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10 uncu İzmir Enternasyonal • 
Fuarının muvaffakiyeti dolayisi le 

Milli Selin İzmirlilere 
cok değerli iltifatları 
İnönü Dr. Behçet Uz'a da 

tebriklerini bildirdiler 
1 · 22 _ Milli Şefimiz Reisicümhur ismet lnönü be -
zmır, a.a. d k · l ·1 "f 

lediye reisi Behçet Uza a§ağıdaki telgra .. g )n erme suretıy e ı tı at -

ta bulunmutlardrr: 
Doktor Behçet Uz 

Belediye reisi 
lzmir 

Fuardaki muvaffakiyetinizden dolayı sizi tebrik eder, sayın İzmir. 
lilere refah ve saadetler dilrim. 

Tayyareler ve 
askeri hedef 

Fa/.ila RJln ATAY 

ismet İnönü 

Musolini ile bir kere 
daha görüştükten sonra 

B. Ribbentrop 
dün Romadan 
hareket etti 

Roma kararlar1na karşı 

Türk Hava Kurumu parafÜtçüleri 

Türk Hava Kurumu 
tayyarecileri Antep'te 

havacılarımızın yaptıklan Genç 
gösteriler takdirle seyrolundu 

Antep, 22 a .a. - Dün şehrimize ge- , sinde takip ettiği koruyucu ve ilerle. 
len Hava Kurumu tayyarecileri bu sa· tici buyruk ve alakasını şükranla ifa
bah on binlerce halkın huzurunda pa· de eylemiştir. 
raşüt ırtlayışlarını muvaffakiyetle Şehir namına söz söylüyen Ali Bu· 
yaptılar. Atlayıştan evel Emin Ali dak Gazianteplilerin kahraman hava• 
Yasın sık sık alkışlarla kesilen heye· cılarını bağrına bastırmakla duyduk
canlı bir hitabede bulunarak bu hava tarı sevinç, heyecan ve gururu kay
gezilerinin sebep ve manalarını izah deylemiştir. Halk, havacılarımızı ve 
etmiş ve dünya tayyareciliği önünde burada muvaffakiyctli iki atlayış ya· 
türk havacılığının inkişaf ve tekamü- pan iki kızımızı, Edibe ve Muzafferi, 
lüne işaret ederek cümhuriyet bükü- ve onların yiğit arkadaılarını candan 1 metinin, milli teşekküllerin, yetişme· selamlamııtır. 

Londra mukavemete ı 

ve ıaf ere hazırlandı 
Belediye .reisinin bir nutku 

1 
Şe'1rin sokaklar1 sonuna 
kadar müdafaa edilecek ı 

•• 1 

Mı•ır kıralı Faruk 

Londra, 22 La. - Londra beledi)'e re111 
Sır William Coxen, radyoda Amerika'ya 

1 
bir hitabede bulunmuı ve demiıtir ki: 

Tarlalarımızın bu kırmızı topraiı. Roma 
devrinden kalma temeller üzerine inta o
lunmuı ıehrimizın aokakları, ıonuna ka-

1 ta lya n ilerleyic.~nden dar miıdafaa edilmelidir ve ıonuna kadar 
~ müdafaa edilecektir. Müdafaa edilmeie 

sonra çıkan fikir 

ayr1hğı yüzünden 

Mısır'da kabine 

buhranı başladi 

delmez cibi terkedilmiı. 111ız bır Londrı
yı havsala almH. Tarihte, Londra şehri, 
bi.ı kaç kere hücuma maruz kalmıı. fakat 
hiç bır zaman yajma cörmemiıtir. Londra, 
uzun tarihinde, b1111inkli kadar ıiddetlı bir 
imtihan karııımda bulunmamııtır. Bupn, 
Londra, medeniyetin ve hiiriyetin hakilcf 
bir kalesi cibi durmaktadır. Londrahlarm 
cesareti ve sabrı, dünyanın medeni millet· 
lerini kurtaracaktır Londrı, mukavemete 
ve zafere hazırlanmıştır. Hiç bir ıey, ona 
bu azmim dcğiştirtcmez. "Teslim o.,r::ık 

Harp ilanını iıtiyen dört Saad is' ,.QJı. .. .-re>lası. muhasara altında bir kale 
naar atifalarliu ffrdit61- hi9stnl ••nJOr. ltabt .. ..,,.. 1rat1,ee ~ 

Kahire, 22 La. - Reuter: ha17&'bm .lılı- 1e detfldlr. lluha .. ra belıl .... na ·~ 

/ngiliz bQfvekü muavini B. 
Attlee 

B. Attlee diyor ki : 

Kolayca nikbin 
olmıyahm 1 

Evelki gün Londra 

üzerine yapılan 

TAYYARE 
HÜCUMU 

Mühim hasar yapmadı 

Çıkan 

hepıi 

yangınlann 

söndürüldü 
Londra, 22 a.a - ReuteT: Gece nn-

11ndan az ıonra baraj ue,ini qmata t• 
ıebbüı eden bir alman tayyaresi, Londra•. 
nın •imali tarlrl mmtıkası tizerinde bava 
dafi bataryaları tarafından dil,üriilmtl,tür. 
Şiffdetll bir lnfillk ititllmiı ve bunu milte
aldp büyük bir alev ve ar'kasmdan dumaa 
ıütunlan cörülmüttür. Bu tanarenin bir 
tarlaya diitnıilı olduiu sanılmaktadır. 

LonJra merkezinde laiç bir 
yangın ~ılımaJı 

Londra, 22 a.a. - Reuter: Bw sece. ti-
•••Fakat itimat etmek mali ıarıı:ı aahmerinin bazı noıruıarmc1a 

Loadra hücumlanndan bahseden 
almaa Ye İtalyan tebliilerinde bir 
iki aünclür tez deiittirme biıaini Ye
ren bir liıan baıkabğı var. Bu taar• 
ruzlann Berlin hücumlarma karıı 
ltir miailleme t9!kil ettiği mazereti 
terkedilecek gibi görünüyor. ltalyan 
81atbuab timdi yeni bir iddia ortaya 
at17or: Londra, lnıiltere'nin ve bü
tila imparatorluiun merkezidir;/ 
INyni ve kalbidir. Si.dece bu aıfat· 
la, Ye battan baıa, bir askeri hedef 1 
t.ıildô olunmak lazımdır. O halde 
!Ilı tehk.. P.aria ~ iulim olmuaa. v-...... a1W tallrtp o1anacakbr. Ba 
iddianm hir huaaai:reti de, Londra 
hücmnlarmm iıtili tetebbüaünün 
Blutlaka bir baılangıcı olmayıp, 
kendi kendine bir harp di.vaıı oldu
iuna ileri aiirmektir. Radyolar, 
MU'ef&I Gariaı'in, tahribatı yakm· 
daa sörmell üzere, Londra üatünde 
llÇlllUf oldufmau da bildirmektedir· 
ler. 

İngiltere bütün 
tedblrlerlnl aldı aır araalaini lıtillıı babılnde mubteHf fi. dir. 

için lazım olan 
sebeplerin hepsi 

alma ilan bvetletlaiD maJadat faaJ17ed 
b;rd.an.lttır. Palrat tlddetU baraj atet
leri, ba tanareleri hemen derhal ıeri b· 
,ırmııtır. Bunlardan baınları, kaçarken. 
bombalarını denize atmıılardır. 

Fakat aynı sebeplerle Beri in ve 
Roma dahi, bütün mahalleleri ile, 
bir ukeri hedef addolunabilir. O 
zaman her türlü mülihazalan her· 
taraf eden kartılıkh bir tahrip mÜ· 
cadeleai devam edecektir. Sovyet 
radyoları, Almanya'daki ecnebi mu
habirlerinin 19hadetlerine iatinat e
derek, Berlin Ye diier alman tehir· 
lerindeki tahribatm daha az mühim 
olmadıimı ilb ediyorlar. 

Fakat hatta Londra hücumlan 
daha müeuir bir tekil alaa dahi, 
ltuadan imparatorluğun tealim ola
catı mbaamı çıkarmak doğru mu· 
dur? Vaktiyle latanbul, Oamanh 
U....aratorlajunun nizik noktaaı idi. 

1 

Merku tehdit altına ıirdi mi, padi
tahlar ne yapacaklannı tatınr, he· 
inen .ıha yatarlardı. Muharebele· 
ria elı ... i:reti lıtanbul'a yakınlık ve-
7• azaklıia ıöre ölçülürdü. Londra 
•ürik bir tehir ise, Büyük Britan· 
7• muazzam bir imparatorluktur. 
Birkaç Bond Street maiazaaı ile 
May Fair konaklarmdan birkaçmm 
hatın için inıiliz milletinin impara
torluiunu ve hüriyetini feda edece· 
ti fÜpheaiz hatıra ıelmez. Eğer ai
dece bu tahrip korkuau, bir zafer 
aulhu elde etmeie ki.fi olıa, İngiliz
ler haa..-ıannm da üstüne titremek· 
te olduklan .. hrilerin ve abidelerin 
ile iaimlerini. ne de adrealerini bil
lne:a defildirler. 

Bize ö:rle geliyor ki aivil halkm 
tethifi, ancak, ordular boiu•tuktan 
•e bir ordanun ricati batladıktan 
aonra, neticenin daha çabuk almma
lllla )'arıyor. Fr1tn11ız tl'!ılimiyetinin 
~~bi, ne tehirlerin tahribi, ne de 
.... kın hicreti olmu9tur: Franaa'nm 
~l'duau matlup olduktan aonradır 
.., tahrip ve hicret tethitleri müta• 
rekeni11 bir an eYel yaprlmaıma i· 
lni1 oldu. 

lnriltere'nin d~nanmaar dPnizde, 
dl'duau karllda, ve tayyareleri hava-

• aapaaatlam dururken, bu bÜ· 
CU11ılar anealr maaum kurbanlar ıa· 
ha.., arttırmaktan 'fayrİ netice ver· 
111••. HPdeflerin münhaııran aakeri 
h1111.••ı. hem &'•:re bakımından mu· 
d arı.,Jere b:., ıey kaybettirmez, hem 
I • kha. intikam ve nefret gateyan· 
llrıarn önlenme11ine hizmet eder. 

t 
Her iki taraf haYa ıili.hlannı ço

altac•~rna ıöre, harp uzadıiı ve 
~ f.eclef ... fhama ortadan 

CSoa f. lırdl •7lad•) 

1- (Sonu J üncü sayfada) Bucfinlril fnailtere, incili• tarilllncle • 
yükaelı: vu"fe için izimle hazırlanan er
keklerin ve kadınların vatanıdır. Londra mmtakaaının bir çok b61ıele • 

rinde yancınlır çılnnrı. fakat Londra"nıa 

merkez kısmında hiç bir yanım vukua ıel-

Balkan milletlerinin 

sulha bağh l ıkları 
Atina, 22 a.L - D.N.B. bildiriyor 
Yugoslav ticart nazırı B. Andre Se· 

lanikte matbuat mümeıaillerine beyı· 
natta bulunarak, balkan memleketle -
rinin her zamandan fazla ıulb içinde 
işbirliği yapmak istediklerini ve müş
terek bir tesanütle aiyaai ve iktipdl 
istiklallerini korumak için birleşik 
bulunan Yugoslavya ile Yuna~iatan 
arasındaki münasebetlerde hiç bir de
ğişiklik olmadığını ıöylemiıtir. 

mevcuttur ! 
Londra, 22 a .a. - Radyoda bir hi • memiıtir. Çıkan yanpnlarm hepsi, bir a

tabede bulunan mühürühaa lordu ve atten u bir saman urfmda aöndüriilmilt
batvekil muavil'li B. Atelee demiıtir 1 ttlr. 
ki: Londra banllyöıil ile Londra civarmdül 

.. _ Bütün cihan gözlerini tngilte· kontluklarda, tarlalarm bulunduiu mmta• 
m harebesinc tevcih etmi•tir. Her kalara da bazı hücumlar yapılmııtır. Loact. re u ır <S , .. 

yerde ıu aual sorulmaktadır: "Muha- oau ... uncıı say#ada J 
rebe ne vaziyettedir ? " bundan ıonra 
B. Attlee milli gayretin batında bu· 
lunanlardan biri olmak ve olan biten
leri hakkile bilen bir adam ııfatiyle 
muvaffakiyete derin bir itimat hiasi 
bealiyerek aöz söyliyeceğini ilave e • 
derek aözlerine ıu auretle devam et -
mittir: 

Transllvanya'da 
Macarlar halka 

zulüm yapıyor mu 
.. _ Taar~uz Fransa~a tevcih edil-

lngiliz kıralı radyoda bil' diğinden beri endişe içinde haftalar 
Romenler '' ıelen haberleri 
kontrol etmedik ,, diyorlar 

nutuk söyliyecek geçirdik. Endite bakidir. Fakat hiç 

Alıtleni.'tlelıi lraHtli in.aa ü.Ierimlen: Ce6elüttanle 

• 

Londra. 22 a.a. _ Kırıl, pazarteıi .1~n. kaybetmed.iğ!miz ve yerinde_ o 
günü Greenwich aaatiyle 17 de radyo· ı l~n ıt!°!ıdı~ız gıttıkçe kuv.etlen.~ı~ 
d~ f~giltere'ye ve denizaıırı ülkelere tır. Nıçın böyle olduğunu ııze ıoylı-
bır hıtabede bulunacaktır. (Sonu 4 unru uvl•d• J 

-------
Macar Bapeklll ise, Ma<ırl• 
bir milyon Romenden lntik1111 

İngiltere • Amerika 
arısındaki iıbirliği 

Pasifik denizine 
de teşmil edilecek 

İngiltereye "~an kale,. lerden 

blJkı JO 11• gemi salll1e1k 
Londra, 22 LL - B. Cordel Hull, Lord 

Lothiao ve B. Casey araııında cereyarı e -
den sörüimeler iqlliz etk&n umumlyeai
nin nazarı dikkatini celbetmektedlr. Bu 
görU'fmelerin tafıllAtı maJQm olmamakla 
beraber ve her ne kadar henüz iptidai ma
hiyette ııeler de Amerika'nın ingiliz ve 
Amerikarı it blrlltlni Paalflk'e de tqmU 
etmek niyetleriniD ııareU olarak tellkki 
edilmektedirler. 

~merika İn&"lltereye l50 destroyer sön· 
dermete karar verdikten ıonra artık Al· 
IAntik vaziyetinin aallh bulduıuna ve bu j 

(Soaıı J iaci •q/ad•) 

Dün Fenerbaht;e ile Eskiıebir Demirspor takım 
rı arasınd•ki ikinci karııl•ıım 3-1 Fener'in aley 

ıine neticelenmiı. bu suretle Eskifebir DemirsptJr 
takımı TIJrlciye futbol pmpiyonu olmuıtur. Dün 
pluimlsde atıcılık mllHbablarm• 4evam edilmlftir. 

. . ..... 

lstanbul'da da lik mat;ları baılamııtır. Yukardaki r• 

almak istemiyorl• diyor 
Bu'kreı, 22 a.a. - Romen batvekl1etl 

teblii ediyor: hıal edılen arazıde wkua 
ıelditı kaydolunan fecayı ve ıntıkam ha
reketleri, henuz kontrol edı1memıttır. Ef. 
lı:lrı umumiye, bunların tahkıkını ıüldln ı· 
çinde belrlemelıdir. Hüktimet, bu vah"m 
dava ile çok yakından me"uldllr ve hu • 
dutlar dı11nda kalmıt olan romenler ın ha
yat, ıilktn, mal, bürıyet ve terefinın rnu
bafazaaı için bütün pyretleri aarfetmeıu .. 
dir. 

llatN11'1.,.. ne tf • vorlar ? 
Budapqte, 22 a a Yarı reamt bir men-

badan bıldırılıyor: Bir taraftan romen a,.._ 
vekUeti resmi bir teblıile hld ıelerın be
niu tahkık ed" .m;i olr.ıa ... •• ı: .- . 
ve balkı ıiiktnu muhafazaya davet eder
ken, diler taraftan romen basını, Trans ı
Yl!IJ'&'mn Macarııtan•a ilhak edı len ara ı· 
ılade sözde vukua ıelmıt olan hid se er 
hakkında romen propaıanda burol rı da 
ayduru1mut olan tuyler ürpertıcı h a e
ler neırinde devam etmekted r. Bu ncıs
riyatın sarih hedefi. Macarııtan'ı !hak e
dilmemiı Tranıilvanya araz •ıınde kalan 
macarlan korkutmak. ıntıkam korkusu ılı 
bunları Macariıtan'a muhacerete merb ır 
etmek ve yahut mıcarlua karıı bıl h re 
)'apılacak tetbıtçı faalıyetı muh k ı ster 

sim, Hariciye Velcili11U• B. Şakra S•r•collu Eski~ mektlr. • 

bir Demirspor takımı kaptanın• pmpiyoaluk ~ildinı 1 Sallhi7ettar macar makamları Rom:m. 
verdlll arada allllllUftU. Spor luberI.rimia a ince. ya'da •ıan macarlara yenıden $U ciheU 
nTf adad•. ihtar etmektedir ki, macar bükümett 90 ca.a J llac:u ._,l•d•J 
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Şiire dair sözler 
• 

.. 

I 

Nurullah AT AÇ c ok defa duyduğum ve, doğrusu 

1 

E SKİ şiiri sevdiğim halde yeni-
.. "' kolayca olmasına rağmen, sev- sinden de hoşlanabilmcme, Ba-

digmı bir mısrağ vardı; kimin oldu- ki, Nedim ile meseıa orhan Veli'yi, 
ğunu araştırmağa pek lüzum görme-j Fazıl Hüsnü Dağlarca'yı beraber okıı
den, zaman zaman kendi kendime tek- yup zikredebilmeme taacçüp ediyor -
rar ederdim: lar. Ben de, doğrusunu söyliyeyim, 

Benimdir nevbet-i feryiid bülbüller eski şairlerimizden sonra yenilerini, 
hamuş olsun veya yeni şairlerimizle beraber eskile-

Merhum Kazım beyin llıgatini ka- rini okuyamıyanlara şaşıyorum. Ben 
rıştırırken Ş.airin adı ile beraber bey- şiir arıyorum, y r. : okuduğum manzu
tin tamamını da buldum. Vecdi'nin- mede bir nağm ~ hih-(authentique) 
ıniş; beyit de şöyle: 1 bir heyecan bu. .ıup bulunmadığına 

Benimdir nevbet-i feryad bülbüller bakıyorum; 0 nağme, o sahih heyecan 
hamuş olsun istediği kisveye bürünsün, kendine is-

Figanım ehl-i aşka maye-i cuş ü tediği mevı:uu seçsin ... Bakl'nin, Ne-
huruş olsun dim'in alemini değil, hayallerini, te~-

Birdenbire canım sıkıldı: benim ha- bihlerini, istiarelerini değil, onlar da 
yalimde o mı~rağı ~e güzel, ne ze~gin şairliği seviyorum... Şairliği nerede 
mısrağlar takıp edıyordu ! ... Gerçı ya- bulsam orada kabul edip seviyorum. 
zılmamış ve yazılmıyacak mısrağlar; . • d 
fakat ne zararı var? Tasavvur ettiği- 8 ED1I endışelerı, şu esthete e-
miz manzumeler bize, gerçekten söy- diğimiz kimselerin ruh haletini, 
]enilmiş olanlardan daha mı az zevk ancak son zamanlarda belirmiş birşey 
verir? ... Daha doğrusu ben o mısrağı zannediyoruz. Hiç de öyle değil: o 
bir gazelin sonu zannederdim; onu 1 ruh haletini en eski şairlerde bile bu
söyledikten sonra en iyisi susmak de- luyoruz. Divanü Liıgat-it-Türk'te ~u 
ğil midir? Bazı sözler vardır ki onlar- mısrağlara rasgeldim : 
dan sonrasını ancak sükut veya musi- Kızıl sarığ arkaşıp 
ki ile ifade edebiliriz. Ben o mısrağ- Yipkin yaşil yüzgeşip 
dan sonra, bülbüllerin çektiği demden Bir bir kerü yürkeşip 
elbette daha beliği olan insan feryadı- Yalnğuk anı tanğlaşur. 

Bir mücadele· 
istasyonunun 

verimli ~ahımaları 
İzmir, (Hususi) - Bornova ziraat mU· 

cadele lııtas~·onu verimli çalııımalarda bu
lunmnktn ve başarılar göstermektedir. Bu 
istasyon bundruı bir mUddet önce anbar 
bitlerine knr§ı tesirli bir ııtıc; bulmu", bu 
llAç Londra'nın dikkatini çekmlıı ve nu
mune lstcnml§tl. O zaman bu numuneler 
gönderllmtııti. Geçen hatta Londra hnoe -
rat ensUtlisUnden gelen cevapta bu lltıcın 

tecrUbeleri yapıldığı ve memnuniyet veri
ci neticeler alındığı blldlrllmlııtlr. 

Aynı mllcndele lstaııyonu ııtmdlye ka -
dar Yunanlstanda ve İtalyada bulunup bi
zim zeytlnlerlmlzde görlılmlyen bir haata
lığı vücuda getiren bir sineği de bulmuıı
tur. Bu sinek ve bu hruıtahkla ne yolda 
mücadele edilmesi llızım geldiğini göste
ren bir bro~Ur hazırlanmıgıtır; yakında ıı

ltıkaclarlnra dağıtılacaktır. 

Gene aynı istasyon A.ydın, Ödemi§, 
Selçuk gibi öncmU incir bölgelerimizde 
bllyllk zaraı·lar vücuda getiren kök çiirUk
lUğU \'C kök uyuzu haııtalıtma karşı da 
geçen sone esaslı bir mllcadeleye girlvmlıı
tı. Bu mücadele denemeleri bu aylarda 
faydalı nctıcelcrinl vermeğe başlamıııtır. 

Bu neticelerden sonra aynı usulün yUzler· 
ce ağaen tatblkı için tertibat alınmı·ştır. 

Mücadele istasyonunun bulduğu çare 
hastal~ı katı olarak tedavi etmektedir 
Bunun faydalı olduğunu gören birçok 
bahçe sahipleri bunu tatbik etmek kararı
n vermişlerdir. 

s p 
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Eskisehir Dem· rspor _, 

takımı"Tü IC"ye fu bol 
şampiyonl v n aldı 

Fenerbah~e dün 3 - 1 

neticelendi. 

ikinci devre 

İkinci haftaymda vaziyet tamamiyle 
aksi oldu. Bu devrede eskişehirliler. 
son dakikalara kadar daha sıkı, daha 
seri ve enerjik oynadılar, Oyunun al
mış olduğu bu şekil, eskişehirlilere 
çok geçmeden, sahada devamlı lıir ha
kimiyet tesis ettirdi. Buna mukabil 
tazyik altına giren Fener hatları ara
sında devamlı bir anlaşmazlık hü
küm sürdü. Ve bu anlaşmazlık ne
ticesinde, eskişehirlilerin en tehlikeli 
oyuncusu olan sağ açığın kontrol al
tına alınması unutuldu. Bundan isti
fade etmesini bilen demirspo'rlular 
10 uncu dakikada açıklariyle ikinci, 
altı dakik-ı sonra da üçüncü sayılarını 
yaptılar. 

Son da~dkdarda fenerliler, Üzerle
rindeki bn&kıyı atarak, birdenbire c n 
landılar. Akın üstüne akına ba-şladı ~ 
lar. Ve ovunu Demirsporun nısıf sa -
hasına intikal ettirdiler. Bu sırada es
kişehir)jler tamanfıyle bir mhdafaa o
yunu tatbik etmiye başladılar. İşte bu 
canlı ve anli!yışlı oyun esnasında, fc -
nerliler ı.oldnn bir inişle ve Mehmet 
Reşadın sıkı bir şütü ile ilk sayılaı ını 
kaydettiler. Bu sayıyı takiben de Fe -
nerin sürekli akınları neticeyi değiş
tirmedi. Maç 3-1 Eskişehir Demir -
sporun galibiyeti ve Türkiye futbol 
şamniyonluğunu almasiy1e neticelen-
di. • 

Maçtan sonra, stadın şeref tr:biinü 
önünde, demirsporlu1arla Fenerbahçe 
sporcularına kısa bir hitabede bulu 
nan Hariciye Vekili Şukri.ı Saraç ;iilu, 
galip takımı tebrik ederek, tribünleri 
dolduran binlerce halkın uzun alkış -
ları arasında şampiyonluk şildini ta -
kım kaptanına verdi. (a.a.) 

nı duyar gibi olurdum .. Halbuki ikin- Yani bugünkü türkçe ile : " Kızıl 
ci mısrağda ne feryat var, ne musiki. .. sarı çiçekler arka arkaya açıp, ergu -
Ancak acemi, nefesi çabuk tıkanan vani, yeşil bunların üzerine çıkıp hep
bir şairin' beyti bitirmek için çalıa- si biribirine sarılınca insan bunlara 
laması gözüküyor. Tesadüfen bi~ n~ğ- hayran olur. ,, Yalnız manada değil, o 
me başlangıcı (veya sonu) bulabılmış: dört mısrağın şeklinde de tam bir es
onu devam ettiremiyor; gazeli de bi- thete kaygusu hissolunuyor. O dört 
tirmek lazım, artık o nağmenin ~zul- mısrağdaki zarafete, eminim, yalnız 
masına ehemiyet vermeden, belk~ onu Ruskin, dilnyaya bakıp : " Ne güuJ ! 
bozduğu·nun farkına varmadan bır ta- Ne güzel ı ,, diyen Ruskin değil. Wal
kım mevzu.? nesir s?zleri?i. sıralıyor: ter Pater de hayran olurdu. · 

Bu mücadele lsta11yonu çiftçiler için 
faydalı malQmnt veren ~oşUrlerlnl neıı

retmeğe devam etmektedir. Bu broııUrler 
köyleı'e gönderilmekte, çlftr;lnln eline 
geçmektedir. 

Atıs poligonunda tabanca ile atı§ müsabakaları yapılırken 
~· İstanbul' da lik maçları başladı 

Tiirkiyc futbol şampiyonluğu için 1 eskişehirlilerin müdafaa hatları ra - .. 

Keşke gormesey~ım; bıhyorum kı Şiir. güzel şekiller aşkı insand:ı dai-
a~~ık ~nutmam kabıl olmıyacak; daha ma olmuş ve daima olacaktır. İnsan 
dun güzel bulduğum o mısrağı ne za- oğlundan asırdan asra yadigar .kalan 
man hatırlasam hafızamda onun de- d 1 dur • • aya nu: o ~ 

~am~nı, onu bozan devamı da bulaca- Bakt kalan bu kubbede bir hoş sedli 
gım... imiş. 

Gene Kazım beyin IUgatında Haz:ı 
isimli bir şairin bir beytini gördüm. 
İkinci mısrağı ne güzel! 

Gönlüm beUi-yı aşkı hem ister hem 
istemez 

Aşıkın tereddüdünü; aşkından sil

İngiltere İzmir' den 
5.000 ton üzüm alıyor 

kinivermeği istemeyi istediği halde lzmir, 22 a.a. - Diln borsada incir 
gene istiyememesini ne güzel anlatı- ve lizüm mahsulleri üzerine iyi mua -
yor, değil mi? Ama şair, o Hazım mele olmu tur. 1ngiltcrenin alacağı 5 
kimse, bu sözü böyle anlamamış; ne bin ton üzüm muhtelif numaralarına 
kasdettiğini birinci mısrağda tasrih göre 20.5 dan 35 kuruşa kadar satıl • 
ediyor: mıştır. 

Hem hadiş-1 atıika eder hem gam İ~cir fiyatların.da .inkişaf. vardı.r. 
· t Dığer taraftan ınhısarlar ıdaresı de 
ıs emez 1 k .. .. 1 ak .. .. .. .. . h şarap ı uzum satın a m uzere me -

Gonlum bela-yı aşkı hem ı~ter em murlarını üzüm mıntakalarına gönder-
ıstemez miştir. 

Sanki o güzel söz yıkılıveriyor ... 

lzmir mıntakasında 

dört yangın oldu 

Gerçi "eğer maksud eserse mısra-ı 
berceste kafidir"; fakat o mısrağın • 
tek başına kalması şartiyle... Çirkin, 
tatsız mısrağlar arasına sıkışmış gü
zel, berceste mısfağı'n kıymetini ben 
nasıl anlıyayım? Bende ötekilerin bı
raktığı rahatsızlıktan nasıl kurtula -
yım? Çirkin bir yüzde burnun düz -
günlüğüne, gözlerin güzelliğine dik -
kat etmek kabil mi? Hatta burnun 
düzgiınlilğii, gözlerin güzelliği çehre
nin çirkinliğini arttumaz mı? •.• 

İzmir, 22 a.a. - Evelisi gün üçü Se
ferihisarda ve biri Kemalpap'da ol
mak üzere dört yangın olmuştur. Yan 
gınlardan biri Seferihisar'ın Doğan
bey mıntakasında kömür yapmak için 
yakılan ocaktan çıkmış ve yarım saat 
devam ettikten sonra söndtirülmüş
tür. İkinci yangın da gene Seferihi
sar'ın Alankiri mevkiinde çıkmış ci
vardan gelen halk tarafı1dan söndü
rülmüştür. Ve bu sahada 50 palamut 
ağacı yanmıştır. Ü çüncil yangın da 
Ulamış köyü civarında çıkmıı ve ye
tişen halkın gayretiyle baıtırılmııtır. 
Burada hasar azdır. 

Fenerbahçe ile Eskişehir Demirspor kiplerinin akınlarını durdurtmak i - İstanbul, 22 (Telefonla) - Bugun 
takımı arasında 19 Mayıs Stadında çin canla başla çalışıyôr ve fırsat ol- şehrimizde lik maçlarma başlandı. Fe
yapılan ikinci 'karşılaşma 3-1 Eskişe - , dukça s~ğda.n. Fe~er. kale~in~ iniy?r-1 ner~ahçe - Beşiktaş. takımları arasın
hir. Demirspor takımının lehine neti - <lu. Denılebılır kı, ılk ymnı dakıka <lakı maç 1-1, Beyogluspor - Topkapı 

1 · t. ı hemen hemen tamamiyle Fenerbah - takımları arasındaki maç da 4-4 be -ce enmış ır. • . . . · F k b • · · Eskişehir lisesi baş muavini Rejiat Altı binden fazla bir meraklı küt - çenin hakımıyetı altında ~eçt~ .. a ~t ra erlıkle netıcelendı. 
Özbcyo~lu Erzurum lisesi müdürlü - ı · .. ·· d ı n bu maçta Fener, &u müddet zarfında, eskışehırlılerın Galatasay - lstanlıulsporu 9-0, Vefa 

Maarif Müdürleri arasmda 

6 esı onun e yapı a . . d d s··ı · · 
2 

o K d ğüne, Sıvas ög·retmen okulu müdürü l B k d ·ııe .... haya rıktı. Es- kalecısı, sayı kay ına mey an verme- - u eymanıyeyı - , asımpaşa a 
ası a rosu .... ~ B k 

0 
·ı· ·1 

Rasim Başgöz Adana erkek lisesi mü- kişehirliler, dünkü kadrolarını mu - di. ey ozu S- mag up ettı er. 
dürlügime, Mersin orta okul müdürii hafaza etmişlerdi. 
Şeref Erdoğdu Sıvas erkek öğretmt-n Takımlar vaziyet aldıkları zaman 
okul mildilrlüğüne, Adana erkek lisesi şu suretle tertip edilmi;ılerdi 
müdürü Rifat Tokgöz Bursa kız öğ • FENERBAHÇE : 
retmen okulu müdürlüğüne, Bursa kı% Nuri - Şevket. Orhan - Hayati, Ay
öğretmen okulu baş muavini Esat Ku- tan, Faruk - Nazım, Kadri, Mehmet 
ral M. Kemalpaı;a orta okul müdürlu- Reşat, Şaban, Muammer. 

'1 ESKİŞEHİR DEMİRSPOR 
ğüne, Trabzon lisesi baş muavini Sıtkı Abdülkadir _ Nuri, Mennan _ Celal, 
Erman Samsun orta okul müdürlüğü- Fahri, İbrahim • Murat, Zeynel, Ah
ne, Konya lisesi ba§ muavini Ferit met, İsmail, İskender. 
Kuran Mersin orta okul müdürlüğüne, Maç başlar başlamaz, her iki takı -

Kandilli kız lisesi baş muavini Emi- mın da artık sahaya alışmış olduğu 
ne Akses Kadıköy ikinci orta okul mü- dikkati celbediyordu. Bundan dolayı, 

Eski§ehir'lilerin ilk golü 

Bundan sonra, oyun yavaş yava§ 
nıütevazin bir cereyan aldı. Eskitehir 
liler de biribirini takiben akınlara baş 
!adılar. Bazen bu akınlar Fener için 
tehlikeli bir şekil alıyordu. Netekim, 
22 inci dakikada Demirspor soldan a· 
ni bir iniş yaptı. Solaçık Fenerin tek 
müdafiini atlattıktan sonra, kaleci ile 
karşı karşıya kaldı . Fener kalecisi, bu 
tehlikeyi kendini muhacimin ayakla
rına atmak suretiyle atlatabildi. 

dürlüğilne, bir gün cvcl görülen ilk anların t~ - Oyun böyle mütevazin bir şekilde 
Malatya lisesi felsefe öğretmeni ve reddU.dUndcn dün cacr yoktu. Oyun cereyan ederken, 30 uncu dakikada 

baş muavini Haydar Ünlüsoy Niğde Clernal 1111Cı ve seri bir cereyan aldı. Demirspor gene soldan Fener kale -
Her iki takım da daha ilk dakikalar- sine dog~ ru aktı. M üdafiin topu uzakorta okul müdürlüğüne, 
da inisiyatifi kendi tarafına almak ]aştırmak için falsolu bir vuruşu ile, 

Arapkir orta okul müdürü Tahir için uğraşıyordu, Bu mücadeleyi Fe- top, 18 pas çizgisi önünde demarke 
Üstünalp Adana ikinci orta okul mli- ner kazandı ve hemen hıiklm bir o - duran Demirsporun sol içine geldi, o 
dlirlilğtine, yun tatbik etmiye başladı. Sıkı ve u- da biraz silrdtikten sonra sıkı bir şüt
Muş orta okul müdürü Hüsnü Gü • zun paslarla her iki cenahtan Eıı.kişe- le takımına ilk sayıyı kazandırdı. Haf

venç Giresun orta okul müdürlüğüne. hir kalesine inmiye çalışan fenerlile- tayının son dakikalarmda hakimiyet 
Karaköse orta okul müdürü VehLi .cin akınlarını, çok i~i ve enerjik oy- demirsporlulara geçti. Demarke bıra

Gürgöze Zile orta okul müdürlUğilne, nıyan Demirsporun mUdafaası kesi - kılan mu hacimler yilzilnden, fenerli
Sankamış orta okul müdürü Cevat yordu. Dün Fenerbahçenin B takımı, ler, bir çok defalar tehlikeli vaziyet -

Gobi Kırşehir orta okul müdürlüğüne, bir giin evelki oyunu ile kıyas kabul lere dUştUlersc de, rakiplerine sayı 
Iğdır orta okul müdürü Vehbi Erten etmir.ecek nisbette, anlayışlı ve da~a kazandırmadılar. Böylelikle birinci 

Sarıkamış orta okul müdürlüğüne, ener;ık oynuyordu. Buna mukabıl, haftaym, 1-0 eskişehirlilerin lehine 
Giresun orta okul tarih - coğrafya --:ır.·· ... "' 

öğretmeni Fuat Kutal Karaköse orta 
okul müdürlüğüne, 

Aksaray orta okul müdilrü Mahmut 
Özay Merzifon orta okul müdürlüğü-
ne, . 

Balıkesir erkek öğretmen okulu mü
dür muavini Zeki Ökmen Buca orta 
okul müdürlüğüne, 
Kadıköy ikinci orta okul müdürü 

Tevfik Tarım Çanakkale orta okul mü
dürlüğüne, 

Sinop orta okul· türkçe oğretmcni 
DiHl.ver Can İnebolu orta okul müdür-

.· 

Tabanca müsabal alan 
hararetle devam ediyor 

İki hafta evel başlıyan tabanca mU
sabakaları cumartesi ve pazar gUnll 
muvaffakiyetle devam etmiştir. 

Bir çok kıymetli atıcıların iştirak 
etti~i bu milsabaka tahminden çok 
fazla rağbet kazanmıştır. Şimdilik ba
yanlardan Fazilet Gorbon (42) puvan 
ve barlardan Rebii Gorbon ve Hasan 
Rıza çöz (50) puvanla başta gelmek
tedir. Gelecek hafta müsabakaya de • 
vam edilecektir. 

Emirdağında spor 

ve tiyatro faaliyeti 
Emirdağ, (Hususi) - Kazamızda 

20-7-1940 tarihindenberi gençlik ku -
lübü Hnlkevi spor kolu ile birlikte el 
ele çalışmakta ~e kısa zamanda bir 
çok muvaffakiyetler elde etmektedir. 

Bu çalışmalar, neticesinde gençler, 
atletizm, jimnastik ve yurt müdafaası 
talimlerinde beklenildiğinden daha 
yüksek randıman vermişlerdir. 

Bununla beraber halkeviqin göste
rit kolu temmuz, ağustos ve eylül ay
larında 3 müsamere vermiş ve bu mü
samerelere 2750 seyirci gelmiştir. 

İzmir'de yakalanan 

casuslar 

mahkemeye 

askeri 

verilecek 
8 İR şiir okurken hislerin inc:e 

veya ulvi olmamasına sinirle -
nenleri bir türlü anlıyomıyorum; şiir 
mi okuyorlar ? Yoksa ince. ulvi his
ler mi öğrenmek istiyorlar ? .. Şiir o
kurken dünyada hiçbir şeyi §iirden 
ilstün tutmağa hakkımız yoktur: bi -
zim için şiirin üstünde olan §eyler 
varsa o zaman şiir okumıyahm; hiç 
olmazsa şiirden üstün saydığımız şey
leri şiirde aramıyalım. 

Kemalpaşa kazasındaki yangın ise lüğüne, 

İzmir, 22 a.a. - Casusluk s çundan 
dolayı yakalanarak ağır ceza Jnflhke -
mesine tevdi edilmiş bulunan Her -
man Engelman ile Osman Toki.ımbek 
ve Doğan Tuna evraklariyle birlikte 
askeri mahkemeye verilmek üzere 
mUdeiumumiliğe yollanmışlardır. 

AndrE Gide : " Kötü edebiyat iyi 
hislerden doğar ., diyor. Sanatkar bu 
sözü hiçbir zaman unutmamalıdır. lyi 
hislerin verdiği gayretle -az kalsın 
nahvetle .diyecektim- asıl vazifesini, 
yani eserinin güzelliğine çalışmayı u
nutur ••. Hem bir şairin eserinde beğen 
diğimiz, ulvi dediğimiz hisleri bula -
cak olursak, biz onun eserini güzelliği 
için mi, yoksa o hisler için mi sevdiği
mizi kestirebilir miyiz ? Asıl şair oi
ze, beğenmediğimiz hislerle yazdığı 
eseri sevdirebilen değil midir ? Aris
tot en iğrenç manzaranın da taklit edi
lince. yani sanatin elinden geçince bi
ze güzellik hissini vereceğini söylf'r: 
çünkü Aristot, bir şiirde veya bir re
simde mevzua. ifade edilmek istenen 
hislere c!e!5-il. sanatin kendine has i
cao'arına bakılması lazım geldiğini 
bfün a-iamr:h Muhtelif bakımları bi -
ribirlerine .karıştırmak istemezdi. 

j TİRAF edeyim ki rübaiden u-
zun zaman hoŞtanmadım: dört 

mısrağda da veznin değişmesi beni ışa
şırtırdı . Sonradan anladırr ki en !i
henkli şiirler rübailer; her mısrağın 
a)'ti bir vcz.~ııde olması ittirailı büsbü 
tnn 1-.. 1..ı ...... o.. Asıl rübainin zevkin" .. && '-•• ıı. • .J ... 

vardığım gün şiirin ahengirıi anladım 
serbest nazmı kabul ettim. 

Domuzdere mevkiinde devlet orma- Kırşehir orta okul müdürü Cevdet 
nında çıkmıştır. Sekiz saat süren bu Cingi Nevşehir orta okul müdürlüğü
yangın da köylülerin yardımiyle ı~n: ne, 
dürUlmüşttir. Çam, pırnar, meıe gıbı Ni~de orta okul müdürU Fehmi o. 
ağaçlar bulunan bu sahadaki zar~r kan Gönen orta okul mUdilrlUğilne • ~ 
miktarı kati surette henüz te&bit edıl- i dil • 1 d" Diınkü Eıkl§. ehir DemirıpOT F enerbah"e ma"ından bir enıtantene · d ğ"ld' naklen tay n e mıı er ır. ~ ~ mış e ı ır. 
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tığınız duzeltme ye teşekkür ede-Coğralya iıimleri ! 

Yaşlı ve emekli bir coğrafya mu
allimi dedi ki: 

- Vaktiyle ben coğrafya dersi 
okuturken çocuklara mümkün ol -
duğu kadar fazla memleket ismi 
be/letirdim. Sonradan benim tuttu
ğum bu yolu. kınayanlar bulundu -
ğunu öğrenmiştim .. Onlar "Bu ka
dar fazla isimlerle çocukların ka
fasını tıklım tıklım doldurmanın 
ne faydası var! Hayatta bunlar ne 
zaman bir insana ldzım olur ki !., 
demi~lerdi. 
Şimdi, siz söyleyin, haksız mı 

imi~im, değil mi imiıim? 
"Yeni Kaledonya" nm "Çat" 

memleketinin, "Kamerun" un. "Do· 
minik" adalarının nerede olduğunu 
bilmeyenler siyasi hldiseleri nasıl 
takip edebilirler l 

""'"' 

lstanbul gazetelerinin, bazan ha
vadis, çok defa da ilfın sayfaların. 
da Jübile haberlerinden geçi/mi · 
yor. 

Bir gün bir komiki şehrin, bir -

IANl~llL~R 
gün bir sizende, bir gün bir hanen
denin jübilesi ilin edilmektedir. 
Böylece sık sık gazinolar birer tö
ren yeri haline getiriliyor. 

Bütün bunları gördükçe, ıçım 
sızlayarak ö/ümüniJn yirmi beşinci 
yıldönümDnde Tevfik Fikretin me
zarında toplanan beş on gencin 
grup halinde alınmıı resmini hatır-
1 ıyorum. · 

Ne demeli? Keşke o da bize "mil
let ısrkm" yazacağına bir iki ıarkı 
mı okusaydı ? 

••• 
Yükıeklerde yazılmıf bir 

makale! 

Bursada çıkan bir gazetede bir 
baıyazınm baılığı §Öyle: "lngilte· 
reyi istila etmek şöyle dursun, o -
raya ayak dahi basılamaz.,, 

- Pek fJJô., gününde yazılmı~ biı 
yazı I 

Dir.eceksiniz. Biz de o fikirde -

yiz. Fakat makalenin üzerinde §ÖY
ie bir kayıt var : 
"Uludağ oteli, 18 (Telefonla,. 
.A. caba bu amerikan usulü bir ga: 

zetecilik midir! Yoksa iki, üç bin 
metre irtif aznda yü]ç.!elc bir otel -
den dünya vaziyeti daha .mı iyi gö
rülüyor ? 

••• 
~/zun. bir ıer_ahcıJ. ! 

Bir gwtete mizancı Murat beyin 
şimdiye kadar ne~'redilmemiş J;ir e
serini, bir seyahat notlarını tefrika 
ediyor. Bu seyahat, Beykoz'd~n lr
va'ya, lrva'dan Ta~delen'e kadar 
'1/irmilştür. 

Ne büyük mesafe! Acaba, arka
,ındsn "Harbiye'den Fatih'e"', "Şiş
li'den Beyazıt'a" tefrikalarına sıra 
gelecek mi? 

••• 
nkurlarımızla mektupla1ma : ......... . ... 

B. H. Telli'r.e, iltifatınıza ve yap-

rim. 

Dr. Kemal Akalp'a 

Mektubunuzu tc§ekkürle oku
dum. işaret ettiğiniz bomba ve ni
şan alma meselesine bir fıkramla 
ilişnıiştim. 

* 
Zavallı pardon ! 

Şu " pardon ,, kelimesi çıktı çı -
kalı birçok gafların, birçok maksat· 
/arın önüne siper olagelmiştir. Şinı 
di ayni ''pardon'', - açıktan açığa 
söylenmese bile- siyaset aleminde 
vazife görüyor. Alman tayyareleri 
İngiliz kıralının sarayını bombalı -
yor ve ertesi gün §Öyle izahlarda bu
lunuyorlar : 

" Biz saraya değU, sarayın etra -
fındaki benzin depolarına bomba 
attık; yanlışlıkla saraya gelmiş. ,. 

Bir başka gün japon tayyarel~ri 
denizin ortasında bir Kanada gemi
sine bomba savuruyorlar ve hem de 
bu iş Pasifik gibi barış dolu bir isim 
taşıy_an bir Okyanus'ta oluy_or. He -

Mürefte' de bu yıl üzüm 

mahsulü zarar gördü 
Mürefte, 22 a.a. - Mürefte bağla -

rına bu yıl özüm mahsulü hastalıktan 
büyük zararlar göstermiştir. Bu vazi
yeti göz önünde bulunduran inhisar -
lar idaresi bugün üzüm piyasasını ve 
kuru kara üzüm piyasalarını 4,5 ku
ruş üzerinden açmıştır. 

Bolu' da haşhaş ekilecek 
Bolu, (Hususi) - Bolu vtıayetınln 

merkez, Mudurnu, Cercd .. , Göynült kııu
aındıi ynğ ve sakızından l<ıtlfade edilmek 
üzere h&Shll§ ekimine Vekiller Heyetince 
karnr verilmiştir. 

men arkasmdıın : 
- Pardon, yanlışlık oldu ! 
itizarı geliyor. 
Zamanın ileri/emesiyle kelimele

rin kullanış yerleri de değişiyor za
hir ! Eskiden, nihayet, ayağınızın 
nasırına basıp canınızı acıtan ada -
mm mazeretini ifade eden pardon 
şimdi, tepenize incıı bombanın ar -
kasından savrulmaktadır. Zavallı 
pardon ! Ve yahut zavaJ/ı insanl:ırf 

T. 1. 



23 -9- 1940 t:J L U S 

Transilvanya' da 

Macarlar haİka 
Roma ziyaretinden sonra 

mu? zulüm yapıyor 
Alman Hariciye Vekilinin Roma 

ziyareti nihayetlenmiş ve von Rib- (Bası 1. ıncı sayfada) 

b.~ntrop dün Berlin'e geri dönmüı- macar ordusu bu macarların mukadderatını 
tur. Roma'da kaldığı dort gün zar- dikkatle takip etmektedir. Binaenaleyh bu 
fında Musolini de dahil olduğu hal- macarla rın korkmaları için hiç bir ıebep 
de İtalyan politikacılariy)e görüş- yoktur. 

İngiltere -Amerika 
arasındaki iıbirliği 

Pasifik denizine 
de teşmil edilecek-

ltıelerde bulunmuş ve bu görüşmeler En iyi niyetlerle hareket eden ve sabrın 
hakk d k b . t bl" d d'I (Ba.ıı 1 incı sayfada.) 

ın a ısa ır e ıg e ne§re ı - en son hududuna kadar rldcn macar hükü-m· t · B f b b ı vaziyetin ılmdl dikkat nazarlarını Amerl-
• 1§ ır. unun a cra er, a man ve meti, maziyi, hatta en yakın maziyi dahi u-
ıtal t f • • b d "" ·· ka müdafaasının garp durumunıı. ı:evrll-yan gaze e eranın u art gun nutmağa ralışmıştır. Her halde bu. Glmdi-
za f d k " · ti • b " meslne müsait bulunduğUna hükmetmtıı ol-r ın a ı neşrıya arı ve rcsmı te • den bir irredantist faaliyeti harekete ıe-
ligw R · t" · • ·· ·· ·· maıı muhtemel g1izUkmektedlr. oma zıynre ının ıçyuzunu ay- çircn romen hükumetinin hoşuna gitmemiş-
dınlatmamakatdır. Gazeteler müp- tir. Cereyan eden mücadelede İnglltere'ye 
h Af "k 'd " · b" · ı yardım arzusunun en b!lrlz tezahUrU olan em surette rı a a yenı ır nı- ~ Macar hüküm eti romen hüklimeti tara-

Eve/ki gün Londra 
.. . 
uzerıne yapılan 

(Başı 1 inci sayfada) 
ra'nın bir çok cenup ve aark bölgeleri ü
rcrinc yangın bombalan atılmıştır. 

İnarilterc'nin cenubu şarki mınt kasında, 
köyler, gelişi güzel bombardıman edilmiş 
ve bu arada bir kilise hasara utramıştır. 

Londra'daki hava muharebe1Ji 
radyo ile Amerikaya dinletildi 

1 1i·~ R BE 
" 

D A İ R 

Mısırda 

kararsızlık 

devri 
zamdan" bahsetmektedirler. Tebliğ hndan resmen kcndı"sinc bildirilen bütün 50 destroyerin gönderllmeılndcn sonra 
h k" 'b" "k" 'h - her meselenin tetkiki vesilesiyle İngtlte -

er zaman. ı gı ı, ı ı mı ver orta·g· 1 hadıselcri derhal tetkik ctmi" ve bunların & d k 1 b " reye daha ne tarzda yardım edlleblleceğt 
r~sın a ı ~am a~ ~§rnayı te ~ruz hepsinin yalan üzerine müesses olduğunu devamlı surette izhar edilmektedir. 

Nevyork, 22 a.a. -·Amerikalılar, bu gc-. Mısır 
cı: Londra üzerindeki hava muhnrcbcslni 

ve harp 
ettırmektedır. fngılız ve amerıkan m·· h d 1 • t" B '"cahade dip 
g l . d . f d .. uşa a c ey cmış ır. u mu,,. . - Uran kaleler 
t 

&zekte erıh e. z1ıyar~.t .~tra kın da' m
1 
u-ı lomatik yolla romcn hiıklimetlnc bi.ldirll- ~ 

ena ız ta mın er yurutme te ır er. . t " Bu meyanda ezcllmle uzun menzilli ve 
B. k • 1 k ·· 1 b"I' mış ır. ' ' 8000 ll k t ır şey atı o ara soy ene ı ır: R _ .. ü h h ııçan kale .. ismi verilen ve m a c-

_ .. d 1 "h d 1 ti . . IA omcn basınının bu gilrultuc attı a- debllerck dU•man topraklarının en uzak ... uca e e mı ver ev e erının p an- k . h' . · k d' " 
larana uygun olarak yürümüyor. rEcğ ctı,R ıç bır es~sa .. ıs.tınst ethmd~m; teMır. kıııımlarına hllcumlar yapmıyR mlısait bu-
'L•·tı h b" 1940 · · · er omanya, gUrultü ve tc ıt 1 e a- lunan bomb:ı.rdıman ta~...,~·arelerlnln \'eril-cıı er ar ın scncsı yazı açın- . , . . ,. . 1 " "" 
d itı 1 • . . k tA I k oarısan dan bır şeyler alabıleceı;ın zannc- meııl \'ardır 

radyo ile dinlemişleı;dir. Columbia Broad- ı 

casting system spikcrin"n L nüı 'eh b r ı 
binanın damındı;n yapmakta olduğu radyo 
röportajı esnasında, lngiliz hükümct mer
kezinin muazzam hava dafi bataryalırrının 

şi?d~tli baraj ateşi SRrih surette işitil - ı 
mıştır. 

ısır, harbe gırıp girmemek, 
daha doğrusu harbe girece

ği zamanı tayin edebilmek husu
sunda büyük bir tereddüt devresi 
geçirmektedir. Vaziyet gayet sa
rihtir. 10 haziranda İtalya tara
fından resmen veri:en söze rağ
men, Mısır toprakları taarruza uğ
ramıştır. Eğer Mısır'ın İngiltere 
ile 1936 ittifakı dahi olmasa, bu 
hadise karşısında derhal tedbir
lerini alması icabederdi. İtalyan
lar sahil boyunca 80 kilometre 
ilerlemişlerdir. Toprak bütünlüğü 
ve hudut tefakkisi, onu amirdir ki, 
derhal tecaviiz eden tarafa kar§ı 
harel,ete geçilsin. "Bir karıı top
rak vermeyiz" tabiri bu prensipin 
bir ifadesidir. Fakat bu prensipin 
Mısır'dn tefsire bile tabi tutuldu
iunu görüyoruz. Anlaşılıyor ki 
her milletin istiklal ve toprak bü
tünlüğü telakkisi ba~ka başkadır. 

e n ayet enecegını a ı o arn . . · 
ıo'' ı . t" c·· . d N dıyorsa, acı surette aldanacaktır. 1 Am rlkıı tarafından tnglltereye satıl-y emış ı. ormg e orvcç taar-
ruzu ba,.lamazdan evci alman ço M b k ·ı· • b · k l · ması tasavvur edilen 30 gemi ve fazla ,.. , - acar a§Ve ı ının ır ma a csı . 
cuklarınn hitaben rıöylediği nutuk- 1 malu m nln mübayaıı.sı için Kanada ya ya-
ta: "Führcr bu yaz harbi nihayet- BudapcGtc, 22 a.a. - Macar . başvekili pılacak kr dl ve, karlar Kanada tayyare-
lendirecektir" demişti. Almnn harp kont Tclekı, Kololjvari gazetesinde neşret- ellerinin talim yapmasına mani oldukları 
Planı 1940 yazında nihayetlenecek tigi bir makalede dıy.:ır ki: zaman, Amerikan havn üslerinin bu talim
bir mücadeleye göre tanzim edil- Tranııilvanya macarlan, fimdi macar ka- ler .için kullanılmasına alt meseleler zlk -
hli§tİr. Musolini de buna kati kana- nunlarına tlibı bulunan bir milyon romcn- redılmeğe değer. 
at getirerek harbe girmiştir. Filha- den intikam almak ıstcmiyor. Bilakis on- Her ay 100 Amerikalı gönüllü 
kika Norveç hamlesi, Hollanda ve lan affediyor. Romenlerin ve romcn liCf- yaz.ılıyor 
Belçika hamlesi ve nihayet Fransa l 1crinın bunun kıymetini takdir edecekleri- AmerlkRn efktl.rı umumlyeslnln hareke-
hamlcsi muvaffakiyetle yapıldı. Al- ni ve milletleri uzerindc tesir yapmak için ti istikametini gösteren aynı zamanda fn
tnanlar yeni teknik ile sürprizlerle bundan istıfade cyliycceklerini limit edi- glllz dfı.vaııına mı bir yaroım temin eden 
Ye biraz da hiyle ile hedeflerine yorum. Biz bl.ıtün milliyetlere mensup haller bunlardır. 
Vardılar. Franııa'nın yıkılışı öyle bü- olanlnra müşfik fakat ciddi bir anne ribi Kanada hava kııvetlerlne gönüllü yıızı-
YÜk sürpriz teşkil etti ki yeni alman muamele edeceğiz. lan amerikan tebaalarının ayda tahminen 
hamlesi karşısında İngiltcre'nin mu- Romanya Transilvanya'daki h A- 100 kRdar olduğtı hakkında Ottnva·da ya-
kavemet edebileceğine ihtimal ve- d' I 'h kk . a pılan resmi bcyıınRt esaııen 26.500 kl11ldcn 
tenler pek azdı. Filhakika denizlere ı•e er .. a ında mıhvere mUrekkep Kttn da hava kuvetlerlnin ne 
hakim ve havalarda Almanya ile muracaat edecek gibi bir yardıma stlnat ettiği hakkında bir 
boy ölçebilecek bir devletin toprak- . Bukreş, 22 a.a. - Reuter aJansr bildi- ·ı fikir verebilir. 
larına denizleri aşarak asker ihraç rıyor: Romen basınının "işgal edilen Tran- Tayyare mürettebatı meselesi hfı.llha -
etmenin zorluğu meyd ndn idi. Fa- ıilvanya'da macar mezalimi" olarak tavsif zu harbinin meydana cıkardığt en mUhlm 
kat Almanya'nın, hazirnn 1940 tari- ettiği hadiseler hakkında Homanyanın mih- meselelerden biridir. B. Slnclalr söylediği 
hine kadar her teşebbü&te muvaffak vere muracaat etmcsı muhtemeldir, nutukta İnglltereye tevcih edilen kesif 
olduğu dn şüphesizdir. Almanlar Romen haberlerine göre, halen macar hUcumların başındanberl alman hava ku
bu psikolojiyi istismar etmek fırsa- rejimi altında yaşıyan romenlcrc karııı as- vetlerlnln zayiatını 4000 tayyareci ynnl 
tını kaçırmadılar: lngiltere'ye mağ- mak, karın deşmek. işkence yapmak, kasdi ayda 2005 tayyareci olarak tahmin etmlı
lup sulh muahedesini imzalatacak- yangınlar 'ıkarmnk hlidisclcrinc devam o- tir. 
ları günü 15 ağustos olarak tesbit lunmaktadır. /ngiltere'de yeti§tirilen 'pilotlar 
ettiler. lngilter'e'nin mukavemet e- Curcntul gazetesi diyor ki: Daily Telcgraph, alman tayyarccilerın-
debilcccğine innnanlar l?ile ihtiyatlı Macarlar, diğer milletleri idare edecek den ayda 600 tayyarecinin uçar ve muha -
bir lisan kullanmıyn başladılar. De- kadar medeni değillerdir. rebeyc iştirAk edebilir hale gclcbildigini 
diler ki: Dün nazırlar heyetinde, mezalim haber- tahmin etmektedir. Alman hava kuvctlcri 

- Bugünkü malum tabiye usulle
riyle ve malüm olan vasıtalarla ln
giltere'nin istilası mümkün değildir. 
Fakat bilinmiyen siliıhlar olabilir. 

terinin henüz teyit edilmiş olmadığı teba- bu suretle her ay tayyareci mekteplerinin 
rliz cttirilmiı bulunmasına rağmen, Ro • yetiıtirdiği tayyarccilcrden bcı dcia daha 
manya üniversiteleri, B. Ton Ribbcntrop'a fazla zayiat vermektedir. Ölen ve esir dü -
ıimdidcn protesto telgraftan ıöndcrmiı- ıen pilotlar meselesi Almanya'da. ciddi bir 
lcrdir. şekil almaktadır. Halbuki bu muvaıcne in-

Carcntul gazetesi, bu vukuattan macar gilizlcrin çok lehine gözlikmektedir. 8 a -
hliküıtıetinin tamamiylc meıul bulundufu- ğustostan beri ingilizlcr 600 den az pilot 
na söylemektedir. kaybetmişlerdir. Buna mukabiJ muazzam 

Spiker şehrin binaları üzerinde bi11 ~ok 
bayraklar sallanmakta oldut unu bild i rmiş 
ve şöyle demiştir: 

Bir ~ok bayrak dalgalanmaktadır. Faknt 
bunların hiç birisı, teslım işareti' olan be
yaz bayrak değildir. 

Yapılan bombardımanlarda 
bir hasar olmadı. 

hiç 

Londra, 22 a a Hoytcr: İngi lterc'nin 
oldukça geniş bir mıntakuı iizcrindc gece 
hıicumlan vukua gelm i ştir. Bu mıntakada 
yirmiden fazla şehir ve koy ziyaret edil - ı 
miştir. Köyler iızcrindc geliıii güzel yapı
lan bombardıman hiç bir hasarı mucip ol· 
mamıştır. İngiltcre'nin şimali şıırkisinde 
bazı şehirler üzerinde de alman tayyareleri 
uçmuştur. Londra'nın cenup mıntakasında 
bir infilak bombası, bazı kimselerin ölü. 
münü ve yaralanmasını mucip olmuştur. 

Almanlar neler müşahade 1 
etmi§ler? ı 

Berlin, 22 a.a. - DNB. bildiriyor: Al· 
man muharebe tnyyarelcri, gece mütema
diyen L<ındra üzerine hücumlar yapmışlar
dır. Merkez'de, City'nln şimali şırkisinde 
ve hemen şimali garblsindc, yangınlar mü
şahadc edilmiştir. Taymis mnns bı da bom
bardıman edilmiştir. İngiliz hava dafi ba
taryalarının ııiddctli ateşine, projektörle
rin ve gece avcı tayyarelerinin büyük fıt
aliyctinc rnf:men, alman tayyarelerinin 
hepsi üslerine dönmü,tür. 

İngiliz tayyarclori, alman arazisi üze
rinde uçmamışlardır. Yalnız Bclçika'da 
tarlalara bir kaç bomba atılmıştır. 

B. Ribbenlrop dün 
Bu macar alcyh<!arı ılddctll neıriyatrn mıiıett~at ihtiyatları mevcut olduiu gibi 

mantıki neticesini, her hııldc, yeni.hudutta İngiltere dahilinde ve haricinde de yeni Roma'dan hareket etıı· 
tashihler yapılması hakkındaki bir romcn ihtiyatları teşekkül etmektedir. Tayyareci 
talebi tcıkil edecektir. yetiştirmek pllnının mükemmel bir ıuret-

Harbe girilecek mi ! 
idiseleri gözden geçirelim: 
İtalya, lngilterc'ye 10 hazi

randa harp ilnn etmişti. Bu vazi
yette Mısır'ın da takınacağı tavrı 
tayin etmesi icabediyordu. Fakat 
İtalya Mısır'a da teminat vermiş
ti. Bu şekilde Mmr biraz temkin
li hareket etmek lüzumuna kail 
oldu. Fakat 12 haziranda Mısır 
parliımentOsunun toplantısında, 
gerek hükümet, gerek meclis re
isi beyanatta bulunarak, eğer Mı
sır'a bir tecavüz vaki olursa, der
hal harp ilan edileceğini bildirdi
ler. Bu noktainazara parlamento
daki muhalefet partisi, ve parla
mento harici Vafdist partisi de 
iştirak ediyordu. Mısır, demek 
1936 i~iliz ittifakını otomatik bir 
surette tatbik mevkiinc koyacak 
yerde bcklemeği tercih etmi1tti. 
Fakat Mısır'da efknr galeyan ha
linde idi. Vaziyetin ne şekilde in
ki§af edeceği bilinmiyordu. Harbe 
girilecek mi? ••• 

Almanya 15 ağustosta. neticeyi 
•lmak için 8 ağustosta hareki.ta 
başladı. On gün devnm eden bu ilk 
hombnrdıman, İngiltcre'ye ihraç ha
reketinin yapılması çok tehlikeli o
lacağtnı alınanlara anlattı. Fak t 
al mani ar, yılmadılar. Yeni tckem
tnül ettirdikleri bir hücum tabiye
ııiyle, -ağustosun son haftasında yeni
den taarruza geçtiler. Bu da bir ne
tice vermedi. Fakat almnn propa
ırandaııı için en kötü olan vaziyet, 
arada 15 ağustos tarihinin gelip 
geçmesi idi. lmdi propagandanın 
propagandalığı, propaganda oldu
ğunun anlaşalamamasındadır. lngil
tere'nin idnm mahkumiyeti hakkın
da riyazi katiyet ifade eden sözle
rin propaganda olduğu nnlaşıbnca, 
tehditler tesirsiz kalmıya başladı. 

Diğer taraftan, Bükrcş'tc bazı mahfil- tc tatbiln sayesinde neticeler sürat itibari
ler, ciddi bir kavga çıkarsa, mihver dev- le cvclcc de bildirildiği veçhilc resmi tah
lctterinln her iki memleketi de inal için minlcri a§mııtır. 

Roma, 22 a.a. - Stcfani ajansı bildiri -
yor: Almanya Hariciye Nazırı B. von Rib- münasebetler kesiliyor 
bentrop B. Musolini'ye veda etmek üzere ~ ............... 

bunu bir bahane tclikki etmelerinden Hakiki rakamlar 
korkmaktadır. Şunu da tebarüz ettirmek lazım -

dır ki bu rakamlar itinalı. bir ıurcttc 

Mısır'da kabine 
buhranı baş/adi 

(Bqı 1 inci say! ada) 
Eylülün yedinci günü başhyan te

rör bombardımanı, hakikatte al- kirler bulunması sebebiyle, dün akşam, an-
man ihraç hareketi tcşebbüsiinün sızın Kahirc'dc bir kabine buhranı olmuı 
herhalde şimdilik yapılmıyacağını ve Saadist partisinin mühim azasından 
anlatıyordu. Bundan sonra Alman- dort nazır istifa ctmiı;tir. 
Ya "mukabele bilmisilden" bnhset- Ali Mahir paşanın riyasetindeki Saadist 
tneğe başlndı. Uzun bir harp sözle- partisi, Mmr'ın derhal harp ilin etmesi 
ı-i, İtalyan gazetelerinin sütunların- taraftarıdır. 
da yer buldu. lşte bu ıartlar altın- İstifa eden nazarların yerine, kıra! cmir-
dadır ki Ribbentrop, yeni planlar namc!;i ile yeni nazırlar nasbedilmiı;tir. 
Üzerinde gÖrü§mek üzere Roma'ya Sözüne itimat edilir bir mcnbadan öğre-
Celmi1ttir. nildigine gore, bugünkU vaziyetiyle kabl-

"Sıkı ketumiyet" mihver devletle- ne, müstacel kararlar almak için üzerinde 
ri arasındaki görüşmelerin en bariz 1 tnzyik icra edilmesini istememekte ve ni
hususiyetidir. Bu defa qa öyle oldu. hat kararı almadan eve! daha geniş inkiıaf
Fakat bir takım emareler, mihver ları beklemek arzusunda bulunmaktadır. 
devletlerinin Afrika'da teşebbüse 1stifa eden dört nazır, maliye naıı:ın 
girişmek tasavvurunda olduklarını Nokraısi pa a, m'ünıkall.t nazırı Mahmut 
anlatmaktadır. ltnlya'nın esasen Haliı paııa, ticaret nazırı Abdülhadi bey 
~rsır'ı feth ve istila teşebbüsüne gi- ve devlet nazırı Ali Eyyüp beydir. 

tetkikden geçtikten ıonra tesbit edit
mi§ler ve muhakkak hakikatin altın
dadır. Çünkü muharebeler esnasında 
hasara uğryıp alınan ve fransız ara
ı:isine düşen ve tahrip edildikleri sıkı 
bir surette tahkik edilmiyen düşman 
tayyareleri dahil değildir. Tayyareye 
gelince sekiz ağustostan itibaren al -
man1ar 1867 tayyare kaybetmiglerdir. 
Aynı müddet zarfında ingiliz hava. 
kuvetleri İngiltere ve Almanya üzerin 
de cereyan eden muharebelerde an -
cak 600 tayyare zayi etmişlerdir. İn
giltere her ay kaybettiği tayyarenin 
üç mislini imal etmektedir. Kanada
da ve Amerikada imal edilenler bunun 
haricindedir. 

Japon mahfillerinde endife 
Tokyo, 22 a.a. - Domei ajansına 

göre, Pasifikte ingiliz ve amerikan 
i birliği imkanlarına ait deveran eden 
ıayialar japon resmi makamlarında 
büyük endişeler uyandırmıştır. Bu şa
yialar, B. Hull, ingiliz bü};ük elçisi ve 
Avusturalya sefirleri arasında yapı
lan konuşmalardan doğmuştur. 

bugün saat 12.30 da V cnedik ımrayına git -
miştir. Bu vaziyet esnasında Kont Ciano 
B. Ribbcntrop'a refakat etmiştir. Saat 
13.30 da B. Ribbentrop, golf kulüpte husu
si bir öğle yemeğine iştirak etmiştir. 

Almanya Hariciye Nazırı B. von Rib -
bentrop'un veda etmek üzere Duçe'yi ziya
reti bir saatten fazla sürmüştiir. Bu' dos -
tane mUlakatta Jtalya Hariciye Nazırı 
Kont Ciano, Almanya sefiri B. von Mac -
kensen ve İtalya'nın Berlin sefiri B. Al -
fi eri hazır bulunmuşlardır. 

Refakatinde Kont Ciano olarak gara gcl
mi:s olan von Ribbeııtrop Almanya'ya ken
disini götürecek harp trenine blnmi&tir. B. 
Ribbcntrop garda Macaristan ve Slovakya 
sefirleriyle alman büyük elçisi ve birçok 
İtalyan ıahsiyctlcri tarafından selimlan -
mıştır. Tren, İtalyan ve alman marşları ve 

yaea sesleri arasında saat 16 da hareket 
etmiştir. 

Roma kararlarına kar§ı /ngiltere 
bütün tedbirlerini aldı 

Londra, 22 a.a. - Timcs cazctninin dip
lomatik muharriri, B. von Ribbcntrop'un 
Roma ve B. Scrrano Suner'in Bcrlin zi
yaretlerini bahismcvzuu eden bir yazuıın-
da diyor ki: · 

H arp muhakkak görünüyordu, 
ama, Mısır hükümeti 14 ha

ziranda İtalya ile yalnız siyasi 
münasebetleri kesmekle iktifa el
it. Ve Kahire'deki İtalyan ıefiri 
Mazzolini biraz aonra Mısır'dan 
ayrıldı. Diğer taraftan İngilizler 
Mısır'ın müdafaa hazırlıklarına 
devam ediyorlardı. İtin garibi §U 
idi ki, bizzat Mısır, sakit kalıyor, 
ve müttefikleri Mıaır'ı korumak 
için tedbir alıyorlardı. 1936 ağus
tos ittifakı mucibince, lngiltere, 
Süven mıntakasını mu haf aza et
mek için l 1 bin nsker bulundura
caktı. Fakat harp takdirinde ve 
İngiltere lüzum 1rörürse bu mikta
rı f azlalaştırmıık imkanlarına ma
likti. Evela 70 bine çıkan bu mik
tar sonra 90 bin oldu. Ve nihayet 
ltalya harbe girince, İngilizler bu
radaki kuvetlerini arttırmak lü
zumuna kail oldular ve belki de 
200 binden fazlaya çıkardılar. 

Suni vaziyet 
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beyne 

Fuar aç ldı 
Atina, 22 a.a. - Atina ajansı bildi

riyor: 
1 

Onbeşinci beynelmilel fuar vesile-
siyle Seliinik'te büyük merasim yapıl
mış ve merasimde matbuat ve turizm 
nezareti müsteşarı B. Nicolodis, Ma
kedonya valisi B. Kirimis, resmi ma
kamlar mümessilleri, konsoloslar, Yu
goslavya ticaret nazırı B. Andres, 
Belgrat beynelmilel fuarı müdürü ve 
fuara iştirak eden Türkiye, Almanya, 
Bulgaristan ve Yugoslavya heyetleri 
hazır bulunmuşlardır. 

Yapılan yardımdan dolayi kırala ve 
milli hükümete minnettarlığını bildi
ren fuar reisi B. Tsitsinin nutkundan 
sonra B . Nicolodis radyoda bir nutuk 
söylemiştir. 

Müteakiben Makedonya valisi Kiri
mis de bir nutuk söyliyerek bu sene 
yeni daimi tesisatı bulunan fuarın a
çıldığını bildirmiştir. Yapılan dini a· 
yinden sonra nazırlar resmi şahsiyet
ler fuara iştirak eden dört yabancı 
devlete ait pavyonları gezmişler ve 
arkasından fuar kapıları halka açıl· 
mıştır. Halk kütle alinde fuara gir· 
miş, yunan ve yabancı daimi tesisat
ları hakkındaki sevincini hararetle iz
har etmiştir. Fuarda bir öğle ziyafeti 
verilmiştir. Yunanistan'ın muhtelif 
noktalarından ve komşı.ı yabancı mem 
leketlerden birçok ziyaretçiler gel
miştir. 

l~nde yangın ~ıkan hiç bir 
vapur Pire limanına girmedi 
Atina 22 a.a. - Atina ajansı, içinde yan

gın çıkmış bulunan ve hnva hucumu ile a~ır 

hasara uğramış olan hiç bir yabancı vapu• 
runun Pire limanına girmcdifini bildirmc-

1 ğc =ndur. 

--~--------------~ 
talyanlar bu esnada 10 haziran
daki resmi beyanatlarını cerheden 
yeni bir neşriyatta bulundular. 
Bununla diyorlardı ki, eğer Mr
ııır'a bir tecavüz olursa bundan 
k~sit ~a~iyen M111r dc'ğildir, ln
gılterc dır. Bu garip bir noktaina
zardı. Yani eğer Mıaır'ın bir kolu 
ve yahut bir bacağı koparılacak 
ol?r~a, bu Mısır'ın değil, İngilte
re nın kolu bacağı demek olacak
tı! 

Nihayet beklenen taarruz ba§
Jadı. İtalyanlar Sollum'u ve Seydi 
Berrani'yi İ§gal ettiler. Fakat Mı
sır'dan gene bir ses sada çıkmadı 
Belki Mısırlılar, hazır fngilter~ 
vnrken, biz niçin harbedelim? di
yarla .rve lngiltere'nin muhakkak 
zaferınden emin görünüyorlardı. 

Yeni buhran 
on gelen haberlerden Öğreni-

yoruz ki, Mısır kabinesin
de yeni bir hareket o)muıtur. Dört 
nazır İstifa etmİ§, ve yerine ba§
kaları geçmiıtir. Ajans telgrafı, 
istifa eden nazırların, ltalya'ya 
derhal harp ilan edilmesini isti
Y.en ve Ali Mahir Paşanın riyase
hnde bulunan Saadist partisinden 
olduğunu bildirmektedir. Şimdi 
bu telgraf ortaya garip bir vazi
yet daha koymaktadır. Çünkü 
~alumdur ki, Ali Mahir Paşa is
tıfa etmeden evel, mecliste bir nu
tuk söylemi§, ve niçin derhal harp 
iliin edilmediğini izah ederken 
lngiltere'ye tnm mnnasiyle lehtar 
olmıyan sözler snrfetmişti. Fakat 
buna rağmen son defa istifa eden 
nazırlar, derhal harp ilanına ta
raftar olabilirler, ve nihayet hazi
randan beri ve noktainnzarlaran da 
hadiselerle beraber değişeceğini 
kabul etmek lazımdır. tiştiği mallımdur. Fakat ltalya'nın Bundan evci devlet nazırı olan B. Ab· 

hu teşebbüsü yalnız başına başara- dülhamit Slilcyman maliye nazırlığına, 
biteceği çok şüphelidir. Uzun hazır- bundan evci gene devlet nazın olan B. İb
lıklardnn sonra birkaç bin tank ve rahim Mccit levazım nazırlığını, vaktiyle 
kamyon ile bir hamle yapmışlar ve levazım nazırı olan B. Salis Sami ticaret 
hudut üzerinde Sollum'u biraz iler- ve endüstri nazırbihna, B. Hüseyin Sırrı 
de de Scydi Berrani'yi işgal ettikten nafıa nazırlığına getirilmiştir. B. Hllscyin 
ıonra durmuşlardır. Doğrusu bunun Sırrı, aynı zıımanda münakalat nezareti iş
Yıldrrım harbine bcnziyen bir tara- terini de tedvir edecektir. 

Asabi Shimbun, Singapur deniz üs
sünün Amerikaya devri yalnız Amc -
rikanın Avrupa harbine bilfiil i9tira -
kine değil fakat aynı zamanda Pasi -
fikte Japon hakimiyetine büyük bir 
tehdide de delalet eder,, diyor, Ga
zete, J aponyanın, ingi1iz - amerikan 
tazyikine karşı koymıya hazırlanma -
sı lazım geldiğini ill'ive etmektedir. 

· tki mihver devleti gazetelerinin ve is
tihbarat organlarının sözlerinde geniş ha· 
yal mahiyeti mevcuttur. Bunlar, İtalya'nın 
pek yakında Mısır'ı ve Almnnya'nın da 
İngiltere'yi iual edeceği vahimesin~ da
yanmaktadır. 

8 u suni vaziyel böyle devam 
edemezdi. Bir vücut ki, bir 

eli düşmanın boğazına ıaldınyor, 
ve öbür eli cepte duruyor. )ki ta
raftan da hafif bombardımanlar 
baıladı. ltalyanlar, ilk defa İngi
lizlerin, hatta 12 hazirandan itiba
ren Bingazi'de ve Libyadaki üsleri' 
bombardıman ettiklerini bildiri
yorlar; İngilizler de italyanların 
Sollum'a Mersa Matruh'a hava a
kınlarından bahsediyorlardı. Mı
sır, böylece bir müddet tereddüt 
içinde kaldı. Aradan bir müddet 
geçtikten sonra Ali Mahir Paşa 
Başvekaletten istifa etti. Yerini 
Hasan Sabri Paşaya bıraktı. Bu. 
nun Mısır siyasetinde büyük bir 
değiıiklik vücuda getireceği tah
min olunuyordu. Çünkü Ali Mahir 
Paıa bir parça İtalya'ya lehtar 
telakki olunuyordu. Halbuki Ha· 
san Sabri Pa~a İngiliz dostluğu ile 
tanınmıştı. Fakat bu, belki de 
kendisinin Londra'da Mısır sefiri 
bulunmasından ileri geliyordu. 

Netice 

fı yoktur. Şu halde almanlnrın hava 
~Uvetleriyle ve teknik vnsıt larivle 
''.•ısır teıebbüsüne ve daha diğer Af
tıka teşebbüslerine iştirakleri muh
temeldir. 

Mihver ortakların bu Afrika te

İngiltere ile Amerika arasındaki i -
Sovyel - Rumen hududunda birliği musbet bir şekil almaktadır. 

'' Japonya askeri ve siyasi eahalarda ih

,arpııma olduğu yalan 
timallerin hepsini karşılamıya hazır 
bulunmalıdır. 

t~bbüıüne karşı lspanyn'nın na11l Bükrcş, 22 a.a. - Rador ajansı bildirl
'()ır vaziyet alacağı belli değildir. yor: Sovyct-rumcn hududunda ıozde uker 
a ahiliyc nazırı Suner'in bu srrada çarpı!jmaları olduğu hakkında yabancı rad-
.;rlin'dc bulunmnısı, Hitler'le gö- yaların verdiği haberler, kati surette tclı:
tuşrncsi, hatta avdetle Roma'ya uğ- zip edilmektedir. 

Youmiuri Shimbun gazetes,i de in -
giliz - ıamerikan i~birliğinin Japonya
ya karşı bir amerikan tahriki telakki 
edilmesi icap ettiğini yazmakta ve 
Singopurun amerikan donanması ta
rafından kullanılmasından doğabile -
cek ihtimallere karşı Japonyanın kati 
bir azimle mukavcmd etmesi lazım 
geldi~ini söylemektedir. 

l"ahasr, bu devletin de' Afrika te- Sovyctler birligi hllkümetinin sovyctlere re hüsünde vazife aldığına delil o-1 kom:su Moldav mıntakalarının aillhtan 
t~rak gösterilmektedir. Fakat bü-jtecrit edilmesini talep ettiğine dair aynı 

8un hunlar kafi delil değildir. Gerçi mcnbalar tarafından yapılan ıayialar da 
f llner karar verecek vaziyette olsa, tekzip olunmaktadır. 
8?,anya derhal maceraya atılır. 

Singapur meseleıi ve japon 
gazeteleri 

ÇUnkü dahiliye nazınnın faşist te
btayüllcri, Jspanya harbindenberi 
lllalumdur. Fakat Franko, bu mü
c~delcde lspanya'yı maceraya sü
~klememek siyasetini takip etmiş
/r· Ve bu siyasetten ayrılmıya ka
~ al' verdığine dair mevcut olan ema
)~ı r de kuvetli d~ğildir. Musolini, 
arılıı bir hesap neticesinde içine a-

Tokyo, 22 a.a. - Stefani a'janıı bil
tıJdığı badirede kendiıine bir latin diriyor : 
dert ortağı arıyabilir. Fakat daha Gazeteler, Singapur meselesini et -
ihtiyatlı hareket eden Franko'nun, rafiyle mütalca etmekte ve İngiliz -
herhalde havalarda İngiliz mukave- :ımerikan ittifakının sarih bir ~rette 
metinin kuveti tebarüz ettiği bu 11- f aponyanın aleyhine olduğuna işaret 
rada Musolini'yi memnun edeceği 1 ederek Pasifikte sulhun muhafazasına 
şüpheHdir. halen imkan olup olmıyacağını or -

A. Ş. ESMER maktadırlar. 

İspanyol siyasetine gelince, mihverden 
gelen beyanata göre ispanyol meseleleri
nin dün de uzun uzadıya müzakere edildiği 
Roma'ya yaptıiı seyahatte B. von Ribben
trop'a B. Suner'in refakat ctmcmiŞ olması 
daima garabetini muhafa:r;ı eylemektedir. 
Almanlar ve İtalyanlar, işlerin kendi is
tedikleri gibi cereyan edeceğini zanncylc
mcktcdir. 

Tlmes'in diplomatik muharri~i. yazısını 
&Öyle bitirmektedir: 

Bütün bunlara karljı, İngiltere tarafından 
söylenecek söz pek azdır. Havalarda ve 
yahut denizde devamlı ve şiddetli bir hü
cuma karıı koymak için gene bütün hazır
lıklar yapılmıtitır. Akdcniz'dc, hazırlıklar, 
süratle tamamlanmaktadır, Filhakika, Mı
sır ve İspanya, başka .başka suretlerle, bu
gün nevraljik noktaları tc:ıkil etmektedir. 
Mısır'da, imdiye kndar, itnlyanlar, pek 
bahnlıya mal olmıyan bazı ilerlemeler ka1-
dettil er. Fakat, dakik ve bimkir bir plan 
mucibince, karada ingiliz müdafaası hazır
lanmaktadır. Denizde ise, nisbctcn sakin 
geçen bir devreden sonra, donanma, sahil 
yollarına karşı isabetli bombardımanı ile 
kuvctli bir müdafaa ve mukabil taarru: 
rolü oynıyabilcceğini iıbat etmiştir. İtıl • 
yan hlicumunu püskürtmek, Akdcniz'de va
ziyeti dcği§tirmek demek olacaktır, 

M1S1r' a tecavüz 

H asan Sabri Paşa bir müddet 
sonra kabinesinde ufak bir 

tadilat yaptı. Hariciye ve dahiliye 
nezaretlerini uhdesine aldı. Bun
dan sonra Mıaır'a tecavüz ihtimal
lerinden bahsedilmiye baılandı. l-

Ş imdi sözlerimizi hulasa ede
lim: Mısır'daki vaziyet ıu 

olmak lô.zımgeJir: bir kısım nazır
lar, taarruzu sarih olarak kabul 
etmektedil"lcr. Diğer bir kısım na
zırlar da belki bunu knbul ediyor
lar, fakat harekete geçmek için 
birkaç gün daha beklemek lüzu
muna kail bulunuyorlar. Fakat 
neyi bekliyorlar? Öyle anlaşılı
yor ki, Fon Ribbcntrop'un Roma
daki temaalarmdan sonra verilen 
kararların tatbik mcvkiine kon
masını, ve mahim olmasını! Şim
diki halde, gelen haberlere göre 
bu kabine buhranından çılran ma
na, Mısır'ın ltalya'yn lehtar bir 
vaziyet almağa müsait olduğu 
merkezinde olmamak liizımgelir. 
Demek Mısır'a taarruz knbul edil
miıtir. ~akat buna karşı, tedbir-
almak ıçin birkaç gün daha bek
l«:~ecektir. Ve kabinede birkaç 
gun daha bekliyemiyecek derece
de sabırsızlar bulunmaktadır. 

Herhalde Roma'da verilen ·ka
rarların mnhiyeti anlaşıldıkça Mr
sır'ın vaziyeti de tavazzuh ve in
ki§af edecektir. 

Mümtaz Faik FENiK 
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Manştaki istila 

üslerine yeniden 

akınlar yapıldı 
Londra, 22 a.a. - İngiliz hava nezare

ti tC'bliğl: 
İngiliz hava kuvetleri düşmanın Manş 

limanlarındaki istila. U.R!erine karşı hU -
cumlarınn diln ve cllln gec-e de gene devam 
etmişlerdir. 

yareleri Hayfa'ya tekrar hucum e•nıisleı . 
dir. Şehrin muhtelif mahall~lerfae atılan 

bombalar bazı hasar yapmıj'a. v~ bu m~ -
yanda bir cami ile islam mezarlığın3 bom
balar düşmu~tı.ir. 32 ölü v ~ 13 yaralının 
hepsi araptır. Tayyare dafi bataryalarımız 
ateşiyle en aşağı iki düşman tayyaı esinin 
hasara uğradığı zannolunmaktadır. 
Diğer cephelerde işara değer bir hare -

ket olmamıştır. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 22 a. a. - Alman başkwnan

danhğı tebli~i: Deniz yüzbaşısı Schepke'
nın emrindeki denizaltı ceman 61.300 ton 
hacminde sekiz düşman ticaret gemisi ba
tırmıştır. Diğer denizaltılar da başkaca 
ceman 35700 tonluk sekiz düşman ticaret 

GundUz bombardıman tayyareleri , gemisinin bııtırıldııtını haber vermişlerdir. 
Flessingue ve mlldafaa tertibatına, Rotter- Denizaltılarımız, dUn batırıldıkları haber 
dam, Anvers, üstende, Hollanda'da Fer- verilen duşman ticaret gemileriyle bera -
nenzen, Salnt Omer ve Calais kanalına ber iki gün içinde 176.000 tonluk gemi ba
toplu halde bulunan su kesimi az gemiler- tırmışlardır. Düşmanın denizaltılara. kar
le mavnalara hUcum etmişlerdir. şı zengin mlidafaa vasıtalarına sahip bu-

Sahil muhafaza teşkilatına mensup tay- lunduğu mıntakalnrda harbin başındanbe
yareler seyir halinde bulunan düşman ge - ri ilk defa olarak bu rakama varılmıştır. 
milerine muvaffakiyetli hareketler yap - İngiltereye kar§ı mukabele bilmisillere 
mışlardır. Boulogne civarında 12 gemiden dün yeniden devam edilmişlir. Londra 
miırekkep bir kafile bombardıman edilmiş- tekrar hücumların başlıca hedfl olmuştur. 
tir. 

Bir keşif tayyaresi Borkum cenubunda 
büyük tonajda bir iaşe gemisine hücum et
miş ve bir yangın bombasının gemiye isa
bet ettigi görülmüştür. 

Hollanda'nın Ameland adası civarında 
tayyarelerimizın hücumuna uğrıyan daha 
kiıçıik iki gemiden birine tam isabet vaki 
olmuş ve isabeti müteakip infilak olduğu 
müşahede edilmiştir. 

Gece guruptan az sonradan itibaren he
men şafak sokiınceye kadar Ostende, Dun
kerque, Boulogne ve Calais bombardıman 
tayyarelerimiz tarafından şiddetle bombar
dıman edilm i şlerdir. Bir çok bombaların 
gemilere, mavnalara ve doklar üzerine isa
betle dıiştügil ve hiicumlan yangınlar ve 
infilaklar takip ettigi göriılmüştur. Bu ha
rekata i~tirak eden tayynrelerimizin hepsi 
üslerine dönmüşlerdir. 

İngiltere üzerine 

yapılan hava akmlan 
Londra, 22 a.n.. - İngiliz hnva ve da -

hill emniyet nezaretleri sabah tebliği: 
Evelcebilllirilen ve dlln akşam glin bat

madan az evel başlıyan ve İnglltere'nln 
cen ıbu şarklslne yapılan hUcum mühim ol
mrıınıstır. Londra mıntakasının cenubu 
garbi ve clvariyle Kent ve Sussex kont -
luklanncla bazı mahallere birkaç bomba 
atılmıştır. Hasar eheınlyetsizdir. Zayiat 
olduğuna dair de haber alınamamıştır. 

DUıı ö,t.;leden sonra avcı tayyarelerimizin 
ikinci bir bombardıman tayyaresi daha dlt
'lilrdOklerl şımdl öğrenilmiştir. DUn hiç bir 
avcı tayyaremlz zayiata uğramamı~tır. 

Geceki dlışınan faaliyeti evelkl gecekine 
niebetıe daha geniştir ve yeniden Londra. 
hücumların başlıca hedefi olmuştur. Payi
tahtın mııhtellf kısımlarına bombalar atıl
mıştır. Şııı k ve cenup mahallerine yapılan 
hUcum bu defa nisbeten daha kuvetli ol
m11§tur. 

İngııtcrenln şimali garbisinde bir şeh

re tekrar hlicum edilmiştir. Bu iki mınta
kada evler nkılınış veyn ha.sara uğramış
lardır. Yangınlar başlamışsa da eksel"l.sl 
sürııtle söndı\rUlm!lştür. 

İtfaiyenin aldığı biiyilk tedbirler saye
sinde eski hUcuınlııra na7.ııran hnsar fazla 
olmamıştır. Bir mlkdar bili ve ynralı ol -
duğu haber verilmektedir. 

İngilterenin cenubu şarkisinıle. Londrn 
mıntaknsı haricinde atılan bombalarla bir 
mikdar ev yıkılını!'I v'! bir kişi öimUşlUr. 
Bir mikdar yaralı vardır. 

Diğer mınlnkıılarda hasar az, zayiat 
yoktur. 

İskenderiye ve Hayfa'ya 

hava akınlon yaplldı 
Kahire, 22 a.a. - İngiliz resmi tebliği: 

Mısır' da: dün sabah, düşman tayyareleri 
İskenderiye'yi bombardıman etmişler ve e
hemiyetsiz hasara sebebiyet vermişlerdir. 
Zrı.yiat çok azdır. 

Filistin: Dün öğleden sonra düşman tay-

E 

Gece ve glindüz, şehrjn üzerinde bulunan 
ve TayıniR nehri boyunca askeri ve asker
lik bakımından ehcmiyetl haiz hedefh r fi 1 
zerine muvaffakiyetle bombalar Jt•ınıış 

tır. Royal - Albert ve Vest - İnc!ia uokl11r! 
yakınında yeni büyük yangınl!ll' ç-•kn.ı~tır. 

Taymis nehrinin boyunca ve haliç içinde 
birçok eski yangınların sönmedifı müşa -
hede edilmiştir. 

Tayyare maydanlarınR, ask~r: kampla
ra, cenubi ve şarki İngiltere Jır.ıanh~ın:ı 

da ayrıca hUcunılar tevcih ı::.ıilnılştlr 

Londra civarında bir hava limanına. han
gar ve lkanıetgAhlara bombalar isabet et
miştir. 

Fransız ve Belçika sahilleri boyunca 
yapılan bazı uçuşlar mUatesna, dlişmanın 

alman topraklarını aşmak teşebbiısleri a
kim kalmıştır. Atılan bombalar askeri he
deflere ha.qar yapmamıştır. Diişman iki 
tayyaresini kaybetmiştir. Alman tayyare
lerinden ikisi üslerine donmeınişlerdir. 

İtalyan resmi tebliği 
İtalya'da bir mahal, 22 a.a. - İtalyan u

mumi karargcihr 107 numaralı tebliği: ha -
va k~vetlerimizin Marsa - Matruha karşı 
yaptıkları bombardıman endahtın kesafeti 
ve isabetlerin sıhati itibariyle mi.ıhim bir 
netice vermiştir. Birçok yangınlar müşa -
hede edilmiştir. Tayyare dafi tGplarının 

şiddetli ateşine rağmen hedeflere isabetler 
olmuş ve bunlar tahrip edilmişlerdir. Düş
man avcı tayyarelerinin bulunmaması hare
katın tam muvaffakiyetine delildir. Hava 
filolarımız Mersa - Matruh şarkında Maa
ten Bugush ve El Daba tayyare meydanla
rını ve aynı mahallerde garları ve baraka -
tarı bombardrman etmişlerdir. 

Düşman hava kuvetleri bu gece Sidi -
Barrani, Tobruk ve Derne'ye bombalar a -
tarak bir kaç kişinin yaralanmasına sebe -
biyet vermişlerdir. Ehemiyetli hasar olma
mıştır. 

Tayyare dafi bataryalarımızın bir düş -
man tayyaresi düşürmüş olması muhtemel
dir. Bir hava müfrezemiz 1skenderiye de -
niz üssünü şiddetli bombardıman etmiştir. 
Bir gemiye büyük kalibrede bir bomba isa
bet etmiştir. Bir diğer hava filomuz, Hay
fa petrol tesisatına hücum ederek bir pet
rol deposuna ve yeni bir petrol asfiyeha -
nesine isabet vaki olmuş ve mühim yan -
gınlar çıkmıştır. 

Bu harekata iştirak eden tayyarelerimiz
den hepsi üslerine dönmüşlerdir. 

Kızıldeniz'de, kruvazör ve torpido muh
riplerinin himayesi altında seyreden bir 
kafile hava kuvetlerimizin hücumuna uğ -
ramıştrr. İki nakliye gemisine isabet ol -
muş ve bunlar ciddi hasara uğramışlardır. 

Kenya'dıı İsiolo üzerinde uçan ve düş -
man avcı tayyareleriyle müsademe eden 
tayyarelerimiz bir düşman ıayyaresine isa
betli ateş ettikten sonra üslerine dönmüş
lerdir. 
Düşman hava kuveleri Soma!ı'da, Kisi

niaionun cenubu garbisinde Brugaus köyü
ne müteaddit akınlar yapmışlar ve iki ki -
şinin yaralanmasına sebep olmuşlardır. 
Düşman Berbara'nın ve Kisimaionun ce-

Hayret! Vilmoş, bu kadının doymak bilmiyen iştiha
siy;e günün birinde kendisini yiyip, bitireceğinden 

korktu. 
Ne kadar vahşi, ne kadar korkunçtu! 
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Dun Cebeci Askeri Hastanesinde gönüllü hasta bakıcı kursunu bitirenlere mera -
simle diplomaları verilmiştir. Bu münasebetle Baş Hekim Bay Şaban Barutçu iki 
buçuk aylık ciddi mesailerinden dolayı talebelere teşekkür etmiş; mezunlardan Bn. 
Azmiye de hastahanede kendilerinin yetiştirilmelerine yardım eden ögretmenlerine 
arkadaşl~rı namına teşekkür etmiştir. Diplomaların tev7.İİnden sonra çay ziyafetiyle 
merasim sona ermi ştir. Bu kurs memlekete 2-ı gönüllü hasta bakıcı daha kazandtr
mıştır. "'(ukardaki resimde diploma alan bayanlar öğretmenleriyle bir arada 
görülmektedir. 

İsveç'te bir askeri 

tayyare düştü 

B. Attlee diyor ki : 

Kolayca nikbin 
olmıyahm ! 

(Başı 1 inci sayfada) 
yeceğim,,: 

lngitiz tayyarelerinin üstünlüğü 
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PAZARTESİ: 23.9.1940 
7.30 Program ve memleket saat ayarı. 

7.35 Mıizik: plaklardan hafif pro:; 
8.00 Ajans haberleri. 
8.10 Ev k::ıdını - yemek listesi. 
8.20/ 8.30 Hafif musiki program :nın 

vamt (PL). 

Havada tayyarelerimizı yalnız im
ha ettikleri düşman tayyarelerini a -
dedi ile değil aynı zamanda düşman 
üslerine fabrikalarına depolarına ve 
teşkilatına yaptıkları kuvetli hücum
larla faikiyetlerini göstermektedirler. 12·30 

Düşmanın yaptığı hücumların ne- 12.35 

ticelerini görebiliyoruz. Bunlar cid -

Program ve memleket saat aya 
Müzik. 

didirler. Fakat onlara tahammül ede
biliriz. Görmemekliğimize rağmen tay 
yarecilerimizin düşmanın maddi men
balarına verdirdikleri muazzam hasa
rı biliyoruz. Uzun zamandır memele
ketin beklenen istilası yine tehir e -

1 - Tanburi Ali ef. - eviç ş'lrk1' 

(Bir sebeple gücenmişsin). 

2 - Dede - ferahnak şarkı: (Beğe~ 
dim seni). 
3 Tanburi Ali ef. - hicaz 
(Her zahmı ciger). 

dilmiştir. İstilaya yine de teşebbüs 
edilebilir. Fakat B. Hitler tarifesinde 12·50 
gecikmiştir. Her geçen hafta istiH.l. ı3.o5 Mü?.ik. 
teşebbüsünün müşkülatını artırmak - 1 - Tanburi Cemil - şetaraban ret' 

revi. 

4 - Udi Ahmet • suzinak 
(Bir günah ettimse cana). 
Ajans haberleri. 

~~ k · l 2 - Fahri Kopuz - şetaraban şar ıs Herkesin manevıyatı sağ am (Çekdim de senin aşkını). . 
Ordunun ve sivil hayatın her bir sı- 3 _ Fahri Kopuz _ şetaraban sarkr: 

nıfında maneviyatın bozulmamış oldu (Ey konca açıl). 
ğunu teyit eden B. Attlee beyanatı - 4 _ Faiz Kapancı _ nihavent şarkı: 
na şu suretle devam etmiştir.: (Gel glızelim Çamlıca'ya). 

"- Hepimiz bu harbin içindeyiz. 13.201 14.00 Müzik: karışık program (Pi.)'• 
hava hücumlarında ölenler bir kara 18.00 Program ve memleket saat ayarı. 
muharebesinde ölen askerler gibi va- 18.05 Müzik: oda muziği (Pl.). 

Tayyareler ve 
askeri hedef tanlan için ölmüşlerdir. Çünkü şim- 18.40 Radyo caz orkestrası (İbrahim Ö%• 

Stokholm, 22 a.a. - Stefani ajansından: diki hava hücumları hassaten fahri - gür idaresinde). 
Uçmakta olduğu strada bir kanadı krnlmı~ kalara, limanlarımıza veya umumi hiz 19.45 Memleket saat ay;uı, ajans haber• 

(Başı J rnci sayfada) olan bir askeri tayyare, Lincoping şeh!'ı met teşkilatımıza tevcih edilmemekte, !eri. 
kalkhğr, yahut, tevillere sapıldrğı civarında yere düşerek parçalanmıştır. fakat milletimizin taşıdığı zihniyete 20.00 Müzik. 
takdirde, Avrupa medeniyetinin a- Mürettebatım teşkil eden iki kişi telef karşı yapılmaktadır. ı - Hacı Arif _ suzinak şarkı: (Çek 
sırlık mamureleri ve abideleri mah- olmuştur. B. Hitler en ağır mağlubiyete bu 
volur ve gene, kimin eli üstün ge- sahada uğramıştır.,. 
lirse, zafer onda kalır. Harplerde Roma büyük elçimiz İstanbu'la İngiliz işçilerinin korkutulmuş ol-

me elemi derdini). 
2 - U rli Eşref - suzinak şarkıı 

(Günden güne efzun oluyor). 
tayyarelerin, tanklardan, zırhlılar- mak şaibesini reddettiklerini söyli -
dan, toplaman ve tüfeklerden farkı geldi ye.n B. Attlee §Unları ilave etmiştir: 

3 - Kemani Sadi - segah şarkı: 

(Ruhunda ölen nağmede). 
olmamak lazımgelir: nasıl bu silah- İstanbul, 22 (Telefonla) - Roma Bü - itimat edecek ıebeplerin hepsi 4 - Udi Ahmet - segah şıırkr: (Ba• 
lar, biz7.at ı.ıüdafaa veya taarruz yük Elçimiz B. Hüseyin Ragıp bu sabahki mevcut kıp ahvali perişanıma). 
kollarını ararlar, geçtikleri köyün ekspresle Avrupa'dan şehrimize gelmiştir. "- İngiltere muharebesinin har _ 5 - Salfıhattin _ rast şarkı: (Yalnı• 
halkını kesmez, öldürmez, yakmaz- bin nazik noktası olduğunu zannedi- benim ol). 
larsa, tayyareler de kendilerini bazı ..JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. yorum. Bu hücumda, ma,:tubiyet cez- 6 - Rahmi - mahur şarkı: (Serapa 
insani kayıtlar altında görmelidir- - : ri ehemiyeti haiz bir degışikliğe iş.a - hüsnü 3.nsm). 
ler. Yoksa en ileri milletler ara- : ,. L K Q RTA L ,. s E,: ret edecektir 7 Tanburi Cemil _ kürdili H. şar• 
smdaki harbin, ortaçağ Asya hü- § ı ı § Daha bete.r şeylere tahammül et _ kı: (Defi naliş eylerim). 
kümdar veya kumandanlarrmn kı- : .. mekliğimiz lazım gelebilir Kolayca 8 - Şevki _ kurdili R. şarkı: (Sen• 
taıcl. m:_.'ıarebelerı"nden ne farkı ka- - U • 'f f 1 b 1 

• : . - Ve RIVerJI e a e e:erme nikbin olmamalıdır. Fakat itimat et - de acap uşşaka ezziyet mi çoğaldı). 

lır? Falı'h Rıfkı ATAY : Yeni ders yılına girerken ala- § mek için lazım olan sebeplerin hepsi 120.30 Konu§ma. 

Alman terbiye nazırı 

Roma'ya gidiyor 

- mevcuttur. 20.45 Müzik: dinleyici istekleri. 
- cağınız Maarif Yayınının bilu- E Beşeriyetin atisini emniyet altına 21.10 Müzik: musiki kaleydoskopu. = mum kitapları ile ecnebi: dilde : almak için 1ngiltere'de biz sağlam du 21.30 Radyo Gazetesi. 
_ ders kiatplarının mag~azamızda - B ( f H ruyoruz. . Hitler mağlup olunca, ye- 21.45 Müı:ik: radyo orkestrası şe : • 
~ satılmakta olduğunu arzederiz. : ni dünyayı ve yeni İngiltereyi geçen Ferit Alnar). L. van Beethoven: ' 
: • A E ,. : eski aleme nazaran daha iyi ve adil üncü senfoni. 
S HAŞET KIT P V : bir temel üzerine kurmak için gay _ 22.30 Memleket saat ayarı, ajans haber• 

Roma, 22 a.a. - Stefani ajansından: Ö- - -[T Ankara şubesi E retlerimizi hüsnüniyet sahibi erkek leri; ziraat, esham - tahvilat, kam-
nümüzdeki hafta, alman terbiye nazırı Dr. : 19121 Bankalar Caddesi : ve kadınlarınki ile birleştireceğiz." biyo - nukut borsası (fiyat). 
Bcrnard Rust, fa'ist hükümctinin misafiri - - 2'2.45 Dans müziği (Pl.). 

olarak Roma'ya gelecektir. ..,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr f• f d 'd 23.25/23.30 Yarınki program ve kapanıs. 
Mumaileyh, Roma'daki ikameti esna- in Ôn İyO Q Vesika 

smda Berlin üniversitesi edebiyat fakül- Maden Asliye Hukuk Mabkemesind.en : 
tesinin teklifi üzerine fahri doktorluk tev- usulü kabul ediliyor 
cih edecektir. Maden'!n camii kebir mahallesinden Hü-

ANKARA V ALlLlCl 

20 eylülde yüksek zevatın huzuriyle bir scyin oğlu Mustafa Yürüten ile karısı İs -
rasime icra edilecektir, tanbul Büyükçekmece Aboloğaç mahalle-

Jı:brıs üzerinde uçuş yapan 
tayyareler 

Nicosias, 22 a.a. - Yüksek irtifa
dan uçan düşman tayyareleri bu sa
bah Morphon'a hücum etmişlerdir. A
tılan bombalar denize düşmüştür. Tay 
yareler şehrin bir kısmını mitralyöz 
ateşine tutmuşlardır. Zayiat ve hasar 
yoktur. 

nubu garbisinde bir tayyare meydanını da 
bombardıman etmiştir. Düşmanın Massaua 
ya yaptığı hava hücumunda zayiat ve ha -
sar olmamıştır. Tayyare dafi bataryalrı -
mız bir düşman tayyaresi düşürmüşlerdir. 
Mürettebat esir alınmıştır. Bir diğer düş
man tayyaresinin de düşürülmüş olması 

muhtemeldir. 

si balıkçı Saim Reis kızı Hanife Kaniye 
aralarında mütehaddis boşanma davasının 
yapılmakta olan muhakemesinde: müddeaa
leyha Hanife Kaniye'nin ikametgi.hı meç
hul bulunduğundan hakkındaki davetiyenin 
ilanen tebliğine ve mukaddema gene Mus
tafa Yürüten tarafından karısı Hanife Kl
niye aleyhine ikame eylediği sulh teşebbü
sü davasının neticesinde müddeaaleyhanın 
ikameti meçhul bulunduğundan davacının 
sulh teşebbüsünden istisnaiyetine ve key -
fiyetin boşanma davası için yapılacak teb
liğatla birlikte ilanen icrasına karar veril
miştir. Bermucibi karar her iki cihetin ili.
nen tebliğine ve muhakemenin muallak bu
lunduğu 7/10/940 pazartesi günü S. 10 da 
müddeaaleyhanın bizzat mahkemeye gel -
mesi veya bir vekil vasıtasiyle kendisini 
temsil ettirmesi aksi takdirde hakkında gı
yap kararı verileceği ve bu ilanın davetiye 
yerine kaim olacağı ilan olunur. 3775 

Helsinki, 22 a.a. - Stefani ajansından: 
1 ilkteşrinden itibaren Finlandiya, her tür
lü gıdai yağlarla süt ve ınüştekatr için ve
sika usulünü kabul edecektir. 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
2 film birden 
14.30 - 17.40 

MEMNU AŞK 
Albert Prejan 

16 ve 19 

ŞEYTAN ÇETE 
Gece 21 de Memnu Aşk 

ve Miki 

1 

Yol inşası 
Ankara Valiliğinden: 
Ankara - İstanbul yolunun Orma 

çiftliği kısmında yeni yapılan hayva 
nat bahçesi önündeki yol inşaat iş' 

3. 10. 1940 perşembe günü saat 15,3 
da Nafia komisyonunda ihalesi yapıl 
mak üzere açık eksiltmeye konulmuş 
tur. 

Keşif bedeli (2597) lira (60) kuruş 
muvakkat teminatı (194) lira (82) ku 
ruştur. 

İsteklilerin muvakkat teminat me 
tup veya makbuzu, Ticaret odası ve 
sikası ve bu iş hakkında Nafia mü 
düdüğünden alacakları ehliyet vesi 
kalariyle birlikte sözü geçen gün v 
saatte komisyona gelmeleri. 

Buna ait keşif ·ve şartnameyi he 
·gün Nafia Müdürlüğünde görebile 

~-----------"' cekleri. (5785) 15767 

söyliyemezdi. Gece sabaha kadar uyuyamadı. Sabah
leyin, Gizella'nın tekrar bu mevzua temas etmesi ü
zerine kaçamaklı bir cevap verdi: 

- Yavrum, bu tarzdaki bir çalışmanın, istikbalimi, 
şiir ve edebiyata olan istidat ve aşkımı öldüreceğin
den, ruhi istikialimi mahvedeceğinden korkuyorum. 

Gizella, hücum etti: 

- Ruhi istiklalden maksadın nedir? 
Vilmoş, omuzunu silkti, başını çevirdi. 

Gizella'nın bu havailiği, Vilmoş'un endişesine rağ
men pek uzun zaman devam etmedi. On beş, yirmi 
gün sonra gene normal hayatına avdet etti. Sabahtar 
akşama kadar didinip uğraştığı kafi gelmiyormuş gi 
bi, gece yarılarına kadar da çalışıyordu . Yalnız paza 
günleri kocasını alıyor, Tuna kenarında ve Gelliı 

dağında gezmeğe çıkıyorlardı. Bilhassa, Gellirt dağı 
nın şehre nazır bir yerinde bir bahçe kanapesinin ü 
zerine oturup, başını kocasının omuzuna yaslıyarak 
uzaktan Budapeşte'yi seyretmek ona sonsuz bir zevl< 

veriyordu. Böyle zamanlarda ekseriyetle, hafif biı 
sl'sle aşk şiirleri mırıldanmağı da adet. edinmişti. Ya 
vaş yavaş Vilmoş'a sezdirmeden ikinci çocuk için d< 
icap eden hazırlıkları yapıyordu. Bir gün birdenbire 

Vilmo~'un karşısına dikilerek şu haberi verdi: 

'azan: MIHALY FôLDI Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TôROMKONEY - 110 -

- Niçin izah etmiyorsun? . 
Vilmoş sarardı. Asabiyetini yenmeğe çalışarak ka-

rısının yüzüne baktı. 

- Müjde kocacığım. Yakında üç odalı, geniş gü
zel bir apartmana taşınacağız. Mevkii de· mükemmel. 

Tam Tuna sahilinde yeni bir bina. 
Vilmoş, hayretle karısının yüzüne baktı. Bu yeni 

apartmana verecekleri kiranın miktarını öğrenmek 

i&tedi. 
Gizella, dudaklarını büktü. Kati bir rakam söyle

medi. Yalnız, şimdikinden biraz fazla vereceklerini. 

mamafih bunun karşılığını da temin ettiğini anlattı. 
Genç kadın, nakil işini bir an evel bitirmek için 

hummalı bir faaliyet içindeydi. Yeni möble altyor, ya
!ak cd.:ı;: döşettiriyor, mutbak takımlarını tamamlı -
yor, k~ndisine, çocuğuna ve kocasına elbiseler, çama

şırlar ısmarlıyordu. Hatta, piyanoya varıncaya kadar 
düşünüyordu. Kocası, piyancsunu babasının evinde 
bırakmıştı. İkisi de müzikten fe ·,rkalade ho~lanıyor-

!ardı. Akşamları, yemekten sonra piyanoda bir iki 
parça bir şey çalmak her ikisinin de asabını dinlen
Jirecek, günün yorgunluklarını unutturacaktı. Ma
:iam Burinka ·ile de konuşmuştu. Onu da beraber gö-
ürecekti. Ev işlerini idare etmek ve çocuğuna bak

mak hususunda ondan daha emniyetli bir kimse bula

mazdı. Vilmoş, onun bu faaliyetine hayretle bakı -

ror, büt~n bu masrafların karşılığını nereden ve na
sıl temin ettiğine bir türlü akıl erdiremiyordu. Bir 
ıralık içine kötü bir şüphe girdi. Rudolf Ravberg. 
evlerinin devamlı bir misafiri haline gelmişti. Karısı
na hata Gizella, diye hitap ediyordu. Evli bir kadını 
küçük ismiyle çağırmak laubalilikten başka bir şey 
değildi. Hem bir patronun, bir umum müdürün mai
yetinde çalışan küçük bir memurun evinde ne işi var
clı? Mamafih, Rudolf Ravberg'in, yüzündeki burµşuk 
lukları, başının çıplaklığını, titriyen ellerini düşü 
nünr.e, bu şüphenin haksızlığını teslim etmek mecbu 
riyetini duydu. O halde, Gizella bu kadar parayı ne 
reden buluyordu? Halbuki, işin iç yüzü büsbütün baş 
ka türlü idi. Gizella, matbaadan bir haylı avans ko 

r armıştı. Aldığı eşyaların çoğu da taksite bağlanmış

tı. Kendi kendine kalıp ta borçlarını hesap ettiği za
man beyninden vurulmuşa döndü. Bu kadar borcun 

altından nasıl kalkacaktı? .•. Fakat, bir defa bu işe gi
rişmişti, artık sonuna kadar götürecekti. Bütün ha

yatını çalışmağa, işe terketmişti. Daha rahat bir evde 
oturmak, daha güzel giyinmek, hülasa daha mükem
mel yaşamak hakkıydı. Kendini, çocuğunu ve kocası
nı en basit şeylerden dahi mahrum edemezdi. 

Neşriyat şubesi şefi Nandor1 Müller'in ölümü, va -
ziyetlerini bir dereceye kadar düzeltmelerine imkan 
verdi. Gizella'nın teşebbüs ve tavsiyesi üzerine Ru
dolf Ravberg, Vilmoş'u onun yerine tayin etmeğe ra
zı oldu. Vilmoş, bu teklife kızdı. Bu yüzden araların· 
da şiddetli münakaşalar yapıldı. Vilmoş'un, devamlı 
ve esaslı bir iş bulduğuna sevinmesi lazımdı. Halbuki 
:>, böyle mükemmel bir işi kabul etmek istemiyordu. 
Gizella'nın sabrı tükendi. Sert bir tavırla kocasına 
; ıkıştı: 

- Sen, adeta çıldırmışsın. Bu senin yaptığını hiç 
ıir akıllı insan yapmaz 1 

Vilmoş. cevap vermedi. Başını •önüne eğdi. Kara 
· ara düşündü. Gizella, bütün israrlarına rağmen ko· 
casının bu işi kabul etmek istememesinin sebebini öğ
renemedi. Mesele bam başkaydı. Karısı tarafından da

ha dolgun maaşlı bir iş temin edilmek Vilmoş'un izze

tinefsine dokunuyordu. Fakat, bunu ~ıkia karııına 

- Madaın ki . anla.-nı} orsun, o halde ne diye izah 
edeyim? 

Gizella, işine gitmek üzere hazırlanmıştı. Vilmoş, 
henüz yatakta yuvarlanıyordu. Kocasının bu cevabı
na fena halde sinirlendi. Boğuk hir sesle bağırdı: 

- Çok rica ederim, ı.eııi tahkir etme 1 
- Affedersin. Yanlış anladın. Seni tahkir etmek 

aklımdan bile geçmedi. 

- O halde, durmadan yüksek tahsil yapmamış ol
duğumu yüzüme vurma. Evet, bu gün bir lise mezunu 
dahi değilim. Fakat, bu noksanımı lıildiğim için ge
ceyi gündüze katarak çalışıyorum. Ve öyle zannedi
yorum ki; bugünkü malumatım, senin gibi esrarengiz 
bir adamın imalı sözlerini anlamağa kafidir. 

Vilmoş başını salladı. Cevap vermedi. 

- Anlat bakalım, ruhi istiklal nedir ve çalışmak 
niçin onu mahvedecekmiş? 

- Sırası geldiği zamaa bu mesele etrafında konu
şuruz. Sen, şimdi biraz .... ._ Ravbeqfini bekl_. 
me. 

- Neden benim Ravberg1m oluyor? 

- Canım işi uzatma, fena bir maks~tla söyleme-
dim. Sen, bu sabah bana çatmak için bahane arıyor· 
sun. (Sonu var) 
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23-9-1940 

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

KITAAT tLANLARI 

Un alınacak 
Erzinc3n As. Sa. Al. Ko. dan 
Yüz elli ton unun kapalı zarfla eksiltme

ai 24/9/940 salı gunU saat 11 de Erzincan 
&a~ Al. Ko. da yapılacaktır. Muhammen be· 
deh 24 bın Tıra o!up ük teminatı 1800 lira
dır. Şartnamesi komısyolhi;ı görulebilir. 
Teklif mektuplarını eksiltme saatınde::ı bir 

\at evci komisyona verilmiş olması. 
:. (5454) 15445 -.. Odun alınacak 
• Erzincan As. Sa. Al. Ko. dan : 
• l3ir milyon kilo odunun kapalı zarfla ck
ailtmesi 30 eylül 940 pa:ıartesl gilnii saat 
11. de Erzincan satın alma komisyonundıı 
yapılacaktır. Muhammen bedeli 20,000 lira 
olup ilk teminatı 1.500 liradır. Evsaf ve 
ıartnamesi garnizonlarda vardır. Teklif 
mektuplarının eksiltme ı;aatından bir saat 
evel komisyonda bulundurulması lazımdır. 

(5672) 15679 

Çam tahtası alınacak 
!stanbul Lv. A. Sa. Al. Kp. dıln : 
18 + 24 + 4 ebadında 20000 adet çırasız 

~am tahtası alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 25191940 çarşamba 

eünU saat 15.30 da Tophanc'de Lv. A. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

İsteklilerin ilk tcminatlariylc birlikte 
belli saatte komisyona ıelmelcri. (5904) 

15902 

Yulaf ve arpa alınacak 
lstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
250 ton yulaf ve 250 ton arpa 26/10 940 

ıünü sa;ıt 10 da pazarlıkla satın alınRcak -
tır. Arpanın muhammen bedeli 19750 lira 
yulafın muhammen bedeli 21125 liradır. 

Arpa yulaf ayrı ayn taliplere de ihale edi
lebilir. Şartnamesi her gün Ko. da göril -
le bilir. 

lsteklilerln belli giln ve saatte yüzde on 
beş teminatları ile birlikte Fındıklı'da Ko. 
Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (5905) 15903 

Sadeyağı alınacak 
Diyarbaklr As. Sa. Al. Ko. dan 
M. M. V. hesabına alınacak olan iki de

fada otuz beııer ve bir defada 20 ton sade 
yağı D. Bakır K<ır. Sa. Al. Ko. da ayrı ayrı 
pazarlığa konmuıtur. 

P zarlığı 25 91940 gün saat 10, 11 ve 12 
de yapılacaktır. 

Otuz beııer tonun muhammen bedeli 
43750 ııer lira olup teminatı 6562 lira 55 
kuruıı ve 20 tonun bedeli 25000 lira olup 
teminatı 3750 liradır. 

On be& günde teslim edilecek olan yağ -
ların şartnameleri her giın iş zamanında 

lromlıyonda görillebilir. (5941) 15921 

Sadeyağı alınacak 
Diyarbakır As. Sa. Al. Ko. dan : 
Vekalet hesabına. alınacak olan iki defa

da otuz beııer ve bir defada 20 ton sade ya
tı D. Bakır Ko. Sa. Al. Ko. ca ayrı ayrı 
pazarlığa konulmuştur. 

Pazarlığı 25/9/94-0 gıin saat 10, 11 ve 12 
'de yapılacaktır. Otuz bcııer tonun muham -
men bedeli 43750 ııer lira olup teminatı 
11562 lira 50 şer kr. ve 20 ton bedeli 25.000 
lira olup teminatı 3750 liradır. 

On beş rUnde teslim edilecek olan yağ -
!arın şartnameleri teslim şartnameleri her 
gün lı zamanında komisyonda görillebillr. 
(5943) 15923 

Saman alınacak 
lstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Bir milyon doksan beş bin altı yüz kilo 

saman almacaktJr. Pazarlıkla eksiltmesi 
24. 9. 940 salı günü saat 14 Tophanede 1st. 
Lv. amirlili Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Teminat bedeli 46,561 lira ilk temina
tı 1492 lira 22 kuruştur. Şartnamesi ko
misyonda görülür. Istelclilerin hııuni ve· 
sikalariyle komısyona gelmeleri. (5893) 

15940 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Muğla As. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Birlikler ihtiyacı için mevzuatiyle 

birlikte mahallerine tcalim ııartiyle cinı ve 
ınlkdarları gösterilen iaıe ve yem madde
leri 2400 sayılı kanunun 46 M. ıinin (M) 
fılrraaına ıı:öre pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedelleri ile kati te
ıninat mikdarları her maddenin hizasında 
röıterilmlıtir. 

3 - Muhtelif maddeler, ayrı ayrı veya 
rrup grup veya toptan ihale edileceğine 

"' tekarrür edecek fiyata ıöre alınacak ka
ti teminatın mikdarı da degi$ir. 

4 - Hepsinin ihalesi 25 EyliiV940 çar -
ıamba günü aaat on altıda Mutla'da ıatın 
alma ko. da yapılacaktır. 

5 - Şartnameleri Muila'da satın alma 
Ko, dı gorülebilir. 

6 - İsteklilerin dördiıncil maddede ya
zılı saatte komisyonda hazır buİunmaları 
ilin olunur. (5933) 15945 

Cinsi 
YlYECEK MADDELER 

Mikdarı Tahmin 
edikn bedel 

Kilo Lira 
~ulgur 15000 2250 

' Makarna 23500 6345 
Şehriye 6000 1620 
:Beyaz peynir 6250 3438 
Sade yağ 27500 41250 
Pırinç 27000 6450 
l>atates 55000 5500 
ncçel 9250 4625 
Salça 2650 663 
Zeytin yaiı 13450 6725 
'l'uz 10200 612 
Sabun 9000 3150 
Seker 2000 800 
tay 180 810 
l<uru Uzilm 1400 420 
~tYtin taneııi 8000 2400 
l<ırmızı biber 450 225 
.\rpa 334000 25050 
Saman 377000 13195 
)(uru ot 424000 29680 
\'ulaf 25500 2040 
liayvan tuzu 3700 222 

Bufday alınacak 
Amu7a Sa. Al. Ko. dan: 

Kati 
teminat 

Lira 
338 
952 
243 
516 

6188 
825 
825 
694 
100 

1009 
92 

473 
120 
122 
060 
360 
34 

37SS 
1980 
4452 

306 
34 

l - (1,080,000) kilo bul~ kısım ka 
hlı ~ ile eksiltmeye konmu~lur. 

2 - Muhammen bedeli (21,600) lira o
lup muvakkat teminatı (1620) liradır. 

3 - Eksiltmesi 9. 10. 940 çarşamba gil
nU 11aat 15 te yapılacaktır. 

4 - Şartname satın alma komisyonunda 
görUieblllr. 

fi - İstekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 maddelerinde yazılı vesaik ve teminat
la birlikte teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evel l<emlsyona. vennl§ 
bulunmo.ları l~zımdır. (5934) 15946 

Arpa ve yulaf alınacak 
Konya Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 4000 ton arpa ile 1000 ton yulaf 
pazarlık suretiyle satrn alrnacaktır. 

2 - Evsaf ve hususi şartları Konya Lv. 
A. Sa. Al. Ko. dadır. 

J - Pazarlığı 24. 9. 940 günü saat 10,10 
da Konya Lv. A. Sa. Al. Ko yapılncalctır. 

!steklılerin gun ve saatinde komisyon
du hazır bulunmaları. 

4 - Pazarlığından sonra takarrür ~e
cek fiyat üzerlnden yüzde on beş kati te -
minat alın.ıcaktır. 

(5948) 15947 

Kuru ot alınacak 
Erzlncan As. Sa. Al. Ko. dan : 
500000 kilo kuru otun kapalı zarfla ek -

siltmesi 8 lO/g40 salı rilnil saat 1( de Er
zincan'da Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

İlk teminatı 1500 lira olup muhammen 
bedeli 20000 liradır. 

Evsaf. şartname esasları birliklerıle var
dır. Teklif mektupları eksiltme saatinden 
bir saat evci komisyona verilmİ$ olacnktır. 

(5949) 15948 

Sığır eti alınacak 
lzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
154000 kilo ke ilmiş sığır eti ihtiyaçı ka

palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltmesi 7/1. Tş./940 giınü saat 16 da 

kışlada, lzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapı -
lııcaktır. 

Tahmin edilen tutarı 40810 lirndır. 
Teminatı muvakkate akçesi 3061 liradır. 
Şartnamesi Ko. da goriılebilir. 
İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı ol -

duklarına dnir vesika göstermek mecburi
yetindedirler. 

Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni ve
sikaları ve teminat ve teklif mektuplarını 
ihale saatinden en az bir ıaat evel Ko. na 
vermiş bulunacaklardır •. (5950) 15949 

Nakliyat yaptırılacak 
Gelibolu As. Sa. Al. Ko. dan: 
Yapılacak bilumum içecek giyecek ve 

mUhlmmatın ve eratın nakli bir sene mUd
deUe mUnııkas:ıya çıkarılmıştır. 

Malzemenin beher kilosunun nakliye 
!lyatı tahmini olarak yetmlfl beş sanllm 
ve bir erin 25 kuru~tan katı teminatı 22:SO 
llradır. 

İhalesi 8/1.ttJ./940 sn.at 11 de Sa. Al. 
K"o. da yapılacaktır. (5951) 15950 

Sade yağı alınacak 
24000 kilo erimle sadeyağı kapalı ola

rak eksiltmeye konulmuotur. 
Tutarı 32400 liradır. Muvakkat temina

tı 2430 liradır. 

İhnlesl D blrlnciteşrln 940 c;arııamba 
gUnU saat lfi tedlr. (5952) W951 

Semer iskeleti alınacak 
lstanbul Lv. Amlrlı"li Sa. Al. Ko. dan : 
9000 adet ayrı ve 3000 adet ayrı olmak 

üzere ceman 12000 adet tevhit semeri iske
leti alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
26/9/ 940 perşembe rUnU saat 14 de Topha
ne'de İst. Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. 

Tahmin bedeli beheri dört buçuk lira, ilk 
teminatları dokuz binin 3037 buçuk lira üç 
bin adedinin 1012 buçuk liradır. 

Nümunesi komisyonda görUlilr. Taliple -
rin kanuni vesikalarlyle belli saatte komis-
yona gelmeleri. (5953) 15952 

Yulaf alınacak 
Gelibolu As. Sa. Al. Ko. dan: • 
400 ton yulaf alınacak ve S/ı.teş/940 

saat 11 de Gelibolu Sa. Al. Ko. da. ihale 
edilecektir. 

Yulafın beher kilosunun muhammen 
bedeli 7 kuruıı ve kati teminatı 4000 lira-
dır. (5954) 15953 

Un alınacak 
Kars As. Sa. Al. Ko. dan: 
Bir kilosun• tahmin edilen /iyat 18 l:u

ru:s 50 santim ol•n 200 ton un pazarlığa 
çıkarılmıştır. ilk teminatı 2775 /ıra olup 
ihalesi 25. 9. 940 çarşamba günü saat 14 
te. Pazarlığa gireceklerin Sa. Al. Ko. na 
gelmeleri. (5955) 15954 

Sade yağıalınacak 
Çanakkale As. Sa. Al. Ko. dan: 
120,000 kilo sadeyağ pazarlıkla satın 

alınacaktır. 

Sadeyağın beher kilosu 125 Jmruştnn 
150.000 blçllmlııtır. 

İhalesi 24. 9. 940 sah gUnU saat 11 de 
Çanakkale Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

İltcklllcrt ihaleden bir aaat evel temi
nat akçeleri ola.n 8750 lirayı ve ihale ka
nununun 2 - 3 cU maddelerindeki vesalkle 
komisyona mUracaat etmeleri. (5956) 

15955 

Kuru fasulya alınacak 
Edirne Sa. Al. Ko. dan: 
100 ton K. fasulye alınacaktır. Kapalı 

zarfla eksiltmesi 9. I.teıırın 940 çarııamba 
günll saat 16 da Edirne eski mUıılrlyet da
iresinde Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Tah -
mln edilen tutarı 2:i000 lira ve ilk temina
tı 187:> liradır. 

Evsaf ve ııartnamesl her ~Un komis
yonda görlllebillr. 

tstekllle\"ln sözU geçen gtinde ihale sa
atinden en geç bir sat evel teklif mek
tuplnrını komisyona vermiş olmaları 10.-
zımdır. (5087) 15959 

ASKERi F ABRIKALAR ------
5000 Kilo don yağı alınacak 
Aıkari Fabrı'ka.lar Umum MUdür/Uğü 

M erk.ez Satrn Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (2000) lira olan 

5000 kilo don yağı askeri fabrikalar umum 
mildilrlilğil merkez ıatın alma komisyonun· 
ca 4/10/940 cuma gilnü aaat 14 te pazar -
lıkla ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (150) lira ve 2490 nu· 

u ı.; u s 
maralı kanunun 2 ve S. maddelerindeki ve
saikle komisyoncu olmadıklarına ve b..ı il
le alakadar tüccardan olduklarına dair ti -
caret odası vesikasiyle mezkur gun ve sa -
atte komisyona müracaatları. (5855) 15825 

142 Ton benzin alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüfü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli {52450) lira olan 

142 ton benzin AskcJ1 fabrikalar umum 
mUdllrlUğU merkez Entın nlma komisyo
nunca 7. 10. 940 pazartesi gUnU sat 15 te 
kapalı zarflıı !ha.le edilecektir. Şartname 
(2) lira (12) kuruıı mukabilinde komis
yondan verilir. Tnllplcrln muvakkat temi
nat olan (3877) lirayı havi tckllf mektur>
lnnnı mezkftr gtinde snnt l' e kndar ko -
misyona vermc-leri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve s. maddele
rindeki vcsalkle komisyoncu olmadıklan
na ve bu 1ııle all\kadar tllccardnn oldukla
rına dıılr ticaret odası ve lkaslyle mezkQr 
gün ve saatte komisyona mUracnatınrı. 

(5829) 16392 

ViLAYETLER 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
YozğRt Nalın Mudilrlüğunden : 
1 - J<:kslltmeyr. komıla.n ııı : 
Yozgat - Maden yolunun 35 inci kilo -

nıetreslnde inşn edılecek (10476) lirll 60 
kuruşlult köprü inşaatıdır. 

2 - Bu l§e nlt ııartname ve evraklar 
şunlıırdır : 

A - l!:kstıtnıe şnı tnamesl, 
B - Muk:ınle projesi 
c - N ıfııı işleri gcnPI §ftrtnRmcsl, 
D - Şos ve köprüler fenni anrtnamcsl, 
r;; H ı:nısi ırtname 

F Keşif <'ctvcll, tahlıll fıyat, metraj, 
L Proje 
1ateldllerln Yozgat d imi cncUmenlnde 

bu evrak \'O §nı tnnmclt:rl görebilirler. 
3 - Eksiltme :> 10·1940 cumartesi günU 

saat ıo da Yozgat ddıml cnc:Umenlnde ya
pılacaktır. 

4 - Ekslltm<'ye girebilmek için lstekll
lerin 78:i lira 7l kuııış muvakkat teminat 
vermeleri ve bundan başım a,şnğıdnkl ve -
salkı haiz bulunmftları IAzımdır. 

A - En az yedi bın liralık yol, kBprU 
inşantı yapnnıı bulunması, \ 

n - İhalesi tarlhınden sekiz glln evci 
nılırncaatln vil~yetten eksiltmeye girecek
lerine dRlr vesika almalan. 

5 - Teklif mektupları UçUncU maddede 
yazılı saatten bir saat cvcllne kadar Nafıa 
dairesine g<'tlrllcrek komisyon reisliğine 
mııkbuz mukablllndcı verecektir. Posta 
ne gönd<;rllocek mektupların nihayet 3 Un
cu maddede yazılı saate kcıdıır gelmiıı ol -
ması ve cJııı zarfının mUhür mumu ile iyi
ce kapatılmış olması şarttır. Postada olan 
gecikmeler kabul edilmez. 

( 635-5706) 156 5 

Aafalt yol inşaatı 
lstanbul Belediyesinden: 
Taksim-Sıraserviler caddesinin as

falt şosa, asfalt tretuar ve saire inşa

atı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko

nulmu.§_tur. Keşif bedeli 52099 lira 96 
kuruş ve ilk teminatı 3855 liradır. 
Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işle
ri genel, hususi ve fenni şartnamele
riyle proje keşif hulasası ve buna mü
tefcrri diğer evrak 261 kuruı muka
bilinde Fen İşleri müdürltiğünden ve
rilecektir. İhale 3. 10. 940 perşembe 
günü saat 15 tc daimi encümende ya· 
pılacaktır. Taliplerin .Jlk teminat mak 
lıuz veya mektupları, ihale tarihin -
den 8 gün evel Fen İşleri mlidUrlUğU
ne müracaatla alacakları fenni ehli -
yet ve 940 yılına ait ticaret odası vc
sikalariyle 2490 numaralı kanunun 
tarif atı çevresinde hazırlıyacakları 
teklif mektuplarını ihale günü aaat 
14 c kadar daimi cncUmene vermeleri 
lazımdır. (8639/5707) 15774 

Ahır inşaatı 
Konya Harası Müdurlıiğünden : 

Ke§lf bedeli (20MiS) Ura (83) kuruş olıın 
inek ahın inşaatı 19-9-1940 tarihinden 1 -
tlbaren on beş gUn mUddeUe ve kapalı 

zar! usullyle eksiltmeye konulmuştur. 
:Muvakkat teminatı (1534) lira (41} ku

ru§ olup hara veznesine yatırılacak ve ek
siltme 4-10·1940 tarihinde cuma glinU saat 
15.30 da Konya hara merkezinde müttJek
kll lnşaııt komisyonunda yapılacaktır. 

Proje ve ıınrtnamelerl hara mUdllrlllğUn 
den ve Konya vlUiyct veteriner mUdllrlU
ğUnden bir lira bedel ile verilir. 

İsteklilerin teklif zarflarını ve 2490 11a
yıh kanunun 2. 3. cU maddeleriyle oartna
mede yazılı vesaiki eksiltme saııtinden bir 
saat evel komisyona vermeleri, belli ~n 
ve saatte hara merkezinde hazır bulunma
lan. (5880) 15831 

ANKARA BELEDiYESi 

F otin, getir yaptırılacak 
Ankara Beledıyesindcn : 
1 - Zabıtai belediye memurları l~ln 

yaptırılaco.k olan 93 çift fotin ile 93 çift 
getir on beş gün milcldetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1116 lira.dır. 
3 - Teminat 83 lira 70 kuruştur. 
4 - Şartname ve nümuncsini gormek is

tiyenlerin hergÜn encümen kalemine ve İl• 
teklilerln de 4/10/940 cuma &ünli saat 10.30 
da belediye encümenine milracaatları. 

(5784) 15766 

Yağ tasfiye cihazı alınacak 
Ankara Belediyc1inden : 
1 - Su ililcri için alınacak olan bir adet 

yağ tasfiye cihazı on beı ıün milddetle a
~ık ekııiltmeye konulmustur. 

2 - Muhammen bedeli (1400) liradır . 
S - Teminat (105) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin 

her ıün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 8/10/940 aalı ıunil saat 10.30 da beledi
ye encümenine müracaatları. (5980) 15956 

Filitre kumu alınacak 
Ankara Belcdıyesı'nden : 
1 - Su iılcri ı_çin alınacak olan 50 ton 

filitre kumu on bq gün müddetle açık ek -
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (2500) liradır. 
3 - Teminat (187,5) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin 

her gün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 8/101940 salı gilnü saat 10.30 da beledi
ye encümenine milracaatlarr. (5981) 

15957 

DEVLET ORMAN iŞ. 

Satılık köknar tomruğu 
Devlet Orman lşletmesl Karabuk Revir 

Amirliğinden: 

1 - KnrabUk rovirlerlne bağlı BUyük. 
dUz bölgesinin Fındacak deposunda lstlt'
te mevcut (583) adet muadili ( 448) met
re mlk(lp ve 592 desimetre mlklı.p köknar 
tomruğa açık arttırma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca bil§ kesme 
payları mevcut ve kabukları aoyulmuu o -
Jup hacmi kabuksuz orta kutur üzerinden 
hesaplanmı§tır. 

3 - Tomruklara alt oartnamesi Anka 
radıı orman umum mlidllrlUğUnc1e İstan
bul, Zongulc!ak çevı rge mUdUrlllklerinde 
ve Karabük devlet orman l1.1letmesl revir 
Amirliğinde görUlebllir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli 
(12) lira (00) kuruştur. 

5 - leteklilerln c;, 7,5 pey akçesiyle 
25. 9. 940 çarşaınba gllnlı saat 15 te Ka
rabUkteki revir merkezine mllrııcatınrı. 

(8503 5882) 15853 

Satılık köknar tomruğu 
Devlet Orman işletmesi Kar abuk Re. 

vir Amırlığınden: 
ı - Knrnbllk revirine bağlı DU

~ Ukdllz blllg sinin Deıetıııllı deposunda is· 
tıfle me\'CUt (11901 adet muadıll 113 8) 
metremlkdp t 100 ı d~ııı nctre mlklLp kök 
nar tomnığıı açık rttırma ile satılacak
tır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
paylan mevcut ve kabukları soyulmuş o· 
lup hacmi kabuksuz orta kutur üzerinden 
hesıı.planmııtır. 

3 - Tomnıklnrıı ait uartnameırt: Anka· 
rarla orman unıum mlldllr!Uğilnde Ankıı· 
ra. İstanbul, Zonguldak ormnn çevlrge 
mlldllrlliklerlnde ve Knrabllk devlet o~ 
mıın işletmesi revir Amirliğinde göı·Ulehl
lir. 

4 - Tomnıkların muhammer. bedeli 
(l2) lira (00) kuruştur. 

5 - İsteklllerln % 7,1'> pey akçesiyle 
25. 9. 940 çarşambR 'giinll saat 14 te Kn· 
rabl\ktekl revir merkezine mUracantları. 

(8 04/I'> 3) 15S54 

NAFIA VEKA.LETI 

Çadır bezi alınacak 
Nılıı Velcaletinden: 
28/9. 940 eumartHi günü saat 11 de An· 

karada naha vekUeti binası iı;lnde malze· 
me mtidürluğü odasında toplanan malzeme 
eksiltme komisyonunda (4228,64) lira mu. 
hammcn bedelli 3952 metre yerli çadır be· 
zinin kapah zarf usulü ile eksiltmesi yapı

lacaktır. 
Eksiltme ıartnameııi ve teferruatı bedel

siz olarak malzeme miıdiırhiiünden alına· 
bilir. 

Muvakkat teminat (317) üç :yüı on yedi 
lira (15) kuruııtur. 

İ&teklllerin teltıif mektuplarını muvak· 
kat teminat ve ıartnamesinde yazılı vesaik 
ile birlikte aynı gün saat 10 a kadar mez
k('ır komisyona makbuz mukabilinde ver • 
meleri lazımdır, 

(5556) 15580 

Yapı ve imar işleri ilanı 
Nalra Vek§letı'nden : 
1. Eksiltmeye konulan iş: Ankara 1s

metpaııa kız enstitüsü binası tamiratı işi

dir. Keşif bedeli 7029 lira 40 kuru~tur. 
2. Eksiltme 2.10.1940 sarıamba günü sa

at 16 da nafıa vekaleti yapı iılcr.i ve imar 
işleri eksiltme komisyonu odasında açık 
eksiltme usuliyle yapılacaktır. 

S. Eksiltme şartnamesi ve buna mütefer
d evrak 35 kuru& bedel mukabilinde yapı 
ve imar i!ileri reisliğinden alınabilir. 

4. İsteklilerin bu işe girebilmeleri için 
-527- beş yÜ7. yirmi yedi lira -21- yirmi 
bir kuruşluk muvakkat teminat vermeleri 
llzımdır. (55!14) 15707 

Demir yolu inıaatı 
Nalıı V dil~tind~n : 

Elhrğ - İran demlryolunun birinci, ikin
ci ve üçiincU kısımlar inşaatı kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konmuııtur. 

1 - Münakasa 4/10/940 tarihine tesadüf 
eden cuma i\lnÜ saat on altıda vekiletimiz: 
demiryollıı.r inşaat dairesindeki münakasa 
komisyonu salonunda yapılacaktır. 

2 - Bu inıaatın muhammen keliif bedeli 
beş milyon liradır. 

3 - Muvakkat teminat 191250 liradır. 
4 - Mukavele projesi, eksiltme &artna -

mesi, bayındırlık itleri ıenel şartnamcai, 
vahidi kiyasii fiyat cetvelleri, plin ve pro
filler, fenni ıartna.me, !H. C numaralı mal
zeme tipi, telgraf hattı ııartnamcsi, beton
arma ıartnımesi, betonarme kontrol tali -
matnamesi, massif köpriıler için hesap e
sasları, ahsap köprüler için hesap e -
ıaslarından milrekkep bir takım milnaka
aa evrakı elli lira bedel mukabilinde de • 
mlryollar inıaat dalreainden tedarik olu • 
nur. 

5 - Bu münakasaya girmek istiyenler 
referans ve diğer vcsikalannı bir istidaya 
bağlıyarak miınakasa tarihinden en az sekiz 
gün evet Vekilete vermek ıuretiyle bu is 
is;in ehliyet vesikası istiyecekler ve bu ve
sikayı teklif zarflarına koyacaklardır. Mü
nakasa tarihind~n en az ıekiı rün evci ya
pılmamıı olan müracaatlar nazarı dikkate 
ahnmıyacakur. 

6 - Münakasaya iştirlik edecek olanlar 
2490 numaralı arttırma, eksiltme ve ihale 
kanunu ile eksiltme şartnamesi mucibince 
ibrazına meebur oldukları evrak ve vesal
kln mezkur kanun ve ıartnamenin tarifatı 
dairesinde haıılıyacakları teklif zarflarını 
4/10/94-0 cuma iUnÜ saat on beşe kadar nu
maralı mak'bua mukabilinde münakasa ko -
misyonu başkanlıiına vermiı olmaları 11 -
..:ımdır. (5789), .ısaoa 

.. 
MiLLi MODAF AA VEKALETi M. M. V. Hava Musteşarhğı 

Çamatır diktirilecek Çelik alınacak 
M. M. VeJcileti Satın Alma Ko. : M. M. Vcktileti Hava Satın Alma Ko.: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 7375 lira l - ~4 kalem 23 95 kilo husust çelik 

olan 75 bin takım çama5rr ile 75 bin yns- palı zartla eksiltmeye konulmuştur. Mu· 
dık yiizü ve on bin yasdık kılıfı diktirilc- hnmmen bedeli (3~ 000) lira olup ilk te
c~ktir. B!-lnları~ !alnız bezi ~ekiletçe ~e- mlnat miktarı 2625 liradır. Kapalı zarfla 
rılecek dığer bulun malzemesı müteahhıde ı 
alt olacaktır. İsteklilerin ı 106 lira 25 ku-1 eksiltmesi 81. 10. 940 perııembe günü saat 
ruşluk kati tcmınatlariylc birlikte pa ar- 11 de Hava •atın alma komisyonunda ya
lık günü olıın 25/eylul/940 çarşamba günli pılac:ıktır. İdari ve fennt şartname 175 ku· 
saat 11 de Ankarada M • .M. V. satın alma nııı mukabilinde her gün öğleden sonra 
KO. da bulunmaları. (5376) 15392 mezkO.r komisyondan alınabilir. 1stekllle· 

ipek iplik alınacak rln ltnnunun iki ve liçUncü maddelerinde 
yazılı bulunan veıınlkle birlikte ilk teminat 
ve teklif mektuplarını muayyen eaattan 
bir saat cvellne kadar komisyona makbus 

M. M. Vekaletı' Satrn Alma Ko. 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 1500 lira 

olan yirmi bin tüp ipek iplik (tababette 
kullanılan) 25/eyliıl/940 çarşamba günü sa
at 10 da Ankarada M. M. V. satın alma 
KO. da pazarlıkla satın alınacağından is
teklilerin 225 liralık kati teminatları ile 
birlikte pazarlık giln ve aaatında mezkur 
KO. da bulunmaları. (5379) 15393 

Benzin ve saire alınacak 
M. M. Vek.iletı Satın Alma Ko.: 
Hepsine tahmin edilen tıyaU: 4500 lira 

olan 8 01>..'i kilo benzin. 500 kilo B, ve 500 
kilo BB. yağı 375 kilo UstUpU, 600 metre çl
rişslz tlılbent a1;ık eksiltmeye konmuştur. 
F:kslltmesl 28. 9. 040 cumartesi gUnU saat 
11 dedir. İlk temln:ıtı: 337,5 lira olup oart-
namesi komisyonda görUJUr. Taliplerin mu
ayyen vakitte M. M V Sa. Al. Ko. da bu· 
lunmaları (5561) 15554 

Yular başlığı alınacak ... 
M. M. Vekaleti Satın Almı Komısyo -

nundan : 
Miiteahhit nam ve hesabına beherine tah

min ed:tcn fiyatı 160 kuruş olna 1000 adet 
bez yular başlrgı açık eksiltme suretiyle 
münakaı;nya konmuıtur. İhalesi S0/9 940 
pazartesi gunu saat on birdedir. İlk temi -
natı 120 liradır. Şartnamesi M.M.V. satın al 
ma komisyonunda göriıliır. İsteklilerin ka
nunun emrettigi belgelerle ihale saatinde 
Ko. na gelmeleri. (5640) 15622 

Kar gözlüğü alınacak 
M. M. Vekaleti Satrn Alma Komisyo -

nundan : 
İhale gunü talip çıkmadığından mtiteah

hlt namı hesabına behcrine tahmin edilen 
fiyatı (79) yetmiş dokuz kuruş olan 
100.000 adet kar gozlugü pazarlıkla müna -
kasaya konmuştur. İhalesi 14/10 g4-0 pa -
zartesi günü saat on birdedir. Kad temi
natı 10.400 liradır. Evsaf ve şartnamesi 395 
kuruş mukabilinde M M. V. satın alma Ko. 
nundan alınabilir. İsteklilerin kanunll(l em
rettigi belgelerle ihale saatinde Ko. na 
gelmeleri. (5739) 15506 

2 No. lu fincan ve demir alınacak 
M. M. Veliileti Satın Alma Komi~yo

nundan: 

Hepsine tahmin edilen fiyatı: 27 000 li
ra olan 30 000 adet iki numaralı fincan i
le 30.000 adet deveboynu demiri pazarlık
la satın •alınacnktır. Pazarlığı: 30. 9. 940 
pazartesi gUnU saat 14 tedlr. Katı temi -
oatı: 4050 lira olup §nrtnamesl komisyon 
dan 135 kuruşa alınır. Taliplerin muayyen 
vakitte M. '.M. V Sa. Al. Ko. da bulunma-
ları. (~79) 15851 

Saf iyot alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo-

nundan : 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 18 
lira 25 kuruş olan 250 kilo aa{ iyod 30 / 
Eylfıl/940 pazartesi günu saat 10.30 da An
kara'da M. M. V. satın alma Ko. da pazar
lıkla satın alınacağından isteklilerin 684 
lira 50 kuruşluk katı temlnatlarlle birlikte 
pazarlık giln ve saatinde mezkllr Ko. da 
bulunmaları. (5873) 15873 

Veteriner ecza ve malzeme 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo
nundan : 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 9010 lira o
lan 18 kıılem veteriner ceza ile iki kalem 
veteriner malzeme 30/eylul 940 pe.ı.artesl 

günü ıaat 10 da Ankara'da M. M. V. satın 
alma Ko. da paazrlıkla satın alınacağından 
isteklilerin 1351 lira 50 kuru5luk kati temi
natlRrı ile birlikte pazarlık gün ve saatin. 
de Ko. da bulunmaları. (5874) 15874 

100 Takım antrav alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komlsyo

nundan : 

Beher takımına tahmin edilen fiyatı 25 
lira olan 100 takım Antrav 30 eylitl/940 pa
zıırtesi günü saat 10.15 de Ankara'da M. M, 
V. &atın alma Ko. da pazarlıkla satın ah -
nacğıoon isteklilerin mezkılr ~iln ve saat
te 375 liralık kati teminatları ile birlikte 
M. M. V. satın alma Ko. da bulunmalar. 

(5876) 15876 

300 Ameliyat gömleği alrnac3k 
M. M. Vekileti Satın Alma Komis

yonundan : 

Beher adedine tahmin edilen fiyatı 450 
kuruş olan 300 tane ameliyat ııömleği 30 / 
EylCıl/940 pazartesi günü saat 10.45 de pa
zarlıkla ihale eılilece~inden isteklilerin 202 
lira 50 kuruıluk kati teminatları ile birlik
te pazarlık rün ve saatinde mezkur Ko. da 
bulunmaları. (5877) 15877 

Gaz yağı alınacak 
M. M. Velcileti Satrn Alma Komisyo

nundan : 

Boher kilosuna tahmin edilen fiyatı 26 
kuruı olan 1500 kilo gaz yağı 30/eylQl 940 
pazartesi gunli saat 11 de Ankara'da M. M. 
V. satın alma Ko. da pazarlıkla satın alı -
nacağından lsteklikrin meıkur tarihte adı 
ge~cn Ko. da bulunmaları. (5871) 15897 

Bir kamyonet alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo

nundan: 
Tahmin edilen fiyatı: 3500 lira olan bir 

adet bir butuk tonluk kamyonet açık ek
siltmeye konulmu§tur. Ek11lltmesl: 8. 10. 
940 ulı gUnU nat 11 dedir. İlk teminatı: 
262,5 lira olup oartnamesl komisyonda 
i'ISrUUlr. Taliplerin muayyen vakitte M. M:. 
v. Sa. Al. Xo. da bulunmalrı. (5983) 

168li8 

mukabm vermeleri. (5M7) 15M4 

Mendil almacak 
M. M. Vıeklleti Hava Satın Alm8 Ko • 

misyonundan : 
1 - (20.000) yirmi bin mendil pazarlıkla 

satın alınacaktır. Muhammçn bedeli 2800 
lira olup kati teminat miktarı 420 liradır. 
Pıı.zırlığa 2419 !>40 salı günü saat 11 de 
ha•a satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
İdari ıartnRmc. evsaf ve nilmuneıi her gün 
ögledcn ·sonra kom:syonda gorulebilir. 11-
teklilerin muayyen gün ve saatte kati te • 
minat ve kanuni belgeleriyle komisyonda 
bulunmaları. (5861) 15828 

Gömlek ve kıravat alınacak 
M. M. Vekiletı Hava Sııtın Alma Ko

misyonundan: 
1 - 1000 adet hava :rengi gcimlek ve 1000 

adet ~ıravat pazarlıkla satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 3000 lira olup kati te • 
minat mikdarı 450 liradır. Pazarlığı 23/9/ 
940 paazrtesi gunu saat 10 da hava aatın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 1 -
dari şartname ve nümune evsaf her &UD 

oğleden sonra mezkur komiııyonda gorüle
bilır. İsteklilerin muayyen gıin ve saatte 
kati teminat ve kanuni belgeleriyle komi ... 
yonda bulunmalıırı. (S863) 15830 

Elbiselik kumaş alınacak 
M. M. Vek8.leti Hava Satrn Alma Ko

mısyonundan: 

ı - (1000) metre harici elbiselik I:~ 
maş pazarlıkl:J sııtın alınacaktır. Muham
men bedelı 6700 /ıra olup kati temmat 
mıl:darı 1005 l11adır. Pazrlığı 25. 9. 940 
çarşamba gıinıi saat 10 da hava şatın al· 
ma komisyonunda yapılacaktır. !dr1 şart
name evsaf ve numuııesı her gün öğleden 
sonra komisyonda glirülebı1ı'r. Jsteklılerin 
mtıayyen gun ve saatte kati teminat ve 
kanuni bclgelerıylc birlıkte komısyonda 

bulunmaları. (5896) 15881 

Battaniye alınacak 
M. M. Vekaleti Hava Satrn Almıı Ko • 

misyonundan : 
1 - 2500 adet battaniye pazarlıkla satııı 

alınacaktır. Muhammen bedeli 18.750 lira 
olup kati teminat mıktarı 2813 liradır. Pa
zarlıiı 27/9 940 cuma günü aaat 11 de ha • 
va satın alma komısyonunda yapılacaktır. 
İdari şartname evsaf ve numunesi her guıı 
öğleden sonra komisyonda goriılebilir. İs
teklilerin muayyen gUn ve saatte kat! te • 
minat ve kanuni belgeleriyle birlikte ko • 
misyonda bulunmaları. (5913) 15942 

Benzin alınacak 
N. 111. YeUleti Hava Satın Alma Ko

misyonundan: 
1 - aoo ton otomobil benzini pazarlıkla 

satın alınacaktır. Muhammen bedcll 
(108.600) lira olup katı teminat mlkdan 
18360 liradır. (pazarlığı 1.10. 940 sah gU
nU saat 11 de hava satın alma komisyo
nunca yapılacaktır. İdarl ve fennt ıartna
meher gUn öğleden sonrıı mezkQr komls -
yondan 543 kuruş mukabilinde alınablllr. 
isteklilerin muayyen gtln ve 11aatte kati 
teminat ve kanunt bdgelcrlyle komisyon-
da bulunmaları. (5914) . 15943 

A. LEVAZIM AMlRLICI 

Kuru fa&ulya alınacak 
Ankara Levarım Amirliği Satın Alma 

Komiıyonundan : 
1 - Mutcahhit nam ve hesabına 45 toıı 

K. fasulya pazarlıkla alınacaktır. Pazar .. 
lığı 24/9 940 aaat 14 de Ankara Lv. A.. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 9900 lira, kati t~ 
minatı 1485 liradır. Şartname ve nümunC91 
komisyonda görillur. (5944) 15~4 

Kuru fasulya alınacak 
Ankara Levazım Amirlitl Satrn Alma 

Komisyonundan : 
' 200 ton K. fasulya kapalı zarfla eksilt• 
meıi 8110 940 saat 15 de Ankara Lv. A.. Sa. 
Al. Ko da yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 44000 lira, ille temi -
natı 3300 liradır. Şartnamesi 220 lruruı 

mukabilinde komisyondan alınabilir. İçin -
de kanuni vesikalar bulunan teklif mck • 
tuplarının saat 14 e kadar komisyona ve • 
rilmcsi. (5900) 15941 

Ranza yaptırılacak 
Ankara Levazım Amırliği Sıun Alma 

Komisyonundan: 
1 - 29 adet er yatacak ranza 7aptır11a

cıktır. Paı.arlıjı 24. 9. 940 saat 15,30 da 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko da papılıcal:tır. 

2 - Muhammen bedelı 1885 lira bti 
temı'nııtl 282 lira 15 kuruştur. Şartnameş/ 
komisyonda gorulur. (5988) 15960 

KAZALAR 

Krom cevheri aatışı 
Fethıye Mal Mildurlutünden : 
Hazineye nlt ve Domuz a!Clnı mevk!lnde

kl 36.46 dereceli 2300 ton krom cevheri be
her tonu 260 kunıı hesabiyle 5750 lira mu
hammen bedelle 15 gUn mUddetle açık art• 
tırmaya konulduğUndan taliplerin muvak -
kat teminat tutararı ola.n 430 lira 25 ku • 
ruşun te llml vezne edildiğine dair mak'buııı 
veya qlr veaalkle birlikte ihale &'ilnU olu 
30-9-1940 pazartesı gUnü saat 14 de Fet -
hlye hUkUmet konağında mUteoekkll komla 
yon nezdinde hazır bulunmıılan ve bedelsiz 
olaıı bu husustaki oartnameyl görmek iste -
!"eıılerln Fethiye mal mUtlUrlll.C'Une mU • 
racaaUarı fJAn olunur. 

(56t0·8M3) lMU 
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Oripden Sonra E MEMUR ALINACAKE 

HAYRİYE LİSESİ 
KIZ 

ERKEK 
- -- -: TÜRKiYE iŞ BANKASI : 
: A. ŞiRKETiNDEN : : 

-- --·---- -
,/;iz .tlükemme/ l(u'vvet ilacı. 

YATILI· 
YATISIZ 

Saraçh~ebqmda Horhor Caddeıinde, Telefon: 20530 

Ana - İlk - Orta - Lise - -: 1- Bankamızın muhtelif şu- E 
E bclerinde çalıştırılmak üzere mü· E 

En eski Malaga şaraplarından 
Eski ve yeni talebenin kayıtları her gUn saat 10 -17 ye kadar yapılır. Yabancı d!llere llk aınıfiardan ltlbaren bat· 

ıanır. Son aınıtta fen ıubeal de vardır. Talebeler mektebin hususi otobUs ve otomobiliyle evlerine nakledilir. 6244 
istihzar edilmış olan QUINIUM 
i...ABARRAQUE, Zayıf ve 
Kansızlarla halı nekahatte bulunanlar ve lu 
la çalışmadan yorgun duşanlcr ve Grıpten 
kalkanlar için en mukemmel kuvvet ılacıdır. 

: sabaka ile 12 memur alınacaktır. : d k k ) k d 11111111111111111 ..11111111111111111111111111111111 Nı•s:antaıın a ara o ar•ısın a ı1111111111111 ~-: Müsabaka imtihanları 7 B. Teş- E r- Y 

Yemeklerden sonra bır Lıkor kadehı 
mıktarı ıkıısabı kuvvet ve ıyadeı 
Sıhhat ıçın kafıdır. Tesirı mücerrep 
ve Parıs Tıp Akademısi tarafından 
tavsiye edilen 

Erin 1940 pazartesi günü Adana, E :_= ESKi L ı· s E s ı· Y ATiLi ~-
: Bursa, Diyarbakır, Erzurum, G1- E J Ş ) K 
§ :~:~~:p;a~ı~:::ı:t~~msun ve sı - § § Feyziye ANA ı· LK ORTA LI. SE ( Kız - Erkek ) y ATISIZ ~ 
: 2- İmtihana girebilmek için : : : • - - : 
: A- Laakal orta mektep mezunu - E Turkiye'nin en eski hususi lisesidir. Kayıt ve tecd idi kayıt için her gün müracaat olunabilir. Tarifname isteyiniz. Tl: 80879= - -= -E olmak, E .,lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr" 

Fenni 

~arabı nı nmkm,,ıel nıuhatNUlı 

Deposu: Galata, Gümrük sok No. 36 
Her E<'.unede Satılır 

malzeme ah nacak 

: B- On sekiz yaşından aşağı ve E 
: otuz yaşından yukarı bulunma • : 
5 mak, -
E C- Askerliğini yapmış olmak E 
E ( askerliğini henüz yapmamış o- E 
: )anlar muvakkat memur olarak : - -E alınacaklardır. ) -

: 3- Yukarıda yazılı evsafı haiL : - -: olan taliplerden tahriri imtihan- : 
: da muvaffak olanlar tecrübe içın E 
E onbcş gün maaşsız olarak çalıştı· E 
E rılırlar. Bu müddetin hitamın • : 
: da mesaileri itibariyle de iyi not E 
: alanlar barem kanununda muay • : 
E yen tahsisatla kadroya alınırlar. E - -: 4- Muvaffak olanlar arasında : 
: ecnebi lisanı bilenler tercih olu· E - -

HARTA G. DlREKTORLOGO 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Harta Genel Direlr.tör/Uüiüaden : 
1 - Harta kıtası eratı için 800 kilo pi -

rinç, 2500 kilo nohut, 2500 kilo kırmızı 

mercimek, 1500 kilo yemeklik tuz açık ek· 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 24 9 940 salı cünü saat 10 
da Ankara: Cebeci Harta Gn. Drk. hik bi
nasında aatın alma komisyonunda yapıla • 
caktır. 

3 - Pirincin muhammen fiyatı 26 kuruş, 
nohutun muhammen fiyatı on dört kuruş, 
kırmızı mercimeğin muhammen fiyatı on 
iki buçuk kurut ve tuzun muhammen fi • 
yatı altı kuruş, hepsinin muvakkat temina· 
tı 72 lira 04 kuru11tur. : nur. : 

Maliye Vekciletinden: 5- İmtihan neticesinde Banka : 
2 14177 numaralı Vekiller Heyeti kararına bağlı Toprak Tevzi talimat- - -

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

: hizmetine alınacak 12 memurdan : 
namesine tevfikan tevzi olunacak toprakların kadastro tahririnin icrası i- : başka muvaffak olanlar, muvaf • E 

çin aşağıki fenni malzeme mubayaa edilecektir. E fakiyet derecelerine göre mües • E Patates ve kuru soğan alınacak 

(5456) 15404 

1 - Mübayaa edilecek Beherinin fiyatı Temamının bedeli : sesede açılacak münhallere sıra : Harta Genel Direlr.törlüüiünden : 
levazımın cinsı Adet Lira K. Lira K. E ile alınacaklardır. : ı - Harta kıtası eratının mayıs 941 so· 

Prizma 2S 20 00 SOO 00 - - nuna kadar ihtiyacı için 7000 kilo patates 
Çelik şerit SO 25 00 1250 00 : 6- Taliplerin en geç 5 B. Te~- : ve 7000 kilo kuru soğan eksiltme suretiyle 
Şakul SO 00 60 30 00 E rin 1940 cumartesi gününe kadar E mukaveleye bailanacaktır. 
Jalon 100 02 SO 250 00 : yukarida yazılı şubelerimiz mü- : 2 - Eksiltme 25 9 940 çarşamba cünü 
Jalon sehpası SO 03 00 lSO 00 : dürlüklerine vesikaları ile birli'.<- : saat 10 da Ankara: Cebeci Harta Gn. Drk. 
Fiş SOO 00 30 lSO 00 E te müracaatta bulunmaları ilan E lük binasında satın alma komisyonunda ya. 
Mesaha çantası SO 12 00 600 00 : olunur. 3752 E pılacaktır. 
Portatif ters:mat masası 2S 25 00 62S 00 - - 3 - Patatesin muhammen fiyatı yedi ku-., ı 1111111111111111111111111111111 ı 1111 ı r 
Çadır ' 50 80 00 4000 00 ruı, kuru soğanın muhammen fiyatı beı 
Sıhhi çanta 25 30 00 750 00 kuruı, hepsinin muvakkat teminatı 63 lira-

Portatif yemek takımı 25 so 00 l2SO 00 u·· çu·· ncu·· Noter dır. 
Tirlin SO 02 so 12S 00 4 - Taliplerin yazılı cün ve saatte te • 
Gönye 100 00 90 90 00 Kanunun verdiği sellthiyete isUna- minatlariyle beraber komisyona celmele-
Şaf faf minkale SO 03 60 180 00 den menkul ve gayri menkul maile. - ri. (S457) 15405 
Tribli desimetre SO Ol SO 7S 00 n idare etmek üzere bir servis tesis Muhtelif erzak alınacak 
Tahta Cetvel 25 Ol 20 30 00 etml• oldu"'unu muhterem halkımıza 

~ " Harta Genel Dire/r.törlüülünden : 
Basit pergel takımı 2S lS OO 375 OO arzeder. 1 - Harta kıtası eratı için 10 kalem er -
Al"t · · ıs 30 00 7SO QO Ulus Meydanı Koçakhan a şemsıyesı zak açık eksiltme suretiyle alınacaktır. 
Y k .. ., 127S Yekun 11.180 Teıeton: 1247 37l:S 

e un 2 - Eksiltme 25/9/940 çaf1amba ıünü 
2 - Keşif ebedeli; 11.180 liradır. saat 10,30 da Ankara: Cebeci Harta Gn. 
3 _ Muvakkat teminat miktarı: 838 lira SO kuruı. ..lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ Drk. Jük binasında sa.tın alma komisyonun-
4 _ İhale evrakının görüp almak istiyenlerin Maliye Vekaleti Milli : - de. yapılacaktır. 

Emlak Müdürlüğüne müracaatları. = Memur alınacak = 3 - Hepsinin muhammen bedeli 806 li-
- : ra 50 kuruı, muvakkat teminatı 60 lira 49 

s - İhale şekli: Kapalı zarf usuli ile. : SÜMER BANK UMUMi : kuruıtur. 
6 _İhalenin yapılacağı mahal te tarih: 7. 10. 940 tarihine mUsadlf pa • : MODORLOGONDEN : : 4 -Tallplarln ya:ınlı .Un•• natte te. 

zart~i günü saat ıs de Maliye Vekaleti Millt Emlak mUdUrlUğUne. = = minatlariyle beraber komisyona gelmele -

7 _ Teklif mektupları: 7. 10. 940 tarihine müsadif pazartesi günü saat E Teşekkülümüze bağlı müesse- : ri. (5458) 15406 
: se ve falırikalarda münhal bulu- E 

14 e kadar Maliye Vekaleti Milli Emlak müdürlüğüne kabul edilir. : nan muhasebe ve ticaret servisle- : Sabun, zeytin ve zeytinyağı 
8 - Malzeme ihale tarihinden itibaren ıs gün içinde Maliye Vekaleti : ri şef ve memulruklarına 3659 : alınacak 

Mili 'Emlak müdürlüğüne teeslim edilecektir. (5866) 15939 : sayılı Bankalar baremi kanunu : Harta G~Hl Dirdtörlüüfünden : 
E hükümleri dahilinde ve müesse- E ı - Harta kıtası eratı için 1500 kilo sa
: se ve fabrikalardakilere birer : bun, 650 kilo zeytin yatı, 900 kilo zeytin 

Fenni malzeme ah nacak 
Maliye Vekaletinden: 
2 14177 numaralı Vekiller Heyeti kararına bağlı toprak tevzi talimatna

mesine tevfikan tevzi olunacak toprakların kadostro tahririnin icrası için 

qağıki fenni malzeme mübayaa edilecektir. 
1 - Mübayaa verilecek Beherinin fiyatı Tamamının bedeli 

Lira K. 
212SO 00 
2000 00 
lSOO 00 

Yekun 247SO 

levazımın cinsi Adet Lira K. 
Takeometre 25 8SO 
M~ m ~ 
Planımetre 25 60 

Yekun 100 
2 - Keşif bedeli . .?4750 liradır. 
3 - Muvakkat teminat miktarı: 1856 lira 2S kuruı. 
4 - İhale evrakını görüp almak istiyenler Maliye Vekaleti Millt Em • 

ilk müdürliığüne müracaatları. 

5 - İhale şekli: kapalı zarf usulü ile. 
6 - İhalenin yapılacağı mahal ve tarih: 23. 10. 940 tarihine müsadif çar

pmba günü saat ıs de Maliye Vekaletı Milli Emlak müdürlüğünde. 
7 - Teklif mektupları: 23. 10. 940 tarihine müsadif pazartesi günü sa • 

at 14 e kadar Maliye Vekaleti Milli Emlak müdürlüğünde kabul edilir. 
8 - Malzeme ihale tarihinden itibaren 90 gün içinde Maliye Vekaleti 

Milli Emlak müdürliıgüne teslim edilecektir. (586S) 15938 

M. M. V. DENlZ LEVAZIM eksiltmesı yapılacaktır. 
1 

perşembe ciinU saat 17 de kapalı zarfla 

---------------- 2. - İlk temınatı (6420) lira (50) kurut 

Zeytinyağı alınacak 

M. M. V. denız levazım satın alma KO: 
1. - Tahmın edılen bedelı "75 400" !ıra 

olan '"130.000"' kılo zeytınyagının 25 eylül/ 
940 çarşamba gunu saat "15.30" da kapalı 
zarfla ek11ltmesı yapılacaktır. 

2. - İlk tem natı "5020" lıra olup şart· 
namesı her cun komısyonde.n ••377" kuruş 
mukab 1 nde alınabilir. 

3. - hteklılerın 2490 sayılı kanunun ıı· 
tedıii belgelerı havı tanzım edeceklerı ka· 
palı teklıf mektuplarını en geç bellı gıin 
ve saatten bır saat evelıne kadar Kıı.sım
pa,ada bulunan kom syon batkanlı ına mak 
buz mukabılınde vermelerı. (8117 5328) 

15386 

Sabun alınacak 

M. M V. denız levazım satın alma KO: 
1 - Tahmın edılen bedclı '"52 507'" lıra 

olan "130 000" kılo sabunun 25 eylül 940 
çartamba cunu saat "11'" de kapalı zarfla 
eks ltmesı yapı acaktır. 

2. - İlk teminati "3875" lira "35ft ku
rut olup şartnamesi her ıun komisyondan 
"263" kuruş bedel mukab tinde alınabilir. 

3. - lsteklılerın 2490 sayılı kanunun is
tediği belceleri havi tanzim edeceklerı ka
palı zarflarını en gec bellı ıun ve saatten 
bir ıaat evetine kadar Kasımpa :dıı bu
lunan komısyon baq1•11n 1 ı ına makbu7 mı· 
kabılinde vermeleri. (8118 5329) 15387 

Pirinç alınar.ak 
il. M. V. ti~nıı levazım satın alma KO: 
1 - Tahmın edılen bedelı 103.410" !ıra 

olan "300.000' kilo pirıncin 26/eylul/940 

olup şartnamesi her cun komisyondan 
(517) kuruş mukabilinde alınabilir. 

3. - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun is
tedigi belgeleri havi tanzim edecekleri ka
palı zarflarını en geç belli cün ve saatten 
bir saat evelıne kadar Kasımpaşa'da bu
lunan komisyon başkanlıgına makbuz mu-
kabilinde vermeleri. (8119/5330 15388 

Sadeyağıahnaı:ak 
M. M. V. deniz levazım satın alma KO: 
1 - Tahmin edilen bedeli (212.245 lira 

'llan (170.000) kilo sade yağının 26 .eylül 
940 perşembe gunu saat 11 30 da kapalı 

T dla eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - İlk temınııtı (11.862) lira (25) ku

rus olup şartnamesi her gün komisyondan 
(1062) kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3. - İsteklilerin 2490 sayılı karıunun is
ted"gi belgeleri havi tanzim edecekleri ka
palı zarflarını en gec belli gtin ve saatten 
bir saat eveline kadar Kasımpasa'dıı bıı 
lunPn knm'syon başkınlı ımı makbuz mu· 
kabilinde vermeleri. (8120 5331) 15389 

Zeytin alınacak 

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

olan (130 000) kilo zeytin 26. eylul. 94-0 
persembe gunu saat ı 5.30 da kapalı zarfla 
eks"ltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk temınatı (1825) lira (20) kurue 
olup ııartnamesi her iÜn komisyondan Pi· 
a•ız alınabilir. 

3. - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun İt· 
tedigi belıeleri havi tanzim edecekleri ka· 
pah zarflarını en ceç belli cün ve ıaatten 
bir saat evetine kadar Kasımpa5a'da bu
lunan komisyon baıkanlıfına makbu~ mu
kabilinde vermeleri. (1121/5332) 15390 

- -: derece işletme zammı verilmek : tanesi açık eksiltme suretiyle alınacaktu-. 
- üzere memur alınacaktır. Bu sa- : 2 - Eksiltme 24/9/940 sah cünü aaat - -: halarda çalışarak tecrübe edin- : 10,30 da Ankara: Cebeci Harta Gn. Drk. 
: miş olmak şartiyle talip bulunan-: lilk binasında satın alma komisyonwıda ya
: ların hizmet ve tahıil vesikaları : pılacaktır. 
- ile dörder adet vesikalık resim : 3 - Sabunun muhammen fiyatı 42 ku -
: ve mesleki ehliyetleri bakımın- 5 ruı, zeytin yaiının muhammen fiyatı elli 
: dan haklarında referans istene- : yedi buçuk kuruı, zeytin tanesinin muham
: cek yerleri tasrih eder bir istida E men fiyatı otuz kuruı, hepsinin muvakkat 
: göndermek suretiyle en geç E teminatı 95 lira 53 kuruıtur. 
E 1. 10. 1940 tarihine kadar Anka- : 4 - Taliplerin yazılı ıün ve saatte te -
: ra'da Bnkamız Umumi Müdürlü-: min.atle.riyle beraber komisyona ıelmeleri. 
: ğüne müracaatları. 376S 5 (5459) 15407 

; 11111111111111111111111111111111111111 r" Sadeyağı alınacak 

Dr. Şerif Korkut 
Nümune hastanesi şef operatörü 
Her gUn hastalarını saat 15 ten 

aonra kabul eder. Kooperatlt arkMı 
Ali Nazmi Ap. 37:S:> 

-
FENNi SÜNNETÇİ 

RİZA TÜZEMEN 
Turkiye ve Ankara'nın en iyi ve 

emekli ıünnetçisi ve sünnetçilerin 
fevkinde bir iistattır. Çocuklar üze
rinde pek hassas olup hissi iptal eder 
ve tedavilerini incitmeden yapar. Da. 
imi adres: Zincirli cami karsısında 

Sebat Eczanesi. Ti: 1153 3700 

DAKTİLO KURSU 
75 inci devresini de %50 tenzl!Atla 

açtı. Belediye aıre.aı Hane! Apartma · 
Dl No: 'Tel: 8714 8643 

U L U S - 21. inci yıl. 

imtiyaz sahibi 
lakender Artun 

1 
No. 6876 

Umumi Netriyatı tdarı, Eden 
Yazı itleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
MUeuen MUdUrU : Nqıt ULUÔ 

ULUS Baumm ANKARA 

Harta Genel Dire/r.tör'1iillünden : 
1 - Harta Gn. Drk. lük kıtası ihtiyacı i

çın 2000 kilo sade yatı •çık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Eksiltme 23/ eyliil/940 pazartesi CÜ· 
nü saat 10 da Ankara: Cebeci Harta Gn. 
Drk. Jük binaaında Sa. AL Konıiıyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Sade yatmın beher kilo muhammen 
fiyatı 122, kuruı, muvakkat teminatı 183 
liradır. 

4 - Taliplerin yazılı cün ve natte te -
minatlariyle beraber komisyona celmeleri. 

(5460) 1S408 

Bulgur ve çay alınacak 
Harta Genel Direlr.törlüülündea : 
1 - Harta Gn. Drk. lüğii kıtaaı için: 

miktarı eksiltme neticesinde teklif edile -
cek fiyata ıöre teabit edilmek üzere 2300 
liralık bulcur, 1100 liralık çay ayn, ayrı a
çık ekıiltmeye konulmuıtur. 

2 - Eksiltme Ankara: Cebeci Harta 
Gn. Drk. lük binasında 23/ eyHU/940 pa -
zartesi cünü saat 10.30 da yapılacaktır. 

3 - 2300 liralık bulıurun muvakkat te· 
minatı 172 lira 50 kuruş, 1100 liralık çaym 
muvakkat teminatı 82 lira 50 kuru,ıur 

4 - İsteklilerin yazılı ciin ve saatte te -
minatlarıyla komisyona ıelmeleri. (S t(l) 

1540:> 

GÜMROK MUHAFAZA 

Elbiae alınacak 
Gümrük llubılaıa Genel IC. lst. Lv. 

Amirliği satın Alma Komısyoaundan : 
28/ eylul/940 cünü uat 11 de kapalı zarf. 

la 1139 takım muhafaaz memuru elbisesi 
alınacaktır. Tuarlanmıı tutarı 22780 ve 
ilk teminatı da 1709 liradır. Evsafiyle ıart
name ve nümuneai komisyonda her ıün lö
rülebilir. 

İsteklilerin kanuni vesikaları ve ilk te -
minat makbuzlariyle kapalı zarflı teklif -
!erini o cün ıaat ona kadar Galata Mumha
ne caddesi İbrahim Rıfat han ikinci kattaki 
komisyona ıettrmelerL (8249-5465) 

15446 

DEVLET DEM1RYOLLARI 

Petrol alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komısyonun

dın : 
Muhammen bedeli 58650 lira ol.ın 300 ton 

petrol 1/10 940 salı günu saat 15 de kapalı 
zarf usulü ile Ankara'da ıdare bınasında 

satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstiyenlerln (4182,50) dort 
bin yüz seksen iki lira elli kuruşluk mu • 
vakkat teminat ile kanunun tayın ettığı ve
sikaları ve tekliflerini aynı gıirı saat 14 e 
kadar komisyon reisligine vermclcrı la -
nmdır. 

Şartnameler (290) kurşa Ankara ve Hay
-:larpat~ veznelerinde satılmaktadır. 

(5569) 15705 

Asfalt yaptırılacak 
D. D. yolları satın almak ko. 

gun olarak 1870,SO liralık muvakkat 
teminat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika· 
lar, 

c) İsteklinin emsali işleri muvaf • 
fakiyetle başarmış olduguna dair ve-
sika. (S648) 1S732 

Muhtelif ali.t alınacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komisyonu• 

dan: 

Muhammen bedeli J6.109 lira olan mub
telıl rayba, /r.ıl.ivuı ve frezeler 5.11.1940 
salı günü saat 15.10 da /r.apalı zari usulü 
ile A nkarada idare binasında satın alına
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2708,18 lira
lık muvakkat teminat ile Ir.anunun tayia 
ettiği vesıkaları ve tele/illerini aynı 6Ült 

saat 14.10 a /r.adar komisyon reis/ilin• 

Ankara istasyonundaki alttan ge - vermeleri liZimdır. 

çit şosasının asfaltlanması işi kapalı Şartnameler 180 kuruşa Ankara v• 
zarf usuliyle ve vahidi fiyat üzerin • Haydarpaşa veznelerinde satılma/r.tıdır. 
den eksiltmeye konmuştur. (5794) 15857 

1 - Bu inşaatın muhammen bede
li 24940 liradır. 

Öğretmen aranıyor 

2 - İstekliler bu işe ait şartname Devlet Demiryolları Umum Afil-
vcsair evrakı Devlet Demiryollarının dürlüğünden: 
Ankara ve Sirkeci veznelerinden 12S 
kuruş mukabilinde alabilirler. İdaremizin Eskişehirde yeniden ku. 

3 - Eksiltme 3. 10 940 tarihinde 1 r~ılan ort~ derecede çırak m~ktebi I -
perıembe günü saat ı6 da Ankara'da ç~? ı. - !urkç~, ~ - ~atematık:.3 - ta• 
Devlet Demiryolları yol dairesinde bu bılgıler (fızık, kımya, tabııye) 4. 
merkez birinci komisyonunca yapı • tarih, coğrafya, yurd bilgisi S - jim • 
lacaktır. nastik öğretmenlerine ihtiyaç vardır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için Taliplerin yüksek mektep mezunu ve 
isteklilerin teklif mektupları ile bir. ya orta okul öğretmenliği ehl!yetleri
likte aşağıda yazılı teminat ve vesa- ni haiz bulunmaları lazımdır. 
iki ayni gün saat ıs e kadar komisyo· İsteklilerin Devlet demiryollan 
na tevdi etmiş olmaları lazımdır. Zat işleri müdürlüğüne müracaatları. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy • (S926) 15944 

Tezgah ve ütü makinesi alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komısyonundan : 

Muhammen bedelleri ile isimleri aıaiıda yazılı beı crup tezcihla bir adet telm~ 
U Uti makinemi 4/ll/MO .. zartesi .Un6 ıaat 15.30 da kapalı sarf uıuhi ile Ankara'da 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her tezgahın hizasında yazılı muvakkat teminatları ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı iÜn saat 14,30 a kadar komiıyoa 
reisliğine vermeleri lizımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden, Haydarpaıa'da tesel• 

lüm ve ıevk ıefliiinden dağıtılacaktır. (5570) 15706 
Tezılhların itmi Mikdarı Muhammen bedeli Muvalı:lrat teminata 

1 - Masa makkap tezıihı 
Sütunlu makkap tezcihı 

2 - Şakuli freze tezcihı 
Ufki freze tezcihı 

adet Lira Lira 
3 ) 5000 375 

15000 1125 

3 - Elektrikli hava ıahmerdanı 
4 - Şepinc planya tezcihı 

2 ) 
1 ) 
1 ) 
2 
2 

11000 825 
4200 315 

5 - Tekneli iitü makinesi 1 2500 
6 - Çift taılı zımpara teıphı 1 900 

187.SO 
67.50 

Muhtelif lôstik malzeme alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 
Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktarı aşaiıda ıösterilmiı olan 47 ka • 

lem muhtelif lbtik malzeme 4-11-1940 pazartesi ciınu ıaat 15 te teahhudünü ifa .. 
demiyen müteahhit nam ve hesabına açık eksiltme ile Ankarada idare binaaında n
tın alınacaktır. 

Bu i•e cirmek isteyenlerin muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiii vesikalan 
hamilen eksiltme 1aatine kadar komisyonda isbatı vücut etmeleri Jizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpapda tesellüm 
ve sevk ıefliiinden dagıtılacaktır. (5793) 15856 

Ecnebi malı olduiu takdirde 
Yerli malı olduiu takdirde 

Muhammen bedeli 
1S265 Lira 
35046 Lira 

Muvakakt teminat 
1369,88 Lira 
2628,45 Lira 

Balast mü na kasası 
D. D. Y. Üçüncü işletme Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli ile bulunduğu yer, miktar ve evsafı, muvakkat temi

natı l§ağtda yazılı balast kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. İha 
lesi Ball'keıirde üçüncü işletme müdürlüğü binasındaki arttırma ve eksilt
me komisyonunca yapılacaktır. Bu işe girmek istiyenclerin 2490 sayılı ka
nunun tayin ettiği vesikalarla teklif mektuplarını ihale gününde saat 10 a 
kadar makbuz mukabilinde komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu i1e 
ait tartname ve mukavelename projeleri kom:.;yondan parasız verilir. 

Blast ocakla
rının bulunduğu 

(5991) 15~61 

Miktarı Bir M3 
Metre balastın tutarı 
Milabı Muhammen Lira 

Bedeli 

Muvakkat 
Teminatı 

yer Kilometresi Cinsi 
Küskü 

ile yar
malardan 

İhale saati 
11 

Kuruş 
130 

L. K. 
1462 50 İzmir - Bandırma 258-268 

hattı 

İhale Tarihi 
28-9-1940 

Yeni Sinema 
Bugün ve bu gece 

Gençler sevişiyor 

Neşe, kahkaha. Baş rol
lerde: Levls Stone ve 

Nlckey Rooney 

İIAveten 940 B. M. İz
mir tuarının açılıfı. 

Seanalar: 1',30 - 18,30-

18,80 ve gece 21 de 

ısooo 

Haık Sineması 
Buglın ve bu,..gece 

İki filim 
1 - Arsen Lupen'ln 

dönllşU 

2 - Yabani atlar kralı 
Seanslar: 14,30 • 16,30 -

18,30 gece 21 de 
Saat 12,l:S te ucuz halk 
maUneal. Lorel Hardl 

Çocuk Hınıızı. 
Türkçe aözlU 

19SOO 

Sus Sineması 
Bugiln ve bu gece 

Racanın Hazineleri 

Türkçe ıözlU 

Bat rolde: 
Ramon Novarro 

Ankaranın en ıık alne -
maaı Sümer açılıyor. 


