Macaristan yeni Af[ika'nın ortasındaki Çad müıtemle-
Avrupa'da, mihver devletlerinin yamada kesi mücadeleye devam kararını verdi-
kendisini bekliyen rolü iftihar ile üzerine ğini ilan etti. Buna Şap denizi iizerin-
almaktadır. Şimdiye kadar iyi veya fena deki küçük bir müstemlekenin de iııti· 
zamanlarda mihvere karşı gôsterdi ği aynı rak ettiği görüldü. Bu suretle mütte-
sadakat ve aynı sarsılmaz dostluk ile, Ma- fikler Atlas okyanusundan Kızıldenlze 
caristan, istikbalde de, mihver devletleri- kadar tam bir muvasala temin etmiı 
nin yanında yer alacaktır. oldular." 
Aynı macar s iyasi mahfillerinde tebarüz Orta Afrika'daki Çad müstemleke -

ettirildiğine t(ore, hakem kararı, Macaris- siyle Şap denizi sahilindeki diğer küçük 
ta'nın iimitlerıni tamamiyle tatmin etmi:ı- bir müstemlekenin bu kararı takdirle 
tir. Bu karar, istikbalde, Romanya ile yal- kaydeden makalesini ı;öyle bitiriyor: 
nız normal münasebetler degıl, fakat bü- "Bu iki fransız müstemlekesinin gös-
tün sahalara şamil iyi ve dostane miina- terdikleri vatanperverlik ve doğru gö-
sebetler kurulmaııım mümkün kılmakta - rüş eseri şimali Afrika sahillerinde de 
dır. bir uyanmıya. sebep olursa ıüphesiz ki 

Macaristan, Romanya'nm Tuna havza - mütarekede kaybedllmlı olan fırsatla-
sında ve Karpatlardaki mühim rolünü mü- rın bir kısmı telafi edilebilir ve Ak-
driktir. Bugün, Trianon haksızlıkları ta - deniz'de müttefiklerin nziyetleri biraz 
mir edildikten sonra, Macaristan, iki daha düzelebilir. Busiinkil tezahür da. 
memleket arasında, yirmi ıenedenberi ha z iyade sembolik bir kıymeti haiz. 
antant devletlerinin entrikaları yüzünden dir." 
inkiıaf edememiş olan iyi münasebetler 
tesiıi için elinden geleni yapacaktır. 

Budape§te donandı 

Budapeote, 31 a.a. - (D.N.B.) : DUn ak
ıam, macar heyetinin Viyana.dan Budapea -
teye dönüşü dolayıalyle Budapeıte, bayrak
larla. ve elektrik anpulleriyle donatılmı§tır. 
Htikümet merkezinin hava müdafaa tertl • 
batının projektörleri, §ehlr üzerinde ziya -
dar bir kuppe yapmışlardır. 

Macar heyetini hamil tren, gece yarısına 
dotru, alman ve italyan bayrakljU'lyle süs
lenmiş istasyona girdi~ zaman, macar mll
ıı mar,ı ile alman ve italyan marşları ça -
hnmı, ve halk btiyUk tezahtirlerde bulun -
muştur. Halk, bu esnada. Ftihrerln ve Du -
çenin isimlerini de mükerreren yAd etmtı -
ur. 

Hariciye nazırı Kont Çak!, kendisini ae
lAmlamıya gelnlere söylediği hitabede, bu 
mlllt tezahür gününde her macarın, hakem 
llkte bulundukları için mihver devletlerine 
kar§ı hissettll!1 derin ıtlkraiı hislerine ter
cüman olmuııtur. 

Kont Telek! ve Kont Çaki istasyondan 
çıktıktan sonra, eski muharlplerden rnUrek 
kep bir kıtayı teftlıs etmiştir. 

Batvekll Kont Telek!, macar talepleri 
hakkındaki kararın tahmin edildiğinden 
çok daha. kolay bir tarzda ahnmııı olduğu
nu bildirmif ve demiştir ki : 

- Kararlll§tırdığtmız ıeyleri tatbik et
mek ve bunun inkişafına çalıımak hepimi -
zin gayretlerimize bağlıdır. 

T aymia'in .makalesi 
Londra, 81 a.a. - Royter bildiriyor : 
TaYntıs gazetesi. Viyana anla,maaına 

heıırettiğ'I bir ınakalede diyor ki ; 
"Eter Romanya Ue Macaristan. hakkani

yet nlsbetlnde bir ahalf mUbadelesi ve hu
dut tadilini ihtiva eden bir hal sureti üze
rinde aralannda anlaşmıı olsalardı, bu iki 
devletin anlaşması devamlı ve dostluğU da
iıni bir mahiyet alabilirdi. Pek muhtemel 
olarak, birlik A vnıpanın o tarafındaki kü
çük nı.nıetıer için kuvet demek oldutu için, 
mihver devletleri, bir lhtilA.fın yerine baş
ka bir ihtiJA.f koyma}, tercih ettiler. Al • 
manya şimdi geri kalan romen hudutlarını 
garanti ediyor. Bu suretle Almanya, Kara.
denize Tuna ticaret yolunu kendisine te -
min eyliyor ve kendisine o kadar çok kıY
meUl lptıdat madde veren iki memlekette 
sUkftnet elde ediyor. 

Macar kabinesi toplandı 
Budapeıte, 31 a.a. - D.N.B. bildi

riyor: Nazırlar heyeti bu sabah bat· 
vekil B. Teleki'nln riyaseti altında 

toplanmııtır. Bir buçuk saat süren bu 
içtimada batvekil ve hariciye nazırı 

Viyana hakem kararı hakkındaki ra
porlarını vermiılerdir. 

Macarlal'a geçen araztnın 
mea&ha ve nüfuıu 

Budapeete, 31 a.a. - Macar ajanın bildi· 
riyor : .. 

Macaristana ilhak edilen arazı tahminen 
45.000 kilometre murabbaı4ır. NUfua, 2 mil
yon 370.000 dir. 

1930 seneııl istatistiklerine göre, bu aha
linin yüzde 48 t macar, yüzde 43 ti romen, 
yüzde 2,5 u alman ve yüzde 6.5 ğu da muh
telif unsurlardır. 

Romanya - Yugoslavya ticaret 
mukavelesi uzatıldı 

Belgrat 31. a.a. - D. N. B. - bil
diriyor : 

Yugoslavya ile Romanya arasında
ki muvakkat ticaret anlaıması nota 
teatisi suretiyle 31 tetrinievele kadar 
iki ay tenıdit edilmiıtlr. 

TAN 

Harbm bir senelik bili.nçosu 
M. Zekeriya Sertel bu bqhk altın· 

daki yazısında diyor ki: 
"Bugün 194-0 harbmın birinci yılı

nı doldurmuş bulunuyoruz. 1914 harbin
de olduğu gibi bu defa da harbın birin· 
ci senesi Almanya'nrn lehine neticelen· 
miştir." 

Muharrir alınanların bir ıenede ba
ıardıklarmı sıraladıktan ıonra diyor ki: 

"Bu ıuretle Almanya harbın mühim 
kısmını bitirmiıtir. Şimdi de hırbın ıon 
ve kJltİ safhasını halle teşebbüs ctmiı
tir. Ingiltere'ye bir aydan beri yapılan 
hava hücumları bu katl harbın bir baş
lanırrcıdrr. Hitler'in planı iki ay içinde 
İnııiltere'yi işgal etmek ve bu harbı bi
tirmektir. Hitler bütün pllnlarmı ona 
göre yapmıştır. Almanya'da efkln u -
mumiye ona gör'f hazırlanmııtır. Bütün 
tedbirler ona ııl:lre alınmıştır." 

Transilvanya'mn terki 
kartıaında Rumenler 

Bükreıte sinemalar kapandı 
radyo müzik ca!madı 

Bükreş, 31 a.a. - Mihver devletlerinin ul
timatomuna Romanya'nın göıterdiii tesli
miyet hakkında Bükreı'te hasıl olan ak -
ıüllmel hayret olmuştur. Romanya arazi 
ve 2.750.000 nüfuı kaybetmektedir. Bu nü
fusun 1.500.000 i romanyalı tahminen 
1.000.000 i macardır. 

Transil'Vanya'nın üçte ikisinin terki ile 
Macaristan Romanya arazisine giren bir 
kısım ve iHal altında bulunan Polonya ile 
mü,terek bir hudut elde etmiıtir. 

Emin bir menbadan öirenildiiine ıöre, 
alınanlar, Piyor'da aynı zamanda işgal al -
tında bulunan Polonya - Sovyetler hududu 
boyunca kıtalar tahşit etmektedirler. 

İyi haber alan Bükreş mahfillerinde şim 
dl tahmin edlldlfine nazaran, karışıklıkla
rın önüne geçmek üzere alman kıtala.rmın 
Tranıilvanya'da muhtelif stratejik noktala
rı i11al etmesi muhtemel bulunmaktadır. 

Bükreı, anlaşma haberini, alman prtla
nnm kabul edildiğini bildiren gazetelerin 
fevkallde nüshalarından öirenmiıtir. 

Bu hldiae üzerine matem al&meti olarak 
akpm ıeç vakit polis, rumen payıtahtının 
sinemalarını tahliye etmiştir. Radyo da 
musiki programını tatil etmiıtlr. 

Romanya'nın anlaşmayı imza etmesi için 
rumen hariciye naztn B. Manoileıcu'ya 
Bükre11'ten tam salahiyet almak üzere dün 
sabah saat ona kadar bir mühlet verildiği 
ıimdi ifıa edilmiıtir. Almanya, verilecek 
hakem kararının Romanya tarafından Ira • 
bulünü, kararın teklini rümen mümeasil
lerine bildirmeden talebetmiıtir. 

Siyasi mahfillerde, Transilvanya'da bü
yük arazi terkine muhalif olan köylü par
tiİi lideri B. Maniu'nun ne yapacağı bek -
lecmektedir. B. Maniu dün ıece arkadaı
lariyle ııörüımüıtür. Zannedildiiine ıöre, 
B. Maniu'nun Transilvanya'da taraftarı ol
duiıa billndlllnden, bir harekette bulun. • 

İKDAM 
lngiliz mukavemeti Fransa'yr 
uyandırıyor 

Abidin Daver bu b&c,lıklı makalesin
de diyor ki: 

"Fakat uyanan reıımt Fransa değil
dir. Vatanlarını hakikaten seven, i • 
zimkar ve i ma ı fransız!ardır ki on• 
Iar türkün İs!ıkld.1 harbinden ders ve 
ilham alarak toplanmaga ve kuvetlen • 
meğe beşlıyorlar." 

VATAN 
Birliğimizin verdiği haz ve güvea 

Ahmet Emin Yalman, yukardaki b~ 
hklı yazısında diyor ki: 
"Dumlupınar, makus talliınizin mat

lup edildigi giın.. Diın bunun yıldön~ 
münli yurdun her tarafında kutladık. 
Bütün vatandaşlar hep beraber bayr.am 
yaptık. Bu bayram ae\·ınci içinde de her 
şeyden evel milli birligimizin hazzllll 
ve ahengini duyduk." 

Muharrir, asırları dolduran felaket
lerden ıonra ölum tehlikesi karşısında 
kurulan milli birliğimizin artık tabi! 
bir anane haline girdiıini tebarüz etti
rerek diyor ki: 

"Varlıgımızr ve istlklAlimh:i tehdit 
edebilecek her tehlikeye karşı ciddeıt 
b ir tek vücut halindeyiz. Başka mese
lelerde aramızda ne gibi bir fikir ve ıö
rüı farkları bulunursa bulunsun, ya hür 
ve müstakil yaıaınak, veya bunlan m~ 
dafaa ede eda noktasında hepimiz bir 
tek dimağ halinde düşünüyoruz. İşte 
bunun için bizim birliğimiz içimizden 
kopan hakiki kanaatlere dayanan canlı 
bir kuvettir." 

·Muharrir, felakete maruz kalmıyan
larrn, felaketzedeleri anlamak için ken
dilerini onların yerine koymaları lbmı 
geldiğini izah ederek diyor ki: 
"Şuurlu milli birliğimizin kıymeti 

de dünyanın her tarafmda bu bakımdan 
gördüğümüz yoksuzlukla ölçülebilir. 
Hiç ı;üphemiz yoktur ki huzursuz bir 
dünyanın ortasında bir ~ennet manza
ra11mı gösteren memleketimiz"e Dum. 
lupınar'ın yıldönümünü kutlarken hepi• 
miz bize bugunkü huzuru ve ırüveni ve
ren birlik n imetinin kıymetini hatırla,. 
dık, bunun derin ve güzel hazzını duy. 
duk." 

İngiliz tayyarelerinin 

hücumlartndan sonra 

Berlinde toprak altı 
trenleri işlemed~ 
Berlın, 31 a .a. - Stefani ajansı bildi • 

riyor: Bu gece İngiliz tayyareleri Siemenı 
fabrikaları üzerine bir kaç bomba atmış • 
!ardır. Hasar azdır. Civara tesirli bomba • 
tar dilstiiğü korkusu ile ihtiyati bir tedbir 
olmak üzere Hottbuaertor ile Varscha • 
Menbrucke ve Alexander Platz ile Harman 
platz arasında işliyen toprak altı trenleri -
nin seferleri tatil edilmiştir. Berlin halkı
nın nümune olacak tavrı hareketi, telefat 
verilme~inia önüne geçmiştir. 

l.tanbul' da bir ıaraf mahkemeve 
verildi 

İstanbul, 81 (Telefonla ) - Balıkpaza -
nnda Mişon adında bir sarraf otuz dolan 
60 t ilrk lirasına satın alırken c iirmU meşut 
halinde yakalanmıştır. Yolda memurlara 
rüşvet teklif ettiğ"lnd en hakkında zabı t tu
tularak mahkeme~e verilmiştir Ml,eon 3 
ay hapse ve elli lira para ceza.sına mahkQm 
edilmiştir. 

Buğday ibra.! fiyatlan 
İstanbul, 31 (Telefonla) - Buğday lh • 

racat birliğinin t esbit ettiği ıhrııcat fiyat
ları bugtln UA.n edilmiştir Buna nazaran 
buğdayın tonu heı dolar, cenup s rt buA" -
dayları 2-3 dolar, cavdarh huğ"dny be§ do
lar, Arpa dört dolardır. 

maması için Almanya butün gayretlerini 
sarf edecektir. 

Sınai ve iktısadi bakımdan T ransih·an
ya'da terkedilen arazi Romanya iç 'n büyük 
bir kayıptır. Biıyiık bir buğday mmt ';:ası 
aynı zamanda Baia Mar e'da ve Nagy Bau
ya'da mühim altın ve mika m-dcnlerı r!a -
caristan'a geçmektedir. R many 'nın ı-arp 
müdafaa hatlarından büyuk bır kısmı da 
ortadan kalkmaktadır. 

Bir kaç ııüne kadar bildirilecek olan 
Dobruca'nın ziyaı, bugünkü hadiseler kar
ıısmda chemiyetsiz kalmaktadır, 
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Ağustos ayında 

1000 den fazla Alman 
tayyaresi düıürüldü 
Londra. 31 a.a . - İngiliz hava nezare

tinin bu ıabah bildirdiginc göre, ağustos 
ayı ıarfınd~ insiltere üzerinde düşüriılen 
a!man tayyarelerinin adedi bini geçmiı
tir. 

Siddetli hava faaliyetinin vuku buldu
tu seçen hafta, 275 dü1man tayyaresi. d~
türülmü1tür. Aynı muddet ıarfın~a ln~ı
liz!er, yalnız 89 tayyare kaybctmı1lerd.ır: 

Hotanda'nın isti1iya ba1lanması tarıhı 
o!an 10 mayrıtan itibaren İngiliz hava. ku
vct ~ eri . hava dafi bataryaları ve topçu 
ta .. ıhndıtn tahr ibi resmen tesbit olunRn 
a,mın tayyarelerinin adedi 3.954 tür. 
Bunlardan 500 tanesi, ingiliJ' hava ku -
Yetleri tarafından düşürülmüştür. 

Leval'in Paris'te 
yaptığı temaslar 

Vichy !l a.a. - Havaı bildiriyor: Na.
sırlar h~yeti, B. Laval'in Paris'de İtl"al 
makamları mümessilleri ile yaptıit görüş
melere ittill keıbetmi1tir. 

Nasırlar heyeti, uıak prktaki .v~ziyeti~ 
lnkipfı ve Afrika müıtemlekelcrı ılc yenı 
Xaledonyıdaki hayat hakkında da ahzıma-
10.mat eylemittir. ----
Amerika'ya terkedilecek 

l ngili:z: üsleri 
Hyde Park, 31 a.a. - B . Ruzvelt dün Jt'~

setecllerle yaptıtı görüşmeden, bazı denız 
.,.. hava Uıılertnin Amf'rtka Blrlf'fik Dev .. 
Jetleri tarafından elde edilmeııi bllhtııtnde İn 
siltere ne yapılmakta olan mU:ıRkcrelerde 
ın.ülc@mmel terakkUer kaydedlldltlnl bil -
dlrmlttlr. 

Bir baruthanede infilik 

Bolonge, 31 a.a. - (D.N.B.? Bo • 
1ogne'in on kilometre mesafesınde ~u 
lunan baruthanede vukua gelen bır 
infilak neticesinde yüzden fazla ya· 
rah ve bir çok da ölü vardır. Kazanın 
ııebebi ıimdiye kadar öğrenilememit· 
tir. Yangını ıöndürmek ve ankazı te
mizlemek üzere itfaiye ve sair yar • 
ılımcı kuvetler gönderilmittir. 

Birletik Amerika'nın Brüksel 
~1110I01U bir otomobil 

kazası ile öldü 

Brlilrıel. 31 La. - DNB. Mem_uril:'eti ile 
ali.kadar olarak Kolonyaya yaptrıı bır ıeya 
lıattm dönmekte otan Amerika birletik 
devletleri Brüksel bat konıoloau B. Suaı .. 
dorf'un otomobili bir tren .ahın~~ ~~lmıı 
Ye kendisi bu kaza neticeıınde ol~uı~ür. 
Arnı otomobilde bulunan Amerıkı nm 
Jl:rükıel konaoloıu B. Broy da •iır ıuret
te yaraianmııtır. 

Kuvetli Türkiye, artık hava. 
da kuvetli Türkiye mi.naıı -

- ıeliyor. lıte bu .~vet~i 
Türkiye'yi yapmak aızm elı
nizdedir. Her tayyarenin ar. 
kumda en az on pilot bu -
lundurmai!a çalııan Hava 
Kunımu'na. aza yazılarak 
yardım ederseniz bu netice
ye kıta bir zamanda varaca-

lhz-

Türk Kooperatif~ilik 
cemiyeti kongresi 

yaplldı 
Türk Kooperatifçilik cemiyetinin, hayli 

zama.nduı beri durmuı olan faaliyetini ye
niden canlandırdııtı ve cemiyete, memle • 
ketin ihtiyaçlarına uygun bir veçhe vere -
cek olan ciddi tedbirler üzerinde durduiu 
haberi alınmıştır. 

Cemiyet; 29 ı&ustoı perıembe günü ıe -
nelik kona:resini ticaret ve ııRnayi odaııın • 
da yapmıştır. Kongre reiııligine yüksek 
mürakabe heyeti izasından Profesör Muh
lis Ete seçildikten sonra, söz alan umumt 
kitip Tokat mebusu Haıip Aytuna; cemi -
yetin işleri ve hesapları hakkında izahat 
veren raporunu okumuı; bilhassa, cemiye
tin faaliyetini felce uiratan imiller üzerin
de ehemiyet ve ıamimiyetle durmuı; yeni 
idare heyetine, yeni yılın faaliyet proırı
mı ve işleri hakkmda • kongrenin alika ile 
dinlediği ve tamamen iGtirak ettiıii - bazı 

mühim temennilerde bulunmu1tur. 

Rapor ile ruznamenin diğer maddeleri 
etrafında müzakereler cereyan ettikten ıon
ra aşağıda adları yaıılı zatlar; yeni idare 
heyet ine seçilmişlerdir: 

Niıan yüzüklerini 
Hava Kurumuna 

teberru edenler 
Ankara, 31 a.a. - Vatandaşlar a

rasında hava kurumuna bir yardım 
olmak üzere evlenme yüzüklerini te 
berrü hususunda Ankara ve İstan • 
bulda başlamış olan hareket gün geç 
tikçe genişlemektedir. 

Bugün İzmir ve İnegölden aldı
ğımız telgraflar, bu yerlerde de bir 
kısım vatandaşların evlenme yüzük
lerini hava kurumuna teberrü eyle
diklerini bildirmektedir. 

İnegölde bay ve bayan Ömer De
mircioğlu, Hüseyin Razgat ve ecza
cı Ali Eralp, İzmirde tilkilik orta 
okul öğretmeni Seli.haddin Çitay ve 
eşi Dumlupınar öğretmeni Aliye Çi
tay, elbise tüccarı Neşet Örenıoy, 
yıldız ticarethanesi sahibi Hamdi 
Toruş, istiklil okulu öğretmeni Ah
met Bekin ve eşi Dumlupınar öğ -
retmeni Ferhunde Bekin yüzükleri
ni vermişlerdir. 

Cezmi Erçin: Eski Ticaret Vekili,_Ha • VILA YETLER 
ıip Aytuna: Tokat mebusu umumt kitip, ------------.,----
Profesör Mufıliı Ete: Yüksek mürakabe Şosa yaptırılacak 
heyeti izaıından, Remzi Se.ka: Ticaret Ve- Zonguldak Vi!Ayeti Daim1 Encümenin -
kile.ti kooperatifler müdürü, Ati: Halk den : 
Bankası umum müdürü, Ömer Kerim: Zi • 1 - Zonguldak vili.yeti içinde Çaycu -
ra.at enstitüsü umumt kitib i, Saim Atan • ma ... Kokaksu ... Bartm yolunda yapılacak 
&un: Ziraat Bankaıı müdürlerinden. 285.620 lira keşif bedelli ıose ve sınai i -

Yedek Azalıklara: Hakkı Nuri Melan: mallt işi kapah zarf usuliyle 28-8-1940 
Ziraat Bank.ası kooperatifler ıefi, Necati: tarihinden itibaren 15 gün müddetle eksilt-
İktııat Vekile.ti küçtik sanatlar müdürü. meye konulmu1tur. 

Mürakip1iklere: Kemal Süleyman Baner 2 - Eksiltmesi 13-0-1940 cuma sünü ıa-
ve Adil ıeçilmişlerdir, at 15 de Zonguldakta daimi encümende ya-

İ1leri ... eserleri ve faaliyetleriyle tanı~ 1... pılacaktır. 
mıı ,.eni idare heyeti iıaıından kooperatı • 3 - Eksiltme ıartnamesi ve buna müte
çiliii diriltecek mahiyette verimli ve fe ... ferri evrak daimi encümen kaleminde ve 
yiıli ç.alıımalar bekler: cemiyete yükıek Zonguldak nafıa müdürlüğünde görülebi 
baprılır dileriz. lir. 

Hongkong'ta bulunan framız 
gemli eri 

Şanghay, 31 L&. - Royter: Buraya gelen 
habt-rlere ~örr, Hongkon,;'ta bulunan fran
e1z gemileri, İngiltere ile Fransa arasında 
yapılan mUzakereler netlceıııtnde bu Umanı 
terk tçln Berbel!Jt bıraıulmıılardır. 

Cenubi Afrika 
Hava kuvetlerinin 

Mogadiscio'da faaliyeti 
Kahire~ 31 a.a. - İngiliz _ha•a. k1;1vetle

rin.in bir tebli&:i, cenubl Afrıka bır~ığ~ ~·
va kuvvetleri tarafında.n Mogadıscıo da 
büyük motörlU. nakliyat tah:.ıe~Utlerine 
kartı yapılan hücum hakkında tafaılit ver· 
mektedir. . 

lnsiliz bava kuT•etlerinin bu teblıide, 
bildirildii,ine göre, bu hücum, birbirini ~ .. 
kib eden dalıalar halinde yapılmıetır. Hu
cum eden ıon tayyareler hedefleri üzerine 
vaııl olduğu zaman, keıif bir kırı duman 
bin metre yükseklere kadar çıkmakta ve 
deponun merkezinde btiyük bir y~n&ın 
parlamakta idi. Bir kaç yüz otomobıl '!e 
kamyonun tahrip edllmiı olduğu tahmın 
edilmektedir. . 

Ayni tebliide illveten kayd<!dildıllne 
söre, ingilis hava kuvetlerine menıup 
bombardıman tayyar~leri tarafından yapI
lan bir hücum esnasında Eritre'de Mu • 
aavva'da bahriye teıslhlarına tam isabet • 
ler yapılmıştır. Uç bUylik yang1n çıkmıı
tır. 

Yine ayni teblii, dU1man bombardıman 
tayyırelerinden mürekkeb bilyük bir filo
nun, avcı tayyareleri himı)oesinde, e•vel
ki giln Maltı Uzerine bir hilcum 71pmı1 
olduj:unu bildirilmektedir. 

Bazı evlerde bir mikdır hasar olmuı ve 
altı ıi•il hafifce yaraJınmrıtır. 

4 - Muvakkat teminat 15175 liradır. 
5 - hin bedeli g4o - gu - g42 yrlJan 

bütçesinden verilecektir. 
6 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin iha

le gününden en az 8 etin evel Zonplda.k 
viliyetine müracaat ederek vil&yet m.aka • 
mınd~n ahnmıı müteahhitlik ehliyet veıi
kaıiylc ticaret odasından bu yıl içinde 
alınmış veıika ve muvakkat teminatlarını 
yatırdıklarına d.air makbuz veya temin.at 
mektuplarmı ve teklife ait mektubu muh
tevi 2490 ıayıh kanunun tarifi veçhile ha.
zırlanmıı kapalı zarflarını ihale saatinden 
bir saat evel daimi encümen reiıliii.ne Te
rilmeai illn olunur. 

(7833-51215) 15118 

Kolyepriz talmnlan alma.cak 
Zonguldak Belediyesi, Elektrik, So

ğukhava Deposu ve Su tıleri 1.:lare 
Müdürlüğünden ı 

1- Su abonelerİM tevziat itlerinde 
kullanılmak tlzere yaptırılacak olan 
Kolyeprlz takımları ekıiltmeaine 27. 
8. 940 tarihinde talip çıkmadığından, 
ekıiltme 10 gün uzatılarak C. 9. 940 cu
ma günU aaat 15 e teiıir edilmittir. İ«. 
teklilerin m~zk!lr gUn ve uatte Zon
guldak Belediyesi Encümeninde 124 
lira 80 kuruı teminatla birlikte lıuır 
bulunınıı.ları. 

2- 27. 8. 940 tarihli gOnll eksiltme
ye çıkarılan ve 2384 lira 75 kuruıluk 
keıif bedeli ıu malzemesine de istek1i 
çıkmadığından, malzemeler ekailtmesi 
de 6. 9. 940 tanhli cuma günü uat ıs e 
tehir edildiğinden istekHlerin mezk{lr 
gUnde 178 lira 86 kuruş teminatla bir
likte Belediye Encümeninde hazır bu
lunmaları il~n olunur. (5217) 15152 

ııktan bayıldığını ıöyledl. Bu saatlere kadar t•e dön
medikleri için çıkııtı. Gizella, telitla çocuğun odaıı
na koıtu. Vilmoı, büyük bir adam tavrlyle madam 
Burinka'nın yanağını okıadı. Elini pantalonunun ce
bine eokarık, bir aile reiıi edaaiyle kar11ının arka11n

dan yürüdü. 
Arıdan bet dakika geçmeden, madam Burlnka i

çeri girdi. Elindeki telgrafı uzattı: 
- Şimdi getirdiler, dedi. 

Yol inta ettirilecek 
lzmir Turistik Yolları Jılıntala Müdür· 

liiğünden : 
A - 25181940 tarihinden itibaren ıs (Ün 

müddetle pazarlığa konulan iı: Mukavele
si feshedilen İzmir turistik yolları inşaa
tından geri kalan Bostanlı .. Alsancak yo
lunun Alaybey - Parahköprü a.rasıqda 4+ 
180-11 + 282,61 kilometreye kadar olan ıo
ıenin ikmali inşası keıif bedeli: (42287) 
lira (88) kuruştur. 

B - Keşif evrakını cörmck iıtiyenler 
Turistik yollar mıntaka müdürlüiüne mü
racaat edebilirler. 

C - Pazarlık 12/ eylül/ 940 perıembe 
günü saat 11 de viliyet daimi encümenin
de yapılacaktır. 

D - Muvakkat teminat miktan (3171) 
lira (S9) kuruştur. 

E - İstekliler paazrhk tarihinden en az 
8 gün evet müdürlüğe müracaatla bu iıi 
yapabileceğine de.ir ehliyet veıikaıı alma.-
ia mecburdurlar. (3-496/ 5176 15163 

Yol inta ettirilecek 
lzmir Turistik Yolları Mıntab Müdür

/üğünd~n : 
A - 26/ 8/ 940 tarihinden itibs.ren 15 cün 

müddetle pazarlığa konulan it: Mukavel~ 
si feshedilen İzmir turistik yolları inıaa
tından geri kalan Boıtanlt - Alsancak yer 
tunun O+ 228--4+ 180 kilometresine kadar 
olan ıosenin ikmali inıası, keşif bedeli: 
(18007) lira (47) kuruştur. 

B - Keşif evrakını görmek iıtiyenler 
Turistik yollar mıntaka müdürlüğüne mü
racaat edebilirler. 

C - Pazarlık 12/ eylül / 940 perıcmbc 
günü aaat 11 de viliyct daimi encijmenin
de yapılacaktır. 

D - :A·1uvakkat teminat miktarı (1350) 
lira (56) kuruştur, 

E - İstekliler paa.zrhk tarihinden en az 
8 gün evet müdürlüğe müracaatla bu iıi 
yapabileceğine dair ehliyet vesikası alma
ia mecburdurlar. (3497/ 5177) 15164 

Yol yaptırılacak 

lzmir Turistik. Yolları Mıntai.a Müdür ... 
/üğünden : 

A - 28; 8/ 940 tarihinden itibaren 15 gün 

Nöbetçi Eczaneler 
119/940 gününden 31/ 10/940 akpmrn& 
kadar eczanelerin gece nöbet cetveli 
l - Yeni eczane ı 12 23 4 15 215 
2- Merkez Ec. 2 13 24 5 16 27 
3-Eıe Ec. 3 14 25 6 17 28 
4 - İstanbul Ec. 4 15 26 7 18 29 
5 - Sebat Ec. 5 ıe 27 8 19 30 
6-Halk Ec. 6 17 28 9 20 31 
7 - Sakarya Ec. 7 18 2g 10 21 , 
8- Cebeci Ec. 8 ıg 30 11 22 
9- Yenişehir Ec. 9 20 1 12 23 

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

1940 eylül ve 1 inci teşrin aylarının 
ecza.neler ıece nöbet cetveli tesbit edil ... 
miıtir. Pazar geceleri nöbet alan ecza ... 
ne pazar günü de nöbetçi olarak açrk 
bulunmak mecburiyetindedir. Diier ec
zanelerin pazar ıünleri ihtiyari: olarak 
tatil yapmılın kabul edilmi1tir. , 

1 

( BiBLiYOGRAFYA ) 

Hukuk Fakültesi Mecmuaıt 

Hukuk FakUlteat Mecmuuının altıncı 
cildinin ı inci aayıaı zengin mtindcrecaUa 
ve çok mükemmel bir ıektlde intipr et
mtotlr. 

300 sayfaya yakın olan bu sayıda hemen 
hemen bütün fakülte profesörlerinin kıy
metll yazılan vardır. 

Okuyuculanmıza tavatye ederi&. 

Sarohan oi!ullarr ve eserlerine 
dair vesikalar 

Manisa Halkcvfnin altı sayılı yayınını 
teıktl eden (Saruhan oğulları ve eserleri
ne dair vesikalar) adlı Jrltzel bir kitap neı
redilmi§tir. Manisa Halkevlntn kıymetlt 
çalıımalannın bir delili olan bu kitabı ka
rilerim.ize tavsiye ederiz. 

müddetle pazarlığa konulan iı: Mukave- kez hükümet konatı tamiratı esastyest) 
lesi feshedilen İzmir turistik yolları in- 2 - Bu ıeıe ait ıartnameler ve evrak ıun-
şa.atınd.an geri kalan Arapçı • Sel~uk yolu- lardır : • 
nun bakiye kalan inşaatını ikmal etmek, A) Eksiltme ıartnamea1, 
keşif bedeli: (272567) lira (94) kuruttur. B) Mukavele proje.et 

B - Keşif evrakını görmek . iıtiyenler C) Bayındırlık tılcri genel eartnamest 
turistik · yolları mıntaka müdürlüiüne mü- D) Huııust ıartname 
raca.at edebilirler. E) Keşif cetveli 

C - Pazarlık 12/eylül/940 perıembe gü- 1• F) Proje 
nü saat 11. de vili.yet daimi encümeninde 3 - Ke3if bedell 10820 Ura 44 kuruştur. 
yapılacaktır. İsteyenler evrakı keıttye ve mUfıtentdatı ... 

D - Muvakkat teminat miktarı: (14652) nı nafıa müdUrlüfünde görebilirler. 
lira (72) kuruıtur. 4 - Ekaııtme 28-9-1940 pıu:&rteel gllııO 

E - İstekliler pazarlık tarihinden en ıa saat 10 da Antalya nafıa müdUrlütUndekt 
8 gün evel müdürlüıie müracaatla bu işi ek.siltme komisyonunca yapılacaktır. 
yapabileceiine dair ehliyet veıikaıı almaia :5 - Eksiltme kapalı zart ueultyle ve va-
mecburdurlar. (3498/ 5178) 15170 hidt fiyat eııuı üzerinden yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için (811) 
Batrk iki vapur parçalattrrılacak lira CMJ kuruıluk muvakkat teminat ver -

lstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden : melert bundan bqka aşatıdaki veııtkaları 
Ş.arköyde Batık Pilevne ve Hanefiye va- haiz olup getirmeleri ıa.zımdır. 

NA!ıa müdilrlüğü mUteahhltltk komlayo.:. 
purlarının parçalanarak ihracı ve bu ıu- nundan alınacak veatka 
retle limanın temizlettirilmesi kapalı zarf· Ticaret odası vealkuı. 
la eksiltmeye konulmuıtur, Muvakkat teminat akçeat makbusu. 

İhale 17/ 9/ 940 sah günü u..at 15 dedir. 7 - tstekltler ekatltme vaktından btr 
Yüıde yedi buçuk teminatı muvakkate 11&&t evel tekltf!erini usulünde hazırlıya ... 

1162 lira 50 kuru,tur. rak komisyon rtyuetine vermeleri prttır. 
Bu iıe talip oJanlarm malt ve tlca.r! ve- 15192 

ıaiki muteberelerini ve münakallt velrlle- Ka--1- zarf usulü ile eksiıltme 
tinden alacakları ehliyet vesikalarını ve t... i'GU 
minat makbuz veya bıuılı:ı melı:tuplırnu ilanı 
yukarıda yazılı ihale saıtmdan bir ıaat e- Aırtaı7a Nafia MüdürlülDDl!•ıı ı 
•eline kadar komisyon baıkanlrğma tevdi ı _ Eksiltmeye konulan 11 (El~ htl ... 
etmeleri, prtnameyi almak iıtiyenlerin da kümet kon.atı ikmali 1nfuı 
Oalatada rıhtım caddesinde İıtanbul mm- 2 _Bu in§aata ait ,a.rtnameler ve evrak 
taka liman reisliği komisyonuna müracaat- ıunıardır : 
lan ilin olunur. (7983/5216) 15185 A) Ekalltme tartnamelll, 

· B) Muk&vele projeııl 
Su sa)"acı alınacak cı Bayıııdır!rk ı1ıerı ııeııeı prtııameel 

Eskişehir Belediyıo!Iİndtm : D) Huausl t&rtnam• 
E) Keıtf cetveli 

Belediyec~ :ılınması mukarrer 1020 F) Proje 
lira muhammen bedelli 60 adet su sa- 8 - Kqlt lıedell (80569) Ur& (84) ku -

yacı 13. 9. 940 tarihine ra~tlayan cuma ruı;-:yenler evrakı kefflye ve mU.tenldatı
günü saat on bete kadar açık eksilt - nı nafıa mUdtirlütüııde ıı;öreblllrler. 
meğe konulmuıtur. M uvaklra.t temina•.ı ' - Eksiltme 26.9.1940 perıembe ıı;UnO 

nat 10 da Antalya D&tr& mUdtirlUkllndeld 
76 lira 50 kuruı ve ihale yeri Eskite- ekalltme komisyonunca yapılacaktır. 
hir belediyeıidir. Şartnameler beledi_ il - Ekıılltme kapalı zarf uaullyle ve va-

. • · d hldl ftyat ea&11 tlzertnde nyapılacaktır. 
ye ıu mühendislıgın en paraaı.r ola- e _ Ekelltmeye ır!rebllmek için (2291) 
rak verilir. ş,.aiti anlamak isteyenler Ura (93) kun11luk muvakkat temln&t ver -
ıu mUhendisiligine ve münadiliğe mil- meler! bwıdaıı bafk& &fatıdakl veııtkalan 

haiz olup getirmeleri lA.zımdır ; 
racaatları ve ihale günü belediyede ha- Nafra mtidtir!UıtO mUtealıhlUlk komlı:vo. 
zır bulunmaları ilin olunur. 15191 nundan alınacak vesika 

Ticaret odası veııtkuı. 
Ka--1 rf a lu"" 'le e'--'ltme Muvakkat teminat akçesi makbuzu. 

.l""'l Z' U u 1 
'Kin 7 - İstekliler ekılltme v&ktındalı bir 

ilanı saat eve! tekliflerini U1Ulllnde lıazırlıya -
Antalya Naliı Jlüdürlüfünden : rak komisyon rtyueUne vermeleri ıarttır. 

1 - Ekalltmeye kot.ulan 11: (Antalya mer 16193 

(_R_A _D v_o_,) 
TtlRKİYE 

(Radyo Ditüzypn Postaları) 
TÜRKİYE Radyosu - ANKARA Radyosu 

lMS m. 
31.7 m. 
19.74 m. 

(Dalga Uzunluğu J 
182 Kcs./120 Kw. 

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

PAZAR: 1.9.1940 
8.30 Program, ve memleket ıa<:t ay;ırı. 

8.35 Müzik: marşlar (Pl.). 
9.00 Ajans 'haberleri. 
9.10 Ev kadını - yemek listesi. 
9.20/ Müzik: pliklarla marşlar prog-:-a-ıı

nın devamı. 
12.30 Program, ve memleket saat ayarı. 
12.35 Müzik. 

1 - Rahmi bey - beyati ıarkı: (Gül 
hazin sünbül perişan). 
2 - Rakım - muhayyer ıarkı: (Bil· 
mem ki günahım sana olmaktamı 
bende). 
3 - ... . - yccih ıarkr: (Ne güluıı 
rengini sevdim). 
4 - Sel. Pınar - beyati p.rkı: (Deli• 
ıin de1i gönlüm). 

12.50 Ajana haberleri. 
13.05 Müzik. 

1 - S. Kaynak • beyati araban tür
kü: (Dailarr hep kar aldı). 
2 - .... - beyati araban türkü: (Ep 
serenler serenler). 
3 - Dede - besteniglr prln: (B• 
ıcni sevdim ıeveli). 
4 - Bimen- Şen ... besteniıı&r prkl ı 
(Mızrabı bırak). 

13.25/ 14.30 Müzik: radyo salon orkeıtra11o 
ı - Godard: Ninni. 
2 - Brahms: macar danıı. 
3 - j. Strausa: Viya.na bnı. 
4 - Tschaikovıky: beynelmilel ault 
Polonya da.nıı. No. l. 
5 - Leopold: Hu.naaria (fan.tezi). 
6 - Shubert: üç aakeri marı. 
7 - Vollstedt: Şen kardeıler. 
8 - Mainzer: polka. 

18.00 Proıram, ve memleket &&.at ayın. 
18.05 Müzik: cazband (PL). 
18.30 Müzik: melodiler (PL). 
18.4'5 Müzik: radyo caz orkeıtraıı (lbra

him Özgür idaresinde) 
19.30 Müzik: türküler. 
19.45 Memleket aaıt ayarı, ve ajanı ha. 

berleri. 
20.00 Müzik: fısıl heyeti. 
20.45 Konu1ma. 
21.00 Müzik: müşterek ve tek ıarkılL. 

1 - Şevki bey • hicaz 1arkı: (D~ 
mem clna beni yidet). 
2 - Rıfat bey .. hicaz prkı: (Niçin 
bülbül figan eyler). 
3 - Ahmet Rııim - Hicaz tarln ı 
(Can h11ta). 
4 - Sel. Pınar • hiiızam ıarkı: (A.,.. 
kınla sürünsem). 
S - ....... hüzzam ıarlrı: (Bahar 
oldu evde durulmaz) . 
6 - Sel. Pınar - gülizar ıarkı: (BüJ,. 
billün derdini ıormayın cülden). 
7 - Halk türküsü: (Demirciler de
mir döier tunç olur). 

21.30 Müzik: Troubador ve Lohcn.crin .. 
pcraların nıkısalttlmııı. 

22.30 Memleket uıt ayarı, ajans habor-ı 
leri, ve ajanı ıpor servi•i. 

22.50 Müzik: cazband (Pi.). 
23.25/ 23.30 Y annki proıram •• ka-

• • • 
t R AN 

Talıraa Radyon 

Tahran radıroıDmlll haberleri ıaat 11.30 
dan 14 e kadar, ima dalp 19 m. 17 dalca 
uzuııluıtu llzertndeıı, 17.13 den 20.15 kadar 
30 m. 99 dalga uzuıılufu üzerinden ııaat 
20.30 daıı 23.SO a kadar 48 m. 7' d&lp 
uzunlufu llzerlııden nqredllmektedlr, 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
2 Film birden 

10 - 14,30 - 18,30 - .... 21 de 

BÜYÜK AŞK 
ı2 - 16,45 de 

Asi ganeralin son emri 
Gece aaat 21 de 

Büyük Atk ve MIKI 

Hem, senin aklın böyle tcYlere ermez.- Bunıa ınö.

yö Vilmofdan soralım. .. 
Çocuğun başını, yUrilne yapı§tırdı: 

- Naııl, dedi. 
VilmOf, nezaketle gülümsedi: 
- Hakikaten dedesine çok benziyor. 

Telgraf Maria'dan geliyordu. Bugün nlklhlan o
lacağını iki gün eve! kendiıine bildirmiılerdi. Vil • 
moı, Pariı'ten çekien telgrafı açtı. Şu satırları oku

du: 

Yazan: Mihaly FOLDI Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TOROMK.ONE.Y -91-

Masanın etrafına oturdular. Konutmağa batladı· _ 
!ar. Vilmoı, prap ve pUro getirtti. ÇiinkU; mösy& 
Balogh, ikram edilen ıigarayı kabul etmemitti. Fa
kat, püro'yu içmesine de Gizella, razı olmadı. Du· 
manın çocuğa dokunacağını ileri sürdü. Mösyö B._ 
Jogh, arka arkaya iki bardak prap yuvarladı. Kendi
ıine ittirik eden olmadığı için daha fazla içemedi. 
Oda, biraz fazlaca aıeaktı. Sıkıntı bastı. Sandalyeıl· 
nin Uıtünde kıpırdanmağa batladı. Konupcak mev
zu bulamıyorlardı. Lakırdıları ikide birde kesiliyor 
..e odayı üzüntülü bir ıükQnet kaplıyordu. Bir aaat 
kadar oturdular. Madam Balogh, koeuına ip.ret eııo 

ti. Ayağa kalktılar: 

"Çok memnun old11111. Her ikinizi de candan teb
rik eder, devamlı saadetler dilerim. Ben de, fevkall
de meıudum. Gözlerinizden öperim." 

Gizella, sabırsızlandı: 
- Bana da göstersene! 

Marla 

Kucağında· çocuk olduğu için, Vllmoı telgrafı 
gllzlerinln önüne doğru tutu. Glzella, yüksek aeıle 
okudu. 

Vilmoı. telgrafı katlarken mırıldandı: 
- Ayıp değil ya anlıyamadım. "Ben de fevka!Ade 

mesudum" diyor. Bundan kaıdetiğl ınlni nedir? Bi
zim aaadetimizden dolayı mı fevkallde meıuttur? 

Yoku, yalnız kendi hayatını alikadar eden bir hldlae 
mi ona bu cümleyi yazdırdı? 

- Kimbilir, belki o da kont Körötl ile evleniyor-
dur. 

- Tahmin eder misin? 
- Dünyada her ıey ihtimal dahilindedir. 
Vilmoı, sap sarı kesildi: 

- Ben, kontun onu alacağına katiyen inanmıyo
rum. 

Obella, gururla batını kaldırdı: 
- Maria'dan daha iyiıini mi bulacak? El.erir ki ; 

Mariı onunla evlenmeğe razı olıun ... Dünyada kont
tan bol ne var?." Fakat, Maria &ibi kadın pek nadir-

dir. 
Vilmof, ılnirll ıinirli güldü Gizella, dikkatle onun 

yihüne baktı. Her ikisi de bu anda, biribirlerine kar· 
tı samimi davranmadıklarını ııezdiler._ Aralarında 

cUrUltUlll bir milnakap çıkmalı: üzereydi. Bereket 
venin ki; tam bu ıırada kapının zili çaldı. Hiç bek
lenmiyen misafirler geldi. Şandor Balogh ile karıaı 
içeri girdiler. İkiıi de pek itinalı giyinmiılerdi. Möı
yö Balogh'un kucağında kocaman bir paket vardı. 

Puflıyarak elindeki paketi masanın ilıtUne bıraktı. 

Madam Balogh, mesut fakat, biraz kızgın bir tavırla 
söze başladı: 

- Çocuklar! Sl.r, bizi dütUnmedini.r ama, bi.r ıiz
ler! unutmadık. İnsan böyle mesut bir gününde hiç 
anaaını, babaıını çağırmaz mı? Neyııe, ziyanı yok. 
Artık aramızda geçenleri unutalım. O aktamki hadi
seden dolayı kocam da çok mü(#e11ir oldu. Ama, de
diğim gibi prabın teıiriyle kendini kaybetmitti. 

Hemen ilerledi. Kızının boynuna sarıldı. Yanakla
rından öptü. Kızını bırakıp damadını kucakladı. Şa
kacı bir tavırla: 

- Mademki; kızımı seviyorsun. Benim buaelerime 
de tahammül edeceksin, dedi. 

Sonra, masanın üstünde duran paketi ipret ede
rek: 

- Kusura bakmayın çocuklar. Daha iyi bir tcY al
mak iıterdik. Fakat, aceleyle bir türlil ne alacağımızı 
keetiremedllı:. Size ıüzel bir dıvar uatl getirdik. Bir 

eve, iyi bir saat lazımdır. Şimdi bu saati nereye asa
caksınız bakalım? 

Mösyö Balogh, elini Vilmoı'a dolru uzattı: 
- Artık, biz ... de barıııalım. 
- Zaten darılmamııtık ki. 
İki erkek, hararetle biribirlerinln ellerini sıktılar. 
Mösyö Balogh, kızına doğru döndü: 
- Ver fU çocuğu kucağıma biraz bakayım. 
Gizella, çekinerek koca11nın yü.rUne baktı. Madam 

Balogh, kızının tereddüt ettiğini görünce, hemen a
tıldı. Gizella'nın kucağından çocuğu alarak dedeaine 
verdi. Mösyö Balogh, torununu havaya kaldırdı: 

- Ulan, koca herif 1 diye bağırdı. Tanıdın mı be
ni bakayım. 

Çocuk, bu yabancı sesten p.ıırmıı, gözlerini kır
pııtırarak bakınıyordu. 

Mösyö Balogh, karısına döndü: 
- Kim ne dene desin, dedi. Oğlan tıbkı bana 

benziyor ... Hatırlıyor muıunu, hani çocukluğuma ait 
bir fotoğraf vardı ... O, reımi timdi biri görse, küçük 
Vilmo§'un fotoğrafı zanneder_ 

Madam Balogh, dudaklarını büktü: 
- Bir parçacık benzese bari 1 •• Baksana onun bur

nu ne kadar zarif ... Hele yüzünün ıüzelliğl ..• Sen, 
ona benzesen daha ne isterdin? .. 

- Bu karı, insanı çıldırtır ... Parmak kadar çocu
ğun burnu elbette küçük olacak ... Güzelliğine gelin
ce, her halde bana da çirkin bir adam diyemezler._ 

- Sizleri fazla rahat&ız etmiyelim, çocuklar di
ye gitmeğe davrandılar. 

Gizella ,annesiyle biraz bat bap. lı:almalı: istedi
ğini söyledi. Ana, kız yandaki odaya geçtiler. Mö.., 
yö Balo~h, koridora çıktı. VilmOf, bitap bir halde 
uykuya dalmıt olan yavrusunu seyre daldı. Ne ra
hat, ne tatlı uyuyordu ... YUzU penbe beyazdı .• Sarı, 

yumup!< uçları alına dökülmüıtu._ Dudaklarını 
meme emer gibi kıpırdatıyordu .. Bap ne kadar ko
camandı ! .. KilçUk bir insan modeli. Rüyada mı g&
rüyor? Bunun rüyaaı ne olabilir acaba? Her halde, 
daha büyük bir annenin, daha kocaman memelerlıı, 
oluk gibi akan ıütlerin rüyaıını görüyordur. Bu ço
cuk timdi mesut mudur? Dünyaya niçin geldiflnl, 
mukadderatının ne olduğunu biliyor mu? Benim of
lum. 

Vilınot, daha blly!lk bir dikkatle bu kilçllcllk et 
parçaaını, benim oğlum dediği lr .vı modelini tetlri• 
ka koyuldu. 

Kendi kendine .ılylendl: 
(Soaıı vır) 
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1 - 9 - 1940 

MiLLi MODAF AA VEKALETi 

Hamam peştemalı alınacak 

M. M. Yek.ileti Satın Alma Komisyo ... 
nundan : 

Beher tanesine tahmin edilen fiyatı 80 
kuruş olan bin tane hamam PC$tamah 11-
eylül - 1940 çarıamba &Ünü saat 10 da An
kar a.da M.M.V. satın alma Ko.da pazar -
hkla satın alınacakında.n isteklilerin 121'.l 
liralık kati tcminatlariyle birlikte pazar -
hk gün ve saatında Ko.da bulunmalan. 

(4907) 14933 

ADLiYE VEKALETi 

Benzin alınacak 
Ad/iyf' Vek aletinden : 
V ekalet m akam ve temyiz ve baş riya

ıet, baş müddeiumumilik, makam otomo
billeri ;ıe motosikleti için muktezi 750 
teneke benzinnin talip çıkmaması haıe -
biyle 2. 8. 940 tarihinden itibaren bir ay 
zarfında pazarlıkla. ahnmasına karar ve
rilmiş olduğundan 2. 9. 940 tarihine kadar 
bir ay zarfında hec gün saat 9 dan 12 ye 
kadar vekilet levazım ve daire müdürlü· 
iüne isteklilerin müracıtları ilin olunur. 

(4437) 14442 

iKTiSAT VEKALETi 

Elbise d:kti; ilccek 
lktısıt Vek31etındt>n: 

1 - İktısat V ekA.l .. t ı r · \ ~l!thdemlert fçtn 
·(57) takım erkek elbts Al ne (3) takım 
kostüm tayyör dtktirtl cı> ktlr. 

2 - Ko8ttimlerln tahm in edilen dikit 
bedell {600) lira olup muvakkat temiDatı 
(t5) l!radır. 

S - Pazarlık .(..9.94.0 ünU saat (10) da 
vekalet aatın alma komtsyonwıda yapıla· 
caktır. 

4.- - Taltplerın ıartnameyt görmek ve 
% 7,5 muvakkat temlnatlarım yatırmak 
Uzere levazım mUdUrlUfüne mllracaa.tları 
l!An olunur. (5122) 15099 

MALİYE VEKALETi 

Müsabak'3. ile daktilo alınacak 

Maliye Veklletinden : 

Vekilet merkeı dairelerinde münhal 
daktiloluklara &lınacakların intihabı için 
1019/940 salı günü bir müsabaka. imtihanı 
açılacaktır. 
Müıabakaya kabul olunabilmek için me-

murin kanununun S inci maddesindeki ıe· 
raiti haiz olmak kiİidir. 

Tevdii icap eden vesikalar: 
ı - Fotoğraflı nüfus tezkeresi veya 

tasdikli sureti. 
2 - Memurin kanununun S. inci madde-

ıinde yazılı olduiu veçhile mahkO.miyeti 
olmadıiına dair ınütemekkin olduğu ma • 
hal cümhurlyet mUddeiumumiliilııden a .. 
lınmıı vesika. 

3 - Aynı mahal idart makamlarından 

alınm,. hüınilha! kliıdı. 
4 - Mevcut olduğu takdirde tahsil de

recesini ıöıterir vesikL 
5 - Askerliğini yapmıı oldujunu veya 

halen hükmü merl milecceliyetini cöste .. 
rir vesika. 

6 - 4.5x6 ebadında !k! adet lotnllral. 
Taliplerin bu ve!likaları nihayet 9/9/940 

pııarteıi günü çahsma saati ıonuna kadar 
vekilet müracaat klemine vererek birer 
kırt almalın lizımdır. VeıikalArını muay. 
yen vakte kadar tamamen vermiyenlerin 
kayıtları yapılmaz ve müsabakaya kabul 
edilmezler. 15167 

ORMAN KORUMA GL. KO. 

Albucit ilacı alınacak 

Orman Korunu Genel K. Satın Almı 
Komisyonundan: 

1 - Orman koruma &'•ne! K. te$killtı· 
nın erlerine ıarfedilmek üzere (5.000) li· 
rahlıc albucit illcı açık eksiltme ile ıatm 
ıhnacaktır. 

2 - İhalesi 6. 9. 940 cuma ıünll aaat 11 
de Yenitehir Yüksel caddesi Orman ko· 
ruma ıenel K. b!na!lındaki komiıyon oda. 
ıında icra kılınacaktır. Teminat miktarı 

(750) liradır. 
3 - Evsaf ve ıerıitlni l:Sirenmelr iıti· 

yenler komiıyona milracaat etmeleri illn 
olunur. (4888) 14868 

Ekmek satın alınacak 
Gir~sun Orman Koruma Alayı Talimgl.b 

'taburu Satın Alma Komisyonundan : 
l - Giresun orman koruma. alayı talim. 

«ah taburu ihtiyacı için yilz al~.m.ıe b.eı bi~ 
kilo ekmeğin kapalı zarf usulu ıle ıhaleıu 
19/eyliil/940 pe<1embe &Unü .. at 11 de .Gi· 
re!lunda talimgfi.h taburu komutanlık bına
ıındıki ıatın alma komiıyonundı yapıla • 
c.a.ktır. 

2 - Muhammen bedeli 18150 lira -
kuru1 ve muvakkat teminatı 1361 lira 25 
kuruıtur. 

3 - Şartnameler her &ün satın alma ko .. 
miıyonunda görülebilir. 

4 - İsteklilerin aartnameıinde yaııb 
veıikalarhı. beraber teklif mektuplarını i· 
hale ıaattndım bir ıaat evetine kadar ko
miıYona vermelerı ilin olunur. 15186 

Sığır eti satın alrnacak 
Glresun Orman Koruma Alıyı Talimgib 

Taburu Satın Alma Komi.o;yonundan : 
1 - Gires;un orman koruma alayı t&lim· 

ca.h taburu ihtiyacı için otuz bin kilo sığır 
etinin kapalı zarf usulü ile ihalesi 19/ ey. 
lül 1 940 p~rıembe ~nü &aat 15 de Giresun· 
da talimgih taburu komutanlık binaıındaki 
ıattn alma komisyonunda yapılacaktır, 

Z - Muhammen bedeli 7500 lira -- ku· 
"1!J ve muvakkat teminatı 562 lira 50 ku
ruştur. 

3 ~ Şartnameler her gün satın alma ko
misyonunda ıörülebilir. 
• 4 - 1stekli1erin şartnamesinde yazılı 
vesikalarla beraber teklif mektuplarını i
hale ıaatından bir saat evetine kadır ko
miıyona vermeleri itan olunur. 15181 

Ankara Lv. Amirliği Sa. AI. 

Ko. na gönderilen hariç askeri 
KITAAT iLANLARI 

Tamirat yaptırılacak 

Kayıtri Aı. s. Al. Ko. dan : 
1 - K~if ,edeli (50728) ıı;a (89) ku· 

nı1 olan Zincir derede Aı~erı bınaların 
tamiratı kapalı zarfla eksıltmeye konul
mu!Jtur. 

z - Ekııltmesı 2 Eylül 940 pazartesı 

cünü ıaat 11 de Kayseri aıkert satın al .. 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İlk teminatı 3786 lira 4-4 kuruştur. 
Şartnamesi 255 kuruı mukabilinde Anka .. 
raı İstanbul levazım amirlikleri ve Kay
seri a!lkeri as.tın alma komisyonlarından 
alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girecekler teminat ve 
kanunun 2, 3. üncü maddelerindeki yazılı 
vesaik ve bu gibi işlerle i!Jtiğal ettikleri .. 
n: dair mahalli naha ve ticaret odasından 
alacakları vesaiklerle birlikte teklif mek· 
tuplarını ihale saatinden bir saat evel 
komisyona vermeleri. (14732) 14718 

Sığır eti alınacak 

Karıköse Tüm. Sa. Al. Ko. dan 
940 - 941 seııeleri ihtiyacı itin Kai:ız .. 

manın 125 Doğu Beyazıttaki Süvari bir· 
tiklerinin 44 ton sığır eti kapalı zarfla 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Kağızman etine tahmin edilen bedel 

2S,OOO lira ve ilk teminatı 1875 liradrr. 
Doğu Beya%ıt etine tahmin edilen bedel 
7000 liradır. İlk teminatı 577 lira 50 ku· 
ru~tur. 

İhaleleri 6. 9. 940 cuma günü ıaat 11 
de Kar&köse tüm satın &lma komisyonun .. 
da yıpılacakttr. Teklif mektuplarının aa .. 
at ona k!dar komisyona verilmiş olması 
tarttır. 

Evıaf ve şartname esasları kolordunun 
tekmil garnizonlarında mevcut ve ayın .. 
dır. (4735) 14721 

Orlun a!ınacak 

Karakb"se Tüm. Satın Alma Ko. dan: 
1 - 940 • 941 seneleri Sürbuhan bir· 

tiklerinin ihtiyacı için 3SO ton ve Kaiız
man için 1294 ton odun kapalı zartla 
eksiltmeye cıkardmr$tır. 

2 - Sürbühan odununa tahmin edilen 
bedel 1400 lira ve ilk teminat ıoso lira· 
dır. Ve Kağızman odununa tahmin edilen 
bedel 35599 lira ve ilk teminatı 2670 li· 
radır. 

3 - İhaleıi 4. Eylül 940 car~•mba rü
nil ıas.t 15 de Sürbühan 16.30 da Kııtız· 
man Kıraköse Tüm. ıattn alma komiı· 
yonunda yapılacaktır. Teklif mektupları 
bu ıaatlerden birer saat evel komiıyona 
veriımit olmaları şarttı.r. Evsaf ve ıartna
me eıasları kolordunun tekmil garnizon
larında mevcut her zaman ıörillebilir. 

(4736) 14722 

Buğday kırdırılacak 
BabaeJki Sv. Tüm. Sa. Al. Ko. dan: 
Babae.eki ukert satın alma komi~yo. 

nundl'ln göRterilecek btrltklere kadar nakli· 
yeıı kiracıya alt olmak fRrtlyle 3806 ton 
butday kırması kapalı zarfla f'kalltmeve 
konulmuştur. Talımin bf"dt>ll 89441 lira Ük 
teminatı 5722 lira beı, ktınıttur. Ektıılltmesf 
2 eyJUI 940 puartesl gUnU eaat 11 de Ba. 
be.f'sklde satın atma komisyonunda yapıla
caktır. Şartnamesi her gi1n komisyonda 
görülür. Teklif mektupları bt>lll 2'ÜD ve sa· 
atten ıevel komisyon bqkanlı~na veril. 
mtı veya poata tıe sönderllmlş bulunacak· 
tır. "4737,. H723 

Buğday kırdirılacak 

Kayseri Kor. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 4,400,000 kilo bu~dayın kırma ücre. 

ti kapalı zartJa eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammcn bedell 79200 lira olup 

llk teminatı ~210 liradır. 
3 - Eksiltmesi 2. 9. 940 pozarteol .-unu 

ıaat 16 da yapı!acRktır. 
4 - Şartnamesi İstanbul, Ankara Lv. l· 

mirlikleri ve Kayseri ukert ıatın alma 
komisyonunda görülebilir. 

e - İsteklller kanunun 2', ! Uncu mıı.d. 
delerlnde yo.ıılı vesaik ve teminatla bir. 
ilkte teklif mektuplanm ihale ıaattnden 
la.akal bJr aaat evcl komisyona vermif bu· 
lunmaları lAzımdır. "4738,, 14124 

Sade yağı alın:ı.cak 

Erzlncan Tüm. Sa. A.J, Ko. dan: 

Erıincaıı ramizonunun eylül 040 baım· 
dan ajustos 941 ıonuna kadar 12 aylık 
2'5.000 kilo aadeyağı kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmu1tur. Tahmin bedeli 25.000 
lira olup ilk teminatı 875 llra.dtr. 

Eksiltmesi 2 eylül 940 pazartesi günü 
ıae.t 15 te Erılncanda ı&tm alma komis
yonunda. yapı1acık:tır. 

Evsaf ve esasları kolordunun tekmil nr 
nlzonlarmda mevcuttur. 

Teklif mektupları eksiltme ıaatinden 

bir ıaat evet komisyonda bulundurulmu, 
olacaktır. (47+1) 14727 

Buğday alınacak 

Edirne Tüm. Sı. Al. Ko. dan: 
1 - Edtrnedekl birliklerin senelik un 

lhtlyaçlarının temin! için 9000 ton buğ
dayın kapalı z&rt' usuliyle eksiltmesi 12. 8. 
940 .-unu ıaat 17 de ihalesi lllln edllmlt•• 
de belli gün ve saatte hiç bir istekli çık· 
madıfından ikinci ihalesi aynı ıeratt da· 
hiltnde 2. 9. 9{0 pazartesi gUnU saat 17 de 
yapılacaktır. 

2 - Muhıı.mmen bedoll 1571SOO Ura olup 
ilk teminatı 9125 l!radır. 

3 - Ev8&t ve tera.lttn1 Jı:örmek fstlyen· 
ler her g1ln lıteklllertn de belli gün ve aa
atten en az bir ıaat evel teminat mektup. 
lartyle veslkaluının Edirne sanayi kışla -
!ınd~kl .satın alma komisyonuna vertımi§I 
olmalan. "4766,, 14744 

• Odun satın alınacak 

Edirne A.f. Sa. AI. Ko.dan : 

1274 ton odun kapalı zarfla alınacak -
tır. 1halesi 9.g.1940 pazartesi günU ıaıt 
H5 da eski Müıiriyet dairesinde aatın al· 
ı:na komisyonunda yapılacaktır. Tahmin e-.. 
dilen tutarı 25480 ve teminatı 1911 liradır. 
Evsaf ve ıartname'!!i her gün komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin ıözü geçen (Ünde 
ihale sa.atın.dan en &eç bir ıaat evet tek ... 
lif mektuplarını konıiıyona vermi~ olma· 
tarı. 

(4965) 14952 

5.000 çift kundura ıi.lrnacak 

Çorum As. Sa. Al. Ko. d•n: 

Ordu tipi nUn1uneslne tamamen uygun 
bulunmak ıartiyle 6000 çift kundura ka. 
palı zat'fle. eksiltmeye konulmuştur. Mu· 
hammen bedeli 32.500 lira muvakkat temi~ 
natı 2437 lira 50 kuruttur. İhalesi 13.9.940 
cumartesi ıaa.t 10 da çonım orduevi bina· 
sında yapılacaktır. ~artnamesi he~ gUn U· 
kert aatın alma komtı:ıyonunda görülebilir. 
Kanunun maddel mahsueaıarına uygun ıe
kllde mUracaat edllmesl. (ll040) 15039 

Arpa satın alınacak' 

I!lA~rl A.ı. satın ·aima Ko, Rs. den: 
600,000 kilo arpa alınacaktır. Muham .. 

rnen bedeli 34.500 lira ve ilk teminatı 2587 
lira 50 kuruştur. Eksiltme 16/9/940 pazar
tesi günü ıaat 10 da ıatın alma komisyo· 
nunda va kapalı zarf uıuliyle yapılacaktır. 
TalipleriI! teklif mcktuplartnı eksilt~e ıa· 
atından hır satt.t evel komil!!lyona vermı$ ve. 
ya cöndermiı olacaklardır. Arpaya ait 

UlUS 

ıartnıme ev evsaf tatil cünleri dahili mer· 
kezde her gün komisyonda hariçte Ankara, 
ve İstanbul Lv. lmirliklerinde ıörülebi -
Ur. (5052) 15068 

Arpa satın alınacak 

Elazığ As. satın alma Ko. R.f. den: 
1260 ton arpa alınacaktır. Muha.mmen 

bedeli 74,450 lira ve ilk teminatı 5433 lira 
75 kuruıtur. Eksiltme 16/ 9/ 940 pazartesi 
ıünü saat 11. de As. komisyon odaıınd& ve 
kapalı zarf uıuliyle yapılacaktır, Taliple· 
rin teklif mektuplarını eksiltme saatından 
bir aa.at evel komisyona vermiş veya gön· 
dermiş olacaklardır. Arpaya ait şartname 
ve evsaf tatil günleri dahili merkezde her 
giln komisyona hariçte Ankara ve İıtan· 
bul Lv. amirliklerinde görülür. (5053) 

• 15069 

Kuru ot satın alınacak 

Erzincan As. satın alma KO: 
1 - 7 50,000 kilo kuru otun kapalı zarfla 

eksiltmesi 1419194-0 cuma günü saat 11. de 
Erzincan'da ıatm alma komiıyonunda ya
pılaca.kur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 30,000 lira O• 
lup ilk teminatı 2250 liradır. 

3 - Evsaf ve ıartnamesi birliklerde 
mevcuttur. 

4 - Teklif emktuplarını eksiltme saatin
den bir saat evel komisyonda bulundurul· 
muı olacaktır. (5054) 15070 

Kuru ot satın alınacak 

Erzincan As. satın alma KO: 
l - 500.000 kilo kuru ot kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 
20,000 lira ilk teminatı 1500 liradır. 

2 - Eksiltmesi 13/ eylüV940 cuma ıünü 
'aat 15 de Erzincanda ıatın alma komiı .. 
yonunda yapılacaktır. 

3 - Evsaf ve ıartname eıaılırı birlikle· 
rin hepsinde mevcuttur. 

4 - Teklif mektuplarını eksiltme saatin .. 
den bir ıaat evel komisyonda bulundurul • 
muı olacaktır. (5055) 15071 

Odun satın alınacak 

lzmir As. satın alma KO: 
1200 ton odun kapalı zarf eksiltmesi ile 

satın ahnacaktır. 
Kapalı zarf eksiltmesi 12/ 9/ 940 günü sa· 

at 15 de Aı. satın alma komiıyonunda ya .. 
pllacakur. 

Odunun beher kilosu için tahmin edilen 
fiyat ı. kuruı 50 santim olup tutarı 18000 
lira muvakkat teminatı 1350 liradır. 

İstekliler her ıün İstanbul, Ankara, Es· 
kişchir As. satın alma komisyonlarında gö. 
rebilirlcr. 

İstekliler belli gün ve aa.atten bir ıaııt 
evet kapalı zarflarını ihtiva eden As. sa· 
tın &ima komisyonuna vermeleri. (5062) 

15078 

Kuru ot alınacak 

Edirne As. Sa. AI. Ko. Rs. den: 
İki mtıyon kilo kuru ot kap&lı zarf u .. 

auliyle eksiltmeye konulmuşsa da mezktlr 
gUnde hiç bir isteklt çıkmadığından aynı 
ıerolt dairesinde d6rdUncU thaleıl 18.9.9'0 
gUnü ıaat 17 de yapılacaktır. 

Ta.lımtn fiyatı 110 bin Ura olup ilk te
minatı 8260 liradır 

Ev.sat ve ıeraittnl eörmek tattyenler 
her gUn ig ea.a.tıerlnde ıateklllerln de belli 
gUn ve saatte teminatlarını ihaleden btr 
sa.at evel Edirne Sanayi kıılaanıdakl satın 
alma komtayonuna vermff veya potta tıe 
g6ndermtı olmaları. ( 5113) le096 

Kuru fuulya alınacak 

SivH Aı. Sı. Al. Ko.dın : 
84. ton kuru faıulya kapalı zarfla eksilt· 

meye k~nmuttur. Muhammen bedeli 18900 
lira ve muvakkıt teminatı 1417 lira 50 ku .. 
ruıtur. İhale 13/eylül/940 cuma &ünü ııat 
16 da satın alma komisyonunda yapılacak· 
tır. Şartname komisyonda her giln görüle· 
bilir. İsteklilerin belli giln ve ııatt~ ka
palı zarflarını hazırlryırak ihale s.aaunden 
bir saat evel komisyona vermeleı·ı. 

(5107). 15111 

Sığır eti alınacak 

KrrJ:/ırtli Kıvd:lı A•. Sıtrn Alm• Ko· 
mi.ıyonundan : 

125,000 kilo sri:1r eti alınacaktır. İhaleıl 
13/eylU!/1940 cuma ırünü ıaat 15 de kavak· 
h köyünde Aı. ıatın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 43750 lira ve ilk te· 
minatı 3281 Jira 25 kuruştur. 

Taliplerin belli ıünde ihale saatlndeıt 
bir saat evetine kadar 2490 sayılı kanuna 
uygun olarak tanzim edecekleri teklif me'lr 
tuplarını komisyon baı5kanhğına vermeleri 
lizımdrr. 

au işe ait şartname ve evsaf Anlcara, İ!· 
tanbul Lv. lmirlikleriyle her ıün komig.. 
yonda görülür. (5109) 15112 

Sığır eti alınacak 

lzmı't As. Sa. Al. Ko.dan : 
72,000 kilo sığır eti kapalı %arf ekıilt· 

mesi ile satın alınacaktır. 
Talip çıkmadığından bir ay müddetle pa.

zarhia konulmuş ve i1k pazarhiı 16/9/940 
günü ıaat !S de As. sa.tın alma komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

72,000 kilo sıiır etinin beher kilosu i· 
çin tahınin edilen fiyat 31 kuruş olup tuta· 
rı 22320 Ura muvakkat teminatı 1674 lira· 
dır. 

İ!!ltekliler her gün ıartnam.:::.>·i İ!!ltan.bul, 
Ankara, Eıkieehir ve İzmit As. sJ.tın alma 
komisyonlarında görebilirler. 

İstekliler belli cün ve •aatinde Aı. ıı· 
tın alma komisyonuna gelmeleri. 

(5110) (15118) 

Un satın alınacak 

Isparta As. Sa. Al. Ko.dan : 
880 bin kilo un kapalı zarf usul!y!a ek • 

elltmeye konmuştur. 
Şartne.mesl lepartada M. satın alma ko· 

misyonunda ve İstanbul, Ankara LV. lmlr· 
Jlkleri satın alma komlsyonlarındadı:r. İl • 
tcklller oartna.meyi komlayonle.rda okuya • 
btllrler . 
İşbu 380 btn ktlo unun muhammen tuta-

n 33200 liradır. 
Şe.rtnameılndekl yUzde 25 miktar fazla· 

•ı da dahli olduğu ha.ide ilk teminatı 8990 
liradır. 
Ek•ııtme 7-10-1940 tarihine tesadUf eden 

pazartesi gUnU saat 16 da İsparta A!!I. Sa
tın almft komisyonunda yapılacaktır. 

İeteklller 7·10·1940 pazarteıl gUnU Hat 
15 e kadar teklif mektuplarını İ!parta. as -
kert satın alma komisyonu bqkanlıfına. ve· 
recek ve yahut gönderilen makbuzlar alın· 
mıyacaktır. Saat ayarı daire saatiyle yapı· 
lacaktır. 

2490 sayılı ke.nunun hUkUmlertne ve bll· 
hıuı@a 32 fncl maddesine uygun olmıyan 
mektupların tıR.hlplerl eksiltmeye tottrak 
ettirilmeyecektir. 

(ll012) 1~17 

Sade yağı alınacak 

Yozgat As. Sat1n Alma Ko. dan: 
1 - 17.000 ktıo aadeyatı kap&lı zarf uau. 

llyle alınacaktır. 
2 - İhale gUnU 13 ey!U! 940 cuma cUnU 

!aa.t 1:5 deıdlr. 
8 - Tahmin bedeli lR.700 Ura oluo mu-

vakkat teminatı U02 Ura ~ kunııtur. 
4: - İsteklilerin ihale saatinden en gec 

bir saat evellne kadar kanunt vesikale.riyle 
beraber tekltf mektuplarım satın alma ko· 
misyonuna vermeler!. (51H) 1512' 

Saman alınacak 

Erıurum A.f. Sıtın Alma Ko. dan: 
1 - 1587600 kllo saman kapalı zartı& ek· 

alltmeye konmu§tur. Tahmin bedell 31732 
Ura ilk teminatı 2382 liradır. 

2 - Ekolltmeol ıs. 9. 940 cuma gUnU aar 
at 10 da Erzurum Lv. Amtrlitt satın alma 
koml!yonunda yapılacakbr. 

s - Evsaf ve ıartnarne esa.aları tekmil 
•arnlzon birllklerinde mevcuttur. Tam&· 
men aymdır. 

' - Tekllf mektupları ekslltme ıaatln· 
den bir ıa.at evet komisyona verUmtı olma-
ları. (5148) 1512j 

Amerikan bezi alınacak 

Çorlu As. Sı. Al. Ko. dın: 
ı - 60.000 metre c;ama,ırhk amerikan 

bezi pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Bez nümuneal komisyonda mevcut· 

tur. İstiyenler görebilirler. 
3 - Pazarlık 12. eylill 940 çar§a.mba ırU· 

nU aaat 15 dedir. 
4- - Taliplerin pa.zarhta ııUrA.k etmek 

ve numuneyi görmek Uzere kanuni hUküm
lere göre yanlarında. bulundurulacak vesi· 
kalarlyle birlikte Çorluda askert aatın al· 
ma komtsyonuna müracaatları. 

(~149) 15129 

Pazarlrkla nakliye eksiltmesi 

Kays~ri As. Sa. Al. Ko. Rs.d•n: 
10.000 ton miktarında nakliyatın 12(8/ 

940 tarihinde kapalı zarfla yapılan eksılt· 
mesine talip çıkmadığından 4/9/9~0 çar· 
ıamba günü ıaa.t lS de pızarhk:la ıhale e· 
dilecektir. . 

Muhammen bedeli 20833 hra Q}up kati te· 

minatı 312S liradır. 
Şartnamesi Ankara, İıt&nbul Lv. lm~r

likleri ve Kayıeri aıkeri satın alma komıı· 
yonlarında görülebilir. . 

İıteklilerin kanunun 2, S. Uncu ma~d.ele· 
rinde yazıh ve!laik ve teminatla bırlıkte 
belli etin ve ıaatte komiıyonda bulunma!&· 
rı. (5190) 15173 

Sade yağı alınacak 

Kayseri As. Satınalma Ko.dan : 
l - Mtiessesattn senelik ihtiyacı ol&n 

50 ton sadeya~ı kapalı zarfla eksiltmeye 
konuldu. 

2 - Muhammen bedeli 61500 lira olup 
ilk teminatı 4325 liradır. 

3 - İhalesi 115/ 9/940 pazarteıi günü sa· 
at 16 da yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi Ankara, İstanbul Lv. 
lmirlikleri ve Kayseri askeri satın alma 
komisyonlarında görülebilir. 

5 - İstekliler kanunun 2, 3. maddelerin· 
de y•zılı vesaik ve teklif mektuplarını İ· 
hale saatından laakal bir saat evel komiı· 
yona vermiı olmaları lizımdır. 

(5192) 15175 

Arpa satın alınacak 

Erzurum A.s. Sı. Al. Ko.J•n : 
l - 200 ton arpa kapalı zarfla eksiltme· 

ye konulmuştur. Tahmin bedeli 16.000 lira 
ve ilk teminatı 1200 liradır. 

ı - Eksiltmesi 18/9/940 çarıamba ıllnll 
ıa.at 11. de Erzincan ıatın alma k.omiıyo .. 
nunda yapılacaktır. 

3 - Evsaf ve prtname eaaılan bütlin 
birliklerde vardır. 

4 - Teklif mektupları eksiltme saatin· 
den bir ıaat evel komiıyonda bulundurula... 
caktır. (5193) 15176 

Sı~ır eti aatın alınacak 

Çanakkal~ A.f. Sa. Al. JCo, Rs. den : 
300.000 kilo ııtır eti pazarlıkla ıatın •· 

Jmacaktır. Sıfır etinin beher kilosu 21 ku-
ruıtan 84,000 lira biçilmiıtir. İhale 16/9/ 
940 pızarteıi rünü saat 11. de Çanakkale 
Aı. satın alma komlıyonunda. yapılacaktır. 
İıteklilerln ihaleden bir saat evet teminat 
akçaları olan 5450 lirayı ve ihale kanunu
nun 2, 3. Uncll maddelerindeki vesaik !le 
birlikte komiıyonı müraca.at etmeleri. 

(5194) 15177 

Sığır eti satın alınacak 

lzmit As. Sı. Al. Ko.dın : 
902 ton ıığır eti kapalı zarf eksiltmesiyle 
satın ahnacıktır. İlk kapalı zarf ek11iltmeıi 
18/9/940 günü askeri satın alma lr:oıniSYO• 
nunda y&pılacaktır. Sıi1r etinin beher lr:i. 
Josu için tahmin edilen fiyat 35 kuruı olup 
tutarı 315100 lira muvakkat teminatı 23678 
liradır. İstekliler her ıUn prtnanıeıini 
Ankara Eskl1ehir İıtanbul ve aıkert ııtın 
alma komisyonunda görülebilir. İsteklile· 
rin belli gün ve ıaıtinden blr ııat eve) ih
tiva eden kapalı zarflarını tüm ıatın alma 
komisyonuna vermeleri. (5195) 15178 

Arpa satın alınacak 

Erzincan A.s. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
200 ton arpa kapalı zarfla eksiltmeye ko· 

nulmuıtur. Tahmin bedeli 16,000 lira ve 
ilk teminatı 1200 liradır. Eksiltmesi 18/9/ 
94-0 çarşamba ı-ünü sut 11 de Erzincan 
ıatın alına komisyonunda yapılacaktır, Ev· 
ıaf ve ~a.rtname esaslrı tekmil carnizon· 
ls.rda vardır. Teklif mektupları eksiltme 
ıaatından bir saat evet komisyonda bulun. 
durulacaktır. (5197) 15180 

Patates satın alınacak 

lzmit As. Sa. Al. Ko.dan : 
1g2 ton patates kapalı zarf eksiltmesi ile 

ıe.tın alınacaktır. 
İlk kapalı zarf eksiltme•i 18/9/940 &Unil 

As. satın alma komisyonunda yapılacaktır 
Patatesin beher kilosu için tahmin edi· 

len fiyat 7 kuruı olup tutarı 13440 lira mu· 
vakkat teminatı 1002 liradır. 

İsteklilerin şartnameyi her &Un Ankara, 
İstanbul Eskişehir ve askeri satm alma ko
misyonlarında cörebilirler. 

İsteklilerin belli gün ve ıaatindcn bir ıa· 
at evel ihtiva eden kapalı zarflarınr askeri 
ıatın alma komisyonuna vermeleri. 

(5198) 15181 

Sade yağı alınacak 

Eliul As. Sa. Al. Ko.dan : 
1 - 18 ton ıade yaiı alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 20.700 lira ilk te· 

minatı 1553 liradır. 
3 - Eksiltme 23/9/940 pazartesi gUnil 

saat 10 da tüm. satın alma komisyonunda 
kapalı ıarf uıuliyle yapılacaktır. 

4 - Sade yaiını a.it evsaf ve ıartname 
dahilinde merkezde her ciln hariçte İstan
bul, Ankara Lv. 1mirliklerinde tatil olan 
&ünlerde &örülebilir. 

S - İstekliler teklif mektuplarını belli 
gün ve saatten bir saat evci Askeri satın 
alme. komiıyonuna vermiı veya gönder-
miı olmabrr. (5199) 15182 

Un satm alınacak 

Erzurum A.r. Sa. Al. Ko.dan : 

250 ton un paaırhkla alınacaktır, Pazar
hiiı 2/9/940 pazarteıi ıünü aaat 10 da Er
zurum As. ıatm alma komisyonunda yapı· 
lacaktrr. Muhammen bedeli 42500 lira ilk 
teminatı 3188 liradır. (5200) 151&3 

• 
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Muhtelif erzak alınacak 
Mersin As. Satın Alma Komisyonundan: 

• 
1 - A§ağıda yazılı bulunan d6rt kalem yiyeceğin beli! giln ve saatlerde kapalı 

zart usuUyle Mersin As. ıubeainhı üst lta tındaki aatın alma komisyonu tara!ınd&Jl 
ihalesi yapılacaktır. 

2 - Istekl!lerin ihale saatinden bir eaat eveıtne kadar kanun~n tsteneo vesaik ve 
temlne.tlarını havi teklif mektuplarını komisyona teslim etmeleri. 

3 - Fazla bilgi edinmek tstiyenler An kara ve İst&nbul Lv. Amfrllklertyle Meraiıı 
sa.tın alma komtsyonundRld mevcut ıartnameleri her zaman görebilirler. (4029) 

Cinsi Mlkdorı Muhammen İlk teminat İhale •a.at 
kilo bedel Lira Kr. 

Sadeyağı 

K. fruıulye 
Pirine; 

18000 21600 00 1620 00 12 ey40 ıo 
12 ey40 11 
12ey40 12 

3200f 6t00 00 4SO 00 
32()()( 9120 00 684 00 

Bulgur 40000 ISOOO 00 875 00 :U cy40 ıe 
14008 

Odun alınacak 
Çanakkale As. Sı. Al. Ko. dın: 
İki k&lem yakacak kapalı zarf uau11y1e eatın alın&eakbr. Muhammen bedeli ht• 

zalarınde. göAterilmlştlr. İhalesi Ç&ııakka le Am. Satın alma komisyonunda yapıla. 
caktır. Tallpltrln ihaleden bir ıaat evel teminat akçeleri:yle ve lho.le kanununun 2, 
3. Uncu maddelerindeki veeaikle birlikte komisyona müracaat etmeler!. (5106) 
Cinsi Mtkdarı Muhammen Be. Muvakkat Te. Kilo İhale sün ve S. 

Lira Kr. Lira Kr. 
ç . kale odun ı«ıoono 1.5 1570 OD kapalı UOOOOO perı. 12.9.940 lldo 
Eceabat odun 800000 l.~ 900 00 kapalı 800000 per§. 12.9.940 12 do 

lll093 

Maden kömürü ve sığıreti ahnacak 
Edirne Aı. Satın Alma Ko. R.f. dın : 
A$aiıda cinı ve miktarları yazılanlar pazarlıkla ahn.acaktır. İhaleleri Edinıe'de eSıll 

ki müşiriyet dairesinde ıatm alma komisyonunda yapılacsktırı Evuf ve şartnameleri 
her gün komisyonda görülebilir İstek1ilerıözü ceçen giln ve ıaatlerde komisvona 
gelmeleri. (5189) (15172) 
Cinsleri Hik:tar Tahmin 

Relcompoze maden 
kömürü 1600 Ton 
Sığırt eti 150 Ton 

tautarı 

!9000 
52500 

Teminttı 

5850 
3938 

İhale &iinil 

4/9/940 çarşamba 
5/9/940 perıembe 

saa~ 

16 
17 

Kuru fasulye, kuru ot ve gozyağı satın alınaca!C 
Edirne As. Satın Alma Komisyonundan: 
A1ağ1de. cins ve miktarları yazılanlar ka pılr zırfla ahnacaktrr. İhaleleri Edime'dı 

eski müıiriyet dairesinde ıatın alma komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve ıartname. 
leri her gün gün komisyonda görülebilir. İıteklilerin söıü geçen (Ünde ihale ıaatio
den en geç bir saat evet teklif mektuplarını komiıyon.a vermiş olmaları llznndır, 

Cinsleri Miktan Tahmin 
tutan 

K. Fuu!ya 100 Ton 20000 
Kuru ot 1496 Ton 82280 
Gaz yafı 77 Ton 20020 

ASKERi F ABRIKALAR 

142 ton benzin alınacak 

Askeri lıbrilc.aiır umum müdilrlülü met• 
k.-·· satın ılma lı.omisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (52.540) Ura olan 
142 ton benzin aıkert fabrikalar uaıum mıi
dürlüiU merkez ıatın alma lromiıyonunca 
12 '9/940 perıembe rünü ıaat lS te kapılı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname (2) lira 
(63) kuru$ mukabilinde komisyondan veri· 
Jlr. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(3877) lirayı havi teklif mektuplarını mez
kür günde ııat 14 de kadar komiıyona ver~ 
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3, maddelerindeki veıaikle 
komiıyoncu olmadıklarına ve bu itle all· 
kadar tüccardan olduklarına dair ticaret 
odası vesikasiyle mezktir si.in ve aaatte ko-
miıyon.a müracaatları. (5021) 15066 

1 t7 Kalem muhtelif zımpara 
taşı alınacak 

Askeri F•brikalar Umum Müdilr/Uf!J 
Merkez Sıtın Alma Komiayonundan : 

Tahmin edlten bedel! (12350) t!ra olan 
117 kalem muhtelif zımpara taıı asker1 
fabrikalar umum mUdilrliliü merkeı ıatın 
alma komisyonunca 14/10/040 pazartesi 
cünü ııat 15 te kapalı zarfla ihale edile· 
cektir, ŞartnRme parasız olarak komisyon· 
dan Yerilir. Taliplerin muvakka.t teminat 
olan (926) lira (25) kuruıu havi teklif 
mektuplarını mezkQr günde saat 14 de ka· 
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde.. 
terindeki vesaikle komisyoncu olmadıkJa .. 
rına ve bu iıte alikade.r tücardan oldukta.. 
rına dalr ticaret odası vesikasiyle mezktlr 
cün ve sate komisyona müracaatları. 

(5137) 15139 

60.000 Adet birinci ve 40.000 
adet ikinci nevi luğla alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürliilü 
Merkeı. Satın Alma Komisyonundan : 

Asker! fabrikalar umum üdUrtütil mer· 
kez ıatın alma komisyonunce. 60000 adet 
birinci ve 40000 adet ikinci nevi tuğla -pa· 
zı\rhkla satın alınacaktır. 

Taliplerin 2/9/940 paıartesl &'ilnil Hlt 
15.30 da mezkQr komisyona müracaatları. 

(5139) 15140 

(5191) (15174) 

Teminatı İhale cilnll Saatı 

1500 18/91940 çarıamba il 
6171 " " .. " 17 
1501 1919/940 peraembe 11 

&c;ık ek!lltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedel! 1576,75 llrıı.dır. 
3 - Teminat 118.26 liradır. 
4: - Şartnamesini görmek tstlyenltrfn 

her gün encUmen kalemtne ve 1ıtekltıer1D. 
de 13. 9. 9t0 cuma g1lnU saat 10,30 da be• 
ledlye encUmen!ne muracutıarı. (4970) 

115001 

Memur alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

Belediye levazım mildürlilğilne im • 
tihanla 75 lira üeretlı bir memur alma.. 
taktır. 

6. 9. 940 e'lma gUnU saat 15.5 d• be
lediyede yapıheak olan imtihana dahil 
olabilmek içın : 
1- Llıe mezunu olmak, 
2- Memurin kanununun memurlar 

hakkındaki bilkilmlerini haiz olmak, 
3- 5. 9. 940 tarihine kadar vesikah

rını tevdi ederek isimlerini levazım 

mUdürlUğUne 1<aydettirmck lhımdır. 
İmtihan neticesi müoavi dereec alan 

!ardan seri daktilo yazanlar ile leva -
zım İ§lerinde çalı§mı§ olanlar t.reih 
edilecektir. (5093) 15088 

Çizme satın almacak 

~.niırı Bel«Jiytsind~n : 

1 - İtfıiyı için altı çifti memur ve 
11g çifti ıoför ve erata mahsus olmak ti· 
ıere 125 çift çizme on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 2530 liradır. 
3 - Teminat 189,75 liradır. 
4 - Şartname ve nUmuneıini görmek lı· 

tiyenlerin her ıiln encümen ke.lemine ve 
İsteklilerin de 17/9/940 Hlr günü aaat 
10,30 da belediye encümenine müracaat • 
!arı. (5172) 15169 

MAHKEMELER 

Kula ıulh hukuk hakimliğin • 
den: 

ANKARA BELEDiYESi 
Kula'da klin Mehmet Reflk ICabataı ec

ıaneoi tabibi Mehmet Refik Kabatatm 
2gn;g40 sabahında fücceten vefatı ve mi· 

Demir boru ~e malzeme alına.:ak rucm olabilecek hiç bir kimıenin de bu • 

Ankara BtlMiytsinden: 
1 - Su iısleri ihtiyacı için ılınacak o

lan demir boru ve malzemesi on be1 cün 
müddetle ve kapalı zarf uıuliyle eksiltme. 
ye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 18539 liradır. 
3 - Teminat 1390 lira 43 kuruıstur. 
4 - 1hı!esl 10. 9. 940 talı &iinü ıut 11 

de yapılacağından 1artnamesini ıörmek iı
tiyenlerin her sün encümen kalemine ve it· 
tekli!erin de ihale &'Ünü olan 10. 9. 940 aalı 
günü saat ona kadar usulcn teklif mektup. 
tarını belediye encümenine vermeleri, 

(4868) 14887 

Elbise yaptırılacak 

Anlara Btitdlyesinden: 

1 - Belediye zabıtası tmır ve memur· 
tarı lçtn yaptırılacak 98 takım kııtık elbt· 
ae ve 93 takım yazlık caket ve kasket ve 
93 adet kaput on bet sün mUddeUe açık 
ek.siltmeye konulmuıtur. 

2 - .Muhammen bedeli 4A38 Hradır. 
3 - Temlııat 862 Ura 70 kuru§tur. 
4 - Şartname ve nümunelertni görmek 

tatlyeıılerin her ,;ın encümen k&lemlne ve 
tıteklllertn de ıs. 9. 940 cuma günü •&at 
10,30 da belediye encümenine mUracaatıan. 

('9H) 14999 

Asfalt yol yaptmlacak 

hınmaması ve bilinmemesi hasebiyle muma. 
iteybe alt evinde eıyılar mahkememizce U• 

ıulen teıbit ve eczanesi de temhir cdilmiı 
oldutundan ölünün mirascılarının mirascı .. 
lıklarma ait vesikalarını hamilen üç ay zar
fında. ve: 

ÖIU Refik Kabataı'ta alacalı olanlarm 
dı bir ay ıarfında Kula ıulh hükuk hakim
liilne müarca.a.tları lüzumu illrı olunur. 

(15190) 

KAZALAR 

Ekmek alınacak 
Cımlı8~Z#kt• Sınar ]andırma Tıbu· 

rundan : 

Tabur lhtlyaeı lç!n kapalı zarfla 120000 
kilo ekmek alınacaktır. Muhammen tutan 
15.600 ilk teminatı 1170 liradır. 

Eksiltmesi 10. 9. 940 ıah günü nat on 
birde Çemiıgezekte tabur kararıilıında 
toplanacak ıatın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

İlteklilerin teklif mektup!armı ihale 
ıııtlnden. bir ıut evel komiıyona vermiı 
veya röndermiı olmalırı llıımdır. 

Ankırı 1Jelediy~sindtn: Bu lıe ait ıartnameıi Çemfoıezekte ta• 
1 - Hariciye VeklleU ~ııüııde yaptın. bur ve Hozatta ıuvıri bölüğtinde ıörül.., 

lacak ufalt yol ııı on b., sün mUddeUe bilir. (74.14/48.ZJ) 14811 

• 



-·-
Yiyecek malzemesi satın ah nacak 
Ankara ];mdarma Satın Alma Komisyonundan : 

Miktarı Cinsi 

13.000_ Kilo Bulgur 
6.000 ,, Pirinç 
1.500 ,, Un 
5.000 Sade yağı 
1.800 ,, Zeytinyağı 
2.000 .. Zeytin tane 
3.000 ,, Sabun 
1.500 ,, Beyaz peyn 
5.000 ,, Toz şeker 
. 55 ,, Çay 
5.000 ,, Tuz 

10.000 ,, Fasulya 
15.000 ,, Patates 
7.000 ,. Kuru soğan 
1.200 ., Kuru üzüm 
1.600 ,, Mercimek 
1.000 ,, Nohut 
1.600 ,. Şehriye 

Tahmin 
bedeli 

Lira 

1560 
1500 

195 
6000 
1026 
500 

1140 
630 

1900 
302,50 
300 

1700 
1050 
420 
264 
224 
140 
400 

19.251,50 

İlk teminatı 
Lira kuruı İhale giln ve aaati 

117 
112 
14 

450 
76 
37 
85 
47 

142 
22 
22 

127 
78 
31 
19 
16 

00 
50 
63 
00 
95 
50 
50 
25 
50 
69 
50 
50 
75 
50 
80 
80 

10 50 
30 00 

---------
1443 87 12-9-940 pertembe 

Saat 15 
ı - Yukarda miktarı, cinsi, tahmin bedeli, ilk teminatiyle ihale gün ve 

sa::ıti yazılı (18) çeşit yiyecek malzemesi Ankara J. Genel komutanlık bi
nasındaki jandarma satın alma komisyonunca kapalı zarf ekıiltmesiyle sa
tın alınacaktır. 

2 - Bu on sekiz kalem yiyecek malzemesinin hepsinin birden bir istekli· 
ye ihalesi caiz olduğu gibi (bulgur, pirinç ve unun) bir, sade yağın bir, zey• 
tinyağı ve zeytin tanesi, sabun ve beyaz peynirin bir, toz şeker, çay ve tu
zun bir, fasulya, patates, kuru soğan, kuru üzüm, mercimek, nohut ve tehri
yenin de ayrıca bir istekliye ihalesi caizdir. 

3 - 2490 sayılı kanunun istek ve şartlarını havi isteklilerin ilk teminatı 
muhtevi kapalı zarf teklif mektuplarının ihale gUntl saat on dörde kadar 
komisyonumuza vermeleri. 

4 - Şartnamesi parasız olarak komisyondan alınabilir. (4991) (15031) 

ANKARA V ALILlGl 

Tamirat yaptırılacak 

Ankara Valıligınden : 
Gazi Terbiye Enstitüsü tamir ışı 2. 

çen gün ve saat 14.30 a kada• encUmen 
reisliğine tevdi etmeleri. 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi her 
gün Nafia müdı.irlügünde görebilecek 
leri. (5096) 15090 

Telefon malzeıne•İ alınacak 9. 940 pazartesi gunü ıaat 15.30 da nafıa 
komisyonunda ihalesi yapılmak üzere ka-
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş· Ankara Vililiğinden : 
tur. Vilayet jandarma alayı telefonları için 
Keşif bedeli (11599) lira (54) kuruş mubayaa -:dilecek olan ve muhammen be

muve.kkat teminatı (869) lira (97) ku • deli 3035 liradan ibaret bulunan 11 kalem 
rustur. telefon malzemesinin ihalesi 16 eylül 940 

İsteklilerin teklif mektuplarını ticaret pazartesi günü 111.1.t 15.30 da yiJiyet daimt 
odası vesikası ve teminat mektup veya encümeninde yapılmak üzere açık eksilt
makbuzu ve ihaleden en az sekiz gün e- meye konulmuştur. 
vel vilayete istida ile müracaat ederek Taliplerin ihale ıünll muhammen bedelin 
alacakları fenni ehliyet vesikalariyle bir- % 7,5 iıı olan 227 lira 63 kuruşluk teminat 
tikte sözü geçen günde saat 14.30 a ka- makbuzlariyle birlikte vilayet daimi encü
dar komisyon reisliğine vermeleri. menine ve ~artnamesini ıörmek ve fazla 

Buna ait keşif ve şartnameyi her g{ln tafsilat almak istiyenlerin de her gün dai-
ııafıa müdürlüğünde görebilecekleri. mı encümen kalemine müracaatları ilan o-

(4678) 14672 lunur. (5208) 15184 

Kok kömürü alınacak 
Ankara Valililintlen : D. DENJZYOLLARI 

ULUS 

Ambar inşaatı 
Toprak mahsulleri ofisinden : 

1- Yıldızeli istasyonunda yapılacak anbar ve idare bi
n.uile sair itler açık pazarlrk usulü ile eksiltmeye konul • 
muıtur. Keıif bedeli 35858.ıS" otuz bet bin sekiz yüz elli 
sekiz lira on beş kuruştur.,, 

3-- Eksiltme evrakı 3 lira mukabilinde Ofis Umum Mü
dürlüğünden alınacaktır· 

3-- Pazarlık 9. 9. 940 tarihinde saat ıs de Ankara'da 
Ofis binasında yapılacaktır. 
4- Muvakkat teminat mikdan ı 792.90 " bin yedi yüz 

doksan iki lira doksan kuruştur. ,, 
5- istekliler pazarlığa girebilmek için ihale tarihinden 

nihayet iki gün evel Ofisten ehliyet vesikası a.lacaklardl1'. 
"s2os,, ısısı 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. -------
~ Sayın müşterilerimize ~ 
- -- -- -- -5 20 Gün evel Yozgatlı bekçi Ömer' e tam yirmi bin lira ka- E: = zandıran ( UGRAK PIY ANGO GiŞESi ) 30 Ağua.tos za· :: 
~ fer bayramı piyangosunda da Pilı1voğlu hanı miuteciri Sa- 5 
:= lih babaya tam onbin lira kazandırdı. Ayrıca zafer piy!'-n- E: 
:= gosunda bir müıteriıine 2000, diğer bir mi.ı~ter\gine ıooo E: 
:= ve ondöıt kitiye de ayrı ayn yüzer lira kazandırdı. E: - -S Giıemiz aylık devamlı ve devamsız biletlerini satııa çı- § 
:E kanmttr. 3469 E: - -- -= SAMANPAZARI MEYDANI -

5 UGRAK PIY ANGO GiŞESi = - -- -
':tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfr 

,:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllla.. 

E Hamamönünde lnönü mektebi kunsında 'E - -
§ İrfarl Biçki ve dikiş yurdu ~ - -- -E Talebe kaydına başlamıştır. Haftada bir gün ayrıca ücretsiz çi- E 
E çek dersi de verilir. (34.'i5) E -.,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

ANKARA DEFTERDARLIGI A. LEY AZIM AMIRLJCI 
Defter fit ve saire ciltlettirileck ---~S-am_a_n __ a_h_n-ac_a_k ___ _ 

Ankara deftndar/Iğından: 
1 - Tahsilat müdürlüğü kalemi ile lı:ı- Ankara Levazrm Amirliği Satın Alma 

ıılbey ve maliye yeğen bey şubelerine ait Komisyonundan: 
defter, fit ve tahakkuk evraklarının cilt • 1 - 700 ton samanın kapalı zarfla ek-
lenmeai iti açılı: ekıiltmeye konulmuttur. ıiltmeal 9. !I. !140 ıaat 15 de Ankara Lv. 1-

Nafıa daire1iyle garaj için almacak 90 
ton yerli kok kömlirllnün mübayaaaı iıi 
2. 9. 940 pazartesi günü daimi encüme • 
ninde ihalesi yapılmak üzere açık ekıilt
meye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 786 lira 25 kurut ı 
Bartın - İnebolu postası olup muvakkat teminau 58 llrıı.dır. :~!!~.i 11tın alma lı:oml110nımda 7apıJa-

Dev/et Deni• Yolları lıletme Umum 3 - İhale 11/ 9/ 940 çarşamba &ünü ıaat 

Maa nakliye keşif bedeli (2442) lira 
(60) kuruı muvakkat teminatı (183) lira 
(18) kuruı;tur. 

İsteklilerin muvakkat teminat mektup 
veya makbuzu ticaret odası vesikasiyle 
birlikte sözü geçen ıün ve saatte daimi 
encümene gelmeleri. 

Buna ait keı;if ve şartnameyi her gün 
nafıa müdürlüiünde görebilecekleri. 

(4745) 14731 

Şosa in~aab 

Ankara Valiiiğirıden : 
Keşif bedeli (18S4) lira (62) kuruştan 

ibaret bulunan Ankara - K. Yozgat yolu
nun 2 ...ı.. 000 - 32 + 200 inci kilometre
leri ara

0

sında muhtelif yerlerdeki menfeı 
ve büz işı 2. 9. 940 pazartesi gıinü ihale • 
ıi daimi encümende yapılmak üzere açık 
eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat temi· 
aıatı 141 lira 35 kuruştur. 

İsteklilerin muvakkat teminat mektup 
veya makbuzu ticaret odası vesikası bu 
fıe ait nafza müdürlüğunden alacaklın 
vesikalariyle birlikte sözü geçen gün ve 
ıae.tte daimi encümene gelmeleri. 

Buna ait keşif ve şartnameyi her ciin 
nafıa mudürlügünde görebilecekleri. 

(4746) 14732 

Şoıa inşaatı 
Ankara VaJı'liğinden : 
K. hamam yolunun 83 +000 ~ 84+000 

inci kilometreleri arasında yapılacak mah 
muz ve anroşma işi 2. 9. 940 pazartesi ıii· 
nü saat on beş buçukta daimi encilmen
de ihalesi yapılmak Uzer~ açık eksiltme
ye konulmuştur. 

Keşif bedeli (3609) lira (69} kuruı ve 
teminatı muvakkatesi (270) lira (73) ku
nı,tur. 

isteklilerin teminat mektup veya mak
buzu, ticaret odası vesikası bu he ait na
fıa müdiırlü" bnc'len alacakları fenni ehli· 
yet vesikalariyle birlikte sözü geçen gün 
ve saatte daimi encümene gelmeleri. 

Buna aıt keşif ve şartnameyi her g{ill 
nafıa müdürlüğünde görebilecekleri. 

(4747 14733 

Yol yaptırılacak 

Ankara Valiliğinden : 
Keşif bedeli (70182) lira 82 kuruştan 

ibaret bulunan ve bedelinin (45182) li
ra 82 kuruşu 940 mali yılı bütçesinden 
ve mütebaki (25000) lirası 941 mali yı. 
1ı .bütçesinden odcnecek olan Ankara
Kızılcahamam yolunun 83+700-86+ 
000 irı,ci kilometrelerinde yapılacak 
400 M. lik parke kaldırım (4900) met
re tulünde şose ve (8) adet ahşap tab· 
liyeli menfez inJUt' 16. 9. 1940 per -
ıembe günü ~aat 15.30 da viiayet dai -
mi encümenınde ihalesi yapılmak ;.ize
re kapalı zarf usulüyle eksiltm<.ğe ko. 
nulmuştur. 

15 de Ankara defterdarlığında toplanacak 2 - Muhammen bedeli 17.500 lira ilkte-
Müdürlütünden : komi9Yonda yapılacaktır. minatı 1312 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 

3 eylulden itibaren lıtanbuldan salı 4 - İstekliler bu ite ait şartnameyi def- komisyonda ıörülür. İçinde kanuni ve Ti· 
giinleri kalkacak Bartın hattı poıu1a11 ba- terdarlık millt emlak müdilrlüğlinde &öre· caret O.dası vesikası bulunan teklif mek-
dema İnebolu'ya kadar cideceklerdir. bi~r~. İsteklilerin adı ıreçen ıünde mu- tupları ıaat 14 de kadar kabul olunur. 

Bu poıta ıimdilik (Anafarta) vapuru ta- vakkat teminatı makbuuz ve ticaret odası (4856) 14886 
rafından yapılacaktır. (8034) (15183) vesikası i1e birlikte komisyona müracaat- Bug" c1ay nakleltirilecek 

lzml'r ı'la"ve nnataıı lım. (5064) 15080 r-- Ankara Levazım Amirlili Satın Alma 
Devlet Deniz Yolları lıletme Umum Komisyonundan : 

Müdii.rlüğünden: K1rtasiyeci aranıyor 1 - 4814 ton buğday Ankara silosundan 
(Kade1) vapuru 3 eyUU salı aiinii ıı de yeni değirmene naklettirilecektir. Açık 

Kırtasiye satıcısı yetiştirmek üzere eksiltmesi 17/9/940 ıaat ıs de Ankara Lv. 
Galata nhtrmmdan illve ıürat poıtaıı ola- a · r · · 
rak İzmir'e kalkacak ve tımir'den 5 eylill iki genç aranıyor. Taliplerin el yazı'lı cı;::;1:~i satın alma komısyonunda yapıla-
perıembe rüntl sut ıs de hareketle cuma ile tercümeihallerini ve bfr vesika fo.. 2 - Muhammen bedeli 3851 lira 20 ku-
115 da btanbul'a dönecektir. (8033) tograflarını Ankara posta kutusu 52

1 

ruttur. İlk teminatı 288 lira 84 kuruıtur. 
(15189) d se ·· d 1 • 3459 Şartnamesi komisyonda ıörlllllr. (5196) 

a re gon erme erı. ısı 7g 

------------------------~~~~-

Ankara VlliyetJ Hususi idare ve Tahakkuk Müdilrliliflnden ı 

~ ... ... ... 
~ 

1 38 

2 

3 21/55 
4 14 

5 56 

] 
CJ 

Toı>r.aklık 

Topraklık Ana 

Delilertepeei Ana 
Çoraklık Bathane 14 

.... 
'= Ul 

o 
Lira K. Lira K. 
2604 00 

1800 00 

142 21 
2$0 00 

840 1343 10 11624350 

658291200 

Fatma Meliha 

.. 
·.ı:: -

1940 

5142280 

658291200 

Mehmet. O. ŞeV'ket c 

625 

658291200 

8459880 

658291200 

1162360 

658291200 

9646050 
658291200 

18/100 

M. Zat!. O. Şükrü 

Ahmet kızı Saadet 

Nahide Karakaya 

Fatma 

Eşref eski l%mit 
valisi 

Tamamı c c c 
Tamamı Diyan~t işleri mu

hasebe Müdürü 

c 

c 

c 

c 
1936 

Mehmet Şükrü 1931 
Etlik K Hane 120 00 Tamamı Keresteci Cemal 

ilivesi 56/1' hissedarı Sofya 1937 
Yukarıda i'limleri yazılı mükellefler bulunmadıklarından isimleri hizalarında yazılı gayrı menkulleri hakkınd'.l. 

ki tadilit komisyonunun kararlariyle ihbarnameleri tebliğ edilememittir Hukuku usul mahkemeleri kanunun 
tebliğat faslı hükümlerine tevfikan tebliğat makamına kaim olmalı. üzere keyfiyet ilin olunur. (5185) 15171 

Eski Feyz;ati ================~ 
Muvakkat teminatı (4759) lira (14) 

ku~~~~İerin teklif mektuplarını mu- YATILI Bogı\.ı' 'l'Wzı·çı· Lı·selerı· 
vakkat teminat mektup veya makbu.ı- W. 
lan ticaret odası vesikası ve bu ite gi-

YATISIZ 
rebilmek için ihale tarihinden en az KIZ ve ERKEK TALEBE AYRI BÖLÜKLERDE 
(!) gün em vilayete istida ile müra. Ana, İlk, Orta ve Liae ıınıflan eald talebenin kayıtlarını tecdide ve yeniden talebe kaydına batlanmııtır. 
caat ederek alacaktan fenni ehliyet l byıt için tatil günlerinden mu.da her gün saat lO dan 18 e kadar mektel:e müracaat edi!ebilir. 

il ukarıda aözl\ ge- \',~==== lıtiJ.enlıre tarifname JCSnclerillr. Telefon: 36 • 210 Anı&wtka7. • ,Çifteuraylar 6220 =--===::::!/ 

Muhtelif yiyecek ah nacak 
Ankara Okulları Satın Alma Komisyonundan: 

Erzakm adı 
Tahmini 

Mikdan tutan 
İlk temi
natı 

İhale gtln 
ve aaatl 

Hıyar 
Dolmalık biber 
Sivri biber 
Ispanak 
Semizotu 
Domates 
Patlıcan 
A. K. Fasulye 
Çalı fasulye 
Dolmalık kabak 
Taze bamya 
LNı.na 
Pıra.cıa 
Taze bakla 
Yeşil salata 
Marul 
Taze yaprak 
Limon 
fJavuç 
Taze soğan 
Maydanoz 
Dereotou 
Nane 
Kereviz 
Bal kabağı. 
Pancar 
Klll"Jlıbahar 
Yer elmuı 
Taze bezelye 
F.nglnar 
Taze ııarımsak 
Kırmızı turp 

Pirinç "Beypazan,, 
Tereyağı. 

15650 ta 
6640 kg 
1200 " 
19350 .. 
5i50 .. 

30000 .. 
27400 .. 
21450 " 
1650 .. 
9850 " 
3490 .. 

H500 " 
21400 " 
8700 .. 
7500 ta 

12580 ta 
1000 kg 

76000 ta 
5250 kg 
3660 .. 

29800 dem 
12460 .. 
5066 " 

8440 kg 
5100 " 

760 " 
15600 .. 
1550 .. 
800 " 

5550 ta 
li40 dem 

2050 .. 

83750 kg 
2020 kg 

4 
13 
10 
12 
12 
12 
14 
14 
10 
12 
20 
8 
8 

12 
4 
5 

15 
5 
7 
8 
2 
2 
2 

13 
7 
5 

16 
4 

'10 
8 
1 
1 

626 
868 20 
120 

2322 
690 

3600 
3836 
3003 
165 

1182 
698 

1160 
1712 
1044 
300 
629 
150 

3800 
367 
292 
596 

2239 28 40 !.9.1940 lf 
50 
8( 

249 2( 
101 3~ 
447 '}J. 

357 
38 

896 
62 
80 

144 
5 40 
20 50 

29857 12 
30 10125 00 759 37 50 3.9.1940 11 
100 3232 oo 242 40 3. 9. ı940 1 uıo 

1 - Yukarıda adları yazılı yiyecek lh tıyaç mlkdarı eksiltme ıartnameııine göre 
komiııyoumuza batlı okullar adına parti parti kapalı zart ve açık eksiltme suretiyle 
mlinaka.cıayıı. komılmuı ve her birinin tem inat mlkdarı ile ihale tarih ve saatleri kar
ıtılarına yazılmıştır. 

2 - Muhammen bedf'll beş bin liradan aşağı olanlar açık eksiltme suretiyle ihale 
edilecektir. 

3 - !etekliler partiyi teşldl eden erzak m her birine ayrı ayrı fiyat teklif edecek ı 
terdir. Heyeti umumlyesi Uzerlnden yapılacak tenzllath teklifler kabul edilınlyecek· 
tir. 

4 - Her madde için tekli! edilecek fiyat behemehal muhammen bedelden fazla ol• 
mıyacaktır. 
~ - Eksiltme Ankarada bölge sanat okulunda topl11.11acak komisyon huzurunda bel· 

li giln ve saatlerde yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin 1940 yılı ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 

S tlncll rnaddelt>rine ı.:-öre ellerinde bulunan belgelı>rle, ticarethane adına işe girecek• 
lerln !~bu kanunda yazılı şartlar içinde noterlikten alınıı.n vekfı.letne.me ile komiııyo
na baş vıırmaları. 

7 - Kapalı zar! ekslltnıelerinde istekli leı·in yukarıda adı yaıo:ıh kanuna uygUn ol
mak Uzere kapalı zar! mektuplarına istenilen belgeler ve tf'minat makbuzunu veya 
hrınka mektuplarını koymak suretiyle mllhür mumu ile kapamak şıı.rtıyle ve zarfla
rın ilzerlne teklltlerinin hangi işe alt olduğunu ve kamını ikametgAhlarını yazarak 
helli gfln ve saatlerden evfl maltbıız mukabilinde Jcomisyon başkanlığına vermeleri ll 
:r.ıındır. Bt•lll glln ve saatten sonraki tekli tıer kııhul f'dilmez. Teminatların ekıılltme 
saıı.tlerindPn daha evel Anknra olmllıı.r muhasebe<'llltlne yıı.tırılması lAzımdır. 

8 - Eksiltme şartnamelerini görmek ıstl)·Pnl!'r Ankarada okullar muhaaebectlt• 
R;lnde komlııyon kAtiblne başvurabilirler. "4706,, 14709 

1rLeyli 
Erkek YENİ KOLEJ Kız Nehari 

JLK - ORTA - LiSE 

Taksimde Sıraselvilerde YENi AÇILDI. 
Müdürü. Eski Şişli Terakki Direktörü. M. Ali Hatmet Kırca. 

Huımııiyetlerl: YABANCI DİLLER ÖGRETİMİNE genli mikyasta 
ehemfyet vermek, sınıflarını az mevcutla teşkil ederek talebesinin ~ 
ıı,ma ve tnklşafl, ıııhhat ve inzıbatı ile yakından alAka.dar olmaktır. llllek• 
tebln denize nl\:r.ır kaloriferli tene!tllııhane ve jlmnaetıkhanesi vardır. Her 
gUn ııaat (9 ile 18) ara.cıında talebe kayıt ve kabul olunur. Telefon: •1159 

DAKTİLO KURSU 
74 üncil devresini % 50 tenziHitla açtı. Bir ayda diploma verilir. 

Tahsil aranmaz. Belediye sırası, Hanef Apt. No: 4. Tel: 3714 
(3442) 

OKULLAR 

Talebe kaydedilecek 
Teknik Okulu Müdürlüğünden : 
Okulumuzun mühendis ve fen memuru 

krsımlarının inıaat ve makina ıubelerine 

talebe kaydına 2/ eylül/940 tarihinde ba,. 
tanarak 30/ eylül/940 günü aktamı ıaat 17 
ye kadar devam edilecektir. Son gün müs
tesna kayıt muamelesi her ııün 9 dan 12 
ye kadar yapılır. 

Orta okul meıunlan imtihanla alınır. 
Diğer şartları öirenmek istiyenlerin bizzat 
veya mektupla okula müracaatları ilin o-
lunur. (787'2/ 5124) 15136 

Ortakların nııar1 dikkatine 
Küçük Evler Yapı Kooperatifinden: 
Kooperatif kayıtlariyle karşılaştı -

rılmak ve kontrol edilmek üzere sayın 
ortaklarımızın ellerinde bulunan mak· 
buzları Kooperatife ibraz etmeleri ri
ca olunur. Bu muamele bergiln saat 18 
den sonra yapılacaktır. (3421) 

Kirahk büyük ev 
Kavaklıdere GUven evlerinden No. 15: 

mobllyell veya mobllyeıılz icabında dör
der oda birer hol olmak üzere iki daireye 
ayrılmış aeklz odalı ev kiralıktır. Nafıa 
Vekllletl ııu l"lerlnde yUkaek mUhendla 
Remzi Blrande müracaat. (3417) 

Zayi 
Şahsıma ait 62/ 280 sayılı mahalli 

ikamet tezkeremi kaybettim Yerine 
uzman ikaımt tezkeresi alacağım • 
dan eskisinin hükümsüz olduğu ilan 

olunur. 
Türkiye bemir Çelik fabrikala-

rında Thomat Desmond (34 70) 

Yeni inıaat ve tesisa.t yaptıran • 
ların nazan dikkatine 

Havagazı Türk A.!lomm Şirketin• 
den: 

( Mevcut abonelerin mikdarı ve h•· 
vagazı istihlaki azamt h.ıddi bulmuş 
olduğu gibi gaz ocaklarının tevsiine 
ait siparişlerin gelmesı Fevkalade a~ı
val dolayısiylr. gecikmiş olduğunda•ı 
ikinci bir ilamı kadar yeni abone kay. 
di yapılamıyacağı ilan olunur.) (3375) 

Kalöriferli kirıhk apartman 
Bakanlıklar karşısında Karanfil ıoka • 

ğında tekmil konforu haiz Karanfil apart
manının daireleri kiralıktır. 

Her zaman görmek ve gezmek kabildir. 
Müracaat malıalli: İş Bankası binaamda 
birlik iktisat ıirketi. Telefon: 1091 

U L U S - 21. lncl yıl. - No. e8M 

İmtiyaz uhibi 
lakender Artun 

Umumi Ne~riyatı idare Eden 
Yazı işleri Müdilril 

Mümtaz Faik FENiK • 
Mtie.cı.cıeee MUdUrll: Naştt ULUC 

ULUS Baırmevi ANKARA 

/ 

Yeni Sinema Halk Sineması Sus SinemıSI 
Bugün ve bu gece 

Saat 12 - 16,SO ve 21 
aeansında 

SENORİTA 
Saat 10 - 14.30 ve 18,30 

seansında 

OLGUN KADIN 

Cebeci Yenidotan 
etnemaaı 

8 Palavracılar polla 
Hattyeat 

TUrkçe ııöslü 

BugUn ve Bu Gece 
2 Film Birden 

1 - Kovboyun intikamı 
2 - Gece Kılavuzu 

Seanslar 

14.30 • 16.30 - 18.30 
21 de 

Saat 10 ve 12 
ııea.nıılarında 

Ca.eua A vcıaı 
Kaakell Çete 

Bugfln ve bu gece 
Saat 12 • 16 ve 20.80 

seanslarında 
Mucizeler yaratan adam 

Saat 1) - 14 ve 18 
Seanslarında 

RAM ONA 

Hamamöntı Açık Hava 
ııtnemuı 

Hacı Resul 
Ttlrkqe eözlU 

- " 


